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پيرامون «اجتماعي با عنوان  شناسيِ ي هستي هاي جرج لوكاچ درباره نوشتهتوضيح مترجم: 
] كه پس از مرگ او Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins» [اجتماعيشناسيِ هستيِ  هستي

مجموعه آثار  ١٣و  ١٢صفحه است كه در دو كتاب، در جلدهاي  ١٤٠٠اي بالغ بر  ) انتشار يافتند، مجموعه١٩٧١(
ل شامل چهار اند. كتاب او )، گردآوري شده١٩٨٤] (Hermann Luchterhand» [رمن لوخترهنده«شارات تاو، از ان

شناسي  هستي«، »شناسي نزد نيكالي هارتمن هستي«، »پوزيتيويسم و اگزيستانسياليسم«فصل است كه به 
اختصاص دارند. كتاب دوم نيز شامل چهار » ماركس شناختي بنيادين هستي اصول«و » هگل دروغين و راستينِ

» بيگانگي«و » وي و ايدئولوژير مينُام«، »بازتوليد«، »كار«ها به ترتيب به  فصل است كه لوكاچ در آن
 ٨٠ي  غازين دهههاي آ تاد و سالهف  ي هاي پاياني دهه ي بزرگ، در سال پردازد. با گزينشي از اين مجموعه مي

 -١«هاي فرعيِ  با عنوان و The Ontology of Social Beingزبان انگليسي با عنوانِ  ي پيشين، سه ترجمه به سده
ي  منتشر شد كه به ترتيب ترجمه» مرلين پِرس لندن«از سوي انتشارات » كار -٣«و » ماركس -٢«، »كار

  اند. هاي سه و چهار از كتاب اول و فصل اول از كتاب دوم فصل

، يك سال پس از مرگ او، منتشر شد، خود داراي ١٩٧٢فصل كوتاه چهارم از كتاب اول كه نخستين بار در سال 
 متنِ». تاريخيت و عاميت نظري«و » نقد اقتصاد سياسي«، »شناختي روشهاي  پرسش پيش«سه بخش است: 

 Methodologische، با عنوان١٢ِاز جلد  ٥٧٨تا  ٥٥٩ي بخش نخست اين فصل (صفحات  رو، ترجمه پيشِ

Vorfragenها يا  چنين در كنار برخي واژه است. هم  ها از مترجم فارسي هاي بين كروشه ي افزوده ) است. همه
تا هم  اند ذكر شدهي فوق الذكر،  نها نيز در ترجمهاند، معادل انگليسي آ زبان آلماني در متن آمده ات كه بهاصطالح

ي  ي ما با ترجمه هاي ترجمه تر با زبان انگليسي آشنايي دارند ياري رساند و هم تفاوت به خوانندگاني كه بيش
كل  يسيانگل ي آنجا كه در ترجمه . ست، برجسته كندساز ا انگليسي را، كه بنظر ما جابجا نادقيق، سطحي و ساده

  .ستيمتاسفانه ممكن ن يسيمعادل انگل ي شده است، امكان ارائه افراموشيعبارت حذف 
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اند.»هاي وجودي ني، تعيندگهاي هست مقوالت، شكل«  

 ـ ماركس

  شناختي هاي روش پرسش پيش  - ١

گونه [پارادكس] دچار  وضعيتي كمابيش پارادخش نظري، بهلحاظ  شناسيِ ماركس به بندي هستي تالش براي جمع
هاي مشخص ماركس ــ اگر  ي گزاره داوري بايد دريابد كه همه ي بري از پيش آيد. از يك سو هر خواننده مي

ي يك  اند درباره هايي مستقيم درستي فهميده شوند ــ در تحليل نهايي گزاره هاي مد روز، به داوري بركنار از پيش
شناختي دارند. از سوي ديگر، نزد ماركس هيچ بررسي مستقلي  تي، همانا معنا و منظوري صرفاً هستيهس

مند  گيري دستگاه توان يافت؛ در هيچ جاي آثار او اقدامي براي يك موضع شناختي نمي پيرامون معضالت هستي
اش با  ورزي، مرزبندي شناسي در انديشه مندسازنده پيرامون تعريف و تعيين جايگاه هستي يا دستگاه

پيوسته، مرتبط است با  هم لحاظ دروني به گمان اين دوسويگيِ به شناسي، منطق و غيره وجود ندارد. بي شناخت
ي هگل، به پيروي از  ي هگل. در فلسفه ي، ماركس از فلسفه عزيمت شاخص، اما از همان آغاز نقادانه

ي هگليِ  شناسي؛ مقوله شناسي، منطق و شناخت ست بين هستيمحور، وحدتي معين موجود ا ورزيِ دستگاه انديشه
شدن و  ي] وضعِ خود، واجد چنين اتحادي تا سرحد گرايش به ذوب هنگام و متناظر با [لحظه ديالكتيك، هم

شناسي] در يكديگر است. بنابراين طبيعي است  شناسي، منطق و شناخت آميختگيِ متقابلِ آنها [يعني هستي درهم
باشد مستقيماً و آگاهانه   ي هگل بودند، نتوانسته جوان، در نخستين نوشتارهايي كه هنوز زيرِ سيطرهكه ماركسِ 

آليسم  ي همان ايهامي در ايده واسطه شناختي بپردازد. به باور ما، اين گرايشِ منفي، به طرح معضالت هستي به
از سوي انگلس و لنين پديدار و آشكار  ويژه تر، به شود كه نخست در زماني بسيار پسين عينيِ هگل تقويت مي

درستي تقابل  هنگام برشِ آگاهانه از هگل، كامالً و به كه هم ماركس و هم انگلس به عبارت ديگر، درحالي شد. به 
نحوي ايجابي و  بود را به دو نوسازي شده آليسم هگل با ماترياليسمي كه از سوي آن عريان و انكارناپذير ايده

هاي ماترياليستيِ مؤثر و نهفته در  ها بعد گرايش حور اين ماترياليسم قرار داده بودند، سالجدلي، مركز و م
ماترياليسم «از » فوئرباخ«عنوان نمونه، انگلس در [كتاب پيرامون]  آليسم عيني را اكيداً برجسته كردند. به ايده
به سوي ماترياليسم در هايي  نو لنين مكرراً پيرامون خيزبرداشت ١گويد سخن مي »ي هگل سرايستاده روي

هاي چپ،  ها عليه هگلي طور قطع تصريح كرد كه ماركس در تندترين جدل چنين بايد به هم .٢او» منطقِ«
  آليسمِ هگلي يكي و يگانه ندانست. آليسم آنها را هرگز با ايده چون برونو بائر و اشتيرنر، ايده هم

                                                           
١ Engels: Feuerbach, Wien-Berlin ١٩٢٧, S. ٣١; MEW ٢١, S. ٢٧٧. 
٢ Lenin: Aus dem philosophischen Nachlaß, Wien-Berlin ١٩٣٢, S. ١٣٨ ,١١٠ ,٨٧. 
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ي هگل تحقق يافت، سرشتي  فرآيند فروپاشي فلسفهاي كه با فوئرباخ در  گمان پيچش و دگرگوني بي
آليسم و  ي] آلمان ايده شناختي داشت، زيرا در اين دگرگوني براي نخستين بار در فرآيند تطور [انديشه هستي

هاي موضع  ماترياليسم [در كشاكشي] آشكار، گسترده، ژرف و مؤثر رو در روي يكديگر قرار گرفتند. حتي سستي
ي انتزاعي خدا و انسان، در راستاي آگاهي  ا كشف و آشكار شدند، مثالً محدودبودنش به رابطهفوئرباخ، كه بعده

شناسي، سهم معيني برعهده داشتند. اين دگرگوني در انگلسِ جوان كه در  به طرح عريان و واضح معضل هستي
هاي چپ  يكي از هگليهاي اندكي داشت و اينك به  لحاظ فلسفي روشنايي به» آلمان جوان«آثار آغازينش در 

شناختي كه  ي هستي هاي تازه يابي توان ديد كه جهت باليده بود، به بارزترين شكلي قابل رؤيت است؛ اينجا مي
] و Gottfried Kellerاند. اگر از گوتفريد كلر [ ي عزيمتش فوئرباخ بود، چه تأثير راديكالي بر انگلس داشته نقطه

ي عزيمت صرفاً باز زاييِ  دارتر، از اين نقطه اي دامنه كه در بازه كنيم، اين نظر هاي انقالبي روس صرف دمكرات
آورد. با  ترين تغييري پديد نمي ها كوچك جاني از ماترياليسم قرن هيجدهمي حاصل شد، در تاب و توان آغازه كم
از آنند كه ماركس  توان يافت. اسناد موجود حاكي تر نشاني مي ها نزد ماركس كم گونه تكانه حال از اين اين

شناسد، اما، با نگاهي كه همواره ناقد فوئرباخ  رسميت مي هاي فوئرباخي را با حسن تفاهم و شادماني به دگرگوني
) ١٨٤١هاي او (از همان سال  برد انتقاديِ آن است. اين ديدگاه كه در نخستين نامه ماند و خواستار پيش باقي مي

قالب و » ايدئولوژي آلماني«ها ــ در  آليسم هگلي يان مبارزه عليه ايدهتر ــ در جر قابل رؤيت است، پسين
توان يافت  مادام كه فوئرباخ ماترياليست است، اثري از تاريخ نزد او نمي«يابد:  اي كامالً صريح و روشن مي قواره

ي فوئرباخ همواره  دربارهبنابراين داوري ماركس  ٣»آورد، ديگر ماترياليست نيست. و آنگاه كه تاريخ را در ُشمار مي
ي تنها كنش فلسفي جدي در آن عصر، و  منزله شناختي او به شناختنِ پيچش هستي رسميت دوپهلوست: به

شناسيِ هستيِ  شوند ماترياليسمِ آلمانيِ فوئرباخي، هستي هنگام، تشخيص و بيان مرزهايي كه موجب مي هم
بينيِ فلسفي و  وي نشناسد. در اين نگرش، نه تنها روشنر هيچ چون مسئله [يا معضل اصلي] به اجتماعي را هم

شود، بلكه اين نگرش پرتوي نيز بر تطور [فكري] آغازينِ خود او و بر جايگاهي  جامعيت ماركس آشكارا بيان مي
  افكند. شناختيِ هستيِ اجتماعي در اين تطور داشتند، مي مركزي و محوري كه مسائل هستي

ي كانت، به  شناسانه ي دكتراي او آموزنده است. او در اينجا به نقد منطقي ـ شناخت از اين رو نگاهي به رساله

 هايي گويي همانهاي وجود خدا  برهان«نويسد:  پردازد و منتقدانه مي شناختيِ وجود خدا مي برهان هستي

تصور  واقعي) بهطور  آنچه من بالفعل (به«كه:  شناختي هيچ نيست جز اين هستند؛ مثال، برهان هستي تهي ميان

، خواه ي خدايان همهگذارد و در اين معنا  ، اين [عمل] بر من اثر مي»آورم، تصوري است واقعي براي من درمي

سال حكمراني نكرد؟ مگر  پرستان خواه مسيحيان، همه از وجودي واقعي برخوردارند. مگر مولوخِ كهن خدايان بت
گويد. اگر كسي خيال كند  يان نبود؟ اينجا نيز نقد كانتي هيچ نميآپولوي معبد دلفي قدرتي واقعي در زندگي يونان

                                                           
٣ MEGA, ١١٥, S. ٣٤; MEW ٣, S. ٤٥. 
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باورانه و سوبژكتيو نباشد و اگر به آن ايمان داشته باشد، آنگاه  صد تالر دارد و اگر اين خيال براي او فقط خوش
ي اين توهمش  تواند بر پايه اين صد تالرِ وهمي براي او همان ارزشي را دارند كه صد تالر واقعي؛ او مثالً مي

داريِ كلِ بشريت به خدايانش اثر كرده  وامكه  كند اثر ميگونه  داري همان دار شود و اين وام وام

ي او اين است كه  شوند. وجه مسلط انديشه ي ماركسي قابل رؤيت مي در اينجا وجوه بسيار مهم انديشه ٤.است
يك پديدار است و از اين انديشه است كه  ي هستي يا نيستيِ اجتماعيِ ترين سنجه واقعيت اجتماعي نهايي

شناختي بر آن را ندارد.  شود كه ماركسِ جوان هنوز توان چيرگيِ روش گمان معضلي گسترده و ژرف عيان مي بي
وجود خدا نيست؛ از  هيچ روي معترف به آيد كه او به ي دكتراي او از يك سو چنين برمي زيرا از روح كلي رساله
آمد  است كه] تأثيرگذاري تاريخي واقعي تصورات معين از وجود خدا بايد نوعي پي سوي ديگر اما، [برآن

كند كه بعدها، نزد ماركسِ اينك اقتصاددان و  معضلي اشاره مي جا به اجتماعي داشته باشد. بنابراين او همين
هاي معين  رخي شكلكند، همانا: كاركرد [يا نقش] اجتماعي ـ پراتيكيِ ب شده، نقشي مهم ايفا مي ماترياليست

ها كه  ورزي شناختي، راست يا ناراست باشند. اين رشته از انديشه لحاظ هستي كه عموماً به آگاهي، فارغ از آن
ي نقد او به كانت  واسطه ي قابل توجهي به شيوه يابند، به ي ماركسي جايگاهي پراهميت مي بعدها در تطور انديشه

گونه پيوند بين تصور و واقعيت و با انكار هرگونه سرشت قابل ارجاعِ شوند. كانت با گسالندنِ هر تكميل مي
اصطالح برهان  شناسانه عليه به اي منطقي ـ شناخت شيوه طور اعم، به شناختي براي محتوا به هستي
شناختيِ هستيِ اجتماعي ــ به  جنگد. ماركسِ جوان ــ باز هم تحت لواي خودويژگيِ هستي شناختي مي هستي

توانند  كند كه تحت شرايطي معين، آن صد تالرِ وهمي مي معترض است و انديشمندانه خاطرنشان مي اين ادعا
يازي كنند. (در اقتصاد متأخرِ ماركس اين ديالكتيك بين پولِ  راستي به اعتبار وجودي و اجتماعي معيني دست به

ي گردش و پول در نقش  ون وسيلهچ ي بين پول هم چون وجوه وجودي مهمي در رابطه متصور و پول واقعي هم
  شود.) ي پرداخت، پديدار مي وسيله

 * ]seinshaft/ontologicalنام خودويژگي مشخص و هستومند [ در بررسي هگل يادآور شديم كه ماركس به
شناختي) آنهاست و برخالف روش  هاي اجتماعي، خواستار پژوهش مشخص ـ هستومند (هستي واره ساخت

نما [يا شما]ي  ها را براساس ديسه] Zusammenhang/relationship[ هگلي، بازنمايي اين پيوستار
                                                           
٤ MEGA Ih, I. S. ٨o; MEW Ergänzungsband ١, S. ٣٧٠ 

» شناختي هستي«[= هستومند] به  seinshaftي  كه بايد دقيق نيست. مثالً در اينجا واژه چنان ي انگليسي متن لوكاچ آن متأسفانه ترجمه *
]ontological رده است. در متن انگليسي اين پرانتز را جداگانه و در پرانتز آو» شناختي هستي«] ترجمه شده است، درحالي كه لوكاچ عامدانه اصطالح

] ترجمه شده، درحالي كه لوكاچ آگاهانه و عامدانه بين آنها formواره] به شكل [=  [= ساخت Gebildeناچار حذف شده است. همچنين اصطالح  به
  تمايز قائل است.

يا » هستنده«) را، S) (با حرف بزرگSeiende اسمِ فاعلش (توانيم  ترجمه كنيم، مي» هستي«) را، Sein» (بودن«يا » هستن«اگر ما اسمِ فعلِ 
(جمادي، ترجمه كرد. » هستان« ،پيشنهاد سياوش جمادي ) را، بهs(با حرف كوچك  seiend توان صفت  در اين حالت مي ترجمه كنيم.» هستومند«

  ، پانويس).١٣، ص. ١٣٨٨قنوس، تهران ، انشتارات ق»چه باشد آنچه خوانندش تفكر؟«ي اثر مارتين هايدگر،  مقدمه به ترجمه
  نيز مناسب بود.» وار هستي«فرق بگذاريم : معادل  seiendترجمه كرديم تا بين آن و » هستومند«را  seinshaftرو صفت  از همين
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طور  است كه بهگر راستايي  كند. به اين ترتيب مسير تحول ماركسِ جوان آشكارا نشان شان، رد مي منطقي
رود، همان  ] نشانه ميseiendها و پيوستارهاي اجتماعاً هستان [ واره سازيِ ساخت فزاينده به سوي مشخص

رسد. اين  ي عطف خويش مي لحاظ فلسفي به نقطه هاي اقتصادي او، به اي] كه اتفاقاً در پژوهش سازي [مشخص
يابند، اثري كه اصالت  مي» هاي اقتصادي ـ فلسفي نوشته دست«ي خود را در  ها نخستين بيان شايسته گرايش

كم بر اين واقعيت استوار است كه در آنجا براي نخستين بار در تاريخ فلسفه، مقوالت [علم]  گشايش دست راه
ي  شناسانه طريق بازنماييِ هستي شوند و از اين اقتصاد در مقام مقوالت توليد و بازتوليد زندگي انسان پديدار مي

شناسيِ  مثابه مركز و محور هستي كنند. اما اقتصاد به اي ماترياليستي را ميسر مي تماعي با اتكا به شالودههستيِ اج
از جهان نيست. (چنين رويكردي نخست نزد » اكونوميستي«معناي تصوير [و دريافت]ي  هيچ روي به انسان به

لسفي ماركس نداشتند و در ژوليدگي و ترين خبري از روش ف اي پديدار شد كه ديگر كوچك مايه مقلدان تُنُك
لحاظ فلسفي بسيار دخيل بودند.) تكوين فلسفي ماركسيسم به سوي ماترياليسم در پيچش  رسوايي ماركسيسم به

كه آيا در اين پيچش فوئرباخ اساساً نقشي ايفا كرده است، و اگر  رسد؛ اين ي اوج خود مي به سوي اقتصاد به نقطه
ي  هاي فلسفه ابل تشخيص نيست، هرچند آشكار است كه ماركس قطعاً با نگرشصراحت ق آري تا كجا، به

حال، اين نيز قطعي  درنگ موافق بود. اما، و درعين شناختي و ضدمذهبيِ فوئرباخ در اساس و بي طبيعيانه ـ هستي
تر رفت: [يك:] است كه ماركس در اين قلمروها بسيار شتابان و با رويكردي انتقادي نسبت به فوئرباخ از او فرا

طريق كه او هميشه عليه جدايي سنتي طبيعت از جامعه، كه فوئرباخ نيز بر آن  ي طبيعت، از اين در قلمرو فلسفه
شان با  ي متقابل طور عمده از منظر رابطه چيره نشد، موضعي صريح اتخاذ كرد و مسائل طبيعي را همواره و به

تري  ز تقابلي كه خود فوئرباخ با هگل داشت، شدت بيشجامعه ديد. از همين رو تخالف ماركس با هگل ا
به  شناسد، علم تاريخ را؛ علمي كه خود را هم به طبيعت و هم رسميت مي يابد. ماركس تنها يك علم را به مي

ي انتزاعي ـ  طريق كه او فقط به رابطه ي مذهب، از اين [دو:] در مسئله ٥كند. ها معطوف مي جهان انسان
رنگ فوئرباخي ــ هرچند نيتي  شناسيِ بي ي مقابلِ هستي سان ـ خدا بسنده نكرد و در نقطهي ان متأمالنه

تر از همه  ي مناسبات زندگي انساني، مهم ماترياليستي داشت ــ خواست شمولِ مشخص و ماترياليستيِ همه
شناسانه  تازه و هستيي طبيعت در شعاع پرتوي كامالً  مناسبات اجتماعي ـ تاريخي، را قرارداد. اينجا مسئله

  گيرد. قرارمي

كند، چه نزد خود  ي مركزي و محوري بدل مي از آنجاكه ماركس توليد و بازتوليد زندگي انسان را به مسئله
مبنايي طبيعي و الغاناپذير و  ي متعلقات [يا برابرايستاها]، روابط و مناسبات او، انسان و چه در عطف به همه

جا نيز، همانند سراسر آثار شود. دراين ذير آن، همچون تعيني مضاعف پديدار ميناپ دگرساني اجتماعي گسست
بنابراين «هاي ديگر پيشاپيش حضوري جنيني دارند؛  ي تعين اي مركزي است كه در آن همه ماركس، كار مقوله

                                                           
٥ MEGA ١/٥ , S. ٥٦٧; MEW ٥, S. ٨ ' ١. 
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 ي مثابه كار مفيد، شرط وجودي انسان، مستقل از همه هاي مصرفي، به ي ارزش كار در مقام سازنده
وساز بين انسان و طبيعت، همانا  اي است براي سوخت هاي اجتماعي است، ضرورت طبيعيِ جاودانه بندي شكل

گيرد. از يك سو انسانِ كاركننده از طريق  ي كار تبدلي مضاعف پاي مي واسطه به ٦»براي وساطت زندگي انسان.
كند، به  ام طبيعت خويش را دگرگون ميهنگ گذارد و هم يابد، بر طبيعت خارجي اثر مي كار خويش دگرديسي مي

مداريِ خويشتنِ  قانون«نهاده بر  شان را تابع و گردن دهد و نيروهاي باليدن مي» اند هايي كه در او در غليان توان«
سازد. از سوي ديگر اشياي طبيعت و نيروهاي طبيعت به ابزار كار، برابرايستاهاي كار، مواد خام و  مي» خويش

كند تا آنها را  مكانيكي، فيزيكي [و] شيميايي چيزها استفاده مي خواص«كاركننده از ند. انسانِ شو غيره بدل مي
[در اين فرآيند] اشياء » به ابزاري براي تأثيرگذاري بر چيزهاي ديگر، سازگار با مقصود و هدف خويش، بدل كند.

شان و  شان، مناسبات شان، روابط كه خواصطور طبيعي بودند،  مانند كه به نفسه هماني باقي مي طبيعت تا آنجا في
شدني درست، از طريق كار،  طور عيني، مستقل از آگاهي انساني وجود دارند و فقط از طريق شناخته غيره به

در پايانِ «آورانه است:  كردنْ فرآيندي فن جنبش درآيند و قابل استفاده شوند. اما اين قابلِ استفاده توانند به مي
]، موجود بود. ideellشود كه در آغاز كار، پيشاپيش در تصور كارگر همانا مينُوانه [ اي حاصل مي يجهفرآيند كار نت

هنگام مقصود و هدفش را در امر طبيعي  شود، بلكه هم اي شكلي در امر طبيعي مي او، نه فقط موجب دگرگوني
كند و  چون قانون مقدر مي او را همي عمل  داند ــ براي تحققش نوع و شيوه كند، هدفي كه ــ او مي متحقق مي

كار  شناسيِ غايتشناختيِ  ي اهميت هستي درباره ٧»ي خويش را تابع و فرودست آن كند. او بايد اراده
]Arbeitsteleologie/teleology in labour در بخشي مستقل مفصالً سخن خواهيم گفت. در اينجا قضيه فقط  [

ترين ريشه و  شناسيِ هستي اجتماعيِ ماركسي را در عام هستيي عزيمت  خواهيم نقطه اين است كه مي
  بندي كنيم. هايش خصلت رشته

تر از همه: هستي اجتماعي، هستي طبيعت  نحوي ويژه برجسته كنيم. مهم در اين راه بايد وجوه وجودي زير را به
گيرد. هستي اجتماعي  يفرض م ي فرآيندهاي منفردش پيش غيرارگانيك و ارگانيك را در تماميت آن و در همه

چون امر متقابل و  ي خود] هم نوبه اش، [و اين، به چون امري مستقل از هستي طبيعي تواند هم نمي
به  ي بورژوايي در عطف چيزي كه بخش بزرگي از فلسفه ي آن منزله ي آن ادراك شود، يعني [نه] به منحصركننده

چنين  شناسيِ هستيِ اجتماعيِ ماركس هم گويند. هستي يم]» geistig/spiritualقلمروهاي روحاني [«باصطالح 
ي شمولِ قوانين طبيعي بر جامعه را مؤكداً منتفي  ي حوزه اما و اگر و مبتني بر ماترياليسم عاميانه انتقال بي

هاي عينيت [يا شيئيت:  مد روز بود. شكل» داروينيسم اجتماعي«گونه كه در روزگار  داند؛ مثالً آن مي
Gegenständlichkeitsformen/objective formsگستريِ  گيري و باليدن و دامن ] هستي اجتماعي در جريان پاي

                                                           
٦ Marx: Das Kapital I, ٥· Auflage, Harnburg ١٩٠٣, S. ٩; MEW ٢٣, S. ٥٧· 

٧ Ebd., S. ١٤٢ ,١٤١ ,١٤٠; ebd., S. ١٩٣ ,١٩٤ ,١٩٢· 
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گمان  يابند. اين رشد بي آورند و تشخص و بياني اجتماعي مي وار سربرمي پراكسيس اجتماعي از هستيِ طبيعت
كار،  شناختيِ ] غايتSetzung/project وضعِ [يا استقرارِآغازد، همانا با  فرآيندي ديالكتيكي است كه با جهشي مي
كه اين فرآيند در واقعيت فرآيندي بسيار  تواند وجود داشته باشد. اين كه براي آن در طبيعت تمثيلِ همتايي نمي

كند. كنشِ وضعِ  بودنش را فسخ نمي شناختي شُمار است، جهش هستي هاي گذار بي دار و طوالني با شكل كش
]Setzung/projectionهستي اجتماعي است. فرآيند تاريخيِ  شناسانه يت] غا ي كار همانا حضورِ درخود

اي است كه  گمان واجد دگرديسي بسيار مهمِ اين درخودبودگي به براي خودبودگي گستريِ اين هستي بي دامن
تر  ناب ها و محتواهاي وارِ هستي به شكل ها و محتواهاي صرفاً طبيعت ي آن گرايش به چيرگي بر شكل واسطه به

  پذيرترِ اجتماعيت است. و اطالق

شناختي امري است دراساس تازه.  لحاظ هستي مثابه دگرگوني ماديِ واقعيت مادي به شناختي به شكلِ وضعِ غايت
] genetisch/geneticalهاي گذارش در زايش و پيدايشي سرشتي [ اين شكل طبيعتاً بايد از لحاظ هستي از شكل

درستي تأويل شوند كه بتوان  شناسانه به توانند هستي هاي گذار نيز تنها هنگامي مي مشتق شود. اما اين شكل
درستي فهميد و كوشيد اين زايش و پيدايش  شناسانه به شده، را هستي خود واقف شان، همانا كارِ به نتيجه

]Genesis/genetic processفرآيندي غايت رك كرد. اين نكته، اش د شناختي نيست، از منظر نتيجه ] را، كه خود
ي فهميدن را براي جامعه  گيرانه، اين شيوه ريز مصداق ندارد. ماركس، پي ي شالوده ي اين رابطه فقط درباره

يابيِ تاريخيِ  ترين سازمان جانبه ترين و همه يافته ي بورژوايي توسعه جامعه«كند:  چون روشي عمومي تلقي مي هم
هنگام امكان  بندي آن، هم كنند، يعني درك مفصل باتش را بيان ميتوليد است. بنابراين مقوالتي كه مناس

كنند  اي را نيز فراهم مي يافته هاي اجتماعيِ زوال ي شكل بندي و مناسبات توليديِ همه بصيرت نسبت به مفصل
ناشده و  هاي آنان كه گاه بقاياي كماكان سپري ها و پيكرپاره ي بورژوايي خود را از ويرانه كه جامعه

تعاريف و معانيِ  هاي واهي به دهد كه چگونه داللت كشد، برساخته است؛ و نشان مي شان را يدك مي هورناشدهمق
هايي كه در جهان  اند. كالبدشناسيِ انسان، كليد كلبدشناسيِ ميمون است. داللت فرهيخته، توسعه و تعالي يافته

تمامي درك شوند كه اين مراتب  توانند به زماني مي تر وجود دارد، فقط مراتب عالي ي حيوانات، به پائينْ مرتبه
ماركس در  ٨»باشند. از اين رو اقتصاد بورژوايي رازگشاي [اقتصاد] جهانِ باستان است. تر خود شناخته شده عالي

ي  و هرگونه انتقال مقوالت مرحله» سازي مدرن«همان مالحظاتي كه در متن فوق نقل شد عليه هرگونه 
كند. اين اعتراضِ ماركس صرفاً در راستاي مقابله با سوءتفاهماتي  تر اعتراض مي ي ابتدايي مرحلهتر به  رفته پيش

شناختي جدايي  ي بنيادين در اين نگرشِ روش آيند. در هرحال، نكته است قابل انتظار كه اغلب نيز پيش مي
درخود هستان دقيق واقعيت ]an sich seiend/exists in itself [فرآيند، از آن [فرآيندي] است كه  ي منزله به

طور كه  گيرد ــ همان آليستي هگل دقيقاً از آنجا منشاء مي سبب شناخت اين واقعيت هستان است. توهم ايده به
نحوي افراطي به  شناختيِ هستي و پيدايش، به در نقد ماركس مشروحاً خواهيم ديد ــ كه خود فرآيند هستي

                                                           
٨ Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Moskau ١٩٤١-١٩٣٩  (bzw. Berlin ١٩٥٣), s. ٢٥ f. 
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يابد يا حتي [به اين فرآيند  شود و بسا در آن جانشيني مي يِ ادراك نزديك ميي ضرور شناسانه فرآيند شناخت
  شود. چون شكلي واالتر نگريسته مي شناختي هم لحاظ هستي ادراك]، به

بينيم كه  شناختيِ طبيعت و جامعه بازگرديم، مي ي هستي رابطه اينك اگر ما پس از اين گريز كوتاه و ضروري به
وار، در تحليل نهايي (يعني، در معناي  وار [= ارگانيك] و چه غيراندام ت، چه طبيعت انداممقوالت و قوانين طبيع
ترين شناخت  ي كم سازند. فقط بر پايه ي الغاناپذير مقوالت اجتماعي را مي شان) شالوده دگرگونيِ بنيادينِ ذات

ي كاركرد  تواند از عهده كار مي شناختيِ ميانجي راستين از خصوصيات اشياء و فرآيندهاست كه وضعِ غايت بي
توانند پاي بگيرند كه در طبيعت  اي از شيئيت مي هاي كامالً تازه طريق شكل كه از اين سازِ خود برآيد. اين دگرسان

آيد شئِ  نظر مي آورد. حتي آنگاه كه به ترين تغييري پديد نمي مثال و همتايي ندارند، در اين واقعيت كوچك
عنوان ارزش مصرفي دربرابر خود طبيعت، نقشي است  وار برجاي مانده است، نقشش به يعتواسطه طب طبيعي بي

اي، جرياني كه در آن  كيفيتاً تازه؛ و با وضعِ اجتماعاً عينيِ ارزش مصرفي در جريان پيدايش و تطور ارزش مبادله
شيئيتي «ي ماركس،  گفته ، بهشود واري ناپديد مي اي مجزا در آن بنگريم ــ هر شيئيت طبيعت گونه ــ اگر به

تاكنون هيچ «گويد:  طنز مي ماند. ماركس جايي در مخالفت با اقتصادداني به گيرد و برقرار مي پاي مي ٩»وار شبح
از سوي ديگر، اما، هر شيئيتي خالصاً  ١٠»اي كشف نكرده است. ارزش مبادله كيمياگري در مرواريد و الماس

اي دور وساطت شود، شيئيت طبيعيِ اجتماعاً  كه در نزديكي ما يا در فاصله اجتماعي از اين دست، فارغ از آن
هم  اي بدون ارزش مصرفي وجود ندارد)، آن گيرد (يعني هيچ ارزش مبادله فرض مي اي را پيش يافته تبدل

شان  ماعي پديد خواهند آمد و بديهي است كه همين گردهماييِ آنهاست كه ويژگيكه البته مقوالتي اجت نحوي به
سازد، اما اين هستي نه فقط در فرآيند مشخص و ماديِ فرآيند زايش و پيدايش  ي هستي اجتماعي را مي منزله به

فضا و چارچوب طور مداوم خود را در همين  كند، بلكه به اش ريشه دارد و براساس آن رشد مي از هستيِ طبيعي
طور كامل از اين شالوده و ريشه  تواند خود را به شناختي ــ نمي لحاظ هستي كند و هرگز ــ همانا به بازتوليد مي

پذيريِ  طور ويژه تأكيد كرد، زيرا راستاي گوهرين سامان ، به»طور كامل هرگز به«بگسلد. در اين ادعا بايد بر قيد 
كردنِ  ] هستيِ اجتماعي دقيقاً عبارت است از جايگزينSichausbildung/self-formation[يا فراآراستگيِِ= 

ي  وارگي و اجتماعيت (نمونه اي از طبيعت هم آميخته يِ به شناسانه هاي هستي وار با شكل هاي خالصاً طبيعت تعين
ين پايه. گرايش هاي خالصاً اجتماعي با ابتناء بر هم ترِ تعين اش: حيوانات خانگي) و رشد و شكوفايي بيش ساده

سوي افزايش  لحاظ كمي و كيفي ــ به گيريِ آنهاست، همواره ــ به اصلي فرآيندهايي از تكامل كه بنا بر پاي
، است. اينك، »نشستنِ موانع طبيعي پس«گويد،  طور كه ماركس مي اجزائي خالصاً يا عمدتاً اجتماعي، يا آن

بندي  عنوان جمع توانيم عجالتاً به ها بپردازيم، مي از پرسشترِ اين مجموعه  آنكه بخواهيم به واكاوي بيش بي
شناسيِ هستيِ اجتماعي كه از راه كشف  ] ماترياليستي در هستيWendung/turning-pointبگوئيم: پيچشِ [

                                                           
٩ Kapital ٤ ,١; MEW ٢٣, S. p. 
١٠ Ebd., S. ٤٩ f.; ebd., S. ٩٨. 
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فرض  شناسيِ ماترياليستيِ طبيعت را پيش گيرد، هستي ي امر اقتصادي در آن شكل مي شناسانه اولويت هستي
  گيرد. مي

شناسيِ ماركس وابسته به آن نيست كه دانشمندان ماركسيست تاكجا  ناپذير ماترياليسم در هستي حدت تجزيهو
نمايش  اي به طور مشخص و متقاعدكننده ها را به اند در قلمروهاي گوناگون شناخت طبيعت اين پيوستگي توانسته

طور واقعي پيدايش و گسترش يابند،  وانند بههايي بت كه چنين گرايش بگذارند. ماركس خود، ديرزماني پيش از آن
از يگانگيِ علمِ تاريخ سخن گفته است. بنابراين، طبعاً تصادفي نيست كه ماركس و انگلس از ظهور داروين ــ 

ي كانت ـ  ها اند و انگلس از نظريه استقبال كرده ١١»ي ديدگاه ما شالوده«ي  منزله هرغمِ برخي اما و اگرها ــ ب به
ي ساختمان ماركسيسم در اين راستا  برد سازگار با زمانه هيجان آمده است. اهميت پيش ر نجوم بهالپالس د

شناسيِ ماترياليستي از طبيعت، تاريخيت،  غيرقابل انكار است. در اينجا تنها بايد تأكيد كرد كه ابتناء بر هستي
شناسيِ  شناختيِ هستي ريزيِ روش دهشان، در شالو فرآيندوارگي، تضاد ديالكتيكي و غيره، در قالب مفهومي

ي كوتاه طرح كليِ  اند. اين موضوع مناسبتي درخور است تا در چند جمله ماركسي نهفته و گنجيده
اي را ترسيم كنيم كه اين دستگاه مفهوميِ ماركسي به تاريخِ فلسفه و علم عرضه  ]هاي تازهTypus/typeنمونه[

ي خود يا ـ هرگز ـ نظامي فلسفي را  ا نداشت كه روش فلسفيِ ويژهكرده است. ماركس هرگز اين ادعاي مؤكد ر
ويژه با  آليسم هگل و به لحاظ فلسفي با ايده ي نوزدهم] به ي چهل [سده هاي دهه پديد آورده باشد. او در سال

 ١٨٤٨جنگد. با شكست انقالب  ي شاگردانِ راديكالِ او مي تر شونده آليسمِ بيش از پيش سوبژكتيويستي ايده
هاي  گرانِ نوشته رو بسياري از ستايش هاي او قراردارد. از همين گذاريِ علمي براي اقتصاد در مركز تالش پايه

بدل شده » صرف«رسند كه ماركس از فلسفه روي برگردانده و به اقتصادداني  فلسفيِ آغازينِ او به اين نتيجه مي
هايي  پايه است. اين ادعا صرفاً به نشانه تر، كامالً بي گيري بسيار عجوالنه، و در نگاهي دقيق است. اين نتيجه

طور مكانيكي تقابلي صلب  ي نوزدهم استوار است كه به ي دومِ سده شناسيِ مسلط در نيمه ظاهري و بر روش
ي ابتناي  واسطه طريق خود فلسفه را، به كرد و از اين بين فلسفه و علوم تحصليِ [= پوزيتيو] منفرد ايجاد مي

داد. با نگرش از اين منظر،  هاي منفرد علم تنزل درجه مي يكي از شاخه شناسي، به رانه بر منطق و شناختمنحص
ي نگرش متأثر از آن، حتي ميان هواداران ماركسيسم،  اقتصاد ماركسِ باليده در چشمان علمِ بورژوايي و شيوه

اش، پديدار شد. حتي پس از آن، بودند  وانيهاي فلسفيِ دوران ج چون يكي از علوم منفرد در تقابل با گرايش هم
ي تأثير  دو دوره خواستند تقابلي مصنوعي بين اين كساني كه عمدتاً زير تأثير سوبژكتيويسم اگزيستانسياليستي، مي

  وجود آورند. ماركس به

صاددانِ متأخر ماركسِ خالصاً اقت بين ماركسِ  ـ فلسفيِ ـ  جوان وتقابلي  هاي چنين هاي بعدي ما ناتواني بررسي
نشده، بلكه » تر فلسفي كم«روشني آشكار خواهند كرد. خواهيم ديد كه ماركس  اي به گونه مناقشه را بدون هيچ

                                                           
١١ Marx an Engels, ١٩. Dez. ١٨٦o, MEGAIIIh; S. ٥٣٣; MEW ٣٠, S. ١٣١. 
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ي قلمروها را ژرفايي حائز اهميت بخشيده است. كافي است فقط به  اش در همه هاي فلسفي برعكس نگرش
اش دورخيزهايي در اين راستا  در همان آثار جواني پشت سرنهادن ـ خالصاً فلسفي ـ ديالكتيك هگلي فكر كنيم.

ي هگل  سازنده ه و مطلقگرايان ي تضاد منطق خواهد به فراسوي آموزه ويژه آنجا كه مي توان يافت، به را مي
گيرند كه ماركس  را ناديده مي» كاپيتال«ناقدان عجولِ ماركسِ فيلسوف اغلب از جمله بخشي از  ١٢حركت كند.

بنديِ دريافتي كامالً تازه از رفع تضادها را عرضه  چند اينجا نيز با عزيمت از اقتصاد ــ صورتدر آنجا ــ هر
ي يكديگر. تكوين كاال اين  ي كاالها شامل روابطي است متضاد و طردكننده ديديم كه فرآيند مبادله«كند:  مي

ند حركت كنند. اين، دراساس روشي توان آورد كه در آن تضادها مي كند، اما شكلي پديد مي تضادها را رفع نمي
ي ديگر  اي در پيكره شوند. مثالً، اين تضادي است كه پيكره ي آن حل مي واسطه است كه تضادهاي واقعي به

هاي حركت است كه در آن اين تضاد  هنگام همواره از آن بگريزد. بيضي يكي از شكل سقوط كند و هم
 ]idersprüchlichkeit/contradictionين دريافت از تضادمندي [ا با ١٣»شود. يابد و حل مي هنگام تحقق مي هم

هاي پيچيده با  ي متحرك مجموعه چون موتور دائميِ رابطه شناختي است، اين تضادمندي هم اي كه صرفاً هستي
شود. بنابراين تضادمندي نه فقط شكل  شان چنين روابطي هستند، آشكار مي يكديگر و فرآيندهايي كه خاستگاه

بينيم ــ بلكه نيروي محرك خود يك فرآيند  چنان كه نزد هگل مي اي ديگر ــ آن از يك مرحله به مرحله تبدل
هيچ  شان به وارگي زدگيِ برخي گذارها [و] جهش شدن به ديگري، بحران عادي نيز هست. به اين ترتيب طبعاً بدل

است كه تحت آن بايد بروز يابند؛ آنها  اي شود. اما شناخت آنها مستلزم كشف آن شرايط ويژه روي انكار نمي
تواند ــ و ماركس آن را با  طور اعم نيستند. اين نگرش مي يك تضادمنديِ انتزاعي به» منطقيِ«آمد  ديگر پي

شونده باشد؛ تضاد دقيقاً از آن رو  دهد ــ محملي نيز براي يك فرآيند عاديِ سپري اي نشان مي روشني درخشنده
  شدني است. ي چنين فرآيندي نيز، در واقعيت يافت كند كه در تمام شالوده هستي آشكار مي چون اصلِ خود را هم

هايي را با خيال آسوده كنار نهاد. البته آثار اقتصادي ماركسِ باليده  توان چنين كژديسگي با بررسي جدي مي
مثابه يكي از علومِ  ايي علم اقتصاد بهدرك بورژو اند، اما به نحوي پيگيرانه علميت اقتصاد را محور خود قرار داده به

هاي خالصاٌ اقتصادي را از كل روابط  صطالح پديده ترين ربطي ندارند: اين علم [اقتصاد بورژوايي] با منفرد كوچك
اي  شان در چنين انزواي مصنوعي كند و به واكاوي اي واحد، منفك و منزوي مي مثابه پيكره هستي اجتماعي به

گونه مصنوعاً منزوي و  همين تماالً ـ قلمروي چنين آراسته و ممتاز را به قلمروهاي ديگري كه بهپردازد تا ـ اح مي
نحوي انتزاعي معطوف كند، درحالي كه اقتصاد ماركسي همواره  شناسي و غيره) به اند (حقوق، جامعه منفك شده

ي  بنابراين واكاويِ تاكنوني، هسته شود. كند و هماره از نو به آن منتهي مي از كليت هستيِ اجتماعي عزيمت مي
هاي اقتصادي براين شالوده استوار است كه در  ماندگارِ بررسيِ پديده هايي ــ اغلب درون مركزي و ــ در بخش

ي كل تحول اجتماعي را بايد در اينجا جست و يافت. اين اقتصاد با [علم] اقتصاد  تحليل نهايي نيروي انگيزاننده

                                                           
  .f ٢٩٢ .f.; MEW I, s ٥٠٦ .I, x., S/١ MEGA به عنوان نمونه، فراز مهمي در نخستين نقد به هگل، در: ١٢

١٣ Kapital I, S. ٦٩; MEW ٢٣, S. n٨ f. 
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هاي منفرد علوم بدل شد، فقط در وجهي سلبي اشتراك دارد؛  ي كه بعدها به يكي از شاخهمعاصرش و با اقتصاد
كنند  سازِ فيلسوفانِ پيشين (ازجمله هگل) را رد مي طور ماتقدم [= اَپِريوري] دستگاه كه: هردوي آنها روشِ به اين

حال، هرچند هردو كاري  بينند. با اين ي واقعي علميت را صرفاً در خود امور واقع و در پيوستارشان مي و شالوده
روشي بسيار  كنند. درست است كه هر عزيمتي از امور واقع ــ به سره يگانه نمي كنند، اما كاري يك همانند مي

گيرد، اما اين ادعا،  گرايي [امپريسيسم] جا مي نادقيق ــ و هرنوع انكارِ ساختمانِ انتزاعيِ پيوستارها زير نام تجربه
گراييِ  گون نسبت به امور واقع است. تجربه ي مواضعي بسيار گونه ايي جاري و متعارف دربرگيرندهحتي در معن

رو كه سرشت هستومند امور واقعِ  شناختي، از اين شناختي داشت: هستي سرانه هستي قديمي خصلتي اغلب خام
كه در اساس در چنين [پيش ـ]دادگيِ رو  سرانه، از آن داد؛ خام ي عزيمت خود قرار مي شده را نقطه [پيش ـ]داده

كننده را ناديده  شناختي و تعيين هاي ديگر، اغلب پيوستارهاي هستي زد و وساطت اي درجا مي واسطه بي
اي پوزيتيويستي يا حتي نو ـ پوزيتيويستي  ي شالوده گرايي كه بر پايه گرفت. نخست در آن نوع از تجربه مي

شناسيِ غيرانتقادي ناپديد شد، تا جاي خود را به مقوالت  يسري و اين هست پديدار شد، اين خام
پژوهانِ صاحب نام نوعي موضع  ساز بدهد. به اين ترتيب، نزد طبيعت اي انتزاعي و دستگاه كننده كاري دست

ناميدند،  مي» سرانه گراييِ خام واقع«آليست  ي ايده شناسانه نسبت به آنچه بسياري از فالسفه خودانگيخته ـ هستي
سرانه  ] يا [ماكس] پالنك ديگر خامBoltzmanگرايي نزد دانشمنداني همانند بولتسمن [ گيرد؛ اين واقع شكل مي

هاي معين يا  نيست و در چارچوب قلمروهاي مشخص پژوهش براي سرشت واقعي و مشخص برخي پديده
سري و پشت سرنهادن آن  امشود؛ آنچه براي چيرگي بر اين خ ها تمايزي بسيار دقيق قائل مي گروهي از پديده

آگاهي فلسفي نسبت به آن چيزي است كه در پراكسيس آنها عمالً تحقق يافته است و از » صرفاً«غايب است، 
سره  هاي يك بيني اند، كماكان با جهان لحاظ علمي شناخته شده درستي به اي كه به هاي پيچيده رو مجموعه اين

گراييِ  واقع«اي براي  توان نمونه ندرت مي شوند. در علوم اجتماعي به ته ميطور مصنوعي آميخ گون با آنها، به ناهم
گرايي  اي از تجربه هاي سطحي تازه هاي دال بر تعهد صرف به امورِ واقع اغلب به روايت يافت؛ داعيه» سرانه خام

شده موجب انتفاي  ـ]دادهواسطه [پيش  گرايانه [= پراگماتيستي] به امور واقعيِ بي شوند و چسبيدنِ عمل منجر مي
شود و به اين  شده، در تصويرِ كليِ واقعيت مي واسطه [پيش ـ]داده تر بي پيوستارهايي مهم و واقعاً موجود، اما كم

  شوند. برد كه بتواره و ستايش مي اي راه مي شدنِ امور واقعي طور عيني به كژديسه ترتيب اغلب به

هاي اقتصادي ماركس در  نوشته ي دست ست كه امكان بازنمايي شايستهي اين راستاها نخست با مرزبندي با همه
هيچ روي در  ميانجي آثاري در قلمرو علم، و نه به ها، بي آيد. اين شان پديد مي شناختي عطف به سرشت هستي

تسخير فلسفه درآمده و فلسفه را هرگز پشت سر ننهاده است،  قلمرو فلسفه، هستند. اما روح علمي آنها به
بودنش  ميانجيِ واقعي بودنِ بي طوري كه تشخيص يك امرِ واقع يا شناخت يك پيوستار فقط در عطف به راست به

بودگي و فراتررفتن از آن، هر  هنگام از اين واقعي شود، بلكه با عزيمت هم با نگرشي انتقادي بررسي نمي
شود. علم  وقفه بررسي مي اش، بي شناختي ي هستي اش و سامانه بودني از حيث محتواي حقيقيِ هستومندي واقعي
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نحوي  كه بدانيم يا بخواهيم ــ بايد به بالد و در خود زندگي ــ فارغ از آن آورد و مي از دلِ زندگي سر برمي
تواند اين گرايشِ گريزناپذيرِ زندگي را  شناختي داشته باشيم. گذار به علميت مي خودانگيخته هنجاري هستي

حال موجب تضعيف و محو آن شود. اقتصاد ماركسي با روحي علمي  تر كند و درعين ديتر و انتقا آگاهانه
كند و  پوشي نمي شناختيِ آن هرگز چشم شدني در معناي هستي درنورديده شده است كه از چنين آگاه و نقادانه

اندازد.  كار مي ر بهي انتقاديِ مؤثري در تشخيص هر امرِ واقع و هر پيوستا مثابه سنجه برعكس آن را همواره به
ي  شناختي و خودانگيخته توان گفت كه مسئله بر سرِ علميتي است كه پيوند با موضع هستي طور كلي مي به

كند و اعتال  لحاظ انتقادي تزكيه مي طور مداوم آن را به دهد، بلكه برعكس به زندگيِ روزمره را هرگز از دست نمي
كند. اين علم  ي هر علمي هستند، آگاهانه وااليش مي رورتاً شالودهشناختي را كه ض بخشد و تعيناتي هستي مي

ي ديگر ــ قرار  هر شيوه ساز ــ منطقاً يا به ي دستگاه روشني در تقابل با هر فلسفه دقيقاً در اينجا خود را به
هنجار اصوالً معناي  هيچ روي به اند به هاي كاذبي كه در فلسفه پاي گرفته شناسي دهد. دفعِ انتقاديِ هستي مي

ي  شناسيِ خودانگيخته كاريِ آگاهانه انتقاديِ هستي ضدفلسفيِ اين علميت نيست. برعكس. مسئله بر سر هم
گردانيِ ماركسي  راستي آگاهانه است. روي لحاظ علمي و فلسفي به اي است كه به شناسي زندگيِ روزمره با هستي

اند، موردي ويژه در  آليستي ـ فلسفي انتزاعي نحو ايده بهاي كه متجاوز به واقعيت و  هاي مفهومي از ساختمان
همين  ي اصلي چنين اتحادي باشد. به تواند تحت شرايطي وظيفه تاريخ است. نگرش انتقادي و رد علم معاصر مي

ي  براي فلسفه«نويسد:  حق چنين مي ي هفدهم و هيجدهم به ي اوضاع [اجتماعي] در سده دليل انگلس درباره
راه خطا نپويد و ــ از  هاي دانشِ نوينِ معاصرش، در كمال افتخار ي محدوديت واسطه كافي بود كه به آن دوران،

هاي بزرگ فرانسوي ــ بر اين امر پافشاري كند كه جهان را بايد براساس خود آن تبيين  اسپينوزا تا ماترياليست
چنان نقدي، البته با محتواهايي  ١٤»بسپارد.آينده كرد و توجيه چنين نگرشي را در جزئيات به علوم طبيعيِ 

اي كه  هاي نو ـ پوزيتيويستي داوري سازي علوم از پيش سره ديگرگون، امروز نيز ضروري و عاجل است: پاك يك
  كنند. كنند، بلكه خود علوم را اساساً معوج مي طور عمده به قلمرو فلسفه محدود نمي ديگر خود را به

خواستيم روش ماركس را در عطف  داختن به اين مسئله در جزئيات نيست. فقط مياينجا جاي مناسبي براي پر
شناختيِ  اي مهم و مسلماً مركزي روشن كنيم. دقيقاً در عطف به مسائلِ هستيِ اجتماعي پرسشِ هستي به مسئله

مره نيز پديدارها اغلب كند. حتي در زندگي روز كننده ايفا مي ها، پيوستارِ پديدار و ذات نقشي تعيين تمايزها، تقابل
تواند تحت شرايط مساعد تاريخي  كنند. اينجا علم مي جاي آشكاركردنِ ذات هستي خويش آن را پنهان مي به

حال ممكن است  كه در دوران رنسانس و در دوران روشنگري كرد. با اين ي بزرگي را به انجام رساند؛ چنان تزكيه
نها اين فرآيند حركتي در راستاي وارونه و مخالف داشته باشد: هايي تاريخي پديد آيند كه در آ موقعيت

سوي  ي علم در ابهام فرو روند و به وسيله توانند به رويكردهاي درست يا حتي تصورات درست زندگي روزمره مي

                                                           
١٤ Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft- Dialektik der Natur (MEGA Sonderausgabe), 
Moskau-Leningrad I٩٣٥• S. ٤٨٦; MEW ٢٠, S. JI٥. 
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 intentioرويكردها يا تصوراتي نادرست كجراه شوند. (تصور شهودي [نيكالي] هارتمن از التفات راست [

recta[* بسيار مهم را ناديده مي دقيقاً از اين معضل رنج مي كه چنين  گيرد.) اين برد كه او كل اين فرآيند
تر از قلمرو هستي طبيعي ظهور  نحوي قوي دفعاتي مكررتر و به هايي در قلمرو هستي اجتماعي به كژديسگي

علت اين امر و  هنگام به ود؛ او هموضوح ديده ب اي است كه هابس آن را به شوند، نكته كنند و برجسته مي مي
تواند در مسائل مربوط به طبيعت  بديهي است كه چنين گرايشي مي ١٥شِ التفاتي نيز اشاره كرده بود.نقش كن
ي آن، وجود داشته باشد. كافي است كه مشاجرات پيرامون  بينانه آمدهاي جهان ويژه در عطف به پي نيز، به

 interessiertes Handeln/action governed byم. اما از آنجا كه كنشِ التفاتي [ياد آوري كُپرنيك و داروين را به

interestساز آن بر  سازد، تأثير كژديسه ] جزئي بنيادين، انتفاءناپذير و هستومندانه از هستيِ اجتماعي را مي
تري برخوردار خواهد  مراتب مهم لحاظ كيفي از جايگاه تازه و به اش، به شناختي بودنش و بر سرشت هستي واقعي

شناختي بر درخودبودگيِ خود طبيعت ابداً  هاي هستي گيريم كه اين كژديسگي چنين كامالً ناديده مي شد؛ هم
توانند در هستي اجتماعي به وجوهي مؤثر و پويا در  ها ــ مي مثابه كژديسگي كه ــ به تأثيري ندارند، درحالي

  نفسه هستنومند، اعتال يابند. كليت في

زها هاي پديداري و ذات چي بودند، اگر شكل ي علوم زائد مي همه«كه]:  رو ادعاي ماركس [مبني بر اين از همين
خوديِ خود  العاده دارد. اين حكم به شناسيِ اجتماعي اهميتي فوق ، براي هستي١٦»واسطه برهم منطبق بود. بي

هاي  و هم جامعه معطوف است. اما در بخش شناسانه و بنابراين هم به طبيعت طور عام هستي حكمي است به
واسطه و به تأسي از پيوستگيِ  ي پديدار و ذات در هستيِ اجتماعي، به بعدي بايد نشان دهيم كه رابطه

هايي تازه است. در اينجا فقط يك مثال  ها و تعين گرِ جلوه ناپذيرِ هستيِ اجتماعي به پراكسيس، نمايان گسست
اي،  يافته رسيده و سرانجام پايان از اين رابطه اين است كه در هر فرآيند ـ نسبتاً ـ بهآورم: جزئي بسيار مهم  مي

كند. طرح علميِ معضالت در بسياري  طور بالواسطه ناپديد مي ي فرآيند، فرآيند زايش و پيدايش خود را به نتيجه
شود و از آن پس  هن حاضر ميي محصول در ذ ظاهر آماده ي نهايي و به گيرد كه سامانه موارد چنين شكل مي

انگيزد]  لحاظ پديداري مستقيماً غيرقابل ادراك است [يا توجهي را برنمي اش ــ كه به محصول، در فرآيندوارگي
اي از طرح مسئله  شناسي، از طريق چنين شيوه گيرد. (بسياري از علوم، مثالً زمين ــ در معرض ديد قرار مي

آمد  پي شناختي. غايتگيري و پيدايش، فرآيندي است  تيِ اجتماعي فرآيند پاياند) اما در قلمرو هس شكل گرفته
گيرد  خود مي يافته را به [اين ويژگي] اين است كه محصول فقط زماني شكلِ پديداريِ محصولي آماده و سرانجام

                                                           
مثابه پژوهش مواضع طبيعي و علمي نسبت به برابرايستاها تمايز قائل  به» التفات راست«ها، براي  هارتمن در پژوهش پديدارشناختي مقوالت هستنده« *

ي  دست آوريم. نقطه طور ماتقدم [يا اَپِريوري، ماقبل تجربي] نتايجي به توانيم به رايي ــ نميگ شود. با اين رويكرد ــ و برخالف ديدگاه كانت يا نوكانت مي
نحو ماتقدم ـ قياسي و متأمالنه به كنش شناخت در منطق، روانشناسي و  ] است كه بهintentio obliqua» [التفات كژ«مقابل اين نگرش 

  ي نيكالي هارتمن ـ م) پديا درباره ي آلماني ويكي (از صفحه» پردازد. شناسي مي شناخت

١٥ Hobbes: Leviathan I, Zürich-Leipzig I٩J٦, S. I٤٣· 
١٦ Kapital, m/٢ ,٢. Auflage, Harnburg I٩٠٤, S. ٣٥٢; MEW ٢٥, S. ٨٢٥. 



١٥ 
 

شده منطبق باشد، در  كند كه نتيجه با هدف تعريف طور بالواسطه ناپديد مي و [فرآيند] زايش و پيدايش خود را به
گيري و پيدايشش خواهد شد. من عامدانه مثالي بسيار  گرِ فرآيند پاي بودنش نشان صورت دقيقاً ناكامل غير اين

ي كنشِ التفاتي گسترش  ي پديدار و ذات در هستيِ اجتماعي تا مرتبه ي ويژگيِ رابطه مبتدي را برگزيدم. دامنه
هاي اجتماعي استوار است، امري كه در اغلب موارد مصداق  ي عاليقِ گروه يابد و مادام كه اين كنش بر پايه مي

كاري و  ي خود را از دست بدهد و به ارگاني براي پنهان سادگي جايگاه مهاركننده تواند به دارد، علم مي
ي نيست كه همان معنايي كه هابس آن را شناخته بود. بنابراين تصادف هم دقيقاً به ناپديدسازيِ ذات بدل شود، آن

ي] پديدار ـ ذات در چارچوب نقدش به علماي اقتصاد عاميانه نوشته شده  ي علم و [رابطه نظر ماركس درباره
اي كه پيوستارهاي واقعي  هاي پديداري است؛ همانا در جدلش عليه دريافت و تفسيري هستومندانه پوچ از شكل

شناختيِ تصورات  فيِ ماركس در اينجا نقشِ نقد هستيكنند. به اين ترتيب تشخيص فلس را كامالً رد و طرد مي
 seiend/existsنفسه هستان [ كاذب و بيدارسازيِ وجدان علمي براي بازآفرينيِ انديشگانيِ واقعيتي حقيقي و في

in itselfكند. ] را ايفا مي  

وار است. ساختماني است با سرشتي  براي ساختمان دروني آثار ماركسِ باليده نمونه اين شيوه از بازنمايي انديشه
بخشي، اين سطح [از تجريد] را ترك كند، اما  خواهد در فرآيند عاميت سره تازه: علميتي كه هرگز نمي يك

] هر gedanklich/in thoughtحال در تشخيص و ثبت هر امر واقعِ منفرد و در هر بازگوييِ انديشگانيِ [ درعين
پيوستارِ مشخص همواره كليت هستيِ اجتماعي را در ميدان ديد خود دارد و با عزيمت از اين هستيِ اجتماعي 

شناختي ـ فلسفي به  كند؛ نگرش هستي ي منفرد را سبك و سنگين مي است كه واقعيت و معناي هر پديده
هاي اثرِ او در جوالن نيست، بلكه  زاعات بر فراز پديدهيافتگيِ انت نفسه هستان كه هرگز با استقالل واقعيت في

ي آگاهي را فراچنگ آورده است كه بتواند  فقط به اين دليل با نيروي انتقادي و با انتقاد از خود باالترين مرتبه
نحوي كامالً مشخص  اي را دقيقاً با ويژگيِ مختص به آن و با شكل هستيِ دقيقاً متعلق به آن به هر هستنده

عام آفريده است و هم از هستيا شناسي،  دراك كند. ما براين باوريم: ماركس در اينجا هم شكلي تازه از علميت
ي غنايي كه امورِ واقعِ تازه  برانگيزِ علميت نوين، با همه ي عميقاً مسئله شكلي كه وظيفه دارد در آينده بر سامانه

هاي ماركسيسم به هگل همواره  سر نهد. در نقد كالسيكشونده خواهند داشت، چيره شود و آن را پشت  كشف
درستي و در  ] او باالترين اولويت را دارد. بهSystemgedanken/systemمحورِ [ ي دستگاه مبارزه عليه انديشه

اند  هاي فلسفه متمركز شده ي آن گرايش محور است كه همه ي دستگاه مقياسي عظيم، نيز؛ زيرا در همين انديشه
چون آرمان سنتزِ فلسفي، بيش از هر چيز  افكند. دستگاه، هم دور مي ترين وجهي به قاطعانه آنها را به كه ماركس

] است؛ تفكري است كه با تاريخيتAbgeschlossenheit/completion يافتگي [ واجد اصلِ كمال و سرانجام
عقل  ز تعارضاتي خارقِ شناختيِ يك هستي پيشاپيش سازگاري ندارد و حتي در نزد خود هگل ني هستي

]Antinomien/antinomiesانديش ناگزير آنجايي  گون ـ ايستايي به ] و الينحل پديد آورده است. اما چنين وحدت
آيند. حتي تالش در راستاي چنين نظم  نظم درمي مراتبيِ مقدري به گيرد كه مقوالت در پيوستار سلسله پاي مي
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ي نظمي  كه گويي انديشه شناختيِ ماركس است. نه چنان طرح هستياي، متناقض با درك و  مراتبي سلسله
كه در بررسي هگل اشاره كرديم، دقيقاً ماركس است كه در  شده با او بيگانه بوده است؛ برعكس، چنان بندي طبقه

] امرِ فراگيرنده را وارد تحليل Moment/momentي =  ي] كنش متقابل، وجه وجوديِ [يا مرتبه بررسي [رابطه
  كند. مي

همدوسش رو بايد مقوالتش را در  تواند برقرار باقي بماند، از همين مراتبي هميشه نمي يك دستگاه سلسله
]Zusammenhang/connection[بهاي فقيركردن يا تجاوز  گير كند، آنها را به ي قاطع و نهايي در دستگاه جاي

يك بعد ار پيوستارها تقليل دهد. انديشمنداني كه  گون و هماهنگ سازد و تا سرحد امكان به شان، هم به محتواي
شان را دقيقاً بر انواعي از  بودنِ ساختارِ پويايِ واقعيت دارند، توجه شناختي از غنا و پرجلوه راستي هستي دركي به

نحوي شايسته و درخور ممكن نيست. اما  شان در هيچ دستگاهي به گيركردن كنند كه جاي رابطه متمركز مي
مند نيز سرشتي متقابل دارد.  گراييِ ضد دستگاه حال با تجربه مندسازي، درعين همين مخالفت با دستگاه دقيقاً
سرانه برخوردار است، يعني نوعي احترام غريزي  گراييِ خام شناسي گرايي از نوعي هستي تر ديديم كه تجربه پيش

سهولت قابل  ناسباتي در سطح و ظاهرِ امور، كه بهميانجي پديدارشونده، به اشياء منفرد و م به واقعيت امرِ بي
اند. بنابراين، از آنجا كه اين رابطه با واقعيت، ولو حقيقي، اما صرفاً معطوف به پيرامون [يا حواشي، و نه  ادراك

 تواند سادگي مي ي مألوفش فراتر رود ــ به مركز امور] است، امر تجربي ــ اگر فقط اندكي از قلمرو خودانگيخته
كه مورد نظر ماست و طرح و گسترش  نقد دستگاه، چنان ١٧هاي فكري درافتد. رين ماجراجوييت بافانه دام خيال به

] Totalität/totalityيابيم، برعكس از خود پيوستارهاي موضوعِ پژوهش، از كليت [ اش را نزد ماركس مي آگاهانه
گونِ آن از  و گونه  كان در تمامي مناسبات پيچيدهكوشد اين كليت را تا سرحد ام كند و مي هستي عزيمت مي

نزديك دريابد. اما منظور از كليت در اينجا، كليتي صوري ـ انديشگاني نيست، بلكه بازتوليد انديشگانيِ امرِ واقعاً 
كه مند نيستند، بل مراتبي و دستگاه هستنده است؛ مقوالت [اين كليت]، سنگ بناهاي ساختماني با معماريِ سلسله

يا عناصر برسازيِ » هاي وجودي ]، تعينDaseinsformen/forms of beingهاي هستندگي [ شكل«در حقيقت 
ي  هاي پيچيده شان، مجموعه ِ پوياي ي متحرك، واقعي و نسبتاً فراگيرند كه روابط متقابل هاي پيچيده مجموعه

اي، منطقْ  هاي پيچيده خت درخورِ چنين مجموعهآورند. براي شنا دائماً فراگيرتري را، در گستره و ژرفا، پديد مي
منديِ  مثابه ابزاري براي ادراك قانون دهد؛ منطق، به لحاظ فلسفي راهبرِ خود را از دست مي نقشِ به

علمي منفرد و  گون، به ] ناب، و بنابراين همGedankengebilde/pattern of thoughtهاي انديشگانيِ [ واره ساخت
اش  طريق نقش فلسفه فقط در معناي مضاعف هگلي شود. اما از اين علومِ ديگر بدل مي ي خاص مانند همه

ها برجاي مانده  ي انواع پديده شناختيِ هستي براي همه مثابه نقد هستي برجاي مانده و سپري شده است: به
شان، همانا بدون  هايي پيوستار كردنِ آنها و همه ها و تابع ي پديده گمان بدون ادعاي تسلط بر همه است؛ بي

اي منتج از موقعيت تاريخ علم است  تسلط بر اصلِ راهبرِ اين علميت جديد. بنابراين نه تصادفي است و نه ويژگي
                                                           
١٧ Vgl. Dialektik der Natur, S. ٧٠٧; MEW ٢٠, S. ٣٣٧. 
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نامد. بديهي است كه اين عنوان  مي» نقد اقتصاد سياسي«اش را نه [علم] اقتصاد، بلكه  كه ماركس اثر اقتصادي
شود و از اين لحاظ نيز از اهميت بسياري  هاي اقتصاد بورژوايي معطوف مي ميانجي به نقد نگرش اي بي گونه به

هر امر واقع،  يِشناخت يماندگارانه هست و درون گسست ينقد ب حال نيدرعبرخوردار است؛ علت گزينش اين عنوان 
  .است يمند قانون وستارِيو هر پ  هر رابطه

زئوس پديد نيامده است. اين تازگي ضرورتاً  ي آتنا كّلهجهيدنِ  چون برون مسلم است كه اين تازگي ناگهان، هم
آورد تكوين و تطوري پردامنه ــ هرچند، قطعاً نه همواره يكنواخت ــ است. نقد ــ اغلب خودانگيخته ــ به  دست

ي آگاهانه  هاست. نحوه ي همين تالش عناي منفي، از زمرهمراتبي و متجاوز به واقعيت، در م اصول فلسفيِ سلسله
لحاظ  ترين و به شده توان نزد خود ماركس يافت، جايي كه آماجِ نقد، انديشيده ي اين نقد را مي شده و آشكارا بيان
برد. ورزي راه  ترين دستگاه، همانا دستگاه هگلي، بود و، به آرايش و پيرايشِ سبك نويني از انديشه صوري كامل

هاي  ي وجود مقدمِ مجموعه اما دورخيزهايي در معناي مثبت نيز وجود داشت، مثالً جايي كه شناخت آگاهانه
اي تازه در  آليستي، شيوه محورِ ايده ورزيِ دستگاه تري از هستي آغاز شد، يا جايي كه در پيوند با نقد انديشه بزرگ

ع كرد. ما براين باوريم كه برخي از نوشتارهاي ارسطو، اي طلو هاي پيچيده ي چنين مجموعه ادراك شايسته
كه نقد به افالطون نقش منفيِ  هايي در اين راستايند، حال آن پيشاپيش آزمون» اخالق نيكوماخوس«ويژه  به

الذكر را ايفا كرده است. در همين زمينه بايد به نخستين تالش علمي بزرگ در دوران رنسانس، براي ادراك  فوق
اند،  محوري كه مانع شناخت هستي ي هستي و براي زدودنِ اصول دستگاه منزله اجتماعي از هرجهت بههستيِ 

يِ تاريخيت جهانِ اجتماعي  شناسانه ؛ تالش ويكو نيز براي ادراك هستي١٨اشاره كرد، همانا تالش ماكياولي
ها به بلوغي فلسفي  و شكلي  ايششناسيِ ماركس است كه اين گر همين حوزه تعلق دارد. اما نخست در هستي به

  يابند. كامالً آگاهانه دست مي

طور ارگانيك از نقد ماترياليستي و چيرگي بر روش هگلي و پشت سر نهادنِ آن  اين دريافت كلي هرچند به
مثابه روش نه از سوي مخالفان  هاي مسلط زمانه چنان بيگانه بود كه نتوانست به منشاء گرفته بود، با گرايش

ويژه از زمان مارش پيروزي  ي هگل، به و بعد از فروپاشي فلسفه ١٨٤٨يده شود و نه هواخواهان. بعد از فهم
شود. نوكانتيان حتي شئ  شناختي ناپديد مي گرايي و پوزيتيويسم، هر ادراك و تفاهمي براي مسائل هستي نوكانت

ها، ادراك سوبژكتيوِ جهان بر واقعيتش منطبق  ناپذير را از فلسفه بر كندند و نزد پوزيتيويست ي شناخت نفسه في
هاي حاكم] قرار گرفته بود،  [گرايش اي كه چنين تحت تأثير شد. جاي شگفتي نيست كه با وجود افكار عمومي

منفرد از علم تلقي كردند، علمي كه البته در تقسيم كارِ  اي چون شاخه دانشمندان نيز اقتصاد ماركسي را صرفاً هم
آنها، » گذاريِ عاري از ارزش«ي بازنماييِ  شناختي مقهور و زير دست شيوه لحاظ روش بايست به ، ميآنها» دقيقِ«

اي از هواخواهانِ آشكار و  شان باشد. پس از مرگ ماركس نيز، دير نپاييد كه شُمار عمده ي بورژوايي همانا شيوه
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آئينيِ [=  گرفتند. آنجايي هم كه راستهايي قرار  لحاظ فلسفي تحت تأثير چنان جريان عيانِ ماركس نيز به
ارتُدكسي] ماركسيستي موجود بود، محتوايش دراساس چيزي نبود جز شعارهاي راديكالِ منجمد و پراكنده و 

ياري كائوتسكي  شده از ماركس؛ به اين ترتيب بود كه مثالً به هاي اغلب غلط فهميده گيري ها و نتيجه دريافت
ويژه با نقدها و  ريِ فقرزدگيِ مطلق شكل گرفت. انگلس مستأصالنه كوشيد بهمنديِ ظاه ي] قانون [نظريه
رو  ها، اين انجماد در نظريه را سست كند و به ديالكتيك حقيقي بازگرداند. از همين نگاري هايش در نامه توصيه

هاي  رايشها نخست از سوي برنشتاين و با اين هدف انتشار يافتند تا گ قصد و غرض نيست كه اين نامه بي
ي انگلس و  كه ظرافت و نرميِ ديالكتيكيِ مورد مطالبه تجديد نظرطلبانه در ماركسيسم را تقويت كنند. اين

توانستند موجب چنين برداشتي [تجديدنظرطلبانه] شوند، خود  هاي انجماديافته مي سازي مخالفتش با عاميانه
يك ميزانْ فاقد تفاهم  ي ماركس به ختيِ آموزهشنا نمودار آن است كه دو جريانِ رقيب نسبت به گوهرِ روش

پردازاني واقعاً  پردازاني مانند رزا لوكزمبورگ يا فرانتس مهرينگ كه در بسياري مسائل نظريه بودند. حتي نظريه
كه برنشتاين،  هاي فلسفيِ بنيادين در آثار ماركس داشتند. درحالي ماركسيست بودند، درك اندكي از گرايش

كه  اند، درحالي براي ماركسيسم يافته» متممي«ي كانت  بسياري ديگر بر آن بودند كه در فلسفه [ماكس] آدلر و
لحاظ سياسي رويكردي راديكال  جست، مهرينگ كه به را نزد [ارنست] ماخ مي» متمم«مثالً [فردريش] آدلر اين 

  ت.داشت منكر آن بود كه ماركسيسم اساساً با فلسفه سر و كاري دارد يا داشته اس

او كه در نخستين » دفترهاي فلسفي«ويژه  شود. به نخست با لنين است كه رنسانس واقعيِ ماركس آغاز مي
پردازند: درك انتقادي  ي ماركسي مي مسائل حقيقتاً مركزيِ انديشه هاي جنگ تدوين شده بود، بار ديگر به سال

ي اوج  با ماركسيسمِ معاصرِ او به نقطهي ديالكتيك هگل در مخالفت شديد  دقيق و بيش از پيش ژرفايابنده

منطق هگل و فهم آن  كلِي دقيق  توان بدون مطالعه ويژه فصل اولش را نمي ماركس و به كاپيتالِ«رسد:  مي

لنين با  ١٩»اند!! ها ماركس را نفهميده يستيك از ماركس روست كه پس از نيم سده هيچ كامالً فهميد. از همين
لحاظ نظري بسيار قابل احترام بود و بهترين متخصص  اين اظهار حتي كسي مانند پلخاُنف را كه براي او به

او در اينجا خط انگلسِ متأخر را با  ٢٠كند. آمد، مستثني نمي شُمار مي دوره به هاي آن هگل در ميان ماركسيست
پردازد. البته نبايد ناگفته بماند كه انگلس،  رفت آن مي پيشكند و در بسياري موارد به تعميق و  موفقيت دنبال مي

اي موارد خواهيم ديد، در نقد به هگل كمتر از خود ماركس عميق و بنيادين بود، يعني  گونه كه در پاره همان
، سازيِ ماترياليستي ــ كمابيش كامالً بدون تغيير از هگل پذيرفت ها] را ــ مسلماً با وارونه برخي [ديدگاه

اي  كننده نحو تعيين دور افكند و يا به تري آنها را به شناختيِ ژرف كه ماركس با عزيمت از مالحظات هستي درحالي
ي هگل و درگذشتن  هاي كلِ فلسفه دگرگون ساخت. تفاوت بين چيرگيِ كامالً مستقلِ ماركسِ جوان بر شالوده

آمدهاي معيني را  ها بعد طرح شدند، پي هايي كه سال يدگاهاز آنها با چيرگيِ انگلس بر آنها به ياري فوئرباخ در د
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رويِ صرف خط انگلس شناخته و معرفي شود، اما  چون دنباله دهد كه هم دهد. لنين مسلماً اجازه نمي نشان مي
ادآور حال بايد بالفاصله ي اي را ديد. با اين روي توان چنين دنباله برخي مسائل وجود دارند كه در عطف به آنها مي

روي تا كجا مسائلِ  ي اين موضوع بسيار دشوار است كه در اين دنباله گيري درباره شد كه در اين فاصله تصميم
اند. مثالً  شناختي، معضالت اساسي پنهان اند و تا كجا پشت اين مسائلِ اصطالح شناختي مطرح صرفاً اصطالح

ي »منطق«هرچند ماركس «گويد:  ور عام ديالكتيكي ميط ي به با يك فلسفه» كاپيتال«ي  ي رابطه لنين درباره

، *در نظمي معين» كاپيتال«را برجاي گذاشته است... . در » كاپيتال منطقِ«از خود برجاي ننهاده است اما او 

اند) به كار بسته  شناسيِ ماترياليسم (به سه واژه هم نياز نيست، هرسه، يكي و همان منطق، ديالكتيك و شناخت
  ٢١»است.  تر يافته چين شده و تكاملِ بيش مند است، دست ي آنچه نزد هگل ارزش ، و با اين كار همهاند شده

ي خود، تقدم  مثابه تنها ماركسيست زمانه آوردهاي بزرگ لنين است كه به اين، و نه فقط در اينجا، يكي از دست
دور افكند و در برابر آن ــ  ذات را به ) قائم بهآليستيِ شناسيِ (ضرورتاً ايده و اولويت فلسفيِ مدرنِ منطق و شناخت

شناسي و ديالكتيك، مسلماً با كاربستي  مثالً در همين اثر ــ به درك اصيل هگلي از وحدت منطق، شناخت
، »امپريوكريتيسيسم«ويژه در كتاب  چنين بايد يادآور شد كه به ماترياليستي، بازگشت. دراين باره هم

ي موارد مشخص، مثالً انعكاس واقعيت ماديِ موجود و مستقل از آگاهي، عمالً همواره  همهشناسيِ او در  شناخت
توان ديالكتيكي را كه در اين وحدت جاي گرفته  شناسيِ ماترياليستي است. اينجا نيز مي تابع و تاليِ يك هستي
ي  در واكاويِ يگانه نوشتهزودي  گونه كه به شناختي تفسير كرد. همان نحو هستي اش، به است، از لحاظ عينيت

شناختي ـ فلسفي دارد،  طور عام خصلتي روش ]، كه بهگروندريسهدر » روش اقتصاد سياسي«ماركس [يعني، 
شناسد و نه فقط  رسميت نمي وار را به خواهيم ديد، كامالً بديهي است كه ماركس اين وحدت تنديس

كند، بلكه دقيقاً در امنتاع از اين جداسازي،  يشناسي را آشكارا از هم متمايز م شناسي و شناخت هستي
بيند. اميدوارم با بررسي دقيقِ ميراث فلسفيِ لنين، اعتراضاتي از  آليستيِ هگل را مي هاي توهمات ايده سرچشمه

تر ماركسيسم، كشف  اش در تكامل بيش اين دست و در عطف به گذار از، و چيرگي بر، ديالكتيك هگلي، و فايده
ترين و  ترين، عاجل اي از لنين در مقام فيلسوف يكي از مهم جانبه ظر من معرفيِ انتقادي و همهن شوند؛ به
اند؛ در  هاي او از همه جهات، كژديسه شده هايي است كه بايد صورت بگيرد، زيرا نگرش ترين پژوهش ضروري

سم در كليت آن و كاربست هرحال پس از مرگ انگلس، اثر لنين يگانه تالش درخشان براي بازآفريني ماركسي
برد و گسترانيدنِ آن است. اقتضاي ناخوشايند موقعيت  ماركسيسم در مسائل روزگار ما، از راه همين پيش

  درخشد، سد كرده است. شناختيِ لنين را، كه در گستره و ژرفا مي تاريخي، راه تأثيرگذاريِ نظري و روش
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هايي تازه  گيريِ جمهوري شوروي منتج شد، پژوهش اول و پايالبته بحران انقالبيِ عظيمي كه از جنگ جهاني 
يال ي سوس شده و سرزنده پيرامون ماركسيسم را در كشورهاي گوناگون برانگيخت، كه در سنت بورژوايي

طرد ماركس و لنين در سياست استالين نيز فرآيندي تدريجي است كه فقدان  ٢٢بودند. دمكراسي كژديسه نشده
شود. جاي ترديد نيست كه استالين در آغاز كار ــ و عمدتاً در مقابله  يِ آن، امروز هنوز احساس ميبازنماييِ انتقاد

ي  هاي دهه ي لنيني ظاهر شد و برخي از آثاري كه در اين دوره، تا آغاز سال با تروتسكي ــ در مقام مدافع آموزه
ليه ايدئولوژي انترناسيونال دوم، برخوردارند. سي منتشر شدند، از گرايشي به سوي بازسازيِ لنينيِ ماركسيسم و ع

زدنِ  آمد اين تأكيد در دوران استالين، طرد و پس همان ميزان كه تأكيد بر تازگيِ لنين درست بود، پي اما به
(كه » تاريخ حزب«ويژه پس از انتشار  ي ماركس از منظري لنيني بود. و اين روند، به ي مطالعه تدريجي و فزاينده

ي  كردنِ او با استالين، انجاميد. از آن پس فلسفه طرد لنين و جايگزين ي فلسفه داشت)، به دربارهفصلي هم 
نگاري بر آثار استالين تقليل يافت. اگر سخني از ماركس و لنين درميان بود، تنها گفتاوردهايي از  رسمي به حاشيه

تفصيلي به فجايعي نيست كه اين سياست در  آنها در شكل تأييدي از استالين بودند. اينجا جايي براي پرداختنِ
ويژه از وجه عملي، اهميتي عظيم دارد.  اي اكيداً عاجل كه از بسياري جهات، به ي تئوري موجب شد؛ وظيفه حوزه

ي  ي نظريه كننده ريزي كافي است كه وجوه وجوديِ تعيين ي رسميِ برنامه (در اين زمينه، فقط اشاره به نظريه
شناختيِ ماركسيستي سوبژكتيويسمي  گيرد.) در اصطالح سره ناديده مي بازتوليد اجتماعي را يكي  ماركس درباره

آمد  مثابه پي ي دلخواهي به ي هر مصوبه طور قطع براي توجيه صوفيانه كامل و كامالً خودسرانه پاي گرفت كه به
ن مناسب است). در اينجا، اشاره به ضروريِ ماركسيسم ـ لنينيسم مناسب بود (و از نگاه برخي، امروز نيز كماكا

ي فلسفي  اين نكته عجالتاً كافي است. اگر قرار باشد ماركسيسم امروز بارِ ديگر به نيروي زنده و شادابِ انديشه
توان  گمان مي ها به خود ماركس بازگشت؛ در اين تالش، بي ي پرسش بدل شود، آنگاه بايد در عطف به همه

المللِ دوم و استالين  هاي دوران بين انگلس و لنين را به ياري گرفت و در اينجا فعاليتهاي بسياري از آثار  بخش
ي ماركس،  ها از منظر بازآفرينيِ اعتبار آموزه را با وجداني آسوده ناديده انگاشت، هرچند، شديدترين نقد اين

 اي بسيار مهم است. وظيفه
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  .است گرفته صورت گرامشي  ي درباره و ايتاليا در فقط تاكنون هايي پژوهش چنين اما. كرد بررسي


