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الش برای تبا او  به مارکسیسم زد؟ آیا یی بنیادینبود که لطمه« داخلی یدشمن»آیا فریدریش انگلس 

ای به فلسفها ر مارکسیسمو درنتیجه مرتکب اشتباه شد  طبیعت واکاوی ایمارکسیستی بر اصولکاربست 

در اثنای ا هبرانگیز در میان مارکسیستمشاجره ترین مسائلطوالنی یکی ازموضوع این جزمی بدل کرد؟ 

 ،کندمیخاطرنشان طور که کان کانگال درازا کشید. همان ی بیست و یکم بهبود که تا سده بیستم یسده

آشکارا این کتاب را کانگال انگلس در مرکز این مباحثات قرار داشت.  دیالکتیک طبیعت

که » شناسدیرا نم« کتاب دیگری»ست که کند و مدعیبرانگیزترین کتاب مارکسیستی قلمداد میمشاجره

  [۱.«]باشدبوده ها آشفتگیها و ترین تنشبزرگموضوع 

پیرامون  ایهای گستردهبرداریاو گزیدهرا آغاز کرد.  دیالکتیک طبیعتکار پیرامون  ۱781انگس در سال 

انجام باحث مشیمیایی با هدف نگارش کتابی در این  یهاموضوعاتی نظیر الکتریسیته، مغناطیس و واکنش

ی علم شناسی دیالکتیکی که مارکس برای مطالعهنشان دهد که آن نوع روشتوانست یچنین اثری م. داد

لس چند که انگبا وجود این بود، برای فهمیدن علوم طبیعی ضروری است. به کار برده سرمایهاقتصاد در 

( تهیه کرد اما در ۱771و دیگری در سال  ۱787ی طوالنی و دو طرح برای این پروژه )یکی در سال مقاله

حدود  ۱191بار در سال در عوض این متن برای نخستینن حیاتش نتایج این پژوهش را منتشر نکرد. زما

طبیعت ـ مارکس ـ انگلس در مسکو با عنوان ی موسسهاش توسط سال پس از مرگ نویسنده 13

 منتشر شد.  دیالکتیک طبیعتجای به دیالکتیک

 ؛شید داشتاندیمیعلم  یدربارهانگلس  چهآن ازفراتر پیامدهایی  دیالکتیک طبیعتپیرامون  مباحثات

چندین  مبرهن شد. ۱183و  ۱1۹3های دهه طی ویژههبموضوع یک بحث سیاسی بود. این  دیگر این

حوی نـ به امابودند  مندهعالق به مارکسیسم بودند،مرتبط  ها با چپ نوکه بسیاری از آن ،پردازنظریه

وجوی آنان را به جستاین امر  رفرمیسم و استالینیسم گسست کنند.میراث خواستند از میدرک ـ قابل

که  ین بودا اغلبنتیجه  سوق داد.اران مارکسیسم ذگهای استالینیستی نزد خود بنیانایده هایخاستگاه

 در تقابل با تاکیدات ی را مطرح کرده کهبرانگیزی مسالههای جبرباورانهبندیصورتانگلس 

ود. انگلس مقصر اشتباهات انجام شده بترتیب قرار داشتند. بدین گریمارکس بر کُنش ی«باورانهانسان»

جر به مارکسیسم به انگلس نه فقط منآشکار های نسبت دادن کاستی ،کندطور که کانگال تاکید میهمان

 ــ طنزی تلخ دناپذیر بوخود مارکس اشتباهکه  انجامید معکوسگیری هیجنتاین به بلکه شد بدگمانی به او 

هی مارکس اجتناب کنند. گامانندِ کیشپرستی قهرمان از خود این اندیشمندان تالش کرده بودند چرا که

ها را به دو دسته تقسیم کرده است: مارکسیست شود که مباحث پیرامون انگلسْاوقات گفته می

ا ام ،کننداز او دفاع میکه « شوروی»های و مارکسیستکنند که او را رد می «غربی»های مارکسیست
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 هابرچسباین  هک هستنداین فرض این تمایزها مبتنی بر  زیرا ،کندانتقاد می تمایزهادرستی از این کانگال به

 همگن است.  یمعرف گروه

 یخواست دربارهمیانگلس چرا  گیرند کههم طرفداران و هم منتقدان انگلس این مساله را نادیده می

وسوی به دلیل سمت انگلسکه  دارنداین فرض  گرفتنها گرایش به مبنا در عوض آن. بنویسدطبیعت 

 را انحراف از وسوسمتاین  شکند که طرفداران و منتقدان، حال فرقی نمیافکارشْ این کار را آغاز کرد

ی این روکانگال از اهداف انگلس برای کار  حالبا این آن. یتکمیل و ادامهمارکسیسم ارزیابی کنند یا 

عدی، و مفسران بویراستاران های تفسیر این اثر از چشم نسل جایهب کوشداو می .کندپروژه صحبت می

گلس کنندگان در بحث پیرامون انبرخالف سایر شرکت او بگذارد خود انگلس پیرامون اهدافش صحبت کند.

ود؛ نگلس اثری ناقص بدر زمان حیات ا دیالکتیک طبیعتبرآن است این واقعیت را جدی بگیرد که 

 خوانی ندارند. هم رالزاماً با متن این اث در واقع بنابراین مقاصد انگلس

ار گ. و. ف. ی کارگر با افکآشنا کردن جنبش طبقهکند که قصد انگلس که کانگال استدالل میتر اینمهم

ن باور بر ای رو،از اینکردند و انگلس و مارکس از خودرهایی کارگران حمایت میهگل فیلسوف آلمانی بود. 

فکران نقش با این وجود روشن خود را رهبران جنبش منصوب کنند.اساساً فکران بایستی نبودند که روشن

ست. ا شان ضروریکنند که برای درک جهان پیرامونی و نقشری به کارگران ایفاء میی ابزاارائهدر مهمی 

 بخشی از این فرآیند بود.هگلی  یفلسفه

 مباحثش هگل به نسل پیش از مارکس و انگلس تعلق داشت اما دیرزمانی پس از مرگ کهآنرغم به

ها یدهااو  زیرا ،شدآلیست قلمداد میهگل عموماً یک ایده اگرچه در جریان بود.های او پرشوری پیرامون ایده

ویکرد رکار گرفتند اما کرد، مارکس و انگلس مفاهیم هگل را بهتاریخ قلمداد می ی اصلیرا نیروی محرکه

اریخ بشر ت نخستین شرطشرایط مادی کنند که طور مشترک استدالل میها بهآنها ماتریالیستی بود. آن

 شانیازهاینی تولید اشیاء برای تأمین شیوهبه سازماندهی و د نکنمیفعالیت ها انسان هستند که تحت آن

زیرا من  ،هگلی نیست من تبیین روش»: رفت که گفت جا پیشمارکس در جایی حتی تا آن .پردازندمی

با نظر مساعدتری از هگل سخن ی دیگری هادر جامارکس  [9].«آلیست استماتریالیست هستم، هگل ایده

رد. ورزی هگل توصیف کاندیشه «ی عرفانی، درون پوستهنیی عقالهسته»را کشف خود  روش و گویدمی

سخن  بازنمایی شده توسط فیلسوف «آلیستیزوائد ایده»هگل از  «انقالبی»ی انگلس نیز از رهایی جنبه

  [1].گفت

گوید نگلس میشود که ادیالکتیک تاکید می «قانون»اغلب بر سه  دیالکتیک طبیعتدر مباحث پیرامون 

قانون نفی  ؛ واضدادو برعکس؛ قانون وحدت  تبه کیفی تتغییر کمیقانون »ها را از هگل برگرفته است: آن

توان دیالکتیک را به این سه قانون تحویل کرد که در واقع گاهی کند که میانگلس ادعا می «در نفی.
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عنوان مثال هبو تشریح انواع اصول دیالکتیکی مشهود در طبیعت مفید باشد. بندی تقسیمتواند برای می

با  .دهدرخ میکمی  با این افزایش تغییریتوان گفت وقتی دمای یک لیوان آب را افزایش دهیم، می

انگال در ک گیرد.تغییر کیفی انجام می ،تبدیل آب به بخار و درجه سانتیگراد ۱33حال با رسیدن دما به این

این قوانین  کند که ما نبایستیدرستی پیشنهاد میکند. او بهواقع چیز زیادی پیرامون این قوانین مطرح نمی

تر انگلس در واقع حاوی چهار قانون هستند و نه های قدیمینوشتهچیزگونه کنیم؛ عالوه بر این دسترا 

ه هگل دهند کنشان می هگل و انقالبتری سالیوان و دانی گلوکشتاین در کتاب اخیر خود،  سه قانون.

 [۴].«تحویل کرد»توان به این شیوه به سه قانون هرگز ادعا نکرد که دیالکتیک را می

نگلس غلبه بر اکند که ، استدالل میآشنا کند ی هگلبا فلسفه را خوانندگانش که صرفاًاین یجابه کانگال

انگلس ماتریالیسم خودش را  ،ترتیببدین. دانستمیمعیارهای خود او ضروری  بر اساسرا های هگل ایده

واقعًا  آیا انگلس اما ـآلیسم هگل و دیالکتیک خودش را در مقابل متافیزیک هگل قرار دارد ـدر مقابل ایده

 آلیسم یا متافیزیک بود؟ مخالف ایده

وقوع هی انسانی بفرآیندهای تاریخی فقط در جامعهکرد هگل فکر مینکته حائز اهمیت است که ذکر این 

هایی ی زمین نوعکه زمانی روی کره دادهگل تشخیص میاگرچه  غیرانسانی.پیوندند و نه در طبیعت می

سوی ه بهمعنا کاست، بدینشناسانه غایت نزد هگلتاریخ اند اما دیگر منقرض شدهاکنون وجود داشتند که 

ل از برخی نبود. رویکرد هگپذیر کاربست این فرآیند تاریخی بر طبیعتْ. رودمیی پایانی پیش یک نقطه

 هاونهگفرگشت  مشغول نوشتن مطالبی پیرامون آور نیست چرا که او قبل از اثر چارلز داروینتعجبجهات 

کند که هگل نه تنها از داروینیسم اطالعی نداشت بلکه اصل تکامل تاریخی ادعا میحال کانگال با اینبود. 

نظر  مند بود، دقیقاً به این دلیل که بههازپیش به داروین عالقدر مقابل انگلس بیشرا در طبیعت رد کرد. 

ارای واقعاً دت طبیعدهد نشان میکه  است یی مفقودبرای آن حلقه شواهدیی کنندهارائهکار او رسید می

ونه که گهمان»اشاره کرد: مارکس انگلس حتی به این نکته در سخنرانی خود بر مزار  است. چهتاریخیک 

به  «.را کشف کرد، مارکس نیز قانون تکامل تاریخ بشر را کشف کرد ارگانیک داروین قانون تکامل طبیعت

ا ب صرفًا منظورش این است کهاست،  «متافیزیک»گوید که او مخالف کانگال وقتی انگلس می نظر

ها را دیگر، آنارتباط با یک جای پرداختن به چیزها دربه است، گرایشی کهمخالف  «متافیزیک کهن»

قایای جدا کرد، ب غیرانسانیجا که هگل تاریخ بشر را از طبیعت از آن گیرد.دیگر مدنظر میمنفک از یک

 او یافت.توان نزد این متافیزیک کهن را حتی می

پیرامونی  جهانبنیادی سرشت  پیرامون ی پرسشفرآیند اقامههمانا  «متافیزیک»حال معنای متداول با این

ن گفت مقصود از ،طور نمونهبه. رودفراتر می کنیمکه مشاهده می ی چیزهای خاصیمطالعهاز  ماست که

کند. آن را تأیید میاست پس انگلس  اگر این متافیزیکچیست؟  ،وجود نداردکه چیزی وجود دارد یا این
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مام ها مانند تآنهای فلسفی را مطرح کنند. دانشمندان علوم طبیعی چنین پرسش خواستانگلس می

. ددهنمفهومی برای درک چیزهایی هستند که مورد مالحظه قرار می یملزم به ایجاد چارچوب اندیشمندانْ

ها ه آنحتی زمانی ک دارد. ای برای خودشفلسفههر کسی به ناگریز کند، میاستدالل  انگلس که طورهمان

لسفه نیستند تر در قید و بند فکم»، کننداتخاذ می شکل دیگری از فلسفه راو  گیرندنادیده میدیالکتیک را 

  [1].«شوندمیمتوسل تر موارد به بدترین فلسفه متأسفانه در بیشبلکه 

یا  رویکردی که در آنکند: همه یا هیچ را اتخاذ می»رویکردی آلیسم در مورد ایدهکانگال، انگلس  به نظر

به همین جهت  [۹].«شودطور کامل رد میکه بهگیرد و یا اینوکاست مورد پذیرش قرار میکمآلیسم بیایده

ود خ بر اساس معیارهای آلیسم هگل و نقد آندر پرداختن کامل به ایدهکانگال مدعی است که انگلس 

اما  ،ندکآلیسم هگل را کامالً رد میبرعکس ایدهانگلس را داشت.  قصد نقد آن هرچندکوتاهی کرد،  هگل

ین است که ا رسد منظور کانگالنظر میبهاست.  سازگار هگلی آلیسمبا این ایده شهایبسیاری از استدالل

دیگر را به یک چیزای از یک گونه های خاص فردینمونه  امتمکه  دوجود دارنبنیادینی  هاییا ایدهمفاهیم 

و توانیم گیالس و آلما می»که در واقع از هگل است:  کنداز مثالی استفاده میدهند. انگلس پیوند می

طور همان [8].«معنای واقعی کلمه میوه نخورده استبه کسچرا که تا به حال هیچبخوریم اما نه میوه را، 

مادی  چیزهایتجربه نکرده است اما ما با  «معنای واقعی کلمهبه»که تاکنون هیچ کسی ماده یا حرکت را 

های او ثالبلکه م است، با هگل موافقنه فقط ایم. بنابراین انگلس اساساً حرکت مواجه شدهانواع یا  منفرد

 گرفته است. نیز وامرا 

مون تر از بحث پیرازننده و پیچیدهآلیسم هگل نبود، استداللی گولایدهاین ایده که انگلس مخالف  

ر این مورد داین امر فقط به این دلیل نیست که مارکس و انگلس هر دو اظهارات مختلفی  متافیزیک است.

ر د قول کردیم.ها نقلطور که در باال از آنآلیست، همانو نه ایده اند که ماتریالیست هستندابراز کرده

کامالً  باید رویکرد مارکسیستی اند کهتاکید کرده شناس اغلبهای بوممارکسیست ،مباحث کنونی

ی عزیمت ما بایستی همچون مارکس مسائل دنیای این بدین معناست که نقطهباشد.  «ماتریالیستی»

 گیرند.یباط قرار میابند و چگونه با محیط طبیعی در ارتنظیر اینکه چگونه جوامع سازمان می ،باشد واقعی

 اتریالیستِ م دارخود را دوستکه ما ممکن است بخواهیم  کندحال کانگال با پیروی از لنین توصیه میبا این

 . بدانیمآلیسم ایده

انگلس اکنون تا چه میزانی برای پژوهش علمی یا ی اندیشه کانگال در این کتاب پیرامون این مطلب که

ظیر جان ی افراد دیگری ناین امر وظیفه؛ گوید، خیلی کم سخن مییا نهمحیطی مفید است سیاست زیست

 یریمس میستر در سزاییسهم بهکتاب  نیا با انتشارحال، کانگال  نیبا ا و پل بورکت بود.فاستر بالمی 

گیری او نتیجه ..است داشتهو دفاع از انگلس در برابر مخالفانش  عتیطب کیالکتیدمباحث مرتبط با  پیرامون
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 باید چنیناما همشاید تمایل داشته باشیم به آن بازگردیم  ؛عزیمت است نقطهیک کند که اثر انگلس می

  .دنگارش آن به پایان نرسیو است باز بپذیریم که این اثر 
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