
  

 
 
 
 

 
 نیو فلسفه لن تهیویسوبژکت ،یآزاد

  
 ل اسمیتیدان کوکسان، سیر

 ی سعید اسماعیلیترجمه
 
 .است ستمیآنها در قرن ب نیجهان و مطمئناً مهمتر یهاانقالب خیها در تارنام نیاز بزرگتر یکی نیلن
او در باب  یهانوشته خواهدیسؤال ببرد، بلکه م ریموضوع را ز نیکوتاه بنا ندارد ا ادداشتی نیا

 لیبه دل زیآنها و ن ولفم گاهیجا لیآثار به دل نیالبته ا .کند یابیفلسفه را مجدداً ارز یمسائل اساس
 یباق یمهم یخیارنوشته شدن خود دارند، همچنان در زمره اسناد ت یاسیس یکه با بسترها ینسبت

آثار اعطا شده، مانع  نیکه معموالً به ا یاریو اعتبار بس تیحج م،یحال، ما معتقد نیبا ا .خواهند ماند
 ینگاه مجدد میخواهیطور خاص، م به نجا،یدر ا .امروز است یجنبش انقالب یایاح یبرا یبزرگ

نزد مارکس از چه قرار  یکه ارتباط آنها با مفهوم آزاد مینیتا بب نیلن یفلسف یهابه نوشته میندازیب
 .تاس

 و مارکس هگل
انسان  یو خودآگاه یاسیس یانسان، زندگ خیرا در کانون درک خود از انسان، تار یآزاد هگل

حال  .به فرد شهروند تعلق دارد یقرن هجدهم معتقد بود که آزاد یشاخه از روشنگر کی .قرار داد
 دیقیآزاد و ب یکه صرفاً باز -ینوع آزاد نیتجربه انقالب فرانسه، نشان داد ا یآن که هگل، به اتکا

صرف  ینوع آزاد نیکرده است: ا انینابسنده بودن خود را ع -و شرط اراده فرد مستقل است
ها بالضروره با و اراده ییدر جامعه صاحبان دارا .است arbitrariness  (Willkür) یخودسر

که  ستیاعمال افراد هرگز همان ن جهیاعتبار نت نیدارند و به هم یقبرخورد و تال گریکدی
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 تیاست، در نها یو انتزاع یکه صرفاً صور انهیفردگرا یآزاد .انددر نظر داشته شانتکتک
است  ریپذدولت امکان یاسیفقط در قالب س یانضمام یاز نظر هگل تحقق آزاد .خودکامانه است

اراده در عمل به  هاونیلیچگونه برخورد م دهدینشان م یاجتماع یکه در آن عقل با تأمل بر زندگ
ملت قادر است توان خود را شکوفا و  کیتنها در دولت مدرن است که روح  .رسدیم یآشت
 .است یانضمام یآزاد تیدولت فعل .خود را آشکار کند قتیحق

از  گرید یاو کار خود را بر برداشت .نکته به نکته، هم با هگل موافق است و هم مخالف مارکس،
 ابدییاما درم کند،یم تیحما یمارکس از هگل به سبب انتقاد از روشنگر .کندیاستوار م یآزاد

 یرانسانیدادن ما با وجوه غ یآشت یاست برا یامر تالش تیمدرن در نها یایهگل از دن لیکه تحل
به نام  ییاز کاال یکشو بهره دیتول لیبر وسا یخصوص تیوجود مالک لیبه دل ،ییجامعه بورژوا .آن

 یاز روابط اجتماع ینوع خاص ریطبقات، همگان را اس نیافراد و تضاد ب نی، تضاد بکار یروین
مانند  ییهاقدرت یعنی –گانهیب یروهایها تحت سلطه نانسان .بر آن ندارند یکنترل چیکه ه کندیم

 یاجتماع ونیفرماس نیاما هم .هستند یرانسانیغ یاتیح ستنیمحکوم به ز -و دولت هیپول، سرما
 ایکه پرولتار یهنگام .رها کند روهاین نیکه بشر بتواند خود را از چنگ ا زندیرقم م یماد یطیشرا

خود است  تیانسان نشناخته شد  تیدر واقع خواستار به رسم جنگدیم هیستم و استثمار سرما هیعل
قدرت  گانهیتمام اشکال ب ادیتا خود را از انق کندیکل جامعه باز م یراه را برا بیترت نیو بد

خود را خواهند  یاجتماع یهاآگاهانه قالب ،یو فرد یها به صورت جمعانسان .آزاد کنند یاجتماع
را رقم « بشر یجهان ییرها» یستیانقالب کمون .است یمبارزه طبقات خیکل تار یمعنا نیساخت و ا

 .زندیم
و دولت فراتر  یخصوص تی(، از قالب مالکهیسرما) «دکنندگانیانجمن آزاد تول»همان  ای سم،یکمون

 یروهایآن ن یعنی(، ستیکمون فستیمانرشد آزاد هر فرد شرط رشد آزادانه همگان ) .خواهد رفت
با » یطیانسان در هر شرا .دندهیآنها شکل م قیها خود را از طراست که انسان یمولد اجتماع

کنش  کیکار به  نیا سمی(، اما در کمونهیسرما) «دهدیم رییتغ زیخود را ن عتیطب عت،یطب ردادنییغت
افراد اجتماع،  .(یآلمان یدئولوژیا سه،یگروندر) «هاتیرشد آزادانه فرد»: شودیم لیآگاهانه تبد
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 یاجامعهدر  بخشندیرا تجسم م خیتار یاز آنها به صورت آگاهانه مجموع دستاوردها کیکه هر 
 نیتقابل ب .(3جلد  ه،یسرمااست )« ]آنها[ یانسان عتیفراخور و متناسب با طب»که  ستیخواهند ز

 .انقالب کیبلکه با  ،ینظام فلسف کیخواهد رفت، البته نه در  انیاراده و عقل از م

  ستندیک« مردم دوستان»
 ادیاز  یو تروتسک نیسابق اغلب در مورد لن یهاستینیلن-کیو بلشو هاستینیکه ما استال یموضوع

 دهیدوم د المللنیخود را در مکتب ب یستیمارکس یاهیپا یهااست که آنها آموزش نیا میبریم
 کی شتریرا  ب سمیبه فلسفه نداشتند و مارکس ییاعتنا المللنیاحزاب وابسته به ب ،یبه طورکل .بودند

مبهم طرح  یدعاو یمعموالً در قالب برخ المللنیب یفلسف یهابحث .دانستندیم «یآموزه اقتصاد»
 یالحاد خام و نوع یاز قسم تیو حکا -«تقدم دارد یماده بر آگاه»که  لیقب نیاز ا -شدیم
 از شیب یزیچ الملل،نیب یرهبر فکر ،یکارل کائوتسک یحت .داشت «یاقتصاد ییجبرگرا»
 یقاعده مستثن نیها از اروس .ارائه نکرد یدرمورد موضوعات فلسف «خیاز تار یستیالیبرداشت ماتر»

او در  .داشت یمهم در پرداختن به مسائل فلسف یبود که سهم یبودند و پلخانف از معدود افراد
 سمیالیماتر»بار اصطالح  نیاول یابر« سالروز درگذشت هگل نیشصتم»در مقاله  1891سال 

 .مارکس است دیعقا انیب ییچنان باب شد که گو المللنیرا ارائه کرد و تکرار آن در ب «یکیالکتید
 سمیمارکس»و  یشورمند کائوتسک یحام یادر هر مسئله باًیتقر نیلن 1914از آگوست  شیپ

خود را از پلخانف  یفلسف یهاسرخط ،یاسیس یهابود و به رغم اختالف یو« ارتدوکس
اصول پلخانف،  یکامالً در راستا ستند،یک« دوستان مردم»با عنوان  نیلن 1893کتاب  .گرفتیم

که  یاز زمان یروس «سمیمارکس» .شده بود یلوفسکیخایم کینارودن  «یباورهسوژ»وقف حمله به 
 یدارهیبنا شده بود که فارغ از خواست افراد، سرما دهیعق نیکرده بود، بر ا سیپلخانف آن را تأس

به لطف عمل،  گفتیبود که م کینارودن دهیموضوع بر خالف عق نیا .ابدییگسترش م هیدر روس
کامالً بر خالف نظر خود مارکس بود که  نیروند را دور بزنند و همچن نیا توانندیم هیمردم روس

 .کینارودن یسازمانده یعنی« ماراده مرد»داشت با مقوله  یادیز یهمدل
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 .مهم بود اریبس هیروس یدر جنبش انقالب ییهادگاهید نیچن یبرا یفلسف یاهیپا افتنی1890دهه  در
به نحو  توانندیند و م«قانون محور» یخیتار راتیینشان دهد که تغ خواهدیدر کتاب خود م نیلن
 پاسخمارکس را  دیبه عقا یلوفسکیخایحمالت م تیاو با قاطع .رندیتحت مطالعه قرار گ «یعلم»
باور است که   نیو  بر ا خواندیم «یعلم یشناسجامعه»مارکس را از جنس  یهاشهیو اند دهدیم
 یعیطب خیتار ندیفرا کیجامعه  یهاونیبرداشت که توسعه فرماس نیا»هستند بر  یمبتن هاشهیاند نیا

و  دیروابط تول به یروابط اجتماع لیتحو»که نگاه مارکس استوار است بر  کندیادعا م نیلن .«است
]از نظر « باورانسوژه» یعنیاش ، مخالفاندر مقابل .«یدیتول یروهایبه سطح ن دیروابط تول لیتحو
 یروابط ماد لیرا تحو هادهیاند او نتوانسته انددهیانسان نرس یاجتماع یهادهیبه درک ا»او[ 

 [1] .«دهند یاجتماع

 1859مشهور در مقدمه  یادوم از قطعه المللنیب یکیمکان ریدارد به تفس یتعلق خاطر فراوان نیلن
]به  کند،یم یمعرف «یقائل به جبر اقتصاد»مارکس را  ریتفس نیا .مارکس یاسینقد اقتصاد سکتاب  

کلمه  ریتفس نیا[ در ابدییم نیو تع شودیم نیاقتصاد متع یمعنا که سطوح مختلف جامعه بر مبنا نیا
که در واقع  نیگو ا شود،یدرک م« معلول» یبه معنا (bestimmt یبه آلمان) «افتهینیتع ای نیمتع»

از پلخانف  یرویبه پ نینظر لن از .ردیگیبه کار م «دیمحدود و مق» یواژه را به معنا نیمارکس ا
 .است نیهم سمیعلم بودن مارکس یمعنا

کرده که مشاهده تکرار و  یکار کبارهیبه  یاجتماع یمناسبات ماد لیتحل
مفهوم  کیمختلف در قالب  یکشورها یهانظام میممکن شود و تعم یمندقاعده

 [2] .یاجتماع ونیگردد: فرماس سریواحد م یادیبن

که قرار بود مارکس به مدد مشاهدات  یاهیفرض خواند،یم «هیفرض»را  یخیتار سمیالیماتر نیلن
 شودیدانسته م «قیعلم دق» کی یمیش ای کیزیدرست مثل ف سمیمارکس نیبنابرا .اثباتش کند یتجرب

 .گذاردیم شیرا به آزما «هاهیفرض»و  کندیرا انتزاع م «نیقوان» یخیتار یهاکه از داده
 ییآنها یعنی) کیدئولوژیا یمناسبات اجتماع» انیم شودیقائل م زیموضوع تما نیا هیتوج یبرا نیلن

که بدون  یروابط ... یعنی) یماد یمناسبات اجتماع»و « (رندیگیم انسان شکل یکه با گذر از آگاه
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درباره  یزیوجه چ چیبه ه1859اما مارکس در مقدمه  [3] .«(رندیگیانسان شکل م یگذر از آگاه
 نیمستقل از خواست خود وارد روابط متع»ها نسانکه ا دیگویاو م .دیگوینم یخیتار نیقوان

(bestimmte)  یآگاه شانیاجتماع تیموجود»که  نیا زیو ن «شوندیم گریکدیبا  یو ضرور 
 یعنی دهد،یم یرو« آنها یزندگ یاجتماع دیتول»روند  یالبته ط نهایاما همه ا .«زندیآنها را رقم م

با نظر  کند،یهمانطور که مقدمه خاطرنشان م .«گذردیانسان م یاز خالل آگاه»که مطمئناً  یتیفعال
  یتحوالت نیبه چن

که  دیتول یاقتصاد طیشرا یتحوالت ماد نیگذاشت ب یزیتما ستیبایم همواره
 ،یمذهب ،یاسیس ،یمقررشان کرد و اشکال حقوق یعیبا دقت علم طب توانیم
آنها  ها در قالب( که انسانیکیدئولوژی)به طور خالصه ا یفلسف ای شناسانهییبایز

 .شوندیآن م ریتضاد آگاه و درگ نیاز ا

 «خیشاتاریپ» کیقطعه در مقدمه مربوط به  نیکه کل ا کندیفراموش م نیهر صورت لن در
مشهور  یادر واقع مارکس در نامه .رسدیم انیبه پا ییجامعه بورژوا یاست که با سرنگون یرانسانیغ

قابل اطالق به  هیدر سرما اشیخیتار لیکه تحل کندینوشت انکار م یلوفسکیخایم یکه به مجله
 [4] .مطرح کرده است «خیدر مورد تار یخیفراتار یاهینظر»او  نکهیا ایاست،  یشرق یروپاا

است که در آن  یافراد« مستقل از خواست» یکه مناسبات اجتماع نیاز ا ستیمارکس چ مراد
به قول مارکس در صفحه  .اندنکرده نییمناسبات را افراد آگاهانه تع نیا کنند؟یم یروابط، زندگ

 ،اما نه آنطور که دوست دارند سازند،یخود را م خیها تارانسان» بناپارت یهجدهم برومر لوئاول 
در گذشته  یمناسبات اجتماع .«سازندیاند نمکه خودشان انتخاب کرده یطیرا تحت شرا خیآنها تار

اند به خود گرفته هیمانند پول و سرما ییهااند و شکلشده جادیا گرینفر د هاونیلیبواسطه اعمال م
 شودینم عثبا کنندیم یکه مردم در آن زندگ یاشکال اجتماع .است یکه خارج از کنترل هر کس

 یبرا یفکر نیچن -کرد شانینیبشیشکل ماه پ ریعمل کنند که بتوان مثل مراحل تغ یآنها به نحو
 یمشابه وجود طیافراد مختلف ممکن است تحت شرا .بود بیمارکس کامالً غر

Existenzbedingungen  متفاوت باشند گریکدیجوره با حال همه نیکنند، اما در ع یزندگ. 
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 «زیچ» کیبا آنها به عنوان  هیکه قدرت سرما نیاست منحصر به فرد، ولو ا یاسوژه ااز آنه کیهر 
  .رفتار کند

هگل  یو برخالف ادعا رند،یگیقرار م گریکدیو اراده در مقابل  یآگاه ،یجامعه طبقات در
در  .کاذب است یجامعه آگاه نیافراد ا یآگاه نیبنابرا .کنند یعقل با هم آشت یاریبه  توانندینم
 رکساما ما .هستند یخیتار نیبه قوان دیها مطمئناً محدود و مقانسان ،یاشکال اجتماع لیقب نیا

 دیرا با یآزاد .(سهیگروندراست )« ضرورت محو شونده» کی نیقوان نیضرورت ا دهدیم حیتوض
 دیناپد یعنی سمیو البته کمون کشدیرا به چالش م نیقوان نیبه دست آورد که ا ییهابه واسطه مبارزه

 .نیقوان نیشدن ا
کرد،  یسیاز صفحات آن را رونو یاریرا خواند و بس« خانواده مقدس»کتاب  1895در سال  نیلن

به چاپ « چپ یهایهگل»از نبرد خود با  یکه پنجاه سال قبل مارکس و انگلس به عنوان بخش یکتاب
 سمیالیماتر انیکه در آن مارکس از مبارزه م دهدیتوجه نشان م یابه قطعه نیمثال لن .رسانده بودند

 نظرورزانه کیزیمتاف سدینویمارکس م .دیگوینظرورزانه م کیزیو متاف

که اکنون  یسمیالیماتر - شودیبه در م دانیاز م سمیالیبه دست ماتر شهیهم یبرا 
 یول .همگام شده است سمیاومانو با  دهیبه کمال رس یبه واسطه خود عمل نظروز

همدوش با  سمیالیماتر نیا ندهیدرست همانطور که در حوزه نظر، فوئرباخ نما
 نیا ندگانینما زین یسیانگل و یفرانسو سمیو کمون سمیالیاست، سوس سمیاومان
 [5] .ندیآیدر حوزه عمل به شمار م انیجر

مارکس در کتاب  سمیهم از اومان یانشانه چیاگر چه ه دهد،ینشان نم دیعقا نیبا ا یمخالفت نیلن
به واسطه کار نظرورزانه کامل شده  سمیالیماتر»که  دهیا نیاز جمله ا -وجود ندارد« دوستان مردم»

که  یسمیالیماتر شود،یهابز م سمیالیکه درباره ماتر ییهم ندارد با اظهارنظرها یو مشکل -«است
 «زانهیگرانسان» ،«هیسو کی» ،«یکیمکان» ،«یهندس»مارکس به سبب وجه 

(Menschenfeindlich)   در فلسفه هابز  دیگویمارکس م .کندیم اشحیبودن تقب« زاهدانه»و
بدل  یهندس یو به تجربه انتزاع دهدیشاعرانه خود را از دست م ییبر حواس، شکوفا یدانش مبتن»
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که  دید میخواه یبه هر حال ما به زود .«کسانندی یقدرت و آزاد»فلسفه  نیدر ا .«شودیم
 .ستین کیمارکس نزد یانسان سمیالیوجه به ماتر چیبه ه نیلن یبعد یفلسف یهاشهیاند

 «کرد؟ دیبا چه»
 یهاارزش یبرا ته،یویسوبژکت یبرا ییجا گریبود که د نیا «تهیویابژکت»بر  نیفراوان لن دیتاک امدیپ

 شود؟یصورت انقالب چگونه ممکن م نیاما در ا .گذاردینم یباق یآزاد یو درواقع برا یانسان
 ویسوبژکت تیفعال یعنی ون،یانقالب یاسیس تیدرباره فعال نی(، لن1902« )کرد؟ دیچه با»در کتاب 

 رشیپذ  -است یاندازچشم نیتنها پاسخ ممکن چن تنهای در که –پاسخ او .زندیآنها حرف م
از » ایبه پرولتار یستیالیسوس یآگاه یاعطا یعنیاست،  ونیدر مورد انقالب یدستورالعمل کائوتسک

چگونه  یخودآگاه نیکه ا ندیگویهرگز نم یو نه کائوتسک نیحال نه لن نیبا ا –«رونیب
جزوه نقش داشتند، از  نیا یریگدر شکل نیاز خود لن شتریکه ب ،یبعد یهاستینیلن .آوردیسربرم

 ویو ابژکت ویسوبژکت طیسخن راندند و شرا یستیالیدر انقالب سوس «ویعامل سوبژکت»حزب به عنوان 
 .قرار دادند گریکدیرا مقابل  سمیالیسوس

شد،  یمعرف «خیتار ویابژکت نییتب»او  تیمارکس از جامعه حذف شد و روا تیاز روا تهیویسوبژکت
 المللنیب پردازانهینظر .است ویو اساس ابژکت هیفاقد پا ونیانقالب تیفعال دیرسیکه به نظر م یدرحال

 ییرها» یعنی سمارک یاصل دهیامکان طرح ا ،یبر تقابل اراده و آگاه هیبا تک ن،یدوم از جمله لن
 یخودشان و تصور مارکس از عمل اجتماع نیآنها ب ب،یترتنیبد .را حذف کردند« انسان یجهان

است و هم  ویاست که همزمان هم سوبژکت  یتیدر نظر مارکس فعال یعمل اجتماع .دندیکش وارید
 .خود انقالب است زیمصداق آن ن نیو مهمتر کندیم بیرا با هم ترک لیاراده و عقل و تخ و،یابژکت

 یتجرب یو نقاد سمیالیماتر
 .روبرو شد یحاد فلسف یهابا کشمکش کیجناح بلشو ه،یدر روس 1905از شکست انقالب  پس

صفحات  یدرباب مسائل فلسف ،«کیبلشو»در جناح  نیرهبران لن نیاز نخست یکیبوگدانوف، 
 .کرد هیتک وسیماخ و آونار ریعلم نظ لسوفانیف یهاشهیخود به اند یهانوشت و در نوشته یمعتنابه

بعد پلخانف در کتاب خود  .جناح است نیا نیاز مواز رونیب یموارد نیموافق بود که چن نیلن
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صورت داد و  «یکیالکتید سمیالیماتر»به مکتب ماخ و مخالفت آن با  یاحمله« مبارز سمیالیماتر»
 یتجرب یو نقاد سمیالیماترکتاب در  نیلن 1908در سال  .متهم کرد «یمحورسوژه»را به  نیجناح لن
 .برآمد سمیالیبه بوگدانوف و همفکران او به دفاع از فهم خود در باب ماتر یاهبا حمل

 سمیالیمارکس و انگلس بارها و بارها از اصطالح ماتر»که  شودیآغاز م یدعو نیکتاب با ا نیا
به  یکتاب حت نیو البته ا [6] .«اندخود استفاده کرده یفلسف یهادگاهید فیدر توص یکیالکتید
 تیبر محور وستهیپ نیلن .وجود ندارد یزیچ نیچون اصال چن کند،یمنبع هم اشاره نم کی

 یستیآلدهیدارد و فلسفه ا دیتاک - [7]است  یتقدم ماده بر آگاه یکه به گفته او به معنا -سمیالیماتر
 [8] .داندیم یکی« ارواح یهاداستان»و  نیرا با د

است که  یزیماده آن چ»نخست،  فیبنا به تعر .کندیارائه م« ماده»کامالً متناقض از  فیدو تعر او
 کیماده »دوم  فیو بنا به تعر [9] «شودیو موجد احساسات م گذاردیما اثر م یحس یهابر اندام

و  شودیمدارد که بواسطه احساس به انسان داده  یویابژکت تیاست که داللت بر واقع یمقوله فلسف
که مستقل از آنها  نیگو ا کند،یثبت و منعکس م ،یبرداریکپ شیهااست که احساس یزیآن چ

 یمقوالت نیشود؟ چن« احساس»موجد  تواندیم یمقوله فلسف کیاما چگونه  [10] .«وجود دارد
 «تقدم» فهمدیمفهوم ماده را م نیکه لن ییبه معنا تواندینم نیمحصول تفکر انسان هستند و بنابرا

 [11] .«[ تقدم داردیماده ]بر آگاه .ستیوجود ماده قائم به احساس ن»: سدینویداشته باشد، او م

 نینخست به ا .کندیبازهم اشتباه م گذاردیما اثر م یحس یهابر اندام« ماده» دیگویم نیلن یوقت
 مروین کیمن  .ستین« ماده» میو مغز خود درک کن یحس یهااندام قیکه آنچه ما از طر لیدل
 جادیهر دو ماده هستند و احساس مزه ا مرویو ن بیس ن،یاما به گفته لن .بیس کیو بعد هم  خورمیم
مزه  خورم،یم مروین یوقت .سوال ساده است نیجواب ا ست؟ین کسانیاما چرا مزه آنها  .کنندیم
هم  نیو لن -میدانیهمانطور که همه ما م .را« ماده»نه مزه  چشمیمرغ سرخ شده را متخم کی
کس هرگز از  چیه .و بله، شگفتا، طعم آنها با هم فرق دارد ستین بیمرغ، ستخم -دانستیم

 .نگرفته است بوستی ایهاضمه سوء یمقوله فلسف کیخوردن 
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از منظر تز اول مارکس در  گذاردیما اثر م یحس یهابر اندام« ماده» سدینویم نیلن یوقت نیهمچن
از « کهن سمیالیماتر»است که مارکس با عنوان  یدگاهید قاًیدق نیا .کندیاشتباه م زیمورد فوئرباخ ن

مارکس  .فهمدیم «یفقط در قالب ادراک حس»ابژه را  سمیالیماتر نیا رایز ،کندیم ادیآن 
و  دنیاو نگاه کردن، گوش دادن، لمس کردن، چش .رهاندیم سمیدئالیرا از چنگ ا تهیویسوبژکت

بنظر  .میدهیم رییرا تغ ایکه به مددشان دن داندیانسان م یاجتماع تیاز فعال ییهارا شکل دنیشیاند
 .افراد جدا از هم است یذهن تیکهن حس همانا فعال یهاستیالیهم، مانند ماتر نیاز نظر لن رسدیم

 -ییبه دام انواع و اقسام معضالت فلسفه بورژوا رود،یطفره م تهیویکتاز مسئله سوبژ نیاز آنجا که لن
[ ی]هاهینظر» بلیق نیکه دامن ا یمعضالت افتد،یم -شودیخوانده م« مسئله ذهن و بدن»آنچه  ژهیوبه

خود  یزندگ طیشرا هاکه انسان یاوهیش ،یو آزاد تهیویسوبژکت ب،یترت نیبه ا .ردیگیرا م« شناخت
 .شوندیگرفته م دهیکامالً ناد دهند،یم ریی( تغهی)سرما عتیطب رییخود را با تغ عتیو طب سازندیرا م

کتاب در آن  نیمارکس را بخواند ]ا سیپار 1844 یهاهرگز ممکن نبود دستنوشته نیلن یالبته برا
اگر چشمش به  شدیمتعجب م چقدرکه  میحدس بزن میتوانیاما م .زمان هنوز منتشر نشده بود[

 :افتادیسطور م نیعنوان نمونه به ا

انسان کامل در  کیعنوان به کپارچه،ی یاوهیذات چندجانبه خود را به ش انسان
 دن،یچش دن،ییبو دن،یشن دن،دی–با جهان  اشیتمام روابط انسان .ردیگیم اریاخت

مشاهده کردن، تجربه کردن، خواستن، عمل کردن،  دن،یشیحس کردن، اند
 تیهمانا جلوه واقع ...اش، یفرد یهاو به طور خالصه، تمام اندام -دنیعشق ورز

 [12] .انسان است

چه  نیلن سمیالیو ماتر« پرورش حواس پنجگانه کار کل تاریخ جهان تا کنون است»نظر مارکس،  از
کامل از حواس  ییرها ،یخصوص تیمالک یالغا بیترت نیبد»جمله درک کند که  نیاز ا تواندیم

 نیهمچناو  [13]؟ «اندشده یانسان ویو ابژکت وینحو سوبژکت به نهایا رایز ...انسان است  اتیو خصوص
که  دهندیم حیکه مارکس و انگلس در آن توض یرا بخواند، کتاب یآلمان یدئولوژیا افتیفرصت ن

  :انداز کجا شروع کرده
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آنها و  تیفعال ،یافراد واقع ...قرارند  نیاز ا میکنیکه ما از آن شروع م یمقدمات
که از قبل موجودند و  یطیچه آن شرا کنند،یم یکه در آن زندگ یماد طیشرا

 دیخودشان تول تیکه با فعال ییو چه آنها ابندییآنها را حاضر مقابل خود م
 [14] .کرد دییتأ ی تجربکامالً یشبه رو توانیمقدمات را م نیا .کنندیم

 ،یروابط اجتماع یعنی «یماد طیشرا»در نظر او  آورد،ینم انیبه م« ماده»از  یذکر چیه مارکس
( پلخانف و 1فصل  ه،یسرما) .ماده در خود ندارد یااز جمله ارزش که ذره «یرمادیجواهر غ» رینظ
به  راعمل  نیکه بنا به فرض لن یمارکس رجوع کنند، تز یتز از تزها نیدوست داشتند به دوم نیلن
 .کردیبدل م «قتیحق اریمع»

مسئله  کینسبت داد،  ویابژکت قتیتوان به تفکر انسان حق یم ایسؤال که آ نیا
و قدرت  تیفعل یعنی قت،یحق دیانسان با .است یعمل یابلکه مسئله ستین ینظر

که  یتفکر تیعدم فعل ای تیمناقشه بر سر فعل .تفکر خود را در عمل ثابت کند
 .است یمسئله صرفاً مدرس کیاز عمل جدا افتاده، 

با الگو گرفتن از علوم  نیکه لن رسدیبه نظر م گرید یو جاها یتجرب یو نقاد سمیالیماترکتاب  در
را به « عمل» ریچشمگ ینگاه به نحو نیا .ردیگیم کسانی یماد دیتول تیعمل را با فعال یعیطب

 ژهیکل جامعه، به و یعمل یزندگ یمارکس عمل به معنا یاما برا .کاهدیافراد فرو م تیفعال
 .منحرف شده است ییبورژوا تیمردم است که امروزه بموجب مناسبات مالک نیمناسبات فعال ب

و  لتیفع» چیه ،یقتیحق چیجداگانه خود مشغول است، ه تیدر واقع تفکر فرد جداافتاده که به فعال
از افراد جمعاً درک شود، دانش  یاتوسط جامعه یکه عمل اجتماع یتنها هنگام  .ردندا «یقدرت
   .یخواهد بود و هم اجتماع یشده همزمان هم فرد یکیآزادشان  تیکه با فعال آنها

است  یکه به کل مبتن [15] «و ضرورت یآزاد»دارد با عنوان  یکتاب[ بخش موجز نی]در ا نیلن
 .«درک ضرورت یعنی یآزاد»گفته مشهور انگلس که  نیبر ا

که درک  یضرورت کور است، اما فقط تا زمان»که  دهدیفکر را به هگل نسبت م نیا انگلس
 یرونیب نیقوان» نیانگلس ب .است( نیاز ا شیب دیگویکه آنچه هگل م نی)راست ا .«شودینم
متأسفانه،  .گذاردیم زیتما« ها حاکم استخود انسان یو ذهن یجسم یکه بر هست ینیقوان»و  «عتیطب
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 شهیدر اند میتوانیدو دسته قانون مختلف هستند که ما حداکثر م» نهایحرف که ا نیاز ا ظرصرف ن
  [16] .«دهدیرا بسط نم زیتما نیانگلس ا ت،یو نه در واقع میکن شانیجدا گریکدیاز 

 یگریغلبه بر نوع د یعنی سمیاما کمون .ستین زیمتما یعیهرگز از ضرورت طب نیلن یبرا ضرورت
نهادن کنترل آگاهانه  انیبن قیاز طر ه،یسرما گانهیجهان ب یرانسانیغ یسازوکارها ری، نظاز ضرورت

 .یاجتماع یهابر فرم یو جمع
مارکس  دیعقا رایبود، ز یکامل در جنبش کارگر یمسائل، انحراف نیدر خصوص ا نیلن یهاگفته

را  سمیبه مارکس یوفادار ینفر که ادعا هاونیلیم .کردیانکار م یانسان تهیویرا در مورد سوبژکت
تز اول  و یتجرب یو نقاد سمیالیماترکتاب  یهادهیکه ا میبفهم مینتوانست -از جمله خود ما -داشتند

باعث شد که ما عقاید او را  یانقالب یآوازه بلند لنین در مقام انسان .اندالجمعمارکس در واقع مانعه
 .میابیمارکس را در یهاشهیبپذیریم و بدین ترتیب نتوانیم معنای و اهمیت اند یانتقاد یابیبدون ارز

 سمیمنبع و سه جزء مارکس سه
 یبود که سردرگم نیو پلخانف به عنوان مرجع ا یآثار کائوتسک رشیپذ گرید یامدهایجمله پ از
سه »در مورد  یکائوتسک1907در سال  .در مورد سرچشمه تفکر مارکس به بار آورد یاریبس

و  سیانگل یاسیکرد و گفت که مارکس فلسفه آلمان، اقتصاد س یسخنران «سمیسرچشمه مارکس
سه منبع و سه با عنوان  1913در مقاله خود در سال  نیلن .را بسط داده است رانسهف یآرمانشهرباور

مجموعه   ینوع« آموزه» کیبه عنوان  سمیمارکس .بسط داد شتریبرداشت را ب نیا ،سمیجزء مارکس
 :شد یو کامالً سازوار معرف «جامع»دیعقا

آموزه  .است یقیدرست و حق رایمطلق است ز یقدرت یستیآموزه مارکس قدرت
 اریدر اخت کپارچهی ینیبجهان کیجامع و هماهنگ است و  یاآموزه یستیمارکس

 یدفاع از مظالم بورژواز ایکه با هر شکل از خرافه، ارتجاع  نهدیانسان م
 [17] .ناسازگار است
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مارکس از کار خودش تضاد دارد: مارکس همواره از در نظر گرفتن  یابیبه شدت با ارز یرا نیا
چگونه ممکن است  یبراست  .دیورز یامتناع م« آموزه» کی ایکامل  یزیخود به عنوان چ یآرا

 باشد؟ ریتغیبسته و ال «یارتدوکس» یاحول انقالب گونه یومچارچوب مفه کی
» که  کندیخود را تکرار م یادعا نیو ا کندیآغاز م سمیالیو ماتر سمیگرفتن مارکس یکیبا  نیلن
 دیگویم نیحال لن نیبا ا .«نیاز د تیحما ایبرابر است با دفاع  یبه نحو شهیهم ... یفلسف سمیآلدهیا

 نجایکه در ا یکیالکتید ،«دیغنا بخش»قرن هجدهم را  سمیالیماتر «کیالکتید»که مارکس به مدد 
 شودیم یکی

شکل آن؛ با  نیترو جامع نیترقیعم ن،یتردر کامل یبا آموزه تحول اجتماع
 اریاز ماده همواره در حال تحول در اخت یدانش و معرفت که بازتاب تیآموزه نسب

 [18] .نهدیما م

 هاشهیاست و اند یعیکه نگاه مارکس مانند نگاه علوم طب کندیم دیدر ادامه اظهارات خود تأک نیلن
 .و جامعه هستند عتیطب یبازتاب انفعال

 یعتیماده در حال تحول( است، طب یعنی) عتیکه دانش انسان بازتاب طب همانطور
ها و  دگاهید یعنیانسان ) یکه مستقل از انسان وجود دارد، دانش اجتماع

بازتاب  نظام  زی( ن...و  یاسیس ،یمذهب ،یگوناگون او اعم از فلسف یهاآموزه
 [19] .جامعه است یاقتصاد

 یاز نظام اقتصاد یصرفاً بازتاب زیآنها  ن ایگفت؟ آ توانیچه م یستیالیسوس یهادهیدر مورد ا اما
 شود؟ یخوانده م «یدارهیسرما»هستند که 

 «کارل مارکس»درباره  یامقاله
کارل »در مورد  یاشروع کرد به نوشتن مقاله نیاول، لن ی، قبل از شروع جنگ جهان1914سال  در

  .او غالب است یهمان نگرش اصل زیمقاله ن نیدر ا .گرانات المعارفرهیدا یبرا« مارکس

 یاساس یهایدچار کاست« کهن» سمیالیو انگلس معتقد بودند که ماتر مارکس
 نیآخر توانستیبود و نم «یکیعمدتا مکان» سمیالیماتر نی( ا1بود: ) لیذ
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کهن  سمیالی( ماتر2؛ )... ردیرا در نظر بگ یشناسستیو ز یمیتحوالت ش
 کیالکتیضد د هک یمعن نیبود به ا یکیزیبود )متاف یکیالکتیردیو غ یخیرتاریغ

« ذات انسان( »3نبود ) بندینگر پاتحول دگاهیسازوار و جامع به د یبود( و به شکل
از همه  دهیمجموع درهم تن»نه همچون  گرفت،یدر نظر م یانتزاع یرا به نحو

صرفاً  نیو بنابرا« (افتهی نیتع یخیو تار ی)که به صورت انضمام یمناسبات اجتماع
به عبارت  .«جهان بود رییتغ»حال آن که مسئله بر سر  «کردیم ریجهان را تفس»
 [20] .را درک نکرده بود «یعمل انقالب تیفعال» تیکهن اهم سمیالیماتر گر،ید

 دهند،یتزها ارجاع م نیاغلب به ا نیپلخانف و لن .کندیتز  فوئرباخ اشاره م نیبه اول نجایدر ا نیلن
 :شودیآغاز م نیکه چن ندیگویکم م اریاما در مورد تز اول بس

 سمیالیاند )از جمله ماترکه تاکنون موجود بوده ییهاسمیالیتمام ماتر یاصل نقص
تنها  ت،یو حسان (Wirklichkeit) تیفعل ،یاست که در آنها ش نیفوئرباخ( ا

 یو کنش حس تیاما نه به صورت فعال شوند،یم ریتعمق تصو ایدر قالب ابژه 
 سمیدئالیا سم،یالیبا ماتر ادرو، در تض نیاز ا .ویانسان و نه به صورت سوبژکت

بماهو  یو حس یواقع تیکه البته فعال -توسعه داد  یفعال را به طور انتزاع یهیوس
از  زیواقعاً متما ییهاحس است، ابژه یهاابژه یفوئرباخ در پ .شناسدیرا نم

 .ردیگیدر نظر نم ویابژکت تیانسان را فعال تیتفکر، اما او خود  فعال یهاابژه

 هیویو ابژکت تهیوینزد آنها سوبژکت رایز م،ینیبیموضع نم نیاز ا یو نه پلخانف اثر نیدر آثار لن نه
 .کامالً از هم جدا هستند

 نیدر آن چن نیو لن «خیاز تار یستیالیبرداشت ماتر»قرار است:  نیاز مقاله او از ا یبخش عنوان
مارکس  دیگویم نیاو همچن .داندیم «یاجتماع یهادهیدر حوزه پد سمیالیامتداد ماتر»را  یبرداشت

کنار  قیرا برطرف کند، آنهم از طر «نیشیپ یخیتار یهاهیدر نظر یاصل یدو کاست»توانسته است 
با آشکار  زیخاص، و ن« غالب» دهیا کی ریتفس ایدر انتخاب  یو بوالهوس یباورگذاشتن سوژه

 یروهاین طیگوناگون بدون استثناء از شرا یهاشیو همه گرا هاشهیموضوع که همه اند نیساختن ا
از  یناشگوناگون  یهاشیو همه گرا هاشهیهمه اند» دانستیم رایز .شوندیم یناش دیتول یماد
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و افول  یشرویظهور، پ» توانینشان داد که چگونه م سمی، مارکس«است دیتول یماد یروهاین طیشرا
 [21] .مطالعه کرد« بر آنها حاکم است ینیمع نیکه قوان ...را یاجتماع -یاقتصاد یهانظام

در باب  یادو صفحه یبخش ،یالملل در حال فروپاش نیمهم و معنادار خطاب به ب یبه شکل نیلن
بخش فقط  نیوجود، ا نیبا ا .تازه در تفکر او داشت یارائه کرد که نشان از آغاز تحول «کیالکتید»
 اعاتهمه ارج -( 1868 هیژانو 8به انگلس ) یااز نامه یتک عبارت -نقل قول از مارکس دارد  کی
 .انگلس است یهامربوط به نوشته گرید

 خواندیهگل م نیلن
جهان و  یستیالیجنبش سوس یبحران برا نیترقیاول، عم ی، با شروع جنگ جهان1914اوت  در
 نیزتریانگاز شگفت یکی الملل،نیب یهارانهیو انیدر م نیلن .رقم خورد نیشخص لن یبرا

آورد، به عالوه  یخود را گرفت و به مطالعه فشرده علم منطق هگل رو یزندگ یهامیتصم
 نیاز ا یقطعات 1914 زییسه ماه پا یط نیلن .المعارف()منطق دائره« مختصر قمنط»آخر  یهاصفحه
 شیهاادداشتی رفت،یم شیپ شتریاو ب هر چه خواندن .کرد سیدشوار را دستنو اریبس یهاکتاب

هگل  گریآثار د یسال بعد، او برخ یدر ط .شدیم شتریو ب شتریب زیفراوان بود ن اتیکه شامل جزئ
 نیلن .خیو فلسفه تار ونانیفلسفه  خیهگل در مورد تار یرا هم خواند، از جمله درسگفتارها

 .خواند زیارسطو را ن کیزیمتاف
کرد، چندان که بدون شک بر  رییتغ یریبه طرز چشمگ نیلن یفلسف یهاکار برداشت نیادامه ا با

المعارف اصالح مقاله خود در دائره یبرا نیلن .گذاشت ریاو تأث یبعد یو عمل ینظر یکل کارها
 اریتاو در مورد هگل هرگز در اخ یطوالن یهاادداشتیاما قطعات و  .دو بار به ناشران نامه نوشت

کشف  1925آنها را در سال  نی)دبور .منتشر شد یقرار نگرفت و تازه پس از مرگ و گرانید
   [22] .میآنها بحث کن اتیدر مورد جزئ میبنا ندار نجایدر ا .کرد(

خود هضم و جذب  یو آشنا یمیقد یرا در چارچوب فلسف خواندیکرد آنچه م یدر ابتدا سع نیلن
 رفتیم شیهر چه پ .«بخواند یستیالیهگل را ماتر» خواستیاو م د،یگویچنانکه خودش م .کند
خود را در قطعه  یهایریگجهینت  در تالش بود تا نیکه لن یزمان .شدیطرح دشوارتر م نیا یاجرا
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پلخانف را  یفلسف یبار رهبر نینخست یبرا کند، یبندجمع «کیالکتیدرباب د»با عنوان  1915سال 
 نیاگر چه لن [23] .کرد کیالکتیهم از شرح انگلس در مورد د یمیانتقاد مال یسؤال برد و حت ریز

فقط  یفلسف سمیدئالیا»است اما توجه دارد که  «ونیروحان یِشیاندکیتار سمیآلدهیا» سدینویهنوز م
 [24] .«رسدیبه نظر م معنایب یکیزیو متاف یخام، عام سمیالیاز منظر ماتر

کامالً  دیرسیکه به نظر م -هگل در علم منطق کردیدرک م یمشغول کار بود کمتر کس نیلن یوقت
است مداوم و  یاکتاب حمله نیدر واقع ا .ستیبه دنبال چ -اوست یخیو تار یجدا از آثار اجتماع

 رسدیمبه نظر  .داندیم یاجتماع یخود را خارج از زندگ یکه به نحو یمند به هر برنامه فکرنظام
که چگونه تفکر هگل  افتهیرا، و هرگز درن فلسفه حقرا خوانده و نه  روح یدارشناسیپدنه  نیکه لن

 دیباالخص، نبا .خورده است وندیدارد پ ی[ انسانخیکه از تحول ]تار یدر خصوص منطق با برداشت
کتاب با  نیاو نقد هگل در  مارکس، 1844 یهااز دستنوشته توانستهینم نیکه لن میفراموش کن

اطالع داشته  «یآلمان یدئولوژیا»کتاب  ای« کل کیو فلسفه هگل به عنوان  کیالکتینقد د»عنوان 
  .باشد

مارکس را درک کرد و  هیعلم منطق و سرما نیب قیرفته ارتباط عمرفته نیادامه مطالعه هگل، لن با
 .اظهار نظر کرده است بارهنیطرف در ا نیبوده که از زمان خود مارکس به ا یکس نیاحتماالً اول

را  مارکس «یاقتصاد یهاآموزه» هیکه سرما کندیهنوز فکر م یمانند کائوتسک زیاز آنجا که او ن
آثار هگل  یو وجه انسان کندیو هگل بسنده م روش مارکس انیم یبه ذکر چند تواز کند،یم نییتب

 .«به کار بست یاسیآن در اقتصاد س یهگل را به شکل عقالن کیالکتیمارکس د» .کندیرا رها م
[25] 

مطلق کار خود را متوقف  ایبه خدا  یانسبت به هر اشاره یخراف بایالعمل تقرعکس کیبارها با  نیلن
اما در ادامه  .دانستیم یعرفان یهااوهیکار از جنس  یکه به هر حال آنها را در ابتدا یمیکرد، مفاه

مثالً درخصوص  رد،اظهارات ملموس دا نهمهیا «ستیآلدهیا»پارادوکس جا خورد که هگلِ  نیاز ا
به آنچه خودش  داندیم کیآنها را نزد نیوص بود و نمود، که لندر خص ای ت،یضرورت و عل

 .نامدیم یخیتار سمیالیماتر



 

16 

 «مفهوم»اختصاص دارد به بخش سوم علم منطق در باب  نیلن یاز دفترها یمیاز ن شیهرحال ب به
(Begriff) ،او نظر  .نامدیم ویبخش کتاب که هگل آن را منطق سوبژکت نیتر«یستیآلدهیا» یعنی

 رو دو کندینقل م نایاست ع «یآزاد ای ویقلمرو سوبژکت»بخش مربوط به  نیا دیگویهگل را که م
پلخانف بلکه از  یانتقاد خود را نه فقط از سهم فلسف نیکه او نخست نجاستیا .کشدیم یآن خط

پس »: دیگویم -ضمن انتقاد از خود باًتقری–و  کندیم انیب «ستمیدر آغاز قرن ب ... هاستیمارکس»
   [26] .«است دهیمارکس را نفهم یستیمارکس چیقرن ه میاز ن
 .شودیروبرو م یاز فقرات کتاب هگل با مشکالت بزرگتر نیلن «یستیالیماتر» یهاجا ترجمه نیا در

کند، « عمل» نیگریرا جا یماد دیو تول تهیویابژکت نیگزیرا جا «عتیطب» خواهدیم نیکه لن یهنگام
 تهیویابژکت قایبحث نزد هگل  دق یموضوع اصل .دهدیجان مطلب اثر هگل را از دست م

)هگل  .قرار دارند عتیاست که در برابر طب یو مفهوم یاخالق ،یخیتار ،یاجتماع یهاتیجودمو
هگل مانند  .(بردیدولت به کار م یزندگ یرا به معنا «ویروح ابژکت»اصطالح  گرید یدر جاها

همه در  نهایاما ا کند،یکار خود استفاده م حیرا در توض یدیاز کار تول ییهانمونه یارسطو گاه
در  گریکدیها در نسبت با انسان یاخالق تیفعال یعنیعمل  لسوفیهر دو ف یبرا .است لیتمث دح

 .دل جامعه
تک تک جمالت را در دفتر  باًیتقر نی، لن«مطلق دهیا»بخش  یعنیکتاب،  انیشدن به پا کینزد با

 دهیا ینهمانیا»مطلق  دهیکه ا دهدیم حیبخش توض نیهگل با ورود به ا .کندیم یسیخود رونو
 «اراده کردن»المعارف عنوان قسمت در منطق دائره نیبخش معادل ا ی) او برا .است «یو نظر یعمل

 .را گذاشته است(
المعارف منطق که در دائره یرا خواند به شرح مختصرترکتاب علم منطق  یتا انتها بایتقر نیلن یوقت

 یدر هر دو کتاب پا نیحال لن نیبا ا .کرد یسیرونو یاریبس اتیآمده رجوع کرد و فقرات پرجزئ
  :ابدی یصورت خاتمه م نیعلم منطق به ا .داردیبرنم ادداشتی گریو د شودیجمله آخر متوقف م

به خود به منزله  دنیبخش نیتع یمحض برا دهیا میتصم نینخست نیاما آنچه با ا
آن مفهوم در  جهیاست که در نت یصرفا وساطت شودیبرنهاده م ،یخارج یدهیا
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به خود بازگشته است، خود را  تیآزاد که از خارج یوجود انضمام کیمقام 
کند، و در علم  یم لخود را در علم روح کام یآزادساز نیبخشد و ا یم یتعال

 یکه خود را به نحو مفهوم یمفهوم محض ابد،ییمفهوم خود را م نیمنطق برتر
 .فهمد یم

 ید:گویالمعارف مجمله آخر منطق دائره و

که  دهدیو اجازه نم کندیگذار نم یاست که به زندگ نیا دهیمطلق ا یآزاد اما
 قتیکرانمند فرانموده شود، اما برعکس، در حق یدر خود به عنوان شناخت یزندگ

و دگربود،  هیاول نیتع ای اشیتا مرحله خاص بودگ کندیمطلق خودش عزم م
را از درون  عتیمثابه طب بهبه عنوان بازتاب خود، و خود  واسطهیب دهیا یعنی

 * .آزادانه رها سازد شیخو

 یستیالیماتر»نزد اوست، و  یهگل و تجسم ذات مفهوم آزاد یبندها نقطه اوج آثار منطق نیا
کل  یعنی یمنطق هگل ساختار آزاد .کندیدرک م رقابلیبندها را به کل غ نیا« شانخواندن

تا در  دهدیو به روح اجازه م «نگردیم»بهتر، فلسفه  انیبه ب ای .کندیحرکت روح را آشکار م
ها تناقض نیکه چگونه ا دهدیمحال نشان  نیرا آشکار کند و در ع شیهاتناقض خودحرکت 

نزد هگل آن است که ذهن درک کند خود اوست که در  یمفهوم آزاد .کنندین را حل مخودشا
که روح آزاد است، نه فرد  نیا یعنیحرف  نیاما ا .حضور دارد عتیجامعه و طب ویضرورت ابژکت

که  یزیآمتناقض وهیاز ش یبه شرح شودیموضوع بدل م نیبر نظام هگل ا کسدر نقد مار .انسان
و  یبه صورت جمع یعمل انقالب یط تواندیم -کشانده است یرا به بردگ شتنیکه خو -تیبشر
از آنها در  ینه رونوشت کند،یجمالت را ذکر م نیاز ا کی چینه ه نیلن .برسد ییبه رها یفرد

آنچه » : سدینویم یو حت کندیآنها م یدر مورد محتوا یو نه اظهار نظر داردیخود بر م یدفترها
 یپس از آن که از قرائت هگل برا نیلن [27] .«است تیاهمیصفحه ب یتا انتها ... دیآیدر ادامه م

 میتعال جهیهگل و در نت میتعال یتفکر خود بهره گرفت، به ناگهان هسته اصل یاصل یهاوهیش رییتغ
 «کیالکتیدرباب د» 1915در قطعه سال  نیقابل توجه است که لن .گذاردیکنار م اآثار مارکس ر

  .کندینم یمسائل نیبه چن یااشاره چیکند، ه انیدارد آنچه آموخته را به طور خالصه ب یکه سع
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 «یکیالکتیروش د»فکر کند که مارکس  نیهگل باعث شد لن« نظام»و « روش»انگلس با  مخالفت
 یزیروش هگل چ .افراد شد یاریبس یموضوع بعداً باعث گمراه نیا .«به کار بسته است»هگل را 

 یروش گریدر مسائل د« به کار بردن» یکه برا ستیاو ن یخیو تار یاجتماع دگاهیخارج از کل د
به آن اشاره  هیسرماجلد دوم  «نوشتیپ»کار مارکس چنانکه در  نیعوض ا .باشد آمادهحاضر و 

 -کندیهگل استفاده م یهامارکس از همان مقوله یوقت یحت .کندیمروش را سر و ته  نیا کندیم
مقوالت نزد هگل مراحل تحول  نیا .دارند یکامالً متفاوت یداللت - رهیو غ تیفعل ت،یفیک ت،یکم

او به کل فلسفه  یستینقد کمون یهامقوالت لحظه نیمارکس ا یکه برا یدر حال هستند،روح 
 یاو در مورد کمونیسم جدانشدن شهیکه از اند -تنها در پرتو انتقاد مارکس از هگل .هستند ییبورژوا

 .مارکس را درک کرد دنیتوان اهمیت واقعی آثار هگل برای فهممی -است
نشان از مطالعات او در مورد هگل  یجملگ 1915-1917 یبدون شک آثار عمده لنین در سالها 

 یاز رها کردن اساس تیحکا ی، همگدولت و انقالبو  لیماه آور یتزها ،سمیالیامپردارد: 
خود به هگل نتوانست  کردیدر رو نیلن نیبا وجود ا .دوم دارند یالملل نیو ب یکائوتسک یهاشهیاند

حفظ  یبرا دکنندهیبه بعد مبارزه ناام 1918از اواسط سال  .را درک کند یآزاد یمفهوم محور
 یهاهیانیدر ب .را که در آن شرکت داشتند متوقف کرد یهمه کسان شهیافتاده، اندانقالب تک

 .شدیم افتی یفلسف یهاشهیاند نیفقط بدتر سیتاستازه ستیکمون المللنیب
را نزد خود نگه داشت و فقط در دو  شیهاماحصل هگل خواندن  نیلن میکه اشاره کرد همانطور

 یکارگر یهاهیدر مورد نقش اتحاد 21-1920 در بحث  نیلن .به آنها کرد میرمستقیغ یانوبت اشاره
کرد منظور خود را از  یسع ،یدنیجام نوش یعنیمعروف خود  هیبا تشب ،یشورو ریدر اتحاد جماه

بند از مقاله او در  نیا  .ندارد یبا آزاد یارتباط چیه یکیالکتیروشن سازد: تفکر د یکیالکتید کرتف
 :که کندیم یریگجهینت پراودا

معتقد است  یکیالکتیاز هگل گفته منطق د یرویکه مرحوم پلخانف به پ همانطور
 یجوان حزب پرانتز یاعضا یبرا دی، اجازه ده«است یانضمام شهیهم قتیحق»

 یهاکه بدون مطالعه همه نوشته دیداشته باش دیام دیتوانینم میباز کنم و بگو
 اریو هوش یواقع یستیکمون -آنهاست یمنظورم مطالعه واقع -پلخانف  یفلسف
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 توانیجهان نم یکجا چیاو در ه بهتر از آثار سمیچون در مورد مارکس د،یشو
  [28] .سراغ گرفت

 1922در سال  .تفکر پلخانف کامالً فراموش شدند یهادر مورد نقص نیلن اتیقرار معلوم کشف از
نوشت  یاشماره آن مقاله نیدوم یبرا نیو لن سمیپرچم مارکس ریزمنتشر شد با نام  دیجد هینشر کی

کند و از یم دیتأک سمیالیماتر یمحور تیبر اهم نیلن .«مبارز سمیالیماتر تیدرباره اهم»با عنوان 
 .کندیم ادی هیروس یسنت انقالب یمحکم برا یستیالیو اساس ماتر هیپا جادیآثار پلخانف در ا تیاهم

 کیالکتیمند دمطالعه نظام»خواستار  «یکیالکتید سمیالیماتر» تیدوباره بر اهم دیبا تأک نیهمچن نیلن
  [29] .شودیم «یستیالیاز منظر ماتر یهگل
 یارتباط تفکر او با آزاد دیپرس توانیم نیلن یهانوشته یخود از برخ یبررس یدر پرتو حال

 تیبشر یدر آزادساز نیلن یهر چه هم که عمل انقالب .«چیمطلقا ه»پاسخ داد:  نیچن دیبا ست؟یچ
مارکس به  شهیها از انداو تناقض دارد و فرسنگ یاز اساس با کار فلسف شکیسهم داشته باشد ب

 یفلسف یهابه نوشته دیمجدد کار مارکس دارد با یدر بررس یکه امروزه سع یهرکس .است دور
 .داشته باشد یانتقاد تیبغا ینگاه نیلن
 
 

 ادداشتی
  .140، صفحه  1جلد  (LCW) نیمجموعه آثار لن .1
 همان .2
 همان .3
 .1877 ،«هنیم یهاادداشتی» رانیبه سردب یامارکس ، نامه .4
؛ مجموعه آثار 128، 127، 125، صفحه  4، جلد (MECW) مجموعه آثار مارکس و انگلس .5
 .41، صفحه 14، جلد(LCW) نیلن
 .19، صفحه 14، جلد(LCW) نیمجموعه آثار لن .6



 

20 

احساس و امر  ،یتقدم دارد و روح، آگاه یکیزیو امر ف یهست عت،یماده، طب» .147همان صفحه  .7
 .«اندهیثانو یروان

 .182همان، صفحه  .8
 .146همان، صفحه  .9

 .130همان، صفحه  .10
 .55همان، صفحه  .11
 .300-299، صفحه 3، جلد (MECW) مجموعه آثار مارکس و انگلس .12
 .302همان، صفحه  .13
 .31، صفحه 5، جلد (MECW) مجموعه آثار مارکس و انگلس .یآلمان یدئولوژیا .14
 .187، صفحه 14، جلد (LCW) نیمجموعه آثار لن .15
 .157صفحه  نگ،یدور یانگلس، آنت .16
 .223، صفحه 19، جلد (LCW) نیمجموعه آثار لن .17
 .25همان، صفحه  .18
 همان .19
 .52، صفحه 21، جلد (LCW) نیمجموعه آثار لن .20
 .57همان، صفحه  .21
 .277به صفحه  دیمراجعه کن نیهمچن .362، صفحه 38، جلد (LCW) نیمجموعه آثار لن .23
 .276به صفحه  دیمراجعه کن نیهمچن .363همان، صفحه  .24
 اریبس «بردیهگل را به کار م کیالکتید» که مارکس  دهیا نیبه هر حال ا .178همان، صفحه  .25

 .گمراه کننده بود
 .179همان، صفحه  .26
 .234همان، صفحه  .27
 .94، صفحه  32، جلد (LCW) نیمجموعه آثار لن .28



 

21 

 .233، صفحه  33، جلد (LCW) نیمجموعه آثار لن .29
نشر  ،یحسن مرتضو یهگل، ترجمه شیفردر لهلمیمنطق، گئورگ و ،یدانشنامه علوم فلسف *
 تایاله
 

 تیاسم لیریس ینترنتیا یگانیبا |مقاالت  فهرست
https://www.marxists.org/reference/archive/smith-
cyril/works/articles/lenin.htm 

 

 

 

دموکراسی ی سعید اسماعیلی، ، ترجمه«نیو فلسفه لن تهیویسوبژکت ،یآزاد»سیریل.  ،. اسمیتدانکوکسان،
 46https://radicald.net/er. دریافت از: 60/04/1399، رادیکال

https://radicald.net/er46

