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     پيشگفتار

موضوع را بـا عيـار   براي اين كار بايد .  بمنظور معين كردن ارزش آن است- بعبارت دانش، پراتيك يا عمل  –   انتقاد همانا بررسي يك موضوع      

  .طلبد، سنجيد يك هنجار معتبر، يعني توصيف مناسب ارزشي كه موضوع آن مي

هـايي   ها و پراتيـك     در اين مفهوم شباهت زيادي بين فلسفه ونقد وجود دارد؛ زيرا از زمان افالتون روش فلسفي بمثابه رجوع بازتابي به دانش          

درواقـع، نقـد داشـتن يـك هنجـار      . رسد كه فلسفه تنها نقد موجه است شود، حتا بنظر مي كه درصدد است ارزش آن را نشان دهد، تعريف مي   

هـاي او را بعنـوان مـدل     اگر هركس بخواهد تصور كند كه ديگري بايـد كـنش        . البته، هر رجوع هنجارين موجه نيست     . كند  معتبر را ايجاب مي   

ممكـن اسـت بنظـر      . ها مطابق نيسـتند     ها و همه كنش     م كنند، باز همه گفتمان    هاي ديگر بايد خود را با گفتمان او تنظي          اختيار كند و گفتمان   

 –شود كه بررسي گـوهر هـر نـوع هنجاريـت      هايش تنها گفتماني درك مي   رسد كه فلسفه يگانه نقد موجه در مقياسي است كه بنابر خاستگاه           

پس تنهـا   . كند   را بعنوان موضوع معلوم مي     -بايي براي اثرها  ها و هنجاريت زي     ها، هنجاريت درست براي پراتيك      هنجاريت حقيقت براي گفتمان   

  .تواند كاربرد هنجارها را تضمين و نقد همه نقدها را پيشنهاد كند و حتا جانشين آنها شود فلسفه مي

يقـي، درسـتي و   هدف نخست فلسفه، پژوهش حقيقت دربـاره حق       . گردد     اما حتا بدان وسيله نيز جنبه غيراساسي نقد براي فلسفه نمودار مي           

  )1. (گذرد زيبايي و نه كاربرد آن در يك دنياي تاريخي كه از كنار درست، نادرست، حقيقت و اشتباه، انتقادهاي معتبر و نامعتبر مي

 خـواه فلسـفه   : دو امكان گشوده است   .    پس الزم است كه اين رابطه سنتي فلسفه و نقد تغيير كند تا موضوعي مانند فلسفه نقدي ظاهر شود                  

اين دو امكـان بـا فلسـفه روشـنگران و     . اش را برپايه موضوع نقد سمت و سو دهد، خواه شكل بررسي انتقادي به پژوهش حقيقت بدهد   پراتيك

هـاي جـوان تـا     از زمان هگلي. هاي جوان كه ماركس محصول آن است و كوشيد آنها را تركيب كند، مطابقت دارد     فلسفه كانت و جنبش هگلي    

ايـن تنـاقض    ) 2. (كند  قد اغلب با فلسفه يكي دانسته شده است، البته، بنحوي كه مفهوم همزمان هدف فلسفه را مشخص مي                 عصر ما، مفهوم ن   

درواقع، ما آن را با حركـت از هماننـدي   . دهد، در كانون اثرهاي ماركس قرار دارد هاي اين بررسي را تشكيل مي فلسفه معاصر كه يكي از انگيزه 

  .شيدن نتيجه الزم طرح نقد از فلسفه مالحظه خواهيم كردفلسفه و نقد و بيرون ك

فـون سيزكوفسـكي، بـوئر، روژ، فويربـاخ و     : ترين نمايندگان آنهـا عبارتنـد از      عمده. هاي جوان است    در فكر هگلي  ) ناسازه(   مبناي اين تناقض    

  .كند هاي تاريخي را ايجاب مي معرفي طرح فلسفي آنها برخي مالحظه. اشتيرنر

تئوري حقيقت اين فلسفه    . ناپذيراست  ه روشنگران، نقد به مفهومي است كه توصيف حقيقت در آن از كاربردش در غير حقيقت جدايي                   فلسف

 آن بررسي حقوق مثبت را به شكل تئوري حقوق طبيعـي هـدف روشـن    (juste)پردازد و تئوري درست  ها مي ها و خرافه    به افشاي پيشداوري  

كند و ديگري عليه قدرت روحي كـه شـكل    يكي عليه قدرت سياسي كه شكل حقوقي پيدا مي       : و هدف انتقادي دارد   اين فلسفه د  . داند  خود مي 

بنـابراين،  . ازينرو، غيرعقالنيت قدرت سياسي متكي بر غيرعقالنيت قدرت روحي است      . اند  هر دو نقد به يكديگر وابسته     . كند  نقد مذهب پيدا مي   

  )3. (هاي سياسي وابسته است نابر امر و نهيوحدت اين فلسفه نقدي به تعريف آن ب



 ٣

درواقـع، ايـن شـكل    . آورد ها و يگانگي اين دو موضوع را فراهم مي    پس اين سياست است كه رابطه نقد فلسفه با دو موضوع جامعه و گفتمان             

ه، بررسـي انتقـادي آن از منظـر    آيا سياسـت پرسـش متـداول دربـاره عـدالت در جامعـ      . گيرد نقد و اين دو موضوع از ماهيت سياست مايه مي    

شـان را برپايـه    درنـگ مسـئله اعتبـار و بررسـي     كند و بنـابراين واقعيـت آيـا بـي       هنجارهاي درست نيست؟ اين پرسش شك گفتمان پيدا نمي        

قيقت فلسفه سازد؟ ازينرو، اگر بپذيريم كه سياست بطور اساسي انتقادي است، خواهيم پذيرفت كه آن نيز در ح        هنجارهاي حقيقت مطرح نمي   

همچنـين  ) 4.(گيري سوق داده شدند كه نقد سياسي بايد در راديكال بودن پرسـش فلسـفي ريشـه بيابـد                هاي جوان به اين نتيجه      هگلي. است

پذيرد سياست نزد مـاركس   اي كه مي دهد كه درستي داوري گردد، بما امكان مي اي كه بين فلسفه و سياست برپايه نقد برقرار مي          بررسي رابطه 

  )5. (بهم باقي مانده، بررسي گرددم

بعقيده آنان، اين استقالل و نابي عقل و استعداد آن در بيان هنجارهاي حقيقت و درست،      : گرديم     حال به انديشمندان دوره روشنگري باز مي      

هاي درست و حقيقت   حق و گفتماندهد كه نقد را بكار اندازد، يعني درباره مطابقت          استقالل آن در برابر آنچه خودش نيست، به آن امكان مي          

هـاي   اعتقاد به نقد، اعتقاد به خرد، اعتقاد روشنگران بـه اصـل          . بنابراين، نقد تابع عقل است و آن چيزي جز كاربرد سياست نيست           . داوري كند 

. في اين مفهوم نقـد اسـت  فلسفه كانت نمايشگر تكميل و ن    . هاي طبيعي و پيشرفت علم است كه بايد در همه قلمروهاي دانش توسعه يابد               حق

دانيم، اثرهـاي كانـت مبتنـي بـر تحليـل       زيرا اگر همه چيز تابع نقد، پراتيك و گفتمان باشد، چرا عقل در نفس خود چنين نباشد؟ چنانكه مي     

 كـاربرد موجـه   پـس . شـوند  اش متمايز مي  اي است كه بوسيله آن كاربردهاي موجه و ناموجه          عقل برپايه بررسي خاص آن و بيان داوري نقادانه        

ازينرو، مـذهب و حقـوق بايـد تـا     . ها توسعه داده شود     ها و همه پراتيك     تواند در همه گفتمان     بنابراين واقعيت، نقد نمي   . ناخالص و محدود است   

  .حدودي از سلطه و نفوذ آن بپرهيزند

او بـراي نخسـتين بـار نـوعي فلسـفيدن را      . سـازد  اما پديداري نقد جديدي را ممكن مـي . كند    كانت همانندي سياسي فلسفه و نقد را رد مي   

در حالي كه فلسفه جزمي توانايي عقل را در ذكر هنجارهـاي حقيقـت و درسـت             . آغازد كه شكل آن بررسي انتقادي صحت خاص آن است           مي

كنـد و خـود    اص خـود حفـظ مـي   هگل بويژه اين توانايي عقل را در انجام نقد خـ . پردازد داند، فلسفه نقدي به بررسي اين توانايي مي    مسلم مي 

كند كه بنابر آن دانـش بـا تأمـل روي ناكـافي بـودن       او برپايه مفهوم ديالكتيك شكلي را انتخاب مي. سازد شكل شناخت امر واقعي را از آن مي    

 اسـت كـه دانـش بـا       ازينرو، ديالكتيـك حركتـي    . گيرد  هاي الزم را از آن نتيجه مي        كند و تصميم    هايي كه قبال بدست آمده پيشرفت مي        نتيجه

  .شود پردازد، حركتي كه در آن حقيقت از نفي غير حقيقت ناشي مي كاربرد بررسي انتقادي در خويش به توليد خود مي

بـراي  ازينرو، . گذارد با كانت نقد رابطه خود را با خودش به نمايش مي        . دهد  هايش را نشان مي        بعقيده روشنگران، نقد، رابطه فلسفه با موضوع      

انديشـيدند امكـان آن را در    آنهـا مـي  . مانـد  ي براي همانند كردن نقد و فلسـفه بـاقي نمـي   رين دو سمتگيب ا يهاي جوان چيزي جز ترك      هگلي

ناپذير پژوهش فلسفي حقيقت و نقد غير حقيقت تاريخي و بدين وسيله پايه يك اصالح نقد                  در واقع، آنها آنجا خصلت جدايي     . ديالكتيك بيابند 

  .كردند ه ميسياسي را مالحظ

حركـت ديـالكتيكي   .    با وجود اين، اين امر مستلزم يك دگرگوني در مفهوم ديالكتيك است كه ضرورت دارد آن را در يك كلمه بيـان كنـيم         

بـا  .  ترجمـه كـرد  (Supression)تـوان آن را حـذف    است كه همزمان بمعني نفي و حفظ است و مـي    ) Aufhebung) 6براي هگل حركت    



 ٤

البته اين يك حركت بـراي حفـظ   . كند عبارت از حركت نفي است كه ضمن اين مخالفت، غير حقيقت دانش حقيقت توليد مي              اينهمه، مسئله   

يابـد، حفـظ    شود، در عين حال  در مقياسي كه در غير حقيقت، حقيقـت مـي               زيرا اگر غير حقيقت بدين ترتيب بوسيله حقيقت نفي مي         . است

تواند توليد حقيقت كند، بخاطر اين است كه واقعـي و   اگر تضاد مي. كند  امر واقعي را نيز توليد مي  بعقيده هگل، حركت دانش حركت    . گردد  مي

بعقيده او، شناخت تضادهاي واقعي نبايد بـه    . كشد كه بر آنها متكي است       اش را از تضادهايي بيرون مي       در واقع، هر واقعيت كارآيي    . مثبت است 

  .نقد واقعي بيانجامد

زيرا تضادهاي امر واقعي خيلي بيشتر نشانه غيرعقالنـي بـودن           . كارانه از ديالكتيك وجود دارد      اي جوان اينجا دريافتي محافظه    ه     از ديد هگلي  

همچنين مسئله عبارت از تبديل نفي هگلي به نفي واقعي، آزاد كردن لحظه نفي از لحظـه حفـظ و گسـترش ديـالكتيكي اسـت كـه         . آن است 

دهـد كـه    درواقع، فلسفه تاريخ به مـا نشـان مـي   . كنند آنها امكان آن را باز نزد هگل جستجو مي    ) 7. (كند  يخصلت مخرب تضادها را تصديق م     

توضـيح داده  » پديدارشناسي«و در » هايي درباره فلسفه تاريخ درس«اين قانون كه در . كند چگونه هر عصر پس از تحقق يافتن خود را نفي مي     

دهد كه چگونه واقعيت تاريخي تن بـه تضـادهاي خـاص خـود      پايه تضاد، برعكس اين را بما نشان ميشده، بيش از مطرح ساختن امر واقعي بر   

  )8. (گيرد رسد كه در آنجا نفي بر حفظ پيشي مي بنظر مي. دهد مي

توان آن را  ، كه ميموضوع فلسفي آنها. دهد هاي هگلي از منظر فلسفه تاريخ سوق مي       هاي جوان آنها را به تنظيم دوباره تم            موضوع نقد هگلي  

زيرا بعقيده او تاريخ يك ميكروسكوپ يعنـي يـك بخـش از    . يگانه انگاري تاريخي ناميد، بيان مخصوصا روشني نزد فون سيزكوفسكي پيدا كرد   

يـزي هـدف   ر بعـالوه ايـن موضـع پـي    ) 9. (گيرد ها را دربر مي    يابد، نيست، بلكه ميكروسكوپي است كه همه واقعيت         كل كه او در آن بازتاب مي      

هـايي بـا    هاي جـوان در مبـارزه عليـه سـلطنت پـروس كـه داراي مجمـع            هگلي. سازد  سياسي فلسفه نقدي را بطور هستي شناسانه ممكن مي        

و اين با توجه به درك آنها از تاريخ بمثابه صيرورتي كـه انقـالب فرانسـه جهـت آن را     . كردند  اختيارهاي مشورتي بود، از حزب ليبرال دفاع مي       

. تر از سطح تاريخ قرار دارد آنها همچنين معتقد بودند كه آلمان در پايين   . (نمود  شان را تغذيه مي     گرايانه  دهد، در حقيقت تمايل اصالح      ينشان م 

)385 ،O. 3 (تيكي روح و خرد و از اين قرار بمثابه كوشش در جهت سازماندهي منظم جامعه  آنها بشيوه هگل تاريخ را چونان پيشرفت ديالك

كنـد و   اگر اين روند ديالكتيكي است، براي اين است كه آنجا روح بتدريج خـود را از آنچـه نيسـت آزاد مـي           . كردند  يه اصل آزادي درك مي    برپا

هاي سلطنت طلب و مـذهبي نهادهـاي    ازينرو، عامل (آيد    هاي غيرعقالني تحقق خود در هر دوره بحركت درمي          بنابر تضاد گوهر عقالني و عامل     

بر پايه اين تضاد اسـت كـه گـوهر و معنـي تـاريخي فلسـفه آشـكار                   ). ناپذيرند  هاي دمكراتيكي كه دربر دارند، در تضاد آشتي         كپروسي با محر  

يابد، و بدين ترتيـب، تضـاد عقالنـي و        هاي عقالني آن آگاهي مي      عصر از جنبه  ] هر[در واقع آن بمثابه لحظه تأمل روح در خودش كه           . شود  مي

هاي جوان بدين ترتيب تئـوري هگـل را           هگلي) 10. (فلسفه عنصر اصلي نقد تاريخ است     . گردد، تفسير شده است     يدا مي غير عقالني براي او هو    

در صـورتي كـه بعقيـده    . سازند اما گوهر فلسفه را از آن مي : كنند  كه بر حسب آن هر فلسفه همزمان بيان و نفي عصر خويش است، اختيار مي              

برتري عصر بنابر فلسفه براي آنها يك برتري تـاريخي، برتـري      ) 11. ( تاريخي گوهر غير تاريخي فلسفه است      هگل، مسئله تنها عبارت از پديدار     

سيزكوفسكي طرح فلسفه آينده را كه چيزي جز تكميل بعد نقدي فلسفه نيست، بنا   بهمين دليل، آنها پس از فون     . آينده در رابطه با حال است     

  .نهند مي



 ٥

يكي هدف نقد واقعيت تاريخي و ديگري هـدف گفتمـاني كـه آن را               : سازد  دوگانه نقد سياسي را امكانپذير مي        يك چنين فلسفه تاريخ هدف      

فلسفه با بيان ضرورت حركت ديالكتيكي كه هر هستي تاريخي بايد تابع آن باشـد، بـه نقـد    . كند؛ فلسفه تاريخ در بين آنها قرار دارد        توجيه مي 

از سيستم هگلي، در مقياسي كه مدعي شرح مفهوم تاريخ از منظر غيرتاريخي است، و بـه حمايـت از                    و  . پردازد   سياسي مي  -وضعيت اجتماعي 

يگانـه  . كنـد  نمايـد، انتقـاد مـي     سياسي عصر را نفي مـي –انجامد و بدين ترتيب اميد به دگرگوني بنيادي وضعيت اجتماعي             تز پايان تاريخ مي   

  .دهد درباره اين ادعاي فلسفه در فراسو بودن تاريخ سوق ميهاي جوان آنها را به داوري ناموجه  انگاري هگلي

. تواند مدعي نقد واقعـي عصـر گـردد       آنها با تصديق اين مطلب كه فلسفه فرانمود يك عصر است، به اين انديشيدن راه يافتند كه فلسفه نمي                 

 اين انديشه درك تاريخ و پيشرفت روح در آن است نتيجه اين كه از عمل حفظ تزهاي هگل كه اصل آن رد شد، خودداري شده است؛ در واقع             

البتـه، انديشـه درك تـاريخ    . سـازد  كه تفسير فلسفه را نه فقط بعنوان فرانمود يك عصر، بلكه بعنوان فرانمود حركت تاريخي عقالني ممكن مي  

كنـد    دشواري با مسئله ناسرگي برخورد مـي اين. كند كه فلسفه قادر به بيرون كشيدن خود از تاريخ براي سير در صيرورت آن باشد            ايجاب مي 

هـاي   اگـر داوري . تواننـد اختيـاري حفـظ شـوند     هنجارهاي خرد كه بوسيله صيرورت تعين يافته چگونـه مـي  . كه قبال توسط كانت معرفي شد 

هـا كـه    شند؟ اين مسئلهتوانند داشته با شود، چه ارزشي مي هنجاري فرانمود حركت تاريخي هستند و اين حركت بوسيله هنجارها رهبري نمي         

آنهـا بـه رابطـه دوسـويه و نامسـلط      . كننـد  ماركس ايفاء مي) پروبلماتيك(گزاري  اند، نقش قطعي در مسئله      هاي جوان از آنها پرهيز كرده       هگلي

هـاي    گزيريرسد كه انتخاب تزهاي پذيرفته و رد شده بيش از منطـق منسـجم فلسـفي بـا نـا                     بنظر مي . گردند  هاي جوان بر هگل باز مي       هگلي

هم كمتر بـا    « آنها بطور عقالني و از آ     . هايي هستند   فرض  بعالوه، تزهايي مانند تزهاي پيشرفت عقالني تاريخ فقط پيش        . استرتژيك مطابق است  

استعداد آن در   هاي جوان به انتقاد روشنگران كه متكي بر اعتقاد ساده به نابي خرد و                 بدين ترتيب، انتقاد هگلي   . اند  روش انتقادي تدوين نيافته   

  .داوري عقالني است، گرايش دارد

اعتقادي كه بعـد تـاريخي تئـوري از او    .    انديشه ماركس، وارث فلسفه دوره جواني هگلي همواره در يك اعتقاد دوگانه نظم و ترتيب يافته بود     

هاي متفـاوت كـاربرد انتقـادي تئـوري را بـر       شكلازينرو، اثر او . اش سازد هاي سياسي و پراتيك طلبد كه آن را مطابق با كاربردش در هدف    مي

دهد، سپس اعتقادي كـه تاريخمنـدي تئـوري شـكل ويـژه را از آن كسـب        كند، نمايش مي هاي متفاوت اساسي كه او دنبال مي        حسب موضوع 

او اصل دوره جواني هگلـي  . هاي تئوري بسنده نكرد هاي سياسي و پراتيك ماركس هرگز به محدود كردن كاربرد مفهوم نقد در موضوع        . كند  مي

تـوان از نقـادي مـاركس     بينيم كه در چـه مفهـومي مـي    بنابراين مي. در زمينه رابطه ميان تاريخمندي گفتگو و شكل انتقادي آن را حفظ كرد  

ابقت توسـط  مسئله اين مط. هاي تئوري مطابق سازد اش را با تفسير گوهر و هدف      در اين مفهوم كه او كوشيد كاربرد خاص تئوري        . سخن گفت 

هايي كه يا به بنياد فلسفي و يا روشن كردن            متن. كنيم  هايي است كه ما براي تفسير آن تالش مي          خود ماركس موضوع بندي شده و بنابر متن       

  .اسلوب شناسانه روش خاص او اختصاص دارند

در واقـع،  ) 12. (تز بيهودگي چنين بررسي دفاع كنيمايم از     ما اينجا بررسي نقادي ماركس را بعنوان شكل تئوريك در نظر داشتيم و توانسته     

هـا    اين نقادي . شوند  هايي وجود داشت كه بنابر موافقت ماركس هر يك در موضع سياسي ويژه تعريف مي                يك نقادي وجود نداشت، بلكه نقادي     

تأمـل او  .  در نقادي ماركس وجود داردبطور مشترك داراي يك طرح تئوريك ويژه نبودند، برعكس، بعقيده ما يك يگانگي و پيوستگي تئوريك         



 ٦

قضـيه  .  همواره به مسئله اساسي رابطه فكر و تاريخ اشتغال داشـته اسـت             -كند  هاي پراتيك فكر تكيه مي       كه البته روي مسئله معني     –در نقد   

اش مـانع   هـاي انتقـادي   راي هـدف براي او يك مسئله است، زيرا تاريخمندي تئوري بعنوان پايه بعد انتقادي آن و بعنوان ناسرگي تاريخي كه ب           

البته، رابطه نقد با هنجاريت مـانع  . گرايي بيانجامد گرايي و شك تز شرطي بودن تئوري بنابر تاريخ بايد به نسبي . كند، درك شده است     ايجاد مي 

هـدف مـا   . مسئله تئوريك اسـت قضيه عبارت از . داند گرايي مي گرايي و عقل همچنين نقادي خود را مديون چيرگي آنتي تز نسبي  . شود  آن مي 

  .نشان دادن اين است كه چگونه ماركس آن را مطرح كرد و چگونه تالش كرد آن را حل كند
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     فلسفه نقدي

در . در نزد دموكريـت و اپيكـور اختصـاص دارد   » اختالف فلسفه طبيعت« منتشر شد و به 1841   نخستين مرحله، توجه به تزي است كه در    

. اين دلمشغولي بيانگر انتخاب درونمايـه فلسـفه اپيكـوري اسـت    ) 1. ( جواني هگل بودريزي فلسفه نقدي دوره آن وقت دلمشغولي ماركس پايه  

هاي جوان با وجود يگانه انگاري تاريخي به انديشيدن درباره فلسفه كه متأثر از تاريخ نباشد، رو آوردند و بدين ترتيب بـه نقـدي                        درواقع، هگلي 

اي بود كه نقد روشنگران و حق آگاهي از خويش را براي مقابله بـا دنيـاي       واست عده اين خواست مشابه خ     . مشابه نقد روشنگران كشانده شدند    

گرايـي و   اپيكـورگرايي، رواق (سيستم پسـا ارسـتويي   ) 2(» فريدريش كبير و دشمنانش«و مانند فردريك كوپن در كتابش    . ستودند  تاريخي مي 

هاي ارستويي و هگلي به اين انديشيدن مجال داد كه بررسـي               زياد فلسفه  هاي  از سوي ديگر، شباهت   . را بعنوان مدل اختيار كردند    ) گرايي  شك

  .سازد فلسفه پسا ارستويي زمينه را براي درك جريان پساهگلي ممكن مي

كنـد كـه در آن مـاركس ضـمن      شناسـانه پيـدا مـي    هاي اسلوب اش بيان روشني در مالحظه  آميزي  اين دلمشغولي بنيانگذارانه با وجود كنايه        

كوشـد بـر پايـه آن انديشـه       دهد و مـي     هاي فلسفه و تاريخ خود را توسعه مي         اش، تئوري خاص رابطه     يدن به پراتيك تاريخ نگارانه فلسفه     انديش

تـر   هـاي ابتـدايي     و در قطعه بررسي(O. 3, 84-87)ها در يادداشت متن انتشار يافته  مهمترين قطعه. فلسفه نقدي را دوباره فرمولبندي كند

(O. 3, 842-846)3. (سازد آورد و مفهوم آن را روشن مي اش را گرد مي شود كه نخست بروشني ماده  يافت مي(  

   فلسفهماهيت نقدي

  .كرد فلسفه درك مي» هستي پذيري«هاي جوان نقد را در مراجعه به فلسفه و خيلي خاص بمثابه  ماركس مانند ديگر هگلي   

هاي جوان بـه انديشـه هسـتي پـذيري فلسـفه           از آنجا كه هگلي   : در دو معني متمايز درك گردد     تواند    مي» هستي پذيري «با اينهمه، مفهوم       

كند كه در اين صورت مسئله عبارت از يـك   و فون سيزكوفسكي عقيده دارند، معني پراتيك پيدا مي) 4(پيوندند، مفهوم يا آنگونه كه هاينه      مي

از اين قرار يكي انگاري آزادي بعنوان پايـه جامعـه از نظـر كانـت، فيشـته و هگـل         (.هستي پذيري پراتيك با مضمون ترقيخواهانه فلسفه است       

كند كه نقد واقعي فلسـفه        يابد كه بنابر ضرورت نقد دروني تأكيد مي         مفهوم معني تئوريك مي   : يا همانطور كه فويرباخ عقيده دارد     ) مطرح است 

  )5. (هگل بايد هستي پذيري آن باشد

ابهام، در واقع شكل وضـعيت      . گردد  هاي تئوريك گرايش دوره جواني هگل نمودار مي         الح شناسي نيمرخ اصل اختالف    در پس اين ابهام اصط       

و بنابر ايـن واقعيـت كـه فعاليـت نقـدي موقعيـت خـود را در        . يابند هاي جوان ضرورت فعاليت نقدي را درمي همه هگلي. كند نقد را پنهان مي   

زند كـه آيـا ايـن نقـد بايـد       البته، بحث آنها پيرامون اين نقطه نظر دور مي. هستي پذيري فلسفه درك كردندكند، نقد را بمثابه  فلسفه پيدا مي  

كنـد كـه تنهـا     موضـع دوم تصـديق مـي   . دو موضع از جانب فون سيزكوفسكي و بوئر ارائه شده است    . فلسفي باقي بماند، يا اينكه فلسفي نماند      

كند كه فلسـفه   برعكس، موضع نخست تأييد مي. گيرد كه نقد بايد فلسفي باقي بماند        از آن نتيجه مي    اي بيافريند و    تواند نقدي ريشه    فلسفه مي 

اي كه او مدعي آن است، نيسـت؛ پـس بايـد كـنش، پراكسـيس و                   يابد قادر به تكميل آزادي بگونه       ها گسترش مي    از حيث اينكه در عنصر ايده     
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 داو منوط به اين آگاهي است كه آيا نقد بايد خود را وقف هـدف كـنش پراتيـك و كـاربرد          هر. يگانگي واقعي هستي و فكر را بر آن ترجيح داد         

  .اي دگرگون شده و مطابق با نقد سامان يابد هاي از پيش تنظيم شده فلسفه كند يا اينكه بايددر نوع جديد فعاليت تئوريك، در فلسفه طرح

فلسفه به معني كنش واقعي كردن آن بايـد شـكل           » هستي پذيري « تأكيد دارد كه     او بر اين  . كند   از راه حل دوم دفاع مي      1841ماركس در      

فلسفه را پيدا كنـد؛ يعنـي فلسـفه بايـد     » هستي پذيري«فلسفي را حفظ كند و در اين صورت حتي الزم است كه در راستاي تحقق آن شكل            

  . بانجام رسانددار نقد شود و بنابراين بايد شكل جديدي بيابد كه بعنوان فلسفه آن را عهده

مـاركس كـه   . نخستين دليل بر پايه تز هستي پذيري فسلفه شكل گرفته است      . شود  ضرورت دادن شكل فلسفي به نقد به دو دليل تأييد مي             

ن بـدي ) 7. (گيرد كه طبق آن فلسفه در نفس خود پراكسيس خاص خـود اسـت       اي را از او بوام مي       كرد، انديشه   در آن زمان با بوئر همكاري مي      

تـر از هـر كـنش         يابيم كه آن روش فلسفي كه كارش مقايسه كارآيي تاريخي با مدل دولت عقالني مبتني بر آزادي است، مخرب                    ترتيب در مي  

  .سياسي است و بنابراين، اين بايد بر آن ترجيح داده شود

كند تا ضرورت تـدارك نـوع جديـد گفتمـان      ميهاي ديدي است كه به كاربرد كرداري هر فلسفه بسنده         دليل دوم مبتني بر پرسش انگيزي        

ايـن دليـل بـه درونمايـه       . كوشـد بـا آن مقابلـه كنـد          البته اين كاربرد همواره به عصري تعلق دارد كه بدين ترتيب مي           . فلسفي را بانجام رساند   

  . اختهاي آينده به بررسي آن خواهم پرد هاي فلسفي مربوط است كه در صفحه  سيستم(historicity)تاريخمندي 

كند كه بوسيله آن با دادن شكل نقد به فلسفه  البته او از تزي حمايت مي . كند  ازينرو، ماركس ضرورت دادن شكل فلسفي به نقد را تأييد مي             

  .هاي فلسفي، بلكه از منظر گوهر فلسفه در نفس خود است و اين نه از منظر سيستم. كند آن را تكميل مي

گوهر فلسفه كه از پـيش توسـط آناكسـاگور بشـكل            . كند  بر پايه طرح اعتالي امر واقعي تا سطح فكر تعريف مي          ماركس اين را بشيوه هگلي         

مفهـوم عقـل بعـد تئوريـك فلسـفه را در      . كنـد   و هستي بخاطر تصديق آن سـتايش مـي         (Nous)مشابه مشخص شده بود، از همانندي عقل        

 در راستايي است كه در آن نگاه متوجه عقالنيت امـر  (contemplation) و نظر  و سير(théoria)دهد كه فلسفه، تئوري  مفهومي نشان مي  

با اينهمه، خواهيم ديد كه اين گوهر بايـد از بعـد سـير و تماشـا     . درست همين گوهر است كه فلسفه نقدي بايد آن را تكميل كند  . واقعي است 

  .ودش اين از مشخصه اساسي ديگر فلسفه و تاريخمندي آن نتيجه مي. وارهد

. شود، رونـدي تـاريخي اسـت    اش درك شود، اين روند كه اكنون بنابر آن اين گوهر تكميل مي تواند در خارج از تاريخمندي چون فلسفه نمي    

كرد كه همـان پديـده        هيچ ترديد فكر مي     ازينرو، ماركس كه تاريخ فلسفه يونان را بعنوان حركت هستي پذيري اين گوهر معرفي كرده بود، بي                

رسد كه يك چنين فرانمودي تكيه بر تئوري هگل دارد كـه برحسـب آن تـاريخ               بنظر مي . اريخ از فلسفه مدرن تا هگل جريان داشته است        در ت 

كه گاه با نقطـه گرهـي   (هاي مختلف منطقي است كه بر پايه آنها هستي پذيري تدريجي گوهر فلسفه در يك فلسفه كلي                  فلسفه نتيجه مرحله  

هـاي مقـدماتي، مـاركس آنچـه را كـه       اما در قطعه ديگر بررسي. گردد هاي پيشين تكرار مي گردد و در همه مرحله    مي عملي) 8) (مقايسه شده 

او در آنجا بر اين واقعيـت تأكيـد   . دهد كند و آنچه را كه اين تحول تنها منطقي نيست، بلكه دقيقا تاريخي است، نشان مي    هگل را از او جدا مي     

  در اين قطعه كه به انديشه خرد اختصاص داده شده . ها بوسيله تاريخ سياسي و اجتماعي مشروط شده است لهدارد كه هر يك از اين مرح
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(O 3, 818-824)هاي فلسفه يونان متضمن تحول ذهنيت مستقلي است كه به درك جهان بنـابر فرانمودهـاي    دهد كه پيشرفت  او نشان مي

هاي  ساس پايه عقالني بازسازي كند؛ يعني براي دوباره سازمان دادن فرانمودها بر اساس اصل      دهد، تا آن را كامال بر ا        محصول عصرش پايان مي   

نشـيني فـرد تـاريخي را     در واقع، بحران نهادهاي آتني آن دوره دليـل چنـين عقـب   . هاي درست دست يازد ها بر اساس اصل    حقيقت و پراتيك  

  ).9(دهد  را مثل فلسفه ارستو توضيح مي» كلي«سطح فلسفه آورد و بدين ترتيب پيدايش فلسفه و تحول آن تا  فراهم مي

هـر فلسـفه دختـر عصـر     : گفـت  كند كه مـي  ها هگل را در اين زمينه ترك نمي     ازينرو، ماركس با پافشاري روي مشروط بودن تاريخي فلسفه           

هـاي هگـل و ارسـتو تكـرار      مين درونمايه فلسفهكند و از سوي ديگر، اين دو رود و آن را نيز نفي مي     خويش است و همواره از عصرش فراتر مي       

كنند و بخصوص به شـرح   ها تاريخ فلسفه را كوتاه بيان مي     هايي كلي هستند، بخاطر اين است كه آنها در اين فلسفه            اگر چنين فلسفه  . گردد  مي

آنها با تحليل عقالنيت واقعي نـاگزير وارد رابطـه   ازينرو، . كنند ها گوهر فلسفه را تكميل مي بدين ترتيب اين فلسفه. پردازند كليت امر و نهي مي    

پـس دنيـاي تـاريخي بـه دو كليـت تقسـيم             . سازند  و بيدرنگ هر آنچه را كه در اين واقعيت معقول نيست، آشكار مي            . شوند  نقدي با جهان مي   

  . ناپذير  هاي توجيه تيكهاي فرانمودها و پرا پذير از راه تئوري و كليت هاي توجيه هاي فرانمودها و پراتيك كليت: شود مي

گردد، به تقابل بـا امـر واقعـي منقسـم بـه       تر مي در واقع، هنگامي كه فلسفه به فرجام پژوهش خود درباره همانندي هستي و عقالني نزديك               

  )10. (شود عقالني و غيرعقالني سوق داده مي

انجامـد، كوشـيد گـوهر نقـدي       وارونگي آن در يك رابطه جدلي مي     ماركس با نشان دادن اين نكته كه تكميل رابطه سير و نظر در جهان به                 

به اين دليل است كه فلسفه خود را با گوهر خويش سازگار      ) 11. (است» نبود جهان «فلسفه بنابر خود و از آغازش       . فلسفه را خاطر نشان سازد    

  .يابد شان گسترش مي نهاي هگل و ارستو شرط تقابل كلي با عصري است كه از نظر جانشينا فلسفه. سازد مي

هاي كلي كه كوشيدند حق واقعيت را در فكر اعتالء دهند، جانشينان آنها به اين نتيجه رسيدند كه حق امـر واقعـي حـق فكـر                 از اين فلسفه     

. اسـتنباط كردنـد  هاي كلي، ناممكن بودن برابر كردن امر واقعـي و فكـر را از راه سـير و نظـر         آنها از ناكامي فلسفه   ) 12. (خاص خودشان است  

  )13. (آنها كه كوشش براي فلسفي كردن جهان از راه كنش است، از آنجاست» چرخش عملي«

بعقيده ماركس، اين چرخش عملي چه از نقطه نظر سياسي، يعني مبارزه عليه جهان غيرعقالني و چه از نقطه نظر آگاهي از اين تضاد طرح                            

 و دقيقا از نقطه نظر اين تضاد طرح فلسفي است كه فلسـفه نقـدي بمثابـه تكميـل     (O. 3, 86)» انجامد هاي واقعي مي به پيشرفت«فلسفي، 

  .رسد فلسفه بنظر مي

در واقع، اين گوهر بنابر طـرح نـاممكن و نشـدني           . كند، متأثر از يك تضاد است       گوهر فلسفه، آنگونه كه سخن آنكساگور آن را به ما ارائه مي              

توانـد مـدعي تبـديل امـر         و بعنوان زاييده بحران نمي    . ك جهان تاريخي هنوز هم غير عقالني تعريف شده است         خواندن سير و تأمل عقالنيت ي     

ها مـدعي     اين فلسفه . هاي كلي را بعنوان تكميل واقعي گوهر فلسفه تلقي كرد           توان فلسفه   ازينرو، نمي . واقعي به عقالني از راه سير و تأمل باشد        

هاي انتزاعي بـاقي بماننـد، در مفهـومي اسـت كـه كليـت               در واقع، در صورتي هم آنها فلسفه      . اند   و عقالني  تحقق بخشيدن همانندي امر واقعي    
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تكميـل واقعـي   . كند كه با اينهمه از جنبه غيرعقالني آن جدايي ناپذير است كنند، بلكه فقط جنبه عقالني آن را مطرح مي   جهان را مطرح نمي   

  .كند كه در رابطه سير و تأملي با جهان رابطه ديگر تئوريك جانشين شود ارد و اين ايجاب ميفلسفه بايد تضاد گوهرش را از ميان برد

دهـد كـه در آن     نظام ويژه تئوري را نشان مي(Nous)در واقع، مفهوم خرد . تواند به سير و تأمل تقليل داده شود        بنابراين، امر تئوريك نمي      

  )15. (انديشيده و بمراتب فاش يا نقد شده است) در مفهوم ويژه( بلكه تفسير، شناخته يا امر واقعي زاده شده و بنابر دانش نفي نشده،

البته، بايد بعد سير و تأمل، گوهر       . تواند در گفتمان فلسفي وارد شود       تنها از راه نفي، جدل تئوريك و عقالني است كه غيرعقالنيت جهان مي               

  .داند هاي شناخت و نقد واقعي مي  واقعي نقدي خود را مكلف به آشتي دادن نيازمنديفلسفه. فلسفه را بمنظور فرض تحقق آن حفظ كرد

  

  ي فلسفيها  سيستمتاريخمندي

دهـد و     شود كه اين تضاد خود را در هر فلسـفه نشـان مـي               در واقع، آشكار مي   . بنابراين، غيرعقالنيت تاريخ خاستگاه تضاد گوهر فلسفه است          

. كشـد   يعني تعريف فلسفيدن بنابر پيوستگي منطقي و هويت انديشيدن در خود را بپرسش مـي     –ستم فلسفي   بدين ترتيب، انديشه سنتي سي    

شود  ساز دگرگوني تفسير رايج سيستم هگلي مي       البته، اين تضاد زمينه   . شود  اين چيزي است كه بويژه به ماركسِ تاريخ پرداز فلسفه مربوط مي           

بعقيده ماركس، هر فلسفه متأثر از تاريخ است،        . هاي جوان با هگل را مطرح سازد        رباره رابطه هگلي  اش د   دهد كه تئوري خاص     و به او امكان مي    

بنابراين، خودآگاه هر فلسفه آنگونه كـه در اثرهـاي او           .  اصل عقالني و اصل اثباتي يا فقط تاريخي تقسيم شده است            بطوري كه هر سيستم بين    

از آنجـا   . اهي است كه به خودآگاه تاريخي يا سنتي و خودآگاه اساسي يا عقالني تقسيم شده است               شود، خودآگ   اش ديده مي    در ارتباط با فلسفه   

به همين دليل اين يـك ضـرورت   . كه فلسفه بطور اساسي يك هستي تاريخي است، انتزاع كردن اصل فقط تاريخي يا غيرعقالني ممكن نيست   

هـاي يـك فلسـفه     اش را بـه بيـان   بنـدي  اصلي است؛ زيرا اين دوگرايي، يگانگي و نظام بر پايه اين دوگرايي     » نوسازي«دان در زمينه      براي تاريخ 

  : هاي مقدماتي اينگونه در بيان آمده است اي از بررسي اين قاعده اسلوبي در قطعه. بخشد مي

(...) رشناسانه سوژه پرگو و ظـاهرپرداز       بايد دانش واقعا فلسفي، موش كور نهان دايم در كند و كاو و خودآگاه پديدا              (...) نگاري فلسفي     تاريخ«   

. اش مطابقـت كنـد     اين عامل نقد در فرانمود فلسفه تاريخي كامال ضروري است تا فرانمود عملي يك سيستم با هستي تـاريخي                  . را متمايز كند  

 بنابراين، توسـعه يـافتن بنـابر    شود و اما همزمان بمثابه امري فلسفي تأييد مي. مطابقت به اين دليل ضروري است كه اين هستي تاريخي است         

  . »طلبد گوهرش را مي

ماننـد  . گيـرد   هاي متعـدد از آن فاصـله مـي          ماركس در موردها و نكته    . ها آشكارا عليه تئوري هگلي تاريخ فلسفه بيان شده است           اين تصديق    

اين نقد عبـارت از نشـان دادن        . ي از نقد فلسفي نيست    اما مسئله اينجا عبارت از تكرار دريافت هگل       . هگل، بعقيده او تاريخ فلسفه بايد نقد شود       

برعكس، تاريخ فلسفه ماركس نقدي است كه در آن او تنش موجـود در هـر فلسـفه ميـان عنصـرهاي             . نارسايي ذاتي اصل عقالني فلسفه است     

هاي   تواند بعنوان توالي فلسفه     سفه نمي بعقيده ماركس تاريخ فل   . اين اختالف اساسي ريشه در دومي دارد      . كند  عقالني و غيرعقالني را روشن مي     
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هگـل  . شـان پرداخـت   »فرانمود عملي«هاي مختلف و  براي اينكه بتوان به بازسازي عقالني فلسفه. شان نشان داده شود هاي  عقالني بر پايه اصل   

كند؛ زيرا عنصـر      با فرعي را رد مي    ماركس اين همانندي غيرعقالني     ) 16. (كند  در هر يك از آنها به تفكيك موضوع اساسي و فرعي مبادرت مي            

. هاي تاريخي هستند    ها بطور اساسي هستي     كند كه فلسفه    البته، هگل نيز تأييد مي    . تواند به يك عنصر غيراساسي تقليل داده شود         تاريخي نمي 

سـت و نيـز هـر سيسـتم فلسـفي           اما درك او از تاريخ اينگونه بود كه هر عصر بنابر اصل عقالنيتي ساختاري شده كه فلسفه نمايش كامل آن ا                    

. هـاي كلـي اسـت    آخرين اختالف مربوط به سنجش فلسـفه . تواند خالصه آن را در خود بشكل نامتضاد كه تاريخ نتيجه آن است، بيان كند           مي

در . انـد   ا گشوده هاي جديدي ر    اما برعكس، توضيح  . توانند بعنوان اصطالح تاريخ فلسفه تلقي شوند        هاي تقسيم شده ديگر نمي      آنها بعنوان كليت  

شـود؛ زيـرا تضـادهاي مخفـي          هـاي كلـي مـي       گيرد كه جانشـين فلسـفه       اي را دربر مي     پرداز فلسفه لحظه    اينصورت فايده پژوهش از نظر تاريخ     

ـ              در اين دوره  . سازند  شان نمودار مي    هاي فلسفي پيشين را در پديداري       سيستم دن هاي بحران فلسفي است كه به خواندن تاريخ فلسفه نـه خوان

هاي راسـت را افشـاء كنـد كـه نماينـدگان آنهـا        از اين جهت ماركس توانست جريان هگلي . شود  خالصه تاريخ در يك فلسفه كلي پرداخته مي       

فلسفه هگل را بعنوان انجام و خاتمه تاريخ فلسفه تفسير كردند و از آن نتيجه گرفتند كه فعاليت فلسفي بايد در كاربرد فلسـفه هگـل خالصـه         

بعنـوان كـاربرد يـك    ) تبلور روح مطلـق (در واقع، اين چيزي است كه به بررسي فلسفيدن  . اش مطابقت يابد    مر واقعي بتواند با گفتمان    شود تا ا  

  )17. (گردد بازمي) سنجه(قاعده 

 آنهـا بعمـل   هاي جوان با هگل را چه از ديد نقد كـه  هاي فلسفي مشخص كردن رابطه هگلي  بديهي است كه اين تئوري تاريخمندي سيستم         

  .سازد آوردند و چه در آنچه كه آنها به ارث بردند، ممكن مي

. كند كه توسط هاينه و بوئر رواج يافت و هدف آن متمايز كردن هگـل بـاطني از هگـل ظـاهري بـود      ماركس اينجا از نوعي نقد هگل انتقاد مي      

هاي سياسي و مذهبي عصرش آشكارا وارد تقابـل    با پيشداوريپوشد كه اين فكر   بعقيده آنها فيلسوف هنگامي از توضيح فكرش چشم مي        ) 18(

هاي عصرش، طبيعت واقعـي فكـرش را پنهـان     ها در زبان پيشداوري هاي فكرش و با بيان اين نتيجه       او با طفره رفتن از اظهار همه نتيجه       . شود

هـاي   بر اين اسـاس وظيفـه هگلـي   . دهد ر ناقص بازتاب مياش را بطو ازينرو، دكتريني كه براي عموم بيروني وانمود شده، فلسفه واقعي        . كند  مي

جوان عبارت از اين بود كه از يكسو، همه عنصرهاي دكترين را كه نتيجه مطابقت بـا عصـر اسـت، نقـد كننـد و از سـوي ديگـر، از راه بيـرون                   

  .دهاي آن به نقد خود عصر پردازن ترين نتيجه كشيدن انديشه واقعي هگل و سوق دادن آن تا بنيادي

در واقع، هگـل    . كند  ايراد نخست از بلندپروازي منظم فلسفيدن هگل حركت مي        : كند  ماركس در برابر اين تفسير ايرادي دوگانه را مطرح مي            

از سوي ديگر، او ضـرورت پرهيـز از     . كند  آورد، بيان مي    در فلسفه ضرورت متمايز نكردن نتيجه حركت فكر را كه مجال تنظيم آن را فراهم مي               

كند كه حركت فكـر بطـور مـنظم در كليـت واقعيـت              تصديق جزمي را كه مبتني بر مالحظه مجرد يك جنبه از واقعيت است و ايجاب مي                هر

كند كه علم صـيرورتي اسـت كـه تـا پيرامـون         هاست كه ماركس اينجا به اين تصديق رجوع مي          در اين ضرورت  . دهد  گسترش يابد، توضيح مي   

دهند؛ زيرا اگر بپذيريم كه ارزش فلسـفه   ا بيدرنگ وجه تمايز ميان باطني و ظاهري فلسفه را نامناسب جلوه مي   ه  اين ضرورت . يابد  گسترش مي 

اش را تميز داد و از حفظ برخي از آنهـا خـودداري و از برخـي ديگـر          هاي متفاوت   هگل در سيستمي بودن آن است، بايد وابستگي متقابل بيان         

  در حقيقت، آن. تواند از ديد خود سيستم توجيه شود اما نمي. ها از ديد بيروني به سيستم ممكن استيك چنين وجه تمايزي تن. انتقاد كرد
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دهـد؛ اختالفـي كـه آنهـا      هاي سياسي و مـذهبي هگـل انجـام نمـي     كاري جز بيان اختالف جوانان هگلي با برخي موضع      ] ديد درون سيستم   [

  .اند پنداشتند در خود هگل كشف كرده لوحانه مي ساده

گزينـد    فهميم؟ بدون شك، او نقـدي را برمـي          از آن چه مي   ) 19. (گيرد  را بباد انتقاد مي   » اخالقي«ماركس در اين نقد دوره جواني هگل نقد            

هاي جوان دربـاره فلسـفه    ازينرو، هگلي. آفريند اش سرمشق مي پردازد و داوري اخالقي    كه به كاربرد قاعده بيروني براي موضوع مورد داوري مي         

توانـد از نقـد       البتـه، اگـر مـاركس مـي       . كنند تا بنابر سيستمي بودن خاص آن        شان داوري مي    گل بيشتر بنابر تزهاي سياسي و مذهبي خاص       ه

اي اسـت كـه اينجـا بـا        درست اين اراده  . كند  اخالقي صحبت كند، اين مخصوصا در مفهومي است كه داوري اخالقي روي ارزش اراده تكيه مي               

اينجاسـت  . اش را بيان كند و ترجيح داده است كه انسان عصر خود بـاقي بمانـد     اي كه نخواسته است فكر واقعي       اراده. هگل نكوهش شده است   

بين هسته باطني و ظاهري وجـود دارد، ايـن بـه    ) 20(اگر بپذيريم كه يك همسازي . آيد هاي جوان پيش مي كه دومين ايراد ماركس به هگلي     

  )21. ( به اراده يا خواست يك فيلسوفتاريخمندي فلسفيدن مربوط است تا

هاي جوان كوشيدند به اعتبار آن در برابر استادشان قرار            انجامد كه هگلي    اي اساسي هر سيستم فلسفي به افشاي روشي مي             پس تز دو چهره   

گردد كه آنهـا بطـور مثبـت بـه آن           هاي آنها از استاد و روشي مي        درست به همين دليل، اين تز موجب مسئله آفريني در زمينه اقتباس           . گيرند

دهد، طرح جداسازي عنصرهاي ناب و غير ناب يـك فلسـفه،    تقسيم فلسفه به مثبت و عقالني كه گوهر يك فلسفه را تشكيل مي          . رجوع كردند 

  .مندي چون فلسفه هگل ناممكن است بويژه در موقعيت فلسفه نظام

سيستم هگلي فرانمود عصر    . يرناب بودن فلسفه هگل كه از آن ارث بردند، باشند         هاي جوان قرباني غ     پس جاي هيچ شگفتي نيست كه هگلي         

دانـد از   واسـطه فلسـفه مـي    پذيري بـي  هايي كه ماركس آن را هستي پرسش انگيزي. هاي خاص آن است هاي جهان نيز نقص خود است و نقص 

پنداشـتند، نيسـتند، بلكـه در يـك رابطـه نظرپـردازي، يـك         هاي جوان مي فلسفه هگل و جهان در يك رابطه تضاد، آنگونه كه هگلي . آنجاست

فلسفه هگل كه بـه  . اند رسد كه هر يك از دو اصطالح به عقالني و غيرعقالني تقسيم شده  بنظر مي(O. 3, 85)هستند » رابطه انديشه ورزي«

البتـه، مسـئله   . كند هان را نقد و موضوع بندي مي    اي است كه ج     كند كه فلسفه    عقالني و غيرعقالني تقسيم شده بهمان اندازه اين را توجيه مي          

و فلسـفه در صـورتي      . گويـد جهـان غيرعقالنـي اسـت         بدين معنا كه، فلسفه عقالني است، هنگـامي كـه مـي           . عبارت از يك رابطه وارونه است     

. تواننـد از يكـديگر مجـزا باشـند     البته، اين تضاد اصلي است و اين دو اصطالح نمـي     . گويد جهان عقالني است     غيرعقالني است، هنگامي كه مي    

شان را بـه جهـان احسـاس     شان به جهان تعلق فلسفه هاي جوان آن را آزمودند و با بازگشت دادن فلسفه        بطور قطع، اين چيزي است كه هگلي      

ن سـاخت، امـا ايـن       به اين ترتيب، چرخش انتقادي فلسفه آگاهي يافتن از تضاد گـوهر فلسـفه را ممكـ                ) 22. (كردند و كوشيدند از آن وارهند     

انجامـد   مـي » چرخش غير فلسفي  «همراه بود، بيش از آنكه از حيث فلسفي بر ذمه گرفته شود، به              » پيشرفت دانش «، كه با    »پيشرفت آگاهي «

  ).همانجا(

چونان چيزي كه اين تاريخمندي اكنون    . سازد، نمودار گرديده است     تاريخمندي فلسفيدن نخست براي ما بمثابه آنچه كه نقد را ضروري مي              

هاي جوان كه از ذهنيـت اشـباع شـده مـدعي اسـت كـه خـود را از گذشـته          هاي هگلي خود آگاهي. نمايد كند، رخ مي آن را تبديل به مانع مي  

اننـد و   م  شود كه آنها وابسته به گذشته باقي مـي          در واقع، آشكار مي   . كند  آل عمل مي    وارهانيده است و براي واقعيت بخشي آينده مطابق با ايده         
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. مانـد  كنيم كه يكي از تزهاي اساسي سنجشگري مـاركس بـاقي مـي      ما در آنجا به چيزي برخورد مي      . كنند  شان بسنده مي    به بازتابانيدن جهان  

و وار تئـوري   داو آن برقراري رابطه واقعي منفي و نه يك رابطه سـاده آينـه  . اش باشد نقد واقعيت بايد همراه با پرسش درباره تاريخمندي خاص      

  .واقعيت است

  

  ديالكتيك و بحران 

. كند  پذيري فلسفه به نفي خود مبادرت نمي         هستي 1841در  . تفسير كردن چرخش بسوي غير فلسفه بعنوان پيشرفت فلسفه نادرست است             

ه فلسفه نقدي را توجيه  هاي ماركس بدين ترتيب انديش      ورزي  اما اگر انديشه  . مسئله بيشتر عبارت از دادن شكل واقعا فلسفي به نقد است          ) 23(

پردازند كه همزمان بعنوان حفظ عنصرهاي فلسفي بـراي فـرارفتن و             كنند، آنها بهمان اندازه به راززدايي فلسفه نقدي دوره جواني هگل مي             مي

  .ماند ميفلسفه نقدي كه در اصل خود توجيه شده است، امري براي ابداع كردن باقي . بعنوان خروج زودرس از فلسفه معرفي شده است

بـه  . كنند ها را فرمولبندي مي با اينهمه آنها ضرورت. گويند هاي بطور اساسي جدلي تقريبا چيزي از شكلي كه فلسفه بايد پيدا كند، نمي            متن   

ترتيب آنها  بدين  .  هدايت شده است، زيرا هر فلسفه حقيقي نقدي بايد خود را با آن وفق دهد                نام آنهاست كه روند گرايش به دوره جواني هگل        

هـاي عمـومي جـدل سـمتگيري بازگشـت            همچنين سمتگيري . توانند سامان يابند    هاي نقدي مي    دهند كه در آن فلسفه      چارچوبي را نشان مي   

وانگهي، اين در نزد هگل است كه امكان فرارفت . كنند هاي جوان است كه مضمون آنها را حفظ مي        هاي صوري فلسفيدن هگل به هگلي       ويژگي

  .هاي فلسفه نقدي پژوهيده شده است نگيزيا از پرسش

او بنابر نقد درونـي درصـدد بانجـام رسـاندن آن        . سازي شناخت و نقد سوق داده است        تحليل تضاد گوهر فلسفه، ماركس را به ضرورت يگانه           

اقـع، اينجـا نقـد مبتنـي بـر تضـادهاي       در و. دهد زيرا اين نوع نقد، پيوستگي جايگاه امر واقعي و نفي آن، شناخت و افشاي آن را نشان مي  . بود

اين نوع نقد با نمونه نقد بيروني كه بيشتر متكي بر شناخت ناكافي ويژه موضوع مورد نقد است و ناكامـل بـودن                       . خاص موضوع مورد نقد است    

نمونه دوم . كند، فرق دارد    د مي ها را تأيي    ها يا به بيان ديگر هنجار درست براي پراتيك          آن در هنجار خارجي، يعني هنجار حقيقي براي گفتمان        

هـر دوي آنهـا در      ) 24. (كاستي نخست به يكسويگي هنجار و كاستي دوم به رابطه واقعيت و هنجار مربوط است              . برد  نقد از دو كاستي رنج مي     

يك هنجار چون و چرا پـذير       از يكسو، نقد بيروني همواره در معرض رويارو قرار دادن           . هاي جوان با استادشان دخالت دارند       افشاي رابطه هگلي  

شـود، در برابـر    شان را كه بعنـوان هنجـار حقيقـت درك مـي       هاي جوان رابطه فلسفي     هگلي. كند، قرار دارد    با امر واقع كه درباره آن داوري مي       

ايگاه فلسفي آنها رسد كه توجيه ج     در واقع، بنظر مي   . شان به هيچوجه ثابت نشده است       در صورتيكه صحت گفتگوي   . دهند  فلسفه هگل قرار مي   

شـان   بايسـت در انديشـه ديـدگاه فلسـفي     البته، آنها مي. توانند بطور مطلق با هگل مخالفت كنند     ازينرو، آنها نمي  . گيرد  از جايگاه هگل مايه مي    

واقـع همـواره در معـرض       از سوي ديگر، نقد بيرونـي در        . براي خويش باشند تا اينكه خود را از آن آزاد سازند و بنابراين، وارد نقد دروني شوند                

براي داوري كردن درباره اخالقي بودن يـك كـنش تنهـا يـك قاعـده      . يكسويگي خصلت پروبلماتيك كاربرد هنجارها در امرهاي واقع قرار دارد  

بيرونـي تـا   نقـد  . بايد روشي را مشخص كرد كه قاعده بتواند بنابر بافتي كه كنش در آن جا دارد، بكـار بـرده شـود               . اخالقي معتبر كافي نيست   
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ازينرو، نقد بايد در شناخت ويـژه موضـوع داوري   . كند، در معرض يكسويگي قرار دارد زماني كه به رويارو قرار دادن هنجار با واقعيت بسنده مي         

 تـاريخي  هاي جوان ناگزير بودنـد بـا رجـوع بـه شـرايط        بيش از تأييد تضاد فلسفه هگل با اصل او، هگلي         . شده وارد شود و از آنجا دروني گردد       

اند كه اين تضاد بـه خـود اصـل فلسـفه              ازينرو، آنها مشاهده كرده   . كند  پذيري آن، توضيح دهند كه چرا اين اصل چنين شكلي پيدا مي             واقعيت

  .هگل مربوط است

. ت، فرمانرواسـت  كند و نيز بر نقد دنياي تاريخي كه مبتني بـر تئـوري تضـادهايش اسـ                  ، رابطه ماركس را با هگل تنظيم مي            مدل نقد دروني  

 جدل عليه نقد اخالقـي جامعـه را تكـرار           1846ماركس در   . آيد  هاي اساسي سنجشگري ماركس بوجود مي        يكي از سمتگيري   1841ازينرو، از   

 تدوين دسـتور آشـپزي  «او ) 26( .كند هاي متعدد روي ضرورت توسعه نقد كه ريشه در شناخت واقعيت دارد، پافشاري مي     او در نوبه  ) 25. (كرد

  .پذيرد كند و ادعاهاي ديگري را براي نقد جز ادعاهاي بيان خصلت نارساي دنياي زمان حال نمي را رد مي» هاي آينده براي ديگ

بشرط اينكه بپذيريم خصلت به نسبت نـامعين، مفهـوم نقـد درونـي     . توان درنظر گرفت كه آنجا مسئله عبارت از دانش قطعي فكر اوست       مي   

نقـد فلسـفه هگـل برپايـه     . بنابراين، درك مفهوم و نقشي كه اين درك برعهده دارد، بسـيار مهـم اسـت     . سازد   ممكن مي  هاي متفاوت را    نوسان

در هـر دو  . كنـد  همچنين اين طبيعت متضاد دنياي اجتماعي سياسي است كه نقد آن را توجيه مي        . توضيح خصلت متضادش عمل كرده است     

اين امر پيوستگي ماركس به شكلواره دوره جواني هگـل را كـه بنـابر آن صـيرورت     . شود  ني درك مي  حالت تضاد از راه تقابل عقالني و غيرعقال       

  .البته، اين پيوستگي جزيي است)  28.(سازد تاريخي از راه جانشيني تدريجي امر عقلي بجاي امر غيرعقلي شكل گرفته، آشكار مي

اند كه بيشتر به فيشـته و هگـل     هاي جوان آن را در مفهومي تفسير كرده         ع، هگلي در واق . تواند هگلي بنظر آيد        تز پيشرفت عقل در تاريخ مي     

آگاهي ديگري جز آگاهي كه     . اند  اش است، بررسي كرده     آنها دنياي تاريخي را بمثابه ازخودبيگانگي روح در عينيتي كه مانع آزادي           . گردد  باز مي 

بـرعكس از نظـر هگـل       ) 29( .ايسـتد   ذهنيتي است كه از تقابل با جهان بـازنمي        بدين ترتيب، حركت تاريخ حركت      . بخشد، ندارد   روح به آن مي   

هاي   حوزه.  و نهادها همسازي ويژه و ثبات خاص خود را دارد           جهان صيرورت روح عيني است؛ يعني در هر عصر دنياي روح عيني، دنياي آداب             

كنند كه    بتني بر يكديگرند و بدين ترتيب، نوعي واقعيت كسب مي         براي ايجاد نوعي سيستم م    ) خانواده، جامعه و دولت   (مختلف دنياي تاريخي    

ازينـرو، دغدغـه كيفيـت واقعـي در بخـش بزرگـي       . كنـد  اين درك تاريخي است كه ماركس از آن دفاع مـي . نامد هگل آن را كيفيت واقعي مي   

ريخي در رابطـه بـا كليـت و بنـابر ارزش سـازگار بـا             اين فلسفه اينجا بنابر تفسير دنيـاي تـا        ) 30( .كند  اش را به فلسفه هگل بيان مي        پيوستگي

  .آيد سيستمي بودن فلسفيدن در بيان مي

هاي جوان شـركت فعـال در حركـت تـاريخ         هدف مشترك هگلي  . كند     اين اختالف در زمينه تفسير تاريخ حالتمندي جديد نقد را مطرح مي           

توان در تقابل با دنياي تاريخي مـدعي هنجارهـاي     البته، به اين امر نمي(O. 3, 385). بدين منظور نقد بايد در سطح تاريخ قرار گيرد. است

اشاره هگل جوان به آينده با ادعاي ذهنيت وارهانيـدن خـود از جهـان و داوري            . عقالني كه هستي آن تنها در گستره ذهني است، دست يافت          

بوسيله . از ذهنيت در نفس خود نتيجه غيرعقالنيت دنياي تاريخي استالبته، رهايي   . كردن درباره آن بر پايه هنجارهاي بيروني در پيوند است         

نقـد  . سـازد  زيرا اين تضاد آنها در درون دنياي تاريخي است كه حركت تاريخ را مي            . آن است كه امر عقالني بايد چون غيرعقالني پژوهش شود         

  .بايد در شناخت زمان حال ريشه بدواند
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جويـد كـه مـدل     و ازينرو، به ديالكتيك توسل مي . شود  و درونمايه تضاد امر عقالني و غيرعقالني درك مي           پس نقد دروني بنابر ايده شناخت       

كنـد و نيـز بايـد ايـن      شان را پيشـنهاد مـي   هاي فلسفي برپايه تضاد اساسي  سيستم» ساختن«ماركس  . كند  شناخت ناشي از تضاد را فراهم مي      

را ) 31( )پـارگي، تقسـيم و تفـاوت   (واژگـاني كـه سـلبيت    . ي شناخت كـه سـازنده آن اسـت    كليت را كه دنياي تاريخي است، بر اساس تقسيم        

بنابراين، نقد بايـد مبتنـي بـر بازسـازي كليـت،      . تيك در مفهوم سلبي تضادهايش درك شده است دهد كه ديالك  نماياند، بروشني نشان مي     مي

دقيقا اين چيزي است كـه مـاركس در نقـد خـود از              . شود  ير از آن ناشي مي    ناپذ  هاي اجتماعي، باشد كه تضاد تقليل       همه نهادها و همه پراتيك    

اند، بـرخالف آنچـه كـه او         كوشد ثابت كند تضادهايي كه بوسيله هگل روشن شده          او در اين نقد مي    . كند  هگل به آن مبادرت مي    » فلسفه حق «

  )32( .ناپذيرند كند، در واقعيت تقليل تصديق مي

البتـه، ايـن بنـابر    . دهنـد  هر دوي آنها به امر غيرعقالني جاي اساسـي مـي        . گردد   ماركس و هگل از آنجا نمودار مي       هاي تاريخ      اختالف فلسفه 

بنابر تئوري هگلي نيرنگ عقل، حركت      . كنند  دهد، برقرار مي    اي است كه آنها بين امر عقالني و غيرعقالني كه آنها را روياروي هم قرار مي                 رابطه

مثـل  (بعقيـده مـاركس، عنصـر غيرعقالنـي تـاريخ      ) 33. (گـردد  شان پيشرفت عقل در تاريخ را موجب مـي     ه عليرغم هاست ك   غيرعقالني عاطفه 

كنيم كه  بدين ترتيب مالحظه مي  . تراشد  مانع مي ) گرايش دمكراتيك (برعكس چيزي است كه در برابر حركت تاريخ         ) نهادهاي سلطنتي پروس  

دهـد كـه دنيـاي تـاريخي بنـابر تضـادهاي        درواقع، مفهوم بحران اين واقعيت را نشان مي      . گردد  يمفهوم تاريخ فكر در اثر مدل بحران نمودار م        

  )34( .گيرد، سازمان داده شده است هاي معين متضاد انجام مي ناپذير كه حل آنها تنها با تخريب رابطه سازش

هگل كه بر حسب آن امر واقعي در نفس خود از امر عقالنـي    در حاليكه اعتقاد    . آورد     از فكر بحران بيدرنگ دليل چرخش نقد فلسفه سربرمي        

هاي جوان را بـه تـرك هگـل و رو آوردن بـه فيشـته و       كند و هگلي ها را مستقيم به تسليم سياسي هدايت مي       آيد و در نتيجه هگلي      بوجود مي 

قعيت است كه او مقاومت را بـا حركـت بسـوي امـر         البته، اين در خود وا    . كند  دهد، ماركس راه سوم را انتخاب مي        گرايي سياسي سوق مي     اراده

  .كند تراشد، كشف مي عقالني و ضرورت مبارزه عليه آنچه كه در تاريخ براي حركت تاريخ مانع مي

توانـد بـه    البتـه، ديالكتيـك مـي   ) 35( .هاي سلبي درك شده، انديشيدن به تاريخ از منظر مدل بحـران اسـت      پس داو ديالكتيك كه در رابطه 

توانـد بمثابـه گفتمـاني     درواقع، ديالكتيك مي. ت ثانوي كه ضرورت تقويت نقد جامعه برپايه ضرورت گفتمان خاص آن است، پاسخ بدهد      ضرور

اما بدون شك، بخصوص در اين واقعيت است كه ديالكتيك به نقد هگل كه مبتني بر           . پردازد، نشان داده شود     كه به خودسنجي خاص خود مي     

پس ازينروست كه خصلت فراتعيني و بطور قطع غير قابـل دفـاع اسـتفاده از         . اش است، بستگي دارد     ن از ناخالصي تاريخي   اميد به آزاد كردن آ    

فسـلفه ديالكتيـك، فلسـفه نقـدي را تشـكيل      ) هگلـي (شكل نقد دنياي تاريخي و نقد شكل تـاريخي    : كنيم  درونمايه ديالكتيك را مالحظه مي    

  .بيند آن را در حركت تاريخي مي) هگلي(با حركت ديالكتيك است كه اين فلسفه تاريخي دهد كه اميدهايش در سازگاري آن  مي

ايـن بيـاري   . ماند به پروبلماتيك سنجشـگري مـاركس توجـه داشـت     و نارسا باقي مي) 36(   فلسفه نقدي كه بوسيله ديالكتيك پي نهاده شد         

سـازد كـه اصـل     با اينهمه، او آن را تابع پااليشي مي. كند  هگل را حل ميهاي نقد دوره جواني چسبندگي آن به فلسفه هگل است كه او مسئله  

. انـد  شان به شكل دگرگون شده حفظ شـده  انديشه منطق ديالكتيك و انديشه حركت ديالكتيكي تاريخ مجزا از بافت منظم         . كند  آن را فاش مي   

يابيم كه چرا ايـن عنصـرهاي ويـژه بزيـان              در بيان آمده، درنمي    هرچند ضرورت پااليش بنابر تعلق فلسفه به عصرش و بنابر تضاد گوهر فلسفه            

دانـد و   ناپذير اين تزهاي ويژه فلسفه هگل را فـرض مسـلم مـي    اگر اين نيست بخاطر اين است كه حقيقت تقليل      .اند  عنصرهاي ديگر حفظ شده   
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مين دليل، توجه اساسي ايـن نقـدگري ديـالكتيكي    به. سازگار است) 37(شان  ها و با اصل سيستمي بودن       خيلي كم با اصل تاريخمندي فلسفه     

هاي جوان وجود ندارد، بلكه در رابطه ايجاد شده بـين بحـران و نقـد و در كارگـذاري مفهـوم نقـد بـويژه                            هاي هگلي   انگيزي  در راه حل پرسش   

اش بـه بحـران رجـوع كـرده      شناسـي   سياسي، چه در بحران فلسفه بنـابر ريشـه       -نقد اينجا چه در بحران دنياي اجتماعي      . ماركسي وجود دارد  

  )38( .است

: دهـد  و آن چيزي است كه شكل خود را به فلسـفه نقـدي مـي   . كند    بحران واقعيت تاريخي چيزي است كه چرخش نقد فلسفه را ايجاب مي     

  .كند فلسفه عليه جهان بنابر توضيح تضادهاي ناسازگارش كه ديالكتيك سلبي آن تئوري است، مبارزه مي

اما بحران تنها مراجعه به زمينه خـارجي در تئـوري نيسـت،             . ، مفهوم نقد تا كنون بنابر تلفيق فلسفه با زمينه بحران تعين يافته است                ازينرو

شـود و در ضـمن تضـادهاي          تضاد عيني عقالنيت و غيرعقالنيت در تئوري رسم مـي         . كند  بلكه همچنين تاريخمندي ويژه فلسفيدن را ذكر مي       

يعني كاربرد فكر در خود اين تضـادهاي  : دهد مفهوم ديالكتيك همچنين آنچه را كه ناشي از آن است، نمايش مي           . دهد   مي ناسازگارش را نشان  

البتـه، تكميـل آن     . ريزي آن را دنبال خواهيم كـرد        چنين است مفهوم نقد خاص ماركس كه ما طرح        ) 39( .ناپذير آن   ناسازگار و ناخالصي تقليل   

ها همواره در چارچوب چيسـتي شناسـي تاريخمنـدي از             اما اين مدل  . تلف نقد هگلي، كانتي و حتي شكاكي است       هاي مخ   مستلزم كاربرد مدل  

  )40. (شوند انديشيدن تا بحران آن و ضرورت انديشيدن به آن براي نقد كردن بمنظور سازگار شدن با تضادهايي كه تابع آنهاست، گنجانده مي

  

   

  

  

  

  ها نوشت ي  پ

موضـوع  «شود كه     هايش آشكار مي    هاي مستقيم سياسي كمتر از فعاليت فلسفي و نقد توجه داشت؛ در واقع، از نامه                عاليتبنابراين، او به ف    -1

 .»ريزي فلسفه نقدي است مربوط به تفسير جديد در بكار بردن فلسفه هگل و طرح... هايش اساسي بررسي

A. Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, t. 1, PUF, 1955, P 176 

 Cornu, op. Cit, P. 173-177:درباره اين جزوه اختصاص داده شده به ماركس ، بنگريد به -2

هاي مقدماتي و متن قطعي تصديق كرد،  توان تحول معين فكر ماركس را بين بررسي  در اين مفهوم است كه ما اين دو متن را با اينكه مي             -3

 .پردازد هيلمن كه به بررسي دقيق رابطه ماركس با هگل در تز مي.درباره اين موضوع بنگريد به كتاب ژ. دهيم بهم ربط مي
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Marx und Hegel, von der Spekulation zur Dialektik, Frankfurt am Main, Europäische 

Verlagsanstalt, 1966  

 .De l'allemagne, Grasset, "pluriel", 1981, chap. 3هاينه . مثال بنگريد به ه -4

 هاي مختلف درونمايه نقد نزد فويرباخ بنگريد به براي بررسي كاربرد -5

K. Röttgers, Kritik und Praxis, Berlin, De Gruyter, 1975, Kap. 9 

 مفهوم پراكسـيس  Von Cieszkowski, op. Cit, P 9-15, 22-23براي اين نقد فلسفه كه به هگل اختصاص يافته بنگريد به  - 6

ساز تاريخ  اين مفهوم نه كنش فردي اخالقي، حقوقي يا فني، بلكه فعاليت دگرگون       . كند  ر مي در معنايي تثبيت شده كه ماركس آن را تكرا        

 .دهد را نشان مي

 (O. 3, 85)سنجد اما پراكسيس فلسفه در نفس خود تئوريك است و اين نقد است كه وجود فردي را با گوهر كارآيي ويژه در ايده مي« -7

هاي جوان عالقمندند به مـا پيشـنهاد          گروه هگلي « :كند  ين راه پراتيك فلسفه بود، تصديق مي      بوئر بخاطر اينكه ديالكتيك شكل نقد و از ا        

به جنگ  ... هرچند كه هگل  . كنند كه هگل تنها در بررسي تئوري فرورفته بود و هرگز به ادامه دادن تئوري تا پراكسيس نينديشيده است                  

ماركس هرچند محدود در نگـارش ايـن    .  (op. cit. p. 104)»  ...يس بودبا نظام موجود نپرداخته بود، تئوري او در نفس خود پراكس

  Cornu, op. cit., P. 271, 276.اثر همكاري كرده است

 Vrin, 1972, t. 3, P. 399-400هايي درباره تاريخ فلسفه  درس -8

) ديوصـفتي  (Daimonionدر  و اين جنـبش شـيطاني       (...) آيد    ها به جنبش درمي      آناكساگور نزد سوفسطايي   (Nous)همچنين خرد    -9

گـردد، در صـورتي كـه     و نيز جنبش پراتيك سقراط بنوبه خود به جنبش عمومي و انگـاري تبـديل مـي            . شود  مورد نظر سقراط عيني مي    

Nous     اي درنظر گرفته شده كه با اينهمه اكنون ويژگـي واقعـي و              اين روند نزد ارستو دوباره با ويژگي      . يابد   در قلمروي ايده گسترش مي 

هاي مجـرد را در يـك    سازي كه اصل    هايي گرهي وجود دارد كه آن را در نفس خود تا درجه مشخص              در تاريخ فلسفه نكته   . مفهومي است 

 (O. 3, 842-843).   »كند دهد و بدين ترتيب تعقيب خط راست را قطع مي آورد، اعتالء مي كليت گرد مي

 معين بودن اين كليت كه بنابر توسعه خود مشخص گرديده و شـرط وارونگـي           – هنگامي كه فلسفه در دنيايي كامل و كلي احاطه شده         « -10

باشد، در اينصورت، كليت جهان بطور كلي در نفس خـود منقسـم شـده و ايـن               آن در رابطه پراتيك با كيفيت چيزي كه واقعي است، مي          

ضربان قلب در نفس خـود      : كليت غني شده است   زيرا هستي روحي آزاد گرديده و تا        . تقسيم در نفس خود رو به كمال هدايت شده است         

ها   هايش از كليت    تقسيم جهان تنها هنگامي كلي است كه هر يك از جنبه          . شود كه بتمامي ارگانيسم است      بطور مشخص وجه تمايزي مي    

 (O. 3, 845). »شود بنابراين، جهان يك جهان تقسيم شده است كه يك فلسفه در نفس خود كلي با آن وارد تقابل مي. باشند

  (O. 3, 842)   .شود  جهان تبديل ميNo- etreواقعا به ناوجود ]  Nous[خرد ) ها در نزد سوفسطايي(اينجا  -11

كنـد، تنهـا چيـزي را بعنـوان واقعيـت       وصف مـي ) اشباع شده از ذهنيت(هاي  هاي كلي را بعنوان خودآگاهي  ماركس كه جانشينان فلسفه    -12

البته، هسته بدبختي در اين است كه روح عصـر، مونـاد يـا ذره             «: شان است    يابد و مطابق با آزادي     تواند بوسيله آن تحقق     پذيرد كه مي    مي
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هايش ترسيم گرديده، حق پذيرفتن هـيچ كـارآيي را كـه بـدون آن                 آل بوسيله همه جنبه     روحي كه در نفس خود اشباع شده و بطور ايده         

  (O. 3, 845)»عمل كند، ندارد

 (O. 3, 85).»پردازد، نارسايي خاص دروني آن است به مقابله مي] فلسفه[آنچه او در خارج « -13

يعنـي او يكـي از   . كنـد  كند، سيستم به مرتبه كليت انتزاعي نزول مي  از لحاظ اينكه فلسفه بعنوان اراده به مخالف دنياي پديدار رجوع مي            -14

  (O. 3, 86) گيرد شود كه در برابر جنبه ديگر قرار مي هاي جهان مي جنبه

فيلسـوفان فقـط    «: دهـد   اش را در برابر بعد تـأملي فلسـفه قـرار مـي              ، در يازدهمين تز درباره فويرباخ، ماركس دوباره فكر نقدي         1845در   -15

البيكـا، كـارل مـاركس،    .براي تحليل اين تـز بنگريـد بـه ژ   . »اند، آنچه اهميت دارد، دگرگوني آن است اي ديگر جهان را تفسير كرده       بگونه

 Philosophies", 1987, P 113-127"خ تزهايي درباره فويربا

 .T. l: هايي درباره تاريخ فلسـفه  ، درس»هاي مختلف است، ما بايد به اصول بسنده كنيم به روش مطرح كردن فلسفه... در آنچه مربوط« - 16

Gallimard, "Folio", 1990, P. 161 . گوهر نقد فلسفه«همچنين بنگريد به «Vrin, 1986 

بايد ديالكتيك سنجه را براي مقوله واالي روحي كه آگـاهي از خـود اسـت، در نظـر گرفـت و بـرخالف        «كند كه    ماركس از اين انتقاد مي     -17

فهمند، تأييد كرد كه اعتدال نمود طبيعي روح مطلق است، البته اعتدالي كه خود را نمود طبيعـي روح                     برخي از استادان هگلي كه بد مي      

 (O. 3, 844). »غلتد  در ادعاي مفرط در ميانگارد، در نفس خود در افراط، يعني مطلق مي

، PUF؛ هگـل پنهـان،   1968هگل در عصـر خـود، نشـر سوسـيال      : J. D. Hondtدرباره مسئله مورد بحث اين وجه تمايز بنگريد به  -18

1968 .D. Losurdoها،   هگل و ليبرالPUF ،1992 

 است كه شاگردانش فالن چيز را با فالن نشان سيستم او بنابر             خبري ناب   اين از بي  ] بايد گفت كه  [همچنين آنچه مربوط به هگل است،       « -19

 (O. 3, 84). »همسازي يا بشيوه مشابه، در يك كلمه، بطور اخالقي توضيح دهند

 (O. 3, p. 84, 979).       كند ماركس از اين مفهوم در نقدش از فلسفه هگلي راست استفاده مي -20

 اين يا آن تناقض گويي شود، قابل تصور است؛ حتـي ممكـن اسـت از آن آگـاهي داشـته                      اگر فيلسوفي بنابر اين يا آن همسازي مرتكب       « -21

اش را در نارسايي خود اصـل او يـا    ترين ريشه هاي ظاهري دروني اما آنچه از آن آگاهي ندارد، براي اين است كه امكان اين همسازي      . باشد

شود، در اينصورت شاگردانش بايد بر اساس آگاهي دروني و اساسـي او            فيلسوفي كه واقعا همساز مي    . در عدم درك نارسايي اين اصل دارد      

شـود،   بدين ترتيب، آنچـه بعنـوان پيشـرفت آگـاهي پديـدار مـي      . كند، توضيح دهند آنچه را كه براي خود او شكل آگاهي بيروني پيدا مي   

اش ضـمن     ساختن شـكل آگـاهي اساسـي      مسئله عبارت از حدس زدن خودآگاه ويژه فيلسوف نيست، بلكه           . همزمان پيشرفت دانش است   

 (O. 3,84-85).        »اعتالي آن به يك تصوير و يك معني معين و بدين ترتيب همزمان فرارفت از آن است

پـذيري آن همچنـين از ميـان رفـتن آن      پس بايد به اين نتيجه رسيد كه شدن فلسفه جهان، شدن جهان فلسفه نيز هست، كه هسـتي                « -22

هـا   كند، نارسايي خاص درونـي آن اسـت؛ فلسـفه حتـي در هنگـام مبـارزه در ايـن نقـص         رج براي آن مبارزه مي   است؛ آنچه فلسفه در خا    

شود و مبـارزه همـواره        كند اين خالف آن چيزي است كه فلسفه در تقابل وارد مي             ها مبارزه مي    غلتد، ولي با اينهمه زير عنوان نقص        درمي

 (O. 3,85).»اند هاي آن وارونه شده  خود است، ولي عامليگانه و همان چيز است؛ يعني آنچه كه در نفس
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هـاي   ها را براساس مـتن  ازينرو، نبايد اين متن   . دهد  اش را نشان مي     گرايي  همكاري او با بوئر برعكس هگل     . ماركس اكنون فويرباخي نيست    -23

ايـن  .  بـراي نفـي كـردن آن واقعيـت بخشـد      اي تفسير كرد كه بايد فلسفه را براي واقعيت بخشيدن آن نفي كند و آن را                  و انديشه  1843

 (op. Cit, P. 120-133)يابيم،  تفسير را نزد لوويتس مي

ذكـر كـرده   » قانون دل و هـذيان پرادعـايي   «B, b ,5و كاستي دوم را درفصل » پديدار شناسي روح«هگل كاستي نخست را در مقدمه  -24

 .است

  (O. 3, 745-779)»نقد اخالقي شدن و اخالق نقد«در مقاله  -25

همين دغدغه خاطر براي امر واقعي است كه افشاي نقـد           . ، روند نقد نقد يا نقد مطلق از اين منظر هدايت شده است            »خانواده مقدس «در   - 26

 .نهد اتوپيايي سوسياليستي را در مانيفست حزب كمونيست بنيان مي

. (O. 2, 1532)يستي آينده را رد كرده است ها براي جامعه سوسيال همچنين ماركس تنظيم برنامه. (O. 1, 555)نوشت كاپيتال  پي -27

 (O. 2, 1557-8). يافته چون جامعه روس را رد كرده است هاي اجتماعي كم توسعه گيري از صيرورت و شدن سازمان ازينرو، او نتيجه

اريخي عقالنـي   عليه مكتب حقوق تاريخي براه انداخت، نقد از نظـر او در خـدمت حركـت تـ                  1844همانطور كه ماركس در جدلي كه در         -28

  (O. 3, 223-224) .شدن قرار دارد

هاي تاريخ،  سيستم فلسفه. 2. ، فلسفه سياسي جL. Ferry: اي تاريخ و تفسير آن بعنوان فلسفه آينده بنگريد به براي شرح فلسفه فيشته -29

PUF ،1984. 

 74 -81، ص1976البيكا، وضعيت ماركسيستي فلسفه، بروكسل، كمپلكس، .ژ -30

31- CF. N. I, P. 22 

  در ارتباط با پروبلماتيك فويرباخي1843 تاريخ (O. 3, 871-1018)دستنوشته نقد فلسفه حقوق سياسي هگل  -32

 104-113، ص UGE ،1979خرد در تاريخ،  -33

مـاركس ديرتـر آن را در گفتگـو از بحـران     . كننـد   به بحران عصر و بحران فلسفه چنين تعريفي از بحران را توجيـه مـي           1841هاي    اشاره -34

ها نسـبت بـه    روند و برخي كنند و با هم پيش مي   استقاللي كه هر دو جنبه يكي در برابر ديگري كسب مي          «: كند  فرمولبندي مي اقتصادي  

هـاي متفـاوت اسـتقالل وعـده داده شـده             بنابراين، بحران يگانگي جنبه   . كنند، بشدت از بين رفته است       برخي ديگر يكديگر را تكميل مي     

 .597، ص 2. ، ج1975تزهايي درباره اضافه ارزش، انتشارات سوسيال . »كند ا آشكار ميها نسبت به برخي ديگر ر برخي

دهد، ماركس در آن محاسـبه كـردن روي بحـران را              بايد كه ديالكتيك زبان بحران باشد، اين چيزي است كه كاپيتال نيز آن را نشان مي                -35

براي دفاع از تفسـير ديالكتيـك ماركسـي بعنـوان          . 18، ص   PUF  ،1993دارد؛ كاپيتال     اعالم مي » براي وارد كردن ديالكتيك در سرها     «

 110 -111، 86 -91، ص 1979، كريستيان بورژوا، A. Negriماركس فراسوي ماركس، : ديالكتيك بحران بنگريد به

. در شـگفت مانـد  دهـد   توان از شباهت آن با تئوري نقدي مكتب فرانكفورت، آنطور كه نـزد دو بنيانگـذار آن خـود را نشـان مـي              فقط مي  - 36

كند كه اين آگاهي يافتن بايد تئوري را بـه   دهد و تأييد مي اش را توضيح مي    هوركهايمر ضرورت آگاهي يافتن از تئوري تاريخمندي خاص       

ه آدورنو كوشيد منطق را از ديالكتيك سـلبي كـ  . كند هاي غيرعقالني امر واقعي و براي پيشرفت عقالني در تاريخ هدايت  مبارزه عليه جنبه  
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، گاليمـار،  »تئـوري سـنتي و تئـوري نقـدي    « ، M. Horkeimer. بمثابه شكل مناسب كاربرد غيرعقالني تئوري درك شده، رها سـازد 

دربـاره ايـن مسـئله      . كننـد   هاي عميق را پنهـان مـي        ها تفاوت   البته اين شباهت  . Payot  ،1978آدورنو، ديالكتيك سلبي،    . و. ؛ ت 1974

 .Payot ،  1978وله، ماركسيسم و تئوري نقدي، ر. آسون، ژ. ل. پ: بنگريد به

او بعد بـه  . كند  اش را با ديالكتيك هگل بر پايه مدل استخراج نقدي هسته سلبي يا انقالبي آن تنظيم مي                  ، ماركس رابطه  1841ازينرو، در    -37

درباره ايـن موضـوع بعنـوان مثـال      . دكنند، متوسل ش    هاي وارونه و راززدايي كه همانقدر نارسا جلوه مي          خود اين مدل، همچنانكه به مدل     

 .1969، در لنين و فلسفه، ماسپرو، »درباره رابطه ماركس با هگل«آلتوسر، . ل: بنگريد به

. كنـد  واژه شناسيك بحران و نقد در نـزد هابرمـاس آن را دنبـال مـي     يابيم كه خط راهنماي رابطه بن     تفسيري درباره نقدگري ماركس مي     -38

 .9-600، ص 2. ، جPayot ، 1975، در تئوري و پراتيك، »يسم بمثابه نقدبين علم و فلسفه ، ماركس«

» هـاي مـاركس   زيردسـتي «لـورو  . مـا در اثـر پ  . در اين مفهوم نقد شكل مناسب براي فكري اسـت كـه بـا فكـري ديگـر آميختـه شـده                  -39

)Hachette   ، 1996 (            بـراي شـرح    . يـابيم   ز آن را مـي    ناشي ا » بحران«شرحي از نامناسب بودن اساسي تئوري ماركس در نفس خود و

شود، رجوع كنيد  ها تلقي مي  كه بمثابه علم مبارزه با شبح     » آميختگي شناسي «فلسفه ماركس بعنوان فكر آميخته با فكري ديگر و بعنوان           

 .1993، گاليله، »هاي ماركس شبح«به اثر ژاك دريدا 

يك مفهوم نقـدي همگـون در نـزد نيچـه و     . گردد اركس برقرار مياز اين ديدگاه است كه شباهت بين مدرنيته فلسفي ما و سنجشگري م        -40

اين نقد فلسفه همچون تبارشناسي يـا همچـون تـاريخ وجـود درك     . اند هايدگر وجود دارد كه نقد هر دو آنها از فلسفه با تاريخ آن مرتبط          

يا بنابر مفهـوم پايـان متافيزيـك انديشـيده شـده      كند و اين بحران بنابر مفهوم نيهيليسم      ريزي مي   شود و نقدشان را در بحران شالوده        مي

 .است
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     نقد فلسفه و نقد سياست 

  

 مربـوط  1843راديكال بودن آن به پايه نقـادي  . ها فرانمودهاي عصرشان هستند، تاييد كرده است    ماركس در تز، اصلي را كه بنابر آن فلسفه   

گردد، بلكه بعنوان نفـي ضـرور آن    اين نقد ديگر بعنوان مكمل آن درك نمي. اند ر آن دگرگون شدههاي فلسفه و نقد تئوريك د   رابطه) 1. (است

 بـه نظـام   1841ريـزي نقـد در    كوشـش بـراي پـي    . كند  گري، كليتي اسلوب شناسانه پيدا مي       يابيم كه پرسش    از آن زمان درمي   . شود  درك مي 

هـاي نقـد را       كند كه فلسفه هدف     كه تكميل گوهر فلسفه اين وضعيت را تحميل مي        شناسي تعلق دارد و مبتني بر اثبات اين نكته است             هستي

مدل فلسفي آن كه از شكل گفتمان       . ها و مسئله چگونگي نقد تكيه ندارد        از اين پس گفتگو ديگر به همان اندازه بر مسئله هدف          . دار شود   عهده

رسد ادعاهـاي هنجـارين را    اهي يافتن از تاريخمندي انديشيدن كه بنظر مي       آگ: مسئله دوگانه است  . نقدي بازداشته شده، زير پرسش قرار دارد      

رسد كه گفتمان آگـاه بـا    از سوي ديگر، بنظر مي. كند كند و مسئله امكان نقد خصوصي كه مراجعه به حقيقت و امر درست را مطرح مي   رد مي 

براي نقد كردن، اظهار نظر كردن و نظر خود را پس . نقد خود پردازدتواند مدعي نقد كردن آن باشد، مگر اينكه به       اش به جهان ديگر نمي      تعلق

هاي بحران جنبش آنها بود، زير تأثير بهم آميختگي ناكـامي        كه سال  1842 -1844هاي    هاي جوان زيادي در سال      هگلي! گرفتن ضروري است  

ترين فرانمودش را نزد اشـتيرنر   اين ناسازه ناب. اند سهيم) ادوكسپار(شان، در اين ناسازه    گرانه و آگاهي يافتن از ناتواني سياسي        اميدهاي اصالح 

او . توانـد بوسـيله آن بيـان شـود         برد كه آنچه نقدش در نظر دارد، نمي         را با اين تأكيد به پايان مي      ) 2(» يگانه و ويژگي آن   «او اثر خود    . يابد  مي

آنهـا مـدعي   ) 3. (كردند ي جوان خود را بعنوان واپسين فيلسوفان درك ميها هگلي. كند تر معين مي مضمون درونمايه پايه فلسفه را بشكل عام 

 از تعلق ناگزير فلسفه به گذشته و ناممكن بودن ابراز عقيده به زبان ديگر جز به زبان گذشته، استفاده كردن از آن عليه خـودش                           بودند، آگاهي 

  .و در نهايت براي بيان آينده است

 و (o. 3, 341-346) 1843از فويرباخ اين دريافت نو از نقد را در دو متن اساسـي نامـه بـه روژ از سـپتامبر        ماركس از اين پس، با الهام 

هاي جوان، البتـه   او آنجا فرصت رويارويي دوباره فكرش را با فكر هگلي. دهد  شرح مي(o. 3, 382-394)» مقدمه بر نقد فلسفه حق هگل«

  .كند هاي جديد، پيدا مي روي پايه
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  گرايي و نقادي زم   ج

در واقع، تاريخ از نظر آنها بمثابه صـيرورت  . روند ها همزمان، هم بيانگر عصر خود هستند و هم از آن فراتر مي      هاي جوان، فلسفه       از ديد هگلي  

هـاي    فرض   پيش باوري فويرباخ امكان بحث درباره      ماركس در حس  . دهد، درك شده است     عقالني روح كه فلسفه هسته دروني آن را تشكيل مي         

چنين است پايه دريافت جديد، ماترياليستي كـه از تـاريخ، حكومـت تضـاد تقليـل ناپـذير منـافع،                 . آليستي اين فلسفه تاريخ را يافته است        ايده

  .ها بحث يا هدايت شده است سازد، نه صيرورتي را كه بوسيله ايده  را مي(396 ,398 ,386)» نيازها«، (o. 3, 385)» ها تمايل«

اش را    هاي جوان سياست حقيقـت      از ديد هگلي  . شود  ها ميان نقد تئوريك و نقد پراتيك از آن نتيجه مي            زير پرسش قرار گرفتن ناگزير رابطه        

تواند بعنوان شكل كامل مبارزه سياسي تفسـير     اما از اين پس، نقد فلسفي ديگر نمي       . كند  عقالني روح و در فلسفه پيدا مي      ) صيرورت(در شدن   

كنـيم كـه    هاي تئوريك تقليل پذير نيست، از اين پـس، مالحظـه مـي    هاي واقعي جريان دارد و به سطح مبارزه        اريخ كه در سطح مبارزه    ت. شود

مـاركس اينجـا بـه گسسـت بـا          . شوند و فلسفه ناگزير است در نقد پراتيك سهيم شـود          ) 390(ها    توانند جانشين نقد سالح     هاي نقد نمي    سالح

بدين ترتيب، او با جـدا كـردن راه   . آيد كه برحسب آنها فاش كردن براي دگرگون كردن كافي است         نامه نگارانه نايل مي   هاي فلسفي و روز     توهم

  )4. (گويد خود از راه بوئر و روژ، آنها را ترك مي

 L ببعـد نامـه بـا حـرف          از ايـن  . (    اين عمل گسست و همچنين تنظيم دوباره نقد ناشي از آن بطور تركيبي، در نامه توضيح داده شده است                  

  ):شود همراه با شماره بند نشان داده مي

آينـد وجـود نـدارد،     زيرا اگر هيچ شكي درباره اينكه از كجا مي. هاي بيروني است  هاي دروني هنوز بيش از مانع       رسد دشواري   بنظر مي (...)  -1

گـران رواج يافتـه     نيست كه هرج و مرجي عمومي ميان اصالح       قضيه تنها اين  . روند، برقرار است    بهمان اندازه ابهام درباره اينكه به كجا مي       

البتـه، ايـن   . دهنـد  اند، پيش خود اعتراف كنند كه آنها دقيقا آنچه را كه بايد اتفاق بيفتد، تميز نمـي                  است؛ زيرا هر يك از آنها ناگزير شده       

خواهيم دنياي جديـد را بـا نقـد دنيـاي        يم؛ بلكه مي  خواهيم به جهان بطور جزمي بپرداز       يعني ما نمي  . دقيقا امتياز سمتگيري جديد است    

ها روي ميز تحرير فيلسوفان قرار داشت؛ بدين ترتيب كه ابله دنياي ظاهري كـاري جـز دهـان          تا اينجا راه حل همه چيستان     . قديم بيابيم 

تـرين برهـان آن ايـن         برجسته. استفلسفه سكوالريزه شده    . ها را در دهان او بيفكنند       هاي علم مطلق همه كباب      گشودن ندارد تا چكاوك   

اگـر سـاختمان آينـده و     . است كه خودآگاه فلسفي در رنج مبارزه نه فقط در شكل بيروني، بلكه همچنين در شكل دروني گام نهاده است                   

تـر از آن اسـت،    اند، موضوع جدال ما نيستند، آنچه ما بايد در حال حاضر انجام دهيم، مطمئن عمل كه براي هميشه خود را از آن رهانيده        

هايش و كمتر در برابر كشـمكش بـا نيروهـاي رودررو            قيد و شرط در مفهومي كه در برابر نتيجه          قيد و شرط كليت وجود، بي       يعني نقد بي  

  .واهمه نكند

ا خـود   ها تـالش كنـيم، تـا آنهـ          ما بايد براي كمك به دگماتيك     . پس من طرفدار آن نيستم كه ما پرچم دگماتيسم را برعكس برافراشتيم            -2

ازينرو كمونيسم بخصوص يك انتزاع دگماتيك است؛ و من كمونيسم را تا اين حد پـيش  . (klar machen)شان را واضح سازند  تزهاي

كنم؛  اما كمونيسم واقعا موجود را آنگونه كه كابه، دزامـي، وايتلينـگ و غيـره بـه مـا آموختنـد، درك        پا افتاده تخيلي يا ممكن درك نمي 
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 (Privatwesen)ونيسم در نفس خود تنها يك نمود ويژه از اصل بشردوستانه است كه از ضد خود، وجـود خصوصـي                   اين كم . كنم  مي

 (...).آلوده شده است 

هـاي واقعـي و    بنابراين، هيچ چيز مانع از ارتباط نقد ما با نقد سياست، موضعگيري در سياست، بنابراين، مانع از ارتباط نقد مـا بـا مبـارزه                  -3

واقعيت اين است، در برابر آن زانـو  : كنيم  ما با جهان بطور آييني با اصول جديد مبارزه نمي         . شود  ها نمي    ما با اين مبارزه    احساس همدردي 

مـا  . هايت دست بردار؛ اين كار بالهت است گوييم از مبارزه ما به او نمي. دهيم ما اصول جديد جهان را بر پايه اصول جهان توضيح مي     ! بزن

و خودآگـاه  . كنـد  ما به او فقط نشان خواهيم داد كه چرا او به راستي مبارزه مي.  كار حقيقي مبارزه را به تو اعالم داريم    خواهيم دستور   مي

 .چيزي است كه بايد آن را مختص خود بداند، حتي اگر آن را نخواهد

كنند، برانگيـزد   را كه در نفس خود عمل مياش را دروني كند، رؤياهاي آن  كه در جهان خودآگاه خاص  : اصالح خودآگاه تنها در اين است      -4

: توانـد مبتنـي بـر هـيچ چيـز ديگـر نباشـد        هدف مـا در مجمـوع خـود نمـي     . (erklärt)اش را براي خود واضح كند  هاي خاص و كنش 

 .هاي مذهبي و سياسي به شكل بشري آگاه از خويش، چنانكه اين حالت در نقد مذهب در نظر فويرباخ است برگرداندن مسئله

 در نفـس خـود كـه بطـور     (unklärt)ها، بلكه با تحليل خودآگاه رازآميز، ناروشـن           اصالح خودآگاه نه با دگم    : پس شعار ما بايد اين باشد      -5

هاي مديد رؤياي چيـزي را در چنتـه دارد كـه بـراي آن كـافي       رسد كه جهان از مدت بنابراين، بنظر مي. شود  مذهبي يا سياسي رونما مي    

هـاي معلـق بـين     رسد كه مسئله عبارت از افزودن شـمار موضـوع   همچنين بنظر مي. اقعي آن صاحب خودآگاه شود    است بمنظور تملك و   

آغازد، بلكـه     رسد كه بشريت كار جديدي را نمي        سرانجام بنظر مي  . هاي گذشته است    گذشته و آينده نيست، بلكه به انجام رساندن انديشه        

 .ساندر با خودآگاه كارهاي قديم خود را بانجام مي

عصر درباره ) فلسفه نقدي ((autocompréhension)خودفهمي : مان را در يك واژه بگنجانيم توانيم گرايش روزنامه   بهمين دليل مي   - 6

مسـئله عبـارت از يـك اعتـراف و     . تواند عمل نيروي متحد باشد اين فقط مي. اين كاري براي جهان و براي ما است. ها و آرزوهايش    مبارزه

 .بشريت براي بخشايش گناهانش به آنها فقط براي روشن كردن آنچه كه آنها هستند، نياز دارد. ن نيستچيز ديگري جز آ

ريزي شـده،   ازينرو، فلسفه اينجا هنوز بعنوان نقد، اما بشيوه جديد پي. شود تاريخي سياسي است    ها برگردانده مي       تاريخي كه به زمينه مبارزه    

از اين پس ناممكن بودن اين استعالء  است كه .  آن بوده است كه بعد نقدي را بوجود آورد   (transcendance)در صورتي كه اين استعالء      

هـايي كـه آن را    توانـد خـود را از كشـمكش    تواند بكلي مدعي برون بودن از عصرش باشد، نمـي  فلسفه كه ديگر نمي . قبوالند  چرخش نقد را مي   

  و وارد (L. 3)گيري اش را با موضع د غير مادي معطوف به حقيقت هنجارها باشد تا خواستفلسفه بايد منوط به دي. كند، برهاند ساختاري مي

بطوري كه فلسفه بايد برعكس . و اين ديگر خواهش گوهرش نيست. (L. 1)پس فلسفه بايد سكوالريـــزه شود.  برآورده سازد شدن در مجادله

  .انجامد آليستي به نقد بسيار راديكال فلسفه مي هاي تاريخ ايده نقد فلسفه. اش را ترك گويد هاي اساسي اينجا برخي از هدف

با اينهمه، آيا ماركس در آنوقت قبل از هر چيز به نقد سياست پرداخت؟ در واقع، نقد فلسفه بـه                    . نهد     پس بعد سياسي تاريخ نقد را بنيان مي       

آليسم بخصوص مبتني بر دادن نقـش اساسـي بـه دولـت               اين ايده . اند  شان رد شده    آليسم  هاي تاريخ بخاطر ايده     فلسفه. گردد  نقد سياست بازمي  

سياست از اين قرار كه مجمـوع  . دار شده است است كه پرداختن به عقالني كردن جامعه و بدين ترتيب كمك به جنبش عقالني تاريخ را عهده            

. دهد، در توهم فلسفه درباره نقش دولت سهيم اسـت   ميدار مديريت جامعه رخ هايي كه در چارچوب نهادهاي دولتي عهده     ها و گفتمان    پراتيك
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اش را ندارد؟ اما مسئله كـامال       آيا سياست هدف عقالني كردن، به تلقي ما عادالنه كردن دنياي تاريخي و از اين طريق هدايت صيرورت و شدن                   

شـود؛ جامعـه دولـت را      جامعه است، هدايت مـي كه» سيستم نيازها«هاي مستقيم  عبارت از يك توهم است؛ زيرا صيرورت تاريخي بنابر تمايل 

  )5. (كند، و نه ضد را معين مي

مـاركس نقـد سياسـت را بـا     . افكندن نقد از حيث سياسي تضادي وجـود نـدارد           براي پي .    اما با اينهمه، نقد سياست عبارت از نفي آن نيست         

ت و امر سياسي روشـن كـردن مفهـوم موضـعگيري مـاركس را       شناخت وجه تمايز سياس(L. 3). موضعگيري در امر سياسي پيوند داده است

، در )سياسـت (ايـن مكـان در قلمـروي دولتـي     . اش تغيير مكان داده شده است       امر سياسي نفي نشده است، بلكه بجاي واقعي       . سازد  ممكن مي 

از ايـن راه، نقـد ماركسـي    . رهـايي اسـت  هاي اجتمـاعي، احساسـاتي بـراي          نهادهاي انتزاعي كه نقد آن را خواهيم ديد، نيست، بلكه در مبارزه           

البتـه، نيازهـا و   . دهـد  ها و نيازها در امر سياسي را اعـتالء مـي   كردن تاريخ، تمايل  ) طبيعي(بومي  . سياست با توسعه امر سياسي در پيوند است       

يز كشمكشي كه امر سياسي را مشـخص        آورند و ن    ها در نفس خود سياسي نيستند، ولي با اينهمه، گوهر امر سياسي را كامال در بيان مي                  تمايل

نخست اينكه هدف آن تعريـف دوبـاره امـر       : ها سمت و سويي دوگانه دارد       در واقع، رجوع به نيازها و تمايل      . يابد  كند، بوسيله آنها جريان مي      مي

يـن بـه مـاركس، امكـان داد از     و ا. شود سياسي اسـت  هاي اجتماعي ناشي مي يعني آنچه كه از مبارزه. هاي اجتماعي است سياسي بنابر تعارض 

هدف آن همچنين تصريح    ) 6. (ها دقيق گرديد، ارتقاء يابد      مفهوم سنتي، هنجاري به مفهوم جدلي امر سياسي كه بعد بنابر مفهوم مبارزه طبقه             

يـر عقالنيـت    دهـد، بلكـه غ      امر سياسي ديگر فقط عقالني شدن دولتـي امـر اجتمـاعي را نشـان نمـي                . غيرعقالنيت خاص در امر سياسي است     

. انـد  سياست و فلسفه از اين پس نـاهمگون . ريزي سياسي چرخش نقدي فلسفه از آنجاست ناسازگي اقدام در پي  . دهد  احساسي را نيز نشان مي    

اين ديگر نه حقيقت، بلكه خصلت واقعي استدالل است كـه  . باورانه آن است گواه آن جنبه عمل. ريزي يكي بوسيله ديگري يك سازش است      پي

 (schildern)آن  » توصـيف كـردن   «مسئله عبارت از بدست دادن شرح درست از جهان نيست، بلكه            ) 7. (كند   نقد نقش اساسي ايفاء مي     در

سياست كـه از    . مبارزه شورمندانه شود  » وسيله«اش، بايد     فلسفه عليرغم طرح عقالني   . شود  هاي سياسي از آن ناشي مي       بنحوي است كه نتيجه   

نقدهاي سياست و فلسـفه     . كند كه به آن تعلق ندارند       رويارويي جانبدارانه تقليل يافته هنجارهايي را به فلسفه تحميل مي         فلسفه رها شده و به      

 بدقت عبارت از نشـان  (Lettre)موضوع نامه . تواند مسئوليت سياست را برعهده گيرد  با اينهمه، تنها فلسفه مي    . اند  اكنون به اين روش مربوط    

  . ي سياسي نقد فلسفي استدادن ضرورت و كارآي

هـا تنهـا      اگـر فلسـفه   . كنـد   مـي ) پروبلماتيـك (آفرين       البته، بنيادي كردن اصل تاريخمندي توان انديشيدن خود انديشه نقد فلسفه را مسئله            

ز آنها انتظار داشت؟ اين يكـي از  توانند بطور بنيادي روياروي آنها قرار گيرند؛ چگونه بايد نقد واقعي را ا       اند، چگونه مي    هاي تاريخي   فرانمود دوره 

پنداشـتند رويـاروي واقعيـت     هاي جوان كه مـي    فلسفه نقدي هگلي    كند كه     ازينرو، او افشا مي   . ورزي ماركس است    هاي مركزي انديشه    درونمايه

ه حقيقت فلسفه است به هر  و آنچه ك(O. 3, 389)دهد  اش به آن انجام نمي »مكمل امر انگاري«آلمان قرار دارد، در واقع كاري جز افزودن 

همچـون شـكل ناخـالص    ) 8( ازينـرو، كمونيسـم كـه از جانـب مـاركس، در آن دوره         . شكل خودآگاه از جمله نقد سياسي آن نيز مربوط اسـت          

به نفـي  كند و  به ناروا مبارزه انقالبي را   را ساختاري مي- مالكيت خصوصي–سوسياليسم تفسير شده، آغشته به اصلي است كه جامعه كنوني           

ايـن چيـزي   . سـازد  بنابراين، تاريخمندي خودآگاه امكان موضعگيري سياسي انقالبي را نامسلم مـي  . (L. 2)دهد  مالكيت خصوصي تقليل مي

 ,L.2)تكيه كند» توضيح«كند كه نقد سياسي روي نقد خودآگاه، روي  در واقع نامسلم ايجاب مي. كند است كه توسل به فلسفه را تحميل مي
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L.4) .پيدا كند » خودفهمي«تواند تئوريك باشد و بايد شكل خودانديشي، شكل  ين نقد خودآگاه فقط ميا(L. 5)    كه بـويژه كـامال شايسـته 

كند، زيرا اين تنها وسيله راديكال يـا انقالبـي كـردن              پس درست بنابر ضرورت سياسي است كه نقد سياسي روي فلسفه تكيه مي            . فلسفه است 

  (L. 3).اش است هاي سياسي اش براي هدف  كردن خودآگاه مناسب بجاي خودآگاه سادهيگانه راه براي جانشين

كند كه اين اصـل تاريخمنـدي اسـت كـه ادعاهـاي نقـدي فلسـفه را رد و اصـالح                اش آشكار مي       در حقيقت، دوگونگي رابطه فلسفه با تاريخ      

گرايـي توسـعه    نقدگرايي و جزم) آنتي تز(ي در چارچوب برابرنهاد پرسش اسلوب. ضرورت طرح مسئله چگونگي نقد تئوريك از آنجاست      . كند  مي

توانـد آنجـا نقـدي نقدگرايانـه      پس گفتمـان مـي  . دهد  مفهوم نقدگرايي در ارتباط با سنت كانتي شكل گفتمان را نشان مي(L. 1)يافته است

هاي استفاده  در مقياسي كه به پرسش درباره محدوده  هاي نقدي     گفتمان). مثل نقدي كه ماركس كوشيد آن را اينجا توضيح دهد         (داشته باشد   

اسـتفاده خـاص خـود از تـوان     ) دگماتيـك (ايـن گفتمـان   . شـوند  كنند، از گفتمان دگماتيك متمـايز مـي   موجه از توان انديشيدن مبادرت مي    

اش   يـز شـاهد آن اسـت  كـه منطـق           البته، مفهـوم ن   . كند  شود، محدود مي    ها معين مي    انديشيدن در چارچوب دقيق را كه بوسيله اين محدوده        

دهد كه ناشي از در نظر گرفتن تاريخمندي تـوان انديشـيدن    بوسيله پروبلماتيك ماركس دگرگون شده است و از ديد خود اسلوبي را نشان مي        

  .كند هاي توان انديشيدن را تحميل مي در واقع، اين تاريخمندي محدوديت بلندپروازي. است

شناسـي نقـدي بايـد در هنجـارآفريني      پـس اسـلوب  . انجامـد  دليلي كه مبتني بر كاربرد هنجارها است، مي         ظن بي    اين امر نخست به تشديد      

شناسـي نقـدي برپايـه مفهـوم درونمايـه را نشـان         ما اين ضرورت نخسـت اسـلوب    .ازينرو، بايد نقد غيرهنجاري را توسعه داد      . جويي كند   صرفه

از سوي ديگر و بطور كلي،    . اري عبارت از ضرورت نقد اسلوب شناسانه نقد بر پايه درونمايه آن است             بنابراين، ضرورت نقد غيرهنج     .خواهيم داد 

اين پرسش براي هر فكر نقـدي امـر   . هايش با تاريخ واقعي پرسش كند    تاريخمندي توان انديشيدن از هر تئوري خواستار است كه درباره رابطه          

مـا ايـن ضـرورت دوم       . انگيـزد   كند، شك و ظن برمي      يارويي واقعي با واقعيتي كه آن را بيان مي        قطعي و مسلم است؛ زيرا درباره توان آن در رو         

شناسـي نقـد      اش همانا ضـرورت اسـلوب       ورزي درباره تاريخمندي خاص      ضرورت انديشه   .شناسانه را بنابر مفهوم شكل نشان خواهيم داد         اسلوب

در واقع در شـكل خـود نقـدي    . سازند ها را برآورده مي و شكل خودنقدي اين ضرورتخواهيم ديد كه درونمايه نقد دروني     . بنابر شكل آن است   

  .پردازد هاي مورد بررسي مي اش است كه گفتگو به نقد دروني موضوع خاص

از هـاي خودآگـاه تـاريخي، فـارغ      همـه شـكل  . گرايي تأييد فلسفه بعنوان موضوع نقد تئوريك است  واسطه جدايي نقدگرايي و جزم         نتيجه بي 

فلسـفه نيـز بنـابر ادعـاي        . هسـتند ) 9(شان و برخي از هنجارهـاي معتبـر مـورد اسـتفاده آنهـا، بطـور طبيعـي دگماتيـك                       تاريخمندي خاص 

اش از وسـيله      البته، عالوه بر ايـن، فلسـفه بنـابر تـأملي بـودن            . اش دگماتيك است    هاي مختلف   اش در ابراز حقيقت پايدار هنجاريت       غيرتاريخي

بـا اينهمـه، فلسـفه    . تواند مدعي نقدگرايي شـود  ازينرو، فلسفه تنها گفتماني است كه مي. اش برخوردار است  تاريخمندي خاصآگاهي يافتن از  

هاي هنجاري مربوط به گـوهرش و تبـديل آن بـه شـكل           يعني حذف بلندپروازي  : آيد  هاي جدي از عهده اين كار برمي        فقط به بهاي محدوديت   

  .كند  جنبه تأملي پيدا مي1843اما نقدگرايي . كي بود ديالكتي1841نقدگرايي . تأمل

باشـد،  پـس بـدون        ازينرو، فلسفه با تبديل به تأمل بايد درونمايه نقد غيرهنجاري را توسعه دهد؛ اما تأمل كه بازگشت فكر بـه خـودش مـي             

توانـد نقـدي    سي بر پايه هنجارهاست، پس چگونه ميتواند تأملي باشد؟ همچنين نقد كه برر آليستي و نقد امر واقعي چگونه مي   پيشداوري ايده 

  .گذارند  را بنمايش مي1843دهند؛ اما آنها نوآوري نقدگرايي  ها امر ناممكني را نشان مي رسد كه اين سؤال غيرهنجاري باشد؟ بنظر مي
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به بيان تعارض ويرانگر جهـان تـاريخي بسـنده    تواند وظيفه بودن را در برابر وجود قرار دهد و بايد           دهد كه نقد ديگر نمي         ماركس توضيح مي  

ايـن مـدل نقـد درونـي اسـت كـه اينجـا بـه يـاري          . (L. 1)كنـد   كند و نشان دهد كه چگونه در آنجا آينده اكنون عليه زمان حال مبارزه مي

وفق در پرهيز از هنجاريت امر درست بنابراين، اگر اين نوع نقد م. پذيريم كه امر واقعي در آنجا تابع حكم ارزش نيست         مي. فراخوانده شده است  

برپايه شرح زمان حال است كه بايد حقيقـت را بدرسـتي مسـلم فـرض             . كند  رسد كه هنوز به هنجاريت امر حقيقي مراجعه مي          است، بنظر مي  

 نقـد درونـي جامعـه بايـد     .گيـرد  امكان شكل تأمل از آنجا مايه مي.  (L. 4-6)ازينرو، موضوع بيواسطه نقد، خودآگاه است، نه امر واقعي . كرد

تواند به وسيله شكل نقد دروني بدست آيد، در مقياسي اسـت              و اگر نقد دروني مي    . هاي فراهم آمده از آن را پيدا كند         شكل نقد دروني گفتمان   

ز توضـيح حقيقـت يـك    بنـابراين، بـيش ا  . نشيند يابيم كه بر پايه آنها جامعه در نفس خود بداوري مي هاي هنجارهايي مي   كه آن را در گفتمان    

البته، نقـد  . در اين مفهوم است كه نقد غير دگماتيك است. (L. 3)كنند  هاي جهان بسنده مي ، به بررسي جامعه بر پايه خود اصل تضاد واقعي

ررسـي عصـر بـر    اما به صحت هنجار نياز ندارد و بـه ب . كند؛ زيرا هر بررسي مستلزم دخالت دادن يك هنجار است رابطه با هنجارها را حفظ مي    

و براي اين بررسي هيچ نيازي به مسلم فرض كردن حقيقت توصيف جهان نـدارد؛           . كند  داند، بسنده مي    پايه هنجارهايي كه اين عصر معتبر مي      

كند همزمان شامل هنجارهاي درست توصيف مسئله واقعي است كه حقيقـي فـرض    ها كه بنابر آنها جامعه خود را توجيه مي       زيرا همه گفتمان  

در اين مورد كافي است به شرح تضادي پردازيم كه آنجا بين چيزي وجود دارد كه اين هنجارهـا آن را بعنـوان حقيقـت و بعنـوان                            . ده است ش

  .كند  فلسفه حق هگل از اين برخورد پيروي مي. كنند درست معرفي مي

. بينـد، نيـاز دارد   در جايي كه گوينده در آن يكپـارچگي مـي            البته، اين نقد دروني گفتمان هنوز به توان بيان حقيقت گفتمان و ديدن تضاد               

ها را كه بـر تحليـل او فرمانرواسـت، جسـتجو              همانطور كه بعد خواهيم ديد، در واقع اين در نزد فويرباخ است كه ماركس تئوري تضاد گفتمان                

اما بيش از مسلم فـرض كـردن حقيقـت ايـن     . آورد شان فراهم مي پس فلسفه فويرباخ براي او يك سنجه هنجارين از حقيقت و اشتباه     . كند  مي

ازينـرو، نقـد فلسـفه    . بـرد  سازد و سنجه حقيقت گفتمان خاص خود را در آن بكـار مـي      فلسفه بطور دگماتيك، ماركس نقد دروني را از آن مي         

  .سازد ينهد و بنابر نقد دروني استراتژي منظم اجتناب هنجارين را م هاي خودآگاه را بنا مي فويرباخ نقد شكل

ايـن نقـد ديگـر بنـابر        . كنيم كه مدل نقد دروني تغيير كرده اسـت          مالحظه مي . شناسي غيردگماتيك از اين قرار است       ، درونمايه اسلوب       پس

در واقـع،   . بـرد   ماركس از اين پـس مـدل شـكاكي نقـد را بكـار مـي               . گردد  شكلواره ديالكتيكي شناخت خصلت متضاد مسئله واقعي درك نمي        

شـان عبـارت از    هـاي  ها به هيچ هنجاري نياز نيسـت و يكـي از اسـتراتژي            ها و پراتيك    ونان مدعي بودند كه در بررسي ارزش گفتمان       شكاكان ي 

نقد شكاكي بيش از آنكه بـه  ) ). 11(هاي بديهي  مثل هر ثابت كردن در برابر وضعيت اصل   (ها به خودشان است       بازگرداندن هنجارهاي گفتمان  

ناپـذير فكـر را بـه جنـبش      پس ايـن نقـد بطـور مسـتقيم تضـادهاي آشـتي            . برد  ت بيانجامد، راه به درنگ و امتناع مي       شناخت حقيقت يا درس   

شود و به مراتب به تضادهاي واقعيـت اختصـاص    زيرا از شناخت بر پايه اين تضادها ناشي نمي        . آورد؛ ولي از ديالكتيك سلبي متمايز است        درمي

گرايـي انقالبـي    گرايي متمايل اسـت و بنـابراين، انديشـه شـك     گرايي گرايش داشت و اكنون به شك ه عقل ب1841نقدگرايي ماركس در   . ندارد

  !تواند تعارض آميز بنظر آيد مي

هاي خود را با تاريخ پيدا كند و در بيان          گفتمان نقدي بايد شكل بررسي رابطه     . شناسي نقدگرايانه هنوز بايد تعريف شود          جنبه صوري اسلوب  

اين چيزي اسـت كـه مـاركس ضـمن تاييـد نشـان              . اش مانع داوري نقدي است      در مقياسي به تصحيح اين بيان پردازد كه تاريخمندي        آورد و   
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زيرا چنانچه خواهيم ديد، اين خود شـكل عقالنيـت فلسـفي اسـت كـه      . (L. 1)دهد كه فلسفه به رنج مبارزه از راه درون منجر شده است  مي

به همين دليل نقد بايد شكل خود نقدي فلسـفه را           . هاي موجود است    آليسم خود زبان ويژه نقص      تأمل بنابر ايده  شكل بنيادي   . آفرين است   مانع

  .پيدا كند

هاي تئوريك    سطح پراتيك سياسي، سطح هدف    : دهد  بندي سه سطح را نشان مي       مفهوم نقد مفصل  .    شكل جديد نقدگرايي ترسيم شده است     

در واقع، نقد تئوريك ابزار نقد سياسي اسـت و اسـلوب آن          . آنها مبتني بر يگانگي سياسي واقعي آنهاست      يگانگي اسمي   . شناسي  و سطح اسلوب  

اش را در بنيادي شدن اصل تاريخمنـدي         در حقيقت، اين پايه سياسي نقد دليل وجودي       . بوسيله دستورهاي كارايي سياسي تحميل شده است      

ازينرو، خـدمت فلسـفي     . كند  هاي مادي كشف مي     نمايد و تاريخ را بعنوان تعارض نفي        يد مي تاريخمندي استعداد فكر كردن را تاي     . كند  پيدا مي 

  .آورد سياست مبتني بر نقد تأملي خودآگاه است و اين نقد به نقدگرايي نقد دروني و خودنقدي روي مي

هاي نقـد درونـي و    د تئوريك و همچنين اسلوببندي نقد علمي و نق ، مفصل1841، نقدگرايي  البته.    در اينجا يك پيشرفت تحقق يافته است     

اما گفتمان بيش از پرداختن به رابطه واقعي عنصرهاي مختلف بـه يكـي دانسـتن آنهـا بسـنده كـرده اسـت؛ زيـرا               . دهد  خودنقدي را نشان مي   

يه و شكل نقد امـر واقعـي را از   همانستي هگلي امر واقعي و عقالني جنبش نقدي امر واقعي، رابطه نقدي تئوري و امر واقعي و همچنين درونما      

هـاي   مسئله. كند هاي مختلف را از يكديگر متمايز مي اگر پيشرفت وجود دارد، در اين است كه ماركس اكنون مسئله . آورد  ديالكتيك بوجود مي  

بدين ترتيب .  را از دست بدهندشان آنكه با اينهمه يگانگي اند؛ بي هاي نقدي تئوريك، شكل و درونمايه آن متفاوت        رابطه تئوري و پراتيك، هدف    

هـاي   شناسي، يعني مسئله موضـوع  پذيري به مسئله ديگر اساسي اسلوب اين جدايش. شود از نقدگرايي كلي به نقدگرايي منظم گام گذاشته مي       

م هگـل مـاركس را بـه    آليسـ   رد ايـده  . گردد  فلسفه هگل به درك ذهني دنياي تاريخي بر پايه مقوله فراگير روح منجر مي             . نقد نيز مربوط است   

هاي مختلف فرهنـگ   آورد، هدايت كرد؛ همچنين او به تفاوت گذاري شكل تميز دادن خودآگاه تاريخي از واقعيت تاريخي كه آن را در بيان مي         

چـون نقـد بايـد بطـور     . سـوق داده شـد  ) سياسـي، جامعـه مـدني   (و قلمروهاي مختلف سـازمان اجتمـاعي        ) مذهب، فلسفه و حقوق   (يك قوم   

شان را پيـدا   هاي موضوع هاي خودآگاه و شكل بندي دوگانه نقد شكل  باشد، ناگزير شكل مفصل   ) شعور(ناپذير نقد واقعيت و نقد خودآگاه         ييجدا

آيد كه در آن نقد فلسفه، نقد مذهب، نقد فلسفه حق، نقد سياست، نقد جامعه مدني بـا هـم    كند و بدين ترتيب سيستم نقدهايي بوجود مي     مي

بندي ضروري اين نقدها را نسـبت بـه    دهد و رتبه مقدمه، ضرورت توسعه پيوسته و هماهنگ اين نقدهاي متفاوت را شرح مي           . هستنددر پيوند   

هاي مختلف فلسفه، نقد اخـالق و         متني كه اندكي بعد نگاشته شد كامل كردن اين سيستم نقدها را بنابر نقدهاي شاخه              . دهد  يكديگر نشان مي  

  )12.(كند شنهاد مينقد اقتصاد سياسي پي

شناسي نقدگرايانه كه در نامه به روژ تعريف شده، يـاري رسـانده           به كاربرد اسلوب   1843» مقدمه«بينيم كه چگونه اين سيستم نقد            پس مي 

  )13. (است
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     ازخودبيگانگي 

نقـدگري  . ن برتري از خصلت واقعـي آن اسـت        اي. بندي است، برتر است      از نقدگري تز كه متكي بر سيستم       1843رسد كه نقدگري         بنظر مي 

.  كه نقدگري تز شامل بكارگيري اين نقد منظم است كـه سـاختار و ضـرورت آن تـازه شـرح داده شـد       ريزي شده بود، در صورتي    برنامه 1844

ادن اقتباس جديد از فلسـفه  دهند، اين سامان د آن را نشان مي)   با شماره قطعه در پي آنIمنقول (» مقدمه«هاي  همانطور كه نخستين قطعه  

  :كند فويرباخي در زمينه مفهوم ازخودبيگانگي را ايجاب مي

  .فرض هر نقد است نقد مذهب درباره نكته اساسي به پايان رسيد و نقد مذهب پيش. براي آلمان -1

انسـان كـه در    .  اسـت   آسمان برعكس شـد، بـه مخـاطره افتـاده          Aristfocisوجود گيتيانه خطا به محض اينكه روش گفتارش در برابر            -2

واقعيت موهوم آسمان در جستجوي ابرمرد است و تنها بازتاب انديشه خويش را يافته ديگر مايل نيست كه فقط ظاهر غير انساني خويش             

 .اش است كند و بايد جستجو كند، واقعيت حقيقي را بيابد؛ جايي را كه او جستجو مي

اين بدان معناست كه مـذهب آگـاهي از   . آورد آورد، مذهب انسان را بوجود نمي وجود ميپايه نقد غير ديني اين است كه انسان مذهب را ب   -3

البته، انسان گوهر . خويش و احساس از خويش انسان است كه يا هنوز خويشتن را فتح نكرده و يا هنوز هيچ نشده خود را گم كرده است                      

اين دولت و اين جامعـه، مـذهب و خودآگـاه    . نسان دولت، جامعه است انسان، جهانِ ا  . تغيير بماند   مجردي نيست كه در خارج از جهان بي       

اي آن، منطـق آن بـه    مذهب تئوري عمومي اين جهان، چكيـده دانشـنامه      . آورند؛ زيرا آنها جهان وارونه هستند       دهري وارونه را بوجود مي    

، مكمل رسمي آن و پايه عمومي تقويـت و توجيـه     باورانه آن، شور و شوق آن، ضمانت اخالقي آن          روح) 14(» افتخار«شكل عاميانه، نقطه    

پـس مبـارزه بـا مـذهب بطـور      . پذيري موهوم گوهر انسان است؛ زيرا گـوهر انسـان هـيچ واقعيـت حقيقـي نـدارد         مذهب تحقق . آن است 

 .غيرمستقيم مبارزه با اين جهان است كه مذهب عطر روحي آن است

مذهب شكوه و ناله آفريـده سـتمديده و روح جهـان بـدون قلـب          . ه فقر واقعي است   فقر مذهبي همزمان فرانمود فقر واقعي و اعتراض علي         -4

 .مذهب همچنين روح وضعيت بدون روح و افيون توده مردم است. است

شان درباره وضعيت  اين ضرورت كه آنها از پندارهاي  . زدودن مذهب به منزله خوشبختي موهوم مردم ضرورت خوشبختي واقعي آنها است            -5

پس نقد مذهب در اصل نقد دنياي زميني اسـت كـه       . د، ضرورت چشم پوشيدن از وضعيتي است كه به پندارها نياز دارد           خود چشم پوشن  

 .مذهب هاله آن است

  

استفاده از آن در مفهومي كه هگل معني كرده است در نزد بسـياري از  .    الزم به يادآوري است كه مفهوم ازخودبيگانگي ابتكار فويرباخ نيست      

فويرباخ از اين مفهوم در چـارچوب       . وانگهي، ماركس مديون معني مفهوم فويرباخي مفهوم ازخودبيگانگي است        .  جوان مشترك است   هاي  هگلي

هـاي نامتنـاهي    درواقع، خدا با گـزاره . مذهب استفاده كرده و بعنوان خودآگاه وارونه كه انسان از خويشتن دارد، تفسير شده است           ) 15(تحليل  

اما انسان كـه بـه   . ها از خود گوهر انسان هستند در حقيقت اين گزاره. ا شناخت بيكران، خواست و عشق نامتناهي است   خد. توصيف شده است  

دهـد؛ بطوريكـه آفريـدگار        برد، آنها را به يك وجود متمايز از خود نسـبت مـي              ناروا باور دارد كه براي دست يافتن به آنها از محدوديت رنج مي            
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پس مفهوم ازخودبيگانگي مفهوم وارونه، گم كردن خـود         . دهد  ي اين چنين خويشتن را به مقام ساده آفريده تنزل مي          نامتناهي اين وجود انگار   

. يابـد  گم كردن خود در مفهومي است كه انسان از خود بعنوان وجود متمايز از گـوهرش آگـاهي مـي     . و انتقال از امر واقعي به امر انگاري است        

جابجايي امر واقعي به امر انگاري وجود دارد؛ البته در مقياسي كه گوهر انسـاني              . دگار به آفريده تبديل شده است     وارونگي وجود دارد، زيرا آفري    

  .شود كه به گوهر انگاري، مجرد، فرا دهري تغيير جا داده است اش در افراد جداگانه وجود دارد، مالحظه مي براستي در تجسم

هـاي   باشد و چه در آنچه مربـوط بـه علـت    اش مي  تاريخي وارد شده، چه در آنچه مربوط به توسعه        گزاري     مفهوم ازخودبيگانگي كه در مسئله    

در . هـاي ازخودبيگـانگي مـذهبي از درجـه روانشناسـي اسـت              به عقيده فويربـاخ علـت     . دهد، دگرگون شده است     پديداري است كه نمايش مي    

بـا  . هاي نامتناهي را به آن نسـبت داد  توان گزاره ن وجود نوعي است كه ميدر اي. و همبودي است) ژنريك(حقيقت، گوهر انسان گوهري نوعي      

پـس ايـن خـود شـكل     . چنين است خاستگاه ازخودبيگـانگي مـذهبي  . يابند ها بيش از نوع آگاهي مي      ها از خويش بمنزله فرديت      اينهمه، انسان 

ناپذيري واقعـي گـوهر همبـودي     كند، اين هستي اركس تصديق ميبرعكس، م. دهد خودآگاه است كه از نظر فويرباخ وظيفه تبييني را انجام مي   

هـا و   در واقـع انسـان وجـود شـورمندي    . دهد هاي بين فردي است كه خودآگاه مذهبي از خود بيگانه شده را توضيح مي  در جامعه، مكان رابطه   

وجود نوعي انسان همـه ايـن نيازهـاي مربـوط بـه بعـد       . است كه بايد راه برآوردن آن را در قلمرو نيازها كه جامعه است، پيدا كرد          ) 16(نيازها  

اي بيابنـد كـه فرانمودشـان را بـه      شـان را در جامعـه   تواننـد بـرآوردن واقعـي       اين واقعيتي است كه آنها نمـي      . دهد  زندگي مشترك را نشان مي    

  .خاستگاه ازخودبيگانگي مذهبي اجتماعي است و نه روانشناسانه. كند انگاري مذهب بيان مي شكل

بدين ترتيـب  . تواند در نفس خود همچون فقدان آن و بمنزله ازخودبيگانگي نگريسته شود             پذيري اجتماعي اين بعد اساسي مي          فقدان هستي 

بنـابراين، ازخودبيگـانگي تنهـا بـه خودآگـاه      . كند اش را تميز داده و جنبه ارتباطي را در آن متمايز مي            مفهوم ازخودبيگانگي بعد دگرگون شده    

اين به معني واقعيتي تاريخي است كـه در آن  . اند نماياند كه خودآگاه ازخودبيگانه شده را توليد كرده كند و از اين پس واقعيتي را مي   ميرجوع  

ه رابط: گردد بدين ترتيب گوهر به رابطه بازمي. آيد  يابد و به نمايش درمي      اش هستي مي    گوهر انساني فقط به شكل بازنمود وارونه و انگاري شده         

اي   دهـد، بلكـه نمايشـگر رابطـه         اين رابطه ديگر تنها واقعيت يا خودآگاه بيگانه شده را نشان نمي           . ازخودبيگانگي واقعي و ازخودبيگانگي انگاري    

ماركس به اعتبار آن توانست شرح و وصـف خـود را دربـاره ازخودبيگـانگي واقعـي بـه ايـن                      . كند  است كه دو قطب ازخودبيگانگي را متحد مي       

 –  و از خودبيگـانگي انگـاري         - ازخودبيگـانگي جامعـه    -ازخودبيگانگي واقعي در نفس خود رابطه ازخودبيگانگي مـادي        . ت ارتباطي بدهد  درياف

پذيري اما انگاري و وارونه در نهادهـاي          گيرد كه متصل به هستي      را دربر مي  ) 17( هستي  ناپذيري بعد نوعي در جامعه         -ازخودبيگانگي سياسي 

  .سياسي است

  .  تحقق برنامه نقدي بياري مفهوم جديد ازخودبيگانگي ممكن گرديده است 

 به اين 1841نقدگري . دهد كند، نخست شكل تضاد دروني تمام جامعه را نشان مي         در مقياسي كه اين مفهوم گمگشتگي خويش را بيان مي         

دهـد و دربـاره     به اين سلبيت آشـتي ناپـذير شخصـيت مـي    ماركس از اين پس. كرد تاييد متافيزيك كه نفي، حقيقت سلبيت است، بسنده مي    

اند، بـا اينهمـه، ايـن نيازهـا همـواره حاضـر               هر چند در يك دوره معين نيازهاي ژنريك انسان تحقق نيافته          . دهد  وجود آن يك تئوري ارائه مي     

ازخودبيگـانگي تضـاد وجـود و فقـدان     . (L. 5, I. 5)اما اين حضور به شكل جابجا شده و وارونه شده رؤياها و آرزوها خواهد بـود . خواهند بود

انـد،   در مقياسي كه ايـن آرزوهـا بـرآورده نشـده    . (L. 1)دهد ماركس آن را به مثابه تضاد زمان حال و آينده نشان مي. وجود نوعي انسان است
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تراشـد،   پذيري مـانع مـي   براي چنين هستيپس نقد جامعه بايد به آنچه . گردد برآورده شدن آنها و بنابراين نفي نارضايي موجود درخواست مي         

سـازد و در ضـمن فعاليـت انسـان را بـه               بهره مي   اش بي   بعقيده ماركس علت آن مالكيت خصوصي است كه انسان را از بعد نوعي            . مربوط گردد 

  .دهد فعاليت خودمحورانه تقليل مي

هاي مختلف ازخودبيگانگي تـاريخي يعنـي         بندي شكل    وسيله مفصل  گردد،     مفهوم ازخودبيگانگي در مقياسي كه به جابجايي و وارونگي بازمي         

  . آورد ازخودبيگانگي جامعه، ازخودبيگانگي سياست و ازخودبيگانگي خودآگاه را فراهم مي

د ايـم كـه ر      ديـده ) 18.(انجامـد   ازينرو، نقد جامعه بـه نقـد سياسـت مـي          .  ناپذير است      از ديد ماركس، گمگشتگي خويش از جابجايي جدايي       

هـاي قلمـرو سياسـي و     و اين بنوبه خود بررسي اخـتالف ميـان زبـان، مسـئله        . كند  هاي تاريخ در چه راستايي نقد سياست را ايجاب مي           فلسفه

دهد كه رهايي را بيش      هاي جوان را مد نظر قرار مي        در اين صورت، اين نقد ليبراليسم هگلي      . شود  هاي اجتماعي امر واقعي را موجب مي        مسئله

  .كردند رزه با نابرابري اجتماعي تشكيل دولت مشروطه درك مياز مبا

سازمان اجتماعي مبتنـي بـر مالكيـت خصوصـي          . دهد     در واقع، اين اصل ازخودبيگانگي است كه شكل تشكيل دهنده خود را به اين نقد مي               

همين بعد تحقق نيافته در جامعه است كه بطور انگـاري  . سازد بهره مي  دهد و آن را از بعد جمعي بي         انسان را به فعاليت خودخواهانه تقليل مي      

 شـهروند نشـان داده     -تقسيم هستي به دو قطب متضاد كـه بـا زوج بـورژوا            . شود  و وارونه در قلمرو نهادهاي سياسي و حقوقي دولت جابجا مي          

سـازند كـه بعـد        راتيك از سياست قلمرويي مـي     نهادهاي دمك . بيند  ماركس در انقالب فرانسه تصوير كامل اين تضاد را مي         . شود، از آنجاست    مي

اش را بـا   گيري درباره جامعـه خـود هـدايت زنـدگي       در واقع، شهروند انسان نوعي است كه با تصميم        . آورد  همبودي وجود انسان را در بيان مي      

اينجـا مسـئله   . محـور در تخـالف اسـت   اش با بـورژوازي خود  اما اين وجود نوعي شهروند بنابر زندگي اجتماعي واقعي       . شود  دار مي   ديگري عهده 

بنـابراين، جامعـه بايـد مكـان واقعـي          . دهـد   عبارت از يك جابجايي انگاري در مقياسي است كه در آن رهايي تنها در انتزاع شهروندي رخ مـي                  

. گيرد  ايي از آنجا مايه مي    پذيري گوهر انسان و همانند دانستن بشريت با ازخودبيگانگي زندگي بورژو            توهم هستي . پذيري بعد نوعي باشد     هستي

  )19. (آورد از اين روست كه مالكيت، جدايي از ديگري، حقوق بشر را بوجود مي

در واقع، اين   . آورد  كند و تئوري تضاد دروني آنها را به تدوين در مي            هاي خودآگاه كمك مي        از سوي ديگر، مفهوم ازخودبيگانگي به نقد شكل       

اين تئوري كه توسط فويرباخ درباره خودآگاه مذهبي پرورانده شد، خود را . بيند  بارزه با اين پندار را تدارك مي      مفهوم تئوري پندار خودآگاه و م     

اگر انتقاد بدين شكل راه درمان است، بخاطر اين است كه خودآگاه ازخودبيگانه شده حقيقتي              . داند  مكلف به نقد پندار و مدعي دقيق بودن مي        

بعقيده فويرباخ خودآگاه ازخودبيگانه شده همانا وجود يك معني حقيقـي بـه شـكل وارونگـي        . سازد   آن را آشكار مي    آورد كه نقد    را در بيان مي   

معني حقيقي مذهب بوسـيله او معنـي   . ازينرو، خودآگاه مذهبي خودآگاه گوهر واقعي انسان بشكل وارونه شده ايده خداست    . آليستي است   ايده

. ريزي كنـد    به همين دليل، او توانست نقدش را بعنوان نقد دروني پي          . عني يزدان شناسانه نام گرفته است     انسان شناسانه و شكل وارونه شده م      

  .گفتمان يزدان شناسانه از تضاد دروني پايه شناخت شناسانه و شكل يزدان شناسانه متأثر شده است و براي نقد شرح آن كافي است) 20(

كـرد، از آن خـود    مقايسه مي) 21) (آب درماني(يك پندارزدايي را كه فويرباخ آن را با هيدروتراپي      ، اين پرات  )درمان(   ماركس طرح اين تراپي     

تضـاد پايـه و شـكل كـه در آن     . سازد هاي واقعي و انگاري غني مي كند و آن را با تئوري رابطه        او اين تضاد پايه و شكل را تكرار مي        . كرده است 

  .شود تضاد اعتراض و توجيه تبديل ميهاي تاريخي تفسير شده به  وقت در رابطه
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هـا بـه    هـاي خودآگـاهي   هـر چنـد شـكل   . شـود      تئوري خودآگاه ازخودبيگانه شده نزد ماركس به تئوري تاريخمند شده خودآگاه تبديل مـي             

اريخي را سـاختاري  آيد كـه قلمروهـاي مختلـف واقعيـت تـ      اي بوجود مي شان تعلق دارند، اين در مقياسي است كه در آنها ازخودبيگانگي          زمان

ماركس در مورد داوري درباره مشخصه اخير مذهب كه مانند فلسفه يك ايـده را    . شود  آليستي در آنها نمودار مي      كند، و بشكل وارونگي ايده      مي

  .افق بودكند، با فويرباخ مو درك مي» نگرورزي«ها يا تنها بنابر  دهد و امر واقعي را بنابر تأمل درباره ايده پايه جهان قرار مي

در واقع، ازخودبيگانگي واقعي شكل دوگانه ازخودبيگانگي مادي   . آورد     اين وارونگي يك نتيجه توجيه و يك نتيجه رد واقعيت تاريخي ببار مي            

. آيـد  نيازهاي نوعي برآورده نشده در جامعـه بـه شـكل ارضـاي انگـاري در سياسـت درمـي                 . كند  پيدا مي ) سياسي(و جابجايي انگاري    ) جامعه(

مـذهب از  . سـازد  آليستي آن از ارضاء انگاري، ارضـاي واقعـي مـي          كند؛ زيرا ديدگاه ايده     خودآگاه با مضاعف كردن اين وارونگي آن را توجيه مي         

  .سازد اينرو افيون است و فلسفه ازينرو از رهايي سياسي رهايي واقعي را مي

هـاي انگـاري ارضـاء     هـاي خودآگـاه ازخودبيگانـه شـده بمنزلـه شـكل       ر واقع، شكلد. آليستي معني پرخاشگرانه نيز دارد       البته، وارونگي ايده  

 (I. 4)اين بخصوص در مورد خودآگاه مذهبي واضح است . نمايشگر خواست ارضاي واقعي و از اين طريق نمايشگر رد عدم ارضاي واقعي است

جيه واقعيت ازخودبيگانـه شـده يـا ارضـاي گـوهر بشـري بـه شـكل         دهد، البته، تو در مقياسي كه خودآگاه اين نفي را بشكل وارونه نشان مي    . 

كنـد،   سازد؛ اما از حيث اينكـه ايـن نفـي را بيـان مـي      ايده خوشبختي آسماني از آسمان مكان خوشبختي واقعي را مي      : ازخودبيگانه شده است  

 بـه افيـون جسـتجوي خوشـبختي نيسـت،        اگـر ميـل   . ايده خوشبختي آسماني نياز خوشبختي واقعي است      : اعتراض عليه دنياي تاريخي است    

  .توان موافق بود كه وسيله نفي درد و رنج است دستكم مي

توانـد بـا ايـن زوج مفهـومي توجيـه و              هاي ديگر خودآگاه تاريخي است؛ بطوري كه نقـد آن مـي             هاي شكل      فلسفه حق هگل تابع همان الزام     

يـابيم   در واقع نياز به يك حق عقالني را در آنجـا مـي  . هاي موجود را دربر دارد  البته، فلسفه حق اعتراض عليه وضعيت چيز      . اعتراض عمل كند  

در آنجا همچنـين تئـوري تضـاد بـورژوازي و شـهروند و            . ماند  كه فرانسه به تحقق آن نايل آمده بود، اما در آلمان هنوز پروژه اعتراض باقي مي               

با اينهمه، تقريبـا در هـر خودآگـاه ازخودبيگانـه           . ت آزادي وجود دارد    سياسي حكوم  –تصديق ضرورت حذف آن براي سازمان دادن اجتماعي         

سازد، تا بعد توضيح دهد كه اين   هگل نخست پايه واقعيت تاريخي را از دولت مي        . آليستي وجود دارد    شده، اعتراض اينجا به شكل وارونگي ايده      

تواند بطور ديالكتيك بنـابر تسـلط         ا تأكيد كند كه اين تضاد مي      تضاد، كه مربوط به گوهر دولت است، بدين منوال ضروري است و سپس اين ر              

  .جامعه بر دولت حل شود از اين قرار است كه اعتراض به توجيه تبديل شده است

مـتن، تحليـل تضـاد بـورژوازي و شـهروند و      . كند اش يعني اعتراض و توجيه بسنده مي    نقد فلسفه حق به توضيح تضاد دروني و پايه و شكل      

آليسـتي كـه فرمـانروا بـر      هـاي ايـده   ناپذيري اين تضـاد از رد پيشـداوري        تقليل. دهد   حذف آن را در برابر كوشش براي توجيه قرار مي          ضرورت

  .شود ها در زمينه سازش پيشنهاد شده است، نتيجه مي كوشش

هاي مقاومت و مبارزه در قبال عصـرش   جز رابطههاي ديگري را با امر واقعي      ه  تواند رابط      پس تاريخمندي توان انديشيدن چنان است كه نمي       

تاريخمند شدن نيازهـا    . كند  شويم كه تئوري تضاد توجيه و اعتراض به توسعه امر سياسي پيوستار نقد سياست كمك مي                 يادآور مي . حفظ كند 

تاريخمندي توان انديشيدن حضور . همچنين تاريخمند شدن توان انديشيدن سياسي شدن آن است. دهد آنها را تا سطح امر سياسي اعتالء مي       

اش همانند شده است، اما مسئله از ايـن      ، تاريخمندي تئوري با تضاد خاص     1841به همان ترتيب    . ناپذير اعتراض و توجيه است      متضاد و تقليل  
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كـه بنـابر آن روح از       زيرا تاريخ از اين پس ديگر چونان روندي درك نشـده اسـت              . پس عبارت از تضاد سياسي است نه تضاد عقلي و غيرعقلي          

در صورتي كه در آن وقت امر سياسي به رابطه دو قطب غيرسياسـي هنجـار و      . گيرد  خردي قرار مي    شود و خرد در برابر بي       اش جدا مي    طبيعت

. دهـد  ن ميهاي اين رابطه را نشا به همين دليل، از اين پس، قطب. خردي، تئوري و پراتيك محدود شده بود    واقعيت، روح و طبيعت، خرد و بي      

بايد در نقد به تخفيـف بحـران بسـنده كـرد و     . هاي هنجاري بكار برده شوند    توانند بنابر تصديق هدف     هاي نقدي تئوري ديگر نمي      ازينرو، هدف 

 ازينرو، نقدهاي ماركسي سياست و جامعـه بـه افشـاي تضـاد            . شود  اي را اعالم داشت كه از تضاد سياسي توجيه و اعتراض ناشي مي              نقد دروني 

  .كنند سياسي فلسفه هگل بسنده مي

اين مـدل شـكل مناسـب    . سازد  بيان شد، مقدور مي(L. 1)      با اينهمه، اين مدل نقد سكوالريزه شدن فلسفه و تكميل طرح را كه در نامه

نقد سياست و نقد بهمين دليل مشخص كردن رابطه  . دهد  اش را تشكيل مي     اش و حفظ بعد سياسي      تئوريك تاريخمندي خاص يا بحران خاص     

. كند سازي در نيافتن امر سياسي بوسيله سياست جلوه مي    آليستي سياست چونان مطلق     فلسفه از حيث تكرار وارونگي ايده     . فلسفه ممكن است  

ازينـرو،  . دانگـار   كند و سپس فلسفه آن را با امر واقعي در نفس خود يكي مي               هاي واقعي در زمينه انگاري هنجارها را منتقل مي          سياست مبارزه 

اصـالح كـردن آن     . كنـد، نشناسـد     هاي سياسـي مـي      اش را، از جمله هنگامي كه خود را وقف هدف           فلسفه ممكن است فقط بعد سياسي خاص      

  .داو سكوالريزه شده فلسفه بطور قطع از اين قرار است. ناپذيري تضاد سياسي را بشناسد گيرد كه فلسفه در آن تقليل بنحوي انجام مي

 اجتمـاعي بـه نقـد       ازخودبيگـانگي نقـد   . بندي نقدگري را با ربـط دادن نقـدها بيكـديگر ممكـن كـرده اسـت                   سيستم ازخودبيگانگي    مفهوم  

حال مشخص كـردن ايـن نكتـه اهميـت دارد كـه چگونـه ايـن مفهـوم بـه تحقـق نقـدگري                     . انجامد   سياسي و نقد خودآگاه مي     ازخودبيگانگي

  .كند غيردگماتيك كمك مي

 ناممكن بودن دگماتيسم را در پرتو مشـخص كـردن طبيعـت تاريخمنـدي تـوان        ازخودبيگانگياين باره يادآوري كرد كه مفهوم       توان در        مي

دارد و عالوه بر اين در كاربرد آن بـه   كند و از اين را ه ضرورت نقد غيردگماتيك را بيان مي            انديشيدن و نشان دادن پندار ناشي از آن تأييد مي         

  . كند سازد، دخالت مي شان را ممكن مي هايي كه نقد دروني  تضاد دروني پايه و شكل گفتماناعتبار آشكار كردن

جلـوتر بـه ايـن    . تواند مدعي امساك از هنجاري بودن حقيقت و درسـت باشـد   ايم كه مدل نقد دروني در چه مفهومي مي          تا اينجا نشان داده   

شناسي نقدگرايانه مطابقت دارد؟ نخسـت روي مسـئله نمونـه      با اسلوبدبيگانگيازخومسئله بازخواهيم گشت كه آيا پيش فرض صحت مفهوم     

  .كنيم كه اينجا بكار گرفته شده است نقد مؤثري درنگ مي

اينجا برنامه نقد آنچه كه بعد ايـدئولوژي ناميـده   . كند اش مبادرت مي هاي مذهبي و فلسفي    ماركس به نقد واقعيت اجتماعي از راه نقد توجيه   

بنـدي اجتمـاعي و    هـا بمثابـه بيـان شـكل     مفهوم ايدئولوژي پيش از اين در مقياسي بدست آمد كه ايده. ر جاي شايسته قرار گرفته است     شد د 

البته، موضوع بدين صورت نيست، چون آنها اينجا بعنوان سلطه يـك طبقـه بـر طبقـه ديگـر                . بعنوان وارونگي و بمنزله توجيه تفسير شده بود       

نكته اساسي اين است كه مـاركس طـرح         . هاست  اند كه در حقيقت فرانمود ميل       اي بررسي شده    لكه در مفهوم انسان شناسانه    اند، ب   بررسي نشده 

البته، مفهوم ايدئولوژي همواره هدفي نقـدي دارد،        ) 22. (كند  اش در برابر خودش ايجاد مي       آغازين نقد امر واقعي را با بازگشت دادن ايدئولوژي        

امـا نـوآوري از شـكل ايـن اعـالم      . دارد همچنين است كـه همـواره از پـيش آن را اعـالم مـي         . كند  د و آن را شناسايي مي     ده  پندار را نشان مي   

گـردد و   راديكال شدن اصل تاريخمندي كه به ترك اميد نقد كردن زمان حال در زبان ديگري جز زبان زمان حال، نقد منجـر مـي                     . خيزد  برمي
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كنـد،   د بايد به روياروي قرار دادن هنجارها در برابر جامعه كه بوسيله آنها  اين جامعه خود را توجيه مـي                    تواند مدعي گفتمان هنجاري باش      نمي

  )23. (بسنده كند

آن » مانيفست«كند؛ اما همزمان، همانطور كه ديرتر در          كند كه نقد جامعه شكل انحصاري نقد ايدئولوژي پيدا مي              ماركس اينجا پيشنهاد مي   

در واقع، او ناممكن بودن كسب نقد واقعي جامعه را با بررسـي ارزش آن در  . كند ع معيني از كاربرد نقد ايدئولوژي را محكوم مي     را نشان داد، نو   

به ) 24. (كند  پرستانه قد علم مي     كار و خيال    هاي سوسياليسم ارتجاعي، محافظه     مانيفست عليه توسل به شكل    . دهد  مقياس ايدئولوژي نشان مي   

كوشند حقيقت را از اين فلسـفه   كنند و مي هاي جوان است كه از تضادهاي توجيه هگلي جامعه آلمان حركت مي   روش هگلي  همين دليل، اين  

نقـد  . توانند بـه هـيچ نقـد مناسـب بيانجامنـد        ها نمي   بعقيده ماركس، اين قبيل ارزش    . بيرون بكشند و بعد آن را در برابر اين جامعه قرار دهند           

البته، ايـن بايـد بـراي ثابـت      . كند  ه هنجارهايي برگردد كه بوسيله آنها جامعه خود را در برابر خود اين جامعه توجيه مي               ايدئولوژي بايد كامال ب   

دهد، بلكـه   تضاد دنياي تاريخي و هنجارهاي خاص آن بطور مستقيم نارسايي دنياي تاريخي را نشان نمي. كردن ناممكن بودن اين توجيه باشد     

تضاد توجيه و اعتراض در هر گفتمان فقط ناممكن بودن كاربرد هنجاري ايـدئولوژي         . نماياند  ر توجيه دنياي تاريخي مي    فقط ناتواني هنجار را د    

  .دهد را نشان مي

البته، چنين نمونـه نقـد   .    پس در آنجا نقد ايدئولوژيك جامعه يا نقد مثبت ايدئولوژي وجود ندارد، بلكه فقط نقد سلبي ايدئولوژي وجود دارد                  

اش در زمينـه نمـايش سـازگاري          باورانه است كه گفتمـان بنـابر بلنـدپروازي          بررسي در مقياسي شك   . باورانه رجوع داده شود      به مدل شك   بايد

انجامد و نـاممكن بـودن        گيري به تعليق مي     باورانه است؛ زيرا اين نتيجه      گيري آن شك    رويدادها با هنجارهاي درست تحليل شده است و نتيجه        

 كه البته خودداري درباره هنجارهاي درست و غير اخالقي بـودن      –باوري اخالقي     اين شك . كند  ارزش دنياي تاريخي را تأييد مي     داوري درباره   

. كنـد   كنيم كه ماركس بـا اسـتواري در آن درنـگ مـي              مالحظه مي .  مربوط به اصل تاريخمندي در منطق است       -كنيم  باوري را متمايز مي     شك

شود، او بيش از دفاع از اين اخالقي بودن يـا اعـالم اعتبـار هنجارهـاي بـورژوايي، بـه تأييـد                       بودن كمونيسم رد مي   ازينرو، هنگامي كه اخالقي     

  )25. (كند دهد، بسنده مي ها را در برابر كمونيسم قرار مي نارسايي زندگي بورژوايي با هنجارهايي كه آن

ن سازد؟ آيا براي انتقاد كردن نبايد به داوري پرداخت؟ اگر اين شـك بـاوري بـه     تواند كماكان نقد جامعه را ممك          اما تعليق داوري چگونه مي    

پرولتاريـا سـتم   . ريك و نقد پراتيك بستگي دارد، كه سوژه آن پرولتاريا است     بندي نقد تئو    كند، اين به مفصل     مبارزه با دنياي تاريخي كمك مي     

 هـر نـاگزيري و هـر نـاممكن           نقد تئوريك بنابر نقدش از هنجارهاي اخالقي      . سازد  اجتماعي و ضرورت از ميان برداشتن اين ستم را مجسم مي          

البته، ايـن امكـان اخالقـي را بايـد خـالف            . پراتيك در آن وارد عمل شود     گشايد تا     كند و از اين راه امكاني اخالقي مي         بودن اخالقي را نفي مي    

گرايي اخالقي در مقياسي يك سالح است كه ناممكن بودن هر توجيـه دنيـاي               شك. كنيم  ناممكن بودن اخالقي و نا اخالقي بودن امكان درك          

شود و در ضمن   بندي مي   ين، نقد تئوريك با نقد پراتيك مفصل      بنابرا. دهد  كنوني و همچنين امكان اخالقي مسلح شدن در برابر آن را نشان مي            

دهد كه هيچ دليل اخالقي با نيازهاي واقعي زير و رو كـردن جامعـه مخالفـت نـدارد و دربـاره اخالقـي بـودن ايـن نيازهـا بـه داوري              نشان مي 

يعني انتقـاد از توجيـه، انسـان را بـه زيسـتن      : ي را رهبري كنند   دارد كه آنها بتوانند پراتيك انقالب       هايي را از سر راه برمي       پردازد، بلكه مانع    نمي

ازينرو، ماركس با استواري به خودداري در اخالق درنـگ دارد و همـواره از انقـالب بـا معرفـي آن      . دهد بدون پندار بر طبق نيازهايش سوق مي 

  .اش است باوري اخالقي كه بيشتر قرينه شكمسئله اينجا عبارت از نه اخالق اپيكوري، بل) 26. (كند بمثابه يك نياز دفاع مي
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هاي اخالقي    ها با بررسي خودآگاه پرولتاريا و مقابله با دليل             چنين است روشي كه فلسفه در سياست و در واقعيت تاريخي نيازها و شورمندي             

  )27. (آموزد  گرش را ميهاي زير و رو ازينرو، به مردم واهمه داشتن از خودش و خواسته. گزيند كه مانع شورش اوست، برمي

    

    اصالح فلسفه

هـاي    پس تكميل برنامه نقدگرايان توان گفتگو درباره تطبيق خود با حكم          . سازد     مفهوم ازخودبيگانگي شرح درونمايه نقد دروني را ممكن مي        

انديشـه اصـالح    . ح فلسفه ضروري اسـت    به اين منظور اصال   . گيرند، بستگي دارد    شناسي نقدگرايانه مايه مي     خودنقدي كه از جنبه صوري روش     

  دهد، تكرار شد؛ آنچه كه فلسفه تـا آن زمـان نتوانسـته بـود موضـوع      فلسفه در نزد فويرباخ كه از اين راه طرح ورود در متن فلسفه را نشان مي     

بـر پايـه    ) 28. (دهد  فه نشان مي  دار شدن وظيفه چيز نينديشيده تاريخي آن را بنابر فلس           اين انديشه همچنين در نزد ماركس عهده      . بندي كند 

تـوان   پذير كـردن آن درك كـرد و همچنـين نمـي          توان فلسفه را بدون هستي      توان به درك تز مشهوري نايل آمد كه بنابر آن نمي            اين ايده مي  

  )29. (پذير كرد بدون نفي آن، آن را هستي

ـ              ديده تـوان   بنـابراين واقعيـت مـي   . ي را رهبـري كنـد، تفسـير شـده اسـت     ايم كه نقد تئوريك همچون ابزاري كه بايد مبارزه سياسـي انقالب

اين تئوري نخست بايد مفهوم مبارزه را مشخص كند، يعني پيوسته بـه  . هايي را مميزي كرد كه يك تئوري نقدي بايد آن را فراهم آورد      فرضيه

البته، ايـن تئـوري بايـد خـود پراتيـك      . خي همت گمارداش از حيث تاري هاي پرولتاريا بپردازد و به روشن كردن خودآگاه ناخالص تعريف هدف 

در اين مفهوم دوم است كه تئوري نقدي بايد         . هاي مورد نظر را معين كند       هاي رسيدن به هدف     مبارزه را نيز رهبري كند و بدين منظور وسيله        

  )30. (هاي واقعي گسترش يابد تا مسئله

بمنظور ياري رساندن به آن، الزم است كه فلسفه اين شـرايط را آمـاده              . ني خواهد بود  پذير شدن دنياي عقال     پذير شدن فلسفه هستي        هستي

نفـي اينجـا همانقـدر روي شـكل و مضـمون فلسـفه تكيـه        . پذير كند تواند فلسفه را بدون نفي آن هستي پس آنچه به وقوع پيوسته نمي   . سازد

آليسـم آن را از آگـاهي يـافتن از تاريخمنـدي      ستي مشـخص شـده اسـت و ايـده    آلي فلسفه، نتيجه ازخودبيگانگي، بر پايه وارونگي ايده  . كند  مي

در صورتي كه بـراي آن الزم اسـت ايـن را            . ها تقليل دهد    كوشد جهان را به تئوري      فلسفه مي . دارد  اش بعنوان طبيعت واقعي تاريخ بازمي       خاص

در حقيقت با فقدان تئوري ماترياليستي تاريخ، فلسـفه مـانع از   . تها نيس ها فرانمود جهان هستند و حركت تاريخ كار ايده       درك كند كه تئوري   

فلسفه بنابر فقدان آگـاهي  . هاي عملي آنگونه كه مقتضي است برآيد تواند از عهده وظيفه    شود و بنابراين نمي     شناخت صيرورت واقعي جهان مي    

  .اشدتواند مدعي نقد خودآگاه غيرفلسفي ب اش بدشواري مي مناسب از تاريخمندي خاص

اش، بقدر كـافي نسـبت بـه     فلسفه ناآگاه از تاريخمندي خاص. آليستي فلسفه نيز بايد توأم با نفي مضمون فلسفه باشد           ازينرو، نفي شكل ايده   

 كه جاي ديگر ] كند  را معين مي  [هايي    نيازها و نتيجه  «پندارد، توجيه جهان موجود است و         آنچه فلسفه آن را اعتراض مي     . خودش نقدي نيست  

 ازينرو، فلسفه از ليبراليسم سياسي براي نقـد نهادهـاي سـلطنتي    (O. 3, 389). »واسطه فلسفه جستجو شده هاي بي بعنوان نيازها و نتيجه

كند، در صورتي كه دولت ليبرال و تقسيم آن به بورژوا و شهروند تنها شكل ديگري ازخودبيگانگي بشري گنجيده در نظام قـديم و                      استفاده مي 

  .يامد ساده دنياي موجود استتقريبا پ
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كنند كه مبارزه سياسي هيچ نيازي به فلسفه ندارد و همچنين مخالف بـا   هايي است كه تصديق مي         با اينهمه، ماركس مخالف با سوسياليست     

نفـي  . يري آن رد كـرد پذ توان فلسفه را بدون هستي   نمي. دهد  اش را به گذشته نشان مي       فيلسوفاني است كه تاريخمندي فلسفه تقليل ناپذيري      

پـذيري در مفهـومي    البته اين نفي بايد يـك هسـتي  . فلسفه در مبارزه سياسي از اين حيث وجود دارد كه گذار از تئوري به پراتيك وجود دارد            

د و بنـابر روش   هاي سياسي پاسخ گوي     فرض  تواند به پيش    در واقع، تنها فلسفه مي    . شود  باشد كه در آن پراتيك ناگزير بوسيله فلسفه رهبري مي         

  .اش به روشن كردن خودآگاه غيرفلسفي نايل آيد تأملي

اين ! پذيري آن صورت پذيرد تواند بدون هستي و نفي عملي فلسفه نمي  . تواند بدون نفي آن صورت گيرد       پذيري عملي فلسفه نمي        پس هستي 

البته چنين نقـدي نفـي معـين شـكل فلسـفه را             .  واقعي است  در واقع، اين شرط ضرور يك نقد      . بايد بنفع فلسفه حل شود    ) پارادوكس(ناسازه  

 .O)» نفي فلسفه رايج تا اينجا«اما فلسفه توان انجام آن را در نفس خود دارد، بطوريكه نتيجه آن نفي فلسفه در نفس خود و . كند ايجاب مي

آليسـتي كـه مـانع آن از آگـاهي يـافتن از       ري ايـده پس بايد فرض كرد كه فلسفه قادر است از پيشداو.  يا اصالح فلسفه نخواهد بود(389 ,3

ها بازگشت  فرض توان اينجا بعنوان دليل از بعد تأملي فلسفه ياري خواست كه آن را به پيش       بدون شك مي  . شود، وقوف يابد    اش مي   تاريخمندي

فه كه با شكل آن ناسازگار اسـت، تـوان آن را   با اينهمه، يك چنين بازگشت به خويش فلس. تواند اين آگاهي يافتن را توضيح دهد  دهد و مي    مي

  .رساند براي انجام آن به اثبات نمي

ايـن آگـاهي يـافتن در نگـاه نخسـت آگـاهي            . گرداند     بنابراين، رابطه فلسفه با سياست ما را به مسئله آگاهي يافتن از تاريخمندي آن باز مي               

رسـد كـه نقـدگري مـاركس      با وجود اين، بنظـر مـي  .  از خصلت دگماتيك آن استتر آگاهي يافتن آليستي آن و بطور عام يافتن از خصلت ايده   

اما ايـن نقـد     . تواند مدعي آن باشد     ضرورت جانشين كردن نقد دروني گفتمان بجاي گفتمان نقدي مي         . پوشد  خيلي كم از دگماتيسم چشم مي     

ين تمايز و معين كردن چيزي اسـت كـه بعنـوان توجيـه و يـا      اي براي انجام ا دهد، مستلزم وجود سنجه   كه تضاد توجيه و اعتراض را شرح مي       

دهد كه توسط فويرباخ از سر گرفته شد و مكـاني          فرض قرار مي     تئوري ازخودبيگانگي را پيش    1843تر آنكه نقدگري      دقيق. اعتراض ارزش دارد  

  ي را توجيه كند؟تواند اين تئور اما او چگونه مي. پردازد است كه در آن ماركس به نقدش از ايدئولوژي مي

تـر ايـن مسـئله مربـوط بـه            به عبـارت دقيـق    . شناسي نقدگرايانه مسئله رابطه ماركس با فويرباخ است         و اسلوب » نقد«   پس مسئله سازگاري    

ر فـرض هـ   پيش«با اينهمه، اين مسئله توسط ماركس كه از نقد فويرباخي مذهب            . دهد  فرض قرار مي    اي است كه ماركس فويرباخ را پيش        شيوه

  .(I. 1)سازد، موضوع بندي شده است  را مي» نقد

نقدهاي سياست و مذهب بـه آن  .    در واقع، نقد ماركس به تئوري فويرباخي ازخودبيگانگي كه در جريان نقد مذهب شكل گرفت وابسته است 

بـا  . دهنـد  ارائـه مـي  ) ازخودبيگـانگي (تني خويشـ  دهند كه روايت جديـدي از بـي   اما آنها از اين بابت نقد را در مقياسي نشان مي   . بستگي دارند 

  .شود دهد، زيرا تنها از نقد دروني ناشي مي فرض قرار دادن فويرباخ انجام نمي اينهمه، اين روايت كاري جز پيش

 در زبـان  اصل در آن اين است كه نقد فويرباخي در مقياسي كـه خـود را  . هاي متن وظيفه ثابت كردن آن را برعهده دارند         نخستين پاراگراف 

آليستي مفهوم انسان شـناختي مـذهب         ايم كه علم كالم مبتني بر وارونگي ايده         ديده. آورد، متضاد است    علم كالم كه نفي آن است، در بيان مي        

 شـكلي  امـا او ايـن كـار را در   . كنـد  پردازد كه حقيقت انسان شناختي مذهب را ترميم مـي  بنابراين، فويرباخ به نقد علم كالم تا جايي مي    . است

گوهر بشري فويرباخ بشريت واقعـي نيسـت        . ماند  آليستي باقي مي    دهد كه  هنوز علم كالم در مقياسي است كه مفهوم انسان آن، ايده               انجام مي 
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 او از مـذهب از » مانـد  حركت مي بلكه گوهري مجرد است كه در بيرون از جهان بي  «هاي اجتماعي بيابد،      آن را در رابطه   ) ژنريك(كه بعد نوعي    

اما اين نقد   . كند  دهد، انتقاد مي    هاي واقعي تقليل مي     هاي ساخته شده توسط انسان      هاي مذهبي را به ايده      ديد ماترياليستي در مفهومي كه ايده     

، انسـان دنيـاي انسـان   «كند كه گوهر انسان را در خالل ايده نوع بررسي كند؛ در صورتيكه     آليستي پيدا مي    ماترياليستي در مقياسي شكل ايده    

  .(L. 3)» دولت، جامعه است

بلنـدپروازي  . كنـد، ناكامـل اسـت       ماند كه عليه آن مبـارزه مـي            بنابراين نقد فويرباخ از مذهب بخاطر اينكه زنداني شكل علم كالمي باقي مي            

 كـه او بخـاطر نقـدش از        در واقع، فويرباخ قبال تضادي را بيان كـرده اسـت          . براي اين كار نقد دروني كافي است      . ماركس براي تكميل آن است    

با اينهمه، فويرباخ موفق نشد حقيقت      . يابيم  آليستي را مي    شناختي و وارونگي ايده     همچنين در اين نقد تضاد پايه انسان      . مذهب قرباني آن است   

قـد او از مـذهب را   در پرتو تئوري خاص تضاد او بين شكل و پايه اسـت كـه ن    . آليستي آن بيان كند     انسان شناختي مذهب را جز در شكل ايده       

  .كند تصحيح و تكميل مي

نقد او از فلسفه مبتني     .    تصحيح بايد به اين دليل بعنوان نقد دروني نگريسته شود كه اين تئوري قبال توسط فويرباخ در فلسفه بكار رفته بود                    

فلسفه توسط او بعنوان نفـي هنـوز تئولوژيـك    در آن وقت . دهد آليسم آن است و همبستگي فلسفه و مذهب را نشان مي    بر انتقاد كردن از ايده    

بنابراين، نقد فلسفه فويرباخ همزمان تكميـل  . سرانجام آشكار شد كه نقد خاص او از فلسفه بايد براي خود او بكار برده شود         ) 31. (تئولوژي بود 

  .نقد او از فلسفه است

انجامـد و بـدين ترتيـب ضـرورت      به مفهوم جديد ازخودبيگـانگي مـي     اين نقد دروني نقد فويرباخي مذهب به مفهوم جديد بشريت و از آنجا            

ازينرو، نقدهاي سياست و جامعه از آنجـا  . كند هاي واقعي بياني ازخودبيگانگي انگاري را كه بوسيله فويرباخ تحليل شد، القاء مي       جستجوي علت 

ايـن  . فرض منطقي نقدهاي سياست و جامعـه اسـت          پيش نقد فويرباخي مذهب  . گيرد  سيستم واقعي نقد بدين ترتيب شكل مي      . شوند  ناشي مي 

يـابيم و نقـد جامعـه كـه خاسـتگاه آن اسـت، ممكـن          اوست كه نقد سياست را، كه در آن پندار مذهبي را مـي          (autocritique)خودنقدي  

ر واقع، طبق نظم بياني، نقد جامعـه        د. گردد  البته، نقد فويرباخي مذهب نيز بدين ترتيب بعنوان نتيجه اين پيوستگي نقد نمودار مي             . گرداند  مي

نهد و از اين طريق يكپارچگي نقـد فويربـاخي مـذهب را در سيسـتم نقـدها                    كند، نقد خودآگاه را بنيان مي       ها را تدارك مي     علت ازخودبيگانگي 

باخي فرض نشـده، بلكـه      درستي فلسفه فوير  . گروي بسنجد   كوشد اقتصاد را بنابر كيش      درست با اين روش است كه ماركس مي       . كند  توجيه مي 

  .بنابر نقد مدلل شده است

شناسـي      نقد دروني فلسفه فويرباخ، از سوي ديگر پرداختن به نقد فلسفه را ممكن ساخت و به اين عنوان بـه كـاربرد جنبـه صـوري اسـلوب             

يـابي را ممكـن       سفه فويرباخ اين آگـاهي    فل. اش آگاهي يابيم    دهد از تاريخمندي    فلسفه يگانه گفتماني است كه امكان مي      . نقدگرايانه كمك كرد  

هـاي   نقد فلسفه كه يكبار انجام گيرد، شـكلي خواهـد بـود كـه در آن بـه نقـد موضـوع       . ساخت و به فلسفه امكان داد كه به خودنقدي بپردازد        

 آن را پيـدا   سفه هگلـي ازينرو، نقد مذهب شكل نقد فلسفه فويرباخي مذهب و نقدهاي سياست و جامعه شكل نقد فل              . شود  متفاوت مبادرت مي  

  .كند مي

اي كه اينجا از نقد درونـي شـده،         كنيم كه استفاده    يادآوري مي .    بنابراين، اسلوب شناسي نقدگرايانه مبتني بر نقد دروني فلسفه فويرباخ است          

 هنجارهـاي مفهـوم حقيقـي    البتـه، . باوري نقد ايدئولوژي را ترسيم كرده اسـت        شامل كاربرد متفاوت هنجارمندي كاربردي است كه مدل شك        



 ٣٨

اش ديگـر بـه       اما تحليل نامناسب بودن گفتمان با هنجارهـاي خـاص         . درون گفتمان فويرباخي كامال پژوهش و بر اساس آنها داوري شده است           

ق شـده   اش مطـاب    ريزي دوباره مضمون گفتمان به ترتيبي كه با هنجارمندي خاص           برعكس، طرح . انجامد  ابطال مضمون آن و تعليق داوري نمي      

مـا در برابـر روايـت    . باورانه، اما جز نتيجـه آن اسـت   بررسي شك. شود نقد جامعه و سياست از اين اصالح ناشي مي: شود باشد، از آن نتيجه مي    

» بـاوري كامـل   شـك «شـرح داد و بوسـيله خـود او بعنـوان     » مقدمه پديدارشناسي روح«باورانه قرار داريم كه هگل در     ديالكتيكي بررسي شك  

اند كه آن را      اند، بلكه بيشتر بعنوان وسيله اصالح گفتمان استفاده شده          تضادها ديگر فقط بعنوان سنجه اشتباه استفاده نشده       . ي شده است  معرف

انجامد، شايسته است كه اين نوع        باورانه خودآگاه تاريخي از اين پس به داوري مي          در مقياسي كه بررسي شك    ) 32. (كند  به حقيقت نزديك مي   

در ايـن   . دهـد   اين مدل، وجود حقيقت در ايدئولوژي را فرض قرار مي         . دل را با آنچه ما آن را نقد اثباتي ايدئولوژي ناميديم، مقايسه كنيم            نقد م 

ازينرو، وقتي اين فلسفه بـا ايـن هنجارهـا          . كند كه حقيقت معيني در هنجارهاي گفتمان فويرباخي وجود دارد           صورت، اينجا ماركس فرض مي    

  .ها بعنوان مفهوم فلسفه هگلي مورد استفاده قرار گيرد تواند براي معين كردن مفهوم ديگر گفتمان د، ميتطبيق ياب

بدون شك، تز وجود حقيقـت در ايـدئولوژي بـراي تاييـد آن              . افتد  گروي فرومي      بايد از آن نتيجه گرفت كه نقدگري ماركسي اينجا در كيش          

هر سيستم نقدها مبتني بر نقـد درونـي         . گيري بيانجامد   قيقت اين يا آن فلسفه بايد به اين نتيجه        رسد كه فرض ح     البته، بنظر مي  . كافي نيست 

انگـاري اسـت كـه فلسـفه      چگونه بايد انتخاب اين نقطه حركت را بيش از نقطه حركت ديگر توجيه كـرد؟ آيـا تنهـا ايـن پـيش                    . فويرباخ است 

ارزد؟ اگر آن را به پايه فلسفه فويرباخي تقليل دهيم، آيـا         هاي نقدگرايانه به چه مي      يانديش  تر از فلسفه ديگر است؟ همه پيش        فويرباخي حقيقي 

هاي فويربـاخي بسـنده       ها در خالل مفهوم     و قرائت گفتمان  » گوهر بشري «ها در مقياس      نبايد پذيرفت كه نقد ماركس به سنجش ارزش جامعه        

اما اين امر انكارناپذير اسـت كـه گـرايش بـه قـرار              . افتد؟ ممكن است چنين باشد      هاي نقد دروني نمي     كند؟ آيا بدين ترتيب اين نقد در دام         مي

شناسي   اين گرايش كه در روش    ) 33. (هاي فويرباخي پيوند يافته است      فرض حقيقت در خود متن وجود دارد و با درونمايه           دادن نقد روي پيش   

درك شده و در نفس خود همچـون  ) آليستي وارونگي ايده( خاص آن    خودنقدي تجسم يافته بمثابه كوشش براي آزادي گفتمان از تاريخمندي         

اين گرايش است كه در بازنمود پرولتاريا بعنوان طبقه جهانشمول در حالت مبارزه عليـه شـرايط                 . مانعي در برابر نمود حقيقت تلقي شده است       

كوشـد از   زيرا گفتمـان مـي  . ماند گرايانه موجود باقي مياما حتي در اين صورت، نيت نقد   . آيد  تاريخي موجود آن، مالكيت خصوصي در بيان مي       

انداز، پر معناسـت   و در اين چشم   (هاي تاريخي حقيقت باشد       دگماتيسم بپرهيزد و تنها مدعي گفتن حقيقت از راه مبارزه ديالكتيكي عليه مانع            

  ).كه پرولتاريا تنها بنابر مبارزه خود عليه شرايط تاريخي موجود جهانشمول است

همچنين انكار نكردني است كه ماركس مدعي كشف فلسـفه فويربـاخ در رؤياهـا،               . ز سوي ديگر، يك گرايش مخالف نيز در متن وجود دارد             ا

گوهر بشري فقط خود را بصورت نيـاز پيشـرفت ايـن    . (L. 4, 5)كند  ها و نيازهاي عصر است و به آن بعنوان مكلف بودن رجوع نمي خواست

هاي زدودن مالكيت خصوصـي و        اين نياز فرض نشده، بلكه در تمايل      . ن واقعي زنده  در جامعه است، به نمايش درميĤيد         موجود نيازمند كه انسا   

در اين اعتقاد به همانندانگاري فلسفه فويرباخي و نيازهاي عصـر           . شود  در رؤياهاي ارضاي آن كه سياست، مذهب و فلسفه هستند، مشاهده مي           

در منطق گفتارش بـراي مـاركس ضـروري نيسـت كـه حقيقـت ايـن        .  را با آن مرتبط دانست 1843 نقدگري   گراياه  است كه بايد گرايش عمل    

بـراي او كـافي   . ترتيب كشف كـرد حقيقـي بپنـدارد    او نياز ندارد فلسفه فويرباخ را كه او بدين      . نگر خودآگاه تاريخي را توجيه كند       بررسي درون 

بنابراين، درست اين آن چيزي است كـه        . اش آن را نشان دهد      وان اصل انتقادها كارآيي سياسي    است كه بمنظور توجيه استفاده از  فويرباخ بعن        
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در ايـن بيـنش   . دهـد  فرض فويرباخي ارائه مي دهد و شرح منظمي از نقدها بر اساس پيش متن با دادن پاسخ به نقدهاي متفاوت الزم نشان مي       

ترين جايگاه    و بدون شك، اين فلسفه مناسب     . هاي پرولتاريا است    ه مطابقت آن  با نفع     بلك. استفاده از فلسفه فويرباخ مستلزم حقيقت آن نيست       

دهد كه توضيح خودآگاه سياسي را بنـابر تئـوري خودآگـاهش              انداز مبارزه سياسي انقالبي است و در واقع همزمان امكان مي            تئوريك در چشم  

ايـن مـؤثرترين سـالح بـراي دفـاع از نقـد       . اش توجيه نمايـد  ياليستي و همبودانههاي پرولتاريا را بدليل متافيزيك ماتر    پيشنهاد كند و خواست   

  .ها است سالح

توان آنجا نتيجـه اجبـار    همچنين مي. توان عدم انسجام ماركس را مالحظه كرد در آنجا مي. ماند    بنابراين، مسئله حقيقت نقد مفتوح باقي مي   

بـراي فلسـفه   . گرايانه، مسئله فقط جابجا شـده اسـت         زيرا حتي در چارچوب راه حل عمل      . دطرح نقدي يعني رابطه ناگزير نقد و حقيقت را دي         

هـا در خودآگـاه    هدف. اين امر داللت بر دوگانگي حقيقت دارد  . هاي رسيدن به آنها ضرورت دارد       ها و راه    رهبري پراتيك سياسي با تعيين هدف     

در اين صورت چگونه بايـد نمونـه توضـيح    . ي ايدئولوژي است و بنابراين بايد تابع نقد باشد        اما اين خودآگاه همزمان قربان    . اند  پرولتاريا پيدا شده  

هاي پرولتاريا بنابر فلسفه فويرباخي بهتـر از فلسـفه ديگـر مشـخص شـده       اين خودآگاه را توجيه كرد؟ چگونه بايد مطمئن بود كه حقيقت نفع       

 كارآيي آن را بدون شناخت حقيقت امر واقعي معين كرد؟ و چگونه از سوي ديگر بك          ها، چگونه بايد    هاي رسيدن به اين هدف      است؟ درباره راه  

هـاي قطعـي    تواند مدعي شناخت امر واقعي باشد؟ بدون شك ما آنجا بـه يكـي از محـدوديت           يابد و مي    نقد به تأمل درباره ايدئولوژي تقليل مي      

بـراي رهبـري   . دهـد  انشين كردن علم تاريخ بجـاي آن را توضـيح مـي        رسيم و اين به يقين ترك آن و كوشش در ج             مي 1843نقدگري تأملي   

  .تواند از هنجارهاي درست، نه هنجار حقيقت درگذرد پراتيك، تئوري مي

  

  

  

  

  

  ها نوشت    پي

:  آمده است آلمان منتشر گرديد، بوجود-هاي فرانسه  در سالنامه1844هايي كه در  ايم كه بر پايه متن    اي را برگزيده    ما بدينوسيله مجموعه   -1

 مسـئله يهـود پايـان       -ب. هاي مارس، مه و سپتامبر كه به احتمال بمنظور انتشار اصالح شده اسـت                در تاريخ  Rugeها به روژ       نامه -الف

  1844 آغاز -1843پايان » مقدمه بر نقد فلسفه حق هگل« و 1843

گويد بـا آنچـه او     آنچه او مي  .  دارد واژه، ايده، دريافت نيست     آنچه او در نظر   . گويد يك واژه، يك ايده، يك دريافت است         آنچه اشتيرنر مي  « -2

 400، ص 1972، لوزان، عصر انسان، »يگانه و ويژگي آن«اشتيرنر . م. »...در نظر دارد مطابقت ندارد
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، PUF مـوزس هـس، فلسـفه، سوسياليسـم،     in G. Bensussanواپسـين فيلسـوفان،  «در اين باره بنگريد به كتابچه موزس هـس،   -3

 198 -216، ص 1985

نگارانه ماركس را وسوسه كرد كه آن را چونان وسيله مناسب تكميل گوهر فلسفه از راه برگرداندن آن بسوي جهان تلقـي                     راه حل روزنامه   -4

و نيز آن را بمثابه وسيله مناسـب ريشـه دوانـدن نقـد در     ) (Kölnische Zeitung« ،O. 3, 211-220سرمقاله «بنگريد به (كند 

 du "vol de bois" a la critique): ، مـاركس P. Lacousmes, H. Zanderبنگريد به (ك برهان بنگرد خصلت واقعي ي

du droit, PUF, 1989) .يابـد   كند و از ناكافي بودن نقد تنها فلسفي آگـاهي مـي   اين جنبه دوم است كه گسست با بوئر را القاء مي

 .Connu, op. cit. tهاي جوان در آن تاريخ بنگريد به  هاي ماركس و هگلي هبراي بررسي رابط). 1842 اوت 25بنگريد به اوپنهايم، (

2, 1958. 

از . 189-208هـاي فلسـفه حـق     اصـل . شود و استفاده از آن در چارچوب توضيح جامعه مدني نزد هگل يافت مي» سيستم نيازها «اصالح   -5

كند، در صورتي كه دولت بوسـيله         رابر زمين در مذهب عمل مي     كند، همانطور كه آسمان در ب       نظر ماركس، دولت در برابر جامعه عمل مي       

 .75، ص 1971مسئله يهود، چاپ بيلينگ، اوبيه . آيد جامعه بوجود مي

اشميت، دفاع از مفهـوم جـدلي   .  ما نزد س(O. 1, 135). »مبارزه طبقه با طبقه مبارزه سياسي است« :گويد در فقر فلسفه، ماركس مي - 6

 .1992، فالماسيون »وم سياستمفه«يابيم؛  سياست را مي

نقد نيشـتر نيسـت، سـالح    . در مبارزه با آن، نقد شورمندي سر نيست، سر شورمند است        ! (...) بدون هيچ ترديد  ! جنگ در وضعيت آلمان   « -7

نقـد  . تزيرا روح اين وضعيت رد شده اسـ . خواهد آن را نابود كند خواهد آن را رد كند، بلكه مي        موضوع آن دشمن آن است كه نمي      . است

نقـد بـراي خـود بـه خـودفهمي          . در نفس خود و براي خود موضوع شايسته وجود انديشيده است، اما وجودي ناچيز و خوار شمرده است                 

و ديگـر خـود را نـه بعنـوان هـدف      . گيـرد  آيد و در روشنايي قرار مي اش با اين موضوع نياز ندارد، زيرا بوسيله آن از غالف بيرون مي      رابطه

نقـدي كـه بـه ايـن     (...) كار اساسي آن انتقـاد اسـت   . اش دژمناكي است شورانگيزي اساسي. دهد  قط بعنوان وسيله نشان مي    بخود، بلكه ف  

شود، نقد در مجادله است و در مجادله مسئله عبارت از اين است كه بدانيم رقيب اصيل و از همان تبار است، هر چند                        مضمون مربوط مي  

 (O. 3, 384-385). رت از وارد آوردن ضربه به آن استمسئله عبا. رقيبي جالب توجه است

 .شود از اين ديدگاه يك تحول ميان موضع نامه و ديباچه مالحظه مي -8

مفهـوم  . (O. 3, 397)) كنـد  صحبت مي» زمينه زودباوري مردم«ماركس از (آيد  در اين مفهوم است كه زودباوري پرولتاريا به ميان مي -9

اين مفهوم در اين معني . دهد اش را نشان مي هاي تاريخمندي خاص   اطالعي از نتيجه    وم نقد بكار رفته، بي    زودباوري كه بعنوان متضاد مفه    

كاپيتـال،  (يـابيم    و بعد آن را در رابطه بـا اقتصـاد سياسـي بـاز مـي     (O. 3, 84)هاي جوان بكار رفته بود   در مورد هگلي1841قبال در 

PUF ،1993 11، ص( 

بنا به درك آنان از تاريخ، آينده در همان رابطه بيروني با زمان حـال كـه در                  . تي به فلسفه دوره جواني هگل ديد      در آنجا نبايد هيچ بازگش     -10

هـاي   وجود ندارد؛ زيرا آينده به شـكل تمايـل    » گسست«برعكس، بعقيده ماركس، بين زمان حال و آينده         . واقع هنجار آن است، قرار دارد     

 (L. 5).  نقد فقط خودفهمي دوره است(L. 4)ن موجود است برآورده نشده زمان حال و گذشته اكنو
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هگل نيز از ايـن مـدل نقـد اسـتفاده كـرده       ). 87-93، ص   PUF  ،1989هاي گزيده،     شكاكان يوناني، متن  (هاي آگريپا     بنگريد به استعاره   -11

 .گرايي نشان داده شده است كدهد و در مقدمه اين اثر مراجعه به ش را تشكيل مي» پديدارشناسي روح«اين مدل نقد اسلوب . است

 .دهد اش را بعنوان سيستم اين نقدها نشان مي ، فعاليت تئوريك1844هاي  ازينرو، در مقدمه دستنوشته -12

هـاي فلسـفه فويربـاخي     اين قرائت مبتني بر تفسير كردن اين متن بر حسب خط راهنماي پيوستن به اصل         . يك قرائت ديگر ممكن است     -13

بـا اينكـه الهـام    ). (op. cit., p. 253-266روتگرز هـدايت شـده اسـت    .  از اين ديدگاه توسط ك1843يك بررسي نقدگرايي (است 

بايد از دستنوشته نقد فلسفه حـق كـه در آن اسـلوب    » مقدمه«به همين دليل، . ها را پنهان كند غيرقابل انكار است، نبايد اختالف اسلوب   

مقدمـه  «كه بوسيله فويربـاخ در  ) O. 3, 974بنگريد به (گيرد، متمايز باشد  ه مي نقدي ماي-بكار رفته بطور انحصاري از اسلوب ژنتيكي

 .P. L: بر پايه اسلوب اخير، بنگريد به» مقدمه«براي تفسير . P، 45-48، »هاي فلسفي مانيفست«: بنگريد به. تعريف شده» بر نقد هگل

Assoun, R.Raulet, op. cit., p. 33-53. 

 .آيند در فرانسه در متن قرار دارند  مي٭ هايي كه در پي نشانه كلمه -14

دربـاره رجـوع مـاركس بـه     . 1982اوزيـه، ماسـپرو،   . پ. ترجمـه ج : توضـيح داده اسـت  » گوهر مسـيحيت «فويرباخ اين نقد مذهب را در      -15

 84-161، ص 1976، فلسفه واقعيت، گاليمار، 1. هانري، ماركس، ج. م: شناسي فويرباخ، بنگريد به انسان

 و مضـمون بشردوسـتي    (O. 3, 130-131) وجـود دارد 1844هـاي   هـا در دستنوشـته   نسان با وجود نيازها و شورمنديبرابرشناسي ا - 16

 .دهد كند، نشان مي ها تجربه معين فقداني را كه خصلت كرانمند انسان را بيان مي نيازها و شورمندي. كند ماركس را ثابت مي

. كنـد  هـس پيـروي مـي   . ماركس در ايـن مـورد از م   (خودبيگانگي بررسي شده است      پول بمثابه قطب انگاري از     1844هاي    در دستنوشته  -17

ها را بر پايه اين مفهوم ارتبـاطي   بنابراين، ماركس هر يك ازخودبيگانگي). .G. Bensussan. Op. cit: درباره اين موضوع بنگريد به

 .تنظيم كرده است

براي . دهد  تحول معيني را نشان مي   1843برد؛ مقدمه     سي هگل بكار مي    در نقد خود از حقوق سيا      1843ماركس نقدش از سياست را در        -18

 ,Klincksiecx، مراجعه به ماركس جوان، S. Mercier-Josa: هاي مربوط به تفسير نقدهاي سياست بنگريد به يك مورد از بحث

Méridiens,1986 .            هاي ديگر دوبـاره فرمولبنـدي        اريگز  هر چند درونمايه نقد سياست نزد ماركس پايدار است، در چارچوب مسئله

 .اش، همانجا در ماركس و نقد سياست» نقدهاي سياست نزد ماركس«شود، در اين باره بنگريد به آندره توزل،  مي

انداز قرار دادن نقد حقوق بشر در مسـئله يهـود، بنگريـد     براي تحليل و در چشم. شرح داده شده است» مسئله يهود«اين نقد سياست در   -19

 .1989، »ها فلسفه«، PUF، نقد حقوق بشر، B. Binoche؛ PUF ،1990بورژوا، فلسفه و حقوق بشر از كانت تا ماركس، . ب: به

 104-108همانجا، ص  -20

21- »L' hydrothérapie ...     زدگـي   نقـد مـذهب انسـان را از افسـون    «: 93، فويربـاخ، همانجـا، ص   »اسـتفاده از آب سـرد عقـل طبيعـي

شـود تـا اينكـه     زدايي شـده عاقـل مـي    اش را شكل دهد، همانطور كه يك انسان افسون          د، عمل كند و واقعيت    رهاند، تا اينكه بينديش     وامي

 (O. 3, 383). »اش به جنبش درآيد پيرامون خودش، پيرامون خورشيد واقعي
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ز هر چيز بعنوان فلسـفه      را تكرار كرد، ماركسيسم را قبل ا       1843بدون شك اين ارنست بلوخ است كه بسيار صادقانه اين جنبه نقدگرايي              -22

هـاي   شناسانه آن زمان درك كرد و نقد را درون ايدئولوژي مبتني بر كشـف نشـان خواسـته                 نقدي نگريست، ايدئولوژي را به معناي انسان      

 1976اصل اميد، گاليمار، : بنگريد به ارنست بلوخ. هنوز برآورده نشده ساخت، كه در واقع همان اعتراض موجود هستند

 (L. 7). كند كه هنوز به خطاهايي براي رها شدن از آنها نياز داريم وم است كه ماركس تاييد ميدر اين مفه -23

 (O. 1, 183-193)اين موضوع اصلي سومين بخش مانيفست حزب كمونيست است  -24

 (O. 1, 174-181)اين موضوع دومين بخش مانيفست است  -25

 (O. 1, 173)همانطور در مانيفست  - 26

شود؛ و نيازهـاي      نياز مقاومت ناپذير مردم آلمان اين چنين برآورده مي        . ه مردم آموخت تا به او شجاعت بخشيد       بايد از خود ترسيدن را ب     « -27

 (O. 3, 386)» .شان است هاي رضايت مردم بشخصه آخرين پايه

تزهـاي موقـت   . »نـد بافد و عالوه بر آن مخالف فلسفه است، ملحوظ ك الزم است كه فلسفه در متن فلسفه سهم انساني را كه فلسفه نمي « -28

البيكـا،  .بنگريـد بـه ژ    » مقدمه«براي يكي انگاري اين نينديشده با تاريخ در         . 116، ص   »مانيفست فلسفي « در   45براي اصالح فلسفه، ص     

 96/82، ص »وضعيت ماركسيستي فلسفه«

: در يك كلمـه . از اين نياز نيستنارسايي آن عبارت . پس اين موجه است كه حزب سياسي عملي در آلمان نفي فلسفه را خواستار گردد          « -29

هـاي وارونـه، خـاص حـزب سياسـي تئوريـك،              همان نارسايي، اما با عامـل     ... پذيري آن حذف كنيد     توانيد فلسفه را بدون هستي      شما نمي 

-O. 3, 388). »پـذير كنـد   تواند فلسفه را بدون حـذف آن هسـتي   نقص اساسي آن اين بود كه پنداشته است مي... محصول فلسفه بود

399) 

هـايي   كند، بلكه بـه وظيفـه   نقد فلسفه نظري حق در نفس خود، اكنون بعنوان دشمن مصمم شكل سنتي آگاهي سياسي آلمان عمل نمي    -30

 (O. 3, 390). »پردازد كه براي حل آنها فقط يك راه يعني پراكسيس وجود دارد مي

 )106تزهاي موقت براي اصالح فلسفه، همانجا، ص . (»استنفي فلسفه از ديد علم كالم ) خاستگاه فلسفه مدرن(وحدت وجودانگاري « -31

اقتصاد سياسـي انگلـيس تئـوري    . اش را نشان دهد جويد تا پيدايش تئوري ارزش  به اين مدل ديالكتيكي نقد توسل مي    1859ماركس در    -32

 تركيـب ديـالكتيكي ايـن       ويژگـي مـاركس مبتنـي بـر       . دهـد   ارزش مبادله، اقتصاد سياسي فرانسه، تئوري ارزش استعمال را توسـعه مـي            

 (O. 3,305)» نتيجه نقـدي «براي تفسير نقد ماركسي بر پايه اين . (O. 1, 305-317)» مقدمه بر نقد اقتصاد سياسي«ضدهاست، 

 Champ libre, 1975بنگريد به گروسمان، ماركس، اقتصاد كالسيك و مسئله ديناميك، 

گردد كه در آن فرانسه و انگلـيس همزمـان همچـون     فه تاريخ گرايش دارد، بازمي كه به بنا نهادن نقد در فلس      » مقدمه«اين به بخش متن      -33

گانه ساالري توضيح داده شده اسـت         ها مخصوصا در آن عصر توسط موزس هس در سه           اين موضوع . رسند  آينده و حقيقت آلمان بنظر مي     

.  اسـت  1841يخ مستلزم نقدگرايي مشابه نقدگرايي      توسل به فلسفه تار   ). Lérot  ،1988، انتشارات   Tussonدر برلين، پاريس، لندن،     (

البيكا، وضعيت ماركسيسـتي فلسـفه،   . ژ: بر اساس اين فلسفه تاريخ بنگريد به» مقدمه«براي تفسير . ايم  ما اينجا آن را اينگونه انتزاع كرده      

  همانجا



 ٤٣

     نقد اقتصاد سياسي

اي را نشـان     اين نقد برنامـه   . نقد اقتصاد سياسي نتيجه و اصالح آن است       . ت به طرح دوگانه نقد سياست و فلسفه مربوط اس         1843   نقدگرايي  

  .كند ترين نتيجه را به ما ارائه مي كاپيتال نهايي. اش به آن اشتغال داشت  تا پايان زندگي1844دهد كه ماركس از  مي

و با تكيه بر اقتصاد سياسي و بنابر دو مفهـوم اقتصـاد    اين نقد بوسيله –   نقد اقتصاد سياسي بايد در مفهوم دوگانه عيني و ذهني درك گردد      

اين نقـد نخسـت نقـدي اسـت كـه بـر واقعيـت               . هاي علمي انجام گرفته است       واقعيت اقتصادي و بررسي اين واقعيت با بلندپروازي        –سياسي  

شـود، نقـد روي امكـان واقعـي تـاريخ و              اثر مي   وقتي ظاهر سياسي بي   . در اين مفهوم، اين نقد نتيجه نقد سياست است        . كند  اقتصادي تكيه مي  

مـاركس  . كنـد  پذيرد، و ديدگاه فلسفه را رها مـي         كند؛ بعد اين نقد نقدي است كه ديدگاه رشته اقتصاد سياسي را مي              اقتصاد تكيه مي  : سياست

ش را بـا آنچـه اقتصـاد سياسـي     ا او آشـكارا پيوسـتگي طـرح   . همواره اين را رد كرده است كه كاپيتال را به نقد فلسفي اين رشته تقليل دهنـد     

سـرانجام اينكـه آن   . نقد اقتصاد سياسي كه گذار از فلسفه به علم است، نتيجه نقد فلسـفه اسـت    . تواند از علم داشته باشد، نشان داده است         مي

ي در خـود برنامـه   اين دوگانگ. پس موضوع نقد هم واقعيت و هم گفتمان اقتصادي است. نقدي است كه متكي بر گفتمان اقتصاد سياسي است      

هـا را   ايـن كتـاب  (دهنـد   هاي اقتصاد سياسي را شرح مـي   سه كتاب نخست قانون   . گيرد  اين اثر چهار كتاب را دربر مي      . كاپيتال ثبت شده است   

ربـاره اضـافه   هـا د  از اين پس اين تاريخ را زيـر عنـوان تئـوري   (كند  ؛ واپسين كتاب تاريخ انديشه اقتصادي را مطرح مي )نامند  امروز كاپيتال مي  

  ).دهيم  و در پي آن شماره جلد و شماره صفحه را نشان ميTارزش با حرف 

شود كـه در كتـاب چهـارم، اقتصـاد            در واقع، آشكار مي   . توان در نقد اقتصاد سياسي نقدگرايي را تشخيص داد، بنابر معني سوم است                 اگر مي 

. پـردازد  كند كه به مشخص كردن رويكردش به امر واقعي مـي            دگاهي را نقد مي   هايش را نقد نكرده است، بلكه همچنين دي         سياسي فقط نتيجه  

اصطالح نقد، بـيش از نشـان دادن فقـط    . بنابراين، ديدگاه اقتصاد سياسي همزمان بنابر نقد ماركس از اقتصاد سياسي پذيرفته و نقد شده است     

  .دهد  نيز نشان مي شكل خود گفتمان را- نقد واقعيت و نقد گفتمان–هاي نقدي تئوري  هدف

اي است كه بخش اختصاص داده شده به شناخت واقعيت اقتصادي و بخش اختصاص داده شـده                   بنابراين، مسئله نقدگرايي مسئله نوع رابطه     

 آمـده در    آيا نقد انديشه اقتصادي تنها پيوستار كاپيتال و فقط مبتني بر كاربرد حقيقت قبال بدسـت               . كند  به نقد گفتمان اقتصادي را حفظ مي      

هاي اقتصادي گذشته است؟ يا اينكه بخش اساسـي           هاي گذشته بمنظور مشخص كردن صحت آن است؟ آيا اين تنها مربوط به تئوري               گفتمان

  .دهد دهد كه روي سه كتاب نخست هم تكيه دارد و به آن مجال بازگشت بخويش را مي طرح را نشان مي

اي كـه از خوانـدن كاپيتـال     ما اين نقد را تنها بر اساس نتيجـه . اند  از اقتصاد سياسي مربوطها به معني عمومي طرح نقد ماركس           اين پرسش 

هـا   با اينهمه، بمنظـور دقيـق كـردن معنـي ايـن سـؤال      . اندازيم  هاي مختلف پيدايش آن را از قلم مي         يابيم و ازينرو، جنبه     آيد، درمي   بدست مي 

  .س را به پروبلماتيك قطعي نقد اقتصاد سياسي رهنمون شدهايي پرداخت كه مارك شايسته است كوتاه به مرحله

  



 ٤٤

     نقدهاي اقتصاد سياسي

اين . نقد اقتصاد سياسي آنجا در درون نقد واقعيت اجتماعي درك شده است) 2.( شكل گرفته است  1844هاي       نخستين مرحله با دستنوشته   

هـاي اقتصـادي    آنجـا او را درگيـر پـژوهش شـكل         ) 3.(پـردازد   اين كار مي   به   1843نقد قرينه نقد سياست است و ماركس از ديدگاه نقدگرايي           

كشـد،    احتمال دارد كه ماركس بسرعت خصلت نارساي اين اقدام را كه از پرداختن بـه آن دسـت مـي                   . بينيم  پول و مالكيت مي   : ازخودبيگانگي

هاي   اجتماعي به تفسير بيروني كه آن را به اصطالحزيرا در واقع اين كار بيش از منتهي شدن به شناخت مشخص واقعيت      . احساس كرده است  

رسد، اما در انجام اصـالح   در حقيقت هر چند فلسفه فويرباخ در متن نقد فلسفه مناسب بنظر مي. كند دهد، بسنده مي    فلسفه فويرباخ تقليل مي   

  .هاي فلسفي قرار داريم امانه امر واقعي در مقولهبيش از نفي فلسفه ما اينك در برابر كاهش خودك. سازد اش را آشكار مي مورد نظر ناتواني

در . دهـد  هاست كه ماركس را به ترك نقد اقتصاد سياسي بخاطر پرداختن به جلوه تازه مسئله نقد فلسـفه سـوق مـي                          بدون شك اين مسئله   

با اينكه تـا آن وقـت مسـئله فقـط     . يمكن ژرفش و راديكال شدن آن را مالحظه مي   » ايدئولوژي آلماني «و سپس در    » خانواده مقدس «واقع، در   

  .راه حل ترك فلسفه بخاطر علم بود) 4.(پذير كردن بود، از اين پس، داو مسئله سامان بخشي خروج از فلسفه است عبارت از نفي هستي

 علـم مشـروط اقتصـادي       بينيم كه در حقيقت     ريزي علم تاريخ عالقمند مي      در آنجا ماركس را به طرح     .    دومين مرحله ايدئولوژي آلماني است    

ايـن نقـد همـواره    . اين از ديدگاه اقتصاد سياسي است كه نقد انجام يافته اسـت  : مسئله عبارت از نقد اقتصاد به مفهوم ذهني است        . تاريخ است 

آن از ) تصـيرور (كنـد كـه شـدن      نقد نخست شكل تئوري تاريخ را پيدا مـي        . دهد  هدف گفتمان را بنابر نقد جامعه و نقد خودآگاه تشكيل مي          

دهد كه رشد نيروهاي مولد در نظام جامعه بـورژوايي           و بخصوص نشان مي   . آيد  هاي مالكيت و نيروهاي مولد در بيان مي         طريق ديالكتيك شكل  

ازينرو، علم تاريخ، شناخت امـر  . گردد منجر به زير سؤال بردن مالكيت خصوصي و برآمدن جامعه جديد به تعبير ماركس جامعه كمونيستي مي 

  .آورد  تا آن اندازه ناپديد بود، فراهم مي1843اقعي را كه د رو

چون مفهوم ماترياليسـتي تـاريخ بـدقت از طريـق تـز تعـين سـازمان        . گيرد ريزي مفهوم ايدئولوژي انجام مي       نقد خودآگاه در چارچوب طرح    

ها و خودآگـاه از ماديـت اقتصـادي           كند كه چگونه ايده     ميگردد، ماركس خود را وقف اثبات اين مسئله           اجتماعي بنابر پايه اقتصادي نمودار مي     

هاي اجتماعي را كه منـافع        آنها در هر سازمان اجتماعي طبقه     . كنند  هاي مالكيت اينجا نقشي تعيين كننده بازي مي         رابطه. گيرند  سرچشمه مي 

هاي مسلط كـه آن را    زيرا هر دوره به توجيه شكل.سازند هاي مختلف خودآگاه تاريخي را مشروط مي كنند و شكل    آنها ناسازگارند، مشخص مي   

ازينرو، ايدئولوژي نمايشگر ساختاري است كه خودآگاه تاريخي  . كوشند آن را حقيقي و عادالنه نشان دهند، گرايش دارد           دهند و مي    تشكيل مي 

مفهوم تقليل خودآگاه تاريخي به منافع : دئولوژيدر اين صورت، مفهوم اي. كند اش اشباع مي  را از باور به ضرورت و عدالت نوع سازمان اجتماعي         

، مفهوم (I. A, 44-45)) شوند آنها بعنوان وسيله تأمين سلطه نمودار مي(، مفهوم بعد سياسي خودآگاه و تئوري (I.A, 168, 172)مادي 

 و مفهـوم ابـداع   (I. A, 46)) مسئله عبارت از پنهان كردن سلطه با دادن شـكل عمـومي بـه منـافع ويـژه يـك طبقـه اسـت        (انكار سياست 

هـاي   بدين معنا كه واقعيت تاريخي چونـان نمـود ايـده   : آليستي ايده(يابد  ترين نمودش را در فلسفه مي آليستي و غير تاريخي است كه ناب        ايده

اي غيرتـاريخي توجيـه   بدين ترتيب كه تاريخ از راه هنجارهـ      : غير تاريخي . عدالت و حقيقت نگريسته شده، در صورتي كه آنها نمود آن هستند           

  .(I. A, 10, 14, 45, note 83)شده است، در صورتي كه برعكس اين باورهاي هنجاري بوسيله آن در بيان آمده است   



 ٤٥

» مانيفسـت حـزب كمونيسـت     «هـا در      وانگهي، درباره اين هدف   . كند  هايش را حفظ مي        بنابراين، ايدئولوژي آلماني از نقدگرايي پيشين هدف      

هـاي    كه مختص نشان دادن نزديكي انقالب اجتماعي بر اساس شرح مفهـوم جديـد ماترياليسـتي تـاريخ اسـت و رونـد شـكل                    )بخش نخست (

 1845با اينهمه، به سـخن خـاص مسـئله در          . توضيح داده شده است   ) بخش سوم (كند    ناخالص سوسياليسم از مفهوم ايدئولوژي را هدايت مي       

هاي نقدي، اعم از ديـالكتيكي يـا نقدگرايانـه      به هيچوجه در اين كوشش نيست كه خود را با الزامدر واقع، شكل گفتمان . ديگر نقدگري نيست  

هر چند فلسفه كنار ايـدئولوژي سـامان   . تز پندار ايدئولوژيك و حقيقت علمي ساختاري شده است بنابر آنتي» ايدئولوژي آلماني «. منطبق سازد 

شناسي علمـي كـه طبـق مـدل        انديشد كه رعايت اسلوب     پس بنظر، ماركس چنين مي    . ه است داده شده، گفتمان ماركس در سايه علم پا گرفت        

بـا اينهمـه، در مقياسـي كـه آن، تئـوري پنـدار       . كند  دسترسي به حقيقت را در اثرش تضمين مي(I. A. 21)گرايانه به تفسير درآمده  تجربه

ماركس از اين دشـواري آگـاه اسـت كـه     . كند) پروبلماتيك( را مسئله آفرين بايست اين ادعا سازد، تئوري ايدئولوژي مي    خودآگاه تاريخي را مي   

بنابراين، گفتماني چـون گفتمـان   ) 5.(بپذيرد آن را بر اساس تزي حل كند كه برحسب آن پرولتارياي فاقد مالكيت ناگزير فاقد ايدئولوژي است   

با اينهمـه، ايـن راه حـل بـا يكـي از      . اند بطور توجيهي مدعي حقيقت باشد    تو  دهد، مي   او كه قاطعانه خود را در موضع ديدگاه پرولتاريا قرار مي          

اگـر پرولتاريـا بوسـيله      . دهد  هاي سلطه سياسي را نشان مي       شود؛ تضادي كه بنابر آن او يكي از شكل          هاي مفهوم ايدئولوژي وارد تضاد مي       منبع

پـس بـه    . تأثيرهاي دركي از جهان است كه درك فرمانروايانش است        اش دستخوش     ايدئولوژي زير سلطه قرار دارد، براي اين است كه خودآگاه         

دشواري ديگر در ارتباط با تضاد علم و ايدئولوژي مربوط به شيوه مورد اسـتفاده  . اش را از او انتظار داشت   توان ناب بودن خودآگاه     هيچوجه نمي 

هاي اقتصاد سياسي و بويژه اسميث است كه بدون نقد پذيرفته شـده،   در واقع، او روي نتيجه  . هاي علم تاريخ اوست     ماركس براي بنا نهادن پايه    

  .كند) پروبلماتيك(آفرين  بايست آنها را مسئله شان مي كند؛ در صورتي كه موضع طبقاتي تكيه مي

اش بـاقي مانـد،    گفتمـان    هر چند ماركس از چنان روشي برخوردار بود، با اينهمه، موفق به رهانيدن خود از تضاد علم و ايدئولوژي كه گرفتار   

بينيم كه ماركس از پرودون كـه پـيش از    در آنجا مي. دهد  نوشته شد آگاهي يافتن از اين تضاد را نشان مي   1847كه در   » فقر فلسفه «. نگرديد

كنـد كـه پيشـتر چونـان      بينيم كه او به اقتصاد سياسي مراجعه مـي          و نيز مي  . كند  شد، انتقاد مي    آن بعنوان نماينده برجسته پرولتاريا تصور مي      

  .شد، نگريسته شده است كه پيشتر عليه فلسفه هدايت مي) 6(آليستي و غير تاريخي ضمانت علمي بودن و نقدهاي مربوط به وارونگي ايده

ت اقتصـاد   در اينجا مسئله عبارت از كسب شناخت مثبت علمي از واقعي          . ها از آن هنگام داو برنامه اقتصاد سياسي است             راه حل اين دشواري   

پـرده از آن الهـام        پردازد و در ايدئولوژي آلماني هنوز بـي         مي) 7(به همين خاطر، ماركس به بررسي دقيق انديشه اقتصادي          . داري است   سرمايه

البته، اين دغدغه شناخت كه موجب ترك فلسفه بخاطر علم است از ضرورت تأمل درباره صـحت گفتمـان اقتصـاد سياسـي و معنـي       . گيرد  مي

هاي  ايدئولوژي آلماني با دادن مفهوم قطعي بـه نقـد اقتصـاد سياسـي موجـب جـان                      انگيزي  ازينرو، پرسش . ناپذير است   ولوژيك آن جدايي  ايدئ

يكي الزام ضرورت گـذار از فلسـفه بـه    . گيرد شناسي قرار مي نقد اقتصاد سياسي از اين پس زير تأثير دو الزام اسلوب. گردد بخشي نقدگرايي مي  

 بـه نفـي   1845در صـورتي كـه آگـاهي يـافتن از تاريخمنـدي گفتمـان              . اش  ي الزام تأمل نقدگرايانه درباره شرايط صحت گفتمان       علم و ديگر  

اين تأمل، كه از . برعكس، مسئله عبارت از نشان دادن سازگاري ادعا درباره حقيقت و تاريخمندي است       . انجامد  اش مي   هاي هنجاري   بلندپروازي

بنابراين، براي مشـخص    . يابد  شود، بوسيله نقد انديشه اقتصادي گسترش مي        شناسي نقدي ناشي مي      جنبه صوري اسلوب   تر از   نقدگرايي و دقيق  
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اي اهميت دارد كه دو بخش كاپيتال، بخش اختصاص           كردن اين قضيه كه چگونه به اين انديشه مبادرت شده است، اكنون تحليل كردن رابطه              

  .كنند ش مختص تاريخ انديشه اقتصادي حفظ مييافته به شناخت علمي امر واقعي و بخ

  

     شناخت و تأمل

پـيش از  . كنـد   را مشـخص مـي  1843 و 1841ناپذير به نقدگري  شود، نقدگري نوآورانه و تقليل اي كه بين اين دو بخش ايجاد مي     نوع رابطه 

گيـرد، بررسـي      هاي پيشـين در نظـر مـي         ربرد نقدگري بيان تحليل آن بجاست كه برخي تفسيرهاي سنتي كه نقد اقتصاد سياسي را بعنوان كا              

بـدين ترتيـب   . كند هاي مختلف تحول آن را تكرار مي ريزي شده در هنگام مرحله     هاي طرح   ها و درونمايه    ماركس در كوشش خود مفهوم    . گردد

 و 1845در واقع، اثر بنابر تـرك نقـدگري       . آورد  هاي پيشين فراهم مي     او شرايط تفسير اين اثر نوآورانه يعني كاپيتال را برحسب مسئله آفريني           

ولي اكنون عالقمنديم بـه دو      . ما جلوتر به مورد نخست اين تفسيرها بازخواهيم گشت        .  تفسير شده است   1843 و   1841نيز بر اساس نقدگري     

  .مورد پسين بپردازيم

كننـد و از      هايي است كه جامعـه كنـوني را توجيـه مـي             انمسئله از يكسو، عبارت از افشاي گفتم      . هاي نقدي كاپيتال انكار ناپذير است          هدف

گردد كـه   نخستين هدف به نقد اقتصاد سياسي در مقياسي بازمي. سوي ديگر، قضيه عبارت از تدارك علم براي خدمت به پراتيك انقالبي است        

داري مبـادرت   اخالقي بـه افشـاي اخالقـي سـرمايه    باوري  كاپيتال بنابر الزام شك   . گيرد  گفتمان اقتصاددانان گرايش به توجيه جامعه را دربرمي       

هـدف دوم  . هاي اقتصادي آلوده اسـت  كند كه كم يا بيش آگاهانه به دكترين اساس براي توجيه آن بسنده مي   كند، بلكه به نقد ادعاهاي بي       نمي

ايشي مثل قانون پايين آمدن نرخ سـود را بيـان   هاي گر كاپيتال قانون. كند داري را دنبال مي ريزي تئوري امكان واقعي مبارزه عليه سرمايه    طرح

هاي مبادرت بـه آن   داري و راه كه وجود گرايش ويرانگر درون اين شيوه توليد را كشف كرده و از اين راه امكان مبارزه عليه سرمايه     ) 8(كند    مي

  )9.(كند ر پراتيك امكان واقعي آن كامل ميازينرو، نقد اقتصاد سياسي تئوري امكان اخالقي پراتيك انقالبي را بناب. دهند را نشان مي

طبق تفسير جاري نوآوري گفتمـان مـاركس مربـوط بـه            . كنند     اگر بحث وجود دارد، اين بخصوص درباره شكلي است كه اين نقدها پيدا مي             

شـناخت امـر واقعـي    . كنـد   مياين شكل ديالكتيكي هم نقد امر واقعي و هم نقد گفتمان اقتصاددانان را تنظيم     ) 10.(شكل ديالكتيكي آن است   

 با شماره صفحه مربـوط  .P.Fكه از اين پس با دو حرف (گفتار كاپيتال  ازينرو، پي. ناپذير آنهاست   شناخت تضادهاي امر واقعي و خصلت آشتي      

 تخريـب  (Le réel)قعـي  و آن نيـز بـا ذكـر امـر وا    ) 12.(رساند اثر را با كاربرد ديالكتيك نقدي و انقالبي بفرجام مي) 11)(شود نشان داده مي

در واقع، نارسايي ديدگاه اقتصاددانان از ناتواني آنها در دادن         . دهد   شرح مي  1841ريزي شده در      ضرور آن را بر پايه مدل ديالكتيك سلبي طرح        

ي طـرح مـاركس     پس اين ديالكتيك  مربوط به يگـانگ       ) 13.(شود  كنند، ناشي مي    شان را ساختاري مي     وضعيت عقالني به تضادهايي كه موضوع     

  .گرداند است، زيرا همزمان يگانه ديدگاه ممكن درباره واقعيت است؛ ديدگاهي كه نقد انقالبي آن را ممكن مي

آورد كـه   ماند و طرحـي را بيـاد مـي    اي باقي مي توان از اهميتي كه اينجا به شكل ديالكتيك داده شد و در وضعيت صرفا برنامه     با اينهمه، مي  

هـاي مختلـف بلـوغ نقـد اقتصـاد       در واقع، بررسي دقيق مرحلـه . ، در شگفت بود)14( اعالم كرده، اما هرگز عملي نكرده است  ماركس گاه آن را   

در صـورتي كـه عنصـرهاي       ) 15.(گيـرد   بازد و كم كم گفتمان شـكل مـي          ها به ديالكتيك رفته رفته رنگ مي        دهد كه مراجعه    سياسي نشان مي  
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مراجعه به فلسفه او ديگر براي تعريف شـكلي كـه نقـد را    . مانند باقي مي) 16(اند مديون هگل  بكار رفتهمتعدد انديشه و روش كه توسط ماركي  

، اين نمود تضاد سازش ناپذير و گـرايش  )17(دهد از سوي ديگر، اگر ماركس به تنزل نرخ سود نمود ديالكتيكي مي      . كند، كافي نيست    پيشه مي 

هاي خارجي براي آنها كه قـانون   تواند بنابر عامل در انديشه، گرايش انديشه ديناميكي وجود دارد كه مي. كند به نابودي شيوه توليد را بيان نمي   

ازينروست كه قانون ما امكـان واقعـي معـين از ديـدگاه بـدقت اقتصـادي را نشـان                    . كنند، مهار يا بكار انداخته شود       تلقي مي ) 18(را پيوستگي 

كنـد   بينيم كه اگر اين قانون تقريبا تضادي را بيان مي         پس مي . ها بستگي دارد    عامل سياسي مبارزه طبقه   اي به     دهد، كه كارآيي آن تا اندازه       مي

. شـود   داري نتيجـه مـي      دهد، اين از طبيعت سازش ناپذير اين تضاد نيست كه تخريب شيوه توليـد سـرمايه                 كه گرايش به ويراني را نمايش مي      

آنكه درباره آينده آنها داوري كند و آنها را به شـكلواره مشـترك                كند، بي   امعه موجود بسنده مي   پايه اقتصادي ج  ) 19(ماركس به بيان تضادهاي   

  .توسعه تاريخي ديالكتيكي تقليل دهد

نقد اقتصـاد سياسـي مبتنـي بـر از آن     .  تنظيم گرديد، بيرون آمده است1843   بنابر تفسير ديگر، طرح ماركس از مدل نقد ايدئولوژي كه در            

كند كه اقتصـاد سياسـي در آنچـه ابـديت شـيوه توليـد                 ماركس در جاهاي مختلف تصديق مي     ) 20.(قد ايدئولوژي اقتصادي است   خود كردن ن  

دهـد، دربـاره       شان به آنها مي     اي كه تاريخمندي موضوع     كند، ايدئولوژيك است و بدين ترتيب با رد كردن مفهوم ويژه            داري را فرض مي     سرمايه

ها چه با     كاپيتال مبتني بر اراده تصحيح كننده مفهوم تاريخي اين مقوله         . شود  وه توليد، گرفتار تفسير نادرست مي     هاي اساسي بررسي شي     مقوله

يـا در يگـانگي سيسـتم اقتصـاد         ) 21(تـاريخي   ) صـيرورت (شـان در شـدن        روش ژنتيك، چه با روش ساختاري يعني مشخص كـردن مفهـوم           

  )22.(داري است سرمايه

دهـد كـه منظـور از نقـد تأمـل روي       اين تفسير با مراجعه به اقدام در نقد ايدئولوژي از يكسو، نشان مـي           . وگانه است    شايستگي تفسير دوم د   

در واقـع،  . دهـد  ناپذير جنبه شناخت و جنبه تأمل نقد را نشان مـي  خيزد و از سوي ديگر، خصلت جدايي ها برمي  شرايط تاريخي صحت گفتمان   

هاي اقتصادي آن است، نوآوري گفتمان نتيجه اين واقعيـت اسـت كـه     عقول كردن جامعه بورژوايي در پايه  اگر هدف صريح كاپيتال عبارت از م      

در حقيقت، اثر پيوسـته و نـاگزير جنبـه شـناخت و             . كند و فقط تئوري مثبت موضوع آن نيست         شكل نقد انديشه اقتصادي پيشين را پيدا مي       

از نيرنگ توضيح نيست، بلكه ويژگي اساسي كوشش ماركس است كه شناخت بايد آن را در              مسئله آنجا عبارت    . آميزد  جنبه نقد گفتمان را مي    

  .نظر گيرد

) 23(شناسي نقدگرايانه كه ديگر نه از مدل نقد ايدئولوژي، بلكه از مدل تئوري ايـدئولوژي           با اينهمه، اين تفسير نارساست و از نوآوري اسلوب        

البتـه  . شـود  ضيح پندارهايي است كه از مشروط كردن انديشه بوسيله ماديت اقتصادي نتيجه مـي        هدف هميشه تو  . خبر است   گيرد، بي   مايه مي 

ماركس اكنـون در پـژوهش رونـدهاي        . اين هدف ديگر از اين پس مبتني بر تنها اين تصديق نيست كه تاريخمندي انديشه مولد پندارها است                 

  .شوند كند كه از آن مشتق مي هاي مختلف پندارهايي مبادرت مي  نوعنهد؛ او همچنين به بررسي مختلف مادي مولد پندارها گام مي

و نقـد  ) III-Iكتـاب  (چون شناخت : هاي دو بخش كاپيتال طرح شود    بر اساس اين تفاوت نقد و تئوري ايدئولوژي است كه بايد مسئله رابطه            

تواند به اين انديشيدن واگذاشته شود كه مسئله تنها عبارت            اند، طرح مي    آشكارا در آنجا در يگانگي يك كوشش تئوريك گرد آمده         ) IVكتاب  (

هـاي   هاي نخست و كتاب هاي كتاب فايده بررسي اختالف ميان نتيجه كتاب چهارم هدف بي. اين درست نيست . كناري نيست   از يگانگي يك هم   
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لكه همچنين در جهـت توضـيح دادن آن بـر اسـاس         كوشد، ب   كند و فقط براي نشان دادن اشتباه نمي         ديگر انديشمندان اقتصادي را دنبال نمي     

  .ورزد ريزي شده در سه كتاب نخست تالش مي تئوري ايدئولوژي طرح

روش ماركس در سه كتاب نخست كاپيتال ژنتيـك  . هاي پديداري است     اين تئوري مبتني بر دو اصل بياني فتيشيسم و وارونگي واقعي شكل           

داري كـه   هاي اساسي سرمايه نقطه حركت شرح از بررسي داللت. دهد نمايش مي) 24(سوي خارج است و خود را بعنوان خط سيري از داخل ب    

هـاي بـيش از پـيش     برپايه آنها است كه شرح بتدريج به بازسازي شكل. اند، تشكيل شده است بسيار ساده و بسيار انتزاعي   ) مانند كاال و ارزش   (

هـايي را    بنـابراين، كتـاب سـوم شـكل       . كنـد   مبادرت مـي  ) رقابت، درآمدها (داري    سرمايههاي پديداري شيوه توليد       بغرنج براي رسيدن به شكل    

و با اين شيوه، مجموع روش ژنتيك بايـد چونـان تئـوري خودآگـاه     . كند كند كه در آنها هر كس اقتصاد بورژوايي را درك مي             بندي مي   موضوع

هاي اساسي را صرفنظر از بـر مـال    كند كه آنها شكل هاي پديداري آشكار مي بنابراين، بازسازي اين شكل . عادي واقعيت اقتصادي نگريسته شود    

اند كه مسئله عبارت از نمودهاي واقعي واقعيت اساسي اسـت             هاي پديداري در مفهومي به نمودها مربوط        اين شكل . كنند  شان پنهان مي    نكردن

  .يك نمونه را بررسي كنيم. اندازد باه ميآميزيم به اشت كه ما را در هنگامي كه آنها را با واقعيت اساسي درمي

 مندي، مصرف كاال، تبديل پول به كاال نيسـت،           ها ديگر بهره    داري هدف مبادله    در سرمايه . است)  پول - كاال -پول ('A-M-A   فرمول كاپيتال   

، بلكـه بـراي فـروش خريـده     (M-A-M)شـود   كاالها ديگر براي خريـد فروختـه نمـي    .  است (M-A)بلكه برعكس فروش، تبديل كاال به پول        

تـر    گزاف'A، در اين معادله ('A-M-A)پول بعنوان سرمايه هنگامي وجود دارد كه به كاال براي افزايش آتي تبديل شود              . (A-M-A)شود    مي

راه حـل  . رسد  مي، ناممكن بنظر)27(شوند شان مبادله مي    با اينهمه، يك چنين چرخه در مقياسي كه كاالها همواره با ارزش           ) 26). ( است Aاز  

با اينهمه، چنين كااليي وجود     ) 28. (كند  تر از ارزشي است كه مصرف آن توليد مي          اين مشكل عبارت از وجود كااليي است كه ارزش آن پايين          

) وي كـار نير(اين مقوله نيروي كار ابداع ماركس است كه هدف آن خاطر نشان كردن همه آن تفاوتي است كه بين   . دارد و آن نيروي كار است     

دار در رونـد توليـد    دار و كار در نفس خود بمثابه آفريدگار ارزش در هنگامي كه توسط سرمايه           يعني ارزش كاالي پرداخت شده بوسيله سرمايه      

 امـا اكنـون درك    . كردنـد   كردند فرمول سرمايه را فهم ناپـذير مـي          هايي كه كار را همچون كاال تلقي مي         كالسيك. رهبري مي شود، وجود دارد    

درسـت ايـن تفـاوت اسـت كـه      . كنـد  شود كه كار ارزشي زيادتر از ارزش نيروي كار توليد مي            كنيم كه اين فرمول از اين واقعيت نتيجه مي          مي

  .نامد ماركس آن را اضافه ارزش مي

. گـردد   مربـوط مـي     پس گوهر حركت سرمايه پژوهش و جستجوي اضافه ارزشي است كه به مفهوم رابطه دروني متحد كننده كار و سـرمايه      

در واقع، اضافه ارزش در خودآگاه در اين شـكل اساسـي    . هاي بسيار پيشرفته حركت سرمايه اين رابطه اساسي را پنهان نگاهميدارد            البته شكل 

 اضـافه ارزش  در اين صـورت، ايـن  . البته در آن شكلي از وجود اضافه ارزش داريم      . نمايد   بلكه در شكل پديداري سود، رخ مي       گردد،  نمودار نمي 

از سوي ديگر، سود به اين      . گردد  كند، مربوط مي    اش را پنهان مي     هاي توليد كه خاستگاه     شود، بلكه به مجموع قيمت      ديگر به كار ربط داده نمي     

گـر    ند، جلـوه  كن  اش را هنوز پندارآميزتر مي      هاي پديداري متفاوت نفع، رانت و سود مؤسسه كه خاستگاه           گردد، بلكه در شكل     عنوان نمودار نمي  

واسـطه، بـدون    در نفس خـود، بـي   ) كميت پول آغازي  (ازينرو، يك شكل پديداري مانند نفع به توليد پنداري گرايش دارد كه سرمايه              . شود  مي

هـاي پديـداري و اساسـي توسـط      ماركس ايـن تفكيـك شـكل   . سازد گر مي   آفريند و آن را بمثابه مزد سرمايه جلوه         ميانجي روند توليد سود مي    
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با آنكـه كـار علـت و      . دهد  پديدار با گوهر بيگانه است و بيشتر وابستگي آن را تشكيل مي           . دهد  هاي وارونگي و ازخودبيگانگي را شرح مي        هوممف

  .كند آورد، سرمايه اينجا بعنوان خاستگاه اضافه ارزش جلوه مي انگيزه اضافه ارزشي است كه توضيح فرمول سرمايه را فراهم مي

شـود،   هاي وارونگي واقعي كـه بـه بيـنش هـر كـس تحميـل مـي        كنيم كه چگونه كتاب سوم كاپيتال ضمن توضيح شكل          ك مي    بنابراين، در 

هـاي توجيـه سـازمان اجتمـاعي          انجامد و اين پندار نتيجه      در واقع، وارونگي واقعي، به پندار مي      . دهد  همزمان تئوري ايدئولوژي را گسترش مي     

كند و در ضمن رابطـه سـود و كـار     داري را توجيه مي يقت، درك سود بعنوان مزد سرمايه شكل توليد سرمايه       در حق . آفريند  داري را مي    سرمايه

نتيجـه ايـدئولوژيك   . دارد و مغاير با اين تصديق سوسياليستي است كه بر حسب آن سود مبتني بر كار پرداخت نشده است                    كارگر را پنهان مي   

  .كنند پنداري توجيه كننده توليد ميدر مفهومي وجود دارد كه روندهاي اقتصادي 

) 29(در تئوري فتيشيسم كاال  : تر را كه از نخستين فصل كتاب يكم            اين تئوري وارونگي واقعي كه در كتاب سوم شرح داده شده، تئوري عام            

هـا آنجـا    ، اين واقعيـت كـه عامـل   دهد داري را توضيح داده و نشان مي ماركس آنجا تيرگي شيوه توليد سرمايه. كند توضيح داده شده، كامل مي  

در واقـع،  . آفريند هاي مشتق آن مي كنند، پنداري عام در زمينه طبيعت ارزش و همه شكل       اقتصاد را تنها در خالل پديدارهاي مبادله درك مي        

 ازينـرو، ايـن واقعيـت      .نمايد  در رابطه مبادله كااليي، ارزش يك شيء همچون كيفيت طبيعي اين شيء يا همچون رابطه ميان دو شيء رخ مي                   

برعكس، تمام تحليل ماركس معطوف به اثبـات ايـن اسـت كـه     . دهنده ارزش است    براي خودآگاه پوشيده است كه اين رابطه اجتماعي تشكيل        

 كـار  صرف نيـروي . ها تنظيم شده ها و در بين طبقه هاي مسلط  بين طبقه ارزش عبارت از صرف نيروي كار است كه بطور اجتماعي بنابر رابطه   

تـوان فهميـد كـه تأثيرهـاي      بدين ترتيـب مـي  . كند، بستگي دارد دار هنگام روند توليد اعمال مي   به اين شكل به مديريت و اجباري كه سرمايه        

  .اند ايدئولوژيك فتيشيسم كدام

گـردد، غيـر    هاي ناسازگار باز مـي    بقههاي ط   يكي اينكه واقعيت اقتصادي را با پنهان كردن آنچه كه در آن به رابطه             :    اين پندار دو نتيجه دارد    

هـاي   و ديگر اينكـه آن را ضـمن ناخوانـا كـردن هـر آنچـه كـه در آن از راه رابطـه        ) 30(كند كه با اينهمه به روشني سياسي است      سياسي مي 

  .پندار غيرتاريخي و غير سياسي از آنجاست. دهد گردد، امري طبيعي جلوه مي اجتماعي به تاريخ باز مي

هاي شـناخت   ازينرو، اين تئوري مانع . وري ايدئولوژي كه بر پايه اين دو اصل گسترش يافته، يك تئوري تيرگي عينيت اقتصادي است                  اين تئ 

تئوري وارونگـي واقعـي نشـان    . دهد واقعيت اقتصادي را مشخص كرده و از اين طريق به يكي دانستن پندارهاي ويژه اقتصاد سياسي مجال مي              

بـدين ترتيـب مـاركس    . انجامـد  مـي » اقتصاد عاميانه«شود و به نقد جريان غيرعلمي اقتصاد سياسي،  ي از نمود ناشي ميدهد كه پديدارندگ   مي

واسطه عينيت اقتصادي موفق بـه رهـايي از پنـدارهايي پديـداري نگرديـد و       هاي كمك بي دهد كه با باقي ماندن در شكل    گفتماني را نشان مي   

اقتصـاد  «آنهـا بـه نقـد جريـان علمـي اقتصـاد سياسـي،               . پندارهاي ويژه فتيشيسم از درجـه ديگرنـد       ) 31(.مانعي براي هر شناخت واقعي بود     

سـازد و ازينـرو،    شود، استوار مي اقتصاد كالسيك كوشش خود را روي زوال نمودها كه از اقتصاد عاميانه تغذيه مي       . انجامند  مي) 32(» كالسيك

هـاي بـين      ءها يا در رابطه     هاي متفاوت ارزش در شي      گراي شكل   سازي فتيش   اما قرباني همگون  . دهد  هاي مختلف ارزش را به كار ربط مي         شكل

هر چند اقتصاد كالسيك بجاي پيمودن تدريجي عينيت      . ماند، كه بخصوص به توليد پندار عينيت اقتصادي همگون گرايش دارد            شيء باقي مي  

واسـطه بـه يكـديگر متمايـل      هاي پديداري و ربـط دادن آنهـا بطـور بـي       شكل هاي اساسي و    اقتصادي از داخل به خارج به همانند كردن شكل        
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بر اساس اين دو نقد اقتصاد سياسي طرح ريزي شده در نخستين فصـل و در كتـاب سـوم               . چنين است پندار ويژه اقتصاد كالسيك     ) 33.(است

  .شود است كه در كتاب چهارم به بررسي انديشه اقتصادي مبادرت مي

. انجامـد، شـكل گرفتـه اسـت     نابر سير توضيح حقيقت شيء و تئوري پردازي ايدئولوژي كه بيدرنگ به نقد اقتصاد سياسي مي           پس كاپيتال ب  

هاي شناخت و نقد نبايد تنها بر پايه رابطه علت با نتيجه به يكديگر ربط داده شـود؛ زيـرا تئـوري ايـدئولوژي فقـط بـه تأثيرهـا در                  البته، جنبه 

در واقع، خودآگاه تاريخي به واقعيت اقتصـادي در نفـس خـود    .  كه شناخت مستقل از آن توسعه يافته مربوط نيست     خودآگاه عينيت اقتصادي  

قلمرو اقتصادي تنها قلمرو ساختار عيني نيست، بلكه وظيفه ذهني، وظيفه فعاليت بشـري را كـه توسـط نماينـدگان آگـاه رهبـري            . تعلق دارد 

تئوري ايـدئولوژي تئـوري ذهنيـت    . وان است كه امر ايدئولوژيك در گفتمان بياري فراخوانده شده استبه اين عن) 34. (گيرد  شود، دربر مي    مي

كسي است كه در روند توليد بـورژوايي در پراتيـك وارد و جـذب شـده     «هاي اقتصادي، تئوري خودآگاه   هاي عامل   اقتصادي، فرانمودها و مقوله   

يابـد   هاي عيني بين پول و كاال تحقق مي تحليل آن در ارتباط با بررسي رابطه. گيريم ر مينمونه فتيشيسم كاال را در نظ. (T.2, 184)» است

چنين است كه براي توضيح دادن پراتيـك مبادلـه، توضـيح فرانمـود ارزش در خودآگـاه                 . واسطه مقدم بر توضيح رابطه مبادله است        و بطور بي  

هاي گـردش سـرمايه در كتـاب سـوم مسـتلزم تئـوري        ترين شكل وضيح پيشرفتههمچنين، ت. هاي عيني مبادله است تاريخي مكمل ضرور پايه   

پـردازان   از اين ديدگاه، گذار از نقد ايدئولوژي به تئوري. دهد داران است كه جنبه ذهني آن را تشكيل مي         هاي آگاهانه سرمايه    پردازي استراتژي 

اي واپـس رانـده،       ايم، تـا انـدازه      اي سياسي واقعي آن، همانطور كه ديده      در صورتي كه ايدئولوژي عليرغم تأثيره     . رود  آن يك تصحيح بشمار مي    

ماركس اكنون در واقعيت آن و جنبه تشكيل دهنده امـر واقعـي             . ماند  شان بصورت انديشه باقي مي      همچون رهايي پنداري انگارهاي پايه مادي     

  .كند آن مكث مي

هاي اقتصادي عيني     د؛ از يكسو در مقياسي كه تئوري خودآگاه از شناخت تعين             پس جنبه شناخت شيء و جنبه نقد خودآگاه جدايي ناپذيرن         

شود و شناخت واقعيت اقتصادي مستلزم شناخت قطب ذهني آن است و از سـوي ديگـر، در مقياسـي كـه تئـوري خودآگـاه تئـوري           ناشي مي 

 نتيجه و مكمل شـناخت قطـب عينـي امـر واقعـي اقتصـادي            البته، نقد خودآگاه فقط   . واسطه نقد خودآگاه است     ايدئولوژي و بنابراين، بطور بي    

در واقع، اين نقد اسـت كـه توجيـه روش نقـد اقتصـاد           . دهد  شناسانه گفتمان را نشان مي      نيست؛ عالوه بر اين، اين نقد جنبه خودتأملي اسلوب        

ازينرو، مـاركس در جريـان   .  ايدئولوژي يافته استهايش را در نقد ايم كه طرح نقد اقتصاد سياسي يكي از انگيزه   ديده. آورد  سياسي را فراهم مي   

بررسي اقتصاددانان او را نسبت به تيرگي امر واقعي اقتصـادي متقاعـد   . دهد شناسانه مي هاي اسلوب اي به دلمشغولي هايش چنان مرتبه    پژوهش

 كاپيتال بنابر تئوري ايدئولوژي كـه دربـر دارد،          با وجود اين،  . را پديدار ساخت  ) 36(شناسي مناسب براي غلبه بر اين مانع          كرد و مسئله اسلوب   

اش را بـا پنـدارهاي خودآگـاه تـاريخي را بازتـاب       دهد صحت و شرايط گسست در نفس خود تئوري تيرگي امر واقعي است كه به آن امكان مي  

  .دهد 

هـاي پديـداري را بـر        كوشـد شـكل      روش مـي   اگر اين . آورد  اش را بدست مي     هاي     از اين ديدگاه است كه روش ژنتيك كاپيتال يكي از توجيه          

هـاي   اند، بازسازي كند، براي اين است كه مسئله آنجا عبارت از راه خنثـي كـردن دام   هاي انتزاعي كه در حالت پديداري ارائه نشده اساس اصل 

و قابـل  ) 37.(دهـد   قـرار مـي  اش را در برابر روش تحليلي كالسـيك  دانيم كه ماركس روش خاص تركيبي     مي. وارونگي واقعي و فتيشيسم است    

. (T. 2, 183 Sq;T. 3, 587 Sq)دهـد   توجه اين است كه ماركس اين اختالف را به مسـئله فتيشيسـم و وارونگـي واقعـي پيونـد مـي      
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آنهـا در ايـن امـر توفيـق يافتنـد از راه تجزيـه بطـور                 . هاي پديداري است    ها كوشش در خنثي كردن وارونگي واقعي شكل         شايستگي كالسيك 

هـاي ارزش   ازينروست كـه اسـميث و ريكـاردو سـرمايه و زمـين را منبـع         . هاي ساده تقليل دهند     هاي پديداري بغرنج را به شكل       ليلي شكل تح

اش را در  البته، اسلوب تحليـل آنهـا نـاتواني   ). كه عبارت از كار است(دهند  هاي ارزش نشان مي دانند، بلكه اصل واحدي را براي همه شكل         نمي

هايي دست يافت كه مفهـوم آن   توان به اصل زيرا با دست يازيدن به روش تحليلي فقط مي       . كند  گرايانه آشكار مي    ندارهاي فتيش خنثي كردن پ  

و » بـاطني «هـاي   تـوان از تضـاد بـين جنبـه        بعلت عدم بازسازي پديدار بر پايه عنصـر ذاتـي، نمـي           . ماند  هاي پديداري مشخص مي     بنابر مقدمه 

كنـد و در پرسـش    ازينروست كه ريكاردو مفهوم ارزش مربوط به مبادله را حفـظ مـي  . (T. 2, 184) بيرون آمد واقعيت اقتصادي» ظاهري«

گيـرد كـه    ماركس از اين واقعيت نتيجـه مـي  . ماند ، پرسش سنجه ارزش كه بر مبادله فرمانرواست، متوقف مي(T. 2, 183)» كميت ارزش«

اين تحليل بايد در مفهـومي كـه شـكل پديـداري         . به دادن تحليل از گوهر ارزش دارد      يك سنجه مستلزم يك گوهر براي سنجش است و نياز           

پس اين در اين سوي امر پديدار است كه بايـد  . هاي كاالها بين آنها مبادله است، انتزاع شود و مبادله موجود سنجه و نه گوهر را بنماياند     رابطه

چنين است نقطه حركت كاپيتال كه پس از شناسايي گـوهر           ) 38.(آيد  د كاال بدست مي   اين آگاهي از راه تحليل خو     : در پي آگاهي از ارزش بود     

هـاي وارونگـي واقعـي كـه عامـه       كند، چيزي كه ريكاردو براي دست يافتن به شكل       هاي ارزش مبادله را بطور ژنتيك بازسازي مي         ارزش، شكل 

شود كه پنـدارهايي   ازينرو، پديدارندگي بطور عقالني بترتيبي بازسازي مي. ودشوند، از آن بدر آيند، در برابر آنها متوقف مانده ب         مردم موفق نمي  

  .آفريند، خنثي شوند را كه مي

هايي كه ماركس بر اسـاس   در مورد مفهوم. اش بازتاب يافته است هاي تئوري ايدئولوژي    پس صحت روش خاص او توسط ماركس در اصطالح       

دستگاه مفهومي مورد استفاده ماركس در كاپيتـال از ابهـامي رنـج        . ند، بهمين ترتيب عمل شده است     ك  آنها امر واقعي اقتصادي را بازسازي مي      

هاي مـورد اسـتفاده       رسد كه مفهوم    در واقع، بنظر مي   ) 39.(ماركس از اين امر آگاه بود     . بهره نيست   برد كه از سرگردان كردن خوانندگان بي        مي

بدون شك براي از بين بردن اين ابهام است كه ماركس به          . ژگي انديشه ماركس گرايش دارند    هاي كالسيك هستند و به پنهان كردن وي         مفهوم

ها بـه   ها توأم با مراجعه هاي تئوري بيشتر وقت شرح معني مفهوم. آميزند هاي را درمي    گفتمان خود شكلي داده كه پيوسته توضيح و نقد مفهوم         

هـاي كاپيتـال روشـني        بدين ترتيـب، مفهـوم    . داده شده )  ها و يا در ساخت متن        يادداشت در(معني است كه در تاريخ انديشه اقتصادي به آنها          

كنند؛ در واقع،  هاي كالسيك حفظ مي    در حقيقت، بديهي است كه آنها همواره رابطه نقد را با مفهوم           . دهند  شان بدست مي    نامستقيمي از معني  

ريـزي دوبـاره    البتـه، ايـن رابطـه همـواره از طـرح       . را حفظ نكند  ) 40(ها  ي كالسيك ها  هيچ مفهومي در كاپيتال وجود ندارد كه رابطه با مفهوم         

هـاي ارزش   ها گرفته شده به اين عنوان و حتي در قالـب مفهـوم     هايي كه از كالسيك     از يكسو، هيچيك از مفهوم    . شود  تصحيح كننده ناشي مي   

سنتي تعيين شده كه بنظـر بايـد مـاركس بنـابر تكـرار آنهـا در آن سـنت              ها بنابر     معني اين مفهوم  . استعمال و ارزش مبادله تكرار نشده است      

. اند ريزي قطعي دوباره شده   و نيز بنابر تمايز سودمندي و ماديت تابع طرح        ) 41(در حقيقت، آنها بنابر تمايز ارزش و ارزش مبادله        . گنجانده شود 

ماننـد ارزش نيـروي كـار در برابـر ارزش     : هاي مورد عمل هستند هاي مقوله هاي مفهومي ماركس در نفس خود تصحيح        از سوي ديگر، نوسازي   

هـاي   تئوري ايدئولوژي به انديشيدن و توجيه كـردن مقولـه  . گردان/ متغير در برابر سرمايه ثابت/ كار، اضافه ارزش در برابر سود، سرمايه استوار    

هـا در مقياسـي      در واقـع، تكـرار ايـن مقولـه        . آورد  ك فـراهم مـي    هاي اقتصاد كالسـي     شان را با مقوله     هاي  دهد و تئوري رابطه     ماركس امكان مي  

ضـرورتا بايـد   «پس بنابر اسلوب تحليلي است كه . اي باشند كه هدف آن زايل كردن نمودها است     پذير است كه آنها نتيجه روش تحليلي        توجيه
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هايي اسـت كـه    نتيك، طرح ريزي دوباره نتيجهبدين ترتيب درك خواهيم كرد كه روش ژ. (T. 3, 589)»سازي و نقد مبادرت كرد به مفهوم

هـا   در مورد طرح ريزي دوباره كه اين مقولـه . (id)» تحليل، پيش فرض ضرور توضيح ژنتيك است«بوسيله روش تحليلي فراهم شده و ازينرو،    

 زيـر فشـار فتيشيسـم قـرار دارنـد و            ها  هاي كالسيك   ايم كه مقوله    در واقع ديده  . كند  شود، فصل فتيشيسم، تئوري آن را فراهم مي         را شامل مي  

يك نمونه آن را در گفتمان تمايز       . (گيرد  شود، از حذف فتيشيسم مايه مي       ها را شامل مي     توان نشان داد كه طرح ريزي دوباره كه اين مقوله           مي

ري خردپـذيري گفتمـان     در حقيقـت، ايـن تئـو      . پس تمام اهميت تئوري فتيشيسم قابل درك اسـت        ). ايم  ارزش و ارزش مبادله مالحظه كرده     

  .كند اي كاپيتال را توجيه مي كند و از اين راه دستگاه مقوله ها معين مي اش را با كالسيك دهد و مفهوم رابطه ماركس را نشان مي

نتيـك و   بلكـه از خودتـوجيهي اسـلوب ژ       . شود  پردازي قطب ذهني اقتصاد ناشي نمي          بنابراين، تئوري ايدئولوژي تنها از عمل كردن به تئوري        

ايـن  . كنـد، بينديشـد   هايي كه معين مـي  دهد به خود بعنوان روش كامل در حذف مانع   شود كه به آن امكان مي       اي ناشي مي    هاي تئوري   مفهوم

دهد كه بنابر آن نقدگري تشكيل دهنده گفتمان كاپيتال، گفتماني است كه بنابر آن سير شناخت بررسـي صـحت             اي را نشان مي     تئوري جنبه 

  .كند را دو برابر ميخاص آن 

شناسي نقد مبتني بر آگـاهي يـافتن و           جنبه صوري اسلوب  .  تفاوت دارد  1843بينيم كه نقدگري كاپيتال بطور چشمگير با نقدگري              پس مي 

اريخي نيسـت،  مسئله از اين پس ديگر مسئله مبارزه تأمل با خودآگاه ت. دستكم اين يكي از دو گرايش بود . مبارزه با تاريخمندي خودآگاه است    

برعكس در  . اين اختالف مربوط به رابطه جديد شناخت و تأمل است         . كند  اي است كه يك تئوري معين مي        هاي ويژه   بلكه مسئله مبارزه با مانع    

فه با اينهمـه، چـون فلسـ      ) 43.(جنبه تأملي تئوري كه جنبه فلسفي آن نيز هست، وارد در طرح تئوريك شده است              » ايدئولوژي آلماني «برنامه  

بنابر طرح خروج از فلسفه، عنصـر تـأملي گفتمـان ديگـر             ) 44.(اش نگاه داشته شده، به اين دليل هستي پذير نشده است            ، در نفي  1843مانند  

، تأمل درباره صحت آن، در شكل خودنقدي است كه توليد محتـوي گفتمـان را                1843در  . يابد  گفتماني نيست كه بر پايه آن دانش توسعه مي        

اين مدل بر اسـتقالل انديشـه، توانـايي داوري در خويشـتن و     . رود، فلسفي بود مدلي كه براي انديشيدن درباره تأمل بكار مي    . شود  دار مي   عهده

گـردد،    ديگر نقد به توسعه مستقل فكر بازنمي      . اكنون اين ديگر تأمل نيست كه محرك توسعه تئوريك است         . كشف حقيقت و خطا داللت دارد     

در حقيقت، اين واقعيت شناخت است كه به تئـوري ايـدئولوژي وابسـته              . گردد كه بر پايه شناخت شيء آشكار شده است          يبلكه به امكاني بازم   

سازد و بعنوان تئوري خطـا، شـناخت بـه     شناخت امر واقعي به عنوان تئوري خودآگاه بازگشت تأملي به گفتمان به  خويش را ممكن مي   . است

  .دهد اين تأمل شكل نقد مي

شناخت مستلزم تأمل در مقياسي است كه مضـمون تئـوري ايـدئولوژي را توليـد     . ينجا شناخت و تأمل بطور متقابل مستلزم يكديگرند     پس ا 

اين دوران پايه ايـرادي اسـت كـه بنظـر     . پردازد شناسانه اين شناخت مي كند و تأمل مستلزم شناخت در مقياسي است كه به توجيه اسلوب     مي

البته، ايـن توجيـه   . هاي خودآگاه تاريخي به توجيه خود بپردازد     اش با مانع    دهد كه از لحاظ گسست      به گفتمان امكان مي   تئوري  . آيد  قطعي مي 

مسئله آنجا عبارت از يك چرخه اسـت        . هاي خودآگاه تاريخي است     متضمن كسب شناخت از واقعيت اقتصادي و بنابراين گسست مقدم با مانع           

تواند مدعي رهايي از پندارهاي خودآگـاه تـاريخي    ماركس نشان داده است كه چگونه تئوري او مي      . بوط است و هر اشكال به ورود در چرخه مر       

، رهايي يابـد؟   هاي آن نزد ديگران شرح داده شده اما چرا نه؟ بنابر كدام محرك تئوري او توانست از پندارهاي خودآگاه تاريخي كه نتيجه         . باشد

  .اش توضيح دهد ساس تئوري خاص ايدئولوژيانتظار اين بود كه او آن را بر ا



 ٥٣

اش،  هاي گفتمان دربـاره صـحت خـاص         دهد كه درك كنيم چرا تأمل       اين راه حل به ما امكان مي      . يابيم     در كاپيتال راه حل اين اشكال را مي       

  .و نقد گفتمان ديگر پيدا ميكندبيش از آنكه شكل تأمل درباره خود پيدا كند، شكل نقد اقتصاد سياسي، يعني شكل تأمل در گفتمان ديگر 

     

     علم و نقد

بـا آنكـه    ) 45.(»كنـد   بدفهمي نقد در نفس خود در هنگامي است كه خود را بعنوان علم احساس مي              «     به گفته هابرماس، كاپيتال مشخصه      

 ضروري ندانسته است تئوري جامعـه را از  «گيرد، اعالم داشت،  هاي مادي سرچشمه مي  نقد شناخت را كه از خودآگاه بر پايه نفع  ماركس اصل 

دهد، براي ساختن نقـد انديشـمندان ديگـر اقتصـاد           تئوري ايدئولوژي ماركس كه كاپيتال آن را توسعه مي        ) 46.(»ديد نقد شناخت توجيه كند    

دگي دگماتيك حقيقت مطلـق     سياسي مورد استفاده قرار گرفته است، اما بيش از آنكه آن را با گفتمان خاص خود منطبق سازد در ادعاي بسا                    

  .افتد فرو مي

پيوندد كه گذار از نقـد بـه علـم را     خورد و بدين ترتيب به ديدگاه كساني مي اش تأسف مي    ازينرو، هابرماس از عدول ماركس از اصل نقدگري    

 اساسي و خارج از گفتمان تئوريك است        بنابر تفسير اخير، جنبه نقد، غير     . دانند  ريزي يك علم مي     ستايند و عظمت كاپيتال را مبتني بر پي         مي

اختصاص داده شده   ) 47(و بنابراين ديگر تنها مبتني بر نقد انديشمندان اقتصادي پيشين كه به توضيح نوآوري پروبلماتيك مستقل علم جديد                 

  .كليد كاپيتال است» ايدئولوژي آلماني«پس اعم از اينكه آن را بستايند و در جايي تأسف بخورند، . نيست

توان انكار كرد كه ماركس مدعي علمي بـودن   نمي. اند آيد كه اين دو تفسير در قدرناشناسي از نوآوري مفهوم علم در كاپيتال سهيم              بنظر مي  

امـا ايـن واقعيـت كـه توضـيح      . داد بندي كه خاص هر توضيح علمي است، تطبيق مـي         اش را با نيازهاي ناگزير و سيستم        كاپيتال بود و گفتمان   

ماركس در كاپيتال انديشمند بحران تئـوري بـاقي   . پذيرد به اين معنا است كه علم ديگر مدعي خروج از ايدئولوژي نيست ايه نقد را مي علمي م 

ستيز طبقاتي امر سياسـت و پنـدار در تئـوري  و از ايـن طريـق ظـاهر        . كند  از اين پس، مفهوم ايدئولوژي است كه آن را مشخص مي          . ماند  مي

تمام داو كاپيتال فراهم آوردن زمينه دگرگوني عقالنيتي است كه موفق به حفظ آن درون بحراني گردد كه آن                   ) 48.(دهد   مي تضادها را نمايش  

  .كند را رد مي

گفتار اثر نشان داده شده اسـت كـه در آن علميـت        در صورتي كه علم در كاپيتال بعنوان مخالف ايدئولوژي انديشيده نشده باشد، بوسيله پي            

كنـد   تاريخ علم آنجا بمثابه تاريخ غيرعلمي جلـوه مـي  . ها رجوع شده است  به هنجار عقالنيت مراجعه نشده، بلكه به تاريخ مبارزه طبقه       گفتمان

بديهي است كه نزد ماركس فرانمود كامال ديگري از تاريخ علـم وجـود دارد كـه               . يابد  هاي اجتماعي مي    كه اصل خود را در غير عقالنيت مبارزه       

هاي اسميث و ريكـاردو نسـبت داده    همانطور كه در متن پيشگفته به مقايسه اسلوب. ( صيرورتي مستقل به علم نسبت داده شده است      بنابر آن 

كند، بين دو مفهوم  هاي خود عمل مي كنيم كه ماركس، در مقياسي كه خالف گفته  ازينرو، اغلب مالحظه مي(T. 2, 161 sp).  شده است

انـد؟ بنظـر كوشـش مـاركس بيشـتر       آيـا آنهـا واقعـا بـراي او چنـين     ) 49.(شـود  نه متقابال جمع ناپذير دچار ترديد مـي بودا  درون بودانه و برون   

اش را بـا   اگر علم ناگزير است به تاريخ اجتماعي رجـوع كنـد، بـراي ايـن اسـت كـه بايـد رابطـه                      . بندي بهم پيوسته اين دو مفهوم است        مفصل

به ايـن منظـور معـين    . كند  ها متمايز مي    اي را در نظر گيرد كه گفتمان علمي را از ديگر گفتمان             ويژگيهمچنين بايد   . ايدئولوژي در نظر گيرد   



 ٥٤

الزام در قبول همزمـان ديـد   . گذارد، ضروري است هاي ديگر ايدئولوژيك فرق مي هايي كه بين صيرورت علم و صيرورت گفتمان    كردن مشخصه 

  .ها از آنجا است بودانه در تاريخ علم درون

براي اين كار بايد به كتاب چهـارم كاپيتـال رجـوع كـرد كـه موضـوع آن تـاريخ انديشـه                       : كنيم  بودانه را بررسي مي      نخست اين مفهوم درون     

بـه  » ها دربـاره اضـافه ارزش       تئوري«: در واقع . كند  كنيم كه ماركس علم را در خارج صيرورت آن درك نمي            در آن مالحظه مي   . اقتصادي است 

 دسـت    انداز تـاريخي    بعالوه، آنها به داوهايي در چشم     . كنند  هاي مختلف اقتصادي بسنده نمي      دي و ناكافي بودن دروني تئوري     بن  بررسي سيستم 

نخست، صيرورت علـم    . توان آن را بنابر دو مشخصه تعريف كرد         مي. كند  هاي مختلف را در ديناميك توسعه علمي وارد مي          يازند كه سيستم    مي

از ايـن ديـدگاه   . پـردازد  ها در مفهومي علمي است كه به زايل كردن نمودها مـي     انديشه كالسيك . گردد  ارها نمودار مي  بمثابه صيرورت رفع پند   

توانـد از   علم كه نمي. دهد البته، اين نخستين مشخصه، گرايش تاريخي را نشان مي) 50.(اند ها اقتصاددانان نقدي ناميده شده   است كه كالسيك  

شوند، بلكه همانطور كـه برتـري    به اين دليل پندارها يكباره توسط علم زايل نمي        . ماند  د كشمكش در پندارها باقي مي     ايدئولوژي آزاد شود، مور   

كند، آنها نه بكلي بلكـه تـا          همانطور كه فتيشيسم بازمانده از ريكاردو آن را تأييد مي         . شوند  دهد، بتدريج زدوده مي     ريكاردو بر اسميث نشان مي    

پيشرفت يك تئوري نسبت به تئـوري مقـدم بـر آن            . ها است   دومين مشخصه ديناميك علمي مربوط به حل مسئله       . اهند بود اي با آن خو     اندازه

سـازند،   ها پديدار مي هايي كه ديگر تئوري ها ضمن انتقاد از مسئله تئوري. هاي آن است تنها مبتني بر توسعه شناخت نيست، بلكه حل دشواري     

پردازد،   مي» ضرورت علمي در تاريخ اقتصاد    «وب اين پروبلماتيك است كه ماركس اسلوب ريكاردو را كه به تأييد             در چارچ . اند  به يكديگر متكي  

شود كه با حالـت قبلـي توسـعه        دهد كه با اينهمه در نفس خود بنابر واقعيتي توجيه مي            هاي راه حل اسميث نشان مي       بعنوان راه حل دشواري   

  )51.(تاريخي علم ارتباط دارد

ازينرو، ماركس توانسـت  . سازد آورند كه متمايز كردن گفتمان علمي از گفتمان غيرعلمي را ممكن مي           هايي فراهم مي    ن دو مشخصه سنجه      اي

كاپيتـال از  . انجـام داد » گفتار پي«علمي بودن كاپيتال را با رجوع دادن آن به تاريخ انديشه اقتصادي توجيه كند؛ همانطور كه او اين كار را در                      

 آنگونه كـه از بـين رفـتن فتيشيسـم بـاقي          - چه از حيث از بين رفتن پندارها       –هت علمي است كه در سير تاريخي علم اقتصاد جا دارد            آن ج 

 آنگونه كه كتاب چهارم –ها  دهد و از جانب تئوري فتيشيسم تاييد شده است و چه از حيث راه حل مسئله       ها آن را نشان مي      مانده از كالسيك  

  .ها است كند كه اضافه ارزش نمودار مسئله حل نشده نزد كالسيك آن را ثابت مي

كند، اين در چارچوب استراتژي است كه هدف آن از آن خود كردن حقيقت بمثابـه                 ها مراجعه مي       پس اگر ماركس در اثرش به اثر كالسيك       

شناسـي علمـي    گرايانه كه بنابر آن رعايت اسلوب       مبينيم كه او در هيچ چيز به پيشداوري عل          همچنين مي . ميراثي است كه سنت شناخته است     

بنـابراين،  . اگر مفهوم علم با مفهوم تاريخ سازگار است، براي اين است كه با مفهوم پنـدار متضـاد اسـت   . دهد  براي حقيقت كافي است، تن نمي     

اقتصـاد سياسـي كالسـيك را بـديهي فـرض        البته ماركس حقيقـت     . ادعاي علمي كاپيتال به اين معني نيست كه بطور قطع رها از پندار باشد             

حقيقت، كه از اين پس تاريخمندي شده       .  به پيش فرض قرار دادن وجود حقيقت در ايدئولوژي گرايش دارد           1843كند، همانگونه كه او در        مي

با معناسـت   . اين قرار است  از اين پس، محتوي مفهوم علم از        . اكنون به گفتماني بازگشت داده شده كه در آن پندار و حقيقت همزيستي دارند             

هـاي سـنتي حقيقـت و     اش از راه مراجعه به تاريخمندي ويژه علم، بيش از تكيه بر سنجه  كه ماركس براي مشخص كردن علمي بودن گفتمان       
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. كنـد   ، تاريخمند كردن نقدگري همزمان حقيقـت را ايجـاب و رد مـي             1843تالش كرده بود؛ در صورتي كه در        ) دليل، قياس و استقراء   (يقين  

  .رود هاي تاريخي بكار مي نقدگري از اين پس براي فرمولبندي مفهوم حقيقت در رابطه

بود بـر تـز اسـتقالل علـم      رسد كه او با پذيرش مدل درون        بنظر مي . انديشد  ها مي   ها بنابر تاريخ علم     اش با كالسيك       بنابراين، ماركس به رابطه   

اش را چونـان   هـاي خـاص   اگر ماركس گاهي كشف. ها سنجه توسعه علمي و نه پايه آن است راه حل مسئله. اين درست نيست  . گذارد  صحه مي 

بودانـه   كوشد اين مفهوم درون در واقع، ماركس مي. دهد، اين بخاطر توجيه و نه توضيح آنها است راه حل تضادهاي انديشه اقتصادي نمايش مي   

مفهوم ايدئولوژي مشروط بودن انديشه بنـابر سـير       . دهد، سازش دهد    يخ واقعي ربط مي   ها را به سير تار      بودانه را كه صيرورت علم      و مفهوم برون  

ايـن  » گفتـار  پـي «) 52.(بنـدي كنـد   پس اين اوست كه ناگزير بود صيرورت علـم و صـيرورت تـاريخي را مفصـل    . دهد تاريخ واقعي را نشان مي    

هر چند مسئله در هـر دو  . در دو مفهوم متمايز مورد استفاده قرار گرفته است        اما مفهوم ايدئولوژي آنجا آشكارا      . نماياند  بندي را به ما مي      مفصل

مورد عبارت از نشان دادن مشروط بودن توان انديشيدن بوسيه ماديت اقتصادي اسـت، امـا ايـن مشـروط بـودن چـه بمثابـه مشـروط بـودن                              

. هاي طبقاتي به سبك ايدئولوژي آلماني درك شده اسـت   نفعهاي اقتصادي بنابر تئوري ايدئولوژي كاپيتال و چه بمثابه مشروط بودن          مكانيسم

دهد كه مربـوط بـه پايـه تحليـل        اي را مي    شناسي  مفهوم ايدئولوژي كه در اين دو مفهوم مورد استفاده قرار گرفته، امكان به شكل گرفتن سنخ               

  .اند صاد عاميانه و اقتصاد توجيهي رده بندي شدههاي اقتصاد كالسيك، اقت اقتصاددانان در مقوله. بودانه تاريخ فكر اقتصادي است برون

آنهـا از ايـن راه مرزبنـدي    . دهند هاي اقتصاد كالسيك و عاميانه تأثيرهاي وارونگي واقعي و فتيشيسم را در گفتمان اقتصادي نشان مي          مقوله

ه علم بمثابه ديناميك زوال پندارهاي تعريف شده  ايم ك   در واقع ديده  . اقتصاد سياسي علمي اقتصاد كالسيك است     . كنند  عرصه علم را معين مي    

. شـود  كنـد، مشـخص مـي    هاي پديداري را توليـد مـي       اش با پنداري كه وارونگي واقعي شكل        ها بنابر گسست    با اينهمه، گفتمان كالسيك   . است

البته، آنها عليه اين پندارها     . مانند  يسم باقي مي  ها گرفتار پندارهاي فتيش     با وجود اين، كالسيك   . ها متمايزند   انديش  ها از عاميانه    ازينرو، كالسيك 

بـا اينهمـه، آنهـا      . ازينرو، آنها در كار و بنابراين در قلمروي توليد بيش از عرصه مبادله در جسـتجوي قـانون ارزش بودنـد                    . به مبارزه پرداختند  

  .فق بودنداي در آن مو دهد، تا اندازه همانطور كه خلط ريكاردويي ارزش و ارزش مبادله نشان مي

ها با مقيد كردن  مبارزه طبقه. گردد هاي مادي به ايدئولوژي باز مي    مقوله اقتصاد توجيهي در مفهوم مشروط بودن توان انديشيدن بر پايه نفع           

 محـدوديتي  شـود و بـدين ترتيـب آن را تـابع        ريـزي مـي     دارد، در خودآگاه طـرح      تواند انديشيدن بنابر الزام موجه نفع مادي كه آن را بيان مي           

در . هـاي مـادي سـازگار اسـت         ايدئولوژي با علم تنها در حد توافق آن با نفع         . ، كه سرآغاز گرايش غير علمي اقتصاد سياسي است        )53(سازد  مي

دهـد و بمثابـه    گردد، نشـان مـي   معني دقيق اصطالح، مفهوم اقتصاد توجيهي يك جريان از اقتصاد سياسي را كه جانشين اقتصاد كالسيك مي        

اقتصاد كالسيك، بنابر زوال پندارهاي مربوط بـه فتيشيسـم و وارونگـي واقعـي مسـتلزم نقـد       . شود كنش در برابر اقتصاد كالسيك تعريف مي    وا

در اين مفهوم است كه     . كند  داري را ايجاب مي     هاي شيوه توليد سرمايه     اين نقد، نامستقيم، نقد توجيه    . هاي ايدئولوژيك اين پندارها است      نتيجه

گيرد تا ايـن نتيجـه نقـد را لغـو      به اين دليل، اقتصاد توجيهي روياروي اقتصاد كالسيك قرار مي    . داند   اقتصاد علمي و نقد را همانند مي       ماركس

سازد و بدين سـان       اي است كه در آن نفع مادي كوشش تئوريك را تابع توجيه خاص خود مي                پس، مقوله اقتصاد توجيهي نمايشگر جنبه     . كند

كنـد و در حقيقـت دليلـي را شناسـايي            اين مقوله از اين را ه توضيح اقتصاد عاميانه، معاصر اقتصاد كالسيك، را تدارك مـي               . شود نافي علم مي  
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رسد كـه   ازينرو بنظر مي. كنند اقناع ايدئولوژيك محصول آن، بسنده مي: كند كه برخي اقتصاددانان به تبع آن به اليه قشري وارونگي واقعي       مي

  .داند  اقتصاد عاميانه و اقتصاد توجيهي را يكسان مي(P.F. 12)ماركس   

در واقع، اين گرايش نمايشگر اجباري است كه بطور كلي ديد طبقه بورژوا را به              .    البته، گرايش توجيهي تنها در اقتصاد غير علمي وجود دارد         

ها را بـرمال   هاي توجيهي در انكار ريكاردويي بحران يش گرا(T. 2, 587 sp)ازينرو ماركس در كتاب چهارم . كند اقتصاد سياسي تحميل مي

 كه با وجود اين تجربه اساسـي اقتصـاد   ( T. 2, 6. 1 Note)ها با تئوري ريكاردويي ارزش  دهد كه اين گرايش وانگهي، او نشان مي. كند مي

وجيهي همچنـين نمايشـگر نفـع مـادي از ايـن            بدين ترتيب بايد درك كرد كه مقوله ت       . دهد، پيوند يافته است     سياسي كالسيك را تشكيل مي    

اش بنابر ديد طبقاتي خود محدود شـده   اقتصاد كالسيك كه در ديناميك علمي و نقدي     . حيث است كه روياروي زوال كلي فتيشيسم قرار دارد        

سازي گرايش قبال موجـود در   تقلتواند اقتصاد عاميانه را بمثابه مس     ازينرو است كه ماركس مي    . هاي فتيشيسم را تحمل كند      ناگزير است نتيجه  

و ناممكن بودن هر پيشرفت اقتصاد سياسي فراسوي ريكاردو را كه در نفس خود نـاتواني حـداكثر فتيشيسـم را                ) 54(اقتصاد كالسيك بنماياند  

  (P.F. 11). »علم اقتصاد بورژوايي آنجا با محدوديت عبور ناپذير خود روبرو شده بود« :آورد، تأييد كند فراهم مي

تئـوري  . كننـد      بر پايه اين سنخ شناسي، هر دو مفهوم ايدئولوژي يكديگر را براي تشكيل تئـوري كامـل تـاريخ علـم اقتصـادي تكميـل مـي                          

اش نفـع   در صورتي كه ايدئولوژي در مفهـوم ثـاني     : سازد كه گفتمان اقتصادي بايد بر آن غلبه كند          هايي را مشخص مي     ايدئولوژي كاپيتال مانع  

بنابراين، ايدئولوژي موجود بعنوان مانع و خاستگاه پندار در علم كـه   . كند  هاي نخستين شناسايي مي     عنوان مانع براي برداشتن مانع    طبقاتي را ب  

هـايي تعلـق دارد     با اينهمه، بايد يادآوري كرد كه اين موضوع به متن         . شود، آنجا فقط بطور سلبي موجود خواهد بود         بنابر زوال پندار تعريف مي    

ايـم كـه تئـوري      ديـده . شود، در نفس خود به مشروط بودن ايدئولوژيك مراجعه شده اسـت             آن حركتي كه بنابر آن علم از پندار رها مي         كه در   

دهـد   ازينرو، ماركس گاه به اين پيشرفت علت ايدئولوژيك مي. ارزش كار ريكاردو حداكثر رهايي اقتصاد كالسيك از فتيشيسم را در نظر داشت          

آورد و  اين پيشرفت در مبارزه ايدئولوژيك مالكـان زمـين كـه اسـميث آن را در بيـان مـي                   . ث به ريكاردو را فراهم آورده است      كه گذار از اسمي   

داو تئوري ارزش كار ناظر بر اثبات اين موضوع اسـت  . ، به ثبت رسيده است)55(مبارزه ايدئولوژيك بورژوازي صنعتي كه ريكاردو بيانگر آن بود   

كردنـد، كمـك    به تشكيل ارزش، براي مبارزه با مديريتي كه مالكان زمين از سياست اقتصادي انگلستان درخواسـت مـي         كه زمين به هيچوجه     

در واقع، منطق بنيادي كردن اصـل تاريخمنـدي         . تز چنين عليت ايدئولوژي درباره پيشرفت علمي با نقدگري ماركس مطابقت دارد           ) 56.(نكرد

بنابراين، علم بايد نه بعنوان حركت رهايي از ايدئولوژي، بلكه بعنوان حركـت             .  ايدئولوژي سوق داده شود    بايد به دادن حداكثر توسعه در مفهوم      

در واقع، هيچ چيز مـانع از       ) 57.(سازد  پس بايد نشان داد كه چگونه ايدئولوژي زوال پندارهاي معين را ممكن مي            . در ايدئولوژي انديشيده شود   

هـاي معـين مـادي      با توجيه نفع -)114بنگريد به يادداشت ص     (ديدگاه درباره جهان    «يا  »  ديد -افق«  –اين نيست كه پذيرش مفهوم جهان       

ها به ترك هـر اميـدي از حقيقـت منتهـي نشـده       با وجود اين، انديشه گزيده شده در مبارزه طبقه   . هاي حقيقت وفق داده شود      محصول نتيجه 

  .است

ايـدئولوژي مـانع    . هاي علم و ايدئولوژي نمايشگر آن صـورت پـذيرد           پايه اين سنخ شناسي و رابطه     تواند بر        ازينرو، توجيه علميت كاپيتال مي    

  .پيشرفت علم نيست، بلكه الزمه آن است
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هـاي طبقـاتي بـورژوازي و پرولتاريـا      كند و آنها را بترتيب به ديـدگاه  گفتار، ماركس اقتصاد سياسي و نقد اقتصاد سياسي را متمايز مي          در پي 

گرانـه    است، چنان اسـت كـه فقـط گـرايش توجيـه      1830هاي     انقالب  اي كه نتيجه    ها طي دوره    بعقيده او، تشديد مبارزه طبقه    . دهد  مينسبت  

تواند اين نتيجه را بدست دهد كه نقد اقتصـاد سياسـي از ديـدگاه                 به اين دليل، پيشرفت علم فقط مي      . تواند در اقتصاد سياسي مسلط شود       مي

البته، نه اينكه ايـدئولوژي  . اش، ضمانت علميت آن را در نظر دارد اين تعريف نقد اقتصاد سياسي بنابر مضمون ايدئولوژيك  . گيردپرولتاريا انجام   

در متن ديگر، ماركس برعكس عالقمند است نشان دهد كه ديدگاه طبقاتي پرولتاري بـا فتيشيسـم      . پرولتاريا در نفس خود دليل حقيقت باشد      

از سـوي ديگـر، ديـدگاه    . يك سوسياليسم عاميانه وجود دارد، همانطور كه اقتصاد عاميانه وجـود دارد         .  واقعي سازگار است   و پندارهاي وارونگي  

كـار  «ازينرو، باوري كه بـر حسـب آن         . شود  اش مربوط مي    پرولتاريا در نفس خود مولد نوع جديد پندارها است كه به توجيه موقعيت اجتماعي             

  .ي او بيان شده است»نقد برنامه گوتا«، توسط ماركس در »منبع هر ثروت و فرهنك است

ديدگاه ايدئولوژيك پرولتاريا مانند ديـدگاه بـورژوازي        . تواند به پيشرفت علم كمك كند       واسطه، بلكه فقط با واسطه مي          ديدگاه پرولتاريا نه بي   

دهد كه با محدوديت ناشي از ديـدگاه طبقـاتي اقتصـاد           مي البته، اين ديدگاهي تعارض آميز است و بدين ترتيب امكان         . ديدگاهي محدود است  

سـازد و   تواند در نفس خود علميت را تأمين كند، اما برداشتن مانع فتيشيسم را ممكـن مـي    هر چند اين ديدگاه نمي    . سياسي مبارزه بعمل آيد   

هاي تئوري ريكاردو را در عصـر جديـد    يق است كه مسئلهاز اين طر. تراشد گيرد كه براي برداشتن اين مانع، مانع مي در برابر ديدگاهي قرار مي 

بودانـه تصـوير    تواند كـامال بنـابر مـدل درون    در اين مفهوم پيشرفت از ريكاردو تا ماركس مي        . نماياند  بنحوي كه حل آنها ممكن شده باشد، مي       

اش را در بيـرون از علـم، در حركـت     ري پايـه اما اين حركت ظـاه . كند هاي كالسيك بسنده مي در مقياس معيني، ماركس به حل مسئله  . شود

  .يابد ها مي واقعي تاريخ و مبارزه طبقه

مـا بـدون توضـيح دادن    . كند دهد كه كاپيتال شكل نقد اقتصاد سياسي را پيدا مي ها اين واقعيت را با روشني جديدي توضيح مي           اين تحليل 

بينـيم كـه عليـت كاپيتـال تنهـا در        حـال مـي   . ايم  صاد سياسي را مالحظه كرده    اي اقت   اي ماركس و سيستم مقوله      آن نزديكي به سيستم مقوله    

فرانمود اسلوب خاص : كند گرايانه تكرار مي شود كه مضمون حقيقت اقتصاد كالسيك را با آزاد كردن آن از پندارهاي فتيش              مقياسي توجيه مي  

تنها در قالب .  اقتصاد سياسي كالسيك از آنجا است      ها و اسلوب    هومهاي خاص ماركس بعنوان نتيجه نقد ساده فتيشيسم متبلور در مف            و مفهوم 

  .نقد اقتصاد سياسي است كه تئوري كاپيتال مبتني بر علميت است

در واقع . دهد شناسي نقدي را تشكيل مي      گردد و بخشي از بررسي ثانوي جنبه صوري اسلوب          گفتار شامل ساخت كاپيتال مي         پس كاركرد پي  

دهـد كـه    پـردازد و نشـان مـي       اش بـه توجيـه خـاص آن مـي           دهد كه تئوري در چارچوب تأمل دربـاره معنـي تـاريخي             يل مي اي را تشك    جنبه

در مقياسي كه اين توجيه به تئـوري كاپيتـال تعلـق دارد، خـود تـأملي آن را تشـكيل       . اش بيش از نفي مبتني بر علميت آن است    تاريخمندي

داري وابسـته اسـت، در نفـس خـود در كاپيتـال               هاي مختلف توسعه سـرمايه      ها كه به مرحله     زه طبقه در حقيقت، از يكسو، تاريخ مبار     . دهد  مي

اينهـا  . از سوي ديگر، تاريخ انديشه اقتصادي كه در كتاب چهـارم سـرمايه توضـيح داده شـده، بـه موضـوع اثـر تعلـق دارد                    . تئوريزه شده است  

  .اند گفتار براي توجيه علميت گفتمان مورد استفاده قرار گرفته بيني در پي بر پيشهاي نقدي هستند كه در آنجا شرح داده شده و بنا نتيجه
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  گيرِي    بعنوان نتيجه

كه نقد بيـرون نيسـت، بلكـه نقـد درون           (اين نقد تاريخمند شدن درونمايه نقد       .    نقد اقتصاد سياسي كمال تاريخمند شدن نقد ماركس است        

اش را ضـمن پـرداختن بـه     كه كاپيتـال حقيقـت موضـوع   (، تاريخمند شدن شكل نقد )دهد ا نمايش ميداري ر است و ازينرو، تضادهاي سرمايه 

كه اين موضوع ديگر مذهب يا سياسـت نيسـت،   (اش را  و نيز تاريخمند شدن موضوع) دهد بررسي شرايط تاريخي درستي اين توضيح شرح مي       

هـاي     بدست آمده، اكنون بنـابر تاريخمنـد شـدن         1843ها كه از      اريخمند شدن اين ت . دهد  فرض قرار مي  ) اقتصاد است : بلكه سطح تاريخ واقعي   

  .اند ماده و سوژه نقد تكميل شده

آليستي را كه بنابر آن حركت نقد فكر نقـد   آنگاه ماركس، انگار هگلي نقد دروني بنابر فرض مسلم ايده. پردازد  نقد به خودنقدي مي 1843   در  

هـاي   البتـه، انگـار خودنقـدي نيـز پيشـداوري     . كنـد  او با اين هدف نقد دروني و خودنقـدي را متمـايز مـي        . ندك  امر واقعي نيز هست، افشاء مي     

بر . در اين صورت، نقد سوژه و ماده خاص آن است        . كند  آليستي درونبودي انديشه در نفس خود و تسلط انديشه در نفس خود را حفظ مي                ايده

تواند مدعي توليـد حقيقـت    شود كه نقد نمي برعكس حال آشكار مي. دهد مان نقدي را توسعه ميهاي خاص آن است كه اين نقد گفت      پايه بيان 

هـاي علـم جسـتجو كـرد كـه        هـايي بعنـوان گفتمـان       بلكه بـرعكس بايـد حقيقـت را در گفتمـان          . نقد ديگر فلسفه نيست   . در نفس خود باشد   

ماده نقد كه اين سان تاريخمند شده اكنون، بوسـيله اقتصـاد سياسـي     . ازندس  شان در سنت مي     شان را مبتني بر تماس با تجربه و ثبت          هاي  ادعا

  .كالسيك گرد آمده است

البته، فلسفه نيز سوژه نقد تئوريـك  .  سوژه نقد پراتيك بود1843پرولتاريا پيش از اين در . اش، پرولتاريا، تاريخمند شده است     نقد بنابر سوژه  

كند، نيست؛ بلكـه   مسئله ديگر عبارت از پرولتاريا بعنوان طبقه جهانشمولي كه حقيقت را تضمين مي. وداينجا نقد تئوريك سوژه تاريخي ب   . بود

دهد و حامل بحران دوره      مسئله عبارت از پرولتاريا بعنوان سوژه مكمل تاريخي است كه بنابر مبارزه طبقاتي كه او را در برابر بورژوازي قرار مي                    

به اين دليل، عملكرد تأملي نقد اقتصاد سياسي ديگر بـه           .  نقد بيش از هميشه درگير بحران گرديده است        بدين ترتيب . است، تعريف شده است   

در واقـع،  . گـردد  شود، بلكه به اين سوژه مكمل و فرافكني اين بحران در تئوري احاله مـي               توانايي فلسفي بازگشت انديشه به خودش احاله نمي       

ايـن برونبـودي كشـمكش آميـز ايـدئولوژي بـورژوايي و             . كند  گري ايدئولوژيك پيدا مي     و شكل ستيزه  ريزه شده     ها در تئوري طرح     مبارزه طبقه 

تأمل ديگر مبتني بر بازگشت انديشنده به انديشيده در سـايه هنجارهـاي از            : سازد  ايدئولوژي پرولتري تأمل درباره اقتصاد سياسي را ممكن مي        

تأمل با وفق دادن خود با بحران تئوريك به هنجاري بودن بـراي قناعـت كـردن بـه          . يستپيش فرض شده يا نمودار شده در همان انديشيده ن         

هاي حقيقت در درون ايدئولوژي       اگر اين تأمل به توليد نتيجه     .  نيست تأمل نقدي تأمل چيزي جز    . دهد  دلبستگي به تضاد ايدئولوژيك پايان مي     

مـاركس در نقـد خـود از    . بظاهر متضاد است)  ديد-افق(هاي افق فكري  وديتپردازد، اين ضمن عمل كردن تضاد بحران و زايل كردن محد    مي

هـاي   اقتصاد سياسي كوشيد حقيقت اقتصاد كالسيك را بيان كند و از ديدگاه پرولتريا بـه آن بينديشـد، همچنـين او كوشـيد حقيقـت شـكل                 

. گري به آنها از ديـد اقتصـاد كالسـيك بـورژوايي بينديشـد     هاي جنبش كار هاي ايدئولوگ سوسياليسم را بيان كند و در نقدهاي متفاوت برنامه   

تواند بعنوان يگانه نمونه عقالنيت ممكـن      گردد، تأمل نقدي فقط مي      وقتي توان انديشيدن اين چنين تاريخمند شده و دچار بحران تئوريك مي           

  .نمودار گردد
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آيا مسئله عبارت از توليد حقيقت بر اساس آگـاهي از  . پذيرد ي   ممكن است چنين بنظر آيد كه ماركس بدين ترتيب هنوز مدل نقد هگل را م     

تضادها نيست؟ آيا مسئله بدين ترتيب عبارت از دست زدن به خودنقدي ايدئولوژي نيست؟ با اينهمه، فاصله گـرفتن از هگـل مسـلم و قطعـي              

. گردد، بطور كلي اينجا ديگر مناسب نيسـت         دار مي گيري در آنچه كه مفهوم تضاد دستكم در مفهومي كه هگل به آن داد، نمو                اين فاصله . است

كند، واقعيتي كه در نفس خود يك چيز يا يـك مفهـوم    دهد كه خالف خود را رد مي گري داخلي را نشان مي  بعقيده او اين يك شكل از ستيزه      

هاي متفاوت خودآگاه از تضـاد درونـي          در واقع، شكل  . شود   از اين مدل تضاد ناشي مي      1843خودنقدي و نقد دروني ايدئولوژي      . نامناسب است 

بلكـه بـرعكس در   . گردد گري كه شامل ايدئولوژي است به هيچوجه به درونبودش باز نمي          از اين پس، ستيزه   . كنند  توجيه و اعتراض پيروي مي    

ها ديگر شامل تضاد درونـي        لوژياين ايدئو . گردد، يا بنابراين واقعيت تنها عرصه رويارويي دو ايدئولوژي است           نفس خود از برونبودش مشتق مي     

گري در رابطه برونبودي شايسته است بـيش از           براي نشان دادن اين ستيزه    .  شان متضاد هستند    آنها تنها در مفهوم ناسازگاري متقابل     . نيستند

كنـيم كـه چـرا مفهـوم         همچنـين درك مـي    ). مانـد   داري بـاقي مـي      البته نقد اقتصاد سياسي تئوري تضادهاي سرمايه      (تضاد از تقابل حرف زد      

مسـئله عبـارت از درونبـود       . نه اينكه مبتني بـر هـويتي نيسـت        . گردد  تأمل بازگشت به خويش درك نمي     . خودنقدي بطور كلي مناسب نيست    

تقابـل،  بـودي بـودن    برون: هايي است كه بوسيله ساختار ايدئولوژيك تأمل بطور بنيادي بيروني و يكي از امكان     . نفسه فكر يا ايدئولوژي است      في

  .تكميل مفهوم نقد ماركسي از اين قرار است. ايجاد شده است

كند و جنبه تأملي بـه ارث رسـيده    شود؛ البته در ارتباط با آنچه كه فقط به تضمين علم اعتماد نمي    در كاپيتال گفتمان از نقدگري ناشي مي      

 حفـظ  - آغاز نقدگري ماركس–دهد، آنچه را كه از پيوند فلسفه و نقد  ن ميبه اين دليل، رابطه تأمل و بحران امكا     . افزايد  از فلسفه را به آن مي     

  .شده، رها سازد

هـا مفهـوم    سياست از اين پس به عرصه مبارزه واقعي تغيير مكان يافته است، مبـارزه طبقـه            . گيرد     نقد سياست جابجايي و تقليل را دربر مي       

دربـاره تقليـل خودآگـاه و تـوان انديشـيدن در      . گيـرد  گري اجتمـاعي سرچشـمه مـي    سياست چيزي است كه از ستيزه. دهد خود را به آن مي  

  .بطوري كه تأمل از اين سو به آن سوي سياست است. كند هاي آن را تعيين مي سياست، از اين پس، مفهوم ايدئولوژي است كه رابطه

ن و پندارهاي مربوط به آن است كه به گفتمان بـراي تـأملي              در واقع، اين بعد ايدئولوژيك آ     .    نخست اينكه، آن را سياست ايجاب كرده است       

  .شدن چه در زمينه شناخت علمي واقعيت و چه در زمينه نقد انقالبي واقعيت تحميل شوند

ممكن است خارج شدن از ايدئولوژي براي تـوان انديشـيدن دربـاره آن و نـه فقـط                 .    سپس اينكه، تأمل بوسيله سياست ممكن گرديده است       

برعكس، اگر انديشيدن درباره آن بدون خارج شدن از آن ممكن است، براي اين است كه در نفس خود از مبـارزه          . آن ضروري بنظر رسد   تكرار  

  .انديشد توان گفت كه اكنون به خويشتن مي گيرد و تقريبا مي كند؛ و نيز براي اين است كه روياروي خويش قرار مي سياسي عبور مي

هـاي هنجـارين سـنتي     ها درك شده، ديگـر طبـق مـدل      سياست كه بنابر مبارزه طبقه    . ل تأمل اكنون سياسي است       به همين دليل خود شك    

ها در برابر امر واقعي قـرار   گوهر سياست ديگر در هنجارهايي نيست كه گروه. شود گري انديشيده مي شود، بلكه طبق مدل ستيزه  انديشيده نمي 

گـري تنهـا رابطـه تقابـل را نشـان       ازينرو، تقليل سياست به سـتيزه . كنند بين خود آن را هدايت ميدهند، بلكه در كشمكشي است كه آنها   مي

  .همين رابطه است كه دربرگيرنده تأمل شايسته بعنوان تأمل نقدي و نه بعنوان تأمل هنجاري است. دهد مي
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ود است، تأمل نقدي بنابر آنچه كه ايـن حضـور اسـت در    ها موج اگر امر سياسي در بطن گفتمان.    سرانجام اينكه، سياست موضوع تأمل است  

سازد، در واقع نمايشگر حضور سياسـت در   هاي طبقاتي را مي مفهوم ايدئولوژي كه بر پايه توان انديشيدن اصطالح نفع  . گفتمان جا گرفته است   

ها با نفع همه يـا بـا يـك         هاي طبقه   نستن نفع يكي دا (دهد كه حالتمندي اين حضور انكار سياست است           ها است؛ اما همزمان نشان مي       گفتمان

در ارتباط با   . انداز ديگر ايدئولوژيك براي آشكار كردن بعد سياسي ضرورت دارد           ازينرو، تأمل نقدي و گفتار مبتني بر چشم       ). ضرورت هميشگي 

 كالسـيك از انكـار بعـد سياسـي     اين كشف امر سياسي در انكارش است كه كاپيتال خود را وقف آن كـرده اسـت؛ زيـرا بعـد سياسـي اقتصـاد         

اش به توجيه كـردن و    كند كه بعد سياسي اقتصاد كالسيك از اين قرار گرايش           گرايي ثابت مي    در واقع، تئوري فتيش   . شود  اش ناشي مي    موضوع

هاي بين   را بعنوان رابطهاش به تقليل اقتصاد به داده غير سياسي بوجود آمده است و آن             داري بر پايه گرايش     موجه دانستن شيوه توليد سرمايه    

در حقيقت مضـمون  . اند سازد كه به منبع ارزش و بنابراين به پايه عرصه اقتصادي مربوط هاي مسلط اجتماعي نمودار مي ها در قالب رابطه    ء  شي

پردازد و بعد سياسـي   د ميخيز گرايي از آن برمي كند و به نقد آنچه كه فتيش سياسي اقتصاد كالسيك نقد اقتصاد سياسي را افشاء و اصالح مي          

  .كشد را بنابر تئوري مناسب از موضوع بيرون مي

دهـد كـه    اين همانندي سياست و فلسـفه امكـان مـي   . اش در فلسفه بوده است    ناشي از دادن شكل مناسب به گوهر سياسي        1841   نقدگري  

البته، بطور قطع چيـزي از فلسـفه در بطـن نقـد             .  توأم بود  ، نقد سياست و نقد فلسفه     1843در  . پندارهاي يكي را در پندار ديگري تميز دهيم       

شايد گـوهر سياسـي فلسـفه از ايـن طريـق            . يابد  اين تأملي بودن در نفس خود به شكل سياسي تأمل نقدي تقليل مي            . نهايي حفظ شده است   

  .حفظ و مجزا و هستي پذير شده است

  

  

  

  ها نوشت    پي

  .3، 1،2، ج 1978، 1975، 1974يال، ها درباره اضافه ارزش، انتشار سوس تئوري -1

البيكا .شود و از منظر مسئله خروج از فلسفه بوسيله ژ منتهي مي» فقر فلسفه« به 1843» مقدمه«پيونديم كه از     آيندي مي   ما اينجا به پي    -2

و بـازنمود   براي مسـئله رابطـه ميـان نقـد سياسـت و نقـد اقتصـاد سياسـي                   . بررسي شده است  » وضعيت ماركسيستي فلسفه  «در اثرش   

البيكا، فرهنگ نقد ماركسيسم، . بن سومان، ژ. اتين باليبار، در ژ  » اقتصاد سياسي «هاي مختلف نقد اقتصاد سياسي بنگريد به مقاله           مرحله

PUF ،1982 

اسـي بكـار    براي تحليل نوع نقد اقتصاد سي     . كند  اش را منتشر مي      آلماني طرح نقد اقتصاد سياسي     -در پي انگلس است كه سالنامه فرانسه       -3

 In Althusser et al., lire le.  تا كاپيتـال 1844هاي  راسير، مفهوم نقد و نقد اقتصاد سياسي از دست نوشته. رفته بنگريد به ژي

Capital, vol. 3, Maspero, 1968 



 ٦١

ايـدئولوژي آلمـاني   . »...شـود  كند، پس اين در زندگي واقعي است كه علم واقعي، مثبت آغاز مي             اين جايي است كه نگرورزي را قطع مي       « -4

 21، ص 1976، انتشارات اجتماعي، ).i. Aنقل از (

كه خارج از جامعه رانـده شـده و خـود را نـاگزير در تقابـل بسـيار آشـكار بـا همـه              ... آيد  اي بوجود مي    طبقه« :37ايدئولوژي آلماني، ص     -5

گردد؛ خودآگـاهي كـه خودآگـاه كمونيسـتي اسـت و       ار مياز آنجاست كه خودآگاه ضرورت انقالب بنيادي پديد... يابد هاي ديگر مي    طبقه

 .»بينيم، بوجود آيد ها نيز هنگامي كه وضعيت اين طبقه را در آنها مي تواند در ديگر طبقه البته مي

 »متافيزيك اقتصاد سياسي«: IIبنگريد به فصل  - 6

در صورتي كـه مـاركس كوشـيد آن را در ايـدئولوژي            انجامد،    نقد سياست، سرانجام به يك جابجايي در زمينه اقتصاد به مفهوم دقيق مي             -7

دهـد،   تر علم تاريخ خيلي نزديك به فلسفه تاريخ، در آنچه كه اين علم شدن آن را به قانون توسعه يگانه تقليـل مـي     آلماني، در عرصه عام   

بـا اينهمـه، همـانطور كـه     . رسـاند   مـي در اين مفهوم نقد اقتصاد سياسي نقد فلسفه را بهتر از ايدئولوژي آلماني بـه انجـام               (يكپارچه كند   

داري به مدل تـوالي        را كه دليل نارسا بودن تقليل تاريخ سرمايه        1848بايد آنجا نتيجه ناكامي     !). خواهيم ديد، بدون بنا نهادن يك جامعه      

در ايـن بـاره بنگريـد بـه     . ستازينرو، اين امر مستلزم شناخت بسيار دقيق جامعه بورژوايي ا         . دهد، تميز داد    هاي توليد را بدست مي      شيوه

 54، 10،ص Découverte ،1993اتين باليبار، فلسفه ماركس، 

 و سـود  - كار پرداخـت نشـده  –هدف توليد در آنجا توليد اضافه ارزش   ) الف: گردد  داري بنابر واقعيت زير مشخص مي       شيوه توليد سرمايه   -8

 بـه جانشـين    مكانيسـم انباشـت سـرمايه   .  شده است- انباشته–ري گذا ها سرمايه  حاصل در ماشين    اين سود بيش از مصرف بي     ) ب. است

گرايش به پايين آمدن نرخ سـود و در       . ها بجاي كار گرايش دارد، در صورتي كه فقط كار آفريدگار اضافه ارزش است               كردن دايمي ماشين  

 .استكند، از آنج را مشخص مي) الف(داري  نظر گرفتن دوباره آنچه كه با اينهمه توليد سرمايه

ماركس انديشمند امر ممكـن، كلينـك زيـك، مـردين،        : واده. براي تفسير انديشه ماركس بعنوان تئوري اين امكان واقعي بنگريد به اثر م             -9

1992 

پردازد   هاي اقتصادي مي    زيرا كاپيتال به مسئله به گردش درآمدن ديالكتيكي مقوله        . ها در اين مفهوم توسط انگلس ارائه شده است           نمون -10

براي گسترش اين تفسير ديالكتيكي بنگريـد    ). 188 -197، ص   1974ها درباره روش علم اقتصاد، چاپ سوسيال،           انگلس، متن  -كسمار(

، اقتصـاد  H. Denis و   Minuit ،1960. »تـاريخ خودآگـاه طبقـاتي   «از گئـورگ لوكـاچ در   » ماركسيسم ارتدكس چيست؟«به فصل 

 PUF ،1980ماركس، تاريخ ناكامي، 

 PUF ،1992 كاپيتال، 1لوفور كتاب . پ.ژ در چاپ  -11

يك رسوايي، يـك كراهـت بـراي بورژواهـا و سـخنگويان آئينـي               ] ، هگل i.eو نه راز آميز شده،      [اش    در شكل عقالني  ] ديالكتيك[آن   «  -12

گنجانـد؛ زيـرا    اش را مـي  هاي موجود، ديالكتيك با همان اهميت، آگاهي نفي، نفي ضروري       زيرا در آگاهي مثبت از وضعيت شيء      . آنهاست

تواند آن را بـه آن تحميـل    كند؛ زيرا هيچ چيز نمي  آن به هر شكل جا افتاده در جريان حركت و بنابراين، به جنبه فناناپذير آن رجوع مي                

 ).P.F، 18(»  كند؛ زيــرا ديالكتيك در گوهر خود نقدي و انقالبي است
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توجيـه مبتنـي بـر تحريـف     «. »كنـد  يگانگي ضدها تضـاد را دفـع مـي       «ه است كه    ها عبارت از اين انديش       ازينرو، انكار توجيه آميز بحران     -13

همچنـين مـاركس تصـديق    ). T. 2، 597(» هاي بسيار ساده اقتصادي و بسنده كردن به تصديق يگـانگي در برابـر تضـاد اسـت     واقعيت

آنهـا بنحـو ديگـري كـه در قالـب ابهـام نباشـد،        آنكـه بتوانـد دربـاره     كند، بي داري را بيان مي كند كه پرودون تضادهاي توليد سرمايه      مي

 )III ص UGE ،197يك فصل انتشار نيافته كاپيتال . (بينديشد

كند كه چناچه فرصت داشت طرح خود را در زمينه نوشتن درباره ديالكتيك و اصـالح كـردن             در واقع، ماركس در مكاتبه خود تأييد مي        -14

؛ بـه  1858 ژانويه 14به انگلس، (كرد  ، عملي مي»و در عين حال رمزآميز كرده است    هاي درست ديالكتيك كه هگل آنها را كشف           قانون«

 ).1868 مه 9ديتسگن، 

 136 -145، ص 1985، كلينك زينك، ?Gue Faire du Capital:  درباره اين موضوع بنگريد به ژاك بيده -15

 تقاء از انتزاع به مشخص، تضاد گوهر و پديدارها، جايگاه نادرست مثل جنبه نادرست،  دور شرح و تفصيل، ار  روندها، دگرديسي - 16

 )180ص (گفتار   و در پيI در پيش از فصل آخر كتاب  -17

نويسنده اهميت ايـن نـوع قـانون را در     . 1979، ماسپرو،   »كاپيتال« مفهوم قانون اقتصادي در      Duménil:  درباره اين موضوع بنگريد به     -18

 دهد ساخت تاريخي كاپيتال نشان مي

روي از آلتوسر از خود پرسيد كه آيا مدل ماركسي تضاد با انگار ديالكتيك سازگار است؟ درباره اين موضوع بنگريد به فصل           توان به پي     مي -19

 1965، درباره ماركس، ماسپرو، »تضاد و تعين«

تـر    بـه پـايين   (گرايانـه و غيـر نقـدي اسـت             بعقيده هابرماس يكي از دو گرايش نقد اقتصاد سياسي چنين خواهد بود، گرايش ديگر علـم                -20

نوآوري ماركس مربـوط بـه جسـتجو در اسـلوب اسـت كـه بطـور                 . دالولپ به تفسير كاپيتال بعنوان نقد ايدئولوژي گرايش دارد        ). بنگريد

نقـد  «بعنـوان مثـال بنگريـد بـه        . هاي تـاريخي اسـت      هاي غيرتاريخي اقتصاد سياسي بجاي انتزاع       اساسي مبتني بر جانشين كردن انتزاع     

 27 -56، ص »كليد ديالكتيك تاريخي«، PUF ،1976، »اصرايدئولوژي مع

دارد، در صورتي كه ماركسيسـم بعقيـده او نقـد     اي است كه بنابر آن ماركس از ايدئولوژي اقتصادي نقاب برمي  بعقيده انگلس، اين وسيله    -21

كه تاريخي و بـازتاب بيـاني آن در انديشه        مسئله عبارت از يك روند صرفا منطقي نيست، بلـ        ] در كاپيتال [اينجا  « :ساده ايدئولوژي نيست  

 158، ص 1975، درباره كاپيتال ماركس، مسكو، نشر پروگرس، In Engelsپيوسـت كتـاب سـوم، . »اسـت

كند، هرچنـد از نظـر آنهـا ايـن       اين بعقيده نويسندگان كاپيتال را بخوانيد، روشي است كه ماركس با ايدئولوژي اقتصادي قطع رابطه مي               -22

 .دهد تيجه نقد ايدئولوژي نباشد، اما آن را تشكيل ميگسست ن

 .يابيم  بازمي171، ص .op. cit ما اين تمايز را در ژاك بيده،  -23

24-  G. Duménilدهد كه تمامي ساخت تئوريك كاپيتال بنابر اين اصل سامان يافته است  در اثر پيش اشاره شده نشان مي. 

 . وجود داردJ. Rancièreسياسي ناشي از آن در اثر پيشگفته  بررسي مكانيسم وارونگي واقعي و نقد اقتصاد  -25

 »فرمول عمومي سرمايه« :IV و 1 فصل  - 26

 »تضادهاي فرمول عمومي«  :IV و 2 فصل  -27



 ٦٣

 »خريد و فروش نيروي كار«  :IV و 3 فصل  -28

: 4، فصـل  PUF ،1987، ، نقـد كـار  j. M. Vincent براي تحليل اين تئوري و تفسـير كاپيتال بعنوان نقــد فتيشيسم بنــگريد بـه    -29

 .»نقد اقتصاد بعنوان شكل ارزش: بتواره كار و فرمانروايي آن«

 . براي تفسير كاپيتال بعنوان تئوري بعد سياسي عرصه اقتصادي به اثر پيشگفته ژاك بيده رجوع كنيد -30

چنـين  . شـوند  فاوت ارزش وارد تقابل ميكند كه در آن اجزاي مت     اي احساس مي    اقتصاد عاميانه دقيقا نزد آن خود را در از خودبيگانگي          « -31

هـاي آميختـه بـا توليـد          رسـند و در آن آنهـا در خودآگـاه عامـل             ها در پديده بهم پيوسـته بنظـر مـي           است شكلي كه بنابر آن اين رابطه      

ت تئوريك اسـت بـه ايـن    اقتصاد عاميانه كه بهمان اندازه بسيار ساده، طبيعي، مفيد براي همه و دور از هر دق      . يابند  داري دوام مي    سرمايه

: همچنـين بنگريـد بـه   . (T. 3, 597)دهد  پردازانه انجام نمي شود كه در واقع كاري جز بيان انگارهاي معمولي در زبان نظريه منجر مي

 »گانه انگارانه فرمول سه «25 فصل 3كاپيتال كتاب 

 بـيش از اقتصـاد عاميانـه روي اقتصـاد كالسـيك تكيـه               ، نقد اقتصاد سياسـي    »كاال و راز آن   ) بتواره(خصلت فتيش   «  :IV و   1 در فصل    -32

 .كند مي

 .T)» ها دارد واسطه، بدون ميانجي  سازي بي هاي مختلف و انجام ساده اغلب سعي در متمايز كردن هويت منبع شكل« اقتصاد كالسيك  -33

 (T. 2, 183 sp) اين نقد درباره اسلوب اسميث و ريكاردو گسترش يافته است (589 ,3

كـارل  « در J. Elsterايـن اقـدام توسـط    . شناسانه را در كاپيتـال جسـتجو كـرد    گرايي اسلوب هاي فرديت توان نشان ديدگاه مي از اين  -34

 .بعمل آمده است) PUF ،1989(» ماركس، يك تفسير تحليلي

ره بنگريد بـه اتـين باليبـار،       در اين با  . هاي ايدئولوژي و فتيشيسم را مالحظه كرد        توان يك تناقض بين مفهوم       در اين مفهوم است كه مي      -35

 (op. cit. P 42-79)فلسفه ماركس 

هـاي اسـلوب    ها و تصحيح پيش فـرض  چرخه تملك تدريجي شيء ، يكي دانستن مانع     . كند كه اين مانع مجزا باشد        البته، اين ايجاب مي    - 36

كـه در آن مـاركس ضـمن انتقـاد از خـود از      از اين ديدگاه، كاپيتال نتيجه نقدي اسـت  . شناسانه كه كاپيتال نتيجه آن است، از آنجاست 

 .اقتصاد سياسي انتقاد كرده است

 (O. 1, 254-256) و در متن اختصاص يافته به اسلوب اقتصاد سياسـي 57» مقدمه« بويژه در  -37

 . تحليل كاال به كشف خصلت دوگانه كار و تعريف ارزش بعنوان كميت كار اجتماعا الزم انجاميد -38

 .دهد  نشان مي1868 ژوييه 11 و كوگلمن 1868 ژانويه 8اش با انگلس،  ين رفتن آن در مكاتبه او خود را دلواپس از ب -39

هـاي اقتصـاد كالسـيك در     هاي چپ وجود دارد، نامستقيم است و بـا مقولـه    رابطه در مورد مفهوم كار اضافي كه مبنايش نزد ريكاردويي   -40

 .ماند ناپذير است، همبسته باقي مي آنچه نزد ماركس از مفهوم اضافه ارزش يا ارزش اضافي جدايي

. كنـد  ، ماركس از همانندسازي كه بين شيء مادي و كاال انجام گرفته انتقاد مـي (T. 1, 161) در نقد خود از تئوري اسميثي كار مولد  -41

 .يك ثروت غير مادي چون خدمات نيز يك كاال است
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ها به تحليل شيميايي در پيشگفتار و فصل فتيشيسم از آنجـا   مراجعه(رد گي  و ازينرو، بعقيده ماركس سير دانش جنبه تحليلي را دربر مي   -42

زيرا خود توليد محتـوي مفهـوم وجـود نـدارد؛ بلكـه رفـت و آمـد بـين مفهوميـت و                  . در واقع، سير دانش، ژنتيك و تحليلي است       ). است

 بنابر نقد پديـدار كـه معنـي آن برپايـه تئـوري      -1 :را) چون كاال يا فرمول سرمايه   (گفتمان بطور تحليلي پديدار     . پديدارندگي وجود دارد  

ازينرو، (هاي مفهومي پيشي       بنابر وضع ژنتيك حقيقت آن برپايه آزمون       -2شود    تعيين مي )  ارزش مبادله  -رد همانندي ارزش  (ايدئولوژي  

كنيم كه سير دانـش   كسو، مالحظه مي  اينجا از ي  . دهد  به مفهوم تقليل مي   ) دهد تمايز كار و نيروي كار انجام گيرد         تئوري ارزش امكان مي   

و از سوي ديگر، جنبه نقد از پيشرفت دانش جـدايي ناپـذير          ) ازينرو، ديالكتيكي نيست  (ها و تضادهاي پديدار بوجود نيامده         با خود مفهوم  

ود وارد كـرده  را در سيسـتم علـم خـ   » پديدارشناسـي «ماند چون او نقد خودآگاه  بدين ترتيب، ماركس هنوز نزديك هگل باقي مي    (است  

 ).است

 اين (i. A, 21)دهد  علم تاريخ است، تقليل مي» ها كه ممكن براي انتزاع كردن ترين نتيجه به تركيب عام« ايدئولوژي آلماني فلسفه را  -43

 .شناسانه اكنون تشكيل دهنده علم است جنبه اسلوب

همـانطور كـه كـارل كـرش در         .  تفسـير كـرد    1843ذير  توان نقد اقتصاد سياسي را بـر اسـاس پروبلماتيـك نفـي تحقـق پـ                   ازينرو، نمي  -44

در صورتي كه ناگزير با او موافقت كنيم كـه مفهــوم ايــدئولوژي    . (Minuit, 1964)اين كوشش را بعمل آورد » ماركسيسم و فلسفه«

 (cf. n. 2. P 87). دهـد ناممـكن بودن خـروج از فلـسفه را نشـان مي

 45، ص 2 تئوري و پراتيك، ج  -45

 78، ص 1976،يورگن هابرماس، گاليمار، » و توجهشناخت « - 46

خواهد بگويد كه پروبلماتيك جديد و موضوع جديـدي در برابـر       نقد اقتصاد سياسي مي   «: 23، ص   2، ج   »كاپيتال را بخوانيد  « :آلتوسر.  ل -47

 »...دهد آن قرار مي

بعنـوان  «و  « رود  شود؛ يعنـي بيشـتر بـه عمـق مـي            بيشتر به پايان خود نزديك مي     ) كالسيك و بنابراين علمي   (اقتصاد  « : ماركس نوشت  -48

 (T. 3, 590). يابد بيشتر توسعه مي» ها سيستم تقابل

) كاپيتال كه هدف محرك صيرورت اقتصاد سياسي كالسيك است        (شناسانه    چه مفهوم غايت    » ها درباره اضافه ارزش     تئوري« ماركس در    -49

 .F. R. پـذيرد  مـي ) هـا  هـاي طبقـه   داري و بنـابر مبـارزه   بر توسـعه سـرمايه  ضمن توضيح اين صيرورت بنا(گرايي را  و چه مفهوم نسبي

Mahieu ، 1977 هـا، بنگريـد بـه    بودانـه در تـاريخ علـم    هاي درونبودانه و برون گيري براي بحث درباره اهميت سمت. 7-46، ص :G. 

Canguilhem» ها هاي تاريخ و فلسفه علم در بررسي«، »ها موضوع تاريخ علم «Vrin, 1983, P. 9-29 

 (T. 3, 591). »شكل ازخودبيگانگي موضوع كار اقتصاددانان كالسيك و بنابراين نقد  است « -50

براي آغازيدن بـه بازتوليـد   ... خود را «البته، روش او، كه  . كند   اسميث از خلط گوهر و پديدارها با دست يازيدن به خود تحليل انتقاد مي              -51

اي آشكارا گوهر و پديـدارها        زيرا تا اندازه  . ماند  باقي مي ) پروبلماتيك(مسئله آفرين   » كند  كر توجيه مي  در زبان و در روند ف     ] پديدارها[آنها  

واسـطگي و   امـا بـي  . گيـري كنـد   كوشد پديدارها را از گوهر نتيجه ازينرو است كه ريكاردو به اين موضوع پرداخته و مي    . كند  را متمايز مي  
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سازد و بكار انداختن اسـلوب واقعـا     آن را نارسا مي-شود گرايانه امر واقعي ناشي مي ازي فتيش  كه از همگن س    –باوري اين استنباط      شكل

 (T. 2, 161 sp)كند  ژنتيك را ايجاب مي

هـا مـورد اسـتفاده قـرار          علم كه بطور وسيع در تئوري     . آورد  بودانه علم را فراهم مي      هاي تحليل برون     در واقع ايدئولوژي تنها يكي از اصل       -52

 گفتـه  P. F. 10,11داري توسعه كامل آن را آنگونه كـه او در   آگاهي كامل از سرمايه. گردد داري باز مي به درجه توسعه سرمايهگرفته 

كنـد كـه گفتمـان او فقـط      ماركس از نمونه دوم مشروط بودن انديشه بوسيله تاريخ آگاه بود، تا آنجا كه اعتراف مي      . كند  است، ايجاب مي  

در اين باره بنگريد به پيشگفتارهاي تجديد چاپ آلماني و ترجمه روسي مانيفست حزب             (و نه حقيقت قطعي باشد      تواند حقيقت گذرا      مي

 ).O. 1, P. 1480- 1484: كمونيست

مجهـز بـه   (انداز ويژه بنابر امر واقعي و بعنوان عرصه ديـد محـدود    ، يعني بعنوان چشم »افق ديد «گفتار، ايدئولوژي بورژوايي را بمثابه         پي -53

 كلمـه بـه     Gesichtskreis(» افـق ديـد   «. نگرد  شود، مي   در گفتمان اقتصاددانان مالحظه مي    ) نفع(اي كه از آنجا       بنابر نقطه ) افق ديد 

نيز بكار رفته، جايي كه مسئله در گفتمـان حـزب سياسـي پراتيكـي عبـارت از                  » مقدمه«اين مفهوم در    . دهد  معني مي » افق ديد «كلمه  

كنـد كـه بـه آنهـا      صـحبت مـي  ] هـا  تشديد مبـارزه طبقـه  [هاي  موقعيت«ماركس از ). O. 3, 389.است» خصلت محدود افق ديدش«

اتـين باليبـار   . (P. F, 11)» شان را در چارچوب افق ديد بورژوايي بسادگي دنبال كنند هاي دهند بررسي ديگر مجال نمي] اقتصاددانان[

هـايي كـه آگاهانـه يـا ناآگاهانـه         ، بـه مفهـوم سيسـتم ايـده        “خودآگاه طبقاتي ” ماركس اينجا تئوري  «: نويسد  درباره ايدئولوژي آلماني مي   

كنند، نساخته است، او بيشتر تئوري خصلت طبقاتي خودآگاه، يعني حدود افق فكري آن را ساخته                  هاي اين يا آن طبقه را بيان مي         هدف

 op. cit., P. 48فلسفه ماركس، . »است

هـاي   سياسي به درجه معيني از رشد چشمگير بعد از آدام اسميث دست يافت و خود را وقف شكل        اين تنها در هنگامي است كه اقتصاد         -54

پايدار، عنصر بازتوليد ناب پديدارهايي چون فرانمود اين پديدارها و عنصر خاص عادي آن كرد و براي تشكيل دكترين خاص اقتصـادي از        

شوند و در تبلوري كه جنـب   دي كه آدام اسميث از نظر گذراند، جدا مي فرانمودهاي عا (Say)ازينرو است كه بعقيده سي. آن جدا شد

هاي اقتصادي بعدي كه او بنياد نهـاد، اقتصـاددان عاميانـه خـوراك              بوسيله ريكاردو و ساخت   . شود  اقتصاد كالسيك وجود دارد نثبيت مي     

رود و  شود، يعني بيشتر بـه ژرفـا مـي     خود نزديك ميآفريند و بيشتر اقتصاد به پايان زيرا در نفس خود چيزي نمي  (كند    جديدي پيدا مي  

گيرد، و از ماده فـراهم آمـده          اش بيشتر در برابر آن بصورت مستقل قرار مي          يابد و عنصر خاص عادي      ها گسترش مي    بعنوان سيستم تقابل  

عالمانه، تلفيقي، بدون خصـلت و التقـاط   اش را در يك اثر  شود، تا اينكه سرانجام بهترين تجربه آيد، غني مي  هايي كه به آن نايل مي       شكل

 .بيابد

55-  T. 2, 50-51 . معرفي شـده  » مروج تجارت آزاد انگليس «ها، ريكاردو بعنوان  گرانه درباره غله هاي حمايت در بحث پيرامون لغو قانون

 O. 1, P. 146گفتگو درباره تجارت آزاد . است

 ,.P.F)سـازد   را مـي » هايش تخته پرش پژوهش... هاي طبقاتي  نفع انه از تقابلآگاه«ريكاردو : گويد  در اين مفهوم است كه ماركس مي - 56

 و نقـــد نفــع   (T. 1, 430-491)همچنين بنابر ناسازگاري اجتماعي است كه ماركس پايه اقتـصاد كالسـيك را بوسـيله پتـي. (11

 .آورد  در بيان مي(T. 3, 552-553)بعـنوان شـكل مسـتقل اضـافـه ارزش 



 ٦٦

ايـن شـناخت   . كوشد درباره علم تحت شرايط تاريخي و ايدئولوژي بينديشـد           ا يك شناخت شناسي ابتكاري طرح ريزي شده كه مي          اينج -57

درباره ايدئولوژي و عقالنيت «، »ايدئولوژي علمي چيست«بويژه بنگريد به . يابد  گسترش ميG. Canguilhemشناسي مخصوصا نزد 

 33-45 ص ،Vrin ،1981» هاي زندگي در تاريخ علم

هـاي بـيش از پـيش     مبارزه طبقاتي در آن وقت در پراتيك و تئوري شكل   .  بورژوازي در فرانسه و انگلستان قدرت سياسي را بدست آورد          -58

پس تحول تـاريخي خـاص جامعـه بـورژوايي بـا هـر            «روشن تهديد آميز پيدا كرد و ناقوس مرگ اقتصاد بورژوايي علمي را بصدا درآورد؛               

و در مقياسي كه ايـن نقـد يـك طبقـه را     .  بورژوايي ناسازگار بود، اما به هيچوجه پيشرفت نقد آن را نفي نكرد  “اقتصاد”پيشرفت ابتكاري   

: هـا   داري و باالخره از بـين بـردن خـود طبقـه             پردازد كه به درهم نورديدن شيوه توليد سرمايه         اي مي   كند تنها به معرفي طبقه      معرفي مي 

 (P.F. 11, 12)» پرولتاريا گرايش دارد

هـاي   در تئـوري » سوسياليسـم عاميانـه  «مفهـوم  .  درونمايه، يكي از ايرادهاي پايدار ماركس به نقد اجتماعي پرودون و سن سيمون است    -59

 T. 3, p. 552: مربوط به اضافه ارزش وجود دارد

60 -  O. 1, p. 1413-1415 

 

 


