
 
 

 

  

  ""م و فلسفهم و فلسفهسسمارکسيمارکسي""ی ی مسأله مسأله موقعيت کنونی موقعيت کنونی 
  ))و پاسخی به انتقاداتو پاسخی به انتقادات((

  

 نوشته ای منتشر شد در بQاره ی  ١٩٢٣در سال . ١هر مکتوب تقدير خويش را دارد 

    ای کQQه از لحQQاظ نظQQری و عملQQی از اهميQQت     مسQQأله رابطQQه ی مارکسيسQQم و فلسQQفه،   "

يت به شدت علمی اش به اين نوشته عليرغم خصوص." فوق العاده ای برخوردار است

بQQه اوج خQQود زمQQان آن هQQيچ رو پيونQQد پراتيکQQی اش را بQQا مبQQارزات عصQQر مQQا، کQQه در   

را داشت که از سوی گرايشی که عمًال آن پس طبعًا آمادگی . رسيده بود، منکر نمی شد

به ستيز برخاسته بود، از لحاظ تئوريکی نيز با برخQوردی مغرضQانه و طردآميQز    آن با  

نوشQته، در تئQوری و بQه     آن  از طرف ديگر انتظQار مQی رفQت گرايشQی کQه              . دومواجه ش 

         بQQوده اسQQت بQQه شQQيوه ای    آن گيQQری پراتيکQQی   کمQQک تئQQوری در مقQQام دفQQاع از سQQمت   

يQک تئQوری مQورد بررسQی و سQنجش      عنQوان  را بQه  آن بی طرفانه و حتی با حسن نيت  

 در ارزيQابی خQود     بورژوايیعلم  فلسفه و   . ونه اتفاق افتاد  راما اين هر دو وا    . قرار دهد 

 تQِز مQورد   با نديده گرفتن پيش شرط ها و پيامدهای پراتيکی  " مارکسيسم و فلسفه  "از  

 تحريQف  تQز، در قبQال محتQوای تئQوريکی    آن اثQر و بQا درک يQک طرفQه ی خQوِد      آن  دفاع  

اثر موضع مثبت اتخاذ کرده است و به جای ارائQه و نقQد مشQخص نتيجQه ی     آن شده ی  

آن نوشQته در خQدمت تQدوين و اثبQات     آن ری و پراتيکی که تمامی تحليل های        واقعی نظ 

     يعنQQQی تصQQQديق و شناسQQQايی   -از نظQQQر بQQQورژوازی آن " خQQQوب"اسQQQت، وجQQQه ظQQQاهرًا   

 يعنQی اعQالم   -ی بQورژوازی بQرا آن  را در مقابQل جنبQه ی عمQًال بQد        -واقعيت های معنوی  

هQQا از طريQQق عمQQل مQQادی و   نQQابودی و رفQQع ايQQن واقعيQQات معنQQوی و زيربنQQای مQQادی آن    

 بQه نحQوی يQک جانبQه برجسQته کQرده و ايQن            -معنوی، عملQی و نظQری طبقQه ی انقالبQی          

                                                 
١- Habent sua fata libelli  
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از سQوی  . ٢مQد گفتQه اسQت    آنتيجQه ی جزئQی را بQه مثابQه ی يQک پيشQرفت علمQی خQوش        

رسQمی امQروزی   " مارکسيسQم "عمده ی جريان صاحب اعتبار هر دو نمايندگان  ديگر،  

 نوشته ی بQی ادعQا تمQردی رافضQانه را برعليQه برخQی       با شمی غريزی بيدرنگ در اين  

 عليQرغم همQه ی اختالفQات بQين هQر دو مQذهب کليسQای قQديمی مارکسيسQم          هQا، کQه   جQزم 

      شQQQان  داده انQQQد، و در محضQQQر شQQQورای گردآمQQQده      مشQQQترک انQQQد تشQQQخيص    ارتQQQدکس، 

يرفتQه  انحQراف از تعQاليم پذ  عنQوان  مقالQه ارائQه شQده بQود بQه      آن نظرگاه هايی را کQه در       
  .٣ محکوم کردندشده

ايQQدئولوژيک هQQر دو کنگQQره ی  نماينQQدگان آنهQQا برمبنQQای در اسQQتدالالت انتقQQادای کQQه  

 را بQه  "مارکسيسQم و فلسQفه  "، تشQکيل دادگQاه تفتQيش عقايQد بQرای           ١٩٢٤حزبی سال   

                                                 
 “Politische Literaturberichte der Deutschen  Politik. ک. ب$ه عن$وان مث$ال ر   - ٢

Band I, Heft ٢ Hochschule für 

نکته ی به ويژه قابل مالحظه آن است که با اين درک مارکسيسم عاميانه، که ساختار معن$وی      "

اص$$$ول اساس$$$ی تفک$$$ر   . جامع$$$ه ي$$$ک ش$$$به واقعي$$$ت اس$$$ت مخالف$$$ت م$$$ی ورزد      ) اي$$$دئولوژيکی(

        ي$$ن س$$اختار را ب$$رای واقعي$$ت ب$$ه نح$$و ق$$انع کنن$$ده ای روش$$ن        مارکسيس$$تی اهمي$$ت برجس$$ته ی ا  

) Laszlo Radvnyi(ي$$$ا بخ$$$ش پاي$$$انی بررس$$$ی مفص$$$ل و عمي$$$ق ال ش$$$لورادوانی  ." م$$$ی کنن$$$د

حت$$ی آن ک$$س ک$$ه در مب$$انی  : "S٥٢٧ff ,Archiv für Sozialwissenschaften LIII٢در

 اکونوميس$$م نيس$$ت؛ - اص$$يل پ$$اناعتق$$ادی ب$$ا مؤل$$ف ه$$م نظ$$ر نيس$$ت بايس$$تی بپ$$ذيرد ک$$ه مارکسيس$$م  

ساختار اقتصادی را تنها قلمرو برای تمام واقعيت نمی شمارد، بلکه سپهرهای معن$وی را ني$ز ب$ه               

  )٥٣٥همانجا ص ." (مثابه ی بخش های واقعی شالوده ريز کل حيات اجتماعی می شناسد
مع عم$ومی  سخنرانی ولس رئيس حزب سوسيال دمکرات آلمان در مراسم گشايش مج. ک. ر - ٣

" بازچ$$$$اپ در ارگ$$$$ان مرک$$$$زی ح$$$$زب سوس$$$$يال دمک$$$$رات آلم$$$$ان،       (١٩٢٤ح$$$$زب در س$$$$ال  

Vorwärts) " ؛ و ني$$$ز س$$$خنرانی افتتاحي$$$ه ی دبي$$$ر ک$$$ل ب$$$ين المل$$$ل    ١٩٢٤٫٦٫١٢در ) ب$$$ه پ$$$يش

کمونيستی، زينويوف، در پنجمين کنگره ی بين الملل کمونيس$تی ک$ه در هم$ان ت$اريخ برگ$زار ش$د         

 VI Jahrgang Nr٧٩vomطبوع$$اتی ب$$ين الملل$$ی کمونيس$$تی   خبرگ$$زاری م"بازچ$$اپ در (

٢٫٧٫١٩٢٤, S٩٦٥ff Nr ٧٩ (vom ٢٨٫٦٫١٩٢٤, S.٩٣١ff .  

2



 
 

 

   چQQه در وهلQQه ی اول بQQيش از همQQه مايQQه ی شQQگفتیآن لحQQاظ نظQQری مسQQتدل کQQرده انQQد، 

 آنهاست؛ چيزی که با توجه به عدم توافق نظQری و  امل محتوايی هماهنگی ک می شود،   

تفQاوت تنهQا در   . عملی اين گرايش ها در سQاير مQوارد، تQا انQدازه ای غيرمنتظQره اسQت            

را بQه   " رشپروفسQور ُکQ   "سوسيال دمکQرات ديQدگاه      ) Wels(ِولس  : اصطالحات است 

ديدگاه را به مان همحکوم می کند و زينوويوف کمونيست " کمونيستی"ارتداد عنوان  

در واقQع، تمQامی اسQتدالل هQايی کQه از طQرف بامQل        ". رويزيونيسQتی "ديQدگاهی  عنQوان  

)Bammel (ل   وQQلوپ)Luppol(   ونQQورين؛ بالکQQارين و دبQQبوخ ،) Bela Kün( و 

آن منتقد و ديگر )Dunker(و دونکر) Thalheimer(هايمر ، تال)Rudas(روداس
يش عقايد برای جرج لوکاچ که بعدًا در باره ی باط با دادگاه تفتتدر ار (حزب کمونيست

نظQرات مQن ارائQه شQده انQد، چيQزی        برعليه  مستقيم يا غيرمستقيم    ) بحث خواهم کرد  آن  

فراکسQيون  نماينQدگان  اسQتدالل هQايی کQه سQرکرده ی          همان  نيست جز تکرار و ادامه ی       

در ، کQارل کائوتسQکی   نظريه پرداز حQزب سوسQيال دمکQرات       ديگر مارکسيسم رسمی و     

مQدت هQا   آلمQان  بررسی مشروح اين نوشته در نشريه ی تئوريQک سوسQيال دمکراسQی      

می برد با تQاختن   گمان  از اين رو برخالف تصور کائوتسکی که        . ٤پيش طرح کرده بود   

       را هQQدف قQQرار  " کمونيسQQمپQQردازان همQQه ی نظريQQه  "بQQه نوشQQته ی مQQن ديQQدگاه هQQای     

براسQQاس از جQQای ديگQQری مQQی گQQذرد؛ و مQQی دهQQد، در واقعيQQت خQQط جبهQQه در ايQQن بحQQث  

مشQQاجرات بنيQQادی بQQر سQQر موقعيQQت کلQQی   داد کQQه در نشQQان مQQی تQQوان  بسQQياری شQQواهد 
تQQQدگس کهنQQQه ی ر، کQQQه هQQQم اينQQQک آغQQQاز شQQQده انQQQد، مارکسيسQQQم ا مارکسيسQQQم امQQQروزی

                                                 
مارکسيس$م  "در ترجمه ی روسی . ٣٠٦ff.S ,Juni١٩٢٤ ,٣,Die Gesellschaft,I. ک. ر - ٤

در مس$کو   ) Oktober des Geistes" (اکتب$ر روح " توس$ط انتش$ارات    ١٩٢٤ک$ه در  " و فلسفه

در مقدمه ی انتقادی خود کليه ی استدالالتی را ک$ه     ) G.Bammel(ار يافته، ويراستار، بامل     انتش

ب$$ه ص$$ورت کليش$$ه ای ن$$زد هم$$ه ی منتق$$دين کمونيس$$ت حزب$$ی تک$$رار م$$ی ش$$وند گ$$ردآوری ک$$رده    

" کنيگ$$ا"کم$$ی ب$$يش از اي$$ن ت$$اريخ، ترجم$$ه ی ب$$دون تفس$$ير ديگ$$ری از س$$وی انتش$$ارات       . (اس$$ت

]Kniga [ ينگراد و مسکو منتشر شده بود در لن١٩٢٤در(.  
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بQا وجQود تمQامی مناقشQات        " لنينيسم"کائوتسکی و مارکسيسم ارتدکس نوی روسی يا        

قQرار  يQک سQو   ن، در همه ی مسائل عمده و تعيين کننQده در  فرعی و گذرای خانگی شا    

می گيرند و تمامی گرايش های انتقادی و مترقی در تئوری جنQبش کQارگری امQروز در     

  .سوی ديگر

عيت عمومی امروزی تئوری مارکسيستی، اين امر را نيQز توضQيح مQی دهQد          ضاين و 

 کQه از  وچکی از مسائلمحدوده ی ککه چرا اغلب منتقدين نوشته ی من خيلی کمتر به          

ی ديگQر کQه در   مسQأله  بر می آيد پرداخته اند تQا بQه دو           " مارکسيسم و فلسفه  "عبارت  

هQا اشQاره رفتQه اسQت؛     بدان اثر به هيچ وجه به طور جامع بررسی نشده اند و تنها      آن  

نوشQQته آن تمQQامی برنمQQايی هQQای بنيQQان  کQQه درک از خQQود مارکسيسQQمی مسQQأله يکQQی از 

مارکسيسQتی ايQدئولوژی، يQا رابطQه ی آگQاهی بQا        کلQی تQر مفهQوم       ال  سQؤ است و ديگری    

. راه می بQرد بدان مارکسيسم و فلسفه نهايتًا هستی، که بررسی مسأله خاص رابطه ی  

در مQQورد نکتQه ی اخيQQر طQQرح کQQرده ام، از  " مارکسيسQم و فلسQQفه "تزهQايی کQQه مQQن در  

چ، کQه بQر شQالوده هQای     بسياری جهات با برنمايی های مطالعات ديالکتيکی جQرج لوکQا       

تQاريخ و آگQاهی طبقQQاتی   عنQوان  تحQQت همQان زمQان   ترده تQری بنQQا شQده و در   سQ فلسQفی گ 

نوشته توافق اصولی خود آن ی بر "گفتارسپ"من در . توافق دارندمنتشر شده است،   

کQQه موضQQع گيQQری دقيQQق در مQQورد يکايQQک مQQوارد آن را بQQا لوکQQاچ اعQQالم داشQQتم، ضQQمن 

بQه  ايQن توضQيح بعQدًا    . توا و روش را به آينده موکQول کQردم        بر سر مح  آن  اختالف نظرم 

اتفاق نظQر  ن اعآلعنوان توسط منتقدين کمونيست حزبی به گونه ای مخدوش به ويژه  

هنگQام بQرای خQود مQن هQم بQه انQدازه ی           آن  در واقQع در     . تعبير شد ] من با لوکاچ  [کامل  

 نقQQاط مشQQترک در کQQافی روشQQن نبQQود کQQه اخQQتالف نظQQر لوکQQاچ و مQQن، عليQQرغم بسQQياری

بQه همQين دليQل، و نيQز داليQل      . اسQت "چنQد مQورد جزئQی   "گرايش نظQری، عمQًال بQيش از     

نيست، به اصرار مکرر معترضين کمونيست حزبی بر شان  ديگری که اينجا جای بحِث

کQنم ترتيQب اثQر نQدادم و تQرجيح دادم      " مرزبنQدی "اين که در ديدگاه های خود با لوکاچ       

 ، " لنينيسQتی -مارکسيسQتی "رهQايی بخQش   " آمQوزه ی " تنهQا  مQن و او از   " انحرافات"
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امQروزه نيQز بQا ايQن کQه در      . که باب طبع منتقدين بود، بدون تمQايز خلQط شQوند   گونه آن  

چاپ دوم و بدون تغيير نوشته ی خود ديگر نمی توانم اعالم توافق اصولی خQود را بQا       

ه در گذشته مQرا از ابQراز    ضميمه کنم و همه ی داليل ديگری ک       بدان  ديدگاه های لوکاچ    

چنQان  هQم  باز می داشت منتقی شQده انQد،   آن  م توضيح صريح درباره ی اختالف نظرات     

بر اين باورم کQه در موضQع انتقQادی نسQبت بQه مارکسيسQم ارتQدکس، چQه قQديمی و چQه                   

جديQQد، چQQه سوسQQيال دمکراتيQQک و چQQه کمونيسQQتی، هنQQوز هQQم بQQا لوگQQاچ در يQQک جبهQQه   

 .ايستاده ام

 

٢٢  
QQی کQQفه از درکQQم و فلسQQزم  آن ه در مارکسيسQQت غيرجQQی اسQQده درکQQاع شQQه،  دفQQگرايان

گرايانه، تاريخی و انتقادی و در نتيجه به معنQای واقعQی کلمQه ماترياليسQتی از          ضدجزم

خود درک ماترياليسQتی از     برد درک ماترياليستی تاريخ بر    رمارکسيسم، يعنی اساسًا کا   

         م و جديQQQQد، نخسQQQQتين ضQQQQدحمله ی منتقQQQQدين ارتQQQQدکس از هQQQQر دو مکتQQQب قQQQQدي . تQQQاريخ 

" جزمی"و ابدًا " تاريخی"اين درک را در پوشش ظاهرًا برعليه گرايانه ی خود  جزم

شQQکل آن ايQQن اتهQQام در آوردنQQد کQQه گويQQا در نوشQQته ی مQQن تمQQايلی غيرقابQQل توجيQQه بQQه   

 ديQQالکتيکی بQQه چشQQم مQQی خQQورد کQQه مQQارکس و     -ای از ديQQدگاه ماترياليسQQتی " بQQدوی"

را به صورت يک تئوری انقالبی که بالواسطه با پراتيک آن  در نخستين دوره، سانگل

 به همين دليل نسQبت بQه رشQد مثبQت تئQوری     . انقالبی پيوند دارد پايه گذاری کرده بودند  

     انگلQQس توسQQط مارکسيسQQت هQQای بQQين الملQQل دوم جانQQب انصQQاف را رعايQQت      -مQQارکس

 و س کلQQی نديQQده گرفتQQه ام کQQه خQQود مQQارک نکQQرده ام؛ از ايQQن گذشQQته ايQQن واقعيQQت را بQQه 

را به طور اساسی تغيير و تکامل شان  های بعدتر نظريه ی اوليه      زمان  انگلس نيز در    

  .را به شکل تاريخی کمال يافته اش در آورده اندآن داده اند و به اين طريق 

 ماترياليسQتی از تئQوری مارکسيسQتی      -ديده می شود که در اينجا برای درک تQاريخی         

لی ای  در مورد مراحل تحولی متواسؤال فوق العاده مهمی طرح می شود؛ سؤال ًال عم
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ی کQQه بQQه چنQQدين هيQQأت تQQاريخی  زکQQه مارکسيسQQم از طQQرح اوليQQه اش تQQا وضQQعيت امQQرو  

در مQQورد رابطQه ی ايQQن مراحQQل  سQؤال  ده پيمQوده اسQQت، و نيQQز  شQQمتمQايز از هQQم تجزيQه   

ريخی تئوری جنQبش نQوين طبقQه ی    مختلف با يکديگر و اهميت هر يک در کل تحول تا     

  .کارگر

کQQه امQQروزه در جنQQبش " مارکسيسQQتی"هQQای مختلQQف جريQQان کQQامًآل بQQديهی اسQQت کQQه 

سوسياليسQQتی کQQارگری بQQا يکQQديگر رقابQQت مQQی کننQQد و در عرصQQه ی تئQQوری نيQQز بQQا          

گرايانQه ی خQود    خصومتی هر چQه شQديدتر بQا يکQديگر مQی جنگنQد، از نقطQه نظQر جQزم                   

در پQی  .  متفاوتی از اين مراحل تحول تاريخی گوناگون داشته باشند        های کامالً ی  ارزياب

و نيQز بQه دنبQال فروپاشQی     ] قQرن نQوزدهم  [اضمحالل بين الملل اول در سال هQای هفتQاد    

 نQه  -بQود آن سQرآغاز   ] اول[ کQه جنQگ جهQانی        -موجود بين الملل دوم   زمان  آن  شکل تا   

ند که همگی خود را به مارکس يک جريان، بلکه چندين جنبش جدا از هم سربرآورده ا

مقQQام جانشQQينی در  " انگشQQتری حقيقQQی "منتسQQب مQQی کننQQد و همگQQی بQQر سQQر تصQQاحب    

گQاه کQه بQه جQای سQعی در      آن  امQا حتQی     . راستين بQا يکQديگر مQی سQتيزند        " مارکسيسم"

را يQک جQا قطQع کنQيم و بQر        آن  گرايانQه،    سQر در گQم ايQن نQزاع هQای جQزم            گشودن کالف   

بيQان  ريم که به طور نمQادين در ايQن عبQارت     اکتيکی ای پا بگذ   شناخت ديال آن  زمينه ی   

     گرايانQه   گQاه کQه ديگQر جQزم    آن انگشQتری حقيقQی گQم شQده اسQت، يعنQی           آن  می شود کQه     

 به دنبال همخوانی های بQزرگ يQا کوچQک ايQن روايQت هQای گونQاگون از مارکسيسQم بQا                  

لکQQه همQQه ی ايQQن   نگQQرديم، ب" آمQQوزه ی نQQاب و تحريQQف نشQQده  "يQQک قQQانون انتزاعQQی   

  تQاريخی   -ايدئولوژی های قديم و جديد مارکسيستی را صرفًا بQه گونQه ای ماترياليسQتی              

صQورت بQاز   آن و ديالکتيکی به مثابه ی محصول تحوالت تاريخی در نظر بگيQريم، در      

   هQQم بسQQته بQQه ايQQن کQQه در بررسQQی تQQاريخی خQQود از چQQه زاويQQه ای حرکQQت مQQی کنQQيم بQQه     

وتی از يکايQQک مراحQQل ايQQن فرآينQQد تحQQول و رابطQQه ی آنهQQا بQQا   تعريQQف هQQای کQQامًال متفQQا 

ی مسQأله  من در نوشته ی مورد نظر، آنجQا کQه بحQث راجQع بQه             . يکديگر خواهيم رسيد  

   ويQQژه ی رابطQQه ی مارکسيسQQم و فلسQQفه بQQود، بQQرای ايQQن منظQQور خQQاص سQQه دوره ی        
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      يQQری عمQQده ی تحQQول را از هQQم متمQQايز کQQردم کQQه تئQQوری مارکسيسQQم پQQس از شQQکل گ         

اوليه اش از آنها گذر کرده و در هر يک از آنهQا رابطQه اش را بQا فلسQفه بQه شQيوه ای             

تQاريخ فلسQفه و   ] مطالعQه ی [يافت خاص که فقط برای     اين ره . ٥خاص تغيير داده است   

    تعيQQين حQQدود دومQQين دوره ی ايQQن مراحQQل را توجيQQه   بQQه ويQQژه مارکسيسQQم معتبQQر اسQQت  

 - و سال های پنجاه قرن نوزدهم١٨٤٨ دوره با جنگ ژوئن در طرح من، اين. می کند

است با عصر رونق دوباره و تا امروز بQی سQابقه ی سQرمايه داری و نيQز            زمان  که هم 

هQQا و روياهQQای رهQQايی طبقQQه ی کQQارگر، کQQه در عصQQر  زمان در هQQم شکسQQتن تمQQامی سQQا

  .يافت شروع می شد و تا اواخر قرن ادامه می -تاريخی قبلی شکل گرفته بودند

در اين مورد بحث کرد که آيا خالصه کردن دوره ای چنين طQوالنی و          می توان   قطعًا  

همه نقاط حساس تQاريخی کQه بQرای کQل سQير تحQول جنQبش طبقQه ی            آن  چشم پوشی از    

کQارگر حQQائز اهميQت انQQد، شQيوه ای بQQيش از حQد انتزاعQQی بQرای ارائQQه ی رابطQه ی بQQين       

قيقQت تQاريخی ترديQدی نيسQت کQه در سراسQر       ولی در اين ح  . مارکسيسم و فلسفه نيست   

نيمه ی دوم قرن نQوزدهم در زمينQه ی رابطQه ی مارکسيسQم بQا فلسQفه هQيچ تحQولی بQه               

و به آلمان اهميت و تعيين کنندگی مرگ کامل فلسفه در اواسط قرن، که کل بورژوازی 

يQن،  بQا وجQود ا  . لطمه ديQد، رخ نQداده اسQت   آن نيز از آلمان شکلی ديگر طبقه ی کارگر   
                                                 

  را، ک$ه ب$$ه ادع$ای او تنه$$ا ش$کل پذيرفت$$ه   " مارکسيس$م ب$$دوی ) "ص٣١٢همانج$$ا، (کائوتس$کی   - ٥

تئ$$وريی م$$ی دان$$د ک$$ه . ش$$ده ی مارکسيس$$م از ط$$رف م$$ن و ديگ$$ر نظري$$ه پ$$ردازان کمونيس$$ت اس$$ت

از ." ين کرده ان$د آثار اوليه ی پيش از سی سالگی خود تدو"مارکس و انگلس از لحاظ زمانی در        

س$$وی ديگ$$ر بام$$ل، ک$$ه در نق$$د خ$$ود در تم$$امی نک$$ات کورکوران$$ه ازکائوتس$$کی تبعي$$ت م$$ی کن$$د        

با اظهار فضل بی موردی بر اين نکته به نش$انه ی ن$ادانی م$ن خ$رده م$ی گي$رد          ) s١٣ffهمانجا،  (

در . ام" آغ$$از ک$$رده١٨٤٣زن$$دگی نام$$ه ی فک$$ری م$$ارکس را ب$$ا نق$$د فلس$$فه ی ح$$ق هگ$$ل در  "ک$$ه 

  اينج$$ا ک$$افی اس$$ت ب$$ه ه$$ر دوی اين$$ان ي$$ادآور ش$$وم ک$$ه م$$ن ب$$ا ص$$راحت و تأکي$$د از س$$ه دوره س$$خن  

گفته ام که تئوری مارکس پس از پيدايش از آنها گذر کرده است، و به مثابه ی بيان اي$دئولوژيکی       

نخستين دوره، ن$ه کاره$ای اولي$ه، بلک$ه نوش$ته ه$ای م$ارکس از نق$د فلس$فه ی ح$ق ب$ه بع$د را ذک$ر                   

  .مکرد

7



 
 

 

تQQاريخ مشQQروح روابQQط تئQQوری مارکسيسQQم بQQا فلسQQفه در نيمQQه ی دوم قQQرن نQQوزدهم کQQه  

نخواهد تنها به ارائه ی خطQوط کلQی ايQن حرکQت تQاريخی اکتفQا کنQد، مسQلمًا بايسQتی بQه             

   نوشQته ی مQن از ايQن لحQاظ بسQياری پرسQش هQا را       . بسيار بQاالتری تQدفيق شQود    ن  اميز

   بQه بعQد  آن جQا کQه مQن مQی دانQم کQس ديگQری نيQز از           بی پاسخ می گذارد؛ کQه البتQه تQا آن          

در اين صورت ديگر نمی توان، مثًال جمله ی معQروف انگلQس      . ها نپرداخته است  بدان  

را که آلمان فلسفه ی کالسيک پايان نوشته ی راجع به فويرباخ و پايان  در ١٨٨٨در 

مQی کنQد، بQه    معرفQی   " وارث فلسفه ی کالسيک آلمان    "را  آلمان  جنبش کارگری   آن  در  

آن نخستين نشانه ی نزديک شدن سومين دوره ی تحQولی ارزيQابی کQرد کQه در         عنوان  

نQQوعی "را آن چQQه انگلQQس در پيگفتQQارش  آن  در پيونQQد بQQا –بQQين مارکسيسQQم و فلسQQفه  

و ن ادر خارجQQQه، مشخصQQQًا در انگلسQQQت  آلمQQQان زايQQQش دوبQQQاره ی فلسQQQفه ی کالسQQQيک   

 بار ديگر روابط مثبتQی برقQرار مQی شQود،      -می نامد " اسکانديناوی، و حتی خود آلمان    

هر چند که در آغاز اين امر توسط مارکسيست های رويزيونيست کانت گرايی صQورت          

را در تئQQوری مارکسيسQQم بQQه کQQار " بازگشQQت بQه کانQQت "مQی گيQQرد کQQه شQQعار بQQورژوايی  

برعکس، آنجQا کQه مQا در توصQيف تئQوری ماترياليسQتی ديQالکتيکی، انتقQادی و                   . بستند

خQQود ] ذات[ای کQQه در "ضدفلسQQفه"بQQی مQQارکس و انگلQQس در سQQال هQQای چهQQل از  انقال

 تQQا ١٨٥٠هنQوز فلسQفی اسQت، يQاد کQرديم، بايسQQتی بQا بQازنگری در چهQار دهQه ی بQين           

در دوره ی تاريخی بعدی در تدوام خود به  " ضدفلسفه"آن  دهيم که   نشان   نيز   ١٨٩٠

سوسياليستی " علم"دن ش" مثبت"به صورت يک سو از : دو شاخه تقسيم شده است

گردانی تدريجی از هرگونه فلسفه، از سوی ديگر به صورت تحولی فلسفی که      ی  و رو 

پايQان  اسQت، تحQولی کQه از    آن  ظاهرًا در تضاد با روند اولی ولی در واقQع قطQب مکمQل               

 -سال های پنجاه ابتQدا نQزد خQود مQارکس و انگلQس و سQپس نQزد بهتQرين شاگردانشQان              

را آن مQی تQوان   در ايتاليا و پلخانف در روسيه قابQل مشQاهده اسQت و        آنتونيو البريوال،   

ی هگلQين هQای   "ضQد فلسQفه  "جعت به فلسQفه ی هگQل دانسQت و نQه بQه         راساسًا نوعی   
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 سQQال هQQای چهQQل، کQQه بنابQQه جQQوهره ی کلQQی اش انتقQQادی و      ٦پرآشQQوبن اچQQپ در دور

  .٧انقالبی بود

گلQس تنهQا بQه تغييQر موضQع      اين گرايش فلسفی در مراحل بعدی تئوری مQارکس و ان   

اسQQت، محQQدود نمQQی مانQQد، بلکQQه   آن انگلQQس مويQQد  " فويربQQاخ"نسQQبت بQQه فلسQQفه، کQQه   

   کQQه رد پQQای آنهQQا را  (ی نيQQز در سQQير تکQQاملی اقتصQQاد مارکسيسQQتی دارد  نQQپيامQQدهای معي

هQم  آن و از )  و نيز در سرمايه به روشQنی ديQد  ١٨٥٩در نقد اقتصاد سياسی     می توان   

که در آثار او ديالکتيQک  ( های ويژه ی کار انگلس، يعنی علوم طبيعی بيشتر در زمينه  

  ).عت و آنتی دورينگ تجسم يافته انديطب

اما منتقدين در حمالت خود به سه دوره ی تحول بزرگی که من در مارکسيسم از هم 

حتQی سQعی نمQی کننQد      ن  ااينQ . متمايز کرده ام به هيچ وجQه بQه ايQن مسQائل نمQی پردازنQد                

اين دوره بندی را برای منظوری که من در تحليل خود داشته ام اثبQات کننQد؛              بيهودگی  

در عQQوض مQQرا مQQتهم بQQه داشQQتن ايQQن گQQرايش مQQی کننQQد کQQه نQQه تنهQQا در مQQورد رابطQQه ی  

مارکسيسQQQم و فلسQQQفه، بلکQQQه در طQQQور کلQQQی و از هQQQر لحQQQاظ، تمQQQامی تQQQاريخ تحQQQوالت      

فی، به صورت روندی خطQی  مارکسيسم در طی نيمه ی دوم قرن نوزدهم را با ديدن من        

مQی نمايQQانم کQQه منحصQQرًا و بQQدون ابهQام از تئQQوری اوليQQه ی انقالبQQی مQQارکس و انگلQQس   

 کQه  -ايQن برداشQت   برعليQه   آنها با جديت هر چQه تمQامتر         . ٨سيری نزولی طی کرده است    
                                                 

 ، دوره ی پايگرفتن جنبش ادبی س$نت ش$کنانه، طبيع$ت    Strum-  und Drangzeit:  در متن- ٦

  .١٧٨٥ تا ١٧٦٧گرايانه و آزاديخواهانه در آلمان از 
چن$$د . ک. م$$ارکس و انگل$$س ب$$ه هگ$$ل از اواخ$$ر ده$$ه ی پنج$$اه ر     " رجع$$ت"در م$$ورد اي$$ن   - ٧

 اي$ن گ$رايش فلس$فی ب$ه     ١٢٢ff.Rjasanow,Marx-Engels Archiv,II,Sيادداش$ت جال$ب در    

سمت هگل توسط البريوال و پلخانف دنبال و تشديد می شود که در س$طر س$طر نوش$ته ه$ای آن$ان               

مش$$هود اس$$ت، و بع$$دًا ب$$ه ص$$ورت خاص$$ی ک$$ه توض$$يح داده خواه$$د ش$$د ن$$زد لن$$ين، ش$$اگرد فلس$$فی    

  .پلخانف، تداوم می يابد
 را ک$ه از  ٦٨ و ٣٠از يادداش$ت ه$ای   کائوتس$کی ب$ه عن$وان ش$اهدی ب$ر اي$ن ادع$ا دو عب$ارت          - ٨

     زمين$$ه ی مش$$خص م$$تن بي$$رون کش$$يده اس$$ت نق$$ل م$$ی کن$$د ام$$ا ي$$ک جمل$$ه را از قل$$م م$$ی ان$$دازد،        
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 مباحثه می کنند؛ از ياوگی اين ادعا، که خود  -هرگز و هيچ جا از طرف من دفاع نشده        

را بQQه مQQن نسQQبت مQQی دهنQQد، برآشQQفته مQQی شQQوند کQQه مQQارکس و آن ه انQQد و اختQQراع کQQرد

بوده اند، و می کوشند بQاز هQم   " مقصر"شان انگلس خود در ابتذال و انحطاط تئوری      

اين حقيقت ترديدناپذير را ثابت کنند که رونQد تحQولی کQه از کمونيسQم اوليQه ی انقالبQی           

به مارکسيسم سرمايه و آن  پس از و" مارکسيسم بين الملل اول" به ١٨٤٨مانيفست 

نوشته های بعدی مارکس و انگلس سير کرده است، سرشتی مثبت و تکQاملی دارد، و           

کQه مQارکس و   " خQدمت ارزنQده ای   "همQان   بی سروصدا به آنجا می رسند کQه         پايان  در  

نيسQQت، بQQرای آن کQQس منکQQر  انگلQQس در تکامQQل تئQQوری مارکسيسQQم داشQQته انQQد و هQQيچ  

 گQرايش آن اما درست در همين جQا  . نيز قائل شوند" ين الملل دوممارکسيست های ب"

صحت برعليه گرايانه ای چهره می نمايد که در پس تمامی اين حمالت، که ظاهرًا  جزم

تاريخی ارائه ی من از سير تحوالت مارکسيسQم در نيمQه ی دوم قQرن نQوزدهم صQورت             

گرايانQه از   جQز دفQاع جQزم     نيسQت    یبر سر چيQز   مسأله  در واقع   . می گيرند، نهفته است   

تا به ) کائوتسکی(اين تز سنتی و ارتدکسی که تئوری بين الملل دوم از نظر يک دسته  

گناه "زمان دستکم تا ) کمونيست حزبیپردازان نظريه (امروز، از نظر دسته ی ديگر   

  .، خصلت اساسًا مارکسيستی داشته است١٩١٤ اوت ٤در " نخستين

                                                                                                      
جمله ای که من در آن بدون کمترين ابهام موضع واقع$ی خ$ود را نس$بت ب$ه اي$ن مس$أله، در ج$ايی                 

م$$ن اي$$ن . ن داش$$ته ام، بي$$ا) هم$$ين کت$$اب١٣٤ص$$فحه ی (ک$$ه ب$$ا زمين$$ه ی کل$$ی بح$$ث مناس$$ب دارد  

ب$$ه "و س$$اير نوش$$ته ه$$ای بع$$دی م$$ارکس و انگل$$س  ) ١٨٦٧ -١٨٩٤(سوسياليس$$م علم$$ی س$$رمايه "

کمونيس$$م بالواس$$طه " در براب$$ر"ش$$کل تکام$$ل يافت$$ه ت$$ری از کلي$$ت تئ$$وری مارکسيس$$تی   " عن$$وان

ش$$واهد ديگ$$ر ب$$ر موض$ع ب$$ه اف$$راط مثب$$ت م$$ن  . دوره ی ت$$اريخی قبل$$ی مش$$خص نم$وده ام "انقالب$ی  

 انگل$س را م$ی ت$وان، ب$ه عن$وان مث$ال، در       -ت به شکل بعدی و تکامل يافته تر تئوری مارکس    نسب

 م$$ارکس نوش$$ته ام و ني$$ز در     ١٨٧٢ی "نق$$د برنام$$ه ی گوت$$ا  "ی ١٩٢٢مقدم$$ه ای ک$$ه ب$$ر انتش$$ار   

س$$ال ) ب$$ين المل$$ل  (Die Internationaleدر نش$$ريه ی " مارکسيس$$م ب$$ين المل$$ل اول  "مقال$$ه ی 

١٩٢٤) S.٥٧٣ff (فتيا.  
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 QQم ارتQQرض ورزی مارکسيسQQن غQم ايQQی مارکسيسQQاريخی واقعQQول تQQه تحQQبت بQQدکس نس

برای او نQه تنهQا تغييQر شQکلی کQه       . آشکارتر از همه نزد کائوتسکی به چشم می خورد        

تئQQوری مارکسيسQQم بQQه وجQQود    در طيQQف رنگارنQQگ مارکسيسQQت هQQای بQQين الملQQل دوم      

) ١٨٦٤" (خطابيه"تکامل مارکسيسم توسط مارکس و انگلس، که از "آوردند، بلکه 

 شQQود و بQQا پشQQگفتار انگلQQس بQQر چQQاپ تQQازه ی مبQQارزه ی طبقQQاتی در فرانسQQه  آغQQاز مQQی

 تئوری است از يک تئوری انقالب ينا" رشد"نيز به معنای " می يابدپايان ) ١٨٩٥(

 بQرای وضQعيت انقالبQی، بلکQه بQرای         طتئوريی کQه ديگQر نQه فقQ        "اجتماعی پرولتاريا به    

در اينجQQQا  ). ٣١٣. مانجQQQا صه." (برد اسQQQت ردوره هQQQای غيرانقالبQQQی نيQQQز قابQQQل کQQQا    

 انگلQQس را حQQذف کQQرده، -اساسQQًا انقالبQQی تئQQوری مQQارکسکQQه خصQQلت آن کائوتسQکی بQQا  

می خواند، اما ديQری نمQی گQذرد کQه پQا فراتQر             " تئوری مبارزه ی طبقاتی   "را  آن  هنوز  

می گذارد و در آخرين اثر بزرگ خود دربQاره ی درک ماترياليسQتی تQاريخ بQر هرگونQه         

ن  بين تئوری مارکسيسQتی بQا مبQارزه ی طبقQاتی پرولتاريQا خQط بطQال              رابطه ی جوهری  

" مقصQQر شQQمردن"بQQه ايQQن ترتيQQب ديQQده مQQی شQQود کQQه تمQQام اعتQQراض او بQQه   . مQQی کشQQد

 که گويا از طرف مQن  -مارکس و انگلس دوره های بعد در انحطاط و ابتذال مارکسيسم       

 خQQود و هQQم صQQرفًا پوششQQی اسQQت کQQه در پنQQاه آن مQQی کوشQQد دسQQت شسQQتن شQQده عنQQوان 

           بقايQQQQای تئQQQQوری مارکسيسQQQQم را بQQQQه طQQQQور اسکوالسQQQQتيکی و   مسQQQQلکانش از آخQQQQرين  

 انگلس متکQی کنQد، تئQوريی کQه زمQانی در حQرف             -مارکس" مرجعيت"گرايانه به    جزم

ش در حدی که ديگر يرا نيز از مدت ها پآن ته مانده ی همان را پذيرفته بودند ولی آن 

  . کرده بودندقابل بازشناسی نيست تحريف

ولی حتی در اين نکته نيز همبستگی نظری کاملی بين ارتدکسQی جديQد کمونيسQتی و           

  منتقQQدين کمونيسQQت حزبQQی ايQQراد . ارتدکسQQی کهنQQه ی سوسQQيال دمکراسQQی برقQQرار اسQQت

مفQQاهيمی مثQQل مارکسيسQQم بQQين الملQQل دوم بQQه خQQاطر   "مQQی گيرنQQد کQQه در نوشQQته ی مQQن  

). ١٣بامQل، همانجQا ص   " ( ابهام آميز می شوند  له،أانتزاع مفرط و طرح شماتيک مس     

گرايانQQQه از خQQQود همQQQين  ايQQQن اتهQQQام تنهQQQا پQQQرده ای اسQQQت بQQQر تQQQالش بQQQرای دفQQQاع جQQQزم
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تنQدی کQه در   ن اکه لنين و اعQوانش، عليQرغم برخQی سQخن     " مارکسيسم بين الملل دوم   "

. را بQه طQور جQدی رد نکQرده انQد     آن تب و تاب جنگ گفته اند، هيچگQاه ميQراث معنQوی         

کمونيسQQت حزبQی اسQQت، در ايQن مQQورد نيQQز   " نظريQه پQQردازان "گونQQه کQه معمQQول  همQان  

منتقQQد کمونيسQQت از ايQQن کQQه نيQQت کسQQب حيثيQQت بQQرای مارکسيسQQم بQQين الملQQل دوم را بQQا    

پنهان مسئوليت خود به اجرا بگذارد می پرهيزد و خود را در سايه ی گسترده ی لنين    

کQQه " انتزاعQQی و شQQماتيکی" ی ظQQاهرًا کQQه ايQQرادش را بQQه نحQQوه آن او بQQرای . مQQی کنQQد

در مارکسيسم و فلسفه ابهام آميز مQی شQود بQرای       " مارکسيسم بين الملل دوم   "مفهوم  

خواننده توضيح دهد، مطابق يک سبک کار آزموده شده ی اسکوالستيکی جمله ای از 

يQک بQار در موقعيQت تQاکتيکی فQوق العQاده بغرنجQی از           آن  لنين نقل مQی کنQد کQه وی در           

هQQم بQQرای رشQQد پراتيکQQی، و نQQه تئQQوريکی، در   آن ، "مات تQQاريخی بQQين الملQQل دوم خQQد"

اما بامل در همQين جQا متوقQف مQی مانQد و بQه       . ٩جنبش نوين کارگری قدردانی کده است 

                                                 
 در آستانه ی کنگ$ره ی لوس$رن   ١٩١٩اين عبارت از پاسخی گرفته شده که لنين در ژوئيه ی  - ٩

)Luzerne (  ب$$$$ين المل$$$$ل ب$$$$رن)Berne (    ب$$$$ر مقال$$$$ه ی را مس$$$$ی م$$$$ک دونال$$$$د)Ramsay 

McDonald (     يک$$$ی از رهب$$$ران ک$$$ارگری انگليس$$$ی ک$$$ه در آن زم$$$ان ب$$$ه عن$$$وان سوسياليس$$$ت     

    ک$$ه ب$$ه ت$$ازگی ب$$ا  -ب$$ود" ب$$ين المل$$ل س$$وم"موض$$وع اي$$ن مقال$$ه  . تچ$$پ اعتب$$ار داش$$ت، نوش$$ته اس$$ 

 و ترجمه ی آلمانی آن در نشريه ی بين المل$ل  -مرام نامه اش برای طبقه ی کارگر مطرح می شد    

ک$ه در آن زم$ان    )٥٢ff.S,DieKommunistische Internationale,Nr٤und٥( کمونيستی 

.  کمونيس$$$تی منتش$$$ر م$$$ی ش$$$د ب$$$ه چ$$$اپ رس$$$يد از ط$$$رف دبيرخان$$$ه ی اروپ$$$ای غرب$$$ی ب$$$ين المل$$$ل

      ک$$ه بام$$ل ب$$ه مثاب$$ه ی حج$$ت ب$$ه منظ$$ور مس$$تدل ک$$ردن ادع$$ای ک$$امًال متف$$اوتی بي$$رون     " عب$$ارتی"

. می کشد، در زمينه ی مشخص بحث لنين ابدًا ربطی به تئوری مارکسيستی ب$ين المل$ل دوم ن$دارد    

ي$ک ک$ارگر   "ب$ين المل$ل دوم ک$ه    " دس$تاورد مان$دنی  "و " خ$دمت ت$اريخی  "آنچ$ه لن$ين تح$ت عن$وان     

، نام می ب$رد تنه$ا چيزه$ای پراتيک$ی هس$تند مث$ل        "واجد آگاهی طبقاتی هرگز منکر آن نخواهد شد       

  س$$ازماندهی ت$$وده ه$$ای ک$$ارگر، تش$$کيل س$$ازمان ه$$ای تع$$اونی، اتحادي$$ه ای و سياس$$ی ت$$وده ای،     "

راس$$$ی ب$$$ورژوايی و به$$$ره گي$$$ری از پارلمانتاريس$$$م ب$$$ورژوايی و ني$$$ز از کلي$$$ه ی نهاده$$$ای دمک   

  ).٦٠همانجا، ص ". (چيزهای ديگر
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که از اين تحسين لنين نسQبت بQه جنبQه خQوب پراتيQک سوسQيال دمکراسQی در                  آن  جای  

ئوری سوسيال دمکراسی نيز به يک جمله ی روشن نتيجه گيری مطلوب را در مورد ت

   بQه لکنQت مQی افتQد و     " انجام برسQاند بQه نحQوی واقعQًا بQه افQراط انتزاعQی و ابهQام آميQز                

دادن اين امر دشوار نيست که گفتن همين سخن تا درجه ی معينی در نشان " می گويد 

  ).١٤همانجا ص " (پذير استامکان مورد مبانی نظری مارکسيسم نيز کامًال 

  Qی    ماجرای تQل دوم      "اريخی واقعQين الملQم بQم و        " مارکسيسQس از مارکسيسQن پQه مQک

نQQQبش جآن را بررسQQQی کQQQرده ام، از ايQQQن قQQQرار اسQQQت کQQQه  آن فلسQQQفه در جQQQای ديگQQQری 

سوسياليستی که با تغيير شرايط تاريخی در ثلث آخر قرن نوزدهم بار ديگر بيدار شد و 

ذيرش کQل مارکسيسQم   گQاه تQن بQه پQ     رونق گرفت، برخالف آنچQه تصQور مQی شQود، هQيچ      

کQه بQر   شان  ولوژی مارکسيست های ارتدکس و نيز حريفان   يدئبا اين که بنابه ا    . ١٠نداد

در اين " پذيرش مارکسيسم"گرايانه ی ايدئولوژيکی ايستاده اند،  زمينه ی جزمهمان 

 و هQQم در پراتيQQک مرحلQQه ی تQQازه ی تQQاريخی از جنQQبش نQQوين کQQارگری، هQQم در تئQQوری 

 نيز اين پذيرش می شود، اما واقعيت اين است که حتی در تئوری     شامل کل مارکسيسم    

      اقتصQQQادی، سياسQQQی و اجتمQQQاعی محQQQدود مQQQی شQQQده کQQQه از کليQQQت   " تئQQQوری"بQQQه چنQQQد 

    بينQQی انقالبQQی مارکسيسQQتی بيQQرون کشQQيده شQQده بودنQQد و بQQه همQQين سQQبب معنQQای   جهQQان 

ف و مثلQQه شQQده دگرگQQون شQQده و اغلQQب در محتQQوای ويQQژه ی خQQود نيQQز تحريQQ شQQان کلQQی 

برنامQه و کQل   " مارکسيسQتی "سرشQت دقيقQًا     بر   برجسته کردن و تأکيد عامدانه      . بودند

      تئQQQوری ايQQQن جنQQQبش بQQQه هQQQيچ وجQQQه مربQQQوط بQQQه زمQQQانی نيسQQQت کQQQه جنQQQبش کQQQارگری      

                                                 
 .Die materialistische Geschichtsauf fassungنوشته ی من، . ک. در اين مورد ر - ١٠

Ein Auseinanderstzug mit Karl Kautsky)    درک ماترياليستی تاريخ، مباحثاتی ب$ا ک$ارل

رين بخ$$ش آن درب$$اره ی  ک$$ه هم$$ين ناش$$ر آن را منتش$$ر ک$$رده اس$$ت، بخص$$وص آخ$$      ) کائوتس$$کی

 Archiv für die در  Grünberg اي$ن بخ$ش در چ$اپ ناکام$ل    " (اهميت ت$اريخی کائوتسکيس$م  "

Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung,XIV,S.١٧٩ff  نيام$ده   

  .)است
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ال دمکراتيک جديد در پراتيک خود هنوز با خصلت مبارزاتی و انقالبQی تئQوری             يسوس

  ، و پQQQس از مQQQرگ مQQQارکس در  "يرمQQQرد در لنQQQدن هQQQر دو پ"مQQQارکس نزديکQQQی دارد و  

معمQای  . در اين جنQبش مسQتقيمًا فعQال انQد        ن  ا فريدريش انگلس به تنهائی، کماک     ١٨٨٣

جاست کQه ايQن تأکيQدها زمQانی ديرتQر صQورت مQی گيQرد، در دوره ای کQه در            اين قضيه

ان بيQQ گQQرايش هQQای تQQازه ای پQQا گرفتQQه انQQد کQQه بعQQدًا     آنپراتيQQک اتحاديQQه ای و سياسQQی  

زمQانی  همان  درست در   . ندبمی يا " رويزيونيسم" را در به اصطالح   شان  ايدئولوژيک  

سال های هفتاد، تحQت فشQار   ] اقتصادی[و رکود ن  اکه جنبش، تحت تأثير دوره ی بحر      

] ضQد [، قQانون  ١٨٧١ارتجاع سياسی و اجتماعی ناشQی از شکسQت کمQون پQاريس در               

 ١٨٨٦شد سوسياليستی اتQريش در  سوسياليست ها در آلمان، شکست جنبش رو به ر   

، از لحاظ گرايش ١٨٨٦و سرکوب خشونت بار جنبش هشت ساعت کار در آمريکا در 

       Qه ی انقالبQاالترين درجQوری     ی  پراتيکی بQت، تئQری را داشQدتًا  آن گQتی "عمQپوپوليس"، 

تنها و . ١١بود" يستیسمارک"نگی و تنها جسته و گريخته    يدمکراتيک، السالينی، دور  

يط پراتيکی تغيير يافته ی دوره ی بعQد، زمQانی کQه در سQال هQای نQود در                 از درون شرا  

ن ابار ديگر اقتصاد رونق يافت و پس از عفو عمومی مبارزآلمان در به ويژه اروپا و  

 در آلمQQان، ١٨٩٠سوسياليسQQت هQQا در  ضد، لغQQو قQQانون  ١٨٨٠کمQQون در فرانسQQه در  

دولتی در قاره ی اروپا ظاهر از قهر " دمکراتيک تر"نخستين نشانه های بهره گيری 

شدند، اعتراف صوری به کل مارکسيسQم بQه مثابQه ی نQوعی دفQاع تئQوريکی و تسQالی                 

رابطQه ی عمومQًا پذيرفتQه شQده بQين      مQی تQوان    بQه ايQن اعتبQار       . متافيزيکی شQکل گرفQت    

برنشQQQتاين را درسQQQت وارونQQQه کQQQرد و   " رويزيونيسQQQم"کائوتسQQQکی و " مارکسيسQQQم"

                                                 
منتش$ر ش$ده توس$ط م$ن ب$ه      " نقد برنامه ی گوتا"مکاتبات مارکس و انگلس که در . ک. ر - ١١

ي$ک مرج$ع مه$م ديگ$ر ب$رای      ). ٦ff.S(اپ رسيده اند، و نيز به نکات مربوطه در مقدمه ی م$ن     چ

 اس$ت ک$ه در اي$ن    ١٨٩٥ ت$ا  ١٨٨١تشريح اين رابطه نام$ه ه$ای ف$ردريش انگل$س ب$ه برنش$تاين از         

  .منتشر شده اند) ١٩٢٥برلين (فاصله 
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سکی را روی ديگر، يا نقطه ی مقابل و قطب تکميل کننده ی مارکسيسم ارتدکس کائوت

  .١٢رويزيونيسم برنشتاين دانست

با توجه به اين وضعيت تاريخی واقعی، تمام ايQرادات منتقQدين مارکسيسQت ارتQدکس           

نخسQتين روايQت تQاريخی از تئQوری     " بQدوی "مبنی بر اين که گويا من نسبت بQه شQکل      

 آغازين مارکسيسم را، ليا تکامل مثبت اين شک انگلس تعلق خاطر دارم و گو      -مارکس

چه توسط خود مارکس و انگلس و چه توسط مارکسيسQت هQای بعQدی در نيمQه ی دوم             

مارکسيسQم بQين الملQل    . " نديده می گيرم، نه فقط بQی دليQل، کQه مهمQل انQد         قرن نوزدهم، 

گلQس  پيشرفت مثبتی در تئوری اوليQه ی مQارکس، ان  عنوان که ظاهرًا بايستی به "دوم  

در نظQQQQر گرفتQQQQه شQQQQود، در واقعيQQQQت صQQQQورت تQQQQاريخی تQQQQازه ای از تئQQQQوری طبقQQQQاتی    

 شQرايط پراتيکQی جديQد مبQارزه طبقQاتی در عصQر تQاريخی تQازه ای               زپرولتارياست کQه ا   

برآمده و رابطه اش نسبت به تئوری مQارکس، انگلQس، چQه در شQکل اوليQه اش و چQه           

 آنتQQر از   اساسQQًا بسQQيار بغQQرنج  اش، کQQامًال متفQQاوت ویدر شQQکل تکامQQل يافتQQه ی بعQQد 

رعکس از يQک رکQود تمQام عيQار،     بچيزی است که کسانی که از يک پيشرفت مثبت، يا      

سQQخن مQQی گوينQQد " مارکسيسQQم بQQين الملQQل دوم"پسQQرفت و انحطQQاط تئQQوری مQQارکس در 

رسQمًا فقQط   (چه کائوتسQکی   آن  مارکسيسم مارکس و انگلس، برخالف      .  می کنند  رتصو

، امQا در واقQع    "مارکسيسم بدوی مانيفسQت کمونيسQم     " اش، يعنی    در مورد شکل اوليه   

   ادعQQا ) در مQQورد کليQQه ی اجQQزاء انقالبQQی تئQQوری مQQارکس، انگلQQس در دوره ی بعQQد نيQQز   

                                                 
      تس$$کی راج$$ع  گ$$زارش ه$$ای هماهن$$گ برنش$$تاين و کائو  . ک. در اي$$ن م$$ورد ب$$ه وي$$ژه ر   - ١٢

ب$ه تغيي$ری ک$$ه در اي$ن زم$$ان در رابط$ه ی آن$$ان نس$بت ب$$ه تئ$وری مارکسيس$$م و ني$ز در رابط$$ه ی        

اين کار، اين افسانه را که تئ$وری سوس$يال دمکراس$ی پ$يش     . نظری شان با يکديگر رخ داده است      

       داش$$$ته از بني$$$اد تص$$$حيح " مارکسيس$$$تی"برنش$$$تاين ص$$$ريحًا و مؤک$$$دًا سرش$$$ت   " تجدي$$$دنظر"از 

  :می کند

Meiner,Volkswirtschaftslehre in Selbstdarstellung, Leipzig. ١٩٢٤ S. 

١٢ff (Bernstein) und S. ١٣٤ff (Kautsky)  
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می کند، به هيچ وجه تئوری سوسياليستی ای نيست که از نقطQه نظQر جنQبش کQارگری            

        انگلQQس، نQQه  از طQQرف ديگQQر، مارکسيسQQم مQQارکس و  . باشQQد" عقQQب افتQQاده "امQQروزی 

ال يگQQرايش هQQای انقالبQQی در درون مارکسيسQQم ارتQQدکس سوسQQ  نماينQQدگان کQQه گونQQه آن 

جا مدعی  جا و آن دمکراسی در سرآغاز سومين دوره تحول در اواخر قرن گذشته اين

از مارکسيست ها ادعQا مQی کننQد، تئQوريی  نيسQت          می شوند و امروزه نيز هنوز برخی        

جنبش طبقه ی کارگر را برای آينده ای نQامعلوم  حوالت بعدی  که به نحوی اعجازآميز ت    

گفQت کQه جنQبش پراتيکQی     که مثًال بتQوان  چنان   کرده باشد، آن     به طور نظری پيشگويی   

 به تئوری خQود عقQب تQر اسQت و تنهQا در سQير تکامQل آتQی خQود انQدک             اين طبقه نسبت  

 QQی کنQQر مQQرده پQQين کQQرايش تعيQQيش بQQوری از پQQه تئQQارچوبی را کQQدک چQQرعکس، . ١٣دانQQب    

                                                 
، گاه گ$اه از  "مارکسيست نيستم"مارکس نيز، عليرغم اين سخن معروف اش که من خود  - ١٣

 مارکسيس$$تی اش ب$$ا جل$$وه ه$$ای اي$ن درک ت$$ا ح$$دی ج$$زم گرايان$$ه و ايدآليس$$تی از رابط$$ه ی تئ$$وری 

به عنوان مث$ال م$ی ت$وان نگ$اه ک$رد ب$ه نق$د        . بعدی و واقعی جنبش طبقه ی کارگر مبرا نبوده است    

اي$ن ط$رح   " پس روی های تک$ان دهن$ده ی تئوري$ک    "که در آن بارها از      ) ١٨٧٥(برنامه ی گوتا    

ء قص$د رس$$وايی  س$و "برنام$ه نس$بت ب$ه ش$ناخت بهت$ری ک$ه در گذش$$ته تحص$يل ش$ده ب$ود و ني$ز از           

       نس$$بت ب$$ه نظ$$رات راي$$ج ب$$ين ت$$وده ه$$ای حزب$$ی مرتک$$ب       " برانگي$$زی ک$$ه نويس$$ندگان اي$$ن ط$$رح   

ام$$ا بع$$دًا مب$$ارزين چ$$پ راديک$$ال ب$$ا رويزيونيس$$م و مارکسيس$$ت ه$$ای  . م$$ی ش$$وند، ش$$کوه م$$ی کن$$د

در جري$ان پيش$رفت   " توق$ف "ارتدکس ميانه رسمًا از اين درک يک سيستم ساختند و س$عی کردن$د    

ب$ه عن$وان مث$ال، روزا    . ئوريکی را که خود تصور کرده بودند به کمک اين سيستم توضيح دهن$د    ت

  چ$اپ ش$ده در کم$ال ج$ديت ادع$ا      Vorwärts،  ١٤. ٣. ١٩٠٣لوکزامبورگ در مقال$ه ای ک$ه در         

م$$ا در "ک$$ه اکن$$ون در جن$$بش احس$$اس م$$ی ش$$ود از آن رو نيس$$ت ک$$ه   " رک$$ود تئ$$وريکی"م$$ی کن$$د 

م$ارکس پ$يش افت$اده اي$م، بلک$ه ب$رعکس، چ$ون م$ارکس در آف$رينش علم$ی                مبارزه ی پراتيک$ی از      

خ$$ود ب$$ر م$$ا ب$$ه عن$$وان ح$$زب رزمن$$ده ی عمل$$ی س$$بقت گرفت$$ه اس$$ت؛ ن$$ه چ$$ون م$$ارکس تک$$افوی         

." نيازهای ما را نمی کند بلکه چون نيازهای ما هنوز برای احراز انديشه ی مارکس کافی نيستند       

  اي$$$$ن مقال$$$$ه را در  ١٩٢٨ک$$$$ه در ) Rjasanow(و مارکسيس$$$$ت   آزم$$$$وده ای چ$$$$ون ري$$$$ازانف  

مجموع$$ه ای ب$$ه ن$$ام ک$$ارل م$$ارکس، انديش$$مند، انس$$ان و انقالب$$ی دوب$$اره ب$$ه چ$$اپ م$$ی رس$$اند، از     
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و " مارکسيسQQتی"ايQQن عQQدم تناسQQب بQQين تئQQوری بسQQيار پيشQQرفته ی انقالبQQی  مQQی تQQوان 

 -راآن سيار عقب مانده نسبت به اين تئوری و حتی گاه مسQتقيمًا متنQاقض بQا     بپراتيک  

ش بQQQه يQQQک حQQQزب    اتبQQQديلزمQQQان عمQQQًال از آلمQQQان کQQQه در حQQQزب سوسQQQيال دمکQQQرات   

ا برنامQQه ی ارفQQورت بQQه تQQدوين کائوتسQQکی    ب١٨٩١QQرونQQدی کQQه در " (مارکسيسQQتی"

چQه راسQت   (ی نيروهای زنده ی حزبQی   موجود بود و بعدًا به همه    ) برنشتاين کامل شد  

دهنده تر حس می کردند و تنها مارکسيست های  را هر چه آزار   آن  وجود  !) و چه چپ  

اين  به سادگی چنين توضيح داد که در -اصرار می ورزيدندآن ارتدکس ميانه در انکار 

را پذيرفته بود، آن برای جنبش کارگری، که در بست    " مارکسيسم"مرحله ی تاريخی    

عQام جنبشQی تQاريخی کQه واقعQًا      بيان صرفًا "آغاز نه يک تئوری واقعی، يعنی      همان  از  

، بلکQه همQواره يQک ايQدئولوژی بQوده کQه سQاخته و        )مارکس" (برای خود سير می کند 

تی جاودانQه از ضQرورت      لاين يعنی سQاختن فضQي     . گرفته شده بود  " از بيرون "پرداخته  

مثل کائوتسکی و لنQين بQا حQرارت تمQام       " مارکسيست های ارتدکسی  "زمانه، آنگاه که    

، از سQQQوی "از بيQQQرون"بQQQرای ايQQQن نظQQQر مبQQQارزه مQQQی کننQQQد کQQQه سوسياليسQQQم را تنهQQQا  

بQه جنQبش طبقQه ی     مQی تQوان     بورژوا کQه بQه جنQبش کQارگری پيوسQته انQد              روشنفکران  

رکQود  " و آنجا که حتی چپ های راديکال مثQل روزالوکزامبQورگ از   ١٤ وارد کرد  کارگر
                                                                                                      

ديدگاه امروزی خود به اي$ن عب$ارات لوکزامب$ورگ ک$ه تقريب$ًا س$ی س$ال پ$يش نوش$ته ش$ده ان$د تنه$ا              

    يه ثاب$$ت ک$$رده اس$$ت ک$$ه ه$$ر    پراتي$$ک انق$$الب روس$$  "ي$$ک توض$$يح را م$$ی افزاي$$د، و آن اي$$ن ک$$ه     

مرحله ی تک$املی جدي$د و ب$االتر در مب$ارزه ی طبق$اتی پرولتاري$ا ق$ادر اس$ت از زرادخان$ه ی ب$ی                 

پاي$$ان تئ$$وری مارکسيس$$تی پيوس$$ته س$$الح ه$$ای ت$$ازه ای متناس$$ب ب$$ا نيازه$$ای مرحل$$ه ی ت$$ازه ی         

 نم$$ی توان$$د اي$$ن س$$خن قطع$$ًا). ٧همانج$$ا ص ." (مب$$ارزه ی ره$$ايی بخ$$ش طبق$$ه ی ک$$ارگر برگي$$رد

  .رابطه ی تئوری و پراتيک را که روزا لوکزامبورک بر سر می ايستادند، بار ديگر برپا کند
 علي$$ه طرح$$ی ک$$ه جه$$ت ت$$دوين ٦٨ff.Neue Zeit,XX,I,Sپلمي$$ک کائوتس$$کی در  . ک.ر - ١٤

در ج$ايی  .  به کنگره ی حزبی وين ارائه شده بود    ١٩٠١در  ) Heinfeld(مجدد برنامه ی هاينفلد     

ي$$ن ط$$رح آم$$ده ب$$وده ک$$ه پرولتاري$$ا در جري$$ان مب$$ارزاتی ک$$ه س$$ير تح$$ول س$$رمايه داری ب$$ه او    از ا

کائوتسکی اين جمله را ب$ه  . تحميل می کند نسبت به امکان و ضرورت سوسياليسم آگاهی می يابد       

17



 
 

 

                                                                                                      
آن وقت به نظر می آي$د ک$ه آگ$اهی سوسياليس$تی نتيج$ه ی ن$اگزير و         : "درستی چنين معنی می کند    

و ح$$ال آن ک$$ه اي$$ن ب$$ه ه$$يچ وج$$ه    : "و ادام$$ه م$$ی ده$$د ". زه ی طبق$$اتی پرولتارياس$$ت مس$$تقيم مب$$ار 

بديهی است که سوسياليسم به مثابه ی ي$ک آم$وزش، همانق$در در رواب$ط اقتص$ادی            . صحيح نيست 

کنونی ريشه دارد که مبارزه ی طبقاتی پرولتاريا در آن ريشه دارد و عين$ًا نظي$ر اي$ن، مب$ارزه ی              

 از مبارزه عليه فق$ر و مس$کنت ت$وده ه$ا، ک$ه زايي$ده ی س$رمايه داری اس$ت،           طبقاتی همان قدر هم   

ناشی می گردد، ليکن سوسياليزم و مب$ارزه طبق$اتی يک$ی زايي$ده ی ديگ$ری نب$وده، بلک$ه در کن$ار                    

آگ$اهی سوسياليس$تی کن$ونی    . يکديگر بوجود می آيند، و پيدايش آنها معل$ول مق$دمات مختلف$ی اس$ت        

در حقيقت، علم اقتصاد زم$ان حاض$ر   . ميق علمی می تواند پديدار گردد     فقط برپايه ی معلومات ع    

ب$$ه هم$$ان ان$$دازه پ$$يش ش$$رط تولي$$د سوسياليس$$تی اس$$ت ک$$ه تکني$$ک کن$$ونی هس$$ت، و ح$$ال آن ک$$ه          

پرولتاريا، با تمام تمايل خود، نه اين را می تواند بوج$ود آورد و ن$ه آن را؛ ه$ر دوی آنه$ا از س$ير                 

حام$$$ل عل$$م ه$$$م پرولتاري$$ا نب$$$وده بلک$$ه روش$$$نفکران    .  ش$$وند جري$$ان اجتم$$اعی کن$$$ونی ناش$$ی م$$$ی   

سوسياليسم کنونی نيز در مغ$ز اف$رادی از اي$ن قش$ر پي$دا ش$ده و توس$ط آنه$ا ب$ه                 . بورژوازی هستند 

پرولترهايی که از حي$ث تکام$ل فک$ری خ$ود برجس$ته ان$د منتق$ل م$ی گ$ردد و آنه$ا س$پس آن را در                     

بدين طريق آگاهی . تی پرولتاريا وارد می نمايند  جايی که شرايط مقتضی است در مبارزه ی طبقا        

سوسياليس$$تی چي$$زی اس$$ت ک$$ه از خ$$ارج، داخ$$ل مب$$ارزه ی طبق$$اتی پرولتاري$$ا ش$$ده و ن$$ه ي$$ک چي$$ز  

مطابق همين اصل هم بود ک$ه در برنام$ه ی ق$ديمی    . خودبخودی که از اين مبارزه ناشی شده باشد       

 وظيف$ه ی سوس$يال دمکراس$ی عب$ارت از اي$ن      هاينفلد به طور کامًال منصفانه ای گفته شده بود ک$ه         

است که آگاهی نسبت به موقعيت پرولتاريا و معرفت نسبت به وظ$ايف وی را در ذه$ن پرولتاري$ا         

هرگاه آگاهی مذکور خودبخود و از مبارزه ی طبق$اتی ناش$ی م$ی ش$د ديگ$ر احتي$اجی            . وارد سازد 

 -٨٧نق$ل از منتخ$ب آث$ار لن$ين، ص     : ترجمه ی فارسی[، ٧٩ff.Sهمانجا ." (به گفتن اين نمی بود    

لن$$ين در برنام$$ه سياس$$ی مع$$روف خ$$ود، چ$$ه باي$$د  ) ١٩٠٢(ي$$ک س$$ال بع$$د ]). ، ب$$ا ان$$دکی تغيي$$ر٨٨

ب$$ه "ک$رد؟ در نقط$ه ای تعي$$ين کنن$ده ب$$ه اي$ن اظه$$ارات کائوتس$کی متوس$ل م$$ی ش$ود و اي$$ن س$خنان         

از "ی گي$$رد ک$$ه  را عين$$ًا نق$$ل م$$ی کن$$د و ب$$ه ص$$راحت نتيج$$ه م$$    " م$$ورد و بس$$يار مه$$م کائوتس$$کی  

  اي$دئولوژی مس$تقلی ک$ه خ$ود ت$وده ه$ای ک$$ارگر در هم$ان جري$ان جن$بش خ$ود بوج$ود آورده باش$$ند           

در بس$ياری جاه$ای   ). ٨٨، ص"چ$ه باي$د ک$رد؟   "منتخ$ب آث$ار،    ." (نمی تواند حرفی در مي$ان باش$د       

 ج$ای  به جمالتی از اين قبيل می ت$وان برخ$ورد ک$ه   ] چه بايد کرد؟ [٨٤ديگر اين کتاب، مثًال ص      
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در قQدرت خالقيQت ذهنQی مQارکس کQه      يک سQو  از آن سخن می گويند و  " در مارکسيسم 

به تمام ابزارهای کمکی آموزش طبقاتی بورژوايی مجهز بوده ريشه يابی زمان آن در 

پرولتاريQا در جامعQه ی امQروزی،    د اجتمQاعی   می کننQد و از سQوی ديگQر در شQرايط بQوِ             

يQQر همQQواره برقQQرار خواهنQQد    يشQQرايطی کQQه در سراسQQر عصQQر سQQرمايه داری بQQدون تغ    

توضQQيح ماترياليسQQتی ايQQن تضQQاد آشQQکار بQQين تئQQوری و پراتيQQک در بQQين الملQQل  . ١٥مانQQد

مارکسيسQQت هQQای   دوم و در عQQين حQQال معقQQول تمQQامی معماهQQايی کQQه    " مارکسيسQQتی"

آن انديشQQيده انQQد، در ايQQن واقعيQQت تQQاريخی اسQQت کQQه  آن يQQين دوره بQQرای تبآن ارتQQدکس 

ايQQدئولوژی عنQQوان  صQQوری بQQه را بQQه طQQور " مارکسيسQQم"کQQه جنQQبش کQQارگری  زمQQان 

اوجی از پيشQرفت  چنان ترده اش در پراتيک واقعی خود به سپذيرفت عليرغم پايه ی گ   

زه ی مبQQارآن عمQQومی و نيQQز تئQQوريکی نرسQQيده بQQود کQQه کQQل جنQQبش انقالبQQی و همQQراه     

       خQQQQرين فQQQQاز نخسQQQQتين چرخQQQQه ی رشQQQQد تQQQQاريخی    آطبقQQQQاتی پرولتاريQQQQا در گذشQQQQته در  

                                                                                                      
تاريخ تمام کشورها گ$واهی م$ی ده$د ک$ه طبق$ه ی ک$ارگر ب$ا ق$وای           : "هيچ ابهامی باقی نمی گذارند    

خ$$ود منحص$$رًا م$$ی توان$$د آگ$$اهی ترديونيونيس$$تی حاص$$ل نماي$$د، يعن$$ی اعتق$$اد حاص$$ل کن$$د ک$$ه باي$$د   

د تشکيل اتحاديه بدهد، بر ضد کارفرمايان مبارزه کند و دولت را مجبور به ص$دور ق$وانينی بنماي$         

ولی آموزش سوسياليسم از آن تئوری های فلسفی، تاريخی  . که برای کارگران الزم است و غيره      

        و اقتص$$$ادی نش$$$و و نم$$$ا يافت$$$ه اس$$$ت ک$$$ه نماين$$$دگان دانش$$$ور طبق$$$ات دارا و روش$$$نفکران تتب$$$ع        

  ."نموده اند
ي$ات و  در اث$ر لئ$ون تروتس$کی، ادب    . ٦٣ff.Rjasanow.S:  ١١منب$ع ذک$ر ش$ده در يادداش$ت     - ١٥

 Verlag für Literatur به زبان روسی و يک سال بعد توسط  ١٩٢٣انقالب نيز، که در پايان 

und Revolution)  ب$$ه آلم$$انی منتش$$ر ش$$د، اي$$ن ت$$ز روزا لوکزامب$$ورگ ب$$ه نح$$و     ) ١٩٢٤وي$$ن

طبق$$ه ی ک$$ارگر تنه$$ا پ$$س از تحق$$ق ره$$ايی کام$$ل از    "غريب$$ی تک$$رار و بس$$ط داده ش$$ده اس$$ت ک$$ه   

و اين ک$ه تنه$ا در   . "بقاتی اش قادر خواهد بود علم و هنر از آن خود را بيافزيند       موقعيت کنونی ط  

 ک$ه ديگ$ر   -جامعه  سوسياليستی است که، باالخص، روش مارکس تح$ت تص$رف کام$ل پرولتاري$ا      

 و Literatur und Revolution.  در خواه$$د آم$$د-ب$$ه مثاب$$ه ی پرولتاري$$ا اص$$ًال وج$$ود ن$$دارد  

S.١١٣ff و به ويژه S.١٢٧ff.   
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پايQQه ای   بQQر-اسQQت) نQQوزدهم(مصQQادف بQQا اواسQQط قQQرن    آن پايQQان  کQQه -سQQرمايه داری

جنبش کارگری به درجه ی بQااليی از رشQد   زمان آن در  . دست يافته بود  بدان  محدودتر  

 به توقف کامل رسيد و تنهQا بعQدًا تحQت شQرايط         نائل شده بود، اما در اواسط قرن موقتاً       

مQارکس و انگلQس نيQز کQه در آغQاز تئQوری       . گرفQت جان عينی جديدی دوباره به تدريج   

 انقالبQQی خQQود را در ارتبQQاط مسQQتقيم بQQا جنQQبش پراتيکQQی انقالبQQی تQQدوين کQQرده بودنQQد در   

 اسQت ايQن    مسQلم .تئQوری بسQط دهنQد   عنQوان  را تنهQا بQه      آن  توانستند  می  دوره ی رکود    

نبQوده بلکQه   " صرفًا تئوريکی"تکامل تئوری مارکس و انگلس هرگز حاصل مطالعات      

در عQQين حQQال تQQازه تQQرين تجQQارب پراتيکQQی را نيQQز کQQه در اشQQکال گونQQاگون مبQQارزه ی      

اما ترديدی هم نيست که اين تئوری   . طبقاتی نوخاسته کسب می شوند منعکس می کند       

ه کمال می رسQد اکنQون ديگQر بQا پراتيQک جنQبش       که در زمينه ی نظری هر چه بيشتر ب        

رونQد، يعنQی تکامQل تئQQوری     کQارگری هQم عصQرش مسQتقيمًا پيونQد نQQدارد، بلکQه ايQن دو       

قديمی که در عصر تQاريخی سQابق شQکل گرفتQه تحQت شQرايط تQاريخی جديQد و پراتيQک                   

و درسQت  . جديد جنبش کQارگری، در کنQار هQم و بالنسQبه مسQتقل از هQم پQيش مQی رونQد          

 نکته است که روشن می کنQد چگونQه تئQوری مارکسيسQتی در ايQن دوره، هQم در                    همين

کليت خود و هم در وجه فلسفی اش، توانست در آثار مارکس و انگلس و نيز معدودی   

تQر از بQااليی برسQد و بQاز     چنان  به "نابهنگام"شان، به معنای کامل کلمه       از شاگردان 

 چرا پQذيرش واقعQی و نQه صQرفًا صQوری      چنين توضيح می دهد که    هم فراتر بود، و هم    

تئوری بسيار پيشرفته از سوی جنبش پراتيکی طبقه ی کارگر، که در آخQرين ثلQث     اين

  .١٦پذير نبوده استامکان پا گرفته بود، به هيچ وجه  قرن نوزدهم از نو

  

٣٣  

                                                 
 ب$$ه ١١٩ff.Auseinandersetzung mit Kautsky, Sاي$$ن مس$$أله در نوش$$ته ی م$$ن    - ١٦

  .تفصيل بحث شده است
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دومين نقطه ی حمله ی مهم منتقQدين مارکسيسQت ارتQدکس، چQه در هيئQت سوسQيال                

آن ونيست، مربوط می شود به بينشی کQه در مارکسQيزم و فلسQفه از             دمکرات و چه کم   

ی مسQأله  پرداختن به وظيفه ای که بر اثر بQازنگری مجQدد بQه    ] لزوم[دفاع شده، يعنی   

مارکسيسم و فلسفه در اين سومين دوره ی تحول مارکسيسم که از اواخر قرن گذشQته       

ايQن وظيفQه از نظQر    . ر مQی گيQرد   آغاز شده و هم اکنون نيز ادامه دارد، در پيش رو قرا           

است کQه در برابQر بQی اعتنQايی و کQم بهQا دادن بQه        آن نوشته ی مارکسيسم و فلسفه در     

 انگلس که در دوره ی قبل نزد گرايش هQای  -محتوای انقالبی فلسفی آموزه ی مارکس     

   مختلQQف مارکسيسQQتی در اشQQکال گونQQاگون، امQQا همگQQی بQQا نتيجQQه ای يکسQQان، بQQه چشQQم   

و به اين ترتيب .  بايستی به جنبه  فلسفی مارکسيسم بار ديگر اعتبار بخشيدمی خورد،

و چه در سطح آلمان های مارکسيستی، چه در     جريان  نوشته در تعارض با همه ی       آن  

مارکسيسQم کQانتی،   عنQوان  بين المللی، قرار گرفت که در دوره ی پيشين آگاهانQه تحQت             

آن حنه ظاهر شدند، و نيز در تضQاد بQا       فلسفی ديگر بر ص   " رويزيونيسم"ماخی يا هر    

خQQط سQQير اصQQلی ای قQQرار گرفQQت کQQه در گQQرايش ميانQQه ی حQQاکم بQQر مارکسيسQQم اتQQدکس    

 علمQQی از  -سوسQQيال دمکراسQQی هQQر چQQه بيشQQتر بQQه درکQQی بيگانQQه بQQا فلسQQفه، اثبQQاتی          

چQون فQرانتس مهرينQگ نيQز بQا       مارکسيسم راه برده بود و حتی انقالبيون ارتدکسی هم       

که بQه زودی  چنان اما . شده بودندآن ی فلسفی خراج گذار "مغز بافته ها"طرد تمامی   

معلQQوم شQQد، فرمQQول بنQQدی مQQن از وظيفQQه ی انقالبQQی در عرصQQه ی فلسQQفه در دوره ی      

گرايش سومی در تضاد بQوده اسQت کQه ايQن اواخQر      آن کنونی احتماًال شديدتر از همه با     

     و در مرحلQQQه ی کنQQQونی  عمQQQدتًا در دو جنQQQاح مارکسيسQQQم روسQQQی شQQQکل گرفتQQQه اسQQQت    

بلشQويکی جديQد    "  لنينيسQم  -مارکسيسQم "پQردازان   تکامل اش به ويژه از سQوی نظريQه          

  .نمايندگی می شود

برخورد فوق العاده خصومت آميزی که نسبت بQه مطالعQات مارکسيسQتی ديQالکتيکی          

 و نيز به چاپ اول نوشQته ی مQن در همQين سQال     ١٩٢٣جرج لوکاچ پس از انتشار در       

طبوعات احزاب کمونيست روسيه و ديگر کشورها به عمQل آمQد تQا حQد زيQادی بQه             در م 
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اين خاطر بوده است که درست در اين زمان، يعنی در دوره ای که پQس از مQرگ لنQين                 

از شQده بQود، بQا شQدتی چنQدين      آغحيات او زمان  او، که در   بر سر ميراث  مدعيان  نزاع  

ن المللی غQرب بواسQطه وقQايع اکتبQر و       برابر ادامه داشت و از طرف ديگر کمونيسم بي        

در پراتيک سياسی خود شکست سنگينی را متحمل شده بود،     آلمان   در   ١٩٢٣نوامبر  

دسQت بQه مبQارزه بQرای        " تQرويج لنينيسQم   "رهبری حزب کمونيست روسيه تحت شعار       

ايدئولوژيک تمامی احQزاب غيرروسQی عضQو بQين الملQل کمونيسQتی          " بلشويزه کردن "

عبQارت بQود از   " بلشQويکی "زء عمQده و اساسQی از ايQن ايQدئولوژی     يک ج . ١٧زده بود 

   يQQک ايQQدئولوژی شQQديدًا فلسQQفی، کQQه داعيQQه ی بازسQQازی فلسQQفه ی راسQQتين و تحريQQف     

نشده ی مارکسيستی را داشت و بر اين مبنا می کوشيد با تمQامی گQرايش هQای فلسQفی                

  . کندديگری که از درون جنبش نوين کارگری سر بر می آورند مقابله

      روی اش بQQQQه سQQQQمت غQQQQرب در   لنينيسQQQQتی در پQQQQيش-ايQQQQن فلسQQQQفه ی مارکسيسQQQQتی

بQا گQرايش فلسQفی    " اروپQای غربQی  "، مQن و ديگQر کمونيسQت هQای         چنوشته های لوکQا   

متقابلی در درون خود بين الملل کمونيسQتی برخQورد کQرد، و بQا ايQن برخQورد عمQًال دو            

ر مسQائل سياسQی و تQاکتيکی بQا يکQديگر      منحصQرًا بQر سQ   زمان  آن  گرايش انقالبی که تا     

 فلسQQفی مسQQتقيم بQQا هQQم درگيQQر ثحQQبک يQQ بQQرای نخسQQتين بQQار در ١٨رودررو شQQده بودنQQد

شدند، دو گرايشی که هر دو در بطن بين الملل سوسيال دمکراسی در دوره ی پيش از 

                                                 
، ک$ه در نش$ريه ی علم$ی ح$زب کمونيس$ت      "لن$ين و کمينت$رن  "مقاله ی برنامه ای من، . ک.ر - ١٧

          در آس$$$تانه ی پنجم$$$ين کنگ$$$ره ی جه$$$انی  ٣٢٠ff.S ,١٩٢٤,Die Internationaleآلم$$$ان  

  .بين الملل کمونيستی به چاپ رسيد
در اينج$$ا م$$ی ت$$وان انتق$$ادات ش$$ديدی را ب$$ه خ$$اطر آورد ک$$ه روزا لوکزامب$$ورگ و ک$$ارل          - ١٨

ليبکنشت در همان نخستين دوره ی انقالب روسيه و پيش از تأسيس رس$می ب$ين المل$ل کمونيس$تی           

ري$ان چ$پ راديک$ال ب$ه     بر سياست و تاکتيک بلشويکی وارد می کردند؛ و نيز مناقشاتی ک$ه ب$ين ج      

ب$$$ا جري$$$ان  ) Gorter(و گ$$$ورتر ) Pannekoek(رهب$$$ری کمونيس$$$ت ه$$$ای هلن$$$دی پان$$$ه ک$$$وک    

  . به اوج خود رسيد١٩٢٠ -٢١ روسی به رهبری لنين جريان داشت و در سال های -بلشويستی
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آغQQاز تنهQQا بQQه صQQورتی همQQان ن الملQQل کمونيسQتی از  ي گرفتQQه بودنQQد و در بQQلجنQگ شQQک 

] جداگانQه [اين بحث فلسفی بنا به علل تاريخی معينQی، کQه خQود    . دت داشتندظاهری وح 

بايستی بررسی شوند، تنها پژواک ضعيفی بود از مشاجرات سياسی و تاکتيکی ای که         

داشQت و پQس   جريQان  اين دو گرايش که با قQوايی نQابرابر   ميان در آن چند سال پيش از   

 بQار ديگQر در   ١٩٢٥سQيونی کQه از   از مدت کوتاهی بواسQطه ی مبQارزات سياسQی فراک          

بQا شQدت فزاينQده ای در تمQامی     آن حزب کمونيست روسQيه از سQر گرفتQه شQد و بعQد از            

قQد روسQی   تاحزاب کمونيستی دنبال شد، به تعطيل گرائيد؛ با اين همQه بQه سQخن يQک من     

گاه دارد به مثابه ی نخستين وکه آگاهی جامعی نسبت به موقعيت تئوريکی هر دو ارد   (

بQين  زمQان  آن دوطرفQه ای کQه تQا        " نفQوذ ناپQذيری متقابQل     "برای در هم شکستن     تالش  

مواضQQع ايQQدئولوژيک کمونيسQQم روسQQی و کمونيسQQم روسQQی و کمونيسQQم غربQQی برقQQرار  

انQQدکی چنQQدان از اهميQQت مقطعQQی نQQه   ] ايQQن دوره[، در چQQارچوب کلQQی تحQQوالت   ١٩بQQود

                                                 
در  " مارکسيس$$$م ش$$$وروی "در ب$$$اره ی ) ش$$$يفرين.ا(ک$$$ار مطالع$$$اتی م$$$ارکس ورن$$$ر    . ک.ر -١٩

Gesellschaft,IV,٧.S.٤٢ff        ک$$ه پژوهش$$ی اس$$ت مش$$روح و ب$$ه وي$$ژه ب$$ه خ$$اطر به$$ره گي$$ری 

. فراوان از اسنادی که تنها به زبان روسی موجودند، برای خواننده ی غير روسی بسيار کارس$از   

در اين م$ورد باي$د از ي$ک س$و توج$ه داش$ت ک$ه اي$ن مقايس$ه ی انتق$ادی کمونيس$م روس$ی و غرب$ی                      

اکم در روس$يه ی ش$وروی ام$روزی ص$ورت م$ی گي$رد،         توسط يکی از مخالفين سياسی ح$زب ح$        

ولی از س$وی ديگ$ر، اي$ن ک$ه مؤل$ف ب$ه عن$وان ي$ک پلخانفيس$ت ارت$دکس از لح$اظ جه$ان بين$ی در                    

در نتيج$ه انتق$اد او ب$ه ه$يچ وج$ه متوج$ه ی ک$ل س$اخت ت$اريخی             . جبهه ی مارکسيسم روس$ی اس$ت      

اريک$$اتور ش$$ده ای اس$$ت ک$$ه نيس$$ت بلک$$ه تنه$$ا برعلي$$ه ت$$ازه ت$$رين اش$$کال ک " مارکسيس$$م ش$$وروی"

س$نن تئ$وريکی مارکسيس$م روس$ی     " پيشرفت و تکام$ل "باعث می شوند اين مارکسيسم نه به مثابه   

ب$$ديهی اس$$ت ک$$ه در م$$ورد مارکسيس$$م . ("آن جل$$وه گ$$ر ش$$ود" مس$$خ و انحط$$اط"بلک$$ه ب$$ه ص$$ورت 

ب$$ه هم$$ين جه$$ت ني$$ز ش$$يفرين درک$$ی بس$$يار      ".) ش$$وروی ه$$يچ مس$$ئوليتی متوج$$ه پلخ$$انف نيس$$ت    

 و -ب$رای کمونيس$ت ه$ای اروپ$ای غرب$ی     "دئولوژيک و س$طحی از عل$ل اي$ن ام$ر دارد ک$ه چ$را       اي$ 

همه ی کسانی که از لحاظ اي$دئولوژيکی م$ثًال ب$ا      برای تمام مارکسيست های چپ و     -حتی کلی تر  

سنت های نظ$ری روزا لوکزامب$ورگ و ف$رانتس مهرين$گ تربي$ت ش$ده ان$د، ف$وق الع$اده دش$وار و            
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را در فرمول کوتاهی    ١٩٢٤چه بخواهيم اين نزاع فلسفی سال        چنان. برخوردار است 

         در ذهQQQQن زمQQQQان آن کQQQQه صQQQQورت ايQQQQدئولوژيکی را کQQQQه در   آن خالصQQQQه کنQQQQيم بQQQQدون  

تQوانيم بگQوييم کQه ايQن مشQاجره در واقQع       ی  داشت خدشه دار شود، م    شرکت کنندگانش   

در زمQQان آن  کQQه در - بQQود٢٠ انگلQQس-رويQQارويی تعبيQQر لنينQQی از ماترياليسQQم مQQارکس    

 بQا ديQدگاه هQای جQرج لوکQاچ و چنQدتن ديگQر از        -مQده بQود   روسيه به صورت کQيش در آ      

 کQQQه بQQQه درجQQQات مختلQQQف   ٢١آلمQQQانو مجارسQQQتان احQQQزاب کمونيسQQQت  پQQQردازان نظريQQQه 

                                                                                                      
او اي$ن پدي$ده   . "ست که خود را به لحاظ ذهنی با مارکسيسم روسی سازگار کنند     تقريبًا غيرممکن ا  

را از يک طرف به نحوی کامًال ايدئولوژيک چنين توضيح می دهد که مارکسيس$م چ$پ راديک$ال             

است، و از ط$رف ديگ$ر   " سنت های روشنگری مارکسيسم روسی در پشت سر خود"غربی فاقد  

اي$دئولوژی  "ن می بيند که مارکسيسم روس$ی ب$ه مثاب$ه ي$ک     به صورتی سطحی منشاء آن را در اي       

وظ$$ايف ک$$امًال مع$$ين دول$$ت  ] قام$$ت[متناس$$ب ب$$ا "و " دولت$$ی ب$$ه نح$$و ک$$امًال خاص$$ی ش$$کل گرفت$$ه  

جهت توضيح اختالف$ات موج$ود در تئ$وری سياس$ی ب$ين             ) ٦٣ff.s(او  ." شوروی بريده شده است   

ز ي$ک س$$و و بلشويس$م روس$ی از س$$وی    کمونيس$م اروپ$ای غرب$$ی و راديکاليس$م چ$پ مق$$دم ب$ر آن ا     

ديگر علل تاريخی و طبقاتی معينی را پيش  می کشد، اما درک نمی کند که همين ها عل$ل واقع$ی          

 ايدئولوژيک ب$ين مارکسيس$م انقالب$ی روس$ی و اروپ$ای غرب$ی ني$ز           -و عميق تر تضادهای سياسی    

  .هستند
 ١٩٢٤ک$$ه در س$$ال ) A.Deborin(دو نوش$$ته ی کوت$$اه از دوب$$روين  . ک.در اي$$ن ب$$اره ر -٢٠

؛ و ١٩١٣ -١٩٠٨لنين، ماترياليست رزمنده و نامه های لنين به ماکسيم گورکی،      : منتشر شده اند  

ني$$ز اث$$ر برنام$$ه ای لن$$ين، ماترياليس$$م و امپريوکريتيسيس$$م، اش$$اراتی انتق$$ادی در ب$$اره ی فلس$$فه ی    

عقب دار اي$ن سلس$له   . افت انتشار ي١٩٢٧ارتجاعی، که ترجمه ی آلمانی آن با سه سال تأخير در            

  : منتشر شده است١٩٢٩از منابع جزوه ی محقری است از لوپل که با تاخير بسيار در 

J.Luppol, Lenin und die Philosophie (Zur Frage des Verhältnisses der 

Philosophie zur Revolution)  
ابش، ت$$اريخ و آگ$$اهی ض$$د انتق$$اد فلس$$فی دب$$ورين ب$$ر دي$$دگاه ه$$ايی ک$$ه لوک$$اج در کت$$  . ک. ر -٢١

در گ$$$اه نام$$$ه ی " لوک$$$اچ و نق$$$دش ب$$ر مارکسيس$$$م "مقال$$$ه ی (طبق$$اتی از آن ه$$$ا دف$$$اع ک$$$رده ب$$ود   
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کQيش بQه   آن  از  " انحQراف " قلمداد مQی شQوند و ادعQا مQی شQد کQه در                 چلوکا" پيروان"

  .دسمت ايده آليسم، نقد شناخت فلسفی کانت و ديالکتيک ايدآليستی هگل گرايش دارن

" انحراف ايQده آليسQتی  "در رابطه با نوشته ی مارکسيسم و فلسفه، بخشی از اتهام           

نوشQته ابQدًا صQحبتی از آنهQا در     آن ی است بر انتسQاب نظراتQی بQه نويسQنده کQه در              نمبت

نيسQQت، و حتQQی در مQQواردی بQQه صQQراحت رد شQQده انQQد، از جملQQه تکQQذيب ادعQQايی     ميQQان 

 اين حمالت متوجه ديQدگاه هQايی اسQت کQه         اما بخش ديگری از   . ٢٢"ديالکتيک طبيعت "
                                                                                                      

Arbiterliteratur در وي$$ن توس$$ط  ١٩٢٤  ک$$ه در Verlag für Literatur und Politik 

وض$$عيت آن گون$$ه ک$$ه در آن زم$$ان در ذه$$ن نماين$$دگان       ) ٦١٨.S(در آنج$$ا  ). منتش$$ر ش$$ده اس$$ت  

لوک$اچ ه$م اين$ک حواري$ون خ$ود      : "فلسفی منعکس بوده چنين ارائه می ش$ود " لنينيسم"ه ی  برجست

را دارد و به يک معنا مغز هدايت کننده ی يک گرايش تمام عيار است که کس$انی از جمل$ه رفي$ق          

و ) Revai(، روا )Fogarasi(، فوگاراس$ی  )رجوع کنيد به کتاب او، مارکسيس$م و فلس$فه        (ُکرش  

ما باي$د ح$داقل اص$ول    . در چنين وضعيتی نمی توان آنان را نديده گرفت      . علق دارند ديگران بدان ت  

و ه$م چن$ين اظه$ارات مش$ابهی در     ." در مارکسيس$م را ب$ه نق$د بکش$يم    " جريان تازه ی"بنيادی اين   

کت$اب لوک$اچ باي$د توج$ه       نظري$ه پ$ردازان مارکسيس$م           : "١٩٢٤ ژوئيه ی    ٢٥پراودا در تاريخ    

ک$رش، روا،  . ک:  چون پشت س$ر لوک$اچ جم$ع ک$املی از کمونيس$ت ه$ا ايس$تاده ان$د            را برانگيزاند، 

کارل ُکرش جزو آن دسته از رفقای کمونيست آلمانی است که    "و نيز اين که     " فوگاراسی و غيره  

رفي$ق زينوي$وف در پنجم$$ين کنگ$ره ی جه$انی اش$$اره وار از آن$ان ب$ه عن$$وان نظري$ه پردازان$ی ي$$اد         

و ني$ز عب$ارات ک$امًال    ." ه از خط مارکسيسم ارتدکس منح$رف ش$ده ان$د      کرد که در عرصه ی فلسف     

مشابهی از طرف اغلب نظريه پردازانی که در موج تبليغاتی که در آن دوره در کليه ی نش$ريات    

  .جديد به راه افتاده بود شرکت کردند" انحراف"و روزنامه های کمونيستی برعليه اين 
، و ني$ز از س$وی   ١٩٢٤ ژوئي$ه ی  ٢٥ال$ذکر در پ$راودا،   عين عب$اراتی ک$ه در مقال$ه ی ف$وق      - ٢٢

مقايس$ه کني$د ب$ا آن چ$ه در مارکسيس$م و       . اغلب منتق$دين ديگ$ر کمونيس$ت حزب$ی اظه$ار ش$ده اس$ت              

   فلسفه ارائه ش$ده و درس$ت خ$الف آن نظ$ری را ک$ه در اي$ن ج$ا ب$ه م$ن نس$بت داده م$ی ش$ود، بي$ان                    

مونيس$ت حزب$ی، ک$ه ب$ه ص$ورتی کليش$ه ای       هم$ين ام$ر در م$ورد ادع$ای ديگ$ر منتق$دين ک       . می کند 

تکرار می شود، نيز صدق می کند، اين که من در اين مسأله تمايزی جوهری ب$ين دي$دگاه انگل$س               

اما به نظر من واقعيت آن است که نوشته ی مارکسيسم و فلس$فه چ$ه     . و ديگاه مارکس قائل شده ام     
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     در مارکسيسQم و فلسQQفه واقعQQًا مQQورد دفQQاع قQQرار گرفتQه انQQد، بQQه ويQQژه چيQQزی کQQه بارهQQا  

ای "رئاليسQم سQاده انکارانQه     "آن  نوشته تصريح شده است، يعنی رد ديQاليتيکی         آن  در  

مQولی  مع" علQم مثبQت  "، و نيQز  "به اصطالح عقل سQليم، ايQن بQدترين متافيزيسQين    "که  

م عاميانQQQه ی امQQQروزی کQQQه از سQQQمتأسQQQفانه مارکسيآن جامعQQQه ی بQQQورژوايی و در پQQQی 

بQQين آگQQاهی و برابQQر   "آن هرگونQQه انديشQQيدن فلسQQفی بQQه دور افتQQاده اسQQت، بQQه يQQاری       

همQQانطور کQQه انگلQQس نيQQز در  (و آگQQاهی را " ايسQQتايش خQQط فاصQQل روشQQنی مQQی کشQQند  

ابQه ی چيQزی مفQروض، کQه از     بQه مث ) "سرزنش کردهآن  دورينگ را به خاطر    ١٨٧٨

  ".پيش در تقابل با هستی و با طبيعت قرار دارد می داند

من بر اين عقيده بودم که چنين نقدی بر درک بدوی، ما قبل ديالکتيکی    زمان  آن  در  

و حتQQی مQQا قبQQل تQQر افرازنQQده از رابطQQه ی آگQQاهی و هسQQتی از بQQديهيات هQQر ديالکتيسQQين  

کQQه سQQعی در  آن ی اسQQت، و از ايQQن رو بQQيش از   انقالبQQ و هQQر مارکسيسQQت ماترياليسQQت

کQه خQود واقQف    آن اما با اين نقد بدون . را مفروض گرفتمآن بکنم آن استدالل مشروح  

آن ای انگشQت گذاشQته بQودم کQه در     "فلسفی"بينی جهان آن باشم، درست بر هسته ی      

از "  لنينيسم-مارکسيسم"شالوده ی آموزه ی ارتدکس جديد   عنوان  دوره قرار بود به     

نماينQQدگان و . کمونيسQQت غQQرب تبليQQغ و گسQQترش داده شQQود  جهQQان مسQQکو در سراسQQر  

نQQوين روسQQی بQQا سQQادگی ای کQQه از ديQQد فاسQQد      "  لنينيسQQم-مارکسيسQQم"کQQارآموزده ی 

فلسQفی ناميQد بQا تکQرار چنQد حQرف       " حالQت معصQوميت  "را آن می توان  فقط  " غربی"

                                                                                                      
از (هم$ان ان$دازه   ) ٧٥ يادداش$ت  .ک. ر(در کليت خود و چه در ارتباط ب$ا اي$ن مس$أله ی مش$خص       

ک$$ه در آن زم$$ان دي$$دگاه ه$$ای م$$ارکس و انگل$$س را دو دي$$دگاه   " روا"ي$$ک جانب$$ه نگ$$ری لوک$$اچ و  

ک$$امًال متم$$ايز از ه$$م تلق$$ی م$$ی کردن$$د، ب$$ه دور اس$$ت ک$$ه از برخ$$ورد ج$$زم گرايان$$ه و غيرعلم$$ی             

در مق$دس کليس$ايی ص$ادر    ک$ه دو پ$  " تع$اليمی "که برای شان انطباق کام$ل و مطل$ق      " ارتدکس ها "

  .کرده اند، پيشاپيش رکن اعتقادی استوار و تزلزل ناپذيری را تشکيل می دهد
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" ايQQده آليسQQتی"ملQQه ی ظQQاهرًا آموختQQه ی خQQود بQQه ايQQن ح " ماترياليسQQتی"اول الفبQQای 

  .٢٣.پاسخ گفتند

در اينجا به نظر می رسد درگيری نظری واقعQی بQا فلسQفه ی ماترياليسQتی لنQين، کQه             

   هQQای غريQQب و تنQQاقض هQQای فQQاحش درونQQی اش توسQQط        ی عليQQرغم برخQQی ناسQQازگار   

 رسمًا تا به امروز حفظ شده است، عوممج او در روسيه ی شوروی درن انسخه بردار

حياتش فلسQفه ی خQود را در درجQه ی    زمان ه ای ثانوی باشد، زيرا خود لنين در    وظيف

                                                 
تعريف حقيقت به مثاب$ه انطب$اق تص$ور ب$ا     ) يعنی(کارل ُکرش الفبای فلسفه ی مارکسيستی، " - ٢٣

" ايیساده انگارانه عقل سليم ب$ورژو  نقطه نظر متافيزيکی "شيئی که در بيرون آن واقع است، را         

در م$ورد  ) ُک$رش (می خواند، بی آن که بفهمد يا بخواهد که بفهمد که درست نقط$ه نظ$ر خ$ود وی        

 آمي$$$$$$$$$زه ای اي$$$$$$$$$ده آليس$$$$$$$$$تی از فلس$$$$$$$$$فه ی هم$$$$$$$$$انی    -اي$$$$$$$$$ن مس$$$$$$$$$أله ب$$$$$$$$$ورژوايی اس$$$$$$$$$ت  

)Idenditätsphiliosophie (و ماخيس$$م)" . ،ناش$$ر مفس$$ر منتق$$د   ). ١٩٢٤ ژوئي$$ه ی ٢٥پ$$راودا

او در مقدم$ه ی خ$ود   . فه، بام$ل ني$ز اس$تدالل مش$ابهی م$ی کن$د      ترجمه ی روس$ی مارکسيس$م و فلس$      

نقطه نظر متافيزيکی ساده انگارانه ی عقل س$ليم  "سخنان مرا در باره ی پيامدهای اين   ) ١٩.ص(

اي$$دئولوژی ه$$ای  " موض$$ع گي$$ری تئ$$وريکی و پراتيک$$ی نس$$بت ب$$ه باص$$طالح      ب$$رای" ب$$ورژوايی

ی کن$$$د و س$$$پس تم$$$امی اي$$$ن عب$$$ارات و  عين$$$ًا نق$$$ل م$$$ )  هم$$$ين کت$$$اب١٢٠/٢٠ص " (متع$$$الی ت$$$ر

م$ی خوان$د و اي$ن س$ؤال اته$ام آمي$ز را       " ب$ه کل$ی ن$امفهوم    " مالحظاتی را که ب$ه دنب$ال آن م$ی آين$د      

وقتی برای رفيق ُکرش نقطه نظری که حقيقت را ب$ه عن$وان انطب$اق تص$ور ب$ا        "طرح می کند که     

يزيکی س$اده انگاران$ه ی   نقط$ه نظ$ر مت$اف   "خارج از آن تعري$ف م$ی کن$د      " تصويری شده ی  "شیء  

است، آيا او ب$از ه$م خ$ود را ي$ک مارکسيس$ت ماترياليس$ت م$ی دان$د؟ آي$ا ب$از ه$م            " عقل بورژوايی 

بايد خاطرنشان کرد که ديگاه او در مورد اين مسأله تس$ليم در براب$ر تئ$وری ش$ناخت اي$ده آليس$تی                  

ؤال متق$ابلی ط$رح ک$رد    ولی از آن جا که برابر اين سؤال خردکننده می توان به سادگی س       "است؟  

در اين صورت چرا اص$وًال باي$د ي$ک چن$ين اث$ر س$رهم بن$دی ش$ده ی اي$ده آليس$تی را انتش$ار               " که،

منتقد تند زبان ناگهان به ياد مسئوليت اش به عن$وان ويراس$تار م$ی افت$د و خواس$تار ش$رايط                " داد؟

ف$ت شناس$ی م$رتبط    اساس قضيه در اين است که رفيق ُکرش از مسائل معر  : "ماليم تری می شود   

  ."با مسأله ی مورد عالقه اش بی اطالع است
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هQQای نظQQری اسQQتوار نمQQی کQQرد، بلکQQه در برابQQر فلسQQفه هQQای کQQانتی،         ن ابرهQQبQQر اول 

بQرای پرولتاريQا، بيشQتر بQر     " بخQش  زيQان "ماخيستی و ديگر فلسفه های ايQده آليسQتی      

برای پرولتاريای " سودمند"فلسفه ی  سياسی به مثابه ی تنها   -پايه ی داليل پراتيکی   

ايQن نکتQه در مکاتبQات دوسQتانه ی لنQين بQا ماکسQيم        . مQی کوشQد  آن  انقالبی در دفQاع از      

بQه  " فلسQفی " بQر سQر مسQائل    ١٩٠٥گورکی در دوره ی بعد از انقالب اول روسيه در        

 در ايQن نامQه نگQاری هQا لنQين بارهQا و بارهQا            . روشنی و بدون ابهام قابل مشاهده است      

يQک فQرد   "می کوشد دوست صميمی، اما حريف فلسفی اش گورکی را متقاعQد کنQد کQه     

   QQودن و زيQQاآميز بQQه خطQQبت بQQه نسQQانی کQQی، زمQQين  ن احزبQQه ی معQQک نظريQQودن يQQآور ب

ترين کاری که او  و اين که مهم "اقدام کندآن برعليه حاصل کرد موظف است اطمينان 

اسQQت کQQه در آن ی مQQی توانQQد بکنQQد "رمبQQارزه ی مطلقQQًا اجتنQQاب ناپQQذي" در مQQورد چنQQين

توجه داشته باشد که کار عمًال ضروری حزبی از اين طريق لطمه     "اين مبارزه جريان  

ب، اهميت واقعی عمده ترين اثر فلسفی لنين بQه هQيچ    يو درست به همين ترت    . ٢٤"نبيند
                                                 

 - گرفت$ه ش$ده ان$د   ١٩٠٨ م$ارس  ٢٤جم$الت نق$ل ش$ده در م$تن از نام$ه ی لن$ين ب$ه ت$اريخ          - ٢٤

از اين نامه و مکاتبات بعدی لنين آشکارا ديده م$ی ش$ود ک$ه او ب$ه عن$وان      . تأکيدها از خود لنين اند 

       ا ب$$دون مالحظ$$ه تح$$ت الش$$عاع من$$افع حزب$$ی ق$$رار     تم$$امی پرس$$ش ه$$ای فلس$$فی ر   " ف$$رد حزب$$ی "

ام$$$$ا دب$$$$$ورين، ويراس$$$$تار روس$$$$ی ترجم$$$$ه ی   آلم$$$$$انی اث$$$$ر لن$$$$ين، ماترياليس$$$$$م و       . م$$$$ی ده$$$$د  

امپريوکريتيسيسم، دس$ت ب$ه افس$انه س$ازی م$ی زن$د و  م$ی کوش$د چن$ين وانم$ود کن$د ک$ه گوي$ا ب$ين                       

 و ماترياليس$$ت ه$$ايی مث$$ل موض$$ع ت$$اکتيکی علن$$ی لن$$ين و موض$$عی ک$$ه مارکسيس$$ت ه$$ای ارت$$دکس 

وج$ود داش$ته   " تف$اوتی بني$ادی  "کائوتسکی در آن زمان از آن دفاع می کردند، در همان دوره ني$ز       

ادع$ای خ$ود را    ) S.XIXffهمانج$ا  (همين نامه ی نقل شده ی لنين به گ$ورکی ک$ه دب$ورين       . است

ب$ی  "د ديپلوماتي$ک  بر آن استوار م$ی کن$د، عم$ًال ن$ه ب$ا ي$ک اع$الن جن$گ ص$ريح، بلک$ه ب$ا پيش$نها               

باي$$د تم$$امی اي$$ن مش$$اجره را از   "خاتم$$ه م$$ی ياب$$د، مش$$روط ب$$ه معن$$ای آن ک$$ه     "طرف$$ی  مش$$روط  

  )٣١ -٢٩. همانجا ص" (فراکسيون ها جدا کرد) اختالفات(

 ب$ه جوابي$ه ی خاص$ی اش$اره ک$رديم ک$ه       ٦ما در نخستين چاپ مارکسيسم و فلس$فه در يادداش$ت           

 Neue ١٩٠٨ مارس ١٠نين، در همان زمان در شماره ی ويراستار نشريه ی روسی پرولتر، ل
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Zeit  اين جوابيه در پاسخ نکته ی انتقاديی بود ک$ه در  .  ، به ويراستاری کائوتسکی به چاپ رساند

  راج$$ع ب$$ه اختالف$$ات فلس$$فی در درون ح$$زب سوس$$يال    Neue Zeitيک$$ی از ش$$ماره ه$$ای قبل$$ی   

از ط$$رف بلش$$ويک ه$$ای   ] ب$$ه نماين$$دگی [لن$$ين در اي$$ن نوش$$ته،   . دمک$$رات روس$$يه بي$$ان ش$$ده ب$$ود   

يعن$ی هم$ان ط$ور ک$ه     (اي$ن ج$دال فلس$فی      : "سوسيال دمکراسی روسيه به صراحت اظهار می کند       

، اي$$ن س$ؤال ک$ه آي$ا مارکسيس$$م از لح$اظ معرف$ت شناس$ی ب$$ا اس$پينوزا و هولب$اخ ه$$م         "ق$بًال گفت$ه ش$د   

ا نيس$$$ت و ب$$$ه اعتق$$$اد در واق$$$ع مس$$$أله ی فراکس$$$يون ه$$$"!) خ$$$وانی دارد ي$$$ا ب$$$ا م$$$اخ و آون$$$اريوس

هرگون$$ه تالش$$ی ب$$رای عل$$م ک$$ردن اي$$ن اخ$$تالف نظره$$ا ب$$ه عن$$وان     . ويراس$$تاران، نباي$$د ه$$م بش$$ود 

در ه$ر دو گ$روه فراکس$يونی ه$م     . مشخصه ی فراکسيون های درون حزب از ريشه برخطا اس$ت        

  ."طرفداران ماخ و آناويوس وجود دارند و هم مخالفان آنها

همان موضعی قرار می گي$رد ک$ه در نکت$ه ی انتق$ادی ف$وق ال$ذکر       با اين اظهارات او رسمًا در    

 نيز پذيرفته شده ب$ود، آن ج$ا ک$ه مش$اجره ی فلس$فی را ح$اد       ١٩٠٨ فوريه ی ١٤ Neue Zeitدر 

. م$ی خوان$د  " اختالفات تاکتيکی بسيار جدی ب$ين بلش$ويک ه$ا و منش$ويک ه$ا     "شدن غيرضروری  

 ب$$ه مه$اجر روس$$ی، بن$$ديانيتس  ١٩٠٩ م$$ارس ٢٦ي$ک س$$ال بع$$د کائوتس$کی در نام$$ه ای ب$$ه ت$اريخ    

)Bendianitse (           اع$الم  " ام$ر شخص$ی  "مکررًا پيشنهادی می کن$د ک$ه در ح$زب بايس$تی ماخيس$م

از نظ$ر ه$ر مارکسيس$تی،    "ب$ه ش$دت ب$ه اي$ن پيش$نهاد م$ی کن$د و آن را        ) در همانجا(شود؛ دبورين   

رفی بايد اذعان کند که لن$ين  اما هر تاريخ دان بی ط. می خواند" بالهتی که مثل روز روشن است 

در هر دو گفتار سال قبل خود، که بدان ها اشاره شد، ماخيسم را نه تنه$ا در ح$زب بلک$ه حت$ی در              

ترکيب "و يک سال بعد، زمانی که در کنفرانس     . اعالم کرده است  " امر شخصی "فراکسيون نيز   

در )  در آن زم$ان يعن$ی عم$ًال مرکزي$ت ح$زب بلش$ويک     " (ترميم ش$ده ی هيئ$ت س$ردبيری پرولت$ر     

 انش$عابی ن$$ه ب$$ين  -پ$اريس انش$$عابی روی داد ک$ه مس$$ائل فلس$فی ني$$ز در آن       ب$ی ت$$أثير نب$وده ان$$د     

 لن$ين در جوابي$ه   -فراکسيون های بلشويک و منش$ويک، بلک$ه در درون خ$ود فراکس$يون بلش$ويکی      

ج$$دا ش$$دن ی رس$$می ب$$ه اعالمي$$ه ی ج$$دايی ب$$ا باگ$$دانف، اع$$الن م$$ی کن$$د ک$$ه اي$$ن واقع$$ه ب$$ه معن$$ی     

 فراکس$$يون ح$$زب نيس$$ت؛ و ح$$زب "باگ$$دانف از فراکس$$يون بلش$$ويکی اس$$ت و ن$$ه از ح$$زب، زي$$را 

می تواند طيف گسترده ای از گرايش ها را در خود متحد کند، که افراطی ترين آنها ممک$ن اس$ت         

 ب$ر گرفت$ه ش$$ده از برگزي$ده آث$ار لن$ين ب$$ه زب$ان فرانس$ه، جل$$د ،       ." (مطلق$ًا ب$ا يک$ديگر متض$$اد باش$ند    

  .، که توسط ويراستاران، پ پاسکال با دقت و وسواس تفسير شده است٢ با نوشت٣٢٩

29



 
 

 

QQQه در برهQQQه کمک  ن اوجQQQه وی بQQQت کQQQفی ای نيسQQQای فلسQQQان هQQQا  شQQQری بQQQور نظQQQه طQQQب       

    عنQQوانهQQای مختلQQف ايQQده آليسQQتی در فلسQQفه ی نQQوين بQQورژوازی، کQQه تحQQت      گQQرايش 

جريان ماخی بر " امپريوکريتيسيسم"عنوان رويزيونيستی و به جريان کانت گرايی بر 

دوره تأثيرگQQQذار بودنQQQد، مبQQQارزه کQQQرده و آنهQQQا را   آن ميانQQQه ی جنQQQبش سوسياليسQQQتی  

تی فQوق العQاده ای اسQت کQه او     کرده باشد، بلکه بيشتر در پيگيری و سرسQخ        " ابطال"

عمًال در مقابله و نابودی گرايش های فلسفی معاصرش بQه مثابQه ی ايQدئولوژی هQايی             

  .می دهدنشان حزبی نادرست اند ) کار(که از نقطه نظر 

 پايQه گQذار ايQن    ٢٥کQرد ايQن اسQت کQه     نشان  ترين نکته ای که بايد در اينجا خاطر          مهم

      Qتی راسQوده           بازسازی فلسفه ی ماترياليسQاه بQوبی آگQه خQود بQس خQارکس و انگلQتين م

که در سال های چهل يکبار برای هميشه با ايQده آليسQم هگلQی    آن  پس از   آنان  است که   

در  "٢٦و هگلين ها قطع رابطه کردند، در سراسر دوره ی بعدی فعاليت تئوريQک خQود     

                                                                                                      
]V.I.Lenin,Pages choisies,Band I und II,Paris,١٩٢٦u.ب$ه اي$ن ترتي$ب،    ] ١٩٢٧

و تنه$ا در جري$ان   . لنين و کائوتسکی در مورد اين مسأله هن$وز ه$م رس$مًا موض$عی يکس$ان دارن$د              

   ظ$يم در نگ$رش کل$ی و اساس$ی آن$ان ش$کل م$ی گي$رد و آش$کار            تحوالت بعدی اس$ت ک$ه اخ$تالف ع        

  .می شود
که ب$ه اي$ن مس$أله اختص$اص     ) ٢٣٦ff.S(به بخشی از ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم . ک. ر - ٢٥

هم$ه ی نق$ل ق$ول ه$ای م$تن از اي$ن       ". درباره ی انتق$ادی دوگان$ه ب$ر دورين$گ    "داده شده، با عنوان   

  . لنين اند تأکيدها از-بخش گرفته شده اند
در اينجا لنين به تمايزگذاری بين دوره ه$ای مختل$ف تح$ول م$ارکس و انگل$س ک$ه ق$رار ب$وده          - ٢٦

در آن نوشته رعايت شود، نمی پ$ردازد و ب$ه ص$ورتی ک$امًال ع$ام ص$حبت از زم$انی م$ی کن$د ک$ه              

 ام$ا روش$ن  ). ٢٤. همانج$ا ص " (هم مارکس و انگلس و هم ديتسکن به ميدآن فلسفه ق$دم گذاش$تند          "

ول$$ی ب$$ه .  ب$$ه بع$$د داش$$ته ان$$د ١٨٥٠اس$$ت ک$$ه منظ$$ور او موض$$عی اس$$ت ک$$ه آن$$ان از پاي$$ان ده$$ه ی   

هرحال برای داوری در م$ورد اظه$ارات مختل$ف م$ارکس و انگل$س، مه$م ت$ر از اي$ن تقس$يم بن$دی                      

تفاوت گذاری بين مخاطبين هر کدام از اين اظهارات است، مسأله ای که بح$ث مشخص$ی     . زمانی

  .ارکسيسم و فلسفه به عمل آمده استدرباره ی آن در م
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 کننQد،  زمينه ی نظريه ی شناخت به اين اکتفا کردند که اشQتباهات فويربQاخ را تصQحيح             

عوامانگی ماترياليسم دورينگ را به تمسخر بگيرند، خطاهای بوشنر را به نقد بکشند 

 کQه در محافQل کQارگری    -چيزی تأکيQد بورزنQد کQه ايQن نويسQندگان     آن و بيش از همه بر     

مQارکس،  ". "کQم دارنQد، يعنQی ديالکتيQک     به ويژه    -اغلب شناخته شده و محبوب بودند     

در سراسQQر ن ايق الفبQQايی ماترياليسQQم، کQQه دوره گQQرد انگلQQس و ديتسQQگن در مQQورد حقQQا 

ها مشغول بودنQد، هQيچ نگرانQی بQه خQود       زدن آن در نسخه های بسياری به جار   جهان  

معطQوف کردنQQد کQه ايQQن حقQايق اساسQQی    بQQدان تمQام توجQQه خQود را   آنQQان راه نمQی دادنQد؛   

اترياليسQم  م("د فکری منتهQی نشQوند   وعاميانه نشوند، بيش از حد ساده نشوند، به رک 

نشوند کQه ثمQره ی پQرارزش سيسQتم هQای        آن  ، منجر به    ")در پايين، ايده آليسم در باال     

 اين مرواريد اصيل، که ابلهانی مثQل  -ايده آليستی، يعنی ديالکتيک هگل فراموش گردد     

، مQQQQQQQQاخ، )Leclaire(بQQQQQQQQه همراهQQQQQQQQی لکليQQQQQQQQر (ء دروينQQQQQQQQگ و شQQQQQQQQرکابوشQQQQQQQQنر،

زار ايQده آليسQم      رون کشQيدنش از لجQن     قQادر بQه بيQ     ) و غيره ) Avenarius(آوناريوس

  زمQان آندر نتيجQه ی شQرايط تQاريخی موجQود در           آنQان   خالصه اين که    ." مطلق نبودند 

کQQه در پQQی دفQQاع از حقQQايق الفبQQايی ماترياليسQQم آن بيشQQتر از "بQQرای کQQار فلسQQفی شQQان، 

درسQQت همQQانطور کQQه در مبQQارزه ی " مرزبنQQدی مQQی کردنQQدآن باشQQند بQQا عاميانQQه شQQدن 

  بيشQتر بQا عاميانQه شQدن خواسQت اساسQی دمکراسQی سياسQی مرزبنQدی           "شQان    سياسی

اما لنين تحت شرايط تQاريخی کنQونی، کQه بQه     ." می کردند، تا دفاع از خود اين خواست 

نظر او در اين رابطQه کQامًال تغييريافتQه انQد، وظيفQه ی نخسQت و عاجQل خQود و همQه ی             

می دانQد کQه، نQه در حQوزه ی سياسQت      های انقالبی ديگر    اليستيمارکسيست ها و ماتر   

الفبQايی،    حقQايق آناز "بلکQه در قلمQرو فلسQفه      ) ؟(خواست اساسی دمکراسی سياسی     

در شان  نی بورژوازی و همدستاردودر برابر مهاجمين جديد از ا" ماترياليسم فلسفی

بQه  آن اردوگQاه خQودی طبقQه ی کQارگر دفQاع کننQد، و در عQين حQال بQا پيونQد آگاهانQه ی            

هQQا  را بQين ميليQQون هQا و ده  آن رياليسQم انقالبQی بQQورژوايی قQرن هفQQدهم و هيجQدهم،     مات
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ترش سگجهان و ديگر توده های عقب مانده ی روسيه، آسيا و سراسر  دهقان  ميليون  

  .٢٧دهند

سQQؤال بQQر سQQر  مسQQأله ديQQده مQQی شQQود کQQه در سراسQQر ايQQن بحQQث بQQرای لنQQين اساسQQًا     

داشتن فلسفه ی ماترياليستی ای که او در  تئوريکی در مورد حقيقت داشتن با حقيقت ن       

ی پراتيکQQی مسQQأله اسQQت نيسQQت، بلکQQه قضQQيه مربQQوط مQQی شQQود بQQه     آن مقQQام دفQQاع از  

در کشورهايی که (فلسفه برای مبارزه ی انقالبی طبقه ی کارگر و يا آن سودمند بودن 

ر مبQارزه ی طبقQه ی کQارگر و سQاي    ) هنوز به پيشرفت کامل سرمايه دارانه نرسQيده انQد         

  .طبقات تحت ستم خلق

لنين در اسQاس تنهQا شQکل خQاص و     " فلسفی"به اين ترتيب به نظر می رسد ديدگاه   

در نخسQQتين چQQاپ آن ديQQدگاهی کQQه جلQQوه ی ديگQQری از  همQQان هيئQQت ويQQژه ای باشQQد از 

   در ايQQن عبQQارتآن مارکسيسQQم و فلسQQفه مQQورد بحQQث قQQرار گرفتQQه بQQود و ايQQراد اساسQQی   

    مQی کنQد  گمQان  حQزب سياسQی عملQی    : "مشQخص شQده اسQت     جQوان   شديد اللحن مارکس    

." تحقق بخشQد ) به طور نظری(را  آن  که  آن  رفع کند بدون    ) عمًال(می تواند فلسفه را     

در خQارج از  شQان  او در برخورد به مسائل فلسفی تنهQا بQر پايQه ی انگيQزه هQا و نتQايج            

 فلسفی آنهQا  -ریکه در عين حال محتوای نظ    آن  قلمرو فلسفه موضع گيری می کند بی        

زمQان  آن اشتباهی می شQود کQه در   همان ا اين کار مرتکب    برا نيز مدنظر قرار دهد، و       

گمQان    مرتکQب مQی شQد، ايQن کQه         " حQزب سياسQی عملQی در آلمQان        "به گفته ی مQارکس      

                                                 
ب$$ه وي$$ژه مقال$$ه ای از لن$$ين ک$$ه در . ک. در م$$ورد اي$$ن جنب$$ه ی مثب$$ت ماترياليس$$تی لنيني$$ی، ر - ٢٧

.  در نشريه ی روس$ی زي$ر پ$رچم مارکسيس$م، دفت$ر س$وم، س$ال اول ب$ه چ$اپ رس$يد                  ١٩٢٢مارس  

مل$ل کمونيس$تی و بع$دًا ب$ار      نش$ريه ی   ب$ين ال  ٢١ترجمه ی آلمانی اين مقاله يک بار در شماره ی          

 در نشريه ی زير پرچم مارکسيس$م ب$ه زب$ان آلم$انی، دفت$ر اول، س$ال اول           ١٩٢٤ديگر در مارس    

اي$$ن مقال$$ه بخص$$وص ب$$رای بدس$$ت آوردن ي$$ک ب$$رآورد درس$$ت از اهمي$$ت ت$$اريخی       . منتش$$ر ش$$د 

: ده اس$ت در ترجم$ه ی انگليس$ی ن$ام مقال$ه آم$     . [ماترياليسم لنينی حاوی اطالع$ات ارزن$ده ای اس$ت    

  ] م-"در باره ی اهميت ماترياليسم رزمنده"
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        هرگونQQQه فلسQQQفه ی : نQQQزد لنQQQين" (نفQQQی هرگونQQQه فلسQQQفه"مQQQی کQQQرد خواسQQQت بQQQر حQQQق 

آن بQQه فلسQQفه پشQQت کنQQد، روی از "ق قابQQل تحقQQق اسQQت کQQه از ايQQن طريQQ!) ايQQده آليسQQتی

  .٢٨"برگرداند و با چند عبارت بی معنی و خشم آميز زير لب بغرد

در مورد موضعی که لنQين نسQبت بQه فلسQفه، و نيQز نسQبت بQه هQر نQوع ايQدئولوژی،                     

  QQتين سQQد نخسQQی کنQQاذ مQQود  ؤاتخQQی شQQرح مQQه طQQاره ی -الی کQQفه ی " و داوری دربQQفلس

 بنابQه اصQلی   -وابسته کردبدان است بايستی آن يژه ای را که او مدافع     و" ماترياليستی

  QQذيرد، سQQی پQين مQQود لنQQه خQن ؤکQQاريخی؛ ايQQت تQا   الی اسQQه آيQر در مجآن کQQه ی متغييQQوع

ضQQرورت پيQQدا مQQی کنQQد  آن براسQQاس  معنQQوی کQQه لنQQين مQQدعی اسQQت و  -شQQرايط تQQاريخی

 کردن ديالکتيک در مقابل امروزه در برخورد با ماترياليسم ديالکتيک به جای برحسته

دی صQريحًا غيرديQالکتيکی و   رماترياليسم عاميانQه، مQا قبQل ديQالکتيکی و حتQی در مQوا             

                                                 
در اين جا قص$د ن$داريم ب$ه تفص$يل نش$ان ده$يم        . Nachlass,I,S٣٩٠نقد فلسفه ی حق هگل، - ٢٨

استدالل هايی که لنين برعليه فلسفه ی ايده آليستی م$ی آورد ت$ا ح$د زي$ادی در هم$ان رده ای ق$رار         

رای  ارائه ی يک نمونه به ذک$ر آن بره$انی اکتف$ا    می گيرند که مارکس مشخص می کند، و تنها ب      

می کنيم که لنين بوسيله ی آن تئوری فلسفه ی ترافرازنده در مورد رابطه ی س$وژه و اب$ژه را در    

می کند، آنجا که به حال$ت اولي$ه ی زم$ين اش$اره م$ی کن$د، زم$انی ک$ه ب$ه ص$ورت              " ابطال"تجريه  

اي$$ن . ز آن نم$$ی توانس$$ته وج$$ود داش$$ته باش$$د   ذهن$$ی ا" تص$$ور"م$$ذاب و آتش$$ين ب$$وده و ه$$يچ گون$$ه    

استدالل فلسفی تا حدی غيرعادی در بخشی از کتاب او که مشخص$ًا در اي$ن م$ورد بح$ث م$ی کن$د               

)S.٥٩ff باره$$ا و باره$$ا ب$$ه ص$$ور  ") آي$$ا طبيع$$ت پ$$يش از بش$$ر وج$$ود داش$$ته اس$$ت؟  "، ب$$ا عن$$وان

 بلک$ه س$$لف ماترياليس$$ت  ام$$ا اي$$ن گون$ه اس$$تدالل منحص$$ر ب$ه لن$$ين نيس$$ت،  . مختل$ف ط$$رح م$$ی ش$ود  

 آدم -َاش$کال تفک$ر م$اهی   "ب$ا  " عص$ر ثانوي$ه  "فلسفی او پلخانف ني$ز چن$ين م$ی کن$د؛ ن$زد اي$ن ي$ک               

)Ichthyosaurier "(  بره$ان  "با تغيي$ری ي$ک جانب$ه م$ی ت$وان        . را می گيرد  " زمين مذاب "جای

خ$ش دوم  را ني$ز ک$ه در ب  " ش$یء ف$ی نفس$ه ی درياف$ت ناش$دنی          "معروف انگل$س برعلي$ه      " آلزارين

. ک.ر. لودوي$$ک فويرب$$اخ و پاي$$ان   فلس$$فه ی کالس$$يک آلم$$ان آم$$ده ج$$زو اي$$ن سلس$$له ق$$رار دارد       

 و عب$اراتی ک$$ه در آن ج$ا از پلخ$$انف و انگل$س نق$$ل      ٨٩، ٦٦ماترياليس$م و امپريوکريتيسيس$$م، ص  

  .شده اند
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   ضQQQد ديQQQالکتيکی در علQQQم بQQQورژوايی، بيشQQQتر بQQQر ماترياليسQQQم در برابQQQر گQQQرايش هQQQای   

فزاينده ی ايده آليستی در فلسفه ی بورژوايی تأکيد کرد، اساسًا روی داده است؟ بنابQه   

QQری   درک مQQای ديگQQه در جQQت    آن ن، کQQين نيسQQدًا چنQQت ابQQرده ام، در واقعيQQه کQQرا ارائ .

عليQQرغم برخQQی جلQQوه هQQای مخQQالف در سQQطح فلسQQفه و علQQم امQQروزين بQQورژوازی و         

ترديQد نQدارد، امQروزه نيQز     شQان  هQای مخQالف کQه کسQی در وجود    جريان عليرغم بعضی   

 ٦٠ورژوايی هم چQون  گرايش اصلی و مسلط در فلسفه، علوم طبيعی و علوم انسانی ب  

 سال پQيش گرايشQی اسQت کQه از بينشQی ماترياليسQتی کQه بQه رنQگ علQوم طبيعQی                       ٧٠يا  

درک لنين، که برخالف اين است، . ٢٩درآمده حرکت می کند و نه از بينشی ايده آليستی

. او دارد" امپرياليسQم " اقتصQادی    -رابطه ی ايدئولوژيکی تنگاتنگی با تئوری سياسQی       

 هQر دو تQا حQد زيQادی در وضQعيت ويQژه ی اقتصQادی و اجتمQاعی            ريشه های مادی ايQن    

 سياسی خاصی کQه ايQن   - سياسی و تئوريکی-روسيه قرار دارند و در وظايف پراتيکی      

                                                 
 Auseinandersetzungenenتوضيحات بيشتر در نوشته ی من، . ک. در اين مورد ر -٢٩

mit Kautsky و نيز به  

Grünberg, Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der 

Arbeiterbewegung,Band XIV, S.٢٠٥ff .       در اين ج$ا بايداض$افه ک$رد ک$ه لن$ين در رابط$ه

      ب$$$ا ادع$$$ای خ$$$ود مبن$$$ی ب$$$ر اي$$$ن ک$$$ه ماترياليس$$$م ب$$$ورژوايی اولي$$$ه اخي$$$رًا ب$$$ه س$$$مت اي$$$ده آليس$$$م و    

چرخش يافت$ه اس$ت مک$ررًا ب$ه مقدم$ه ی انگل$س ب$ه ترجم$ه ی         ) Agnostizismus(الادری گری   

ام$$ا در حقيق$$ت انگل$$س در اي$$ن اث$$ر  . انگليس$$ی تکام$$ل سوسياليس$$م از تخي$$ل ب$$ه عل$$م اس$$تناد م$$ی کن$$د  

، و اخي$رًا در چ$اپ ت$ازه ی نوش$ته، انگل$س در      Neu Zeit, XI,Iکه به زبان آلم$انی در  (برجسته 

اي$$ن اي$$ده آليس$$م و ) ب$$ار ديگ$ر منتش$$ر ش$$ده اس$ت  ) ١٩٢٧ب$رلين و وي$$ن  (ب$اره ی لودوي$$ک فويرب$$اخ  

الادری گراي$$ی ت$$ازه ی ب$$ورژوازی را ب$$ه ه$$يچ رو خط$$ر تئ$$وريکی ج$$ديی ب$$رای جن$$بش انقالب$$ی       

م$$ی خوان$$د و " ماترياليس$$م ش$$رمگين"ک$$ارگران تلق$$ی نم$$ی کن$$د، بلک$$ه آن را از لح$$اظ نظ$$ری ي$$ک   

اروی ايدئولوژيکی بسته است با ب$ی اعتن$ايی کام$ل    اميدی را که بورژوازی به يک چنين برج و ب     

  .به ريشخند می گيرد
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شQQرايط ويQQژه، ظQQاهرًا، و بQQرای فاصQQله زمQQانی معQQين و کوتQQاهی واقعQQًا در برابQQر انقQQالب  

تئQQوريکی بيQان   رو بQه هQيچ  " امQا کQل ايQن تئQوری لنينيسQتی     . روسQيه طQرح کQرده بودنQد    

رسايی برای نيازهای پراتيکی مبارزه ی طبقاتی پرولتاريای بQين المللQی در مرحلQه ی               

کنونی تکامل نيست، و به همين جهQت فلسQفه ی ماترياليسQتی لنQين نيQز کQه شQالوده ی               

ايدئولوژيک اين تئوری را تشکيل می دهQد نمQی توانQد فلسQفه ی انقالبQی پرولتاريQا در                    

  .تکامل باشدمرحله ی کنونی 

خصلت تئوريکی فلسفه ی ماترياليستی لنين نيز با اين وضQعيت تQاريخی و پراتيکQی        

 ديQQالکتيکی ای کQQه مQQارکس و انگلQQس در نخسQQتين  -بيQQنش ماترياليسQQتی. خوانQQايی دارد

بQQه سQQطح  آن گذاشQQتند، و نوسQQازی و ارتقQQاء  بنيQQان دوره ی سQQير تحQQول انقالبQQی خQQود  

      وظيفQQه ی انقالبQQی در عرصQQه ی فلسQQفه را تشQQکيل     تنهQQازمQQان آن تکQQاملی بQQاالتر در  

مQQی داده، بنابQQه جQQوهر نظQQری اش نQQاگزير فلسQQفی اسQQت اماهQQدف گQQرايش فعلQQی اش در   

       جهQQت رفQQع کامQQل فلسQQفه اسQQت؛ لنQQين فيلسQQوف درسQQت در نقطQQه ی مقابQQل ايQQن بيQQنش        

  ارتدکس-اکسلرد. می خواهد، همانند آموزگار فلسفه اش پلخانف و شاگرد ديگر وی ل

)L.Axelrod-Orthodox(،  ينQQت  آن  در عQQQدی اسQQQيار جQQQت بسQQک مارکسيسQQQه يQQQک

او در واقع گذار از ديالکتيک ايQده آليسQتی هگQل بQه ماترياليسQم      . هگلين نيز باقی بماند 

بينQی ايQده آليسQتی کQه     جهان چون تعويض ساده ی  ديالکتيکی مارکس و انگلس را هم     

       بينQQQی فلسQQQفی ديگQQQر کQQQه ديگQQQر  هQQQان جپايQQQه ی روش ديالکتيQQQک هگQQQل اسQQQت بQQQا يQQQک  

اسQت تصQور مQی کنQد و بQه نظQر مQی رسQد         " ماترياليسQتی "نيست بلکه   " ايده آليستی "

فلسQفه ی ايQده آليسQتی هگQل     " وارونQه سQازی ماترياليسQتی    "توجهی ندارد که با چنين      

ايQQن کQQه مطلQQق ديگQQر نQQه  آن حQQداکثر يQQک تغييQQر اصQQطالح شQQناختی حاصQQل مQQی شQQود و   

ولی ايراد بسQيار بQدتر ماترياليسQم لنينQی ايQن اسQت       . ناميده شود " ماده"بلکه  " روح"

که نه تنها آخرين وارونه سازی ديالکتيک ايQده آليسQتی هگQل را کQه توسQط مQارکس و             

مجادله ی بين ماترياليسQم و ايQده آليسQم    انگلس صورت گرفته منتفی می کند، بلکه کل       

د که فلسفه ی ايده آليستی از کانQت تQا   را به مرحله ی تاريخی ای به عقب بر می گردان        
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انحQالل متافيزيQک اليپنيQتس و ولQف     زمQان  از . را پشت سر گذاشته بوده اسQت   آن  هگل  

که با فلسفه ی ترافرازنQده ی کانQت آغQاز شQده و بQا ديالکتيQک هگQل بQه نهايQت رسQيده                

طرد شQده و  " ماده"و چه " روح"به طور قطعی از هستی، چه هستی  " مطلق"بود،  

وارونQه سQازی ماترياليسQتی ديالکتيQک     . انتقال يافتQه بQود   " ايده"رکت ديالکتيکی   به ح 

بود که ديالکتيک هگQل را از آخQرين حجQاب    آن هگل بوسيله ی مارکس و انگلس تنها        

حرکت واقعی تاريخ را که در    " خودپويايی ديالکتيکی ايده  "برهانند، در   آن  آفرين   راز

تنهQا  عنQوان  يQن حرکQت انقالبQی تQاريخ را بQه      بQود کشQف کننQد و ا   پنهQان  پس اين حجاب    

تقابQل هQای مطلQق بQين     همان ، اما لنين به ٣٠که هنوز باقيمانده، اعالم نمايند  " مطلقی"

، که ديالکتيک هگل از آنها در گذشته بود         "ماده"و  " روح"،  "هستی"و  " انديشه"

          Qذهبی بQين دو باز می گردد؛ تقابل هايی که موضوع مشاجرات فلسفی و حتی تا حدی م

  .٣١ بودند١٨ و ١٧روشنگری در قرن جريان 

                                                 
ی مارکس ب$ه چ$اپ دوم س$رمايه و ني$ز ب$ه نخس$تين       ١٨٧٣فراز معروف در پسگفتار . ک. ر - ٣٠

فلس$فه ی  " معن$ای راس$تين و سرش$ت انقالب$ی    "عبارات انگلس در لودويک فويرباخ که در آنها از  

محافظ$ه ک$اری اي$ن ش$يوه ی     : می داند، تقدير می کند" ز کانتپايان کل حرکت ا"هگل، که آن را     

اعتب$$ارش را ] فلس$$فه[ تنه$$ا مطلق$$ی ک$$ه اي$$ن -نگ$$رش نس$$بی اس$$ت، خص$$لت انقالب$$ی آن مطل$$ق اس$$ت 

در اي$$ن ج$$ا، چ$$ه در اث$$ر انگل$$س و چ$$ه در اي$$ن م$$تن   " مطل$$ق"اي$$ن ک$$ه واژه ی ". تص$$ديق م$$ی کن$$د

اگ$$ر ک$$ه لن$$ين و امث$$ال او ناگه$$ان ب$$ار ديگ$$ر   معن$$ايی ص$$رفًا مج$$ازی دارد ني$$ازی ب$$ه تأکي$$د نداش$$ت   

ش$روع نم$ی کردن$د ب$دون کمت$$رين دغدغ$ه از هس$تی مطل$ق و آگ$$اهی مطل$ق ب$ه معن$ای صددرص$$د           

  .غيرمجازی اش سخن بگويند
 علي$رغم هم$ه ی رازآمي$زی اجتن$اب ناپ$ذير      -نقد تاريخی درخش$ان هگ$ل  . ک. در اين مورد ر - ٣١

 در پدي$ده شناس$ی روح   ١٨ و ١٧ ی روش$نگری در ق$رن    بر اين دو جري$ان فلس$فه      -ايده آليستی آن  

)Phänomenologie des Geistes, Lassonsche Ausgabe, ٢.Auflage,S.يک$ی  ): ٣٧٤

از اين جريان ها جوهر مطلق را آن مطلق فاقد محمولی می نامد که در ورای آگ$اهی واقع$ی، در     

اگر آنها ب$ه  . ن را ماده می خوانداز آن می آغازد؛ ديگری آ] اين جريان [انديشه ای است که خود      

در ] هستی[مثابه ی طبيعت و روح يا خدا از هم متمايز می بودند آن گاه تکوين رازآميز و ناآگاه        
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می دهد کQه   تصور متافيزيکی قرار     اترياليسم نقطه ی عزيمت خود را اين      اين نوع م  

اطمينان امری مطلق و داده شده است، و چنين ماترياليسمی عليرغم تمامی            " هستی"

چQه  خاطردادن های رسمی اش در واقعيت حتی يک درک ديالکتيکی تمام عيQار نيسQت       

لنQQين و همگنQQانش ديالکتيQQک را بQQه  .  ديQQالکتيکی باشQQد-رسQQد بQQه ايQQن کQQه ماترياليسQQتی 

نحوی يک جانبه به شیء، طبيعت و تاريخ منتقل می کنند و شناخت را صرفًا بازتاب و 

آن تصوير منفعل ايQن هسQتی عينQی در آگQاهی ذهنQی مQی داننQد، و بQه ايQن ترتيQب عمQًال                

باالجبار رابطه ی ديالکتيکی بين آن گاهی، و در پی رابطه ی ديالکتيکی بين هستی و آ

آن همه بQا  آن که " کانتيانيسم"ناخواسته به آنان . می کنندويران تئوری و پراتيک را   

مبارزه کرده اند باج می دهند، به اين ترتيب که در پرسش مربوط به رابطه ی بين کل            

ر ديالکتيQک هگQل و پQس    خ، که ديهستی تاريخی و تمامی اشکال موجود آگاهی در تار       

بQه نحQوی بسQيار جامعQه تQر در ديالکتيQک ماترياليسQتی مQارکس و انگلQس طQرح           آن از 

تر در  بسيار باريکسؤال  ن شده بود در جهت قهقرايی تجديدنظر می کنند و به جای آ

             Qه سQناخت را کQوژه ی شQژه و سQه ی ابQا    ؤمورد رابطQانه يQناخت شناسQت  "الی شQمعرف

و تازه اين همه ی مQاجرا نيسQت؛ آنهQا ايQن شQناخت را      . کشنداست پيش می    " شناسانه

در عين حال فرايندی تطوری که اساسًا بدون تضاد پيش می رود و فراينQد بQی انتهQای            

ارائه ی آنها از رابطه ای که بين تئQوری    . نزديک شدن به حقيقت مطلق درک می کنند       
                                                                                                      

برای بدل شدن به طبيعت م$ی ب$ود و روح ي$ا خ$دا        ) الزم(خود، فاقد آن غنای حيات انکشاف يافته        

تف$$اوت در .  اي$$ن ه$$ر دو ي$$ک مفه$$وم ان$$د چن$$ان ک$$ه دي$$ديم،. فاق$$د آگ$$اهی خ$$ود متم$$ايز کنن$$ده م$$ی ب$$ود 

موضوع نيست، بلکه صرفًا در نقطه شروع های متفاوت اين دو نظام است و نيز در اي$ن ک$ه ه$ر     

اگر آنها از نقطه فراتر می رفتند . دو، در جريان حرکت انديشه بر نقطه ی خود متوقف می مانند       

ی، ب$ه ادع$ای خ$ود، دهش$ت آور، و     با يکديگر تالق$ی م$ی کردن$د و در م$ی يافتن$د آن چ$ه ب$رای يک$                

نق$د ماترياليس$تی م$ارکس    . ک.هم چن$ين ر . "يک چيز است] در واقع[برای ديگری سفاهت است،    

در خانواده ی مقدس، نه بر اين ارائه ی هگل از ماترياليسم و خداشناسی ب$ه مثاب$ه ی دو ج$زء از           

                  ن بي$$$$$رون ، بلک$$$$$ه ب$$$$$ر عص$$$$$اره ی رقيق$$$$$ی ک$$$$$ه برونوب$$$$$اور از آ "ي$$$$$ک اص$$$$$ل بني$$$$$ادی واح$$$$$د 

  ٢٤١.٢٣١ff - S.Heilige Familie, Mehringsche Nachlassausgab , II,S.می کشد
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برقرار اسQت، در نقطQه ی   در حرکت انقالبی به ويژه و پراتيک، چه به طور عام و چه     

 ديالکتيکی مارکس، عبQارت اسQت از رويQا روگQذاردن مطلQق              -مقابل درک ماترياليستی  

يک تئوری ناب که حقايق را کشف مQی کنQد بQا يQک پراتيQک نQاب کQه ايQن حقQايق يافتQه            

وحQدت واقعQی تئQوری و پراتيQک از طريQق تغييQر       . "شده را بQر واقعيQت بکQار مQی بنQدد      

قQQق مQی شQQود، از طريQQق حرکQت انقالبQQی متکQQی بQر قQQوانين تحQQول    پراتيکQی واقعيQQت متح 

 و با اين سخن يکی از شQارحين فلسQفه ی     -."واقعيت که به طور نظری کشف شده اند       

لنQQQين کQQQه حتQQQی سرسQQQوزنی از تعQQQاليم اسQQQتاد منحQQQرف نمQQQی شQQQود، وحQQQدت شQQQکوهمند  

) ويتیثنQ (مارکس بQه دوآليسQمی   " پراتيک دگرگون کننده ی" ديالکتيکی  -ماترياليستی

  .٣٢تجزيه می شود که دقيقًا با تصورات رايج ايده آليسم بورژوايی خوانايی دارد

انتقال نقطه ی تأکيد از ديالکتيک به ماترياليسم يک پيامQد اجتنQاب ناپQذير ديگQر نيQز            

بيهودگی فلسفه ی ماترياليستی برای پيشرفت علوم تجربی طبيعت و جامعه     آن  دارد و   

 ديالکتيکی با نتايج مضQمونی ای کQه         -ماترياليستی" روش"رويا رو قرار دادن     . است

 امQQری کQQه در مارکسيسQQم -سQQت ايQQن روش در فلسQQفه و علQQوم حاصQQل مQQی شQQوندباز کار

                                                 
، از سوی ديگر اظهارات ١٨٤٥از يک سو، تزهای مارکس در باره ی فويرباخ در . ک. ر - ٣٢

ی اش در نوش$ته ی انتق$اد  " رابطه ی دي$الکتيکی ب$ين تئ$وری انقالب$ی و پراتي$ک     "دبورين راجع به  

آن چه به عن$وان  ). ٦٤٠.S، ١٩منبع ذکر شده در يادداشت (برعليه لوکاچ و نقد او بر مارکسيسم  

پسرفت تئوری مارکس به درکی غيرديالکتيکی قلمداد شده، به خاطر قاطعيت لنين در اث$ر فلس$فی     

ي$ک  خود که چيزی را پنهان نمی کند، آن چنان در هر گام اين نوشته روشن است که ارائه ی يکا        

تنه$ا باي$$د ب$$ه ي$ک نکت$$ه اش$$اره ک$رد و آن اي$$ن ک$$ه لن$$ين در    . ش$واهد ب$$رای آن در اي$$ن ج$ا زائ$$د اس$$ت  

 صفحه ای که به رابطه ی هستی و آگاهی م$ی پ$ردازد، اي$ن رابط$ه را تنه$ا      ٣٧٠سرتاسر اين اثر   

از نقطه نظر انتزاعی شناخت شناسانه بررسی کرده است، ب$ی آن ک$ه هرگ$ز ش$ناخت را در کن$ار       

روبن$ای اي$دئولوژيکی   " تاريخی ب$ه عن$وان پدي$ده ای ت$اريخی، ب$ه مثاب$ه ی               -ل ديگر اجتماعی  اشکا

و ي$ا  ) ب$ه پيش$گفتار م$ارکس ب$ر نق$د اقتص$اد سياس$ی       . ک. ر(ساختار اقتص$ادی جامع$ه ی مربوط$ه       

) مانيفس$ت کمونيس$ت  " (بي$ان ع$ام مناس$بات واقع$ی مب$ارزه ی طبق$اتی موج$ود       "صرفًا ب$ه مثاب$ه ی       

  .ار دهدمورد تحقيق قر
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بQQا روح بQQه ويQQژه   بQQه شQQدت بQQا روح ديالکتيQQک و    -غربQQی بسQQيار متQQداول شQQده اسQQت    

به ماترياليسم ديالکتيک مغايرت دارد، چرا که برای درک ديالکتيکی روش و مضمون 

شQکل  "بQه عبQارت معروفQی از مQارکس      نحو جدايی ناپذيری بQه هQم پيوسQته انQد، و بنQا           

امQا ايQن افQراط بQه هQر حQال از         . ٣٣"هيچ ارزشQی نQدارد اگQر کQه شQکل محتQوايش نباشQد              

اهميتQQی کQQه ماترياليسQQم ديالکتيQQک از ميانQQه ی قQQرن   : بصQQيرتی درسQQت مايQQه مQQی گيQQرد 

يعت و جامعه يافتQه بQيش از همQه مQديون     نوزدهم به بعد برای پيشرفت علوم تجربی طب   

  .٣٤بوده استآن روش 

                                                 
  ٣١٩.Nachlass, Mehringsch Ausgabe, I,S. ک. ر -٣٣
پلخانف، آموزگار فلسفی لنين و نظريه پردازی که طی دوره ی تاريخی معينی ب$رای تم$امی    - ٣٤

مارکسيست های ارتدکس در شرق و غ$رب ب$ه عن$وان مرج$ع واقع$ی ب$رای تم$امی مس$ائل فلس$فی                  

واقعي$ت را تص$ديق ک$رده اس$ت؛ م$ثًال در توض$يحاتی       مارکسيسم اعتبار داشته، نيز گاه به گ$اه اي$ن        

ی کت$$ابش مس$$ائل اساس$$ی مارکسيس$$م م$$ی ده$$د و در آن از    ١٩١٣ک$$ه در مقدم$$ه ب$$ه چ$$اپ آلم$$انی    

 دي$الکتيکی و ک$اربرد آن در عل$وم    -برنمايی فلس$فه ی ماترياليس$تی ب$ه بررس$ی روش ماترياليس$تی           

(!) ی از ت$$اريخ پ$$يش از ه$$ر چي$$ز درک ماترياليس$$ت: "طبيع$$ت و جامع$$ه گ$$ذر م$$ی کن$$د،  م$$ی گوي$$د   

رابط$$ه ی ب$$ين پلخ$$انف و لن$ين در عرص$$ه ی مس$$ائل فلس$$فی اص$$وًال  ." اهمي$ت روش ش$$ناختی دارد 

چنين است که شاگرد پس از پذيرفتن کورکورانه همه ی اصول تعاليم استاد، با بی مالحظگی ای        

ی که نه فق$ط بلش$ويک ه$ا،    از اين رو توضيح. که از هيچ چيز پروا ندارد، آنها را به کار می بندد    

ارتدکس$ی ک$ه پلخ$انف ب$ه     " تجدي$دنظر "بلکه نظريه پ$رداز منش$ويک چپ$ی مث$ل ش$يفرين ني$ز ب$رای         

در جه$ت گون$ه ای   "بعدها در ديدگاه های فلسفی ق$ديمی خ$ود         ) Axelord(اتفاق شاگردش آلسلرد    

 -راف سوس$يال انح$ "به عمل آوردند، م$ی دهن$د و آن را نتيج$ه ی    " نزديک شدن به فلسفه ی کانتی    

. ر(می دانند که اينان در زمين$ه ی سياس$ی در دوره ی جن$گ مرتک$ب ش$ده بودن$د         " وطن پرستانه 

، پانوش$ت  ٤٦-در منبع سابق ال$ذکر، ص " مارکسيسم شوروی"بررسی انتقادی او در باره ی       . ک

 واقعيت ماجرا اين است که پلخانف حت$ی پ$يش از اي$ن ه$ا، ب$ه           . از لحاظ تاريخی نادرست است    ) ٦

ترجم$$ه ی لودوي$$ک فويرب$$اخ انگل$$س، هم$$واره ب$$ه     ) ١٩٠٥(و دوم ) ١٩٠٢(وي$$ژه در چ$$اپ اول  

تئوری شناخت برخی از دانشمندان علوم طبيعی، که لعابی از کانتيانيس$م ني$ز داش$ته اس$ت، بس$يار            
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      کQQه در سQQال هQQای پنجQQاه جنQQبش انقالبQQی و پراتيکQQی بQQه رکQQود گراييQQد،         آن پQQس از 

که در مارکسيسم و فلسفه توضيح داده شده، فلسفه و علوم مثبته، تئQوری    گونه  همان  

در نتيجQه  .  گرفتنQد و پراتيک، در سير تحوالت بعQدی خQود هQر چQه بيشQتر ازهQم فاصQله              

بينQQی جديQQد  جهQQان تQQرين شQQکل تQQداوم و حيQQات و رشQQد     بQQرای يQQک دوره طQQوالنی مهQQم  

بQQه آن  ديQQالکتيکی و انقالبQQی مQQارکس و انگلQQس منحصQQر شQQد بQQه کQQاربرد  -ماترياليسQQتی

.  ديالکتيکی بر سراسر قلمرو علوم تجربی طبيعت و جامعه-روش ماترياليستیعنوان 

اره هايی شکل گرفتQه انQد کQه در آنهQا بخصQوص انگلQس       گزآن در همين دوره است که  

اعالم می کند و فلسQفه را  " هرگونه فلسفه"در سنين باالتر استقالل علوم منفرد را از   

بQه تنهQا حQوزه ی فعاليQت کQه هنQوز بQرايش بQاقی         " از طبيعت و تQاريخ رانQده شQده   "که  

    حوالQQه " تيQQکعلQQم انديشQQيدن و قQQوانين آن، منطQQق صQQوری و ديالک  "مانQQده اسQQت، بQQه  

 درکنQار و نQه   را به يک علQم تجربQی منفQرد   " فلسفه"می دهد، يعنی در واقع باصطالح      

                                                                                                      
ک$ه  " تئ$وری هيروگلي$ف  "دو رواي$ت از پلخ$انف از   . ک. در اي$ن م$ورد ر  . نزديک تر بوده تا لن$ين    

نويس$$نده ی اي$$ن  .  چ$$اپ آلم$$انی ماترياليس$$م و امپريوکرينيسيس$$م لن$$ين نق$$ل ش$$ده ان$$د     ٧ در يادداش$$ت

با تکرار طوطی وار موضعی که لنين قبًال ب$ه دالي$ل ت$اکتيکی          ) L.Rudas(روداس  . يادداشت، ل 

" گم$راه کنن$ده ی  "فرم$ول بن$دی   " تص$حيح "اتخاذ کرده بود، فرمول بندی دوم را حتی امروز ني$ز    

ما مقايسه ی منصفانه ی اين دو فرمول بندی نشان می ده$د ک$ه، ب$ه معن$ای لنين$ی           ا. اول می خواند  

اس$ت، چ$ه آن ج$ا ک$$ه در    " الادری گ$$را"کلم$ه، پلخ$انف در ه$ر دو م$ورد دس$$ت ک$م ب$ه ي$ک ان$دازه         

 ادعا می کند اشياء به خودی خود جدا از تأثيرات شان بر ما اصًال فاقد ص$ورت ان$د و چ$ه     ١٩٠٥

م$ی خوان$د ک$ه ب$ا اي$ن ک$ه ش$باهتی ب$ه         " نوعی هيروگلي$ف "ادراکات ما را    ١٩٠٢در آن جا که در      

 رابط$$ه ه$$ايی را ک$$ه ب$$ين آنه$$ا - از هم$$ه مه$$م ت$$ر-ه$$م خ$$ود روي$$دادها و"خ$$ود روي$$دادها ندارن$$د ام$$ا 

تنها برت$ری فرم$ول بن$دی اخي$ر نس$بت ب$ه       ." برقرارند بطور کامل و به درستی بازسازی می کنند    

و در نتيج$ه س$وء   " الح شناسی به حريفان فلسفی امتي$از نم$ی ده$د   از نظر اصط "قبلی آن است که     

تعبير کاملی که نسبت به مسأله ی شناخت شناس$انه ک$ه در بني$ان تئ$وری هيروگلي$ف اس$ت در اي$ن                   

 Auseinandersetzung mitم$$$$ن در  . رواي$$$$ت جدي$$$$د ب$$$$ه آن ش$$$$دت ب$$$$روز نم$$$$ی کن$$$$د   

Kautsky.S.III ffه ام به تفصيل در مورد اين مسأله بحث کرد.  
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 نظرهQای بعQدی لنQين    هر اندازه هم که نقطه. ٣٥بر فراز علوم منفرد ديگر تنزل می دهد      

با اين ديدگاه انگلس در ظاهر خويشاوند به نظQر بياينQد، در يQک مQورد ايQن دو بQا هQم،               

اين که انگلس وظيفQه، اساسQی ديالکتيQک را ايQن     آن تفاوت دارند، و   مثل روز و شب،     

بگيQرد و بQه درک   آلمQان  ديالکتيQک آگاهانQه را از فلسQفه ی ايدآليسQتی     "می دانست که    

، در حQQالی کQQه لنQQين بQQر عکQQس وظيفQQه ی  ٣٦"ماترياليسQQتی طبيعQQت و تQQاريخ منتقQQل کنQQد 

اصوًال از طرف کسی مQورد    اساسی را حفظ و دفاع از موضع ماترياليستی می ديد، که          

متناسQب بQا سQطح    کQه   توضQيح،  انگلQس در ادامQه بQه ايQن    . حمله جدی قرار نگرفته بQود  

تکامل و پيشرفت علوم بود، می رسد کQه ماترياليسQم نQوين در کQاربردش در طبيعQت و          

هيچ فلسفه ای که بر فراز علوم در هر دو مورد اساسًا ديالکتيکی است و به          "خ،  يتار

انحرافQQQات "، در حQQQالی کQQQه لنQQQين پيوسQQQته بQQQه "اشQQQته باشQQQد نيQQQاز نQQQداردديگQQQر قQQQرار د

سياسQی اش و ايQدئولوگ هQای فلسQفی،     دشQمنان  و دوسQتان  ای که نه فقط نQزد    "فلسفی

 و بQرای  ٣٧خالق علوم طبيعی نيز پيQدا مQی کنQد، ايQراد مQی گيQرد            ن  ابلکه نزد پژوهشگر  

                                                 
به ويژه بخش پايانی لودويگ فويرب$اخ و پاي$ان فلس$فه ی کالس$يک، آن ج$ا ک$ه انگل$س        . ک. ر - ٣٥

 دي$$الکتيکی م$$ورد دف$$اع م$$ارکس و اوچ$$ه در  -ب$$ه ص$$راحت اع$$الم م$$ی کن$$د ک$$ه درک ماترياليس$$تی  

   ه$$م غيرض$$روری و ه$$م غي$$رممکن "زمين$$ه ی ت$$اريخ و چ$$ه در عرص$$ه ی طبيع$$ت، ک$$ل فلس$$فه را  

اظه$ارات کل$ی در مقدم$ه ی آنت$ی دورين$گ، آنج$ا ک$ه آم$ده اس$ت از نقط$ه                  . ک. ي$ز ر  و ن ". می کند 

جديد، که هر علم منف$ردی را مل$زم م$ی دارد جايگ$اه خ$ود را      " جوهر ديالکتيکی"نظر ماترياليسم  

هرگونه دان$ش وي$ژه ای نس$بت ب$ه کلي$ت      "در ارتباط کليت چيزها و شناخت از چيزها روشن کند،   

  ."عام زائد است
  .١٨٨٥پيش گفتار بر چاپ دوم آنتی دورينگ . ک. ر - ٣٦
غري$$ب لن$$ين ب$$ر نوش$$ته ی  " فلس$$فی"تفس$$ير . ک. ب$$ه عن$$وان نمون$$ه ای از م$$وارد ف$$راوان، ر  - ٣٧

، که در آن دريافت ه$ای حس$ی را ي$ک    Handbuch der physiologischen Optikهلمهولتز 

 شباهت يا يکسانی با آن چه که نمادهايی برای روابط جهان خارجی بدون هرگونه     "بار به عنوان    

تأثيرات اشياء مشاهده ش$ده ي$ا تص$ور    "و بار ديگر در همان صفحه به عنوان        " بيان شان می کنند   

اي$ن  "لن$ين در م$ورد ادع$ا نخس$ت م$ی گوي$د       . توصيف می کن$د " شده بر سيستم عصبی و شعور ما  
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ش تمQامی دسQتاوردهای     خود مقام نوعی دادگاه عالی برای سQنج       " ماترياليسم فلسفی "

اين قيموميت ماترياليسم فلسفی نسبت . ٣٨تحقيقات گذشته، فعلی و آتی علوم قائل است

                                                                                                      
 توجهی ن$دارد ک$ه اي$ن    و!" اين ماترياليسم است"و در مورد دومی می گويد !" الادری گری است 

ني$$ازی ب$$ه ش$$باهت ي$$ا  "ت$$أثير"دو ادع$$ای هلمه$$ولتز ب$$ه ه$$يچ وج$$ه تناقض$$ی ب$$ا ه$$م ندارن$$د، چ$$را ک$$ه    

پنداش$ته در ارائ$ه، علم$ی اي$ن دانش$مند تنه$ا از ط$رف         " ناس$ازگاری . "يکسانی با عل$ت خ$ود ن$دارد       

به " سازگار"ی ای طرح می شود که خواستار دانش از او نيست بلکه در پی اذعات        "فلسفی"منتقد  

  .اين يا آن موضع فلسفی متافيزيکی است
 ماترياليستی خود، در برابر ماترياليس$م عل$وم طبيع$ی    -لنين در به کارگيری اين دادگاه فلسفی - ٣٨

نيمه ی دوم قرن نوزدهم، که ماترياليسمی است ب$ه غاي$ت انتزاع$ی و کمت$رين ب$ويی از ديالکتي$ک          

ور آش$کار اظه$ار وج$ود نک$رده اس$ت، تحس$ينی ب$دون انتق$اد         نبرده و عالوه بر اي$ن ه$يچ گ$اه ب$ه ط$          

نمونه ای از اين برخورد و نيز تفاوت فاحشی را که در اي$ن م$ورد ب$ين ماترياليس$م     . ابراز می کند 

آن را به کار می بندد با ماترياليس$م ت$اريخی مش$خص    " فلسفی"لنين که وی بطور يک جانبه وجه       

و ارنس$ت  ) Haeckel(ارنست هگل " اثر لنين درباره ی برقرار است، از مقايسه ی بخش پايانی     

ب$ا تحس$ين انتق$اد آمي$ز ف$رانتس مهرين$گ، چ$پ راديک$ال آلم$انی در             ) ٣٦٥-٣٥٥.Sهمانج$ا،   "(ماخ

Neue Zeit, XVII, I,S.٤١٧ff،بر کتاب هگل Welträtsel)  م$ی ت$وان ياف$ت   ) معمای جهان .

 ای ک$ه لن$ين در نوش$ته ی خ$ود پذيرفت$ه        يک جانبگی تمام عيار و نارسای نقط$ه نظ$ر ماترياليس$تی           

آن را نقل م$ی کن$د، ب$ه روش$نی جم$ع بن$دی       ) ٢٦٣.S(است در جمله ای از مهرينگ که خود لنين     

اثر هگل هم در جنب$ه ه$ای کمت$ر خ$وب و ه$م در جنب$ه ه$ای بس$يار خ$وب خ$ود ب$رای              : "شده است 

ي$ز از ماترياليس$م   روشن کردن اي$ن مس$أله ف$وق الع$اده مناس$ب اس$ت ک$ه ح$زب مارکسيس$تی چ$ه چ                

ت$$اريخی و ني$$ز چ$$ه چي$$ز از ماترياليس$$م ت$$اريخی در اختي$$ار دارد، مس$$أله ای ک$$ه نظ$$رات ح$$اکم در    

و يا در جمله ای ديگر چنين نتيجه گي$ری  ". حزب آشکارا بر سر آن تا حدی به اغتشاش افتاده اند     

ه در قلم$$رو کس$$ی ک$$ه بخواه$$د ن$$اتوانی ماترياليس$$م مح$$دود عل$$وم طبيع$$ی را در اي$$ن ک$$       "ش$$ده ک$$ه  

اجتماعی اظهار نظر کند با دست خود لمس کند، کسی که بخواهد به کن$ه اي$ن مطل$ب پ$ی       ) مسائل(

بب$$رد ک$$ه ماترياليس$$م عل$$وم طبيع$$ی اگ$$ر بخواه$$د س$$الح ق$$اطع و مقاوم$$ت ناپ$$ذيری در عرص$$ه ی        

ل مبارزه عظيم رهايی بشريت شود ناگزير است به ماترياليسم تاريخی تکامل يابد، بايد کت$اب هگ$        

در اي$ن رابط$ه ه$م چن$ين م$ی ت$وان ب$ه انتق$اد ب$$ه         ). ٤١٩-٤١٨.Sمهرين$گ، همانج$ا،   ". (را بخوان$د 
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به علوم، هم علوم طبيعی و هم علوم اجتماعی و نيز کليه ی تحوالت فرهنگی ديگر در 

د حلنين نيز تا سرن ازمينه ی ادبيات، تئاتر، هنرهای تجسمی و غيره، که نسخه بردار          

نوع خاص ديکتاتوری آن را پيگيری کردند، منجر به شکل گيری آن ن نتايج تري مهمل

       Qياه در نوسQت،  ن اايدئولوژيکی شده است که بين ترقی خواهی انقالبی و ارتجاع سQاس

بر تمامی حيات معنQوی نQه تنهQا حQزب حQاکم           " مارکسيسم لنينيسم "و امروزه تحت نام     

آن تالش هQايی نيQز در جهQت گسQترش     بلکه کل طبقه ی کارگر اعمال می شود و اخيرًا     

جهQان  در ورای مرزهای روسيه بQر همQه ی احQزاب کمونيسQت در غQرب و در سراسQر         

اما درست همين تالش ها به خوبی محدوديت هQای اجتنQاب ناپQذيری           . صورت می گيرد  

کتQاتوری ايQدئولوژيکی   يدادند که بر سر راه توسعه ی مصنوعی يQک چنQين د  نشان را  

مللی قرار می گيرند، آنجا که ديگر ابزارهQای جبQر دولتQی مسQتقيمًا      در عرصه ی بين ال    

و چنين است که پنجمين کنگره ی جهانی بين الملل کمونيستی     . حمايت نمی کنند  آن  از  

  بQQQين الملQQQل کمونيسQQQتی مصQQQوبه ی خQQQود      در طQQQرح برنامQQQه ی ١٩٢٤در ) کمينتQQQرن(

 فلسQQQفه هQQQايی کQQQه   ايQQQده آليسQQQتی و تمQQQامی   مبQQQارزه ی سرسQQQختانه عليQQQه فلسQQQفه ی   "

پذيرد، اما چهار سQال بعQد در کنگQره ی ششQم     ی  را م "  ديالکتيکی نيستند  -ماترياليستی

برعليQQه حQQو بسQQيار کلQQی تQQر از مبQQارزه  ندر شQQکل نهايQQـتًا پذيرفتQQه شQQده ی برنامQQه، بQQه   

ماترياليسQم ديQالکتيکی   "سخن مQی گويQد و      " بينی بورژوايی جهان  تمامی جلوه های    "

يQک روش  عنQوان  ديگر نه يک فلسفه ی ماترياليستی بلکQه بQه         را  " مارکس و انگلس  

  .٣٩معرفی می کند" در شناخت واقعيت برای دگرگون کردن انقالبی آن(!) یانقالب

                                                                                                      
ج$$$ای انگل$$$س در دس$$$ت نوش$$$ته ی ديالکتي$$$ک و طبيع$$$ت ب$$$ه دانش$$$مند ماترياليس$$$ت هگ$$$ل، ک$$$ه ه$$$م  

. مهرين$$$$$$گ و ه$$$$$$م لن$$$$$$ين نظ$$$$$$ر مثبت$$$$$$ی نس$$$$$$بت ب$$$$$$ه او اب$$$$$$راز م$$$$$$ی کنن$$$$$$د، مراجع$$$$$$ه ک$$$$$$رد    

,٢٥٩)„Promammale Haeckel“!) (Marx-Engels-Archiv II,bes. S.٢٣٤ ,١٧٧ 

و ) ب$دون گيوم$ه  (لنين با برخوردی کامًال مثبت از وی به عنوان دانش$مند مع$روف، هگ$ل               ). ٢٦٠

  ).با گيومه" (فيلسوف معروف، ماخ"ياد می کند، برخالف "ماترياليسم قدرقدرت او "نيز از 
  .ک. در مورد طرح های مختلف برنامه ر - ٣٩
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٤٤  
 -مارکسيسQتی  "اواخر نشانه هايی به چشQم مQی خورنQد کQه ايQدئولوژی جديQد                در اين 

    مللQQی، کQQه شQQروع کQرده اسQQت از داعيQQه هQQای جديQدش در عرصQQه ی بQQين ال   "لنينيسQتی 

ی بسQيار  مسQأله  ت بQردارد، امQا ايQن امQر بQه هQيچ رو          سها اشاره شد، د   بدان  هم اکنون   

  .  لنينيسQQم را حQQل نمQQی کنQQد   -لنQQين و مارکسيسQQم " فلسQQفه ی ماترياليسQQتی "عميQQق تQQر  

ی مسQأله  ی مارکسيسم و فلسفه و مسأله وظيفه ی واقعی ای که با بازنگری مجدد به       

ئولوژی بطQQور عQQام بQQا پراتيQک جنQQبش انقالبQQی کQQارگران، در  کلQی تQQر رابطQQه ی بQQين ايQد  

کمونيستی بايسQتی انجQام داد عبQارت اسQت از کQاربرد      "  لنينيسم-مارکسيسم"ارتباط با  

        شQQQيوه ی بررسQQQی ماترياليسQQQتی، يعنQQQی تQQQاريخی انتقQQQادی و غيQQQر  همQQQان بQQQی محابQQQای 

" کائوتسکی گرای"س گرايانه ای که ما در تعيين سرشت تاريخ مارکسيسم ارتدک جزم

بين الملل سوم، و به " لنينيستی"بين الملل دوم به کار گرفتيم، بر مارکسيسم ارتدکس 

       کلQQی تQQر، بQQر سراسQQر تQQQاريخ مارکسيسQQم روسQQيه در رابطQQه اش بQQا مارکسيسQQQم         بيQQان  

را آن امQQروزی تنهQQا آخQQرين شQQاخه ی  "  لنينيسQQم-مارکسيسQQم"بQQين المللQQی، کQQه تQQاريخ  

يک چنين تحقق ماترياليستی مشخصی در اينجا نيست، و تنهQا    امکان   .تشکيل می دهد  

اما همين بررسی اجمQالی سQير تحQوالت    . را در خطوط کلی اش ترسيم کردآن می توان  

                                                                                                      
Internationale Pressekorrespondenz, ٤. Jahrgang, Nr١٣٦ vom ١٠ .١٨. 

١٩٢٤, S.١٧٩٦, und ٨. Jahrgang, Nr. ١٣٣, vom ١١٫١٩٢٨ .٣٠, S. ٢٦٣٠  

س$$خنرانی ه$$ای بوخ$$ارين درب$$اره ی برنام$$ه در پنجم$$ين و شش$$مين کنگ$$ره ی      . ک. همچن$$ين ر

 :جهانی

Internationale Pressekorrespondenz, ١٩٢٤, S.٩٨٩ und ١٩٢٨;١١٧٠,S. 

١٥٢٠ und ١٦٨٢  
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تاريخی مارکسيسم روسی و بين المللی به اين نتيجه ی بيدار کننده منتهی می شود که  

بQوده  " ارتQدکس تQر   "نی شايد   مارکسيسم روسی، که نسبت به مارکسيسم ارتدکس آلما       

ه بQ است، در تمامی مراحل تکQاملش سرشQتی احتمQاًال ايQدئولوژيک تQر داشQته و نسQبت              

را تشکيل می داده، در تضادی احتماًال شديدتر   آن  جنبش واقعی تاريخی که ايدئولوژی      

  .قرار داشته است

 ، در مQQورد نخسQQتين مرحلQQه ی١٩٠٨ايQQن امQQر، طبQQق تحليQQل انتقQQادی تروتسQQکی در  

ابزار ايدئولوژيک بQه  عنوان دوره آموزه ی مارکسيسم به آن  در  . تاريخی صادق است  

روحيQQه ی بQQاکونينی انکQQار "بQQا زمQQان آن ايQQن کQQار آمQQد کQQه روشQQنفکر روسQQی را کQQه تQQا  

. ٤٠پرورش يافته بود با پيشرفت سرمايه دارانه آشتی دهQد      " فرهنگ بورژوايی ن  اعري

 ١٩٠٥نقطه ی اوجQش انقQالب اول روسQيه در      که   اما اين امر برای دومين مرحله نيز      

در آن زمQQان، کليQQه ی مارکسيسQQت هQQای انقالبQQی روسQQی، از همQQه   . مQQی کنQQدبQQود صQQدق 

بQين المللQی     سوسياليسQم " گوشت و خون  " از   یخود را جزئ  مهمتر لنين و تروتسکی،     

 می خواندند؛ از طرف ديگر کارل -يعنی مارکسيسم ارتدکسآنان  و اين برای -دورهآن 

وتسQکی و عصQر جديQQدش در همQه ی مسQQائل نظQری بQا مارکسيسQQم ارتQدکس روسQQی       کائ

همگامی داشتند، و مشخصًا در آنجا که به مبانی فلسQفی مارکسيسQم مربQوط اسQت، بQه                   

                                                 
 Neue Zeit(مقاله ی تروتسکی درباره ی بيست و پنجمين سالگرد عصر جديد . ک. ر - ٤٠

XXVI,I,S.٧ff (  ب$$$$رای ش$$$$$واهد روش$$$$$ن ديگ$$$$$ر در م$$$$$ورد تح$$$$$والت تض$$$$$ادآميز اي$$$$$دئولوژی

مارکسيستی و جن$بش واقع$ی در روس$يه چ$ه در اي$ن نخس$تين مرحل$ه ی تک$املی و چ$ه در مراح$ل                

 Schifrin, „Zur Genesis der Sozialökonomischen Ideologien .ک. ر. بع$دی آن  

in der russisschen Wirtschaftwissenschaft“, Archiv für Sozialwissenschaft 

und Sozialpolitik, Bd. ٥٥, S.٧٢٠ff.  

ب$ر چ$اپ آلم$انی    ) Kurt Mamdelbaum(مقدمه ی درخشان ناشر، کورت مان$دل ب$اوم   و نيز 

 :مارکس و انگلس به نيگاليوننامه های 

Briefe von Marx und Engels an Nikolaion, Leipzig, ١٩٢٩, S.V-XXXIV  
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خاطر تأثير فوق العاده پردامنه ی نظريه پQرداز روسQی، پلخQانف، مارکسيسQم ارتQدکس          

بQه ايQن ترتيQب دليQل     . بQرعکس ا تQ  بيشتر تحت نفوذ مارکسيسم روسQی اسQت   اآلمانی حت 

می توانسQته   که اين جبهه ی واحد بين المللی گسترده ی مارکسيسم ارتدکس    آن  اصلی  

بدون دردسر پابر جا بماند، اين واقعيت تاريخی است که اين مارکسيسم هم در اينجا و         

 - و در روسيه حتی در درجه ی باالتری نسبت به اروپای مرکزی و غربی        -هم در آنجا  

بوده کQه تنهQا در قلمQرو ايQدئولوژی و تنهQا بQه مثابQه ی ايQدئولوژی وجQود داشQته                     الزم  

مارکسيسQQQم روسQQQی در سQQQومين مرحلQQQه ی تکQQQاملی اش نيQQQز همQQQين خصQQQلت        . باشQQQد

ايQQQدئولوژيک و همQQQين تضQQQاد الزامQQQًا پيوسQQQته بQQQا آن، بQQQين تئQQQوری پذيرفتQQQه شQQQده ی       

ايQن  بيان ترين  ندرخشا. می دهدنشان و سرشت تاريخی واقعی جنبش را  " ارتدکس"

 و ٤١تضQQاد در تئQQوری مارکسيسQQتی ارتدکسQQی لنQQين و پراتيQQک بQQه کلQQی غيرارتQQدکس او   

" مارکسيسQQم شQQوروی "در تضQQادهای آشQQکار بQQين تئQQوری و پراتيQQک     آن کاريکQQاتور 

  .امروزی قابل مشاهده است

موضع يکی از مخالفين سياسی حQزب بلشQويک حQاکم در روسQيه مثQل شQيفرين، کQه                 

يQدی  يتأ" مارکسيسQم شQوروی  "بينQی   جهQان    برده شد، نسبت بQه مبQانی         بارها از او نام   

اسQQت ناخواسQQته بQQر ايQQن خصوصQQيت کلQQی مارکسيسQQم روسQQی کQQه تQQا بQQه امQQروز نيQQز در    

در مقاله ی او . ادامه يافته است" مارکسيسم شوروی"جوهره ی خود بدون تغيير در 

ش بQQQQQQه در ورای حملQQQQQQه ی ظQQQQQQاهرًا شQQQQQQديد) ٧,Gesellschaft) IVدر نشQQQQQQريه ی 

او . اسQت پنهQان  آن بينQی بيشQتر نQوعی دفQاع از     جهQان  از لحاظ " مارکسيسم شوروی "

گQQرايش هQQای مخQQرب  برعليQQه اسQQت کQQه،  آن مQQدعی اسQQت کQQه مارکسيسQQم شQQوروی بQQر    

     کQQه در پQQQی روبQQرو شQQQدن بQQا دشQQQواری هQQQای    " رويزيونيسQQQتی"و " سوبژکتيويسQQتی "

صQادقانه   "")ترين اظهارات اساتيد مثًال نديده گرفتن مهم(غلبه ناپذير شکل گرفته اند  

در مقاله ی ديگری ". مارکسيسم را در سازگارترين و ارتدکس ترين شکل اش بنا کند     

منتشQر  ) ٨,Gesellschaft) VI در ١٩٢٩ده در ايQن اواخQر در اوت     که همين نويسQن   

                                                 
  . ذکر شد١٥، که در يادداشت "لنين و کمينترن"مقاله ی من، . ک. در اين مورد ر - ٤١
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در اينجا او آخرين اثQر  . کرده است، همين مضمون با شدت بيشتری به چشم می خورد       

 عليQQرغم انتقادهQQای -تسQQکی راومارکسيسQQم ارتQQدکس آلمQQان، کQQارل کائاينQQدگان نمرهبQQر 

 روی هQQم رفتQQه بQQه -شQQديدی کQQه بQQه بسQQياری از مواضQQع منفQQرد نويسQQنده وارد مQQی کنQQد  

سرآغاز بازسازی يکپارچه مارکسيسم با شور و شعف تبريک می گويQد و ايQن           عنوان  

را " بژکتيويستی مارکسيسمتجزيه ی سو "رسالت ايدئولوژيک را به او می سپارد که         

 بQQه" مارکسيسQQم شQQورايی شQQده ی روسQQی"کQQه در عصQQر جديQQد هQQم در غQQرب و هQQم در  

که از " ايدئولوژيکین ابحر"صورت های گوناگون پديدار شده است برطرف کند و به 

همQان  بQه ايQن ترتيQب    . ٤٢اين طريق در کل مارکسيسم زمانه ی ما پيش آمده خاتمه دهد     

رتاسر مارکسيسم ارتدکس بين المللی بار ديگر با شدتی س در بينیجهان همبستگی در 

، مارکسيسQQم "لنينيسQQم"شQQيفرين هQQم در نقQQدش بQQر   . فQQوق العQQاده جلQQوه گQQر مQQی شQQود   

بQه کلQی نديQده    " کائوتسکيسQم "شوروی امروزی، و هم در موضعگيری اش نسبت به          

 -رکسQی می گيرد که اين هر دو شکل ايدئولوژيک مارکسيسم ارتدکس از سنت هQای ما      

 تر روسی و بين المللی برآمده اند، و امروزه تنهQا موجQودات تQاريخی              یارتدکسی قديم 

. کQارگر  رو به انقراضی هستند بازمانده از عصری در گذشته ی جنQبش نQوين طبقQه ی         

 -مارکسيسQQم "حايQQن چنQQين اسQQت کQQه در قضQQاوت نسQQبت بQQه سرشQQت تQQاريخی باصQQطال     

 ارتدکسی کهنه و -های معاصر مارکسیبين مکتب " مارکسيسم شوروی"يا " لنينيسم

. اتفاق نظر اصولی کامل برقQرار اسQت   چنان  هم  نو، سوسيال دمکراتيک و کمونيستی،      

کمونيسQت را ديQديم کQه در واکQنش نسQبت بQه درک            پQردازان   طور که قQبًال نظريQه       همان  

مارکسيسم و فلسفه، در مقام دفاع از خصلت مثبت و مترقی مارکسيسم بين الملQل دوم          

آمدند در اينجا نيز يک نظريه پرداز منشويک را می بينيم که در نشQريه ی سوسQيال     بر

و " بQQQه طQQQور عQQQام معتبQQQر "مQQQدافع جنبQQQه هQQQای فلسQQQفی  عنQQQوان بQQQه آلمQQQان دمکراسQQQی 

  .می گذاردن اا به ميدپمارکسيسم بين الملل سوم " تعهدآفرين"

                                                 
  .تمام تأکيد از شيفرين اند. ١٤٩.Sهمانجا،   - ٤٢
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ی مارکسيسQم   مسQأله بررسی خود از موقعيت کنQونی      پايان  با اين نکته می رسيم به       

 بواسQQطه ی تجQQارب تئQQوريکی و پراتيکQQی تQQازه از   ١٩٢٣ای کQQه از مسQQأله و فلسQQفه، 

تحوالتی که بينش نويسQنده در  ميان از آنجا که در اين . تسجهات مختلف تغيير کرده ا    

بQه انQدازه کQافی روشQن     شQان  طی اين مدت از سرگذارنده نيز در خطوط کلی و اساسQی            

 در پرتQQو ديQQدگاهخQQود را در يکايQQک جزئيQQات  زمQQان آن ت شQQده انQQد، از ايQQن کQQه اظهQQارا 

    QQی پوشQم مQQيم چشQالح کنQQک و اصQود حQQروزی خQه  . ميامQک نکتQQا در يQر    تنهQQه نظQQالزم ب 

 خواسQQت آن چQQه کQQه در مارکسيسQQم و فلسQQفه در مQQورد . مQQی رسQQد اسQQتثناء قائQQل شQQويم 

شQده   طQرح    انقQالب اجتمQاعی در قلمQرو ايQدئولوژی        جريQان   در  " ديکتاتوری"برقراری  

 بررسQی  بود سوء تعبير بسياری را باعث شد، به خصوص از طرف کائوتسکی، او در  

و در عين حال توهم خود را بد فهمی خود از منظور من      ) ٣١٢همانجا  (نوشته ی من    

 ١٩٢٤نسQبت بQه شQرايط واقعQی حQاکم در روسQيه چنQين مسQتند کQرده اسQت کQه وی در            

کس،  به ذهن هيچ " تاکنون  " ايده ها ديکتاتوری در قلمرو    "گفته است که چيزی مثل      

از نقطه نظQر امQروزی مQا نيQز     ! است" حتی زينوويف و چرسينسکی نيز خطور نکرده   

از ايQن رو بQه    . خواست عمًال می توانQد غلQط تقسQير شQود          آن  اين فرمول بندی انتزاعی     

مQQی کنQQيم تQQدوام مبQQارزه ی طبقQQاتی انقالبQQی پرولتاريQQا، کQQه در      نشQQان صQQراحت خQQاطر  

يQاد شQده، بQا سيسQتم     آن ديکتQاتوری ايQدئولوژيک از   عنQوان   م و فلسQفه تحQت       مارکسيس

برقQرار اسQت از   " ديکتاتوری پرولتاريا"سرکوب معنوی که امروزه در روسيه به نام    

ديکتQQاتوری پرولتارياسQQت و نQQه ديکتQQاتوری بQQر     آن اوًال کQQه : سQQه جهQQت تفQQاوت دارد  

. يکتاتوری حزب و يا رهبری حزب که ديکتاتوری طبقه است و نه د      آن  دوم  . پرولتاريا

تر ايQن کQه يQک ديکتQاتوری انقالبQی اسQت، صQرفًا جزئQی از فرآينQد             سوم و از همه مهم    

زيرورو کردن راديکال جامعه که همراه با از بين بردن طبقات و تضاد طبقاتی مقدمات 

. و در عين حال خاتمه ی هرگونه جبQر ايQدئولوژيک را تQدارک مQی بينQد      " دولت محو"

 اين خواهد بود کQه  - با چنين درکی-"ديکتاتوری ايدئولوژيکی"ظيفه ی اساسی  پس و 

خQQود را زائQQد و  ) وجQQود(علQQل مQQادی و ايQQدئولوژيکی خQQود را رفQQع و بQQه ايQQن ترتيQQب       
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 ٤٩ 

روز نخسQQQت وجQQQه تمQQQايز يQQQک چنQQQين ديکتQQQاتوری راسQQQتين همQQQان از . غيQQQرممکن کنQQQد

يش شQQرط هQQای آزادی  خواهQQد بQQود کQQه پQQ  آن پرولتQQری از تمQQامی تقليQQدهای تقلبQQی اش   

    نيQQز فQQراهم آنQQان " تQQک تQQک"بلکQQه بQQرای ن اهمQQه ی کQQارگر"معنQQوی را نQQه فقQQط بQQرای 

مزدبگير و تحت ستم جسمی و معنوی در جامعه ی طبقاتی  ن  ازاديی که بردگ  آمی کند،   

  در واقعيQQت " آزادی انديشQQه"و " دمکراسQQی"بQQورژوايی، عليQQرغم تمQQامی ادعاهQQای    

چيQQزی اسQQت کQQه مفهQQوم همQQان و ايQQن . برخQQوردار نبQQوده انQQد آنگQQاه و هQQيچ جQQا از  هQQيچ

با چنين تعينی . مارکسی ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا را بطور مشخص تعريف می کند

و " تQاتوری ايQدئولوژيکی  کدي"تضاد ظاهری که در غير اين صQورت بQين خواسQت       آن  

بينQی کمونيسQتی    جهQان  ديQالکتيکی و  -اصل ذاتًا انقالبQی و انتقQادی روش ماترياليسQتی        

سوسياليسQم هQم در هQدف و هQم در سراسQر مسQير خQود         . برقرار اسQت ناپديQد مQی شQود        

 . مبارزه ای است برای تحقق آزادی

  کارل ُکرشکارل ُکرش
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