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 فلسفه تاريخ مارکس

  تام راکمور

  ترجمه طاھره صاحبي

و نظريه ) سرمايه داري(نقد فلسفه ھگل، نقد اقتصاد سیاسي سنتي: راستفلسفه تاريخ مارکس بر سه پايه استوا

از آن جھت که مارکس فلسفه تاريخ ). ROCKMORE 2002(تازه اي درباره جامعه صنعتي مدرن يا ھمان سرمايه داري

از نگاه انديشه مارکس سال ھا . خود را به تفصیل شرح نداده، بايد نظر او را براساس نوشته ھايش بازسازي کرد

جاي   مکتب مارکسیسم بررسي شده و اين کار اغلب با جايگزيني نوشته ھاي انگلس و ديگر مارکسیست ھا به

نوشته ھاي مارکس انجام شده است اما در اينجا ما انديشه مارکس را در چھارچوب آثار خودش بررسي مي کنیم و 

  .پس زمینه تاريخي شکل گیري موقعیت او را ناديده مي گیريم

  

  تفسیر مارکسیستي فلسفه تاريخ مارکس

مارکس مانند ھگل انديشمندي عمیقًا تاريخي است و انديشه ھا، مفھموم ھا و نظريه ھا را بر بستر تاريخ درک مي 

اين . به نظر مي رسد مطالعه انديشه مارکس در بستر تاريخي و بدون توجه به چھره رايج او امري منطقي باشد. کند

از زماني که انگلس . است، رد مي شود" ضد زمینه گرايي"توسط مارکسیسم که رسمًا  ١"زمینه گرا"نگرش 

مارکسیسم را بنا نھاد، بسیاري از مارکسیست ھا در باره تفاوت بین مارکس و حواشي فکري و اجتماعي او با يکديگر 

او مي گويد ) ALTHUSSER  1970. (بحث کرده اند؛ آلتوسر اين اختالف را گسست شناخت شناسانه نام نھاده است

  . ھمه چیز چنان است که گويي مارکس ھم برآمده زمان تاريخي خودش است، و ھم از آن مستقل و تأثیرنا پذيراست

نگرش مارکسیستي انگلس به مارکس از اين عقیده رايج حکايت دارد که مارکس و قبل از او ھگل، آخرين فیلسوفان  

به عنوا ن نمونه مي توان از لوکاچ . ره گونه ھايي از اين تفسیر را تکرار کرده اندمارکسیست ھا در ھر دو. تاريخ ھستند

از نظر . گاه انگلس را از نو تدوين مي کند     لوکاچ اين ديد. نام برد که به تحقیق تواناترين فیلسوف مارکسیست است

واقعي ناکافي است و اين مسأله تاريخي براي درک مسأله ھاي اجتماعي ) سوژه(او نگاه اسطوره اي ھگل به فاعل

مارکس با کشف طبقه کارگر به عنوان فاعل تاريخي . ھا در فضاي فلسفه کالسیک آلمان حل نشده باقي مي ماند

لوکاچ باور خود را به مارکس اينگونه نشان مي دھد که به نظر او در . حقیقي راه حل اين مسأله ھا را نشان مي دھد

مارکس، به تحقیق   )Lukàcs 1971.(ه اي را بر اساس تحلیل محصوالت کار مي توان حل کرداين برھه از تاريخ ھر مسأل

ه آلیسم آلماني مي انديشید؛ اما مارکسیست ھا اين    شناخته شده ترين فیلسوفي است که در ساختار گسترده ايد

نگاه مارکس شکلي از علم و  مسأله را نمي پذيرند و مصرانه مايلند بین علم و فلسفه تفاوت قائل شوند و بگويند

علم   انگلس نیز به. آنھا به طور ضمني معتقدند علم يگانه سرچشمه شناخت است. مارکسیسم خود علم است

او مانند پوزيتیويست ھاي حلقه وين، . عصر خود عالقه داشت و به آنچه امروز پوزيتیويسم نامیده مي شود، نزديک بود

انگلس توصیه مي کند که بايد علم . ند و بايد به عنوان قانون علم تلقي گرددفکر مي کرد که دانش انواع مي توا

او پیروي از روش علمي را پیشنھاد کرده و به عنوان نمونه . فلسفه اسطوره اي و نادرست کنیم  حقیقت جو را جايگزين

نگلس نیز مارکس را به ا  )Sellars 1991:1-41.(به تفاوت بین برداشت ھاي عامیانه و علمي سلرز اشاره مي کند

 Engels. (عنوان شخصیتي علمي با داروين مقايسه مي کند و مدعي است او قانون ھاي تاريخ را کشف کرده است
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انگلس    .اين نگرش بعدھا بر مارکسیست ھايي که مارکس را با تفسیر انگلس مي خواندند، اثر گذاشت) 681 :1978

سوسیالیسم،   در پیشگفتار کتاب ١٨٩٢او در . يالیسم تاريخي شرح مي دھدديدگاه مارکس به تاريخ را با مفھوم ماتر

چشم انداز ي از تاريخ را برجسته مي کند که در آن علت غايي «امري آرماني و علمي مي نويسد ماتريالیسم تاريخي 

گرگوني شیوه و نیروي محرکه قوي رويدادھاي مھم ديده مي شود و نقش اين عامل ھا در توسعه اقتصادي جامعه، د

 Engels(».ھاي تولید و مباد له، تقسیم بندي جامعه به طبقات مجزا و درگیري اين طبقات با يکديگر برجسته مي شود

کوھن مانند انگلس، . جرالد کوھن اين برداشت را به روش تحلیلي پیچیده اي از نو تدوين مي کند  )386-7 :1984

او به نحو مؤثري فلسفه . و آن را نوعي علم اجتماعي توصیف مي کند زمینه ھگلي ديدگاه مارکس را ناديده گرفته

تاريخ مارکس را تبییني کاربردي تلقي مي کند که بر پايه زيست شناسي شکل گرفته و مفھوم کاربرد در آن نقش 

  ) Cohen 2001.(علت و معلولي دارد

جان الستر اين تبیین کاربردي را با پیش . ده استاين تفسیر نظريه تاريخ مارکس بسیار تاثیرگذار اما مناقشه آمیز بو 

. به چالش مي کشد" ھدف ھاي تاريخ که الزامًا ھدف ھاي ھمه انسان ھا نیستند"کشیدن سؤال ھايي در باب 

)Elster 1985(  جاي فلسفه، از انسان شناسي فلسفي   مسأله ديگر اين است که اين نگاه در جايگزيني علم به

مارکس مانند فیخته، انسان ھا را موجوداتي از بنیاد فعال و اجتماع انساني را نتیجه کنش . اندمارکس روي برمي گرد

او ھم چنین مانند ويکو مي گويد ما مي توانیم تاريخ انسان را بشناسیم زيرا به يک معنا خود سازنده آن . آنھا مي داند

در واکنش، ارزيابي، نقد، تدوين دوباره و آخرين مشکل اين نگرش مارکسیستي اين است که روش مارکس . ھستیم

  .انتقال موضوع ھا به بحث ھاي معاصر از جمله بحث تاريخ را ناديده مي گیرد

  فلسفه تاريخ مارکس

. نظام فکري مارکس فلسفه، اقتصاد سیاسي و رشته ھاي وابسته مانند تاريخ و علوم سیاسي را در بر مي گیرد

اين نظريه بر مجموعه اي ازتفاوت . نسان به عنوان موجود متناھي بنا شده استا  عقیده کلي مارکس بر تصور او از

کنشي که مي تواند وراي (تفاوت بین کار يا زحمت و آنچه من کنش انساني آزاد مي نامم، : ھاي بنیادي مبتني است

تاريخ و تاريخ انساني،  تفاوت بین کاپیتالیسم و کمونیسم، تفاوت بین) الزام ھاي تحمیلي فرآيند اقتصادي شکل گیرد

مقوله ) که متفاوت از کار است(کنش. تفاوت بین نیازھاي اولیه و نیازھاي ثانويه، تفاوت بین ازخود بیگانگي و خرسندي

. کنش انساني تصوير کرد" فیخته اي"نظر کلي او را مي توان در چھارچوب . روشنگر و بنیادي انديشه مارکس است

او ھم زمان با نگارش دست نوشته . انسان از گذرگاه کنش انساني مي انديشد  به مارکس مانند فیخته و ارسطو

ھمه : "و خود اديبانه چنین پاسخ مي دھد" آيا زندگي به جز کنش ھدف ديگري ھم دارد؟: "ھاي پاريس مي پرسد

  )Marx 1964: 158." (کنشي اجتماعي است   ھستي من

کار يا زحمت کنشي است . شرفته جامعه مربوط اند، فرق مي گذاردمرحله ھاي پی  مارکس بین دو نوع کنش که به 

چنین کاري از ماده اولیه . که شخص در فرآيند تولید ويژه عصر سرمايه داري صنعتي مدرن از خود نشان مي دھد

 کار تولیدي است يعني خالقانه نیست، کمابیش. استفاده کرده، بر آن تأثیر گذارده و شکل آن را تغییر مي دھد

  .جسماني است يعني ذھني نیست و از بنیاد فعال است يعني غیر فعال نیست

تولید و پیامد مناسبات   ويژه اي براي سرمايه داري است و آخرين مرحله از مرحله ھاي توسعه شیوه  کار نقطه عطف 

در مفھوم سنتي به نظر مارکس اگر سرمايه داري توسط کمونیسم کنار گذارده شود، کار . اجتماعي تلقي مي شود

در تمام انقالب ھا : "او گه گاه بر اين مسأله تاکید مي کند، مثل اين قطعه از ايدئولوژي آلماني. خود از بین خواھد رفت

در حالي که انقالب کمونیستي که علیه شیوه پیشین کنش ... از آغاز تا کنون شیوه کنش ھمیشه باقي مانده است
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در نتیجه در مرحله کمونیسم    )Marx and Engels 1970: 94." (تمه خواھد دادکار پر مشقت خا  حرکت مي کند، به

اما با کمال تأسف، مارکس به ندرت در باره کمونیسم آشکارا صحبت مي . شکل متفاوتي از کنش وجود خواھد داشت

. اشاره مي کند )که به نظر مارکس مقصد تاريخ انساني است(اين دومین شکل از کنش   کند، ھمان طور که گه گاه به

اين درحالي است که در آثار مارکس احتمال وقوع چنین کنشي به عنوان چشم انداِز نقد سرمايه داري، مسلم فرض 

  .شده است

انسان به عنوان موجود از بنیاد فعال، مبناي نظريه او درباره انسان متناھي است يعني   نگرش فیخته اي مارکس به 

مارکس در پايان . ماعي پیرامون و سرانجام تاريخ انساني را ايجاد يا تولید مي کندانسان چیز ھا، خود، جھان اجت

ھگل . بررسي جامعه صنعتي مدرن، تحلیل ويژه ھگل از شئ انگاري مطرح در فعالیت تولیدي اقتصاد را به کار مي گیرد

ھاي بنیادي اقتصاد سیاسي کامًال شئ انگاري کارگران در فرآيند اقتصادي را د ر کنار مفھوم - در کتاب فلسفه حق خود

  .شرح مي دھد

ھگل با توصیف . شرح ھگل در باره مقوله ھاي اقتصادي بنیادي تکیه مي کند  مارکس در تحلیل سرمايه داري، به 

فرآيند اقتصادي که در آن فرآورده ھا و انسان ھا از خود بیگانه مي شوند، شالوده اي براي نظريه از خو د بیگانگي 

مارکس نیز تحلیل ھاي ھگل از شئ انگاري حاصل از انواع کار ھا و ) Hegel 2005: 97-8.(راھم مي کندمارکس ف

  .سرمايه داري صنعتي مدرن را در يک مدل کلي در باره جامعه صنعتي مدرن گردآوري مي کند

ي اولیه مانند غذا، يک دسته نیاز ھا. به عقیده مارکس نیاز ھاي انسان متناھي، به دو دسته اصلي تقسیم مي شود 

پوشاک، سرپناه و ديگر ضرورت ھاي زندگي ھستند، دسته ديگر نیازھاي انساني که براي رشد انسان به مثابه فرد 

به گفته مارکس، در نظام سرمايه داري که نمونه اعالي مالکیت خصوصي وسايل تولید است، بیشتر . الزم ھستند

انسان ھا نیازھاي . یه ھستند و امکان رفع نیازھاي انساني خود را ندارندتأمین نیازھاي اول  انسان ھا فقط قادر به

. از اين رو کار مقوله روشنگر اصلي براي مرحله سرمايه داري رشد انساني است. اولیه را از طريق کار تأمین مي کنند

يخ انساني را تولید مي شامل کاالھا، مناسبات اجتماعي، جامعه، خود و تار" فرآورده ھا"انسان ھا مجموعه اي از 

انسان ھا ھم چنین در کنار کاال مناسبات بین خود . کاال فرآورده اي است که براي فروش رھسپار بازار مي شود. کنند

از طريق مناسبات اجتماعي ما ھمکاري افراد را درک مي کنیم، . "و از آن بیشتر کل محیط اجتماعي را تولید مي کنند

 Marx and" (ين ھمکاري تحت چه شرايطي، چگونه و براي چه به وجود آمده است؟در اين شناخت مھم نیست ا

Engels 1970: 50 (جامعه به عنوان . مناسبات اجتماعي دست کم شامل رابطه مردم و اشیاء و روابط بین مردم است

ن نقش با کار اي. ھر فرد نقش مشخصي درون جھان اجتماعي دارد. يک کل مجموعه مناسبات اجتماعي گوناگون است

در اين . کار خانه، استاد دانشگاه يا سرمايه دار شناخته مي شود  اقتصادي يا شکلي از شغل مانند آجرکار، رئیس

انسان ھا درون شرايط اجتماعي و بر بستر زمان آفريده مي   ديگري است که از کنش" فرآورده"میان تاريخ انساني 

  .شود

اين نگاه او با آن دسته از فلسفه . رکس توجه خاص او به تحول تاريخي استيکي از جالب ترين جنبه ھاي نظر ما 

نمونه ھاي اخیر اين نوع فلسفه يکي ديد گاه ھايدگر . ھاي تاريخ که تحول تاريخي را توضیح نمي دھند، متفاوت است

فوکو از تاريخ که آن را  است مبني بر اينکه تاريخ انساني با انحراف آغازين از ھستي آغاز شد يا روايت پوزيتیويستي

ترکیبي از شناخت ھاي گسسته مي داند و ھم چنین نظر لیوتار مبني بر اينکه پسامدرنیسم با نپذيرفتن تبیین ھاي 

. در مقابل اينھا فلسفه تاريخ مارکس بر اساس تبیین توسعه اقتصادي بنا شده است. فراگیر از مدرنیسم جدا مي شود

  زير بنا به سازماندھي اقتصادي شیوه تولید مربوط است و روبنا به. ا و زير بنا قائل مي شوداو تمايز ي بنیادي بین روبن
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: رابطه مشھور روبنا و زيربنا دو جنبه دارد. پديده ھا؛ مانند فلسفه، حقوق و غیره" فرھنگي"اقتصادي يا   باقیمانده غیر

ي رابطه اي دو سويه که ھر طرف، طرف ديگر را تعیین مي اول رابطه اي يکسويه که زيربنا، روبنا را تعیین مي کند، دوم

مارکس . دگرگوني در روبنا منجر مي شود   در ھر دو مورد، مارکس اعتقاد دارد که تحول در زير بناي اقتصادي به. کند

ھا اين تضاد ھا و بحران . تضادھاي اجتماعي و بحران ھا منجر مي شود   ھم چنین مي پندارد که توسعه اقتصادي به

مارکس مي کوشد تناقض ھاي اجتماعي را با اصطالح   .جامعه و به طور مستقیم تاريخ انساني را دگرگون مي کند

به گفته مارکس، تضادھاي اجتماعي ھنگامي پديدار مي شوند که توسعه نیروھاي مولد با . بررسي کند" تضاد"ھگلي

" انقالب" منظور مارکس از واژه . اجتماعي منجر مي شود انقالب  اين تضاد به. تضاد برسد   مناسبات موجود تولید به

   براي مثال گذار از سرمايه داري به. دگرگوني اجتماعي تنظیم پذير ي است که مانع دگرگوني ھاي ژرف تر مي شود

مارکس اعتقاد دارد ھر نظام اجتماعي که بر مبناي مجموعه ويژه اي از نیروھاي اجتماعي پايه گذاري . کمونیسم

. مارکس در اين اعتقاد رويکردي واقع گرا دارد. است ھرگز قبل از تکامل تمام نیروھاي مولدش از بین نمي رود  هشد

اظھار " به طرزي رمانتیک"مارکس گه گاه . عالوه براين، در نظر او بحران ھاي دوره اي از زوال بنیادي ناشي مي شود

البته کسي نمي تواند اين پیش بیني او . از ھم خواھد پاشید مي کند که سرمايه داري سرانجام در يک چنین بحراني

نظريه مارکس در باره سرمايه داري به   .را اشتباه بداند و در مقابل ھیچ دلیل خاصي ھم براي پذيرفتن آن وجود ندارد

نظريه ، رد يا  بدون بررسي نقادانه اين. عنوان نیروي محرکه دنیاي مدرن، در واقع نظريه اي در باره جھان مدرن است

اولي که توجه زيادي را جلب . پذيرش آن اشتباه است اما بايد گفت چند موضوع سؤال برانگیز در اين نظريه وجود دارد

ديگري نظريه بحران اقتصادي مارکس ) ١٩۴٩ hm-BawerkهB.(کرده، نظريه ارزش اضافي و نظريه عمومي ارزش اوست

  .است

  يانديشه مارکس در باب تاريخ و آزاد

اول اينکه آزادي راستین انسان به . ديدگاه مارکس درباب تحقق تاريخي آزادي از دو جھت شبیه انديشه ھگل است

) Lukacs 1975. (عامل ھاي اقتصادي وابسته است و دوم اينکه مارکس مانند ھگل نگران نتايج انقالب صنعتي است

. به ساير عامل ھا و نگاه نقادانه به اقتصاد سیاسي استاما تفاوت اين دو در تبیین برتري عامل ھاي اقتصادي نسبت 

معرفت مشروع اھمیت مي   ھگل که تا اندازه اي آزادي را در چھارچوب معرفتي ارزيابي مي کند، بیش از مارکس به

او . آن در مقايسه با جنبه اقتصادي اھمیت کمتري مي دھد   معرفت مشروع و مسأله ھاي مربوط به  مارکس به. دھد

. آزادي اجتماعي توجه دارد و بیش از ھگل آزادي را تابع توسعه اقتصادي مي داند  توسعه و از اين رو به  نند ھگل بهما

کالم در فضاي    اين رھايي در يک. او احساس مي کند افراد بايد از سلطه اقتصادي جامعه صنعتي مدرن رھا شوند

وفايي توانايي افراد را در زمینه ھاي غیر اقتصادي فراھم مي وقوع مي پیوندد؛ فضايي که امکان شک  پسااقتصادي به

ستايش او با سرزنش . نظام سرمايه داري ھمواره متعادل بوده و ھرگز غیر منطقي نمي شود  نگرش مارکس به. کند

ن و جامعه صنعتي مدرن از دانش روش  نگاه ھمیشه منفي او به. و انتقاد او با تأيید ويژگي ھاي مثبت آمیخته است

خلق طبقه اي    از نظر او مالکیت خصوصي وسايل تولید به. کامل او از کارکرد عملي سرمايه داري سرچشمه مي گیرد

. به طوري که ھیچ فردي را نمي توان آزاد فرض کرد  زور به کارھاي زيانبار واداشته مي شود، منجر مي شود  که به

ھمراه دارد و اين انباشت سرمايه جزء   ھزينه اجتماعي فجیعي بهمنظور انباشت سرمايه اغلب   اعمال زور و فشار به

در عین حال مارکس نشان مي دھد که بدبختي رايج در جامعه صنعتي . ذاتي نظام سرمايه داري تلقي مي شود

ه جامعه پساسرماي  او امید دارد که بي ثباتي ذاتي سرمايه داري به. مدرن با گسترش شیوه تولید فراگیر تر مي شود

اگر چنین شود فشار اقتصادي به . داري منجر شده و وسايل تولید براي مدت زيادي در تملک بخش خصوصي نماند
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مدل دو بخشي مارکس به طور آشکار در نوشته   .منظور انباشت سرمايه محو شده يا دست کم کاھش خواھد يافت

اين مدل در نوشته ھاي بعدي . ي شودھاي قديمي ھمچون دست نوشته ھاي پاريس و ايدئولوژي آلماني ديده م

  .است  کمتر پیداست يعني نوشته ھايي که در آنھا بیش از پیش بر شناخت کارکردي جامعه صنعتي مدرن تأکید شده

دوره آغازين زنجیره اي از . اين مدل مستلزم تفاوت نوعي شکل ھاي جامعه است و با دو دوره تاريخي بزرگ تناظر دارد 

ضرورت ھاي اقتصادي انباشت سرمايه   در اين دوره. ماعي است که فرجام آن سرمايه داري استصورتبندي ھاي اجت

تنھا نیازھاي بقاي صرف که با حسن تعبیر غذا،   ھمه چیز از جمله نیازھاي اولیه انساني را تابع خود مي کنند و

رمايه داري يا تاريخ انساني را مارکس پیشاپیش تحقق جامعه پساس. پوشاک و سرپناه نام دارند، تأمین مي شوند

کمونیسم اصطالح يا کلمه رايجي . او در نوشته ھاي قديمي اين جامعه را کمونیسم مي نامد. پیش بیني مي کند

از نظر او دوره پاياني تاريخ دوره کمونیسم . است که تنھا يک نسبت زباني صرف با شکل رسمي مارکسیسم دارد

خواھند گرفت و اقتصاد تابع نیازھاي   رل بخش اقتصادي جامعه را دوباره در دستاست و در اين دوره انسان ھا کنت

در طرح مارکس، سرمايه داري با وجود ھزينه ھاي اجتماعي به عنوان تنھا راه توسعه شیوه . بود  ھمه مردم خواھد

. م ضروري استتولید موجه دانسته مي شود زيرا توسعه شیوه تولید براي گذار از سرمايه داري به کمونیس

  .کمونیسمي که در آن به عنوان شعار رايج، ھر کس به اندازه توانايي اش کار مي کند و مطابق نیازش دريافت مي کند

اين آزادي ھم چنین به انسان ھايي نیاز . در نظر مارکس آزادي انساني به گسترش قبلي شیوه تولید نیازمند است 

شده يا    ي را به دست گیرند زيرا آنھا ديگر از يوغ اقتصادي جامعه صنعتي مدرن آزادبتوانند کنترل فرآيند اقتصاد  دارد که

مارکس ادعايي آرماني ندارد ونمي گويد ھنگامي که سرمايه دارھا قدرت . دست کم نسبت به گذشته آزادتر شده اند

ولیه انسان ھمچنان ضروري خواھند نیازھاي ا  دادند ما مي توانیم اقتصاد را به طور کل فراموش کنیم زيرا   را از دست

اما وقتي اين نیازھا برآورده شدند، زمان براي نیازھاي انساني مانند شعر و غیره فرارسیده . بود وبايد برآورده شوند

  . است

با اين توصیف ما انتظار چه نوع آزادي را از جامعه پساسرمايه داري مي توانیم داشته باشیم؟ مارکس ھوشیارانه  

" سازگاري"او در نسخه اولیه دست نوشته ھاي پاريس، بحث. ھاي گوناگوني را در نوشته ھايش مي پروراندانديشه 

  عقیده مارکس اين. انسان با طبیعت را مطرح مي کند و به طور شاعرانه اي طبیعت را کالبد ديگر بشر توصیف مي کند

اس آنھا به روش ھاي جديد و متفاوت رشد خواھد واحس  است که وقتي مردم از فشار مخارج روزانه آزاد شوند، ذوق

به نظر مي رسد انديشه محوري او اين است که آن توانايي ھايي . کرد و ويژگي ھاي شخصي آنھا شکوفا خواھد شد

که از نظر اقتصادي مفید نیستند و به دلیل تقسیم کار در نظام سرمايه داري توسعه نیافته اند، در جامعه پسا سرمايه 

کمي بعد در ايدئولوژي آلماني با نگاھي به ھمان اندازه شاعرانه، ايده فرد چند . ي توانند رشد کنندداري م

منظور او از جامعه آينده جامعه اي . مي گذارد   در جامعه آينده را به بحث) مطرح در دست نوشته ھاي پاريس(بعدي

جتماعي ھر شخص مي تواند نیاز خود را در ھر مارکس مي پندارد در چنین ا. است که در آن تقسیم کار وجود ندارد

مارکس نظر ديگري را در مرحله بعدي زندگي خود، در جلد . توانايي يا تحصیالتش برطرف کند  زماني و بدون توجه به

   .اين جلد بعد از مرگ او منتشر شد. سوم سرمايه و در قطعه مھمي که در اينجا ارزش باز خواني دارد، مطرح مي کند

 ۴٨ني که انسجام نظر مارکس را مي پذيرند و ھم آناني که در اين مورد ترديد دارند، بايد نیم نگاھي به فصل ھم کسا

دستمزد   مانند دست نوشته ھاي پاريس که سال ھا پیش با بررسي. بیاندازند" فرمول سه گانه"کتاب سرمايه يعني 

با سه مقوله سرمايه، بھره، زمین يا اجاره زمین شروع کار، بھره سرمايه و اجاره زمین شروع شده بود اين فصل نیز 

به گفته مارکس، آزادي تنھا در پايان بیگاري شروع مي . عنوان فرمول سه گانه اشاره به اين سه مقوله دارد. مي شود
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عي با اين که نیازھاي واق. شود و متکي است به کنترل سرتاسر فرآيندھاي اقتصادي در شرايط مناسب براي انسان ھا

ھمیشه وجود خواھد داشت و ھنوز مي بايست از طريق فرآيندھاي اقتصادي، يعني در قلمرو ضرورت، تأمین شوند، 

به نظر او پیش نیاز اين امر کوتاه سازي روز . پشت آن قلمرو چیزي قرار دارد که مارکس آن را قلمرو آزادي مي نامد

آزادي ديگر جدايي از . ي آزادي واقعي در وقت آزاد قرار دارداو به طور ضمني مي گويد که ھدف تاريخ يعن. کاري است

مرحله قبلي جامعه ازطريق انقالب نیست بلکه تا اندازه اي در پیشرفت بنیادي کیفیت زندگي يا در اصالحات نمايانده 

نظر  با وجود اين به) cf. Bernstein 1961(مارکسیسم به طور سنتي با اصالحات صرف مخالف بوده است. مي شود

مي رسد مارکس امیدوار است که جامعه صنعتي مدرن و آزادي انساني راستین در اصل با ھم سازگار باشند اگر و 

اين فرآيند در جامعه سرمايه داري مھمترين . تنھا اگر انسان ھا بتوانند کنترل دوباره فرآيند اقتصادي را به دست گیرند

ھدف ھاي انساني با انباشت سرمايه تعريف مي شوند، مارکس مي اين نظر که    براي نفي. عامل قلمداد مي شود

  .گويد مردم بايد براي شکوفايي رھا از فرآيند اقتصادي آزاد باشند

  نگرش تاريخي مارکس به شناخت

مارکس از نظريه يگانگي دانش که توسط . ديدگاه مارکس درباره تاريخ به رويکرد تاريخي به شناخت منجر مي شود

در باره نگرش او به شناخت قطعه بسیار . ه آلیست از کانت تا ھگل مطرح شده، به نوعي حمايت مي کندمتفکران ايد

اين کتاب شامل متن ھاي به ھم پیوسته اي است که . مفید و بي نظیري در پیشگفتار کتاب گروندريسه وجود دارد

  .سرمايه از قوه به فعل در آمده است خطوط کلي طرح تحقیقاتي عظیمي را در بردارد، طرحي که تا حدودي در کتاب

او . شناخت تدوين مي کند   مارکس نگرش خود در باره مساله شناخت را با حاشیه نويسي بر نگاه پیچیده ھگل به

مطابق نگاه ھگل ادعا مي کند ما نمي توانیم پديده ھاي اقتصادي را به طور مستقیم درک کنیم بلکه برعکس آنھا را 

به عبارت . و از طريق مقوله ھاي اقتصادي مورد استفاده در اقتصاد سیاسي مدرن درک مي کنیم به طور غیر مستقیم

ديگر روش درک آنھا بر خالف روش درک شرايط ساختار ذھني است که در قالب تغییرات اجتماعي جھاني، رخ مي 

نھا مقوله ھايي    د کرده و به جاي آبراين مبنا، مارکس ھم اين ھماني ھاي انتزاعي و ھم تجربه گرايي رايج را ر. دھند

مقوله ھا که به شرايط تاريخي وابسته و در خدمت درک آن ھستند، . را جايگزين مي کند که حلقه رابط تجربه ھستند

مقوله ھاي مرکب شامل مقوله ھاي ساده تر بوده و ساده ترين مقوله ھا . ثابت نبوده و در طول تاريخ تغییر مي کنند

نظر مي رسد مفھوم   با وجود اين که به  .بطه ظاھر مي شوند از يک شالوده عیني حکايت مي کنندکه به عنوان را

جمعیت بھتر ين نقطه براي شروع است زيرا اين مفھوم پیش شرط واقعي و عیني اقتصاد سیاسي است، اما مارکس 

ت که به طبقه ھا تکیه دارد و خود نظر او مفھوم جمعیت تجريد ي اس   به. شروع با مفھوم جمعیت را اشتباه مي داند

بدين ترتیب شروع کردن با مفھوم جمعیت . اين طبقات نیز به ترتیب بر پايه مبادله، تقسیم کار وغیره شکل گرفته اند

شروع کردن با تصور جامعي از کل يا شروع کردن با يک مفھوم عیني خیالي است که به تصورھاي ساده تر قابل تجزيه 

اسمیت از مفھوم ھاي . رکس نگرش درست را اقتصاد دان سیاسي جديد يعني اسمیت ارائه مي کنددر نگاه ما. است

. ساده اي مانند کار، تقاضا، ارزش مبادله و غیره شروع کرد و سپس به دولت، مبادله بین المللي و بازار جھاني رسید

وجود شکل ھاي بسیار نو ي نیروي کار  مقوله کار که براي اولین بار توسط اقتصاد سیاسي نوين کشف شده بود، از

به گفته مارکس، اسمیت با تعريف کلي کار به عنوان . مادي و مستقل از فرد و بنابراين نیازمند تبیین، حکايت مي کرد

اين انتزاع ساده که اقتصاد سیاسي مدرن با آن بحث اقتصاد را شروع . منبع ثروت جھش بزرگي در مسأله به وجود آورد

  . ر بخش وسیعي از جامعه نوين کامًال پذيرفته شده استمي کند، د

اين نگرش مقوله اي به دو سو حرکت مي کند؛ يکي به طرف نقد ھگل و ديگري به طرف نظريه شناختي که بسیار  
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مارکس به طور ويژه به تمايل ھگل به جانشیني تحلیل نظري به جاي جھان . شبیه نظريه ساختارگرايي آرمانگراست

اين اعتراض را مي توان با تفاوت بین تحرک مقوله ھاي درون انديشه در کتاب منطق . عیني اعتراض مي کنداجتماعي 

در پديدارشناسي، ھگل چنین بحث مي . ھگل و ساختارھاي عقلي جانشین و متمايز کتاب پديدارشناسي شرح داد

است چون " عیني"ما درک مي کنیم  کند که شناخت بي واسطه يا يقین حسي نمي تواند وجود داشته باشد و آنچه

بر خالف کاربرد معمولي آنھا " عیني"و    "انتزاعي"در اينجا از واژه ھاي (از طريق فرآيند مفھومي انديشیده مي شود 

او براي رد اين ديد گاھي که به ). استفاده مي شود، که طبق آن انديشه انتزاعي و تجربه مستقیم جھان عیني است

در واقع تنھا ديدگاه کتاب منطق را رد مي کند و به ديدگاه کتاب پديدارشناسي اعتراضي  ھگل نسبت مي دھد،

به گفته مارکس، راھي که از امر انتزاعي به امر عیني منجر مي شود يا راه ھمانندي که در   ).lukacs 1978.(ندارد

ي کند اما چون فرآيند مفھومي، کتاب پديدارشناسي شرح داده شده در واقع ھمان راھي است که انديشه پديدار م

شيء عیني به وجود نمي آورد، ھگل ظاھرًا رخداد دروني ذھن يعني فکر محض را با رخداد جھان بیروني و مستقل از 

مارکس که مي بیند تلقي حرکت مقوله ھا به عنوان کنش واقعي تولید اشتباه است، از قرار . ذھن تلفیق مي کند

به ھگل نسبت مي دھد در حالي که او ھنوز پیرو ھگل است و ادعا مي کند آنچه ما در  معلوم اين آشفتگي را به خطا

ھنگام انجام فعل دانستن مي دانیم محصول ذھني است که موضوع شناختش را ھم چون شرط شناخت بازسازي 

ه چیزي بھتر از چ:" مارکس خواھان درک آن جھان اجتماعي است که ما در واقع تجربه مي کنیم، او مي گويد. مي کند

  )Marx 1973: 106."(واقعیت در مغز ما وجود دارد

زبان آلماني دوباره طرح مي   مارکس اين مسأله را تقريبًا با ھمان ادبیات، در پس گفتار ويرايش دوم کتاب سرمايه به 

داري مدرن شرح او تأکید مي کند که توسعه اجتماعي بايد در چھارچوب رابطه ھاي مقوله ھاي جامعه سرمايه . کند

انسان به طور معمول موضوع ذھني را تابع ساختار ي پیشیني . داده شود نه در زنجیره تاريخي مقوله ھاي اقتصادي

نما از يک موضوع   پیشیني و پسیني به عنوان دو] نگاه[او مانند فیخته به ) Marx 1967: 19.(قلمداد مي کند

دانسته و تفاوت بین جھان خارجي   ا با آنچه که ما تجربه مي کنیم برابربا اين ھمه او واقعیت ر. شناسايي مي پردازد

مستقل از ذھن و پديدار ھا را که مبناي تمام ايده آلیست ھاي آلماني است، ناديده مي گیرد يعني اختالف بین آنچه 

ا ديگري مي آمیزد مارکس به سادگي يکي را ب. به خودي خود ھست و آنچه ما به واقع تجربه مي کنیم را نمي بیند

که راه قابل اعتمادي در دسترس نیست تا از طريق آن بدانیم آيا ما جھان را، يا حتي جھان    بدون توجه به اين

  .اجتماعي را آن گونه که ھست مي شناسیم يا نه

ز است مشاھده گر تصوير ي از جھان مستقل ا  جھت فکر کردن است، ھمان طور که کانت گفته   ھر  فکر کردن به

گرا که دسترسي ديگري به جھان واقع   نگرش تصوير) cf. Hanna 2001: 22.(ذھن، آن چنان که ھست، مي سازد

در واکنش به کانت، ھگل پديدارشناس، در توصیف آگاھي به . ندارد، راھي براي اطمینان از درستي تصويرھا ندارد

که اختالفي بین طرح تحقیقي خود و ھگل نمي بیند، مارکس . عنوان فرآيند آزمايش و خطا بر اين نکته تأکید مي کند

را به ) انديشه(نخست اين که او به خطا انتقال جھان واقعي به صورت ذھني. مرتکب اشتباھي دو چندان مي شود

  .ھگل نسبت مي دھد

ختار مقوله دوم آن که او به خطا درک ما از جھان را در برابر جھان مادي مي گذارد و سعي مي کند با استفاده از سا

اين در حالي است که اگر جھان آن گونه . را به دست آورد   را به جھان فکر وارد کرده يا از طريق فکر دوباره آن  اي آن

است، پس نسبت مقوله ھا و موضوع ھاي   ما وابسته] فکر[که ما آن را تجربه مي کنیم به ساختار مقوله اي

  .اري بین آنھا نمي توان ديدشناختي نسبت الزم و ملزوم است و تمايز آشک
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بعضي وقت ھا بعد انسان شناسانه ديدگاه او جلب توجه مي . شود   اين مشکل در نظريه شناخت مارکس ديده مي 

در سراسر جھان انسان نمي تواند درسي عمیق تر از اين بیابد که او نمي تواند عمق چھره خود "در نوشته اي که. کند

کوالکوفسکي چنین مطرح مي کند که ما بايد مارکس را از منظر انساني درک ) ۶۶: ١٩۶٨ Kolakowski." (را درک کند

او مي گويد پروژه کانتي جدا کردن شرايط منطقي استعاليي شناخت از شرايط ذھني آن . کنیم و بفھمیم و بشناسیم

ه تفاوت تاريخ انساني با از باور ويکو ب) vol.1,372,n.3(مارکس در حاشیه سرمايه  .به آساني به شکست مي انجامد

**. اين تفاوت در اين است که اولي را ما ساخته ايم اما دومي ساخته ما نیست. تاريخ طبیعي سخن به میان مي آورد

چنین مانند ويکو فکر مي    او ھم". مي سازد"مارکس مانند ويکو فکر مي کند که انسان به معناي واقعي کلمه تاريخ را 

اگر ھیچ موضوع شناسايي . يم تنھا با ساختاربندي دوباره در ذھن، قابل شناخت استکند که آنچه ما مي ساز

پیشیني براي شناخت وجود نداشته باشد، بنابراين ھیچ نمي تواند دو باره ساخته شود در نتیجه ھیچ پیشیني 

ن انسان ھا و طبیعت نیز اين امر تا اندازه اي در باره طرح ھاي اجتماعي و پسیني و تعامل بین انسان ھا و بی. نیست

  .رخ مي دھد

اگر شرايط اجتماعي در حقیقت و به تمامي براي ذھن . شکل ويژه بیان مارکس درباره اين ادعا مشکل آفرين است 

بود، ما با اطمینان ادعا مي کرديم که آنھا را از طريق کنش اجتماعي مردان و زنان ساختار بندي مي کنیم، " قابل فھم"

رديم که مي توانیم آنھا را به درستي در فرآيند شناخت در سطح ذھن دوباره ساختار بندي کنیم و در حتي ادعا مي ک

مارکس بدون شک نمونه مفھومي قانع کننده اي از جامعه صنعتي . نتیجه آنھا را ھمان گونه که ھست بشناسیم

دلیل نمي تواند ادعا کند که جھان  با وجود اين حتي در يک نگاه خوش بینانه دست کم به دو. مدرن ارائه مي کند

  . اجتماعي را ھمان گونه که ھست درک مي کند

دوم . نخست اين که چیزي بیش از آن چه بر ما در مدت زمان معلومي در تجربه آشکار مي شود به دست او نمي آيد

ھمیشه تمايزي دست کم . آن که مارکس از میان بازسازي ھاي ممکن جھان اجتماعي، تنھا يکي را طرح مي کند

اين تمايز قابل اندازه گیري و سنجش نیست و از آنجا که ما . نھفته بین تجربه ما و جھان اجتماعي واقعي وجود دارد

ھیچ وقت نمي توانیم با جھان اجتماعي آن گونه که به خودي خود ھست مواجه شويم، نمي توانیم مدعي دگرگون 

ي تواند ترکیبي از امر ذھني و امر عیني باشد يعني ترکیب آن چه تالش فکر کردن به تعبیري ديگر م. کردن آن باشیم

در نھايت بعضي وقت ھا چنان به نظر مي رسد که آن موضوع ذھني مورد . مي کنیم بشناسیم با آن چه که ھست

تصوير شناخت ما به طرز ايده آلي نمايانده شده و مثل تصويري در آينه واضح است و به نظر مي رسد که گويي اين 

وقت نمي توانیم مدعي بشويم که جھان را آن گونه که   يک ساختار بندي پیشیني صرف است اما از آنجا که ما ھیچ

  .نمي توانیم مدعي شناخت درست باشیم  ھست مي شناسیم، در اين مورد ھم

ز زبان مارکسیسم که مدعي است ا. نظريه شناخت اجتماعي مارکس تفاوت زيادي با نگرش مارکسیستي دارد

به گفته انگلس شناخت شامل انطباق صحیح فکر . مارکس سخن مي گويد به نظريه معروف انطباق با واقع قائل است

انطباق درستي با "انگلس در تحقیقش در باره فوئرباخ، به طور سخنورانه اي مي پرسد آيا . با واقعیت مستقل است

" سؤال از ھويت انديشه و ھستي"د که اين پرسش در فلسفه را مي توانیم ايجاد کنیم و خود جواب مي دھ" واقعیت

. او اعتقاد دارد فلسفه ديالکتیکي بازتاب گذران سیستم ھاي تاريخي متوالي در سطح ذھن است. نامیده مي شود

بازتاب مطمئني از واقعیت مستقل در سطح ذھن   نیازمند به   براي انگلس و در کل براي مکتب مارکسیسم شناخت

  . است

اين نظريه که براي اولین بار توسط بیکن . نظريه انطباقي شناخت پس از سال ھاي زياد ھنوز محبوب باقي مانده است 
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اشکال . مطرح شده بود، در شکل متفاوتي توسط ويتگنشتاين از نو گفته شد و در اين اواخر توسط رورتي نقد شد

  .زتاب قابل اطمینان از واقعیت مستقل از ذھن استبنیادي نظريه انطباقي شناخت ناتواني آن دراثبات کردن با

چنان که ويکو مي گويد تفاوت بین تاريخ : ترجمه فارسي چنین آمده است ۵٢٣در حاشیه سرمايه جلد دوم صفحه **  

  .انساني و تاريخ طبیعي در اين است که ما در مورد يکي تحقیق کرده ايم و درباره ديگري تحقیق نکرده ايم

  :پي نوشت

١ .contextualist  
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