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Habent sua fata libelli] ترين باالای با  همسال< در مورد کتابی ،1923در سال ]. ای سرنوشت خود را دارد هر نوشته

  اما،خصلتی علمی داشت تدقبا کتاب اين. دمنتشر ش >مارکسيسم و فلسفه بين ی رابطه : تئوريک و پراتيکاهميت

که  ،عمال در ارتباط با مبارزات دوران ما] مارکسيسم و فلسفه بين ی رابطه[ منکر آن نشد که اين مساله در عين حال

 به آنها حمله کرده ه بود تا از طرف گرايشاتی که در عملآماد. است ،دندبوترين طغيان خود  امان در آن زمان در بی

از سوی ديگر شايد انتظار داشت که پذيرائی منصفانه . ردقرار بگي و منفی تئوريک يک پذيرائیِ متعصبانهمورد  ،بود

اش را در تئوری و با ابزار تئوريک نشان داده بود انجام  گيری عملی سمت گرايشی که جانبای از  و يا حتی دوستانه

از نتايج و  مارکسيسم و فلسفه  ازارزيابی در ژوائی بوری علم و فلسفه. برعکس اينها بود  افتادی کهاتفاق. گيرد

نمايندگانش از اينرو . ای يک جانبه تفسير کرد  و تزهای تئوريک آنرا به شيوه،مفروضات عملی خودش طفره رفت

 نقد و معرفیآنها . اتخاذ کنند موضعی مثبت کردند میکه قبال مسخره ای  قادر بودند تا نسبت به مفاد تئوريک نوشته

 يافته و بسطهای آن کتاب کمک کرده بود تا   که تمام تحليلای  واقعیاتيکر تئوريک و پيجانتآن از خصی مش

کتاب > خوب<ی   آنچه که از نقطه نظر بورژوائی گويا جنبه، بطور يک جانبه،در عوض. ارائه ندادند ،برقرار شوند

بود را نيز برای بورژوازی کتاب > بد<ی   دقيقا جنبهآنچه را کهو . يعنی تائيد واقعيت دماغی-- بود را دستچين کردند

 بايد میاهدافی که : شان های مادی  و پايهدماغی نابودی کامل و براندازیِ اين واقعيت ضرورت يعنی --ناديده گرفتند

ی لذا منتقدين بورژوائ. رسندبه انجام بعملی و تئوريک   و،توسط يک طبقه انقالبیِ درگير در فعاليت مادی و دماغی

 اعضا آمر ،از سوی ديگر 1.آمد گويند  کتاب را بعنوان پيشرفتی علمی خوشه ازربط شد  بیی هنتيجيک قادر بودند تا 

 احساس کردند که اين ،ای خطاناپذير  با غريزه، بالفاصله،رسمیِ امروزين> مارکسيسم<و مقتدرِ دو گرايش حاکم 

 مذهب دو ،شان  ظاهریاختالفاتعليرغم تمام . است معينی های  حاوی يک طرد رافضیِ جزم، کوچک فروتنکتابِ

  پيش از آنکه مجامع مشاورهبنابراين آنها. اند مشترکبا يکديگر  اينها  درکليسای قديمیِ مارکسيست ارتدکس هنوز

 ،است تقبيح کنند انحرافی از دکترين پذيرفته شدهنکه حاوی نظرات ه دليل ايشان گردهم آيند تا کتاب را ب ای

  2.تقبيح کردندبسرعت آنرا 

                                                 
*

ی انگليسیِ کتاب مارکسيسم و فلسفه منتشر شد، پاسخ به نقدهائی است که کارل کرش در   در آخر نسخه1930 اين متن که در سال 

هر دو، که بعضا > غربی<سوسيال دمکرات، انواع لنينيستی و > دکس ارتهای مارکسيست<از سوی > مارکسيسم و فلسفه<رابطه با کتابش 

و اضافات مترجم در {} نويسنده در  در اين برگردان اضافات. اند، دريافت داشت گسسته> مارکسيسم روسيه شوروی<باور داشتند که از 

 م-.آمده است[] 
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 مارکسيسم و فلسفهمقامات ايدئولوژيک مربوطه با محکوم کردن  ،1924ی اين احزاب در سال  در هر دو کنگره

اين محکوم کردن را بر آن استوار ساختند آنها ای که  استدالالت انتقادی  در. رافضی واکنش نشان دادندیبعنوان کتاب

 برای ترقبه غيرمی چيز-- باشد میشان   وحدت کاملِ مضمونی،گير است چشمز همه بالفاصله و بيش اای که  نکته

دمکرات نظرات  سوسيال) Wels( ولزِ. شود می ديگر از هم جدا یها جنبهشان از  گرايشاتی که تئوری و پراتيک

> رويزيونيستی< را بعنوان کفر  آنها کمونيست و زينوويفِ،را بمثابه کفر کمونيستی محکوم کرد> کرش پرفسور<

و ) Bammel(بامِل در استدالالتی که از طرف ،ی واقعيت از زاويه .تفاوت اما صرفا واژگانی است. محکوم نمود

و ) Thalheimer( تالهايمر،)Rudas(و روداس) Béla Kun( بالکون،)Deborin( بوخارين و دبورين،)Luppol(لوپل

اقامه شده، مستقيم يا غيرمستقيم عليه نظرات من  ،ش کمونيستیقدين وابسته به جنبتمن ديگريا  ،)Duncker(دونکر

شان در ارتباط با تفتيش عقايد اخير عليه جورج لوکاچ است که جلوتر در  حمالت. (وجود نداردهيچ چيز جديدی 

ی  يعن، ديگرِ مارکسيسم رسمیاردویی  ی برجسته ی نماينده استدالالت عتيقهآنها صرفا .) خواهم کردموردش بحث 

کائوتسکی يک بررسی . اند داده را تکرار کرده و توسعه ،دمکراتيک سوسيالريسين حزب تئو ،کارل کائوتسکی

او تحت اين توهم بود که با حمله به  3. نوشت آلماندمکراسی سوسيالی تئوريک   کتابم در مجلهبارهدر  تفصيلی

 در اين مباحث اما کامال متفاوت از تفکيکخط  .کند میحمله >  کمونيسمهای تئوريسينتمام < وی به ،کتاب من

 و شواهد ، هم اکنون آغاز شده استيک بحث بنيادين در مورد وضعيت عمومِی مارکسيسم مدرن.  استهااين

 واقعیِ تمام مسائل جدائیِ ) گذرا يا جزئی، فرعیاختالفات و تعارضاتعليرغم ( بر اينکه دالمتعددی نيز وجود دارد 

> لنينيستی< نوين روسی يا در وحدت با ارتدکسیِ قديمیِ کائوتسکیارتدکس  م بين مارکسيس،کننده اصلی و تعيين

 . و پيشرو تئوريک در جنبش پرولتاريائی امروزين در سمت ديگر استیقادتنا و تمام گرايشات ،در يک سمت

 بسيار کمتر ،ه من که چرا اکثريت عظيم منتقدين به آنستدنهدوضعيت عمومیِ تئوری مارکسيستی کنونی توضيح 

 ی مسالهبودند تا به فکر آن دو > مارکسيسم و فلسفه< در کتاب کوچک هحومطر دسته مسائل محدودترآن به فکر 

 است که خود مفهوم مارکسيسم ،نخستين مساله. ديگری که کتاب عميقا بررسی نکرد بلکه صرفا بدان اشاره نمود

 طه يا راب،ايدئولوژیترِ مفهوم مارکسيستی   عمومیی مساله ، دومی سالهم. های کتاب من قرار دارد در پس تمام گزاره

در .  باالخره مفری يافتمارکسيسم و فلسفهی بين   رابطهی ويژه ی مسالهآن پی   است که درهستی و آگاهیبين 

 مبتنی (هائی زارهگارائه دادم به طرق مختلف در توافق با > مارکسيسم و فلسفه< تزهائی که در ،ی اخير مورد اين نکته

توان در مطالعات ديالکتيکیِ جورج لوکاچ يافت که تقريبا همزمان   می کهاست) تر  گستردهی فلسفیِ شالوده  يکبر

با [ با لوکاچ موافقم و صوالکتابم گفتم که ا> مابعدالتحرير<در .  منتشر شدتاريخ و آگاهی طبقاتیتحت عنوان 

--اين آنوقت .  را به تعويق انداختممان متدی و مضمونی بين خودی ويژه یها تفاوتهر بحثی در مورد ] اينکار

 ، در واقع. تلقی شد موافقت کامل بين ما کامال به نادرستی بعنوان اعتراف به--بخصوص از طرف منتقدين کمونيست

در موارد بيش  حقيقت در ،ت متعدد تئوريکاشابهت کافی از اينکه لوکاچ و من عليرغم من خودم در آن زمان بقدر

 در آن زمان  که چرا من استیلي دالی ازاين يک.  آگاه نبودم،از يکديگر دور بوديم >جزئی<ی  از صرفا چند نکته

های لوکاچ پاسخی ندادم  های خودم و ديدگاه بين ديدگاه> گذاریتوفير<مهاجمين کمونيستم برای  به خواست مصرانه
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> انحرافات< ترجيح دادم که اين منتقدين. شان نيست  اينجا جای بحثداليل ديگری نيز وجود دارد کهالبته و --

.  کننديکی محابابطور بی را ) آورد میکه خود به تنهائی رستگاری (> مارکسيست لنينيست<لوکاچ و من از دکترين 

ظرات لوکاچ هستم  با ن اصولییتوافق بگويم که درمجددا توانم   نمی،ی کتاب  تغيير نيافته و دومچاپ در اين ،امروزه

 های ما بازمی تفاوت کامل روشن کردنل ديگری که قبال مرا از هرگونه دالي. اعالم کردمزمانی يک آنطور که 

 لوکاچ و من بطور هنوز تا همين امروز باور دارم که ،با اينوجود. داشت نيز خيلی وقت است که ديگر موردی ندارند

 ،دمکراتيک قديمی و ارتدکسی کمونيستی جديد کسی مارکسيستی سوسيالمان نسبت به ارتد يقادتناعينی در موضع 

    . استاصلی موضوع االخرهاين ب. در يک سمت هستيم

2 

 و لذا ، بود تاريخی و نقاد، که کامال غيرجزمی و ضدجزميتارائه داد درکی از مارکسيسم مارکسيسم و فلسفه کتاب

ين درک شامل کاربرد درک ماترياليستی از تاريخ برای خودِ درک ا. ترين معنای کلمه ماترياليستی بود به دقيق

 اما نخستين.  با اين مخالفت کردند، هر دو،منتقدين ارتدکسِ مکاتب قديم و جديد. شود میماترياليستی از تاريخ 

کتابم  که اتهام زدند. آمد> غيرجزمی<و ظاهرا کامال > تاريخی<شان تحت لوای يک اتهام بشدت  ی جزمی ضدحمله

شان  ای که مارکس و انگلس در ابتدا متد جديدِ ماترياليستیِ ديالکتيکی>بدوی <قالبآن برای که من  دهد یمنشان 

 يک مزيت کامال ناحق ، بودای که مستقيما مربوط به پراتيک انقالبی  بعنوان تئوری انقالبینا نهاده بودند،بر آن برا 

 ،ام؛ و همچنين  انترناسيونال دوم را ناديده گرفتههای مارکسيستشان توسط   تئوریمثبت پيشرفت گويا .ام قائل شده

ام که خود مارکس و انگلس تئوری اوليه خودشان را به طرق مهمی تغيير داده  کامال بر اين واقعيت چشم پوشيده

 . رسيدی خود به بسط کامل تاريخ]شان تئوری [ بود کهبعدی قالبِ اين  دربودند چنانکه فقط

مارکسيستی واقعا تئوری   که برای منظر ماترياليسم تاريخیِکشد می موضوعی را به پيش ،است که اين نکتهن روش

اش تا   که مارکسيسم از مفهوم اوليهشود میای   متوالیفازهای تحولِیمربوط به اين موضوع .  داردعظيمیاهميت 

 اين فازهای ی رابطهاين همچنين . ی کرده استط) های متفاوت تاريخی تقسيم شده  روايتکه به(وضعيت امروزين 

 . را در بر دارد، عمومی تاريخیِ تئوری در جنبش طبقه کارگر مدرنی هتوسعشان برای   و اهميت،متفاوت با يکديگر

با آن که بررسی شوند  یئها شيوه  ازبايد به طرق کامال متفاوت ،اين فازهای تاريخی متفاوت  کهکامال بديهی است

يکديگر در جنبش سوسياليستی امروزه حتی در سطح تئوريک رقابت با  >جزمی<جريانات مارکسيست  از هرکدام

 حاکی از 1870یها سالفروپاشی انترناسيونال اول در  .کنند میها با يکديگر برخورد   و با شديدترين تندیکرده

 بدين معنا که هر دو انترناسيونال نه ، بود جنگ جهانیی آستانه انترناسيونال دوم در 1914-ی پيشا فروپاشی نسخه

-> حلقه اصيل< و با يکديگر برای شده مارکس متوسل به بلکه چندين گرايش متفاوت بوجود آوردند که همه ،يک
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 اين * گورديانِگرهِ نست کهآاز همه بهتر . کردند می مبارزه --حقيقی> مارکسيسم<يعنی حق ادعای وراثت -

 بطور سمبوليک تواند یماين .  و خود را بر بستر يک تحليل ديالکتيکی قرار داد، بريدگی هبه ساد مشاجرات جزمی را

 که کشيد دست  جزمی محاسبات بايد از اين، ديگرعبارتبه .  بيان شود،ی واقعی گم شده با گفتن اينکه حلقه

 .ی تئوری هستند>نشدهخالص و جعل <احکام انتزاعیِ منطبق با برخی تاکجا های متفاوت تئوری مارکسيستی  روايت

 و ، ديالکتيکی، تاريخیمنظر  يکاز ، برعکس،تر و جديدتر مارکسيستی بايد قديمیهای  تمام اين ايدئولوژی

 و ،های متفاوت اين تحولز فايک فرد که با آن روشی. بعنوان محصول يک تحول تاريخی ديده شوندماترياليستی 

. کند یمبستگی به زاويه ديدی دارد که آن فرد چنين تحليلی را آغاز  ،دکن می اين فازها با يکديگر را تعريف ی رابطه

 ی بزرگ سه دوره  من، و برای اين منظور، وجود داردارتباط بين مارکسيسم و فلسفه بحثی در مورد ،کتابمدر 

 خاصی ی شيوهباش با فلسفه   و در هر کدام از آنها رابطه، تولدش از آنها گذشتهاز ابتدایکه مارکسيسم را  یتحول

  و استمعتبر مارکسيسم و فلسفهتنها برای تاريخ  اين رويکرد خاص 4.ما هگر متمايز کرد از يکدي،يافتهتغيير

ی  دورهمن اين . کند می صدق ،اند م و برای مقاصد ديگر نيز متمايز نشدهکردی دومی که متمايز  بخصوص برای دوره

که شاهد يک ] ای يعنی دوره[مشخص کردم  شود می شروع  1850مدی پياها سال و 1848 از نبرد ماه ژوئن  رادوم

 پرولتری و روياهائی که در دوران پيشين های سازمان و متالشی ساختن تمامی داری سرمايهی  سابقه اوج گيری بی

 . پايان قرن طول کشيددر طرح من اين دوره تا تقريبا. بوجود آمد بود

. است زيادی انتزاعی  تحليل پيوندهای بين مارکسيسم و فلسفهی شيوهاين که   که استدالل شوداستکامال ممکن 

 و ناديده گرفتن تغييرات ،العاده طوالنی بمثابه يک واحد مفرد  شامل پرداختن به يک دوران فوقاين تحليلچراکه 

ترديد اين   بی،اينوجود اب. دوش می) که اهميت عظيمی برای کل تاريخ جنبش کارگری داشتند( تاريخی درون آن

 بين مارکسيسم و فلسفه ی رابطهای در  کننده  دوم قرن نوزدهم چنين تغيير تعيينی نيمه تمامصحت دارد که در 

 و کل ش سرآمددر آن زمان بود که فلسفه اعتبار زيرا.  وجود نداشت، قرن بوقوع پيوستی نيمهچنانکه در 

  کاملِتاريخِاگر قرار نيست که  ،اما. دادا تحت تاثير قرار  ر، و به طريقی ديگر همچنين پرولتاريا،بورژوازی آلمان

طبيعتا بايد  خطوط بسيار کلیِ اين فرآيند راضی کند، هخود را ب ،1850 بين تئوری مارکسيستی و فلسفه بعد ازی رابطه

را باز  کتاب من تعداد زيادی از مسائل ،در اين رابطه.  اين دوره قائل شودبرایتمايزات بزرگ معين ديگری 

 فردريش ،بعنوان مثال. اند  هيچکس ديگری کنکاش نشدهتوسط  مسائلاين ،دانم  تا آنجا که من میمعهذا. گذاشت

از  1888 در سال ،لودويگ فوئرباخ و پايان فلسفه کالسيک آلمان کتابش انتهایی معروفی در   در قطعه،انگلس

 مجددا فلسفه و مارکسيسموقتی که . گويد خن می س>وارث فلسفه کالسيک آلمان <ی آلمان بعنوانجنبش کارگر

. ود نخستين عالمت ورود به سومين فاز تلقی شصرفابيش از چيزی  توانست یمامر  اين ،شروع کردند به تعامل مثبت

 و در اسکانديناوی و حتی در خود ، در انگلستان،نوعی احيا فلسفه کالسيک آلمان در خارج < ازچراکه خود انگلس

                                                 
* Gordian knot ِاعالم کرده بود  نان، گورديان، با طناب گره کوری درست کرده و افسانه يونان آمده که پادشاه يودر.  گورديانگره 

اسکندر مقدونی، آن گره کور را خيلی ساده بايک ضرب شمشير پاره . که هر کس آن گره را بگشايد، بر تمام آسيا حاکم خواهد شد

 م-. کرد
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 که شعار بورژوائیِ شد میرغم اينکه در آغاز اين شامل تجديدنظرطلبان مارکسيستِ کانتی ب-- کند میاد ي> آلمان

 دِا تئوری نق،من تئوری ماترياليست ديالکتيک. بردند را برای تئوری مارکسيستی بکار می> بازگشت به کانت<

  فلسفی مانده بودنفسه فیکه هنوز > لسفهضد ف <]تئوری[ يک  را بعنوان1840یها سالانقالبیِ مارکس و انگلس در 

 انجام گيرد تا نشان داده شود که 1890 تا 1850 از ، که تحليلی بازنگرانه از چهار دههبود میضروری . توصيف کردم

شد و رفته > اثباتی <سوسياليستی> علم <،از سوئی. يافتحول بعدا به دو جهت مجزا از هم ت> ضدفلسفه<چگونه اين 

 ولی ،در تضاد با تحول قبلی تحولی فلسفی بوقوع پيوست که ظاهرا ،ی ديگرو از سو. از فلسفه جدا گشترفته کال 

 و سپس در ، خود مارکس و انگلسهای نوشته در ،1850 نخست در اواخر دههشود میاين را . در واقع مکمل آن بود

خصلت تئوريک آن .  يافتو پلخانف در روسيه ،در ايتاليا) Labriola( البريوال --شان  های بهترين شاگردان نوشته

های  ی نقاد و انقالبیِ هگلی>ضدفلسفه<و نه بازگشتی به  تعريف شود هگل فلسفه به رجعتممکن است بعنوان نوعی 

   1840.5 یها سال * >طوفان و تالش <ی چپ در دوره

کتابش ه با فلسفه در انگلس در رابطموضع تغيير  مارکس و انگلس فقط در بعدی] مراحل[  تئوریِاين گرايش فلسفیِ

 مارکسيستی اقتصاد تحول بعدیای برای   معين و قطعیپيامدهای همچنين گرايش اين. شود ینم  يافت...فوئرباخ

. اشتحضور دسرمايه  و در نقد اقتصاد سياسی 1859کتاب مارکس در سال از قبل دراين تحول عالئم آشکار : داشت

 و ديالکتيک طبيعت آنها را در توان می داشت که ،علوم طبيعی ،ی موضوع ويژه انگلسحتی نتايج مشهود بيشتری برا

وارث فلسفه <را بعنوان > کارگران آلمانجنبش  <توان می فقط تا آنجا ، اينهای همهبا . دنمو مشاهده آنتی دورينگ

 یها جنبه از جمله ،>دجذب کر <يتتلقی کرد که اين جنبش تئوری مارکسيستی را بمثابه يک کل> کالسيک آلمان

 .  و با ظهور انترناسيونال دوم،اش فلسفی

م که من ترسيم کردم ذکر و مطرح س آن سه دوران تاريخ مارکسي بهسوی منتقديناز موضوعاتی نيستند که اما اينها 

فايده  بی تحقيق من ی ويژهبندی کردن حتی برای مقاصد  اين دوراننشان دهند که  ندا هآنها سعی نکرد. شده باشند

 و ، ببينم را در پرتوی منفی1850  ازبعدترجيح دادند مرا متهم کنند که تمايل دارم تا کل تاريخ مارکسيسم . است

 ارائه  افولی که تئوری انقالبی اصلی مارکس و انگلس متحمل شدختِ خطی و يکنوا، بمثابه يک فرآيند تنهاآنرا

 آنها دوست دارند که به اين موضع 6.ها حوزه که در تمام ، و فلسفه بين مارکسيسمی رابطه ی حوزهنه فقط در --دهم 

اند  که خودشان اختراع کردهدادن تصوير پوچی  برای نشانو .  نکردم با اينکه من هيچوقت از آن دفاع،حمله کنند

 .کنند می  با يکديگر رقابت،اند دادهو به من نسبت ) اينکه مارکس و انگلس مسئول انحطاط تئوری خودشان بودند(

مارکسيسم انترناسيونال <به  یمانيفستی  هاوليانقالبیِ  بالشک مثبت فرآيندی که از کمونيسم سرشتِاز اثبات آنها 

 با اين .شوند نمی خسته هرگز ، منجر شدخر مارکس و انگلسؤهای م  و نوشتهسرمايه مارکسيسم  بهو سپس> اول

 که هيچکس ، تئوری مارکسيستی کردندی هتوسعمی به مارکس و انگلس کمک مه  کهکنند می  شروعاستدالل

                                                 
است که اوج شکوفائی ادبی در اواخر دوران ) 1767-1786تقريبا (ای  اصطالح دوره )طوفان و تالش( Sturm und Drang ی دوره *

گرفته ) Friedrich Maximilian(فردريش ماکسيميليان ) درام(ی نمايشیِ   خود اين عبارت، از نام قطعه.باشد میآلمان در  روشنگری

 م-.  با اين عنوان منتشر شد1776شده که در سال 
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 میتمام  به آن کرد> مثبتی<نيز کمک > مارکسيسم انترناسيونال دوم<با سقوط به اين ادعا که و  ،منکرش نيست

در پس اين حمالت وجود داشته  جزمی پنداشت پيشيک از ابتدا  که شود میاين آنجائی است که معلوم . کنند

 تحول تاريخیِ روايت من از  تاريخیِصحتشان   که موضوع مورد توجهکنند میشان وانمود  ه با اينکه هم،است

ی جزمی از اين تز سنتی   دفاع بی پرده يک، آنچه که اين امر واقعا در بر دارد اما. است1850 سالمارکسيسم بعد از

 ،يا به هر حال) طبق نظر کائوتسکی(و ارتدکس است که تئوری انترناسيونال دوم اساساً همواره مارکسيستی بوده 

 ).ها کمونيستطبق نظر (مارکسيستی بوده  1914 اوت 4بتاريخ »  کبيره گناه«  زمانتا

 ،برای او . مارکسيست ارتدکس در مورد تاريخ واقعی تحول مارکسيسم استداوریِ ترين مثال پيش بارزکائوتسکی 

تعميم < بلکه ،ست الف مارکسيستیِ انترناسيونال دوم تئوريک گرايشات مختهای نه فقط دگرديسی] اين تحول[

 انگلس بر پيشگفتار و با شروع شد 1864 در سال  بيانيه انترناسيونالبااست که مارکس و انگلس توسط  مارکسيسم

تعميمی که مارکسيسم را از يک . > رسيدپايان به 1895 مارکس در سال مبارزه طبقاتی در فرانسهچاپ جديد کتاب 

ی غيرانقالبی ها دوران بلکه برای ،نه فقط برای فازهای انقالبیای که  تئوری< به >بسط داد <نقالب پرولتاريائیتئوری ا

او اما : دتهی ساخته بو اش انقالبیدر اين مرحله، کائوتسکی تئوری مارکسيستی را از خصلت اساسا . >نيز معتبر است

ين اثر تر تازهدر . جلوتر رفتخيلی بعدا او . کند میتلقی > بقاتیتئوری مبارزه ط< آنرا بعنوان يک که بودهنوز مدعی 

 بين تئوری مارکسيستی و مبارزه ضروری و اساسی ی رابطههرگونه او  ،>درک ماترياليستی از تاريخ <،بزرگش

] برای کائوتسکی[است که من > اتهام <اصطالح به کلِ اعتراض وی عليه. کند میطبقاتی پرولتاريائی را حذف 

  و اسکوالستيکیی مارکس و انگلس صرفا پوششی است برای يک تالش جزمی خاصيت و مبتذل شده  بیارکسيسمِم

متکی ی مارکس و انگلس >اتوريته<] موقعيت خودش بعنوان باصطالح[بر را به مارکسيسم  کردن خودش  پشتتا

 اما خيلی وقت است که ماهيت ،اند رفتهند که تئوری مارکسيستی را پذيكرد یم يک زمانی وانمود ،او و ديگران. دکن

 .گويند هايش را نيز ترک می مانده  و اکنون آخرين باقی که قابل شناخت نيست،اند دادهچنان تغيير آنرا 

  سنتیِهای جديد با مارکسيست ارتدکس  کمونيستجا است که همبستگی تئوريکهميندقيقا در  اينوجود،با 

مفاهيمی چون < که در کتاب من کنند می استدالل بامِلل ثمنتقدين کمونيستی م .شود می آشکارانترناسيونال دوم 

پوششی است برای اين ادعا . > انتزاعی و شماتيک مبهم شده استهالعاد ای فوق مساله با 'مارکسيسم انترناسيونال دوم'

 برغم ،ن و همراهانش لني،دار معنوی آن  که ميراث،>مارکسيسم انترناسيونال دوم< دفاع از دريک تالش جزمی 

کمونيست در اين موارد > های تئوريسين<مثل آنچه که . ندهرگز آنرا رد نکرد ،جدال گفته شده در برخی ادعاهای

خودش از پذيرش هرگونه مسئوليتی اما  ،حفظ کند  را افتخار انترناسيونال دوم تاکند میتالش  بامِل ،دنده میانجام 

 منظورش کوشد تا به خواننده توضيح دهد که او می. شود می لنين پنهان وسيعی   پشت سايه،در عوض. کند میاحتراز 

را نامفهوم و > مارکسيسم انترناسيونال دوم<که   مارکسيسم و فلسفهکتاب> انتزاعی و شماتيک <ی شيوه  باصطالحاز

مله از لنين که در آن او  نقل يک جبا ، استاندارداسکوالستيکِ ی يوهشسازد چيست؛ و او اينکار را با يک  تيره می

 7.دهد می انجام ،برای پيشبرد جنبش مدرن کارگری را برسميت شناخت> خدمات تاريخی انترناسيونال دوم<زمانی 

 خدمات عملیِ  بهوقتی گذاشتتاثير خود را بر وضعيت تاکتيکیِ بشدت غامض  و ،لنين تاکتيسين بزرگی بود
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 یها جنبهمقصودش برای بسط ستايش لنين از  در بامِلاما  .دکر یم ستناد و نه به خدمات تئوريک آن ا،انترناسيونال

گيری  بجای بيرون کشيدن اين نتيجه. آورد می کم دمکراتيک سوسيال تئوریِ به دمکراتيک سوسيالخوب پراتيک 

گفتن   کهيستمشکل ن  آن دادننشان <در عمل  کهکند می مِن مِن > انتزاعی و مبهمالعاده فوق ای شيوه به<روشن، او 

   .>کامال ممکن استتقريبا همان چيز در مورد مبانیِ تئوريک مارکسيسم 

 را در جای ديگر >مارکسيسم و انترناسيونال دوم< سرشت واقعی بررسیِ ،مارکسيسم و فلسفه] انتشار کتاب [پس از

 شرايط تاريخی در آخرين آنچه بوقوع پيوست اين بود که جنبش سوسياليستی با تغييرات .برشته تحرير درآوردم

 وقت  هيچ اين جنبش،هشد برخالف آنچه که تصور ،ثلث قرن نوزدهم احيا شد و قدرتمندتر رشد نمود؛ با اينوجود

شان که   و مخالفين،ی ارتدکسها مارکسيست طبق ايدئولوژیِ 8.کرد سيستم کامل اختيار نيکمارکسيسم را بعنوان 

هم در تئوری را  کل مارکسيسم ] اين جنبش [ داشت کهباور بايد ،سهيم هستندهای جزمیِ آنها  در بسياری از زمينه

> های تئوری< برخی ،در واقع تمام آنچه که حتی به لحاظ تئوريک پذيرفته شد. و هم در پراتيک پذيرفته است

ينوسيله معنای بد.  سياسی و اجتماعی بود که از مفاد عظيم مارکسيسم انقالبی بيرون کشيده شده بود، اقتصادیمنفک

انتهای  اظهارات و ادعاهای بی. شان معموال سر و دم بريده و تحريف شد عمومی آنها تغيير کرد و مضمون خاص

 که در آن پراتيک جنبش شود نمیشروع  ای  دوره از، برنامه و تئوری جنبش»مارکسيستی« بشدت خصلتمبنی بر 

. تئوری مارکسيستی نزديک بودطبقاتیِ -مبارز انقالبی و  بيش از همه به خصلتدمکراتيک سوسيالنوين کارگریِ 

 مستقيما در ، فردريش انگلس به تنهائی،1883و پس از مرگ مارکس در > دو مرد پير در لندن <،در اين دوران اوليه

 وقتی که  يعنیشود می آغاز بعد ی دوره از يک ، اين اظهارات و ادعاهای موکد،عکسبر. جنبش درگير بودند

 کارگری و نيز در پراتيک سياسی پيشروی کرده و باالخره بيان یها اتحاديهات معين ديگری در گرايش

اش   تئوری،پراتيک را داشت ترين  زمانی که جنبش انقالبی،در واقع. يافتند> رويزيونيسم<شان را در  ايدئولوژيک

 اين محصول 9.بود> مارکسيستی<ده و بطور پراکن) تحت نفوذ السال و مهرينگ(و دمکراتيک > پوپوليستی<اساسا 

 واکنش سياسی و اجتماعیِ پس از شکست کمون پاريس ،1870یها سالهای بحران اقتصادی و رکود  تاثير دوران

 و سرکوب ،1884ی سوسياليستی در اتريش در  شکست جنبش رشديابنده، قوانين ضدسوسياليستی در آلمان،1871در

 شاهد يک رونق صنعتی نوين 1890یها سال ،اما.  بود1886ر آمريکا در  ساعت کار در روز د8بار جنبش  خشونت

از قدرت دولتی در قاره اروپا > تر دمکراتيک<ی   نخستين عالئم استفاده، و با آن،در اروپا بخصوص در آلمان بود

 در 1890سال  در تیسوسياليس قوانين ضدلغو و ، در فرانسه1880اين فرآيند شامل عفو کموناردها در سال. ظاهر شد

 نوعی دفاع عنوان ب،ستم مارکسيستی بمثابه يک کلاظهارات رسمِی سي  بود کهدر اين بسترِ عملیِ نوين. شد یمآلمان 

 بين ی هشد  عموما پذيرفتهی رابطهتوان  یم در واقع ، بدين معنا.تئوريک و تسلی خاطر متافيزيکی پديدار شد

 کائوتسکی را بمثابه مارکسيسم ارتدکس و ،رنشتنی را وارونه کردب> رويزيونيسم<ای و  کائوتسکی> مارکسيسم<

10. تعريف نمودرويزيونيسم برنشتنیروی ديگر سکه و متممِ متقارنِ 

 نه فقط غيرموجه ،های منتقدين مارکسيست ارتدکس عليه کتاب من  شکوائيه،در پرتو اين وضعيت واقعیِ تاريخی

ی تاريخیِ تئوری مارکس و  نخستين نسخه> بدویِ< جانبداری از شکل ام به متهم شده. که پوچ و بی ارزش هستند
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های نيمه دوم قرن نوزدهم را   و ديگر مارکسيست،ی اثباتی آن توسط خود مارکس و انگلس هتوسع و اينکه ،انگلس

 در  اما.ی استبيانگر پيشرفتی در تئوری اصلیِ مارکسيست> مارکسيسم انترناسيونال دوم<ادعا شده که . ام ناديده گرفته

ی مبارزه طبقاتی در عصر تاريخیِ   از بستر عملیِ تغييريافته کهبود شکل جديدی از تئوری طبقاتِی پرولتاريائیواقع 

 نسبت به آنچه که توسط ،خرِ تئوری مارکس و انگلسؤ با متون اوليه يا م]تئوری [ آنی رابطه .برخاستنوينی 

 تئوری مارکس در رکود صوری يا افت و خيز ، يا برعکس،اثباتی پيشرفت که در باره شود میکسانی ارائه 

 به هيچ ترتيب  بدينمارکسيسم. تر است تر و اساسا پيچيده  بسيار متفاوت،رانند سخن می> مارکسيسم انترناسيونال دوم<

 يعنی آنطور ؛>از اعتبار انداخته باشد< کنونیِ جنبش کارگری آنرا انداز چشمای نيست که  وجه تئوری سوسياليستی

مارکسيسم بدویِ مانيفست < يعنی ،او رسما نه تنها فقط به تفسير اوليه آن تئوری(که کائوتسکی معتقد است 

مارکسيسم ). کند  بلکه در واقع تمام اجزاء بعدیِ تئوری مارکس و انگلس را نيز شامل می،دهد ی ارجا می>کمونيست

 ارتدکس در آغاز دوره سوم دمکراتيک سوسيالچوب مارکسيسم آنچه که توسط نمايندگان گرايش انقالبی در چار

مارکسيسم . کنند که باشد ها هنوز تصور می  يا آنطور که برخی از مارکسيست، هم نيستشد یم ادعا 1900حدود سال

بينی  ی جنبش کارگری را برای مدت زمان طوالنی آينده پيش  آيندهی هتوسعآسا  ای نيست که بطور معجزه تئوری

 يا اينکه تدريجا ، گفت که پيشرفت بعدیِ پرولتاريا از تئوری خودش عقب افتاد و عقب بودتوان ینمدرنتيجه . کند

 سوسيالوقتی که حزب  11 . تعيين کرده است]از پيش [در آن چارچوبی قرار خواهد گرفت که اين تئوری برايش

 برنامه ارفورت توسط کائوتسکی و فرآيندی که با نوشتن(شد > مارکسيست<يک حزب ) SPD( آلمان دمکرات

 و پراتيکی که ، اين حزبمستدلانقالبیِ بشدت > مارکسيسم< شکافی بين تئوریِ ،) تکميل شد1891برنشتين در 

. بوجود آمد ،تر بود و از برخی جوانب مستقيما در تضاد با آن قرار داشت نسبت به اين تئوری انقالبی بسيار عقب

چه در جناح چپ و چه در جناح ( و بعدا از سوی تمام نيروهای اصلیِ درون حزب ،وداين شکاف در واقع آشکار ب

 تواند یماين شکاف . شد یمانکار > ميانه<های ارتدکس  احساس شد و وجود آن فقط از سوی مارکسيست) راست آن

 و صراحتا از سوی رسما> مارکسيسم< درحاليکه ،بسادگی با اين واقعيت توضيح داده شود که در اين فاز تاريخی

هيچ چيز غير از بيان عمومیِ < بدين معنا که ، واقعی و راستينتئوری از آغاز يک ،جنبش کارگری پذيرفته شد

يک شکل از > از بيرون< بود که ايدئولوژی هميشه يک ،برعکس. باشد نبود) مارکس(> جنبش تاريخی واقعی

 .پيش پابرجا را اختيار کرده بود

 از يک ضرورت موقت فضيلتی جاودانه ، مثل کائوتسکی و لنينی>های ارتدکس رکسيستما <،در اين وضعيت

توسط روشنفکران بورژوا که > از خارج <تواند یمآنها پيگيرانه از اين نظريه دفاع کردند که سوسياليسم فقط . ساختند

 روزا لوکزامبورگ ثل میچپهای  اين برای راديکال 12. به درون طبقه کارگر برده شوداند شدهمتحد جنبش کارگری 

: داد میگفت و آنرا با مقايسه مارکس با پرولتاريا توضيح  سخن می> رکود مارکسيسم<مورد  که درکند میصدق نيز 

  درحاليکه آن ديگری،قدرت نوآوری و خالقيت داشت چون مسلح به منابع آموزش بورژوائی بود] مارکس[يکی 

 میباقی  بالتغيير داری سرمايهدر سراسر دوران و  استوابسته > ر جامعه مااجتماعی دوجود شرايط  <هب ]پرولتاريا[

 آشکار بين تئوری و عمل در  ماترياليستی اين تضادِتوضيح واقعيت تاريخیحقيقت اينست که يک  13.ماند
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ه  کمعماهائیبرای تمام کند  فراهم می و همچنين راه حلی ،سازد  ميسر می را>مارکسيست<انترناسيونال دوم 

> مارکسيسم<جنبش کارگران در آن زمان : آن واقعيت اينست. های آن زمان ساختند تا بدان پاسخ دهند مارکسيست

 به ، بود وسيعتریی پايه بر  اما با اينکه پراتيکِ موثرش نسبت به گذشته مبتنی،اش اختيار کرد را بمثابه ايدئولوژی

که پيشتر جنبش انقالبی و مبارزه طبقاتی پرولتاريائی --های دستاوردهای تئوريک و عمومی  هيچ وجه به قله

 سرمايه بزرگ سيکلاين قله در طی آخرين فاز نخستين .  نائل نشد-- بودرسيده  بدان محدودتریی پايهبرمبنای 

ی پيشرفت نائل   جنبش کارگران به يک قله،در آن زمان . احراز شد، به پايان رسيد1850یها سال که در اواخر داری

مارکس . دنمو و فقط به آهستگی احيا شد چون شرايط تغيير ، کامل رسيدولی اما آنوقت به يک توقف موقت .آمد

 ولی وقتی که ،کردند می مستقيم با جنبش عملی انقالبی درک ی رابطهو انگلس در ابتدا تئوری انقالبی خودشان را در 

 حولتدرست است که اين . نوان تئوری ادامه دهند کارشان را بعتوانستند یم آنها فقط ،اين جنبش به تحليل رفت

 تئوريک از آخرين یبازتاب  هميشه ولینبود؛> خالص تئوريک<ی  آخریِ تئوری مارکسيستی هيچگاه محصول مطالعه

 مارکس و  تئوریمعهذا روشن است که. ودگش ی گوناگونی را مجددا میها راه که بود تجارب عملیِ مبارزه طبقاتی

تر کمال تئوريک پيش   بسوی سطوح هرچه عالی،که ديگر مستقيما مرتبط با پراتيک طبقه کارگر نبود با اين،انگلس

يکی توسعه .  دو فرآيند همدوش يکديگر در استقالل نسبی از يکديگر گسترده و آشکار شدند، از اينرو.رفت می

ديگری پراتيک نوين و ازه  تحت شرايط ت، تاريخی پيشين عروج يافته بودی ه که در يک دور،تئوری قديمی

درکل و دهد که تئوری مارکسيستی  را توضيح می> نابهنگامی < آن که دقيقا اوجِاين نکته است .جنبش کارگران

  نيزبدان نائل شد و از آنشان، در اين دوره،  نيز به لحاظ فلسفی، با کارهای مارکس و انگلس و برخی از پيروان

 نه فقط ،را برای اين تئوری مارکسيستیِ بشدت مبسوط غيرممکن بود کهاين همچنين علت آنست که چ .گذشت

اش  ای جذب شود که در طی ثلث آخر قرن نوزدهم پراتيک  بلکه بطور موثر توسط جنبش پرولتاريائی،بطور رسمی

  14مجددا بيدار شده بود

3 

تز متوجه اين نقد . دارند  همیيگر دمهم نقد ،ها کمونيست و چه ،ها دمکرات  چه سوسيال، ارتدکسهای مارکسيست

فاز سوم در فلسفه   و بين مارکسيسمی رابطه نوينی از برآورد تا ضروريستکه اين مبنی بر مارکسيسم و فلسفهمن در 

ی پيش از اين، گرايشات گوناگون درون  در دوره. دگير انجام ، قرن آغاز شدی آستانه که در ، مارکسيسمتحول

ناديده --های مارکس و انگلس را ناديده گرفته و به حداقل رسانده بودند   آموزشفلسفیِ مضمون انقالبیِ ،مارکسيسم

قصد داشت  ، برعکس،مارکسيسم و فلسفه . داشتيکسانی ی هنتيج که اشکال گوناگونی به خود گرفت ولی گرفتنی

های درون  مام گروه تتعارض با در ،در انجام اين کار. تاکيد کند مجددا  جنبه فلسفِی مارکسيسمکه بر اين

مارکسيسم ظاهر > هاینظرتجديد< ماخی يا ديگر ،کانتی بصورت آگاهانهتر   که پيشالمللی بينمارکسيسم آلمانی و 

 غالب درون سوسيال دمکراسیِ رو ميانههای   که در بين گروه،ين اين گرايشاتتر مهم . قرار گرفت،شده بودند
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 را مارکسيسماز پوزيتيويستِی - ضدفلسفی و علمیبرداشت  يک بيش از پيش،مارکسيست ارتدکسی توسعه يافت

 فانتزی< تمام گذاری بر خوارشمردنِ  با صحه،حتی انقالبيون ارتدکسی مثل فرانتز مهرينگ. در ميان خود پذيرفت

امروزه  فلسفه انقالبی بزودی روشن شد که درک من از وظايف ،با اينوجود. باج داد] گرايش[ آن به ،فلسفی> های

اين گرايشی بود که عمدتا از دو جناح مارکسيسم روسی عروج .  حتی در تضاد بيشتری قرار داردگرايش سومبا 

 .شد می جديد نمايندگی  بلشويک>لنينيسم-مارکسيسم <های تئوريسينيافته و اکنون عمدتا از سوی 

 به ، بيرون آمد1923سال  ه در کتاب من کچاپهم مطالعات لوکاچ در مورد ماترياليسم ديالکتيک و هم نخستين 

مورد حمله ای  العاده فوقبا خصومت  از سوی مطبوعات حزبی در روسيه و جاهای ديگر ،محض اينکه شناخته شدند

 در آن ،>ترويج لنينيسم< تحت شعار ،اين عمدتا معطوف به اين واقعيت بود که رهبری حزب روسيه. قرار گرفتند

 15. در انترناسيونال کمونيستی را شروع کرده بود تمام احزاب غير روسیِدئولوژیِاي> بلشويزه کردن <ارزارِزمان ک

اش شروع  در طی دوران زندگینقدا که (سم  لنينيرزه بين جانشينان لنين برای وراثت با تشديد مبادشاين همزمان 

المللی در  بين ت کمونيس برای احزابی که شکست بزرگ، در آلمان1923 اکتبر و نوامبر رويدادهای و با ،)بودشده 

 ه فلسفكرد یمبود که ادعا  فلسفی  شديدا يک ايدئولوژی،ايدئولوژی> بلشويزه کردن<عنصر محوریِ اين .  بودغرب

 قصد داشت با تمام گرايشات فلسفیِ ديگر ، بر اين مبنا؛ واحيا و اعاده کرده استی مارکس را   و جعل نشدهراستين

 .درون جنبش کارگری بجنگد

> غربی<های   و ديگر کمونيست، من،چ با آثار لوکا، در حين حرکت به غرب،لنينيست- ايدئولوژی مارکسيستاين

سپس منجر اين .  برخورد، فلسفی را درون خود انترناسيونال کمونيستی شکل داده بودندمخالفيک گرايش که 

شکل  دمکراتيک سوسيالنترناسيونال ی مستقيم و واقعی بين دو گرايش انقالبی که درون ا به نخستين مباحثهشد 

 صرفا در ،شد میشان تا آنوقت محدود به مسائل سياسی و تاکتيکی  اين دو گرايش، با اينکه اختالفات. ندفته بودگر

 اين ،شود مینها اشاره ه آ بخاطر داليل معين تاريخی که در زير ب16.ظاهر در انترناسيونال کمونيستی متحد بودند

  زيادبا تندخوئی  چند سالای که اين دو جناح های سياسی و تاکتيکی از جدالبود  طنين ضعيفی مباحث فلسفی صرفا

 شدتیو بعد با  ، به بعد در حزب روسی پديدار شد1925 که از فراکسيونیهای  بزودی در جدال. نده بودبه پيش برد

 ،تحوالت  در چارچوب عمومی،امعهذ. ند گم شد]فلسفی [اين مباحث، تر در تمام احزاب کمونيست درگرفتبيش

که از (منتقد روسی  بقول ، ازچراکه نخستين تالش جهت گسست.  داشتند اهميت معينیآن مباحث برای مدت زمانی

که تا آنزمان بين مواضع   بود،*>نفوذ ناپذيری متقابل<)  خوب اطالع داشتالعاده فوقوضعيت تئوريک هر دو جناح 

17.پای غربی حاکم بودايدئولوژيک کمونيسم روسی و ارو

.  جمعبندی کنيم،گرفتدر آن   کنندگاندر شکل ايدئولوژيکی که در اذهان شرکترا  1924 بگذاريد جدال فلسفیِ

در زمره مقدسات اعالم رسما  در روسيه ا که نقد18 مارکس و انگلس ماترياليسمِين جدالی بود بين تفسير لنينيستی ازا

                                                 
* mutual impenetrability ،های يکديگر،  های دوگرايش بر روی انديشه  غيرقابل نفوذ بودن انديشهمنظور از اين اصطالح در اينجا

 م-.  مواضع يکديگر استها و ودن انديشهبطور متقابل درک نکردن و غيرقابل فهم ب
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  هستی،آليسم از اين مقدسات بسمت ايده> انحرافی< آنچه که ادعا شده بود نظرات  و از سوی ديگر،شده بود از سوئی

 درون های تئوريسيناينها نظرات جورج لوکاچ و تعدادی از  .هستند آليستی هگل شناسیِ نقادِ کانت و ديالکتيکِ ايده

  19.شد میرزيابی  که به درجات مختلف از سوی حاميانشان محق ا،بود احزاب کمونيست آلمان و مجارستان

بخشا مبتنی بر نسبت دادن نظراتی به نويسنده بود که > آليستی ايدهانحراف  <اتهام، اين مارکسيسم و فلسفهدر مورد 

 ادعای ی  مثل نمونه،در برخی موارد او صراحتا آنها را مردود شمرده بود:  در آثارش بيان نکرده بودرگزوی ه

مارکسيسم و راتی بود که واقعا در ظ حمالت همچنين متوجه ن،اما 20.يسنده از سوی نو>ديالکتيک طبيعت<تکذيب 

موضوع اخير . کتاباز سوی  >رئاليسم ساده انگارانه<ديالکتيکیِ و  مکرر رد و بخصوص عليه ،ند بيان شده بودفلسفه

. شد می  بورژوائیی اجتماعیِ>علم اثباتی< نيزو  >بدترين متافيزيسين ،رسد می  عقل سليمگوشباصطالح به <شامل 

 انداز چشم يعنی يک مارکسيسم مبتذل که از هرگونه ؛اشترا در بر دهمچنين ميراث محزون پوزيتيويسم امروزين 

با آگاهی بعنوان < و >کشند  میاش  يک خط تند و تيز بين آگاهی و ابژه <ها تمام اينچرا که. استشده فلسفی تهی 

 1878 يعنی در تر پيشهمانطور که خيلی (> کنند می برخورد هستی و طبيعت چيزی اساسا مغاير با ،]معين[  دادهيک

 ). نشان دادگانگلس عليه دورين

ای   يا مارکسيست انقالبیی باور داشتم که اين نظرات برای هر ماترياليست ديالکتيکزمانازآنجا که من در آن 

 بين آگاهی و ی رابطهی  يافته  پيشا تعالی و حتی،ديالکتيک- پيشا،درک بدوی بجای اينکه نقد به ،بديهی هستند

 زده بودم که آنوقت ای>فلسفی <نگرش  من به قلب، آنانجاماما بدون . گرفتمض وآنرا مفر ،هجی کنمرا ، هستی

 يک تئوری ی هشالود ]نگرش[  آندر واقع، .گسترش يابدمسکو از تمام جهان کمونيست غرب خواسته بود که 

نوين روسيه سپس به > لنينيسم-مارکسيسم<ایِ  شارحين حرفه. >لنينيسم-مارکسيسم< باصطالح ،ارتدکس را ريخت

 آنها 21.ندگفت کرده بودند پاسخ  از برای که>ماترياليستی<بای ی مفروض با تکرار الف>آليستی ايده<ی  اين حمله

 > فلسفیسادگیِ<وان يک  بعنتواند یمفقط  ی فاسد شده>ها غربی< برای کهانجام دادند اينکار را با يک ساده لوحی 

 .جلوه کند

 عليرغم ، که مقلدين لنين مو به مو دنبال کردند، با فلسفه ماترياليستی لنين تئوريکمناظرهکنم که بخصوص  فکر می

چراکه، لنين .  خود از اهميت ثانويه برخوردار است،و تضادهای آشکار در آنتناقضات محيرالعقول و مسخره 

 بر ]اش فلسفه [آناز  ،در عوض. تئوريکی قرار نداداصوال ی هيچ قاعده  اش را برپايه لسفهفوقتی که زنده بود خودش 

 و آنرا در برابر سيستم؛ دفاع کرد ،>نفع دارد<ای که برای پرولتاريای انقالبی   بعنوان تنها فلسفه،بستر سياسی و عملی

رفتار به موضع و اين . علم نمود ،ندتق شده بودها مش آليست  ماخی و ديگر ايده،فيلسوفان کانتیی که از >مضر<های 

 پس از نخستين انقالب یها سالبه ماکسيم گورکی در > فلسفی<اش در مورد مسائل  های شخصی  در نامه قبالروشنی

 و لنين ، به لحاظ فلسفی با هم اختالف داشتند،با اينکه آنها دوستان نزديکی بودند. بودبيان شده  1905روسيه در 

يک عضو حزب موظف است عليه تئوری خاصی مخالفت کند <د تا گورکی را متقاعد سازد که کوشي  مکررمکرر و

چنين  کاری که در ترين مهمکه ] متقاعدش کند که[ و ،> آن تئوری کامال ناصحيح و مضر استباشد کهاگر معتقد 

 ئن شد که در کار پراتيک اصلی حزب مطمبايد<بايد انجام داد اينست که >  مطلقا گريزناپذيری مبارزه <مواردِ
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 که وی  نيستای  فلسفیدر استدالالت ،اثر اصلِی فلسفِی لنين، اهميت واقعیِ ه همين سياقب 22.>شده استاختاللی ن

از بين اين . کند می در فلسفه مدرن بورژوائی استفاده آليستیِ گرايشات گوناگون ايده> ابطال<برای مبارزه و 

 ماخيسم >کريتيسيسمِ-امپريو<و آن دوران؛ يزيونيستیِ درون جنبش سوسياليستیِ گرايش روبر   کانتيسم،گرايشات

ای است که  او در عمل  العاده فوق شدت و تندیاهميت واقعی اثر لنين در . رو تاثير گذارده بود بر گرايشات ميانه

ای که   ايدئولوژیآنها بمثابهبه  او. زدسا فلسفی مبارزه کرده و نابودشان بکار برد و کوشيد تا با اين گرايشات روزِ

 . کردبرخورد  نقطه نظر کار حزبی نادرست هستندزا

ی اين احيای فرضیِ فلسفه ماترياليستی حقيقیِ مارکس،  نويسنده] لنين[ 23. ذکر شودجا در ايناساسیبايد يک نکته 

 آليسم هگلی و هگلی  هميشه با ايدهدر مورد نوع کار تئوريکی که مارکس و انگلس بعد از تصفيه حساب يکبار برای

 شناخت شناسی تا ی حوزه به کردند محدودآنها خود را <24.آگاه بودکامال  به پيش بردند، 1840ها در سال 

نقد کنند، و  را) Buchner(به ريشخند بگيرند، اشتباهات بوخنر  اشتباهات فوئرباخ را اصالح کنند، ابتذال دورينگ را

بيش از چيزی که اين نويسندگان که در محافل کارگری بسيار محبوب بودند، ] يعنی[-- ندبر ديالکتيک تاکيد کن

در گوشه و اين چيزها . ای ماترياليسم اهميتی ندادند مارکس، انگلس و ديتزگن به حقايل پايه> <فاقدش بودند همه

 شدند که از زيادی ساده و مبتذل آنها بر اين متمرکز. شد میپيدا گرد  فروش و دوره  دستها دهکنار جهان در بساط 

و از اينکه محصول ای،  اين حقايق پايه) 'آليسم واال ماترياليسم نازل، ايده'( و از منجر به رکود ذهنی شدن ،شدن

هائی  بلهاينها گوهرهائی بودند که ا. آليسم، ديالکتيک هگل به فراموشی سپرده شود ممانعت کنند  سيستم ايدهارزشمند

 های ايده  از کپه تفالهتوانستند نمی)  ماخ، آوناريوس و غيرهLeclairکالير و نيز لِ(رينگ و شرکا نر، دوخمثل بو

شرايط تاريخی موجود بر آثار فلسفیِ مارکس و انگلس اين تاثير  از  هنتيجيک :  بطور خالصه>.آليسم بيرون بکشند

، تا اينکه خودشان از ترجيحاً دوری جويندياليستی ای ماتر آنها تمايل داشتند که از مبتذل شدن حقايق پايه<بود که، 

های مبتذل   خودشان را از روايتشتند کهابيشتر تمايل د<شان  بطور مشابه، در آثار سياسی> . کننددفاعاين حقايق 

 ، لنين اما>. دفاع کنندای  پايه دمکراسی سياسی بدور نگهدارند تا اينکه در واقع از اين مطالباتایِ پايهمطالبات 

 او و تمام انقالبيون ]به نظرش [. کامالً متفاوت است، از اين حيث، شرايط تاريخی کنونی کهکند میاستدالل 

 بلکه دفاع از ،دمکراتيک سياسی ای پايه اکنون برای دفاع از نه فقط مطالبات ،مارکسيست و ماترياليست ديگر

 اردوی شان در خودِ  بورژوائی و عامليناردویدر شان  عليه مخالفين مدرن>  ماترياليسم فلسفیایِ پايهحقايق <

 اين حقايق بايد بخصوص با ماترياليسم انقالبی بورژوائیِ قرون هفده و . بايد يک اولويت مقدم قائل شوند،پرولتاريا

آسيا های عقب مانده در سراسر روسيه،   دهقان و ديگر تودهها  و ميليونها  و در بين ميليون، قرار گيردپيوندهجده در 

  25.و کل جهان پخش شود

 دهد میای که وی ارائه  که فلسفه ماترياليستی کند نمیتوجه  مساله تئوريکلنين اصوال به اين روشن است که 

در کشورهائی -- ، آن برای مبارزه انقالبیِ پرولتاريا، ياِ سودمندیِ عملیهلمسابه فکر  او. حقيقی است يا غيرحقيقی

لنين اساسا > فلسفی< نظرگاه ،از اينرو. است ستمديدهطبقات ديگر  پرولتاريا و --وسعه نيافته کامال تداری سرمايهکه 

 به مارکسيسم و فلسفه اول  چاپکه در اشکال مختلف در ديدگاهیی همان  و تفسير پوشيده ويژه بصورت شکل
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 حزب عمل< که نوشت بعنوان يک مرد جوان، وقتی اين نظرگاه توسط مارکس. کند میجلوه  بحث گذارده شدند

بشدت > بفهمد) در تئوری(فائق آيد بدون آنکه آنرا ) در عمل( بر فلسفه تواند یم کند میگرای سياسی آلمان تصور 

 و آن مسائل را بر؛ کند می داوری لسفیفمسائل فلسفی صرفا بر مبنای مالحظات و نتايج غيردر مورد  ،لنين. نقد شد

 که شود میدر انجام اينکار، او مرتکب همان خطائی . گذارد شان به قضاوت نمی مبنای مضمون تئوريک و نيز فلسفی

> ها نفی تمام فلسفه<با حزب اخير باور داشت که . مرتکب شد> گرای سياسی آلمان  حزب عمل<طبق نظر مارکس 

 به  و،کند می پشت به فلسفه <زيرا، يابد میبه هدف ذيحق خودش دست ) آليستی های ايده از منظر لنين، تمام فلسفه(

26.>دهد  زود رنج و مالحظات مبتذل در موردش ارائه مینگرد و غرولندِ جهت ديگری می

که قضاوت در مورد  را مطرح کند اصلی مساله هر بحثی در باره موضع لنين در مورد فلسفه و ايدئولوژی بايد يک

 اين ، طبق اصل برپا شده از سوی خود لنين.دآن باشپاسخ بايد منوط به خود  لنين خاصِ ی>ی ماترياليستی فلسفه<

بر مبنای آن ی انجام گرفته که ذهن فضایکرد که تغييری در کل  لنين استدالل می.  استتاريخیای  مساله مساله

عليه  ،ی بورژوائی  عليه گرايشات معين مدروز فلسفه،شود میوقتی به ماترياليسم ديالکتيک پرداخته  است ضروری

بجای اينکه  ، و در برخی موارد غيرديالکتيک و ضدديالکتيکِ علم بورژوائی،ديالکتيک- پيشا، مبتذلاين ماترياليسم

 .ست که آيا چنين تغييری وجود داشته يا خيراين پرسش.  تاکيد شودماترياليسمبر ] بايد [، تاکيد شودديالکتيکبر 

 صوریِ های جلوهبرخی .  مساله واقعا اين باشدکنم که دهد که من فکر نمی  نشان می،ام ديگر نوشتهآنچه که در جای 

ی هستند که رک  گرايشات و حتما،يابند نمود میی بورژوائی امروزين وجود دارد که عليه چنين چيزی  فلسفهعلم و 

 انسانیِ علوم طبيعی و ،ی بورژوائی حاکم در فلسفهگرايش اساسی  ،با اينوجود. کنند  چنين میصراحتا و راست

 ینگرش بلکه از ، ايدآليستینگرشاين گرايش نه از يک . مان است که شصت يا هفتاد سال پيش بودامروزين ه

 ی رابطه در ،ستيزد  که با اين می، موضع لنين27.گيرد الهام میماترياليستی که از علوم طبيعی رنگ گرفته 

 ی ويژهشه مادیِ هر دو در موقعيت ري. اش قرار دارد>امپرياليسم<اقتصادیِ - با تئوری سياسیتنگاتنگی ايدئولوژيکی

ی  و برای دوره(رسيد   خاصی است که به نظر می سياسیِ-اجتماعی و اقتصادی روسيه و وظايف عملی و تئوريک

به لحاظ > لنينيستی<اين بدين معنا است که تئوری . برای انجام انقالب روسيه ضروری است) کوتاهی واقعا چنين بود

ی  فلسفه.  پاسخ گويدالمللی در دوران کنونی نيازهای عملِی مبارزه طبقاتی بينالت تئوريک قادر نيست به مشک

  راای ی انقالبی پرولتاريائی  آن فلسفهتواند نمی ،سازد  ايدئولوژيک میی پايهماترياليستیِ لنين که برای اين تئوری 

 .برپا دارد که پاسخگوی نيازهای امروز باشد

 مثل پلخانف ،لنين.  تاريخی و عملی استوضعيتی لنين همچنين در انطباق با آن  فلسفه ماترياليستخصلت تئوريک

 مارکسيستخواست که   خيلی جدی می،)شاگرد فلسفیِ ديگر پلخانف(اکسلردِ ارتدکس .  و ل،)اش استاد فلسفی(

ز پيشرفت  ماترياليستی ديالکتيکی که مارکس و انگلس در آغانگرش او بدينطريق.  باقی بماندهگلیباشد ولی 

 اما الغای کامل ،بود> فلسفی< در ذات خود به ناگزير نگرشاين . ند را به سخره گرفته بودشان بنياد نهاد انقالبی

ارتقا آن با  را نگرش اين بايد میی انقالبی در حوزه فلسفی باقی گذارد که  داد؛ و فقط يک وظيفه فلسفه را نشان می

 مارکس و انگلسار از ديالکتيک ايدآليستیِ هگلی به ماترياليسم ديالکتيک  گذ،لنين. تر توسعه دهد به سطحی عالی
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 با يک ،ای که در ذاتِ متد ديالکتيک هگلی است  ايدآليستینگرشآن : بيند  نمیتعويضرا چيزی بيش از يک 

داند  ی که او نمرسد میبه نظر .  عوض شده است،است> ماترياليستی<که بل> ايدآليستی<که نه ديگر  فلسفی نگرش

 حداکثر شامل يک تغيير صرفا ترمينولوژيک ،ی فلسفه ايدآليستیِ هگلی>سازی ماترياليستی وارونه<که چنين 

در ماترياليسم  .خوانده شده است> ماده<خوانده شود > روح< بجای اينکه مطلق که بدينوسيله شود می) اصطالحی(

سازیِ ديالکتيک هگلی از سوی مارکس   او نه فقط وارونهچراکه. تری وجود دارد  حتی از اين هم جدیلنين اما نقصِ

کشاند که  ای می کل مباحثه بين ماترياليسم و ايدآليسم را به مرحله تاريخی بلکه ،سازد یمو انگلس را باطل 

نيتز  ازهم پاشيدن سيستم متافيزيکیِ اليب. ايدآليسم آلمانی از کانت تا هگل نقداً از آن پيش افتاده بودند

)Leibniz (و ولف)Wolff (مطلق<آن پس  از. ی متعالیِ کانت آغاز شد و با ديالکتيک هگل به اتمام رسيد با فلسفه <

 سازیِ وارونه .انتقال يافت> ايده< ديالکتيکیِ حرکتطرد شد و به > ماده< و هم باشد> روح<بطور قطع از اينکه هم 

نگلس صرفا عبارت بود از آزادکردن اين ديالکتيک از ماترياليستیِ ديالکتيکِ ايدآليستیِ هگل توسط مارکس و ا

 و اعالم شد ،کشف شد >ايده ديالکتيکییِ پوئ-خود<تحت نفوذ حرکت واقعِی تاريخ . اش نهائی ی ی رازگونه پوسته

 و> انديشه<های مطلقِ  گردد به قطب  بازمی،لنين اما 28.باقی مانده است> مطلقِ< تاريخی تنها که اين جنبش انقالبیِ

 که دو جريان دهد می را تشکيل ، و حتی برخی مذاهب،که اساس مشاجرات فلسفی> ماده<و > روح <،>وجود<

 . از اينها گذشته بودی هگل البته نقدا بطور ديالکتيک29.کرد را در قرن هفدهم و هجدهم از هم جدا روشنگری

 و عليرغم تمام ادعاهای ،ست مشتق شده که مطلق و معين اوجود متافيزيکیِ ی ايدهاين نوع ماترياليسم از يک 

ای  کجانبهلنين و پيروانش بطور ي.  چه رسد به ماترياليسم ديالکتيک، ديگر کامال ديالکتيکی نيست،اش صوری

 عينی وجودای منفعل و بازتاب اين   و دانش را صرفا بعنوان آينه، انتقال دادندتاريخ و ،طبيعت ،ابژهديالکتيک را به 

 ، و هم،هستی و وجود متقابل ديالکتيکیِ ی رابطه آنها هم ،در انجام اين کار. بژکتيو معرفی کردندِ سوآگاهیدر 

شوند به اينکه  بدينوسيله موفق می. ندبر از بين می را پراتيک و تئوری ديالکتيکیِ ی رابطه ، ضروری آنپيامدبعنوان 

 بين ی رابطهی  همسال از ،آنها به اين راضی نشدند. ند باج دهکنند میی که آنقدر به آن حمله >کانتيسم<ناخواسته به 

اين رابطه نخستين بار از سوی ديالکتيک .  دست برداشتندکليت وجود تاريخی و تمام اشکال تاريخاً غالِب آگاهی

لنين و ديگران مثل  .دادبسط تری   جامعرا بطور آنهگل مطرح شد و سپس ماترياليسم ديالکتيک مارکس و انگلس

 بين ی رابطهی >gnoseological<شناسانه  شناسانه يا عرفان ی بسيار محدودترِ معرفت همسال تعويض اين مساله با  با،او

آنها دانش را بمثابه . اش نيست اين نيز همه. ای قهقرائی مورد تجديد نظر قرار دادند  آنرا بشيوه،ی دانش سوژه و ابژه

آنطور که  .دهند  ارائه می، استبدون تضادکه اساسا  ،قت مطلقانتها بسوی حقي  پيشرفت بیو يکتدريجی  پيشروی

 يک ،ندکن  میمعرفی ، و بخصوص در چارچوب خودِ جنبش انقالبی، بين تئوری و پراتيک را بطور کلی رابطهآنها 

 تئوری  انتزاعی بينتقابل کاماليک  به ی استرجعتدست کشيدن و ترکِ کامل ماترياليسم ديالکتيک مارکس و 

 :گيرد می آن حقايقِ با زحمت کشف شده را در واقعيت بکار که ناب پراتيک اب ،کند میکشف  که حقيقت را ،بنا

 از طريق جنبش انقالبیِ مبتنی بر ،شود میوحدت واقعیِ تئوری و پراتيک توسط تغيير واقعيت در پراتيک حاصل <

 که حتی ،کی از مفسرين فلسفیِ لنين استاين سخنان ي> قوانين پيشرفت علمی که بوسيله تئوری کشف شده است
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ديالکتيکیِ پراتيک انقالبیِ -شکوهمند ماترياليستی  وحدت،با آنها. های استادش تخطی نکرده است های از آموز ذره

 ی بورژوائیها  ايدآليست بارزترين نمونهگانگیهمسان با دوکه پاشد  می فرو) dualism (گانگیدومارکس به يک 

30.است

ی ماترياليستی  اينکار فلسفه. ی ناگزير ديگری نيز در پی دارد هنتيج ،ديالکتيک به ماترياليسم قرائت از اين تعويضِ

متد و مضمون بطور جدائی  ،در ديالکتيک. ددار میباز بيشتر علوم طبيعیِ تجربی و تاريخ ی هتوسعرا از کمک به 

 مضمونش نيست قالبشکل وقتی که < که ويدگ میای معروف  مارکس در قطعه: اند  به يکديگر پيوستهیناپذير

 اين کامال برخالف روح ديالکتيک و بخصوص روح ماترياليسم ديالکتيک است ،ترتيب بدين 31>.هيچ ارزشی ندارد

.  نتايج قائم به ذاتِ حاصله از بکارگيری آن در فلسفه و علوم قرار داده شوددر مقابلماترياليسم ديالکتيک > متد<که 

ی صحيح قرار نگرش ، در پس اين بزرگ نمائی،با اينوجود.  بسيار مد روز شده استمارکسيسم غربی  در،رويهاين 

بيش از  ،ی دوم قرن نوزدهم  ماترياليسم ديالکتيک بر پيشرفت مطالعاتی در مورد طبيعت و جامعه در نيمه، اينکه،دارد

32.اثير داشت ت، چيز بعلت متدشهر

ای بين تکامل  ی فزاينده به ناگزير فاصله ،متوقف شدموقتا  1850یها سالش در ا وقتی که جنبش انقالبی و پراتيک

 مارکسيم و فلسفهاين قبال در کتاب :  ايجاد شد بين تکامل تئوری و تکامل پراتيک،فلسفه و تکامل علوم اثباتی

س عمدتا از طريق ای طوالنی ادراکات نوين انقالبی مارکس و انگل برای دوره تيجهدرن. توضيح داده شده است

در اين . ند يافتگسترش ، بقاء و بعنوان يک متد ماترياليستی ديالکتيکی در علوم تجربیِ اجتماعی و طبيعی،کاربردشان

کند که علوم  توان يافت که رسما اعالم می  آخر میی دوره بخصوص توسط انگلسِ ،هائی دوره است که گفته

 به تنها حوزه> از طبيعت و از تاريخ رانده شده< و تاکيد دارد که فلسفه ،هستند> تمام فلسفه< مستقل از ،جداگانه

 اين ،در واقع. >و ديالکتيک  منطق صوری-- اش تئوری تفکر و قوانين <، يعنی،تس ا که برايش باقی ماندهفعاليتی

 در بين علم تجربی  همه علوم ديگر به يکبرفرازرا از يک علم جداگانه > فلسفه<بدين معنا بود که انگلس باصطالح 

 ولی در عمل و در ،مواضع بعدی لنين در نگاه اول شايد همانند مواضع انگلس به نظر آيند 33.دادعلوم ديگر تقليل 

ی حياتیِ ماترياليستِ ديالکتيک است  انگلس توجه داشت که اين يک وظيفه. واقع مثل شب و روز از هم متمايزند

 34.> نجات داده و آنرا با درک ماترياليستی از تاريخ و طبيعت درآميزدمانیديالکتيک آگاه را از ايدآليسم آل<که 

که  چنان حمايت و دفاع شود موضع ماترياليستی  وظيفه اصلی آنست که از،برای او. ی لنين برعکس است رويه

هد که د  میتوضيحی ،انگلس در ادامه.  بطور جدی به فکرش خطور نکند که آنرا به زير سوال ببردرگزهيچکس ه

و چه در  باشد رفتهبکار  که ماترياليسم مدرن چه در طبيعت گويد میاو . در راستای توسعه و پيشرفت علوم است

های ديگر  بر فراز شاخه< هر دو مورد اساسا ديالکتيکی هستند و نيازی اضافی برای يک فلسفه نيست که  در،تاريخ

 دوستان سياسی يا بيننه فقط ای که خودش تشخيص داده، >فلسفیت انحرافا< موکدا بر ،لنين اما. >قرار گيرددانش 

فلسفه  <35.گيرد رده می، خ طبيعی علومترين دانشمندان  خالقنزدهای فلسفی بلکه حتی  دشمنان يا ايدئولوژی

  اين36. را ارزيابی کندگذشته، حال و آينده ی درمهر عل تا کشفيات شود میاش نوعی مقام عالی قضائی >ماترياليستی
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های  در مورد تمام پيشرفت. گيرد  چه طبيعی و چه اجتماعی را نيز در بر می، تمام علوم،>فلسفی< ماترياليستی ی سلطه

اش   و غيره نيز چنين است؛ و مقلدين لنين آنرا تا امتداد مضحک،یتجسم هنرهای ، نمايش،ديگر فرهنگی در ادبيات

ترين ارتجاع   شد که بين پيشرفت انقالبی و سياهوری ايدئولوژيکديکتات از خاصی به نوع رجاين من. اند ادامه داده

 اين ديکتاتوری امروزه در روسيه روی تمام ،شود میخوانده > لنينيسم-مارکسيسم< آنچه نوان تحت ع.کند نوسان می

وری  تا آن ديکتاتشود میهائی   اکنون تالش.طبقه کارگر اعمال شده استکل  که ،حيات فکریِ نه فقط حزب حاکم

 یها  دقيقا محدوديت،ها اما اين تالش.  و مابقیِ جهان بسط داده شود،از روسيه به تمام احزاب کمونيست در غرب

حمايت  ر دولتیجب  ازکه ديگر(ی خارج از روسيه  ناگزيرِ هرگونه بسط مصنوعیِ ديکتاتوری ايدئولوژيک به صحنه

 در کنگره پنجم کمينترن برای ، انترناسيونال کمونيستی هنام برطرح .اند را نشان داده) دارند مستقيم دريافت نمی

فراخوان را > ها غير از ماترياليسم ديالکتيک ی ايدآليستی و تمام فلسفه  عليه فلسفهسرسختانهمبارزه < يک ،1924سال

 اى شيوهد به  که باالخره پذيرفته شبرنامه آن نسخه از ، که چهار سال بعد برگذار شدکنگره ششم در حاليکه در ،داد

ماترياليسم ديالکتيک مارکس <ديگر . گفت سخن می> تمام مظاهر نگرش بورژوائی<تر از مبارزه عليه  بسيار عمومی

 برای فهم واقعيت با هدف (!)متد انقالبی<که صرفا بعنوان يک  بل،را نه بمثابه يک فلسفه ماترياليستی> و انگلس

37.کرد توصيف می> ی آنبراندازی انقالب

4 
 کمينترنتغيير سياست . چنين ادعاهائی در خارج از روسيه کرد> لنينيست-مارکسيست<فقط اخيرا بودکه ايدئولوژی 

فلسفه  <ترِ عميق  مشکلِ،معهذا. شوند  که اين ادعاها متروکه می باشد شايد حاکی از آن،که پيشتر بدان اشاره کردم

 همراه با موضوع وسيعترِ مارکسيسم و فلسفهی  همسال. تلنينيسم حل نشده اس-ی لنين و مارکسيسم>ماترياليستی

 در ی رای مشخص اين امر وظيفه.  بايد مجددا باز شود، بين ايدئولوژی و پراتيِک جنبش انقالبی کارگرانی رابطه

-ر و غي، نقاد، تاريخی تحليلی يعنی،يک تحليل ماترياليستی. کند یکمونيست مطرح م> لنينيسمِ-مارکسيسم<رابطه با 

اين اکنون . ی انترناسيونال دوم انجام شده است>کائوتسکيستی< نقدا در رابطه با خصلت مارکسيسم ارتدکسِ ،میجز

انترناسيونال سوم بسط داده شود؛ و بايد برای کل تاريخ مارکسيسم > لنينيستی<بايد مصممانه به مارکسيسم ارتدکس 

  آنی امروزين صرفا آخرين شاخه> لنينيسم-مارکسيسم<چراکه . المللی بکار رود با مارکسيسم بينه آن روسی و رابط

 از چنين توضيح ی بسيار کلیتوان به طرح فقط می. تر ممکن نيست در اينجا يک بسط و بررسیِ مشخص. است

 ای نتيجهحتی در اينصورت نيز . ها اشاره نمود مکانماترياليستی از تاريخ واقعیِ مارکسيسم در روسيه و در ديگر 

اش   در تمام طول تاريخ، از مارکسيسم آلمانی بودتر»ارتدکس«حتی   شايد که،مارکسيسم روسی.  خواهد دادقولمع

  حتی در تضاد عظيمشايد اش بود  و با تاريخ مشخص جنبشی که ايدئولوژی، داشتتری ايدئولوژيکخصلت حتی 

 .  بودتری

قشر .  صحت داشتنخستين فاز تاريخی که اين امر برای  نشان داد1908ی تروتسکی در سال   نقادانه استنباطیِتحليل

 و ،ی باکونيستی پرورش يافته بود>داری سرمايهی فرهنگ  روح عدم پذيرش ساده<روشنفکر روسی قبال در 
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فاز اين برای  38. کمک کردداری سرمايه ی هتوسع اين قشر با انطباق ه ايدئولوژيک بی وسيلهمارکسيسم بمثابه يک 

  تمام مارکسيست،در آن زمان.  به اوج خود رسيد1905کند که در نخستين انقالب روسيه در سال  می نيز صدق دوم

الملل اعالم  سوسياليسم بين> گوشت و خون< خود را بخشی از ، و بويژه لنين و تروتسکی،های انقالبی در روسيه

 زمان نواش   و نشريه،رل کائوتسکی کا،در سوی ديگر.  بودمارکسيسم ارتدکس و برای آنها اين به معنای ،کردند

)Neue Zeit(، مارکسيسم ،درواقع.  بودروسیارتدکس  درمورد تمام مسائل تئوريک در توافق کامل با مارکسيسم 

 بيشتر تحت تاثير مارکسيسم روسی بود تا ،اش مد نطر بود های فلسفی تئوری  تا آنجا که شالوده،ارتدکس آلمانی

 ،تئوريسين روسی ، پلخانفنفوذ زير ای مالحظهها به ميزان قابل  ذارد؛ چراکه آلمانیاينکه خودش بر آن تاثير بگ

بدون مشکل بزرگی های ارتدکس توانست خود را  المللی از مارکسيست  بزرگِ بيند يک جبهه متح،اينرواز. دبودن

اين هم .  وجود داشته باشدژی بمثابه ايدئولوودر قلمرو ايدئولوژی  فقط  تاريخا برايش الزم بود تاد؛ زيراحفظ کن

مارکسيسم روسی اکنون .  و در روسيه حتی بيش از اروپای مرکزی و غربی،در غرب و هم در روسيه صحت داشت

و گريزناپذير بين تئوریِ  ضميمه تضاد و همان ، و هنوز همان خصلت ايدئولوژيک، خود استفاز سومدر 

ترين بيان خود را  روشن] مارکسيسم روسی[. گذارد نمايش می به  و خصلت واقعیِ جنبش را،ئیی ادعا>ارتدکسی<

 و اکنون با تضادهای درخشان بين 39در تئوریِ مارکسيستیِ ارتدکس لنين و پراتيک کامال ارتدکسی او يافت؛

 . کاريکاتور شده است،امروزين> مارکسيسم شوروی<تئوری و پراتيک در 

تائيدِ .  استوم يافتهادت ،امروزين> مارکسيسم شوروی< به ینيادين بدون تغيير ب، عمومی مارکسيسم روسیخصلتاين 

مورد اصول عمومی فلسفیِ   در، يک مخالف سياسی حزب حاکم بلشويک، آن توسط موضع شيفرينناخواسته

 به ،)7 شماره ،دوره چهارم (Die Gesellschaft جامعه ای در نشريه او در مقاله. مارکسيسم روسی فراهم شده است

 وی از دفاع اين در واقع ، اما از نقطه نظر فلسفی،کند می> مارکسيسم روسی <هآلودی ب ی خشم رسيد که حمله ینظر م

> رويزيونيست<و > سوبژکتيويست< عليه گرايشات منحطِ ،او مدعی است که مارکسيسم روسی. پوشاند آنرا می

 که با آن روبرو است غلبه ناپذيری مشکالت ی هنتيجدرکه ) >های استاد ناديده گرفتن مهمترين گفته <،بعنوان مثال(

. >اش تقويت کند ترين شکل ترين و ارتدکس خواهد صادقانه بکوشد تا مارکسيسم را در منسجم می <،اند عروج يافته

 ،در آنجا. است  حتی آشکارتر1929ی ديگری از وی در همان نشريه در ماه اوت  همين گرايش شيفرين در مقاله

رغم گذارد؛ و ب ی مارکسيسم ارتدکس آلمانی را به بحث میاصلی   نماينده،ثر کارل کائوتسکیشيفرين آخرين ا

ی  اعاده <عنوان سرآغازاز کتاب کائوتسکی باما  ، مواضع فردیِ کائوتسکی بسيار نقاد استاکثره نسبت به آنک

 پاشاندن سوبژکتيويستیِ ازهم<او برای غلبه بر انواع گوناگون . کند به گرمی استقبال می> مارکسيسم اصيل

بحران < غلبه بر همچنين و ،پديد آمده> زده-مارکسيسم روسیِ شورا<که اخيرا در غرب و نيز در > مارکسيسم

 اين 40.دهد می> رسالت ايدئولوژيک< به کائوتسکی ،که اين امر در تمام مارکسيسم بوجود آورده> ايدئولوژکی

شيفرين در نقدش به . فلسفِی کِل جنبش مارکسيسم ارتدکس تا هم امروز همبستگِی  روشنی است ازگواهمقاله بويژه 

 کامال از ديدن اينکه هر دو ،کنونی> کائوتسکيسمِ<اش نسبت به   و در موضع،مارکسيسم شورویِ امروزين> لنينيسمِ<

 ،هستندتر  بلالمللیِ ق های مارکسيسم روسی و بين  از سنت برآمدههای ايدئولوژکیِ مارکسيسم ارتدکس اين نسخه
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 در. ند که تاريخش از فاز پيشين جنبش کارگری استهست ای ميرندهآنها فقط بيانگر اشکال  هامروز. ناتوان است

 وحدت کامل و بنيادين نظری بين توان می ،لنينيسم و مارکسيسم شوروی- در اين ارزيابی از خصلت مارکسيسم،اينجا

 شد که چطور مشاهده. دمکراسی و کمونيسم سوسيال: ديدن را  مارکسيسم ارتدکس امروزيقديمِ و مکاتب جديد

 مارکسيسم  نسبت به،ی مارکسيسمِ انترناسيونال دوم رونده  با دفاع از خصلت اثباتی و پيش،های کمونيست تئوريسين

يد توان يک تئوريسين منشويک را د  می،دمکراسیِ آلمان ی سوسيال  در گاهنامه،حال . واکنش نشان دادندو فلسفه

 . دفاع کند،انترناسيونال سومفلسفیِ مارکسيسم > آورِ الزام<و > عموما معتبر< تا از خصوصيات شود میکه وارد صف 

 تحوالت بواسطه 1923ای که از سال  مساله-- مارکسيسم و فلسفهی   شرح مرا در مورد وضعيت کنونیِ مساله،اين

خطوط کلی تکامل من از آن زمان به . برد  به پايان می--ست به طرق فراوان تغيير کرده ا،جديد تئوريک و پراتيک

ام   در پرتو موضع کنونی،که آنوقت گفتمرا  و به همين علت از اينکه تمام آن جزئياتی ،بعد بقدر کافی روشن است

  فلسفه و مارکسيسم.وماستثنائی قائل ش  کهرسد میبه نظر الزم  جنبهفقط از يک . تصحيح کنم خودداری کردم

 در نيز که ، سياستی حوزه در  تنهاضروری است؛ نه> ديکتاتوری<تدالل کرد که در طی انقالب اجتماعی يک اس

او در بررسی کتاب من .  شد، کائوتسکیاز طرف بخصوص ،اين منجر به سوءتفاهمات فراوانی.  ايدئولوژیی حوزه

. ی شرايط حاکم در روسيه دارد ينی درباره هم به غلط تفسير کرده و هم اينکه توهمات مع،نشان داد که مواضع مرا

 حتی به ذهن ،به ذهن هيچکس> ها  ايدهی حوزهديکتاتوری در < گفت که 1924 يعنی در سال ،لذا خيلی دير

 در کتاب من ]ديکتاتوری [کنم که فرمول مجرد اين مطالبه اکنون فکر می.  خطور نکرده بود،زينوويف و ژرژنسکی

مارکسيسم و  و بايد تاکيد کنم که دنبال کردن مبارزه انقالبی با آنچه که کتاب ،تبطور موثق گمراه کننده اس

 که در روسيه کنونی تحت  سيستم سرکوب فکری از سه زاويه با،خوانده است> ديکتاتوری ايدئولوژيک <فلسفه

 نه ديکتاتوری بر  ديکتاتوری پرولتاريا است و،اول از همه. استبرپاشده متفاوت > ديکتاتوری پرولتاريا<عنوان 

 بمثابه ،مهمتراز همه  و ،ثالثا.  ديکتاتوری يک طبقه است و نه ديکتاتوری حزب يا رهبری حزب،ثانيا .پرولتاريا

فرآيند راديکالِ براندازیِ اجتماعی است که با الغای طبقات و تضاد  آن املو عی از صرفا يک،يک ديکتاتوری انقالبی

هدف . آورد آفريند و بدينطريق پايان تمام قيود ايدئولوژيک را بوجود می  می را>لتزوال دو<های  شرط پيشطبقاتی 

 نابودی علل مادی و ايدئولوژيک خودش و بدينطريق غيرضروری و ،اين معنا در> ديکتاتوری ايدئولوژيک<اساسی 

 از تمام جعليات اصيلاين ديکتاتوری پرولتاريائی تمايز  ،از همان نخستين روز. غيرممکن ساختن وجود خودش است

 . خواهد بودکارگر> هر فرد<کارگران بلکه برای > تمام<ايجاد شرايط آزادی فکری نه صرفا برای در  ،دروغين آن

 بردگان مزدی که از سرکوب فيزيکی و فکری ،در جوامع بورژوائی> آزادی فکری<ادعائی و > دمکراسی<عليرغم 

اين البته آنچيزی است که مفهوم مارکسیِ . اند  برخوردار نبوده اين آزادیهيچگاه و در هيچ کجا از برند میخود رنج 

 تضادِ در غيراينصورت آشکارِ بين فراخوان برای ،]برداشت[اين با . کند  میتعريفديکتاتوری انقالبی پرولتاريا 

سوسياليسم در . شود میناپديد  ،تی کمونيس نگرش وروشو سرشت اساسا نقاد و انقالبیِ > ديکتاتوری ايدئولوژيک<

 . مبارزه برای تحقق آزادی است، هر دو،اهداف و ابزارش
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 :يادداشت ها

                                                 
آنچه که < Politische Literaturberichte der deutschen Hochschule fur Politik، vol. 1، no. 2  :کنيد به مثال نگاه نوانبع 1

- يک شبه،جامعه) ايدئولوژيک(  مارکسيسم مبتذل است که ساختار دماغی اين نگرش مخالفت با رسد، بخصوص با ارزش به نظر می

گيریِ  ، در نتيجهيا> .که اين ساختار اهميت عظيمی برای واقعيت داردکند میاصول اساسی افکار مارکسيستی کامال روشن . واقعيت است

حتی کسی <: .Archiv für Sozialwissenschaften، LII، 2، pp. 527ff اش در  از بررسی نافذ و مفصل)Laszlo Radvanyi(الژلو رادوانی

برتریِ اقتصادگرائی ] رويکرد[که با مبانی اعتقادیِ نويسنده هم رای نيست بايد از اين کتاب تشخيص دهد که مارکسيسم اصيل يک 

)pan-economism (ه  دماغی را چنان بی حوزه. دهد ینمورد توجه قرار  کامال واقعی مرا بعنوان تنها قلمروساختار اقتصادی . نيست

 )   535. همانجا، ص(> .شناسد که کامال واقعی و يک بخش مولد کليت حيات اجتماعی است رسميت می

2
که در ارگان رسمی حزب (حزب اين  در کنگره 1922ر سال د) Wels(، ولز دمکراتيک سوسيال رئيس حزب ی سخنرانی افتتاحيه 

 ی سخنرانی افتتاحيهرا مقايسه کنيد با )  تجديد چاپ شد1924 ژوئن 22بتاريخ ،Vorwärts >به پيش< در  آلماناتيکدمکر سوسيال

ی پنجم انترناسيونال  کنگره(ی پنجم انترناسيونال کمونيستی که همزمان برگزار شد  رئيس انترناسيونال کمونيستی، زينوويف، در کنگره

 ).17. ، صست بريتانيای کبيرحزب کموني، منتشره توسط کمونيستی

ای در تمام نقدهای احزاب  همان استدالالت کليشه.  به بعد306.  ص1924 بتاريخ ژوئن 1شماره Die Gesellschaftنگاه کنيد به  3

) G. Bammel(بامِل ، مارکسيسم و فلسفهی روسیِ  ی ويراستارِ ترجمه قادتنای  توان در مقدمه ، و تمام آنها را میشود میکمونيست يافت 

ی ديگری نيز، بدون هيچ تفسيری درست  ترجمه. ( در مسکو منتشر شد’October of the Spirit‘ توسط انتشاراتی1924يافت که در سال 

 .)  در لنينگراد و مسکو منتشر شد> Kniga < توسط انتشاراتی 1924پيش از اين نسخه در سال 

ديگر فقط های کمونيست   من و تمام تئوريسينبه ادعای اوکه (> مارکسيسم بدوی< که کند میتصور ) 312. ، صهمانجا(کائوتسکی  4

. > ساله شوند نوشتند30ای که مارکس و انگلس پيش از آنکه آثار اوليه < مبتنی است بره کباشد می ای تئوری) شناسيم آنرا به رسميت می

بطور نامربوطی فضل و دانش خود )  به بعد13. ، صهمانجا(وتسکی است رو کائ  ديگر کامال کورکورانه دنبالهموارد که در تمام بامِلاما 

 نقد فلسفه حق سهمی درً   بيوگرافیِ فکریِ مارکس را با<تا برای نادانی به من حمله کند چراکه من ) 14. همانجا، ص (گيرد میرا بکار 

پس د که در آنجا تاکيد کردم که تئوری مارکسيستی افی است به هر دو آنها نشان داده شوفقط ک. ما هکرد> شروع مارکس 1843ً هگل

سهمی ً   بلکه آثار نوشته شده پس از> آثار اوليه< گذشته است، و بيان ايدئولوژيک نخستين دوره را نه ها  دوره ايناش از  ظهور اوليهاز

 . م در نظر گرفتً  نقد فلسفه حق هگلدر

، رجوع کنيد به نکات جالبی در کتاب 1850انگلس بعد از پايان دهه به هگل از سوی مارکس و > دوم<در مورد اين رجعت  5

Ryazanov، Marx-Engels Archiv، II، pp. 122ff. .تمام خطوط نوشته درشود میکه پلخانف اين تمايل فلسفیِ هگلی رايوال و البر 

ی پابرجا بود که جلوتر در موردش بحث ا ژهوي به شکل ، لنين، همچنين در شاگرد فلسفیِ پلخانفگرايشاين .  دادندبسط ،هاشان يافت

 . شود می

6
 خارج  مشخص که از متنکند می  نقل 68 و 30های شماره  رای اثبات اين اتهام، کائوتسکی دو عبارت از کتاب من در زيرنويسب 

 به 30.ص(ام  امبهمی بيان کردهطور روشن و نب لم استدال عمومیِ در مورد اين موضوع در متنِم راموضعکه در آن ی را جمالتاند؛ و  شده

 با قياسدر خواندم، و کارهای بعدیِ مارکس و انگلس > 1867-94 در سرمايهسوسياليسم علمیِ <صراحتا آنرا . کند میحذف  )بعد

های  هنمون.  توصيف کردم>تِر تئوری عمومِی مارکس مظاهر پيشرفته<بعنوان   را پيشينی دوران تاريخیِ>کمونيسم انقالبی بالواسطه<
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نقد برنامه  <ام بر توان بعنوان مثال در مقدمه  را میها تئوری آنترِ  و پيشرفتهبعدی  رابطه با شکلن درالعاده مثبت م ديگر از موضع فوق

 .يافت.Die Internationale، 1924، pp. 573f در> مارکسيسم انترناسيونال اول<ام تحت عنوان  همقال، و 1875ی مارکس >گوتا

7
 ،مجموعه آثار( نوشت 1919 انترناسيونال برن در ژوئن )Lucerne (ی لوسرن  که لنين پيش از کنگرهآيد میای  ه مقال ازت اين عبار

 دونالد  رمزی مک، رهبر کارگری انگلستانی همقالود به  بنوشته پاسخیاين  .)>وظايف انترناسيونال سوم <، به بعد494.  ص،29جلد

که تازه در مقابل چشمان پرولتاريا با مانيفست --> انترناسيونال سوم< در مورد )شد تلقی میت چپ زمانی که هنوز بعنوان سوسياليس(

درج pp. 52ff.)،   Die Kommunistische Internationale (No. 4 and 5 ی مجلهآلمانی در دونالد به ی مک همقال. اش برپا شده بود تشکيل

آورد تا  ول میق از اين گفته نقل بامِل. شد اروپای غربیِ انترناسيونال کمونيستی منتشر میی  در آن زمان توسط دبيرخانهای که  مجله. شد

 تئوری مارکسيستی از اصال ،آيد میدر نوشته لنين اين گفته ی که ا ويژهيک موضع کامال متفاوت را توجيح کند چون در بستر 

انترناسيونال دوم > اوردهای پايداردست<و > ت تاريخیاخدم<در آنجا بعنوان م آنچه که لنين تما. دآي  سخنی به ميان نمیانترناسيونال دوم

های  سازمان توده< کامال چيزهای پراتيک و عملی است مثل ،گويد می>  منکر آن شودتواند نمیاتی ی با آگاهی طبقهيچ کارگر<که 

ل دمکراسی بورژوائی ثاستفاده از پارلمانتاريسم بورژوائی م ،ای های سياسی توده  و سازمانتعاونی،ی کارگری ها اتحاديه برپائیِ ،>کارگر

 ) 504.  ص،همانجا(>  و بسيار بيشتر از آن

 Die materialistische Geschichtsauffassung. Eineنگاه کنيد به کتاب من که توسط انتشاراتیِ همين نوشته منتشر شد،  8

Auseinandersetzung mit Karl Kautsky )>جدال با  اين منبع بعنوان  ازمنبعد> ل کائوتسکیجدالی با کار: ستی از تاريخدرک ماتريالي

 که در ای ی کوتاه شده که در نسخه(> اهميت تاريخیِ کائوتسکيسم< و بخصوص آخرين بخش آن در مورد )شود می نام برده کائوتسکی

Grünberg’s Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbiterbewegung، XIV، pp. 197ff  منتشر شد نيست.( 
9

و در منتخب آثار (های مارکس و انگلس در اين دوره که درکتاب مارکس نقد برنامه گوتا منتشر شده ازسوی من   رجوع کنيد به نامه

هم ديگر برای مطالب م.  به بعد، چاپ شده است6.، و نيز مالحظات مربوطه در مقدمه من ص) به بعد13 صص2مارکس و انگلس جلد

 )1925برلين، ( که متعاقبا منتشر شدند شوند می، يافت 1881-1895های فردريش انگلس به برنشتين،  روشن کردن اين رابطه، در نامه

شان با تئوری   فردیی رابطه هم در ،که در اين زمان  برنشتين و کائوتسکی در مورد تغييراتیسانِ هم کنونیِرجوع کنيد به توضيحات 10

 که گويا تئوری کند میاين امر کامال اين اسطوره را تصحيح . انجام گرفت ،شان با يکديگر  تئوريکی رابطه و هم در ،کسيستیمار

: قرار دهند> تجديد نظر<مورد  اداشت پيش ازآنکه برنشتين و کائوتسکی آنر> مارکسيستی< منحصرا و موکدا خصلتی دمکراسی سوسيال

Meiner’s Volkswirtschaftslehre in Selbstdarstellungen، Leipzig، 1924، pp. 12ff. (Bernstein) and pp. 134ff. (Kautsky). 

11
 رابطهآليستی از   نسبتا جزمی و ايده برداشت کامال از،>ممارکسيست نيست<من خودم که اش   معروف عليرغم اين سخنخود مارکس 

 1875 مکرر وی در سال های وهنگاه کنيد به شکبرای نمونه . رها نبود ، کارگرتئوری مارکسيستی خودش با مظاهر بعدیِ جنبش طبقه

بود، و نيز کرده  احرازتر   پيش کهنويس برنامه در قياس با درک واالئی ی تئوريکِ پيش حانه در مورد پسرفتِ مفتضنقد برنامه گوتادر 

 چپ راديکالِ مخالف هابعد. >ندا ههای حزبی را نقض کرد  تودهای نطرات العاده بطور خارق<ای که نويسندگان برنامه  در مورد شيوه

که مدعی شدند آنها سپس . رو، رسما اين موضع و رفتار را تبديل به يک سيستم کردند  مارکسيسم ارتدکسِ ميانه نيزرويزيونيسم، و

ای در  مقالهال، روزا لوکزامبورگ در ثمبعنوان . است، و از اين سيستم جهت توضيح چرائی آن استفاده کردند> راکد شده<مارکسيسم 

د، نشان دا در جنبش توان یمی که اکنون >رکود تئوريک<گويد که   با کمال جديت می1903 مارس 14بتاريخ  >به پيش <ی نشريه

 سکه دستاوردهای تئوريک مارکست  بلکه برعکس، بعلت آن،که مبارزات عملی ما از مارکسيسم فراتر رفته است نيست بعلت آن<

بدين سبب نيست که مارکس ديگر برای نيازهای ما کافی نيست، بلکه به سبب . جلوتر از ما بعنوان يک حزب عملیِ پيکارجو است

ی روزا لوکزامبورگ  مارکسيستِ آزموده، ريازانف، اين مقاله. >آنست که نيازهای ما هنوز برای استفاده از افکار مارکس مکفی نيست
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 :نسخه انگليسی آن.  منتشر شد تجديد چاپ کرد1928لمانی در سال ای که به آ را در مجموعه

Karl Marx — Man، Thinker، and Revolutionist، London، 1927، pp. 105ff.   
افه اضبرای متناسب با امروز، صرفا اين را ی  نقطهتر نوشته شده بود، ريازانف از  ی روزا لوکزامبورگ تقريبا سی سال پيش با اينکه نوشته

 ی مبارزه طبقاتیِ پرولتاريا سالح هتوسع نوينی در ی مرحلهدهد که هر  ی عملی انقالب روسيه نشان می تجربه<: ه آن نوشته دارد بنردک

روزا ) 11-12همانجا، صص (> .است که برای فاز جديد مبارزه الزم يابد میناپذير تئوری مارکسيستی  ی پايان در زرادخانه های نوينی

 .کم قطعا آنرا روی پای خود برنگرداندحوری با پراتيک را وارونه کرد؛ اين ئ تی رابطهگ لوکزامبور

 Hainfeld ( هاينفلدی برنامهنويس نسخه جديد  عليه پيش ،pp. 68ff ، XX 1، Neue Zeit پلميک کارل کائوتسکی در. ج.ر 12

Programme( نويس گفته شده بود که پرولتاريا  ی اين پيش در يک قطعه. ه بود ارائه شد1901، که برای کنگره حزب در وين در سال

کائوتسکی معنای . رسد ِ امکان و ضرورت سوسياليسم میآگاهی به کند میل داری به وی تحمي ی سرمايه از طريق مبارزاتی که توسعه

> .آيد میيم مبارزات پرولتاريا پديد  مستقی نتيجهآگاهی سوسياليستی بعنوان ضرورت و <اين بدان معنا بود که : آنرا بخوبی خالصه کرد

سوسياليسم بعنوان يک تئوری البته همانقدر در شرايط اقتصادی مدرن ريشه دارد که در . اين اما درست نيست< : گويد میدر ادامه او 

اما آنها به موازات . خيزند برمیاست داری   سرمايه که مولودای  و هر دو به يک نسبت از مبارزه عليه فقر و فالکت توده،پرولتاريا مبارزه

تواند بر مبنای درک   آگاهی مدرن سوسياليستی، فقط می.ندآي پديد می و تحت شرايط متفاوتی ، و نه از يکديگر،خيزند يکديگر برمی

ولتاريا با اما پر. شرط توليد سوسياليستی است که تکنولوژی مدرن  و دانش اقتصادی مدرن در واقع همانقدر پيش، آيددوجوعلمیِ عميق ب

.  بلکه روشنفکران بورژوا هستند، حامل علم نه پرولتاريا،معهذا. يافريندتواند اين و نه آن را ب ها در جهان نه می ها و خواسته بهترين اراده

انتقال داده  های ذهنا پيشرفتهسوسياليسم مدرن ابتدا در بين اعضا معين اين گروه پديد آمد و از طريق آنها بود که نخست به پرولتاريا

آگاهی سوسياليستی بنابراين چيزی است که از . داد  اجازه میط جائی که شراي]يعنی[ ، کردندباب مبارزه طبقاتی درآنها سپس اينرا . شد

امال  هاينفلد کی سابقِ  برنامهاز اينرو. جوشد  از درون پرولتاريا مییطبيعبطور  و نه چيزی که ،شود بيرون به درون پرولتاريا برده می

اگر . دشناسانشان را ب شان و وظايف  نسبت به شرايط آگاهی کارگران بهدمکراسی است که ی سوسيال محق بود که بگويد که اين وظيفه

)  به بعد79.  ص،همانجا(> .شت ضرورتی ندا، اين کارمبارزه طبقاتی بيرون بيايد] درون[ بطور خودانگيخته از توانست یماين آگاهی 

 گسترش در استدالالت کائوتسکی را نکات کليدیِ> چه بايد کرد< معروف خود ایِ هبرنام  کتاب لنين در،1902ر سال  د،يک سال بعد

اين   از آننويسد و  میدوباره عينارسد را  می> العاده مهم و قابل توجه کائوتسکی  فوقسخنان<آنچه را که به نظرش در آنجا او . داد

مسير های کارگر در طی  تواند در مورد ايدئولوژی مستقلی که توسط خود توده کسی نمی <:کشد ی مبيرون  را صريح و روشنی نتيجه

 ،شود میهای متعدد ديگر کتاب يافت  همين تز در بخش). 383-4.  ص5 جلد ،کليات آثار(> . شده سخن بگويدپروردهشان  جنبش

 ، منحصرا با تالش خودش،دهد که طبقه کارگر تمام کشورها نشان میتاريخ <:  نامبهم کامال اين عباراتدر ،375.  ص در،نمونهبعنوان 

 عليه ،ها به هم پيوست  اين اعتقاد که ضروری است تا در اتحاديه، يعنی،را توسعه دهد] ای اتحاديه[صرفا قادر است آگاهی تريديونيونی 

 از ،تئوری سوسياليسم اما. کارگری و غيره نمود  و کوشيد تا حکومت را مجبور به تصويب قوانين ضروری،کارفرماها مبارزه کرد

 پرورده با دقت ، توسط روشنفکران،ی طبقات دارا خيزد که توسط نمايندگان تحصيل کرده  تاريخی و اقتصادی برمی،های فلسفی تئوری

 > .شده است

13
، و يکسال بعد به آلمانی 1923يان سال که به روسی در پا> ادبيات و انقالب<ی لئون تروتسکی  نوشته. 113. ، منبع فوق، صريازانف 

 اين تز لوکزامبورگی است بسطر شد، حاوی يک بازگوئی غريب و نتشم) Vienna، Verlag fur Literatur und Politik 1924توسط (

، و اينکه فقط > خود را بيافريند علم خود و هنرتواند یم که  استاش طبقاتی موقعيت کنونی کامل از رهائی فقط پس از<که طبقه کارگر 

ديگر  نفسه فیکه به هر حال --آيد   مارکسيستی در تملک کامل پرولتاريا درمییِدر جامعه سوسياليستی است که بخصوص متد تحليل

 )pp. 146-7 and pp. 184ff. and especially pp. 196 ff  1960، Literature and Revolution، Ann Arbor. (تاهد داشووجود نخ

 . بحث شده است119. ص  جدال با کائوتسکی،من نوشتهدر جزئيات بيشتر در اين نکته  14
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 نشريه تئوريک حزب ،pp. 320ff.) ،Die Internationale (1924که در > لنين و کمينترن<من تحت عنوان ایِ  ی برنامه همقال. ج.ر 15

 .ونيستی منتشر شده بود پنجمين کنگره جهانیِ انترناسيونال کمی آستانهکمونيست آلمان، چاپ شد که در 
16

   نخستين دورهزمانهای بلشويکی دقيقا در   و تاکتيکها سياست روزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنيشت به شديد نقد توان میدر اينجا  

ندی،  اختالف بين گرايش چپ راديکال به رهبری کمونيست هل، و نيز،انقالب روسيه و پيش از استقرار رسمیِ انترناسيونال کمونيستی

 .بخاطر آورد را ، رسيد به اوج خود1920-21های   و گورتر، با جناح بلشويک روسی به رهبری لنين، که در سالکوک پانه

 IV، Die Gesellschaft،7در) Max Werner (A. Schifrin)) (شيفرين. ا(اثر ماکس ورنر > مارکسيسم شوروی<کنيد به تحليل رجوع 17

pp. 42ff  چون از اسنادی باشد می غير روس اطالعاتی ن است که بخصوص برای رهبرای جامعبررسی اين .عدببه  60 صفحات ،وصبخص 

با ی مارکسيسم روسی   مقايسه نقادانهن که ايطر داشتدرحاليکه بايد بخا. دهستن که فقط در روسيه قابل دسترس کند میاستفاده 

 يک پلخانفيست است و به لحاظ فلسفی در  امااش  نويسندهست، ا در روسيه حاکمبز ح مخالف سياسی يکی  نوشتهغربیمارکسيسم 

 بلکه صرفا عليه آخرين ،نيست> مارکسيسم روسی< ساختار تاريخیِ متوجه کل نقد وی ،در نتيحه. سمت مارکسيسم روسی قرار دارد

های تئوريک مارکسيسم  نتس>  و تحريفمسخ< يک  دربلکه> تداومپيشرفت و <يک در ای است که آنرا نه  اشکال کاريکاتور شده

 اينکه چرا  در موردشيفرين) >بديهی است که پلخانف حامل هيچگونه مسئوليتی برای مارکسيسم روسی نيست<. (سازد یمروسی متظاهر 

  سنتمثال برای تمام آنهائی که در ئی، چپ اروپاهای مارکسيست برای تمام --تر و بطور عمومی--های اروپای غربی  برای کمونيست<

م س که داخل روح مارکسي، اگر نگوئيم غيرممکن، اينقدر مشکل است،های تئوريک روزا لوکزامبورگ و فرانتز مهرينگ پرورده شدند

ای کامال ايدئولوژيک با اين  را بشيوه مساله  او از سوئی اين.دهد می ارائه يدئولوژيکا و بسيار سطحیصرفا يک درک  >روسی شوند

از سوی . دهد توضيح می>  مارکسيسم روسی را در پشت خود نداشتیِهای روشنگر سنت<ديکال در غرب واقعيت که مارکسيسم را

و > ی بعنوان يک ايدئولوژی دولتی شکل گرفتا ويژهاين واقعيت که مارکسيسم روسی بطور بسيار < را در اش ريشه سطحیبطور  ،ديگر

 میاو به عوامل طبقاتی و تاريخی معينی متوسل .  به بعد63.  ص،همانجا. ندبي می> ی دولت شوروی کرد  وظايف بسيار ويژهرِآنرا درخو<

تئوری  از يکسو، و از سوی ديگر با ،راديکاليسم چپ که مقدم بر آن بود  و مارکسيسم اروپای غربیتئوری سياسی  تعارضات تاشود

 بين تئوريک و ايدئولوژيک اختالفات ترِ ی و عميق اينها علل واقع که درک کندتواند نمی ولی.  توضيح دهد رابلشويسم روسی سياسی

 .مارکسيسم روسی و غربی هستند

18
، >لنين، ماترياليست رزمنده<  تحت عنوان 1924که بسيار زود يعنی در سال) A. Deborin( دو اثر کوچک از دِبورين جوع کنيد بهر 

: کريتيسيسمماترياليسم و امپريو< لنين تحت عنوان ایِ کتاب برنامهآلمانی  منتشر شد؛ و نيز ترجمه>  لنين به ماکسيم گورکیهای نامه <و 

).  به بعد17.  ص14کليات آثار، جلد ( تجديد چاپ شد 1927که با تاخير سه ساله در سال > ی ارتجاعی  فلسفهباره در انتقادی مالحضاتی

  داشتنيز سهمی با تاخير در اين ادبيات) به روسی(> الب فلسفه با انقی رابطه همسالدر مورد : لنين و فلسفه<ی لوپل تحت عنوان  نوشته

 .ی ضعيف يک جزوه--

19
 بيان شده بود و در آن زمان تاريخ و آگاهی طبقاتی بعنوان مثال نگاه کنيد به ضدنقدِ فلسفیِ دِبورين از نظراتی که توسط لوکاچ در 

 Verlag furمنتشره توسط  ،pp. 615ff.، No. 10، Arbeiterliteratur ی در گاهنامه> لوکاچ و نقدش به مارکسيسم<در (منتشر شد 

Literatur und Politik، Vienna، 1924 (  آن درآنجا معرفی ، و)چيزها > لنينيسم<ی فلسفیِ   که نمايندگان برجستهروشی به) 618. ص

نگاه کنيد به کتابش، ( رفقا کرش ازجمله شی است کهی جنب ی برجسته  پيروان خود را دارد و به يقين چهرهالوکاچ نقد<: ديدند را می

توان آنها را  ، نمیوضعيت موجودبا توجه به . و ديگران بدان تعلق دارند) Révai(، رِوائی )Fogarasi (، فوگاراسی)مارکسيسم و فلسفه

های مشابه در  گاه کنيد به گفتههمچنين ن> .يمبکش نقد  به در مارکسيسم برای'گرايش نوين '  اينایِ  اصول پايهحداقل بايد. ناديده گرفت

 از یگروه کاملبخود جلب کند، زيرا در پشت لوکاچ  را دنقا های مارکسيستد توجه کتاب لوکاچ باي<:  1924 ژوئن25پراودا 
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 های آلمانی است که کرش متعلق به گروهی از کمونيست<و از اين گذشته، > ، فوگاراسی و ديگرانرِوائیکرش، :  هستندها کمونيست

هائی که از خط ارتدکس مارکسيستی در فلسفه انحراف دارند  رفيق زينوويف در کنگره پنجم جهانی بطور گذرا به آنها بعنوان تئوريسين

 که در آن زمان در جستندی شرکت ارزارهای ديگری که در ک  اکثر تئوريسينهای نوشته در ،مطالب بسيار شبيه به اين> .اشاره کرد

 .جديد براه افتاده بود وجود دارد> انحراف<های کمونيستی عليه اين  امهتمام مطبوعات و روزن

احزاب  ديگر وابسته بهقدين منت توسط اکثر  نيز، که قبال اشاره شد، و1924 ژوئيه 25پراودا به تاريخ مقاله اين در واقع در  20

برخالف آنچه و  ،شرح داده شده)  به بعد30. ص (مارکسيسم و فلسفهرجوع کنيد به موضع عکسی که در .  گفته شده است،کمونيست

ای که توسط منتقدين وابسته به احزاب کمونيست اقامه  ای و تکراری همين در مورد اتهامات کليشه. باشد میام  که من بدان متهم شده

مارکسيسم و در واقع . دکن می صدق ام قائل شده تفاوتی اساسی در رابطه با اين موضوع بين نظرات مارکس و انگلسشده که گويا من 

 برخورد  و انگلس با نظرات مارکسرِوائیای که لوکاچ و  انه از روش يکجانبه نگر، و نيز در رابطه با اين مساله خاص، در کلفلسفه

و لذا > کسارتد<ی اساسا جزمیِ  ، از رويه نسبت به همان.کند میيکديگر اختالف داشتند، خودداری کردند، چنانکه انگار آنها کامال با 

 کليسا پدر مقدسی که توسط اين دو >دکترين< به اينکه ی نسبت ايمان تزلزل ناپذيرِ کامال بديهی وکند میای  که آنرا نوشته، غير علمی

 . نمايد خودداری می، تناقض بودند تدوين شد مطلقا بی

21
. شود میهائی که برايش خارجی هستند تعريف  ژه ابانطباق يک تصور بای مارکسيستی اينست که حقيقت بعنوان  الفبای فلسفه<  

خواهد بفهمد،  فهمد، يا نمی او نمی. خواند  می'رسد ی متافيزيکی که به گوش عقل سليم بورژوائی می لوحانه نقطه نظر ساده 'کرش اين را

ی هويتی و  آليستی از فلسفه دهی اي يک ملغمه-- در باره اين موضوع است که بورژوائی است )کرش (که اين دقيقا نقطه نظر خودش

. ، بامِل، ابراز شده استمارکسيسم و فلسفههمين استدالل توسط سردبير و مفسر نقاد ترجمه روسیِ ).  1924 ژوئيه 25پراودا، (> ماخيسم

به گوش عقل سليم ی متافيزيکی که  لوحانه نقطه نظر ساده<های مرا در مورد نتايج اين  کلمه به کلمه گفته) 19. ص(اش  او در مقدمه

او سپس کل ). 69. ص. (کند مینقل > تر های پيشرفته ايدئولوژی< باصطالح را برای يک موضع تئوريک و پراتيکِ> رسد بورژوائی می

آيا اگر رفيق <: کند میه، و اين اتهامات را اقامه توصيف نمود> کامال غيرقابل درک<يزی های پيامدش را بعنوان چ اين قطعه و بازتاب

 بعنوان يک تواند ی مکند تلقی 'رسد ی متافيزيکی که به گوش عقل سليم بورژوائی می لوحانه نقطه نظر ساده'رش اينها را بعنوان ک

 با يک ابژه که در خارج آن قرار دارد، و تصورمارکسيستِ ماترياليست بحساب آيد؟ يعنی نظراتی که حقيقت را بعنوان سازگاری يک 

؟ آيا ضروری است که نشان داده شود که اين موضع در مورد اين مساله تسليم شدن به تئوری کند میابد تعريف ي  می'بازتاب'توسط آن 

اگر چنين است، چرا <:  پرسيده شودمتقابلیاما، پاسخ به اين سواالت خردکننده ساده خواهد بود اگر سوال > آليستیِ ادراک است؟ ايده

آورد و با  اش را بعنوان سردبير بخاطر می  ناگهان مسئوليت زيرکقدمنتاز اينرو، > نتشر شد؟ اصال مافتضاحیآليستی  چنين کتاب ايده

اش  ای که مساله مورد توجه) gnoseology (شناسانه ی عرفان هاصل مساله اينست که رفيق کرش از مسال<: گويد  میقضايارقيق کردن 

 >.را تحت تاثير قرار داده آگاه نيست

22
توان از  می.  و عبارات تاکيدی از خودش است، برگرفته شده1908 مارس 24ی لنين به تاريخ   نقل شده، از نامهجمالتی که در متن 

تمام موضوعات تئوريک را بطور بی قيد و شرط تابع >  حزبیفرد<اش به روشنی ديد که لنين چگونه بعنوان  های بعدی اين نامه و نامه

ماترياليسم و  ، آلمانی کتاب لنينبرگردان ويراستار روسیِ اما،).  به بعد388 صفحات ،34 جلد،مجموعه آثار (کند میمنافع حزبی 

 اتخاذ شده توسط لنين در مورد اين  علناموضع تاکتيکِی بين ،کوشد تا نشان دهد که در آن زمان  وقتی می، دِبورين،امپريوکريتيسيسم

 ،وجود داشت >تفاوت بنيادينی<، ليستی مثل کائوتسکی داشتند ارتدکس و ماترياهای مارکسيست و موضعی که ،موضوعات فلسفی

 کند می متکیر آن باش را   و دِبورين فرضيات، نقل شد از آنی لنين به گورکی که هم اکنون حتی نامه. کند میتاريخ را بازنويسی 

 بايد می. يابد میخاتمه > فیِ مشروططر بی< که با يک پيشنهاد ديپلماتيک برای صريح ی اعالم جنگ، نه با) به بعد19. همانجا ص(

  .>های درون حزبی حياتی است جدائی کل اين موضوع از جدال< چون بود می> مشروط<
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 که ويراستاران را مجددا منتشر کرديم ی عجيبی ، ما جوابيه6، زيرنويس شماره م و فلسفهسمارکسياز اين گذشته، در نخستين چاپ 

که توسط  Neue Zeit [10 March 1908]، XXVI، 1، p. 898 در آن زمان در )لنين(روسی  )  Proletary (پرولتاریی  نشريه

های  بود که در شماره قبلی در مورد تفاوتای  نقادانهی   در رابطه با مالحظه جوابيهاين. به چاپ رسانده بود شد  میکائوتسکی منتشر

 بلشويکی دمکراسی سوسيال رسمی را به نام اظهاريهر آن زمان اين لنين د.  روسيه درج شده بوددمکراتيک سوسيالفلسفیِ درون حزب 

مساله اينکه آيا معرفت شناسی ': يعنی آنطور که نقدا گفته شد(اين جدال فلسفی <: )447. ، ص13مجموعه آثار، جلد  (ابراز داشت

 اعتقادضوع جدال درون حزبی نيست، و به در واقع يک مو!)  'مارکسيستی با اسپينوزا و هولباخ موافق است يا با ماخ و آوناريوس

 درون های فراکسيون هی نظری بعنوان عالئم مشخصها تفاوتهر کوششی برای تعبير اين . چنين باشدهم ، نبايد ]نشريه[ويراستاران 

 ماخ و آوناريوس  حاميان و نيز مخالفان،]ها  و منشويکها بلشويک[ فراکسيونی   گروههر دودر بين . استحزبی اساسا گمراه کننده 

 >.وجود دارند

منتشر شد که آن نيز اين جدال فلسفی را بعنوان  ،Neue Zeit، 14 February   دری فوق الذکر ی نقادانه با مالحظههمراه  ا رسم گفتهاين 

د، کائوتسکی در  يک سال بع.كرد یمتوصيف > ها  و منشويکها بلشويکالعاده جدیِ تاکتيکی بين  های فوق تفاوت<تشديد غيرضروریِ 

، پيشنهاد کرد که درون حزب ماخيسم بعنوان موضوع 1909 مارس 26روسی به تاريخ  مهاجر )Bendianitse(ای به بنديانيتسه  نامه

دانِ  اما هر تاريخ. بشدت حمله کرد> گواهی بر بالهت برای هر مارکسيستی<دِبورين به اين پيشنهاد، بعنوان . انتخاب فردی اعالم شود

ماخيسم را بعنوان موضوع انتخاب فردی <اش در سال پيش که نقدا بدان اشاره شد،  يوی بايد نشان دهد که لنين در آن دو گفتهابژکت

ی  هيئت تحريريه< از اين گذشته، يکسال بعد، درکنفرانس پاريس .ها جناح بلکه حتی در هر کدام از درون حزبنه تنها در > اعالم کرد

انشعابی رخ داد که با اين موضوعات فلسفی ) آن زمان رهبری حزب بود مجموع  در يعنی آنچه که در(> پرولتاریی  گسترش يافته

در اين مورد، لنين به اعالم .  بودها بلشويکدر خود فراکسيون ها، بلکه   و منشويکها بلشويکاين انشعاب نه بين .  نبودارتباط کامال بی

 .حزب انشعاب کرده است و نه از ها بلشويک فراکسيون در آن گفت که بوگدانف از انشعاب از سوی بوگدانف پاسخی رسمی داد و

شان ممکن  ترين های نظری داشته باشد که افراطی  درون خودش يکرشته وسيع از سايه روشنتواند یمفراکسيون حزب نيست و حزب <

 .P فرانسویِ منتخب آثار لنين، که با دقت از سوی ی  در نسخه2 يادداشت 329. ، ص2در جلد  (>است مطلقا بايکديگر متضاد باشند

Pascal ويراستاری شده است  V. I. Lenin، Pages Choisies، vols. I and II، Paris، 1926 and 1927; Collected Works، vol. 15، 

p. 430. ( در مورد شديدهای  که تفاوتود بی داشتند؛ و بعدا يکساندر واقع، لنين و کائوتسکی در مورد اين موضوع رسما موضع پس 

 . و روشن شد رشد کرده عمومی بين آنهانگرش

)  به بعد238. ص(اختصاص داده شده است > ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم< بخشی که به اين موضوع در کتاب جوع کنيد بهر 23

 .اند و عبارات تاکيدی از خود لنين است  متن برگرفته شدههای قول ؛ که از آن تمام نقل>دو نوع نقد به دورينگ<تحت عنوان 

او . شود ینم قائل تفاوتی  مختلف پيشرفت مارکس و انگلسهای دوره، برای هايش مشهود است نوشتهاز ، لنين چنانکه عن مقطدر اي 24

) 242. جا، صهمان(>  فلسفی شدندی عرصهمارکس و انگلس و نيز ديتزگن وارد <گويد که  ای سخن می کلی در مورد دورهصرفا بطور

 در مورد  برای داوریزمانی  بندیمهمتر از اين تقسيم. گويد  سخن می1850 موضع آنها پس از پايان دهه در مورد واضح است که اواما

 يک بحث مشخص در مورد مارکسيسم و فلسفه. شود می به آنها ارجا دادهآن  ه توسطهای مارکس و انگلس، تقسيمی است که ب گفته

 . ر را در بر دارداين تقسيم اخي

25
 در شماره سوم نشريه روسیِ 1922ی بتاريخ مارس   در مورد اين جنبه اثباتیِ تبليغات ماترياليستی لنين، بخصوص نگاه کنيد به مقاله

سخه  سال اول ن1 و نيز مجددا در جلد 21، شماره انترناسيونال کمونيستیی آلمانی  ترجمه آلمانیِ آن در مجله. زير پرچم مارکسيسم

اينها بخصوص برای ارزيابی درست از .  منتشر شد1925در مارس ) Under the Banner of Marxism (زير پرچم مارکسيسمآلمانیِ 

در مورد اهميت ماترياليسم <ی   مقاله227-36. ، صص33کليات آثار لنين، جلد (اهميت واقعیِ ماترياليسم لنين حاوی اطالعات هستند 

www.kavoshgar.org


www.kavoshgar.org                         کاوشگر 'همارکسيسم و فلسف'ی  وضعيت کنونی مساله                                
 

 
25 

                                                                                                                                                                  
 ).>پيکارجو

26
 نيست که در جزئيات بيشتر نشان داده شود که چگونه استدالالت لنين مکانیاينجا ) 48. ، ص مذهببارهدر  (هگله حق نقد فلسف 

 به نمايشرا  نکته  تا اينکنيم میفقط يک استدالل را نقل . کند می سقوط س مارکی آليستی تا درجه زيادی به اين مقوله عليه فلسفه ايده

 بين سوبژه و ابژه در تجربه را با متوسل شدن به وضعيت قبلیِ مذاب کره ی رابطه ماوراءالطبيعه در مورد لنين تئوری فلسفیِ. بگذاريم

 لنين اين استدالل! سازد یم> ابطال<سوبژکتيوی از آن وجود داشته باشد > بازنمود<توانست هيچگونه  زمين وقتی که در آن زمان نمی

منبع فوق، (مورد اين موضوع است   کتابش که بخصوص درز گوناگون در آن بخش ا مکرر در اشکالمکرر و فلسفی را انگيز شگفت

 می استفاده ]چنين استدالالتی[اين  اما، فقط لنين نيست که از .آورد می )>آيا طبيعت پيش از انسان وجود داشت؟ <؛ به بعد75. صص

دوران <گويد که  می> کره زمين مذاب<توسل شدن به پلخانف بجای م. ، بلکه سلف ماترياليست و فلسفیِ او، پلخانف نيز هستکند

ی  مطالعه .شود میشروع > ] خزنده بزرگ که نسل آن منقرض شدهنوعی [  ichthyosaurusسوبژکتيوِ  های مقوله<ی مدرن با >ثانويه

 لودويک فوئر باخب در بخش دوم کتا>  کانتدرک قابلخودِ غير-در-چيز<معروف انگلس عليه >  آليزارينبرهان<ی  خطی و يکجانبه

 و اظهارات پلخانف و انگلس که در آنجا لنين از آنها نقل قول 87، 82 صص همانجالنين، . ج.ر. دهد نيز آنرا در اين مقوله جای می

 .آورده است
 Grünberg’s Archiv far dieو در ) به بعد29. ص(جدال با کائوتسکی تر من در باره اين موضوع در  جوع کنيد به شرح مبسوطر 27

Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung، vol. XIV، pp. 205 ff.وقتی لنين بطور مستمر ادعا  يد اضافه کرد که  با

ی انگلس برای  آليسم و الادريت بوقوع پيوسته است، به مقدمه  ايده سمت جديدی بهچرخشی بورژوائی   که در ماترياليسم اوليهكرد یم

 ، منتشر شد Neue Zeit، XI، Iدر که به آلمانی (اما اين اثر برجسته . شود  متوسل می سوسياليسم از اتوپی به علمتکاملگليسی ی ان ترجمه

 گرائی یو الادر آليسم ايده)  شدمجددا منتشر 1927  سالباخ در برلين و ويند اثر انگلس در مورد لودويگ فوئر جدي چاپو اکنون در

تعارف   انگلس آنرا کامال بی.آورد اند به حساب نمی ن انقالبی با آن مواجه شده تئوريک بزرگی که کارگرا خطر را بورژوائیجديد

بندد را به  ای اميدهائی که بورژوازی به چنين برج و باروهائی می ، و با تحقير آمرانهکند میتوصيف > شرمگينماترياليسم <بعنوان يک 

 ).  به بعد39  صص2منتخب آثار، جلد  (گيرد میتمسخر 

28
معنای حقيقی و خصلت < از ، و نيز تقدير انگلس1973 مارکس در سرمايه چاپ دوم پسگفتاری معروف در   قطعه بهجوع کنيدر 

 لودويگ بارههای در  پاراگرافنخستين در  است،در فلسفه هگل> کانتفرجام کل جنبش از < کند میصور تی آنچه که >انقالبی

اگر لنين و > .دارد یممطلقی که اعتبارش را مجاز --اش مطلق  ين رويکرد نسبی است، و خصلت انقالبی اکاری محافظه<: فوئرباخ

 مطلق وجود به سخن گفتن در مورد کردند نمیای کامال غيرمجازی شروع   و بشيوهی دغدغهديگران مثل او يکمرتبه يکبار ديگر کامال ب

اين عبارت صرفا يک معنای مجازی .  تاکيد شودخودمو نوشته در اين نوشته انگلس  >مطلق<ی   که بر واژهنيازی نبود ، مطلقحقيقتو 

 .دارد
29

عليرغم تمام  ) Phenomenology of the Spirit (Baillie translation، pp. 592-3)(  پديده شناسیِ روح به آنچه که در جوع کنيدر 

 ِ قرن هفدهم و هجدهمروشنگریی   درون فلسفه اين دوگرايشِبه توسط هگل درخشان، يک نقد تاريخیِ ی ناگزيرشها شدن پيچيده

 آغاز شد،  از آنروشنگریکه اين ای  خواند که فرای آگاهی واقعی  وجود مطلق را مطلقِ اطالق نشدنی می،روشنگری از ینوع<: است

ند، کار و بود میخدا از يکديگر متمايز  طبيعت و روح يا مثابهاگر آنها ب. خواند می) matter(در فکر وجود دارد؛ ديگری آنرا ماده 

متمايز -خود  خدا هيچگونه آگاهیروح وو  بود؛ می،  بودن است طبيعتی الزمه ای که پيشرفته حياتِ غنای  فاقد درونیِ ناآگاه،تکوينِ

 نقطه کتيو، بلکه تماما درواقعيت ابژ، کامال يک مفهوم هستند؛ تمايز نه در همانطور که مشاهده کرديمهر دو، . داشتند نمیای  کننده

 می در نقطه ويژه خودشان متوقف یکدام در فرآيند فکرل فکری، و در اين واقعيت که هرتحودو  توسط اختيار شده های متفاوتِ شروع

ای يکی،  که آنچه برفتنديا می، و دردش میشان منطبق بر هم  ، تفکراترفتند  مینقطه فرای آن اگر آنها. هر دو، قرار دارددر  شوند،
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 به نقد کنيددر اين مورد رجوع > . هستندو برای ديگری يک حماقت، هر دو يک چيز، يک وحشت است، دکن می اذعانچنانکه 

، >ای دو جنبه از يک اصل پايه<، نه نقد به معرفی ماترياليسم و خداشناسی از سوی هگل، بمثابه  خانواده مقدسماترياليستی مارکس در

 .  کشد ای که برونو باوئر از آن بيرون می يق شدهبلکه نقدش به جوهر رق

30
 ديالکتيکیِ تئوری انقالبی ی رابطه< توضيح دِبورين در مورد  نيز به، و1845 نوشته مارکس در تزهائی در مورد فوئرباخبه  رجوع شود 

 نيازی نيست به اينکه مثال. p. 640 Arbeiterliteratur در> لوکاچ و نقدش به مارکسيسم<اش تحت عنوان  در نوشته انتقادی> و پراتيک

دهد، چراکه موضع او   لنين تئوری مارکسيستی را به يک درک غيرديالکتيکی تنزل میهاهای کافی از همه جهات آورده شود که در آن

 بين هستی ی رابطهفقط کافی است به اين اشاره شود که در سراسر اثرش که .  شده استبياناش  ی اثر فلسفی به صراحت در هر صفحه

او . پردازد شناسانه به اين روابط می انتزاعیِ معرفت، لنين همواره از يک نقطه نظر کند می دنبال تقريبا چهارصد صفحه یو آگاهی را در ط

،  تاريخیای پديدهبعنوان هرگز آنرا کند؛ و  اهی تحليل نمیاجتماعیِ آگ-در همان سطح ديگر اشکال تاريخیرا معرفت و دانش هيچگاه 

 و يا ،)نقد اقتصاد سياسیی مارکس به  نگاه کنيد به مقدمه(هر مقطع زمانی لوژيکِ ساختار اقتصادیِ جامعه در ايدئو> روبنای<بعنوان 

 .کند بررسی نمی) مانيفست کمونيست(> بيان عمومی مناسبات واقعِی مبارزات طبقاتِی موجود<حتی صرفا بعنوان 

31
  .I، p. 319.  Nachlassausgabe نگاه کنيد به نوشته مهرينگ در 

ی   مردی که برای يک دوره؛ و شد، يعنی تئوريسين روسی و معلم فلسفیِ لنينتصديقپلخانف ين چيزی بود که در مواردی از سوی ا 32

  ارتدکس در شرق و غرب بعنوان تنها مقام و مرجع موضوعات فلسفی در رابطه با مارکسيسم،های مارکسيستمعين تاريخی از سوی 

 هست که در آن او از ای ، گفتهای مارکسيسم مسائل پايه کتابش تحت عنوان 1913، در نسخه آلمانیِ سال نمونهبعنوان . شد  میقلمداد

: کند می و کاربردش در علوم طبيعی و اجتماعی عبور یيک تشريح ماترياليستیِ فلسفی به بحثی در مورد متد ماترياليست ديالکتيک

 فلسفیِ لنين با پلخانف چنان است که اين ی رابطه> . دارداهميت متدولوژيک }!کذا{ تاريخ پيش از هر چيز درک ماترياليستی از<

. کشاند شان می  بدون هيچ ترديدی آنها را تا نتايج منطقی،استاد خود> های بنيادين آموزش<ی تمام   بعد از پذيرفتن کورکورانه،شاگرد

 به فلسفه به معنای تاحدودی نزديک شدن<اش   نظرات فلسفیازارتدکسی > بازبينیِ<سلرود ش آک ديگرپلخانف بعدا به همراه شاگرد

ای از   توضيح اين تحول بعنوان نتيجه،ل شيفرينثهای چپی م ، بلکه همچنين برای منشويکها بلشويک، نه فقط برای اما. انجام داد> کانتی

ی  نگاه کنيد به مطالعه. (به لحاظ تاريخی نادرست است ،درغلطيدندن که در طی جنگ هر دو بدا> پرستی ميهن-سوسيالانحراف به <

حقيقتِ موضوع آنست که بسيار زودتر، ) 17 و يادداشت 120. که در باال از آن نام برده شد، ص> م شورویسمارکسي< در مورد یقادتنا

سوی پلخانف، او خيلی بيشتر به تئوری  از لودويک فوئر باخی کتاب انگلس  ترجمه) 1905(و دوم ) 1902 (اولچاپ  بخصوص در

تئوری <ی  برای اين دو نسخه. ای که توسط دانشمندان علوم طبيعی برپا شده و متأثر از کانتيسم بود نزديک بود تا لنين شناسی شناخت

مجموعه آثار، (نين لماترياليسم و امپريوکريتيسيسم   کتاب 82پلخانف رجوع کنيد به نقل قولی که در يادداشت شماره > هيروکليفیِ

بطور نوکرمعابانه موضعی که لنين قبال بنا به داليل ) L. Rudas(روداس . ی اين يادداشت، ل نويسنده. شده است) 378. ، ص14جلد 

. کند میاول توصيف > اشتباه< فرمولبندیِ از> تصحيحی< را هنوز بعنوان دوم، و فرمولبندیِ کند میتاکتيکی اتخاذ کرده بود را تکرار 

دهد که در ادراک لنينيستی از اين عبارت، در هر دو مورد پلخانف به يک ميزان  ی علمی از اين دو فرمولبندی نشان می اما، يک مقايسه

 1920شان بر ما ندارند، و در سال  جدا از شکل تاثيرات> هيچ شکلی< که چيزها درخود شود می او مدعی 1903در سال . است> الادری<

کامال به درستی هم خود وقايع را < که شباهتی با رخدادها ندارند، اما کند میتوصيف > نوعی هيروکليف<را بعنوان او احساسات ما 

 نسبت به فرمولبندی پيشين ،برتریِ فرمولبندی اخير. > روابطی که بين آنها موجود است--مهمتر از همه--، و هم کنند میبازسازی 

ی  شناسانه و از اينرو، ترجمان جديد، سوء تعبير مسائل شناخت> دهد ینماش  ای به مخالفين فلسفی هشناسان هيچ امتياز اصطالح<اينست که 

 به 111.  صجدال باکائوئسکی در ، بيشتربا تفصيلمن اين موضوع را . گذارد پرده به نمايش نمی کلِ تئوری تصويرنگارانه را چنان بی

 .   به بحث گذاشتم،بعد
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 ، جائی که انگلس به صراحت میلودويگ فوئرباخ و پايان فلسفه کالسيک آلمان  کتاب رين بخشرجوع کنيد بخصوص به آخ 33

و تاريخ رابطه با   درچه >سازد میضروری و هم غيرممکن غيرتمام فلسفه را هم  <، او و مارکسیِ ماترياليستی ديالکتيکديدگاهگويد که 

لم خاصی هر ع<گويد  ، جائی که انگلس میآنتی دورينگ پيشگفتارمومیِ در همچنين نگاه کنيد به اظهارات ع. طبيعتدر رابطه با  چه

 ی  وظيفه،ی خاصی از دانش مدرن برای هر شاخه> اساسا ديالکتيک< ماترياليسم زيرا> ضروری استدر مورد کليتِ عمومی غير

 .کردن جای خود در کل سيستمِ چيزها و دانش چيزها را قائل استباز

34
 .)1885 (آنتی دورينگوم  چاپ دپيشگفتار بر 

35
 Handbuch der physiologischen  کتابمورد لنين در> فلسفیِ<ه مالحضات عجيب های فراوان نگاه کنيد ب  نمونهای از نمونهبعنوان  

Optikی هلمهولتز   نوشته)Helmholtz(روابط جهان خارجی بدون نمادهای< که در آن در يک و همان صفحه، احساسات را بعنوان ؛ 

 عينت تاثيرات<ی   و سپس آنرا بمنزلهکند  میتشريح> گرشان هستند  توصيف]احساساتآن [هت يا همسانی با آنچه که ابهيچگونه ش

 اين الادری<گويد  لنين در مورد نخستين عبارت می. کند میتوصيف > مان  بر سيستم اعصاب و بر آگاهیتجسم يافتهمشاهده شده يا 

 هلمهولتز نيست ی گفته که تضادی بين اين دو کند  نمیدرکاو > !اين ماترياليسم است<گويد  مله میو درمورد دومين ج> ! استگری

ادعائی در بازنماهای علوم طبيعیِ > عدم انسجام<.  داشته باشد خود با سببای  همسانیيانيازی ندارد که هيچ شباهت > تاثير< يک زيرا

اين يا آن موضع متافيزيکی > انسجام< بلکه صرفا يک اعالم ،خواهد علم نيست وی میاند؛ آنچه که  معرفی شده> فلسفی<وی با يک نقد 

 .)   به بعد232، صص 14 جلد ،کليات آثار. (است

 که بسيار انتزاعی و بدون هيچ ،طبيعیِ نيمه دوم قرن نوزدهم- ماترياليسم علمیدر برابری قضائیِ خودش،  رويهاين لنين در کاربرد  36

ای از  مثالی از اين رويکرد غيرنقاد، و نمونه. داردو تائيدآميز رويکردی غيرنقاد  ، حتی علنا گفته نشده استکه  بودهکردی از ديالکتي

 ه با مقايستوان می  مشخص راماترياليسمِ محدود و کم ژرفای لنين و ماترياليسم تاريخیِ> فلسفی<تفاوت عظيم در اين رابطه بين کاربرد 

فرانتز  ی تحسين نقادانهبا ) 346-56. ، صصهمانجا(> و ارنست ماخ) Haeckel(ارنست هائکل  <در موردين  اثر لن پايانیِی بخش

مشاهده   نوشته هائکل،)معمای گيتی(  Weltratsel از کتاب)pp. 417ff ، I، XVIII Neue Zeit (در  مهرينگ راديکالِ چپِ آلمانی

آنرا  مهرينگ که خود لنين جمالتگيری توسط   و اين بطور چشمکند میاتخاذ قص اکال ن  ماترياليستیِيک نظرگاهنوشته لنين . نمود

 شده تا  تنظيمای ی خيلی خوبش، بطور برجسته خوب و هم در جنبهکمتر ی   هائکل، هم در جنبه اثر<:  داده شده است نشانکند می نقل

سوی   از يکسو، و از]حزب [ برای آنتاريخیترياليسم  بسيار مغشوشِ حاکم بر حزب در مورد اهميت مابه وضوحنظرات به شفافيت 

 بخواهد برای خودش درک کندکه چرا اين هرکس<: ديگری نيز وجود دارد  مشابهی گفته.  کمک کند>ديگر ماترياليسم تاريخی

اترياليسم خواهد تشخيص دهد که چرا م ه می ک هرکس، موضوعات اجتماعی برآيد از پسِکهطبيعی قادر نيست -ماترياليسم علمی

 بايد بطورکامل به -- در مبارزه عظيم جهت رهائی انسان باشد ناپذيریاگر واقعا قرار است سالح تحليلیِ مقاومت--طبيعی -علمی

ای   نقل انتقادیتوان میه، دراين رابط) 418-419مهرينگ، منبع فوق، صص(> ماترياليسم تاريخی تحول يابد، بايدکتاب هائکل را بخواند

  لنين و مهرينگ با نوشته هایدکرمقايسه را  داشت ، دانشمند ماترياليستعليه هائکل،> ديالکتيک طبيعت<های  در دستنوشتهکه انگلس 

 and 260 (Promammale Haeckel'!) 234، especially pp. 117 ، II،Marx-Engels 259 (کردند می با او در پرتوی مثبت برخورد که

Archiv (نشمند معروف لنين در مورد هائکل دا)از  ، و)با عالمت سوال(> فيلسوف معروف ماخ< برخالف ،)بدون عالمت سوال

 .گويد  سخن مییکامال مثبتبطور هائکل > ماترياليسم تماما قدرتمندِ<
 :های متفاوت برنامه نگاه کنيد به  در مورد نسخه 37

Internationale Pressekorrespondenz (in German)، 1924، no. 136، p. 1796، and Inprecorr، 1928، no. 92.، P. 1750; 
 :همچنين، نگاه کنيد به سخنرانی بوخارين در مورد برنامه در پنجمين و ششمين کنگره انترناسيونال کمونيست، در 
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Fifth Congress of the Communist International، published by the Communist Party of Great Britain، pp. 131ff.، and 
Inprecorr، 1928، no. 59، P. 1034. 

دارک اثباتیِ قابل توجه م .7ff.  pp. I، Neue Zeit. XXVIدر زمان نومقاله تروتسکی در بيست و پنجمين سالگرد نشريه  .ج.ر 38

تين و چه در فازهای  چه در فازهای نخس،در مورد جنبش واقعی در روسيهنيز  متضاد ايدئولوژی مارکسيستی و حوالت در مورد تیديگر

 :ر نوشته شيفرين دتوان می را اش  پيشرفتواپسين

‘On the Genesis of Socio-Economic Ideologies in Russian Economics’ (Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik، 
vol. 55، pp. 720ff.)  

 :يافتهای مارکس و انگلس به نيکواليون  نامهو همچنين پيشگفتار برجسته و مهم ويراستار نسخه آلمانیِ 

Kurt Mandelbaum to the German edition of Marx and Engels’s Letters to Nikolaion (Leipzig، 1929)، pp. v-xxxiv. 

39
 .. بدان اشاره شد15که در يادداشت شماره > لنين و کمينترن<ام تحت عنوان  هالقم جوع شود بهر 

 . به بعد149.  صص، شيفرينلهمقامنبع فوق،  40
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