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چکیده
بحث از آزادی ،امکان و لوازم تحقق آن یک امر فلسفی است .یکی از مسـائل مهـم مدرنیتـه نیـز
بحث درباره آزادی انسان است .معنای آزادی در طول تاریخ مدرنیته دستخوش تغییر و تحـوالت
بســیاری شــده اســت امــا میتــوان گفــت مــالک محــوری آزادی انســان در مدرنیتــه نــوعی
خودتعینبخشی انسان است؛ البته خود این مالک نیز تغییر و تقریرهای مختلفـی بـه خـود دیـده
است .طر آزادی در اندیشه مارکر با تحقق پراکسیر و ظهـور انسـان اجتمـاعی امکـانپـذیر
میشود؛ انسانیکه معنای زندگی را در خودتحققبخشی و در قالب کار یافته است .از نظر مارکر
ظهور پراکسیر غایت آزادی و تاریخ بوده و روایت تاریخ چیزی جز عمل آفرینش انسان نیست،
پر ظهور پراکسیر با ظهور جامعه و تنها در وجهی اجتماعی امکانپذیر است.
کلیدواژهها :مارکر ،پراکسیر ،آزادی ،مدرنیته ،جامعهشناسی.
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مقدمه

مسألهی مدرنیته از بدو تاسیر با تمام فراز و فرودها و جدلهای پیرامونش هنـوز ادامـه
دارد و یکی از مسائل اساسی جامعهشناسی بشمار میآید .رخداد و تاسیر علوم انسانی
بطور عام و جامعهشناسی بطور خـا ،،نـوعی چـرخش در مدرنیتـه بـود ،در حالیکـه
وقایعی نظیر انقالب کبیر فرانسه ،انقالب صنعتی انگلستان ،استقالل کشورهای مختلف و
تشکیل ملتها و پدیدآمدن دولتهای مستقلی که حافظ منافع ملتشان بودند ،وضـعیتی
را ترسیم میکرد که گویی بشر به اوج رفاه و سـعادت و در اوج آن ،پـر از قرنهـا بـه
آزادی نائل شده است .اما گذر زمان در واقعیت خـالف آن را نشـان مـیداد؛ مصـادرهی
انقالب کبیر فرانسه توسط روبسبیر ،رشد توامان فقر و ثـروت و افـزایش کمـی طبقـهی
کارگر و سانسور و عدم اجازهی آزادی بیان ،در قالب سانسور دولتهـای وقـت اروپـا،
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سرکوب اعتراضات کارگران ،شکست کمون پاریر و ...متفکران قرن نوزدهم را به تامل
جدیتری پیرامون آزادی بشر و نقش صورتهای نوین ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی در تحقق یا عدم تحقق آزادی بشر واداشت.
اگر در مدرنیته قرن هجدهم تا اوایل قرن نوزدهم انسـان مـدرن خـود را در خـرد
تمام و کمال مییافت و تحقق بهشت زمینی را وعـده مـیداد ،بـا ایـنحـال وضـعیت
شهرهای اروپایی که در بطن و اوج تحوالت جدید بود ،به واقـع خـالف آن را نشـان
میداد .در چنین فضایی بود که متفکرین این دوره در باب تمـدن ،انسـان ،آزادی او و
معنایی که انسان به زندگیاش نسـبت مـیداد ،بـه طـر مبـاحثی پرداختنـد .یکـی از
مهمترین متفکرین این دوره کارل مارکر اسـت .بـیشـک کمتـر کسـی بـه انـدازهی
مارکر ،مسائل قرن نوزدهم و چالشها و بحرانهای مدرنیتـه را درک کـرده اسـت و

شاید هم به همین دلیل است که هنوز مسائل و چالشها و مسائل مارکر مورد توجه
کانونی است.
مشهور است که نظام اندیشهی مارکر و مارکسیسم در کنـار اگزیستانسیالیسـم و
کیرکگارد و از سوی دیگر طر نیهیلیسم از جانب نیهه سه نقد بزرگـی اسـت کـه در
قرن نوزدهم و قبل از تعین و استقرار مدرنیته ،مدرنیته را بـه چـالش کشـیدند و از آن
عبور کردند ،مقالهی حاضر تالش میکند تا نشان دهد که از بین سه قرائت مشهور قرن
نوزدهم ،نقد مارکر و نظام اندیشه وی نه تنها عبور از مدرنیتـه نبـود بلکـه مـارکر

وجهی اجتماعی به نقد سرمایهداری میپردازد و یا به نقد فالسفه ماقبل خـود اهتمـام
دارد ،این مهم بهدلیل عدم تحقق آزادی و ناقص بودن فهـم پیشـینیان از آزادی اسـت.
مارکر تحقق آزادی را در ظهور پراکسیر و آزادی کار انسانی مییابد ،کاری که ذاتـا
اجتماعی است.
 .1تاملی در باب معنای آزادی در ایدئالیسم

آنچه از نوشتههای مارکر از دورهی جوانی هویداست درگیری او بـا نظـام هگـل و
ایدئالیسم آلمان و نقد دیدگاه هگل در این باب است 1.اگر بخـواهیم مـراد و جایگـاه
آزادی در اندیشه مارکر را دریابیم ،در ابتـدا بایسـتی نگـاهی بـه مسـالهی آزادی در
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همهون اسالف مدرنش در پی تحقق آزادی بود ،اگر مارکر در کتابهـای خـود در

ایدئالیسم بیندازیم و در این بین تاکید ما بر دو فیلسوف شـهیر آن خواهـد بـود یعنـی
کانت و هگل.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :مارکر« ،۱۵۷۰ ،دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی» ترجمه حسن مرتضوی ،انتشارات آشتیان ،تهران؛ ،
.۱۱۱-۱۱۷
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کانت در مقاله ای که در پاسخ به پرسـش «روشـنگری چیسـت؟» 1در سـال ۱۵۹۰
منتشر کرد ،ماهیت روشنگری را با آزادی و رهایی انسان از نابالغی و صغارتی که خود
بر خویش روا داشته ...و غلبه بر ناتوانی در به کار گرفتن فهم خـود ،بـدون راهنمـایی
هیچ غیری ،یکی میداند .)kant, 1989: 54-60( .کانت موضع خود را در قبال این مسئله
که خروج از نابالغی چگونه ممکن اسـت ،کـامال روشـن توضـیح میدهـد کـه بـرای
روشنگریای از این نوع تنها چیزی که الزم است ،آزادی است .مضمون اصلی کتـاب
«نقد عقل محض» کانت این است که از این به بعد انسان برای درک اشیاء بایـد صـرفاً
به خود و قوای انتقادی خود متکی باشد .برای تحقق چنین چیزی عقل باید تنها ادعای
«فهم و درک نسبت به چیزی را داشته باشد که آن را مطابق طرحی از آن خودش ایجاد
کرده باشد و نباید اجازه دهد که در حصار طبیعت محبوس بماند -آنگونه که پـیش از
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این محبوس مانده بود -بلکه باید خودش راه را به واسطه احکـام و قضـایایی کـه بـر
قوانین ثابت بنا شده اند ،نشان دهد و این گونـه طبیعـت را وادار کنـد تـا پاسـخگوی
سواالتی شود که خود عقل تعیینشان کرده اسـت»( .کانـتXiii :۱۵۱۱ ،

 )Bایـن عقـل

برای تحقق خودش نیازمند آزادی است( .همان)A738/B766 :
این تغییر نسبت اشیاء با اندیشه انسانی چیزی اسـت کـه کانـت از آن بـه انقـالب
کبرنیکی در اندیشه تعبیر میکند .در تفکر مدرن دیگر اندیشه تابع اشـیاء و ضـرورت
ذاتی آنها نیست ،بلکه این اشیاء هستند که تابع اندیشه و تناسبات درونی آن میشوند.
تفکر جدید سراسر مبتنی بر پیشروینهادن 2و وضع کـردن اشـیاء بـر طبـق اصـول و
ـــــــــــــــــــــــــــ
?1. What is Enlightment
2. Representation

تناسبات خود فکر است.
عقل در دوره مدرن در ذات و حقیقت خودش عین آزادی است نـه اینکـه شـأن و
وصفش آزادی باشد .این عقل مثل گذشته کشف ضرورت نمیکند ،بلکه ضـرورت را
ایجاد میکند و اشیاء و حقایق جهان را بر طبق تعینات ضروری درونی خود ،وضـع و
اعتبار میکند .اگر ضرورت و قاعده و قانونی در جهان مییابیم ،همگی ناشی از عقـل
است ونه ذات و طبیعت اشیاء.
«در کانت تعریفی نیز از آزادی عملی وجود دارد؛ عالوه بر ساحت نظر ،در ساحت
عمل نیز این عقل که همان آزادی است حضور دارد .در حیطه عمل ،آزادی معموال بـه

دلخواه اراده ،فهمیده میشود .اما چه چیزی باعث میشود من یـک گزینـه را از بـین
تمامی گزینش های ممکن انتخاب کنم؟ پیش از پاسخ بایـد دقـت داشـت کـه اساسـاً
گزینه برای من و در نسبت با من است که معنای خود را به مثابه گزینه ای پـیش روی
من خواهد داشت .اهمیت و اولویت هر گزینه نیز بر اسـاس اولـویتی کـه معنـای هـر
گزینه برای من و در نسبت با وضعیت من دارد ،معین میشـود .ایـن اولویـت نیـز بـر
اساس دستور العملی است که خود برای عمل خود برگزیدهام .اما علت برگزیدن یـک
دستورالعمل ،خود من به مثابه فاعل آزاد هستم؛ چرا کـه در غیـر ایـن صـورت دیگـر
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صورت آزادی انتخاب به معنای عدم وجود مانع و محدودیت برای انتخـاب و اعمـال

فاعلی آزاد نخواهم بود .پر خود من علت انتخاب دستورها و عمـل بـر طبـق آنهـا
هستم و چیزی از خارج مرا وادار به این کارها نمیکند .پر مـا انسـانهـا بـه عنـوان
فاعلهایی آزاد ،بر اساس دستورها و قواعد عمل میکنیم .موجودی که طبـق قاعـده و
ال آزاد نیست؛ پر آزادی یعنی
قانون عمل نکند و فقط اتفاقی و تصادفی عمل کند ،اص ً

061

عمل کردن بر اساس قاعده و قانون .این بدان معناست که فاعلها هرگز صـرفاً در پـی
ارضای ساده و طبیعی امیال خود نیستند ،بلکه در پی تحقق دستورهایی هستند که خود
پیش روی خود نهادهاند و در چارچوب همین دستورهای منتخب است که امیال معنـا
پیدا می کنند» (پینکارد۱۵۷۷ ،؛ .)۵۰۵
کانت با توجه به همین نکته بیان میکنـد کـه آزادی حقیقـی ،تنهـا زمـانی محقـق
میشود که قواعد و دستورهای عمل ،از جانب خودمان و نه امر دیگری تعیین شود .بر
اساس همین معنا کانت نشان داد کـه شـبیه انقالبکبرنیکـی در سـاحت اندیشـه ،در
ساحت عمل نیز هنجاری که اراده بر اساس آن متعین میشـود ،نـه بـر اسـاس معیـار
بیرونی مربوط به ذات آنهه با آن روبهرو هستیم ،بلکه بر اساس معیارهای خـود عقـل
باید مشخص شود .بنابراین گزینش در نهایت باید بر اسـاس طرحـی از جانـب خـود
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عقل و بر طبق اقتضائات درونی که از آن نشأت گرفته باشد ،صورت گیـرد نـه اینکـه
اجازه دهیم تا ارادهمان بر اساس امری بیرونی متعین گردد .قواعد و دسـتورهای عمـل
نیز بر اساس همین طر مشخص میشوند .بنابراین آزادی در واقع در صورتی محقق
میشود که اوالً اراده بر طبق قاعده و قانون و ثانیاً بـر طبـق قـانونی خودنهـاده متعـین
گردد .اینجاست که میتوان از تلقی عمیقتری از آزادی عمل سخن گفـت کـه همـان
خودتعینبخشی است؛ آزادیای که موجد ضرورت و قانون است.
اما در اندیشه هگل بحث تحقق آزادی با تبدیل انسان به سوژهی تاریخمنـد ادامـه
می یابد .از منظر هگـل آزادی کـانتی هنـوز تحقـق کامـل نیافتـه اسـت .از منظـر وی
نومن(شی فی نفسه) در

کانت ،آخـرین حصـار جـوهرینی بـود کـه در مقابـل سـوژۀ

خودانگیخته و آزاد کانت مقاومت میکرد .هگل با امتداد سخن کانت که زمان را متعلق

فاهمهی ناب و در نتیجه علیت را در فهم ناب در بستر زمان می دانست ،معتقد اسـت
که «چیزی که در تجربه نباشد ،دانسته نخواهد شد ».اما مـراد از تجربـه ،آن اسـت کـه
امری -از درون -آشکار ،و موجب این احساس شود که حقیقت دارد؛ «چونان حقیقتی
ابدی از درون آشکار شده ،و بسان امری مقدس ملکه و متعلق اعتقاد شده باشد .زیـرا
تجربه عبارت است ازاینکه محتوا -واین محتوا که رو است -بالقوه جـوهر اسـت و
ازاینرو موضوع آگاهی است» ( .) Hegel, 1999: 727-728اما این جوهر که رو اسـت،
فرایند شدن آن چیزی است که خود بالقوهی آن است ،و در حقیقت ،تنهـا در سـایهی
رو است .رو –فی نفسه -خـود آن حرکتـی اسـت کـه شـناختن اسـت؛ تحـول از
بالقوهبودن به فعلیت است؛ تبدیل جوهر به سوژه؛ موضوع آگاهی به خودآگاهی ،یعنی؛
به موضوعی که با رفع خود ،مفهوم شده است .این حرکـت از رو  ،آغـاز و بـه رو
پایان مییابد .به عبارت دیگر ،از انسان آغاز و به انسـان بـاز میگـردد و در بازگشـت
نهایی بـه خویشـتن اسـت کـه سـوژه سـوژه میشـود و آزادی مطلـق انسـان ظهـور
مییابد(چاووشی)۰۵ :۱۰۵۵،
 .2نقد هگلیان جوان بر هگل

هگل جملهی معروفی دارد با این عنوان که« :هرآنچه عقالنی اسـت ،واقعـی اسـت و
هرآنچه واقعی است ،عقالنی است»(1977: 328

 ،)Hegel,امـا واقعیـت قـرن نـوزدهم

آزادی بشر را بههیچ وجه ترسیم نمیکرد ،در نتیجه خردی کـه غـایتش تحقـق آزادی
بود ،در مقام واقع هنوز رخ نداده است.
از منظر متفکران منتقد هگل ،جملهی دوم عبارت فوق هنوز محقق نشده است لذا
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این شدن –شدنای که در خود بازتاب مییابد و در خود خویش تامل یا رویت دارد-

061

یا بایستی دیالکتیک هگلی هنوز ادامه یابد چرا که بر اساس امـر واقعـی ،آزادی(پایـان
آگاهی و رسیدن به خودآگاهی) هنوز محقق نشده است (چرا که واقعیت موجود هنوز
سرشار از فقر و تبعیض و عدم تحقق آزادی بشـر اسـت وتـاریخ هنـوز بـه سـرانجام
نرسیده است) و یا آزادی در معنی راستیناش در خرد محقق نمیشود و نیاز است تـا
بار دیگر انسان و مجموعهی قوایش مورد بازاندیشـی قـرار گیـرد .در وضـعیت قـرن
نوزدهم و اتفاقات و وقایعی که در بستر سیاسی و اجتماعی آن قرن رخ داده بود ،تحقق
آزادی رخ نداده بود و از اینرو مارکر و متفکرین این دوره ،عمدهی انتقادات خود را
به این دوره وارد کردند و از آنجا که غایت مدرنیته در اندیشهی هگل تحقق مییافت،
انتقادات متوجه نظام هگلی شد.
مارکر نیز ،مشکل عدم تحقـق آزادی را در جامعـهی آن روز ،در بنیـاد فلسـفهی
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هگل می دید ،چرا که از نظر آنان هسته و ماهیت اصلی تفکر هگل نیز به نحو مفهومی

1

سیر انجیل و مسیحیت است .به عقیده هگـل ،نفـر محتـوای مسـیحیت بـا محتـوای
فلسفهاش برابر است ،هر چند صورت هریک از آنها متفاوت است .اختالف صـوری
اختالف میان بازنمود 2و مفهوم است (لویت .)۱۹۰ :۱۵۹۱،بنابراین در ورای فالسفهی
مدرن و در راس آن هگل هنوز انسان اسیر مجردات دیگری اسـت و گـویی در آنهـا
مستهلک است ،انسان هنوز به مقام آزادی دست نیافته است .یکی از مهمترین کسـانی
که بر مارکر و وجه االهیاتی تفکر مارکر تاثیر داشـت ،فوئربـاخ بـود ،فوئربـاخ در
فقرات آغازین کتاب اصول فلسفهی آینـده ،ایدئالیسـم آلمـان و در راس آن فلسـفهی
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Begriff
2. Vorstellung

هگل را نوع دیگری از االهیات میداند که هنوز مانع رهایی و آزادی بشر میشود:
« ایدهآلیسم مطلق چیزی جز خرد تحقق یافتهی خداشناسی الیبنیتزی نیست ،چیـزی
جز خرد محض نیست که بصورت نظاممند آشکار گشته است و تمامی حسیات چیزهـا
را زدوده و آنها را به خرد و تفکر محض تبدیل میکند عاری از هر امر بیگانه که تنها بـا
خود بسان ذات تمامی ذوات سر و کار دارد » (فوئرباخ)۱۹ :۱۵۷۱ ،
منظور فوئرباخ از نقد اندیشهی هگل نقد کل فلسفه است ،کل اندیشـهی مـدرن از
یک اندیشه پیروی کردهاند و آن اینکه تمام آنها تبیـین مسـیحیت بودهانـد و در تمـام

یک امر ماورا الطبیعی بعنوان محور فلسفه وجود دارد .در دکارت جوهر اول خداسـت
و بعد اندیشه است! جوهر امتداد ،شـان رتبـیاش از خـدا پـایینتـر اسـت .مونـاد در
الیبنیتر در بعد ذاتی مجرد و آسمانی است .موناد مطلق ذات االهی است .اسـبینوزا
نیز جوهر مطلقی را که حال در صفات است ،برای انسان غیرقابل شناخت میداند ،در
کانت نومن و فنومن از هم جداست و نومن اگر نبود امکان فنومن نیسـت و در نتیجـه
نوعی قدرت ماوراالطبیعه حضور دارد .روان مطلـق در هگـل بهنگـام تنـزل و هبـوط،
طبیعت می شود و روان مطلق را تنها در حیث پدیدارها میتوان فهمید ،پر در نتیجـه
تحقق انسان و طبیعت مشروط به تحقق مطلق است:
«بنابراین اگر ما ایـن ایـده را متحقـق سـازیم ،یعنـی اگـر مـا آن چیـزی را کـه در
خداشناسی یک نظریه است به کنش درآوریم ،پر ما جهان را همهون محصـول اگـو
خواهیم داشت (فیخته) یا حداقل آن چنان کـه بـرای مـا ظـاهر مـی شـود و مـا از آن
میفهمیم ،به مثابه محصول و ادراک فهم خودمان (کانـت) .طبیعـت از قـوانین امکـان
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اینها مساله اساسی ،دین و مسیحیت است .در دورهی مدرن یعنی بعد از قرون وسطی
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تجربه به صورت کلی استنتاج میشود ...ادراک قوانین خود را بـه صـورت پیشـینی از
طبیعت اخذ نمیکند بلکه این قوانین را بر طبیعت تجویز میکند .ایدهآلیسم کانتی کـه
در آن چیزها مطابق خرداند و نه خـرد مطـابق بـا چیزهـا چیـزی جـز تحقـق مفهـوم
خداشناسانه خرد الهی نیست خردی که بـه وسـیله ی چیزهـا تعیـین نمیشـود بلکـه
برعکر چیزها را تعیین میکند» (همان)۵۰ :
در فلسفه ،طبیعت و انسان همیشه تنزل رتبه داشته است .در مسیحیت ذات خداوند
و در دورهی مدرن آگاهی ،هگل هم بنحوی تبیین مسـیحیت دارد .فوئربـاخ در کتـاب
ذات مسیحیت به نقد این الگو می پردازد .در ذات مسیحیت فوئرباخ معتقد است یـک
تفاوت اساسی بین انسان و حیوان است و آن دین است .انسان موجود دیندار است اما
حیوان دیندار نیست ،اما دین چیست؟ دین عبارت است از آگاهی .این تفسیر جدیـد
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331
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از دین است که هرچند دیگر به سیاق آگوستینی حقیقتش غیب و تمنای وصـال غیـب
نیست اما آگاهی بعنوان امر بیرونی هنوز ظهور دارد .فوئرباخ بـرای حـل ایـن معضـل
معتقد است حر را باید بثابـه سـوژه لحـاظ کنـیم و در تمـام تـاریخ فلسـفه غفلـت
فیلسوفان ،عدم چنین لحاظی است و ماتریالیسم در معنای فوئرباخی درست در همین
معنا خالصه میشود یعنی اصالت حر .در واقع توجه فوئرباخ به این مهم اسـت کـه
خود انسان نوعی ،خود انسان فردی را در خود میبلعد و ما تصور میکنیم ایـن خـود
نوعی غیر از خود فردی است .پر کل مابعدالطبیعه دچار توهم است از این حیث کـه
خود نوعی انسان را در واقعیتی موهوم غیر از خودش جعل میکند و بیکرانگـی او را
به امر موهوم دیگری نسبت میدهد .حتی هگل و کانـت و کـل فلسـفه دچـار چنـین
توهمی هستند .دستاورد بزرگ فوئرباخ برای مارکر ،توجه به این مهم است که انسان

در وجود نوع خودش نامتناهی است و زمانی که پی بهنوعیت خودش میبرد در واقـع
پی به نامتناهیت خودش بردهاست .اما این نامتناهیت نه در اندیشهی نوعی بشـر بلکـه
کل ابعاد وجودی او را دربر میگیرد:
« ....بههیچروی تنها با اندیشه نیست که انسان از حیوان جدا میشود بلکه کل
وجود انسان است که انسان را از حیوان متمایز میکند......این آزادی تنها به خاطر
داشتن یک استعداد خا ،نیست ،نه اراده و نه در استعداد خا ،اندیشیدن که
خرد خوانده میشود .این آزادی ،این جهانشمول بودن در کل وجود انسان است»
(همان)۹۵-۹۵ :

 .3نقد مارکس بر هگل

تاکنون اسیر مجردات است و هنوز به آزادی دست نیافته است .مارکر در واقع انسان
دوران خود را اسیر متافیزیکی میدانست که فرجامش جانور منزوی و تنهایی است که
فقط در پی منافع و بهرههی خویش تکاپو میکند و در نتیجـه فهـم نادرسـتی از آزادی
دارد .مارکر از فوئرباخ بدرستی آموخته بود که چنین بیان نادرستی در مفهوم آگـاهی
در ایدهآلیسم ریشه دارد و مقام آزادی در انسان به ساحت کل وجودی او باز میگـردد
و از این حیث در ریشهیابی واژهی آگاهی دست به ابداع فیلولوژیستی 1میزند.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1این دانش را ما در فارسی فقهاللغه می نامیم .فیلولوژی دانش مطالعهی نوشته در منابع تاریخی ،با توجه به ترکیب
جنبههای ادبی ،تاریخی ،و زبانشناختی آن است .فیلولوژی کالسیک به دانش فیلولوژی یونانی ،التین ،و

تحقق پراکسیس بمثابهی آزادی و بنیاد انسان (در پرتو نقد مارکس بر مدرنیته)

مارکر هم به تبع از فوئرباخ معتقد است که مدرنیته هنوز محقق نشده است انسان هم

سانسکریت گفته میشود .فیلولوژی کالسیک پیش از فیلولوژی ،و در زمان انسانگرایی دوران نوزایش اروپا،
شکل گرفت ،اما بعدها با فیلولوژی زبانهای اروپایی (آلمانی ،سلتی ،اسالوی ،و دیگرها) و زبانهای نااروپایی
(سانسکریت ،فارسی ،عربی ،چینی ،و دیگرها) ادغام شد .مطالعات هند-اروپایی به فیلولوژی زبانهای هند-
اروپایی و مطالعات تطبیقی گفته میشود .در واقع وقتی عالم جدیدی در اروپا رخ داد متفکرین این دوره همانند
سایر ادوار دست به ابداعات و تفسیرهای نو و تازهای از لغات بمنظور درک شرائط تاریخی و اجتماعی متون بر
اساس روش هرمنوتیکی خود زدند.

069

مارکر در ایدئولوژی آلمانی تعریف جدید خود را از لفظ بووستاین 1چنین بیـان
میدارد:
«آگاهی( )das bewusstseinهرگز نمیتواند چیزی جز وجود (هستی) آگاهمند ( das

 )bewusster Seinباشد» (.)Marx, 1976: 5/ 36
مارکر در این عبارت میگوید آگاهی یعنی هستی آگاهمند ،بنابراین آگاهی امری
مجرد ،انتزاعی و یکتا نیست و آگاهی همواره در درون کل بسیط دیگری معنا مییابـد
یعنی آگاهی بمعنای آگاهشدن از و در معنا مییابد .بنابراین در نـزد مـارکر بـرخالف
تمام اسالف متفکرین مدرن بنیاد آزادی دیگر آگاهی و خودآگاهی نیست بلکه آگـاهی
در وجودی محقق میشود که آگاهبودن از چیزی است.
بر این اساس مارکر در رسالهی دکتری خود کـه رسـالهی آزادی اسـت ،مـدعی
میشود که میخواهد گرهی ناگشودهای در تاریخ فلسفه – یکسـان پنداشـتن فیزیـک
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دموکریت و اپیکور  -را بگشاید .در تاریخ فلسفه از ابتدا این نظر رایج بود که فیزیـک
دموکریت و اپیکور در اساس تفاوتی بـا هـم ندارنـد؛ اپیکـور بـه بازنویسـی نظـرات
دموکریت پرداخته و اگر این جا و آنجا هم به ظاهر تفاوتهایی وجـود دارد ناشـی از
نکتهپردازیهای دلبخواهانهی اپیکور است تا نظرات خود را از آرای دموکریت متمایز
نشان دهد .مارکر هر چند به مبانی مشترک فیزیک دموکریت و اپیکور توجه دارد اما
اپیکور و دموکریت را نهایت متعلق به دو مکتب مهم در تاریخ اندیشهی فلسفی یونانی
میداند :یکی حلقه ی فلسفه رواقی ،اپیکـوری ،شـکگرا و دیگـری حلقـهای بـا نـام
عمومی تفکر اسکندرانی (راکمور.)۹۱-۹۷ :۱۵۹۰،
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Bewusstein

اما سوال این است که چه تفاوت برجستهای میان فلسفهی اپیکـور و دموکریتـوس
قرار دارد که از نظر مارکر حائز اهمیت است؟
دموکریت معتقد بود در جهان طبیعت چیزی جز اتم وخال وجود نـدارد .او بـرای
اتمها ذات یکسانی قائل بود و در عین حال از نظر او اتمها در اندازه و شکل و وضع و
ترتیب (یعنی ترتیب ترکیب اتمها) از هم متمایز میشوند .از نظر دموکریت ،از آنجـا
که اتم هستی مطلق و ابدی است و همه چیز از اتم تشکیل شده است پر در جهان نه
چیزی خلق و نه نابود می شود؛ بلکه همه چیز هست و تغییر مییابد .دموکریت بـرای

این حرکت و تغییر را ناشی از ضرورت صرف میداند .به همین دلیل مطابق نظریـهی
اتمی او ،با دانستن موقعیت ،سرعت و جهت اتم میتـوان آینـدهی حرکـت اتـم را بـا
قطعیت پیشبینی کرد .همین طرز تلقی چون بـه متافیزیـک دموکریـت کشـیده شـود
نتیجهای جز این به دست نمیآید که زندگی انسان در ضرورت مطلـق و سرنوشـت و
تقدیر خدشهناپذیر است( .عبادیان و قاضی مرادی)۱۱-۱۵ :۱۵۷۱،
اما هرچند بنیاد فیزیک اپیکور بر فیزیک دموکریت استوار است اما در نظریهی اتمـی
دست کم در مورد وضعیت اتمها و حرکت آن در فلسفهی اپیکور متفاوت است و همین
مورد مهم بنظر مارکر چرخشی ماهوی را در بنیاد متافیزیکیاش رقم خواهد زد.
یکی از مهمترین تفاوتها ماهیت مستقل اتم در سـاختار مـاده اسـت کـه از نظـر
اپیکور نوعی آزادی را برای او در بستر ماده به ارمغان خواهد آورد .اپیکور عـالوه بـر
شکل و اندازه برای اتمها ،وزن قائل شد و آن را عامـل اولیـهی حرکـت اتـم در خـال
معرفی کرد .به این معنی که اتم به واسطهی وزن خـود در خـط حرکـت سـقوطی در

تحقق پراکسیس بمثابهی آزادی و بنیاد انسان (در پرتو نقد مارکس بر مدرنیته)

حرکت اتمها و تغییر در ترکیب آنان با یکدیگر ،طر یا هدفی از پیش قائل نیسـت .او
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مسیر مستقیم دارد .حرکتی با سرعت ثابت که برآمدهی ذات طبیعی خـود اتـم بـوده و
هیچ علت و ضرورتی در خارج از هستی اتم ندارد .اما اگر اتـم فقـط چنـین حرکتـی
داشته باشد که به واسطهی فقط وزن ،حرکت دیگری برای آن متصور نیست  -برخورد
اتم ها با یکدیگر و بنابراین خلق اشیا و پدیدههای طبیعت ناممکن میشود .از ایـن رو
منطقا باید حرکت دیگری وجود داشته باشد کـه اپیکـور آن را انحـراف اتـم از مسـیر
مستقیم میداند( .همانجا)
اپیکور معتقد است که حرکت انحرافی اتمها از مسـیر مسـتقیم سـقوطی ،حرکتـی
خود به خودی و تصادفی است که در مکان و زمان نامشخصی روی میدهد و باعـث
تالقی و دفع اتم ها نسبت به یکدیگر میشود .این حرکتی است که علت معینی ندارد.
با قائلشدن به تصادفی بودن این حرکت ،اپیکور عنصر تصادف را وارد توضیح جهان
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طبیعی کرده و جبرگرایی تام و بیخدشهی دموکریت را نفی میکند.
استوار داشتن بنیان متافیزیک اپیکور بر فیزیکی او و به ویژه حرکت انحراف اتم از
مسیر مستقیم ،مارکر را به این نتیجه میرساند که تمام فلسفهی اپیکور متأثر از همین
حرکت بوده و این حرکت ،هر قلمروی از فلسفهی او را البته متناسب بـا ویژگیهـای
خا ،همان قلمرو ،تعین میبخشد .مارکر به این علت بر اپیکور تاکید میکند تا بـه
ما تذکر دهد که از رفتار اشیا میتوان به وضع آنان پی بـرد .در فلسـفهی اپیکـور ایـن
حرکت از جمله معرف و تعینبخش فردیت انتزاعی است که در هر قلمروی ،از خـود
اتم تا هستی خدایان ،بروز مییابد .در مورد خود اتم ،فردیت انتزاعی ،برای خود بودن
محض است که اگر در کلیت بروز نیابد و فقط با یک شیوهی معین هسـتی  -حرکـت
در مسیر مستقیم  -تعین یابد ،نقض و نفی میشود .فردیـت محـض اتـم در نفـی هـر

شیوهی هستی متعین شده توسط هستی دیگر ،تحقـق مییابـد .از ایـن لحـاظ اتـم در
کلیت ،در برای خود بودن محض است که میتواند به عنوان هستی مستقل ،بـدون آن
که شیوهی هستیاش محض با واسطهی هستی دیگری تعین یابد ،در ارتباط بـا دیگـر
اتمها قرار گرفته و جهان طبیعی را خلق کند.
با تعمیم چنین نگاهی بر زندگی انسـان در مییـابیم کـه انسـان در مسـیری کـه از
شیوهی هستی مبتنی بر طبیعت صرف خود انحراف مـیجویـد ،زادهی طبیعـت بـودن
خود را از دست میدهد و در ارتباط با هستی دیگری قرار میگیرد .اما این ارتبـاط در

ممکن میشود که هستی دیگری که او خودش با آن ارتباط دارد وجود متفاوتی نباشد.
اما انسان تا به چنین جایگاهی برسد ،باید در خودش ،هستی نسبی خود را یعنی قدرت
اشتیاق و توانایی فقط طبیعی بودن را از سر گذرانده باشد .تحقق این امر ،همـان آگـاه
بودن و شدن انسان است .ارتباط انسان با هستی انسانی دیگر به معنای آگاهشدن انسان
است .بعبارت دیگر تحقق هستیآگاهشدهی انسان فقـط در ارتبـاط انسـان بـا هسـتی
دیگری ممکن است (همان.)۱۱-۱۵ :
اما این فراگذشتن از طبیعی بودن انسان چگونه رخ میدهد؟ مارکر پاسخ میدهد
از طریق انحراف غیر مستقیم ،پر بنیاد طبیعت و تکامل آن بـر صـیرورت حاصـل از
انحراف اتم از مسیر مستقیم استوار است و در نتیجه بنیـاد طبیعـت آن بـه آن در بسـتر
همین انحراف و حرکت اتم استوار است البته حرکتی که برای هر اتم در قلمرو معینی
بسته به شرائط زمانی و مکانی خودش رخ میدهد .در نتیجه قوام انسان بمثابه وجـود
نوعی و از جمله آگاهمندی او بر حرکت و عمل استوار است که البته ایـن حرکـت بـر
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مرحلهی انحراف جستن از زادهی طبیعت بودن یا طبیعی بودن صرف ،بـا ایـن شـرط
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اساس هستی دیگر اتمها متعین میشود ،عملـی آزادانـه کـه البتـه در بسـتر ضـرورت
طبیعت رخ میدهد و اصوال در پرتو چنین عملی است که آگاهبودن از غیر معنا مییابد
و آگاهی ظهور میکند .اما وجه این عمل چیست و این عمل اصوال در چه بستری معنا
و مفهوم مییابد و به آگاه بودگی انسان منجر میشود؟
مارکر در تزهای دربارهی فوئرباخ بنیاد متافیزیکی نظر خودش را بنحو موجز بیان
میدارد (ابتدا در تز ششم فوئرباخ پرده از موجـود نـوعی انسـانی بـا نقـد فوئربـاخ و
منظورش از آن برمیدارد:
«فوئرباخ ماهیت مذهبی را به ماهیت انسانی تاویل میکند اما ماهیت انسانی چیزی
انتزاعی هرفرد جداگانه نیست .ماهیت انسانی در واقعیت خـود مجموعـهی مناسـبات
اجتماعی است»(مارکر و انگلر)۵۵۷ :۱۵۵۵،
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و در تز هفتم چنین ابراز میدارد که:
«باینجهت ،فوئرباخ نمیبیند که احساس مذهبی خود محصول اجتمـاعی اسـت و
فرد تجریدی که مورد تحلیل اوست ،در واقعیت امر به شکل اجتماعی معینـی متعلـق
است»( .همانجا)
پر نوعیت انسان در نزد مارکر تنها در جامعه و در بستر روابط اجتماعی و کار
انسانی وجهی اجتماعی می یابد که غایت آن امـری اسـت کـه بـه پراکسـیر تعبیـر
میکنیم .نظر مارکر تاکید بر این ایده است که آدمیان اساسا یا ذاتـا بـه نـوع خـود
مرتبطند زیرا آدمی حیوان اجتماعی است ،حیوانی است که با کسـانی از نـوع خـود
زندگی میکند و بقایش در زندگیکردن و کارکردن با آنان به صورت نوعی رابطـه،
همکاری است .وی سرانجام در تز هشتم دربارهی فوئرباخ بنیاد انسان در پرتو وجود

نوعی را چنین بیان میدارد:
«کل زندگی اجتماعی انسان اساسا امر پراتیک است .کلیهی رازورزیهایی که تئوری
را به عرفان میکشاند ،حل معقوالنهی خود را در پراکسیر انسانی و درک این
پراکسیر میداند» (همان)۵۱۱-۵۱۷ :

بنابراین آن کل وجودی انسان که حتی آگاهی در آن نزد مارکر به هستی آگاه شده
مبدل میشود چیزی نیز جز پراکسیر نیسـت و تحقـق پراکسـیر هـم یعنـی انسـان
اجتماعی و رخداد جامعه در کمونیسم .در مـارکر بنیـاد آزادی در انسـان زمـانی رخ
میدهد که پراکسیر در ساحت انسانی ظهور کند.
بایستی غالبا معادل با گمینشن 2بهمعنای اجتماع یا سوسایتی 3به معنـای جامعـه تعبیـر
شود( .وود)۹۰ :۱۵۷۱،
در واقع سرچشمهی برداشت مـارکر از آزادی بـرخالف فیلسـوفان تـاریخ و در
راس آن هگل دیگر در نسبت با آگاهی تعریف نمیشود بلکه آزادی در نسبت با هستی
زنده و فعال در جامعه یعنی انسان اجتماعی و تولید کننده معنـا مییابـد تـازه در ایـن
مرحله است که انسان که خود صورت برتر طبیعـت بـود بـا طبیعـت و هسـتی متحـد
میبیند و آنجا آزادی انسان در رسیدن او بـه پراکسـیر و ظهـور پراکسـیر محقـق
میشود:
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از لحاظ مارکر ،اصطال گتونگزویزن 1که به معنـی ذات انسـانی تلقـی میشـود

«کارگر نمود سوبژکتیو این واقعیت است که سرمایه ،انسانی است که یکسره خود را
071

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Gattungswesen
2. Geminshen
3. Society

از دست داده است ،چنانکه سرمایه نمود ابژکتیو این واقعیت است که کار ،انسانی
است که یکسره خود را از دست دادهاست»( .همان)۱۰۷ :

در این عبارت مهم مارکر دو نکته ی اساسی را می گوید اوال از وحـدت کـار و
طبیعت (=سرمایه) می گوید چرا که اگر بب ذیریم بنیاد انسان بـر قـوای تولیـد وی در
وجه کار استوار است هرآن چه که در تولید بشکل کاال در می آیـد در واقـع سـرمایه
است پر سرمایه و انسان دو روی یک سکه اند و در هنگام صحبت از ماتریالیسم در
معنای مارکر باید از شرائطی سخن گفت که به انسان اجازه ی تولید در قالب کار را
می دهد و فضایی است که انرژی و محرک قوای تولید انسان است مـارکر همـهی
این امور را سرمایه می خواند .از این حیث بنیاد طبیعت و ماتریال چیزی نیست جـز
سرمایه و همه ی تولید انسان در شکل کاال در قالب سرمایه متولد می شود .در نتیجه
ماتریالیسم در بستر تاریخ در معن ای مارکر روایت همین نسـبت کـار و سـرمایه و
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ترسیم جداافتادگی این دو است تا رسیدن به پراکسیر که انسان با طبیعت و سرمایه
وحدت مییابد.
مارکر در تعریف سرمایه مینویسد:
«سرمایه نیروی اجتماعی بیگانهشدهی مستقلی است که به مثابهی شـیء 1در برابـر
جامعه ایستاده است» ( )Marx & Engels, 1975: 3/ 725-726منظور از شیء در اینجا امر
نامتعین است که انسان آن را جدا افتادهی از خویشتن خویش مییابد و متوجه این امر
نیست که سرمایه ،با کار اوست که معین و بشکل کاال در میآید .این تغییر و تحوالت
در بستر تولید و روابط تولید متکامل میشوند .در نظریهی مارکر آنهه در آن از همه
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Sache

اصلیتر و مهمتر است ،تحلیل تطورات سرمایه و اصـل بـودن سـرمایه بعنـوان بنیـاد
اقتصاد در تمامی ادوار است:
«مالکیت ارضی بدون سرمایه ،مردهای بیش نیست .پیـروزی متمدنانـهی مالکیـت
منقول دقیقا آشکار کرد که کـار انسـان و نـه اشـیا مـرده سرچشـمهی ثـروت اسـت»
(مارکر )۱۷۱ :۱۵۷۰،و همهنین استفاده از این تحلیل اقتصادی بـه منزلـهی کلیـدی
برای فهم تحوالت جامعه در بستر تاریخ در کل است:
«تفاوت بین سرمایه و زمین ،بین بهره و رانت ارضی و تمایز بین هردوی آن ها با مزد،
صنعت و کشاورزی ،تفاوت بین مالکیت خصوصی منقول و نامنقول ناشی از ماهیت
تضاد بین سرمایه و کار» (مارکر)۱۰۷ :۱۵۷۰،

بنابراین حرکت تاریخ مسیر جـداافتادگی انسـان و کـارخودش از سـرمایه اسـت.
انسانای که با کار خود امور را ارزشمند میکند و کاال را بشکل سرمایه درمیآورد و از
بستر چنین تحولی خود نیز متحول میشود:
« در تقابل صنعت با مالکیت ارضی نامنقول ،صرفا شیوهای که در آن صـنعت ابتـدا
پدیدار شد ،و تقابل آن با کشـاورزی کـه در چـارچوب آن صـنعت رشـد کـرد ،بیـان
میشود .این تفاوت بین صنعت و کشاورزی به عنوان نوع خاصی کار ،تا زمانی تفاوتی
بنیادی ،مهم و حیات بخش باقی خواهد ماند که صنعت (زندگی شهری) در تقابـل بـا
مالکیت ارضی زندگی اشرافی (فئـودالی) رشـد کنـد ،و مشخصـههای فئـودالی ضـد
خویش را در شکل انحصار ،صنعت پیشهوری ،اصناف و رستهها به دوش بکشـد .بـا
توجه به این شکلها ،کار هنوز واجد معنایی ظاهرا اجتماعی ،معنای کمونتهی راستین
است و هنوز به مرحلهی بی اعتنایی به محتوایش ،مرحلهی برای خود بودگی کـاملش
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چیزها نیست بلکه تفاوتی است تاریخی مرحلهای تثبیت شده در شکل گیری و رشد
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یعنی نادیده گرفتن تمام هستیهای دیگر و از این رو سرمایهی آزادشده ،نرسیده است.
اما تکامل ضروری کار همانا صنعت آزادشده و قـائم بـه ذات ،وسـرمایهی آزاد شـده
است» (همانجا)
بنا به آنچه گفته شد در مییابیم که انسان فوئربـاخی در طبیعـت منفعـل اسـت و
طبیعت و ابژههای حسی او الیتغیر و ثابتاند .در اینجا طبیعت دیگر بـر انسـان مقـدم
میشود ،انسان اسیر طبیعت است و در چنین مبنایی از ماتریالیسم میتوان از ترجمهی
ماتریالیسم به مادهگرایی استفاده کرد امـا مـارکر خـود منتقـد ایـن نـوع ماتریالیسـم
است،در ماتریالیسم فوئرباخی دیگر دیالکتیـک و صـیرورت معنـایی نـدارد .در نگـاه
ماتریالیسم مارکر این انسان نیست که مقهور طبیعت و ابژههای حسـی خـود اسـت
هرچند که در هر مرحلهی تاریخ بنا بر شرائط محـدود و براسـاس عمـل و طر هـای
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گذشته بسمت تحقق آزادی خود از دل ضرورتها پـیش مـیرود و ایـن ضـرورت و
توجه به ضرورت را نبایستی به جبرگرایی در اندیشهی مارکر تعبیر کرد.
انسان در طر نظری خویش که ناشی از کار و فعالیت گذشته است ابژههای حسی
خود را میسازد و در تحول ابژه خود نیز دگرگون میشود .بنابراین غایت ماتریالیسـم
در بستر تاریخ تحقق پراکسیر است و بنیاد آن تا تحقق کامل بر کار و فعالیت بشـری
استوار است و معنای ماتریال 1نیز اصوال بایستی در چنین فضـایی فهـم و درک شـود.
بعبارت دیگر از نظر مارکر ،سوژه در تغییر عالم با پراکسیر تحقق مـی یابـد تغییـر
یعنی پراکسیر در نسبت با عالم .سوژه در توصیف عالم اشکال از خودبیگانهی عمـل
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Material

خودش را توصیف کرده است .انسان دیگر عمل و در معنای دقیـق پراکسـیر اسـت.
تاریخ دیگر تاریخ کار انسان در نسبت با قوای تولید و آفرینشگری او و تحقق کاالیی
است که ریشه در قوای تولید انسان دارد.
اما مسالهی دیگـری کـه بایسـتی در اینجـا مطـر شـود بحثـی اسـت در کتـاب

ایدئولوژی آلمـانی اسـت کـه عنـوانش فوئربـاخ و رویـارویی بیـنش ماتریالیسـتی و
ایدئالیستی است .در این مقاله از رویارویی ایده و ماتریال صحبت شده است اما منظور
مارکر از این تقابل همانطور که در باال ذکر شد تقابل امـر ثابـت در مقابـل تغییـر و

دلیل اینکه مارکر آموزهی خود را به این طریق توضیح میدهد آن است که ایـن
آموزه قصد دارد آن روابط یا «اشکال» اجتماعی را که مردم فعالیتهـای تولیـدی را در
قالب آنها انجام میدهند برحسب محتوا (یا ماتریالی)ای تبیین کند که درون آن اشکال
جای دارد – برحسب «آنهه [افراد] تولید میکنند و چگونگی تولیدشان» .تا حدی کـه
انگیزه این باشد ،طبیعت و ماتریال در ماتریالیسم تاریخی باید نه بـا «ذهـن» یـا «رو »
بلکه با «شکل» (اجتماعی) مقابله شود ،و ابداً دلیلی ندارد کـه ماتریالیسـم را بـه هـیچ
دیدگاه خاصی دربارهی «تقدم» هستی بر اندیشه یـا «تقـدم» طبیعـت بـر رو مربـوط
ســازیم( .وود ،)۵۵۵ :۱۵۷۱،بنــابراین تاکیــد مــارکر بــر پراکســیر و رفــع توامــان
ماتریالیسم مکانیکی و سویهی فعال ایدئالیسم در مـارکر را بایـد در ایـن فقـرات از
کتاب ایدئولوژی بعنوان تفسیر ماتریالیسم در نظر بگیریم .ماتریالیسم فعال مارکر نـه
ایدئالیسم هگلی است و نـه ماتریالیسـم مکـانیکی(قرن هجـدهمی و فوئربـاخی) کـه
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بخواهیم از دو رویکرد ماتریالیسم و ایدئالیسم در تاریخ نام ببـریم ،در واقـع از منظـر
مارکر در هر مرحله از تاریخ فیلسوفان در تفسیر جهان بعلت غفلت از کار از ایدهی
طبیعت که شکل روبنای از کار و تولید است ،بحث کردهاند در حالیکه بحـث بـر سـر
تغییر جهان است:
«فالسفه فقط دنیا را باشکال گوناگون تعبیر و تفسیر کردهاند و حال آنکه مطلب بر
سر تغییر دادن آنهاست» (مارکر و انگلر)۵۱۱ :۱۵۵۵،
بنیاد ماتریالیسم مارکر بر کار و فعالیت قصدمند انسانی استوار است که در نهایت
به پراکسیر ختم میشود .بعبارت دیگر سوژه در فعـل خـودش بـه خـودش تحقـق
میدهد ،مارکر قائل بـه پراکسـیر اسـت امـا پراکسـیر تـاکنون رخ ندادهاسـت و
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ماتریالیسم فعال مارکر در بستر تاریخ دنبال توصیف تمام آن چه در تاریخ متافیزیـک
بعنوان شکل بیگانه شدهی کار 1است .بر اساس چنین تفسیری ،انسان هم دچار شـکل
خودبیگانه شدهی تقدم عمل بر نظر و تقدم نظر بر عمل قرار گرفته است .در واقـع در
کل تاریخ متافیزیک بعلت غفلت انسان از پراکسیر یـا انسـان اسـیر مفـاهیم ثابـت و
انتزاعی اندیشه در مواجههی با طبیعت قرار گرفته است و یا خود را اسیر طبیعت یافته
است .بعبارت دیگر ماتریالیسم فعال در نزد مارکر هم حیث طبیعی دارد و هم حیـث
آگاهی .حیث طبیعی ،ساخت و صورتبندی انرژیها و امکانهای برآمدهی از اوست و
حیث آگاهی نیروهای مولده و مناسبات تولید در قالب پراکسیر است .مناسبات تولید
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. The Enfremdete Arbeit

حیث مالکیت و لوازم این مالکیت است .مالکیت ابزار و ثروت و دیگر انسان هـا ،بـر
چه اساسی شکل می گیرد ابزارها بین افراد جامعه چـه کسـانی حکمرانـی میکننـد و
روابط بر اساس این نوع مالکیت شکل می گیرد.

تحقق پراکسیس بمثابهی آزادی و بنیاد انسان (در پرتو نقد مارکس بر مدرنیته)

080

نتیجهگیری

مارکر تصریح دارد که تمامی آالم و رنجهای انسان بر مبنای کار او در قالب تولید رخ
میدهد ،بنابراین انسان شور و رنجش و تمامی ابعاد وجودیاش را در کار خود مییابد
و تمامی ابژههای انسانی نیز در خدمت کار اوست .اما کـار انسـان در نسـبت بـا کـار
دیگران و همکاری آنان شکل میگیرد .از منظر مارکر در فلسفهی اپیکور این حرکت
اتمهاست که در برخورد با اتمهای دیگر ،هستی خود را مییابند و پی به نوعیت خود
میبرند .بر این اساس نظر مارکر تاکید بر این ایده است که آدمیان ذاتا به نـوع خـود
مرتبطاند زیرا آدمی طبیعتا حیوان گلهای با حیوان اجتماعی است ،حیوانی است که بـا
کسانی از نوع خود زندگی میکند و بقایش در زندگی کردن و کار کـردن بـا آنـان بـه
صورت نوعی رابطه همکاری است .این خصیصه همکاری از نظـر مـارکر بـه تمـام
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331
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جوامع تعلق دارد ،و به هر صورت در جامعه سرمایه داری قـویتـر اسـت تـا در هـر
جامعه پیشین .ایدئولوژی های فردگرایانه ممکن است روابط اجتماعی سرمایه داری را
مخفی یا تحریف کنند ،ولی نمی توانند آنها را نادیده گیرند .بههمیندلیل مـارکر در
تز دهم ماهیت ماتریالیسم خود را با جامعه و تحقق جامعه پیوند میزنـد .بنیـاد علـوم
بهجای آن که فلسفه و تفسیر عالم بر مبنای آگاهی و مقوالت فاهمه باشد بایستی علمی
باشد که مناسبات انسانی و وجه تولیدی کنش او و نیز روابط حاکم بر آن را در قالـب
اجتماع و جامعه توضیح دهد؛ این علم چیزی نیست جز جامعهشناسی .از ایـن حیـث
نزد مارکر راسالعلوم جامعهشناسی است و رسالت این علم تغییر جهان و آگاه کردن
آدمیان برای ظهور پراکسیر و تحقق جامعهی انسانی شده است.
بنابراین آگاهی و به تبع آن آزادی ،همان طور که اسـالف مـارکر اذعـان داشـتند
امری ثابت نیست بلکه با تحوالت اجتماعی دستخوش تغییر است و این تغییر الی االبد
ادامه دارد اگر هم مارکر صحبت از جامعهی کمونیستی میکند ،آنجـا پراکسـیر و

ظهور اجتماعی واقعی کار رخ داده است اما این جمله بمعنی ثابت دیدن آگاهی انسان
نیست تازه در تحقق کمونیسم است که انسان پی به پراکسیر بعنوان بنیاد خـود بـرده
است و آن به آن در شرائط آزاد خود به تولید و خودآفرینشگریاش در قالـب تولیـد
ادامه میدهد اما در آن جامعه که انسانیت انسان تنهـا بـا ظهـور پراکسـیر در تحقـق
جامعه رخ میدهد ،بعبارت دیگر تنها در متن و زمینـه اجتمـاعی اسـت کـه عینیـت و
ذهنیت ،معنویت و مادهگرایی ،پویایی و ایستایی از متناقض بودن بـاز مـیایسـتند و از
این رو چنین تناقضاتی وجود نخواهند داشت .حل تضادهای نظـری تنهـا از راههـای
عملی و قدرت عمل انسان امکان پذیر است .بنابراین ،حل آنها به هـیچ وجـه وظیفـه
سبب آنکه آن را مسالهای صرفا نظری دید نتوانست به انجام رساند.
پر معنای واقعی آزادی نزد مارکر ،خودتحققبخشـی تواناییهـای خـودش در
قالب تولید و کار است و زمانی که هیچ مرجع بیرونی مانع کار او نشـود او جـدای از
خویشتن و در نتیجه بیگانه از کارش و تواناییهایش نیست .بنابراین آزادی بمثابه بنیاد
انسان در مارکر عین پراکسیر است؛ در نزد مارکر حرکت تاریخ کار و تمتـع او از
کار است و زمانی که انسان از کار خودش متمتع نیست ،تاریخ حرکت میکنـد یعنـی
تاریخ ظهور کار یگانه شدهی انسان است یعنی کاری که با تمتـع همـراه نیسـت ،امـا
انسان در کجـا خویشـتن را مییابـد؟ بـهنحـوی در تولـد جامعهشناسـی (در تحقـق
کمونیسم) یعنی جایی که انسان ،انسان را توضیح میدهد و این توضیح نه بـر اسـاس
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صرف معرفت نیست ،بلکه وظیفه واقعی زندگی است ،وظیفهای که فلسـفه دقیقـا بـه

مشیت االهی و یا امر بیرونی بلکه توسط خـودش و بـرای خـودش .در نـزد مـارکر
جامعهشناسی چیزی نیست جز تاریخ تحـوالت اجتمـاعی در گـذر زمـان ،وظیفـهی
جامعهشناسی نیز نقد هر امری که مناسبات انسان را به امری غیر از خود جامعه ارجاع
دهد ،است و تنها در بستر انسان اجتماعی شده و توضیح مناسبات اجتماعی است کـه
آزادی بطور واقعی رخ میدهد.
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