
 

  کنندگیفراتعیني و تضاد
  آلتوسر لویی
  زنگنه مهران

  
 روسی مارکسیسم با یکسو از او است. گذشته قرن یبرجسته فیلسوفان جمله از آلتوسر :مرتجم یادداشت

 است بهرت یا او، خود به است. پرداخته مقابله به فلسفه یعرصه در »هگلی گرایشات« با دیگر سوی از و
 حال عني در و درخشان بسیار سئواالت و نکات علريغم مارکس، از او ائتقر شکل یا نوع به بگوئیم
 مطرح آنان بني تفاوت و مارکسی و هگلی دیالکتیک مفهوم باره در که سئواالتی مثل برانگیزی بحث
 به منجمله که ایسیاسی ایرادات از صرفنظر اند.شده گرفته و گرفت بسیار ایرادات توانمی است، کرده
 او هایدریافت فلسفی سطح در اند،شده گرفته و گرفت توانمی ۶۸ دانشجویی جنبش در او نقش

گاهی، از او ارزیابیی تاریخ او، نظریه به منجمله  طریق از سوژه به انسان تبدیل ینحوه به خودآ
   .اندمورد منازعهو غريه  زدن) (صدا استیضاح
 آید،می »مطلق« قادر او نزد نظر به که ایدئولوژی آلتوسری، برای مثال، میهامف تمشکال از صرفنظر

کسیسپ در پیگريی عدم به حداقل را آلتوسر توانمی  متهم مسئله) حل و بررسی طرح، (روند تئوریک را
 همانطور ایدئولوژیک، هایدستگاه با او برخورد در »دولت و ایدئولوژیک هایدستگاه« مقاله در کرد.
 دید. توانمی هادستگاه این از شفاف و دقیق تعریف دمع دررا این ناپیگريی  اند،کرده مطرح دیگران که
 کجا که سئوال این به است شده آثار او مورد در که هاییبحثنزد دیگران و ایضا  و مورد این در او نزد

گر ۱یافت. تواننمی کجاست، مرزشان و یابندمی پایان ایدئولوژیک هایدستگاه کید باید چه ا  این کرد تا
 گرامشی »خام« اعتبار این به و ناتمام دریافت به نسبت است، گرامشی تامالت بر مبتنی که دریافت،

 با گردد.می سرکوب) دستگاه (یعنی آن سخت هسته به دولت تقلیل مانع و شود،می محسوب »پیشرفت«
صورت  های ایدئولوژیکمفهوم دستگاهوارد کردن با ، »پیشرفت« ایناما  ،الذکرفوق مشکل به توجه
 یک به اشاره فقط یعنی ،است »ایدئولوژیک مفهوم« یک کلمه آلتوسری معنای به اتفاقاکه  گريدمی

  ۲بکند. عرضه روابط آن از دقیقی شناخت آنکه بدون دارد روابط مجموعه
 و تاریخ تئوری یحوزه به دیگری یحوزه از را فراتعیني مفهوم آلتوسر دارید، دست در که ایمقاله در

 (شروط) شرط کرد: مطرح حتبُ فلسفی سئوال یک توانمی چیز هر از پیش دهد.می انتقال انقالب
 پیشني، یحوزه به نسبت بیگانه دیگر، یحوزه به حوزه یک از فراتعیني) اینجا (در مفهوم یک انتقال

                                                 
 اجتناب اینجا در آنان یهمه ذکر از که اندشده مطرح رابطه این در دیگری بسیار سئواالت، سئوال اینعالوه بر   ۱

  شود.می
 و مارکسیسم« نام به ترجمه ماخذ مقاالت مجموعه همني در ایمقاله به شود رجوع »ایدئولوژیک مفهوم« مورد در  ۲

  ».مانیسمهو



 

 مکان شناخت، میدان در تفاوت حداقل آیا پرسید توانمی آلتوسر خود مفاهیم بردن کار به با ۳چیست؟
 قرار توجه مورد بایدنمی جدید، یحوزه و دیگر یحوزه در آن با رابطه در دیگر مفاهیم و مفهوم طرح

   بگريند؟
 مفاهیم، سایر با جدید مفهوم نسبت و آن، تعریف و تعیني مسئله ندارد، کننده تعیني اهمیت اصطالح خود

 وارد با که است تغیرياتی بررسی و آن از ابهام رفع و سازگاری جهت از بویژه بنیادی، مفاهیم باالخص
 کندمی ادعا منت این در آلتوسر وقتی گريند.می صورت موجود هایگزاره سیستم رد مفهوم این کردن

 بودن حقیقی منجمله دیگر، هایکنندگیتعیني بودن حقیقی آیا است، حقیقی کنندگی تعیني فراتعیني
گر روند؟نمی سئوال زیر ، مارکس)»(نهائی تحلیل در کنندگی تعیني«  حقیقی عدم نتایج آنگاه روندمی ا

و  بود؟ خواهد چه واقع) عالم در (و نظری سیستم چارچوب در »نهائی تحلیل در کنندگی تعیني« بودن
  در غري این صورت نسبت فراتعني و تعیني کنندگی در تحلیل نهایی چیست؟  

 رفته کار به رویا علل »کردن روشن« برای حوزه آن در است. شده اخذ روانشناسی ازفراتعني  مفهوم
 نتیجه با یک هر و یکدیگر با متفاوت علل نسبت اولیه) کاربرد در (حداقل آنجا در اینکه بدون است،
 وارد تبعات از صرفنظر  گريد.می صورت هاتضاد با رابطه در حداقل کار همني نیز اینجا در شوند. روشن
 و یهگل تضاد تفاوت خواهدمی مفهوم این کردن وارد با آلتوسر فکری، دستگاه کل برای مفهوم کردن
 بدل مارکسی تضاد مفهوم این غیاب در کند،می ادعا او بدهد. نشان خویش منظر از را مارکسی تضاد
 ایضا درونی یساده اصل یک بر مبتنی که ایساده تضاد-  شود؛می هگلی یساده تضاد به

 جملهمن تحوالت یهمه مارکس از »هگلی« برداشت با بار این آن اساس بر که است ایگرایانهتقلیل
  شوند.می داده توضیح تاریخی تحوالت

 نهادن کنار و کلی طور به دیالکتیک ساخت (مثل برانگیز بحث دیگر موضوعات از صرفنظر منت این در
 جز چیزی تضادها مورد در تاملند، و توجه قابل گاه که ... و جالب حواشی ،نفی) نفی یمقوله ضمنی
 اصلی تضاد لهمنجم تضادها اینکه یعنی(که البته از اهمیت بسیار برخوردار است)  قطعی یگزاره یک

 ساکن به ابتدا ترتیب این به و (لنني) تضادها انباشت جای به مفهوم این نشاندن و شوند،می فراتعیني
   ٤یافت. تواننمی صورتبندی تغیري یک

                                                 
  نمود. دنبال و مطرح توانمی نیز دیگر ساختگرایانه مفاهیم مورد در را سئوال همني  ۳
 نیز دیگری بسیار  نتایج و مبنا تضادها مورد در بحث این از جدا طبعا است. آلتوسر مفاهیم مهمرتین از یکی فراتعیني  ٤

 مثال برای فقط .خارجند یادداشت یک یحوصله از و دشوننمی داده قرار بحث مورد مشخص طور به اینجا در که  دارد
 ینظریه با مارکس ممکن هایقرائت از برخی چارچوب در فالسفه از برخی نظر به مفهوم این شود: ذکر نیست بد

 دریافت با فراتعیني مفهوم دیگر مشکالت بر عالوه که شودمی دیده نیز زیر یمقاله در نیست. سازگار تاریخ مونیستی
   نیست. همساز مارکس دیگر ممکن قرائت یک  اساس بر روبنا و زیربنا یبطهرا

  به: شود رجوع
Gilbert MURY - MATÉRIALISME ET HYPEREMPIRISME 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1026643/mod_resource/content/1/PARAIN%2C%20Charles_Les%20c
aract%C3%A8res%20specifiques%20%28e%20demais%20artigos%20do%20n%C3%BAmero%2018%2C%20
1963%29.pdf  

  دارد: قرار دسرتس در اینرتنت در که است سودمند  بالیبار زیر اثر به رجوع آلتوسر نزد مفهوم این اهمیت مورد در
Etienne Balibar, Structural Causality, Overdetermination, and Antagonism 



 

کز با دوایری از زیر) منت (در هگل در دایره تعبري بردن کار به با آلتوسر اینکه با  زندمی حرف متفاوت مرا
کز بر که کز این تاثري ینحوه مورد در اما ،گذارندمی تاثري دیگریک مرا  حتی فراتعیني)، (یا یکدیگر بر مرا
  دارد، مستقیم ربط موضوع این به که ،»دیالکتیک ماتریالیسم یباره در« دیگر یمقاله گرفنت نظر در با

   .گویدنمی ایجدی چیز
 شودمی مطرح جریاناتی نقد وقتی ،»شودمی فراتعیني مارکسی تضاد« یگزاره زیاد بسیار اهمیت علريغم

 ،مشخص گسست روند در تضادها انباشت و دهندمی تقلیل تضاد یک به را مشخص گسست روند کل که
باالخص  که گسست، در نهائی شدن بالواسطه ینحوه تردقیق یا »نهائی تحلیل در« و بالواسطه یرابطه
 گراتقلیل حداقل، نظری سطح در و بینند،نمی را بکند ایفاء ینقش آن توضیح در تواندمی فراتعیني مفهوم

 گرفنت نظر در با بلکه مقاله این در فقط نه آلتوسر، خود نزد همه این با شوند،می هگلی آلتوسر زعم به و
 (انباشت تضاد فراتعیني با که ایبنیادی سئواالت) (یا سئوال الذکر،فوق یمقاله خصوص به دیگر، متون

 مورد در و اندنشده داده جواب ،اندنشده مطرح خورند،نمی چشم به دارند، تنگاتنگی پیوند ا)تضاده
 یک هر مورد در تجرید یدرجه و تحلیل سطح مثل: است. نشده فکر آخر به تا رسدمی نظر به آنان

 یرابطه یاآ  تضاد؟ انباشت مکانیسم یا فراتعیني ینحوه روندهای مشخص؟ی تاریخ و در نظریه تضادها
 یمقاله در خصوص به و مقاله این در است؟ یکدیگر با هاساخت یرابطه با متناظر یکدیگر با تضادها
 کلی طور به یکدیگر با هاساخت یرابطه و وضعیت مورد در موفق، کامال نه چند هر های،تالش مذکور
 بر و زمان به توجه با خصوص به یکدیگر؛ با تضادها یرابطه و وضعیت مورد در نه اما دید، توانمی
 هر وزن به توجه با ویژه (به هاساخت و آنان بني یک به یک ایرابطه الزاما آن بسرت بر که زمان بسرت

 در چه و مقاله این در چه شود،می نیز مائو به که اشاراتی ندارد. وجود مشخص) تمامیت در ساخت
  کنند.نمی مشکل حل به کمکی دیگر، الذکرفوق یمقاله

 دیگر یحوزه در را آنان توانمی که آیندمی مفاهیمی نظر به زیرتعیني و فراتعیني مفهوم دو اینکه علريغم
، به آنان واقعی جایگاه در هاانسان و انسان دادن قرار باآنان یا  یساختگرایانه هایآلودگی زدودن با نیز

 طبعا تضادها با رابطه در اینجا در ود،نم بخش ثمر اجتماعی مبارزات هایمیدان تحلیل در خصوص
 در آلتوسر نظریه از سیاسی-عملی نتایج تواننمی آنان به جواب و الذکرفوق سئواالت تشخیص بدون
 (لنني)، تضادها انباشت جای به اشفعلی شکل به فراتعیني مفهوم کاربرد و گرفت  تضاد فراتعیني مورد
گاه صورت در  مرزبندی بر داللت فقط من زعم به ،آن بودن مثبت لريغمع ،مفهوم مشکالت به بودن آ
   دارد. گراییتقلیل با
 به را، تئوریک پراتیک که عدالتخواهان- آزادی از دسته آن به حداقل را زیر یمقاله خواندن همه این با

 اجتماعی اسرتاتژی در پراتیک، لحظات سایر از جدا امری نه و اجتماعی، پراتیک از لحظه یک عنوان
 چند و آورمالل مکررات تکرار گفته، آن یا گفته این نقل در را لحظه این و اندازندنمی قلم از خود
 دیگران و مارکس از صدائیتک و سنتی مارکسیسم قرائت ینحوه با یا و کنند،نمی خالصه عام یگزاره
  کنم.می توصیهحداقل به خاطر آشنا شدن با مشکالت نظری  دارند، مشکل
 و انتقادی که است بخش ثمر زمانی ئتقرا اما کرد. قرائت مختلف اشکال به توانمی را اثری ره طبعا
  باشد. کلمه) گرامشیانه معنای (به متامل



 

  
 اصلی منت با را خود یترجمه پایان در .ندگرفت قرار مأخذ آلمانی و انگلیسی منت ابتدا ترجمه در تذکر:

 قدری اصلی منت با دو هر و یکدیگر با آلمانی و انگلیسی منت دو که آنجا از کردم، مقایسه فرانسوی
 کرد ذکر باید گشتند.برمی معنا به عمدتا که دادم ترجمه در تغیرياتی مقایسه روند در دارند، اختالف
 که ایترجمه به هافاصله این و دارند فاصله فرانسه منت با آلمانی و انگلیسی هایترجمه در هایصورتبند

 آن بهرت فهم برای را آمده [] شکسته ابروهای در که آنچه منت به .نداهیافت انتقال نیز دارید دست در
 آن از زیرنویس صورت این غري در مرتجم، امنوشته امافزوده چیزی که آنجا هازیرنویس در ام.افزوده
این  هستند. موجود نیز نسهفرا منت در و آلتوسر از همگی اندآمده منت در آلمانی به که لغاتی است. آلتوسر

  .شودی آن در فرصت دیگری ارائه میمقاله یک ضمیمه نیز دارد که ترجمه
  ترجمه: ماخذهای

LOUIS ALTHUSSER, FOR MARX, 1969, Penguin Press, Translated by Ben Brewster 
Louis Althusser, Für Marx, Suhrkamp Verlag, Aus dem Französischen von Karin Bradimann 
und Gabriele Sprigath, 1968 
ALTHUSSER, LOUIS, Pour Marx, avant-propos d’Étienne Balibar, Editions La Découverte, 
Paris, 1986, 1996, 2005. 
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  مقاله اصل
  

کید »هگل واژگونی« [عبارت] پهلویی دو بر بود، شده ٥جوان مارکس وقف که مقاله یک در پیشرت  تا
 نظرورزانه یفلسفه« واقعا او است، رباخفوئ مناسب کامال عبارت این واقع در رسید،می نظرم به .کردم
 یبواسطه آلیستیایده شناسیمردم یک به رسیدن آن ینتیجه تنها و ،»نهاد پاهایش بر و واژگون را

 بر حداقل کرد، اطالق تواننمی مارکس بر را عبارت این اما بود. ناپذیرانهآشتی منطق یک [وجود]
  ٦بود. گذشته شناسانهمردم فاز از که مارکسی

 را آن است، ستادهیا سر بر هگل، نزد ک،یالکتید« مشهور: یقطعه در که کرد مطرح و رفت فراتر توانمی
                                                 

ی در همه .استدر منت فرانسوی  »جوان مارکس یباره در« یقالهم منظور[ کتاب. همني پیشني فصل به شود رجوع ٥
 (مرتجم)] نیست موجود مقاله این من یاستفاده مورد آلمانی ینسخه درها منجمله ترجمه

 مارکس در مهم فاز دو آلتوسر  داد، نسبت مارکس به توانمی که دیگری فکری هاینشیب و فراز از جدا ،دانست باید ٦
 تمیز یکدیگر از است، تاریخ یقاره کشف با متناظر که مارکس شناسانهشناخت گسست با فاز دو این .هددمی تشخیص

 یرابطه برای امر این است. گسسته جوان مارکس از کاپیتال) در (بخصوص پري مارکس است معتقد او شوند.می داده
 کوتاهی یدوره از صرفنظر مارکس گفت: توانمی وسرآلت نگاه از است. کننده تعیني امری آلتوسر) زعم (به هگل و مارکس

 نربیده قطعی طور به هنوز هگل از بگوئیم یا دارد هگلی گرایشات هنوز نیز آن پی در داشت، تعلق جوان هگلیان به که
گاهی، بررسی در خصوص بهبه طور کلی،  مارکس آثار قرائت ینحوه برای آلتوسر درک پذیرش پذیرش/عدم است.  خودآ

 در که هستند لوکاچ مکتب برای منجمله بسیاری برای الهام منبع که دارد اهمیت شدگیشئ فتیشیسم، بیگانگی،- خود-از
گزیستانسیالیستی دریافت و آلتوسر مکتب کنار  چارچوب در و گذشته قرن فلسفی مهم مکاتب از یکی مارکس از ا

   (مرتجم) است. مارکسیسم



 

 واژگون« عبارت ،۷»کرد. کشف آن یمیزانهرازآ یلفافه در را آن یعقالن یهسته تا کرد واژگون دیبا
 تعداد همقدر گرددمی بسیاری سئواالت موجب و است استعاره یک حتی ایماء، یک فقط »ساخنت
   .دهدمی که هائیجواب
  ؟دفهمی معني مثال این در را مارکس باید چگونه واقعا
 از نیست. نفسهفی نظرورزانه یفلسفه وارونسازی یعنی کلی، طور به هگل »وارونسازی« دیگر این

 یفلسفه کندب ادعا که کس هر است. معنیبی کاری چنني یک که دانیممی بعد به »آلمانی ایدئولوژی«
 از بیش چیزی تواندنمی هرگز ،کندمی واژگون ماتریالیسم) استنتاج برای مثال منباب( صرفا را نظرورزانه

 اقتصاد زندانی پرودن که همانطور نباشد، نظرورزانه یفلسفه ناآگاه زندانی و ،باشد فلسفه در پرودن
  بود. ژوائیبور

کنون  ما :نویسدمی مارکس وقتیکه کنیم فکر است ممکن است. دیالکتیک فقط و دیالکتیک مسئله ا
 یهسته« که است این منظورش کنیم، کشف را »آن رازآمیز یلفافه در عقالئی یهسته« باید

 این عالوه به است. نظرورزانه یفلسفه »آمیزراز یلفافه« حالیکه در است، دیالکتیک خود »عقالئی
 بني او که آنگاه گفت، خواهد است، نموده تقدیس را آنان سنت که کلماتی با انگلس که است حرفی

                                                 
 برای که دارد، اشاره آنها هایتفاوت و کاپیتال فرانسوی مختلف هایترجمه به وسرآلت نویس) زیر در (البته اینجا در ۷

 و آلمانی هایزبان در را مذکور بازگفت منبع که انگلیسی و آلمانی مرتجم از سیأت اب است، فایده بی آنان ذکر زبان فارسی
  کنم.می ذکر را آن مشکالت و فارسی یترجمه اند،کرده ذکر انگلیسی

K. MARX, Postface de la 2e édition. 
K. Marx, Nachwort zur 2. Auflage des Kapitals. 

  :اسکندری فارسی یترجمه
http://www.esalat.org/images/Capital%20Marx%20-%201.pdf  
 

  :یآلمان به نظر مورد تجمال
Sie steht bei ihm auf dem Kopf. Man muß sie umstülpen, um den rationellen Kern in der mystischen Hülle zu 
entdecken. 

 ايستاده سر روی وی نزد در« ديالکتيک است: شده ترجمه چنني مذکور بازگفت فوق) (ماخذ اسکندری فارسی ترجمه در
   »ساخت واژگونه را آن بايد آيد بيرون عرفانيش پوست زا آن عقالنی هسته که اين برای است.
 معنای اینجا در که است کردن کشف entdecken اصلی معنای نیست. دقیق ترجمه که بیندمی داند،می آلمانی آنکه طبعا
گر عالوه به .آمدن بريون نه و هست نیز مارکس نظر مورد  یستهه« فوق فارسی یترجمه در که شودمی دیده شود دقت ا

 در ،زندمی بريون خودکار طور به خودش دیالکتیک شد واژگون همینکه یعنی ،شودمی آمدن بريون فاعل »عقالیی
 بیشرت نیز Hülle .است مارکس نزد کننده کشف یا فاعل کند)می واژگون را آن که انسانی (یا انسان فوق یگزاره در حالیکه
 کنم: اضافه .نیست دقیق اسکندری ترجمه شودمی دیده ترتیب این به .پوست تا دهدمی معنی پوسته ،پوشش لفافه،
 است ایواژه ایرانی نزد عرفانی اینکه به توجه با نهاد، عرفانی mystisch مقابل در فارسی در توانمی اینکه علريغم
 به ندارد ایرانی عرفان هب ربطی که گردد،برمی هگلی هاینظرورزی و هگل به مفهوم باال در و ویژه مفهوم و معنا دارای
 در است، نمودن mystisch معنای به که Mystifikation مقابل در اسکندری است. ترمناسب ناکراز یا و آمیزانهراز نظرم
 و نمود استفاده تواننمی آن از نیز اینجا در بلکه آنجا تنها نه که است، نهاده )دهخدا ،فریبندگی=( فریفتاری دیگر جای

   (مرتجم) ام.نخوانده و ندارم اختیار در را کاپیتال دیگر یترجمه متاسفانه رانه.فریفتا گذاشت
 



 

 ردو را نظرورزانه) ی(فلسفه آمیزراز پوشش ما [برداشت] اینبنابر ۸نهد.می تمایز سیستم و متد
 همان در مارکس ذامعه داشت. خواهیم نگه را دیالکتیک، یعنی ارزشمند یهسته و افکند خواهیم
 یک تواندمی استخراج این چگونه اما .چیزند یک دیالکتیک واژگونی و هسته یلفافه کندن گویدمی جمله

  ؟است شده »واژگون« چیز چه استخراج این در دیگر، بیان به یا باشد؟ واژگونی
 به بدل شد، واستانده اشیآلیستایده یلفافه از دیالکتیک همینکه کنیم. نگاه نزدیکرت از کمی امر این به
 جهان در آن بردن کار به جای به مارکس، برای امر این آیا .شودمی »هگلی دیالکتیک یبالواسطه عکس«

 کسی اولني« هگل معنی این به مطمئنا دهد؟می معنا واقعی دنیای بر آن اطالق منبعد هگل، واژگون و ۹برین
گاهانه شکلی به که بود گري و آ  ما بنابراین .»است نهاده نمایش به را حرکت کلی] [یا میعمو اشکال فرا
 این به »یگواژگون« بربیم. بکار ایده در تا زندگی در بیشرت را آن و برگريیم او از را دیالکتیک توانیممی

 را دیالکتیک واقع در جهت در »یِگواژگون« این اما بود. خواهد دیالکتیک »جهت« یِگواژگون ترتیب
  گذارد.می نخورده دست

 من بگريیم، نظر در ،شد اشاره آن به باال در که ایمقاله در را جوان مارکس درست اما مثال عنوان به
 هایدوپهلویی معرض در را ما تواندمی فقط آن هگلی شکل به دیالکتیک دقیق برگرفنت که کردم پیشنهاد

 و تصور قابل غري ایدئولوژیک، یپدیده یک یمارکسیستی تفسري اساس بر که چرا دهد. قرار خطرناکی
 ۱۰شود. دریافت بادام یک در هسته همچون بتواند هگلی سیستم در ساکن دیالکتیک که است ممکن غري

 غري هگلی ایدئولوژی به هگل آثار در دیالکتیک جوهر بودن آلوده عدم که بود این گفته این از منظورم
 را »آلودگی« از پیش ناب دیالکتیک یک پندار »ایآلودگی« چنني یک که آنجا از یا ،است تصور قابل
 و ساده »استخراج« یک با و نباشد یلهگ دیگر تواندمی هگلی دیالکتیک اینکه گريد،می فرض
  .است تصور قابل غري [نیز] ،بشود مارکسیستی دیالکتیک به بدل آسامعجزه
 روشنی به را مشکل این ،اندشده نوشته سرعت به که کاپیتال دوم چاپ مٔوخره سطور در حتی مارکس

 از بیش چیزی به فقط نه واژگونی، و استخراج عجیب یرابطه در بویژه و استعارات، انبوه در او دید.
  .کندمی مطرح روشن بس را آن دیگری یقطعه در بلکه کند،می اشاره ،گویدمی آنچه

                                                 
8 Cf. « Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. » 
9 sublimé 

  .۳۳ یصفحه ،»بزرگ مردان« ،»تاریخ یفلسفه بر ایمقدمه« هگل، به شود رجوع هسته، مورد در ۱۰
 که وقایعی منظم و آرام جریان از فقط نه را شانرسالت و اهداف که نامید قهرمان بدانجا تا بایستمی را بزرگ مردان«

کم سیستم  فعلی وجود به هنوز و است، مخفی آن محتوای که اندکرده اخذ منبعی از بلکه است، نموده تقدیس را آنان حا
 را آن کوبد،می پوسته بر خارجی جهان به دخول برای و است زیرزمینی هنوز که ایدرونی روح از است، نرسیده

  »باشد. مناسب هسته این برای که نیست ایپوسته آن که چرا شکند،می
Hegel. Introduction à la Philosophie de l'histoire. (Vrin. Trad. Gibelin, p. 33). Les grands hommes. 

 بر در را بادام که کندمی بازی را ایپوسته رل هسته اینجا در بادام. و میوه گوشت هسته، طوالنی تاریخ در جالب نوع یک
 (آن نیست آن مناسب دیگر که شکافدمی را قدیمی یهسته جدید) (اصل بادام است. درون در بادام و بريون هسته دارد.
 منت این غريه. و جدید اجتماعی و سیاسی اشکال خواهد:می خویش آن از ایهسته بادام است). قدیمی بادام یهسته
 بشود. مطرح تاریخ هگلی دیالکتیک یمسئله که هگا هر آورد خاطر به بایست را مرجع



 

 یا نظرورزانه یفلسفه رو هیچ هب آمیزراز یلفافه که دهدمی نشان روشن بس آلمانی منت دقیق قرائت
 باور است ممکن انگلس بعدی تفاسري از برخی اساس بر که (آنطور [نیست] »سیستم« یا »نگریجهان«

 بکنیم، نگاه متد هب نسبت خارجی عنصری عنوان به آن به بتوانیم ما که نیست عنصری یعنی )،۱۱شود
 هگل دستان در« گویدمی که رودمی پیش نجاآ تا مارکس .گرددبرمی دیالکتیک خود به مستقیما بلکه

 حرف دیالکتیک »آمیزراز شکل« از ،»انهرازورزگر وجه« از او ،»بردمی رنج رازورزی از دیالکتیک
 به شکل این مقابل در را خودش دیالکتیک )rationelle Gestalt( عقالنی صورت درست و زند،می
 که بیشرت روشنی با امر این گفنت دهد.می قرار هگلی یکدیالکت (mystifizierten Form) یشده آلودهراز

 تر[صریح یعنی ؛است مشکل ،نیست دیالکتیک خود یرازآمیخته به شکل جز چیزی رازآمیز یلفافه
 از خارج نسبی طور به که نیست »)سیستم« مثال (برای عنصر یک ]رازآمیز یلفافه گفت: تواننمی

 نیست کافی براینبنا است. هگلی دیالکتیک با همسرشت ،یروند نصرع یک بلکه دارد، قرار دیالکتیک
 به که لفافه دومني از باید بکنیم. خالص (سیستم) اولش پوشش از را آن دیالکتیک آزادسازی برای
 )Grundlage( بنیاد در و آن از تفکیک قابل غري پوست [چون] که ایلفافه از ،است چسبیده آن پیکر

                                                 
 یک از که گرفت اللفظیتحت را متنی هایصورتبندی یهمه نباید شک بی همانجا. فوئرباخ، انگلس، به شود رجوع ۱۱
 و است ماتیکشِ قدری پذیرد،می او خود که همانطور ین،بنابرا و بود، شده گرفته نظر در وسیع همگانی انتشار برای سو
 را تاریخی ماتریالیسم کشف یروشنفکرانه عظیم ماجرای قبل سال ۴۰ که است شده نوشته مردی توسط دیگر سوی از

گاهی اشکال او خود و ،بود کرده تجربه  و .کندمی ترسیم کلی خطوط در را شانتاریخ که بود گذرانده سر را ایفلسفی آ
 انسان و طبیعت« او برای که بیندمی خوبی به (انگلس است فوئرباخ ایدئولوژی توجه خور در نقد حاوی اثر این واقعا
 انگلس مثال برای .دارد بر در هگلیانیسم و مارکسیسم بني روابط از یخوب کلی طرح و )۳۱ یصفحه مانند،می »واژه فقط
 کندمی اعالم درستی به و است) عاىل من نظر به (که دهدمی نشان کانت هب نسبت را هگل یالعادهفوق انتقادی قدرت

 فلسفه انکشاف دیگر: بنیادی تز یک ).۳۳ ی(صفحه است استفاده قابل غري اشهگلی شکل در دیالکتیکی متد که
 هگلی یستمس با ،ندواداشت را جوان هایهگلی که بودند سیاسی) و (مذهبی مبارزه عملی هایضرورت« نیست؛ فلسفی
 به همچنني ).۱۷ ی(صفحه راندمی پیش به را فلسفه که است صنعت و علم پیشرفت این )۱۲ ی(صفحه بکنند. مخالفت
 حاوی اثر همني اما غريه. و )۱۳ ی(صفحه کرد ذکر باید را مقدس یخانواده بر رباخئفو عمیق تاثري شناخنت رسمیت

گر که است هاییصورتبندی  »وارونسازی« تم مثال برای بکشانند. بستبن به را ما توانندمی شوند، هفهمید الفظیتحت ا
 فقط هگلی سیستم نهایت در« گوید]:می و[ گريد،می منطقی ینتیجه آن از انگلس که است شده گرفته جدی چنان

گر )۱۷ ی(صفحه »است دهش نهاده سر بر و واژگونه الیستیایده ایشیوه به محتوا و متد در که کندمی ارائه ماتریالیسمی  ا
 باشد: بوده ماتریالیسم واژگونگی هگل خود باید پیشرت که شودمی نتیجه باشد، قرار بر واقعا مارکسیسم در هگل واژگونی

 به دقیقا اشهگلی شکل به هگلی دیالکتیک که بینیممی )۳۴( ترپایني یصفحه در شود.می نتیجه اثبات یک نفی دو از
 فقط مفاهیم دیالکتیکِ خودِ ترتیب بدین« است: استفاده قابل غري ایستاده، واقعی) بر نه و ایده (بر رس بر اینکه خاطر
گاهانه بازتاب به بدل  از دقیقرت، یا باال، سرش هگلی دیالکتیک ترتیب بدین و شد واقعی جهان دیالکتیکی حرکت یآ
 در اما اند،تقریبی هایصورتبندی فقط هااین که است واضح .۱۱»شد داده قرار پایش بر دوباره بود، ایستاده آن بر که سری
 توسط فلسفی سیستم یک ساخنت ضرورت مورد در عجیب ادعای این دارند. اشاره مشکل یک مکان به شانتقریب همان
 فلسفی سیستم یک سنتی، ملزومات طبق بر و بود، سیستم یک ساخنت به مجبور« (هگل است: توجه خور در فیلسوفی هر
 تضادها بر آمدن فائق به انسانی ذهن الیزال میل از« که ضرورتی )،۸ یصفحه »بیانجامد مطلق حقیقت نوع یک به ایدب

 روستا در او زندگی یبواسطه را فوئرباخ ماتریالیسم هایمحدودیت او دیگر: ادعای یک و )؛۱۰ ی(صفحه »شودمی ناشی
  ).۲۱ ی(صفحه دهدمی ضیحتو او انزوای و شدن روستائی یعنی آن ینتیجه و



 

 ظاهر به باشد؛ رنج بی تواندنمی استخراج این که بپذیریم باید ما .بشود آزاد نیز ،است هگلی خود
 تغیري کند،می استخراج که را آنچه یعنی است. راززدایی یک واقع در [اما] نماید،می کندن پوست
  دهد.می

 طبیعتِ  یمسئله ،تقریبش در دیالکتیک، »واژگونی« یاستعاری عبارت که کنممی فکر بنابراین
 – هگل برای ایده (جهان شود اطالق یکتا متد یک آنان بر بایستمی که کندنمی مطرح را وضوعاتیم

 گرفته قرار مالحظه مورد نفسهفی که دیالکتیکی طبیعت یمسئله بیشرت بلکه مارکس)، برای واقعی جهان
 تغیري یمسئله بلکه دیالکتیک، »جهت« واژگونی یمسئله نه عبارت این یعنی .کندمی مطرح را ،است

   .دشکمی میان به را اشویژه هایساخت یمسئله هایش،ساخت
 موضوعات به نسبت دیالکتیک بودگی بريونی اول، حالت در اینکه به اشاره ندارد زیادی یفایده
 اخص معنای به که سئواىل کند،می مطرح پیشادیالکتیکی سئوال یک متد، یک کاربرد یعنی ،ممکن
 که دشومی مطرح واقعی سئوال یک برعکس، دوم، حالت در ندارد. مشخصی معنی هیچ مارکس برای
گردانش و مارکس توسط آن به پراکسیس یا تئوری در پراکسیس، و تئوری در مشخص جواب عدم  شا

  است. نامحمتل
گر که بگوئیم مفصل، حد از بیش شرح این پایان در  ینقطه »خویش اصل در« مارکسیستی دیالکتیک ا

گر است، هگلی دیالکتیک مقابل  رادیکال تمایز این ،رازورزگر-رازآمیزیدهبه- رازآمیز نه و است عقالئی ا
 وضوح منباب بیابد. تجلی هایشساخت نمایخصلت هایکنندگیتعیني در یعنی آن، جوهر در باید

 نفی فی،ن مثل هگلی دیالکتیک ایپایه هایساخت که ستآن یمعنا این به امر این گفت] باید [مطلب
گر ،... غريه و تضاد کیفی، به کمی تغیري ،»رفع« اضداد، وحدت نفی،  را همه وجه هیچ به مارکس چه (ا

 باشندمی دارا ساختی از متفاوت ساخت یک او نزد گريد)برمی را آنان او که آنجا تا وىل است، برنگرفته
 توصیف، دادن، نشان قابل ساختی هایتفاوت که معناست بدین امر ینا .اندداشته هگل برای آنان که

 بگویم که روممی پیش آنجا تا من و است، ضروری پس باشد، ممکن امر این اگر و اند.تامل و تعیني
 متد، و سیستم بني تفاوت مثل مبهم هایتقریب تکرار به توانیمنمی ما .است حیاتی مارکسیسم برای

 این بگذاریم اینکه مگر بدهیم. ادامه الخ و »الئیعق یهسته« استخراج دیالکتیک، یا فلسفه واژگونی
 به را خود مارکس کار تکمیل برای و ایستیم باز کردن فکر از ما یعنی کنند، فکر ما جای به هافرمول
 فلسفی انکشاف دارم، اعتقاد که چرا ،حیاتی گویممی بسپاریم. ارزش بی کامال اتکلم مشتی جادوی

  ۱۲است. هوظیف این به وابسته مارکسیسم
●  

                                                 
 دریافت آنان در که دارد بر در را هاییتحلیل سلسله است، نوشته ۱۹۳۷ سال در مائو که ایجزوه ،»تضادها یدرباره« ۱۲

 فرعی، و اصلی تضاد یعنی منت، این اصلی مفاهیم جستجوی یابند.می تجلی هگلی-غري کامال وجهی در تضاد مارکسیستی
گونیستی تضاد تضاد، عمده غري و عمده جهت گونیستی، غري و آنتا  بیهوده هگل نزد تضاد، ناموزون انکشاف قانون آنتا
 توصیفی سطح در العموم علی بود، چني حزب در دگماتیسم علیه بر او یمبارزه از ملهم که مائو اثر همه این با بود. خواهد

گر مجرد: بخشا مستقیمند. یتجربه بر منطبق او مفاهیم توصیفی: ماند.می باقی مجرد معینی جهات از نتیجه در و  چه ا
 عنوان به تا اندگشته ارائه کل در دیالکتیک هایویژگی عنوان به وىل ،ند]بارآور یا[ بخش نوید ،جدید [مذکور] مفاهیم

   تاریخ. و جامعه مارکسیستی دریافت ضروری پیآمدهای



 

 ریسکی، هر گرفنت عهده بر با هست، نیز شخصی مسئولیت یک وظیفه] این به [پرداخنت که آنجا از و
 لنینی مبحث یعنی ویژه، مثال یک گرفنت نظر در با ،تضاد مارکسیستی دریافت مورد در کنم سعی مایلم

   نمایم. تامل ایلحظه ،»زنجري یحلقه ترینضعیف«
 همعرض زنجري یک نريومندی .است هداد عملی معنای یک چیز هر از بیش استعاره این به لنني

 کنرتل را معني وضعیت یک خواهد می که کس هر کلی، طور به است. آن یحلقه ترینضعیف نريومندی
 کس هر ،برعکس بسازد. پذیرآسیب را سیستم تمام مبادا که کرد، خواهد توجه ضعیف ینقطه به بکند،

گر حتی کند، حمله آن به خواهدمی که  یک فقط است کافی اوست، علیه بر قوا تناسب ظاهر حسب بر ا
 برای جدیدی کشف چیز هیچ اینجا تا بیاندازد. مخاطره به را سیستم قدرت یهمه بتواند تا بیابد ضعف

کیاول خوانندگان  در و بودند، موضع یک نابودی و دفاع هرنهای متخصص که ندارد وجود ۱۳بانوُ  و ما
  کردند.می قضاوت آن نقص یبواسطه زره مورد
گر کنیم: توجه دقت با باید ما اینجا در اما  تئوری در لنني راهنمای زنجري یحلقه ترینضعیف تئوری چه ا

 و آگاهی در آن نابودی برای و دشمنانه درازیدست از اجتناب برای بایدمی (حزب شد انقالبی حزب
   بود. بخشالهام نیز انقالب خود مورد در او تأمالت در یتئور این باشد)، متحد کامال سازمان

 روسیه در انقالب بود؟ دپريوزمن آنجا در انقالب چرا است، شده ممکن روسیه در انقالب این چرا
 وارد امرپیالیستی جنگ گسیخنت عنان با بشریت زیرا رفتند:می روسیه از فراتر که دالئلی به شد ممکن
 تمرکز کرد. پاره را کهنه داریسرمایه »یجویانهصلح« نقاب امرپیالیسم ۱٤شد. عینی انقالبی وضعیت یک

 .بود افزوده هامستعمره و کارگران استثمار به ماىل، انحصارات از آنان تابعیت صنعتی، انحصارات
 حتی وسیع، هایتوده که جنگ، همني اما ساخت. اجتناب قابل غري را جنگ انحصارات بني رقابت
- دم- گوشت داد، قرار انتهابی رنج معرض در بود، شده گرفته سرباز آنان از که را مراتمستع مردم
 جنگ، از وحشت و تجربه جا همه کشاند. نیز تاریخ به بلکه عام، قتل به فقط نه را هایشتوپ
 دارانهسرمایه استثمار علیه بر قرن یک کل طوالنی اعرتاض تقویت و نمودن آشکار خدمت در بایستمی
 آن به نهایت در که باشند نموده خدمت نیز ایکانونی ینقطه عنوان به حال عني در و ،باشند گرفته ارقر

 هایتوده اعظم بخش که پیآمد این اما بدهد. را موثر عمل ابزارهای و کوبنده هم در بداهت اعرتاض
 و فرانسه در میعمو اعتصاب و شورش مجارستان، و آلمان در (انقالب شد کشانده بدان اروپا مردم
 انقالب یک موجب اروپا، در کشور ترینماندهعقب در دقیقا ،روسیه در فقط تورین)، شوراهای ایتالیا،

   .شد پريوزمند

                                                 
۱۳  Vauban de Prestre Le Sébastien  کمربند «. او طراح ۱۸-۱۷دژهای جنگی در قرن » مهندس«ژنرال فرانسوی و

 کرد. (مرتجم)ی آن فرانسه امنیت مرزهای خود تامني مییا مجموعه دژهائی است که بواسطه» آهنني
 که عینی شرایط این بلکه ما، هایآرزوی نه ما، بیتابی نه« نویسد:می »سوئیس کارگران اب خداحافظی ینامه« در لنني ۱٤

 یا نهاد: راهی دو یک مقابل در و ،ندکشاند بستبن یک به را بشریت تمام شدند، خلق امرپیالیستی گجن توسط
 تمام در را قدرت بایستمی یا بپذیرد، را اروپایی تمدن قطعی نابودی و دیگر انسان هامیلیون هالکت بایستمی

 لنني، آثار مجموعه ماخذ: .»خشدبب تحقق وسیالیستیس انقالب به تا د،نکب واگذار انقالبی پرولتاریای به متمدن کشورهای
 .۴۰۰ یصفحه فرانسه، ،۲۳ جلد



 

 روسیه ،»امرپیالیستی کشورهای سیستم« در بنیادی: دلیل این به ؟۱٥یپارادخش استثناء چنني یک چرا
 به جنگ اما بود، نموده وخیم و تسریع را ضعف این بزرگ جنگ البته ۱٦بود. نقطه ترینضعیف تجسم
 اندازه را تزاری روسیه ضعف شکستش، علريغم حتی ،۱۹۰۵ انقالب پیشرت، نکرد. خلق را ضعف تنهایی
 تمام تشدید و انباشت بود: ویژه خصائص این حاصل ضعف این بود. داده نشان را آن میزان و گرفته

گانه کشور یک در که تاریخی تضادهای  قرن سحرگاه در که ایفئوداىل رژیم تضادهای .اندممکن جدا
 وسیع هایتوده بر ترسبعانه داشت تالش فزاینده هایتهدید میان در ،فریبکار روحانیت کمک با بیستم

 کارگری انقالب به را ننادهقا شورش نادر ایگونه به که (شرایطی ،دنک حکومت ۱۷»جاهل« دهقانان
 بزرگ شهرهای در گسرتده و وسیع سطح در امرپیالیستی و داریسرمایه ثماراست تضادهای ۱۸.)کرد نزدیک

 استعماری هایجنگ و استثمار تضادهای غريه. و نفتی هایمیدان معدنی، مناطق در آنان، اطراف و
 (به تولید دارانهسرمایه متدهای یتوسعه یمرحله بني که عظیمی تضاد مردم. یهمه به شده تحمیل

 ۴۰۰۰۰ با پرتوگراد در پوتیلف زمان آن در جهان یکارخانه بزرگرتین پرولتاریا: تمرکز دمور در خصوص
 در طبقاتی یمبارزه یافنت شدت روستاها. در ایوسطی قرون وضعیت و بود) موقت کارکنان و کارگر
کم طبقات خود میان در بلکه شده، استثمار و استثمارگر بني فقط نه کشور، سراسر  هایودالفئ (پیوند حا
 بورژوازی دائمی؛ یتوطئه در درگري اهمیتکم اشراف گرا؛نظامی و پلیسی و خودکامه تزاریسم و بزرگ
 آنارشیست »هایچپ« و گراییهمسان بني بورژوازی خرده بودند، تزار مخالف لیربال بورژوازی و بزرگ
 در [بدون که ۱۹افزودندمی ار دیگری »استثنائی« هایوضعیت اتفاقات، روند جزئیات بود.) نوسان در
 خصلت مثال، برای فهمند. قابل غري روسیه خارجی و داخلی تضادهای گیخورد گره گرفنت] نظر

 تبعید در و بردمی سر به تبعید در اجبارا تزاری سرکوب یبواسطه که روسی، انقالبی ینخبه »یپیشرفته«
 همه از باالتر (و غربی اروپای کارگر یطبقه یسیاس یتجربه مرياث تمامی روسی ینخبه شد. »پرورده«

 غربی »سوسیالیست« احزاب تمام از که بلشویک حزب گريیشکل به که امری کرد. جذب را مارکسیسم)
 ،۱۹۰۵ انقالب »نهایی تمرین« کرد؛ کمک بسیار ،۲۰بود گرفته زیادی سبقت دهیسازمان و آگاهی در

 و افکند طبقات یرابطه بر فزاینده پرتویی افتد،می اتفاق جدی بحران هایدوره یهمه در که همانطور
 ،شوراها یعنی ای،توده سیاسی دهیسازمان جدید شکل یک »کشف« امکان و ساخت، متبلور را آنان
 ملل رمقی بی که است ایینامنتظره یفرجه نیست، تذکر تریناهمیت کم که تذکر، آخرین ۲۱آورد. فراهم

 غري حمایت ،ندباز کن تاریخبه  را »شانراه« تا داد اجازه و کرد ارزانی هاکبلشوی به امرپیالیستی
 یافتند، تزار از رهایی به میل کننده، تعیني یلحظه در که انگلیسی،- فرانسوی بورژوازی موثر اما داوطلبانه
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 دقیقا جزئیات این که انطورهم اینکه، مختصر ۲۲کردند. انقالب به کمک در توانستندمی که کاری هر و
 حدت و انباشت یمسئله به گرددبرمی انقالب امکان مورد در روسیه استثنائی وضعیت دهند،می نشان

 در و ماندهعقب امرپیالیستی جهان از قرن یک حداقل که دیگری کشور هر در که ایتاریخی تضادهای
  باشد.می فهم قابل غري باشد اشانکشاف اوج در حال عني
 با را آن خود ۱۹۲۴ آپریل سخرنانی در استالني و ۲۳گفت بارها بیشماری متون در لنني را امور این یهمه

 در انقالب به ۱۹۱۸- ۱۹۱۴ جنگ مجرای از داریسرمایه ناموزون یتوسعه ۲٤کرد. خالصه روشنی کلمات
 ترینضعیف روسیه بود هشد باز بشریت تمام مقابل در که ایانقالبی یدوره در که چرا شد، منجر روسیه
 که ایتاریخی تضادهای یمجموعه بزرگرتین روسیه بود. امرپیالیستی کشورهای یزنجريه در حلقه

 عظیم تضاد یک بود: ملت ترینپیشرفته و ترینماندهعقب همزمان که چرا بود؛ کرده انباشت را ممکنند
 روسیه دیگر عبارت به بکنند. اجتناب آن از نه و کنند حل را آن توانستندمی نه متشتت مسلط طبقات که
 داشت، تاخري اشبورژوایی انقالب مورد در و بود گرفته قرار خویش پرولرتی انقالب یآستانه در که

 این در لنني بزند. سرباز دیگری از یکی انداخنت تاخري به با حتی توانستنمی و بود انقالب دو آبسنت
کم) طبقات رای(ب »حل قابل غري« استثنایی وضعیت  در انقالب یک عینی شرایط درستی به بود حا
 یزنجريه در حلقه ترینضعیف به کننده تعیني یحمله یک ابزار آن، ذهنی شرایط و ۲٥بود دیده را روسیه

  بود. ضعیف یحلقه بدون زنجريی که ساخت را کمونیست حزب امرپیالیستی،
 ما بود؟ دیگری چیز رود،می پیش آن بد وجه یبواسطه تاریخ اینکه ابراز با انگلس و مارکس منظور آیا
کم که کسانی برای خوب کمرت وجه گفته این از  بیش را معنا آنکه بدون اما ،فهمیممی را تاریخند، بر حا
 انتظار در ... که آنانی برای را خوب کمرت وجه توانیممی بکنیم]، تجاوز کلمات به [و بدهیم بسط حد از

 تصور ۱۹ قرن انتهای در آلمان هایدموکراتسوسیال مثال، برای !بکنیم تفسري ،گرنددی وجه از تاریخ
 به و ترفیع مدت کوتاه در داریسرمایه کشور ترینقوی به تعلق یبواسطه زودی به آنان که کردندمی

 د،گذران می سر از را سریعی اقتصادی رشد که کشوری در هم] [آن یابند،می دست سوسیالیستی پريوزی
  ...) آیدمی پیش تقارناتی (چنني کردندمی تجربه را سریعی انتخاباتی رشد نیز آنان که زمانی آن درست
 با وجهی رود،می پیش »خوب« وجه ،دیگر وجه توسط تاریخ کردندمی گمان آنها که است واضح
 تقلیل رمایه)س و کار (تضاد آن ناب شکل به که تضادی با رشد، بیشرتین ،اقتصادی انکشاف بیشرتین
 که اندگرفته صورت آلمانی در امور این که کردند فراموش مورد این در آنها ترتیب این به .است یافته
 انقالب (!) پیش هامدت از که است ایبورژوازی به مجهز و قدرتمند دولتی ماشني یک به مسلح
 سودهای با ویلهلم)، سپس و( بیسمارک ارتش نظامی و بوروکراتیک پلیسی، حمایت با را »اش«سیاسی
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 و شوونیست بورژوازیخرده یک به مجهز و بود زده تاخت مستعمراتی و دارانهسرمایه استثمار فراوان
 مجرد کامال تضاد سادگی این به مدل مورد این در که کردند فراموش آنها واقع در هست. نیز ارتجائی

 و تشخیص تمیز، قابل آنها در و آنها یواسطهب فقط که بود یکی »اوضاع« با آنقدر واقعی تضاد است:
  بود. دستکاری

 هر از قبل کنیم. مشخص لنني در را آنان از ناشی تامالت و عملی یتجربه این بنیادین حدود کنیم سعی
گاه را لنني که نبود ایتجربه تنها این که گفت باید بیدرنگ چیز  ۱۹۰۵ از قبل ،۱۹۱۷ از قبل ۱۹۰۵ نمود. آ

 انقالبات شکست آن از ترپیش حتی کمون، آن از پیش آلمان، و انگلیس بزرگ اریخیت سرخوردگی
 گرفته قرار تامل مورد مستقیم، غري یا مستقیم زمان، طی در تجارب این یهمه بود. آلمان ۱۸۴۹- ۱۸۴۸
 در داخلی جنگ فرانسه، در طبقاتی یمبارزه مارکس، ؛آلمان در انقالب ضد و انقالب (انگلس، بودند
 تجارب به حتی و الخ)، و ارفورت یبرنامه نقد انگلس، ،گوتا یبرنامه نقد برومر، هجدهم فرانسه،
  بودند. شده داده ربط فرانسه، و انگلیس بورژوایی انقالبات به تر،پیشني انقالبی

 نکهای جز بکنیم، جمعبندی را آنان تئوریک تفاسري و عملی، آزمایشات این توانیممی دیگری نحو چه به
 شد: ذکر پیشرت تضاد (این عمومی تضاد که دهدمی نشان مارکسیستی انقالبی یتجربه تمام بگوئیم:
گونیستی یطبقه دو بني تضاد در اساس در که تولید روابط و نريوها بني تضاد  برای شود)می مجسم آنتا
 نريوی یبواسطه ادتض اما دارد، قرار »روز دستور در انقالب« آن در که است کافی وضعیتی توضیح
 موجب تواندنمی اوىل طریق به و »انقالبی وضعیت« یک موجب تواندنمی خود یساده و مستقیم
 کلمه اخص معنای به »فعال« بتواند تضاد این اینکه برای .بشود انقالب پريوزی و انقالبی گسست
 لحاظ به ضرورتا آنان از ریبسیا (که »جریاناتی« و »هاوضعیت« باید بشود، گسست بنیاد به بدل بشود،

 »مطلق مخالفت در« براستی و اندبیگانه انقالب با [پارادکسال] پارادخش ایگونه به جهت و سرچشمه
 وقتیکه ،»شوندمی ذوب« هم در گسست موجبِ واحدِ  یهمبسته یک در آنان بشوند. انباشت آنند) با

کثریت نآمد گرد به جریانات و هاوضعیت  شودمی منتهی رژیمی به حمله برای مردمی هایتوده عظیم ا
کم طبقات که  شرط دو »ذوب« فقط نه وضعیت این فرضپیش ۲٦.نیستند آن از دفاع به قادر آن حا

گر] ،شروط این از یک هر خود فرضپیش بلکه است، »واحد ملی بحران« یک در ۲۷بنیادی  طور (به [ا
                                                 

   به: شود نگاه )۱  قطعه تمام دیدن برای ۲٦
LÉNINE, Maladie Infantile (pp. 750-751, pp. 760-762;  

 ادامه »هاباالیی« و نخواهند را کهنه شیوه به زندگی ادامه »هاپایینی« که گردد پريوز تواندمی زمانی فقط انقالب« ویژه به
کی ».نتوانند را کهنه شیوه به حکومت  توضیح کودکی] [بیماری ۷۶۲- ۷۶۰ صفحات در صوری شرایط این لنني) از دات(تا

   اند.شده داده
  به:] شود [نگاه )۲

LÉNINE, Lettres de loin, I OEuvres (éd. française), t. XXIII, pp. 330-331 

گر« :بویژه و  به العاده،فوق تاريخى تموقعي يک بحکم که بود اين فقط علتش گرديد، پيروز ... سرعت اين با انقالب ا
گون بکلى ھاىجريان اصیل، غایت  با متناقض کامال اجتماعى و سياسى تمايالت و ناھمگون بکلى طبقاتى منافع ،گونا

کیدات »آميختند. در ھم با ایتوجه قابل یکپارچگی   لنني) از (تا
 اند.شده نقل اول) (مورد پیشني رنویسزی در کودکی بیماری لنني، از که است »انقالبی اعتالی« شرطپیش دو منظور ۲۷

 دیگری شروط اما نظر مورد گسست برای هستند. انقالبی هر بلکه سوسیالیستی انقالب فقط نه شروط هااین شود توجه



 

گانه مجرد)  است ممکن دیگر شکل چه به است. هاتضاد از ایمجموعه »ذوب« ،شود گرفته نظر در جدا
 اند،شده تقسیم بورژوازی) خرده دهقانان، (پرولتاریا، [بني] طبقاتی لحاظ به که ایمردمی هایتوده که

گاهانه بتوانند،  است ممکن چگونه و بپیوندند؟ هم به موجود رژیم به عمومی حمله در ناآگاهانه، یا آ
کم طبقات  یبواسطه که غريه) و ماىل بورژوازی عتی،نص بورژوازی بزرگ، ورژوازیب ها،ت(اریستوکرا حا
 استعمار علیه بر مقدس ائتالفی در اندگرفته یاد اختالفات علريغم متقن یغریزه و طوالنی یتجربه
 جدید، سیاسی رهربان بدون ،متفرق ناتوان، چنني را خود زنگاهب سر ببندند، پیمان یکدیگر با شدگان
گهان و دریابند شده سالح خلع ،دولتی ماشني خویش، دژ در خارجی، بورژوازی تحمای فاقد  توسط نا

گر بودند؟ داشته نگاه کنرتل تحت فریب و قهر یبواسطه وقت همه این که بیایند در پای از مردمی  در ا
 کلش به آنان از برخی که شودب یکسانی، بازی در ،بازی وارد »تضادهایی« عظیم انباشت وضعیت این

 مختلف استعمال موارد و سطوح متفاوت، هایجهت متفاوت، منشاء [یعنی] اند،نامتجانس افراطی
 و تنها قدرت از توانیمنمی دیگر ما شوند،می »مستحیل« گسستی وحدت یک در همه این با وىل دارند،
 در« انقالب ی(وقت است چريه زمانه این بر اساسی تضاد البته، بگوئیم. سخن عمومی »تضاد« ییگانه
 در اما .است فعال یکدیگر در آنان »ذوب« در حتی و »تضادها« این یهمه در و است) »روز دستور
 عمومی تضاد ناب نمود منحصرا شانذوب و تضادها این که کرد ادعا کامل دقت با تواننمی ضمن این

 یساده و ناب نمود از بیش چیزی یابندمی تحقق که »جریاناتی« و »هاوضعیت« که چرا هستند.
 آن وجود شرایط حال عني در اما ،ندتضاد شرایط البته که ند،تولید روابط به وابسته آنان هستند. تضادها
 و سازواری دارای اما هستند، ،شوندمی مشتق آنان از که ئیهاوهله ،روبناها به وابسته تضادها هستند؛

 [عامل] عنوان به خود یویژه نقش بازی با که اندوابسته المللیبني اوضاع به حتی ند،خویش اثرگذاری
 بازی در حاضر هایلهوه از یک هر که »هاییتفاوت« :معناست بدین امر این ۲۸دخیلند. کننده تعیني
گر شوند)می متجلی لنني بحث مورد »انباشت« در (و هنددمی شکل  واقعی انگیگی یک در چه ا

 شوند.نمی »زائل« ساده تضاد یک درونی وحدت در ناب نمود همچون اما شوند،می »ذوب«
 توان ،یشخو ذات برحسب ،دهندمی تشکیل ۲۹انقالبی گسست »ذوب« در که را یگانگی این [تضادها]

  .هنددمی تشکیل ،شانعمل خاص هایحالت حسب بر و هستند، که آنچه یبواسطه یشخو تاثري
 و تکمیل را بخشد،می زندگی آنان به که ای،بنیادی یگانگی چه اگر تضادها یگانگی، این تشکیل در

 که: دهندمی نشان یعنی دهند،می نشان نیز را شانسرشت میان این در اما دهند،می تشکیل دوباره
 از »تضاد« است، نشدنی جدا کند،می عمل آن در که ایاجتماعی یبدنه و کل ساخت از »تضاد«

                                                                                                                                                         
  (مرتجم) اند.نگرفته قرار توجه مورد در اینجا که زد جمع »هژمونی شروط« عنوان تحت توانمی را هاآن که الزمند، هم
 و انقالب برای پناهگاهی که را آن جغرافیائی وسعت و کشور طبیعی هایثروت که رودمی پیش آنجا ات لنني ۲۸

 شورائی انقالب پريوزی علل عنوان به نیز را کرد،می عرضه آن نظامی و سیاسی اجتناب قابل غري هاینشینیعقب
  بکند. مالحظه

 شکلبندی پویایی و ساخت برای سازنده آشکار نقش است، گفته کرات به لنني که همانطور ،»بحرانی« وضعیت ۲۹
 را شود،می زده انقالبی وضعیت مورد در که حرفی همني رو این از کند.می ایفاء گذراند،می سر از را بحران که اجتماعی

  داد. نسبت توانمی نیز انقالبی بحران از پیش وضعیت در اجتماعی شکلبندی به ،احتیاط با



 

کم آن بر که ایوهله از حتی و خود، هستی صوری شرایط  در [تضاد] است؛ نشدنی جدا نیز است حا
 و سطوح یبواسطه و حرکت، همان و یک در اما کننده، تعني است، آنان از متاثر خویش، ژرفای
 شده فراتعیني توانمی را امر این شود؛می تعیني بخشد،می جان انآن به که اجتماعی فرماسیون هایوهله
   ۳۰نامید. تضاد اصل در
 غیاب در را آن اما است)، شده قرض دیگر هایرشته از (که نیستم فراتعیني اصطالح بند رد چندان من
 این اینکه بواسطه همچنني ،مسئله یک عنوان به چه و نشانه یک عنوان به چه ،برمبه کار می بهرتی چیز

 داریم، کار روس هگلی تضاد از متفاوت کامال چیزی با چرا ببینیم روشنی به سازدمی قادر را ما مفهوم
   .گريم][به کار می

 را شدن فراتعیني ظواهر اغلب اینکه علريغم ،شودنمی فراتعیني واقعا هیچگاه هگلی تضاد یک واقع، در
گاهی »هایجربهت« که ذهن، شناسیپدیده در مثال، برای داراست.  نیل در را آنان کمال و دیالکتیک ،آ

 آید.می نظر به پیچیده بسیار برعکس بلکه ،یابدنمی تجلی ساده تضاد ،کندمی توصیف مطلق شناخت به
گاهی بني تضاد تضاد، اولني فقط کلمه، دقیق معنای به  هر اما .نامید ساده توانمی را آن دانش و حسی آ
گاهی چه هر برویم، پیش آن تولید دیالکتیک در بیشرت چه  شود.می ترپیچیده تضادش شود،می ترغنی آ

 یپیچیدگی بلکه نیست، موثر فراتعیني یک پیچیدگی ،پیچیدگی این که داد نشان توانمی معهذا،
گاهی واقع در .داراست را فراتعیني یک اهروظ فقط که است ایفزاینده نمودندرونی  یلحظه هر در آ
 هایپژواک تمام طریق از شده)، نائل بدان که یامرحله بر است منطبق (که را خویش جوهر شدنش
 زندگی و تجربه آن بر منطبق تاریخی اشکال ایمائی حضور طریق از و است، بوده که نیپیشی جوهر
گاه هر که دهدمی نشان هگل ترتیب بدین کند.می - زدوده یگذشته یک یشخو حال [زمان] در یحت یآ

گاهی] این که ی(جهان داراست جهان یک و )aufgehoben( شده حفظ گاه تواندیم [آ  در اما باشد، اشیآ
 اشگذشته همچون جهان این اینکه و )،داراست نهفته و بالقوه یحضور و ماندمی یهحاش در شناسییدهدپ

گاهی یگذشته تصاویر این اما .است شده رفع یجوهرها یهاجهان یدارا  بر (منطبق ینهفته هایجهان و آ
گاهی بر هرگز تصاویر) این  این گذارند:نمی تاثريی خود از وتمتفا و موثر هایکنندگیتعیني عنوان به کنونی، آ

گاهی به هاجهان و تصاویر  است، شده که آنچه ی)تاریخمندانه اشباح (خاطرات، هاپژواک همچون فقط آ
 هرگز هگل] [در گذشته که آنجا از مربوطند. خویش به اشاراتی یا خویش هایگوییپیش همچون یعنی

 گذشته، حضور این گريد،می بر در را آن که نیست ایآینده نفسه)(فی درونی جوهر از بیش [چیزی]
گاهی  .دارد قرار آن از بريون که نیست حقیقی کنندگیتعیني یک و است نموده کنونی را خود که است ایآ
گاهی  حالیکه] [در کند؛می تعیني را آن تنهایی به که ،دارد مرکز یک فقط ،هادایره یدایره عنوان به آ
گاهی کز با دوایری به نیاز آ  برای دارد، – نامتمرکز هایکانون با هاییدایره– خودش مرکز از غري دیگری مرا
 فراتعیني آنان توسط آن جوهر اینکه برای کالم، ملخص بپذیرد، تاثري آنان موثربودگی از مرکزش در اینکه
  نیست. چنني این هگل] [نزد اما بشود.

                                                 
گونیستی انقالبی) انفجار، (قابل تضادهای بني تمایز تم به که مائو توضیح به شود رجوع ۳۰  غري تضادهای و آنتا

گونیستی   غريه. و بعد) به ۶۷ یصفحه ،۱۹۶۰ پکن، چاپ فرانسه، تضادها، یباره (در است شده داده اختصاص آنتا
  



 

 فراتعیني ظواهر با دوباره ما اثر این در است. رتروشن [هگل] »تاریخ یفلسفه« در حتی حقیقت این
 از مشخص، هایکنندهتعیني انتهایبی یمجموعه یک از تاریخی جوامع یهمه آیا شویم:می مواجه
 اقتصادی، و تجاری ماىل، هایرژیم عادات، سنن]، [یا عرف یبواسطه مذهب تا گرفته سیاسی قوانني
 در ها،کنندهتعیني این از یک هیچ همه، این با اند؟نشده تشکیل الخ و فلسفه هرنها، آموزشی، سیستم
 تمامیت یک آنان یمجموعه اینکه برای فقط نه نیست، دیگر هایکنندهتعیني از خارج خویش، ذات

 ییگانه اصل در تمامیت این اینکه برای بویژه و عالوه به بلکه دهند،می تشکیل اصیل ارگانیک
 روم: ترتیب بدین است. مشخص هایکنندهتعیني این یهمه حقیقت که یابدیم بازتاب نیز ایدرونی
 درونی اصل موقت تجلی جز نیستند چیزی مخاطراتش، و هابحران نهادهایش، آن، سرتگ تاریخ

گرچه آن. نابودی و مجرد حقوقی شخصیت  هاییفرماسیون از یک هر اصل خود در درونی اصل این ا
 این به– خویشنت؛ هایپژواک عنوان به اما دارد، بر در پژواک عنوان به را تاس کرده عبور آنان از که

 این به است؛ آن یحافظه در محفوظ یگذشته هایجهان تمام مرکز که دارد، مرکز یک فقط ایضا خاطر
گاهی روم، در شود:می ظاهر آن یخودویژه تضاد که است سادگی همني خود در و .است ساده خاطر  آ
گاهی عنوان به ،رواقی  آن هدف که شود،می ظاهر مجرد حقوقی شخصیت دریافت در ماهوی تضاد یآ
 و پاشاند خواهد را روم که است تضادی این .رسدنمی هدف به وىل است، ذهنیت مشخص جهان
 روم پیچیدگی تمام رو این از کرد. خواهد تولید را وسطی، قرون مسیحیت در ذهنیت تصویر آن، یآینده
 وجه هیچ به را است، تاریخی انتهایبی غنای این درونی جوهر فقط که روم یساده اصل رد تضاد

پدیده مورد در هگل چرا برپسیم است کافی شود، مطرح بنیادین سئوال آن دقیقا اینکه برای کند.نمی فراتعیني
 ممکن واقع در هگلی تضاد سادگی ؟پرداخت تامل به تضاد یساده دریافت یبواسطه تاریخی یهااستحاله ی

گر چون .دهدمی تشکیل را تاریخی یدوره هر جوهر که ایدرونی اصل سادگی یبواسطه فقط مگر نیست،  ا
 مقدس، امرپاطوری م،ور (یونان، تاریخی معني یجامعه یک ینامتناهی تنوع ،تمامیت تقلیل حق به

 اشسادگی حق به که مفرط دگیسا این پس ،باشد ممکن درونی یساده اصل یک به الخ) و انگلیس
 خود باشیم؟ صریحرت این از باید آیا .درآید تامل به تضاد در تواندمی نیز است، کرده کسب تضاد از را
 سیاسی اجتماعی، (اقتصادی، عناصر یهمه تقلیل گريد)،می منتسکیو از را آن یایده هگل (که تقلیل این
 ها،جنگ تاریخی: وقایع حتی و فلسفه، مذهب، هرن، ،اخالقی هایسیستم سنن، قانونی، نهادهای و

 یگانگی اصل یک به سازند،می را تاریخی دوران یک مشخص زندگی که الخ) و هاشکست نربدها،
 چون را قوم مشخص زندگی تمام اینکه شرط به است؛ ممکن مطلق شرط یک به فقط درونی،
 بگريیم، نظر در درونی روحانی اصل یک (Entausserung-Entfremdung) بیگانگی- سازیبرونی

گاهی شکل مجردترین جز چیزی هرگز قطعا که گاهی یعنی خودش به نسبت دوران آ  یا و مذهبی آ
 بر »آمیزراز یلفافه« چگونه بینیممی حاال کنممی فکر .باشد تواندنمی خودش ایدئولوژی یعنی فلسفی،

 بازتاب از بیش چیزی هرگز هگلی تضاد سادگی که راچ – کندمی آلوده را آن و گذاردمی تاثري »هسته«
 .است آن ایدئولوژی مجردترین بلکه آن مادی واقعیت نه بازتاب یعنی نیست، قوم درونی اصل سادگی
 عنوان به را ،امروز به تا باستان شرق از ،عمومی تاریخ دتوانمی هگل که است دلیل این به همچنني

 کند،می حرکت ساده تضاد اصل یک یساده بازی یبواسطه که ]تاریخی عنوان [به یعنی دیالکتیک،



 

 حقیقی پایان نه ندارد، وجود حقیقی گسست هرگز او برای اساس در که است دلیل این به دهد. ارائه
  .آن برای رادیکال آغازی نه و دارد وجود ایواقعی تاریخ

ی همشکلی مزین شده لکتیکیهای دیای تاریخ به استحالهبه این دلیل است که فلسفههمچنني 
تواند دفاع کند مگر از تارک روح؛ از آن منظر برتری که اقوام است. او از این دریافت شگفت نمی

مريد، همینکه تجسم اصل فراوانی در اختیار دارد و برایش چندان مطرح نیست، که یک قوم می
از آن به منظور باقی گذاشنت ی ایده شد. همینکه قوم تجسم اصل شد، و ی یک لحظهکنندهتعیني
 دیگری خویشتنی که تاریخ است، استفاده نمود، اصل را، ضمن تحویلش به این یا آن قوم خاطره

گر رابطه نهد؛ قوم دیگر با بازتاب آن ی تاریخی با قوم دیگر بسیار نابسنده باشد!) کنار می(حتی ا
ی منطقی ایده را گویا ی تاىللحظه[اصل] در جوهر خویش، در آن نوید اصل درونی خود، یعنی، 

  به طور اتفاقی خواهد یافت، غريه و غريه.
گرچه دلخواسته تصمیمات این که باشد روشن باید  اند)شده تنیده هم در آسایینبوغ بصريت با (ا
 واقع در بلکه نیستند، هگل »سیستم« در و »جهان دریافت« در محصور آسائیمعجزه طور به فقط
 آن یوظیفه که »تضاد« در ویژه به یابند،می بازتاب او دیالکتیک هایساخت مقع در ساخت، در

  است. شانایدئولوژیک هدف سمت به تاریخی دوران مشخص هایمحتوای جادوئی دادن حرکت
 ساده و ناب استخراج از متفاوت کامال چیزی هگلی دیالکتیک مارکسیستی »وارونسازی« بنابراین

گر است.  با دیالکتیک هگلی ساخت که دریابیم را تنگاتنگی و درونی یرابطه روشنی به ما ا
 دور تواندنمی حقیقتا دریافت این بینیم][می دارد، نظرورزانه یفلسفه با یعنی هگل، »بینیجهان«

گر .بدهیم بنیادی تغیري را آن دیالکتیک هایساخت بشویم مجبور اینکه بدون شود، افکنده  اینکار ا
 بعداز سال ۱۰۰ و هگل مرگ از پس سال ۱۵۰ بایست،می نخواهیم، چه و بخواهیم هچ نگريد، صورت
  بکشیم. خود دنبال به را مشهور »رازآمیز یلفافه«کهنه  یجامه مارکس، مرگ
گر بازگردیم. مارکس به او طریق از و لنني به  در انقالبی وضعیت که باشد داشته حقیقت امر این ا

 ثابت لنینی تامل و عمل که همانطور بود، بنیادین طبقاتی تضاد شدید ینيفراتع ینتیجه دقیقا روسیه
 آیا و است استثنائی چیز چه »استثنائی وضعیت« این در برپسیم خود از بایستمی احتماال کند،می
  دانسنت بدون استثناء، این آیا – کندنمی روشن را قانون خود نیز یکی این استثنائات، یهمه مثل

 شکست استثناء ؟نداریم قرار استثنائی وضعیت در همواره نهایت، در مگر نیست؟ قانون دخو ،قانون
 دموکراسی سوسیال شکست استثناء ،۱۸۷۱ پاریس [کمون] شکست استثناء آلمان، در ۱۸۴۹ انقالب
 ءاستثنا اما استثنائات، .... ۱۹۱۷ موفقیت استثناء ،۱۹۱۴ شوینیستی خیانت و بیستم قرن آغاز در آلمان
  ؟چیز چه به نسبت
 مایشِ بخشاطمینان و راحت اما مجرد یایده یک به نسبت مگر چیز، هیچ به نسبت استثناء

 هگلی مدل نمود) بازشناسی (یا خاطره رسدمی نظر به اشسادگی عمق در که ناب و ساده دیالکتیکی
 ما روی پیش ردمو در دارد: اعتقاد مجرد تضاد ینفسهفی حل »قدرت« به و است کرده حفظ را

 تا شده پاالیش شمای این »سادگی« که کنمنمی انکار مطمئنا من کار. و سرمایه »زیبای« تضاد
 که دانیممی خوبی به ،هااین از گذشته است؛ داده پاسخ هاتوده بسیج ذهنی هایضرورت به ایاندازه



 

 چرا کردند، ایفاء خوب هم را آن و کردند، بازی تاریخی نقش یک هم سوسیالیسم اتوپیایی اشکال
گاهی ی بیان][همراه با نحوه را هاتوده آنها که گاهی] الفاظو  شانآ گر که چرا ،جذب کردند آن [آ  ا

 نیز آنان جذب عمدتا نحوه بایدمی[نحوه]  این حتی ،دکن هدایت جلو به را هاتوده خواهدمی انسان
 بار این وىل شد، خواهد ضروری ،کردند توپیاییا سوسیالیسم با سلانگ و مارکس که کاری آن روزی .باشد
گاهی اتوپیایی- شماتیک هنوز اشکال با کار همان  که آن) پردازاننظریه از برخی آگاهی با (حتی هاتوده آ
 آن اشکال و شرایط حقیقی تاریخی یمطالعه یعنی آنند، تاریخ یمرحله اولني در مارکسیسم از متاثر

گاهی  و مارکس توسط که ایسیاسی- تاریخی مهم مقاالت یهمه در ما عهذام بود. خواهد ضروری ،۳۱آ
 اصطالح به این مورد در مقدماتی تامل برای را موادی دقیقا اند،شده نوشته دوره این خالل در انگلس

                                                 
 بیش اقتصادی وجه بر مواقع برخی نانجوا اینکه مورد در« نوشت: ۱۸۹۰ سپتامرب) ۲۱ بلوخ، ژ. به اینامه (در انگلس ۳۱
کید باید، آنکه از  بر هایمانحریف مقابل در بودیم مجبور ما بدانیم. مقصر بخشا را خود من، و مارکس باید کنند،می تا

کید ایاساسی اصل  صحیح مکان بود آن فرصت یا جا نه وقت، نه هیچگاه و شد.می نفی آنان توسط که بکنیم، تا
 یلحظه در کنندگیتعیني از انگلس که تصوری مورد در .»بودند درگري متقابل تاثري در که بدهیم نشان را دیگری لحظات
  مقاله. همني یضمیمه به شود رجوع داشت نهایی
- مکانیکی یوسوسه به گرامشی که بکنم نقل را هایییادداشت مایلم بپذیرد، صورت باید که تحقیقی با ارتباط در

 یک همواره مکانیکی و قدرگرا جربگرا، عنصر« است: داده اختصاص ۱۹ قرن در مارکسیسم ختاری در قدرگرایانه
 یک معنای (به محرک و مذهب نوع یک عنصر] [این است، بوده پراکسیس یفلسفه ایدئولوژیک یبالواسطه »یرایحه«

 تاریخی لحاظ به را آن و هداد ضرورت بدان معینی اجتماعی هایالیه »یفرودستانه« خصلت که است مخدر) یماده
 سری یک با همسان نهایت در مبارزه خود و ندارد دست در را مبارزه در عمل ابتکار انسان که وقتی است. کرده توجیه

 مداوم و صبورانه استقامت ،انسجام اخالقی، مقاومت برای یعظیم نريوی به بدل مکانیکی جربگرایی شود،می شکست
 در واقعی یاراده غريه. و »کنندمی عمل من نفع به امور مدت دراز در اما ام،خورده کستش لحظه این در من« شود.می
 گرائیفرجام بدوی و علمی غري شکل یک مبدل یجامه تاریخ، حتمی عقالنیت مبدل لباس ایمان نمایش] [از ایپرده

 ما آید.می نظر به ایفرقه مذاهب یهغري و الهی مشیت قدر، و قضاء برای جایگزین یک همچون که کندمی تن به شورمند
 بر باید ما ... یمزبور اصرار دارد وجود قوی فعال یاراده یک واقعیت در مواردی چنني در حتی که واقع امر این بر باید
کید است، واقعی و فعال یاراده ضعف پوشاندن خدمت در فقط قدرگرايی که واقع امر این  که است دلیل این به بکنیم. تا
 ضرورت همواره ،است توضیح قابل هاتوده یلوحانهساده یفلسفه عنوان به که مکانیکی جربگرائی بیهودگی دادن شانن

 بسندگی-خود و انفعال علت به بدل ،بشود تولید متامل و منسجم یفلسفه یک آن از روشنفکران توسط که آنگاه و دارد،
   OEuvres choisies, Ed. Sociales, pp. 33-34  »شود...می احمقانه
 مفهوم که دانست باید اما بیآید. عجیب نظر به است ممکن مارکسیست تئوریسني یک قلم از ها)توده-(روشنفکران تقابل

 یواسطه به گرامشی نزد روشنفکر که دانست باید و ماست نزد مفهوم این از تروسیع العادهفوق روشنفکر یگرامشیانه
 و دهندگانسازمان عنوان به شاناجتماعی نقش یواسطه به بلکه شود،نمی تعریف دارند، خود از روشنفکران که تصوری
 حزب یک اعضاء یهمه که ادعا این« نویسد:می گرامشی معنا این به .گردد][تعریف می فروپایه) بیش و (کم رهربان
 که شود]می [دیده آن در تامل با معهذا بشود، مزاح و شوخی موجب است ممکن بشوند، ارزیابی روشنفکر باید سیاسی
 بسیار یدرجه در یا پائني یدرجه در تواندمی حزب یک شوند. داده تمیز درجات باید ندارد. وجود آن از تردقیق چیزی
 و رهربی که است حزب کارکرد مسئله نیست: مسئله این اما باشد، داشته پائني یا باال بیش و کم گسرتشی خویش باالی
 .Oeuvres dioisies, Editions Sociales, S .»است آن روشنفکرانه کارکرد یعنی آموزشی کارکرد مسئله یعنی دن،دا سازمان
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 نیست، ساده هرگز کار- سرمایه تضاد که گريدمی نشات یبنیاد باور این آنان از .یابیممی »استثنائات«
 کند،می عمل تضاد این آن در که ییهاوضعیت و مشخص تاریخی لحاظ به اشکال یطهبواس بلکه

 هایجنبش مذهب، مسلط، ایدئولوژی (دولت، روبنا اشکال یبواسطه تضاد این .است یافته تشخص
 و داخلی تاریخی وضعیت یبواسطه تضاد این است؛ یافته تشخص الخ) و یافتهسازمان سیاسی
 یا کامل بورژوائی (انقالب ملی یگذشته عنوان به سو یک از را آن که است تهیاف تشخص ایخارجی

 »هایعرف« نرفته، بني از اصال یا رفته بني از بخشا یا کامال فئوداىل استثمار شده، رانده عقب به
 به دیگر سوی از و غريه) و سیاسی، رفتار و مبارزه »خاص سبک« حتی خاص، ملی سنن محلی،
 یا داری،سرمایه ملل رقابت :دارد تسلط وضعیت آن در که آنچه( موجود المللیبني یزمینه عنوان

 این از بسیاری ند.کنمی تعیني غريه) و امرپیالیسم، بني رقابت یا ،»امرپیالیستی گراییالمللیبني«
  شوند.می مشتق کلمه لنینی معنای به »ناموزون یتوسعه قانون« از هاپدیده
 که استثنائی ؟شودمی فراتعیني همواره ساده ظاهرا دِتضا اینکه جز دهدمی معنا دیگری چیز امر این آیا

 »استثنائات« جدید یقاعده این از عزیمت با و ،نهدبه نمایش می خود در را قاعده یقاعده قاعده،
 اکنون آیا شوند. گرفته نظر در جدید قاعده یساده یانهشناسروش هایمثال عنوان به باید قدیمی

 فراتعیني تواندمی تضاد یک که بگویم ها،پدیده کلپوشش  به تالش با قانون، این منظر از توانم،می
 تضاد مقابل] [در حقیقی »سد« یک معنای به تاریخی، یبازدارنده جهت در فراتعیني چه باشد، شده
 اما ،)۱۹۱۷ در سیه(رو ۳۳تاریخی گسست جهت در فراتعیني چه و )۳۲ویلهلم دوران آلمان مثال (برای
 بودگیناب خود که امر این با ؟شودنمی یافت آن »ناب« حالت در تضاد شرایطی، هیچ تحت ،هرگز
کر قابل مثاىل اما موافقم، بود، خواهد استثنا  پراکسیس در تضادی هر اگر اما شناسم.نمی آن برای ذ
 هگلی تضاد مقابل در کنندگیفراتعیني اگر شود،می ظاهر شدهفراتعیني تضاد یک چونان مارکسیستی تاریخی
گر دهد،می تشکیل را مارکسیستی تضاد گیویژه  به هگل، »بینیجهان« به هگلی دیالکتیک »سادگی« ا

 دلیل و محتوی برپسیم، خود از باید ،گرددبرمی ،یابدمی بازتاب آن در که ایتاریخی دریافت به خصوص
 جامعه مارکسیستی دریافت چگونه بکنیم سئوال خود از و چیست مارکسیستی تضاد یکنندگیفراتعیني وجود
گر است بدیهی زیرا حیاتی. است سئواىل سئوال این .یابدمی بازتاب کنندگیتعینيفرا این در  پیوند نتوانیم ا

 تاریخ و جامعه از او دریافت و مارکس نزد تضاد خودویژه ساخت به که بدهیم نشان را ایضروری
گر بخشد،می وحدت  در پا مقوله نباشد، کنندگیفراتعیني این بنیاد تاریخ یمارکسیستی تئوری مفاهیم ا

گر حتی زیرا ماند. خواهد هوا گر حتی ،دقیق مقوله این ا  نیز سیاسی پراکسیس یبواسطه آن درستی ا

                                                 
 در ۱۹۱۸ نوامرب انقالب شکست آلتوسر منظور احتماال گريد.دربرمی را ۱۹۱۸ تا ۱۸۹۰ هایسال آلمان در ویلهلم دوران ۳۲

  (مرتجم) است. آلمان
 سه تواندمی اقتصادی یتوسعه بر دولتی قدرت بازتاب« ):۲۷/۱۰/۱۸۹۰( اشمیت ک. به نگلسا ینامه به شود رجوع ۳۳

 دولتی قدرت شود.می تندتر چیز همه صورت این در بکند، عمل جهت همان در تواندمی دولتی قدرت باشد. نوع
 در بزرگ ملت هر در تدول قدرت ما یزمانه در صورت این در بکند، عمل اقتصادی توسعه عکس جهت در تواندمی
  اند.شده داده نشان خوبی به حد دو این خصائل اینجا در ...» شودمی داغان مدت دراز

 



 

 اتتوصیف یهمه همچون و است، ۳٤احتماىل بنابراین و توصیفی ایمقوله بدینجا تا ،باشد شده تائید
  .برسد راه از  که است ایفلسفی تئوری به بسته
 مشخص مدل شبح بلکه ،تضاد مجرد مدل شبح نه – شد خواهیم مواجه هگلی مدل شبح با دوباره اینجا در

 تضاد یویژه ساخت که بدهیم نشان واقعا بخواهیم اگر .یابدمی بازتاب مدل در که اییتاریخ دریافت
 فقط دریافت این خود که شود حاصل اطمینان باید ابتدا است، تاریخ از مارکس دریافت یپایه بر مارکسیستی

 تقرب اولني عنوان به توانیممی ما که دارد حقیقت نیست. هگلی دریافت یساده و ناب »وارونسازی«
 لک :داد نشان سرعت به توانمی را امر این کرد. »واژگون« را تاریخ هگلی دریافت مارکس که بکنیم استدالل
 که همانطور ؛کندمی تنظیم ایده لحظات دیالکتیک یعنی جامعه، هر درونی اصول دیالکتیک را هگلی دریافت
گاهی دیالکتیک یبواسطه را اقوام یهمه مشخص تاریخ مادی، زندگی هگل گفت، بارها مارکس گاهی آ  (آ
 هاانسان مادی ندگیز ،برعکس مارکس برای .دهدمی توضیح )اشایدئولوژی خودش: به نسبت قوم یک
گاهی بنابراین دهد،می توضیح را آنان تاریخ  شانمادی یزندگی ایهنمود تنها شانهایایدئولوژی آنان، آ

 هایمرز تا بیش و کم افراط، به را بحث .اندیافته وحدت »وارونسازی« تجلیات تمام ضدیت این در هستند.
 تئوری دستاوردهای که جامعه از دریافت یک یابیم؟می چه هگل در :بربیم پیش  کاریکاتور، یک در اغراق
 جامعه دو از متشکل ایجامعه عنوان به ایجامعه هر به و گريد می بر را هجدهم قرن سیاسی اقتصاد و سیاسی

 جوانه یک فقط روزگاری که است آنچیزی ظهور که کنونی یجامعه به مدرن؛ یجامعه هر به (البته نگردمی
 چیزی هر و دولت یا سیاسی یجامعه و مدنی، یجامعه یا نیازها یجامعه از:] عبارتند جامعه دو [این بود.)
گاهی :کالم ملخص فلسفه، مذهب، یابد:می تجسم دولت در که  و دیگر بیانی به خویش. هب نسبت دوران آ

 زندگی یواسطهب دیگر سوی از و یکسو از مادی زندگی یبواسطه جامعه] دو از ایجامعه [هر ،شماتیک
 ۳٥عقل نرينگ فقط که اقتصاد) یعنی مدنی، ی(جامعه مادی زندگی هگل، برای شود].می [تشکیل روحانی
 شرط حال عني در که خود هدف [تابع] ،خویش از خارج قانون یک تابع وىل خودمختار، ظاهر به است،
 هگل واژگونی برای راهی دوباره ام اینجا در خوب، است. روحانی زندگی بنابراین و دولت یعنی آن، امکان
 و( هگلی اصطالحات بني یرابطه کردن وارونه ساده: ]شکل این [به .کندمی تولید را مارکس ظاهرا که داریم
 [یا تبدیل برای اما ،ایدئولوژی–سیاست و اقتصاد دولت، و مدنی یجامعه ):آنان حفظ معنی بدین

 کار به آن عکس معنای به عقل نرينگ بایست عالقه، صورت در جوهر، به نمود و نمود به جوهر ی]استحاله
 جوهر که است اقتصاد این مارکس، برای بود، اقتصاد جوهر ایدئولوژیک- سیاسی [امر] هگل برای حالیکه در .رود

 اقتصاد و اقتصادی [امر] نمود منحصرا ایدئولوژیک و سیاسی ر]و[ام بنابراین بود. خواهد ایدئولوژیک- سیاسی [امر]
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بر و گرایانه است. به زعم او تاریخ هدفمند فرجامهگل ی تاریخ فلسفه: هگل نزد Raison la de Ruse عقل نرينگ ۳٥
گاهی در تاریخ قرار استدر نهایت » جهانروح «حسب او  گاهی، آ به دالئل ها رسد. انسانب ،نسبت به آزادی به خودآ

(به  کنند، اما عقل از این اعمال به سود خودعمل میغريه) طلبی و جاه(سودجوئی، های مختلف و بر اساس انگیزهذهنی 
گاه باشند، این » نرينگ عقل«با مفهوم هگل . کندهدف استفاده میبرای رسیدن به  نرينگ)، بدون اینکه افراد از آن آ

رجوع  ۲۱ی ی حمید عنایت توضیحات مرتجم صفحهترجمه »عقل در تاریخ«به در این مورد  دهد.را توضیح میاستفاده 
  (مرتجم) شود.



 

گاهی یعنی هگل، »ناب« اصل جای به بود. خواهد آنان »جوهر«  نزد که ایساده درونی اصل خویش)، از (دوران آ
 آن نقیض ،دیگر یساده اصل یک توانمی ،است تاریخی قوم یک هایکنندگیتعیني یهمه فهم برای اصلی هگل
 یهمه فهمیدن اصل تنها به بدل خود ینوبه به که ساده اصل یک [یعنی] اقتصاد، مادی، زندگی :ادنه را

 مشهور عبارات جهتند این در نیست؟ کاریکاتور یک ینا آیا ۳٦شود.می تاریخی قوم یک هایکنندگیتعیني
گر ،بخاری آسیای و آبی آسیای دستی، آسیای مورد در مارکس  از خارج یا الفظیتحت را آنان ا
 با هگلی دیالکتیک دقیق یقرینه وسوسه این منطقی ینتیجه ۳۷د.گريب نظر در [مربوطه] یزمینه
 بود، نخواهد مطرح ایده از متواىل لحظات استنتاج یمسئله دیگر :بود خواهد تفاوت یک فقط
 تقلیل به وسوسه این شود.می مطرح درونی تضاد همان یپایه رب اقتصاد از لحظات استنتاج بلکه

 متفاوت، تولید هایتکنیک به متواىل، لیدتو هایشیوه دیالکتیک به تاریخ دیالکتیک رادیکال
کونومیسم دارد: وجود نام مارکسیسم تاریخ در هاوسوسه این برای .شودمی منجر  حتی و ا

 و نظری مبارزات یخاطره بالفاصله آنکه برای است کافی اصطالح دو این تذکر فقط اما تکنولوژیسم.
 ماشني به راجع مشهور حد از بیش منت کنار در و کند. هزند »انحرافات« علیه بر را شاگردانش و مارکس عملی
 اینکه برای نه بگذریم، کاریکاتور این از !دارند قرار اکونومیسم علیه بر چرائی و چون بی بسیار متون بخار

 این در که معتربی اصول آن بررسی برای بلکه دهیم، قرار رسمی هایمحکومیت مقابل در را اکونومیسم
  هستند. فعال مارکس واقعی تفکر رد و هامحکومیت
 در زیرا نیست. میسر آن، دقیق ظاهر علريغم ،»وارونسازی« حکایت حفظ که است قطعی کامال بنابراین
 اصطالحات او .نکرد حفظ آن ساخنت »واژگون« با را جامعه هگلی مدل اصطالحات مارکس حقیقت
 او از پیش که ایرابطه او عالوه به ارند.د هگل اصطالحات با دوری نسبت که کرد آنان جایگزین دیگری

کم اصطالحات بني  شانرابطه هم و اصطالحات هم همزمان مارکس نزد کرد. واژگون کامال را بود، حا
  .دهندمی تغیري را شانمعنای و طبیعت که هستند
   نیستند. اصطالحات همان دیگر اصطالحات اوال
 اغلب اصطالح این آن در که آلمانی ایدئولوژی در خصوص (به مدنی یجامعه از هنوز مارکس شک بی
 به ایاشاره عنوان به اما زند،می حرف )،۳۸است شده ترجمه »بورژوائی یجامعه« فرانسه] [در غلط به

 بررسی به نیاز مفهوم گريیشکل .مفهوم از مجدد یاستفاده برای نه و کشفیاتش مکان ذکر برای گذشته،
  دارد. دقیقرت
 یک نه ما آن، سیاسی اقتصاد ترمشخص اشکال و هجدهم قرن سیاسی یفلسفه ردمج اشکال تحت
 رفتار شالوده و توصیف بلکه حقیقی، اقتصادی تئوری یک نه حتی اقتصادی، تاریخ حقیقی تئوری

 قابل امر همه این با .دید خواهیم را اقتصادی-فلسفی شناسیپدیده نوع یک کالم، ملخص ،اقتصادی
                                                 

 شد. اهندخو حفظ دولت و مدنی یجامعه یعنی هگلی، دریافت در اصطالحات ،»وارونسازی«هر در همچون ،طبعا و ۳٦
که مارکس میآلتوسر  ۳۷ ای با اربابان فئودال آسیای دستی، جامعه: «گویدبه گفته مارکس در فقر فلسفه اشاره دارد، آنجا 

 .سوسياليستی کارگری نشر ،پی دی اف ۱۱۸ی صفحه» داران صنعتیای با سرمایهآورد، و آسیای بخاری جامعهبوجود می
 (مرتجم)

  (مرتجم) است. رفته کار به  مدنی یجامعه و ندارد وجود مشکل این است شده ترجمه فارسی به که کتاب از بخشی در ۳۸



 

 غريه) و اسمیت (تورگو، اناقتصاددان تالش در ایضا و غريه) و هلویتیوس (الک، السفهف تالش در توجه
 (و توصیف که انگار است گرفته صورت آنچنان هاتالش این در مدنی یجامعه توصیف که است این

جهانی  ؛نامدمی »نیازها جهان« و کرده خالصه کمال به را آن جان هگل که هستند چیزی آن ی)شالوده
شان، ی ویژهی ارادهکه بواسطه به عنوان ربط به جوهر درونی خویش به طور مستقیم به روابط افرادی که

   شوند، ربط داده شده است.شان، ملخص کالم نیازهایشان تعریف میمنافع
 و اقتصادی انسان( فرضپیش نقد پایه بر را اشسیاسی اقتصاد دریافت کل مارکس که دانیممی وقتی
 او که بدانیم شک بی باید پس ،است هداد قرار فالسفه) »انسان« یعنی آن اخالقی و انونیق تجرید

 داشت اهمیت مارکس برای آنچه .است فرضپیش این مستقیم محصول که برگريد را مفهومی توانستهمین
 بلکه ،اقتصادی انسان یاسطوره در آن مفروض یپایه نه و اقتصادی رفتار )مجرد( توصیف نه واقع در

 این از .داشت اهمیت »کالبدشکافی« این یاستحاله دیالکتیک و جهان این »کالبدشکافی« او برای
 کار در -آن ایدئولوژیک یسرچشمه و فردی اقتصادی رفتار جهان-  »مدنی یجامعه« مفهوم که روست
 اسمیت مثال رایب که یبازار (قوانني مجرد اقتصادی واقعیت که است دلیل این به شود.می محو مارکس

 واقعیت یک ینتیجه عنوان به مارکس توسط )یابدبازمی اقتصاد] [علم گذاریپایه برای تالش یپی در
 اولني برای آنجا .شودمی هدیفهم معني اجتماعی فرماسیون یک تولید یشیوه یعنی تر،مشخص و ترعمیق
 بودند) فلسفی- اقتصادی شناسیپدیده نای خدمت در بهانه عنوان به (که فردی اقتصادی رفتارهای بار
 وضعیت ،تولید نريوهای انکشاف یدرجه بعد به این از شدند. سنجیده وجودشان شرایط حسب بر

گر اند.مارکس بنیادی مفاهیم تولید روابط  مفاهیم مکان به اشاره مارکس برای »مدنی یجامعه« ا
 حتی »مدنی یجامعه« که نمود اعرتاف باید اما کرد)، تحقیق باید که (اینجاست باشد بوده هم جدید
   ؟یابدمی هگل نزد را هانای یهمه انسان کجا اما د.رکنمی عرضه او به را مفاهیم این یماده
 ندارد مارکس برای را محتوایی همان دیگر آن که است ساده بسیار امر این دادن نشان دولت، مورد در
 تواندنمی »ایده واقعیت« دیگر دولت که خاطر این به فقط نه مطمئنا است. داشته هگل برای که

 ابزار عنوان به سیستماتیک شکلی به دولت که خاطر این به اول یدرجه در و همچنني بلکه باشد،
کم استثمارگر یطبقه خدمت در سرکوب  تحت هگل]، [نزد آنجا مارکس، است. درآمده تفکر به حا

 در اجتماعی یطبقه مفهوم یعنی جدید مفهوم یک نیز دولت خصائص ۳۹زیسابرین و »توصیف«
 خرب غريه) و روسو لینگه، ([توسط] هجدهم قرن در آن از که یابدمی را ،تولید روابط با مستقیم یرابطه
 ساخت را عقل نرينگ »یپدیده« آن (از برگرفته حق یفلسفه در را آن نیز هگل حتی و بود، شده داده
 مورد نیز ۱۸۳۰ سالهای نگارانتاریخ توسط مکررا و فقر) و ثروت بني تقابل است: آن ظفردولت  که

 اقتصادی، ساخت ایپایه مفاهیم از یکی با آن پیوند و نو مفهوم این دخالت بود. گرفته قرار استفاده
 هایگروه فراز بر [دولت] دیگر که چرا دهد،می تغیري و زده هم به باال تا پائني از را دولت جوهر
کم یطبقه خدمت در بلکه ندارد، رارق انسانی  خویش رساندن کمال به نه آن ماموریت دیگر است، حا

کم یطبقه منافع خدمت در آنان دادن قرار بلکه فلسفه، و مذهب هرن، در  از فراتر حتی یا است، حا
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 گرداند؛ب مسلط را آن که بدهند قرار هاییتم و هاایده را خود یپایه که کندمی مجبور را آنان این،
 حقیقت به بدل که خاطر این نه کشد،می دست بودن »مدنی یجامعه« حقیقت از [دولت] بنابراین

   الخ. و بشود اجتماعی یطبقه یک تسلط و عمل ابزار بلکه بگردد، اقتصاد حقیقت حتی دیگری، چیز
  شود.می نیز نشاروابط خود شامل تغیري این کنند،می تغیري که نیستند اصطالحات فقط این معهذا
 اصطالحات تکثري یبواسطه که است هانقش جدید یتکنیکی توزیع معنای به امر این که کرد گمان نباید
 ی(پایه ساخت سو، یک از اند؟شده تنظیم جدید اصطالحات این چگونه شود.می تحمیل جدید

 سیاسی قانونی، اشکال یههم و دولت( روبنا دیگر، سوی از تولید)؛ روابط و تولید نريوهای اقتصادی:
 را ایهگلی یرابطه مقوالت گروه دو بني بکوشد تواندمی انسان که ایمدیده معهذا ایدئولوژیکی). و

 آن نمود و جوهر بني یرابطه [همچون] کند)می برقرار دولت و مدنی یجامعه بني هگل (که کند حفظ
 و مدنی یجامعه حقیقت دولت هگل نزد که رهمانطو یابد.می ٤۰تعاىل ...» حقیقتِ« دریافت در که

 نزد ،است رسیده کمال به آن در عقل نرينگ یبازی یشکرانه به مدنی یجامعه که است نمودی فقط
 جز نباشد چیزی مدنی یجامعه تواندمی نیز شود،می داده تنزل الک یا هابز سطح به که مارکس،
 طبقه: یک خدمت در را آن سپس اقتصادی عقل که نرينگی جز نباشد چیزی آن، نمود دولت، حقیقت
پیش  ناب حد از بیش شمای این اساس بر وضع مارکس] [برای متاسفانه .دهدمی قرار ،مسلط یطبقه
 نفع به سیاسی و اقتصادی امر بني )حقیقت-جوهر- (نمود ضمنی همانیاین مارکس برای .رودنمی

 تشکیل را فرماسیون هر ذات که روبنا-ساخت افتهمت در کنندهتعیني لحظات[یعنی]  جدید دریافت
 نظری بهبود به نیاز هنوز روبنا و ساخت بني ویژه روابط این که نیست شکی البته شود.می محو دهد،می
 گفته ما به و است، داده را »زنجريه انتهای دو« ما به شک بی مارکس همه، این با دارند. تحقیق و

 یشیوه یبواسطه نهایی یلحظه در کنندگیتعیني سو، یک از .ودنم جستجو بایدمی آنان بني است
 به او صورت این به آنان. یویژه اثرنهی و روبناها نسبی استقالل دیگر، سوی از ؛تولید (اقتصادی)

گاهی یبواسطه توضیح هگلی اصل با وضوح -نمود هگلی تم با همچنني (ایدئولوژی)، خویش از آ
  داریم. کار و سر جدید اصطالحات بني جدید یرابطه با واقعا ما کند.می طهراب قطع ... حقیقتِ-جوهر

 نفهمیده که کندمی تصحیح را جوانی اقتصاددانان او بکنیم. گوش ۱۸۹۰ [سال] در پري انگلس  به
کتور تولید است. ٤۱جدید یرابطه یک این بودند،  »:نهایی یوهله در« فقط اما است، کننده تعیني فا

 به ،بکند تحریف را ]گفته[ این که کس هر .»ایمکردهن این از بیش ادعایی هرگز من نه و مارکس نه«
کتور، تنها اقتصاد بگوید: که قسمی کتور تنها فا  معنی، بی عبارت یک به را گزاره« است، کننده تعیني فا
 عناصر اما است، زیربنا اقتصادی وضعیت« :افزاید][می توضیح عنوان به و ».کندمی بدل پوچ مجرد،
گون  پس یاساسی هایقانون دیگر عبارت به آن، نتایج و طبقاتی مبارزه سیاسی اشکال یعنی، روبنا، گونا

 مغز در فعلی مبارزات این یهمه بازتاب حتی و حقوقی، اشکال غريه، و پريوز یطبقه پريوزمندانه نربد از
 به آنان بعدی انکشاف و مذهبی یهادیدگاه فلسفی، ،حقوقی سیاسی، هایتئوری کنندگان، شرکت
 در تفوق بسیاری موارد در و کنند،می اعمال تاریخی مبارزات روند بر را خود تاثري جزمی، هایسیستم

                                                 
40 sublimé 
41 Lettre d'ENGELS à Bloch du 21 sept. 90 (Ed. Sociales). :MARX et ENGELS, Etudes Philosophiques, p. 123. 



 

 امر از متفاوت کامال چیزی که فهمید، آن قوی معنای به بایست را »شکل« واژه ».....دارند شکل تعیني
 در و تاریخی، علل به نیز پروسی دولت« :کنیم گوش انگلس به باز دهد.می نشان را فرمال] [یا صوری
 زحمت به فروشیفضل بدون اما .داد ادامه انکشافبه  و گرفت شکل اقتصادی علل به نهائی یوهله
 به براندنبورگ شدن بدل درست آلمان، شمال متعدد کوچک هایدولت بني در که نمود ادعا بتوان
 نیز جنوب و شمال دینی تفاوت رفرماسیون از پس و زبانی، ادی،اقتص تفاوت آن در که بزرگ، قدرتی
 (بویژه دیگر لحظات یبواسطه نه و است بوده اقتصادی ضرورت فقط یبواسطه بود، یافته تجسم
 در که المللیبني روابط در درگريی طریق این از و پروس اشغال علت به لهستان با آن درگريی

   ٤۲»بود.) کننده نيتعی اطریشی دودمان قدرت شکلگريی
 انگلس ،نهایی یوهله در اما است، کننده تعیني تاریخ روند در اقتصاد زنجريند: سر دو اینان بنابراین
 اشکال جهان طریق از را خود راه روند این اما .است] کننده [تعیني درازمدت در بگوید: است حاضر
  اید.گشمی المللیبني وضعیت و ٤۳محلی سنن جهان روبناها، متنوع
 یوهله در اقتصاد امر کنندگی تعیني بني یرابطه یمسئله مورد در انگلس یپیشنهادی تئوریک حل راه

 اتفاقات و ملی سنن [یعنی] شوند،می تحمیل روبناها توسط که ایویژه هایکنندگی تعیني آن و نهایی
بی شک  که است کافی او از یآنچیز حفظ من برای اینجا در نهم.می کنار بررسی این در را المللیبني
 و ملی یویژه یهاوضعیت و روبناها از ناشی( موثرِ هایکنندگیتعیني انباشت را آن نام بایستمی
 که اینجاست ،آیدمی نظرم به هاد.ن ،اقتصادی امر یبواسطه نهایی یوهله در کنندگی تعیني بر )المللیبني

 واقعیت فقط نه دیگر که چون ،اینجا .بشود روشن تواندمی تضاد فراتعیني یعنی من پیشنهادی اصطالح
 حتی ایم،داده ربط اشپایه به را آن اساس دربه خاطر اینکه  بلکه ،داریم را فراتعیني وجود یساده و ناب
گر،  شودمی تامل قابل و ناپذیر اجتناب فراتعیني این .یمباشبه اشاره کرده  مبادرت فقط ما بدینجا، تا ا

 و ویژه زیادی حد تاکه  وجودی ،روبنا اشکال واقعی وجود و المللیبني و ملی ]امور[ یوستگیپ همینکه
 رفت انتها به تا بایستمی .شوند داده تشخیص ،است ناب نمود یک به کاهش قابل غري بنابراین و مستقل

 بلکه گردد،برنمی لمان)آ مثال (برای نابهنجار و یکتا ظاهرا تاریخی هایوضعیت به فقط فراتعیني این گفت و
 که است نشده دیده هرگز تاریخ در کند،نمی عمل ناب وضعی در هرگز اقتصادی دیالکتیک است؛ شمولهمه
 فرا آن زمان وقتی است] نشده [دیده یا کردند؛ را کارشان وقتی روند کنار به مودبانه غريه، و روبناها ها:وهله این

 این دارد،برمی گام دیالکتیک شاهانه یجاده راستای در او هنگامیکه اقتصاد، اعلیحضرت، مقابل در برسد،
 به »آخر یوهله«نوبت  هرگز ،رآخو نه در دم  اولدم  نه در بشوند؛ متفرق آن، ناب نمود عنوان به هاوهله

  .شودنمی تنهائی
 ریفتح مورد در انگلس که همانطور نشده، فراتعیني »ناب و ساده« تضاد یایده کالم، ملخص

                                                 
 هجدهم اما کند،نمی ایفاء نقشی آن در تئوری این که است شتهنو چیزی ندرت به مارکس« کند:می اضافه انگلس ٤۲ 

 آنتی او »موجودند بسیاری اشارات نیز کاپیتال در است. آن کاربرد مورد در عاىل کامال مثال یک بناپارت لوئی برومر
 )۱۳۰ یصفحه (همانجا بردمی نام نیز را فوئرباخ و دورینگ

 »ندنکمی ایفاء نقشی هم کند،می خطور هاآدم سر به مرتب که سنتی تیح و ... غريه و سیاسی، شرایط« انگلس: ٤۳
  )۱۳۰ یصفحه (همانجا



 

 یک عنوان به تواندمی ایده این اینکه است. »پوچ مجرد، معنی،بی« عبارت یک گفت، آن اقتصاددانانه
 در معینی مواقع در آموزشی و پلمیکی ابزار یک عنوان به اوىل طریق به یا بکند، خدمت آموزشی مدل
 در نیز آموزشی هایستمسی باالخره، .کندنمی تعیني همیشه برای را آن فرجام است، کرده خدمت تاریخ
 تاریخی، نیازهای سطح به یعنی شرایط، سطح به آموزش ارتقاء برای کوشش زمان کنند.می تغیري تاریخ
 پیش را دیگر ناب نظری تالش یک آموزشی کوشش این که بیندنمی کسی چه اما است. رسیده فرا

 برومر، (هجدهم مشخص مثال چند و عمومی اصول ما به مارکس اینکه وجود با .نهدمی فرض
کسیس کل اینکه وجود با است، داده را غريه) و فرانسه در داخلی جنگ  تاریخ در سیاسی پرا
 ،سازدمی مشخص »تجربی پروتکل« پایانبی منبع یک کمونیستی و سوسیالیستی هایجنبش
 و بسط باید عمدتا دیگر »هایوضعیت« و روبناها تاثرينهی یویژه تئوری که شود گفته بایدمی

 تئوری بایدمی ،آن با همزمان یا ،آنان نهیاثر تئوری پرورش] و بسط[ از پیش و ؛یابند پرورش
 تشخیص طریق از که چرا ،همزمان -  ،یابد پرورش و بسط روبناها یویژه عناصر خاص جوهر
 کلی خطوط در که است قلمرویی تئوری این .یافت دست نیز آنان جوهر به توانمی ،آنان نهیاثر

کتشافات از پیش آفریقا ینقشه مثل است، شده طراحی  رودهای و عظیم جبال هسلسل با بزرگ، ا
  .اندمانده ناشناخته ،شده شناخته خوبی به یناحیه چند ورای آن، جزئیات اغلب اما آن، بزرگ
کتشافات است هکرد سعی بعد به لنني و مارکس زمان از واقعا کسی چه  کسی من بدهد؟ ادامه را ا
گر است ضروری وظیفه این همه این با شناسم.نمی ٤٤گرامشی جز  بیان به قادر باشد، قرار ا

 ایمارکسیستی تضاد کنندگیفراتعیني خصلت یباره در هابیتقر این به نسبت تریدقیق هایگزاره
  .باشد روبناها طبیعت و وجود بر مبتنی اول یدرجه در که باشیم
 که کندمی برخورد واقعیت یک به مستمر طور به مارکسیستی سیاسی پراکسیس نم.بز را آخر مثال بدهید اجازه

 سختجان همه این وگرنه ،دارند وجود حقیقتا بقایا این که داشت تواننمی شکی .است مشهور »بقایا« به
 نیست امر این تذکر به نیازی کرد. مبارزه روسی حزب داخل در انقالب از پیش حتی آنان با لنني ... بودندنمی
 ند.هست و بوده مستمر تفاسري و مبارزات مشکالت، منبع [نیز] کنونا حتی ،سپس آن از و انقالب بعداز آنان که

 مثال، برای است؟ اجتماعی یا »شناسانهروان« ذاتی آیا چیست؟ آن تئوریک یمرتبه چیست؟ »باقیمانده« یک
 به را آن توانمی آیا ؛بود ساخته دلمشغول بسیار را لنني که روسیه) در دهقانی تولید عمده طور (به کوچک تولید

 یا ؟نشد هافرمان اولني با شاننابودی به قادر انقالب که داد کاهش معني اقتصادی هایساخت باقیمانده
 حتی عادات، ها،عرف -  غريه و ایدئولوژیکی سیاسی، هایساخت ،نیز دیگر هایساخت به »باقیمانده«

                                                 
 انگار هستند: ایشرمانهبی یگرائیهگل به آلوده من نظر به اند،فلسفه و ادبیات تاریخ به محدود که لوکاچ هایتالش ٤٤
گرد و هگل از خواستهمی لوکاچ که  و توضیحات دارد. دیگری قطع گرامشی بجوید. برائت بودن دیلتای و زیمل شا

 ،فرهنگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، :اروپائی و ایتالیائی تاریخ بنیادی مسائل تمام به زندان دفاتر در هایادداشت
 یمسئله یعنی امروز بنیادی مسئله مورد در آمیزنبوغ مواقع بعضی در و بدیع مطلقا بینش توانمی آنان در پردازند.می

 مفهوم مثل نوین، مفاهیم توانمی است، بایسته واقعی کشفیات تمام در که همانطور آنان، در همچنني یافت. روبناها
 با است. سیاست و اقتصاد تفسري مسائل برای کلی خطوط در نظری حل راه توجه قابل مثال یک که یافت را هژمونی
  است؟ داده ادامه و برگرفته را گرامشی ریکتئو تالش کسی فرانسه در حداقل آیا پرسید] [باید تاسف



 

 اما شود،می گرفته کار به مدام » باقیمانده« یواژه ؟گرددبرمی انآن یویژه خطوط با »ملی سنت« مثل »سنن«
کنون است. خویش مفهوم بلکه دارد) نامی (که خویش نام نه جستجوی در عمال، هنوز  برای کنممی ادعا ا
 مفهوم به نتوانمی است!) کرده کسب را شایستگی این هم راستی به (و آن به شایسته مفهومی دادن
 نفی) نفی (یعنی اشنفی- خود- در- است- شده- نفی- آنچه- حفظ »رفع« مثل مبهمی یگرایانههگل
گر کرد. قناعت  شده رفع امر عنوان به گذشته یقیمانده با بینیممی بازگردیم ایلحظه برای هگل به ا

)aufgehoben( پیشگوئی عکس زج چیزی عالوه به که یابدمی کاهش ایخاطره ٤٥حالت به سادگی به 
   است. چیز همان یعنی ،نیست
 هایغول اسري دلشاد، ،شرقی روح هایپته تته اولني [که] بشری، تاریخ سحرگاه همانند واقع در

گاهیپیش حجرش، هایافسانه سپس و بیابان، و دریا آسمان،  دستآوردهای ،پیشاپیش انه،ناآگاه ٤٦یآ
 است، بوده که آنچه یخاطره شکل به زمان، یلحظه هر در گذشته کنند،می افشا را مطلق روح آتی
 مانع یک نه و کدر نه هرگز گذشته که است دلیل این به ماند.می باقی اشکنونی نوید یزمزمه یعنی
 شادمان تواندمی روم است. شده هضم پیش از که چرا باشد هضم قابل همیشه بایدمی گذشته .است
 بازتولید معابد عینی: خاطرات در »شده رفع« یونان است. یونان از ماالمال که کند حکومت جهانی بر

 یونان، ماند.می باقی آن، یشده بازاندیشه یفلسفه آن، یشده همگون و جذب مذهبِ اش،شده
 تا کرد،می نرم پنجه و دست مرگ با سرسختی با که هنگامی به است، روم نقد به بداند اینکه بدون
   .نشد بودن روم از روم مانع رو هیچ به کند، ضهعر را اشرومی یآینده
 عظیم هایتندیس مثل ،حتی یا کند، تغذیه اشگذشته هایسایه از تواندمی حال که است دلیل این به

کوبن ترور و انقالب برای را راه که رومی فضائل  خود مقابل در اگذشته ر هایسایه گشودند، هاژا
 شودنمی آوریاد را دیگری چیز هیچ و نیست خودش از بیش چیزی گزهر آن یگذشته که چرا .بیافکند

  است. بشریت شدن کلِ سرنوشت که درونیتی قانونِ آن جز
گر مارکس، نزد »رفع« که دادیم نشان کافی یاندازه به کنممی فکر  داشته معنائی او برای واژه این هنوز ا
 در گذشته و ندارد؛ تاریخی بخشتسلی دیالکتیک این به ربطی ندارد) دقیقی معنای واقع، در (که باشد
 در [گذشته] دیگر عبارت به است، عینی یسایه یک حتی سایه، جز دیگری چیز کامال [مارکسی] رفع
 برای شب و گرسنگی سرما، مانند درست است، مثبت بس و فعال ساختمند واقعیت یک مارکسی رفع
   گوید.می سخن او از مارکس که فقريی کارگر

گر ،آیند در اندیشه به بایدمی چگونه بقایا این سپ  روبناها، :واقعیات از معینی تعداد طریق از نه ا
گر ؟هستند هاواقعیت دقیقا مارکس نزد که غريه و قوم »روح« و هاعرف و »ملی سنن« ها،ایدئولوژی  نه ا

 )۱ از: است عبارت اشهنتیج که جامعه یک یسازنده عنصر هر و تضادی هر کنندگی فراتعیني طریق از
 ایدئولوژی بویژه و موجود روبناهای آسایبرق تغیري به منجر ٤۷نفسهفی ،ساخت در انقالب یک
گر گرفتمی صورت آسابرق تغیري (این شودنمی  که چرا بود)،می کننده تعیني عامل تنها اقتصاد ا

                                                 
45 Modality 

46 Presentiment, Ahnung, presage 
47 ipso facto 



 

 ،ندو استحکام انسجام دارای شانبالواسطه زندگی بسرت ورای بقا برای کفایت به نفسهفی روبناها
 یجامعه )۲ کنند. خلق مجددا و مخفی موقت طور به را وجود البدلعلی شرایط که آنقدر حتی
 طریق از هم و جدید روبناهای اشکال طریق از هم شود،می تولید انقالب یبواسطه که نوینی

 مجدد نمودن فعال به یعنی ،بقا به خودش تواندمی المللی)بني و (ملی جدید یویژه »هایوضعیت«
 شکل به کنندگی، فراتعیني فاقد دیالکتیکی در مجددی نمودن فعال چنني .بزند دامن قدیمی عناصر
گر مثال، برای بود. خواهد فهم قابل غري مناسب  به بکنیم، اجتناب خواهیم]نمی [سئواالت حادترین از ا
 که بکنیم صرفنظر مورد این در حرفی هر ابراز از باید یا کرد، رد را »رفع« منطق کل باید یا آید،می نظرم
 حتی چرا کردند؟ تحمل را استالني سرکوب و جنایات وسیع مقیاس در روس مغرور و سخی مردم چرا

 رهرب یک چگونه که زنیمب حرف نهایی سئوال از اینکه نوبد کرد؟ مدارا آنان با بلشویک حزب
  نمود؟ صادر را آنان فرمان کمونیست

 تاریخی هایکار از فقط من دارد. وجود بسیاری نظری کار به نیز نیاز اینجا در هنوز که است معلوم اام
 به که زنممی حرف آنچیزی از من ،الویت همني خاطر به دقیقا دارند. الویت چیز برهمه که زنمنمی حرف
 از دقیق اکیدا دریافت یک اکید، دقت باشند: مارکسیستی است قرار که دهدمی الویت ایتاریخی کارهای
 طور به بدانان آنچه مورد در اکید دقیق تحقیق و دریافت یک آنان؛ انکشاف و الزامات مارکسیستی، مفاهیم
  کند.می متمایز آنان اشباح تمام از همیشه برای یکبار را آنان آنچه یعنی دارد، تعلق خاص

 برای است. ترحیاتی  دیگر اشباح یهمه از ،هگل یسایه یعنی شبح، یک دیدن پیش از بیش امروز بویژه
 یک کند،نمی فرق یا بیافکنیم، مارکس بر بیشرت نور کمی داریم آن به نیاز ما شب، به شبح این بازگرداندن

 آشفتگی و پهلویی دو از توانیممی ما ترتیب بدین بیافکنیم. هگل خود بر مارکسیستی نور کمی
  بگریزیم. »وارونسازی«
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