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  ي اساسي فلسفه ي مسئله درباره
  آليسم ماترياليسم يا ايده

  

  :مدخل
كيفيت مطلوب و   به كارگريرزاتاي مب  در عرصهيابي سوسياليستي را وندِ سازمانكه ر يياه ترين پروسه مهميكي از 

گسترش كمي و  )كند مي تر  را فراهمفراگير طبقاتي كارگران هاي گيريِ تشكل ي شكل زمينهمقدمتاً : يعني(رساند  مؤثر مي
هايي   نوشته  اندك اين وجود، آن با.  استيكارگر  و مناسبات نهادهاو بيرون كيفيِ تبادالت دانش مبارزه طبقاتي در درون 

 را كارگر هق در درون طب آموزشي تبادلِد و توقعِنآي نگارش درمي به دانش مبارزه طبقاتي و تحت عنوان  بهانه كه امروزه روز به 
 چيزي ـ در اغلب موارد  ـماركسيستي لحاظ مفاهيم بنياديِ به، )نشا ايدئولوژيكـ  ي سياسي نهايِ جنبهم( دنكش يدك مينيز 
 ، و آزادي انسانانقالب اجتماعي  مربوط بهاز توليد مفاهيمِاي  شيوه چنين .ندخاصيت نيست بيسطحي و م ساز  ژورنالي بيش

يِ نويني از ماركسيسم را درپي داشته باشد، روحِ خالق و انقالبي ماركسيسم را در تكامل و پيكرتراش ،كه اعتال قبل از اين
ب كرد تا انقالچنان دگرگون  را بايد »ندوضدِ ر« اين .كشد بند مي  خويش بهي  هاي عاميانه سازي گاه ساده قربان

كارگر  بقهي طسوسياليستطبقاتي و بيِ يا سازمان درحالِ حاضركه (جريان خالق خويش  و  سوسياليستي در بستر حقيقيِ خود
  .دازگردب )است

  
اسارت مضاعف و  ي كارگر ايران را به طبقه) مذهب حاكميت سرمايه در پوشش: يعني(در روزگار كنوني كه  چه آن

 ي مبارزات كارگري  عامل بازدارنده:تر روشنعبارت   به.نيست اقتصادي يا پارامترهاي سياسي وفقطكشاند،  ميجانبه چند
هاي دولتي  دستگاهبازداشت و شكنجه و اعدام توسط سفيد امضا، اعتياد، تن فروشي و نهايتاً  موقت و  بيكاري، قراردادصرفاً
در مقابل  ،كاروان اسارت و سركوبِ جمهوري اسالميتوان چنين استدالل كرد كه  مي ،حقيقتدر. نيستدولتي  و شِبه

قدرت  ي صاحبان سرمايه طبقهايدئولوژيك اجتماعي و ي  بدون سلطه تماعي،هاي اج  ديگر جنبش برآمدِمبارزات كارگري و
 هاي رنگارنگ بورژوازي بندي گروهي  همهي برآيندگونه و ايدئولوژيك، برآمده از  اين سلطه .نخواهد داشتكنونيِ خويش را 

كش  هاي كارگر و زحمت توده  بهاتكشاند  ر ميتصوي  بهباژگونههاي انساني را  ي ارزش  و  همانند ديوي هزارسر همه؛است
  .بيندازد تعويق نگوني خويش را بهكند و سر حقنه 

ي جهاني،  توازن طبقاتي در عرصهتعادل و با  متناسب »دانش مبارزه طبقاتي«اساسيِ كه مبانيِ  ضروري است رو، ازاين
ي   در گسترهتبادل آن امكان  تا ودشوليد  بازتايران پيكرتراشي و مبارزه طبقاتي در هاي و ويژگيهاي مختلف علم  رشد شاخه

 كارگرانترتيب،  بدين. تبديل گرددهاي طبقاتي  پيشرو در بررسيِ چالشكارگران نظريِ ي  زمينه  و به؛ گردد تر فراهم طبقاتي
 طبقاتي هاي  چالشتر  و تبييني صريحتر  يقيني محكم،تر با افقي روشن تايابند  ميدست اساسي  اين امكان  بهكشان و زحمت

  و تبادلِ بازتوليد،گرچه پيكرتراشي. دست يابند) ه لغو كارِ مزدي استك(  طبقاتي آنسرانجامِ د را وسعت بخشيده و بهخو
مبارزات اعتالييِ گسترشِ  طلبد و اين مشروط به  ي خويش را مي ويژهطبقاتيِ  سازمانِ »ي طبقاتي دانش مبارزه«مبانيِ 

هاي گسترشِ  خودـ يكي از پروسه ورزانه و خالق در اين زمينه ـ  كرد كه تالش انديشهنبايد فراموشكارگري است؛ اما 
  .مبارزات كارگري استاعتالييِ 
انقالب «با » انقالب اسالمي«كه  كنند  مي چنين تبليغنظام اسالميِ حاكمريز و درشت پردازان و مبلغينِ  ي نظريه همه
با چاشنيِ البته ( ي چنين آغاز و تداومي نتيجه.  استها تداوم يافته»  ارزشانقالب در«با  ه وها آغازيدن گرفت» در ارزش

   خونين و سركوبـ سازي خودماني: يعني  اسالمي ـسازي خصوصي ،نفع مافيايِ تجارت  به داخلي متمركزريب توليدِتخجنگ، 
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 كه ؛ انساني بوده استهاي ارزشي بيي متصوري از  هرگونهي   گسترش فزاينده) طبقاتي و اجتماعييِاي از دگرخواه هرگونه
، ها  فرقه،انواع و اقسام محافل خود را در يان نظريِب ) و غيره سفرهاي زيارتي،هاي رنگارنگ عزاداري منهاي هيأت (امروزه

انواع  كار، خودشناسي، ذِن، مِديتيشن، اِكين .دهد باورانه نشان ميگرايانه، خرافاتي و جادو هاي ماورائيت  و ديدگاهارتباطات
تقليد اغلب  و ؛ن نيز مجهزانداهاي فراو  و كتاباتجزو   و غيره كه بهها گير ي متنوع فال ، شبكه ها گري گوناگون صوفي

ها را  ن محافل و فرقهاي از اي  تنها گوشهزنند، باشند و خودرا مدرن نيز جا مي  ميفرنگي خويشهاي  از نمونهاي  خودباخته
  .رش دارندتي گس زمينههاي متوسط اجتماعي  يه كه عمدتاً در الدده نشان مي

  اصوالً فرصت وي روزافزونْ دليل فقر و فاقه به) درآمد ازجمله كارگرانِ ساده و كم(هاي پاييني جامعه  گرچه بخش
ها    آنه ك  نيستامعن  بدينعالقگيِ ناشي از عدمِ فرصت ندارند؛ اما اين بيرا هايي  حضور در چنين محافل و فرقه اي به عالقه

 گيرهاي يا موضعتوليد وروابط و مناسبات يت خودرا از چگونگي وعآيند كه موض هم مي هايي گردِ  و گروهها لدر محف
هاي پايينيِ جامعه  چرخد و بخش  درجه مي90هاي انساني ي سنجش تبادالت و ارزش در اين مورد عقربه. گيرند طبقاتي مي

دهد كه  قرار ميمحافل و مراكزي  در طيفِ نمازِ مسجد محل و در يك كالم  ، پيشتكايازني،  هاي سينه هيأت را به
اعم از  (ارتباطاتگي اين محافل و  گستردتنوع وهرروي،  به .ها خرافه، ماورائيت و خداباوريِ دولتي است موضوعيت آن

هاي  بخش  گرداندن غم روير  عليي ايران توان چنين قضاوت كرد كه جامعه ميكه  جايي است تا آن )دولتي و غيردولتي
گرايي و  ماورائيت  چراكه.است )خداباور :يعني (باور ماورائيتاي  جامعه، اما مجموعاً  دولتياز مذهبِ وسيع جمعيت

كردگي انسان   اوج خويشتن گم»دين«؛ و است خداباوري و دين نظريِ ي  جوهرهـ  متصورهرصورتِ بهـ  باوري ماورائيت
  . داردها ، هستي، مناسبات توليد و ديگر انسانخويش پا به نگاهي كلهكه  اي است دبيگانهازخو

كه  (دولتيـ  اسالميدر مقابله با ايدئولوژي  هاي متوسط جامعه ي بخش گرايانه ي ماورائيتها  و ديدگاهارتباطاتگرچه 
 ش سركوبِ اسالميركِ و بعضاً تَنندك گونه رفتار مي اپوزيسيون   گاه)كند قنه مي ح و مانند آن رشوه،گلوله ،با توسريخدا را 

ي  كننده كه سلب ( خويشگراييِ ها در ماورائيت اين محافل و ديدگاهكه  قيقت اين استح؛ اما گيرد ها را مي  دامن آننيز
 ي هگون العمل  عكسبا ايدئولوژي اسالمِ دولتي دارند؛ و اساساً همزادِاشتراكات بسياري ) ي عملي و انقالبي انسان است  اراده

  .شوند آن محسوب مي
: يعني(در جوامع غربي  باور  ماورائيتهاي رنگارنگِ ي نفوذ مذهب و وسعت فرقه ، گسترهي ايدئولوژيك بورژوازي سلطه

  دركه بورژوازي تنها تفاوت در اين است. از كشوري مانند ايران است گيرتر  حتي چشم)داري ي سرمايه رفته كشورهاي پيش
شود، هنوز مجبور  از آن ياد مي» فوقِ سود«كه با عنوان  چه ي غارتِ آن واسطه  به دارد و[!]»تيكدموكرا«اي   سلطهربغ

 هرصورت، فراموش نكنيم كه غولِ تعقل به. ي مردم بكوبد كله با توسري و گلوله و رشوه بهاستبدادگونه را » خدا«كه  نيست
در مقابله با ) ي آمريكا ويژه دولت اياالت متحده به(ها  ربيي بنيادگرايي اسالمي را غ  و تحقير شده، خودباخته كرده گم

ش را ياه  عربستان سعوي هزينهريزي كردند؛ برنامه كشان يابيِ طبقاتي كارگران و زحمت  و سازمان كمونيزم سابق،شورويِ
افكن بر فراز بالكان  ماهاي بمبهاي پرواز هواپي يكي از بال  شان داد تا سر از افعانستان درآورند و به  پناه و پاكستان؛پرداخت
  .تبديل شوند ]؟[ ديگر نقاط جهانو عراق و

رفته و درحال توسعه و عقب  اعم از پيش(كشورها ي  همهتوان چنين نتيجه گرفت كه بورژوازي در  بنابراين، مي
كند   مي)ماورائي: يعني( وضعيت خويش را آرمانيي دار متوسل شود،  تفنگ و زندان و چوبه كه به قبل از اين) نگهداشته شده

دهد تا  خورد جمعيت مي به»  تُو دِيت آپ«هاي  و جادوگري ) باور اما باطناً ماورائيت ( هاي ظاهراً مدرن  فرقه،و در قالب مذهب
  تنها در در اين مورد، تفاوت.گيردكارشان ب ي دار را فراهم كند؛ و هرجا كه الزم داشت، به ي تفنگ و زندان و چوبه زمينه
 گرايي،  طبقاتي است؛ و فرق چنداني هم بين مسيحيت، اسالم، بوداييهاي  قدرت ، اقتصادي و توازنهاي تاريخي ويژگي

  .يهوديت و غيره نيست
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  : كهداشتبايست توجه  مي، ها ي اين با وجود همه
 )ي را پيوستار دارندي ضداستبداد صد سال مبارزه ، كه يكي ايران خصوصاً در جامعه (كشان   كارگران و زحمتاوالًـ

 ماترياليستيِ آورهاي علمي و تبيينِ واجهه با دستم اين زمينه را دارند كه در همواره خود  و خاستگاه طبقاتيدليل پايگاه به
 برده و  پيچنين موقع و موضعِ هستي  و همموضع و موقع طبقاتي خويش نتيجتاً به و داده واكنش مثبت نشان ،هستي

ي  رابطه» ريشه«؛ و هاست ريشه  چراكه معناي حقيقي رايكاليسم دست بردن به.سوسياليستي عمل كنندراديكال و  موعاًمج
  .انسان و طبيعت است

، زندگي و هستي  بهدنبخشي   ماورائيت»شكلِ«تفاوت در دليل  ، بهي ايران هاي متوسط جامعه در مورد بخشدوماًـ 
جيه و تبيين اسالمي را زير  اساسِ تو،ي ماترياليستي ئل اساسيِ فلسفهبا طرح مسا كه استفراهم  ي نظري زمينهاين  بعضاً

ادددر مقابل جمهوري اسالمي قرار ) حداقل در قالب يك جنبش دموكراتيك(رد و نتايج حاصله را سؤال ب.  
ي  بستههم وا اي از جهانِ به در هرگوشهدر تبيين انسان و هستي ماترياليستي و گفتگوهاي  تبادالت گسترشـ  سوماً

ه باشد، ضدسوسياليستي نخواهد بود؛ و سوسياليسمِ گيرد كه هرچ ناگزير ساختاري ويژه مي  ني و هرجا كه ممكن باشد،كنو
يابي طبقاتي  كه داشته باشد، مستقيم يا غيرمستقيم گسترش سازمان برآمده از تبيين ماترياليستيِ انسان و هستي هرمضموني

 چراكه تبيين ماترياليستي انسان و هستي گامي است برعليه مناسبات .سازد يكشان را زمينه م كارگران و زحمت
، جويد ي خود و هستي را مي كه حقيقتِ رابطه هرروي، انساني به. آفرين و ماورائي كننده، تسليم ازخودبيگانه، سلب اراده

ي انسان و هستي نيز   جويايِ رابطهي كننده باران صِف اعتصاب كارگران نخواهد داشت؛ و اعتصاب گلوله گرايش چنداني به
  .خورد  مي ترفندهاي كارفرما و دولت راتر فريبِ كشاند و كم چرايي مي هرترفندي را به

هاي  آفريني ي ارزش  و عقربهبرداريمگرايانه  م سطحي و سياستسناليركه دست از ژو بنابراين، ضروري است
ي  زمينه  به ـ گرايي موجود  و ماورائيتباوري جاي خرافه به  ـ رااركسيسممبانيِ اساسي م كه يمنچرخابجا  سوسياليستي را تاآن
كه بدون پيكرتراشي و بازتوليد دانش مبارزه  اين ضرورتي است. يانيمفرابرو يكارگر سبات منابيروني  تبادالت دروني و 

 غيرممكن دارد،نهاده   پيشاي كيفي راه  چرخش كه الزامِ) و جهانران در اي موجودطبقاتيِقواي در تناسب با توازن ( طبقاتي
  .گام گوچكي است در اين راستا ي اساسي فلسفه ي مسئله دربارهانتشار عموميِ . است

***  
، كارگري، سوسياليستي و شيزي آمو »نامه درس«عنوان يك   به1365 در اواخر سال ي اساسي فلسفه مسئله ي  درباره
بار  براي اولين) هاي مكرر دست گشتن  سال دست به21پس از (رير درآمد؛ و اينك تح ي  رشته  به ـ در داخل كشورـ  سازماني

 تدوين و ـ اساساً  ؛ قصد نويسندگان آن ـاي منهاي ارزيابي از نتايج مثبت يا منفِي چنين شيوه. گيرد در اختيار عموم قرار مي
 زدگي بااين وجود، نبايد در شتاب. ستي كارگران بوديابيِ سوسيالي  در راستاي سازمانعمليـ  ي آموزشي نامه نگارشِ يك درس 

ي  درباره«هايي همانند  نامه گيرندگانِ درس دهندگان و آموزش چنين نتيجه گرفت كه تركيبِ متقاطعِ نويسندگان، آموزش
 آموزشِ  در گرو آموزش ويا مشخصاًتنهايابي سوسياليستي كارگران   كه سازمانندبدين باور بود» ي اساسي فلسفه مسئله 

هايي حضور مستقيم و فعال داشتند، بدين  نامه ي افرادي كه در توليد و تبادل چنين درس هرروي، همه به. است» فلسفي«
كه روند  چنان پوشي؛ هم اي ضروري و غيرقابل چشم ي پروسه مثابه ، به»ي طبقاتي دانش مبارزه«باور بودند كه بدون آموزشِ 

استقاللِ سياسي و طبقاتيِ گيرد،  رو ماديت تاريخي و انقالبي نمي رگرانِ نسبتاً آگاه و پيشيابيِ سوسياليستي كا سازمان
ي عمليِ مبارزات كارگري،  جنبه جانبه به چراكه با تكيه يك. ي شعار و آرزو فراتر نخواهد رفت  نيز از محدودهكارگر طبقه
ترين  بينانه در خوش كارگر ـ  سياسي و سوسياليستي، طبقهبدون آموزش و تربيت كادرهاي كارگري با پتانسيلِ رهبريِ: يعني

كه اين  گذشته از بررسي اين. رساند قدرت مي را به» ديگران«شود كه  اهرم قدرتمندي تبديل مي بهـ   صورت ممكن
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ران   كارگ خالقْداراي كدام پايگاه و خاستگاه طبقاتي هستند، باور اين بود كه بدون يك سيستم آموزشيِ» ديگران«
  .قدرت سياسي دست نخواهند يافت به) ي يك طبقه مثابه به(

ي كارگران حاضر  پراتيكي نبود كه همه» سازمان سرخ كارگران ايران« در ها نامه گرچه تدوين مباحث آموزشي و درس
هيم مورد تبادل و ي مفا كه همه توان گفت تر مي ؛ اما با قاطعيت هرچه تمامگيردببر درـ رأساً را ـي كارگري  در اين شبكه

كيفيِ ـ  بيني شده بود كه با رشد و گسترشِ كمي گرچه چنين پيش.  از بطن زندگي و مبارزه كارگري برخاسته بودآموزش
: يعني(ريزي گردد  تر توسط كارگران تدوين و برنامه بي سوسياليستي مباحث آموزشي هرچه بيشيا  طبقاتي و سازمان مبارزه

لحاظ  كه به كه نقش كساني توان گفت قاطعيت مي ؛ اما به)فعاليت بپردازند هاي ديگر به تدريج در زمينه روشنفكران انقالبي به
تر از  وجه كم هيچ  بهها نامه شدند، در توليد مباحث آموزشي و تدوين درس  كارگر محسوب ميپايگاه و خاستگاه طبقاتي
؛ گرچه موجودمانده و  باقيهاي  نامه و ديگر درس» اساسي فلسفهي  مسئله ي  درباره«هرروي،  به. روشنفكران انقالبي نبود

 اين كارگران .تدوين درآمده است طور مشخص با قلمِ جمعيِ كارگران سوسياليست به كمك روشنفكران انقالبي، اما به به
  .اند مهاجرات نيامدهتبعيد يا  ها به يك از آن كنند و هيچ در داخل كشور زندگي مي)  باشند و سوسياليستاگر هنوز زنده(

گونه نقش مستقيمي نداشتم؛ اما  هيچ) »ي اساسي فلسفه مسئله ي  درباره«ازجمله (ها  نامه من در نگارش اين درس
. داد ام را تشكيل مي بخش اعظم مسؤليتِ سازماني) »سازمان سرخ«در اوج شكوفايي (تبادلِ آموزشي اين مفاهيم و مباحث 

كه  طبيعي است. ها بپردازم انتشار برخي از آن  به» روحِ زمانه«تدريج و متناسب با  دانم كه به حق مي رو، خودرا ذي از اين
 ضمناً الزم .ي من خواهد بود عهده نيز به) هاي منتشره نامه در مورد درس (هاي نقادانه بررسي گويي به مسؤليت پاسخ

  .ها نيز از من است »پانوشت«و تمام » مدخل«گذاريِ مجدد متن،  كه جدا از اِديت و نقطه توضيح است به
ي  مسئله ي  درباره«كه  شده است، اين است» متن«تر از   بيشلحاظ كمي ها به كه حجمِ مدخل و پانوشت علت اين
همين  ي معمولي را دارد و به تر حال و هواي يك مقاله  كماي خويش نامه  و درس سازماني ويژگيِ درون بنا به» اساسي فلسفه

طات ابي ارت كه با شبكه ي ترمينولوژيك براي كساني كند كه از جنبه ضاً از عبارات و اصطالحاتي استفاده ميدليل بع
 تا كوشد ها مي از متنِ پانوشته رو، حجمِ بيش ازاين. نمايد  نداشتند، قدري ناآشنا و گاه غيرعادي مي اي رابطه» سازمان سرخ«

  .از ثقلِ اين ناآشنايي بكاهدقدري 
، »مشورت«گونه پيوندي با گروه  هيچ» سازمان سرخ كارگران ايران«اوالًـ : كه  توضيح اين نكته نيز الزم استسرانجام

ـ اين تشكل  شود، نداشت؛ و دوماً ها ياد مي از آن» خطِ پنج«كه مجموعاً با صفت  و ديگر محافلي» خبركارگر«جريان 
آوردهاي درخشان  ي دست با همه: يعني(داشت، هرچه بود  رامي ميكارگري كه مقدم روشنفكران انقالبي را با طيب خاطر گ

ماند تا  يك شوخيِ كاريكاتورگونه مي تر به شود و احيايِ مجدد آن بيش گذشته مربوط مي ، به)اش هاي قابل بررسي و ضعف
  .جنبش كارگري ايران واقعيتي در بستر 

  2007 اول نوامبرعباس فرد ـ الهه ـ 
  

  :ساسي فلسفه اي ي مسئله درباره
ءِ بيگانه و درنتيجه مسلط بر وي شكل گرفته، اين   شيي مثابه ي انسان با محصول كارش، به از آن هنگام كه رابطه

ي  مثابه ي انسان با خودِ كار به  رابطه،درك جهاني خارجي، بيگانه و متخاصم برده است؛ و از پسِ آن رابطه فردِ انساني را به
  ].1[افزا، سلب نيروكننده و نهايتاً آفرينشي سترون بوده است بار و زحمت  مشقتفعاليتي بيگانه، فعاليتي

اما . داشته است» درخود«نهاده، كه نمودي  بيگانگي از محصول كار، بيگانگي با جهان هستي را براي آدمي پيش
عبارت ديگر  ـ نفسِ زندگي ويا به خود  فعل آگاهانه ـچون آورد؛ زيرا كار هم دنبال مي بيگانگي از كار، بيگانگي از خويش را به

  .است» ذات خويشتن«
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ها و اساس ماديت خودرا در اين  انسان موجودي نوعي است؛ و اين نوعي بودن چه براي انسان و چه براي حيوانات پايه
؛ و چون ]2[كنند  از قِبل طبيعت غيراندامي خود زندگي مي]ويژگي خويش هريك بنا به[دارد كه  زمينه محكم و استوار مي
كه طبيعت غيراندامي در مورد انسان فاقدِ محدوديت و  معني بدين[ مراتب بيش از هرحيواني است گستردگي جهان انساني به

اين همان . است] تر و پيچيده[تر  تر و گسترده وسيع) زييد كه برآن مي(همين علت طبيعت وي  ، به] حيواني استشدگي تثبيت
كه اصوالً حاكي از فراروندگي و  [باشد اش مي»طبيعت«و » موجود«تر  عبارت مصطاح يا بهو» جهان«و » جان«ديالكتيك 

  ].انكشاف مداوم است
) شا تمام طبيعت: يعني(گردد كه در آن، هستيِ وي  همين دليل موجوديت جهاني انساني درعمل، درجهاني ظاهر مي به

؛ و ] مسكن و غيره، پوشاك،مانند خوراك[ايل مستقيم زيست يكي وس: گردد  مي او بدلاندام غيربيولوژيك از دو جنبه به
  ].تكنولوژيك و غيرهـ  هاي انديشگي مانند ابزارها، ادوات توليدي ويا داده[اجتماعي وي ـ  ديگر، ابزارها و اشياءِ فعاليت حياتي

 بنابراين، براي . طبيعي استي انسان است و اين توجه را بايد داشته باشيم كه اندام خودِ وي نيز طبيعت اندام غيرزنده
اين نكته كه زندگي فيزيكي و شعوري انسان با طبيعت . اش موجود باشد دوام و بقا بايد ارتباط دايمي بين انسان و طبيعت

اين  چنين خودِ كار و به علت بيگانگي از محصول كار و هم گرداند كه به اين راهبر مي بستگي متقابل دارند، ما را به وي هم
وسيله و ابزاري جهت زندگي فردي بدل   به]نيز [را] خويش[ زندگي نوعي ،انسان از طبيعت خويش بيگانه شدهكه  دليل
بيگانه [ـ  چون روابط نوعي، خود لزوماً طبيعي است در طي اين بيگانگي، انسان از طبيعت و سپس طبيعت نوع ـ. سازد مي
 تبديل انتزاعي يك  مثابه ازهم بيگانه شده و سپس زندگي فردي بهابتدا زندگي نوعي و فردي ] كه ترتيب بدين]. [شود مي
  .شود نوع تعميم داده مي به» ارزش عملي«ي يك  مثابه گردد و به هدفي ازخودبيگانه مي به

در زندگي نوعي خوي انواع نهفته است و فعاليت آزاد و آگاهانه خوي نوعي : تر بپردازيم موضوع كمي بيش بگذاريد به
حيوان نيز فعاليت نوعي خودرا داراست؛ اما او . گردد نمودار مي» ي زندگي وسيله«عنوان  بهفقط  حيات، كه در آن انسان است

اش توسط اراده و شعور فاصله  ولي انسان از فعاليت حياتي. فعاليت حيوان خودِ اوست. سازد اش جدا نمي خودرا از فعاليت
  .]3[يابد  مي]مند و اراده [رو فعاليتي آگاهانه ود و از اينش گرفته و درنتيجه باواسطه با جهان درگير مي

كه خط فاصل  ي اوست د جبر نيست، بلكه فعاليت آگاهانهساز انسان مي] حاظ نوعي ويا شخصيل به[چه انسان را  آن
جودي نوعيِ عبارت ديگر مو جودي نوعي است، يا بههمين دليل او مو باشد؛ و به عميقي بين انسان و ديگر حيوانات نيز مي

كه موجودي  چراكه وي درضمن اين .اش براي او در حكم محمول يا موضوع فعاليت اوست خودآگاه است؛ يعني زندگي
را واژگون كرده و مسخ »  رابطه«ازخودبيگانگي اين . نمايد ي وي رخ مي اش از پسِ فعاليت آزادانه نوعي است، نوعيت

كه صرف آفرينش و بازسازي خود و حيات خود و  جاي اين  حياتي خودرا بهي كه در آن، انسان وسيله طوري سازد؛ به مي
كه انسان درضمنِ  كنند، درحالي حيوانات تنها خودرا تناسل مي. سازد  و ميانجي صِرف زيست بدل مي وسيله هستي كند، به

  .كند  ميرا توليد» هستي«انسان ] عبارتي به. [كند توليدِ خود، تمام طبيعت را تجديد و توليد مي
 . آزاد استكه انسان در برابر محصولش ها تعلق دارد، درحالي اندام فيزيكي آن محصوالت فعاليت حيواني مستقيماً به

 گيرد؛ درصورتي  صورت ميآن تعلق دارد، ي كه به»نوع«ـ تنها برطبق نيازهاي  اگر بتوان بدان نام سازندگي نهاد سازندگي ـ
كاربردن  ي كه منطبق با نيازهاي ديگر انواع نيز بوده، آگاه است؛ و برچگونگي بها كه انسان از چگونگي سازندگي 

  . واقف استاستاندارهاي مناسب با اشياء
كه بگوييم  آفريند؛ يا بهتر است كند، براساس آن زيبايي را نيز مي چنان كه جهان را توليد مي سان انسان هم بدين

ي داراييِ  مثابه به(وعيِ انسان و نيز طبيعتِ او را زندگي ن» ازخودبيگانگي«: نابراينب. ]4[كند براساس قوانين زيبايي توليد مي
اش، سرانجام  كند؛ و بدن خود، طبيعت خارجي اش تبديل مي براي زيست فردي اي  وسيلهموجودي بيگانه و به) ذهني نوع
  .سازد ـ وي را ازخود بيگانه مي شعور و وجود انساني زندگي ـ
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 كه در اين رابطه بين انسان و كارش چه هاست؛ آن م اين ازخودبيگانگي، بيگانگي انسان از ساير انساني مستقي نتيجه
كه انسان از زندگي خود بيگانه شده،  طوركلي، اين  به.كند هاي ديگر نيز صدق مي ي او با انسان صادق است، در مورد رابطه

هاي ديگر نيز از زندگي انساني خود بيگانه   است و هريك از انسانها بيگانه شده كه هرانساني از ديگر انسان معناست بدين
  .اند شده

ازخودبيگانگي كشيده  هيعني انسان در انكشاف توليديِ خودي ب. اي است عملي و نه صرفاً ذهني ازخودبيگانگي مقوله
گر سايه  مشاهدهكه روي ذهن  اين معني نيست ازخودبيگانگي به .ي عملي است رو حل آن نيز يك مسئله شود؛ و از همين مي

ي  فرد ازخودبيگانه صرفاً گرفتار يك مسئله. گذاشته باشدر روابط و ساخت زندگي وي تأثيري كه د افكنده باشد، بدون آن
قايق ذهني از  و با ديواري از حكند؛ ميكه در زير آفتاب، سياهي شب را توهم  شناختي نيست، مانند يك بيمار نيست روان

كه علل  اين است، مشروط به» خودبيگانگي«اي از  كه سخن ازهرگونه  هنگامي.جاري بيگانه باشدحقيقت عينيِ 
ي خويش  حيات ازخودبيگانه كه فرد در آن به خت خارجي استجا سخن از يك سا بيولوژيك در كار مؤثر نباشد، آنـ  رواني

ساختاري  خصوصيت اصليِ هم» بيگانگي«كه  ازخودبيگانگي يك سيستم است؛ نهادي است] درحقيقت. [دهد ادامه مي
  .آن است] 5)[پوزيسيون(و ساخت ) كمپوزيسيون(

؛ اوست) ي انديشه و اراده: يعني( در گرو فعل آزاد جاكه نوعيت او  ازآن]نيز [ و،جاكه انسان موجودي نوعي است ازآن
خالصه يك  عيِ او يك انشقاق، گسيختگي وكه در روابط نو شود ـ مگر آن ازخودبيگانگي كشيده نمي هيچ انساني بهرو  ازاين

  .كه تماماً ازخودبيگانه است  خاصي استو مناسبات] روابط[فرد ازخودبيگانه محصول ] پس[ .ازخودبيگانگي روي داده باشد
  و سپس از فردِ انساني توضيح داده] را[كه ازخودبيگانگي  هاي تاكنونِي اين مطلب، اين بوده است شايد ضعف بررسي

و پيدايش ] اوليه[ي كمون  كه بخواهيم فروپاشي جامعه اين درست چنان است ؛اند نوع تعميم داده  به]توضيح فردي رااين [
در اقتصاد سياسي براي توضيح مسايل ] توسط ماركس[ البته تجريدي كه .اي فردي دريابيم گونه طبقات را از افراد آن و به

گرچه نبوغ ماركس را . آيد حساب مي به] اجتماعي[ حل مسايل ايررترين روش بآو ـ هنوز اعجاب خود كار رفته ـ اجتماعي به
كه   با تجريديخود ي ازخودبيگانگي خودبه توان كم بها داد؛ اما مسأله رو نمي هيچ در توضيح مقوالت اقتصاد سياسي به

درستي آگاه نيستند،   كار وي بهاست، براي بسياري كه از غناي] اجتماعيـ  اقتصادي[ي ماركس در برخورد با مسايل  ويژه
اي فردي  مقولهـ ازخودبيگانگي  وجه در اين مورد مقصر نيست هيچ البته ماركس به  ـ كهكند اين تصور را ايجاد كرده و مي

بيگانگي ]ازخود[كه نبايد  خالصه آن]. 6[گذارد ي منفرد روي نوع يا روابط نوعي تأثير مي ا يك رابطهاست و از طريق فرد ي
 ولي عكس اين مسئله نيز صادق نيست؛ چراكه ازخودبيگانگي .ي مستقيم ازخودبيگانگي فردي دانست ه را نتيجينوع
  .پذيرد صورت مي] كه است [»نوع«و » فرد«كنش  ي نوع، در برهم ي يك ساختار و تركيبِ انشقاق يافته مثابه به

يك : عبارت آكادميك ساحتي، وبا ابعاد متفاوت؛ بهانسان موجودي است چند : تر بشكافيم بگذاريد مسئله را كمي دقيق
خالصه . تر باشد، انسان است تر و انساني تر و پيچيده  فرد انساني با روابط خود، كه هرچه بيش].7[تزي متقاطع نهاد آنتي

عادل م» هستي«ي انساني است؛ چراكه »رابطه«انساني معادل ) يا شدنِ( هستي .، انسان است»رابطه«كه انسان در  آن
ي  مثابه طبيعت بهـ  ي انسان رابطه كه به الزم است] پس[ واقعي است، اي يك نسبت جاكه هر رابطه ازآن. است» رابطه«

  .تر بپردازيم بيش] كرانه بي[اي از هستيِ  نسبت پيچيده
؛ اما نمايد مي وني بيرغيريتيي   و از ديگرسو نتيجهانشقاقي درونيي  سو نتيجه  يك هستي از]  كرانگي بي[هرنسبتي در 

در راستاي وحدتِ ـ  خود  ـانشقاق درونيدو كامالً عبث و بيهوده است؛ زيرا  تالش براي تفكيك اين. اين ظاهر امر است
بخشِ هستي   نسبتتوان اين دو تجليِ مي) صرفاً عقالني(ي انتزاعي عقالني  مثابه گرچه به.  استزاي درون و بيرون نسبت

ـ  خود بدون شك ـ] »غيريت بيرون«و » انشقاق درون«: يعني[اين دو ) وحدت ذاتي (راستايي  اما همرا جداگانه بررسي كرد،
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اين خارج از هرنوع تلقي . نمايد در تمام جهان هستي رخ مي) ترين آن و درضمن عام(ترين شكل تضاد  ي پيچيده مثابه به
  .پذيرد اي واقعاً مونيستي صورت مي گونه دوآليستي و به

آيد؛  بشمار مي» نسبي«اي »واقع«اش،  »مطلق«رغم حقيقتِ  است؛ و هستي علي» هستي«، خود، »نسبت«رو  از اين
  ].8[گيرد قرار مي] كرانگي هستي بي: يعني[در راستاي كليت آن ) مثابه وجهي ماهوي به(كه 

ا تعلق گرفته نيز از اين قانون هاي م دانسته حال به ترين نسبتي كه تا به ترين و كامل ترين، پيچيده انسان چونان شگفت
نمايد كه گويي  چنان مي) انديشه و اراده(يا ) فعل آزاد(كه اين نسبت در ويژگي ماهوي خود  مستثني نيست؛ مگر آن

  .است» خودآگاهي«سوي نورِ  به» درخود«اي در دنياي تاريكِ  روزنه
يابد؛  ماورائيت و الوهيت مي] ي طبقاتي  در جامعه:يعني[ود، گاه آفرينِ خ ي نور كه از فرط شگرفيِ شگفتي اين روزنه

ترين نسبت هستي و ماده  بغرنج ترين به تدريج از ساده ـ به تاكنون كه در طول زمان ازلي ـ اي است  پيچيدههمان تداوم حركت
متِكَون  خود متبلور و ، اوج نور و روشناييِ حياتِ هستي را در)شعور انسان: يعني(ي كيفيت عالي مغز  مثابه تكامل يافته و به

  .ساخته است
هستيِ نسبت يافته و نسبتي از هستي، نه تنها ] ي مثابه به[، )موجود(ونان انسان هستومند سان، هستيِ انسان چ بدين

كه قادر  خاطر شعورِ عالي خود، تنها نسبتي است  نهفته دارد، بلكه بهدر خويشتن ها رمز هستي را چون تمامي نسبت
توان آن را دارد كه در آن بازسازي كرده و درنتيجه خودرا ] چنين هم[ اين رمز و راز نيز هست؛ و ي هانهودآگادريافت خ به

رو كه انساني است،  آراستني كه از آن. تجديد و توليد نمايد؛ و در گسترش اين بازسازي، خويشتن و درنتيجه هستي را بيارايد
ي تنها نسبتي كه خودرا در ضمن  مثابه  درنتيجه انسان به.زوماً نوعي استرو كه طبيعي است، ل طبيعي نيز هست؛ و از آن

  .شود نيز درگير مي» هستي«آفريند، در كارِ بازآفريني  كند و بازمي  نفي ميي خويش »انديشه«و » كار«
خود،  كه به ي استنوع وي تنها نسبت. خود بازآمده و خويشتن را دريابد تواند به كه مي اي نوعي است گونه انسان فقط به

] كه است[، يا با انسان برد مي خويشتن پي كه به ع انسان استوتنها در ن» هستي «:كه بگوييم تر استيابد؛ يا به آگاهي مي
سوي خويش  رو چشم، گوش، و ساير حواس آدمي بخشي از هستيِ گشوده به از اين. گردد مي» برخود«، »درخود«هستيِ 

 فروخفته ]9[كه تاكنون و قبل از آن در تاريكي و خاموشي و بيگانگي ايتاً دريافتن آن چيزي استو نه... براي ديدن، شنيدن،
  .بوده است

كه هستي در آن و  نسبتي است. و خرد هستي است) شمول فعاليت انديشه معناي تمام خرد به(نوع آدمي هستيِ خردمند 
بردن و دريافتن،  شعف آدمي از دانستن و پي. انديشد خود مي به] كه هستي است[انديشد و درحقيقت در اين نسبت  با آن مي

كه از ازل  اي است هاي درونيِ ماده ها و خودجوشي ها، چالش ها، تنش كنش ها، برهم ، گرانشي تمامي فعل و انفعاالت نتيجه
  .كند صورتي كيفاً متفاوت عرضه مي تاكنون در هستي انباشته شده و اينك در اين رابطه، تداوم خودرا به

 نوعي انشقاق و ي است تا هنگامي معنا دارد كه درون سازواره» ي نوعي سازواره«اين خودآگاهي كه محصول اما 
  .ساختارِ آن دريابد هاي هم روهرا از طريق شركت در گ» وحدت نوعي«اي نباشد تا فرد قادر باشد  گسيختگي ازهم

ي انساني  گيرد و ازطريق شركت در گروه با كل جامعه ر ميي گروه اجتماعي قرا دانيم كه فرد در بنيان مجموعه مي
ندرت از  گيرد، زيرا پتانسيل گروه به تنها حول محور يك رابطه شكل مي» گروه«كند؛ ولي ازطرف ديگر،  ارتباط برقرار مي

قادر نيست ] ريچنين ساختا[شود، ليكن  از زاويه ساختاري از افراد تشكيل مي» گروه«گرچه  .كند تجاوز مي» رابطه«يك 
هاي  ضمن شركت در گروه» فرد«بنابراين. گيرد تزي فرد را در خود فرامي  كه نهاد آنتيگوي تمام روابط متقاطعي باشد پاسخ

كه   ضمن اينها يك از اين گروه چراكه هيچ[كند؛  مختلف اجتماعي نه تنها خودرا نفي، بلكه مستحيل و تحزيه نيز مي
ها و شعفِ نوعي او  گوي نيازها، كنش توانند پاسخ نيستند؛ نمي» فرد«نساني، يگانه و چندبعدي ـ سازاي هويت ا تنهايي بهـ 

كه با تكيه بر اراده و انديشه و  اي است ، اين نفي و استحاله نخستين گام انساني و اولين نفيِ انساني]هرروي هب]. [نيز باشند
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هاي  شود و آن بازسازي فرد مستحيل شده در گروه  واقع ميگيرد؛ پس از اين نفي، نفيِ دوم  آزادِ فرد صورت ميفعل
راستا  هاي مختلف در هويت خود هم ي فرد را در گروه ي نوعي است كه تمام روابط تجزيه شده  دريك سازواره ارابطه مختلف

ب كرده و اي نوعي براساسِ عمدگيِ مناسبات اجتماعي، توليدي و تاريخي خود تركي گونه كرده و انسان فردي را به
دريافت خويشتنِ نوعي رسيده و  كه انسان به  در اين بازآفريني است.بخشد او نوعيت مي اش، به آفريند و به جاي فرديت بازمي

  .يابد انسانيت خودرا درمي
 :يعني(مثابه انشقاق و دوپارگيِ نوع  ذهن خطور كند كه آيا قبل از پيدايش طبقات، به جا ممكن است اين سؤال به دراين

چه صورت بوده و نفيِ تاريخي آن براساس كدام  ، خودآگاهي به)زيست ي نوعي مي كه بشر ابتدايي هنوز در سازواره زماني
كه با نفي طبقات اجتماعي و ازبين رفتن  اي است آيا اين خودآگاهي از همان دست خودآگاهيضرورت صورت گرفته و 

) نفي در نفي(وجود خواهد آمد؟ الزم است براي اين پويه  اند، به علت مالكيت خصوصي شكل گرفته هايي كه به گسيختگي
  .شكل تاريخي آن بپردازيم تر به قدري بيش

وي متعلق باشد،  تر مقهور تعلقات طبيعي بود تا طبيعت به جاكه وي بيش براي انسان ابتدايي خودآگاهي نوعي، ازآن
ناچار بود نوعاً در يك سازواره  راي حل تضاد خود با طبيعتانسان ابتدايي ب. »گرا تا برون«داشته » گرا درون«حالتي 

رو متصور هم نبود كه انسان  آمد؛ و از اين صورت فردي حاصل نمي طبيعت هرگز بهـ  حل تضاد انسان] چراكه[قرارگيرد؛ 
هي است، اما ي نوعي خود مبناي خودآگا  گرچه سازواره.برسد» فرد«مفهوم  را واگذارده و به» ي نوعي سازواره«مفهوم 

گشت؛ و جبر  ضد خود بدل مي به» جبر طبيعي « از سويفعل آزادي  مثابه نمود، اين بودكه خوي نوعي به چه متضاد مي آن
ي نهاد  همثاب به(ي نوعي  سازواره  بهي ثابت و عمده را جنبه) ي نوعي و طبيعت بود كه ماهيت عمده بين سازواره(طبيعي 

بيرون سازواره  شد و نسبت به درون سازواره كشيده مي رو خودآگاهي نوعيِ انسان ناچاراً به اين؛ از كرد تحميل مي) تزي آنتي
  .بودنسبتاً جاهل و بيگانه ) ي آگاهي از اشياء و هستي را تأمين نمايد آن بخش كه بايد جنبه: يعني(

بود، ولي نسبت » خودآگاه«ست زي اي كه در آن مي سازواره ي كمون ابتدايي نسبت به معهپس، فردِ انسانيِ عضو جا
معنا و مفهوم [ نبود و در سازواره اي سازواره ماند؛ و چون آگاهيِ وي برون و جاهل مي» ناآگاه« بر نوع بود،  جهانِكه چه آن به

؛ و در تبيين هستيِ برنوع آگاهدي نوعي، خو رو وي در سازواره از اين. زيست  ميدرخود» نوع« بود، پس نسبت به] گرفته
توانست نسبت  نمي) ي ديگر  فردي از قبيلهالًمث(ديد   نميي خود سازوارهجاكه افراد انساني را اگر درون  تاآن. بود» يگانهب«
 .كل هستي است اش به  تبيين چنين انساني از هستي، شامل تعميم سازواره و مناسبات.وي خودآگاهي نوعي داشته باشد به

ي نسبت واقعيِ  مثابه را به» نوع«شناخت؛ اما  باز مي» فردِ نوعي«ي  مثابه  را بهي نوعي، خويشتن  در سازوارهچنين فردي
ها و برابرايستاهاي ذهن خويش را  رو براي حل اين تناقض، جهان و اشياءِ اطراف و تمام پديده  از اين.يافت هستي درنمي
ها را  آن» ي خود سازواره«ي مناسبات حاكم بر  با صبغه] و[درون سازواره برده  ها به توانست تعين بخشد كه آن هنگامي مي
  .تبيين نمايد

ن كه در باور انسا سازند، اما واقع امر اين است شيءِ خارجي منسوب مي ـ نوع را به ظاهراً ها گرچه ـ توتم: براي مثال
 نه باشد، زواره ميكه منشأ سا اي است»درون سازواره« شيءِ »توتم« زيرا از نظر وي .ابتدايي عكس اين قضيه صادق بود

  .گردد اثباتي درونْ  به تاشد ميتوتم خارجي نفي ]  ترتيب  بدين. [سمبل خارجي آن
هرصورت  اين عمل به. اي گردد»سازواره درون«خودرا سلب كرده و عميقاً » خارجيت«براي توتم بودن بايد يك شيء 

جهانِ هستي  رو آگاهي انسان اوليه نسبت به از اين. شد ها مي اي از شدت و ضعف شامل تمامي اشياء و پديده و با هردرجه
  .بوده است» گرا برون«خود در نوع  و نسبت به» گرا دورن«

  .بطن سازواره است كشيِ هستي به اسطوره بيان كامل اين دورن
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بقات كه هاي مالكيت خصوصي؛ با پيداييِ ط ي توليد؛ با سرزدن جوانه ي نوعي در پروسه با انشقاق و دوپارگي سازواره
سازواره، اين ي پوالريزه و بيگانگي انسان از نوع و  ي نوعي است؛ و سرانجام با تولد جامعه گسيختگيِ سازواره اوج ازهم

ساخت طبقاتي  بعد سازواره متالشي شده و جاي خودرا به از اين به. گردد نفي آغاز ميي  مسئله جهت عكس يافته و پروسه
 از آن هنگام كه ؛ زيراشيستي استفا] اش در كليت كاركردي: يعني[  از نظر عمليت بوده وكه منشأ ماورائي ساختي. دهد مي

: يعني(گيرد، خويشتن را  اي بيگانه قرار مي عنوان رابطه  شيءِ بيگانه و با خودِ كارش به مثابه انسان با محصول كارش به
  .برد درك جهاني بيگانه و متخاصم مي به) فرديت خويش را
ها از نوع  شوند و پديده گيرد، اشياء خارج از نوع بررسي مي ن و تعين آدمي در چنين وضعي جهت خارجي ميتمامي تبيي

هستي  و خارجيت بخشيدن به» افكني برون«اين . كند پيدا مي» گرايانه برون«بيگانه گشته و آگاهي انسان از هستي شكل 
  آگاهي]ترتيب بدين. [يابد ارتباط با خود درمي را خارج از خود و بيخود» انديشه«و » كار«رود كه آدمي حتي  جا پيش مي آن تا

  .ميرد پژمرد و فرومي خود گرفته و خودآگاهي با خود متالشي شده، مي شكل خارجي به
درونِ ) طبقاتي(كشاند، انساني از اين دست  سازواره ميدرون و مركز  ي ابتدايي كه اشياء را به  سازوارهبرخالف انسانِ

جهاني كردن  ـ در كارِ آن گرايي برخالف توتم مذهب در اين ميان ـ. بخشد آن ماورائيت مي بيرون افكنده و به ه را بهسازوار
كه موجودي است با سلب  (خدا به)  بود با سلب خارجيت و وجوبي درونيكه شيءاي (توتم] سان بدين[آيد؛  جهان برمي

 اينك ماورائيت يافته و ي افراد بود؛ اراده كه معطوف به» قدرتِ سازواره« .گردد بدل مي)  خارجيت و ماورائيتدرون و وجوبِ
كه مركز توجه سازواره بود؛ اينك جاي خودرا » نوع«. شود قدرت طبقاتي مي بههاي معطوف  اراده در ساخت بيگانه تبديل به

طبقاتي كه خود انشقاق ناگزير ي ها ساخت. دهد مي» دولت« و نهايتاً مراكز قدرتهاي فردي، رهبران، حاكمان،  سمبل به
الرابطه را  هاي مختلف كه انسان مستحيل شده و تجزيه يافته در گروه جاي آن حل تضاد انسان و طبيعت بودند؛ به براي
ـ  ناگزيرـ  انسان را  وندارند،] نوعي[شان توان بازآفريني  گسيختگي الزامي علت ازهم ـ بازآفرينند، به اي نوعي گونه به  ـدوباره

  .كنند  ميي را بر او تحميلروزافزون) فرومردگي(و ذبول ) سرگشتگي(كشانند و ذهول  تر مي ي بيش تجزيه و استحاله به
ي طبقاتي لزوماً ازخودبيگانه است؛ اما اين ازخودبيگانگي كه حاصل انشقاق نوع است، تضاد  ، انسانِ جامعه]بنابراين[

همراه با ] ترتيب  بدين[. هاست ي اشياء و پديده همه به» گرايانه برون« آگاهيِ ،پروراند؛ و آن خود مي] درون[خويش را در 
. گيرد شكل گرفته بود، آگاهي انسان از جهان خارجي فزوني مي» تضاد نوع و طبيعت«كه جهت حل » تضاد درونِ نوعي«
كه همان دريافت » علم «.دي خود تبديل كن معدهدر تواند خارجيت اشياء را سلب كرده و  ديگر نوع نمي] زين پس[

آگاهيِ خارج از نوع  گسترش بخشيده و به» توليد«مالزمت  ها و اشياء است، خويشتن را به هاي جاري جهان پديده فانونمندي
  .افزايد انسان مي

وجود گردد؛ چراكه براي دريافت نوع،  تر انسان مي گشتگي بيش ، باعث گميابد را درنمي» نوع«جاكه  اما اين آگاهي ازآن
جهانِ «ي  مثابه به شود ـ جهان ناميده مي كه دريافت آگاهي انسان از چه بين آن ،ترتيب بدين .الزامي است» ي نوعي سازواره«

 ، دوپاره و دوآليستي  دوگانهيدرك جهان آدمي را به؛ كه شود  خط فاصل عميقي كشيده مي » انساندنياي درونِ« و ـ»بيرون
  .»آتمن و برهمن«بيان مكتب بوديسم  ويا به» انَفُس و آفاق«، » و جهانجان«، »من و غيرمن« :برد مي

ـ در راستاي  مثابه وجهي ماهوي به ي بنياني ـ ، ماهيت مجموعهمتداخل] هاي مجموعه[جاكه طبق قوانين تضادِ  ازآن
ارگانيك و  دون پيوندِ ب،»كهنه«ي  از درون مجموعه» نو«ي   زايش مجموعه اصوالًو[گيرد؛  تر قرار مي  بزرگي مجموعه

رو انشقاق و بيگانگي  ؛ از اين] غيرممكن استمند يا طرح سنتزي  نوين،بنيان و يا تغييرطلبتزي  بنيان آنتيبين مارشديابنده 
ي انشقاق و بيگانگي  و از محدوده[تواند از متضاد درون خود، يعني رشد آگاهيِ خارج از نوع، با خود وارهد  درونِ نوع نمي

ي معيني از رشد  ها و اشياِء هستيِ خارج از نوع، در لحظه پديده طوركلي، رشد علوم، رشد آگاهي به به]. 10][درگذردطبقاتي 
خودآگاهي نوعي قرار  ي  شده و انسان در آستانه] ي آگاهيِ بيروني مثابه به[نفي خود  منجر به] 11[خود» كيفيـ  كمي«
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ي  كه ناشي از انكشاف مبارزه[هاي طبيعت  قايق علمي و فهم قانومنديي رشد ح در پروسه] كه ترتيب بدين. [گيرد مي
انسان نيز موضوعيت » موقع«و » موضع«، ]اجتماعي استـ  چنين مناسبات توليدي طبقاتي، رشد ابزارهاي توليدي و هم

  ].خويشتن را دريابد[و برده  خود پي يابد تا به آوردهاي علمي فرصت مي تري از دست يابد و آدمي هرلحظه در پرتو روشن مي
ي نوعي است، خود   در ساختي طبقاتي فراهم شده و از نظر عملي فاقد سازوارهدريافت و آگاهيجاكه اين  اما از آن

 آگاهي انسان در اين دوران آگاهي معذب است؛ يعني خودستيز ]آري. [گردد تبديل مي» آگاهي معذب«] از[اي  گونه خود به به
ها  راه خرد از آشوب] ي طبقاتي كه در جامعه  اين استحقيقت. [تر تراژيك است تا شادمانه ه بيشو عصياني است، و خالص

ـ آغاز  خود در اين دوران اصوالً انديشيدن و آگاهي ـ.  نيست»اندوه خرد«چيزي جز همان » احساس انديشه«گذرد و  مي
كه عميقاً برخالف آن (  با مناسبات اجتماعي)علمي(جي هاي انسانيِ منتج از آگاهي خار آل تضادِ ايده] زيرا[.  استديژترا
 چنين انساني، در اين .گذارد ، همواره معذب مي»خودستيزي«تا » عصيان« وجدان آدمي را از ،) ساخت پذيرفتهها آل ايده

ه انسان اوليه گونه ك آن، همان» تغيير «چنين جهاني يا بر سر» تفسير«عذاب، با دريافت ذبول و ذهول خود، بر سر تبيين و 
  .آورد فلسفه روي مي برد، به اسطوره پناه مي به

كه انسان   و آن ايننمايد؛  رخ مي »ي اساسي فلسفه مسئله«صورت  به» آگاهي معذب«ي اساسيِ اين  رو، مسئله ازاين
» تغيير«و » بيينت«:  يعني ديگر، ] اساسيِ[ي  ؛ مسئله]اساسي[تبع اين پرسشِ  ي در جهان دارد؟ به»موضع«و » موقع«چه 

  .افرازد جهان هستي در برابر انسان قد مي
ي تبيين و تغيير  چگونگي موقع و موضع انسان، و مسئله: يعني [كه دو پرسش فوق تذكر اين نكته الزم است] جا دراين[
چه كه  ي اساسي است؛ زيرا بدون تبيين هستي و آن ي يك مسئله دو پرسش سؤال جداگانه نيست، بلكه دو جنبه] جهان
ازطرفي، آدمي با موضع و موقع خاصي كه . نمايد انسان امري محال مي» موضع«و » موقع«خوانيم، توضيح  اش مي جهان

  .كند نگرد و تبيين مي دارد هستي را مي
هاي  ي اساسي نيست؛ حتي فلسفه اين مسئله  به  چيزي جز تالش انسان براي پاسختمامي تاريخ فلسفه] درحقيقت[

را با مناسبات ساختيِ ) و برون نوعي آدمي(كوشند تا تناقض بين آگاهيِ علمي  هايي كه مي ي آن فلسفهساختي، يعن
توجيهي خودرا ـ  دكترين تفسيري] كه است[ي اساسي  همين مسئله  در پاسخ بهـ نيز آشتي بكشانند ـ ي حاكم به ازخودبيگانه

؛ و ]12[تر خودستيز است تا عصياني بيش) يز چنين استذهب نمگونه كه  همان(گرچه اين نوع فلسفه . اند انكشاف بخشيده
رو  ـ توجيه و از اين محتوم» موضعي«ي  مثابه به وشد تا با خودستيزي، اين انشقاق طبقاتي را ـك خرد انسان در طي آن مي

] تفسيريـ  ي توجيهي فلسفهاين نوع فلسفه ، يعني [متافيزيسم رو كُند؛ و گرچه  بهمحتويات آن  دنبال ماورائيت بخشيدن به به
جاكه  الوصف تا آن  مع متفاوت است؛ اساساً،باشد اي كه در اصول عصياني و انقالبي است و در كارِ تغيير جهان مي با فلسفه

ي متافيزيكي تسكين داده و تخدير نمايد، و  گونه كند و آگاهي معذب بشري را حتي به» توجيه«كوشد اين گُُسل را  مي
ي   زيرا هم فلسفه.آيد حساب مي ي فلسفي به ي اساسي بپردازد، بازهم نوعي از انديشه مسئله به] كه [چار استرو نا اين از

كه انسان  ي يك سؤال اساسي دارند، اين است مثابه ي خود به نهاده چه را كه پيش نآ) علمي(انقالبي ي  ساختي و هم فلسفه
اين سؤال وجه تمايز تمام  ي پاسخ به نحوه. ه بايد تبيين گردددر هستي داشته و هستي چگون» موضعي«و » موقع«چه 

سو معلول موقع و موضع فيلسوف و از  ز يك امكاتب مختلف فلسفي] درحقيقت. [مكاتب فلسفي است، نه نفي فلسفه
  .است) ع و موضع هستيقعبارتي مو به] يا[(حركت هستي ] معلول[ ديگرسو

شوند، بياوريم؛ اما  ملي كه در موقع و موضع انسان در تبيين جهان مؤثر واقع ميايم ليست كاملي از عوا قبالً سعي كرده
طبيعت است كه خودرا ـ  ، همان ديالكتيك انسان»تبييني«ترين رابطه براي هر  كه عمده تذكر اين نكته الزم است

 موقعيت :ها عبارت بودند از ن موقعيتاي. سازد هاي ديگر بارز و ظاهر مي ديالكتيكي، در موقعيت] طبعاً[هاي مختلف و  گونه به
اقليمي كه همگي تابعي از ] موقعيت[چنين  بيولوژيك و هم] موقعيت[طبقاتي، موقعيت تاريخي، علمي، فرهنگي و حتي 
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: يعني(ي عمده  ي مسئله در گرو فهم يك رابطه بنابراين، عمالً ليستي وجود ندارد و همه. باشند  مي طبيعتـ  ي انسان رابطه
تركيب  بستگيِ قاطعي به] آن به[ي پاسخ  آن صرفاً فلسفي است و نحوه  بهسخااست؛ كه پ) ي اساسي فلسفه  مسئلههمان

  .گيرد قرار مي] 13[طبيعتـ  متقاطعي از اين عوامل دارد، كه در راستاي حل تضاد انسان
 يكديگر زدو گرايش فلسفي را اان تو بنديِ تقليل يافته مي گويي و دريك دسته هاي مختلف اين پاسخ از ميان نحوه

  :فكيك كردت
با (كوشد در محاق بيگانگي  ي آن ميط] آدمي[خودستيزِ آدمي پاگرفته و كه براساس آگاهي معذبِ  يكي آن گرايشيـ 

را » وضع موجود«ي خويشتن  و با نقض خويش و لغو اراده] خزيده [عمق انفعال به) كه موجود است چه توجيه و تفسير آن
جهاني معكوس روي آورده و شعور را مقدم بر  به» آوردهاي مادي علم دست« محتوم بپذيرد؛ و درنتيجه با نفي صورتي به

تحذيري ذهني دست  وارونگي، بهي خويشتن را در آن لغو كرده و از پسِ اين  بداند و اراده» عين«را حاكم بر» ذهن«ماده، 
آليست حتي هنگامي  ي يك ايده مثابه چنين انساني به. كند  ميلدل تبدي نظامي بي را به» روح  بيروح جهاني«كه  حالتي: يابد

كه جبراً  بپاخاسته است؛ و حتي زماني] نوعي[خيزد، باطناً برعليه خويشتن  ي خويش بپا مي كه طاهراً در برابر جهان بيگانه 
چنين فردي چه درحال انفعال . ستيزد ميكه   جاي ستيز با جهان ديگر، خود با خويشتن است بهپردازد،  دگرگوني جهان مي به

خود » آگاهي معذبِ«كه بر صليب  ؛ مسيحي است»خودستيز«فردي است ] مند است كه ظاهراً اراده(و چه در فعليت خويش 
  .جهاني محتوم و محكوم كرده است نقض و لغوي جبري و آن وي خويشتن را به] چراكه. [خشكد ميرد و مي مي

كوشد  شكل گرفته؛ اما آدمي طي آن مي» آگاهي معذب«كه گرچه آن نيز براساس  شي است گرايـ اما گرايش ديگر،
همين دليل  و به جهانِ ازخودبيگانه بپاخاسته و خويشتن را از مناسبات ساختيِ موجود وارهاند، دربرابرِ» دگرستيزي«كه با 

 چنين فردي براي رهايي ].كند عمل مي[» يزدگرست«نمايد عصياني و  كه محكوم مي چه  و دربرابر آن استبينشي انقالبي
نقض و لغو مناسباتِ ساختيِ موجود برخاسته و در  به) پردازد  مي خودنقض و لغو بهبرخالف آن ديگري، كه (خويش 
مناسبات ] چنين هم[ها و  ستيز كشاندن جهانِ اشياء و پديده هستي و درافكندن طرحي نوين، با به» تغيير«ي  انديشه

موجودي انقالبي،   بهـ مندانه و انديشمندانه ي رهاييِ اراده در پروسه ي حاكم برساخت نوعي، خويشتن را ـ هازخودبيگان
  .كند پراتيسين و فعال تبديل مي
 نفيِ اولاصل از را از دوپارگي و انشقاق ح» بيعتروح و ط«و » ذهن و عين«، »ماده و شعور«اين گرايش فلسفي

 را پيدايشِ مالكيت خصوصي  ،ي رشد عوامل و ابزارهاي توليدي شكل گرفت واسطه  كه به؛يي ابتداي نفيِ سازواره: يعني[
كه (درك مونيستي و خودآگاه نوين خود   آزاد كرده و به].منجر گرديدي نوعي  ايجاد انشقاق در سازاواره به و همراه داشت،

عملي و دليل دريافت انقالبي و خودآگاهيِ  به[ين فردي رو چن از اين. يابد دست مي)  استاثبات متكاملي از نفيِ نفيِ تاريخي
. بيند آور ويا جباري معتقد نبوده و سرنوشت خويش را محتوم و خودرا محبور نمي هيچ ماورائيت خلسه به]  خويشتاريخي

آگاهيِ  يه بهخودآگاهيِ تاريخيِ خودرا از مباني علمي اخذ كرده و با تك] او[چراكه . چنين آدمي عميقاً ماترياليست است
، رهايي خويش را در نفيِ ساختِ ) استي شدهخاً انقالبي نفاي تاري گونه ي توليد به كه در پروسه(خود و علميِ خارجي 

ي طبيعت موجود بود،  سان كه نزد انسان ابتدايي با انشقاق قاهرانه نه بدان (ي نوعي  ي حاكم و ايجاد سازواره ازخودبيگانه
ي تاريخي حاصل خواهد  ك پويهمنديِ نوع برطبيعتِ خويش، در ي و اراده» نوع«اي كه با دريافت  يي نوع بلكه آن سازواره

  .نمايد تضمين مي)  آمد
ترين مسائل  ي خود يكي از اساسي نوبه كه آن نيز به» ي دوم مسئله «خودرا به» ي اساسي فلسفه مسله«ترتيب،  بدبن

عبارت ديگر، با  اند؟ يا به كدام مقدم» شعور«و » ماده«و » عين«و » نهذ«كه بين  دهد؛ و آن اين فلسفي است، سوق مي
  آليسم؟ ماترياليسم يا ايده: نگريست» هستي«و » انسان «توان و بايد به  ميبيني كدام جهان
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  ها پانوشت
آثار دوران با  كه  است1844هاي  نوشته دستاز ) نه عيناً نقل قول (برداشت آزاد» خودبيگانگي« ط به مقوالت مربو]1[

ضمناً الزم .  نوشتماركسپاي  هاي احتمالي آن را نبايد به بنابراين، نادرستي . مقايسه شده استماركساصطالح پختگي  به
ي سازمان سرخ  بسته  همكه ترجمه و منتشر شود، توسط يكي از محافلِ  قبل از اين1844هاي  نوشته دستكه  توضيح است به

ي ترمينولوژيك ناشر با دريافت ترمينولوژيك مترجمين  ا نكرد؛ چراكه سليقه امكان انتشار پيدگاه هم ترجمه شده بود و هيچ
  .چنان موجود است  اين ترجمه هم.در تناقض بود

  
، تبادل ويا ...موضوع يا محمولي براي مشاهده، مطالعه، تحقيق، كه به كران است آن نسبتي از هستيِ بي» طبيعت «]2[

يك تجريد ذهني ويا حتي يك » نوع انسان «كه  چنان هم. شود  و مالكيت انسان تبديل مي، توليديشه اند،ـ كار سرانجامـ 
 كه در[ها  ي انسان تواند براي همه ـ نمي نعنوان يك نسبت واقعي و معي به نيز ـ» طبيعت«تاريخي نيست؛ ـ  انتزاع عقالني

سان ويا حتي  موضوعيتي يك] رساند  از افراد را مييافته و تعميمتر يك انتزاع ذهني، ماورائي  ش بيشا   همگاني بودنكليت و
شود كه وي  عنوان نوعِ خاصي از انواع گوناگون و واقعي، از اين حقيقت ناشي مي چراكه ويژگي انسان، به. ارز داشته باشد هم
طور  ، بهكران ستيِ بينسبت معيني از هـ در رابطه با  اي شكل تازه طور دائم و هربار به به را ـ» نوعيت خويش«

ي ديگري  گونه در رابطه با ديگر انواع به) طبيعت: يعني(اما همين مسئله  .سازد تاريخي پيكرتراشي كرده و بازميـ  اجتماعي
كه اصوالًٌ از  اي مشروط است »رابطه« با طبيعت، بهرابطه ويا انسان در » انسان«در رابطه با » طبيعت«زيرا . شود واقع مي
)  حركتدر برابر مطلقيت(اش  گيرد و سكون  كه هر دوسوي رابطه را دربرميكند كايت ميحيابنده   تكاملداوم و مگسترشي

روند ويا  طوركلي ازبين مي اند و با هرتغييري در طبيعت يا به طبيعت خويش كه ديگر انواع وابسته به نسبي است؛ درصورتي
محيط «، با عنوان شود ناميده مي» طبيعت حيواني«كه اصطالحاً  چه  آنرو، از اين. شوند نوع ديگري تبديل مي اجباراً به
خويش هستند و در » محيط طبيعي«تابعي از  مطلقاً انواعكند؛ چراكه ديگر  تري پيدا مي معناي گوياتر و دقيق» طبيعي

ـ  برخالف ديگر انواع  ـتوان نتيجه گرفت كه تغيير و حركت در مورد نوع انسان بنابراين، مي. مقابل تعييرات آن مجبور
ي  ي انسان با طبيعت و طبيعت با انسان سرچشمه»رابط«عبارت ديگر،  به. استتاريخي ـ  و اجتماعي» درون نوعي«
و » جبر«منشاءِ محيط طبيعيِ خويش،  ديگر انواع به» وابستگيِ«كه  و بازسازي نوع انسان است؛ درصورتي» آزادي«

  .دهد نوعِ ديگري تغيير مي باشد و نهايتاً هرنوعي را به  مي يا نابوديبقاكه موضوع آن  اي است  استحاله
  
شان  توان چنين نتيجه گرفت ويا در واقع تأكيد كرد كه برخالف ارتباط ديگر انواع با محيط طبيعي ديگر، ميي  جنبهاز 

غالباً  فعال و بيعت سويِطـ  ي انسان ، رابطه)بر هريك از اين انواع است» محيط طبيعي«ي ثابت  كه مستلزم سلطه(
 و دوپارگيِ انشقاق در شرايط معيني به» نوع انسان«جاكه  اما ازآن. سپارد انسان وامي اي به ه طور فزايند كننده را به تعيين

آن  ـ سوي فعال عمدتاً به ي طبقات استثمارشونده بر بستر مبارزه ي طبقاتي ـ ، در جامعهرو  از اينطبقاتي دچار شده است؛
ي  چراكه تداوم رابطه. شوند محسوب مي» مند طرح«اظ توليد لح هستند و به» مولد«نحوي  گردد كه به سباتي برميمنا

 نوينِمناسبات «اي از  عمدتاً از طريق چنين شبكه) باشد كه متضمن انكشاف و گستردگي آن نيز مي(طبيعت ـ  انسان
گسلد،   انسان با طبيعت مي ي  رابطه ،شدگي نه در سكون و تثبيتتواند بقا و انكشاف داشته باشد؛ وگر كه مي  است»توليدي
  .شود ميرد و نابود مي فرومي

ي  در جامعه] اي دارد سازوارهنوعي و ي  كه گستره» كمون اوليه«گذشته از  [ توليدي» نوينِمناسبات«ي  شبكه
در پيوندِ توليدي و نوين با  )دار خُرد ي برده ثابهم به(جهت بقا گيرد كه  نشأت ميداران خُرد  بردهداري، از بستر وجوديِ  برده
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خرده « بهتدريجاً  ، توليدي از ابزارهايثرترؤتر و م ي ظريف  دهاستفاي  واسطه به وگيرند  قرار ميخويش اندك  هايِ برده
  .يابند تكامل مي» فئودال

ي نيروهاي مولد و غيرمولدش تحت  همه ) دوماً،است بر كارِ بردگان مبتني اش  ي توليدي  شيوه) اوالً:كه اي امعهجدر 
دار خُرد  برده ؛است  بردگي و خطردر تهديدمدام  ـ نيزـ رد دار خُ برده ) سوماً و،داران كالن قرار دارد  ي روزافزون برده سلطه

 از  و بهتر ي ديگرگونه  استفادهچنين  همو  خويش اندكبعضي از بردگان  از طريق واگذاري قطعه زميني بهنتواندـ  اگرـ 
دار  بردهعبارت ديگر،  به. بردگي ندارد اي جز تن دادن به چارهنهايتاً  باشد، توليدي» مناسبات نوينِ « سازايِ،ابزارهاي توليد

 تصليباصطالح تنبل خودرا از طريق شكنجه و  ويا به، طاغي ي نافرمان تواند برده نميـ  دار كالن برخالف برده خُرد ـ
 اي را كه خريده است بردهـ  يعني  ـبخشي از مالكيت خودوادار كند؛ چراكه دراينصورت  فرسا  طاقتارِكنبرداري و مافر به
 خطرِ بردگي خودِ وي  از دست خواهد داد؛ و)آورد دست مي تهاجم نظامي برده بهدارِ كالن كه اغلب از طريق  برخالف برده(

تر،  ي كم يابد كه با برده  خطرِ بدهكاري و نهايتاً بردگي رهايي ميتنها درصورتي ازدار  بردهاز طرف ديگر،  .شود تر مي بيش
رو، ضمن استقبال از هرگونه نوآوري و  از اين. داشته باشد) دارِ كالن بازهيِ توليد نزد بردهدر مقايسه با (تري  توليدِ بيش

منظور  به(ها  آن اگذاريِ قطعه زميني بهچنين و كوشش در راستاي كارآيي ابزارآالت توليدي، از زاد و ولد بردگان خويش و هم
ي كارآمدتر از وسائل   از نيروي بردگان، استفادهوري لحاظ بهره كه به نفعي. برد نفع مي) تر و مؤثرتر ي كارِ بيش ايجاد انگيزه

اي از  يلِ پاره تبدطوركلي، به .بردگي تفاوت اساسي و كيفي داردكارِ بر   با نظام مبتني ـي تبادل چنين شيوه  و هم،توليد
» مناسبات نويني«سازاي آن گيرد و برخاسته از بيم و اميدِ است،  تدريجاً صورت مي كه»  فئودالخرده «به داران خرُد برده
  .باشد ي انسان و طبيعت مي  كه متضمن تداوم، گسترش و انكشاف رابطهاست

 و نتيجتاً با راندمان ،تر و تيزتر داران خُرد سبك ده نزد برـ  خيش مثالً كه ـ گر اين است شناسي نشان هاي باستان حفاري
 صاحب ابزارها و ادوات توليديِ ـ نسبت به دار كالن ي برده برخالف برده  دار خُرد ـ ي برده برده بوده است؛ چراكه تري بيش
 و كرد ميت  از آن مواظب، بلكه تا خردش كندكوبيد سنگ نمي  را به خيش و مثالً در هنگام شخمورزيد عناد نمينه تنها  خود

ديگر وسايل  زمين و اي طعهق دار خرد ي برده گرفت كه برده جا نشأت مي اين مواظبت ازآن.  بودنيز ي بهبود آن در انديشه
  وكرد ها استفاده مي از آننيز  شخصاً ، خودارباب دار يا  برده  بهكه در ازاي پرداخت سهمي از توليد در اختيار داشتاي  توليدي

موقتاً و دار خُرد  ي برده  امتيازي بود كه بردهاين. زندگي كند زير يك سقفاش   زن و فرزندنهمراه بود كه به حقاين راي دا
در بنابراين، اگر بود؛ دست آورده  بهبود محصول بهتالش در جهت چنين  در ازاي مواظبت از وسايل توليدِ ارباب خويش و هم

  .داد شان مي شد، از دست  وارد مياموال ارباب دقتي آسيبي به اثر بي
لحاظ  ؛ چراكه بهكامالً متفاوت بود) دار كالن ي برده در مقايسه با وضعيت برده (دار حرد ي برده برده موقعيت هرروي، به

ي  ه بردهك اي تقريباً دوسويه برقرار بود، درصورتي  قرارداد و رابطهاش اندكهايِ  دارِ خُرد و برده توليدي و اجتماعي بين برده
كه  (هاي مداوم بردگان داري در اثر شورش  بردههاي سقوط امپراتوري. قرار داشتدار  بردهي مطلق   كالن زير سيطرهدارِ برده
كه  اتحاد جوامعيچنين   و هم،)تري يافته بود  گسترشي بيشايِ مناسبات فئودالي ي پيدايش و رشد نسبيِ و نطفه واسطه به

ي مسلط  يك شيوه هايش را به دار خُرد و برده ي بين برده تدريج رابطه دگي قرار داشتند، بهر و بمدام در خطر تهاجم نظامي
 ) ژرمنخصوصاً قبايلو (مختلف  هاي رمي و اتحاد قبايل ي كالسيك اين رابطه را در شورش برده نمونه. اجتماعي فراروياند

ي  سترش روابط و مناسبات فئودالي و سرانجام تحول كيفيِ رابطهسقوط امپراتوري، گ توان ديد؛ كه   ميبرعليه امپراتوري رم
  .داشت انسان و طبيعت را در پي

 دارِ ي برده هايش، عدم عناد ورزيِ برده دارِ خُرد و برده ي دوسويه بين برده  رابطهاستقرار  گسترش و سرانجامطوركلي، به
ي  از نقطه نظر رابطه )نمودفئودال تبديل  دار خُرد را به  و بردهرفسِ كه برده را به (خُرد و كارآيي ابزارها و ادوات توليدي

كه در منجر گرديد  هاي صنعتي و توليدي و ديگر فرآوده داري ي كشاورزي، دام آوردهايي در زمينه دست  بهطبيعت،ـ  انسان
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اي از  جز پيدايش تنوع پيچيده به. غيرممكن بود)  بردگي مسلطنظامِ: يعني(داران كالن   بردهيچون و چرا ي بي سلطه
هاي   كه دستگاه،ي انسان و هستي از رابطه هاي كيفيتاً متفاوت  بروز تبيين منهايچنين اجتماعي، و همو نهادهاي مناسبات 

اع ها، گياهان خوراكي و دارويي، انو  ميوههاي روغني،  دانهكشف و اختراع انواع غالت،؛ همراه داشت تري را به فكريِ متكامل
طبيعت را ـ  ي انسان اي از گسترش رابطه تنها گوشه) كه در مالكيت خانوار بود(هاي خانگي  چنين گسترش كارگاه دام و هم

  .دهد  نشان ميي تاريخي در اين مرحله
نه تنها كه   اين استي تاريخي مرحلهتوليدي در اين  آوردهاي  و دستها نوآوريي  ي قابل تأكيد در زمينه نكته

تحول كيفي  رابه طبيعتـ  ي انسان رابطهكه (آوردها  اين دستو بروز  در پيدايش گونه نقشِ مثبتي كالن هيچران دا برده
طبيعت ـ  ي انسان در رابطهبازدارندگي چيزي جز  انگليـ  ي نظامي بقهاين طنقش هرسو كه بنگريم  ، بلكه ازندنداشت )كشاند
تنهايي  به) شان تنِ زيستي مالكيت برخويش حقازجمله( مالكيتي  حقان هرگونهدليل فقد بهـ  نيز بردگان ـگرچه  .ه استنبود

ي بردگان عليه بردگيِ  بردارند؛ اما بدون مبارزهگامي نظام بردگي روابط و مناسبات فراتر از بودند كه ناين امكان داراي 
چنين ابداع  و هم ده توليدي با بردگان خوي دوسوي منديِ ايجاد رابطه ابتكار و طرح بهتوانست  نمي خُرد دارِ  بردهخويش

داشته باشد و طبيعت گشودگيِ ـ  ي انسان كرد تا رابطه سقوط نمي  هرگز  ـ نيزـ نظام بردگي  و ؛يابد ابزارهاي كارسازتر دست
  . برسداي  تازهانكشافِ به

انسان و طبيعت را گشايش ي   كه رابطه و نويني»مناسبات ويژه«ي   شبكهآن، ي تاريخي اين مرحله دربنابراين، 
 در كه  ،بوداش استوار  دارِ خُرد با بردگان ي برده »مؤلفه« چنين  هم وبرعليه بردگيِ خويش،ي بردگان   بربستر مبارزه؛بخشيد

دهد  نشان ميي طبقاتي  مبارزههرروي، تاريخ   به.داشتقق  كالن امكان تحدارانِ ي برده  تنها در حاكميت طبقهنسبيت خود
اي از   عدم هرگونه و خويشدر بردگيِ(ه است؛ چراكه بردگان ـ همواره نظام بردگي را بازآفريد تنهايي به  بردگان ـ ششوركه 

كه اين ناتواني را  آشكار است.  بودند در ابزارها و مناسبات توليد و طراحيفاقد هرگونه پتانسيلي براي ابداع و اختراع) مالكيت
  .يك و ژنتيك نداردژهاي بيولو جنبه گونه ربطي به  بررسي كرد و هيچ حاكمناسبات توليدصرفاً بايد از زاويه روابط و م

حاكميت و سكون و تثبيت  ـ به ي يك طبقه مثابه به ها ـ اي كه فئودال در مقطع يا فورماسيون بعدي، يعني در جامعه
است كه تا قبل از » نويني«مناسبات ي   و سازنده حامل)داري ي برده دار خُرد در جامعه همانند برده (بورژوازي خردهرسند؛  مي

 گرچه .ردك  با جامعه و طبيعت، انقالبي عمل مي دارانه، در رابطه ي روابط و مناسبات سرمايه جانبه ي همه سلطه
هاي   و شورش  اما نبابد فراموش كرد كه بدون مبارزهاست؛ »مناسبات نوين«حامل ي فئودالي  در جامعهبورژوازي  خرده
د، رك برقرار مي) عنوان اجير و مزدستان به(زمين  بورژوازي با دهقان بي اي كه خرده چنين بدون پيوندِ توليدي ، و همقانيده

  .يافت  چنين مناسباتي امكان رشد و استقرار نمي
  

 تاريخِ كه معني نيست داري، بدين طبيعت در نظام بردهـ  ي انسان كه بررسيِ رابطه توضيح اين نكته نيز ضروري است
جايي  ي جوامع بوده و شمولي هم ي همه داري دربرگيرنده تكامل جوامع بشري حركتي خطي داشته و گذر از نظام برده

اي متكامل  مرحله بدون گذر از نظام بردگي به) ازجمله ايران(هرروي، من بدين باورم كه بسياري از جوامع  به. داشته است
باال تنها بررسيِ هاي  پاراگرافهاي  بنابراين، قصد از مثال. ناميد» فئودالي«توان  ميرا نيز ن» مرحله«دست يافتند كه اين 

  .اند محسوب شده» كالسيك«اند و  تر شناخته شده كه بيش هايي است طبيعت در آن حوزهـ  ي انسان رابطه
  

ـ   ي خويش العاده پيچيده هاي فوق با ويژگي داري ـ ي سرمايه اجتماعي در جامعهـ  توليدي» مناسبات نوينِ«ي  شبكه
ساز تبادالت  تواند زمينه مي» سنتزي« ويا »قشرِ نوين«ي  منزله گردد؛ كه به مشروط مي» توليدِ بارآوري توليد«مناسبات  به

 ويا روشنفكران برخاسته از اين قشر تنها كه توليدكنندگان بارآوري توليد بديهي است. سوسياليستي و انقالبي نيز باشد
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 و  را دريابندكارگر  مبارزات طبقهاجتماعي و پتانسيل آهنگ  كه ضرب معناي سوسياليستي و انقالبي خواهند داشتدرصورتي 
 چنين  همبورژوازي و جستجو كنند؛ وگرنه همانند قشرهاي رنگارنگ خردهي كارگران  ي مبارزه در گسترهحقايق تاريخي را 

 خواهند گرفت و در مقابل گرايانه  و تثبيتـ سمت و سوي بورژوايي ناگزير  سرمايه ـ مختلفهاي بافتي پرشمارِ  توده
اي  نوشته گنجد و به  توضيح، تحليل و بررسي اين مسئله در اين پانوشت نمي.گيرند كاگر قرار مي راديكاليزم تاريخيِ طبقه

  .ماند براي بعد  نياز دارد، كه ميمفصل و دقيق
 اساسي توجه داشت اين حقيقتِ بايست به  مي،ي طبقاتي طبيعت در جامعهي انسان با  در مورد گسترش و انكشاف رابطه

ي  ها در جامعه داري، سرف ي برده بردگان در جامعه[ جامعه »تغييرطلبِ« و نيروهاي »نوين مناسبات«ي   مابين شبكهكه
ي   كه در جامعهاست،ت داشته اي مادي  ضرورتاً پيوند و مؤلفه و تركيبِ ويژه]داري مايهري س فئودالي و كارگران در جامعه

  .ـ دارد  ينه صرفاً توليد اجتماعي ـي  خاصهعمدتاً ) برخالف جوامع قبلي(داري  سرمايه
خويشتنِ «و » نوع«و » كار«چنين  هم(بيگانگي از طبيعت كه  آن توجه كرد، اين است ي ديگري كه بايد به نكته
سان واقع  يك به)  از تاريخ و طبقات اجتماعييعني در انتزاعي(ني ي آحاد انسا تواند امري مطلق و براي همه  نمي)»خويش

كه بيگانگي  معني  بدين.سان داشته باشد همي طبقات اجتماعي محتوايي   براي همه و تاريخي مراحل شود، ويا در همه
اقع شود كه در مورد گونه و  عيناً ويا ذهناً همانتواند نمي ) تنِ خويششچنين كار و نوع و خوي و هم(كارگر از طبيعت 

ي  هاي مولدي كه در پروسه عنوان انسان به» كارگر«و » سرف«و » برده«گرچه از طرف ديگر، . دار موجوديت دارد سرمايه
گردند، وجوه مشتركي دارند؛ اما نبايد  نوع و خويشتن بيگانه مياز كار و طبيعت و ) دليل عدم بازگشت محصول به(توليد 

نيز عيناً و ذهناً ) ها اجتماعي آنـ   ي دليل تفاوت در مناسبات توليد به(ها و كارگران   بردگان و سرففراموش كرد كه بيگانگي
  .سان واقع نشده و نخواهند شد سان و هم يك

تدارك عنوان  طبقاتي خودبيگانگي در ابعاد گوناگون، از اين زاويه اهميت دارد كه ما بهـ  مطالعه در نسبيتِ تاريخي
 »ضرورت«وجود دارد، » امكان«ي  مثابه كه به چه توانيم برمبناي آن  تنها ميكارگر يابيي سوسياليستيِ طبقه اندهندگان سازم

كه همان » امكان خاص«هاي مختلف و انتخاب »امكان«بدون شناختِ : يعني(گري برخيزيم؛ وگرنه  دخالت  و بهرا دريابيم
سرانجامي جز اضمحالل و انحالل در ضديتِ فراطبقاتي با ي ضداستبدادگراييِ محض،   در چرخه)است» ضرورت«درك 
بورژوا و  دار و كارگر و خرده داري، خودبيگانگي سرمايه ي سرمايه  در جامعهاگر: براي مثال. اكم نخواهيم داشت حهاي رژيم

هاي  ها در كنش يخيِ آنتارـ  هاي اجتماعي گيرد، پس تفاوت سان ماديت مي سان ويا هم اي يك گونه  به» توليديمولدِ بارآور«
 از روابط و  كه تفاوت نيروهاي مختلف اجتماعي اين سؤال ساده اين است شود؟ پاسخِ بديهي به اجتماعي از كجا ناشي مي

اين روابط ويا تأكيد كلي برمناسبات هاي   ويژگي و تبيين جانبه تحليلِ همه اما بدون .گيرد ها نشأت مي منافع طبقاتي آن
ققِ لحاظ تح بهخودبيگانگيِ نيروهاي مختلف نيست؛ كه پاسخِ كارسازي در فهم تفاوت  ماعي، ضمن ايناجت ـ   يتوليد

 نيز )پرولتاريايي استـ  يابيِ حزبِ انقالب سوسياليستي هاي سازمان  پروسهترين  اساسيكه يكي از(خودآگاهيِ نوعي و انساني 
درستي مورد تحقيق و مطالعه قرار  اش كه به دا از مقدماتكه ج ها مسائل و معضالتي است اين. خنثي عمل خواهد كرد

ها،  داده كه با تكيه صرف به معني  بدين.طلبد  مي نيزاي را ي گسترده  بررسي و مطالعه،هنوز تا تحققِ عمليگرفته، 
ديريت طور قاطع متضمن م اي سازمان داد كه به گونه مبارزات كارگري را بهتوان  آوردها و تجارب موجود نمي دست
خودآگاهي : يعني(باور من در اين رابطه  بههرروي،   به. در راستاي رهاييِ نوع انسان باشدمولدينْكارگران و ي  جانبه همه

  .جوش ضروري است يك مكث كوتاه، عميق، فعال و درون) نوعي و رهاييِ نوع انسان
  
اين . كنند ميبرخورد  ي هستيها  و نسبتها با اشياء، پديده» مفهوم«با وساطت » نوع انسان «افرادِي  همه ]3[

ترين و  پيچيدهچنين  و هماليه خاكستري مغز از يك طرف از شود كه انسان  جا ناشي مي آن باواسطگيِ مفهومي از



 16

ترين و  متكاملي  مثابه به(اجتماعي ي زندگي  خاصهديگر، سيستم عصبي برخوردار است؛ و از طرف ترين  متكامل
اين  .كشاند تبادل با طبيعت مي  به)در تبادل با يكديگر(افراد انساني را دائم ) ي شناخته شده»ادهم«ترين شكلِ  پيچيده
نوع «ها و افرادِ  روهي گ همه» اختيارِ«و » آزادي«منشاءِ )  و زندگي اجتماعي با جهان خارجارتباط با واسطه: يعني (ويژگي
 را »اختيار« و اين امكان» وساطت مفهومي« اصوالً .نداردگونه مصداقي   كه در مورد ديگر انواع هيچاست،» انسان

، دگير ميقرار اش  مقابل در ـ اجتماعاًـ  ي كههاي با اشياءِ و نسبتاش را   رابطهچگونگي، ميزان و كيفيتِدهد كه   ميشخص به
 و ي باواسطه با جهانِ هستي هرابط: يعني ( در اين زمينه.فاصله بگيردها   آناز ـ اساساً لحاظ عملي ـ به يا و،ردهانتخاب ك

عبارت ديگر تفاوتِ   به.ي ابتدايي وجود ندارد  هيچ فرقي بين ماركس و غارنشينِ سازواره)رخورداري از زندگي اجتماعيب
ها  تاريخي آنـ  اجتماعيـ  موقع و موضع طبقاتي از يك طرف به ، افراد مختلف در موردهايِ گوناگون  گيري  و جهتها  انتخاب
دارد و علمي ي  زمينه  كه هم پيشگردد  موجود مشروط مي از ميان امكاناتاشخاصانتخاب  بهگردد؛ و از طرف ديگر،  برمي

مندي و  اراده اوج ،كننده تأثيرپذيريِ انتخاب از شخصيتِ فردِ انتخاباين .  استكننده  انتخابشخصيت فردِ  هم متأثر از
برآيند  بسته به كمابيش ـگيريِ نوعي،  درصورتِ جهتنماياند و  خود مي) ها يا گروه (  در انتخاب گروهكه آزادي فردي است

  .رويد ي جامعه نيز فرامي هگستر ـ به شرايط امكانات و 
هاي غريزي و بيوشيمايي است؛  تنشناشي از عمدتاً  ها  ديگر انواع با اشياء و پديدهانگيزشِ برخورد و رودرروييِ

كودكي هاي ناشي از  ي ناتوانايي كه مسئله اين مشروط به ( با جهانريك از آحاد نوع انسان هي  برخورد و مقابلهكه درصورتي
 و روابط» كار«بستگي دارد، كه  »مفاهيم«اي از  و شبكه» نيازِ اجتماعي«  مطلقاً به)ويا مهجوري در ميان نباشد

وجود يا عدم وجودِ   بهريك از آحاد نوع انسانگرچه ميزان و كيفيت اختيارمنديِ ه. شرط دارد پيشنيز  را توليديـ  اجتماعي
اء و برخوردش با اشيدارد، وجودي انساني  نوعاً ،موجود زندهيك جاكه  ؛ اما تا آنمشروط است  و امكاناتروابطاي از  شبكه
ي  مبارزهاه گذرگي طبقاتي از  اجتماعي است؛ و در جامعهكه لزوماً گردد  ميميسر » كار« و » مفهوم«ي  واسطه به هاْ پديده

  .يابد تحقق ميطبقاتي 
وساطت «ها يا  با واسطه با اشياء و پديده ي ، همين رابطهاش  رابطهترين  اساسيدر » اختيار«و » آزادي«هرروي،  به
رو، گفتگو  ازاين. نوع انسان معنا پيدا كرده و ماديت گرفته است و افراد متعلق به» انسان«است؛ كه منحصراً با » مفهومي

 تبيين دليل ، بهآورد دنبال مي به را آحاد انسانيمنديِ  انحالل و سركوب ارادهكه  ضمن اين »انسان مجبور«و » جبر«ي  هدربار
 هستند كه در حيواناتهرصورت تنها  به .گردد  راهبر مي نيزدفاع از تداوم وضعيت موجود به جهان،اش از  تفسيريـ  توجيهي

محيط طبيعيِ خويش تابعيت از ؛ و در اند بهره بي) سلب يا ايجاب به(مكان انتخابي  از هرگونه ابرابر رويدادها و اشياء
بودي، غريزي، ژنتيك و صرفاً  حيواني پيش) هاي واكنش: تر عبارت دقيق يا به(ها  چراكه كنش. شوند يحسوب م م»مجبور«

اختيار بوده و  شان مختار به طبقاتيـ  اجتماعيـ  تاريخيي امكانات  در محدودهكه آحاد انساني  بيولوژيك است؛ درصورتي
  هستيي خودآگاهي و برخويشيِ كه سرچشمه» نوع انسان « انكشاف تاريخِي بنابراين، گذشته از.شوند محسوب مي» آزاد«

 .ميان آورد سخن به» اريي اخت محدوده« ويا »ي امكان محدوده«توان از  هاي انساني تنها مي است، در مورد افراد و گروه
ها و رويدادها را در اغلب موارد  از اشياء، پديده» فاصله گرفتن«اش؛ سلبي است؛ و امكانِ  ترين پتانسيل اي كه نازل دهمحدو

  .سپارد افراد وامي به
معني  مناسباتي هستند كه تماماً ازخودبيگانه است، بدين  ووابطر  ي طبقاتي محدود به كه آحاد انساني در جامعه اين
چراكه . يابند كاهش مي» حيوان ناطق« شوند؛ و به تهي مي» وساطت مفهومي«لحاظ اختيارمندي و  ها به كه آن نيست

ي ازخودبيگانگي و مناسبات  هرروي، كُنه و جوهره به. معني خواهد بود پوچ و بي» نوع انسان«دراينصورت ديگر سخن از 
ي نوعي و  ي گسترشِ رابطه كه اصوالً وسيله(» زندگي شخصي«، ي چنين مناسباتي كه در محدوده ازخودبيگانه اين است

. شود تبديل مي» زيست فردي«هدفي انتزاعي براي  به) ـ است چنين بازآفرينيِ نوع و هم بازآفرينيِ خويشتن در نوع ـ
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عمدتاً » هستي«شود و  ب و مركوب عوض ميوز مناسبات از خودبيگانه، جاي راكتوان گفت كه در بر ي كالم مي كرشمه به
  .داشته باشد» يست فرديز«تواند معنايي جز  شود؛ كه نمي فهم مي» من«و براي » من«ي  ـ در رابطه مطلقاًنه ـ 

» ي واحدِ دوگانه«معني نيز هست كه  آري، دوپارگيِ ناشي از حاكميت روابط و مناسبات ازخودبيگانه بدين
بنابراين، اختيارمندي و وساطت مفهومي . خيزند ر برميستيز با يكديگ شوند و به  بيگانه ميديگركي زندگي نيز نسبت بهـ  زيست

ميرد و درهم  ميو، از فرط عذاب فر»وضعيت موجود« كه بدون توجيه و تفسير ،كند عمدتاً پتانسيلي زيستي پيدا مي
  ؟!عمل كند) عصياني و انقالبي: يعني(ي ديگري  گونه كه به شكند؛ مگر اين مي

  
تاريخي را مورد تحقيق و مطالعه قرار ـ  هايي كه مسائل اجتماعي ازان و آكادميسينپرد اتفاق نظريه اغلب قريب به ]4[
شناسي را  و زيبايي» زيبايي«ي  مصداق و سرچشمه، )پردازند مسائل هنري مي بهكه  ها خصوصاً كساني و از ميان آن(اند  داده

هاي گوناگون  نسبتكنشِ  برهم دروني و فردي از ي ي دريافت يا تجربه مثابه به(» هنر«ي  ـ در محدوده ويا عمدتاً تنها ـ
هاي وجوديِ  شناسي، مايه زيبايي و زيبايي ـ وجود دارد كه مسائل مربوط به وسيعاً  ـاين باورپذيرند؛ و اساسًا  مي) هستي

ودگي ب رسد كه اعالم مشروط نظر نمي  گرچه در نخستين نگاه چنين به.هاي گوناگون هنري است خويش را وامدارِ شاخه
طبيعت است؛ اما ـ  ي انسان ، عمالً اعالم انحالل ماديت و وجه ذاتيِ زيبايي در رابطه)و نه بالعكس (»هنر « به»زيبايي«

اي از مسائل اجتماعي يا طبيعي را شخصاً  شود كه دريافت ويژه افرادي اطالق مي به» هنرمند«جاكه امروزه روز  ازآن
زيبايي را عمدتاً » وجودِ« كه معناست طرف بدين هنر، از يك رو، مشروط دانستن زيبايي به نآورند؛ ازاي مي تجربه و تصوير در به
و برداشتي از هستي است؛ و از » تأويل«هرصورت  ايم كه به انسان از هستي مشروط دانسته» دريافتِ«  بهـ  مطلقاً حتي يا ـ 

مشروط افراد خاصي نيز  ، به)اش لي و دريافتيي تأوي گذشته از سرچشمه(دهد كه زيبايي  طرف ديگر چنين معني مي
  ؟!باشد مي

اي هنرمند و هنرشناس و هنر دوست  گونه كه به ي كساني را چگونه تعريف كنيم، همه» هنر«مسئله كه اين گذشته از 
. ي بروز هرشكلي از هنر است الزمه» ابداع«و » خالقيت«فشارند كه  مي  پابراين حقيقتدرستي  بهشوند،  محسوب مي

و اشكال بروز چنين » ي هستيرتبيينِ هن«كه  هاي دور آموخت اين است توان از تاريخ و گذشته كه مي چه ازطرف ديگر، آن
ي  هو رابط» توليد اجتماعي«اسارت روابط و مناسبات طبقاتي گرفتار نشده بودند، از  هايي كه هنوز به تبييني براي انسان

خودبيگانگي و پيدايش  ي كه به»كار تقسيمِ«مولدين و   بهم بازگشت محصولطبيعت الينفك بود؛ و همان عدـ  انسان
  .ساخت را نيز زمينه » توليدِ اجتماعي«از » هنر«مناسبات طبقاتي و استثمار انسان از انسان منجر گرديد، جدايي 

در عين اجتماعي اش  گردد كه هستي  برمي در برابر طبيعتهاي نوع انسان كنش به» زيبايي«ي  در حقيقت، سرچشمه
 ها و مناسباتي راستاي آحاد و گروه برآيندِ كنشِ هم به» زيبايي«بيان ديگر، جوهره، سرچشمه و بروز  به. بودن، طبيعي است

و » نوع«در راستاي بازآفريني )  ا ناخواستهخواسته ي (شان  تاريخيـ  طبقاتيـ   اجتماعيموقع و موضع گردد كه بنا به برمي
چيزي نيست جز گسترش تبادل بين انسان و طبيعت؛ » زيبايي«ترتيب،   بدين.كنند طبيعت حركت مي» يدِبازتول«چنين  هم

معناي ديگري جز » شناسي زيبايي«و » زيبايي«رو،   از اين.نماياند خود مي» انديشه«و » كار «كه در تعادل و توازنِ
» نوع«عنوان يك  كه انسان را تاريخاً به چه يرا آن ز.ندارد» شناسي طبيعت«و » طبيعت« ويا »شناسي انسان«و » انسان«

توان چنين  رو، مي ازاين. دهد كه وي در رابطه با طبيعت از خويش بروز مي اي است يابنده بخشد، حركت تكامل هستي مي
  :كه نتيجه گرفت

ي، فعال، خالق و شود، سرشتي ماد تأويل ويا تبييني كه در هرموقع و موضعي از آن مي گذشته از »زيبايي«اوالًـ 
  .حال طبيعي است انساني دارد؛ كه درعين

  .تكامل آن است همان زايندگيِ ناشي از تغيير و حركتِ روبه» سرشت«ـ ماديت اين  دوماً
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باشند، همان   اجزاءِ الينفك آن مي،طبيعت كه خالقيت و ابداع و انكشافـ  ي انسان تغيير، حركت و تكاملِ رابطهـ  سوماً
  .است» شناسي زيبايي«نام  اي به كه موضوع دانشِ ويژه است» زيبايي«

طوركلي اجزاءِ  بهها و  ، كوارك...ها، ها، نوترون ها، پروتون كه همانند الكترون معني نيست  ماديت زيبايي بدينـ چهارماً
  .اشكال معيني از ماده نهفته باشدشكل يا شكلِ فيزيكي ماده، در 

كه  ا بهتر استيآفريند،  را نيز مي» زيبايي« و »خود«كند، براساس آن  را توليد ميكه جهان  چنان  همـ انسان پنجماً
و » هستي«ناپذيريِ  چون تفكيك هم» قوانين زيبايي«و » زيبايي« چراكه .كند بگوييم براساس قوانين زيبايي توليد مي

  .گاه از يكديگر منفك نيستند ، هيچ»مندي قانون«
 گرش ِ آفرينش طبيعت نيست كه فعليتـ  ي انسان  رابطهه شوند  دگرگونچيزي جز نسبيتشناسي  ـ قوانين زيبايي ششماً

 در حاكميت روابط و مناسبات طبقاتي و آفرينْ گريِ زيبايي اما توجه داشته باشيم كه اين آفرينش. گردد انسانِ طبيعي برمي به
  .ـ شكلي از بروزِ زيبايي است خود ه آن ـ، كه مبارزه برعلييافتهتأويلي فردي و ماورايي عمدتاً  ازخودبيگانه
ذات انسان ويا ذاتيِ انسان است، كه » انديشه«و » كار«همانند » زيبايي«توان چنين استنتاج كرد كه  ـ مي هفتماً

  . استپژمردهاكنون در اسارت مناسبات طبقاتي، درخويش  هم
يافته تعريف كنيم؛  را كارِ دروني شده يا ذهنيت» انديشه«يافته، و  ي بيروني شده يا عينيت را انديشه» كار«ـ اگر  هشتماً

ي  گرِ همه طبيعت تعريف كنيم، كه آفرينشـ  بيروني شدن انسانـ  همين ديالكتيكِ درورنيتوانيم زيبايي را  گاه مي آن
  .هاست آفرينش
در رابطه با  انسان را آفرينِ ييگر و زيبا كه گوشه يا مقطعي از حقيقتِ آفرينش واقعي و زيباستجا   تا آن»هنر«ـ  نهماً
  .ستها زيباييي  همهي   آفرينندهـ در رابطه با طبيعتـ انسان بياموزد كه  ر بكشاند و بهيتصو طبيعت به

  
 هستي دارد و بهگر  و آفرينششناسانه  ايييبمعني نيز هست كه انسان نگاهي ز ، ضمناً بدين»خودآگاهي«هرروي،  به
ويا سرشتي انساني » طبيعت«بازتوليد ؛ چراكه كند اش توليد، ادراك و بازتوليد مي  پيوستار نوعي در را زيبايييابد كه درمي

كه در حاكميت مناسبات  آفرين است عملي زيباييكرانگيِ هستي،  تري از بي هاي هرچه فزايننده نسبت بخشيدن به
) ي سرمايه گلوبال  سرمايه و حاكميت ددمنشانهي انحصار داري، مرحله ي سرمايه خصوصاً در جامعه(ازخودبيگانه و طبقاتي 

  .تبديل شده است» زشتي«حرمتي و  ي رنج، فقر، بي سرچشمه به
ـ مبارزه برعليه  كنونياولويت در ـ ويا [كران  هاي ناشناخته و درخودِ هستي بي كه مبارزه برعليه نسبت سرانجام اين

] كنند گرانه عمل مي طبيعت نيز قاهرانه و سركوبـ  ي انسان گسترش رابطه مناسبات طبقاتي و طبقات حاكم كه نسبت به
يابنده با آن  ترشسي گ شناسي است؛ چراكه بدون طبيعت، يعني بدون رابطه مولد زيبايي ويا در انطباق با قوانين زيبايي

ـ  قيقي و نوعيِ خويشمعناي ح به ، هيچ انساني ـپذيرند كران كه مهر انساني را بر وجود خود مي هايي از هستيِ بي نسبت
ها و زيباترين  بنابراين، زيباترينِ زيبايي. ي زيبايي  بازبيافريند ي سرچشمه مثابه وجود نخواهد داشت كه خويشتنِ خودرا به

ي پرولتاريا،  در تحقق ديكتاتوري خردمندانهكه   استكارگر يابيِ سوسياليستيِ طبقه تدارك سازمانشناسانه،  حركت زيبايي
  .رهاند ي موجود مي  تثبيت شدهطبيعت را از وضعيتـ  انسان)  تضادِيا(رابطه 
  
، هشوند هم تركيب كه نسبت به  استهايي »ساختار«متشكل از عناصر يا اصوالً  »ساختار هم«ي  يك مجموعه ]5[
توانند سازاي يك  هم نمي گون و نامربوط به هاي ناهم  عناصر يا ساختبيان ديگر، به. استا هستندر  همخوان و آهنگ، هم هم

  .ساختار باشند ساختِ هم
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يشرو و  كارگر پ5 يا 3 متشكل از ها هريك از اين هسته: سوسياليستي را درنظر بگيريمـ   كارگريهاي براي مثال هسته
گيرند و يك   معيني شكل مييابي سوسياليستي، حول پراتيك و آموزشِ سازمانپيشاحزبيِ ي  مرحلهكه در  سوسياليست است

ي  ترتيب، يك هسته  بدين.دهند سازمان مي كارگر يابي كليت طبقه در راستاي سازمان كارِ انقالبي و كمونيستي را واحدِ
تشكيل شده  كارگر سوسياليست 5 يا 3ساختاري يا كمپوزيسيونِ  كه از هم  استيسوسياليستي ساخت يا پوزيسيونـ  كارگري

وابسته چپ يا واحدهاي كارگريِ  محافلِ كارگريِ متمايل بهاز سوسياليستي را ـ  ي كارگري كه هسته چه  آن.است
، ي آن دهنده  عمليِ عناصر تشكيلراستاييِ هم سوسياليستي وـ   طبقاتيي ارگانيكِ گرداند، رابطه هاي چپ متمايز مي تشكل به

.  است»عمل«  به»انديشه« و نهايتاً تبديل ي تحليلي  انديشه تالش در جهت باال بردنهاي كار، استقاللِ عمل در محيط
كه   استراستايي شونده و هم  تركيبهاي  از ساختمتشكلالزاماً ساختاري  هر هم: دهد مثال نشان مياين همانطوركه 
  . زيرمجموعه ندارد آشكاراتار نيست وساخ  هم و قطعاًساختي خودش الزاماًدهند، اما هر ي آن را تشكيل مي زيرمجموعه

  
: سوسياليستي برگرديمـ  هاي كارگري مثالِ هسته  به»ساختار هم« و »ساخت«  تر مسئله يقبهتر است براي بررسي دق

نقش مثبت و مؤثري كه در جريان دليل  به) ي آن  دهنده از عناصر تشكيلتعدادي يا (س ـ  ي ك فرض كنيم يك هسته
ايجاد   موفق بهاند،   با كارگران داشته كهاي  رفيقانهروابط ارگانيك و چنين  هم واند  ايفا كرده  خودكار  در محيطِ  مبارزات روزانه

 در دستور اين كارگران راز برخي ا سوسياليستي دهي اند كه عمالً سازمان پذيري در ميان كارگران شده ي كيفيِ كميت حوزه
لحاظ  نِ بهتواند يك يا چند نفر از كارگرا س ميـ  ي ك  آيا هسته مفروض،در اين صورتِ . استدادهكار هسته قرار 

 با توجه د؟كنوارد در آن حضور دارد، كه ي ا هسته هاي سوسياليستي را به دريافت سوسياليستي كنجكاو ويا متمايل به
ساختاري   هم»هسته«اين  اي به ورود هرعنصر تازهبا روشني منفي است؛ چراكه  ساختاري پاسخ به ساخت و هممنديِ  قاتون به

س ـ  ي ك  پس هسته.عمالً فروكاهشي عمل خواهد كرد  ودهد  خودرا از دست مي، تحرك مبارزاتيِشدهآن دگرگون 
 يابي سوسياليستيِ كارگرانِ ضرورت سازمان ضمن پاسخ مناسب به در مقابل موقعيت جديد چه بايد بكند كه مفروض

ي فرضاً  (اختاري اين هستهس همـ  مندي ساخت قانون  بنا بهاز دست ندهد؟نيز  خودرا  ارگانيزم و پراتيك طبقاتيداوطلب، 
 را در برابر هاي جديد نيز ضرورتِ تشكيل ارگان ديگري  هاي جديد ندارد؛ و تشكيل هسته اي جز ايجاد هسته  چاره)اوليه
كه شود  تشكيل ميترتيب   بدين)»ها ي هسته كننده اجالسِ هماهنگ«: مثالً( اين ارگان جديد .دهد ي اوليه قرار مي هسته
تشخيص   بنا بهاندازه كافي رشد كردند و در درون و بيرون ارگانيك شدند كه به  پس از ايناً تشكيل شدههاي جديد هسته

 در اين ارگان جديد شركت داشته ي تازه تشكيل شده  هستهعنوان نماينده و مسؤلِ ند تا بهنك مي انتخاب  راخود يك نفر
  .ماهنگ كنندي ابعادِ الزم ه طبقاتي را در همهي  د و امر مبارزهنباش

و » سوسياليستيـ  هاي كارگري شاخه«و » سوسياليستيـ  اي كارگري ارگان حوزه«صرفنظر از بررسيِ چگونگي تشكيل 
توان  ساختاري مي همـ  منديِ ساخت ، در رابطه با قانونليكنجاي خودش بحثي زيبا، پراتيك و ضروري است؛  بهكه غيره 

ي  مثابه به (ها نيز  و اين هسته،ستها هستهساختارِ  از ساختاري هم» دهكنن اجالسِ هماهنگ«چنين توضيح داد كه 
ختارِ  سا همو   زيرمجموعه فاقد)ي فرد و شخص منزله به(، كه دنشو  تشكيل مييكارگران پيشرو و سوسياليست از ) ساختار هم

يي ها ي گروه برآيندِ مجموعه  در واقع وصرفاً موجودي بيولوژيك نيست» فرد«جايي كه  اما ازآن. سازماني هستندـ   تشكيالتي
كارگران پيشرو و   ازيساختار سوسياليستي نه تنها همـ  ي كارگري رو، هسته  حضور و هويت دارد؛ ازاينها است كه در آن

 ها حضور و فعليت  است كه اين كارگران در آنهايي  گروهي  همهساختاري از طور غيرمستقيمِ هم  است، بلكه بهسوسياليست
 ـ هرصورت اما به  ـطور غيرمستقيم ساختاري خويش، گرچه به سوسياليستي در همـ  ي كارگري بنابراين، هسته. و هويت دارند
يك   تا حقيقتاً بهگيردبعهده  بهبايست  مي ،ضور دارندحها  اش در آن هايي را كه عناصر تشكيل دهنده ي گروه مسؤليت همه

ي  كه از دريچه(انساني و سوسياليستي  ،العاده ظريف  فوق،اين مسؤليت غيرمستقيم. يدسوسياليستي فرابروـ  ي كارگري هسته
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 ؛ چراكه درتر است كه بگوييم صدبار بيش هاي فراتر ده ويا بهتر است مورد ارگان در) شود گشوده مياو ديد   و با صالحفرد
   .كارگر باشد ساختار با طبقه هم تواند سازايِ ساختي سوسياليستي هرگز نميـ  غيراينصورت، تشكل كارگري

  
كه  اين است) سوسياليستي نيز كشيده شدـ  ي كارگري  هستهمثالِ كه به(ساختاري  هم ي ساختار و  مقولهتوضيح از هدف 

بعدي و صرفاً فردي  اي مقطعي، تك  تأكيد كنيم كه ازخودبيگانگي مسئلهبراين واقعيت» ازخوبيگانگي«ي   با مسئلهبطهدر را
 و حتي فعليت ، روابطها در تمام كنش) كند ي طبقاتي زندگي مي كه لزوماً در جامعه(كه فردِ ازخودبيگانه  معني بدين. نيست
 ي عنصري انساني و نوعي باز مثابه را به  و خود؛ازخودبيگانه است) ساختاري در ساخت و هم: يعني(ي خويش تماماً  انديشه
 تصويري كه انسان ازخودبيگانه از طبيعت دارد؛ تصويري ساكن، تهي است كه حتيتأكيد  در اين رابطه الزم به. شناسد نمي

ـ نيز  خودآگاهي: يعني ي خودبيگانگي ـ كننده ي مقابل و نفي نقطهبنابراين، . بعدي است ي انساني و يك  از كُنشِ سازنده
  .سان دريافت شده و متحقق گرددا صرفاً فردي و منتزع از طبيعت و ان مقطعي و يبعدي، اي تك گونه تواند به نمي

ي  داري يك پروسه ي سرمايه در جامعه» خودآگاهي«توان چنين استدالل كرد و نتيجه گرفت كه  طوركلي، مي به
، تبديل فعليت كاورزانه و »كار نيروي« رهاييِ  آنمضموناجتماعي است؛ كه ـ   طبقاتيگرانه و  انقالبي، آموزشي، سازمان

.  و انكشاف مداوم طبيعتِ انساني يا انسانِ طبيعي است،آفرين براي تمام آحاد بشري امل تشفيع به» انسان«توليديِ 
ي معيني از مناسبات سياسي و اقتصادي و طبقاتي مشروط است؛ در راستايي انترناسيوناليستي ماديت  شبكه اي كه به پروسه

با عمدگي (اي از مناسبات  چنين شبكه. يابد جريان مي) ي جهاني در عرصه( و ستم استثماراز اي  گيرد؛ و تا محو هرگونه مي
هاي  يابي هسته ـ با تدارك سازمان ضرورتاً ي ايران ـ درموجوديت كنوني جامعه) ي انقالبي و سوسياليستي تبادل كارِ و انديشه

يابي  ي سازمان هشود؛ از گستر آغاز مي) گردد ممكن ميكه بربستر تشكل طبقاتي در محيط كار (سوسياليستي ـ  كارگري
اي  رود؛ و سرانجام در تحقق ديكتاتوري خردمندانه و شورايي پرولتاريا، نفي و رفعِ هرگونه كارگر فراتر مي سوسياليستي طبقه

  .آعازد گري را مي از حكومت
عنوان يك  ـ به ويا كليت جامعه كارگر ـ طبقهيابيِ  ي سازمان در پروسه) براي مثال يك كارگر(كه  از جهت ديگر، شخصي

يابيِ سوسياليستي را در تمام ابعاد و  تواند امر سازمان بخشد، نمي خويش هويت مي به) شخصيتي خودآگاه: يعني(كمونيست 
سياسي ـ  اقتصاديـ  چراكه عناصر تاكتيكي. روابطِ وجوديِ خويش نگستراند و جهتي صرفاً اقتصادي يا سياسي داشته باشد

 .شوند اصطالح بوروكراتيزه مي يابند و به گرايانه مي نوعي ناگزير جهتي تثبيتـ  تاريخيـ  هاي استراتژيك گشايي بدون راه
بعاد گوناگون و اوجهي است،  موجودي چند» انسان«گونه كه نوع  همان نوعي درست بهـ  هرروي، خودآگاهيِ سوسياليستي به

ساختاري  لحاظ ساخت و هم به كند و  تغيير مياتي و توازون طبق متنوعي دارد؛ و در هرمقطعي متناسب با پتانسيل مبارزه
افزا  ي خودآگاهي بدون تحقق در مناسبات خانوادگي ويا ايجاد روابط محترمانه و ارزش طوركلي، پروسه به. شود دگرگون مي

رطي است كه ش پيش) كنند  ناباورانه نگاه مي سوسياليستيهاي ها و آرمان انديشه كه به افرادي يعني، حتي آن (ديگران با 
در محاق سياسي و ضداستبدادگرايي محض، ها را نهايتاً  ها و تاوان ها و كوشش ي تالش آن، همه يابي به  دست عدم
  .برد گر مي گاه دستگاهي تثبيت قربان به

ر از ناپذي اي چدايي عنوان پاره سوسياليستي ويا دريافت خويش بهـ  خودآگاهيِ نوعي يابي به كه اساس دست سرانجام اين
است، نه تراكم ) معناي گذر از ماهيت خود، در راستاي ضرورت دگرِ خويش به( عشق و تبادالت عاشقانه نوع انسان،

  !هاي طبقاتي كينه
  
مقوله و فعليت و معضلي فردي نيست، زائد » ازخودبيگانگي«كه  ـ تأكيد و تأمل براين  دريك نگاه سطحي ـشايد]6[

 يابي را در اي از كار و سازمان ي رفع ازخودبيگانگي را در نظر داشته باشيم و درعمل شيوه وسهكه پر اما هنگامي؛ نظر برسد به
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 مبارزات كارگري انسانيِـ  يابي سوسياليستي يا سازمان» خودآگاهي نوعي«اش  ي محوري كه مسئله مقابل خود قرار دهيم
رهبران و انديشمندان و نخبگان  شيم كه با تكيه بهبايست براين حقيقت تأمل و تأكيدِ عملي داشته با است، ضرورتاً مي

جا حقيقي و انساني و  رهبريِ رهبران تاآن: تر عبارت دقيق به. رهايي يافت» خودبيگانگي نوعي«ي   از چرخهتوان نمي
پتانسيلِ  بهدست بيابند كه توان رهبريِ خويش را عمل هايي از تبادل انديشه و  شيوه كه به كننده است سوسياليستي و خودآگاه

از پسِ دانش : يعني[ي خويش  نوبه ها به كشان ارتقا دهند تا آن كارگر و زحمت ترِ طبقه هاي هرچه فزاينده انديشه و عمل توده
هاي بورژوايي از آن استفاده   و در جهت سرنگونيِ سوسياليستي دولتيابند كه در رابطه با رهبران بدان دست مي و سازماني

ي  همه  خود و آموزش بهاجتماعيِـ  سياسيـ  ، در خودمديريتيِ اقتصادي»نوع انسان«در راستاي رهاييِ بتوانند ] كنند مي
  .تكامل و پيچيده شونده را سازمان بدهند ها، حركتي روبه انسان

  
ر هم هرچقد( پانوشت  اينتوان در  را نمي)ي واحد هاي دوگانه مجموعه: تر عبارت دقيق يا به (ها ديالكتيك مجموعه ]7[

. كند اي روشن مي تا اندازهرا مقوله اين در دست نوشتن دارم كه اي  نوشتهرو،  ازاين. شرح داد) طول آن بيفزايم بهكه 
تزي  نهاد آنتي«عبارت توان تصور نسبتاً قابل قبولي از   ميچنين اندكي تمركز و تفكر  و همنكات زير با تكيه بههرروي،  به

  : آورددست به ته است،كار رف  كه در متن به»متقاطع
 كه است» ي واحد ي دوگانه مجموعه«شود، يك   نفر تشكيل مي2حداقل از كه  )اعم از پايدار و ناپايدار(گروه  )الف

  . در شكل معيني استينگر وحدتِ ضد بيان
ي گروه  كند، چراكه مجموعه عمل مي» تزي آنتي« تغييرطلب است و كليت گروه  نسبت بهيدر هرگروهفرد  )ب

عنوان يك گروه يا   وگرنه به؛دارد» تزي «ي  خاصهگر است و اش تثبيت افراد تشكيل دهنده نسبت به) مثابه يك كليت به(
  .داشت مجموعه دوام و بقا نمي

 )سياسي و غيرههاي خانوادگي، دوستانه، تحصيلي، شغلي،  مانند گروه(هاي متعددي  در گروهالزاماً شخصي هر )پ
  .داردشركت 
 نوعي از هم  با ،حضور آن فردي  واسطه ، حداقل بهكت داردرها ش در آن مفروض يك شخصِهايي كه  گروهي  همه )ت

  .سازند را مي» ارتباط«
 در  معينفرد يك شركت ي واسطه حداقل بهـ   با هم) شركت داردها كه فرد مفروض ما در آن(ها  اين گروهارتباط  )ث

  .كند هن متبادر ميذ هاي متقاطع به ايستاي خويش دايره، كه در وجه اند »متقاطع «ـ ها ي آن همه
اعم از اقليدسي و  (قوانين هندسي وجه شباهتي به هيچ  بهها، طوركلي محموعه  و بههاي متقاطع مندي مجموعه قانون )د
  . ندارد)غيره
 ك و حضور يك فردـ بسيار فراتر از اشترا هاي انساني حتي در مورد گروه هاي متقاطع ـ  ساخت و بافت مجموعه)ذ

  .ستها ي آن  در همهمفروض
  .اند  كه متقاطع واقع شدههاست ي مجموعه تعداد همه ـ به حداقلـ هاي متقاطع  تضاد در مجموعه )ر
يابد و  اند، عمدگي مي هايي كه متقاطع واقع شده سوخت و سازِ يك زمان معين، تضادِ يكي از مجموعه بنا به )ز

  .گذارد ها تأثير مي ي ديگر مجموعه  همهبركننده  اي تعيين گونه به
 بر اي كننده  تأثيري تعيين)تزي است  نهادِ تغييرطلب و آنتيي فرد ـ مثابه كه به(شدن يك كارگر بيكار :  براي مثال)ژ
يستي، سوسيال ي  هسته: (عبارتند از) فرضاً(ها  اين گروه. گذارد ها شركت دارد، مي  كه وي در آنگذارد  ميهايي ي گروه همه

  .مناسبات دوستانه، روابط و مناسبات شغلي، خانواده و غيره
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ي  توان گفت كه همه عبارتي مي هاي انساني مصداق ندارد و به  متقاطع فقط در مورد گروههاي  مجموعهي  مقوله )س
دِ برآين)  و غيره، يك قطعه موسيقي نقاشي تباويمانند يك تكه سنگ، يك يخچال، يك اتوموبيل، يك(اشياء 

  .تزي دارند گاه آنتي هاي متقاطع هستند و جاي مجموعه
 منديِ  و قانون هنگام گفتگو از چگونگيِ رابطهگردد، پس  است كه عقالً دريافت مي» رابطه «هاْ  فاصل مجموعه حدِ)ش
واس ل محدود حاي گشت؛ چراكه پتانسي ءِ قابل لمس و مشاهده  نبايد دنبال چيز يا شي)اي آن در كليتِ مقوله (ها مجموعه

 در واقع، در اغلب موارد چنين .ت اساساً مشهود و ملموس نيس)در كليت خويش ( را ندارد و رابطه نيز»رابطه«توان دريافت 
  .گردد كه عقالً دريافت شد، قابل مشاهده مي از اين افتد كه يك مجموعه تازه پس اتفاق مي
و » متداخل«طور   ها به ي مجموعه شوند، رابطه واقع مي» متقاطع «هم  نسبت بهكه هايي غير از مجموعه  به)ص

  .گردند  نيز واقع مي»متجانب«
هايي است كه  ي گروه برآيند همه) گري، برخورد نقادانه و دگرگون شوندگي كنشاز زاويه  (فرديك  شخصيتِ )ض
  .اند ي متقاطعي را با هم ساخته طهها راب ي آن ي حضور وي در همه واسطه حداقل به
جا كه شركت فرد در  كند، اما ازآن ها شركت مي كه وي در آن هايي است اوج آزادي فردِ انساني انتخاب گروه )ط
رو، لغو كارِ مزدي و انحالل  ؛ از اينشود او تحميل مي  و به استيبود پيشعمدتاً  ـ داري ي سرمايه در جامعه  ـهاي شغلي گروه

ها  كه كمونيست جهت نيست بي. گرداند اش باز مي آزاديِ غصب شده يه را به فردِ گرفتار در دستگاه سرما،مالكيت خصوصي
  . دارند فرديآزاديِ  بهها راباورترين  عميق

  
ها  اشياء و نسبت» شدنِ«هم به، كه معني دارد» شدن« ـ برخالف تصور رايج  ـدر زبانِ فارسي» هستي«ي  واژه ]8[

 گيرد ميقرار » استي«ي  ، كلمه»هستي«ي   مقابلِ واژهدر.  است جهانگيِكران بي» شدنِ«ي  دربرگيرندهاشاره دارد و هم 
كرانِ جهان  ي بي ؛ و در مورد گسترهكند  اشاره ميها» نسبت«وجه ساكنِ اشياء، رويدادها و  به و دهد معني مي» بودن«كه 

  .كاربردي ندارد
  كه در نفي و اثباتِ واقعيِاست،» واحدي  ي دوگانه مجموعه«و » نسبت«همان ) اش در وجه خاص (هرروي، هستي به

 اما .سازد يابد و ويژگي خودرا مي  مي»تيريغ«ها  گردد، با آن ها متمايز مي از ديگر نسبت) آن» شدنِ«: يعني(هرنسبت 
رو،  گيرد؛ ازاين كرانه دارد و كليت جهانِ مادي را دربرمي ي بي گستره» نسبت«ا ي» ي واحد ي دوگانه مجموعه«جا كه  آن از

اند و  بدون يكديگر فاقد وجود و معني» غيريت«و » نسبت« بنابراين، .كرانه است نيز بي» غيريت«و » تمايز«گستردگيِ 
  .كنند را بيان مي »شدن« يا »رابطه «و ؛باشند مي) وحدتِ ضدين: يعني(» ي واحد دوگانه«خودـ ـ 

كامالً عبث و ] »انشقاق درون و غيريت بيرون« يا »غيريت«و » نسبت«: يعني[درنتيجه تالش براي تفكيك اين دو 
زاي درون و بيرون است؛  ، خود، در راستاي وحدتِ نسبت)يا دوگانگيِ درونيِ هرنسبت(باشد؛ زيرا انشقاق دروني  بيهوده مي
خاص و طوركلي، هستي در وجه   به.آفريند كليت هستي ميـ در  ترين آن را و درضمن عام ترين شكل تضاد ـ كه پيچيده

دهد؛  كه نسبيت و غيريت آن را شكل مي  استاي حاملِ وحدت يا سكون نسبي دليل نفي و اثبات اش به »واقعي«
 وحدت چراكه.  و سكون ناپذير استباشد اش فاقد غيريت مي »حقيقي« و  كرانه در وجه كليتِ بي] هستي[كه  درصورتي
  . استمكانـ  زمان ديالكتيكِ اش »ماديحقيقتِ «كران در  هستيِ بي

كرانه   ادراك شدني است؛ چراكه جهان بياش »قيقتح« و »ذات«لحاظ  بهاش تنها  كرانه هرروي، هستي در كليت بي به
 حقيقتِ«بايد توجه داشته باشيم كه سرانجام .  است و مطلقاً در حركت و تغييرباشد مي و سكون نسبي »ماهيت«فاقد 
 )شناسانه يا هستي ( اساساً آنتولوژيك،)شناسانه يا شناخت (مولوژيك صِرفِ اپيستي جنبهفراتر از كرانه  هستيِ بي» ماديِ

  .طلبد ي مستقلي را مي تبيين و توضيح آن نوشتهاست؛ كه 
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گيرد؛  قرار مي» آگاهي«چراكه بيگانگي در مقابل . معنا فهميد گون و هم هم» ازخودبيگاني«با را نبايد » بيگانگي «]9[

 ويا ناشناختگيِ اشياء العاز عدمِ اط» بيگانگي«: بيان ديگر به. است» خودآگاهي«ي مقابل  انگي نقطهكه ازخودبيگ درصورتي
طبيعيِ ـ  كه انسانْ خويشتنِ انساني حاكي از اين است» خودبيگانگي«كه  ؛ درصورتيكند ها حكايت مي ها و نسبت پديده

  .گذارد يابد و بدان ارزش نمي درنمي» نوع«عنوان  بهخويش را 
كرانه است و انسان  شود؛ چراكه هستيِ مادي بي غيرطبقاتي هم واقع ميكه حتي در جامعه  اي است بيگانگي مسئله

ي  كه فقط و فقط در جامعه اي است كه خودبيگانگي مسئله درصورتي. شود  مواجه مياي هاي ناشناخته همواره با نسبت
ي نفي و رفع روابط و مناسبات طبقاتي،  شود و متقارن با پروسه ميمولد واقع  ي عدم بازگشت محصول به واسطه و بهطبقاتي 

ي  مقدمهكه بيگانگي  كند، اين است هم مربوط مي اي كه بيگانگي و ازخودبيگانگي را به تنها نكته. رويد فراميخودآگاهي  به
ي  ي مقدمه مثابه بيگانگي به: يعني ( اين مسئله.ي خودآگاهي باشد مقدمه) نه الزاماً(تواند  خودبيگانگي است؛ و آگاهي نيز مي

  . دارد و هم مصداق تاريخيفرديـ  اجتماعي هم مصداق )خودبيگانگي
ترس و ناشناختگيِ اشياء و  اوري و نهايتاً پيدايش مذهب را با ب هايي كه ماورائيت ي آن نظرات و تحليل بنابراين، همه

اگر بيگانگي و هرروي،  به.  مسئله برسندتبيينِ درستِ د تا بهبچرخنچپ  به درجه 90بايست  دهند، مي  توضيح ميها نسبت
: يعني(ي نوع انسان بدانيم؛ چراكه انسان همواره   مذهب را خاصهبايست د، مين علت اصلي پيدايش مذهب باشها ناشناختگي

  .اند نآفري بيمهاي نيز   و ناشناختهشود ها مواجه مي با ناشناخته) ي معينِ تاريخي صرفنظر از يك دوره
  
ي محاط يا  ي مجموعه مثابه  به(ي جوامعِ طبقاتي  مجموعه: آن اشاره دارد ي متداخلي كه متن به مجموعه ]10[
  .قرار دارد) تر ي محيط با بزرگ ي مجموعه مثابه به(طبيعت ـ  ي انسان است كه در داخلِ  مجموعه) تر كوچك

شوند كه يكي  اي واقع مي گونه ها به كه اين مجموعه ن گفتتوا ـ مي مختصر و مفيد هاي متداخل ـ  مجموعهي درباره
براي . گيرد ميقرار )  يا محيطتر ي بزرگ  مجموعهي مثابه به(در داخل ديگري )  يا محاطتر ي كوچك ي مجموعه مثابه به(

ي  منزله به(داري  ي جامعه سرمايه در داخل مجموعه) طاا محيتر  ي كوچك ي مجموعه منزله به(كارگر  ي طبقه مجموعه: مثال
در داخل ) محاط هاي مثابه مجموعه به(ي نهادها و اقشار كارگري  قرار دارد؛ ويا مجموعه) طيمحتر يا  ي بزرگ مجموعه
  .شوند  واقع مي)ي محيط ي مجموعه مثابه به(كارگر  ي طبقه مجموعه

  
تر   كوچكي مجموعهكه وجه ماهويِ  ن است اي»متداخل«هاي  موعهي مج  دربارهـ اما تلگرافي  ـالعاده مهم ي فوق كتهن

تابعي از  عبارتي  بهگيرد و  ميقرار تر ي محيط يا بزرگ مجموعه در راستايِ ]سكون نسبيِ آنوحدت و معنايِ  به [ محاطيا
مطلوب و ي  در نقطهآگاهيِ علمي از جهان خارج كيفيِ ـ  كميرو، گرچه رشد  ازاين. آن است] ي تضاد عمدهيا [»ماهيتِ«
سازد؛  زمينه مياي از انديشمندان  براي پاره را »هستي«چنين موقع و موضع  هم و »انسان«بررسيِ موقع و موضع ، يعينم

تواند موجبات گذر از  نه تنها نمي ـ خودي خود بهـ  اش  پيامدهاي تكنولوژيك و صنعتيتمام ي عالوه ، بهاما اين رشد علمي
  .كند ي آن عمل مي دگرگونه  تحكيم و نهايتاً بقايِ راستايدرهاي طبقاتي را فراهم كند، بلكه  نظام

راستاي : كه استاين » هاي متداخل مجموعه«و ازجمله ) طوركلي به(ها  مجموعه مندي قانوني ديگر در مورد  نكته
و  »ي محاط سنتزي مجموعه«ي  لفهؤمدر گرو   و نهايتاً تكامل و دگرگونيِ آنتر ي محيط يا بزرگ مجموعه حركتِ

شد اي از ر هلمرح در ؛دنساز ي نويني را مي  مجموعه،تركيبپيوند و در  كه ؛باشد مي »تزي ي محاط آنتي مجموعه«
  و با درهم شكستن وحدتِ؛كشانند  مي»تناقض « را بهتر يا محيط ي بزرگ مجموعه سازاي »تضادِ« ،خويشكيفيِ ـ  كمي

  .شود متولد مي» كهنه«از درون » نو«ب، ترتي بدين .يابند  زايش مي،محاطيا تر  بزرگي  مجموعه
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شان، همانند اصلِ تضاد  رغم فراگيري هاي علي  ديالكتيك مجموعهاوالًـ :  توجه داشته باشيمكه   توضيحاً الزم است
 .شود، فاقد ماهيت و سكون نسبي است مكان تعريف ميـ  كرانه كه با ديالكتيك يا تضادِ زمان مطلق نيستند؛ زيرا هستيِ بي

ي »ها حذف نارسايي« و »ها جمع رسايي«، بنيان نوين يا سوم يا اصطالحاً ي محاط سنتزي مجموعه نظور ازمـ  ماًدو
ـ  وماًس .آيد حاصل مي بنيان نويندر ي خاصي  و در مرحله طور ديناميك كه به است) اعم از متداخل و غيره( اي هرمجموعه

دليل  ا تزي قرار دارد و بهيگر  ي تبيت ي مجموعه كه تحت سطله استاي  ، مجموعه»تزي ي محاط آنتي مجموعه«منظور از 
هاي   يا كروموزم، فرد در گروهداري ي سرمايه كارگر در جامعه  طبقه:مثالً (ي تعيير است كننده گري، طلب مبارزه با اين سلطه

Xديالكتيكِهاي  مندي  ي يكي از قانون مثابه به(تزي و سنتزي   دو بنيانِ آنتي»لفه و پيوندؤم«ي  ـ مسئله چهارماًً ). در نطفه 
ي  اي كه در داخل مجموعه  هرمجموعهـ پنجماً .ماند براي بعد  كه استدالل آن مي، شمولي فراتر از جوامع انساني دارد)تضاد

گيرد كه  مياي قرار   مجموعه در راستاي ماهويي  ، از جنبه)تزي، سنتزي و غيره تزي، آنتياعم از  (ديگري قرار داشته باشد
  .در آن محاط است
در هرشكل و (دار  ي سرمايه تحوالت و تغييرات درونيِ طبقهتبادالت،  داري ي سرمايه ي جامعه در مجموعه: براي مثال

مناسبات «، رفرم در »تحوالتي«؛ و نهايتِ چنين يك تحول اساسي و تاريخي راهبر گردد تواند به نمي) محتوا و راستايي
تحوالت و تغييرات از طرف ديگر، . كار نباشد تواند ناظر برتشديدِ استثمار كار و نيروي هرصورت نمي  بهكه  است» مالكيت

كار  تر نيروي ام دستمزدي خارج شده و از سنديكاگرايي و فروش مناسبي نظ تواند از چارچوبه كارگر نمي صرفاً دروني طبقه
ي يك تحول تاريخي و   الزمههاْ مجموعههرروي، طبق قانونِ  به. يك تحول اساسي و تاريخي راهبر گردد فراتر برود و به

مناسبات بارآوري  «ي ديناميكِ كه خاصه بنيان تغييرطلب با بنيان نوين استداري، تركيبِ  ي سرمايه انقالبي در جامعه
، و نماياند  خود مييركارگمبارزات با » روشنفكران انقالبي« در پراتيكِ پيوندِ ترين شكلْ  و در عالي؛باشد مي» توليد
  .دارندرهبري توان » حزب كارگران كمونيست«مديريتِ انجامد كه تا حد  تربيت كارگراني مي به

هاي  بدون مكانيزم] اقشار درونيِ طبقه يا گرايشات مختلفِ آن: يعني[كارگر  تبادالت درونيِ طبقه: كه مثال ديگر اين
 قهرِ دار خارج شده و مثالً به  سرمايه كارگر برعليه طبقه ي عمومي طبقه  مبارزهي تواند از محدوده  نميي بيروني كننده تخريب
داري  ي سرمايه دار و ازجمله جامعه اصطالح مبارزات درونيِ طبقه سرمايه كه تبادالت و به چنان هم.  كشيده شودطبقاتي درون
تر  تر حاكم برعليه قشرِ بيش ي قشرِ كم مبارزه: تر قعبارت دقي ي صاحبان سرمايه؛ ويا به تبادالت دو قشر عمده: يعني [ايران

تواند از  مي ن]شان در جذب و بلع ارزش اضافي است ي وحدت و نقطه» شكل مالكيت«شان در  ي اختالف حاكم، كه ريشه
 .تر برودفرا) كارگر و ديگر نيروهاي مولد است بقهطكه مستلزم استثمار و سركوب مداوم (داري  ي بقاي نظام سرمايه محدوده

كاهد؛   ميتر ي محاط يا كوچك مجموعهي   از شدتِ تضاد عمدهتر يا محيط مجموعه بزرگي  يابي تضاد عمده چراكه شدت
» فرعي«ـ  در نسبت ي محيط ـ ، تضاد درونيِ مجموعهي محيط مجموعهي  يابيِ تضاد عمده عبارت ديگر، با شدت يا به و

  .شود مي
  :چنين گفتتوان  ميطور ويژه  به متداخل يها  و مجموعهطوركلي  بهها مجموعهقانونمندي ي  دربارهطوركلي،  به

ها را نبايد همانند  مجموعه» نسبيت قانونِ«كه  معني ستند؛ بديني واحد، متداخل ني هاي دوگانه ي مجموعه همه) اوالً
 از تودرتو ويا تلسكوپيك تصويري ، و از اين طريق؛ي و مطلق دانستعام و كل» اصلِ ماترياليستي ديالكتيكي«يك 
  .كرانگيِ هستي ارائه نمود بي

كه از  منديِ خاصي است داراي قانون) هايِ جهانِ هستي ي نسبت همانند همه(هاي متداخل   هريك از مجموعه) دوماً
تحقيق ، تنها در گردند واقع ميهم متداخل  هايي كه نسبت به كه مجموعه معني كند؛ بدين گونه قراردادي تبعيت نمي هيچ

همانند (هاي متداخل  مندي مجموعه بنابراين، قانون. دنها نيز ويژگي خاص خود را دار شوند و هريك از آن عملي شناخته مي
، اند محقق ي ذهنِ نهاده تنها پيشتجربي خويش، ـ  ي اساسِ علمي واسطه به) ها و اصول ماترياليزم ديالكتيك ي قانون همه
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هرروي، اين اصول و   به.كند تر مي آسانرا ها  ها و نسبت نه و عمق اشياء و پديدهكُ رب به تق،»روش تحقيق«مثابه  بهكه  
  .كرانه بوده و خواهند بود گونه حاكميتي برجهان ندارند، بلكه همواره تابعي از ماديت هستيِ بي ها نه تنها هيچ مندي قانون

لحاظ ماهوي و وحدت  به)  ديگر محاط استي اي كه داخل يك مجموعه مجموعه: يعني (ي محاط مجموعه) سوماً
قرار دارد و تابع آن است؛ ) ي ديگر محيط است اي كه بر مجموعه مجموعه: يعني (ي محيط مجموعهنسبي در راستاي 

مشروط   و نوينيي محاط مجموعهراستا و ديناميزمِ  به) تر يا بزرگ( ي محيط مجموعهكه راستا و ديناميزم حركت  درصورتي
  .باشد مي) يا سنتري(مند  با وجه طرح) تزي يا آنتي(وجه تغييرطلب اصل مولفه و پيوندِ كه حاست، 

ي  ي مجموعه عمدهتضادِ  يابي يا آنتاگونيزمِ ، از شدتي محيط مجموعهي  يابي يا آنتاگونيزمِ تضادِ عمده شدت) چهارماً
  .كاهد محاط مي
گرانه و  يبكننده باشد، تخر كه تسريع اط، بيش از ايني مح ي محيط برمجموعه كرد مجموعه پتانسيل عمل) پنجماً

  ...صوصاً كُندكننده است؛ وخ
  
ي  مثابه به[نفي خود   منجر بهها و اشياءِ خارج از هستي پديده كيفيِ آگاهي بهـ   رشد كميكه ، معيني  ي لحظه ]11[

 هاي اوج امپراطوري  متقارن با نگاري اظ تاريخلح  به؛داد ي خودآگاهي نوعي قرار  و انسان را در آستانهگرديد] رونييآگاهي ب
 قبل از 500داريِ رم و يونان در حواليِ  برده امپراطوريِ ،»اوج« اين  ي بارز و كالسيك نمونه. داري است باستاني و برده

كه اوج  ينا  با توجه به. است»انديشه«اي از  ي شيوه ابهمث به» فلسفهي  انديشه« زادگاه عبارتي  به كه،استميالد 
  چنين با مراجعه و همباشد؛  نيز مي) »بنيان نوين«گيريِ  شكل: يعني(ها   متقارن با آغازِ حضيض آن معموالًها امپراطوري

ي هرچرخش   زايش خاصه بار متولد نشده و اين ي فلسفي فقط يك چنين گفت كه انديشهتوان  مي  جوامع طبقاتيتاريخِ به
 در در اوج امپراطوري اسالميي فلسفي  ها جز رم و خصوصاً يونان باستان، انديشه بههرروي،  به. سترگ تاريخي است

با متقارن كه (هاي اروپايي  در سرزمينچنين اوجِ تكامل روابط و مناسبات فئودالي   و همها ي وسيعي از سرزمين گستره
اي كه تاريخ بشر در  ترين زايش فلسفي مهموجود، اين با  .زايشِ داشته است) ي نويني از توليد بود گيري شيوه نطفه

 ماركس و در، داري سرمايهي توليد  تزايد شيوه گيريِ مبارزات كارگري و گسترشِ روبه ي خويش دارد، متقارن با اوج پيشينه
 يافتهطور عملي و نظري بسط و انكشاف  به) لنيناز جمله (يابد؛ كه توسط ديگر انديشمندان انقالبي  انگلس تبارز و تبلور مي

ي ماترياليستي  فلسفه طور ضمني به هايي كه پس از ماركس و انگلس مستقيم ويا به ي آثار و نوشته  در ميان همه.است
آموزنده و العاده  اي دارد و فوق گاه ويژه هاي فلسفيِ لنين جاي اند، يادداشت پرداختهي ماركسيستي  يا فلسفه ديالكتيكي
  .استبرانگيز  انديشهخصوصاً 

ي  هاي پراكنده جز نوشته بهكه  حقيقت اين است. نقيض خويش را نيز پرورانده استانقالبي زاينده و اين روند  معهذا
» روش تحقيق«از   اين انديشمندان انقالبيترده و قاطعِ، اساسي، گسي عملي منهاي استفادهچنين  همماركس و انگلس و 

ماترياليزم ديالكتيك  اصول ي  درباره ًمشخصا كه هايي فاق نوشتهات ماترياليستي ديالكتيكي؛ اكثرِ قريب به» منطقِ«و 
 و ماترياليزم ديالكتيك ارائه  انسان و تصويري مكانيكي از جهاناند، را تئوريزه و تدوين كرده» اصول« اين نگارش درآمده به

 مورد طبقاتيـ  تاريخيي  از جنبهش،  ا انندگموقع و موضع پرداز  را بنا بهها اين پردازش) بايست و مي(توان  گرچه مي. اند نموده
ي  ي مشتركِ همه نقطهگفت كه توان  مي ـ مختصر و مفيد طور  به يافته ـ بنديِ تقليل  يك دستهدرشرح و بسط قرار داد؛ اما 

كردن اين  يآرمان،  در مقابل انتقادات احتمالي» موجودوضعيتِ« ِ ايدئولوژيك  توجيه :ها از ماترياليزم ديالكتيك اين تبيين
، تكيه بر دريافتِ گرايي ِ ناشي از مردم سازي ساده، اقتصاديـ  گرايش سياسيبندي يا  دسته، دفاعِ فلسفي از يك »وضعيت«

هرروي، استالين،  به. الحال موجود بوده است نسبيت في كالم مطلقيت بخشيدن به جاي تعمق عقالني و دريك حسي به
 تاريخيِ كمونيزم، اييِرگ در قالب آرمانـ  همگي ف، موريس كنفورث، ارنست مندل و غيره ـمائوتسه تونگ، ژرژ پليترز، آفانسي
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از   ضمنيارزيابيِ هكه امروز جهت نيست  بي.اند  ماورايي و مكانيكي از ماترياليزم ديالكتيك ارائه دادهتصويري اخالقي و
 نه درگرچه (عمالً دانند،  كارگر مي ست و جانبدارِ طبقه و جرياناتي كه خودرا سوسياليماترياليزم ديالكتيك در ميان اشخاص

  !ماند تا سالحِ ايدئولوژيك پرولتاريا مانتال مي يك فانتزيِ سانتي  به )هاي تئوريك تبيين
رشد تدريجيِ و : كه ترتيب است كيفيت بدينـ   باور عاميانه و مكانيكي و ماورايي در مورد ديالكتيكِ كميت:براي مثال

اش،  ؟ اين حكم در مكانيكي بودن! كه جهش را درپي خواهد داشترسد رشدِ كيفي مي بهاي  نقطهها در  ء و پديدهكميِ اشيا
در بين باشد، ناگزير اي  يابنده شدِ تكاملـ كميت و كيفيت بدون يكديگر وجود ندارند؛ بنابراين، اگر ر اوالً: كند كه فراموش مي

 .دهد خبر ميمجموعه از اضمحالل يك ، كه  معناي كاهشِ رشدِ كيفي است ض بهـ رشد كميِ مح  دوماً.است كيفيـ  كمي
ِسر  كه با پشت استي واحد  ي دوگانه در يك مجموعه» بنيان نوين«گيريِ  ي شكل نشانه مداوم كيفيـ   رشد كميسوماًًـ

، همواره ) فروكاهشي نباشداگر(رشد ـ  چهارماً.  متقارن است» جهتِ حركتِ نوين«و آغاز » ي كهن جهت عمده«گذاشتن 
ي   يك مجموعه رشدِي »مطلوبيتِ ويژه«در و  كند فراهم مي» پذير ي كيفيِ كميت حوزه « كه،كيفي و ارگانيك استـ  كمي

شناختِ تنها از پسِ هاي انساني،  مجموعه در  ويژهاين مطلوبيتِـ  پنجماًً .انجامد مي» هكهن«از درون » نو«تولد   بهمفروض
 تشخيص  سوسياليست كارگرانهنرِ مبارزاتيِ ترين  اساسيتوان گفت كه عبارتي مي  است؛ و بهه قابل تشخصگران دخالت

كه بعضاً  اي است مندي جهش، قانونـ  ماًشش. است در مناسبات كارگري و انقالبي  و ارگانيككيفيـ  مطلوبيتِ رشدِ كمي
گيرد؛ كه  ماديت مي) سنتز در سنتز: يعني(ي سنتزي  عهگيريِ سنتز در درون مجمو شود و تنها از پسِ شكل واقع مي

ها چيزي  و پديده و مجموعهي اشياء  همه به» جهش«ـ تعميمِ  هفتماً. هاي بارز آن است ديكتاتوريِ پرولتاريا يكي از نمونه
مندي ذهناً  انون نسبيت يك ق؛ چراكه با تعميمِ جهشانين و اصول ماترياليزم ديالكتيكقو  ماورائيت بخشيدن بهزنيست ج

  !يافته استمطلقيت  
ي تصويرِ ماورايي ويا مكانيكي از ماترياليزم ديالكتيك صرفاً يك خطاي معرفتي و  ارائه) الف: كه يادآوري است الزم به 

ا ه ي آن چنين چگونگيِ رابطه  در خاستگاه و پايگاه طبقاتيِ متفكران و هم بايد آن را قبل از هرچيزي ي نيست؛ و ريشهظرن
اند و قصور  گونه نقشي در بروز چنين تصاويري نداشته هيچو لنين ماركس و انگلس ) ب .سي كردرربا جنبش كارگري ب

) پ .ماترياليزم ديالكتيك را تدوين كنند  مقوالت و قوانين مربوط به، اصولتاكه شخصاً  فرصت نيافتند  ها تنها اين است آن
 ماورائيت يافتن آن در گذر زمان بوده است؛ چراكه ماترياليزم ترياليزم ديالكتيكها از تدوين اصول ما شايد هم نگراني آن

جاكه ماترياليزم ديالكتيك دريافت انسان  البته از آن. يابد شود و تغيير مي انند هرنسبتي از ماده دگرگون ميديالكتيك نيز هم
ي طبقاتي  رشد علوم و گسترش و تعمق مبارزه به رو، دگرگوني و تغييرِ ماترياليزم ديالكتيك از ذات هستي است؛ ازاين

يابي  رسد كه بدون بازآفريني مجدد ماترياليزم ديالكتيك و تبادل آموزشيِ آن، سازمان نظر مي چنين به)  ت.مشروط است
  .شود العاده دشوار تبديل مي امري فوق سوسياليستيِ مبارزات كارگري به

  
ي خودستيري نيستند؛  شود، گرچه تنها نمونه ها ياد مي از آن» جنبش«ان غلط با عنو هاي اسالمي كه به  خيزش]12[
  .باشند ي بارز آن مي توان گفت كه نمونه اما مي
  
 واقع شود و با حل اين تضاد، ديگربار براي هميشه  كياي نيست كه  طبيعت، رويداد ويا حادثهـ  حل تضاد انسان ]13[

طبيعت حل ناشدني ـ  از طرف ديگر، نبايد چنين تصور كرد كه تضاد انسان. دجود نداشته باشوطبيعت ـ  ي انسان مجموعه
كرانْ  جاكه هستيِ بي درحقيقت، از آن. در سكون و تثبيت جاودان قرار دارد) ها برخالف ديگر مجموعه(است و اين مجموعه 

طبيعت نيز در مقاطع معيني حل، و ـ  باشد، تضاد انسان ـ مي اش هم در وجه طبيعي و در وجه انسانيـ » طبيعت«پيوستارِ 
گيرد، تكامل  تري شكل مي در بعد پيچيده) از حل يك مقطع از اين تضاد پس(شود؛ يعني كه هربار  دوباره پيكرتراشي مي
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از زايش نو از  هربار، پس ها ـ ي ديگر مجموعه طبيعت، همانند همهـ  ي انسان كه رابطه ترتيب  بدين.ماند يابد و برقرار مي مي
تر و  اما در بعد پيچيدهـ » طبيعت«و » انسان«شود كه نهادين آن بازهم  ي نويني تبديل مي مجموعه و رابطه ـ به درون كهنه

طوركلي، هريك از مقاطع و  به. توان انتخاب كرد طبيعت براي آن نميـ  ي انسان هستند كه نامي جز مجموعهـ  ي تر گسترده
وباره د)  از پيِ حلِ تضادش (طبيعت ـ  ي انسان كه مجموعه  انسان، يكي از مقاطعي استهايِ اساسيِ تاريخ زندگي نوع چرخش

 بنابراين، استقرار .ه است است، شكل داد طبيعتـ  ي انسان ي نويني را، كه بازهم مجموعه پيكرتراشي شده و مجموعه
توان جهشي در  ميرا ) اتوري پرولتارياستاش استقرار ديكت كه الزمه(كمونيزم  ي گذار به ي مرحله مثابه سوسياليزم، به

  .طبيعت بشمار آوردـ  ي انسان گسترش و تكامل مجموعه


