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  "از خود بيگانگی" تئوریدر مورد 

 
یاحسان تفکر   خرداد هشتاد وهفتم تشه بيست  

                                                                                                    
جدلهای پيرامون آن   و "از خود بيگانگی"خود را به بررسی تئوری  نشريه بذر بر آنست که بخشی از صفحات

فرخی مدتی پيش . نوشتار اول را رفيق ف. است برای آغاز اين بحث به انتشار دو نوشته زير اقدام شده. اختصاص دهد

" کمونيستی -طبقاتی"و آگاهی " بورژوايی -خودبخودی"آگاهی « سهمی به ادای"برای بذر ارسال کرده که عنوان آن 

   .است" نوشته آقای پيام دامون »کارگران

رهايی است که رفيق پيام له نوشتااز سلس  »از خود بيگانگی انسان«تاريخی و نظريه ی ماترياليسم "نوشتار ديگر به نام 

  . استاين رابطه تهيه کردهدامون در

نشريه . ين زمينه ارسال دارندارات و سئواالت خود را برای ما درخواهيم که نظ همه عالقمندان به اين بحث میما از

  . خواهد کردحد توان و امکانات خود برای دامن زدن به جدلی خالق، مثبت و سازنده، آنها را منعکسدربذر

  )١( . و تاريخچه آن تهيه شده استمتن زير برای آشنايی اوليه با اين بحث

  
*****  
 

 "بيگانگی از خود"پيش در آمدی بر تئوری 

  س مارک١٨۴۴ فلسفی -های اقتصادی  با نگاهی به کتاب دستنوشته
  

کتابهای زيادی در اين ارتباط به . در محافل چپ ايران رواج يافته است" بيگانگی از خود"چند سالی است که تئوری 

تکيه به اين تئوری  برخی از گرايشات چپ با. ترجمه شده و مقاله های بسياری در اين زمينه نگاشته شده است فارسی

سر تيتر برخی از " به نام انسان و انسانيت"چون  بی جهت نيست که عباراتی. شده اند) اومانيسم(مبلغ انسان گرايی 

   .ن حالت بکار مخدوش کردن مبارزه طبقاتی می آيدعباراتی که در بهتري .اعالميه های دانشجويان چپ شده است

 " ١٨۴۴   فلسفی-دست نوشته های اقتصادی"خود به بحثهای مارکس در کتاب  اغلب اين گرايشات برای اثبات نظرات

مارکسيستی و کَال مارکسيسم  اساس اقتصاد سياسیرا اس و " خود بيگانگی از"بسياری از آنان تئوری . رجوع می دهند

  . می کنندقلمداد

دفاع از اين تئوری جزيی از . المللی نيز از تاريخچه معينی برخوردار است طرفداری از اين تئوری در سطح بين

های  يکی از مشخصه" مارکس جوان"رجعت به . معروف شده است" مارکس جوان"که به بازگشت به  روندی بوده

ب های کارگری در غرب در زمان لنين و عدم شکست انقال  که محصول" مارکسيسمی. "است" مارکسيسم غربی"

 مارکسيستهای. "می باشد) با برخی استنثناها(ای از آن زمان به بعد در کشورهای غربی  حضور جنبش انقالبی توده
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مولده در اين قبيل کشورها،  به دنبال توضيح تئوريک اين مسئله بودند که چرا عليرغم رشد گسترده نيروهای" غربی

يا " شی وارگی"و " از خود بيگانگی"خود را در تئوريهای  آنان بخشی از پاسخ. ه انقالب روی نمی آوردطبقه کارگر ب

 در حيطه ايده ها عليه بورژوازی ترسيم" مبارزه"اين پايه رسالت اصلی خود را صرفَا  آنان بر. يافتند" بت وارگی"

اين مخالفت را می توان . بود سی آنها با لنينينسممخالفت اسا" مارکس جوان"سيمای مشخصه رجعت کنندگان به . کردند

استالين و کمينترن و کَال برخوردهای ماترياليسم مکانيکی  تا حدی عکس العمل نسبت به اشتباهات کمونيستها در دوران

اليل ناتوانی در تحليل از د .دانست) چندانی نداشتند  سياسی توجه  -روبنای ايدئولوژيک که به نقش(رايج در آندوره 

اين . بود" مارکسيسم غربی"از مشخصه های  عقب گرد و احيا سرمايه داری در جامعه شوروی نيز يکی ديگر

کشورهای امپرياليستی را بيان می کرد که قادر به درک پيچ و خمها،  تفکرعمدتَا روحيه خرده بورژوازی ناراضی در

پرولتاريا در  و در عين حال شاهد برخی ضعفهایه   نبودمعضالت واقعی پيشاروی انقالب پرولتری  افت و خيرها و

" از خود بيگانگی"بحث . می کرد "بيگانگی"حفظ قدرت خويش بوده است و از روابط بورژوايی حاکم نيز احساس 

  . توجه آنان قرار گرفتاز اين زاويه مورد..." دستنوشته ها "مارکس در کتاب 
 

*****  
  

. ه داری می پردازداشکال گوناگون از خود بيگانگی کارگر تحت نظام سرماي به..." دستنوشته ها "مارکس در کتاب 

 نوع انسان  بيگانه کارگر از فرآورده کارخويش بيگانه است؛ با فرايند توليد بيگانه است؛ از زندگی ذاتی اينکه چگونه

 . است و سرانجام از ديگر انسانها هم بيگانه است

فلسفه هگل اقتباس کرد و از آن برای نقد سرمايه داری و مالکيت خصوصی  زرا ا" از خود بيگانگی"مارکس مفهوم 

به کشيشی به  برخی از پژوهشگران طرح اين مفهوم را. مفهوم از خود بيگانگی سابقه ديرينه تری دارد اما. سود جست

گناه "ی به سبب نخستين طرفداران اصالح دينی نسبت می دهند که عقيده داشت آدم  از )١۵٠٩ - ١۵۶۵(نام کالون 

پروتستان به يکی از  تحت تاثير الهيات" از خود بيگانگی"بعدها ايده . برای هميشه با خدا بيگانه شده است "اوليه

مارکس  .هگل نيز اين مفهوم را در چارچوبه تفکر فلسفی خود به کار گرفت. آلمانی تبديل شد  انديشه مشخصه های

   .بعدی اقتصادی به اين مفهوم بخشيد

بحث و جدلهای بسيار بر سر اين مفهوم و بطور کلی جايگاه و مقام کتاب  تاريخ جنبش بين المللی کمونيستی شاهد

 تداوم  اين کتاب اينکه تا چه حد افکار تکامل يافته مارکس در سالهای بعد را می توان. بوده است..."  دستنوشته ها"

 ")سرمايه"بويژه در کتاب (مارکس برای توضيح سرمايه داری و بيان بکارگرفته توسط بويژه آنکه مفاهيم . دانست

و " گروندريسه"را در کتابهای " از خود بيگانگی"  اگر چه مارکس اصطالح. دستخوش دگرگونی های مهمی شد

 . رو به کاهش گذاشت١٨۵٨کَال استفاده از اين اصطالح در نوشته های مارکس پس از  نيز بکار گرفت اما" سرمايه"

بازگشت انسان "، "انسان نوعی"  در نوشته های او ديگر نشانی از تعبيرات بکار رفته در دست نوشته ها مانندمشخصَا

علت اين امر را بايد در کشف قوانين . نمی بينيم" وجود آشتی ذات و"و " ، بازگشت به ذات نوعی انسان"به خود

يعنی کشف .  توسط وی درسالهای بعد دانستکشف نظريه ی علمی ارزش اضافی ماترياليسم تاريخی و بطور مشخص

کوچکترين ..." دست نوشته ها "رازی که در   .حاکم بر تاريخ و کشف راز بزرگ نظام سرمايه داری قوانين علمی
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 مارکس از پول حرف می زند ولی نه از سرمايه؛ به از خود بيگانگی..." دستنوشته ها" در. اشاره ای بدان نشده است

مارکس در آن دوره هنوز به تبيين علمی استثمار کار . کارگر اشاره کند   ولی بی آنکه به اسثثمار طبقهکارگر می پردازد

  .  سرمايه دست نيافته استتوسط

مارکسی که در . دست يافت..." دستنوشته ها"توان به ارزيابی درستی از  بدون نگاه تاريخی به تکامل مارکس نمی

مارکسی در  يا بهتر است گفته شود. ز از پاره ای جهات مارکس ايده آليست استظاهر شده هنو... "  دستنوشته ها"

الزم به ذکر است که اومانيسم حتی در  .مارکسی که طرفدار اومانيسم است. حرکت از ايده آليسم به سمت ماترياليسم

   )٢( .يسم استبه لحاظ فلسفی کماکان آغشته به ايده آل اش" کمونيستی"راديکال ترين شکل خود يعنی نوع 

برای توصيف " از خود بيگانگی"دوران تکامل يافتگی اش نيز از مفهوم همانطور که در فوق گفته شد مارکس در 

)  انداختن توليديعنی فروش نيروی کار به ازای مزد برای به کار(کارگر و سرمايه دار برقرار است  رابطه ای که ميان

مارکس در اين کتاب  .بيگانگی از کار مفهومی وسيعتر به خود می گيرد..."  دستنوشته ها"اما در . استفاده کرده است

برای مثال در آن کتاب آمده است که فعاليت آزادنه  .نظريه ذات انسان و نفی آن در جامعه طبقاتی را به هم گره می زند

   .و آگاهانه صفت مشخصه انسان است

 - بويژه شرايط مادی جامعه -ی غير تاريخی و مافوق شرايط مادی را به شکلانسان " صفت"يا " ذات"در اينجا او اين 

اين برخورد . زمانی می تواند هر کاری که دلش خواست انجام دهد به گونه ای که انسان در هر مقطع.   کندطرح می

. ايان می شودکمونيستی نيز طرح می شود اين مسئله بيشتر نم در تعريفی که در اين کتاب از جامعه. نيست  ماترياليستی

  : رامارکس در اين کتاب کمونيسم

 کتاب ١۶٩صفحه (. می شناسد"   آگاهيعنی فرارفتن از از خودبيگانگی آدمی ادغام مجدد يا بازگشت آدمی به خويشتن"

   ...")دستنوشته ها "

 به حالت قبلی بشر آدمی به خويشتن ايده آليزه می شود و کمونيسم رجعتی ساده در اينجا نيز موقعيت انسانی و بازگشت

   .شود يعنی زمانی که هنوز از خود بيگانه نشده بود قلمداد می

کند مفهوم گسترده تری از کمونيسم را جلو نهد رگه های اين برخورد فوق قابل  تالش می" دستنوشته ها"حتی زمانی که 

  .  استمشاهده

  : کمونيسم عبارت است از..." دستنوشته ها  "از نظر 

بازگشتی آگاهانه و کامل در : است) يعنی انسانی(موجودی اجتماعی  آدمی به خويشتن به عنوانبازگشت کامل  "

کامَال رشد  )طبيعت باوری(اين کمونيسم که ناتوراليسمی ). جامعه(رفاه حاصل از تکاملی قبلی  چارچوب کل ثروت و

: مال رشد يافته با ناتوراليسم برابر استکا يکسان است و به عنوان اومانيسم) انسان باوری(يافته است، با اومانيسم 

 راه حل واقعی تعارض ميان هستی و ذات، )٣( .طبيعت و آدمی با آدمی است کمونيسم راه حل واقعی تعارض آدمی با

معمای تاريخ حل شده است و  کمونيسم. ميان عينيت يافتگی و اثبات خويشتن، ميان آزادی و ضرورت، ميان فرد و نوع

  ...") دستنوشته ها "  کتاب ١٧٠  و١۶٩صفحات (." می داند) اين معما (خود را راه حل

کمونيسمی است بدون بنياد مادی مستحکم و اين ديدی از تاريخ . از کمونيسم است  ناتوراليستی-اين تصويری اومانيستی 

ه  مد نظر قرار نداده  جامعهنوز تضاد بين نيروهای مولده و مناسبات توليدی را بعنوان سنگ بنای تحليل از است که
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پی نبرده  نقش مبارزه طبقاتی به عنوان نيروی محرکه در تغيير جوامع طبقاتی و رسيدن به کمونيسماست و هنوز به 

قشری ازخرده بورژوازی قرار  از همينرو عجيب نيست که چنان تصويری از کمونيسم در خدمت راديکال شدن. است

ارزشهای سرمايه داری احساس می کند ولی همچنان از  روابط غير انسانی وخود را از " بيگانگی"گيرد که با شدت 

هست   و از نيروی مادی که عمال اليق سرنگون کردن آن-روابط توليدی حاکم بر جامعه    يعنی-  مبنای مادی اصلی آن

   .است" بيگانه"يعنی پرولتاريای انقالبی نيز

 ط مارکس نه تنها بذر بلکه بسياری از جوانب کمونيسم علمی و ماترياليستیکمونيسم توسارائه شده فوق ازتصويرالبته در

در عين حال حرکت مارکس  ... "دستنوشته ها . "که مارکس پس از مدت کوتاهی آنها را سنتز کرد نيز بچشم می خورد

  . می دهدديالکتيکی و تاريخی نيز نشان را بسوی درک عميقتر و صحيحتر از تاريخ، يعنی بسوی ماترياليسم

قبل از هر چير نشانه يک عقبگرد ..." دستنوشته ها "يا مارکس دوران " مارکس جوان"اما امروزه بازگشت به 

بيشتر انقالبی  مارکس کامال ماترياليست و -" مارکس آينده"در مخالفت با " مارکس جوان"حمايت از . ايدئولوژيک است

که  بحرانی  .کمونيستی بين المللی نبوده و نيست اط با بحران جنبشروندی که بی ارتب.  بيان يک روند قهقرايی است-

 .بواسطه عدم اتکا به مارکسيسم و تکامل بعدی آن تشديد يافته است

*****  
در جنبش چپ ايران به يکی از جدلهای ايدئولوژيک مهم بدل شده کامال " بيگانگیاز خود "علت اينکه امروزه بحث 

که به انواع و اقسام ايدئولوژيهای   يدئولوژيك کلی در جهان ومسائل بی ثبات آننده ایبه وجود بحران ا ربط دارد

بوجود آمده و زندگی  بی ثباتی و ناامنی که در اثر رشد گلوباليزاسيون سرمايه دارانه. ارتجاعی پا داده است بنيادگرايانه

  .ميلياردها انسان را تهديد می کند

 متحمل شد و پاگيری ايدئولوژی مذهبی در ايران ١٣۵٧کمونيستی در انقالب  نمضاف بر اين شکستی که جنبش نوي

غير قابل  و يا(آسانی آه عمَال آرمان آمونيسم را شكست خورده . بسياری از کمونيستهای ايران شد موجب سرخوردگی

ظر مساعد داشتند آه آن را به آمونيسم ن بسياری از اين افراد يا جريانات چپ قبال نيز از اين زاويه. می دانند) تحقق

می دانستند و امروزه در مقابل روند رو به ) گسست بنيادين از آن نه(شكل تكامل يافته انديشه های دمكراسی غربی 

جهان  آنان درد را نه در مناسبات اجتماعی حاکم بر! می آنند" بيگانگی"در جهان واقعا احساس  افزايش تاريک انديشی

   .می بينند) آنهم آنطور آه برايشان جلوه آرده (آه در عوارض وضع موجود

مذهبی در ايران فکر می کنند جهان از عصر امپرياليسم به قرون وسطی بازگشته  بعضی از آنان در مواجه با استبداد

 اين امر خود.  برافراشته بودند را دوباره در دست گرفت١٨قرن   که اومانيستها در نتيجه بايد مجددا پرچمی در. است

 باز توليد تعصبات بورژوادمکراتيکی است که ريشه های قدرتمندی در جوامع عقب مانده ای بيانگر شکلی از توليد و

فردی برخوردار نيستند و  جامعه ای که مردم در آن از اوليه ترين حقوق دمکراتيک و آزاديهای. چون جامعه ما دارد

اين شرايط مدام به درکهای . برخوردار است ت خاصیپيشبرد تحوالت انقالبی و دمکراتيک از ضرورت و فوري

جستجوی مارکس اومانيست و ايجاد سازش ميان اومانيسم و مارکسيسم جلوه  .بورژوا دمکراتيک از کمونيسم پا می دهد

   .درکهای نادرست است امروزين اين

  ٢٧ نشريه بذرشمارۀ -یاحسان تفکر
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   :منابع و توضيحات
 
  :  استفاده شده است برای تهيه مطلب فوق از منابع زير-١

  همارکس، با ترجمه حسن مرتضوی، انشتارات آگا  فلسفی– دستنوشته های اقتصادی -

   ١٣٨٣نادر انتخابی، انتشارات هرمس  - جدال علم و فلسفه در انديشه مارکس -

  ١٣٨۴ تام راک مور، با ترجمه شهريار خواجيان، نشر بازتاب نگار، -)   مارکسفلسفه ی کارل( مارکس پس از مارکسيسم -

   ١٣٨۴ــ لشک کوالفسکی، با ترجمه عباس ميالنی، نشر آگاه، ) اول جلد(ان های اصلی در مارکسيسم  جري-

   ١٣٨٠اکبر معصوم بيگی، نشر ديگر،  جبر انقالب ــ جان ريز، با ترجمه -

  یپری آندرسون، به زبان انگليس  اظهاراتی راجع به مارکسيسم غربی اثر-

Perry Andrson , verso edition London 1979  

  ناثر باب آواکيان، به زبان انگليسی، انتشارات آمازو. و قدرت مارکسيسم  دروی اژدها، درباره بحران مارکسيسم-

Bob Avakian - For a Harvest of Dragons: On the Crisis of Marxism & the Power of Marxism 1983 

 حقوق انسانی را بر مبنای ذات، فطرت و جوهره  آنان. اومانيستها ماهيت انسان را تنها از زاويه يک موجود طبيعی تبيين می کنند -٢

. اين پايه تفکر ايده آليستی شان است. مشخص طبيعی توضيح می دهند نه بر مبنای مجموعه مناسبات احتماعی حاکم بر هر دوره تاريخی

کرده  غالبا موعظه برادری" طبيعت عام انسان"جنبه تاريخی مشخص اش جدا می کنند و با تبليغ   از اجتماعی بودنش وآنان فرديت انسان را

   .اين پايه سازش طبقاتی شان در عرصه سياست است  .و از تحليل طبقاتی و مبارزه طبقاتی دوری می جويند

  .تستوصيف کرده ا"  خود نوع بشر با طبيعت وتطابق" انگلس نيز زمانی کمونيسم را -٣

 


