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 مارکسیسم روسی، سهمی در نقد مارکسیسم گرامشی

 بوخارینکتاب در مورد  »های زندان گرامشییادداشت«ای بر مقدمه

 زنگنه مهران

 /یتاریخگرائی گرامش/ نظریه است: خطوط عمومیکم و بیش مستقل این مقدمه شامل سه بخش تذکر: 

 .گرامشی هایمحدودیت

 خطوط عمومی نظریه

بوخارین یکی از معماران و در عني حال قربانیان رژیم حاکم بر روسیهی بعداز انقالب ١٩١٧ است. به این 

اعتبار او از جمله کسانی است که برخی از خطوط سرنوشتشان انسان را به یاد اثر کافکا، «در کلنیی 
مجازات»١، میاندازد. نظریات فلسفی بوخارین فینفسه اهمیتی ندارند، به قسمی که اگر اصالت نظریه 

شرط باشد، اشاره به او حتی در حاشیهی این حوزهها، مگر در بحثهای بسیار تخصصی در روسیه بی 
مورد است. اهمیت نظریات او در این حوزهها نه در اصالت، بداعت، کشفیات نبوǗ آمیز او نهفتهاند، 

بلکه ١) در مقام حزبی او و ٢) در ارتقاء یافنت خطوط اصلی آنان به مارکسیسم ارتدکس روسی در قالب 

دیامات٢ استالینی یا بنیادهای روامندی (مشروعیت) ایدئولوژیک دولت در روسیه در قرن گذشته) نهفته 

است. 

: کتاب تئوری ماتریالیسم تاریخی«های فلسفه و تاریخ، یعنی نفسه بی اهمیت بوخارین در حوزهاثر فی

ی ، اما در همان بدو انتشارش از یک سو به واسطه١٩٢١ ٣»شناسی مارکسیستیآموزشی عامه فهم جامعه

م اداری او در ی مقابه واسطهاحتماال در آن زمان و از سوی دیگر  »عامه فهم«ب آموزشی و اکمبود کت

آن را  ١٩٢۵دولت روسیه آنقدر اهمیت یافت و مورد استقبال قرار گرفت که گرامشی ‑انرتناسیونال، حزب

1 https://nebesht.com/in-the-penal-colony-kafka-fa-by-ahakimi/

) ١٩٣٨) و سپس اعدام او (١٩٢٩یک طنز آزار دهنده است، علريغم شکست بوخارین (این «پرت توماس:  مقایسه شود با ٢

ی به طور کلی المللی کمونیستبعدها نه فقط در شوروی بلکه در جنبش بني» ماتریالیسم تاریخی«های فلسفی او در دریافت

 آزاد) از: ی(ترجمه» مسلط و در دیامات استالینی بدل به اصول مقدس شدند.

Peter D. Thomas, The Gramscian Moment, Philosophy, Hegemony and Marxism. 2009, pdf, s. 251. 

3 Nikolai Bukharin, Historical Materialism, A System of Sociology. International Publishers, 1925 
https://www.marxists.org/archive/bukharin/works/1921/histmat/index.htm 

https://nebesht.com/in-the-penal-colony-kafka-fa-by-ahakimi/
https://www.marxists.org/archive/bukharin/works/1921/histmat/index.htm


ها بعد، این اثر اما سال ٤قرار داد و لوکاچ در همان سال نیز به بازبینی آن پرداخت.در ردیف کتب آموزشی 

ز برخی جهات ابني نظراتشان گرامشی قرار گرفت. لوکاچ و گرامشی که  مجدد مورد توجه ،بر بافتار دیگری

گاهی در انقالب و دیگر نیز، مثل  این باره نیز  درنقد انرتناسیونال دوم، نسبت فامیلی برقرار است، نقش آ

 اند.ی فلسفه اشاره کردهای به خصوص در حوزهبه مشکالت نسبتا مشابه

اند و دهها موثر بوطبعا شرایط زندان در انتخاب کتاب و بنابراین یادداشتباید گفت در مورد گرامشی 

ها در اهمیت و سرنوشت شخص بوخارین در کنار نوع کتاب تنها علل به وجود آمدن این یادداشت الزاما

که بسرت  ١٩٣٣‑١٩٣٢فاصله  نیستند. صرفنظر از شکست انقالب در غرب و قدرت گرفنت فاشیسم در ایتالیا 

انتقادی  وضعبرخی از سئواالت گرامشی هستند، در مورد اینکه سهم انکشاف و تعمیق مموضوع تامالت و 

یا اینکه افول  ٥گرامشی نسبت به حکومت روسیه، رد خط انرتناسیونال سوم و در نتیجه انفرادش در زندان

 ) در این رابطهدر روسیه های آن دوره حول مسائل فلسفی (بني دبورین و دیگرانو بحث ١٩٢٩بوخارین 

 قطعیت توان باتوان اظهار نظر قطعی کرد. آنچه که اما میها چقدر است، نمییعنی در شکلگريی یادداشت

 توان تاریخ دقیقی برای آن تعیني کرد، وىلتحول فکری گرامشی است. اتفاقی که نمی ،تشخیص داد

به یک پرش  گلوکسمان‑بوسیصورت گرفته است.  ١٩٣١گلوکسمان ‑بوسیهای احتماال بر حسب داده

گر توجه کرد که گرامشی این تحول را می ) ٢٣۶(ص کند.در تامالت گرامشی اشاره می توان به روشنی دید، ا

خطاب به دانشجویان حزبی و بدون کوچکرتین انتقادی در مورد  ١٩٢۵های آموزشی در رابطه با کالس

ی بوخارین ... بررسی کامل موضوع [یعنی نظریه رفقا در بخش اول کتاب رفیق«نویسد: اثر بوخارین می

های ترجمه شده برای را در انتخاب بخشکتاب  ٧»تائید کامل« ٦».ماتریالیسم تاریخی] را خواهند یافت

4 Georg Lukacs, N. Bucharin: Theorie des historischen Materialismus (Rezension), in: Nikolai Bucharin/Abram 
Deborin, Kontroversen über dialektischen und mechanistischen Materialismus, Einleitung von Oskar Negt. s. 
283ff 

 ی انگلیسی:نسخه
Georg-Lukacs, Tactics and Ethics, Political Essays, 1919-1929, Review, N. Bukharin: Historical Materialism 
s.134ff 

داند مقایسه نقش گفتگوهای زندان را در این مورد زیاد می گلوکسمان با تلفظ ایتالیائی)‑ا بوچیی( گلوکسمان‑بوسی ٥

گلوکسمان ‑بوسیرجوع شود، آنچه در این منت از  ٢٠۵در مورد رد خط انرتناسیونال منجمله به ص  اثر زیر. ١٩۵شود با ص

 شود ماخذش همني است:نقل می

Buci-Glucksmann, Christine, Gramsci und Staat, Für eine materialistische Theorie der Philosophie, Pahl-
Rugenstein Verlag, 1981. 

ی بازگفت را به در اثر زیر ترجمه .١٩٢ ‑١٩۴گلوکسمان در ص ‑بوسیگلوکسمان. چند اشاره فوق به ‑بوسیبه نقل از  ٦

 توان یافت که علريغم ظاهر متفاوت به لحاظ محتوی با آنچه نقل شد، تفاوتی ندارد.انگلیسی می

Antonio Gramsci, For an ideological preparation of the masses, 1925. 

https://www.marxists.org/archive/gramsci/1925/05/intro_party_school.htm 

 گلوکسمان، همانجا‑بوسی٧ 

                                                 

https://www.marxists.org/archive/gramsci/1925/05/intro_party_school.htm


که ٨توان دیدی بوخارین توسط کارگران میها، و تکمیل متون ضمیمه برای مطالعهکالس نویسد می آنجا 

اش را تحت نام ماتریالیسم تاریخی دارد، که در تقابل رادیکال با ی پرولرتیشناسیجامعهی کارگر، طبقه«

ی تقلیل فلسفه«هایش اما همان منت را ، یعنی در یادداشت٣٠های سال و در ٩»علم بورژوائی قرار دارد.

کسیس به یک جامعه ه انگلس در ک بیندکند و آن را مبني تشدید آن گرایشی میارزیابی می» شناسیپرا

زند. در مورد این امر، یعنی برخورد مثبت حرف می »ماتریالیسم اقتصادی«به عنوان از آن  ١٠هایشنامه

که وجود ندارد؛ مگر این ایبرد، توضیح قانع کنندهو نقد رادیکال اثر در زندان، که ظاهرا به معما می ١٩٢۵

البته گسست توضیح بدهیم (» گسست«ضع را با بپذیریم در گرامشی تحوىل صورت گرفته است و این دو مو

در اینجا رفع  وبلکه به معنای گسستی که در رفع دیالکتیکی  ،مطلقیا نفی  غري دیالکتیکینه به معنای 

 در هر رفعوجه کرد تبا در نظر گرفنت معنای رایج گسست باید . گريدصورت میالیسم /ایدهروسی ماتریالیسم

  )فع نیست.ر به معنای الزاما ، برای مثال گسست آلتوسریگسست موجود است اما هر گسستی دیالکتیکی

های زندان (پسني) و توان از دو گرامشی حرف زد: گرامشی یادداشتبر اساس این رویکرد حداقل می

تالینیسم اسی ، یعنی ادامهو ایدئولوژیک عمدتا به دالئل سیاسی و امری که معموال گرامشی پیش از زندان.

قلیل استالینیسم با خالصه کردن و تنئواستالینیسم) = ( استالینیسم بدون شخص استالنيیا  به شکلی دیگر

ه ب و طرفدار مسکو ...اتوریرت ، احزاب اروپائیاحزاب در تفاسري بویژه راست  ،)»کیش شخصیت«به 

ا اصوال نفی ذکر نشده ی منقد گرامشی یبویژه فرانسویی ساختگرایانهایدئولوژی  شکلی تعدیل یافته در

 یابند: تعریف گرامشیهای گرامشی در مورد بوخارین معنای دیگری می. با این تحول یادداشتشودمی

  ست.او در زمانهکه به معنای چرخش جدیدی در تاریخ این نظریه  سممجدد مارکسیایضا تعریف و پسني 

کید میرتجم آلمانی یادداشتم٨  ري مهمی که نویسد تنها تغیکند. او میهای زندان گرامشی نیز در زیرنویس زیر این نکته را تا
، از اصالحات دیگر نظري »قانون«ها داده شده است، عبارت است از: به جای مفهوم در فصول مورد استفاده در کالس

 ۴دفرت  ١۶یادداشت  ١و غريه استفاده شده است. رجوع شود به زیر نویس » ی بني علت و معلولرابطه«، »مندیقاعده«
 ها.یادداشت یماخذ ترجمه A224ص  ۴جلد 

 گلوگسمان، همانجا.‑بوسی ٩

کنمنظور دو نامه ١٠ کترب   در  ١٨٩۴و  ١٨٩٠های بورگ در سالی انگلس به ژوزف بلوخ و هاینس اشتا هستند که در اول ا

کادمیکر سوسیالیستی«ی در نشریه ١٨٩۵  ماین دو نامه بدل به اسناد مهمی در نقد اقتصادگرائی در مارکسیس اند.منتشر شده» آ

ارت ی تاریخ در نهایت عببر اساس درک مادی از تاریخ، عامل تعیني کننده«نویسد: اند. انگلس در نامه به بلوخ میشده

ر کسی ایم. لذا اگو نه من هیچ گاه چیزی بیش از این را ادعا نکردهاست از تولید و تجدید تولید زندگی واقعی. نه مارکس 

این مطلب را تحریف کرده و بگوید که عامل اقتصادی تنها عامل است موضوع را به یک عبارت بی معنی و مجرد و مهمل 

(یادداشت  نویسدکند ومیهر دو نامه متضمن نقد مارکسیسم کاذبی هستند که گرامشی نیز به آن انتقاد می» تبدیل کرده است.

کسیس به یک جامعهفلسفهتقلیل «در همني مجموعه یادداشت):  ٢۵ کی] مبني تبلور گرایش منحط [یا خطرشناسی ی پرا نا

کادمیکر سوسیالیستی«هائی به دو دانشجو در است که انگلس به آن پیشرت (در نامه ر تقلیل انتقاد کرده ، و مبتنی ب») آ

 . ...»ای است که ی مکانیکیصورتبندیبینی به جهان

                                                 



آنان امروز مثل هر کتاب یا منت دیگری که استقالل نسبی ها هر چه بوده است، علت و هدف این یادداشت

گرچه باید به هر حال توجه کرد: استقالل هر یک از این مت ؛قابل قرائتند به طور مستقل یافته است، نیز ون ا

ر آنچه خارج از هو  خواننده طبعا به اعتبار یادداشت بودن آنان بسیار محدود است. به این خاطر نقش

  شان بسیار زیادتر است از انواع دیگر منت.در تفسري و فهمیک از آنانست 

ی اها، نشانهآوری شواهد و مثالبه جز کارکردهای عمومی یک یادداشت، مثل ممانعت از فراموشی، جمع

بد باید انکشاف بیاکه می» اول«از شروع تاملی که الزاما تمام نشده است، قضاوت در مورد امری در نگاه 

» عدم قطعیت«یعنی  هائی از این دستو به خصوص ویژگی یادداشت ١١نی بشود و غريه،و شاید بازبی

فر ی سها را در نقشهعلت شکلگريی کل این یادداشتبا توجه به محتوای آنان توان ، در واقع میانآن

از نتایج  تملمحی گرامشی جستجو کرد و مواضع فلسفی انکشاف یافته در آنان را جزئی فلسفی نقادانه

کتشافی«این سفر    دید. »ا

اص تحت مارکسیسم به شکلی خ» باز تعریف«و یا انتقادی و تعریف تاریخگرائی » کشف«روند  این سفر

کسیسفلسفه«عنوان  را نه  »ی پراکسیسفلسفه«در این راستا باید کاربرد اصطالح  ١٢!دهدمعنا می »ی پرا

، بلکه به عنوان نامی برای یک نوع قرائت خاص ١٣ندان فهمیدفقط به عنوان راهی برای فرار از سانسور ز

 ی انتقادی است.پیش و بیش از هر چیز یک نظریهقرائت این  .مارکس

در ایتالیا بر حسب آلفرد اشمیت باید گفت این مفهوم به » ی پراکسیسفلسفه«در مورد تاریخ مفهوم 

 ١٤یا وارد شدهایتالدر گردد که توسط البریوال در قرن گذشته به گفتارهای فلسفی برمی ١٨٣٨ سیزکوفسکی

ی فلسفه«طالح اص پسني با توجه به اینکه گرامشییافته است.  »انتقال«از طریق او به گرامشی احتماال و 

کیاول نیز به کار برده که خارج از نحلهرا در مورد فالسفه »پراکسیس ه مارکس فکری منتسب ب یای مثل ما

گر دو نامه ١١ به موضوع ی اول نامهحالیکه در بریم. در ها پی میی زیر باهم مقایسه شوند به این کارکرد یادداشتا
نویسد که به دلیل اطالعاتی که دریافت کرده است برخی از وجوه نظرش ی دوم میدر نامهها اشاره می کند، یادداشت

 ١٩٣٢مه  ٢و نامه  ١٩٣١سپتامرب  ٧ی نامه اند:دهتغیري کر
Gramsci - Auswahl - Briefe aus dem Kerker by Roth, Gerhard, Gramsci - Auswahl - Briefe aus dem Kerker by 
Roth, Gerhard, Gramsci, Briefe, 7. September 1931, 2. Mai 1932 

ر عناصری از انکشاف فکری د و مقایسه با متون بازنویسی شده، ون دیگرندبازنویسی متکه  cی متون در عني حال مقایسه
 گذارند.او را به نمایش می روند تحقیقات

کسیسفلسفه«رسد مناسب است که این گرایش را به نظر می« مقایسه شود با فینربگ در زیر: ١٢  به عنوان امیم، نه بن» ی پرا
تمایز با سایر  درخاص فلسفی رادیکال  تفسرينامی خوشایند برای مارکسیسم در کل بلکه بیشرت برای تشخیص یک 

 (ترجمه آزاد)»  تفاسري.
Andrew Feenberg - The Philosophy of Praxis, MARX, LUKACS, AND THE FRANKFURT SCHOOL, S. 18 
pdf. 

 ).(فارسی موجود است تناقضات گرامشیمقایسه شود با پری اندرسن،  ١٣
14 Cieszkowskis, Prolegomena zur Historiosophie (Berlin 1838), nach: Alfred Schmidt - Geschichte und Struktur, 
Fragen einer marxistischen Historik, s. 95  

                                                 



که اشاره میدرست میآید پرت توماس به نظر میهستند،  ی لسفهنویسد فوقتی گرامشی می«کند: گوید آنجا 

کسیس، منظورش مارکسیسم نیست، یا دقیقرت، منظورش به طور ساده  وان ابتکارات به عن» مارکسیسم«پرا

هستند، نیست. [بلکه] ... مبني یک موضع جدید ی گرایشاتی که کم و بیش وفادار به آثار مارکس همه

توان بدین ترتیب می ١٥»شدند.تر ... [تحت آن] فهمیده مینسبت به مواضعی است که در زبانی قدیمی

کسیسفلسفه«گفت تحت  ن را فهمید، به معنای سنتی آ» مارکسیسم به طور کلی«توان قطعا نمی» ی پرا

را م ی او است. این نوع مارکسیسه متمایز از انواع رایج در دورهنوعی مارکسیسم را فهمید کبایست بلکه 

کند در زندان متمایز از نوع روسی آن، در پی اختالفات که او سعی می توان مارکسیسم گرامشی نامیدمی

(باید در نظرات گرفت  ١٦از نو تعریف کند. ،نظری با انرتناسیونال سوم منجمله بر سر تاویل مرياث لنني

، بودده شمسلط » کامل«عمال به طور رهای مبارزه بر سر رهربی حزب بلشویک که بر کمینرتن یکی محو

بر خالف  ؟است» ستنیلنی«چیست و چه کسی به راستی » لنینیسم«که بوده است جانشینی لنني و این امر 

نی اعتقاد زینوویف یع و دشای سئواىل حاشیهبدل به  »؟مارکسیسم چیست«پس از مرگ لنني امروز، 

ابداع و مورد در  .گشت موضوع منازعه» لنینیسم«و مسلط  ١٧»دوران امیالیسم استلنینیسم مارکسیسم «

 ١٨)رجوع شود. ،لنینیسم، عناصر یک انتقاد‑، مارکسیسمیکابال جرج به» لنینیسم«مفهوم  برآمد

های دریافت او و محدودیت گرامشیهای گرامشی در مورد اثر بوخارین صرفنظر از نیت امروز یادداشت

دئولوژی و تبدیل آنان به یک ای هدر روسی یسمافتادگی مارکسکارکرد تاریخی از ریختبررسی  منجمله عدم

گانهدر زیر که  ،دیالکتیکبدون ، بویژه یا مارکسیسمی بدون مارکستوتالیرت  تحت  به آن ایدر بخش جدا

 از دو جهت اهمیت دارند:  ،پرداخته خواهد شد محدودیت گرامشیعنوان 

وید سلطه در ی مب) برای نقد مارکسیسم روسی به مثابه بنیاد نظریه) برای فهم مارکسیسم گرامشی. 

ه عنوان بدر قرن حاضر ر روند فعلی، یعنی روند بازشناسی مارکس و مارکسیسم دروسیه (و گسست از آن) 

 ای دارند.ی انتقادی اهمیت ویژهنظریه

گر نخواهیم وارد جزئیات بشویم ،ارکسیسم گرامشیمدر مورد  این  در توان گفت:در خطوط کلی می ،ا

 :مارکسیسم

 .١٠٧ترجمه آزاد، توماس همانجا ص  ١٥
‑بوسی لئونارد پگی،» نظریه عام مارکسیسم نزد گرامشی«در مورد تعریف دیگر یا مجدد از مارکسیسم مقایسه شود با  ١٦

 )و بخش سوم ٢۴، ص ٢۶، ص ١۵گلوکسمان همانجا (ص 
17 https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1926/01/25.htm  

اده/سوءاستفاده و استف »فرهمند«توان برخی خطوط قابل تعمیم مبارزه بر سر جانشینی یک رهرب البیکا (زیر) میکتاب  از ١٨ 
ل راه حدر مجموع بویژه در این راستا به نظر گرامشی توجه شود که اصوال وجود رهرب فرهمند را  را استخراج کرد.از او 

 کند.ارزیابی میسیاسی عقب ماندگی عدم انکشاف روابط اجتماعی و  ینشانه ،بحرانی
Labica, Georges, Der Marxismus-Leninismus. Elemente einer Kritik, Argument, 1986 
Gramsci, GH, Bd. 2, H2, §(75), s. 284ff, Bd. 3, H4, § (69), s. 553, Bd. 7, H13, §23, s. 1577ff. 
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لد. این گسمی روشنفکران رایج تعریف گرامشی از ،همه فیلسوف و روشنفکرندعزیمت از اینکه با  )١

کائوتسکی نظر  مبتنی بردریافت  سست ازگ همگرایانه و رایج بورژوائی و نخبه یافترگسست از د هم گسست

ریافت دسلطه متناظر با ‑ی قدرترابطه . با این گسستمسلط است مارکسیسم روسی دهد که برمعنا می

نفی  طبقهر ب ی کاردینال حزبیو الیه ی حزبسلطهمکانیسم ایدئولوژیک تولید و بازتولید یعنی  فوق

ر روند دای حرفه روشنفکران یدو پهلوی حزب و نقش نظریهتغیري بنیادی در  این دریافت از .شودمی

ی رابطه ژهبوی در این نظریه شود.نتیجه می ی هژمونیک)اثبات/نفی روابط اجتماعی (و شکلگريی رابطه

به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ و سیاست  و نقد آن ١٩)فهم روزمرهعقل سلیم (=با  ایروشنفکران حرفه

 گريد.مورد توجه قرار می

تغیري  زنی مفهوم هژمونیجدید از نقش و کارکرد روشنفکران در روند سلطه/رهائی ) با توجه به دریافت ٢

 نني این مفهوملنزد است.  ی رهربی سیاسی (لنني)نظریه و تغیري »تکمیل«کند. این تغیري در راستای می

ثل م ،ها و طبقات اجتماعی فرودست در یک جامعهی گروهرابطهطبقه و عمدتا برای تعریف  تنگ و

گر چه  .به کار رفته استدر روند انقالب کارگران و دهقانان در روسیه،  صریحا تعریف طبقه را نیز او ا

که طبقه «منوط به مبارزه برای هژمونی ذکر کرده است  را ونی هژمی ایدهاز منظری مارکسیستی، تا آنجا 

یا  صنفداند، یک طبقه نیست، یا هنوز یک طبقه نیست، بلکه یک گذارد و ارزش آن را نمیکنار می

ا ر جنینی و رایج در روسیهبرداشت گرامشی اما آن را تعمیم نداده است.  ٢٠»ی کل اصناف است.مجموعه

عمال قدرت اتولید و  هایمکانیسمدهد، و در آن یکی از تعمیم میمختلف به روابط بني طبقات  و گسرتش

ترتیب  به اینی آن به معنای گرامشیانه هژمونییک پای  بیند.نیز می را از مجرای دولتمنجمله طبقاتی 

حرف  پرولتاریا» رهربی«یک لحظه در روند شکلگريی طبقه و (که از آن تحت عنوان ی لنینی نظریهدر 

قرار  و آزادیایدئولوژی  ،دولت سیاست،ی نظریهمربوط به و یک پای دیگرش در پروبلماتیک زند) می

 .دارد

 ثبر بافتار همني بحدر ادامه و 

 ینظریهتر یا عمومیو  آنی خود ویژه» ساخت مادی«و تحلیل دولت  یمارکس ینظریهعناصری از ) ٣

ط قدرت ابوحفظ و تضمني ر روند ی دستگاهی است که درشکل ویژهدولت هر  .دنیابانکشاف می روبناها

ین نظریه در ا .گريدشکل میی آنان در یک جامعه و بواسطهبر بسرت مبارزات اجتماعی اجتماعی نامتقارن 

تعیني  و انکشاف آنطبقاتی (تاریخ) برای تعیني فرم دولت ‑بر خالف سایر نظرات مبارزات اجتماعی

نهاده » درک همگانی« common sensرسد به جای ی سانتوچی به نظر مینوشته» آنتونیو گرامشی«در ترجمه فارسی  ١٩

رتجمني م ی مناسبی نیست.فهمد، واژهرسد با توجه به آنچه گرامشی تحت عنوان عقل سلیم میشده است که به نظر می

 آید. اند که به نظر صحیح میگذاشته» فهم روزمره«آلمانی به جای آن 

20 ‘From the standpoint of Marxism the class, so long as it renounces the idea of hegemony or fails to appreciate 
it, is not a class, or not yet a class, but a guild, or the sum of a total of guilds’. Lenin, Col. Work, vol. 17. S. 57  

                                                 



از دولت به نظر او  های، علريغم محدودیتنزد گرامشی دولت )٢١برومر ١٨(مقایسه شود با کننده هستند. 

به طور  »دولت جامع«به  گريد وفاصله میمارکسیسم روسی مسلط در  یافتدربر حسب  ناب مثابه ابزار

شکل ویژه فقط  ،»ی سیاسیجامعه« ،در شرقدولت  .یابدمی انکشافدر غرب به طور خاص و  عمومی

ط در وجه نه فق و فائق آمدن بر بحران فکری مارکسیسم معاصربازتعریف برای در و این نظریه  است.آن 

ه در سطح ) بلکبر حسب غالب بودن این وجه یا آن وجه در عمل انقالبی در تدوین اسرتاتژییعنی عملی (

(پس از  دولت جامع شوراهایا روند انحطاط  ١٩١٧فهم روند انحطاط انقالب برای برای مثال  نظری

 )»ناب«ی یافتهسازمانقهر ، با تساهل بگوئیم »جامعه سیاسی«تدریجی آن به و و تبدیل مجدد انقالب) 

 مارکسیسم روسیاز و گسست جادوزدائی آن و به این ترتیب از  ٢٢»جادوزدائی«و و سپس فروپاشی سیستم 

کنار نهادن   .است حیاتی ،بدون آزادیمارکس ، قرائت اتوریرت مارکسیا 

 ٢٣ولویتاالیسم باز تعریف شده و در آن بر نقش تاریخ و ) فلسفه مارکسی به عنوان رفع ماتریالیسم و ایده۴

کید می سیاست همانی تاریخ و سیاست به بیانی افراطی نتیجه از این گرامشیرسد به نظر می شود.تا

کسیسبا در این راستا  ٢٤»تمام زندگی سیاست است«گريد: می کید بر پرا گاهی و نسبت این دو با  ،تا آ

 آید.دترمینیسم به بیان میامتناع از  ،یکدیگر

کردبه یکدیگر مربوطند و فقط میمذکور عناصر   .توان آنان را تحلیلی از یکدیگر جدا 

اثر در «، ٢٥»سیستم در حرکت«: که آنان گفته شده استبه درستی های گرامشی در کل یادداشتدر مورد 

م هستند. الز» ثر بازا« ،»دریافت در حال شکلگريی« در حال پیشرفت،٢٧»گفتگوی«، یا ٢٦»حال پیشرفت

تناقض، مبهم، گاه مها یادداشت ،های گفتگوی در حال پیشرفتقیقا به خاطر ویژگیبه توضیح نیست که د

تخاب ، ان، گذرامفاهیم مناسب/نامناسبکاربرد  های موقت، منصفانه/نامنصفانه،ناتمام، شامل قضاوت

کنده و  به ظاهر حداقلگاه غري منسجم و در هر حال در کل  ،هادقیق/نادقیق واژه   .ستندغري سیستماتیک هپرا

ی هباید همخوانده است، بر حسب او می» به یادآورانه«، »شتابزده«هایش را یادداشتنیز خود گرامشی 

21 Marx, MEW, Bd. 8, s. 197. 
 . فته از هابرماس استربر گ در این مورد  جادوزدائی ٢٢ 

Die nachholende Revolution, in Kleine politische Schriften VII (edition suhrkamp) 
23 Primat 
24 GH, Bd. 5, H8, §61. s. 979 

25 Alberto Burgio, Gramsci. Il sistema in movimento, Rome, DeriveApprodi, 2014, nach : Anthony Crézégut - 
Inventer Gramsci au XX ème siècle Décomposition d’une intelligence française au prisme italien. 
26 Joseph Buttigieg, The Prison Notebooks: Antonio Gramsci's Work in Progress, in: Marcus E. Green (ed.), 
Rethinking Gramsci, 2011, s. 301ff 

  :مقایسه شود باهمچنني پلمیکی بوده است. ‑اش گفتگوئیی خود گرامشی زندگی فکریبه گفته ٢٧

MAURICE A. FINOCCHIARO - Gramsci and the history of dialectical thought, 1988. S. 147  

                                                 



 شوند.یافت می» گاهینابه«و » دقتیبی«که در آنان ها دوباره دقیق خوانده  و بررسی شوند، چرا یادداشت

اند و گاه ممکن است الزم شود، آنان را با توجه بدون دسرتسی به ماخذ نوشته شده هایادداشتنویسد: می

به   و بخشندای میاهمیت ویژهاین امور به تفسري و نقش خواننده طبعا  ٢٨به ماخذ رادیکال تصحیح نمود.

  .افزایندمیخواننده  ینبی/جهانامکان تسری نظر

در  از یک اثر سیستماتیک که پردازند نمیائلی ی مسها به همهاین یادداشت توان گفتبا قطعیت می

کسیسی را نمی از این روتوان انتظار داشت؛ میموردی خاص   شانگريند که موضوعجای متون و پرا

ور ریخنت و به د روسی اتوریرت مارکسیسماشکال مختلف نقد هدفشان و  در قرن حاضر بازتعریف مارکس

زئی جاز نقد دیامات استالینی به مثابه از قرائت مارکس و ها فقط به ما عناصری . این یادداشتاست انآن

بحران  می مارکسیسی شکل اولیهیابقا انهگرامشی یاز منظر .کنندارائه میرا  سلطه یایدئولوژی دولتیاز 

کم بر آن شرق که در پی فروپاشی بلوک را روسی در قرن گذشته سخت جان زده اما ز عمدتا هنوو بحران حا

  توان چنني خالصه کرد:می ،ندموجودمختلف در احزاب 

 ( فلسفه و تاریخقطعی جدائی ) تعیني  باتی و سنلوحانه ساده به شکلچه و بنابراین عدم فهم تاریخ

بني  (ها)توساطو » در تحلیل نهائی«عملی حذف  به عبارت دیگر ،به شکل بالواسطهاقتصادی کنندگی 

کمرنگ کردن یعنی حذف لحظات مختلف حیات اجتماعی چه به شکل ندیده و ؛ امکان ناهمزمانی یا 

در نتیجه  و هیچگاهبه  »تحلیل نهائیدر «ی عملی مفهوم مارکسی »ترجمه«  ،ی متقابل آنانگرفنت رابطه

کمرنگ کردن یعنی حذف عدم وجود عملی تعیني کنندگی اقتصاد  ال در اشک گذرا همزمانیامکان یا 

  ).فرانسوی ساختگرائیدر منجمله  ظریف آن

ه همه کند کهگلی را فرض می »عقل«و وجود  »شناخت مطلق«که به طور ضمنی ( صدائیتکتسلط ب) 

و   .خواهد بر همه تحمیل کندرا می اساس این شناختو عمل بر ، یا خواهد یافت یابدچیز را شفاف می

 برد.)جهان می »تئاتر«ی به صحنهای فلسفی مضحکهمنجمله بدین ترتیب 

مال قدرت عتک صدائی بدل به مکانیسم تضمني ا  .صدائیمبتنی بر تک اتوریرت شکل سازمانیابیپ) 

رهربی  آنتر از ابتذال شکنندهی شود که شکل کمال یافتهروابط سلطه در تشکل میتضمني یعنی 

و آرمانشهر در آن  است و حتی موروثیالعمر و امروزی لیدر مادام» شیک«یا به بیانی » العمرمادام«

   .است» افزونمزد گورکن از آزادی آدمی «در آن که است سیستمی 

ی واحد مبتنی بر جبههعمدتا ( نتایج سیاسی/عملی ناشی از آنو منطق و ابزار تحلیل وضعیت ) ت

 .است و از دست رفنت استقالل طبقاتی یف و شکل مبتذل سیستم تضادهای مائو)یرتدیمی

28 GH, Bd. 3, H4 (XDI), § 16, ,s. 476 

 .Heft 8, Bd. 5, 941و   ,Anm. 3 zu Heft 4, § 16, Bd. 3, A225 همچنني مقایسه شود با

                                                 



 مدنی، سیاسی و غريه در نظریه و عمل. هایغیبت آزادی )ث

ه بدل بیابد و طبقه در این نظرات مقامی صوری می .تر از همه: گذاشنت حزب به جای طبقهمهمچ) 

توان مشکل اصلی مارکسیسم روسی و یکی از مهمرتین علل (این مشکل را می شودسیاه لشکر احزاب می

 .)تلقی کردانحطاط انقالب روسیه ذهنی 

 تواند آنان را بپذیرد/نپذیرد، حاویکه انسان می یهای مربوط به بوخارین، صرفنظر از نتایجیادداشت
توان به خصوص با نشان دادن سئواالت و اشارات مهمی هستند که از طریق دنبال کردن برخی از آنان می

ارکسیسم مکارکرد ایدئولوژیک دیامات استالینی و ی فلسفه) با نسبت دریافت بوخارین (به ویژه در حوزه
   نیاستالی توتالیرتسیستم  ودر روسیه  ٢٩ناسیونالیستیحکومت (مشروعیت)  امندیی روبه عنوان پایه روسی

  ،ت رفرمیسمو در نهای )ای مکانیکیافتادگی مارکسیسم (به شکل دترمینیسم، نظریهبه چگونگی از ریخت
گاهی (= مارکسیسم و تبدیل  فع وضع موجودادم الیرت به یک ایدئولوژی توت )و راززدایانهانتقادی » مطلقا«آ

کترب ١٩١٧و موید روابط و مناسبات سلطه پس از   در احزاب سنتی نزدیک شد. در روند شکست انقالب ا
نیز غري مارکسیستی است)، طرز تلقی  ٣٠نقد برداشت بوخارین به عنوان نوعی دترمینیسم (که به زعم لوکاچ

ی، نظر او در مورد ماتریالیسم، دیالکتیک، دولت، گرائی او از غایتسطحی یا به زعم گرامشی کودکانه

تری بنیادی تر وتکنولوژی و غريه توسط گرامشی و لوکاچ را باید به عنوان مقدمه یا عناصری از نقد عمومی

 به جریانات موید امروز تلقی کرد و از آنان فراتر رفت.

خارین چند نام کتاب بوگوید میبود که  باید با فینوچیارو موافقی مربوط به بوخارین هادر مورد یادداشت

ی آموزش و پرورش که ) نقد نظریه ٣١کند:های مربوط به بوخارین را ارائه میمحور اصلی یادداشت

کند کتاب خواست آموزشی بودن را گرامشی ادعا می .دهدآموزشی بودن کتاب را مورد توجه قرار می

گر چه اثر کلتی،  ٢٩ ، اشکاالت بسیار دارد و رضایت بخش نیست، اما او به عنصر ناسیونالیستی »ی استالنيدر مورد مسئله«ا

 به بعد: ٢٩روسیه در ایدئولوژی توتالیرت استالینی اشارات متقن و جالبی دارد. رجوع شود به صفحات 

LUCIO COLLETTI - Zur Stalin-Frage, INTERNATIONALE MARXISTISCHE DISKUSSION, MERVE 
VERLAG BERLIN, 1970. 

 در عني حال مقایسه شود با:
Leszek Kolakowski VOLUME III - MAIN CURRENTS OF MARXISM, ITS RISE,  GROWTH, AND 
DISSOLUTION, s. 62ff. 

 بازگرداندن مرزهای روسیه به پیش از انقالب، و تقسیم امیالیستی در مورد شووینیسم روسی و تالش رژیم استالینی برای

استالني رجوع شود. این قرارداد، بویژه پروتوکل مخفی، مبني اوج این  ‑اروپای شرقی به پروتوکل مخفی قرارداد هیتلر

 شووینیسم است.

 لوکاچ، همانجا  ٣٠
ر د ».عنوان منطبق بر محتوای کتاب نیست«کند که ذکر می) ٢۶یادداشت (هائی که پیش رو دارید گرامشی در یادداشت ٣١ 

 شود.نیز همني قضاوت می ٣جلد  ۴دفرت  ١٣یادداشت 

                                                 



کسیس به اعتب)، ب) نقد فلسفی از منظر فلسفههاهمني یادداشت ١٣یادداشت کند (برآورده نمی ار ی پرا

وخارین در بکتاب، پ) نقد متدلوژی به خاطر آنکه  عنوان ی ماتریالیسم تاریخی درادعای توضیح نظریه

یعی) طب (یا متد علوم بر حسب یک مدل عمومی علمیرا  شناسی مارکسیستیخواهد جامعهمی شکتاب

 ٣٢.ارائه دهد

 اریخگرائی گرامشیت

هوم تاریخ دهد مفرا تشکیل میبه مارکسیسم روسی ی انتقادات گرامشی ای که پایهیکی از مفاهیم اصلی

کید توان آن را با توجه به است. برای گرامشی می ی در گزاره »ی مطلقتاریخگرائی«مفهوم در  آمیزمبالغهتا

کسیس تاریخگرائی مطلقفلسفه« قلمداد نظری کز ثقل امریکی از ، )١، تذکر ٢٧(یادداشت  است ٣٣»ی پرا

کردی طبقاتی) (مبارزهتوان تاریخ کرد. در این دریافت نمی و فلسفه  تاریخآن طور که  ،را از فلسفه جدا 

ساختگرائی  وسنت مارکسیسم روسی  بر حسب )»ماتریالیسم تاریخی«و » ماتریالیسم دیالکتیک«(در شکل 

و  »تاریخی ساخنت فلسفه«خواست فلسفه او با دریافتش از تاریخ و  ٣٤د.نشومی از هم جدافرانسوی 

 .آوردان میرا به بیمتافیزیک در مارکسیسم روسی  یلوحانهساده »نقد«منجمله همانی فلسفه و تاریخ این

ی دریافت بوخارین قرار دارد که تاریخ برایش در اصطالح و نظریه ی مقابلدریافت گرامشی درست نقطه

کید او بر حسب سنت ماتریالیس» ماتریالیسم تاریخی« انف و پلخ یم عامیانهارزش ثانوی دارد و تا

  ٧١فینوچیارو، همانجا ص  ٣٢
 ١٩٣٢مارس ‑های زندان فقط سه مرتبه به کار رفته است. اولني بار در فوریهدر یادداشت» تاریخگرائی مطلق«اصطالح  ٣٣

گوست همان سال در یادداشت مربوط به ‑ژوئیه) در ٢٠۴یادداشت  ٨(دفرت  همني مجموعه)  ٢٧(یادداشت » ارتودکسی«آ
کید کرد. مورد سوم کم و بیش ژوئن» ماتریالیسم تاریخی«در اصطالح » تاریخی«کند باید بر که در آن مطرح می ژوئیه ‑تا

 در زیر:» تاریخگرائی مطلق«درآیند  ) است. برای اطالع بیشرت رجوع شود به ۶١یک سال بعد، دفرت پانزدهم یادداشت 
Peter D. Thomas Historicism, absolute,  
http://www.neu.inkrit.de/mediadaten/en/en_archivehcdm/absolute_historicism-hcdm.pdf 

 
اند. انگلس از را مارکس/انگلس به کار نربده» ماتریالیسم دیالکتیک«تذکر این نکته خاىل از فایده نیست که اصالح  ٣٤ 

 گرامشی در همني مجموعه. ١٧ع شود به یادداشت رجو نام برده است.» ماتریالیسم مدرن«ماتریالیسم مارکس تحت عنوان 

 به دکرتین رسمی احزاب طرفدار مسکو در سال جدائی آنان از یکدیگر و تبدیل جدائی روند بدل شدن این اصالحات و 

بدل این جدائی  ١٩٣٨ )»ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی«دیامات ( انتشاربا فرمان استالني آغاز شد و با  ١٩٣١

 گرامشی در همني مجموعه. ١٧رجوع شود به یادداشت  به اصل اعتقادی گشت.

                                                 

http://www.neu.inkrit.de/mediadaten/en/en_archivehcdm/absolute_historicism-hcdm.pdf


کید گرامشی برعکس بر تاریخ ٣٥انرتناسیونال دوم بر ماتریالیسم و تقلیل آن به ماتریالیسم اقتصادی است ، تا

  ٣٦)٢٧(یادداشت  ».ی متافیزیکی داردریشه«و نه بر ماتریالیسم که به زعم او  مذکور است در اصطالح

ماتریالیسم ماقبل » تصحیح«ی مارکس فقط )، فلسفه٣٧از نظر این مکتب (به زعم گرامشی و ایضا لوکاچ

گویا با افزودن دیالکتیک به ماتریالیسم صورت پذیرفته است؛ » تصحیح«این  )١۶(یادداشت  آن است.

. است+ دیالکتیک هگل  ١٨ماتریالیسم قرن =  ماتریالیسم دیالکتیک: در این نوع مارکسیسم نتیجه اینکه

در این نظریه تفاوت فلسفی مارکس با پیشینیان ماتریالیستش فقط در کاربرد دیالکتیک تغیري جهت داده 

رامشی گرایانه از دیالکتیک، به زعم گشود که صرفنظر از دریافت شماتیک و تقلیلی هگلی تلقی میدهش

الکتیک دیسئوال بیشرت شاید این باشد  ی عدم وجود تاریخ در آن متافیزیکی است.فقط به واسطه

کی شده چه یماتریالیستی شده چه تفاوتی با دیالکتیک هگلی از یک سو و از سوی ماتریالیسم دیالکت

نه ستی و در کل این فلسفه که دیگر نه ماتریالیبه زعم گرامشی  نسبتی با ماتریالیسم ماقبل مارکسی دارد؟

الکتیکی و که هم دیاجتماعی است ای تاریخی فلسفهدیالکتیکی به معنای ماقبل مارکسی این دو است، 

 تاریخی است.مارکس ماتریالیسمی » ماتریالیسم مدرن« است.هم ماتریالیستی به معنای جدید 

توان مفهوم ماده برای مثال میو تاریخی بودن فلسفه تاریخ از  گرامشیانه و اثرات دریافتبرای فهم تفاوت 

 روسی »ماتریالیسم دیالکتیک«در یا در دریافت سنتی » ماده«ذکر و آن را با مفهوم نزد او و انکشاف آن را 

گر چه مش، گرامشی به نظر لوکاچ  ،ت از طبیعتدر این نکته و اصوال در مورد دریافمقایسه کرد.  ، روطا

 کند، اما به زعمبشروع  است از مفهوم فیزیکی ماده ممکنبر حسب گرامشی انسان  ٣٨شود.نزدیک می

صادی عنصری از تولید اقت او این ماده نه به طور مجرد بلکه باید در ارتباط با انسان(ها)، بویژه به عنوان

ادی ی نريوهای ممجموعه«) مفهوم (بر بافتار اجتماعی ی خود در ادامهکه به نوبه ،مورد توجه قرار بگريد

عنای مبا عزیمت از این نتیجه به سادگی قابل روئیت است که . شودنتیجه میبه عنوان امر مادی  »تولید

(های) سوژه و /جامعهرابطه با انسانو در کند بر بسرت تغیري تاریخ و با تاریخ تغیري می» مادی«صفت 

که به سطحی بودن  Bd. 6, H11, §70, s. 1492-3و همچنني در  Bd. 2, H3, §31, s. 352-3گرامشی در یادداشت ٣٥  آنجا 
لخانف اشاره پ عامیانه بودنباز به  ،بازتاب سنت فلسفی پلخانف استدر مورد البریوال که قضاوتش  تروتسکیقضاوت 

 دارد. 
 :در بخش مربوط به گرامشی در اثر زیر ی زیر از گرامشیهمچنني مقایسه شود با قرائت در خطوط کلی ساختگرایانه ٣٦ 

MODELLE DER MATERIALISTISCHEN DIALEKTIK herausgegeben von HEINZ KIMMERLE, s. 211ff 

 فوق الذکر اثر بوخارین. بازبینی لوکاچ در مورد فوئرباخ دررجوع شود ٣٧ 

شود. همني مجموعه. در این یادداشت به امکان برداشتی دوآلیستی از نظریه لوکاچ اشاره می ٣۴رجوع شود به یادداشت  ٣٨ 
ی جموعهلوکاچ، در م» مارکسیسم ارتدکس«ی در مورد برداشت لوکاچ و تفاوت او با انگلس رجوع شود برای مثال به مقاله

 ی فارسی.در ترجمه ۵٧۶ص  ۶به خصوص زیر نویس » و آگاهی طبقاتیتاریخ «

                                                 



با هر تغیريی  ٣٩ .شودمیبدل اجتماعی، متغیري و تابع انکشاف تاریخی ‑، به دریافتی تاریخیاجتماعی

آنچه قبال بوده  رد پایفقط  دیالکتیکی‑مفهوم با یافنت معنای دیگری بر بسرت تاریخ در نگرش تاریخی

 همچون ماتریالیسمسنتی روسی/دریافت مارکسیسم این درحاىل است که در  کند.حفظ میرا است، 

 ،دگريها/جامعه قرار نمیثابت است و در رابطه با انسانجوهری  ،ی بحتماقبل مارکس ماده ٤٠جوهرگرای

ه قرار ی متقابل با مادکه در روند تاریخ در رابطه نداردگویا وجود  ایفعال زندهی سوژهدر این ماتریالیسم 

 .و یکی از علل تغیري خویش و ماده است دارد

 و دیالکتیک ١٨قرن  مذکور، (یعنی جمع ماتریالیسم دریافت سنتیبر خالف  شودبدین ترتیب دیده می

ریافت دسم نیز، در دیالکتیک به ماتریالی» ورود«تاریخ بلکه با » ورود«گویا نه فقط با که ) هگلی

در  ،ه استو با فراایست) تغیريی صورت نگرفتدر کل نظریه (مفاهیم، نسبت آنان با یکدیگر  تیماتریالیس

 ٤١را رفعسی یا مارکمارکس، ماتریالیسم مدرن  فویرباخگرامشی با تکیه ضمنی بر تزهای دریافت تاریخی 

ر مبتنی ب ماتریالیسم کند، اینهمه چیز تغیري می ،)آنان انتقادی ٤٢بازسازییا ( آلیسم و ماتریالیسمایده

کسیس  لوکاچ و نقد او و همچنني (مقایسه شود با تز یک فویرباخ .است یا بگوئیم ماتریالیسم اجتماعی پرا

کید با توجه به این دریافت  ).بر دیالکتیک طبیعت انگلس ماتریالیسم « بر تاریخی در ترکیبگرامشی تا

ه کار در واقع خود ب .را باید فهمید ی نویندیالکتیک در روند شکلگريی فلسفهبر نقش و  ٤٣»تاریخی

این راستا  درای در دریافت دیالکتیکی (چه هگلی و چه مارکسی) دارد، که نقش ویژه» رفع«گرفنت مفهوم 

 فلسفه در خود روند نقد ٤٤ایمقوالت شالودهاز دهد که به زعم او دیالکتیک به عنوان یکی نشان می

کسیس  شناسی ی شناخت و چه در هستیچه در نظریهحضور دارد. نمونه و اوج این رفع را در خود پرا

 به بعد.١۵٨ص  ، همانجا،. فینوچیاروBd. 6, H11, §30, 1434-8، دفاتر زندان، رجوع شود به گرامشی ٣٩
40 substantialist 

٤١ Aufhebung سم کالسیک الیبه معنائی است که به طور ضمنی انگلس به آن اشاره دارد وقتی طبقه کارگر را وارث ایده ،رفع

ع فلسفه رف زند.ی حق هگل در مورد فلسفه و از رفع آن حرف میداند. یا به معنائی است که مارکس در نقد فلسفهآلمان می

یز نبه کاپیتال مارکس  گريد.ق فلسفه از طریق رفع آن صورت میآن و تحق Verwirklichungبه زعم مارکس از مجرای تحقق 

الیسم ماقبل مارکسی آلیسم و ماتریتوان به عنوان رفع نگریست. به لحاظ فلسفی در واقع کاپیتال وجه اثباتی رفع بني ایدهمی

 ارد.)ی رفع دهگل در آن اشاره به حضور امر مرفوع در نتیجهمنطق ی عقالنی هست (وجود هسته نیز

42 Rekonstruktion 

 ی بحث ارتدکسیتوان بر حسب توماس به عنوان ادامه. این یادداشت را میها (راجع به ارتدکسی)در همني یادداشت٤٣ 

تالني لنینیسم به روایت اس‑اجباری تحت عنوان مارکسیسم‑(منجمله بحث لوکاچ) و ارتدکسی جدید دولتی ٢٠های در سال

 دید.

Peter D. Thomas, The Gramscian Moment, Philosophy, Hegemony and Marxism  

44 constitutive 

                                                 



نویسندگان مفسر گرامشی در  از برخیمشکل  ٤٥توان دید.می فویرباخبه عنوان نمونه در تزهای مارکسی 

نني چدر ) هایادداشتهمني در دیالکتیک یادداشت ( در مارکسیسم او است.و نزد گرامشی » رفع«فهم 

(این و  دهامور رفع شجدید با مثبت  امر ،دیگر نه این است و نه آنهمواره  ،بسته به منفیت ،نتیجه یرفع

گر چه گرامشی مفهوم  متفاوت است. ،شوندمی» ذوب«که به یک معنا در هم  آن) در این جا باید افزود ا

توان د، میدانبه کار نربده است، اما با توجه به اینکه همه چیز را تاریخی میشناخته و نمیفراتعیني را 

ری از سنتز شباهت عناصمفاهیم نیز دارای تبارند و شود. گفت رفع نیز تاریخی و بنابراین فراتعیني می

کن (محصول رفع) با عناصر پیشني  بدون  .و در بهرتین حالت داللت بر تبار مشرتک دارد صوریابتدا به سا

و  توان والدین را تشخیص داد،نمیحتی در سطح مشخص در فرزند به طور بالواسطه الزاما تبارشناسی 

 توان اینان را یکی و جایگزین یکدیگر کرد.نمی در هر صورت تازه

استقالل ) دهدنیز معنا می های پیشنيبر فلسفه ائق آمدنفدر اینجا  (کهبا رفع  برای گرامشی به عالوه

کسیس فلسفه ‑جممنسمنحصر به فرد بینی جهانبه بدل که آن را  استقالىل .شودمربهن میی پرا

، جدا از سایر گروه اجتماعییک و مختص به  ٤٧کامال متمایز از سایر نظرات ٤٦عقالنی‑دستگاهمند

کسیس ی پرافلسفهعناصری از (منجمله با بدل شدن  هژمونی توانائی به آن و سازدمی های اجتماعیگروه

با  .دهدمیرا  ای که زندگی جدیدی در آن جریان دارد،بوجود آوردن سازمان اجتماعی و روزمره)به فهم

گسستنی ی پیوندباز سازد ما را قادر میگرامشی گرائی  تاریخی«شانتال موف باید گفت:  ني تئوری و بنا

کسیس در قلب مارکسیسم،   ی آزاد)(ترجمه ٤٨»ی انقالب برقرار کنیم.هی آن به عنوان فلسفهدر مرتبپرا

شرط این استقالل  هابینیو انواع جهان ٤٩»ی فهم فلسفههای کهنه و طریقهفائق آمدن بر فلسفه«رفع یا 

، شودیم در غري این صورت مارکسیسم در بهرتین حالت در وجه فلسفی یک التقاطبه زعم گرامشی است. 

ه بکه به آن چند اصل » ماده«ی متافیزیکی و جاودانه‑هائی حول مفهوم غري تاریخییعنی مجموعه گزاره

ه زعم گرامشی برفع  .توان دیددیالکتیک اضافه شده است، آنطور که در وجه فلسفی کار بوخارین می عنوان

(به ء بنیادی اجزا . این دواست(و باید افزود دیالکتیک) صورت پذیرفته  مشخص گرائیاز طریق تاریخ اما

 ؛ستاریخگراتادی یبه طور بن نظر اوهستند که به  یمارکسطرز تلقی  )»ارگانیک« اجزاءبیانی گرامشیانه 

که امکان طرح و حل حداقل شود اطالق میآن دسته مفاهیمی به مارکسیسم گرامشی اجزاء ارگانیک در 

 دهند.نظری را مییک مسئله واقعی و تئوریک در چارچوب دستگاه 

 ها.همني یادداشتدر دیالکتیک یادداشت  ٤٥ 

46 Konsistent-Systematik-Rational 
 .٢٧یادداشت » مفهوم ارتدکسی«ها همني یادداشت ٤٧

48 Chantal Mouffe - Gromsci and Marxist Theory, s. 7,  

 .٢٧یادداشت » مفهوم ارتدکسی«ها یادداشتهمني ٤٩ 

                                                 



مارکس و  ی، نظریهباید ذکر کرد طبعا با توجه به وجود انواع تاریخگرائی و منازعات نظری در این رابطه

های موجود تقلیل داد و تفاوت صرف و ساده تاریخگرائیفقط نباید به توان و نمیتفسري گرامشی از آن را 

 ظر نگرفت.را در ن» تاریخگرایانه«بني این نظر و سایر نظرات 

 گرامشی و دیگران، نه فقط در خود دریافت از تاریخ،‑ارکسمدیالکتیکی مشخص و اختالف تاریخگرائی 

از نظر  اجتماعی نهفته است.‑های انسانیتاریخ در برآمد و تغیري پدیدهتاثري ی بلکه در وساطت و نحوه

بقاتی) ی طمشروط به تاریخ (مبارزه منجمله خود مارکسیسمچیز، » هر«تغیري  در نهایتگرامشی ‑مارکس

گرامشی و دیگران (اعم از ذهنگرایانه، ‑بنابراین اختالف تاریخگرائی مارکس ٥٠است.در جوامع طبقاتی 

کونومیستی و غريه) گرایانه، دترمینیستی، ساختغایت در چگونگی  ،در خود تاریخگرائیفقط گرایانه، ا

ر تحلیل های بیواسطه و بواسطه، دکنندگیتعینيعنی فهم به یک مفهم مثبت شرایط تاریخی و نفی آن (

ه ی تاریخی و تغیري دیالکتیکی در آن بدر چگونگی فهم لحظهبلکه و به عالوه ؛ نیست )و غريه نهائی

ی بواسطه/بیواسطه در چگونگی هستی/نیستی، تداوم/انقطاع و در نتیجه عنوان یکی از عوامل تعیني کننده

گامر اجتماعی بسته به چیستی امر و جای آن در تاریخ نهفته است. » هر«صريورت   اهی این امر در مورد آ

گاهی فلسفی و علمی)  (و به طور خاص  هر کشفی منجمله کشفیاتکه به این معنا نیز صادق است. آ

گفته ٥٠  ی انگلس در زیر و اشاره او به ربط و ضبط نظرات با زمانه مفید است. مسئله در زیر نه تحلیل احتماال در این راستا 
زمانه  ی متقابلی صریح به رابطهباید داده شوند، بلکه اشارهو تشخیص تغیرياتی است که به زعم انگلس در مانیفست می

ی مانیفست و تغیريات آن از یک سو و از سوی دیگر نظریه و تغیريات آن به تبع تغیريات در تاریخ واقعی. انگلس در مقدمه
گرچه در عرض بيست و پنج سال اخير شرايط و اوضاع قويا تغيير يافته، با اين همه، اصول کلى مسائلى که در «نویسد:  می

ر بعضى د شده است رويهم رفته تا زمان حاضر نيز به صحت کامل خود باقى مانده است. شرح و بسط داده» مانيفست«اين 
ده، ذکر ش» مانيفست«همان طور که در خود جاها شايسته بود اصالحاتى به عمل آيد. اجراء عملى اين مسائل اصوىل، 

انقالبى که در پايان فصل دوم  و به همني جهت براى آن اقدامات هميشه و همه جا مربوط به شرايط تاريخى موجود است
قيد گرديده است به هیچ وجه اهميت مطلق نمی توان قائل شد. در شرايط امروزى شايسته بود که اين قسمت، از بسى لحاظ 

به بعد و رشد سازمانهاى حزبى  ١٨٤٨به شکل ديگرى بيان شود. نظر به تکامل فوق العادۀ صنايع معاصر در جريان سالهاى 
ه با اين تکامل صنعتى همراه است؛ و نيز نظر به تجربيات عملى که اوال در انقالب فوريه و آن گاه به ميزان طبقۀ کارگر ک

بيشرتى در کمون پاريس، يعنى هنگامى که براى نخستني بار مدت دو ماه پرولتاريا حکومت را به دست داشت، حاصل 
کنون در برخى قسمتها  به طور  طبقۀ کارگر نمی تواند«ويژه آن که کمون ثابت کرد که به شده است.  کهنهآمده؛ اين برنامه ا

(رجوع کنيد به ک.  ساده ماشني دولتى حاضر و آمادهاى را تصرف نمايد و آن را براى مقاصد خويش به کار اندازد.
جا اين ، که در آن ١٥مارکس. جنگ داخلى در فرانسه. پيام شوراى کل جمعيت بني المللى کارگران، چاپ آلمانى صفحه 

وسياليستى هاى سفکر به طور کامل ترى شرح و بسط داده شده است.) به عالوه به خودى خود واضح است که انتقاد از نوشته
را در بر ميگيرد و نيز مسلم است که مالحظات مربوط به مناسبات  ١٨٤٧براى امروز ناقص است زيرا اين انتقاد فقط تا سال 

گون اپ وزيسيون (فصل چهارم)، گو اين که رئوس مسائل آن حتى امروزه نيز به صحت خود باقى کمونيستها با احزاب گونا
ه از و تکامل تاريخى، اغلب احزابى را ک وىل باز برخى از جزئيات آن کهنه شده زيرا وضع سياسى کامال تغيير کردهاست، 

(توصیه  )١٨٨٨ی فارسیمقدمه ، ترجمه ، انگلس،(به نقل از مانیفست» آنها نام برده شده از صفحۀ روزگار زدوده است.
کیدات از منند.)  (به نقل از ترجمهشود به واسطهمی . به ی فارسیی دقیق نبودن ترجمه به منت اصلی رجوع شود.) (تا

 شود در صورت امکان به اصل رجوع شود.)علت عدم دقیق بودن ترجمه توصیه می

                                                 



بصريت ...) (امل یافته باشد، تا تولید کاالها باید کامال تک« تاریخی دارند.های مادی و شرطمارکس پیش

کمیت از خود تجربه پدیدار شود. ...  یمعل ر سر ب بامیتوان دید که را آنگاه آشکارا میقانون جاذبه حا

ها اساسا ، و بنابراین تحلیل علمی این شکلهای زندگی انسان... تامل در باره شکل آدمی آوار شده باشد.

و بنیاد گفتار او  شودوحی نمیجغد میرنوا به  ٥١»کند.ها را طی میعی این شکلواقی حرکت وارونهمسري 

و ارزش مبادله را بفهمد، نه به اعتبار اینکه ارسط ستهتوانارسطو نمی .است (درحال شدن) امر تحقق یافته

ی بربد، ارزش مبادله پ» راز«توانسته است به نمی او علريغم نبوغش ،، درست بر عکسبوده است» نفهم«

که  این داده است.ی تشکیل ارزش را به او نمیی فهم نحوهاجازه زمانه ،صرفنظر از عوامل دیگر، چرا 

 علريغم ،)واقعی‑ی تاریخیمارکس در پی کمون (یا تجربه نیز صادق است.مارکس خود امر در مورد 

و ساخت، لزوم در هم کوبیدن » استقالل«در مورد  برومر ١٨در بویژه او ی نظرات و نطفهآمیز نبوغ اشارات

کید »کشفی کارگر را شکل آزادی طبقه باالخره«بنویسد  تواندمی ،دولت تواند می و از من) کرده است (تا

اید دستگاه د که در پی انقالب بگویمیو بورکراسی و غريه) پی بربد های دولت (به عدم خنثی بودن دستگاه

افق دید و  ،بدان اشاره کرده استنیز آنچه پیشرت و به این ترتیب  دولت تغیريات ساختی به خود ببیند

رد کارب رمبتنی ب نابی و راه را بر امکان یک تفسري ابزارگرایانه دهدی خود را انکشاف مینظریه

اسري) (بر خالف برخی تفباید افزود . بنددمیدولت در مورد رفرمیستی در نهایت و » ماشني«های استعاره

سمان زیر آ«و  کندآشکار میرا شئ خود  به معنای این نیست که روئیت تاریخی شرطپیشفراهم آمدن 

ک دهد،آنطور که آلتوسر دلخواسته به برخی نسبت می ،گريددر معرض دید قرار می» باز سیس بلکه پرا

مفاهیمی نظري طبقات، دولت به عنوان ارگان وحدت طبقاتی  منجملهو  (انتقادی) مارکسنظری ‑عملی

یدن/ندیدن دهمانطور که در  .کرد ، تا بتوان آن را روئیتو ... باید شکل گرفته باشند) ، مارکس(مانیفست

ط تاریخی شرپیشعالوه بر به موضوع، » نريوی کار«تبدیل  ،(به شکل مارکسی) ی ارزشمقولهو تحلیل 

 .ندالزمنیز شروط دیگر (یعنی انکشاف جامعه) 

مطلق نمودن آن را  باید توان وکه می )٢٧(یادداشت » تاریخگرائی مطلق«گرامشی با صورتبندی افراطی 

به طور کلی و  کمتافیزی مطلق، صرفنظر از ارزش پلمیکی صورتبندی یعنی رد تعبري کرد ی طبقاتیمبارزه

مر گوید، هیچ ادر اساس فقط میاز آن،  حاصل و نتایج عملی، در مارکسیسم روسی متافیزیکرد پای 

گر  اجتماعی خارج از تاریخ ی انسان به افسانهبه عنوان فضای تحقق ضرورت و امکان وجود ندارد، ا

 نش و تبعات آن باور نداشته باشد.آفری

اجتماعی که در زمان و مکان اجتماعی ‑ای، در جهان واقعی هر امر انسانیهای افسانهبر خالف روایت

(ها) نساناست. در این دیدگاه ا ی طبقاتییا محصول مبارزه تاریخی مستقیم/غري مستقیمیابد، تحقق می

 متناقض» ذات«ه امور اجتماعی و تاریخ است. روند تغیري تاریخ در عني حال نقد همزمان سوژه و ابژ

51 Marx, Kapital, K I s. 89 

 

                                                 



هستند  او »ذات«دهد که تشکیل دهنده انسان (به معنای مارکسی کلمه)، در نهایت غلبه بر روابطی معنا می

شود. روند تاریخ می به سوژه (ها)اند و به این معنا روند بدل شدن انسانابژه تاریخ ساختهبه یا آن را بدل 

ی در یک دورهآنان  رفعدر واقع، در عني حال، روند شکلگريی ابژه/سوژه و تبدیل آنان به یکدیگر و 

ی دیالکتیکی) در واقع بیان نظری رابطه مشخص (تاریخگرائی ای است. فلسفهبه شکل ویژهتاریخی 

ر یک د متقابل سوژه/ابژه در روند فائق آمدن انسان(ها) بر روابط تاریخی و تولید روابط به شکل جدید

 است.  ی تاریخیدوره

 کمونیستیاورو، یانهگرا(ساخت در مقابل این برداشت، طرز تلقی مارکسیسم روسی و حتی اشکال جدیدتر

گر چه  )مارکسیسمعلريغم برش با  قاد منرا به عنوان ابژه و » انسان«  (ها)برداشتاین  آن قرار دارد. ا

کید بر تاریخی (یا مبارزهها میساخت کید بر ماتریالیسم (یا ساخت) به جای تا  ،ی طبقاتیپذیرد، اما با تا

و تغیري ابژه به سوژه از مجرای یگانگی تاریخ و فلسفه  )آنانناآرامی ی نحوهو  منفیتچگونگی و  تضادها

کسیس اجتماعی (انقالب) در وجه غالب، بواسطه به  ا،هها و انسانبه دوگانگی (ثنویت) ساختی پرا

 کند.ماقبل مارکسی سقوط می و تاریخیت تاریخ» بدون«به ماتریالیسم  (آلتوسر) »روندهای بدون سوژه«

گر اصوال  ) (ساختگرای فرانسویهمانطور که بالیبار آید، از انسان سخنی به میان میدر این برداشت ا

من راضی «است. به عنوان ضرورت سیستم تئوریک آن نشان دادن آن یا برای حذف فقط ، خواهدمی

تئوریک جای بدهم یا آن را به عنوان امری ضرورت سیستم در نخواهم بود، مگر اینکه [لغت انسان] را 

  ٥٢»بکنم.خارجی حذف 

ی طبقاتی و نقش با حذف مبارزه) ٢٩(مقایسه شود با یادداشت  گرایانهدریافت تکنولوژیدر بوخارین 

گر چه به شکل دیگری . نهدرا به نمایش مییکی از اشکال این سقوط  ،ها در تاریخانسان به (لوکاچ نیز ا

قاد گرایانه بوخارین اشاره و انتتکنولوژیبه دریافت خصوص با اشاره به وجه انسانی در نريوهای مولده) 

 کند.می

رد با لوحانه و مجباز با توجه به منازعات موجود در این حوزه باید ذکر کرد: بر خالف تاریخگرائی ساده

یا تقلیل  و در تمام سطوح تجرید واسطه)(بی عامل مستقیمنشان دادن تاثري تاریخ به عنوان واهی خواست 

الیسم) الیسم/چه در ماتریبر خالف دریافت متافیزیکی (چه در ایدههمچنني   ،یکدیگرادن این سطوح به د

که لحظهاز پدیده حظه کند، یک لابدی ازاله می‑ی تاریخی (و تاریخ) را با خواست کشف حقایق ازىلها 

اجتماعی زمان و مکان اجتماعی یا زمانه به شکل ‑ی وجود هر امر انسانیاز تحلیل نحوه

 است.  مستقیم/غريمستقیم

52Balibar, Reading Capital, The complete edition, p. 271. Pdf-page. 

 

                                                 



امکان دم عبه معنای گرامشی ‑در سطح نظری برای مارکسیا رد متافیزیک عدم قبول حقایق ازىل و ابدی 

موارد،  در ایناین تعمیم تفاوت دارد. نزد این دو، اما  ،تعمیم این یا آن مفهوم خاص به کل تاریخ نیست

که مفهومی، مثل مفهوم  کار و نريوی کار  »یدتول«یا  »روند تولید«آنجا  قابل تعمیم  ی)مارکس در دریافت(یا 

ی ویژگی واین شکل خاص تاریخی است، بر خالف دریافت متافیزیکی، پدیده همواره شکل خاص دارد و 

برای (فهم این شکل خاص،  ٥٣.است تحلیل موضوعآن، فردیت ‑یکتائیدر و بنابراین  ،تاریخیت ،آن

و ماتریالیسم  کیمتافیزیدریافت گرامشی با ‑وجه تمایز دریافت مارکس )مثال انسان به عنوان امر تاریخی

من ض شود، در واقعلوحانه است. وقتی از تاریخیت حرف زده میدر مارکسیسم روسی و تاریخگرائی ساده

ی وجود ی متقابل نحوهشود، از رابطهی وجود آن حرف زده میاز نحوه و آنکه از تعیینات امر مورد نظر

شود، تواند باشد، نیز گفته میای خنثی نمیکه رابطه واسطه)(بواسطه/بی با تاریخ در وشکل خاص  آن

گفنت  تاریخی در شروع کاپیتال که مارکس با تشخص» ثروت«همچون مفهوم   ر جوامعی کهد«آن یعنی با 

کم دارانهی تولید سرمایهشیوه در آنان نهد و می ت را کنارفراتاریخی و متافیزیکی ثرودریافت » است حا

 کند.می تاریخی دارای تاریخ و به این معنامشخص،  آن را بدل به مفهومی

زده  حرف ، تداوم/گسستاز دو گرایش متقابل: گرایش به همزمانی/ناهمزمانی ،از تاریخدر این دریافت 

از  ، دومی ناشیدر آن است بواسطه/بیواسطه یهاکنندگیو تعیني شود، اوىل ناشی از اثر تمامیتمی

 .است آنان بنيو تمایز  فرهنگ)‑ایدئولوژی ،(اقتصاد، سیاستی حیات اجتماعی سه وهلهاستقالل نسبی 

های شهمدوسحرف از بلکه  ،نیست »بخش ذاتی« بر سرسخن  .ه استقالل مطلق است و نه وابستگین

: دو گريدمختلفی به خود میاشکال همزمانی/ناهمزمانی، ندیدن هاست. کنندگیانواع تعینيو  ٥٤درونی

کونومیسم و ساختگرائی  ایدئولوژیک شکل مشهور  بسیارسیار بعلريغم ظاهر  ،در نهایت ،. اوىلهستندآن ا

گر چه تمامیت بین را نفی می(آلتوسر) انجامد، دومی هگلی می ٥٥به تمامیت بین ،آن گرایانهماده ا کند، اما

ها و بني ساخت و دوگانگی غیبت وحدت در روند متناقض تاریخ به و  ٥٦چند پاره »تمامیت«به یک 

  .رسدمی هاانسان

خود « .اصرار بر تاریخیت فلسفه دارد احتماال با در نظر داشنت نظر مارکس در مانیفستگرامشی در مقابل 

های شما تولیدات روابط تولید و مالکیت هستند، [درست] مثل حقوق شما، که چیزی نیست جز ایده

که به قانون ارتقاء داده شده است.ی طبقهاراده ای که محتوی آن در شرایط زندگی مادی اراده ی شما 

 مقایسه شود با: ٥٣ 
Marx/Engels, MEW, Bd. 42, Grundrisse, s. 20ff. 
54 Innere Zusammenhänge 
55 Expressive Totalität 
56 Gespaltete Totalität, (splited Totality)  

                                                 



 در واقع چیزیغريه)  تاریخیت ذهن (فلسفه، حقوق وبر این اساس  ٥٧ی آزاد)ترجمهمارکس، » (موجودند.

  !تی مارکس بر آن استوار اسکه نظریه شرایط مادی زندگی در تحلیل نهائینیست جز تعیني کنندگی 

ی ی تاریخیت و فلسفه اشاره و خواست فلسفی خود را صریحا صورتبندبر بافتار دیگری به رابطهگرامشی 

ه چیزی جز متافیزیک باشد، در حالیک تواندفلسفه، جدا از تئوری تاریخ و سیاست، نمی«کرده است: 

کسیس ارائه میدستآورد بزرگ تاریخ تفکر مدرن، که توسط فلسفه سازی شود، درست تاریخیی پرا

. وحدتی که در یک دریافت ٥٨»فلسفه] با تاریخ است. همانیاین همانی آن [یعنیمشخص و این

 مانی آنان. بدین معنا برای گرامشی تاریخهایننابه همانی بلکه اینبه دیالکتیکی منوط است نه فقط 

یک  تکامل شکلبندی اقتصادی جامعه را به عنوان«خواهد ای است که میپرنسیپ فلسفه مارکس یا فلسفه

کید  ٥٩بفهمد.» تاریخی‑روند طبیعی منشاء تاریخی تمام لحظات خواهد میو با مارکس  ؛من)از (تا

را ورد فلسفه در مبودگی تاریخیشدنی (یا تاریخی) هستند، منجمله  اماکنند، اجتماعی که طبیعی جلوه می

را [وراء و] و [افکارش]  خود«صرفنظر از اینکه انسان به لحاظ ذهنی نشان بدهد؛ در روابط اجتماعی 

 بیانگارد. و باید افزود تاریخی اجتماعی ٦٠»فرای روابط

های عملی ابدی و مطلق نیست و هر حقیقتی ریشههیچ حقیقتی گوید با این طرز تلقی است که گرامشی می

با ه کبوخارین نیز صادق است. بر خالف های پیشني فلسفهارزش  این امر در مورد ؛و ارزش موقت دارد

جهان  را در مورد »امروز«و علم انتظار دارد که پیشینیان برداشت فراتاریخی از ماده  یعزیمت از دریافت

کند رد میتباه و اش» دیوانگیو  توهم«تحت عنوان را های پیشني فلسفهتمام د رسبه نظر میو داشته باشند 

ارزش گرامشی  ،گريدرا در فهم جهان ندیده می ٦١و محدودیت تاریخی، )١٨یادداشت  همني مجموعه(

ر یک به عنوان حقیقت دیک [گزاره] فلسفی تصدیق « است.قائل گذشته برای نظرات عملی/اجتماعی 

 »الیتجزای یک عمل تاریخی خاصبیان ضروری و «آن گزاره به عنوان تصدیق  »خاص یی تاریخدوره

ی بعد بی اعتبار و بی ارزش داد همان گزاره در دورهتشخیص توان این در حاىل است که می دهد.معنا می

 تضمنيتوانند ، نمیبودن» علمی«و  »عینی«، »مادی«حقایق به اعتبار  بودگی‑ابدی‑ازىل ٦٢بشود.

و بنابراین  دهستنپراکسیس خاصی ت اصفهمواره تاریخی و  ، حقیقیمادی، علمیبه عبارت دیگر ، شوندب

57 Marx/Engels, MEW Bd. 4, s. 477 (manifest) 

 ها.، همني یادداشتگرامشی٥٨ 

59 Marx, MEW, Bd. 23. Kapital I, s. 16. 

 مقایسه شود با مارکس (همانجا) ٦٠
که به بررسی نظریه ی ارسطو در  ٦١  برای بررسی نظریات گذشتگان بهرتین مثال توسط خود مارکس ارائه شده باشد آنجا 

 پردازد. رجوع شود به:مورد ارزش مبادله می
Marx, MEW, Bd. 23, Kapital I, s. 74. 
62 Q 11, §14; SPN, p. 436.) 

                                                 



که ست ابر خالف متافیزیک بوخارینی این دیدگاه درست ، دنیابمیو ارزشی گذرا در بعد تاریخی نسبیت 

با به کار  و به هر چیز صفت مادی و علمی نسبت داده شده برای همیشه پذیرفتی است گویابر اساس آن 

علم منجمله به فلسفه که بنابر تعریف نوعی شناخت متمایز از بودن بی جا و به جای علم و نسبت دادن 

گاهی و غريه را  یعلمشناخت  رامشی گرادیکالیسم کند.  ازاله میاست، تمایز بني انواع شناخت، انواع آ

ت توان در این ادعا روئیدر نقد متافیزیک (به معنای دریافت فراتاریخی از فراایست و موضوع) را می

 ٦٣شود نسبیت تاریخی دارد.کرد: آنچه تحت عنوان مارکسیسم نیز ارائه می

او ٦٤.در فرانسه است Science دانش دریافت سنت روشنگری ازاز علم بر حسب لوکاچ بوخارین دریافت 

ناسی شجامعهبا این دریافت  عقالنیت متناظرو  از علم غري تاریخی دریافتاین کوشد بر اساس می

، فیزیکی( تجربیامکان یک علم جامعه مثل علوم کند، میفرض او در این راستا را بنیان نهد. مارکسیستی 

علوم منطق  وعلوم فیزیکی و عقالنیت  و منطق تفاوت بني عقالنیتبا این گفته و  وجود دارد) طبیعی

ی وژهپر از رو به زعم برخی .کندازاله میمارکس در کاپیتال بنیاد نهاده است را نیز منجمله دیگر که 

بوخارین همچون  ٦٥کنت، دورکهایم و پوپر دارد. تیئوپوزیتیویس/نپوزیتیویستیبوخارین شباهت به پروژه 

را یکی  ٦٦مارکس)(» تاریخ طبیعی با تاریخ بشریت متفاوت است.«فراموش کرده است که  هاپوزیتیویست

 سازند.را نمیو دیگری  ی آن هستند،، سوژهسازندها میانسان

لمند، بکند، انگار که آنان فقط ع» استخراج«کند متدهای علوم طبیعی را سعی میبوخارین به این منظور 

کند در این رابطه او توجه نمی. دارند ٦٧هاتکه پوزیتیویس دریافتیکامل، همان وار و نمونهو آن هم از نوع 

تلقی  صاداقت علم راستنيتوان آن را آغاز کاپیتال که میو اوج  آن در که مارکس با نقد اقتصاد سیاسی (

ت که تعریف کرده اسدر تفاوت با علوم طبیعی  »علمی عقالنیت«، »علم«معیارهای جدیدی برای  )کرد

ن توجه به بدو بوخارینبا این کار باید متفاوت باشند. آنان میبا توجه به تفاوت بني موضوع  حداقل

سازد، به قسمی که قابل اطالق بر هر عمومی، پارادایمی برای علمیت می» متد«یک  ،فراایست و موضوع

 همچنني همني یادداشت ها. ٨٨فینوچیارو صبا مقایسه شود ٦٣ 

فرانسوی  ه معنایبشکل دانش از نوع بورژوا و دانش طبیعی که نظریه بوخارین بسیار شبیه ماتریالیسم «نویسد: لوکاچ می ٦٤  
 .»کندو به این دلیل ... یکی از مهمرتین دستآورهای متدلوژی مارکسیستی نابود می دباششده است، میگرفته 

G. Lukacs, "Literaturbericht, N. Bucharin, Theorie des historischen Materialismus. Gemeinverständliches 
Lehrbuch der marxistischen Soziologie, 1922", Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung, Jg. II, 1925, S. 217.. 

 مقایسه شود با ٦٥ 
Russell Jacoby - Dialectic of Defeat Contours of Western Marxism, s. 21 
66 Marx, Kapital, I, s. 393. 

 همني مجموعه. ١۵یادداشت  ٦٧

                                                 



بوخارین بدین ترتیب . بشود ٦٩سازیپیاده ،شناسیمنجمله جامعه ،موردهر و فقط باید در  ٦٨است» چیزی«

گر چه کندارائه میرا  ٧٠»تعادل متحرک«مدل  ،متددر تعیني فراایست و موضوع  نقشبا فراموش کردن  . ا

صورت » ترجمه«آنچه اما در این  ،است ٧١»ی هگل به زبان مکانیکترجمه«گفته شده است این مدل 

 یکدترمینیسم تکنولوژیک) به جای دیالکتدر چارچوب » (تعادل متحرک«جایگزینی مفهوم گرفته است، 

که داللت است و اختالل امری عرضی تعادل آل در مدل) در این مدل اصل (یا حالت ایده .است هگلی

 .داردیح ننیاز به توضبه دریافت نیوتونی تعادل و حرکت این دریافت شباهت  .بر ورود تضاد به مدل دارد

و طبیعت  ی انسانبه تغیري در رابطهشود) (که موجب اختالل در تعادل میتغیري در تکنولوژی در این مدل 

به کار بردن و  با ی تغیريات در هر دورهپروسه ٧٢.شودمیمنجر تمام تغیريات اجتماعی به و در نهایت 

ی مبتنی بر نظریهی طبقاتی جای مبارزهبه شود دیده مییابد. عمومی شدن تکنولوژی جدید پایان می

 ٧٣نشیند.یم »ی تکنولوژیبواسطهاختالل در تعادل «، مارکستاریخ اقتصاد و ی نظریهدر استثمار و ارزش 

توصیف شود که می» شناسانهجامعه« اینظریه، بدل به (مارکسیسم) نقد اندرباشانه جامعه بدین ترتیب

شاید  .و نه موضوع است ستیفراابرای بوخارین جامعه  .استاز بريون آن فراایست یا موضوع (جامعه) 

 از منظر بوخارین بتوان گفت تاریخ تاریخ انکشاف تکنولوژی است.

» خیتتاری«نه فقط عدم است،  ، یک نظریه شناختمنطق خودویژهدیالکتیک یک با عزیمت از اینکه 

 .گريدمی توسط گرامشی مورد بحث قرارنیز گرایانه از دیالکتیک در دریافت بوخارین بلکه دریافت تقلیل

کیاول و مثال مربوط به هایبدون رجوع به یادداشتی گرامشی این وجه از نظریه اللت د هائی کهکروچه، ما

 صتی دیگرو فراز این رو باید بحث پريامون آن را به جای دیگر ، میسر نیست، بر دیالکتیک در عمل دارد 

 همني مجموعه. ١۵یادداشت مقایسه شود با  ٦٨
69 Instantiated 

از  هر دو روایتی آلتوسر و بوخارین هر دو به وجود یک چنني پارادایمی اعتقاد دارند. نویسد:مینیز در این مورد توماس 
کنسبت رابطه  دهند.، ارائه می»خدمتکار«به عنوان  فلسفه ،ی فلسفه و علم بر حسب ال

Peter Thomas, Grmasci moment, s. 313 
 به بعد در  ٢٢٩رجوع شود به  ٧٠ 

Nikolai Bucharin/Abram Deborin, Kontroversen über dialektischen und mechanistischen Materialismus, 
Einleitung von Oskar Negt. 

71 https://www.helle-panke.de/de/topic/158.publikationen.html?productId=63630  

 منت انگلیسی» شناسانهی عزیمت در تحلیل جامعهنريوهای مولده به عنوان نقطه«زیر فصل ، ۵رجوع شود به فصل  ٧٢ 

 .١٢١ بویژه، ص

یشرفت شود، و پی وضع نريوهای مولده تعیني میی معینی بواسطهسازمان هر جامعه«کند که پلخانف نیز استدالل می ٧٣ 

 به نقل از اثر زیر» نوع بشر است.ی انکشاف تمام فنی پایه

Benjamin Selwyn, Karl Marx, Class Struggle and Labour-Centred Development  

                                                 

https://www.helle-panke.de/de/topic/158.publikationen.html?productId=63630


 مورد دربوخارین دریافت به گرامشی ی نقد چکیدهها در این یادداشت شود کهفقط ذکر می واگذاشت.

به  و ٧٤».دهددیالکتیک را به بخشی مادون در منطق صوری تنزل می«بوخارین  عبارت است: دیالکتیک

دلیل  چنداز دیالکتیک برای عدم فهم او گرامشی از دیالکتیک کاذب است.  بوخاریندریافت زعم او 

جدائی فلسفه از تاریخ (یا بالعکس) و بدین علت آن را  ٧٥عالوه بر دلیل روانشناسانهاو  دهد.ارائه می

(بر اساس متد ناسی شکه تبدیل به جامعه  تئوری تاریخ و سیاست) به داند میتقسیم مارکسیسم ترتیب 

یا  کتافیزیم دترمینیسم، توانمیی خاص که به آن شده است ب) یک فلسفه )طبیعی (پوزیتیویسم)علوم 

  نسبت داد. بتنی بر علوم طبیعیم مکانیکیی عامیانهماتریالیسم 

 محدودیت گرامشی

با توجه به آنچه رفت به نظر میرسد مشکلی که گرامشی در بوخارین میبیند، مشکل معرفتی است. در 

اینجا به محدودیت خود گرامشی میرسیم. او علريغم اینکه به درستی برای نظرات معنا و کارکرد تاریخی 
انداخنت  و  افتادن  شکل  از  تاریخی  کارکرد  و  معنا  مورد  در  مجموعه)،  همني   ٧١ (یادداشت  است  قائل 

از  تاریخیت  عملی حذف  کارکرد  و  تاریخی  معنای  دیگر  عبارت  به  یا   نمیپرسد،  روسیه  در  مارکسیسم 

فلسفه و از ریخت افتادگی دیالکتیک که «روح زنده مارکسیسم» (لنني) را تشکیل میدهد، و تبدیل آن به 

عینی‑تاریخی  معنای  به  پرداخنت  عدم  نمیدهد.  قرار  پرسش  مورد  را   (گرامشی)  کاذب»  «دیالکتیک 

مارکسیسم روسی توسط گرامشی نتیجهاش عدم تشخیص این نوع مارکسیسم به عنوان ایدئولوژی صنعتی 

که  نرسیده  نتیجه  این  به  صریح  هیچگاه  گرامشی  است.  دولتی  سرمایهداری  چارچوب  در  روسیه  کردن 

رسانده  انجام  به  روسیه  در  را  ملی‑تاریخی  فقط «یک» وظیفهی  و  است  ماکیاول  پرنس  استالني همان 

است: صنعتی کردن کشور! بر اساس منطق خود گرامشی میتوان این فلسفه را به یک پراکسیس اجتماعی 

در روسیه نسبت داد. نتیجهی این پراکسیس بر اساس دادههای امروز چیزی جز صنعتی کردن/شدن نیست 

و اصوال ربطی به سوسیالیسم ندارد. 

مان ، ههای تاریخیبه محدودیتتوان فقط می داد.قطعی توان جواب ؟ به این سئوال نمیمحدودیت چرا

» روح«تاثري به عالوه به و  ،٧٦دهدنسبت میفهم ارزش مورد در هائی که مارکس به ارسطو محدودیتدست 

ای و نامهزندگی کلی ، چه عناصراشی شخصیشرایط ویژهعالوه بر آن  .اشاره کرد به عنوان دلیل زمانه

وان ترا میبه منابع الزم نظری و غريه  مثل عدم دسرتسی ،ی زنداندر دوره چه این عناصر به طور خاص

در  ها، همچنني مقایسه شود با بخش گرامشیهمني یادداشت ٧٤

MODELLE DER MATERIALISTISCHEN DIALEKTIK, herausgegeben von HEINZ KIMMERLE, s. 211ff 

 ها.بخش چهارم همني یادداشت ٢٢مقایسه شود با یادداشت  ٧٥ 

76 Marx, MEW, Bd. 23, Kapital I, s. 74. 



 »وانستهتنمی«زندان  مشکالتو های تاریخی احتماال به دلیل محدودیتکه گرامشی  را سئواىل ٧٧ ذکر کرد.

گر امروز ،بسد ،است زیر  ایجبه نت مطرح بکنیم، آنگاه ، پس از فروپاشی و جادوزدائی از بلوک شرق،ا

 رسیم.می ممکنهای از جواب یکیبه عنوان 

گر  چرائی الئل یکی از دصرفنظر از هر چیز دیگر فقط دیالکتیک را در مارکس بازشناسی کنیم، آنگاه به ا

یک بر حسب دریافت مارکس نه فقط با و در دیالکتشویم. نزدیک می مارکسیسم در روسیهافتادگی ریختاز 

جود این بر اساس و »گريد.نفی را در برمی«آید، بلکه این فهم مثبت بدست می» فهم مثبت آنچه هست«

یا به عبارت دیگر  ٧٨»بر حسب ذاتش انتقادی و انقالبی است«دیالکتیک توان گفت مینفی است که 

ی ديالكتيک هيچ چيزی كه یکبار براى هميشه مستقر و بالشرط و مقدس باشد موجود براى فلسفه«

اند در توبا توجه به نقش اثبات/نفی در آن، در ذات خود فقط میبنابراین ی مارکس، نظریه ٧٩».نيست

 ٨٠)روعیتمشروامندی (ی نفی یک رژیم (با توضیح شرایط و علل گذار از آن) قرار بگريد و نه نهایت پایه

کفلسفه«را صورتبندی کرده است:  روامندیی گرامشی نیز درست خالف نظریه .و حفظ آن سیس ی پرا

ی این دهای موجود در تاریخ و جامعه نیست، بلکه درست نظریه(...) هدفش حل تضا

کسیسفلسفه[تضادهاست. های مسلط به منظور کسب رضایت و اعمال هژمونی ابزار حکمرانی گروه ]ی پرا

 بلکه درست بر عکس. ٨١»بر طبقات فرودست نیست.

مارکسیسمی بدون = ( مارکسیسمی بدون مارکس«به  :به امری متناقضبدل » ی مارکسینظریه«اما 

  در روسیه شده است.دولت  روامندیی و پایهبه ایدئولوژی رسمی و دولتی ، بدل انقالب)

کیاول در دست طبقهان طور که کشف علمی هم کیاولیسمما کم بدل به ما شده  )سلطه (ایدئولوژی ی حا

یا مارکسیسم آسم) شده است.  یی آن استالینبدل به مارکسیسم روسی (در شکل کمال یافتهمارکسیسم است، 

رژیم  روامندی ینظریه بدل به تاریخیت و دیالکتیک عنصریعنی با حفظ دو  ،تواند به شکل اصیل آنمی

 کند کهیگلوکسمان مورد تروتسکی را ذکر م‑برای مثال به آثار نویسندگان درگري در روسیه دسرتسی نداشته است. بوسی ٧٧
 به دلیل سانسور در زندان آثار او را دریافت نکرده است. گرامشی

ی آن به نظر بورژوازی و سخنگویان عقیدت آن در صورت عقالنی«مارکس، کاپیتال جلد یک: دیالکتیک مقایسه شود با  ٧٨
درک نفی و انهدام ضروری چیزی بدنام  و زننده است، زیرا در دیالکتیک درک مثبت آنچه وجود دارد در عني حال شامل 

ا یابد، زیرنیز درمی ی گذار آنجنبهرا در جریان حرکت و بنابراین از  ایشکل شدهنیز هست، زیرا دیالکتیک، هر  آن
کید از من) »پذیرد و ذاتا انتقادی و انقالبی است.یک تاثري چیزی بر خود را نمیدیالکت  (تا

Marx, MEW, Bd. 23, Kapital I, s. 27-28.  
 ی پورهرمزان.انگلس، ایدئولوژی آلمانی، ترجمه٧٩

80 Legitimität, Legitimacy, légitimité 
81 G, Bd. 6, H10II, §41XII, s. 1325. 



کم  ؟قرار بگريد ی منجمله روسیهدر کشور ٨٢ناظر بر مدل توسعهی ی سلطهرابطهایدئولوژیک ی پایهو  حا

 ت کرد.روئیدر روسیه  /انگلسمارکستفسري و در آلمان هگل تفسري بني یک توازی توان میدر اینجا 

، گريدرژیم پروس قرار می روامداریی پایه اشکارانهمحافظهدر شکل دیالکتیک نزد هگل همانطور که 

تد از شکل بیاف »باید«دیالکتیک مارکسی نیز  ٨٣کند،پروس را مربهن  رژیم نبود که عقالنیو تا آنجا آنگاه 

  ببخشد. روائی» سیستم استالینی«تا بتواند به 

گزارهتفسري دیالکتیک هگلی در رابطه بآنچه انگلس در  رسدبه نظر می  و قالنیع بودن واقعی«های ا 
 توان به یک معنا به ازاست را میگفته  کارانه شدن دیالکتیک هگلیو محافظه ٨٤»واقعیبودن عقالنی 

لسفه و حذف تاریخ از ف (بوخارین) »تعادل متحرک«و یا جایگزینی آن با مدل  افتادن دیالکتیک ریخت
ارت است عب و ...مارکسی  گی دیالکتیکو از ریخت افتاده هگلی کاریی محافظهنتیجه .سری دادنیز ت

ن آروند متناقض  تاریخ واز » خارج« گویا ، هر دو) تجسم غایت مطلوبندروسیه هر دو دولت (پروس و: از
 کار)هگل محافظهیا ( های راستهگلیبه زعم به انتها رسیده است. گویا تاریخ در هر دو حالت . هستند

اش را قادیانتبرائی دیگر نظریه با تحقق عقالنیت  .و دولت تحقق عقل است عقالنی واقعی شده است
های روسی و هگلیمارکسیسم شباهت  .شودمیی سلطه رابطهی یک نظریتوجیه  دهد واز دست می

گر توجه کنیم:  ،شودراست دیده می ، رودست میاز دنیز ی انقالبی مارکسیسم هستهمارکسیسم دولتی در ا
که  ،از شکل انداخنت دیالکتیک با چه با حذف تاریخ از فلسفه و چه ها ههر دو شدنی بودن پدیداز چرا 

 و این امر یعنی نقد دولت در روسیه شودنتیجه می(و نفی آن) روسیه  و روابط اجتماعی در منجمله دولت
گذار از نشان دادن چگونگی و )  ٨٥نامدی تاریخی مییک دوره» انتقاد از خود«(یا آنچه مارکس آن را 

ی زبححفظ و تداوم  .است و دیکتاتوری حزبی سیستم استالینیهر در چارچوب  »ناممکن« یامر که آن
ه یاد ، فقط انسان را بشده است »دولت«یا بگوئیم در این سیستم عمال بدل به محل تکاثف قدرت  که

کیاولیستی بیگانه با مارکس یعنی  ر تقابل اندازد که درست دمیسلطه ‑ی قدرتتداوم رابطهاصل اصل ما
ان همه بلک ،نیست »مدرنپرنس «حزب، در این سیستم . است اضمحالل دولت مارکس و ی نظریهبا 

کیاول کیاول در  است پرنس ما ظ سیستم را حفخود و تا تداوم  کندعمل می» پرنس«و به تمام احکام ما
گر روزی برای ایتالیا سمبل نجات بود در دوران مورد بحث ما  .کند کیاول ا (دوران سیستم پرنس ما

 چیزی جز تجسم ارتجاع و سبعیت نیست.از منظری غري روسی استالینی) 

*** 

ریشه  ،ناسانهشی بوخارین در مورد تکنولوژی و ارتقاء آن به عامل تعیني کننده نیز دالئل هستینظریهتوان نشان  داد می ٨٢ 
کنار نهادن تدریجی شوراها از سیستم سیاسی در این روندماندگی و عقبدر   .ستا روند توسعه در روسیه دارد و متوازی با 

 ...»باخ و لودیگ فوئر«رجوع شود به انگلس  ٨٣ 
د به به مارکوزه در اثر زیر رجوع شو...» لودیگ فوئرباخ و «در رابطه با تفسري این گزاره عالوه بر تفسري انگلس در  ٨٤ 

 ۵ص ویژه 
Marcuse, Herbert, Reason and Revolution, Hegel and the Rise of Social Theory. 

 . ١٣. جلد ۶٣۶، منت آلمانی ص »ای بر نقد اقتصاد سیاسیمقدمه«مقایسه شود با  مارکس، ٨٥ 

                                                 



توان نقد مختصر عناصری از دهد، میرا تشکیل می ١١ه یادداشت که فقط بخشی از دفرت این مجموعدر 

 روچه. باید نقد جزء دیگر بویژه کیکی از این دو جزء رفع شده یعنی نقد مارکسیسم روسی را از نظر گذراند

 مشخص، یعنی تاریخگرائی »کل«نیز از نظر گذراند، تا بتوان خطوط کلی رفع در را  )،١٠(در دفرت 

 .را روئیت کرد گرامشینظری ‑بنیادهای فلسفی و دیالکتیکی



 
 
 
 
 
 
 
چند ش در یک پروژه با یکی از دوستان ها پیسالالزم به تذکر است و منباب ادای دین باید گفت 

ی عمدتا شخصی متوقف دهبه دالئل عدیکار شد، اما  به شکل خام ترجمه از این مجموعه یادداشت
 از نو ترجمه شده است.ی منت شد. در اینجا همه



 در مورد چند واژه اتتذکر
Legitimacy/ légitimité/ Legitimität 

قانونیت نهاده شده و  مشروعیت Legitimacy/ légitimité/ Legitimität در فارسی در ترجمه در مقابل
اشاره  )مختلف در نظریات( های روامندیبه پایهمشروعیت و قانونیت این در حاىل است که است. 

واژهال نمی توان دارند و نه به روائی. این ترجمه حتی در برخی موارد مضحک است. در ایران برای مث
کرد. ،»است illegitime کشیزن«ی ایلگیتیم را در جملهی  نامشروع  illegitimeهر کس که به جای  ادا 

که و غري قانونی بگذارد مرتکب یک خطا شده است.  گر چه مشروط) در ایران چرا  هم  یکشزن(ا
حني  و قانون مدنی در ایران در /شرعیی دینیرا برابر آموزه سر)(هم زنمرد  !شرعی است و هم قانونی

، اخالقی ،عقالنی، فرهنگیفلسفی، وجوه به عبارت دیگر  .دشکبتوان همآغوشی با دیگری می
از این رو در اینجا  .آیندنمیبا قانونیت و مشروعیت را به بیان  illegitimeموجود در واژه  یبینانهجهان

که تازه باید در زبان ای عدم وجود حتی واژه شود.استفاده می »روامندی«ی بر خالف تداول از واژه
غري مذهبی  »متفکرین«است و مبني این امر  ماندگی فرهنگی، نشان دیگری است بر عقبارائه شود

ادای آن به فارسی  برای بیان ایواژهبنابراین تامل نکرده و  legitimمفهوم در مورد انه ريگیپحتی 
یک  و ناروائی ، روائیطبعا در فارسی آنچه از روامندی .به بیان بیایندآن با که آنات فوق  اندنساخته

، برحق/ناحق، عقالنی/غري عقالنی ،، مثل خوب/بدشود، به اشکال دیگرمیمستفاد ی سلطه رابطه
به  غري دینی واحدمفهوم عدم تبدیل آن به یک  ، در اینجابه بیان آمده است و غريه صحیح/غري صحیح
شناسی در سطح زبان نشان از عدم جدائی فلسفه از دینکه  مورد نظر استی سیاسی خصوص در فلسفه

د که امری خوانمیدر متون مارکسیستی انسان  وقتی رسدبه نظر میمضحک بویژه  .داردمفهومی 
 نامشروع است.

Praxis 
، گذاشت» عمل«توان نمی» ی پراکسیسفلسفه«در ترکیب  یا پراتیک)( »پراکسیس«به زعم من به جای 

گر زبان آلمانی مرجع باشد گفنت ا شوند: عمل به انواع عمل متبادر به ذهن می» عمل«. در فارسی با 
گاهانه/ناآگاهانهواکنش، عمل هدفمندکنش/ و غري ارادی، ارادیعمل  ،معنای انجام دادن/ندادن ، ، آ

 ,Tunی انواع عمل همهعلريغم اینکه  ،»پراکسیس«آلمانی وقتی گفته است و غريه. در  جراحی
Machen, Handeln, Praxis گاهی را در خود دارند، آشکار و نهان، لحظهو غريه متبادر به وىل همه  ،ی آ

شود. ای است، فهمیده میشکلی از عمل که متضمن شناخت ویژه ابتدا به ساکنشوند، بلکه ذهن نمی
کسیس بر بافتار متون گرامشی نزدیکرتی کامال است که باز دریافت را » عمل متامل«ن ترکیب فارسی به پرا

توان داشت. احتماال گردد به تفسريی که از متون میآید برمیرساند وىل آنچه با آن به بیان نمینمی
کو» عمل متامل بازتابانه« نومیسم نزد او. مورد نظر گرامشی است، به خصوص با در نظر گرفنت مفهوم ا

. ذکر بازتابانه به این دلیل است که تامالت الزاما در بر داردنیز را  بازتاب وجود خویش نظرتامل مورد 
کونومیستی ). به این دالئل بر بافتار موجود یا به جای به زعم گرامشی بازتابانه نیستند (مثل تامل ا

کسیس باید حداقل  کسیس استفاده کرد. در مقابل وقتی گذاشت یا ا »عمل متامل بازتابانه«پرا ز خود پرا
توان به جای پراکسیس عمل گذاشت، شود میهمانی و وحدت تئوری و پراکسیس حرف زده میاز این



که در اینجا نسبت  با عمل صرفنظر و عقالنی مفهومی، بازتابانه دستگاهمند منسجم، تامل ، تئوری چرا 
کسیس به معنای باال مورد بحث است.ی دو جزیا رابطه عملی تامل در از درجه جداسازی این دو  ء پرا

متبادر به  این دو دوگانگیگريد و به هیچ رو نباید فقط در سطح تحلیلی صورت می(تئوری و پراکسیس) 
شده است، از این رو نیز خاص اسم بدل به  »ی پراکسیسفلسفه«باید توجه داشت به عالوه  ذهن شود.

کسیس ترجمه  نشود. بهرت است پرا
common sense 

 وجود عدم یبواسطه آلمانی در و common sense انگلیسی یترجمه در »senso comune«برای 
 معانی به فارسی در »سلیم لعق«. است آمده Alltagsverstand روزمرهفهم لمانیآ در مرتادف
 توجه بای خواست تعهد به منت، به واسطه. دهدمی نیز »عامهفهم« معنای وىل است رفته کار به متفاوتی

 شده استفاده سلیم عقل از ترجمهاینجا در  در است برده کار به senso comune گرامشی خود اینکه به
 سلیم عقل نعنوا تحت گرامشی آنچه به »فهم عامه«یا  »روزمرهفهم « معنا لحاظ به گرچه است،

و هم به معنای  common senseنزد گرامشی هم به معنای  senso comune. است ترنزدیک فهمد،می
good sense  تر است.آمده است. دومی به عقل سلیم رایج در فارسی نزدیکدر انگلیسی 

 
در زیر نویس آلمانی و انگلیسی آن معموال ام، ی نامانوسی به کار بردهآنجائیکه واژهها در مورد سایر واژه
 آورده شده است.



 
منتخبات گرامشی به  ،های زندانی یادداشتمجموعه ی آلمانینسخهدر این ترجمه از : ماخذ ترجمه

رجوع  ی ریشرز)(ترجمه دیگرآلمانی  منتخب یگاه نیز به نسخه انگلیسی و فرانسه استفاده شده است.
ی المقدور نسخهوجود دارد، تصمیم گرفته شد، حتی سه نسخهبا توجه به اختالفاتی که بني  شده است.

های مختلف در زیرنویس در مورد اختالف بني نسخه .رفته استآلمانی انتشارات آرگومنت، ماخذ قرار گ
. برای مثال ه استکه به معنا برگردد، داده شد شود. طبعا چنني توضیحی فقط در صورتیتوضیح داده می

دیگر ی ترجمهدو  و(آلمانی)  ی ریشرزی انگلیسی، ترجمهها بني نسخهعناوین این یادداشتدر 
 در اینچند ترجمه  یهازیرنویسی همهصرفنظر شده است.  انوجود است که از توضیح آنهائی تفاوت

در اما اگر توضیح آمد  .گردند به مسائل تکنیکی ترجمهن برمیاند، زیرا بسیاری از آناترجمه نقل نشده
آزاد ترجمه  ی مرتجمنيهازیرنویس کدام مرتجم است.از ها اشاره خواهد شد که توضیح زیرنویس

گرامشی در ابتدای هر یادداشت قبل از عنوان یادداشت یک عالمت  ،ی آلمانیبر اساس نسخه اند.شده
گراف   د به نسخهنگردبرمی عالمت و شماره در منت نیزدر اینجا  ی نهاده است،او سپس شماره §پارا

به ها یادداشتها در سه منت متفاوتند. در اینجا ترتیب یادداشت .شوندکه در نسخ دیگر یافت نمیآلمانی 
  .است (ایتالیائی) ی اصلیاین ترتیب منطبق بر نسخه اند.آمده آلمانیی ترجمهترتیب 

 آلمانی: 
1) Gramsci, Antonio, Gefängnishefte, 11. Heft, Philosophie der Praxis, Band 6, 

Argument, s. 1399ff. 
2) Antonio Gramsci, Pilosophie der Praxis, Eine Auswahl, Hrg. Christian Riechers. 

 انگلیسی:
Critical Notes On An Attempt At Popular Sociology, in: Classics in Politics, Prison 
Notebooks, Antonio Gramsci, ElecBook. (CD) 

 فرانسه: 
Notes critiques sur une tentative de „ Manuel populaire de soziologie“, in: A. Gramsci Oevres 
choisies, edition sociales, paris, 1959. 

 
 است:بوده ین ی زیر کتاب بوخارها نسخهماخذ گرامشی برای نوشنت این یادداشت

N. BOUKHARINE : La Théorie du matérialisme historique. (Manuel de sociologie 
marxiste). Traduction de la 4e édition suivie d'une note sur la position du matérialisme 
historique, Paris, Éditions sociales internationales, 1927. (Bibliothèque marxiste nº 3). 



 



 یادداشت عمومی )١٣(§

 که شده گرفته نظر در گانخوانند از جماعتی برای اصل در که ١»فهمعامه آموزشی کتاب« همچون اثری
 »فیلسوفان غري یفلسفه« که ٢سلیم عقل یفلسفه انتقادی تحلیل از بایستیمی نیستند، ایحرفه روشنفکر

 و اجتماعی متفاوت هایمحیط در نقادانه غري کهکرد شروع می انجه ی ازدریافت از یعنی ،است
 یک سلیم عقل یابد.می انکشاف متوسط انسان اخالقی فردیت آنان در که است شده جذب ایفرهنگی
 همچون و است فلسفه »فولکلور« سلیم عقل نیست: زمان و مکان دریکسان  و یکدست دریافت

 هایمخیله در (حتی سلیم عقل خصائل ترینبنیادی گريد.می خود هب مختلفی بیشمار اشکال فولکلورها
 فرهنگی و اجتماعی موضع بر منطبق که است ایناپیگريی و انسجامعدم  ،گسیختگی هم از فردی)

گريد، وقتی در تاریخ یک گروه اجتماعی همگون شکل می است. آنان فلسفه که باشدمی مردمی هایتوده
ی دستگاهمند و منسجم، بر علیه عقل سلیم نیز شکل عبارت دیگر یک فلسفه یک فلسفه همگون، به

 کندمی حرکت فرض این از ضمنی) طور (به وقتی د،روبه برياهه می »فهمعامه آموزشی کتاب« ٣گريد.می
 روحانیان دین و سنتی هایفلسفه بزرگ هایسیستم مردم یتوده اصیل یفلسفه گريیشکل مقابل در که

 هاسیستم این هاتوده برای واقعیت در د.نارد قرار واال فرهنگ و روشنفکران بینیجهان یعنی پایه بلند
 آن معنای به [گفته] این یقینا گذارند.نمی تأثري آنها کردار و فکر طرز بر مستقیم بطور و هستند ناشناخته

 بر هاسیستم این است. دیگری یگونه از تأثري این هستند. تاریخی تأثري فاقد کامال هاسیستم این که نیست
 وحدت کننده رهربی طبقات به که نريوئی عنصر عنوان به بريونی، سیاسی نريوی همچون مردم انبوه
 سرکردگی زتبعیت ا در عنصری عنوان بهها] [این سیستم ترتیب این به و گذارد؛تاثري می بخشد،می

 مخمرمانند  آنکه بدون ند،نکمی محدود منفی طور به را مردم انبوه اصیل تفکر که موثرند ایبريونی
ها بطور جنینی و آشفته در باره تودهه ک موثر باشندبه طور مثبت یزی چآن درونی یاستحاله در ٤حیاتی

 عقل یرابطه نتیجه در و کنند،می عرضه را سلیم عقل یاصلی عناصر ادیان .دناندیشجهان و زندگی می
[یک]  در اما .است روشنفکران فلسفی هایسیستم و سلیم عقل یرابطه از ترنزدیک بسیار دین و سلیم

 چندین واقع در کاتولیک مذهب جمله از مذهب هر شود. گذاشته تفاوت انتقادی بطور باید نیز مذهب
 و جد خاطر به درست کاتولیک مذهب مورد در ویژه به امر (این است متناقض اغلب و متمایز مذهب

 هایقشربندی و ملی کلیساهای در شدن تکه تکه از اجتناب و »ظاهری« ماندن یکپارچه برای شجهد

کتاب «یا فقط » فهمکتاب درسی عامه«و » نویسنده«انسور از بوخارین و کتابش تحت عنوان گرامشی برای اجتناب از س ١
برد. (مرتجم انگلیسی)نام می» درسی

 (م.ز.) ٢
ی های زندان انگلیسی (مطالعهتبا نظر گرامشی در مورد عقل سلیم رجوع شود به منتخب یادداشبیشرت برای آشنائی  ٣

 مرتجم انگلیسی)». ( Some Preliminary Points of Reference«) تحت عنوان ۶٢۴ی فلسفه صفحه
http://abahlali.org/files/gramsci.pdf  
4 vital ferment  

رجوع شود به تذکر در مورد واژه ها در فوق

http://abahlali.org/files/gramsci.pdf


 کارگران و بورژواها،خرده گراییکاتولیک یک دهقانان، گراییکاتولیک یک است): صادق اجتماعی
 و متلون هم آن که دارد وجود روشنفکران گراییکاتولیک یک و زنان گراییکاتولیک یک شهری،

تحت تأثري  هاییگراییکاتولیک یسنجیده کمرت و زمخت اشکال فقط را سلیم عقل اما است. منسجمنا
 و پیشني ادیان را کنونی سلیم عقل دارند؛ وجود متنوع [اشکال] به حاضر حال در کهدهند قرار نمی

 فرق به ستهواب خرافات علمی اشکال مردمی،ارتدادی  هایجنبش کنونی، گراییکاتولیک پیشني اشکال
 یعنی مادی و »واقعی« عناصر سلیم عقل در هستند. آن اجزای و اندداده قرار تأثري تحت نیز غريه و کهن

 با تناقض در [فقط] نه ضمن در که عناصری دارند، سیطره خام هایحسیافت یواسطهبی محصوالت
 یکیبنابراین  هستند. نقادانه غري و» خرافی« عناصر این .برعکس کامال [بلکه] ندارند، قرار دینی عنصر

 ایانتقادی غري عناصر غالباً کتاب ایندارد [عبارت است از]:  »فهمکتاب آموزشی عامه« که خطراتی از
 را ،است مانده باقی ٥گرایانهمرکزانسان انگارانه،گونهانسان بطلمیوسی، هنوز سلیم عقل آنان یبواسطه که
 »فهمکتاب آموزشی عامه« باره در باال در که آنچه. کندمی تقویت ،کند نقد علمی بطور آنکه جای به

 منددستگاه هایفلسفه کند، شروع عقل سلیم نقد از اینکه بجای [کتاب] اینکه بر مبنی است، شده گفته
 به گفته این یقیناً شود. فهمیده معینی یمحدوده در شناسانهروش تذکر عنوان به بایستمی کند،می نقد را

 وقتی شود. واقع غفلت مورد روشنفکران مندِدستگاه هایفلسفه به انتقاد بایستمی که نیست معنا این
 این خود طریق از عنصر این گردد، چريه نقادانه سلیم عقل بر فردی طور به مردم یتوده از عنصر یک

 تشریح هنگام به سنتی هایفلسفه با جدل ضرورت جا این از پذیرد.می جدید یفلسفه یکعمل 
کسیس یفلسفه  گرایش یعنی ،اشخصوصیت این خاطر به تواندمی پراکسیس یفلسفه شود.می ناشی پرا

 دائمی یمبارزه شکل به آمیزجدل شکل بهحتی نه به شکل دیگر، بلکه  ،اششدن هاتوده یفلسفه به
 خودانگیخته طور به که باشد سلیم عقل باید همواره عزیمت ینقطه معهذا گردد. درکبهرت [نیز] 

  شود. همگون ایدئولوژیک لحاظ به باید که ایفلسفه است، مردم یتوده یفلسفه
ادبیات ملل دیگر: در د تا نوجود دار» عقل سلیم«ی در ادبیات فلسفی فرانسه رساالت بیشرتی در باره

ن امر است که فرهنگ فرانسوی، یعنی ناشی از ای ٦»مردمی-ملی«این امر ناشی از خصلت شدید 
روشنفکران فرانسوی بخاطر شرایط سنتی معینی بیشرت از هر جای دیگر تمایل دارند به مردم نزدیک 

گروه رهربی کننده حفظ کنند. بدین  شوند تا آنها را به لحاظ ایدئولوژیک رهربی کنند و پیوند آنها را با 
پیدا  عقل سلیمی بسط زیادی در باره جهت انسان خواهد توانست در ادبیات فرانسوی مواد مفید و قابل

و ایدئولوژیک ی سازهحتی مدىل برای تواند فرهنگِ فلسفی فرانسه به عقل سلیم می ٧طرز برخوردکند؛ 

به همه چیز خصائل انسانی  anthropomorphiqueانگاری گونهجهان است. در انسان نزد بطلمیوس زمني ثابت و مرکز ٥
 ی آزاد توضیح مرتجم فرانسه)مرکزگرائی انسان مرکز عالم است. (ترجمهشود و در انساننسبت داده می

است. مهم است ی گرامشی است که بیشرتین نقد به آن شده های جالب در اندیشهیکی از ایده» مردمی-ملی«مفهوم  ٦
کید بر اینکه نزد گرامشی  است؛ که آن  ها در فرهنگ یک ملتیک مفهوم فرهنگی مربوط به موضع توده» مردمی-ملی«تا

 . (خالصه توضیح مرتجم انگلیسی). کندمی» سوسیالیسم ملی«کامال بیگانه با هر فرم پوپولیسم و یا  را
7 Einstellung, attitude  

                                                 



لهامات بسیاری باشند، توانند موجب اهای انگلیسی و آمریکایی هم میفرهنگ هژمونیک به دست دهد.
وار که فرهنگ فرانسوی.ی کامل و اندامشیوه اما نه به آن

از دیدگاه یک  عنوان بنیان فلسفه؛ یا حتی به به طرق مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛» عقل سلیم«
اتر رفنت : فرنقد گردیده است. در واقعیت اما نتیجه در تمام موارد عبارت بوده است از[نیز] ی دیگر فلسفه

کننده تطابق  رهربی گروه بینیاز یک عقل سلیم معني برای آفریدن یک [عقل سلیم] دیگر که با جهان
 بیشرتی داشته باشد.

 نی لئودر باره ٨یرهرنی گوهی) همني معنا در یک مقاله از ١٧٫١٠٫١٩٣١» (اخبار ادبی«ی] در [نشریه
که در باره ٩برونشوویگ فقط و فقط یک جنبش «لسفه برونشوویگ است: ی فوجود دارد، آنجا 

ی، به شناسکند [مسئله] مربوط به ریاضیات، به فیزیک، به زیستوجود دارد، فرق نمی ١٠بخشمعنویت
[همگی اینان] تالش روح برای رهایی خود از عقل سلیم و متافیزیک  .فلسفه، یا به اخالق باشد

در مرکز  گريد و انسان رایاء واقعی محسوس را در نظر میاش هستند، [متافیزیکی] که جهان اشخودانگیخته
، ی ریاضی، تجربه بشری و علییت فیزیکیمراحل فلسفهبرونشوویگ:  نآثار لئو ».دهداین جهان قرار می

گاهی در فلسفه  .ی غربی، خودشناسی، مدخلی بر زندگی فکریپیشرفت خودآ
که هر انسان یک فیلسوف  آید. در کروچه این گزارهواضح به نظر نمی» عقل سلیم«کروچه به  طرز برخورد

از این  کروچه رسدتاثري نهاده است. اغلب به نظر می ی عقل سلیمبر قضاوت او در باره است، به شدت
طور بامر ، اما این کنداستفاده می عقل سلیم ی درمعین یهای فلسفیگزارهاز که  گرددامر خوشنود می

ساز است، و در آن های ناهمبرهم از دریافت و قل سلیم یک مجموعه درهممشخص به چه معنا است؟ ع
 کروچه به عقل سلیم، به یک دریافت طرز برخوردشود. از این گذشته این هر چه انسان بخواهد یافت می

شده نر فلسفی منج ‑مشخص تاریخی به یک دریافت ملی، یعنی‑ثمربخش فرهنگی از نقطه نظر مردمی
 ملی]‑ثمربخش فرهنگی از نقطه نظر مردمی [یعنی تبدیل شدن به یک دریافت ین امراست. در ضمن ا

 تواند اتفاق بیافتد.فقط در فلسفه پراکسیس می
 یکم ژوئن ١٢»نووا آنتولوجیا« (در نگاه شود ١١»گرایانهبینی انسانجهان«ی در مورد جنتیله باید به مقاله

تعریف شود که توسط تفکری بازتابانه  عظیمبه عنوان تالشی  تواندفلسفه می«نویسد: ). جنتیله می١٩٣١
گاهی سادهبرای نائل آمدن به قطعیت انتقادی حقایق عقل سلیم و  لوحانه انجام گرفته است. آن حقایقی آ

کند، که ساختار محکم ذهن را میحس  گفت، هر انسان به طور طبیعی آنها را توانکه در مورد آنان می
رسد این یک مثالمیبه نظر  ١٣».کندآنان برای آنکه زندگی کند، استفاده می سازند، و ازمی

8 Henri Gouhier 
٩ Leon Brunschvicg فیلسوف فرانسوی، صرفنظر از کار او در مورد پاسکال، بیشرت ١٩۴۴‑١٨۶٩برونشویک ( نلئو (

 به خاطر کاربرد پرسمان نئوکانتی در فلسفه ریاضی و علم مشهور است. (توضیح مرتجم انگلیسی)
10 Vergeistigung, spiritualisation, 

 مقایسه شود با:مرتجم آلمانی: ١١
Giovanni Gentile, Der aktuelle Idealismus, Tübingen, 1931. 
12 Nuova Antologia 

مقایسه شود با: مرتجم آلمانی:  ١٣



است از  »ایلوحانهساده«ای [باشد]: ادعای [جنتیله] مشتق دیگر برای خامی مغشوش تفکر جنتیله
های فلسفی معني. کمی بعد ی تفکر مردم به عنوان معیار حقایق گزارهادعاهای کروچه راجع به شیوه

ی ین ترتیب ما در این دو گزارهبد ».خود باور دارد انسان سالم به خدا و آزادی روح«نویسد: جنتیله می
طبیعت [یک] . ٢داند دقیقا چیست؛ که انسان نمیبینیم میتاریخی فرا» طبیعت انسانی«. یک ١جنتیله: 
. و بینیممی انسان ناسالم انسان سالم و به این ترتیب یک عقل سلیم . عقل سلیم٣ی انسان سالم؛ انسانی

یا شاید او سالم فکر  ١٤سالم به لحاظ جسمی ، [یا] غري دیوانه؟ بایست باشد؟انسان سالم به چه معنا می
ی به چه معناست؟ برای مثال فلسفه» حقیقت عقل سلیم«و  و غريه؟ ١٥متعارف کند، نجیب [است و]می

ی لوحانهی سادهجنتیله کامال در جهت مخالف عقل سلیم است، چه [تحت عنوان عقل سلیم] فلسفه
، چه [عقل سلیم] به عنوان فهم سلیم جویددوری میآلیسم ذهنی هر شکل ایدهمردم فهمیده شود، که از 

تحقريآمیز بر علیه پندارهای واهی، غري قابل فهم بودن و تريگی برخی  یموضعفهمیده شود که آدمی 
  اند.های جنتیله با عقل سلیم واقعاً بامزه. الس]دارد[ توصیفات علمی و فلسفی
کنون گفته شده ا معنای  [بلکه] به وجود ندارند.حقایق ست به این معنا نیست که در عقل سلیم آنچه تا 

وجهی است و به آن به عنوان معیار حقایق  پهلو، متناقض و چند آن است که عقل سلیم یک مفهوم دو
های ی گروهبرای اشاره کردن به اینکه [یک حقیقت] به بريون از حلقهاست. نامعقول استناد کردن 

تواند بگوید، یک حقیقت مشخص به عقل سلیم تبدیل حق می انسان بهسری یافته است، روشنفکر ت
ی تاریخی و [گفنت] یک گزاره در باره خصایلکاری جز تشخیص  شده است. انسان در این مورد

دقیقاً به خاطر اینکه کند؛ به این معنا، و فقط در صورت کاربرد هوشیارانه آن، عقالنیت تاریخی نمی
نفوذ یک یت موفق دارد. این برهان ارزش ،ستیز است کار و نونظرانه محافظهقسمی تنگه لیم بعقل س

 حقیقت در عقل سلیم مؤید آن است که این حقیقت قدرت گسرتش و بداهت قابل توجهی دارد.
 :١٦یوستیجیادآوری هزلیات 

 فهم سلیم انسان، «
کم بر مدرسه بود،  سابقاً حا

کنون در مدارس  کامالا  است، مرده ما 
 .»دخرتش، علم، او را کشت تا ببیند چگونه ساخته شده است

خدمت نشان دادن این امر  درعالوه و به  ١٧ی یک فصل بکار گرفته شودتواند در مقدمهیهجویه ماین 
شوند: به پهلو بکار برده می نحوی چند در آید که چگونه اصطالح عقل سلیم و فهم سلیم انسان به

Die humanistische Weltanschauung, in: Giovanni Gentile, Der aktuelle Idealismus, Tübingen, 
1931. 

به لحاظ جسمی و سالم به » سالم«است که هم به معنی  sanoمعنای این قطعه وابسته به ابهام موجود در لغت ایتالیائی  ١٤
  لحاظ ذهنی است.(مرتجم انگلیسی)

معنی و عامی گذاشته شده که عمدتا بی فرهنگ  philistine متعارف و در انگلیسی و فرانسه به جای دو لغت نجیب ١٥
 .(م.ز.) دهدمی

 ١٦ Giuseppe Giusti (م.ز)) ٨١٨٠/٨۵٠١. (رادیکال طنز نویس ایتالیایی شاعر. 
 (م.ز.). فرانسه موجود نیستدر انگلیسی و »  شود گرفته بکار فصل یک یمقدمه در«عبارت  ١٧

                                                                                                                                                         



عنوان  ، به عنوان طرز فکر معني با قدری محتوا در مورد تصورات اعتقادی و نظرات، به»فلسفه«عنوان 
ه این دلیل ببودگی همراه با مدارای از روی مهر.  فهم پندار واهی و غريقابلبه تحقريآمیز  طرز برخورد

 بیآفریند. »جدید» «یفهم سلیم انسان«ضروری بود که علم فهم انسان سلیم معني و سنتی را بکشد تا 
. اما ١٨شودیافت می عقل سلیمدر به عقل سلیم و استحکام تصورات اعتقادی  اغلب نزد مارکس اشاره

ندارند، بلکه دقیقاً به استحکام  تصورات اعتقادی ایننزد او این اشارات ربطی به اعتبار محتوای 
های تصورات اعتقادی نُرم[این]  ، آنجایی کهمربوطند شانبه خصلت ضروری صوری آنان و از این رو

آورند. در [این] اشارات حتی ادعای ضرورت تصورات اعتقادی جدید مردمی، یعنی رفتار را پدید می
ی جدید، به طور ضمنی وجود دارد جدید و در نتیجه یک فرهنگ جدید و یک فلسفه یک عقل سلیم

گاهی مردم با همان استحکام و همان خصلت ضروری ریشه ت اعتقادی وانند که تصورادب که در خودآ
  اند.سنتی ریشه دوانده

اً به تعمد ،بایست افزود که زبان نویسندهی عقل سلیم میهای جنتیله در بارهی گزارهدر باره. ١ ١٩ تذکر
یکی از در مورد عنوان مثال  وقتی که جنتیله به ، دو پهلو است.کم ارزشطلبی ایدئولوژیک خاطر فرصت

که قطعیت  »انسان سالم به خدا و آزادی روح خود باور دارد«نویسد: عقل سلیم میحقایق [موجود در] 
ی او پريوزی که فلسفه اعتقاد را ایجاد کند، مایل است این نشان داده استآن را تفکر بازتابانه  انتقادی

کاتولیکیقني انتقادی حقایق کاتولیک گر چه] مطمئنا  د و اصرار بر کننها آن را باور نمیگرایی است، [ا
کند که پافشاری ابهامی را حفظ میبا معهذا جنتیله  آلیسم جنتیله کفر عریان است و الخ.که ایده دارندآن 

ها گربهی همهمحیطی که در آن محیط یک فرهنگ مبتذل بی نتیجه نیست. برای آفرینش زیست
 ٢١]برینمتعاىل [با  ٢٠]ذاتیندرواندرباشی [ گريد،خاکسرتی هستند، دین خداناباوری را در آغوش می

شود و تفکر تر میزیرا هرچه موضوع پیچیدهبرد، حسابی لذت می ٢٢زند؛ و آنتونیو بروارسالس می
اش حق داشته است. بندتنبانی ٢٣»گراییطالتقا«دهد که [در مورد] گردد، او بهرت تشخیص میمی ترتريه

در  ٢٤).فلسفی کامال مسخره آورده شده است (در یک تذکر بخشی از نوشته بروارس با زرق و برق

 کند:مرتجم انگلیسی به اثر زیر مارکس اشاره می ١٨
Marx’s Critique of Hegel’s Philosophy of Right—Introduction. 

 (م.ز.).اند به جای دیگر منتقل شدهفرانسه ی ترجمهدر  تذکرات زیر ١٩
20 Immanenz 
21 Transzendenz 

 ٢٢ Antonio Bruers )١٩-١٨٨٧۵۴مقام رئیس ی که متاثر از تفکرات کاتولیکی و قائم) فیلسوف ناسیونالیست و ادیب
کادمی رویال ایتالیا در سال  (م.ز.). بود ١٩۴٣-١٩٢٩های آ

دینی، مختلف و سنن اعتقادات  لتقاطیا ااختالط به معنای گذاشته شده است که  Synkretismuدر مقابل  ٢٣
 .(م.ز.) شناسی استشناسانه و اسطورهدین

 مرتجم آلمانی)( ١۵٣ص جلد یک  ،٩٩مقایسه شود با دفرت یک یادداشت  ٢٤
 

                                                 



 »الهیات یبنده« ٢٥کتوالا آلیسمایده، باشد آن اللفظیتحتهمان معنای صورتی که معنای کالم جنتیله 
  گردیده است.

گرد در مورد تکامل فلسفه در گذشته ٢ تذکر . در یک درس فلسفه که هدف آن مطلع ساخنت تاریخی شا
برای شکل دادن منتقدانه به تفکر خویشنت  درزش فرهنگی و کمک کردن به او آموهدف آن نیست، بلکه 

[درس] آن ی عزیمت نقطهضروری است  [است]،در یک جماعت ایدئولوژیک و فرهنگی  شرکت
گرد از قبل میباشد چیزی  به او نشان عینا (بعد از اینکه انسان ی فلسفی او. شناسد [یعنی] تجربهکه شا

که یک میانگني  است).» فیلسوف«ای دارد و بدون آنکه بداند یک  تجربهداد که او یک چنني و از آنجا 
گردان فرهنگی و روشنفکرانه گردان]  شود[یعنی فرض می شود،میفرض  پیش ازی معینی از شا که شا

شناسانه و انتقادی ای بدون هیچ گونه ترتیب روشهای نامرتبط و پاره پارهاحتماال از پیش دانسته
به  در دومني مرحله و سپس شروع کرد »عقل سلیم«در ابتدا از جز  ،از جای دیگری تواننمیاند، اشتهد

 های سنتی روشنفکرانتوسط گروه که ]پرداخت[ های فلسفیدین و تازه در سومني مرحله به سیستم
 اند.پرورش یافته

 ی متافیزیکدر باره) ١۴( §

 
گفته  ی نظرورزانه را استخراج کرد؟ بایدنقد متافیزیک و فلسفه »همفکتاب آموزشی عامه«از توان میآیا 

مفاهیم  درک، همانطور که موفق به ٢٦گرددنمیمفهوم متافیزیک حتی درک که نویسنده موفق به  شود
 .شودخود دیالکتیک نمی جنبش تاریخی، شدن و در نتیجه

عنوان ه [تلقی آن] ب به معنایکردن، حقیقت تلقی ی معني تاریخی در یک دورهی فلسفی را یک گزاره
کسیس معني است؛ در حالیکه در دوره ،بیان ضروری و الینفک یک عمل معني تاریخی ی یک پرا

گرایی اخالقی و ایدئولوژیک، [تلقی یک امر] رفع شده و گرایی و نسبیبعدی، بدون در غلطیدن به شک
ای مشکل و دشوار ک عمل ذهنی تا اندازهیفهمیدن به عنوان تاریخیت را است. فلسفه » نیست شده«

به یک  گرایی و در نتیجهکامال به جزم ، بر عکس،است. به جای [درک فلسفه چونان تاریخیت] نویسنده
ی] طرح پرسش، از غلطد؛ این امر از همان ابتدا، از [نحوهی متافیزیک درمیلوحانهساده هر چندشکل 

کسیس روشن است.مند فلسفهدستگاه» اسیشنجامعه«خواست [او مبنی بر] ساخنت  شناسی جامعه ی پرا
 دهد. نویسنده در بخش پایانی مدخل قادر نیست بهلوحانه معنا میدر این مورد دقیقا متافیزیک ساده

کسیس میدسته از منتقدینی پاسخ بدهد که معتقدند فلسفه آن ایرادات مشخص  آثارتواند فقط در ی پرا

. در این فلسفه روح بیشرت به طور مشخص در بوده است ی جنتیله، اسپريیتو و دیگرانفلسفهنام کتوال، آلیسم اآیده ٢٥
گاهیوجود د» عمل«  و غريه. (مرتجم انگلیسی) ارد تا در خودآ
 کردن درکبه جای آرگومنت آلمانی منت در  کند.زیرا نویسنده مفهوم دیالکتیک را درک نمیریشرز نوشته است: ٢٦ 

 (م.ز.) آمده است. »دست دادن (رفنت) «از(انگلیسی) 

                                                 



کسیس بهنویسنده موفق به پروراندن دریافت فلسفه ٢٧.تاریخ زندگی بکند شناسی روش«عنوان  ی پرا
ی مشخص عنوان یگانه فلسفه، به »فلسفه«عنوان به  تاریخی شناسی، و پروراندن این روش»تاریخی

ای شود، مسئلهو حل آن نمی ٢٨شود، یعنی موفق به مطرح کردن مسئله از نقطه نظر دیالکتیک واقعینمی
شناسی جای یک روش چه مطرح کرده و کوشش نموده است آنرا از دیدگاه نظرورزانه حل کند. بهکه کرو

سازد که در آن مسائل بطور جزمی درک می ٢٩ایشناسییک فلسفه، او از مسائل مجزا اصول و تاریخی
حل های پر الف و گزاف لوحی و در عني حال با مغالطهشوند، و تنها به طور شفاهی، با سادهمی
گر فقط بهشناسی میگردند. معهذا این اصولمی ، شناسیعنوان اصول توانست سودمند و جالب باشد، ا

کسیس گردید ارائه میتجربی با خصلتی  شماهای تقریبی یبدون ادعای دیگری جز عرضه که برای پرا
ی رای اینکه فلسفهبایست باشد، بطور نیز می فهمد که اینبالواسطه سودمندند. به عالوه انسان می

کسیس در  » یشناسیجامعه«ی مستقل و اصیل، بلکه یک فلسفه نه» فهمکتاب آموزشی عامه«پرا
آلیسم ، یعنی ایدهمعنيبندی فلسفی این کتاب فقط یک صورت متافیزیک در ماتریالیسم متافیزیکی است.

عنوان حقیقت فراتاریخی و به  هکه خود را ب یمندبندی دستگاهصورتهر  نه دهد ونظرورزانه معنا می
 »فهمکتاب آموزشی عامه«ی فلسفهکند. شمول خارج از زمان و مکان مطرح میهمه عنوان یک انتزاع

عنوان یک ارسطوگرایی پوزیتیویستی، تطبیق  تواند بهای که به طور ضمنی در کتاب است) می(فلسفه
بشود. قانون علیت، تحقیق [در مورد]  های علوم فیزیکی و طبیعی قلمدادمنطق صوری با روش

ی از این شیوهاما  اند.مندی، هنجارمندی و همسانی به جای دیالکتیک تاریخی نشانده شدهنونقا
کسیس انقالبی«رفع و  چگونه دریافت تواند علت یا سیستم علل شود؟ معلول هرگز نمینتیجه می ٣٠»پرا

گرایی انکشاف دیگری جز تکامل ٣١انداز]هیچ [چشمتواند را بطور مکانیکی رفع کند، در نتیجه نمی
 سطحی و مبتذل وجود داشته باشد.

گر "ایده ، یعنی یک شکل از انتزاع ضد تاریخی علم مقوالت و سنتزِ لمی علم روحآلیسم نظرورزانه" ا
ه آلیسم واژگونه است، به این معنا کیک ایده »فهمکتاب آموزشی عامه«در  تلویحیی است، پس فلسفه

 ی دیگری از این یادداشت را یافتنسخهتوان یدر یادداشت مذکور م .۵جلد  ٨در دفرت  ١٧۴مقایسه شود با یادداشت  ٢٧ 
 (م.ز.) .تر استکه کوتاه

٢٨ Realdialektik  ک عینی در مقابل در مقابل دیالکتیک مفاهیم، یا دیالکتی» دیالکتیک امر واقع«دیالکتیک واقعی یا
 ).ز.(م.مورد نظر است دیالکتیک ذهنی

٢٩ Kasuistik شود که بر اساس ها اطالق میو عرف) برای مثال نزد کاتولیکی اخالق (شناسی به بخشی از آموزهاصول
در زبان آلمانی معانی این لغت شود. تعیني می» غري صحیح«از » صحیح«آن به طور لمی اصوىل برای زندگی عملی رفتار 

 (م.ز.) دهد.دیگر نیز می
های گرامشی به لحاظ نحوی یادداشت در il “rovesciamento” della prassiاین جمله نویسد: مرتجم انگلیسی می ٣٠

رسد که آن را معنی بدهد. به نظر می» انقالب از طریق پراکسیس«یا » انقالبی کردن پراکسیس«تواند معنی است. میبی
کسیس «بایست به معنای  دهد. در در سومني تز فوئرباخ میی یکی از عبارات مارکس در نظر گرفت که ترجمه» انقالبیپرا

اصلی ها نیز از عبارت ی آلمانی یادداشتی فوئرباخ نیز عبارت فوق به کار رفته است و در ترجمهارسی تزهای فترجمه
 (م.ز.) استفاده شده است. »Umwälzung der Praxis« یعنی مارکس در تزها

 ی مرتجم فرانسه!افزوده ٣١

                                                 



 ]هابندیمفاهیم تجربی و طبقه. [این اندها جایگزین مقوالت نظرورزانه شدهبندیمفاهیم تجربی و طبقه
 ٣٢.اندانتزاعی و ضد تاریخینظرورزانه نیز همچون مقوالت 

 »علم«مفهوم ) ١۵( §

 مند و همشکل مربوط به نیاز تا حدودیعنوان جستجوی قوانني، خطوط ثابت، قاعده طرح مسئله به
که ع ٣٣بینی حوادث تاریخی است.ی پیشی عملیمسئله قطعیی حل لوحانهگانه و سادهبچه لوم از آنجا 

به نظر «اندازها، کنند، بر اساس وارونگی عجیب چشمبینی روند طبیعی را اعطا میطبیعی توانایی پیش
که به طور انتزاعی قادرروش» رسدمی ی آینده» بینیپیش«به  شناسی تاریخی نیز فقط وقتی و تا آنجا 

های اساسی، حتی . از این رو جستجو در پی علتشده استدریافت » علمی«عنوان جامعه باشد به 
  ».العللعلت«، ٣٤»علت نخستني«

اند. در واقع بطور گرایانه را نقد کردهدرک ساده اینو پیشاپیش  ترپیش» ی فوئرباختزهایی در باره«اما 
توانند از اش را که فقط میبینی کرد، وىل نه لحظات مشخصود مبارزه را پیشتوان خفقط می» علمی«

کمیت مدام به کیفیت تبدیل اند و منتج بشوند که در جنبش مدام یضادمتنريوهای  که در آنها  از آنجا 
تا آن حدی صورت » بینیپیش«در واقعیت  های ثابت قابل تقلیل نیستند.هیچگاه به کمیتشود، می
که انسان آد، که انسان فعال است، گريمی ، و در نتیجه بطور بنددباش را به کار هارادکند تالش مینجا 

عنوان بینی نه به کند. بنابراین پیشادا می» بینی شدهپیش«ی مشخص سهم خود را در آفریده شدن نتیجه
ی عملی برای اشیوه بهیابد که انسان عنوان بیان مجرد تالشی تجلی می شناختِ علمی بلکه به-عمل

تواند عمل شناخت باشد؟ انسان چیزی را بینی میو چگونه پیشکند. ی جمعی میآفریدن یک اراده
و در نتیجه بنابر » ناموجود«شناسد که بوده است، یا هنوز هست، نه آنچه را که خواهد بود، که یک می

است. [و] تا آنجایی که این [اقدام]  عملیبینی فقط اقدام بنابراین پیش تعریف غري قابل شناخت است.
به  داشته باشد. ،تواند توضیح دیگری جز آنچه در باال داده شدمعنا و فقط اتالف وقت نباشد، نمیبی

گري دریافت علییت ی گرایی مکانیکی، برای عاری نمودن آن از هرگونه وجههمنظور کسب توان نقد فرا
ی تکامل شاید برای ی عقب ماندهکه در گذشته در مرحلهی محض، علمی و تنزلش به یک اسطوره

ی قابل ضروری است مسئله ٣٥است (نگاه کنید به تذکر پیشرت) های معني فرودست جامعه مفید بودهگروه
کتاب «آنطور که از  ،»علم«اما این خود مفهوم  بینی بودن حوادث تاریخی دقیق مطرح بشود.پیش

است، را به اینجا و در » علت نهائی« که عنوانش بر حسب منت آلمانی ٣١یادداشت  ویمرتجمني انگلیسی و فرانس ٣٢
 اند. ی این یادداشت آوردهادامه

.. آیا همني امر کنند .را تعیني میشناسند که حرکت اخرتان شناسان قوانینی را می... ستاره هواتوانند ها میهواشناس« ٣٣
گر ما قوانني تکامل اجتماعی را م شناختیم، یعنی جهت تکامل، قوانینی یدر علوم اجتماعی میسر است؟ مسلما. در واقع ا

گزیر از آنان تبعیت میکه  نقل از کتاب بوخارین، » (داشتیماجتماعی نمی کنند، ما مشکلی برای تعریف آیندهجوامع نا
 توضیح مرتجم فرانسه)

 (م. ز.) به التني آمده است. causa prima آلمانی در منت ٣٤
ان درباره مطالعه فلسفه و ماترياليسم تاريخی، را این یادداشت تحت عنو. ظاه١٢رجوع داده شده است به یادداشت  ٣٥

 ).ز.ام. (مبه فارسی موجود است. متاسفانه من آن را ندیده آنتونيو گرامشی

                                                 



از  مستقیماکه انسان باید نقادانه ویران سازد؛ این [مفهوم]  است ود،شمستفاد می »فهمآموزشی عامه
نطور که توسط آعلوم طبیعی اخذ شده است، گویا علوم طبیعی تنها علوم و یا علوم به تمام معنا هستند، 

اصطالح علم به معانی بسیاری به کار  »فهمکتاب آموزشی عامه«است. اما در  دهشتعیني گرایی اثبات
اند و یا به آنان در بهرتین حالت اشاره ، معانی دیگر بدون حرفی فرض شدهندست، برخی صریحرفته ا

] معنایی است که "علم" در تحقیقات فیزیکی داراست. آموزشی کتابشده است؛ معنای صریح آن [در 
 ؟اردرسد که به روش اشاره دارد. اما آیا یک روش بطور کلی وجود دنظر میمعذالک در جای دیگر به 

تواند دهد؟ در جایی دیگر دوباره نمیو در صورت وجود آن، آیا در نهایت این [روش] فلسفه معنا نمی
  را یک روش و یک علم بنامد؟آخری تواند این چیزی جز معنای منطق صوری بدهد، اما آیا انسان می

علم معني خویش را که هر تحقیقی روش معني خویش را داراست و نمود مطرح اصل یک به عنوان باید 
با انکشاف و پرورش این علم و تحقیق ویژه انکشاف و پرورش  خود را رهواکند و اینکه روش همبنا می

توان یک تحقیق علمی را باور داشنت به این امر که می سازد.می] ٣٦[یگانه کلیک  ایناناست و با  داده
ی تحقیق اعتبار که آن نوع روش در حوزه به پیش برد، با انتخاب و به کار بسنت یک نوع روش، به این

ی شکلگريی آن متد، نتایج خوبی به بار آورده، خطای غریبی است که ربط کمی به علم دیگر، حوزه
گاهی ای هم وجود دارند که میبا این وجود معیارهای عمومی دارد. توان در موردشان گفت: آنان آ

باید همیشه در خالل کار بطور سازند، و میمی» تخصصش«انتقادی هر دانشمندی را صرفنظر از 
آنکه اطمینان کمی در مورد  ،شود گفت: دانشمند نیستبه همني ترتیب می باشند. خودبخودی در مراقبه

اش نشان بدهد، آنکه فهم کاملی از مفاهیم بکار برده شده ندارد، آنکه اطالع و فهم کمی معیارهای ویژه
برد، آنکه نه از هایش به کار میبحثش دارد، آنکه دقت کمی در گزارهاز موقعیت پیشني مشکالت مورد 

های رود، آنکه پاسخگوی شکافربط و ضبط پیش میروی ضرورت بلکه به شکلی تصنعی و بی
ها مواضع تواند باشد، بلکه به جای توضیح دادن اینکه شکاف[موجود] در شناخت مکتسب نمی

گذرد اره مورد بررسی قرار گرفته و انکشاف بیابند، از آنان با سکوت میتوانند دوبای هستند که میموقتی
کند، و الخ. (هر یک از این نکات را های لفظی و یا اشارات راضی میحل و خودش را صرفاً با راه

  ٣٧ های مناسبی تکمیل کرد).توان با مثالمی
 ]:[عبارت است از داده شود ب آموزشیکتاآمیز در مورد بسیاری از اشارات مجادله دتوانتذکری که می

مند در مورد امکان خطا از جانب برخی از نویسندگانی است که از آنها نقل قول قضاوت غلط دستگاه
یک  بهها ترین خواستترین افکار و متناقضمتبایندلیل [این قضاوت غلط] نسبت دادن  .شده است

این تذکر به نمایندگان آن باشند. بایست میه دانشمندان همیششود، فرض میکه است گروه اجتماعی 
و یا [به بیانی] » علمی«ان دچن[نقد]  از: تر ربط دارد که عبارت استی عمومیمندانهیک معیار روش

گر [انسان] مخالفان [خویش] را از بني احمق ،نیست» ن جدیچندا«تر ساده ترین و یا مایهو میان ترینا
را انتخاب کند و تصور کند، مخالفان  ترین نظراتترین و غريِ اساسیفرعی از بني نظرات مخالفان خویش

کرده است، به این اعتبار که یکی از نظرات اتفاقی و درجه دوم را نابود کرده است، و » کامال نابود«را 

 ی انگلیسی.از ترجمه ٣٦
 مطلب داخل پرانتز در منت انگلیسی و فرانسه وجود ندارد. ٣٧

                                                 



یا  گی نظری مدافعني درجه سهیا یک ایدئولوژی و یا آموزه را نابود کرده است به این دلیل که نابسند
باید در مقابل دشمن منصف انسان می«باید گفته شود به عالوه . درجه چهار آنها را اثبات کرده است

که باید به خود زحمت فهم آنچه آنان واقعا بگویند، را »باشد د، و نه با هدب، و دقیقا به این معنا 
ف تعیني شده ارتقاء وقتی هد ،دکنمکث های بیان آنان ی شیوهواسطهبدجنسی بر معنای سطحی و بی

ف خویش در اطرابیابان بالواسطه ایجاد یک نه ی هواداران خود است و ی روشنفکرانهسبک و مرتبه
بایستی در جدال با یک هوادار خودی می انسان باید از دیدگاه زیر بنگرد:. به هر وسیله و به هر نحوی

ید و نه با مخالفان درس نخوانده و آموزش مخالفان توانا و با هوش بحث و دیدگاه خود را نمایندگی نما
امکان خطا باید فرض و مشروع  شوند.متقاعد می» احساس«ی یا بواسطه» ی اتوریتهبواسطه«ندیده که 

، زیرا آنچه که بوجود بیآیدنظریه خویش  در نقصانینارسائی و [قلمداد] شود بدون اینکه از این طریق 
یست، بلکه آن مجموعه نظریاتی است که به طور جمعی به یک ی عمر و زید نمهم است ابداً عقیده

ترین نمایندگان باید این نظرات را [با نقد] برجسته اند:عنصر اجتماعی و یک نريوی اجتماعی بدل شده
عدم نفع «بخاطر  همچننينظری آنها رد کرد، بویژه [با نقد] آنهایی که حتی به دلیل کمال فکری و 

توجه دارند. در این [رابطه] نباید فکر کرد که انسان [با این نقد] عنصر  ارزش بالواسطه» شخصی
گرایی کرده است ([چنني تصوری] یک عقل» نابود«اجتماعی و نريوی اجتماعی منطبق [بر آن نظر] را 

کرده است:فقط انسان اما ی ناب خواهد بود)، [با این کار] روشنگرانه . ١ سهم خود را در این رابطه ادا 
. و زمینه را هموار کرده تا ٢را حفظ و تقویت کرده؛ جدا سازی نهی و  سمت خویش روح تمایز در

دریابد آنرا با زندگی بیآمیزد، به قسمی که متناسب با شرایط زندگی را آموزه اصیل خود  دیخوی] [جبهه
  خود باشد.

اند. مربوط و وابسته» انسبک بی«به  »فهمکتاب آموزشی عامه«باید تذکر داد بسیاری از کمبودهای 
اما همانطور که  ٣٨کند.نویسنده، انگار که با افتخار، در مقدمه منشأ شفاهی اثرش را خاطرنشان می

کواىل درست این ها پیش در ارتباط با مناظرات شفاهی نزد یونانیان ذکر کرده است، مدت ٣٩ما
ترین آفرینشگفتیند یافنت به گرایش به پیوهستند که  و ذهنیت سخنگویان» های شفاهیاستدالل«

به هر حال این امر مسئولیت نویسندگانی را کاهش  .دارندهای استدالىل و منطقی را گریسطحی
کنند که در آنان اغلب شان وارسی نمیالبداههو فی دهد، که پیش از چاپ دروس اغلب شفاهینمی

. بدترین حالت وقتی است که در این گريندهای مکانیکی و اتفاقی جای نريوی منطقی را میتداعی
 لیستی از دتوانانسان می انگارانه تثبیت بشود و ترمز نقد دیگر عمل نکند.پراکسیس شفاهی ذهنیت سهل

 »فهمکتاب آموزشی عامه«در  ]٤٠و تغیري موضوعات مورد مشاجره سوءتفاهمیا [ هامغالطه و خلط مبحث

، اشاره ذکر کرده استبوخارین در مقدمه کتاب به آنچه نیز گرامشی  . در آنجا٢٢٩یادداشت  ٨مقایسه شود با دفرت  ٣٨
 (تذکر مرتجم آلمانی) »سمیناری است که نویسنده با ج. پ. دنیک برگزار کرده است.های کتاب محصول بحث« کندمی

39 Macaulay 
 معترباستدالىل  به iIgnoratio elench آمده است mutationes elenchiو  elenchi ignorantiaeدر منت التني  ٤٠

داللت  mutationes elenchi. نوعی مغالطه است و بنابراین شته باشدربطی به موضوع بحث ندااما که شود اطالق می
ی انگلیسی ذکر در ترجمه .که خلط مبحث و باز نوعی مغالطه است دارد در استدالل بر طفره رفنت و انحراف از موضوع

                                                 



رسد سخنورانه نسبت داد. به نظر من می »حرارتشور و « احتماال بهآنان را تهیه کند، که میباید 
گرافی که به پروفسور اشتاملر ترین و وار و یکی از سطحیپردازد یک مثال نمونهمی ٤١پارا

 ترین [موارد] است.گرایانهسفسطه

 و محتوا ٤٢سئواالتی پريامون نامگان) ١۶( §

ی ور اجتماعی (که خود را به عنوان ادامهمتبل یمقولههای روشنفکران به عنوان یک یکی از مشخصه
فهمند و نه به عنوان بیان یک روند می ٤٣های گروهتاریخ، و در نتیجه بدون وابستگی به مبارزهدر مستمر 

دهد) اجتماعی گروه روشنفکران خاص خود را پرورش میمسلط آن هر گروه بر حسب دیالکتیکی که 
در یک فضای ایدئولوژیکی با یک گروه روشنفکری ذکور] گروه [روشنفکران مدرست در این است که 

(نوع  جدید تاریخی رگانیسم. هر اکندببرقرار  ا پیوندمجدد ،پیشني از طریق یک نامگان مفهومی یکسان
باید به  ش (روشنفکران)دارانو پرچم تخصصمنمایندگان  که آفرینداجتماع) یک روبنای جدید می

مستقیم  یند و ادامهمولود یک وضعیت جدید و لقی گردندت» جدید«همني نحو روشنفکران 
ی مستقیم خودشان را به عنوان ادامه» جدید«پیشني نیستند. وقتیکه روشنفکران  ٤٤انگیروشنفکر

گروه » جدید«پیشني مطرح بکنند، ابداً  ٤٥]تحصیل کردگانیا فضال [روشنفکران  نیستند، از این رو آنها با 
کند، گی میند که بطور انداموار یک وضعیت اجتماعی جدید را نمایندپیوند ندار یاجتماعی جدید

مغلوبند (امری که  ای تاریخی یک گروه اجتماعیو فسیل شده کارانهی محافظهماندهبلکه آنها ته
گر که انسان بگوید وضعیت اجتماعی هنوز به آن درجه [می یآن به نتیجه یکسانی واسطهب توان رسید]، ا

 یزدهی کرمهنوز در محفظه بلکهد، وجدید بش یروبنایک م نائل نشده، تا قادر به آفرینش از رشد الز
  برد).تاریخ قدیم بسر می

موضوعات  و تغیريسوءتفاهم  «آلمانی در این دو . »قی در استدالل در منطق صوریاشتباهات مشهور منط« شده است:
 اند.ترجمه شده »مورد مشاجره

گراف «مقایسه شود با  ٤١  (منظور منت آلمانی کتاب بوخارین است.) .٢٢-١٠ص  ١٠تئوری ماتریالیسم تاریخی فصل اول، پا
ی ها و عناوین معترب عمومی در یک رشتهه معنای سیستم نامگذاشته شده است که ب Nomenklaturنامگان در مقابل  ٤٢

 شناسی) مفهومیترمینولوژی (اصطالح Nomenklatur در مقابل نامگانآلمانی در جای دیگر  هترجمدر  علمی است.
 ریشرزی در ترجمه. ، اما دقیق نیستبه جای آن نیز گذاشت شناسیاصطالحتوان نیز گذاشته شده است. می

 (م.ز.) .نهاده شده است ناسیشاصطالح
به علت سانسور جایگزین مبارزه طبقاتی شده است (مرتجم انگلیسی). برای اطالع بیشرت از دریافت  های گروهمبارزه ٤٣

در  یادداشت گرامشی» پیدایش روشنفکران«گرامشی در مورد روشنفکران خاص هر گروه اجتماعی رجوع شود به 
 :(م.ز.)ی زیرصفحه

http://asre-nou.net/1384/tir/14/m-roushanfekran.html  
٤٤ Intellektualität ر منت اصلی د مرتجم آلمانی. بر حسبintellettualità .آمده است 
 ی باالی اجتماعیخواندگان و الیهه درسآمده است که در روسی قدیمی ب intelligenzija اصلی لغت روسیدر منت  ٤٥
معنا » مجموعه روشنفکران«. بر حسب مرتجم فرانسه شده استاطالق می تحصیل کردگان غري روحانی به ١٩در قرن  و

 دهد.می
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 ترین دگرگونی برگردد،ایمعهذا باید توجه کرد که هیچ وضعیت تاریخی جدیدی، حتی وقتی که به ریشه
بایستی تغیري کرده . اما محتوای زبان میدهداش کامال تغیري نمیزبان را حداقل در وجه ظاهری و صوری

گاهی  گر چه آ به عالوه پدیده به لحاظ  دشوار است. یتغیريیک چنني دقیق از واسطه به طور بالباشد، ا
گون گروههای نمونهی وجود فرهنگتاریخی پیچیده است و بواسطه  وار متفاوت در بني اقشار گونا

هنوز عمیقا در فرهنگ  ،ایدئولوژیک سطحبرخی از آنها در  گردد، کهمی ترجدید بغرنج ایاجتماعی
که خورند غوطه میهایی وضعیت[فرهنگ] منجمله گاه در [قرار دارند] و های تاریخی پیشني، وضعیت

 اند.اخريا زائل شده
برند، بینی بطلمیوسی بسر مییک طبقه با وجود این که برخی از اقشار آن هنوز در [دوران] جهان

گر] ی یک وضعیت بسیار پیشرفتهند نمایندهتوامی لحاظ ایدئولوژیک به ی تاریخی باشد، [حتی ا
 اد)؛ بنباش انهلوحاین اقشار هنوز آشفته و ساده بینیجهانمانده باشد (یا حداقل برخی از وجوه عقب

 .پیشرفته باشندبسیار  ی از نظر عملکرد اقتصادی و سیاسیتوانند از نظر عملی یعنمیاین اقشار  این همه
گر وظیفه دهی، یعنی یک اصالح اخالقی و روشنفکرانه و سازمان ٤٦ی روشنفکران این باشد که سببا

» تبلور یافته«، روشن است که روشنفکران بشوند آن موجب رساندن فرهنگ به سطح کارکرد عملی
کند که از گروه پیشني اجتماعی جدید حداقل حس می کار و مرتجع هستند. زیرا در حالیکه گروهمحافظه

، بلکه فکر کنندرا حس نمیحتی یک چنني تمایزی [متبلور] روشنفکران متمایز و منشعب شده است، 
 کنند.ببرقرار  پیوندا گذشته مجدد توانند باکنند میمی

 »ایهای ابزاریارزش«باید رد کرد: که تمامی مرياث گذشته را میاین امر به معنای آن نیست به عالوه 
توان] شان کامال پذیرفته شوند. اما چگونه [میبیشرت برای پرورش و پرياسنت هموارهباید وجود دارند که 

، آیداغلب پیش می ؟کرد ردباید درنگ ی تشخیص داد که بی مهجورارزش ابزاری را از ارزش فلسفی 
ارزش ابزاری از این رو و پذیرفته است، ی یک گرایش معني سی شده را انسان یک ارزش فلسفی کهنه

که مغایر اوىل استیک گرایش دیگر را رد می برای بیان  توانستههرچند این ارزش ابزاری می ؛کند، چرا 
ببیند چگونه اصطالح  دتوانمیانسان  بدین ترتیب مفید باشد. ٤٧تاریخی-کردن محتوای جدید فرهنگی

 دلیلاین رد شده است به  ٤٨»اندرباشانه«ح اصطال پذیرفته و بجای آن با محتوای قدیمی» ماتریالیسم«

، تعیني کردن آن را (مرتجم دیگر آلمانی) ریشرزآمده است که  determinareدر منت اصلی  برحسب مرتجم آلمانی ٤٦
اصالح روند توان به جای سبب شدن تعیني کردن گذاشت و نوشت: . میترجمه کرده است bestimmen دنتعریف کر

 (م.ز.) ...»را تعیني بکنند  دهیاخالقی و روشنفکرانه و سازمان
٤٧ geschichtlichen Inhalt-kulturell  در منت اصلی کهculturale-Contenuto storico  مرتجم آمده است)

 آلمانی)
زاد، درون بودی، ذاتی و در مقابل آن فطری، دورن . در فارسیاندرباشانه گذاشته شده است Immanenzقابل در م ٤٨

 غريه نیز گذاشته شده است. 
) توسط گرامشی در یا الهوتی ماورائی جهانی،آن در مقابل(ناسوتی یا جهانی این مطلقا به معنای» اندرباشانه«مفهوم 

 در پراتيك حقيقى بودن يعنى واقعيت و توانائى و«انسان  یعنی دوم فوئرباخ مارکسه به تز نقد کروچه و بوخارین با توج
کسیس به تفکر بواسطهبودگی -تاریخ-دربه زعم گرامشی به کار رفته است.  .»ناسوتى بودن تفكر خود را اثبات كند ی پرا

به در نقد بوخارین خورد و پیوند میبودگی -اریخت-با در »جهانیمطلقا این«از مجرای معنای  اندرباشانه. رسدمیاثبات 

                                                 



 عبارت ادبی با دادن دشواری وفق فرهنگی بوده است.-در گذشته دارای یک محتوای معني تاریخی که
 ،های بنیادی و برعکسشناسانه به جای پرسشهای اصطالحمحتوای مفهومی و عوضی گرفنت پرسش

درک لحظات متفاوتِ روند انکشاف  تاریخی در حسفلسفی و فقدان  ٤٩گراییسطحی یمشخصه
ی اسري در شمای مجرد منطق صوری است. ی دریافت ضد دیالکتیکی و جزمیمشخصه یعنیفرهنگی، 
ای که در باید نه فقط به معنای اخص و تکنیکیی اول قرن نوزدهم میدر نیمه» ماتریالیسم«اصطالح 

 آمیزانه در مباحثی کسب کردهکه بطور مجادلهد فهمیده شوتری وسیعبسیار بلکه به معنای  فلسفه دارد،
ی فلسفی هر آموزه ی فرهنگ مدرن پدیدار گشته بود.که در اروپا با پیدایش و انکشاف پريوزمندانه است

، و در نتیجه نه فقط مجموع یدناممیماتریالیسم خود را گذاشت، قلمرو تفکر کنار می از را ٥٠تعاىلمکه 
هر موضع عملی که در جهت مقابل  در واقعیت بلکه ٥٢جودانگاریحدتو و ٥١انگاریاندرباشانه

ماتریالیسم معنا  ،بودگرایی سیاسی واقعو ملهم از جریانات مغلوب سیاسی عصر رومانتیک قرار گرفته 
و  »هاآلایده«و  »هارسالت«که از هیچ چیز جز  ٥٣ی ماتسینیهای پوپولیستی شدهآموزه همچون ؛داشت

تی امروزه در مجادالت ح .اندسخن نرانده یاحساسیا مجردات ، دیگر مشابه مبهم[موضوعات] از 
ماتریالیسم نقطه مقابل  شود؛ی ماتریالیسم اغلب به همني معنا استفاده میها هنوز هم واژهکاتولیک
ی گرایی و فلسفهگرایی مذهبی است و در نتیجه کل هگلبه معنای اخص یعنی معنویت ٥٤گراییمعنویت

شود. و روشنگری فرانسوی تحت این عنوان خالصه می ٥٥گراییسیک آلمانی بطور عام در کنار حسکال
روزمره تمام تالش برای یافنت معنای زندگی بر روی زمني و نه در به همني نحو ماتریالیسم در مقوالت فهم

» ماتریالیسم«کرد، هر فعالیت اقتصادی که از مرزهای تولید قرون وسطایی عبور می دهد.بهشت معنا می
نمود: اقتصاد بخاطر اقتصاد، فعالیت تجلی می» هدفی در خود«بود، بخاطر اینکه آن فعالیت چون 

مفهوم نویسد که مارکس میگرامشی  ۴دفرت  ١١یادداشت در  .)٢۴(یادداشت  کنداستعاری ارزیابی میرا که آن رود کار می
 .)شود در این رابطه رجوع ني مجموعههم ٢٨یادداشت  . بهداده استآن به  و دقیقی معنای تازهرا پاالیش و  اندرباشانه

 .مارکسیسم انتقادی-در فرهنگ تاریخی Immanenzدر این مورد رجوع شود به درآیند همچنني برای اطالعات بیشرت 
http://www.inkrit.de/e_inkritpedia/e_maincode/doku.php?id=i:immanenz 

 ی انگلیسی این درآیند به انگلیسی موجود است:ترجمه
https://www.academia.edu/918660/Immanence 

 .ز.)(م شده است. به فارسی ترجمه ١٢در همني دفرت و همني جلد. (مرتجم آلمانی) یادداشت  ١٢مقایسه شود با یادداشت 
49 Dilettantismus, dilettantism 
50 Transzendenz, transcendence 
51 Immanentismus, immanentism 
52 Pantheismus, pantheism 

 خواه ایتالیایی. (مرتجم) رجوع شود به:) دمکرات و آزادی ١٨٠۵-١٨٧٢جوزپه ماتسینی ( -٥٣ 
« La mission des exilés italiens est de constituer l’apostolat.» (Instruction générale pour les 
frères de la Jeune Italie, S. IV, Opéré di Giuseppe Mazzini : Imola, Paolo Galeati, t. XXII, 
1915.)  
54 Spiritualismus, spiritualism 
55 Sensualisme 
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است، چونکه کاربرد ماشني و » ماتریالیستی«بخاطر فعالیت، مثل امروز که آمریکا برای اروپایی متوسط 
جلوه » درست«به نظر اروپایی متوسط کند که ها و کسب و کار از آن مرز معینی عبور میوسعت بنگاه

به این ترتیب فرهنگ بورژوایی اروپایی  شوند.خفه نمی» روحی«های کند و در آن مرزها خواستمی
انکشاف را از آن خود  آمیز فرهنگ فئوداىل علیه بورژوازی رو بهی مجادلهجویانهامروزه اقدام تالفی

داری اروپایی رشد بیشرتی داری که نسبت به سرمایهایهکند و [آنرا] از یک طرف بر علیه یک سرممی
برد که ای به کار میهای فرودست اجتماعیهای عملی گروهکرده است، و از طرف دیگر بر علیه فعالیت
ی خود و ساختار ی تاریخی یعنی تا وقتی که اقتصاد ویژهبرای آنان در آغاز و برای تمام یک دوره

تواند اند، این فعالیت در وجه غالب چیزی جز [فعالیت] اقتصادی نمیساختهی خود را ناجتماعی ویژه
در زبان رد پاهای این درک ماتریالیستی  باشد یا باید حداقل با مفاهیم اقتصاد و ساختار بیان بگردد.

دهد، به منسوب به روحانیون نیز معنی می ،»روحانی« geistlichروحی د: در زبان آلمانی نمانباقی می
توان را میدارد، رواج این درک اینکه و  ؛duchowjetsهمني ترتیب [در مورد لغت] روسی روحانی 

کسیس نیز یسندگان فلسفهنواز در بسیاری  به همني نحو دین، خداپرستی و نیز برای آنان  ،یافتی پرا
یل و شاید یکی از دال هستند. ٥٦[یا معیار سنجش] مرجع» های پیگريماتریالیست« تشخیصبرای غريه، 

دلیل غالب تقلیل ماتریالیسم تاریخی به ماتریالیسم سنتی و متافیزیکی را باید در این واقعیت جستجو کرد 
در حالیکه آمیز باشد، ای از فلسفه عمدتا انتقادی و مجادلهباید ضرورتا در دورهماتریالیسم تاریخی میکه 

های کامل و کمال یافته همیشه اما سیستم .استه انسان نیاز به یک سیستم کامل و کمال یافته داشت
[محصول] کار فیلسوفان منفرد هستند و نزد این فالسفه در کنار بخشی که متناسب با شرایط زندگی به 

آنان است، همیشه یک معاصر لحاظ تاریخی فعلی آنان یعنی آن بخشی که منطبق بر شرایط زندگی 
خورد و پاسخگوی های پیشني گره میفلسفه هب که، استموجود  ٥٧»غري تاریخی«بخش مجرد به معنای 

 گردد.شخصی باز می ٥٨هاینیازهای موشکافانه و بريونی معماری سیستم [فلسفی] است و یا به خصیصه
تواند یک سیستم فردی، یک سیستم گرایشی باشد [یا به آن تقلیل ی یک عصر نمیبدین جهت فلسفه

ی عقاید به عالوه ،فردی و گرایشی ٥٩هایی سیستمای از همهعهی یک عصر] مجمو[فلسفهداده شود]: 
طور مصنوعی تواند به آیا یک چنني سیستمی می روزمره است.ی فهمی دین، به عالوهعلمی، به عالوه

ویژه به معنای  فعالیت انتقادی تنها نوع ممکن است، به ها؟ساخته شود؟ از طریق تاثري افراد و گروه
اما اولني مسئله در میان این یابند. عنوان بیان تکامل تاریخی تجلی می قادی مسائلی که بهطرح و حل انت

تواند نمی -هر چه که نامش باشد–ی جدید ی زیر است: فلسفهمسائل که باید مطرح و فهمیده شود مسئله
همانی اینهمانی اصالحات به معنای این های متعلق به گذشته باشد.منطبق بر هیچ یک از سیستم

 مفاهیم نیست. 

56 Bezugspunke, points of reference 
 »گريد.اریخ را نادیده میکه ت«مرتجم فرانسوی نوشته است  ٥٧
٥٨ idiosyncrasies  : واکنش خاص یک شخص«مرتجم فرانسوی نوشته است.« 
 .گذاشته شده است »سیستم«به جای  «فلسفه«در فرانسه و انگلیسی  ٥٩

                                                 



ی بواسطه است. این اثر ٦٠تاریخ ماتریالیسم النگهکتابی که باید در رابطه با این موضوع مطالعه شود، 
قدیمی شده است، اما اهمیت کم و بیش ی تک تک فالسفه ماتریالیست در بارهبعدی مطالعات 

اثر تعداد زیادی از طرفداران  : به اینمانده استاش از دیدگاه زیر دست نخورده باقی فرهنگی
ای ماتریالیسم مراجعه ی پیشینیان و دسرتسی به مفاهیم پایهماتریالیسم تاریخی برای کسب اطالع در باره

ای شرط جزمیتوان گفت، امر زیر اتفاق افتاده است: انسان از پیشمی ٦١به شکلی شماتیک اند.کرده
ای است که یخی، بدون هیچ سایه روشنی، ماتریالیسم سنتیکه بنا بر آن ماتریالیسم تار کردمیعزیمت 

که به این ترتیب » دیالکتیک«ی نظر شده است (تصحیح شده بوسیله قدری تصحیح و [در آن] تجدید
، یعنی یک نظریه شناخت)؛ انسان شود و نه یک منطق خودویژهیک بخش از منطق صوری قلمداد می

هایی هستند که دوباره به سم سنتی چه بوده است، و مفاهیم [آن] هماننزد النگه خوانده است که ماتریالی
شود گفت [مبدع] بخش بزرگی از به این ترتیب میاند. عنوان مفاهیم ماتریالیسم تاریخی به کار رفته

النگه  ،گذار مکتبسردمدار و بنیانشوند، ی مفاهیمی که تحت عنوان ماتریالیسم تاریخی ارائه میپیکره
ی این اثر دارای اهمیت فرهنگی و انتقادی زیادی بدین خاطر مطالعهاست و نه کس دیگری. بوده 

این اثر اهمیت بیشرتی [نیز]  ،دان منصف و دقیق استاست، و با در نظر گرفنت اینکه النگه یک تاریخ
یار و حتی رغم حريت بسبه  شده و محدود از ماتریالیسم دارد. تعریف او مفهومی کامال دقیق، .یابدمی

ی به ماتریالیسم تاریخی و به فلسفهمذکور به خاطر محدودیت النگه ) ٦٢عصبانیت برخی (مثل پلخانف
  ٦٣.نگردمینی ماتریالیستی فویرباخ نیز به عنوان فلسفه

در خلق شناسی شناسی سنتی است، اما این اصطالحاصطالح تواند ببیند، تا چه حدانسان اینجا نیز می
همینکه انسان فراموش کند باید همیشه به منابع فرهنگی رجوع  شود،مهم می انحرافات ها وفهمیکج

ممکن است زیر یک کاله چند سر مختلف وجود کند تا معنای درست مفاهیم را تشخیص بدهد، چونکه 
کسیس دریافت خود را هیچگاه دانیم که سردمدار فلسفهاز طرف دیگر می ٦٤.داشته باشد ی پرا

نخوانده است و در جایی که سخن از ماتریالیسم فرانسوی است آن را نقد کرده و توضیح » تیماتریالیس«

60 Friedrich Albert Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der 
Gegenwart, 2nd revised edition 1873-75. 
61 Schematisch, schematically 

 مقایسه شود با  ٦٢
Plechanows, Grundprobleme des Marxismus 
 

ماتریالیسم فوئرباخ، آنطور که در ایدئولوژی آلمانی و تزهای فوئرباخ تعریف و مورد انتقاد واقع شده است، به خاطر  ٦٣
کلمه گذاری شده است، ی و قلمرو ذهنیت انسانی) پایهواقعیت عیندو بن بر اینکه بر دوآلیسم ( به معنای بی چون و چرا 

 ماتریالیستی نیست. (توضیح مرتجم انگلیسی)
ی زیر جمله الفظیی تحتاحتماال امکان وجود معانی مختلف برای یک واژه یا مفهوم مورد نظر است. عبارت ترجمه ٦٤

 :شد (م.ز.)یافت نکه اصطالح فارسی مناسبی برای آن است 
 unter demselben Hut verschiedene Köpfe sein können; there may be different heads under the 
same hat. 

                                                 



کار ه را ب ٦٦»دیالکتیک ماتریالیستی«او هیچگاه صورتبندی  ٦٥بایستی جامع باشد.داده است که انتقاد می
معنای کامال » ئیعقال«که به اصطالح  بردبه کار می »رازآمیزانه«در تقابل با » عقالئی«برد، بلکه نمی

 ٦٧دهد.دقیقی می
تاریخ « نویسد نگاه کرد. از اثر النگهالبریوال در مقاالتش می باید به آنچه آنتونیو ٦٨در مورد این مسئله

اعالم شده بود و جدیداً یکی توسط ، میالندر انتشاراتی  ،ی ایتالیایی توسط آتنایک ترجمهانتشار  ...»
 تشر شده است.من ،میالن در انتشاراتی ،مونانی

 

 »واقعیت جهان بريونی«به اصطالح ) ١٧( §

، »واقعیت عینی جهان خارج» «وحشتناک«ی واقعیت با پرسش گرایانهتمام مجادله علیه دریافت ذهن
ای که در حاصل و زاید است (من به سخرنانیشده و عمدتاً بیپیش برده از آن نیز بدتر و  ،مطرحبد 

از نقطه نظر . ٦٩کنم)در لندن ایراد شده است، استناد می ١٩٣١جوالی  -وئنکنگره برای تاریخ علم در ژ
 بهتا ی روشنفکرانه فروشانهحرک فضلمیک  به پاسخبیشرت  رسیتمام بر »فهمکتاب آموزشی عامه«یک 
آیا جهان بريونی «مخاطب عامی حتی معتقد نیست که یک چنني مشکلی، یعنی  .است منطقیالزام یک 

کافی است که مسئله به این گونه مطرح شود  ، بتواند به طور جدی مطرح شود.»جود استبطور عینی مو

 به زعم مرتجم انگلیسی کتاب خانواده مقدس بخش ششم مورد نظر است. ٦٥
» ماتریالیسم مدرن«ح توجه شود این اصطالح را پلخانف اولني بار به کار برده است. در مقابل انگلس از اصطال٦٦

سوسیالیسم: اتوپیائی و  انگلس، وع شود به :رج .گوید این مفهوم با نام مارکس پیوند خورده استو می ره استاستفاده ک
 ).ز.(م علمی

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/soc-utop/int-mat.htm 
mystisch ی به رازآلوده کند. در آنجا مارکس از پوستهگرامشی به کاپیتال مارکس اشاره می رازآلوده، رازناک. ٦٧

ی عقالئی دیالکتیک هگلی (رازناک) دیالکتیک نزد هگل که بر سر ایستاده است و از واژگون سازی آن برای کشف هسته
الیستی باید به معنای این نیست که ایده» عقالنی«زند. مرتجم انگلیسی نیز به درستی اشاره دارد که در این گفته حرف می

  ماتریالیستی بشود.
 است ایواژه ایرانی نزد عرفانی اینکه به توجه با نهاد، عرفانی mystisch مقابل در فارسی در توانمی اینکه علريغم
 به ندارد ایرانی عرفان به ربطی که گردد،برمی هگلی هاینظرورزی و هگل به مفهوم باال در و ویژه مفهوم و معنا دارای
که به معنای  Mystifikationی کاپیتال در مقابل اسکندری در ترجمه .است ترمناسب رازناک یا و رازآمیزانه نظرم

mystisch  است، که نه تنها آنجا بلکه در اینجا نیز از  نهاده )فریبندگی، دهخدا=(نمودن است، در جای دیگر فریفتاری
 (م.ز.)توان استفاده نمود و گذاشت فریفتارانه. آن نمی

 
گراف در منت انگلیسی و فرانسه موجود نیست و به جای آن در زیر نویس ذکر شده است  ٦٨ در مورد این سئوال «این پارا

 ٨در مورد النگه همچنني رجوع شود به دفرت  دداشت گرامشی)(یا» ی آنتونیو البریوال ارزش دارد.نگاه دوباره به رساله
 .٢٠۶یادداشت 

ی زیر بوخارین استناد گرامشی به نوشته. شودکه در این یادداشت بازنویسی می ۴٧ یادداشت ٧مقایسه شود با دفرت  ٦٩
 کند:می

Theory and Practice from the Standpoint of Dialectical Materialism, in: Science at the Cross 
Roads  
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که جهان بريونی، به » معتقدند«مردم  شود.تجربه  ٧٠مانند-ی غري قابل کنرتل گارگانتواتا طوفان خنده
و  چیست» اعتقاد«شود: منشاء این ای عینی واقعی است، اما دقیقاً همني جا این پرسش ظاهر گونه

گر کسی که به  ای دارد؟چه ارزش انتقادی» بطور عینی« در واقع این اعتقاد منشائی دینی دارد، حتی ا
که همه تفاوت باشد.آن باور دارد، به لحاظ دینی بی دهند که جهان، یمی ادیان تعلیم داده و از آنجا 

را شر جهانی حاضر و آماده طبیعت و عالم، توسط خدا پیش از آفرینش انسان آفریده شده و در نتیجه ب
، این امر به یک واقعیت است شدهو تعریف  ٧١فهرستیدهکه یک بار برای همیشه پیش رو یافته است 

گر احساس دینی خفه گردیده یا بخواب رفته و ؛ تبدیل شده است» عقل سلیم«ثابت  با باز  باشد،حتی ا
ی عقل سلیم برای از بني بردن دریافت اتکا به این تجربه .دهدبه حیاتش ادامه می همان استحکام

بازگشت ضمنی به  معنای ،»ارتجاعی«بیشرت یک معنای  به دلیل مذکور، ،»استهزاء«از طریق گرایانه ذهن
د تا درست به نشوو یا سخرنان کاتولیک به این وسیله متوسل می گاندارد؛ در واقع نویسند دینی احساس

در سخرنانی ارائه شده در  فهمکتاب آموزشی عامهی نویسنده ٧٢.دنفرساینده برس استهزاءآمیز اثرهمني 
اسقف  هستیم کهبرکلی گرایانه را مدیون ی لندن با اظهار اینکه اولني توصیف منسجم درک ذهنکنگره

اعظم بود، به این تذکر (که در نهایت خصلت ظاهری دارد، با وجودی که اهمیت خودش را دارد) 
و بعد به  نظریه را استنتاج کرد) یباید از آن منشأ دینیرسد میه به نظر میجواب ضمنی داد. (در نتیج

تواند فکر کند، جهان فقط به یابد میکه برای اولني بار در جهان حضور می» یآدم«افزاید: فقط آن می
قناع کم و یا کند، (و اینجا هم به منشأ دینی نظریه، اما با نريوی ااین دلیل وجود دارد که او به آن فکر می

 ).شودبدون قدرت اقناع، اشاره می
 که مطمئنا حتی برای یک فیلسوفچنني دریافتی اگر چرا ه جای آن به نظر من مسئله عبارت است: ب

تواند قهقهه و استهزاء ببار فقط میامروز عموم مطرح شود، برای پراکسیس هم بی اهمیت نیست، 
 آورد؟بی

ی است که بني علم و زندگی ایجاد شده است، ی روزافزونبرای فاصله وردترین مواربه نظر من این نمونه
ی عظیم هدایت فرهنگ واال را برعهده دارند و توده» مرکزی«های معني روشنفکران که رهربی بني گروه

هارکلني، که [زبان]  را دارداثری همان که  ٧٣ایزبان فلسفه به زبان تخصصی گی تبدیلچگونو  ،مردم

٧٠  Gargantua گروئل گارگانتوا«ی طنز نویس فرانسوی فرانسوا رابله، نام غوىل در رمان نویسنده اثری که با ». «و پانتا
با هر شکل تفکر دگماتیک و اسکوالستیک، تجمد روحی بیگانه با این جهان و معطوف به آن وداع خنده دعوت به 

 مانی)(مرتجم آل »د.نکجهان می
 
71 Katalogisiert, Catalogued  

کرهو بویژه نئواسکوالستیکها کلیسا (از طریق یسوعی ٧٢ کور در میالن) کوشش در جهت جذب ها: دانشگاه لوون و سا
است:  الناس استفاده کردهها در میان عواملیستآاین استدالل با مسخره کردن ایدهاست و براستی از  پوزیتیویسم کرده

گر تو به کنند این یا آن برج فقط وجود دارد چون تو فکر میمردمی هستند که فکر میها لیستآایده« کنی [وجود دارد]، ا
 وجود ندارد) این زیرنویس (یادداشت گرامشی) (در ترجمه آلمانی» داشتکردی، برج وجود نمیآن فکر نمی

73 Jargon 

                                                 



گر داراست ]٧٤کمدی دالرته دلقک[ یابد، با این وجود فیلسوف آن را با مزه می» عقل سلیم«. اما حتی ا
هنگرایانه ذای که دریافت یک توضیح باشد، هم برای اهمیت واقعی جستجویبایستی در پراکسیس می

ی آن بني روشنفکران و باالخره برای اینکه چرا این دریافت علت د و اشاعهدارد و هم برای چرایی برآم
ترین یافتهترین و کمالی مدرن در پیشرفتهفلسفهبه  گرایانهبی شک درک ذهن شود.ی عقل سلیم میخنده

زی که چی و رفع آن پدید آمده استو به عنوان از این نظریه ماتریالیسم تاریخی  که چرا ،داردتعلق شکلش 
 کند.گرایانه بیان میدر نظریه روبناها به زبان واقعی و تاریخی سنتی به شکل نظرورزانه بیان کرده را فلسفه
کثر می اثبات توان بدان اشاره نمود، از برد فرهنگی زیادی برخوردار است، این فرض که در اینجا حدا

که این برهان به کل یک سری بحث انکشاف ارگانیک و دهد میپایان  ردبی مواهمیت و  های بیچرا 
کسیس رافلسفه حتی . سازدممکن میفرهنگ واال در نهایت،  یچريهی نمایندهبه شدن برای بدل  ی پرا

ی روح کند واقعیت جهان آفریدهای که مطرح میآلیستیارتباط بني ادعای ایدهکه تعجب برانگیز است 
کسیس در مورد تاریخیلسفهبشری است، از یک سو و از سوی دیگر ادعای ف ودن بودگی و گذرا بی پرا

ود را خ ساختاشکال بیان ساخت هستند و با تغیري ها (به خاطر اینکه ایدئولوژی های ایدئولوژیهمه
کشاف نی کافی اهرگز توضیح داده نشده و به اندازه ی پراکسیس]چوب فلسفهر[در چا )دهندتغیري می

به  ،بیعیمعنی علوم به اصالح دقیق یا ط یرا به شکلی تنگاتنگ به مسئلهاین مسئله آشکا .نیافته است
مربوط است و هان ی حقیقی یا شناخت جموضع شبه فتیشیستی، بله، حتی به عنوان تنها فلسفه، یا فلسفه

کسیس به طور روزافزون یافته استی پرکه این معنا در چارچوب فلسفهوابسته است  به جائی   .ا
گرایانه نهای متعدد ذهتوان یکی از تئوریآیا می ی واقعیت بفهمیم؟گرایانهتحت دریافت ذهناما چه باید 

 ٧٥باورانه‑منهای از تخم در آورده تا تئوری سر یرا برگرفت که توسط یک سری از فالسفه و پروفسورها
کسیس در این مورد نیز فقط باید در رابآشکار است که فلسفه اند؟گسرتش یافته با هگلیانیسم قرار  طهی پرا

قط نهد و از نظریات پس از آن فترین شکل این دریافت را به نمایش میآمیزترین و کاملبگريد که نبوغ
ند باید اشکال عجیبی دنبال شوو می های ابزاری باید مورد توجه قرار بگريند.ها و ارزشبخشی از دیدگاه

 ني منتقدین کم و بیش هوشمند آن به خود گرفته است.که این دریافت، چه بني هواداران سرسخت و چه ب
 :د، یادآوری شونویسداش میبایست آنچه تولستوی در خاطرات کودکی، نوجوانی و جوانیهمچنني می

ه او اغلب کای شوق زده کرده بود ی واقعیت او را به اندازهگرایانهکند که دریافت ذهنتولستوی روایت می
که روح او هنوز نتوانسته بود وقتواند بیند، باور به اینکه نیستی را می با .شددچار سرگیجه می ت چرا 
ی منت ه(یا چیزی شبیه به این: این قطع .به یک باره به اطراف چرخیده بود، »بیآفریند«بکند، واقعیت را 
بر  ایهحاشی«کو در [اثرش] برناردینو واریس ٧٦ نما و به لحاظ ادبی بسیار جالب است)تولستوی خصلت

74Harklin, Commedia dell’Arte 
 
75 Solipsistisch, solipsist 
 

وىل هیچیک از « (م.ز.) .٢٠١‑٢٠٠ی ی کریم کشاورز، صفحهرجوع شود به تولستوی، کودکی نوباوگی جوانی، ترجمه ٧٦
کیت، که زمانی مرا به سر حد جنون کشانده بود، توجهمهای فلسفی به اندازهاندیشه  را به خود جلب ی حکمت شکا

هائی کردم که جز خود من کسی یا چیزی در سراسر جهان نیست، و اشیاء اشیاء نیستند و صورتکرد. من تصور مینمی

                                                 



ی من یک روزنامه را برای کسب اطالع در باره): «١۵٩ی نویسد (صفحهچنني می ٧٧»یک فلسفه انتقادی
ا که روزنامه رام هنگامی کنید که این اطالعات را خود من خلق کردهآیا شما ادعا می کنم؛واقعیت باز می

ده است، ای داواسطه و مکانیکیمعنای بیگرایانه یک چنني ی ذهناینکه تولستوی به گزاره ٧٨»باز کردم؟
و که یک کو بتواند چنني نوشته باشد. اانگیز نیست که واریس اما آیا این حريت قابل توضیح و فهم است.

گر چه امروز به سمت دین و بایستی مصالح گر جدی است و میپژوهش  سمدوآلی[کارش] را بشناسد، ا
رد اگرائی] است، و ارزش تذکر دکو نقد عقل سلیم [به ذهنیسنقد وار ؟!گريی کرده استجهت ٧٩متعاىل

علريغم اینکه بر عکس، گريد. آلیست قرار میهتوجهی فیلسوفان ایدکه درست یک چنني نقدی مورد بی 
  ی تفکر و یک فرهنگ دارد.این نقد اهمیت بسیار برای جلوگريی از اشاعه یک شیوه

 
نویسد، او دچار که در آن می را ذکر کرد ٨٠»ایتالیا رتراریا«در  روىلتوان یک مقاله از ماریو میسیمی

شود در مقابل مردم معموىل در یک جر و بحث با یک شرمساری زیادی خواهد شد، وقتی که مجبور می
که چگونه  کنداو سپس مالحظه می گرایانه را نمایندگی کند.گرا بطور مثال دیدگاه ذهننئواسکوالستیک

خویش  صاحب کند علوم فیزیکی و طبیعی را به تآلیستی تالش میی ایدهدر رقابت با فلسفهگرایی کاتولیک
 ی نظرورزانهفلسفه اضمحاللی یک دوره   او  نوشته است،     در جایی دیگر    روىل میسی ٨١در آورد.

 (معهذا او در این دومی، در  ٨٢کندبینی میرا پیش» گرایانهواقع« تجربی و  علوم    روزافزون   اشاعهو 

اپدید ها هم بی درنگ نی آنها فارغ گشتم آن صورتشوند و همینکه از اندیشهنگرم نمایان میها میهستند که من فقط به آن
گ ی آنها وجود دارد با شلیندر اینکه اشیاء وجود ندارند، بلکه فقط اندیشه و نظر من در باره گردند. خالصه اینکه، منمی

رعت رسیدم که گاهی به سآمد که من به تاثري این فکر مستمر به حدی از جنون میهم عقیده شدم. حتی لحظاتی پیش می
 وجود نداشتم غافلگري کنم. خرد، این محرک فعالیت نگریستم، به امید اینکه خالء را در آنجائی که خودبه جهت مخالف می

معنوی آدمی، چه چیز ناچیز و محقری است، خرد ناتوان من نتوانست در آنچه غري قابل نفوذ است، نفوذ کند. در کاری که 
، از مبایست جرئت کرده دستشان بزناز توان آن خارج بود، پی در پی معتقداتی را که به خاطر سعادت زندگیم هرگز نمی

 »دست دادم.
را » ایفهسنتی یا حر«نگار فیلسوف ای را به یاد آورد که یک روزنامهمابانهعالوه بر مثال تولستوی، [باید] شکل شوخی

ريون این دوات در درون من است یا ب«توصیف کرده است. فیلسوف سالها در مقابل میزش نشسته و از خودش پرسیده است 
ی این توضیح در ترجمه ) (یادداشت گرامشی)Ultimi Saggi, op. cit., p. 390» سوففیل«(کروچه، فصل » از من؟

 (م.ز.) است. های مربوط به بوخارین درج شدهآلمانی در جای دیگر خارج از یادداشت
 

 
77 Bernardino Varisco, Linee di filosofia critica, 1925. (5850-1933) 

 (مرتجم آلمانی) .٢١٧یادداشت  ٨ایسه شود با دفرت مق ٧٨
79 transzendentalen Dualismus, transcendental dualism 
80 Mario Missiroli, L’Italia Letteraria 

  در همني دفرت. ٣مقایسه شود با یادداشت  ٨١
 ١١و یادداشت  ٢بخش  ١٠ ، دفرت١ مقایسه شود با یادداشت ٨٢

                                                 



بیند، ظاهراً او دیگر مینیز ی را گرائآمدن یک موج ضد روحانیت» ٨٣ساجیاتوره«ی منتشر شده در نوشته
همچنني یکی از مجلدات  گرایی بتواند علوم را به تصاحب در آورد).اعتقاد ندارد که کاتولیک

کندههای نوشته، »پلمیک-کوربیس« که توسط ج. را باید خاطر نشان کرد  ٨٤ی روبرتو آردیگوپرا
ی کم اهمیت شهرستانی [با در یک نشریه ):٢١٩٢ ٨٦یراند، (لومینیم شدهیآوری و تنظجمع ٨٥سینیمارچ

) برای سلب صالحیت از ٨٧ای (یک کشیش از مجمع اسقفی کوریاگرایش] به روحانیت، نویسنده
که اعتقاد دارند کلیسای بزرگ « نامد می» یکی از فیلسوفانی«آردیگو در انظار عموم او را کم و بیش 

کنند و ن خاطر وجود دارد که آنها به آن [کلیسا] فکر مییا یک شهر دیگر) فقط به ای ٨٨(متعلق به مانتوآ
گر آنها دیگر به آن فکر نکنند کلیسا ناپدید می که شد رنجش آردیگو موجب که  امری، »شود، و غريها

کاتولیکیک پوزیتویست و در شیوه   ٨٩ عقیده بود. ها همی دریافت واقعیت بريونی با 
و از سوی دیگر از یک سو ی متعاىل نقد فلسفهبه ، پس از آنکه »نهگرایاذهن«باید نشان داد که دریافت 

تواند حقیقت خویش و ی عقل سلیم و ماتریالیسم فلسفی خدمت کرد، میلوحانهنقد متافیزیک ساده به
اش ی خویش را فقط در روبناها بیابد، ضمن آنکه این دریافت در شکل نظرورزانهگرانهتفسري تاریخی

 فلسفی نیست.ناب ن رمایک چیزی جز 
شود در بازبینی ی کالسیک آلمانی را میگرائی در فلسفهی ذهنگرایانهبه تفسري تا حدودی واقع ٩٠اشاره
یافت که پس از مرگ او چند سال  ٩٢ها) توسط ب. کونستانت(به گمانم نامه ٩١های گ. روجريونوشته

 اند. پیش در "کریتکا" منتشر شده
ای ارائه کرده است، گرایانه را به گونهباید تذکر داد که دریافت ذهن فهمهکتاب آموزشی عامدر مورد 
دریافت [کتاب] و اینکه  سرچشمه گرفته استمنظر آن از و عقل سلیم توسط این دریافت از نقد انگار که 

اینکه بر گرفته است، بدون  ترین شکلترین و غري انتقادیواقعیت عینی جهان بريونی را در پیش پا افتاده
اقامه شود، همانطور که این امر این برداشت بر علیه  ٩٣گرائیعرفانبکند که ممکن است اعرتاض تصور 

اتفاق افتاده است.  [نیز]در واقعیت 

83 Saggiatore
84 Robert Ardigo 
85 G. Marchesini
86 Leminnier
87 Curia 
88 Mantua

.٨در دفرت  ٢١٧مقایسه شود با یادداشت  ٨٩
گراف در فرانسه و انگلیسی به زیرنویس انتقال یافته است. این ٩٠  پارا

91 G. De Ruggiero
92 B. Constant 
93 Mysticisme, Mystizismus



کند، و آن را را ذکر میگرائی عرفانی لندن اتهام در گزارش به کنگره فهمکتاب آموزشی عامهی (نویسنده
کمال تحقري از آن میدهد و نسبت می ٩٤به زومبارت زومبارت بطور قطع آن را از کروچه به  .گذردبا 

  ٩٥عاریت گرفته است.)
گر دریافت بخشیدن به فهم مکانیکی از عینیت بريونی در آن،  روامندیتحلیل شود،  [مذکور] خوب، ا
؟ اما شدرسد یک عینیت فراتاریخی و فراانسانی وجود داشته باآیا به نظر ممکن می چندان ساده نیست.
چه کسی بدین شکل خواهد توانست خود را در  عینیت قضاوت خواهد کرد؟این چه کسی در مورد 

کرد که در قرار دهد و چه معنائی چنني دیدگاهی دارد؟ به راستی می» نفسهدیدگاه کیهان فی« شود ادعا 
 ، مطرح است.آن به رازآلودهی مفهوم خدا، دقیقا یک خدای ناشناخته در شکل اینجا باقیمانده

ی انکشاف طوالنی، آهسته و وحدت جهان در مادیت آن است که بواسطه«صورتبندی انگلس که 
ی درک درست است، به ، دقیقاً حاوی نطفه٩٦»فلسفه و علوم طبیعی به اثبات رسیده است فرساینده

به لحاظ «ت همواره عینیشود، تا واقعیت عینی را اثبات کند. خاطر اینکه به تاریخ و به انسان متوسل می
عینی باشد،  ٩٧»تاریخی ذهنیبه لحاظ « برطبق من دقیقاتواند دهد، امری که میمعنا می» انسانی عینی
شناسد که شناخت برای انسان تا آنجا بطور عینی می معنا خواهد داد. ٩٨»ذهنی عمومی«بدین ترتیب 

گی یگانه به لحاظ تاریخی متحد در یک سیستم فرهن بطور تاریخیای واقعی است که کل نوع انسانی
ی پیوندد که جامعهای بوقوع میشده باشد. اما این فرآیند اتحاد تاریخی با محو تضادهای درونی

هائی ها و شکلگريی [و تولد] ایدئولوژیگسالنند، تضادهایی که شرط تکوین گروهانسانی را از هم می
اعتبار] شان گذرا [و بیاز طریق منشأ عملی جوهر واسطههستند، که بطور مشخص کلی نیستند، بلکه بال

های گمراه کننده، جزئی) ای بخاطر عینیت (برای رهاسازی خود از ایدئولوژیاز این رو مبارزه شوند.می
ها آلیستهآنچه اید اتحاد فرهنگی خود نوع انسانی. برایای است وجود دارد و این مبارزه، مبارزه

روبناها در حرکت به سمت اتحاد  یمجموعهعزیمت نیست بلکه مقصد است، ی نامند، نقطهمی» روح«
  و غريه. ٩٩شرط یگانهو نه به سمت یک پیش عمومیمشخص و به لحاظ عینی 

٩٤ 1941)-Werner Sombart (1863 راستی در وین در آن کاران دستشناس که ایدئولوگ محافظهاقتصاددان و جامعه
 دوره بود.

 مقایسه شود با: ٩٥
Bucharin, Theory and Practice from the Standpoint of Dialectical Materialism. 

آنتی دورینگ گرفته شده است. بر حسب مرتجم آلمانی، دلیلی در  ١بخش  ۴این صورتبندی که دقیق نیست از فصل  ٩٦
 است. گرامشی کتاب انگلس را در اختیار داشته است و این بازگفت احتماال غري مستقیم هدست نیست ک

» عینی-تاریخی« در اینجا geschichtlich subjektiv ی آلمانی متعلق به ریشرز بر خالفبر حسب ترجمه ٩٧
historisch Objektives تاریخی ذهنیبه لحاظ «ی آرگومنت مثل ترجمهدر فرانسه و انگلیسی نیز ت. سگذاشته شده ا «

 آمده است.
 Universell »عمومی ذهنی«در اینجا  universell subjektivخالف بر ریشرز ی آلمانی متعلق به ترجمهبر حسب ٩٨ 

objektiv  .آمده است.» عمومی ذهنی«ی آرگومنت مثل ترجمه در فرانسه و انگلیسی نیزگذاشته شده است 
آمده  unitary گذاشته است. در انگلیسی Einheitliche به جای »ت بخشندهوحد« einheitsstiftendeریشرز  ٩٩

 ی آرگومنت خوانائی دارد.ترجمه است که با
 

                                                 



کنون  کثر گسرتش کرد که در آن یک چنني وحدت فرهنگیرا عرضه می قلمروئیعلم تجربی تا  ای به حدا
 عمومیو » روح«است که بیشرتین سهم را در یگانگی  نائل آمده است: علم آن عنصر شناختی بوده

کرده است؛ علم تجربی ذهنیت  تر [ازعینی شده و مشخص[از هر چیز دیگر]  بیشرتکه  ی استکردن آن ادا 
ظاهراً قرار است عینیتی معنا » عینی«متافیزیکی -مفهوم ماتریالیستی شده است. عمومیهر چیز دیگر] 

سازد یا به یکی از اشکال انسان یک استعاره مینسان نیز وجود دارد، بدهد که بريون [و جدا] از ا
کند که واقعیتی وجود میغلطد، رازورزگرائی فرو می گر ادعا  گر انسان وجود نمیا نداشته داشته، حتی ا

که انسان شدنی تاریخی است، است. ما واقعیت را فقط در ارتباط با انسان می شناسیم و از آنجا 
 ١٠٠عیت هم یک شدن تاریخی هستند، عینیت هم یک شدن است و الخ.شناخت و واق

 

 های گذشتهفلسفهی داوری در باره)١٨( §

به  طرز برخوردراجع به  عمومییک پرسش  بخشی از فهمکتاب آموزشی عامهگرایی در ذهن قد سطحین
و  ١٠١بیمارگونه توهمک ی فلسفی به عنوان ی. داوری در مورد تمام گذشتهاست ها و فالسفه گذشتهفلسفه
بخاطر اینکه  ،ی تمام عیار متافیزیک استبلکه باقیمانده، قت، نه تنها یک اشتباه ضد تاریخیحما

هم چون امروز فکر  بایستی در گذشتهکه بر اساس آن می باشدمی همزمان با تاریخحاوی یک خواست نا
ها و در ی زمانفکر جزمی معترب در همهت[این طرز تلقی] یک بخاطر اینکه [به عالوه]  شده است،می

. ، [متافیزیکی است]گريدتمام گذشته مورد داوری قرار می آن کند که در پرتوتمام کشورها را فرض می
های فلسفی این امر واقع که بر سیستم نیست. گرایی روشمند هیچ چیز دیگری بجز متافیزیکضد تاریخ

: بی اعتباری آنان را از گريدرا از آنان نمی شانکارکرد ضروری گذشته غلبه شده است، اعتبار تاریخی و
از اعتبار مستحق اینکه آنان  مورد توجه قرار داد؛باید نقطه نظر کل انکشاف تاریخی و دیالکتیک واقعی 

کی فکر است، بلکه یک داوری »عینی«، نه داوری از منظر بودندافتادن  ، اخالقی و نه داوری از نظر پا
ی [در فلسفه های هگلیانگلس از گزاره بازنمودبا آن را تواند انسان می دیالکتیکی است.-تاریخی

بایست برای گذشته نیز معترب که می »ی استنی است، واقعی است، و واقعی عقالنآنچه عقال« ١٠٢حق]
وم محک» هولناک«و » غريعقالئی«گذشته به عنوان امر  کتاب آموزشیدر  ١٠٣ .مقایسه کند ،بوده باشند

 اند. را آورده »عینیت جهان خارج«از یادداشت مربوط به  در این جا مرتجم انگلیسی و فرانسه بخشی ١٠٠
 
101 Wahnvorstellung, delirium 
102 Hegel, Philosophy of Right.  

 خود ضد به هگل، ديالكتيك خود پرتو در هگل حكم اين ترتيب بدين«: دارد ی زیر از انگلسگرامشی اشاره به قطعه ١٠٣
 اقتضاى به واقعیتى هر اين بنابر و گرددیم معقول غير ايام مرور به انسانى تاريخ عرصۀ در واقعيتى هر شود؛یم مبدل

 دارد، وجود نهااانس مغز در كه معقوىل چيز هر اما و دارد؛ خود بر نامعقوىل داغ پيش از و است معقول غير خود طبيعت
 اسلوب قواعد كليۀ طبق .گردد مبدل واقعيت به كه است مقدر باشد، داشته تضاد موجود ظاهرى واقعيت با هم رقد هر

هر چيز : شود و آن اينكهمی مبدل ديگرى حكم به دارد می اعالم را واقعى چيز هر معقوليت كه حكمى هگلى تفكر

                                                 



 ١٠٤شناسی]الخلقه[یا ناقص شناسىكژريختشود و تاریخ فلسفه بدل به یک رساله تاریخی در مورد می
که نقطهمی انگلس] -[کمونیست مارکس مانیفست(ی عزیمت یک دیدگاه متافیزیکی است. شود، چرا 

گر این نوع دا ١٠٥برعکس حاوی ستایش بسیار زیاد از جهانی است که محکوم به مرگ است.) وری ا
کسیس است، آیا این نوع داوری میگذشته یک اشتباه تئوریک، یک انحراف از فلسفه تواند ی پرا

که از چنني به نظر نمی ها بشود؟تواند باعث بیداری انرژیارزشی آموزشی داشته باشد، می رسد، چرا 
ا آمده است به جای تواند، به این دلیل ساده چون در زمان حال به دنیشود، انسان میسئوال نتیجه می

اما  [یا چیزی] منحصر به فرد تصور کند.» کسی«اینکه در یکی از قرون گذاشته متولد شده باشد، خود را 
که فقط برای لطیفه خوب است. (از یک  ی استبودن عنوان» معاصر«هر زمانی یک گذشته دارد و 

او اعتقاد ». معاصر« :بودنوشته شده شود که روی کارت ویزیتش بختیار فرانسوی حکایت میچوخ
 است.)» معاصر«نیست و روزی کشف کرد که بله، کسی، یک » هیچ کس«داشت 

 
 

 ) در مورد هرن١٩( §

شناسی شود که جدیدترین آثار در مورد زیبائیدر فصلی که به هرن اختصاص داده شده است، تصریح می
ه عنوان چشمگريترین مثال برای توان باین امر را می ١٠٦کنند.نیز وحدت شکل و محتوی را مطرح می

های مختلف در ناتوانی انتقادی نویسنده در تعیني تاریخ مفاهیم و معنای واقعی خود مفاهیم در تئوری
گر چه  ١٠٧آلیستی (کروچه)شناسی ایدهنظر گرفت. حقیقت دارد که وحدت محتوی و شکل توسط زیبائی ا

در » شکل«و » محتوی«شود. آلیستی تصریح میشناسی ایدهآلیستی و اصطالحهای ایدهشرطبا پیش
دهد. اینکه شکل و محتوی این همان با به آنان می کتاب آموزشینتیجه همان معنائی را ندارند که 
ی خاص احساسات های رمان یا تودهدسیسهیعنی  ،محتوا ،هرن دریکدیگرند به این معنی است که 

روح » متمایز«ی لحظهی فلسفی، یک ک مقولهبلکه خود هرن، ی ،نیست» موضوع مجرد« عمومی،
ی کند. همهفرض میکتاب آموزشی دهد، آنطور که معنا نمی» تکنیک«شکل در نتیجه  است و غريه.

بایست موجودند، می کتاب آموزشیشناسی و نقد هرنی که در درآیندها و اشارات در مورد زیبائی
 یپرومتهوان به عنوان مثال از بخشی استفاده کرد که به تاما می میانآوری و تحلیل بشوند. در این جمع

و پايان فلسفۀ كالسيک آلمانى، فردريش  ويرباخلودويگ ف ١١-١٠ی به نقل از صفحه.» موجود سزاوار نابودى است
 (م.ز.) .انگلس، محمد پورهرمزان

104 teratology 
اشاره دارند منجمله  بورژوازی انقالبی-نقش تاریخیبه مارکس/انگلس در آن منظور بخش اول مانیفست است که  ١٠٥

 (م.ز.).» است نموده ايفا انقالبى العاده فوق نقش تاريخ در بورژوازى«نویسند: می
 در کتاب بوخارین (مرتجم آلمانی). ۶فصل  ٣٨مقایسه شود با پارگراف  ١٠٦
 ١٠٧ Croce, Breviario di estetica, 1913 (Pe éd.), p, 40  وحدت فرم و محتوا باید به عنوان وحدت مشخص و

احساس و  اسانه، سنتزشنای فهمیده شود که به صورت لمی در سنتز وجود دارد و هرن یک سنتز حقیقی لمی زیبائیزنده
 تصویر در شهود است. توضیح مرتجم فرانسه.

                                                                                                                                                         



ای که در مورد آن شده است سطحی و به افراط عمومی است. داوری ١٠٨گوته اختصاص یافته است.
ی پرومته را در ادبیات جهان ی گوته را و نه داستان اسطورهظاهرا نویسنده نه داستان دقیق این چکامه

توان بدون . اما آیا میشناسدی معاصر او میماقبل فعالیت ادبی و دورهی پیش از گوته، بویژه دوره
افتد؟ در غري این صورت اتفاق می کتاب آموزشیشناخت دقیق این عناصر داوری کرد، آنطور که در 

توان آنچه به معنای اخص از شخص گوته است را از آنچه مبني یک دوران یا یک گروه چگونه می
ای های تهیکه تعمیمروا هستند ها تا بدانجا دیگر تمیز داد؟ این نوع داوریاجتماعی است، از یک

های دقیق، اثبات ، بلکه برعکس تعمیمدر خود دارندچیزهای به غایت متمایز [از آن دست] که ، نیستند
شده و قطعی هستند. در غري این صورت فقط در خدمت بی آبرو کردن یک نظریه و در خدمت دامن 

ی انگلس را از نامه به یک ی مسائل هستند. (باید باز دوباره گزارهی سطحیی بررسیوهزدن به شی
کادمیکر منتشر شده استدر که یادآوری کرد دانشجو   ١٠٩.)سوسیال آ

 عینیت و واقعیت جهان خارج )٢٠( §

 
گرد«گرا (در نئواسکوالستیک ١١٠کاسوتتی فرض تحقیقات پیش«نویسد: ) می۴٩ی صفحه »معلم و شا

ای که به صورتبندی» زندگی و ارگانیسم است.پیشاپیش شناسان موجودیت محققان طبیعت و زیست
 شود. نزدیک می »آنتی دورینگ«صورتبندی انگلس در 

 ی عینیت واقعی.گرائی بر ارسطوگرائی در مورد مسئلهتطبیق [و سازگاری] کاتولیک
تواند داشته باشند، ممکن است خارج می برای فهمیدن دقیق معانی مختلفی که مسئله واقعیت جهان

، با وجود مانندمیباقی » عینی واقعی«که به جا باشد » غرب«و » شرق«برای مثال توضیح مفاهیم 
 فرهنگی نیستند.-تاریخی» تعبريی«دهد که آنان چیزی جز یک امر قراردادی یعنی اینکه تحلیل نشان می

داللت بر امور واقع تاریخی، محصوالت » ردادیقرا«و » تصنعی«(اغلب اصالحات [به شکلی] 
انکشاف فرهنگی دارند، و فقط به تعابري به لحاظ عقالنی دلخواسته یا به تعابريی اشاره ندارند که به 

ی ی برتراند راسل را نیز خاطر نشان ساخت که ترجمهاند.) باید مثاىل از یک جزوهتنهائی طراحی شده

 توان درمیکند مطرح می کند،ی تکنیکی جامعه تحلیل میکه نريوهای مولده را به عنوان پایه یدر بخشبوخارین  ١٠٨
کند. ه را نقل میرا یافت. سپس بخشی از منت گوتطبیعت  برروزافزون انسان  یی سلطهشاعرانهبیان گوته اسطوره پرومته 
 (مرتجمني آلمانی و فرانسوی). ١٢۴-۵منت فرانسه ص  کتاب آموزشیرجوع شود به 

افتد که به مجرد جذب اصول مهم بسیار اتفاق میمتاسفانه : «١٨٩٠سپتامرب  ٢١ی انگلس به بلوخ مقایسه شود با نامه ١٠٩
که کامال آن را درک کرده و بدون هیچ دردسری کنند ها فکر مییک تئوری، حتی بعضی اوقات به طور نادرست، بعضی

اخري را از این عیب معاف بکنم، زیرا تعجب » هایمارکسیست«توانم بسیاری از قادر به بکار بردن آن هستند. و من نمی
گلیسی انی ترجمهدر در زیر. ی فارسی به نقل از ترجمه» اند.آورده شدهاخري بوجود  ]قرن[برانگیزترین آثار در این ربع 

 (م.ز.) آمده است.» آشغال» «آثار«ین بازگفت به جای ا
http://www.k-en.com/Book/mokatebat/m26.htm 
110 Mario Casotti, Maestro e scolaro [Milan, 1930], p. 49. 

                                                 

http://www.k-en.com/Book/mokatebat/m26.htm


منتشر شده است (این یکی از اولني  ١١١ی علمی جدید انتشارات سونزونیوایتالیائی [آن] در یک مجموعه
توانیم بدون وجود انسان بر زمني [به] گوید: ما نمیراسل کم و بیش [چنني] می )١١٢دفاتر مجموعه است

که وجود لندن یا ادینبورگ فکر کنیم، اما ما می توانیم به وجود دو نقطه در فضا [یا مکان] فکر کنیم آنجا 
توان ایراد گرفت که انسان، می» مروز لندن و ادینبورگ هستند، یکی در شمال و دیگری در جنوب.ا

فکر کند، انسان به طور کلی راجع به هیچ امر » فکر کردن«تواند [در مورد] بدون وجود انسان، نمی
که انسان وجود دارد. چهآد فکر کند که وجود دارد تا توانای نمیواقعی یا رابطه جنوب، -چیز شمال نجا 

دهند؟ اینان روابط واقعی هستند و معهذا بدون انسان و بدون غرب بدون وجود انسان معنا می-شرق
انکشاف فرهنگی وجود نخواهند داشت. عیان است که شرق و غرب تعابري تصنعی، قراردادی یعنی 

که خارج از تاریخ [واقعی] هر نقطه این امر را  و غرب است.ی زمني همزمان شرق تاریخی هستند، چرا 
فرضی و  کلی-طور-به-تر در این امر واقع دید که این اصطالحات نه از منظر یک انسانروشنتوان می

ی هژمونی بر اند که آنان را بواسطهبلکه از منظر طبقات تحصیل کرده اروپا تبلور یافته ١١٣مالیخولیائی
ال فقط برای اروپائی شرق دور نیست بلکه برای اند. ژاپن احتماکرسی نشانده هسراسر جهان همه جا ب

تواند ی آموزش سیاسی انگلیسی میای که بواسطهژاپنی ،های کالیفرنیا و حتی برای خود ژاپنیآمریکائی
. بدین ترتیب از طریق محتوی تاریخی که به تدریج به شرق دور است، مصر را خاور نزدیک بنامد

اند که روابط طالحات شرق و غرب، در نهایت [به اینجا] رسیدههای جغرافیائی چسبیده است، اصنام
به منظور ها وقتی که از مراکش های فرهنگی را نشان بدهند. بدین ترتیب ایتالیائیمعینی بني حوزه

نامند. معهذا می» شرقی«زنند، آنرا اغلب یک کشور حرف میارجاع به فرهنگ اسالمی و عربی آن، 
 دهند، اجازهی سفر به خشکی و دریا میاند، اجازهطبق بر امور واقع واقعیاین ارجاعات واقعی، من

آینده » بینی کردنپیش«ی دهند انسان درست به همانجا برسد که تصمیم داشته است، برسد. اجازهمی
به  شوند.همان میدهند. عقالنی و واقعی اینعینی نمودن واقعیت و فهمیدن عینیت جهان خارج را می

آلیسم و ی پراکسیس، موضع آن در مقام مقایسه با ایدهرسد که انسان بدون فهم این رابطه، فلسفهمینظر 
آنطور که کروچه تواند بفهمد. ها را نمیی روساختبا ماتریالیسم مکانیکی، اهمیت و معنای آموزه

کسیس به جای در فلسفه یعنی ١١٤گویدمی  ده است،ساخت نهاده ش» مفهوم«هگلی » یایده«ی پرا
ی ها حل شده است. همهایضا در روساخت ،هگلی همانطور که در ساخت» یایده« ١١٥.نیستدرست 

111 Sonzogno 
112 Bertrand Russell, The Problems of Philosophy, 1912. Oxford 1967, s. 55f 

آن بخش از سطح زمني، جائی که ادینبورگ قرار دارد، شمال «اند: جمالت راسل که توسط مرتجم انگلیسی نقل شده
گر موجود انسانی وجود نمیبخشی می داشت که [چیزی] راجع به شمال و جنوب بداند، و بود که لندن قرار دارد، حتی ا

گر  .)۵۶ی ، صفحه١٩۶٧(چاپ » داشت.ذهنی در تمام کهکشان وجود نمی حتی ا
 .آمده است» رنگ پریده« Melancholisch, melancholicی فرانسوی به جای در نسخه ١١٣

) و ٨ها و تذکرات مربوط به دفرت دهم (یادداشت اشاره دارد که در زیرنویس پلمیک کروچه با لوناچارسکیگرامشی به  ١١٤ 
 (توضیح مرتجم آلمانی) ذکر آن آمده است. ،١یادداشت  ٧دفرت  ،ک نامه در مورد کروچهای از یقطعه

 .آمده است »درست نیست«، در حالیکه در آلمانی »دقیق نیست«در فرانسه و انگلیسی  ١١٥

                                                 



که شروع شده است ی جدید فلسفیدن شده است، یعنی تولید یک شیوه» تاریخی«دریافت فلسفه 
 ١١٦های پیشرت از آن است. تر از فلسفهتر و تاریخیمشخص

 علم و ابزارهای علمی )٢١( §

شود که پیشرفت در علم مثل معلول که به علت وابسته است، وابسته ادعا می اب آموزشی عامه فهمکتدر 
است  از یک اصل عمومی ١١٨این یک استنتاج با منشائی لوریانی ١١٧به انکشاف ابزارهای علمی است.

روابط تولید ی که به جای مجموعهاست  گرفته» ابزار تولید و کار«از کارکرد تاریخی [آموزشی]  کتابکه 
رود و شود. اما در علم جغرافیا جز یک چکش ابزار دیگری به کار نمیاجتماعی گذاشته می

گر تاریخ علوم را بتوان های تکنیکی چکش مطمئنا با پیشرفتپیشرفت های جغرافیا قابل مقایسه نیستند. ا
توان تاریخ جغرافیا ونه میی آنان تقلیل داد، چگبه تاریخ ابزارهای ویژه کتاب آموزشیبر حسب ادعای 

ی علوم جغرافیا مبتنی بر پیشرفت مجموعه[پیشرفت] کند بگوییم که را بازسازی کرد؟ کمکی هم نمی
یا ی علوم در خدمت نشان دادن تاریخ انکشاف جغرافبه قسمی که تاریخ ابزارهای مجموعه دیگر است،

که  گريند،ب قرار  به توسل که بارسد میدر نهایت به یک کلی تهی [با تشبث] به این گریزگاه، انسان چرا 
و با  فهمبا «به درستی شعار جغرافیا . شودمنتهی میبه روابط تولید  ،ترحرکاتی به طور فزاینده گسرتده

  است. ١١٩»چکش
گر چه] نه در  مادیای توان به گونههای علوم را نمیتوان گفت که پیشرفتبه طور کلی می مستند نمود. [ا

که وسیله تکمیل شدنموارد، تاریخ علم را با توصیف ی همه و با اند ای برای پیشرفت بودهپیاپی ابزارها 
که به کار بسنت خود علم بودهتوصیف ماشني کثر می اند،ها  ابزارهای  .احیاء کرد حافظهدر فقط توان حدا
به درستی انگلس  .شناسانه هستندهای علم از نوع روشنفکرانه (ایضا سیاسی)، روشاصلی پیشرفت

اند، و در انسان ذاتی نیستند، بلکه کسب شده الساعهخلق» ابزارهای روشنفکرانه«نوشته است که 
ی ارسطو و انجیل از چه اندازه طرد اتوریته ١٢٠ یابند.اند و به لحاظ تاریخی انکشاف میانکشاف یافته

ره دارد که به لوکاچ اشااند آورده) را عینیت جهان خارج( ٣۴انگلیسی و فرانسه بخشی از یادداشت  منيدر اینجا مرتج ١١٦
  کند.را توصیه می خواندن آنگرامشی و 
ی نسخه ١٩١ص » شناخت علمی تعیني شده است ابزاری بواسطهانکشاف علم منجمله «: بوخارین مقایسه شود با ١١٧

 (مرتجم آلمانی) .آموزشیآلمانی کتاب 
از مارکسیسم ی او اختالطی . نظریهگردد) اقتصاددان ایتالیائی برمی١٩۴٣-١٨۵٧( Achille Loriaبه آشیل لوریا  ١١٨

ای از روشنفکران در فرهنگ الیهور آفتیاو به زعم گرامشی مبني انحطاط و وجه شگ عامیانه و اقتصاد عامیانه بود.
 ١ دفرت ٢۴ در مورد لوریا منجمله به یادداشت (مرتجم انگلیسی)گرامشی به اینان نسبت لوریانیسم داده است. ایتالیاست. 

 همني مجموعه. ٢٩رجوع شود و به یادداشت  وریاآشیل لکه عنوان 
١١٩ mente et malleo  که انسان باید زحمت ذهنی بکشد و  ،آمده است در منت به التنيکه شعاری است به این معنا 

 .دزنبآن در و به این در  بکند شروع ، بدون تاملسپس از چکش استفاده بکند. نه اینکه بی جهت
با  یزنبوده و ن یموروث یمهرن کارکردن با مفاه اینکه: «١٨٨۵سپتامرب  ٢٣ی دورینگ، مقدمهآنتی ،انگلس اشود بمقایسه ١٢٠ 

گاه  یطوالن یتجرب یختار یک نيکه همچن یاست، تفکر یبلکه مستلزم تفکر واقع آید،یهم بدست نم روزمره معموىل یآ
  ی فارسی آنتی دورینگ (م.ز)ته از ترجمهبرگرف». است یشرتنه کمرت و نه ب یعیطب یتجرب یقاتتحق یخداشته که از تار

                                                 



ی مدرن نبود؟ شرفت عمومی جامعهمدیون پی طرداند؟ و این ی علم به پیشرفت علم کمک کردهحوزه
بایست خاطر نشان کرد. اولني صورتبندی دقیق در میی منابع را های مربوط به سرچشمهمثال تئوری
توان نشان شود و غريه؛ در حالیکه میدیدرو یافت می المعارفدائرةی شکلگريی منابع در مورد نحوه

های داشتند، در [جهان] دانشمندان تئوری منابعد داد که مردم عادی پیش از آن عقاید دقیقی در مور
آمدند که تالش داشتند، انجیل و ارسطو را با مشاهدات تجربی تصنعی و عجیبی به دنبال یکدیگر می

گر ادعای یک سئوال دیگر می فهم انسان سالم آشتی بدهند. درست  کتاب آموزشیتوان مطرح نمود: ا
» مادی«کند؟ با انکشاف ابزارهای تاریخ تکنولوژی متمایز می باشد، پس چه [چیز] تاریخ علوم را از

شود، یک علم خاص انکشاف یافته است، علم علمی که به لحاظ تاریخی با برآمد متد تجربی شروع می
که به طور تنگاتنگ ب برای قضاوت در  ١٢١انکشاف عمومی تولید و تکنولوژی وابسته است. هابزارها 

توان به علوم ریاضی فکر کرد که به هیچ ابزار می کتاب آموزشیی مورد میزان سطحی بودن ادعا
ی علوم طبیعی هستند. (اعتقاد ندارم که چرتکه بتواند برای همه» ابزاری«و خود  ای نیاز ندارندمادی

 ).انکشاف بیابد
 
 
 
 

 عمومی سئواالت )٢٢( §

I 

 ١٢٢ی تاریخیساخت و لحظه

ی گريد: چگونه جنبش تاریخی بر پایهررسی قرار نمیی بنیادی زیر مورد ب] نکتهکتاب آموزشیدر [
اشاره شده است و  ١٢٣ی] پلخانف[نوشته» مسائل بنیادی«گريد؟ به مسئله حداقل در ساخت شکل می

ی ی سئواالتی است که در رابطه با فلسفهتوانسته انکشاف بیابد. هر چه باشد این امر محور همهمی
و » طبیعت«دیگر در مورد روابط  تتوان به سئواالب به آن نمیاند، و بدون جواپراکسیس مطرح شده

  ١٢٤یک فصل خاص به آن اختصاص داده شده است. کتاب آموزشیجامعه جواب داد که در 

 در مورد این تم به اثر زیر نگاه شود: ١٢١
G. Boffito, Gli strumenti della scienza e la scienza degli strumenti, Libreria Internazionale 
Seeber, Firenze, 1929. 

اند. در ی انگلیسی و فرانسه اقتباس شدهرجمهاند از تیادداشت انتخاب شدهوینی که برای چند قسمت این عنازیر ١٢٢
 اند.(م.ز.)از یکدیگر جدا شده … I, IIها فقط با ی آلمانی این پارهترجمه

 ی آن را در اختیار داشته است.ی فرانسهاست که گرامشی نسخه پلخانف» مسائل بنیادی مارکسیسم«منظور کتاب  ١٢٣
 (مرتجم آلمانی)

 (مرتجم آلمانی) است.» تعادل بني جامعه و طبیعت«که عنوانش  کتاب بوخارین ۵فصل منظور  ١٢٤

                                                 



بایستی می» سهمی در نقد اقتصاد سیاسی«ی ی [زیر] در مقدمهآمدهای دو گزارهاهمیت بسیار و پی
تواند حل کند کند که میهمواره فقط آن مشکالتی را مطرح میبشریت برای خود  -١ شده باشند :تحلیل 

که شرایط مادی حل آن از پیش در دسرتسند یا حداقل در روند  شودپدیدار می... مشکل خود  آنجا 
ای از میان ی نريوهای مولدهیک شکلبندی اجتماعی هرگز قبل از انکشاف همه -٢شدن هستند. 

کند، و پیش از اینکه شروط مادی هستی روابط شان کفایت میکشافرود، که آن شکلبندی برای اننمی
ی تر و جدید جاروابط تولید عاىل ،ی کهن از تخم در نیامده باشندتولید جدید در دامن خود جامعه

  ١٢٥.[روابط پیشني] را نمی گريند
ی باید مسئله وود، ربخرافی از بني » یمعجزه«گرایی و ردپای هر تواند هر مکانیکفقط بر این پایه می

های بزرگ در ی کارکرد شخصیتهای به لحاظ سیاسی فعال و در تحلیل نهائی نیز مسئلهگريی گروهشکل
 تاریخ مطرح شوند.

II 

 روشنفکران

شان نقل و با آنان دانشمندانی گرد آورده شود که در کتاب نظرات »یسنجیده«بایست فهرست می
 بایست] تذکری راجع به قدر و اهمیت علمی آنطه با هر اسمی [میی بسیار شده است، در رابمبارزه

کسیس نیز [باید صورت بگريد] که مطمئنا بر بیآید (این کار حتی برای نمایندگان فلسفه [دانشمند] ی پرا
اند.) در واقع اشارات به روشنفکران بزرگ بسیار گذرا هستند. این شان نقل نشدهاساس اهمیت و اصالت

کنندگان درجه دوم عبارات حاضر و آماده، آیا تمرکز  شود: به جای کنار نهادن نشخوارح میسئوال مطر
دهد که بود؟ به انسان واقعا این احساس دست میتر نمیاندیش مناسببر روشنفکران بزرگ مخالف

(بدین  ترین مواضعترین مخالفان و عالوه بر این بر علیه ضعیفخواهد فقط بر علیه ضعیفنویسنده می
های کالمی بی ارزش نائل شود ترین مواضع) مبارزه کند تا به پريوزیها و نامناسبترینترتیب با ضعیف

شود که شباهتی (غري از شباهت میخیال تواند از پريوزی واقعی حرف بزند.) انسان نمیاز این رو (
در  ی وجود دارد.نظام-ی سیاسیی ایدئولوژیکی و یک جبههصوری و استعاری) بني یک جبهه

کتیک رخنه به نقاطی شایسته باشد که در آنان کمرتین مقاومت ی سیاسی و نظامی میمبارزه تواند تا
گريد]، تا بتوان درست از طریق منفعل نمودن و حذف ضعیفرتین نقاط، نريو برای تصرف [صورت می

کثر نريو آزاد ساخت و غريه.قوی ی معینی و نظامی در محدودههای سیاسی پريوزی ترین نقاط با حدا
ای قطعی با تاثريات عمومی توان به شیوهدارای ارزش مداوم و عام هستند، و به هدف اسرتاتژیک می

های کمکی و هواداران کوچکرت ی ایدئولوژیک شکست گروه. برعکس در جبههبرای همه دست یافت

گرامشی با اتکاء به حافظه به مارکس استناد می ١٢٥ که خود گرامشی از منت مورد بحث کرده  یاکند. در ترجمهدر اینجا 
فوق با  الزم به ذکر است که اختالف بازگفت است، بازگفت فوق به شکل دقیق موجود است. (توضیح مرتجم آلمانی)

پس از ذکر شروط فروپاشی یعنی گريد، اول را نتیجه میی گزارهدوم ی گزارهمارکس از منت اصلی فقط در این است که 
(م.ز.).  ...که  کندبشریت برای خود همواره فقط آن مشکالتی را مطرح می» رواز این « Daher نویسدشکلبندی می

 مقایسه شود با 
Marx, MEW, Bd. 13, Einleitung Zur Kritik der Politischen Ökonomie, s. 9 

                                                 



حریفان  ترینا مبارزه بر علیه برجستهتوان از آن صرفنظر کرد. در اینجاهمیت آنقدر کمی دارد که می
کتاب، درگريی کار ضروری است. در غري این صورت انسان روزنامه را با  های روزمره کوچک را با 

ای های روزنامهی سفسطه پلمیکبایست بر عهدهگريد. [مبارزه بر علیه] کوچکرتها میعلمی عوضی می
رساند، وقتی نشان نريوی حیات خود را به اثبات می پایان گذاشته شود. یک علم جدید اثربخشی وبی

گر مخالف مقابله کند،[فکری] های تواند با مدافعني بزرگ گرایشبدهد که می با وسائل خویش بتواند  ا
یک بار همیشه نشان بدهد که این اگر یا و اند، توضیح دهد، مطرح کرده را که آنان یمسائل حاد

ی معني بیشرت توسط حقیقت دارد که یک دوران تاریخی و یک جامعهسئواالت سئواالتی غلط هستند. 
شوند، اما ایدئولوژی گسرتش یافته به حاالن نمایندگی می روشنفکران متوسط و در نتیجه توسط میانه

ای را باید از کارهای علمی، از سنتزهای فلسفی بزرگی تمیز داد که در نهایت سنگ بنای ای تودهگونه
گی آنان، و چه مثبت با قرار بر اینان، چه [به صورت] منفی، با نشان دادن بی پایهباید میو واقعی آنانند 

فائق آمد. در حني خواندن کتاب آموزشی  دادن سنتزهای فلسفی با قدر و اهمیت بیشرت در مقابل آنان
این اعتقاد که  تواند به خاطر نور ماه بخوابد و بادهد که نمیفهم به انسان احساس کسی دست میعامه

که میشود، تالش مینور کم یا خاموش می  تواند کرم شب تاب بکشد.کند تا آنجا 
III 

 علم و سیستم

 
ای نوشت که در مورد آموزه کتاب آموزشی عامه فهمآیا ممکن است یک کتاب پایه، یک راهنما، یک 

اند به عنوان [کتابی] توپرورش است؟ یک کتاب عامه فهم فقط میو  ی بحث، جدلهنوز در مرحله
سنجیده، شرح علمی روشن یک موضوع خاص  سبکطراحی شود که از نظر شکل جزمی، از نظر 

 .ی علمی و نه نمایش تحقیقات اصیل علمی باشدتواند مدخلی در مطالعهباشد. این کتاب فقط می
ست که از نظر کتابی است که برای جوانان و برای عموم مردمی [نوشته شده] ا[یک کتاب آموزشی] 

دارند، و » قطعیت«و از این رو نیاز بالواسطه به  برندبه سر می اننوجواندر شرایطی شبیه ی علمی رشته
در نتیجه نیاز به نظراتی دارند که حداقل در سطح صوری قطعی و غري قابل بحث به نمایش دربیایند. 

نرسیده است، باید هر تالشی  خویش» کالسیک«ی انکشاف ی معني هنوز به مرحلهوقتی یک آموزه
ضرورتا شکست بخورد که [هدفش این است آن آموزه] را به شکل کتاب آموزشی در بیاورد. منطق 

[مورد بحث]  کتاب آموزشیدستگاهمندسازی [در چنني کتابی] فقط ظاهری و واهی خواهد بود و مثل 
کنده هستنیک سلسله عناصری میمکانیکی کنار هم نهادن  د و به شکلی غري قابل اجتناب شود که پرا

ای که از طریق نگارش ادبی به مانند، علريغم جال [و ظاهر] یگانهی متقابل میفاقد پیوند و بدون رابطه
پس چرا سئوال با اصطالحات صحیح تئوریک و تاریخی آن مطرح نشود و به کتابی  شود.داده می انآن

نگارانه به نمایش در ی [مورد نظر] تکل بنیادی آموزهی مسائقناعت نشود که در آن [هر یک از] سلسله
شود علم باید تحت هر شرایطی تر خواهد بود. اما معموال گفته می»علمی«تر و نیاید؟ این امر جدی



ها نه انسجام شود که از سیستمهایی از هر نوع ساخته میمعنی بدهد، و از این رو سیستمی» سیستم«
 مکانیکی [آنان را ] دارا هستند.ضروری و درونی بلکه ظاهر 

IV 

 دیالکتیک

کتاب آموزشی فاقد هر گونه بررسی دیالکتیک است. دیالکتیک به شکلی بسیار سطحی از پیش فرض 
گردی نامعقول در یک کتاب آموزشی است که می بایست شده است؛ به نمایش در نیامدن آن، [مبني] فرا

[آن هم در کتابی که] هدف اشارات  ١٢٦ی مورد بررسی را در بر داشته باشد.موزهعناصر بنیادی آ
بایست برانگیخنت پژوهش به منظور گسرتش و تعمیق موضوع و نه جایگزینی آن اش میکتابشناسانه

تواند دو منشاء داشته باشد: اولني آن فقدان بررسی دیالکتیک می .توسط خود کتاب آموزشی باشد
کسیس به دو عنصر تجزیه میشود فلسفهني باشد: فرض میتواند چنمی شود: از یک سو به عنوان ی پرا

شود که بر حسب متد طبیعی (تجربی ای درک میشناسییک تئوری تاریخ و سیاست که همچون جامعه
ی خودویژه که ماتریالیسم ی خام) ساخته شده است، و از سوی دیگر یک فلسفهگرایانهبه معنای اثبات

گرائی، به نظر گرایانه است. حتی بعداز بحث بسیار بر علیه مکانیک(عامیانه) متافیزیکی یا مکانیک
ی فلسفی را زیاد تغیري نداده است. همانطور که از گزارش بنیاد مسئله کتاب آموزشیرسد، نویسنده می

عالوه [این است که] ، نویسنده منظورش به ١٢٧آیدارائه شده در کنگره لندن در مورد تاریخ علم برمی
کسیس همواره به دو بخش تجزیه میفلسفه شود: آموزه تاریخ و سیاست، و فلسفه، که در مورد آن ی پرا

گر گوید: این فلسفهمعهذا می ی ماتریالیسم دیالکتیک است و دیگر ماتریالیسم فلسفی قدیمی نیست. ا
ی آن فهمد که از مرتبهالکتیک را نمیسئوال به این صورت مطرح شود، دیگر انسان اهمیت و معنای دی

بوخارین در  باید گفتمرتجم فرانسوی با دیالکتیک است.  فقط احتماال منظور گرامشی یک بخش مستقل راجع به ١٢٦
پردازد و به متد دیالکتیک میفصل فصل سوم که عنوانش ماتریالیسم دیالکتیک است ابتدا به ماتریالیسم و در انتهای آن 

توان گفت که بوخارین ظاهرا به بنابراین می دهد.لوحانه توضیح میی متقابل و حرکت را به شکلی سادهصل رابطها
کند و غريه. تائی هگلی (تز، آنتی تز و سنتز) را ذکر و به موخره کاپیتال نیز اشاره میاو سهدیالکتیک پرداخته است. 

) آنچه بوخارین نوشته است نه فقط مکفی نیست، ١برند که فاصله پی میبالاما آشنا هستند  قدری کسانی که با این بحث
) ٣به عالوه دهد ربط صوری به دیالکتیک دارد. ) آنچه توضیح می٢دهد.) بلکه ای را توضیح می(گویا امری حاشیه

 نزد بوخارین کهرا تضاد که یکی از مقوالت بنیادی در دیالکتیک است، به حاشیه رانده شده است چرسد چنني به نظر می
باشد فرع است. مفهوم تعادل که از تعادل (یا سکون ) اصل است و اختالل (حرکت) که مبني ورود تضاد به سیستم می

همچون نريوی نزد بوخارین گرفته شده است مرکز ثقل تامالت بوخارین قرار دارد. تضاد  مکانیک نیوتونی-فیزیک
کن نیوتنییزیک فخارجی است که در  تعادل بلکه ، تعادلم ومفهباید ذکر کرد نه فقط ورد. آرا به حرکت در می شئ سا

بایست چگونگی بحث بوخارین بدین ترتیب در واقع گرامشی می خوانائی دارد. نیوتنیبا مکانیک نزد بوخارین نیز ا یپو
 ).ز.(م داد و نه عدم پرداخنت به دیالکتیک.را مورد توجه قرار می

 
 است:بوخارین  ی زیررسالهمنظور  ١٢٧

Theory and Practice from the Standpoint of Dialectical Materialism. 

                                                 



 ١٢٨مادون اقسامنویسی و علم سیاست به سطح یکی از ی شناخت و جوهر اصلی تاریخبه عنوان نظریه
توانند شود. کارکرد و معنای دیالکتیک میمنطق صوری، به یک اسکوالستیک مقدماتی تنزل داده می

کسیس به عنوان فلسفهدر بنیادی بودن کل آنان فقط [آنگاه] درک بشوند،  ی جامع و اصیلی که فلسفه پرا
الیسم سنتی فهمیده شود که مبني شروع یک مرحله جدید در تاریخ و در انکشاف تفکر است که هم ایده

کند (و در رفع [آنان] عناصری که و هم ماتریالیسم سنتی، که اشکال بیان جوامع کهن هستند، را رفع می
گر فلسفهاند را [در قادر به زندگی کسیس فقط به عنوان فرع [یا تابع] خود] ادغام کرده است). ا ی پرا

افتد و به بیان ی دیگر به تفکر درآید، دیالکتیک جدید که درست در این رفع اتفاق مییک فلسفه
آید از نوع روانشناسانه شود. دومني منشاء [فقدان بررسی دیالکتیک] به نظر میآید، درک پذیر نمیمی

که به گونهانسان حس می باشد. ای کند که دیالکتیک یک چیز بسیار صعب و دشوار است، تا آنجا 
های نهائی دیالکتیکی فکر کردن برخالف عقل سلیم متعارفی است که جزمی و با حرص به دنبال قطعی

چه توان تصور کرد، برای بهرت فهمیدن [این امر] می. یابنداست که در منطق صوری بیان خود را می
گر در مدارس ابتدائی و متوسطه علوم فیزیکی و طبیعی بر پایهاتفاقی می گرائی اینشتاین ی نسبیتافتاد ا

را در کنار قانون آماری یا قانون اعداد بزرگ » قانون طبیعت«شدند و انسان مفهوم سنتی میآموزش داده 
د بني درس مدرسه و زندگی مردمی فهمیدند، و برخورها اصال چیزی نمینهاد. [در این صورت] بچهمی

کان میآمد که مدرسه آماج تمسخر و کاریکاتوربه شکلی در می این دلیل اخري به نظر من شد. های شکا
به عنوان ترمز روانشناسانه برای نویسنده عمل کرده است؛ او در واقعیت تسلیم عقل سلیم و تفکر عامیانه 

که او مسئله را با می دقیق تئوریک مطرح نکرده است و در نتیجه عمال  ١٢٩ و مرزهای][ مفاهیمشود، چرا 
شود، عقل سلیم عامیانه در مقابل محیط بیسواد و خام بر آموزگار چريه می خلع سالح و ناتوان است.

گر محیط آموزگار باشد، پس باید به نوبهعلم خود را به کرسی می ی خود آموزش نشاند و نه بر عکس؛ ا
 کتاب آموزشیی خطاهای ی همهفهمد. ریشهاین دیالکتیک انقالبی را نمی موزشیکتاب آاما  ١٣٠بیابد،

] ، آنطور اش حتی بعد از بحث زیاد تغیري نکرده است، و به دنبال آن [بحثی آن (که موضعو نویسنده
کتاب خویش را پس گرفت)ی لندن برمیاش در کنگرهکه از گزارش درست در این ادعا  ١٣١آید، ظاهرا 

128 Unterart, sub-species 
گرامشی اصطالح ایتالیائی  ١٢٩ » مرز«و » مفهوم«را به کار برده است که همزمان معنای » Termini, termine«در اینجا 
این ابهام در فارسی با سعی شده است » است. (توضیح مرتجم آلمانی دهد، و در اینجا با این دو معنا به کار رفتهمی

 د. (م.ز.)شو[و مرزهای] حفظ افزدون 
اوضاع و احوال و تغیري ی ماترياليستى در باره یهآموز« مارکس اشاره دارد: تز سوم فوئرباخبخش زیر گرامشی به  ١٣٠

ی نسخهاین  .»دشوتربيت  بايدمیو خود مربى یابد یمافراد تغيير  توسطكه اوضاع و احوال کند فراموش میتربيت 
اغلب مرتجمني تزها به  قدری تفاوت دارد.که به فارسی موجود است، انگلس ی شدهویرایش ی نسخهمارکس با 

 در این مورد رجوع شود به:(م.ز.) . اندها را ذکر نکردهو این تفاوت های دو نسخه توجه نکردهتفاوت
Georges Labica - Karl Marx Thesen über Feuerbach, s. 11ff. 

به این احساس که بوخارین کتاب ماتریالیسم تاریخی را پس گرفته باشد، احتماال به این دلیل نویسد: مرتجم آلمانی می ١٣١
شود. به کتاب یافت نمی ١٩٣١ای در سخرنانی بوخارین در سال دست داده است که در کنگره لندن هیچ اشارهگرامشی 

                                                 



کسیس را میه است که فلسفهنهفت و یک » شناسیجامعه«باید به دو بخش تقسیم نمود: یک ی پرا
تواند چیزی باشد جز متافیزیک، در ی دستگاهمند. فلسفه، جدا از تئوری تاریخ و سیاست، نمیفلسفه

کسیس ارائه میحالیکه دستآورد بزرگ تاریخ تفکر مدرن، که توسط فلسفه  شود، درست تاریخیی پرا
 آن با تاریخ است. ١٣٢ی [یکسان انگاری]دانهمانساخنت مشخص فلسفه و 

 ١٣٣شناسی) غایت٢٣(§

کشف نمود؟ و حقیقتا این دریافت در  گرایانهی غایتریشه» ماموریت تاریخی«توان در دریافت آیا نمی
ی دارد که بر حسب گريد. اما در موارد دیگر معنائموارد بسیاری معنائی چند پهلو و رازآلوده به خود می

کسیس میتوسط فلسفه ١٣٤مفهوم کانتی غایت  بیابد. روامندیتواند نمایندگی بشود و ی پرا

 ١٣٥) زبان و استعارات٢۴(§

ی شود، اولني نویسندگان فلسفه، همینطوری، بدون توضیح دیگری، ادعا میکتاب آموزشیدر چند جای 
کسیس [مارکس را فقط به معنای استعاری به کار » اشانهاندرب«و » اندرباشی«انگلس] اصطالح /پرا

اما سئوال  ١٣٧ادا شده است.کامال خودبخود رسد با این ادعای صرف حق مسئله به نظر می ١٣٦اند؛برده
ی زبان و استعاره ابدا ساده نیست، درست برعکس. وانگهی زبان همواره استعاری است. در مورد رابطه

گر چه، شاید، نمی گفت، هر گفتاری نسبت به مدلول مادی و شئ محسوس یا  توان به طور قطعی نیزا
موضوع (یا نسبت به مفهوم مجرد) استعاری است، معهذا برای اینکه مفهوم استعاره را زیادی کش 

ای استعاری است که توان گفت که زبان امروزی نسبت به معانی و محتوی ایدئولوژیکیندهیم، می
ی میشل شناسی، برای مثال رسالهای راجع به معنااند. رسالههای تمدن پیشني داشتهکلمات در دوره

ت های لغی گروهتاریخی تغیريات معناشناسانه-ی انتقادیتواند یک فهرست بازسازی شده، می١٣٨بریل

ای مقایسه شود با قسمت سوم و آخر این سخرنانی که در آن از وحدت تئوری و عمل (علم و سیاست) در اقتصاد برنامه
 زند:شوروی حرف می

Theory and Practice of the Urss. and the Empirical Test of Historical Materialism 
132 Identifikation 

که باز عنوان آورده است  ٣۵های یادداشت وان بخشی از یکی از زیرنویسداشت را مرتجم انگلیسی به عنداین یا١٣٣
 مرتجم فرانسه نیز همني کار را کرده است. دارد. »شناسیغایت«

در شناسی فقط یک اصل تنظیمی و پژوهشی غایتکه  رداعتقاد داکند و های طبیعی رد میهدف را در پروسهکانت  ١٣٤
ی کمکی عقل فقط یک وسیلهگرایانه . توصیف غایتاستل بنیادی برای شناخت و یک نه اصهای طبیعی بررسی پروسه

نیز نه از غایت بلکه از مارکس و انگلس . آوردبار نمیبکند، اما حقیقتی عینی این فرض است. عقل آن را فرض می
خ غایتی قائل برای تاریگرایانه هگلی به هیچ رو زنند و بر خالف دریافت غایتحرف می هدفمنداهداف و عمل 

  (م.ز.)نیستند.
کسیساندرباشی و فلسفه«های فرانسه و انگلیسی این یادداشت تحت عنوان در ترجمه ١٣٥  درج شده است.» ی پرا
 . (توضیح مرتجم آلمانی)١٧یادداشت  ۴مقایسه شود با دفرت  ١٣٦
کسیساندرباشی و فلسفه«آلمانی  ٢٨در منت انگلیسی و فرانسه یادداشت  ١٣٧  اینجا درج شده است.در » ی پرا

138 Michel Breal , Essai de sémantique, Paris, 1897: English translation, Semantics, Studies in 
the Science of Meaning, London, 1900. 

                                                                                                                                                         



را عرضه کند. با در نظر نگرفنت این واقعیت یعنی در فقدان مفهوم انتقادی و تاریخگرایانه پدیده  معینی
) یک اشتباه از ١: شوندی عملی نتیجه میور در حوزهی علم و همینطت بسیاری در حوزهزبانی، اشتباها

ی مسلط وجود داشت و در گذشته در آموزه شودروزه بیشرت و بیشرت تصحیح میشناسی که امنوع زیبائی
 چونکه ،الحات دیگرطاصطالحات معینی، در تقابل با اصدر نظر گرفنت » زیبا«نفسه فیاز عبارت 

داند، چه شناسان برای لغات معینی، خدا می. استادان سخنوری و دستورزبانستعارات متبلور هستندا
را با لذت واقعی  کتابکرمهای فیلولوگکنند. انسان شادی های مجرد هرنی کشف میفضائل و ذات

د: یک نآیکیف میشناسانه یا معناشناسانه سر های ریشهی تحلیلگريد که در مورد نتیجههرنی عوضی می
یک اشتباه عملی،  -٢است.  ١٣٩ی جولیو برتونینوشته »زبان و چکامه«مثال بیمارگونه اخري در این مورد 

گرایش تصنعی به  - ٣های قطعی و عام است که هواداران بسیار دارد، عبارت است از آرمانشهر زبان
ی شمهچعنوان سرزبان به «ان در مورد گرایو مصلحت ١٤١که از سئوال مطروحه توسط پارتو ١٤٠گرائینوواژه

بینی بنیان نهاده یا گرایان، هر دو، اعتقاد دارند که یک جهانشود. پارتو و مصلحتنتیجه می» اشتباهات
-اند (در نتیجه به لغات یک معنای جدید یا حداقل به آنان سایهحداقل یک علم خاص را نو نموده

شوند که بویژه در اند. آنان با این امر واقع مواجه میخلق کردهاند یا مفاهیم جدیدی روشن جدیدی داده
ی تحصیل کرده و حتی در کاربرد متخصصینی که به بررسی همان کاربرد روزمره، همچنني در کاربرد طبقه

کنند و شان را حفظ میمحتوی همچنان معنای قدیمی یپردازند، لغات سنتی علريغم نوسازیعلم می
دهد تالش دارد هند. پارتو فرهنگ لغت خاص خود را خلق کرده است و نشان میدواکنش نشان می

ای مجرد راجع به زبان به گرایان به گونهخاص خود را خلق کند. مصلحت» ریاضی«یا » ناب» «زبان«
اما آیا ممکن  ١٤٢(نگاه شود به کتاب کوچک پرتزولینی) سازند.ی اشتباهات نظریه میعنوان سرچشمه

ی آن را حذف کرد؟ این امر ممکن نیست. زبان همزمان با تحول ن معانی استعاری و پر دامنهاست از زبا
تمامی تمدن، از مجرای ظهور طبقات جدیدی در فرهنگ، از طریق این واقعیت که یک زبان ملی بر 

 های پیشني وها و فرهنگکند، و درست از طریق تقبل لغات استعاری تمدناعمال میهژمونی دیگران 
بینی ربط دارد و تصور به طالع» فاجعه«کند که لغت یابد. هیچکس امروز فکر نمیغريه تحول می

برد؛ به همني ترتیب نیز کند که در مورد عقاید [کسی] دچار سردرگمی شده است که آن را بکار مینمی
نظر گرفته شود و حرف بزند، بدون اینکه هوادار قضا و قدر در  ١٤٣»مغضوبیت«ایست از تواند یک آتهمی

یابد که به عالوه لغات کامال در پی گسرتش یک فرهنگ جدید گسرتش می» استعاری«غريه. معنای 
ای که در ی معانی گسرتدهکند یا از زبان دیگر لغاتی با معنی معینی، یعنی بدون هالهجدیدی خلق می

برای » اندرباش«ه بسیاری با واژه گريد. بنابراین محتمل است کزبان مبداء داشته بودند، به عاریت می
برند فهمند و به کار میشوند، [آن را] به معنائی میجدید آن آشنا می» استعاری«اولني بار فقط در معنی 

کسیس به آن داده است.که فلسفه  ی پرا

139 Giulio Bertoni 
140Neologismus, néolalisme 
141 Pareto 
142 Prezwlinis, linguaggio come causa di errore (Die Sprache als Ursache des Irrtums). 
143 Un-gnade, dis-grace 

                                                 



کسیس به یک جامعه) تقلیل فلسفه٢۵(§  ١٤٤شناسیی پرا

کسیس به یک جامعهلسفهفتقلیل  کی] است که انگشناسی ی پرا لس به مبني تبلور گرایش منحط [یا خطرنا
کادمیکر سوسیالیستی«هائی به دو دانشجو در آن پیشرت (در نامه ) انتقاد کرده ، و مبتنی بر تقلیل ١٤٥»آ

یخ را در تار انگیزد که انسان کلای است که این احساس را برمیی مکانیکیبینی به صورتبندیجهان
ای که بود. تجربه »نمانابغه«ی نگارانهسرائی سبکسرانه روزنامهچنگ دارد. این امر محرک اصلی بدیهه

کسیس است، نمیی فلسفهپایه گونی بیی پرا  تواند شماتیزه بشود. این تجربه خود تاریخ در تنوع و گونا
برای  ١٤٧پژوهیبه عنوان متد دانش ،١٤٦»لوژیفیلو«تواند موجب تولد ی آن میپایان آن است که مطالعه

ده ای بگردد که به عنوان متدلوژی کلی تاریخ فهمیتشخیص امور واقع منفرد بشود، و موجب تولد فلسفه
گذرا  بدانان به طور خیلی کتاب آموزشیشود. این امر شاید منظور آن نویسندگانی باشد که فصل اول می

کسیس را نفی و ادعا میشناسی از فلسفهمعهکند، و امکان ساخنت یک جااشاره می ی ه فلسفهکنند کی پرا
کسیس فقط در رساالت [یا مطالعات] کند (این ادعا قطعا به این شکل عریان و خام منفرد زندگی می پرا

که امکان رد این گرائی است).یک شکل جدید و عجیب نومینالیسم فلسفی و شک رسدمی غلط و به نظر
شود، یعنی علم تاریخ و سیاستی که خود ای که به عنوان علم جامعه فهمیده میاسیشنساخنت جامعه

کسیس نیست،فلسفه ی تجربی از مشاهدات مجموعهآن تواند به این معنا نیست که انسان نمی ی پرا
گر فیلولوژی بیان روش .دندهمیتوسعه  را فیلولوژیفهم سنتی قلمرو  کهبسازد  ای راعملی  یشناسانها

 امور دیگر تمیز داده و اب اشتباهغري قابل  »فردیت«میزان اهمیت این امر است که امور واقع منفرد در 
که  در نظر نگرفترا  عمومی معینی »قوانني گرایش«مندی عملی تشخیص توان فایده، نمیمشخص شوند

عی کمک رخی علوم طبیدر سیاست بر قوانني آماری یا قانون اعداد بزرگ منطبق هستند و به پیشرفت ب
کاربرد میکرده ه یابد کاند. اما روشن نشده است که قانون آماری در علم و هرن سیاست فقط تا آنجا 
 مدارانسیاست  و    نگارانتاریخ   آنان به   که   به سئواالتی     نسبت    عمدتا    مردم  عظیم  هایتوده

 »شناسیماتریالیسم تاریخی و جامعه«ی به بعد در ادامه ١٣٠ی فرانسه در صفحات بخشی از این یادداشت در ترجمه ١٤٤
 جمه فرانسه است.ترجمه انگلیسی نیز شبیه تر درج شده است.

کنمنظور دو نامه ١٤٥ کترب ١٨٩۴و  ١٨٩٠های در سال بورگی انگلس به ژوزف بلوخ و هاینس اشتا در  هستند. که در اول ا
کادمیکر سوسیالیستی«ی در نشریه ١٨٩۵ ی از بر اساس درک ماد« نویسد:انگلس در نامه به بلوخ می اند.منتشر شده» آ

ریخ در نهایت عبارت است از تولید و تجدید تولید زندگی واقعی. نه مارکس و نه من هیچ گاه ی تاتاریخ، عامل تعیني کننده
ایم. لذا اگر کسی این مطلب را تحریف کرده و بگوید که عامل اقتصادی تنها عامل است چیزی بیش از این را ادعا نکرده

و نامه متضمن مارکسیسم کاذبی هستند که هر د» موضوع را به یک عبارت بی معنی و مجرد و مهمل تبدیل کرده است.
نامه s. 462d. 37, MEW, B- 5نامه به بلوخ در  رجوع شود به: (م.ز.) ٣به جلدهای  کند.گرامشی نیز به آنان انتقاد می

کن  . .MEW, Bd. 39, s. 205ffبورگ در به اشتا
 ١٤٦ Philologyارک زبانشناسانه و تاریخی (به معنای منابع ؛ گرامشی این واژه را بخشا به معنی متعارف یعنی مطالعه مد

نویسی و تاریخ ادبی)، اما بخشا نیز آن را به معنائی که نزد ویکو دارد و کروچه احیاء کرده است به کار دست اول تاریخ
وضیح کند. (تبرد. ویکو دانش را به فلسفه به عنوان علم به حقیقت و فیلولوژی به عنوان جستجوی امر مسلم تقسیم میمی

 مرتجم انگلیسی)
147 Gelehrsamkeit, scholarship 

                                                 



مانند. به عالوه گسرتش قانون آماری به علم مندند، منفعل باقی بمانند یا فرض بشود که منفعل میعالقه
که انسان آن را برای تدوین چشم و هرن بندد، ی عملی آتی به کار میانداز و برنامهسیاسی، تا آنجا 

گر قانون در علوم طبیعی فقط تواند نتایج جدیمی به داوری غلط و یا تواند میای بدنبال داشته باشد. ا
هر رو فقط یک  به امر بی ربطی منجر شود که به راحتی از طریق تحقیقات جدید قابل تصحیح و به

گريد که از آن [قانون] استفاده نموده است، در علم و هرن سیاسی دانشمند قدری مورد استهزاء قرار می
[ناشی از » سخت«ای داشته باشد که خسارات آمیز حقیقیتواند نتایج فاجعه[آن به اصطالح قانون] می

ی شبیه ن آماری به عنوان امری که تاثرياتآن] را هرگز نتوان جربان نمود. در واقع در سیاست قبول قانو
مقدر قانون ذاتی را داراست، نه فقط یک اشتباه علمی است بلکه به یک اشتباه عملی در  تاثريات
کند. باید با برنامه را تشویق می یگریشود. به عالوه این امر تنبلی فکری و سطحیبدل می ١٤٨فعالیت

های عظیم را از انفعالشان در بیآورد، این است که تودهتذکر داده شود که عمل سیاسی هدفش درست 
توان این قانون را به عنوان یک قانون بنابراین قانون اعداد بزرگ را نابود بکند؛ بنابراین چگونه می

گر انسان [در این مورد] دقیق تامل کند خود خواست یک اقتصاد جامعه شناسانه در نظر گرفت؟ ا
ای را نقض کند که به طریقی مکانیکی شده، برای این است که قانون آماری ای، یعنی هدایتبرنامه

ی افراد تولید شده عمل دلخواسته یفهمیده شده است، یعنی از طریق گرد آمدن اتفاقی تعداد بیشمار
دهد: در ریزی از این نوع باید متکی به آمار باشد، امری که معهذا همان معنی را نمیاست؛ برنامه

گاهی انسانی جایگزین واقعیت  شود. یک عنصر دیگر مربوط می ١٤٩مبتنی بر طبیعت» خودانگیختگی«آ
شود، جایگزین کردن افراد، به کارکرد رهربی که در هرن سیاسی به انقراض شمای طبیعی قدیمی منجر می

با گسرتش های جمعی (احزاب) است. فردی توسط ارگانیسم )١٥١فرهمندانه ١٥٠ی (به زعم میشلرهربی

به یک اشتباه «: عبارت ی لغت به لغتدهد. ترجمهمعنی می» در عمل«آمده است که  in actuالتني  لی بهدر منت اص ١٤٨
 » شود.عملی در عمل بدل می

149 Naturwüchsig, naturalistic  
Robert Michels ١٨٧( ١٥٠۶-١٩٣۶گرایشات سوسیال دموکرات بود که ابتدا به ) یک جامعه شناس در اصل آلمانی با 

مشهور » قانون پوالدین الیگارشی«میشل به خاطر به خاطر  مهاجرت کرد.در زمان موسولینی سپس به ایتالیا  سوئیس و
 (توضیح مرتجم انگلیسی) ی نخبگان سیاسی است.مبدع نظریهاست و با موسکا و پارتو 

شود. در واقع از ماکس وبر اخذ یا اقتدار نهادی اطالق میروامندی ی پريوی از رهرب علريغم فقدان فرهمندانه به پدیده ١٥١
العاده ی فرهمندی (بواسطه اعتقاد به خصلت خارقشده است و نه از میشل. (توضیح مرتجم انگلیسی). سلطه بواسطه

و غريه رهرب) نزد ماکس وبر در کنار قانونی، سنتی یکی از اشکال مشروع سلطه است. فرهمندی » نبوغ«، »تقدس«مثل 
گاهی پريوان ی سلطه را معموال عوامفریبی و درجهاست. باید تذکر داد که این رابطه یروامندی در اینجا پایه ی پائني آ
ها و برد. دستگاهدر این رابطه هنوز عمال در دوران صغارت به سر می» پريو«توان با قطعیت گفت کند. میهمراهی می

ای در تولید این نوع انحطاط فکری و قش ویژهنهادهائی که نقشی در تولید ایدئولوژی و انضباط گفتمانی دارند ن
آوردن آن پذیرش رهربی فرهمندانه در چارچوب یک جنبش انتقادی به معنای سر فرود فرهمندی شخصیت اتوریرت دارند. 

کم   زند،و جریانی  که به این امر دامن می» رهرب«است، در این راستا باید افزود خود و عامیانه جنبش در برابر فرهنگ حا
 ی وبر:(م.ز.). رجوع شود به مقالهبا دریافت فرهنگ در چارچوب مارکسیسم بیگانه است. احتماال اتوریرت است و 

Die Typen der Herrschaft, in Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft.  
 .م آلمانی)(مرتج رجوع شود. ٧۵یادداشت  ٢نزد روبرت میشل به دفرت » رهربی فرهمندانه«در مورد مفهوم 

                                                 



روند استاندارد  ،هااقتصادی) خود توده-ای و پیوند ارگانیک آنان به زندگی درونی (تولیدیاحزاب توده
احساسات اتفاقی و مکانیکی، (احساسات ناشی از هستی منبطق  یعنی [تبدیل]ای شدن احساسات توده

گاهانه و انتقادی [نیز]  شناخت و گريد. می صورتبر شرایط محیط و [چیزهای] شبیه آن) به احساسات آ
کند، ترجمه می ١٥٢نريو-ها، به کلماتداوری راجع به اهمیت چنني احساساتی، یعنی آنچه رهرب به ایده

 هروشنفکران ،عقالئی هطریقیعنی  تشخیص قوانني آماری رمتکی ب یگمانهی رهرب بر اساس دیگر بواسطه
همکاری فعال و «عی، از طریق بلکه توسط ارگانیسم جم، گريدشکل نمی ،استاغلب فریبنده  که

گاهانه جزئیات [ویژه]، از طریق  ، از طریق تجربه بالواسطه»شور و اشتیاق مشرتک«، از طریق »آ
به این ترتیب پیوندی نزدیک بني نامید. » فیلولوژی زنده«توان آن را که میگريند شکل می سیستمی

گريد که وبی مفصلبندی شده شکل میی به خهای عظیم، حزب، گروه رهربی و تمام همتافتهتوده
 حرکت کند.» انسان جمعی«تواند همچون یک می

گر اهمیتی داشته باشد، دقیقا به معنای زیر ١٥٣کتاب هرنی دو مان کند، به : او ما را تحریض میاست ا
ها و افراد، و نه راجع احساسات مفروض بر اساس قوانني طور خاص راجع به احساسات واقعی گروه

هیچ کشف جدیدی نکرده است، و اصلی » دو مان«معهذا ». اطالعات کسب کنیم«شناسی، جامعه
کسیس برود و یا آن را به عنوان امری غري علمی اثبات اصیل نیز پیدا نکرده است که فراتر از فلسفه ی پرا

کسیس امری بی ثمر است. او یک معیار تجربی هرن کرده باشد یا بتواند نشان بدهد فلسفه سیاسی ی پرا
به مقام یک اصل علمی رسانده است که پیش از این شناخته و به کار برده شده است، علريغم اینکه را 

حتی حدود » دو مان«ی کافی [خوب] تعریف نشده و انکشاف نیافته است. به اندازه[پیشرت] شاید 
که او در نهایت فقط یک قانون آماری جدید و بدون  معیار خویش را دقیق روشن نکرده است، چرا 

بندی بريونی، یک اینکه بداند تحت نام دیگری، یک متد جدید ریاضیات اجتماعی جدید و طبقه
 ١٥٤شناسی جدید مجرد تولید کرده است.جامعه

 ]کتاب آموزشی[مربوط به  ) سئواالت عمومی٢۶(§

» پراکسیس یتئوری فلسفه«منطبق بر محتوای کتاب نیست.  عنوان یکی از تذکرات مقدماتی این است:
کسیس ای معنا بدهد که تحت نام فلسفهباید سیستماتیک نمودن منطقی و منسجم مفاهیم فلسفیمی ی پرا

باید به عنوان اند و منشائی بیگانه دارند و میمشهورند (و در موارد متعددی جعلی ١٥٥به طور عمومی
ت به سئواالت زیر پرداخته شود: بایسانتقاد و رد بشوند). در فصول اولیه می بدانان[جعلی و بیگانه] 

کنون چگونه فلسفه چیست؟ به چه معنا می تواند یک دریافت از جهان فلسفه نامیده شود؟ فلسفه تا 

، در فرانسه Kraft-Worteنريو -آمده است (مرتجم آلمانی) که در آلمانی به جای آن کلمات forza-paroleدر اصل  ١٥٢
mots-force نريو -عنوان-به-و در انگلیسی کلماتwords-as-force .منظوراما رسد نظر میبه  گذاشته شده است 

 م.ز.)ی شکلگريی آن اشاره دارد. (هکه گرامشی به نحو تاس »شعار« »نريو-کلمات«از 
153 Henri De Man, Au delà du Marxisme. 

 .است آمده و در انتهای آن ٢۶یادداشت ی نقل شده است که مربوط به انگلیسی تذکرفرانسوی و در اینجا در منت  ١٥٤
155 Leidlich, generically 

                                                 



کسیس این دریافت را نوسازی میدرک شده است؟ آیا فلسفه چه معنا » نظرورزانه«ی کند؟ فلسفهی پرا
ای بني رورزانه داشته باشد؟ چه رابطهتواند شکل نظی پراکسیس اصال میدهد؟ آیا فلسفهمی

کسیس چه هستند و چه های جهان و فلسفهها، دریافتایدئولوژی ها وجود دارد؟ روابط بني تئوری و پرا
فهمد؟ و غريه. جواب به این سئواالت و سئواالت ی سنتی این روابط را میباید باشند؟ چگونه فلسفه

 دهند.یاکسیس شکل می پرفلسفه» تئوری«دیگر به 
اند که بدانان در مربهن نشده هائیمنطقی گزارهی به طور منسجم مقدمه حتی کتاب آموزشی عامه فهمدر 

 توضیحات [منت] به طور ضمنی، اینجا و آنجا بر حسب اتفاق صریح اشاره شده است و [بر اساس آنان
کسماتریالیسم فلسفی و فلسفه حقیقیی ] فلسفهشودنتیجه گرفته می ناب » شناسیجامعه«یس یک ی پرا

گر این ادعا حقیقت میاست. این ادعا واقعا چه معنی می کسیس داشت، تئوری فلسفهدهد؟ ا ی پرا
کسیس یک جامعهبود. اما این مورد یعنی اینکه فلسفهماتریالیسم فلسفی می یعنی  ،شناسی استی پرا

نویسی [است]؟ یا سیاست و تاریخ شناسی] یک علمشناسی چیست؟ [آیا این جامعهچه؟ و این جامعه
ی تحقیق تاریخی ی سیستماتیک از مشاهدات تجربی در مورد هرن سیاست و قواعد بريونییک مجموعه

بندی شده است؟ جواب به این سئواالت در کتاب وجود ندارند، با این که بر حسب یک نظم معني طبقه
ی بني عنوان اصلی (تئوری براین رابطهشود. بناها نتیجه میاز این جوابدرست که یک تئوری 

شناسی مارکسیستی]) مربهن [ماتریالیسم تاریخی]) و عنوان فرعی (کتاب آموزشی عامه فهم [جامعه
گر انسان به واژهتری میشود. عنوان فرعی عنوان دقیقنمی معنای بسیار » شناسیجامعه«ی بود، ا

شود. آیا این تالش برای چیست؟ مطرح می» شناسیجامعه«داد. در واقع سئوال: محدودتری می
[تدوین] یک علم به اصطالح دقیقه (به معنای پوزیتیویستی) از امور واقع اجتماعی، یعنی علم سیاست 

شناسی تالش نکرده است، یا به عبارت دیگر فلسفه [به شکل] جنینی آن؟ آیا جامعه و تاریخ نیست؟
کسیس بسازد؟ باید چیزی شبیه فلسفه کسیس به شکل این امر برای انسان روشن باشد: فلسفهی پرا ی پرا

که بنیانگوئی و معیارهای عملی، به واسطهگزیده گذار آن ی یک تصادف ناب، شکل گرفت، چرا 
ی خود را، وقف مسائل اقتصادی (به شکل سیستماتیک) نمود: اما این معیارهای نريوهای روشنفکرانه

شناسی تالشی بود جامعهگريند. افت جهان، یک فلسفه، را در بر میها کل یک دریگوئیعملی و گزیده
گرایانه که وابسته به یک سیستم فلسفی [یعنی] پوزیتیویسم تکامل یتاریخی-برای خلق متد علم سیاسی

. بود جزئی این واکنش اماواکنش نشان داد. شناسی نسبت به آن جامعه و پیش از آن پرورش یافته بود
، ی غري فیلسوفان شده استفلسفهبه بدل یک گرایش، بدل به شناسی برای خودش عهبنابراین جام

 معیارهائیبندی شماتیک امور واقع تاریخی و سیاسی، بر حسب تالشی [است]، برای توصیف و طبقه
کردن قوانني در نتیجه جامعه .اندعلوم طبیعی ساخته شدهالگوی که بر اساس  شناسی تالش برای پیدا 

بکند که انسان » بینیپیش«است تا آینده را با همان قطعیتی » به طور تجربی«ی انسانی جامعه انکشاف
ی گرائی عامیانه پایهیابد. تکاملکند از یک بلوط یک درخت بلوط تطور میبینی میپیش

ای است که قادر به شناخت اصل دیالکتیکی گذار از کمیت به کیفیت نیست، اصل گذاری شناسیجامعه
 کند.عامیانه [آن] اختالل ایجاد می-گرایانهلبه معنای تکام ١٥٦که در هر تکامل و در هر قانون همشکلی

156 Gesetz der Gleichförmigkeit, laws of uniformity 
                                                 



شناسی] یک ای است [که جامعهشناسی یک دریافت از جهان، فلسفهبه هر رو پیش فرض هر جامعه
ری عمومی، های مختلف را با تئوشناسیدرونی خاص جامعه» منطق«انسان نباید  بخش تابع آن است.

ها] به یک انسجام مکانیکی نائل شناسیی آن [جامعهیعنی با فلسفه عوضی بگريد؛ منطقی که بواسطه
همشکلی چیزی مفید و جالب نیست و » قوانني«آیند. طبعا این امر بدان معنی نیست که تحقیق در می

باید از اشیاء با ک رساله با مشاهدات بالواسطه در مورد هرن سیاسی حق حیات ندارد، اما انسان میی
 و رساالتی از این دست را همان بنامد که واقعا هستند.  ١٥٧های مربوط به آنان اسم بربدنام

ئل نظری ی کتاب آموزشی به عنوان مساهستند. اما آن مسائلی که نویسنده» نظری«اینان همه مسائل 
ی سئواالت سیاسی، کند از مرتبهکند، مسائل نظری نیستند. سئواالتی که او مطرح میمطرح می

کسیس روزانه فهمیده  گر ایدئولوژی به عنوان فاز میانجی بني فلسفه و پرا ایدئولوژیک بالواسطه هستند (ا
امربوط هستند. یک سئوال تاریخی اتفاقی و به هم ن-شود)؛ اینان تامالتی در مورد امور منفرد سیاسی

کند که امکان اشاره می ١٥٨شود، آنگاه که او به گرایشینظری در همان ابتدا برای نویسنده مطرح می
کسیس را رد میشناسی از فلسفهتدوین یک جامعه تواند فقط در کند این امر میکند و ادعا میی پرا

که بسیار مهم است، در بهرتین حالت با کارهای مشخص تاریخی به بیان بیاید. نویسنده ایرادی را 
کسیس از طریق تحقیق مشخص تاریخ گذشته و کند. قطعا فلسفهپردازی [یا سخنورانه] حل میجمله ی پرا

توان تئوری تاریخ و سیاست را به پیش یابد. اما میکند، تحقق میدر فعالیتی که تاریخ جدید را خلق می
توانند قابلیت تغیري امور واقع در جریان حرکت تاریخی، مفاهیم می برد، زیرا، به رغم یکتائی همیشگی و

تواند حتی بداند چه چیز حرکت و چه چیز دیالکتیک به نظریه بدل شوند؛ در غري این صورت انسان نمی
چیست، » تئوری«غلطد. (عدم طرح دقیق سئوال: در می ١٥٩است و انسان به شکل جدیدی از نومینالیسم

های گذشته ی یک داوری تاریخی واقعگرایانه در مورد فلسفه، و ارائه»دین چیست؟«مانع طرح سئوال 
 ١٦٠ شده است که به عنوان توهم و دیوانگی عرضه شده است.)

ای بر اساس [مثل] واقعه –شوند شناسی که به عنوان علل فرض میبه اصطالح قوانني جامعه ٫١١٦١تذکر 
رد و ارزش علّی ندارند. این [قوانني] تقریبا همیشه ب -یابد و غريه یک قانون معني تحقق می

اند. معموال اینان فقط رونوشت خود امر واقع مشاهده شده هستند. امر واقع یا گوئی و سفسطههماناین
 توصیفاتمجرد، از  دادن روند مکانیکی تعمیماز طریق شوند، یک سلسله امور واقع توصیف می

شود و [سپس] شود و این آن چیزی است که قانون نامیده مینتیجه میی شباهت [بني امور واقع] رابطه

در فرانسه نوشته شده است گربه را گربه بنامد و در انگلیسی » های مربوط به آنان اسم بربداز اشیاء با نام«به جای  ١٥٧
 (م.ز.) نوشته شده است بیل را بیل بنامد.

تئوری ماتریالیسم تاریخی به هیچ رو کنند برخی از رفقا فکر می: «ی فرانسوی)نسخه ١۶(ص  نویسدبوخارین می ١٥٨
  .و آلمانی توضیح مرتجم فرانسه» ... مالحظه شود. شناسی مارکسیستینوان جامعهبه عتواند نمی

ی پیچیده مجموعهچیزی نیست جز یک نشانه که به یک » نام«دهد. ساده تقلیل می» نام«نومینالیسم ایده را به یک  ١٥٩
 توضیح مرتجم فرانسوی). (است گردد و در نتیجه مفاهیم فاقد هر گونه محتوای خاصی از آن خوداحساسات برمی

 اند.مرتجم انگلیسی و فرانسوی آنچه در پرانرت آمده است به عنوان زیر نویس نقل کرده ١٦٠ 
 درج شده است.» شناسیماتریالیسم تاریخی و جامعه«در ادامه جای دیگر  درو انگلیسی ی فرانسه این تذکر در نسخه ١٦١

                                                 



شود که ارزش [و کارکرد] علّی دارد. اما در واقعیت چه چیز نو کشف شده است؟ تنها امر نو فرض می
 ها نوآوری نیستند. دادن یک نام مشرتک به یک سلسله امور واقع کوچک است. اما نام

گویانه یافت. آخرین و همانهای اینفهرست کاملی از چنني تعمیم توانمی ١٦٢های میشل(در رساله
آلیسم افالطونی شود که بدین ترتیب به ایدهانسان متوجه نمی ١٦٣است).» رهرب فرهمند«مشهورترین آنان 
کی ثل [ایدهآن در می ١٦٤در شکل بارکه این قوانني مجرد به قسمی عجیب شبیه م های ناب] غلطد، چرا 

 ١٦٥هستند.زمینی ند که ذات امور واقع واقعی افالطون هست

§(٢٧)مفهوم «صحیحآئینی» یا ارتدکسی  ١٦٦ 

بایست می» آئینیصحیح«شود که مفهوم اند، روشن میاز برخی نکات که پیشرت انکشاف داده شده
توان نزد این یا آن را نمی آئینیصحیح های اصیل آن باز گردانده شود.نوسازی بشود و به سرچشمه

کسیس، نزد این یا آن گرایش [یافت] که با جریانات بیگانه با آموزههوادار فلسفه ی ابتدائی پیوند ی پرا
کسیس به خودی خود دارند، بلکه باید آن را در این دریافت بنیادی که فلسفه است، » خودکفا«ی پرا

یک  ای را دارد که نه فقط برای ساخنتدریافتی [که] در خود تمام عناصر بنیادی -جستجو نمود؛ 
ی کامل و تئوری علوم طبیعی، بلکه برای زنده نمودن یک سازمان دریافت جامع از جهان، یک فلسفه

 یشده-جامع عملی جامعه به منظور بدل شدن به یک تمدن جامع الزمند. یک چنني مفهوم نو
 گريد که به سهولت در موردقرار می» انقالبی«در خدمت تعریف نمودن بهرت خصیصه  آئینیصحیح
پرستی شود. مسیحیت در مقابل بتها به کار برده میهای مختلف از جهان، نظریات، فلسفهدریافت

که عامل شکاف کامل بني طرفداران جهان قدیم و جدید بود. یک تئوری  » انقالبی«انقالبی بود، چرا 
گاهانه جدائی و تمایز بني دو اردوگاه است، ت ا آنجائی که درست تا آنجائی انقالبی است که عنصر آ

ی پراکسیس یک ساخت فکری خصم است. گفنت اینکه فلسفه ی غري قابل حصول برای اردوگاهقله
گونیستی با تمام فلسفهکامال خودمختار و ناوابسته های سنتی و ادیان نیست، در واقعیت به این ی آنتا

گر که در مقا تسلیم  به تمام معنیبل آن معناست که انسان روابطش را با جهان کهنه قطع نکرده است، ا
کسیس نیاز به پشتیبان. فلسفهباشدشده ن بیگانه] ندارد. خود آن آنچنان مستحکم یا های نامتجانس [ی پرا

های آورد، برای این زرادخانه خویش را به سالحو آبسنت حقایق جدید است که جهان کهن به آن رو می
ی پراکسیس هژمونی خود را بر فرهنگ آن است که فلسفه تر مجهز بکند. این امر به معنایموثرتر و مدرن

162 Political Parties (Zur Soziologie des Parteiwesens, 1911. English translation, from the 
Italian, 1955).  

(توضیح مرتجم آلمانی که پیشرت به آن اشاره شد) مربوط به میشل و اثر مذکور است. ٢دفرت  ٧۵یادداشت  ١٦٣
164 barock

ی دداشت تقلیل فلسفهیابد وىل در منت انگلیسی به دنبال این قسمت یادر اینجا در منت آلمانی این یادداشت پایان می ١٦٥
کسیس به یک جامعه  آورده شده است. ٢۵شماره یادداشت شناسی یعنی پرا
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کند، اما این [فرهنگ سنتی] که هنوز مستحکم و بویژه تردست و پر زرق و برق است، سنتی اعمال می
کند همچون یونان شکست خورده واکنش نشان دهد تا فاتحان رومی زمخت بی فرهنگ را در تالش می

 نهایت شکست دهد. 
ی بخش بزرگ از آثار فلسفی ب. کروچه مبني تالش برای جذب مجدد فلسفهتوان گفت یک می

کسیس و الحاق آن به فرهنگ سنتی به عنوان خدمتگزار  است. اما، همانطور که در [آن فرهنگ] پرا
کسیس نیز که خود را شود، هواداران فلسفهدیده می کتاب آموزشی نامند، به دام می» آئنيصحیح«ی پرا

ی خویش را به عنوان تابعی از یک تئوری عمومی ماتریالیسم (عامیانه) د آنان فلسفهافتند و خومی
یابند. (این امر به این معنا آلیستی درمیی] ایدهفهمند]، همانطور که دیگران خود را تابع [فلسفه[می

کسیس و فلسفهنیست که بني فلسفه مقام  های قدیمی روابطی وجود ندارد. اما این روابط (دری پرا
ی اتو ی یونانی وجود دارند، بسیار کمرت است.) در جزوهمقایسه) با روابطی که بني مسیحیت و فلسفه

توان چند اشاره به ترکیباتی پیدا نمود که موجب این دریافت غلط شده است. در مورد دین می ١٦٧باوئر
ی ه تکیه به فلسفهی پراکسیس مستقل و خودمختار نیست، بلکه گاه محتاج ببر حسب آنان فلسفه

گرائی احزاب را آلیستی دیگر است. باوئر الادریی ایدهماتریالیستی دیگر و گاه محتاج به اتکا به فلسفه
های گوید باید] به اعضاء اجازه [داد] خود را در گروهکند و [میبه عنوان تزی سیاسی نمایندگی می

  ١٦٨هند. امری که بدترین نوع اپورتونیسم فریبنده است.ایستی، کاتولیک و غريه سازمان بدآلیستی، آتهایده

167 Otto Bauer, Sozialdemokratie, Religion und Kirche, Wien 1927 
پ اولیه در چا ]»امری که بدترین نوع اپورتونیسم فریبنده است«یعنی [ آخرفرعی مله که ج نویسدمرتجم آلمانی می ١٦٨
ی اخري در منت انگلیسی باید ذکر کرد: جملهسانسور شده است. ) بود تنظیم شده لهام از تولیاتیابا که ( گرامشی ۴٩/١٩۴٨

 در صورت لزوم نویسد به جای حذف جمله بایدطبعا باید با مرتجم آلمانی موافق بود که میموجود نیست.  نیز و فرانسوی
در زیرنویس در ادامه به نظر باوئر  برخورد کند ومندرج در آن کند به نظر سعی می رتجممشد. خود به گرامشی برخورد می

ی هر اینکه ضدیت با دین را وظیفهده است. لنني علريغم کرها اشاره و لنني در رابطه با حزب و اعتقادات دینی توده
کند که تصریح می به خاطر مسائل عملیدر جای دیگر اما  )۴١٠ص  ١۵داند (مجموعه آثار آلمانی جلد مارکسیستی می

بر روی زمني با تصور کارگران از اهمیتی ندارد کشاورزان چه تصوری از بهشت در آسمان دارند تا آنجا تصور بهشت آنان 
اند. یکی چاپ و ترجمه توان به تذکر مرتجم آلمانی افزود: در واقع دو مسئله با هم عوضی گرفته شدهمیآن یکی است. 

گر نظر قابل توجیه نیست به هیچ روتغیري در منت  است که ی (نظری و و دیگری رابطه ارزیابی بشود، »غلط«، حتی ا
نیست، مگر منجمله دینی است که الزاما نیازی به توضیح مرتجم  و فرق مختلف های مختلفولوژیایدئ ،عملی) حزب

یاسی است که به عنوان دستگاه ایدئولوژیک نیز عمل حزب یک دستگاه سباشد. مفید برای اینکه برای انتقال معنای منت 
ها با یکدیگر قرار بگريند، حل مسئله در دوره »تضاد«توانند در میی انکشاف حزب بسته به درجهکند. این دو کارکرد می

در روند اما نباید  »تضاد«این در هر دوره است. اجتماعی متفاوت باشد و تابع مبارزات تواند میو در جوامع مختلف 
. در اینجاست که مالحظات سیاسی و آموزشی در درون یک حزب یعنی تولید و بازتولید نظری تاثريی به جا بگذارد

 ادانهنقبررسی مانع تواند و هیچ چیز نمی قرار بگريند گريیتصمیمبنیاد  توانندمیندر مورد موضوع مورد بحث عملی 
، آن طور که در های حزبیبه معنای آن نیست که حزب (یا یکی از ارگان این نقد اما .بشودآموزشی اعتقادات در روند 

و مراقبه/تنبیه به  (رانسري) را بر عهده بگريد» پلیس مفاهیم«) رل رایج بوده و هست و احزاب اتوریرت مارکسیسم روسی
و تزهای سیاسی با ه ، و این واقعیت کدر نظر گرامشی »تز سیاسی«توجه شود به مفهوم . معنای فوکوئی صورت بگريد

 (م.ز.) مسائل تئوریک و ایدئولوژیک را حل کرد.توان نمیقطعنامه 

                                                 



ی ی فلسفهای است که باید پایهی عمومی. یکی از دالئل این اشتباه که انسان در پی یک فلسفه١تذکر 
کسیس قرار بگريد و به طور ضمنی اصالت متد و محتوای فلسفه کسیس را نفی میپرا کند، در امر ی پرا

کسیس با سرچشمهگذار فلسفهکه انسان آموزش شخصی و فلسفی بنیانایندر  ؛زیر نهفته است ها یا ی پرا
کسیس اجزاء فلسفه ی بزرگی که او به آنها به های فلسفی و فالسفهگريد. یعنی جریانعوضی میرا ی پرا

ی هفلسف اجزاءبه عنوان را هنگام جوانی بسیار عالقه داشته و اغلب زبان آنان را بازتولید کرده است [
کسیس ارزیابی می گر چهکند]، (پرا و اغلب به  همواره از آنان فاصله گرفته استدر این موارد [مارکس]  ا

 ).، اشاره کرده استخواهد دریافت خود را قابل فهم بسازداینکه می
ای به خصوص در نقد ادبی دارد، مشهور است که بسیاری از دانشمندان این اشتباه تاریخ طوالنی

  ١٦٩کردند.ی معني زحمت زیادی را صرف تقلیل دادن آثار ادبی به منابع آن آثار مییک دوره برجسته در
حقیقت دارد که این امر نیز شود. مسئله در شکل افراطی آن در مورد به اصطالح سرقت ادبی مطرح می

ع] توان ادعای یک [نوو حتی بازتولید کلمه به کلمه نمی» های ادبیسرقت«حتی در مورد برخی 
توان دو مثال برجسته را ذکر و براستی بازتولید شده را غري ممکن دانست. می ١٧٠اصالت در اثر دزدی

در امیال دالورانه (یا شام اولني روز روزه)  ١٧٢که توسط جیوردانو برونو ١٧١ی تانسیلو) مثال قصیده١کرد: 
که من بال«بازتولید شده است،  ی عاشقانه تانسیلو یک قصیده(که نزد » های امیال زیبا را گشودمآنجا 

به عنوان ابیات خودش در  ١٧٤. ابیات عرضه شده توسط دانونزیو٢بود) مثال  ١٧٣واستو لبرای مارکیز دِ 
های سربی ترانه ١٧٦ی توماسئوسکه کلمه به کلمه از روی مجموعه ١٧٥ی به یاد مرگ دجاىلادفرت ویژه

گريند، به تولیدها طعم جدید و اصیلی به خود میرونویسی شده است. معهذا نزد برونو و دانزیو این باز
 شود.قسمی که موجب فراموشی منشاء آنان می

کسیس نه فقط جالب است، فلسفی یک انسان مثل آموزش بنیانگذار فلسفه ١٧٧ی آموزشمطالعه ی پرا
گرچه نباید هرگز فراموش کرد که این امر فقط بخشی از بازسازی زندگینامه ی بلکه ضروری است. ا

گرائی، ماتریالیسم فرانسوی و غريه به گرائی، هگلگرائی، فوئرباخی اوست. عناصر اسپینوزاروشنفکرانه
کسیس نیستند و نمیهای بنیادی فلسفههیچ رو بخش کسیس را به آنان تقلیل داد؛ توان فلسفهی پرا ی پرا

جدید یا عناصر یک سنتز های قدیمی، سنتز اما آنچه که بیش از هر چیز دیگر جالب است رفع فلسفه
ها حفظ شده یا در نوشتارهای گوئیای است که عناصر آن در گزیدهی جدید دریافت فلسفهجدید، شیوه

گراف زیر ١٦٩   .در منت فرانسه ترجمه نشده استپارا
و  »لغزش قلم«در زیرنویس مرتجم انگلیسی  کهبه کار برده است  opera plagiatal’ایتالیائی گرامشی اصطالح  ١٧٠

کرده است. »ادبی آثار ناشی از سرقت«مرتجم آلمانی   معنا 
171 Luigi Tansillo  
172 Giordano Bruno 
173 Marquise Del Vasto 
174 D’Annunzio 
175 Dogali 
176 Tommaseos 

 در انگلیسی به جای آموزش فرهنگ آمده است.  ١٧٧

                                                 



کندهبنیانگذار فلسفه کسیس پرا اند و درست این عناصر را باید تشخیص داد و به شکلی منسجم ی پرا
کسیس را نمیانکشاف داد. در سطح تئوریک فلسفه های دیگر عوضی با هیچ یک از فلسفهتوان ی پرا

که بر فلسفه کسیس نه تنها اصیل است، چرا  های گذشته فائق گرفت و به هیچ یک تقلیل داد. فلسفه پرا
ی درک خود فلسفه را از گشاید، یعنی شیوه، بلکه بویژه باالتر از همه یک راه کامال جدید می١٧٨آیدمی

تاریخی انسان آن عالئقی را مطالعه خواهد کرد -تحقیق زندگینامه معهذا در سطح کند.پائني تا باال نو می
کسیس را فراهم آوردهکه موجبات فلسفیدن بنیانگذار فلسفه اند. [در این رابطه باید] به روانشناسی ی پرا

کنند، آنان دهند هر جریان جدیدی که مطالعه و بررسی میدانشجویان جوان توجه کرد که اغلب اجازه می
ها، پس از آنکه تفکرات متضاد بسیاری را امتحان و دنبال خود بکشاند و از طریق همني سرگردانیرا به 

با یکدیگر مقایسه کردند؛ روح انتقادی و توان تفکر اصیل را خلق کرده، و فردیت خاص خود را شکل 
ه، اما دهند، [همچنني باید دید] او چه عناصری را در حني همگون کردن تفکر خویش جذب نمودمی

بخصوص آن عناصری را که آفرینش جدیدند. قطعی است که هگلیانیسم (به معنای نسبی کلمه) مهمرتین 
های ی ما است، بویژه به این دلیل نیز که هگلیانیسم تالش کرده است، دریافتی فلسفیدن نویسندهانگیزه

العاده دارد و مبني یک لحظه قآلیسم و ماتریالیسم در سنتز جدیدی رفع بکند، امری که اهمیت خارایده
گر در کتاب آموزشی گفته میبنابرین  جهانی در تحقیق فلسفی است.-تاریخی شود اصطالح ا

کسیس به معنای در فلسفه» اندرباشی« شود؛ در ، هیچ چیزی گفته نمی١٧٩رودبه کار می» استعاری«ی پرا
کسیس] اصطالح اندرباشیواقعیت [در فلسفه ه کسب کرده است، که نه معنی یک معنای ویژ ١٨٠ی پرا

و نه معنی سنتی و متافیزیکی دیگری دارد، بلکه نو است و باید تعیني بشود. فراموش » وحدت وجودی«
کید بر کلمهیعنی شده است که در مورد یک اصطالح بسیار رایج [ -ی دوم ماتریالیسم تاریخی] باید تا

کسیس یکی دارد. فلسفهی متافیزو نه بر اوىل نهاده شود که ریشه» تاریخی« مطلق » تاریخگرائی«ی پرا
در راستای این خط گرائی مطلق تاریخ است. ساخنت مطلق تفکر، یک انسان و زمینی جهانیاست، این

 .نمود [و دنبال] دریافت جدید جهان را کاوش شاهرگباید 
ککو«در  تواند داشته باشد.: در مورد اهمیتی که نامگان برای اشیاء جدید می٢١٨١تذکر   ١٨٢»مارزُ

کترب  ٢ی] [مورخه ، که در مورد ١٨٣یگو آنجلیی دینوشته »بناپارت در رم«، در فصل یازده ١٩٢٧ا
وزف و زن بناپارت، لوئی بناپارت، برادر ناپلئون سوم، که ژدخرت شاه بناپارت ( ١٨٤شاهزاده خانم شارلوته

راتر ف سبقت گرفنت، که به معنای dépasserدر فرانسه  ،که به معنای چريه شدن، فائق آمدن überwindenدر آلمانی   ١٧٨
که با یکدیگر تفاوت دارند. فائق آمدن را به معنای  گذاشته شده است تعاىلفراتر رفنت،  transcendو در انگلیسی رفنت 

 (م.ز.) دهد.فلسفه به سطح دیگری نیز معنا میو فراتر رفنت باید فهمید که تعاىل رفع یک نوع 
 (م. ز.)که در مورد همني اصطالح است.  ٢۴مقایسه شود با یادداشت  ١٧٩
 که در مورد همني اصطالح است. (م. ز.) ٢٨مقایسه شود با یادداشت  ١٨٠

 
 این تذکر در منت انگلیسی و فرانسه وجود ندارد. ١٨١

182 Marzocco 
183 Diego Angeli 
184 Charlotte Napoleon 

                                                 



درج  به شاهزاده خانم ١٨٦یرتو جیوردانیای از پکشته شد) است، نامه ١٨٣١[در سال]  ١٨٥در قیام رومانیا
 ١٨٠۵شده است که در آن جیوردانی چند تامل خود را در مورد ناپلئون اول نوشته است. ناپلئون در سال 

(دانشگاه بولونیا) بازدید بکند و به طور مفصل با دانشمندان » انستیتو«آمده بود تا از  ١٨٧به بولونیا
گر چیزی واقعا جدید در «... گفت: منجمله او  ) گفتگو کرد. و١٨٨آنجائی (منجمله ولتا اعتقاد دارم، ا

علوم کشف بشود، برای اینکه ایده دقیق و روشن بماند، باید به آن در واقع لغت جدیدی اختصاص داد. 
وقتی شما به یک لغت قدیمی یک معنای جدید بدهید، هر چقدر که شما اطمینان بدهید که معنای 

اید، انسان هرگز ی جدیدی ندارد که به آن نسبت دادهسبیده ربطی به ایدهای که به این لغت چقدیمی
ی قدیمی و جدید پیدا تواند از اذهان انسانی انتظار داشته باشد که هیچ شباهت و پیوندی بني ایدهنمی

. بر حسب آنجلی ١٨٩»کندای تولید مینکنند و این امر علم را گمراه کرده و در نهایت مشاجرات بیهوده
توان متصور گردد (در نتیجه میبرمی ١٨٣١ی بدون تاریخ جیوردانی به بهار توان فرض کرد که نامهیم

باید نگاه شد که جیوردانی محتوی کلی گفتگو با ناپلئون را به خاطر دارد اما نه شکل دقیق آن را). می
ر مورد این موضوع های خودش، [چیزی] دهایش در مورد زبان، دریافتکرد آیا جیوردانی در کتاب

 کند [یا خري].عرضه می
 
 
 
 

کسیسو فلسفه )اندرباشی٢٨(§  ی پرا

گر چه اصطالح شود که در فلسفهدر کتاب آموزشی تذکر داده می کسیس ا و » اندرباشی«ی پرا
 ١٩٠است.» استعاری«[است] که این کاربرد فقط » مشهود«شوند، معهذا به کار برده می» اندرباشانه«

» استعاری«بدین ترتیب توضیح داده شده است اندرباشی و اندرباشانه چه معنائی به لحاظ عاىل! اما آیا 
آیا این امر فقط  شوند؟شوند و جایگزین نمیچرا این اصطالحات باز به کار برده می دهند؟می

وقتی که یک دریافت جدید از  اکراه] از ساخنت لغت جدید [صورت گرفته] است؟ترس [یا ی بواسطه

185 Romagna 
186 Pietro Giordani 
187 Bologna 
188 Volta 
189 Diego Angeli, Il Bonaparte a roma, in: Il Marzocco, 2. Okt. 1927. 

به بوخارین نسبت فوق را مستقیم تواند میگرامشی در این مورد فقط به طور غري  دهد کهیح میتوضمرتجم آلمانی  ١٩٠
، گفته است که کاربرد آن دسته از مفاهیم توسط مارکس/انگلس معنائی استعاریبوخارین به طور کلی که چرا بدهد. 

که ای ادبی-هرنی ا عنوان ب ١فصل  ٩کتاب آموزشی رجوع شود به آیند. گرایانه مین مفاهیم به نظر غایتدارد، آنجا 
مربوط  ١زیرنویس  همچنني رجوع شود ).کتاب ی آلمانینسخه ١٨-١٣(ص  ی اندرباشانهگرائگرائی و نقد آن: غایتغایت

 ی آلمانی.ترجمه ۴دفرت  ١٧به یادداشت 

                                                 



شود، معهذا این شود، معموال از زبان [دریافت] قبلی باز استفاده میجایگزین دریافت قبلی می جهان
 ١٩٢مداوم و تاریخ معناشناسی ١٩١دنگردانای تمام زبان یک روند استعاره باشد.ای میکاربرد فقط استعاره

های زندگی یلی فسیک وجه از تاریخ فرهنگ است: زبان از یک سو چیزی زنده و از سوی دیگر موزه
گر من لغت  های گذشته است.و تمدن تواند مرا متهم به داشنت را به کار بربم، هیچکس نمی ١٩٣مصیبتا

کوس به«بکند یا اگر  بینانهطالعاعتقادات  تواند گمان بکند من خدایان هیچکس نمی» قسم بخورم ١٩٤با
پرستی و دن مدرن انکشاف بتپرستم، معهذا این اصطالحات دلیل این امرند که تمپرستان را میبت

کسیس معنای دقیقی دارد، که زیر استعاره در فلسفه» اندرباشی«اصطالح  .هستشناسی نیز ستاره ی پرا
حقیقتا نمود؛ در واقعیت یک [چنني] تعریفی  تصریحبایست تعریف و مخفی است و این معنا را می

کسیس فلسفهفلسفه خواهد بود.» تئوری« دهد، معهذا آن را از تمام را ادامه می انهی اندرباشی پرا
فقط به [ندرباشانه] برد. کاربرد ی مشخص تاریخی میپاالید و آن در حوزهاش میدستگاه متافیزیکی

گرچه] معنای قدیمی رفع شدهاین معنا استعاره با این  ای است که اندرباشی قدیمی رفع شده است. [ا
شود که از آن مفهوم جدید نتیجه شده است. به کری فرض میای در روند تفهمه هنوز به عنوان حلقه

 ١٩٥رسد که برای مثال نزد جیوردانو برونوعالوه آیا مفهوم جدید اندرباشی کامال جدید است؟ به نظر می
کسیس برونو [و آثار او] را گذاران فلسفههای یک چنني دریافت جدیدی وجود دارند؛ بنیاننشانه ی پرا

 ١٩٦اند، به جا مانده است.ای از آثار برونو نوشتهی که بر نسخهئهاهای حواشیان نشانهشناختند. از آنمی
ی کالسیک آلمانی نبوده است (و غريه). در اینجا بسیاری از مسائل به عالوه برونو بی تاثري بر فلسفه

 تاریخ فلسفه هستند که بی فایده نخواهند بود.

 ) ابزار تکنیکی٢٩( §

ی ب. عامه فهم کامال خطا است. بر حسب رساله کتاب آموزشیدر  ١٩٧»کنیکیابزار ت«دریافت از 
رسد که درست لوریا (ماتریالیسم تاریخی و اقتصاد مارکسیستی) به نظر می ١٩٨کروچه در مورد آشیل لوریا

191 Metaphorisierungsprozeß, process of metaphor. 
192 Semantik 

 دهد. (توضیح مرتجم آلمانی)معنی می Unsternدر لغت امری بد یمن  ١٩٣
Bacchus کوس اسطوره ١٩٤  نیسوسدیو ها به آنیونانی .، عیش و نوش استخدای شراب :/رومیی یونانیبا

Dionysus به ژوپیرت«انگلیسی  منت در گفتند.نیز می «by Jove .گذاشته شده است 
195 Giordano Bruno 

کنون این  و شوداز کجا ناشی میادعای گرامشی دهد که معلوم نیست مرتجم آلمانی تذکر می ١٩٦ در تحقیقات  ادعاتا 
 شناسان تائید نشده است.مارکس

-بخش مادی« که پردازدمی» سیستم تکنولوژیک جامعه«به  ٣٧و  ٣۶های (بویژه پارگراف ۶کتابش  بوخارین در فصل ١٩٧
 آلمانی) (توضیح مرتجم سازد.را می» دستگاه کار واقعی ه،تکنیکی جامع

سرقت ادبی از انگلس زیر لوریا را به عامیانه کردن مارکسیسم و (زمانی که به نوعی مارکسیست بود) در اثر کروچه  ١٩٨
لوریا  نگلس بهو اشارات ا به انگلسدر مورد لوریا ی البریوال . کروچه به نامه(توضیح مرتجم انگلیسی) .کرده استمتهم 

 (مرتجم فرانسوی). کند.اشاره مینیز هایش و در یادداشتکاپیتال  ی جلد سومدر مقدمه

                                                 



کتشافات اصیل) اصطالح  دلخواستهاست که  کسیاولني  ابزار «(یا از سر فخر کودکانه در مورد ا
  ١٩٩گذاشته است.» روابط اجتماعی یمجموعه«و » نريوهای مولده مادی«جای  را به» تکنیکی

 ،شان وارد روابط معنيها در تولید اجتماعی زندگیانسان: «شدهفته گی نقد اقتصاد سیاسی مقدمهدر 
شوند که منطبق بر سطح معینی از شان با یکدیگر، [یعنی] روابط تولیدی میمستقل از اراده ،ضروری

ی روابط تولید ساخت اقتصادی جامعه را تشکیل ی مادی است. مجموعهی نريوهای مولدههتوسع
گاهی ای بر پا میای که بر آن روبنای سیاسی حقوقیی واقعیدهد، پایهمی شود که منطبق بر اشکال آ

تولید  شان با روابطمعینی از توسعه درجهجامعه در مادی نريوهای مولده  اجتماعی معینی هستند ...
کنون این نريوها در  ،بیان حقوقی روابط تولید استفقط که یا آنچه موجود  با روابط مالکیتی که تا 

گريند. [روابط تولید منطبق با شکلی] از اشکال کردند، در تضاد قرار میچارچوب آنان حرکت می
سپس دوران انقالب  ند.شوخود [نريوهای مولده] می ی نريوهای مولده بدل به مانع برای توسعهتوسعه

شود ... یک می زیر و رو آهسته یا سریع . با تغیري بنیاد اقتصادی کل روبنای عظیمرسدفرا میاجتماعی 
رود پیش از آنکه تمام نريوهای مولده آنقدر که شکلبندی اجتماعی شکلبندی اجتماعی هرگز از بني نمی

گريند، پیش از آنکه تر جای آنان را نمیید عاىل، توسعه یافته باشند و روابط تولید جددهداجازه می
  ٢٠٠»ی کهن موجود نبالیده باشند.شروط وجود مادی آنان در رحم جامعه

کروچه ادعا می ٢٠١».زمني و سیستم اجتماعی«جدید لوریا (در  روایتو در اینجا  کند در نوشتارهای اما 
 وجود دارد):از آن دیگری  روایاتدیگر لوریا 

سیستم تولید  ابزار تولید اساسبر  است. ی معني ابزار تولید منطبقمرحله ید معني بر یکیک سیستم تول«
اما  د.ندهی وجود جامعه شکل میبه کل شیوهسپس شود که ای برپا میروابط اقتصادیو در نتیجه 

ه این سیستم کند کی رادیکال ابزار تکنیکی را تولید میتکامل الینقطع متدهای تولید دیر یا زود استحاله
در  ی پیشني تکنیک بنیاد نهاده شده است.سازد که مبتنی بر مرحلهتولید و اقتصاد را غري قابل تحمل می

شود و جای آن را یک ی یک انقالب اجتماعی نابود میاین لحظه نريوی اقتصادی کهنه شده بواسطه

Croce, Materialismo storico ed economia marxistica (1900. Collected Works, Vol. II, 4, pp. 
23-56). 

. انگلس در به بعد ١٩ص  ٣ی اسکندری جلد  نظر انگلس در مورد لوریا رجوع شود به کاپیتال فارسی ترجمهدر مورد 
شروع  ١٨۴۵از  . منظور انگلس، اشاره داردتدوین شده است ١٨۴۵تاریخ مارکس که  یفلسفهسرقت و مسخ  این مقدمه به
صورت عمدتا توسط مارکس  ١٨۴۶ -١٨۴۵های که طی سال یا نوشنت ایدئولوژی آلمانی استی تاریخ و تدوین نظریه

این نظریه به شکل بر حسب انگلس  جوع شود به مقدمه لودویک فوئرباخ و پایان فلسفه کالسیک آلمان)(ر .گرفته است
 (م.ز.)) کاپیتال، همانجاارائه شده است ( یشبه عنوان کشف خو ١٨٨۶مسخ شده توسط لوریا 

199 Die historischen Theorien von Prof. Loria, in: Croce, Materialismo storico ed economia 
marxistica, s. 21-54. 

ی کروچه در مورد لوریا در اثر از مقالهگرامشی که  است ی البریوالترجمه ،مارکس از نقد اقتصاد سیاسیاین بازگفت  ٢٠٠
 In Memoriaاش رساله وآنتونیو البریوال آن را به نیز مرتجم انگلیسی  الذکر برگرفته است. (توضیح مرتجم آلمانی)فوق

 نقل کرده است.الذکر در اثر فوقدهد که کروچه آن را ) نسبت می»نیفست کمونیستبه یاد ما«(
201 Loria, Der Boden und das Gesellschaftssystem, S. 19, Verona, Drucker, 1892. 

                                                                                                                                                         



(لوریا یک نوشتار بسیار  ٢٠٢»است.گريد که منطبق بر فاز جدید ابزار تولید تر میشکل اقتصادی عاىل
ای در مورد آور ابزار تکنیکی دارد که به شکل مقالهاستادانه و به خاطر ماندنی در مورد فضائل حريت

کنتمراسه«تاثري اجتماعی هواپیما نوشته است، و در   ١٩١٢ی نسخه ٢٠٤هرزوگ دی سزارو ٢٠٣»آپورانهنیا 
 منتشر شده است.)
-۶ ، زیرنویس، و صفحات١۴٣ی (جلد یک صفحه ٢٠٥»نقد اقتصاد سیاسی« کند که درکروچه اضافه می

زیرنویس) و در جاهای دیگر اهمیت اخرتاعات فنی برجسته شده و به یک تاریخ تکنیک استناد  ٣٣۵
ی توسعه علتترین به عنوان تنها و عاىل» ابزار تکنیکی«ای وجود ندارد که در آن شده است، اما نوشته

ی تکامل نريوهای درجه«عبارات  ،مقدمه) -ی نقد (اقتصاد سیاسیقطعه ٢٠٦باشد. اقتصادی بدل شده
و مشابه آنان را در بر دارد که » شروط تولید اقتصادی«، »ی تولید زندگی مادیشیوه«، »ی مادیمولده

شود، معهذا اینان هرگز به فقط ني مییی اقتصادی توسط شرایط مادی تعگویند که توسعهمطمئنا می
کسیس هرگز به گذار فلسفهافزاید که بنیانشوند. کروچه میتقلیل داده نمی» ی ابزار تولیدتحالهاس« ی پرا

او با بیهوده او ی او آنقدرها نازل نبود. فلسفه«جستجوی علت نهائی زندگی اقتصادی نداخته است. 
 »برود. علت غائیتا سپس به دنبال  ،هزدن »الس«دیالکتیک هگل 

ی نقد [اقتصاد سیاسی] نه درج شده و نه ی مقدمهفهم قطعه کتاب آموزشی عامهاد: که در باید تذکر د
که [این قطعه] مهمرتین منبع موثق برای  ٢٠٧به آن اشاره شده است. امری که بسیار عجیب است چرا 

کسیس است. به عالوه شیوهبازسازی فلسفه ش به نمای کتاب آموزشیی تفکری که در این رابطه در ی پرا
گر [نگوئیم] که حتی از آن سطحیدر آمده است با شیوه تر و قابل انتقاد ی تفکر لوریا تفاوتی ندارد، ا

، ابزار تکنیکی چیست: تمام وساختفهمد ساخت، رانسان دقیق نمی کتاب آموزشیبیشرت است. در 
که هر وسیله و آلتی، از  شودای عمومی دریافت میآلوده و مبهمند. ابزار تکنیکی آنقدر به گونهمفاهیم مه

برند و ... [گرفته] تا ابزار موسیقی [ابزار تکنیکی] ابزارهایی که دانشمندان در آزمایشات خود به کار می
ی تفکر کند. از این شیوهی طرح سئوال موضوعات را به عبث پیچیده میدهد. این نحوهمعنا می

کتابخانهشود: بیک سلسله سئواالت باروکی نتیجه می ٢٠٨اروکیب ساخت هستند یا ها رای مثال، آیا 

 الذکر برگرفته شده است. (مرتجم آلمانی)این بازگفت نیز از کروچه اثر فوق ٢٠٢
203 Rassegna Contemporanea 
204 Herzog di Cesaro 

 و در فرانسوی کاپیتال جلد یک ذکر شده است. ١۴، و فصل ٣، بخش ٣در ترجمه انگلیسی کاپیتال جلد یک، فصل  ٢٠٥
به تنها علت و علت » ابزار تکنیکی«ی مهمل بدل کردن مارکس هیچگاه ایده«ی فرانسوی ذکر شده است: در ترجمه ٢٠٦

 »ی اقتصادی را نداشته استنهائی توسعه
که بوخارین قطعهچ ،در واقعیت غري دقیق است ی گرامشیادعاین ا ٢٠٧  در سهمنتهی  ،ی مذکور را کامل نقل استرا 

همانطور که  در عني حال باید تذکر داد (توضیح مرتجم آلمانی) اثر بوخارین به آلمانی) ٢٩۵، ٢۶۴، ٢٣٨(در ص بخش. 
توسط لوکاچ نیز در بوخارین دارد. دریافت  تاما شباهت دریافت بوخارین به دریافت لوری تر اشاره دارد،گرامشی پائني

 رجوع شود به: (م.ز.) مورد نقد قرار گرفته است. »کتاب آموزشی«بررسی 
Georg-Lukacs, Tactics and Ethics, Political Essays, 1919-1929, Review, N. Bukharin: 
Historical Materialism s.134ff 
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گر میهای ویژه؟ و آزمایشگاهروساخت کرد که یک حرفه یا یک علم ی دانشمندان؟ ا توان ادعا 
تواند درست خالف آن را چرا انسان نمی ؛یابداش توسعه میی توسعه ابزارهای تکنیکی مربوطهبواسطه

توان گفت می معینی همزمان ساخت و روساخت هستند؟ ادعا بکند یا حتی [بگوید] که اشکال ابزاری
مانند. بدین ی خاص خود را دارند و در عني حال روساخت میهای معینی ساخت ویژهکه روساخت

ها ی ایدئولوژیی چاپ ساخت مادی یک سلسله ایدئولوژی، یا براستی همهترتیب [برای مثال] حرفه
کل تاریخ را به گونهکخواهد بود و وجود صنعت چاپ کفایت می رد اای مادی مربهن کرد. موند تا 

 بیابند.د توسعه نتوانمانند که به دلیل عدم داشنت ابزار خود ویژه نمیریاضیات ناب، جرب اما باقی می
است و  ٢٠٩اجی مجی الترجیفقط یک  کتاب آموزشی یابزار تکنیکی یآشکار است که کل تئوری

مقایسه کرد که چرا برای توضیح این امر کروچه توسط » خاطره«ساختگی توان با تئوری اینکه آن را می
نویسند یا مجسمه میرا آنان  و ،دهندرضایت نمیل اآثارشان فقط به شکلی ایدهتکوین هرنمندان به 

دور از ذهن خواهد قدری  یعنی ،در مورد معماری ٢١٠ی تیلگهرالعاده(با ایراد خارق. سازند و غريهمی
و غريه.  )٢١٢سازدمییک ساختمان را حفظ بکند، آن را  یمهندس برای آنکه خاطره کنیم فکر ٢١١،بود

کسیس ناشی از اعتقادات باروکی گانه از فلسفهها فقط انحراف بچهی اینقطعی است که همه ی پرا
 است. ترآئنيصحیحرجوع کند، » مادی«هستند که بر اساس آن هر چه انسان بیشرت به اشیاء 

 

 »ماده« )٣٠§ (
 

در یک کتاب آموزشی عامه فهم، به خصوص در  فهمد؟چه می» ماده«تحت  کتاب آموزشی عامه فهم
تمام باید نه فقط مفاهیم بنیادی، بلکه  کند اولني کتاب از این دست است،این کتاب که ادعا می

 اژگان علمیی وو عامیانه همگانیمشروط به معانی که  یبه منظور اجتناب از اشتباهات شناسیواژه
ی آشکار است که برای فلسفه بیش از در یک کتاب برای متخصصني تعریف بشوند. ی، با دقتهستند

) یعی (فیزیک، شیمی، مکانیک و غريهبه معنائی فهمیده شود که از علوم طب بایدن» ماده«پراکسیس 
به  بایدن[همچنني ماده]  .شان ثبت و بررسی شوندباید در انکشاف تاریخیمی معانیاین  .شود نتیجه می

های مختلف خصیصه. شوندماتریالیستی مختلف یافت می هایای فهمیده شود که در متافیزیکمعانی

منظور به هر رو  .است »اجی مجی الترجی«ورد چیزی شبیه اصطالح  .آمده است Abrakadabra آلمانی در منت ٢٠٩
 (م.ز.) شود.میالعاده و اتفاقات خارقذکر آن موجب گشایش معموال ها در افسانهوردی است که 

210 Tilgher 
 »... بودنمی ی قافیه جورقدر«نوشته شده است در آلمانی ی اخري بر اساس منت انگلیسی ترجمه شده است، جمله ٢١١ 

 (م.ز.)
کسی هرگز آیا « آن را نقل کرده است. ٢دفرت  ١٠٣اثر زیر که گرامشی در یادداشت ) ٣٢(به خصوص ص  با مقایسه شود ٢١٢

 حافظه، جز بر طرف کردن کمبود هدف دیگری های گرانقیمت و شگفت انگیزایجاد ساختمانخواهد داشت که  باور
  مانی)(توضیح مرتجم آل »؟دارد

Adriano Tilgher, Perche l'artista scrive o dipinge o scolpisce, ecc.?, in: »L'ltalia ehe scrive«, 
Februar 1929. 

                                                 



گر دوباره ( دهندر مجموع ماده را تشکیل میفیزیکی ماده (شیمیائی، مکانیکی و غريه)، که د به ا
که آنان بدل به تا فقط  )در نغلطیم ٢١٣نفسهدریافتی (مثل دریافت) کانتی شئ فی » عنصر اقتصادی«آنجا 

ی ] به عنوان مقولهمادهنفسه، بلکه [در نتیجه نباید ماده فی گريند.مورد مالحظه قرار می، گردندولد میم
مورد مالحظه قرار داد، و در نتیجه علم طبیعی  ،ای که برای تولید سازمان یافته استاجتماعی و تاریخی

ی خصائص هر آیا مجموعه .ی انسانی دیدی ذاتا تاریخی، یک رابطهمقوله[نیز باید] به عنوان یک را 
دهد که این طور نیست. چه نوع ماده همواره همان و یکی بوده است؟ تاریخ علوم تکنیکی نشان می

توان گفت که یک چنني نريوئی وجود میآیا مدت انسان به نريوی مکانیکی بخار توجه نکرده است؟ 
های انسان از آن استفاده شده است؟ از این رو به چه معنا و تا ز اینکه توسط ماشنيداشته است، پیش ا

و  ی از پیش موجودبه کجا [این حرف] حقیقت ندارد که طبیعت مجال کشفیات و اخرتاعات نريوها
آورد که با را فراهم می» هائیآفرینش«مجال فقط کند، بلکه کیفیات از پیش موجود ماده را عرضه نمی

و نباید ؟ ی نريوهای مولده پیوند تنگاتنگی دارندتوسعهآتی های الئق جامعه، با توسعه و با ضرورتع
ای چیزی جز مقوله [بر اساس آن] کهطبیعت  ٢١٤یآلیستیدریافت ایده یهای نظرورزانهروساخت
کسیس فلسفه اصطالحبه و بدل ، زدوده، نیست اقتصادی حاظ به لبه اثبات برسد که و  شودی پرا

کسیس فلسفهتاریخی به  کسیس ؟ در واقعیت فلسفهاست هوردخپیوند این فلسفه انکشاف و ی پرا ی پرا
-شیمیائی-دهد تا ساخت اتمی مواد آن، خصوصیات فیزیکییک ماشني را مورد بررسی قرار نمی

هستند)،  مکانیکی اجزاء طبیعی آن را بشناسد و تعیني بکند (که موضوع بررسی علوم دقیقه و تکنولوژی
که آن ماشني یک لحظه از نريوهای مولده که موضوع بلکه فقط تا آنجا  ی مادی است، تا آنجا 

که آن ماشني مبني  ٢١٥مالکیت ی ی اجتماعی و به نوبهرابطهیک نريوهای معني اجتماعی است، تا آنجا 
ی دهد. مجموعهی تاریخی معني است، آن را مورد بررسی قرار میخود این رابطه منطبق بر یک دوره

ی تاریخی است که از همه عناصر دیگر کمرت متغري است. این در توسعه ینريوهای مولده آن عنصر
از این  توان آن را با دقت ریاضی روشن و اندازه گرفت.ای است که در هر زمان میمجموعه آن مجموعه

و در نتیجه مجال بازسازی ورد آفراهم میتجربی از نوع ی يو معیارها[قابل] مشاهده رو این مجموعه 
ی مادی نیز ی نريوهای مولده. تغیريپذیری مجموعهدهدرا می یک اسکلت مستحکم تغیريات تاریخی

بدل به ی] کمی ی آن از [توسعهتوان با دقت معینی تشخیص داد کی توسعهقابل اندازه گريی است و می

٢١٣ Noúmenon ]واژه یونانی از  ]یا ذات معقول ذات بود، نفسه،شئ فیNous روح) مشتق شده  ،(به معنای خرد، فهم
که تجلیات «) نویسدمی نقد خرد ناب در (کانت: است بر حسب یگانگی  های تفکربه عنوان فراایستبتوانند تا آنجا 

گر من نامیده می Phaenomena [نمود] ، پدیداربه تامل در آیند مقوالت که فقط  را فرض کنم اشیائیشوند. ا
گر نفسه، فی ،در عني حال ،های فهم هستندفراایست وجود ست توانمینه فراایست دریافت حسی و ، درکفراایست ا

» داشتند.نام می )intelligibiliaمعقوالت ( Noúmenon [ذات معقول] نفسهشئ فی ه باشد، چنني اشیائیداشت
 (توضیح مرتجم آلمانی)

شناسی و اخالق یک ، در کنار منطق، زیبائی»اقتصاد«ای در متافیزیک کروچهمنظور دریافت کروچه است (م.ز.)  ٢١٤
 .مرتجم انگلیسی)متمایز است. (توضیح » یمقوله«

(توضیح مرتجم دهد. که نه فقط ملک (مایملک) بلکه ویژگی نیز معنا می آمده است proprietaی در اصل از واژه ٢١٥
 آلمانی)

                                                 



ی ادی همزمان تبلور تمام تاریخ گذشته و پایهی نريوهای مولده مشود. مجموعهی] کیفی می[توسعه
و در عني حال نريوی سائق فعال فعلی است. اما مفهوم فعالیت  مالکتاریخ حال و آتی است. این امر 

 این نريوها نباید با [مفهوم] فعالیت به معنای فیزیکی یا متافیزیکی [کلمه] عوضی گرفته شود و حتی نباید
اما نه فقط به عنوان نريوی  ،شود. الکرتیسیته به لحاظ تاریخی فعال استمقایسه  با این مفهوم اخري

شود)، بلکه به عنوان یک عنصر از سوزی میای که موجب آتشی الکرتیکیطبیعی (برای مثال تخلیه
ی نريوهای مولده که در تولید ی انسان و یکی از عناصر در مجموعهنريوهای مولده مادی تحت سلطه

بدل الکرتیسیته به عنوان نريوی طبیعی مجرد پیش از  ع مالکیت خصوصی شده است.ادغام و موضو
های تاریخ فرضیه فراایستبه یک نريوی مولد وجود داشت و در آن ایام در تاریخ موثر نبود و فقط  شدن

که کسی به آن نداخته و حتی هیچکس » نیستی«(و پیش از آن به لحاظ تاریخی طبیعی بود  بود، چرا 
 شناخت.)را نمی آن

در خدمت فهم این امر هستند که چگونه عنصر علّی، که از علوم طبیعی به منظور توضیح  مالحظاتاین 
گر بازگشت به تفاسري کهنهشود، تاریخ بشری گرفته می  کامال دلخواسته[امری]  نباشد، ی ایدئولوژیکا

) ٢١٦فردگرائی (قصص رابینسون [کروزو]کند که تئوری نوین اتم ادعا میکتاب آموزشی  برای مثال .است
های علمی چیزی نظریه باسیاست آیا همسایه ساخنت  دهد؟اما این امر چه معنا می ٢١٧کند.را نابود می

و  ،کندها حرکت میی ایدئولوژیهای علمی یعنی بواسطهدهد که تاریخ توسط این تئوریجز این معنا می
بودن به یک  ٢١٨انسان در تالش برای ماتریالیست افراطییست] که ن آن [به این اعتبار، این امر به معنای

[به این توان میپیچیده؛ نبدون در غلطیدن به تضادهای  غلطد؟آلیسم مجرد در میایده یشکل باروکی
، کندتوصیف میمشاهده و که تئوری آن را  ایکه نه تئوری اتم، بلکه واقعیت طبیعی ایراد گرفتگفته] 

شود و در نتیجه وقتی که تئوری فرض می مقدم برواقعیت طبیعی این زیرا  ؛رده استکابود فردگرائی را ن
گر که قانون طبیعی بوده و هست، بنابراین چرا  فردگرائی در اوج بود، موثر بوده است. واقعیت اتمی، ا

تئوری ک یها از آن توسط انسان تابایست صرب کند نگذاشته است، بلکه می تاثري بر واقعیتهمیشه 
کنند که ها فقط از قوانینی پريوی میانسانآیا  ؟تاثري بگذاردساخته بشود، پیش از آنکه بتواند 

ها را تواند انسانو چه کسی می اند؟توسط پارلمان تصویب شدهقوانینی هستند که انگار که شناسند، می
گذاری اساسی در قانون قانون [این] اصل حسب برشناسند، وادار کند از قوانینی پريوی کنند که نمی

دوفو (نامی است که برای مثال مارکس) به ی نوشتهقصص رابینسونی، بر حسب الگوی داستان رابینسون کروزو  ٢١٦
بر حسب آن اشکال زندگی اجتماعی از نیازهای یک فرد خیاىل منزوی نتیجه  ای داده است کهاستدالل نظرورزانه

 شوند. (توضیح مرتجم انگلیسی)می
ی راجع به ساخت ماده مفهوم اتم به عنوان واحد مجزای انقالب در تئوری«: نویسدکه می مقایسه شود با بوخارین ٢١٧

قصص . دهداست که انسان به فرد تسری میاز اتم افت این دریدرست را به طور رایکال تغیري داده است. اما  مطلق
ی علوم در حوزهدر عني حال های مکانیک قدیمی هستند. اتمدرست منطبق بر  شناسانهعلوم جامعهرابینسونی 

این بازگفت از منت فرانسوی کتاب بوخارین به آلمانی  »قصص رابینسونی است.چريه شدن بر شناسانه مسئله دقیقا جامعه
(توضیح مرتجم شوند.) ترجمه می» غريقابل تقسیم«در زبان روسی هر دو به » فرد«و » اتم(« ردانده شده است.بازگ

  آلمانی)
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توان نیز گفت قوانني یک (نمی تواند به عدم شناخت قانون استناد بکند؟متهم نمیبر اساس آن مدرن که 
که علم طبیعی معني با قوانني تاریخ همانند هستند، یا اینکه نمی های ایده مجموعهتوان گفت از آنجا 

بدل را به علم دیگر یا یک قانون را به قانون دیگر  توان یک علمعلمی یک واحد متجانس است، می
بایست این عنصر فیزیک و نه آن عنصر دیگر می ٢١٩]هویژ[امتیاز بر اساس کدام در این مورد زیرا، ، کرد

در واقعیت این فقط یکی از عناصر ) ؟داده شودوحدت دریافت جهان تقلیل  بدانآن عنصری بشود که 
ی پراکسیس ی فلسفهدهند تا چه اندازه مسئلهاست که نشان می فهم کتاب آموزشی عامهبسیار زیاد 

ده است و دریافت از جهان [این فلسفه]، استقالل علمی آن و جایگاهی را نفهمیده شسطحی مطرح 
علم به مبهم در مقابل علوم طبیعی دارد، بدتر از آن، جایگاه آن را در مقابل مفهوم [این فلسفه] است که 

های تردستیکه برایشان است  یی مردمعامیانه دریافتدر نما خصلتکه میده] [نفه طور کلی
است که یک بار برای همیشه » قطعی«ی تئورییک آیا تئوری مدرن اتم  بازان] نیز علم هستند.[شعبده

یا این نیز به سادگی یک  چه کسی، کدام عالم جرئت کرده است این امر را ادعا بکند؟ وضع شده است؟
و  تواند در یک تئوری گسرتدهمیبه عبارت دیگر ی علمی نیست که ممکن است رفع بشود، فرضیه

گريتر جذب بشود؟ بایست قطعی باشد و به سئوال فردگرائی و [قصص چرا ارجاع به این تئوری می فرا
د توانن(صرفنظر از این امر واقع که [قصص رابینسون] کروزوئی می رابینسون] کروزوئی پایان بدهد؟

استدالىل را بی اند برای اینکه به گرایشی اشاره یا برخی مواقع یک الگوی عملی باشند، یا ساخته شده
اما  به [قصص رابینسون] کروزوئی متوسل شده است.) ٢٢٠ی اقتصاد انتقادی: حتی نویسندهاعتبار بکنند

گر تئوری اتم آن چیزی است که  کند، با توجه به ا میادع کتاب آموزشیسئواالت دیگری وجود دارند: ا
این امر واقع که تاریخ جامعه مبني یک سلسله دگرگونی بنیادی است و اشکال جامعه بسیارند، در حالیکه 
تئوری اتم بازتاب یک واقعیت طبیعی همواره یکسان است، چرا پس جامعه همواره از این قانون پريوی 

قرون وسطی به  ٢٢١از رژیم کورپوراتیستیخواسته است ادعا بکند که گذر یا می کند؟[تبعیت] نمی
کسیس آشکار است که  فردگرائی اقتصادی ضد علمی، خطای تاریخ و طبیعت بوده است؟ بر اساس پرا

های ی فرضیهدهد، بلکه بر عکس، یعنی، تئوری اتم، مثل همهتئوری اتم تاریخ بشری را توضیح نمی
مت توضیح انسان بیولوژیک به عنوان بایست در خدعلمی و نظرات روساختند. (تئوری اتم می

ها را توضیح بدهد. چه تئوری ی انسانی اجسام مختلف قرار بگريد و [به این ترتیب] جامعهمجموعه
گريی!)  فرا

 

 by what آلمانیدر » امتیازبر اساس کدام «به جای یعنی گذاشته شده است،  ،»حقی«» امتیاز«به جای در انگلیسی  ٢١٩
right » شده است. (م.ز.) در انگلیسی ترجمه ...» یحقبه چه 

 (مرتجم فرانسه)است. کاپیتال » اقتصاد انتقادی«منظور از  ٢٢٠
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  ۲۲۲)علت نهائی۱۳§(
لیل عبارت است تالش برای تق آموزشی عامه فهمیکی از بارزترین رد پاهای متافیزیک قدیمی در کتاب 

ی علت یگانه و نهائی را بازسازی کرد و توان تاریخ مسئلهاست. می ،همه چیز به یک علت، علت نهائی
ی امهیسم باز دو نعلیه این دگمات است. بر» جستجوی خدا«تجلیات نشان داد که این [تالش] یکی از 

کادمیکر«که در  یادآوری شوندانگلس    ۲۲۳اند.منتشر شده» سوسیال آ
  )کمیت و کیفیت۳۲§(

که ادعا مستدل نیست، در آن تامل نشده است،  شودگفته میفهم  کتاب آموزشی عامهدر  (در حاشیه، چرا 
هر  :بدون ربط و ضبط به قبل و بعد آن است)شود، بلکه اتفاقی و [با آن] دریافت ثمربخشی بیان نمی

این امر به طور مجرد حقیقت دارد. اما [این  ۲۲٤ ای چیزی بیش از فقط جمع اجزاء منفرد آن است.جامعه
دهد؟ توضیحی که برای آن به صورت تجربی داده شده است، اغلب ادعا] به طور مشخص چه معنی می

هر یک را تنها در نظر بگريیم، قطعا چیز دیگری است شود، صد گاو، گفته می است. ۲۲٥عجیب و غریب
تقلیل غت بازی با لو به این ترتیب مسئله را به یک از صد ماده گاو با هم، که در نتیجه یک گله هستند، 

تائی رسید، یک واحد ده ۱۰به همني ترتیب گفته شده است، وقتی انسان به هنگام شمردن به  دهد.می
د وجودیگر  به سادگی یعنی یک نوع شمردن ؛گانه، چهارگانه و غريهوج، سهخواهد داشت، انگار که ز

 ] یافتکاپیتالتوضیح در جلد یک نقد اقتصاد سیاسی [ترین تئوریک‐ترین، عملیمشخص .ندارد
که نشان داده میمی را به  توان آنتولید وجود دارد که نمییک نوع شود که در سیستم کارخانه شود، آنجا 

 در سطح یاتفاق مشابه توان نسبت داد.می ۲۲٦،منفرد، بلکه فقط به کل کارکنان، انسان جمعی یک کارگر
افتد که مبتنی بر تقسیم کار و تقسیم کارکردها است و به این دلیل ارزش بیشرتی از جمع کل جامعه می

ست، ا ی پراکسیس به قانون هگلی تبدیل کمیت به کیفیت تشخص دادهچگونه فلسفه اجزاء آن دارد.
را  انکشاف نداده است، بلکه آن آن را کتاب آموزشی عامه فهمگاه تئوریکی است که ی دیگر، گرهمسئله

 گريد، و به بازی ساده با لغات، مثل آب، که با تغیري درجه حرارت به عنوان امری شناخته شده فرض می
 مکانیکی  یک امر واقعچیزی نیست جز امری که  کند.مایع، گاز)، قناعت می کند (یخ،می تغیريآن   وضعیت

 یا بخار شدن اسید خورشید (آتش،           بريونی          عامل     یک       ینتیجه       که       ناب

                                                 
  آورده شده است.» ی متافیزیکدر باره«و آخر  این یادداشت در منت انگلیسی و فرانسه در ادامه )۳۱( § ۲۲۲
  همني مجموعه. (م.ز.) ۱۴۵به زیرنویس رجوع شود   ۲۲۳
گر انسان شکی وجود ندارد که جامعه از انسان«مقایسه شود با بوخارین:  ۲۲٤ های منفرد تشکیل شده است. بی شک روشن است که ا

ها داشت. اما انسان نباید فراموش کند که به هیچ رو جامعه انبوه گرد هم آمده، جمع انسانداشت، جامعه وجود نمیوجود نمیمنفرد 
منت آلمانی کتاب بوخارین) مرتجم آلمانی اشاره  ۹۸(ص » نیست. از مجرای ردیف کردن اشخاص منفرد جامعه شکل نخواهد گرفت

 »ها را با هم جمع زد تا به جامعه رسید.یرها، ماریی پیکافی نیست همه«ی اخري آمده است ملهکند که در منت فرانسه به جای جمی
  منت فرانسه کتاب بوخارین) (توضیح مرتجم آلمانی) ۹۳(ص 
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در کارخانه این تقسیم کار و  ست؟چیارجی در مورد انسان و غريه.) این عامل خ است) جامد کربنیک
اما  ی نريوهای مولده.در جامعه مجموعه ؛اندد که توسط خود انسان خلق شدهغريه، شرایطی هستن

گر هر جمع اجتماعی (چیز دیگری) بیش از جمع اجزاء  کتاب آموزشیی نویسنده فکر نکرده است که ا
تواند دهد، نمیی جوامع را توضیح میت که قانون یا اصلی که توسعهآن است، این امر به معنای آن اس

که انسان در فیزیک، جز به شکل استعاری، قلمرو کمیت را ترک نمی  کند.یک قانون فیزیکی باشد، چرا 
کسیس کیفیت همواره بدر فلسفه در مقابل  دارد و شاید حتی در این ارتباط درونی کمیت ارتباط ای پرا
بیشرت -آلیسم این چیزدر واقع ایده ترین سهم [این فلسفه] نهفته باشد.ترین و ثمربخشصیلا تنگاتنگ

که تحت عنوان کیفیت شناخته شده است، و از آن موجودیتی  ٢٢٨کند] را بدل به گوهری می٢٢٧[اسرارآمیز
در  ر کههمانطواما  همانطور که دین از آن الوهیت را ساخته است.» روح«سازد، [مثل] برای خودش می

سخن  تااست  بر سر یک تجرید تصنعیبیشرت سخن  ،[کیفیت] ننمود گوهر سخن بر سرآلیسم دین و ایده
ی ای که مادهدر ماتریالیسم عامیانه ،باشد ایز روند تحلیلی تمتوضیح بر سر به دالئل عمال الزم آموزشی 

 .است [کیفیت] نمودن گوهر بر سر یک سخننیز ، »رساندمرتبه الهی می«گوهر شده را به 
کتوالآلیستباید با دریافت از دولت ایدهدریافت از جامعه را می در مورداین نگرش  مقایسه  ٢٢٩های ا

کتوالیست نمود. گرچه بر  آن چیزی [درست]ها دولت در نهایت برای ا است که بر فراز افراد قرار دارد (ا
گريد، جنتیله د و دولت در رابطه با مالکیت میآلیستی فرهمانی ایدهاز این ٢٣٠اساس نتایجی که اسپريیتو

گوست [مورخه» فاشیستا هادوکاتسیون«در  دریافت  دهد.)می ارائهمحتاطانه  شرحی ١٩٢٣٢٣١ی] ا
کتوالیست  فکاهی یکاریکاتورآن که تنها نقد ممکن  تنزل یافتوار] تقلید [طوطیبه های عامیانه آنچنان ا

به عنوان چیزی بازرسی برای افسران ی دولت را نظریهور شد که توان یک سرباز جدید را متصمی ود.ب
را آزاد ش اکند که شخص مادی و فیزیکیو در خواست می دهد که بر فراز افراد قرار داردتوضیح می

آن برای ساخنت سهمی را برای سربازی نام نویسی کنند که  ]اسرار آمیز[ »چیز«و فقط آن بگذارند 

٢٢٧ افزوده بر حسب منت انگلیسی (م.ز.) 

٢٢٨ Hypostasieren, hypostasise مفهومی است که در یونان باستان وارد فلسفه شده است و در لغت «پایه، بنیاد» 

معنی میدهد و در حوزه ی فلسفه متافیزیک داللت بر «شکل وجود قائم به ذات و مشخص یک شئ» یا «طبع بنیادین 
یک ذات» دارد. در مسیحیت اقنوم معنا میدهد و برای اشاره به هر یک از سه «شخص» (پدر، پسر، روحح القدس) در 
تمایز با ذات یگانه آنان به کار میرود. در مقابل این لغت در فارسی اقنوم، گوهر، ذات، زیرنهاد، بنیاد نهاده شده است. 
در واقع کیفیت «چیز بیشرت از جمع اجزاء» را ماتریالیسم عامیانه با یک تجرید تصنعی بدل به  «طبع بنیادین»، به امری 

(م.ز.) کند.تلقی می hypostasise یگوهرامری تبدیل کیفیت به  را گرامشیین امر . اکندمی مستقل برای خودش
ی فلسفی دارد که در به معنای لغوی آن به کار نربده است، بلکه اشاره به یک نحلهرا  Aktualگرامشی در اینجا  ٢٢٩

 ،دانستمیفاشیسم د را از پريوان که خو جنتیلهشده است. نمایندگی می ، اسپريیتو و دیگراندوران فاشیسم توسط جنتیله
کتوال میرا ایده ی خویشفلسفه  (م.ز.) نامید.آلیسم ا

٢٣٠ SpiritoUgo   گردان جنتیله است.قرن گذشته  ٣٠های در سالفیلسوف فاشیست ایدئولوگ و  و از شا
کند (مرتجم آلمانی)هایش را در مورد اسپريیتو بیان میجنتیله تردید ی زیردر مقاله ٢٣١

Giovanni Gentile, Individuo e Stato o la corporazione proprietaria (Individuumund Staat 
oder die Korporation des Eigentums), in »Educazione fascista«, August 1932 (10. Jg.), 635-
38.

،

،



که شد، یادآور را  ٢٣٢یا داستان نووللینو کند.ه دولت است، ادا میناسیونالیستی ک »چیز« آنجا 
خواهد برای مصرف عطر غذاهایش پول دریافت کند و الدین خردمند در دعوای بني آشپزی که میصالح

دهد] با صدای [جرینگ جرینگ] الدین [فرمان میکند. صالحخواهد بدازد، داوری میگدائی که نمی
ها را در جیب نهد همان بایست صدای سکهگوید که او میشپز پرداخت شود، و به آشپز میها مزد آسکه

 طور که گدا بخار معطر را خورده است.

 ٢٣٣سئواالت عمومی) ٣٣(§
 

کسیس نمیسیستماتیک فلسفه شرحیک  ی ی آموزههای تشکیل دهندهتواند هیچیک از بخشی پرا
باید کل می شرحی[یک چنني]  معنا فهمید؟ چه امر را باید بهبنیانگذار آن را ندیده بگريد. اما این 

] متدلوژی ٢٣٤ی مفاهیم بنیادی [و عمومیباید همهکند، در نتیجه می بررسیرا بخش عمومی فلسفی 
د. و باید در نای منسجم انکشاف بیاببه گونه عالوه بر آنان هرن، اقتصاد، اخالق وتاریخ و سیاست 

دریافت بسیار رایج  یک بر اساس تئوری علوم طبیعی بیابد. برای یعمومی جایگاه ٢٣٥ساختمان
کسیس یک فلسفهفلسفه های آن اقتصاد و سیاستند، از ی ناب است؛ علم دیالکتیک و سایر بخشی پرا

تشکیل شده است که در عني حال اوج و رفع باالترین  ءجزسه شود: این آموزه از این رو گفته می
دست یافته بود:  ١٨۴٨ترین ملل اروپا حول و حوش [سال] در پیشرفتهبدان ای هستند که علم مرحله

این  ٢٣٦.ویفعالیت و علم سیاسی فرانس ،ی کالسیک آلمان، اقتصاد کالسیک انگلیسدیالکتیک فلسفه
ای که از درون خود آموزه نشات بندیدریافت، که بیشرت جستجوی عمومی منابع تاریخی است تا طبقه

تر به بندی دیگری قرار داد که نزدیکتوان به عنوان شمای قطعی در تقابل با هر طبقهنمی گرفته باشد، را
کسیس به طور خاصسئوال خواهد شد آیا فلسفه واقعیت است. یک تئوری تاریخ نیست؟  براستی ی پرا

کرد، حتی در فانمیعلريغم آن اما ، است مثبتو جواب  زهائی توان سیاست و اقتصاد را از تاریخ جدا 
پس از انجام : به عبارت دیگر اند.که علم و هرن سیاست، علم اقتصاد و سیاست اقتصادی تخصصی شده

کسیس است)فلسفی (که فلسفه-کار اصلی در بخش عمومی [یعنی پس از آنکه در] علم  ی واقعی پرا
احد وی] [همبستهمفاهیم عمومی تاریخ، سیاست، اقتصاد در یک  ٢٣٧دیالکتیک یا تئوری شناخت

ی هر مفاهیم عمومی ، در یک کتاب آموزشی عامه فهم مفید استپیوند خوردندارگانیک به یکدیگر 
گر دقیقا مالحظه شود، دیده می د.نبه عنوان علم مستقل و متفاوت عرضه بشوجزء نیز لحظه یا هر  شود ا

 ٢٣٢ Novellino  است. داستان  ١٣از قرن  داستان کوتاهمشهور است، نام یک مجموعه » صد داستان قدیمی«که به
 داستان دهم این مجموعه است. (مرتجم انگلیسی) ، روایت غري دقیقمذکور توسط گرامشی

در منت انگلیسی آمده  The Constituent Parts of the Philosophy of Praxisاین یادداشت تحت عنوان  ٢٣٣
 است.

 (م.ز.) انگلیسیی افزوده بر حسب ترجمه  ٢٣٤
235 Nexus, construction 

 ).ز.اشاره به سه منبع و سه جزء مارکسیسم (لنني) دارد. (مگرامشی رسد به نظر می ٢٣٦
237 Gnoseologie, theory of knowledge 

                                                 



ای اتفاقی، گونه فهم به تمام این نکات حداقل اشاره شده است، معهذا به کتاب آموزشی عامهکه در 
که مفهوم خود]  ٢٣٨روشن و دقیق از آنچه [واقعا ینامنسجم، به شکلی آشفته و غري قابل تشخیص، چرا 

کسیس است، وجود ندارد.فلسفه  ی پرا

 عینیت جهان خارج)٣۴§(
ی انکشاف طوالنی و دشوار فلسفه و علوم طبیعی اثبات مادیت جهان بواسطه« ٢٣٩،صورتبندی انگلس

عملی -آیا تحت علم [باید] فعالیت تئوریک یا فعالیت تجربی باید تحلیل و تدقیق بشود.می ٢٤٠،»شودمی
که انسان در فعالیت تجربی دانشمند توان گفت می دانشمندان فهمیده شود، یا سنتزی از هر دو فعالیت؟

 یعت است،یابد که اولني مدل وساطت دیالکتیکی بني انسان و طبواقعیتی را می یروند یگانه ینمونه
کند، ی تکنولوژی ارتباط برقرار میکه از طریق آن انسان با طبیعت بواسطه ای[آن] سلول تاریخی بنیادی

تاریخ، دو در  متد تجربی دو جهان [و تثبیت] بی شک برآمد .یابدشناسد و بر آن سلطه میرا می طبیعت
به راه انکشاف تفکر مدرنی را  و فیزیکمتا ،شناسیکند و روند انحالل دیندوران را از یکدیگر جدا می

کسیس است.که اوج آن فلسفه انداخته است اولني سلول متد تولید جدید، شکل ٢٤١ی علمیتجربه ی پرا
گر نیز یک کارگر است، نه یک متفکر ناب و تجربه-جدید وحدت فعال انسان و طبیعت است. دانشمند

کسیس کنرتل می کس، تا وحدت کامل تئوری و پراکسیس شکل شود و برعتفکر او پیوسته توسط پرا
 ٢٤٢بگريد.

کسیس مطالعه شود. ظاهرا لوکاچ میدر مورد فلسفه ٢٤٣باید موضع پروفسور لوکاچ: می١ تذکر گوید ی پرا
او  ٢٤٤توان صحبت کرد.که از دیالکتیک فقط در رابطه با تاریخ بشری و نه در رابطه با طبیعت می

 ی انگلیسی (م.ز.)افزوده بر حسب ترجمه ٢٣٨
گراف  ٢٣٩  (م.ز.)آمده است. تحت عنوان دیگر  ١۵١و  ٨٠٨ در صو فرانسوی به ترتیب در منت انگلیسی این پارا
دلیلی در دست نیست که گرامشی آنتی دورینگ را در اختیار  برگرفته شده است. ۴ین بازگفت از آنتی دورینگ فصل ا ٢٤٠

 . (مرتجم آلمانی)کدام منت استگرامشی و معلوم نیست منبع  داشته است
عنای تجربه به م Erfahrungآلمانی به جای آن منت در که (توضیح مرتجم آلمانی) است  آمده esperienza در اصل ٢٤١

 .دهدمینیز معنای آزمایش  esperienza افزاید که. مرتجم آلمانی میگذاشته شده است
آمده است که پیشرت تحت عنوان اخري  »عینیت و واقعیت جهان خارج«در اینجا در منت انگلیسی بخشی از یادداشت  ٢٤٢

فرانسه و ص  ١۵٣در ص تذکر زیر در مورد لوکاچ  اشاره شده است. نیز ترجمه و در آن یادداشت به تغیري منت در انگلیسی
 درج شده است (م.ز.) ١٧ی یادداشت انگلیسی در ادامه ٨١١
 نویسد (مرتجم آلمانی)گرامشی لوکاچ را لوکاچز می ٢٤٣
اجتماعی اهمیت بسیار -واقعیت تاریخیبه روش این محدودسازی «نویسد: می» تاریخ و آگاهی طبقاتی«لوکاچ در  ٢٤٤

با پريوی از –ی تعریف انگلس از دیالکتیک اساسا ناشی از آن است که انگلس های برخاسته از نحوهیدارد. بدفهم
های طبیعت نیز تعمیم داده است، در حالیکه تعنيی کاربرد روش دیالکتیک را به شناخت عرصه –سرمشق نادرست هگل 

ها به نهفته در پس مقولهدگرگونی تاریخی واقعیت  اصلی دیالکتیک یعنی تاثري متقابل ذهن و عني، وحدت نظریه و کردار،
منت  ۵٧۶-٧ص  ۶(به نقل از زیر نویس  »شوند.عنوان مبنای دگرگونی اندیشه، ... در شناخت ما از طبیعت یافت نمی

و شناخت او از  کتاب را در اختیار نداشته استبی شک نویسد که گرامشی مرتجم آلمانی می )مذکور لوکاچ فارسی کتاب
رزا «، برای مثال ی مذکوردر مجموعه برخی از مقاالت لوکاچ احتماالگرامشی ین اثر جزئی و غريمستقیم بوده است. ا

                                                 



گر تواند حق داشته باشد یا محق نبمی گريد، محق او دوآلیسم بني طبیعت و انسان فرض می حکماشد. ا
که او به دریافتی از طبیعت در می ٢٤٥نیست، مسیحی -ی یونانیدریافت دین، فلسفهی ویژهغلطد که چرا 

شود انسان و در واقعیت جز در سطح زبان موفق نمی که استآن] دریافتی یعنی [ ،آلیسمو همچنني ایده
همچون تاریخ باید م بیاورد و بني آنان رابطه برقرار کند. معهذا اگر تاریخ بشری نیز طبیعت را گرد ه
تواند دیالکتیک از طبیعت جدا شود؟ (حتی از مجرای تاریخ علم)، چگونه میبشود طبیعت دریافت 

کنش به تئوری در جهت مرتکب خطا  عامه فهم کتاب آموزشی ٢٤٦های عجیب و غریبشاید لوکاچ در وا
آنتی در مطمئنا نزد انگلس ( ٢٤٧است.در غلطیده  الیسمبه یک شکل از ایدهیعنی]  ها[آن تئوریمقابل 

شوند. فراموش بکتاب آموزشی منجر انحراف توانند به دورینگ) درآیندهای بسیاری وجود دارد که می
گر چه مدت طوالنیمی کندهمواد پاز خود ای در این رابطه کار کرده است، فقط شود که انگلس، ا  ایرا
شمول است. مبالغه ند که دیالکتیک قانون همهنبایست ثابت بکگذاشته است، که میبه جا  اثر معهوددر 

گر این کسیس ادعا شود.است، ا همانی تفکر دو بنیانگذار فلسفه پرا

 شناسیغایت) ٣۵( §

با همان  گذشته، های فلسفیآموزهی ارائهشناسی [به هنگام] کتاب آموزشی در مسئله غایت هصینق
کند، انگار شود؛ به قسمی که خواننده احساس میل، به شکل چشمگريتری آشکار میابتذاو  گیعامیانه

نظرهای مختلف  شناسند. متد از نقطهاست که سر از پا نمی ٢٤٨تمام فرهنگ گذشته اوهام مستانی
گسرتش دهد و را خواهد شناخت خود ی جدی که مییک خواننده :بسیاری قابل نکوهش است

شود و این شک را به کل سیستم کند که سر به سرش گذاشته میمطالعاتش را تعمیق ببخشد، احساس می
اما این  ؛دهد. بوجود آوردن احساس فائق آمدن بر یک موضع از طریق تحقري آن آسان استگسرتش می

ینی مسائل معترب باشد، اما این چن هجو آمیزتواند بررسی امر فقط یک توهم زبانی است. برای ولرت می
اشکال  ترینبچگانهشناسی را در ی غایتمسئله کتاب آموزشی هر کسی ولرت یعنی هرنمندی بزرگ نیست.

دهد. شاید بتوان کند، در حالیکه راه حلی که کانت ارائه کرده است را مورد توجه قرار نمیآن مطرح می

نظم «کاچ در هائی از لوبازگفت ند.که به ایتالیائی ترجمه شده بودخوانده است  را ،»به عنوان مارکسیست لوگزامبورگ
شوند.یافت می» نوین

نویسد. لوکاچ حتی در روشن نیست که گرامشی بر چه اساسی این انتقاد احتماىل را می نویسد:مرتجم انگلیسی می ٢٤٥
کند. شود، ادعائی دال بر دوآلیسم بني طبیعت و تاریخ بشری نمیکه ظاهرا هگلی تلقی می» تاریخ و آگاهی طبقاتی«

 ی گرامشی مبتنی بر انتقادات دیگران به لوکاچ است.احتماال گفته
246 barock 

 یابد. ر اینجا منت انگلیسی پایان مید ٢٤٧
کوس خدای شراب، میگساری  Bacchantمستان به جای  ٢٤٨ گذاشته شده است که در لغت به معنی کاهن زن در معبد با

(م.ز.). دهد بند و باری نیز میهرزگی و بی ،مستی. معنای و عشرت است

(م. ز.)

(م.ز. )



وجود دارد که، بدون اینکه بداند، بسیار زیادی ی انهشناسی ناآگاهغایت کتاب آموزشینشان داد که در 
 ».تعادل بني طبیعت و جامعه«نماید: برای مثال فصل مربوط به نقطه نظر کانت را بازتولید می

 »گراغایت«ی] گوته: [نوشته ٢٤٩یننییساز 
کسارانه سزاوار آفریننده  که: ای استی بخشندهی آمرزندهستایش خا

(به نقل از کروچه، در مجلد  ٢٥٠را آفرید. پنبه چوبنیز ، در همان آن چوب پنبهت درخبه هنگام آفرینش 
 )٢۶٢ص » در مورد گوته«

و  بوده مورد پذیرش ١٨ که به طور عمومی در قرن ٢٥١ونیريب یگرائیفرجامبر علیه «دهد: کروچه تذکر می
 ».بودکرده انتقاد  شبه جای» مندیهدف«تر مفهوم عمیقبا قرار دادن به آن [از گوته] کمی پیش کانت 

به عاریت گرفته گوید آن را از کانت کند و میجای دیگر گوته این مایه را به شکل دیگری تکرار می
اش در فرهنگ من ی مدرن است. او کسی است که آموزهترین فالسفهکانت یکی از برجسته«است: 

علت یک ی ای بواسطهای که هر شئمیتمایز بني ذهن و عني و اصل عل است.را داشته  نفوذبیشرتین 
توان] ذکر کرد: اینکه درخت (یک مثال مشهور را [می .یابددرونی و خودویژه وجود دارد و انکشاف می

های ما قرار بگريد)، چیزی بود که چوب پنبه بوجود نیامده است تا به عنوان چوب پنبه در خدمت بطری
کانت مشرتکم و در ادامه مطالعا  ٢٥٢» ی او اختصاص دادم.به فلسفه را ت بسیاریدر آن با 

 ٢٤٩ GoethesXenien,  شیلر استاشعار هجو آمیز گوته و  ین مجموعهنییس. 
250 Berliner Ausgabe, Bd. 2, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 1966, 432. 
251 äußerlicher Finalismus 

شناسی تحت عنوان غایت ٢٣اند که پیشرت در یادداشت در اینجا چند جمله در زیر نویس در منت انگلیسی و فرانسه آمده ٢٥٢
 اند.ترجمه شده
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