
  شیدان وثیق
 

 نقد سیاست
 )٤(  و ماركس  در پرتو قرائتي از پروتاگوراس

  :در راستاي سه مفھوم  نقد سیاست نزد ماركس
 »رھايشي - خود«و  »انتقادي -فعالیت عملي«، »ي سیاستيجدا«

  
نو انجام داديم، اكنون  طرحي ٤٧و  ٤٥، ٤٤ھاي  سیاست در شماره دبحثي كه پیرامون نق يهادامدر 

 .دھیم مورد تأمل قرار مي  را از منظر ماركس موضوع
،  ھاي پیشین خود، نزد سوفیست شھیر يوناني، پروتاگوراس يادآوري كنیم كه در بحث

كالسیك سیاسي، از افالطون تا به امروز و با گذر  يرا يافتیم كه براي نقد فلسفه اييھ انگیز پرسش
فلسفه و عمل پروتاگوراسي را در دو  يهددھن ويژگي تمیز. باشند از ھگل، ھمواره امروزي مي

شان داديم و اين و در پراتیك شھروندي سوفیستي ن" گفتماني - چند"و " مشاركت ھمگان" :مفھوم
باوري و گفتماني كه  گفتماني در برابر ايقان -چند:  افالطوني قرار داديم »تسیاس «سه را در برابر 

 »سیاست «در تقابل با  داري -در امر شھر انحصاري حقیقت است، مشاركت ھمگان بمدعي صاح
مداري يا  - قدرت -داري در برابر دولتم - شھروند -و حرفه و سرانجام شھر  علم، تخصص به عنوان
 يهكنند در ھمان جا مدعي شديم كه اين نگاه بديع و افتتاح. افالطوني يشاھي فلسفه -فیلسوف

ھاي   دولت"اع تاريخي ديگر، در شرايط عروج در اوض  را ماركس politeia پروتاگوراسي نسبت به
 ...گیرد مي  ، در پیش در عصر مدرنیته، البته نه بدون ابھام و تناقض" سیاسي

باشد و ادعاي  ھاي ممكن و متكثر او مي تنھا يكي از قرائت  مسلماً بازخواني امروزي ما از ماركس
بنیادين در  ھاي ، اين قرائت، با طرح پرسش، به باور منيلو. ھا را ندارد آن نتري آخرين يا صحیح

ريزي  اي مفاھیم اساسي جھت پايه تواند پاره نامیم، مي مي »سیاست بحران «كه  آن چه يزمینه
در اين جا نقد سیاست . دھد ست از سیاست سنتي، به دست گسداري نوين، در  - يك تئوري شھر

 :ھیمد زير انجام مي concept را حول سه مفھوم  نزد ماركس
به  »سیاست « يع آن، سلطهتبو به  مدني ياز جامعه... سیاست، دولت يهحوز »اييجد« -١

طرح ... )دولت(سیاست " پايان"ديل بدر اين مناسبت، . راسوي جامعهفاختصاصي و  ويينیر يمثابه
 .شود مي

، "فلسفه بزح"و " عمل بحز"يگي يک سوھا و  كه در برابر محدوديت »انتقادي - فعالیت عملي « -٢
م در جھان خارج از خود و ھ ي م در دگرسازتوأم با عمل، ھ فكري انتقادي  ھاي يك جنبش نھاده پیش
 .كند دگرديسي را مطرح مي -خود

انتقادي  ياولي محورھاي يك نظريه يرھايشي تعارضي كه در پیوندي فشرده با دو مقوله  -خود -٣
 .كنند و عملي نفي آن را فراھم مي نسبت به سیاست واقعاً موجود و اسباب نظري

 
   سه پربلماتیك پايدار نزد ماركس - ١
  

او در پرتو " نقد سیاست" يتنھا از اين جھت نیست كه نظريه  انتخاب سه مفھوم فوق نزد ماركس
 لھا قابل درك و توضیح است بلكه در عین حال به اين دلیل است كه در روند تكامل و تحوآن

او باقي  يسه ركن پايدار و ثابت در انديشه يبه مثابهاين سه مفھوم ماركسي،  يانديشه
، در ١٨٤٣از ماه مه تا اكتبر  Kreusnach در  عزلت فلسفي ماركس يهبه عبارت ديگر از دور. اند مانده
ھايي كه بر او مستولي شده بود، به  ق آمدن بر ترديديفا براي"آن جا كه او -سالگي  ٢٥سن 

مھم  يآخرين رساله  كه ماركس ١٨٧٥تا سال  -)١٨٥٩(" ي فلسفه حق ھگل پرداختبازنگري انتقاد
در تمام طول اين ... نويسد سوسیال دمكراسي مي اييگر  دولت دگوتا، را در نق يبرنامه دخود، نق

سه نامتغیر در انديشه و عمل ماركسي،  به عنوانھمواره   ھا نام برديمزندگي، سه محوري كه از آن
 .اند كننده، حضور داشته ھدايت يخطچونان 

از نقد اقتصاد   را در فھرست باالي سلسله تألیفات خود پس »دولت « ينظريه  دانیم كه ماركس مي
سھمي بر نقد اقتصاد  يدر مقدمه  ماركس درجوع كنید به توضیح خو(ود قرار داده ب داري سرمايه

نظرات پراكنده و نامنسجم او در . را نیافت ولي او ھرگز فرصت پرداختن به آن مھم )١٨٥٩- سیاسي
در مورد دولت و سیاست، در تعريف از مفھوم   ماركس  مواضع. شوند تغییراتي مي  اين باره دستخوش

ھاي  داشت ، در ھنگام ياد)١٨٤٢(راين  يدر روزنامه  اش ھا، در ھنگام فعالیت مطبوعاتيآن  و نقش
، در )١٨٤٥- ١٨٤٦(، در ايدئولوژي آلماني )١٨٤٣(سي ھگل احق سی يفلسفه دفلسفي در نق



-  در فرانسه و در ديگر تألیفات سیاسي از جمله در جنگ داخلي )١٨٤٨(مانیفست حزب كمونیست 
توان در   ھمین تنوع را مي. چشمگیر با ھم دارند  كم و بیش يھاي تفاوت... )١٨٧١(  -يسرپا  كمون

 .نیز مشاھده كرد مسايلاي ديگر از  پاره
متمايز  يه، دو دور ، در ماركساييھ شناسان مختلف، با تفاوت ماركس سوي ديگر، از زماني كه  از

نمودار  ١٨٤٣ -١٨٤٤ ھاي انتقالي عطف تمايز را نیز در ھمان سال ياند و نقطه داده  تشخیص
از شرايط متحول  ي او، متأثر تا به امروز كه به نظر ما بايد از فرآيند متغیر و متكثر انديشه... اند ساخته

" سوسیالیسم علمي "به عنوان   ماركس" دكترين"از زماني كه ... ، صحبت كرد ماركس  يزمانه
 ھا قرار گرفت تا بهھاي جھان و فراتر از آن ھا و كمونیست چون و چراي سوسیالیست نماي بي  قبله

... گم است در ؟ سر چه باقي مانده است  از ماركس:  پرسش امروز كه چپ غیر سنتي در پاسخ به
 .باشد ي ماركسي مطرح مي منسوخ شده ھاي نا ترين نظريه ھمواره بغرنج تبیین اساسي

البته اين ادعا را بايد در  -اكنون، بدون آن كه از موضوع بحث خود خارج شويم، مدعي ھستیم 
در عین حال،  تواند، كه سه محور مورد بررسي ما در اين جا مي -ديگر به اثبات رسانیم يھاي فرصت

اي   ديگر، اگر بخواھیم عناصر مفھومي پايدار و فسخ نشده به عبارت. چالشي با بغرنج فوق باشد
من  يهديد م، بهینکي سیاسي او، پیدا  انديشه ي، حداقل در عرصه براي امروز در نظرات ماركس

 : كنیم، تبیین كرد مي برده كه اكنون بیشتر بازنام  ھا را در قالب سه پربلماتیك شايد بتوان آن
كه .. و مذھب و غیره" اقتصاد "و ( »سیاست «نام  به چیزي transcendance وييراسفو  اييجد يكم، 

طرفین اين  ايو الغ او ناظر بر آن، بغرنج امح )ھا موضوع فعلي بحث ما نیستند البته اين ديگري
 ).حول سرمايه( »اييبورژو -مدني يجامعه«و  )حول دولت(» سیاسي يجامعه«يعني " اييجد "

دگرديسي،   - سازي شرايط در خود انتقادي و ناظر بر آن بغرنج دگر  -فعالیت عملي يدوم، مقوله
اره شدن و ونما، در ھم اين، در ناايقاني و عدم حقیقت مطلق، در نبود نمونه و قطب يعني، بنابر

 ...ز نو آغازيدنكردن، خلق كردن و ا اره مھیا بودن براي تغییر دادن، نسخوھم
است،   رھايشي كه در عین حال تعارضي است يعني چندانه است، نامتجانس   -و سوم، مفھوم خود

 لو عم  و اين بینش. عجین شده است... اجتماعي، طبقاتي، فرھنگي يهنامنزه است و با مبارز
تقابل با گرداني اجتماعي و تنازعي، ھم در  -مختاري و خود -تأسیسي، خود -مبتني بر خود

رين، ب )عیني و ذھني( وييگیرد كه متكي بر نیر نجات و رستگاري و وحدانیتي قرار مي يفلسفه
 ، تئوري"يينامر دست"لیبرالي،  ي"فلسفه "و ھم در تقابل با ... ھاست ن حاكم و مسلط بر انسا

 ...مدني و يمیان دولت و جامعه" عقالني"و " طبیعي" تقسیم كار
 
 »سیاست «" پايان"ا ت" اييجد "از  - ٢
 

گیرد،  در پي نقد مذھب و مقدم بر نقد اقتصاد سیاسي انجام مي  نقد سیاست كه نزد ماركس
از مانیفست   كه حضور خود را پس اين نقد، در حالي. شود ھیچگاه از انديشه و عمل او محو نمي

دھد، در  يماركسي نشان م يهژو پراتیك وي  عمده در نگرش به طور )١٨٤٨(حزب كمونیست 
 .شود اي در خدمت تاريخ، آغاز مي از راه فلسفه، فلسفه ١٨٤٣- ١٨٤٤ھاي  سال

اي در خدمت تاريخ، اين است كه، آنگاه كه شكل  ي فلسفه، فلسفه در نخستین گام، وظیفه"
. سازد  مال بر  بیگانگي را در اشكال نامقدسش -شده است، خود  بیگانگي انسان برمال -خود  مقدس
ھیات به رسیم، از نقد مذھب به نقد حقوق و از نقد اال سان، از نقد آسمان به نقد زمین مي به اين

 ).مقدمه - حق ھگل ينقد فلسفه (" نقد سیاست
شود، نقد مذھب  تا آن جا كه به آلمان مربوط مي " :است زيرا كه »سیاست «ت انتقاد از و اكنون وق

 ).ھمانجا(" ھر نقدي است يدهنھا اساساً به پايان رسیده و نقد مذھب پیش
براي بحث ما اھمیت دارد، قطع نظر از جايگاه مقدم و   ھاي ماركس آن چه كه در اين گفته

" آسمان "از نقد   شود، اين است كه به زعم او پس مي ايلپیشاھنگي كه او براي نقد مذھب ق
و مھمتر اين كه . ه استو از آن جمله نقد سیاست فرا رسید"  ھا جھان انسان "نقد  ناكنون زما

به زعم او چونان مذھب  »سیاست «. شمارد ديگر نمي يدر اين جا نقد سیاست را از سنخ  ماركس
نوع  »سیاست «".  نامقدسش يپیكره "است، اما در بیگانگي  -خود. از ھمان سرشت است. است

بار  اين يلو، "كند آسمان سیر مي"در  ھمواره .تاس mystification ريگ آمیز و راز illusion ديگري از توھم
آفرينند، از خود  ھا مي كه انسان )ھا در خیال انسان(است توانا و قادر  ويينیر". آسمان سیاسي "در 

 كنند و خود را در قید و اسارت او در نھند، حاكم بر خود مي راسوي خود ميفسازند، آن را  مي" جدا "
  .كنند او مي aliene منقاد -در كالمي ديگر، خود را وابسته. آورند مي 

  



بھشت با  يقدر روحاني است كه رابطه مدني درست ھمان يدولت سیاسي با جامعه يرابطه«
ھاي  مدني قرار دارد و از ھمان راھي كه مذھب بر محدوديت يدولت در ھمان تضاد با جامعه. زمین

باره آن را  مذھبي بايد دو ي جھان غیريعن. گردد آيد، بر آن چیره مي ق مييفا profane مذھبي جھان غیر
 ...ند، بازسازي كند و اجازه دھد كه بر او مسلط شودکد يیأت )را دولت سیاسي  (

پرست و مستقل و از  مدني، فرد خود يتنزل انسان به عضو جامعه يک سوسیاسي از  اييرھ...
 ...اخالقي است  شخصه روند، بسوي ديگر به شھ

و سازمان دھد   تشخیص خود را به عنوان نیروھاي اجتماعي  نیروھاي خاص تنھا زماني كه انسان...
ند، تنھا در آن وقت است كه کو ديگر نیروي اجتماعي را به شكل نیروي سیاسي از خود جدا ن

 ). ا از ماركسھ، تأكید١٨٤٣ - يھود يمسئله يدر باره(" بشر كامل خواھد شد اييرھ
" اصل دولت "ھاي اجتماعي را در  نابساماني يريشه" البروح سیاسي انق"يا " فراست سیاسي"

تبديل به   پندارد، در نتیجه، خودش مي" واژگوني شكلي از دولت "رفت را تنھا در  بیند و راه برون نمي
 .شودمي" مسلط بر جامعه ويينیر يسازماندھنده"
یاسي باشد، كمتر مقتدر باشد، بنابراين ھر چه بیشتر كشوري س Etat ھر چه بیشتر دولتي"

ھاي اجتماعي را در اصل دولت يعني در سازماندھي  ھا و نابساماني آمادگي دارد كه علت نقصان
 ...ندکباشد، پیدا  كنوني جامعه كه دولت بیان فعال، آگاه و رسمي آن مي

ست كه در درون ا معنا به اين  اگر فراست سیاسي دقیقاً فراست سیاسي است، پس
و ھر چه بیشتر اين فراست نافذ و سرزنده باشد، كمتر توان . كند فكر مي ھاي سیاست محدوديت

 ...ھاي اجتماعي را دارد دريافت طبیعت ناساماني
طبقات محروم از نفوذ سیاسي به از میان برداشتن دوري خود از  لروح سیاسي يك انقالب، تماي

ا در است كه تنھ میتي انتزاعيتما يبه مثابهدورنماي آن روح، دورنماي دولت . دولت و قدرت است
بر  سیاسي باشد بنا  از اين جھت، انقالبي كه روحش... يابد با زندگي واقعي موجوديت مي اييجد

" مسلط بر جامعه و به خرج جامعه ايجاد خواھد كرد اي، حوزه اش طبیعت محدود و پیوندي
 ).است  ھا ھمه از ماركس دتأكی - ١٨٤٤اوت  -    روژ آرنولد در نقد... ھاي انتقادي ياداشت (

آيد، در كانون  مي در اين دوره بر  ھاي فلسفي ماركس ھاي فوق و از ديگر نوشته كه از فراز ھمان طور
 Societe مدنيي  از جامعه) Etat دولت  ( و politique سیاست separation "اييجد"او، مسئله  تسیاس دنق

civile  بلكه  اندھا كشف او نبوده به يادآوري نیست كه اين مقوله الزم. رارفتن از آن قرار داردفو معضل
رگوسون تا آدام اسمیت، روسو و سرانجام ھگل، پیوسته جزو مباحث اصلي از الك، ماندويل و ف

 .اند رفته مي به شمار ١٨و  ١٧ھاي  سیاسي در سده يفلسفه
تفصیل فراوان در حركت ھمه از اين واقعیت مسلم عصر جديد است كه ھگل با بسط و  ينقطه

 يمیان جامعه اييجد:  نیز قرار دارد  كند و مورد قبول ماركس فلسفه حق سیاسي خود تشريح مي
ھاي  ستد، میدان كار و فعالیت و مالكیت و داد يهمدني يعني فضاي تقابل منافع خصوصي، حوز

سیاسي يعني  يهسو و جامع از يك... نیازھا و دنیاي شھروندان منفرد يهفردي و خصوصي، گستر
پیشگان و امر  وظايف عام، غیر خصوصي، دنیاي سیاست يهھاي آن، حوز دولت، بوروكراسي و نھاد

 .سوي ديگر از... universal جھانشمول
امروز  تا سیاسي در آن زمان كه ھمواره يترين بغرنج فلسفه مھم. سان نبودند ھا يك گیري اما نتیجه

مدني و دولت، میان امر  يبیین مناسبات متقابل و متضاد میان جامعهنیز مطرح است، عبارت بود از ت
 درنمعصر  نسو و امر عام و جھانشمول از سوي ديگر، میان دو وجه متضاد در انسا خصوصي از يك

از  antinomie آمدي اين خالف" حل"و چگونگي  - prive و شھروند خصوصي public" عمومي"شھروند  -
 ). ماركس(وي از آن رارفو يا در  )روسو، ھگل(آن " عقالني"طريق تنظیم 

 - زيرا مكتب لیبرالي انگلیسي. گرفت با ھگل قرار مي  در چالش  در اين میان، البته ماركس
گر اين  داد، توجیه مي ارايهمدني  يقابل تأمل در دفاع از جامعه يھاي اسكاتلندي، با اين كه نظريه

" آزاد "مند كردن وضع موجود در جھت  و مدافع حفظ و قانون" طبیعي "پديداري  به عنوان" اييجد"
و ايجاد  Aufhebung كه ھگل ضرورت در حالي. مدني در برابر دولت بود يگذاردن ھر چه وسیعتر جامعه

كه راه نفي ھر دو   در نتیجه ماركس. كرد نتزي میان آن دو در غايت دولت سیاسي را مطرح ميس
كرد،  را تعقیب مي »اييبورژو مدني يجامعه«و ھم  »ولت سیاسيد«يعني ھم " اييجد"قطب اين 

 .يافت ھگلي را مي" تغییر"در برابر خود، آلترناتیو 
دولت را  يباره ھگل در mystique ي پیچیده و رازآمیز بدون آن كه در اين مختصر قصد پرداختن به نظريه

اين دو از دولت را  اييمدني و جد يهم كه او خانواده، جامعويیداشته باشیم، در يك كالم بايد بگ
 يبه مثابهدولت، ھم . شناخت فرآيند حركت و رشد تاريخي دولت مي تھاي متفاو ھا و لحظه حالت

روند  يدوگانه اياو، اجز يمدني و خانواده، در نظريه يمعنا جامعه به اين. ايده و ھم ارگانیسم زنده



نزد ھگل، ايده يا روح جھانشمولي . شدندف ميآن تعري يدولت و تابعي از تكوين و توسعه
حركت  يهكنند تبیین. شود كننده مي تعیین. شود در كالبد ارگانیسم دولت سوژه مي )اونیورسالیسم(

   .گردد ھا ميمدني و خانواده و غايتي براي آن يجامعه
سیاسي  يفلسفهھاي نقد  نويس گراي ھگلي، در دست لیسم دولتآهدر رد ايد  ماركس يكار عمده

 ناز دولت و سیاست از طريق وارونه كرد demystification اييزد  ، اساساً راز)١٨٤٣(ھگل 
  .ھاي ھگل بود سازي وارونه

در حقیقت آنان ھستند كه عمل . دھند ھاي دولت را تشكیل مي خانواده و جامعه مدني بنیاد«
 داين خو...  كندين رابطه را وارونه ميا )ھگل( speculative رينظ يكه فلسفه در حالي. كنند مي

ه اما ب. باشند دھند و نیروي محركه مي مدني ھستند كه دولت را تشكیل مي يخانواده و جامعه
اين جريان . سازد مدني و خانواده را مي ي، اين ايده واقعي است كه جامعه عكس زعم ھگل، بر

ھا را از يكديگر جدا یات ايده است كه آنانجامد بلكه ح ھا نیست كه به دولت ميزندگي خود آن
ھستند  اييھ شده ھا تعیینآن. ھا موجوديت خود را بايد مديون روحي غیر از خود باشندآن. كند مي

مادي  يدولت سیاسي بدون پايه... شوند ثالث و نه توسط خودشان قرار داده مي يكه توسط عامل
 و ھا شرط بودآن. تواند به وجود آيد مدني نمي يجامعه artificiel ساخته  بشر يخانواده و بدون پايه

 يكننده نشیند، تعیین شرط به جاي مشروط مي )نزد ھگل(اما . باشند دولت مي sine qua non نبود
 -  ١٨٤٣-سیاسي ھگل  يفلسفه نقد(" گردد شود و مولد، حاصل محصول خود مي متعین مي

 ).است  ھا ھمه از ماركس تأكید
میان . پیدا كنند" اييجد"حلي براي اين  خواستند راه گل و روسو و ديگران اين بود كه ميھ يمسئله

جنگ ھمه بر "مدني كه در آن  يمي جامعهو فرديت ات يک سوجمع از  يجھانشمولي دولت يا اراده
ايجاد جوي  و ھا در جستديگر آن به عبارت. جريان دارد، از سوي ديگر، پیوندي برقرار كنند" علیه ھمه

توسل  mediations ھا از اين رو به واسطه. خود نگھدارند وحدتي بودند تا جامعه را روي پاي
در مورد ( ordresاي  رسته ھاي مقننه، قرارداد اجتماعي، تعاوني يهقانون، حكومت، قو:  جستند مي

خود ترجمان  »ھا طهواس«نامید، زيرا وجود  مي  مغالطه و توھم  ھا را اما ماركس اين تالش...   )ھگل
تجسمي است از نھادينه شدن و بازتولید . مدني است يو تضاد میان دولت و جامعه اييجد تواقعی

 .ھاو نه راه حلي براي رفع آن اييآن تضاد و جد
-گويد چگونه آن مدني ھستند، ولي او به ما نمي يھا سنتزي میان دولت و جامعه رسته )نزد ھگل(

قرار گرفته در قلب دولت میان  دھا، تضا رسته. دھند  متضاد را با يكديگر سازشتوانند روحیات  ھا مي
 لح راه يهھا ايجاب كنندكه آن )گفته مي شود(باشند و در عین حال  مدني و دولت مي يجامعه

 ).است  ھا از ماركس ھمانجا، تأكید(" اين تضادند
، تغییر )١٨٤٦(از ايدئولوژي آلماني   پس به دولت و سیاست،  كه گفتیم، نگاه ماركس ھمان طوراما 
آمیزگري نبوده  كه ھمواره بر حول دولت معنا و مفھوم دارد، ديگر توھم و راز »سیاست «. كند مي

طبقاتي  يشود و محصول مبارزه داري ناشي مي بلكه واقعیتي است كه از مناسبات جديد سرمايه
جديد بورژوازي  يو در عصر سرمايه، طبقه معین  اياسباب حفظ و استمرار حاكمیت طبقه. است
طبقاتي،  ييعني حذف جامعه  اي است كه پرولتاريا، براي رسیدن به مقاصدش وسیله... است

 دولت به  و انگلس  به زعم ماركس ديكتاتوري پرولتاريا كه البته ديگر(تواند از آن استفاده كند  مي
 ).معناي واقعي كلمه نیست

يكي تحت . رو ھستیمهروب »سیاست «افت و تعريف از مفھوم با دو دري  ماركس ترتیب ما نزد به اين
آن را   بیگانگي كه ماركس -توھم و خود يبه مثابهمذھب :  تأثیر نقد فوئرباخي از مذھب قرار دارد

در . پذيرد نقدي كه در فضاي تاريخي خاص صورت مي. گیرد سیاست خود به خدمت مي دبراي نق
در آلمان كه محصول استبداد و سانسور و  ١٨٤٠ ياول دھه يبست سیاسي در نیمه شرايط بن

از   اي از روشنفكران معترض نابسامان كه مھاجرت عده ياوضاع. ناتواني بورژوازي اين كشور بود
 .را در پي داشت  جمله ماركس
 يكند محصول شرايط مي ادامه پیدا  سپسآغاز و  )١٨٤٨(كه با مانیفست  »سیاست «روايت دوم از 

گري  بر بنیاد تعیین  تاريخي ماركس -ماتريالیستي ينظريه يک سووضعیتي كه از . ديگر است
جديد از  ييابد و از سوي ديگر دوران طبقاتي، شكل و قوام مي يمناسبات اجتماعي تولیدي و مبارزه

با اين ويژگي جديد كه براي . شود آغاز مي )١٨٤٨- ١٨٧١(ھاي سیاسي و اجتماعي در اروپا  جنبش
 .گذارد پرولتارياي صنعتي رو به رشد پا به میدان مبارزه مي ينخستین بار طبقه

با اين ھمه، آن چه كه در اين جا بايد تأكید كنیم اين است كه در ھر دوحالت، يك پُربلماتیك ھمواره 
است  اييھ ھا و گفتمان مجموعه پراتیك مثابهبه  »سیاست « دو آن، نق. ماند نامتغیر مي  نزد ماركس

گان حول كانون قدرت حاكمه جھت  پیشه كه توسط نھادھاي دولتي، بوروكراتیك، احزاب و سیاست



اي ويژه،  حوزه يبه مثابه »سیاست « دنق. پذيرندحاكمیت بر جامعه و استمرار وضع موجود انجام مي
اما . شود آن مطرح مي اييا امح انسخ، الغ يرو، مسئله   اين   از. اختصاصي، مقتدر و حاكم بر جامعه

گري  گیري از فعالیت و دخالت معناي كناره داري، به -شھر negation به معناي نفي »سیاست « نفي
" چیز"ديگر از پرداختن به  يبه معناي نوع. است  بلكه درست بر عكس. در امور شھر نیست

 - ھاي اجتماعي خود و جنبش »انتقادي -عملي«لیت از طريق فعا:  است res publica عمومي
 ...رھايشانه

 
 "انتقاوي - فعالیت عملي ... "»حزب عمل«، نه »حزب فلسفه«نه  - ٣
 

 »انتقادي  -عملي فعالیت «ورد بديع ماركسي، اگر بخواھیم گوھر آن را در دو كلمه تبیین كنیم، ادست
نقد مذھب، نقد :  اي انتقادي بوده است نديشهاز ابتدا تا پايان ھمواره ا  ماركس يانديشه. است

 داما نق... فلسفه، نقد سیاست، نقد دولت، نقد اقتصاد، نقد جامعه، نقد برنامه، نقد احزاب
نقد او . نبود )حزب فلسفه( ماركسي از سنخ نقدھاي مرسوم در میان فالسفه و متفكران انتقادي

ھاي مرسوم  ولي پراتیك او نیز از سنخ پراتیك. دبخشیدن به فلسفه بو تحقق لتوأم با پراتیك يا عم
 - پراتیك او، دگرسازي وضع موجود ھمراه با خود. نبود )حزب عمل(گرا  در بین فعاالن و احزاب عمل

 .دگرسازي بود
اي  ماركسي كه به گونه" عمل -نقد "خواھیم صرفاً بر بدعت و  ويژگي اين  در اين مختصر مي

ماركسي   يافتیم، تأمل ورزيم و تصريح كنیم كه آن چه كه پراكسیس  راسي آن را نزد پروتاگو پیشینه
ن چه كه آن و يا با آ يهشد از نوع رايج و شناخته »فعالیت نظري«و  »فعالیت سیاسي«نامیم با  مي

برخي از تزھاي . تفاوت اساسي دارد... نامند مي »تلفیق نظريه و عمل«تحت عنوان باز ھم رايج 
 .كنیم اين زمینه را مروردر   اصلي ماركس

و ابدي كار ما نیست، آن چه كه امروزه بايد انجام دھیم  اييھاي نھ اگر ساختن آينده و ريختن طرح"
معنا كه نه از  به اينخواھم بگويم نقد راديكال تمامي نظم موجود، راديكال  مي:  شود تر مي آشكار

پرستاني  ما اصول... ھاي مستقر با قدرتطريق اولي از درگیري  ھراسد و نه به حاصل كار خود مي
اين است حقیقت، در  :  مويیگ و مي  كنیم نوين معرفي مي ينیستیم كه خود را به جھانیان با اصل

آوريم كه دنیا خود و در بطن خود پرورانده و  ما اصولي را به اين دنیا مي! پیشگاه او به سجده رويد
 ). تأكید از ماركس Kreusnach در - ١٨٤٣، سپتامبر مكاتبات با آرنولد روژ(" توسعه داده است

نظم و وضع موجود را زير  يخواھد ھمه دارد مي ماركسي، آن نقدي است كه آشكارا اعالم مي دنق
 پرست مكتبي يا اصول. گم نیست، بر ضد دگم استدنقدي است كه در عین حال . درب سوال

doctrinaire و ابدي براي جھانیان  ايياصول نھ. سیستمي است داز آن، ض  سیستمانه و بیش نیست، نا
صلح اجتماعي حركت مشده در ذھن يك  ساخته ھاي پیش از طرح. دل نداردمنمونه و . كند تجويز نمي

جامعه،  ددھد كه خو را موضوع كار خود قرار مي  كند بلكه آن تجارب و اشكال نوين اجتماعي نمي
اند و يـا در حال  وجود آورده ات اجتماعي و طبقاتي خود، بهھا، در بطن فعــالیت و مبارز خود انسان

ھراسد، چون ھمواره آمادگي آن  نقدي است كه نه از حاصل كار خود مي. باشند وجود آوردن مي به
برده و آنھا را نفي كند و نه از مقابله با   ھاي خود را نیز زير پرسش ھا و تئوري را دارد كه نتیجه

كار روبرو  داند كه ھر نوآوري اجتماعي با مقاومت نیروھاي محافظه وب ميھاي مسلط، چون خ قدرت
ماركسي تنھا در چارچوب نقد نظري، نقد در چھارچوب فعالیت فكري و  داما اين نق. خواھد شد

و جايگاه آن در مناسبت با ( پراتیك)، مسئله عمل "در باره فوئرباخ اييھ تز "در . ماند ذھني باقي نمي
 .كنیم تز آن مكث مي ٤، روي  تز معروف ماركس ١١از میان . نظري، مطرح مي شود دفلسفه و نق

اين بوده است كه ( از جمله ماتريالیسم فوئرباخ)ھاي تا كنوني  اصلي ھمه ماتريالیسم  نقص:  تز اول
را تنھا در شكل ابژه يا غريزه درك كرده است و نه به  sensibilite مندي ابژه، واقعیت موجود و حس

رو   اين  زا .subjective به صورت ذھني )عمل(، نه pratique صورت فعالیت محسوساً انساني چون عمل
لیسمي آهايد. دھد را به صورت مجرد بسط مي actif لیسم، در تقابل با ماتريالیسم، جنبه فعالآهايد

 اييھ بژهفوئرباخ ا. شناسد نمي  كه طبیعتاً چیزي به عنوان فعالیت واقعي موجود و محسوس
فعالیت بشري  دواما او خ. انديشیده شده ھاي واقعاً متفاوت از ابژه اييھ خواھد، ابژه مي  محسوس

، فعالیت »انقالبي«دلیل او معناي فعالیت  به اين... كند فعالیت عیني درك نمي يبه مثابهرا 
 .فھمد را نمي »انتقادي -عملي«

انسان حقیقتي عیني عطا كرد يا نه، پرسشي نظري  يكه  آيا بايد به انديشه  اين پرسش:  تز دوم
اين در عمل است كه انسان بايد حقیقت را ثابت كند يعني . نبوده بلكه پرسشي است عملي



دعواي مربوط به واقعیت يا . را  اش  و قدرت و خصلت زمیني انديشه )بالفعل(واقعیت موجود 
   .اي كامالً اسكوالستیك است مسئله -ك جدا باشدكه از پراتی- انديشه effectif واقعیت باالفعل غیر

كند كه اوضاع  مي  فراموش education دكترين ماتريالیستي تغییر اوضاع و تعلیم و تربیت:  تز سوم
رو اين دكترين بايد ن اي از. كننده خود بايد تربیت شود كنند و اين كه تربیت ھا تغییر مي توسط انسان

 .راز جامعه قرار دھدفكند و يكي را بر تقسیم  جامعه را به دو بخش
قابل درك و  صورت پراتیك انقالبي دگرديسي تنھا به تالقي میان تغییر اوضاع و فعالیت بشر يا خود

 .قالناً قابل فھم استع
ه كه اھمیت دارد، تغییر آن اند، آن چ فالسفه تنھا به صور مختلف جھان را تفسیر كرده:  تز يازدھم

 ).است  ھا از ماركس ، تأكید١٨٤٥مه يا ژوئن " فوئرباخ يدر باره اييھ زت"،  ماركس(. است
آن چه كه . كند، نفي فلسفه نیست مي ا، بر خالف تصوري كه تز يازدھم الق فلسفه نزد ماركس دنق

وضع موجود   اي است كه اكتفا به تفسیر و يا توجیه يا فلسفه  رزانگيفد آن رب  مي سوالزير   ماركس
 يھاي خود در عرصه نھاده اي كه نسبت به تحقق بخشي خود، نسبت به پیش لسفهف. كند مي

چنین  واقعیت، نسبت به حاصل كار خود، نسبت به عمل تغییر و دگرسازي دنیاي خارج از خود و ھم
اگر نه بیگانه  اعتنا نسبت به تغییر و دگرسازي دنیاي ذھني خود در مصاف با جھان خارج از خود بي

 نظري ياسكوالستیك، فلسفه يدر تز يازدھم، فلسفه  كالم، مخاطب ماركس در يك. است
speculative اما محدود به انديشیدن،   جويانه اي است ھر چند انتقادي و پرسش انديشه يا نظريه. است

از  ايياز پراتیك، در جد ايير جدد. ..contemplation مراقبه نمحصور در سوبژكتیويسم خود و مفتو
 ".ھا جھان انسان " به مثابهو شركت در تغییر اوضاع جھان مداخله 

فلسفه در پراتیك، مرزبندي  realisation بخشي ، به نام تحقق»حزب فلسفه«با   اما اگر ماركس
 »پراتیك«. ندارد )»لحزب عم«(جانبه  يك اييگر ر او قرابتي با عملمورد نظ« پراتیك»كند،  مي

تحويل و تبديل طبیعت  ، كنشfabrication ساختن و پرداختن ه كنشب يوناني يعني poiesis ماركسي به
يوناني  praxis پراكسیس يماركسي، مقوله »پراتیك«در . شود محدود و خالصه نمي... و تولید مادي
كند، تغییر  اي كه تحت آن انسان جز خود چیز ديگري را متحقق نمي "آزاده"يعني عمل . نھفته است

 رفت، مي به شماربار و در نتیجه كار بردگان  كه نزد يونانیان اسارت poiesis چون برخالف(دھد  نمي
ppraxis دگرسازي ماركسي، خود »پراتیك«. )بود  ھاي آزاده ھاي انسان شھروندان و از امتیاز ناز آ auto 

changement دخو يهكنند گرد. )"كننده خود بايد تربیت شود تربیت"(دھنده است  تغییر تغییر. است - 
تغییر در . خود است... و در كردار  ھا، در رفتار، در منش ، در ارزش تغییر در انديشه. گرساز استد 

 ...ر، با ديگريگدروابط و مناسبات اجتماعي است، در مناسبات خود با 
تواند با پراتیك سیاسي موجود و سنتي  انتقادي ماركسي نمي -ست كه فعالیت عمليا رو از اين

پي تصرف قدرت و بازسازي قدرت جديد است و با گفتمان سیاسي سنتي كه شرط  كه اساساً در
ماركسي اساساً   چون پراكسیس. داشته باشد وييس خواني و ھم آن نوع پراتیك است، ھم يالزمه

ھا و  سان در خارج از قدرت به اينو ھمواره منتقد است، ھم منتقد نظم موجود و ھم منتقد خود و 
چون . گیرد و ھمواره حامل گفتماني از نوع ديگر است ھا قرار ميدر برابر آن وجود وم ھاي نظم

 .جا است  رارونده است، نامستقر در يكفھمواره 
ھاي مبتذل رواج  عامیانه كه بعدھا توسط ماركسیسم يماركسي با فرمول  از سوي ديگر، پراكسیس

ان چنین تلفیقي تلويحاً به معناي وجود ، قرابتي ندارد زيرا كه نزد آن»تلفیق تئوري با عمل«: يافت
تدوين شده است كه اكنون بايد به عمل درآيند، واقعیت را تحت   از پیش يھاي ھا يا تئوري طرح

در ھر يك از اين حاالت، . رھبري خود درآورند و يا احتماالً خود را با واقعیت روزمره منطبق سازند
  انتقادي ماركسي پیوند در - ر حالي كه فعالیت عمليد. شود مي  تئوري چیزي جدا از پراتیك مفروض

 اييد و ھر دو در ھمزيشو زمان نقد از زمان پراتیك جدا نمي. نقد و پراتیك است يھم آمیخته
symbiose شوند دگرديسي مي  زيستي با ھم دستخوش و در ھم. 

بديع ماركسي  »آورد «ان ، اين ھم»خود«توأم و ھمراه با تغییر  )بالفعل دوضع موجو(، »اوضاع«تغییر 
كالسیك قرار  »سیاست «ست از گسكالسیك و ھم در  يفلسفهست از گساست كه ھم در 

فالسفه قرار داد، ھر  يرگهتوان در ج ، نه مي را، چونان پروتاگوراس  ي كه ماركسبه طور. گیرد مي
گر اجتماعي  يك مداخلهكاران، ھر چند كه او عمیقاً  سیاسي يفید، و نه در جرگهسلف چند كه او مي

مورد  »پراتیك«:  داري نبود -گري در امور شھر  دخالت  گري ماركسي نیز از سنخ ھر اما مداخله. بود
 .رھايشي اجتماعي و تعارضي بود -، خود نظر ماركس

 
 
 



   يك بینش... رھايشي تعارضي  -خود - ۴
 

انقیاد  -و وابستگي domination طهاز روابط استثماري، سل emancipation sociale اجتماعي  رھايش
ھا و  ، از سوي سوسیالیست از ماركس  و پس  اعم از مادي و معنوي، ھمواره پیش )ناسیونآلی(

 ينبوده است، اما نزد او جنبه  چه كشف ماركس اين مقوله، گر. ھا، مطرح شده است كمونیست
 ييك آرمان كمونیستي و يا يك فلسفهدھد و از حد يك آرزو،  توپیك خود را از دست ميو ا متافیزيكي

داري تبديل  - اجتماعي و شھر مسايلدر برخورد با   نگرش يهو شیو  و رستگاري، به يك بینش  نجات
، بر ھمین نگاه متفاوت  »سیاست « ھاي اصلي نقد ماركسي به ترتیبي كه يكي از ستون. شود مي

 :باشند اين مطلب ميگر  آوريم بیان كه در زير مي اييھ فراز. استوار است
در حقیقت، . كند ست كسب نمي ا از آن چه كه دارا  بیش اييھا معن در دمكراسي ھیچ يك از عنصر"

خصلت   در مونارشي، يك بخش. باشد مي  اش  در تمامیت demos تنھا عنصري از دموس  ھر كس
ثابت  يباق با اين نقطهبايد خود را در انط constitution كند و تمامي مؤسسان مجموعه را تعیین مي

ھاي وجودي خود يعني مؤسسان  در مونارشي، كل، مردم، مشمول يكي از شیوه... قرار دھد
 شود، به گر، ظاھر مي تعیین يصورت يگانه در دمكراسي، مؤسسان، خود، به. گردد سیاسي مي
 ن، مؤسسامؤسسان داريم، در دمكراسي مردم ما در مونارشي. گري مردم توسط خود صورت تعیین

 ).ا از ماركسھ، تأكید١٨٤٣حق سیاسي ھگل،  ينقد فلسفه(" مردم
ھا سود اقلیت ھا بوده و يا خود به اقلیت  اند يا جنبش كه تا كنون وجود داشته اييھ جنبش يكلیه

سود اكثريت  مستقل اكثريتي عظیم است كه به  پرولتاريا جنبش  جنبش. گرفته است انجام مي
 ...يردپذ عظیم انجام مي

واقعي  ينتیجه. اند ي گذرندهيھا ھا تنھا پیروزي شوند ولي اين پیروزي گاه گاه كارگران پیروز مي
 ...آنان نیست بلكه اتحاد كارگران است يمبارزه آنان، كامیابي بالواسطه

صورت حزب سیاسي ھر لحظه در اثر رقابتي كه  شكل طبقه و سرانجام به اين تشكل پرولتاريا به
 ).١٨٤٨مانیفست حزب كمونیست (... " گردد د كارگران وجود دارد مختل ميبین خو

ي انجمن جھاني  بیانیه(" دست خود زحمتكشان انجام پذيرد زحمتكشان بايد به  رھايش"
 ).١٨٤٦ -زحمتكشان به قلم ماركس

د كار از غصب آناني كه ابزار كار تولی ايياجتماعي، رھ  شكل سیاسي رھايش: چنین است كمون"
كمون  يدر باره(..." اند ا در انحصار خود گرفتهطبیعت ر اييشده توسط خود زحمتكشان و يا اھد

 ).١٨٧١  پاريس
-اجتماعي و مبارزه  دگرساني، رھايش -خود ينھیم سه مقوله مي  پیش  در قرائتي كه ما از ماركس

دانیم كه مواضع  مي. كنند كلیدي و محوري ايفا مي ينقش )پرولتاريا يويژه مبارزهه ب(طبقاتي  ي
ھاي  ھا، در دورهو مناسبات میان آن.. طبقاتي، انقالب، حزب، دولت يطبقه، مبارزه يباره در  ماركس

رغم اين ابھامات و تناقضات، ما  اما به. و دوگانگي نبوده است  مختلف، خالي از ابھام، تناقض
م كه اثر آن را از جمله در ويیسخن بگ  كستوانیم از حضور و تداوم نگرشي در انديشه و عمل مار مي

 .يابیم فرازھاي فوق مي
ھاي طبقه كارگر بوده است و نه  توده  ويژه جنبشه ھاي اجتماعي ب ھمواره جنبش  خطاب ماركس

،  ماركس" سیاسي "مھمترين پراتیك . منظومه حاكمیت، دولت، بوروكراسي، احزاب سیاسي و غیره
كه بعدھا رايج  اييمعن ن صورت گرفت كه يك حزب سیاسي بهالمللي زحمتكشا در انجمن بین

. ملیتي بود، متشكل از روندھاي مختلف كارگري انجمن، جنبشي فراگیر و چند. شود، نبود مي
كرد، اما  دمكرات در اروپا حمايت مي ، با اين كه از تشكیل احزاب سوسیالیست و سوسیال ماركس

- ھا برخوردي انتقادي داشت و در تمايز با آنواره نسبت به آنمد و ھماھا در نیگاه به عضويت آن ھیچ
  نیز ويژگي »حزب«و  »طبقه«به   نگاه ماركس. راند  سخن مي ) يعني او و انگلس( »ما بحز«ھا از 

پذيرد و نه صرفاً در تولید و  گیري طبقه در جريان مبارزات طبقاتي انجام مي شكل:  خود را داشت
شوند و نه در نبود اين  مي »طبقه«طبقاتي است كه كارگران تبديل به  يزهدر جريان مبار. اقتصاد

 پرولتاريا يهچنین، اين تود ھم. زند ھا را دامن ميمبارزه و يا در خارج از آن كه تفرق و رقابت میان آن
به صورت ... آن و غیره" پیشروان"كوچك از آن،  ي بخش يهطبقه و نه در محدو  ست كه در مقیاسا

 - جنبش -حزب:  ديگر احزاب نیست دحزبي كه مانن. سازد شود و حزب خود را مي ب متشكل ميحز
 .يابد طبقه است كه به ھمراه زوال طبقه، خود نیز زوال مي 

نامیم ادغام سه  رھايشي اجتماعي و تعارضي مي  -ده كه ما خو، آن چماركسي  و اين نگرشدر پرت
اجتماعي و مبارزه طبقاتي در يك مفھوم واحد و   ايشدگرساني، رھ - مقوله نامبرده يعني خود

ديگر از پراتیك، در  يدرك ارايهدر  conflit »تعارض«و  auto »خود« يهدر اين جا، دو واژ. است عمومي 



رھايشي كه در اين . كنند كننده كسب مي ويژه و تعیین يكردھاي سنتي، اھمیت ست از عملگس
اجتماعي  )مؤسسان ( يهكنند تأسیس -مختار و خود -ت خودرايند فعالیفجا مورد نظر ما است، 

. شود اي موعود و نامعلوم تحويل داده نمي شود و به آينده روندي است كه از اكنون آغاز مي. است
مبتني بر ستم و سلطه و  و روابط در جھت تغییر و دگرگون كردن مناسبات اجتماعي  جنبشي است

ذھنیت و فعالیتي است كه ... اقتصادي، اجتماعي، فرھنگي نناگوھاي گو انقیاد در زمینه -وابستگي
، كه »ناممكنات «كند بلكه به سراغ  كه ايدئولوژي تسلیم و زبوني است، تمكین نمي »مكناتم «به 

 دآن را خو يرايندي است كه نیروي محركهف. رود راروي از خود و وضع موجود است، ميف
ھاي  گون و در مناسبت گري متنوع و گونه ھاي دخالتدھند كه در فضا شھرونداني تشكیل مي

قرار ... ھاي سیاسي، فرھنگي، ايدئولوژيكي ھاي حاكم، اعم از قدرت مشاركتي، مستقل از قدرت
ما، روندي ناھموار، نامستقیم، نامنسجم، مختلط،  يهرھايشي به ديد -و سرانجام، خود. گیرند مي
ھم در درون  گر رضي، ھم در مناسبات خود با نیروھاي سلطهتعا. ويژه تعارضي استه ب... گانه و چند
ھاي مختلف اجتماعي، طبقاتي،  ھاي موجود میان خود، در موقعیت در تضادھا و اختالف:  خود

ھا،  اجتماعي، در تنوع تجربه تغییر اي براي اي و پروژه ھاي برنامه فرھنگي خود، در اختالف
 ...ھا و ھا، مطالبه خواسته

، ناھموار و اييبندي كلي از مسیر معم از يك جمع  آينده و به عنوان اختتام بحث، پس يدر شماره
 آن چه كه ادعاي ما- باشند ھاي آن مي نشانه  و ماركس  كه پروتاگوراس »سیاست « دنامسلم در نق

ھا را در اختیار  بحث در اين سلسله  همورد استفاد ينامه كتاب -ھا بوده است در طول اين نوشته
 .دھم دوستان عزيز قرار مي

 
 
 
 
 
 


