
 ۷۲ـ۵۳ص  ،۱۳۹۷ مستانز، ۳۷، پياپي اولهم، شماره دسال    _______________________________    
1  

  
  

  ماتریالیسم تاریخی ۀنظری شناختی بررسی انتقادي مبانی انسان

 دانشجوي دکتري فلسفه علوم اجتماعی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی/  ظاهر یوسفی     و سـطح چهـار فلسـفه اسـالمی 
  Z_yusufi115@yahoo.com   العالمیه المصطفی جامعۀ

   sharaf@qabas.netشناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی دانشیار گروه جامعه/  الدین سیدحسین شرف
  20/12/1397 پذیرش:ـ  07/07/1397 دریافت:
  چکیده

شود. اندیشـه و تکـاپوي شـناختی     معرفت شناخته می ۀدر عرص، معناي مدرن آن به ظهور و درخشش انسان عصر جدید با
 چرخـد.  و مـدار انسـان مـی    مدرن به نوعی بر محور مقوالت علمهمۀ  است و عصر این آرایش معرفتی ةکنند نییتعانسان 

بـر مبنـاي تلقـی     شناختی پررنگـی دارد و  شناختی، مبناي انسان مبانی هستی عالوه بر، ماتریالیسم تاریخی مارکس ۀنظری
ـ ؛ وجهی از هستی اجتمـاعی انسـان  ، ي شده است. مارکسبند صورتریزي و  خاصی از انسان پی را محـور و  » کـار «ی یعن

نظـر مـارکس، جهـان    بـر اسـاس   تـاریخی اسـت.    ـ  یالکتیکی خود قرار داده که هم مادي و هم اجتماعیدمبناي تحلیل 
بـا همـه اشـکال و صـور مختلـف آن،      ، تـاریخی  ـ  اجتماعی نهادهاي اشکال آگاهی و ها، ها و نمود  نماد ۀیعنی هم، انسانی
اي عینیـت یافتـه و    از تـاریخ بـه گونـه    مرحلـه  هـر ها و تبلوراتی کـه در   انند؛ جلوهیند عمل و کار انسابرمحصول و  صرفاً

ضمن تقریـر اجمـالی نظریـه ماتریالیسـم تـاریخی      ، تاریخی و اجتماعی را شکل داده است. این نوشتار ةمختصات هر دور
 قرار دهد.را مورد بررسی تحلیلی و انتقادي  ی آنشناخت انسان مفروضاتترین  مارکس، سعی دارد مهم

  ی، ازخودبیگانگی، کمونیسم، کارل مارکس.شناخت انسانماتریالیسم، ماتریالیسم تاریخی، مبانی  ها: کلیدواژه
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  مقدمه

منـد بـوده اسـت.     خویشتن خویش بهره ةانسان در طول حیات تاریخی خویش، همواره از نعمت تأمل و اندیشه دربار
اسـت. دیـن، عرفـان یـا       ها و رویکردهاي متفاوت بهـره بـرده   از روش، انسان در فرایند شناخت و تفسیر هویت خود

تاکنون از منظـر آنهـا     اند که انسان هاي مختلفی بوده ها و دریچه شهود، اسطوره، فلسفه یا تعقل، علم و تجربه، روش
ارائـه  » انسـان چیسـت؟  «یعنـی  هایی را در برابـر پرسـشِ اساسـی او     خود، پاسخ ۀیک به نوب هریسته و نگربه خود 

اند. طبق یک نگرش، انسان داراي مراتب و اطوار وجودي اسـت و تبـار انسـان در نفخـۀ الهـی و دم ملکـوتی        کرده
ی تعریـف و ترسـیم   تعـال  در تشـبه و تقـرب بـه حـق    ، غایت صیرورت وجـودي انسـان   .شود جو میو ی جستتعال حق
رگ و ریشۀ هویت انسان در تبار  ی غربی،شناس انسانیکرد تجربی غالب در  در سر دیگر این طیف یعنی رو ؛گردد می

 هاست. واقع، محصول روند تکاملی پیشینیه شود و انسان ب وجو می تر از او جست جانداران پست
هاي مختلف، هریک به اقتضاي چارچوب معرفتی خود، به انسان  دهد که اندیشمندان حوزه تاریخ اندیشه نشان می

 عنوان به. در سامانه معرفتی ماقبل مدرن، جهان واجد نظم الهی متقن است. انسان اند دهیشیاندو موضوعات مرتبط با او 
موجود و مخلوق خداوند در کنار سایر مخلوقات و بلکه اشرف آنها جاي دارد. با حدوث و ظهور دورة مدرن، انسان به 

را از دوران گذشـته   اساساً، عصر مـدرن نهد و محور تفکر و اندیشه قرار گرفت. آنچه  یکباره به مرتبۀ الوهیت گام می
معناي مدرن آن ـ  به» انسان«فردي به نام  دهد، ظهور موجود ویژه و منحصربه آن را شکل می متمایز ساخته و ماهیت

در چنین فضایی پرسش از انسان بر مبناي روایت خودش  قاًیدقمعرفت ـ در عرصۀ اندیشه است.   ابژه وۀ سوژه مثاب به
 محـور  بـر شود و همۀ مقوالت علم مدرن،  شناسی فراگیر می پرسش، گفتمان انسان یابد. در پرتو این امکان طرح می

). 571، ص 1389رود (فوکو،  می» یشناخت انسان«یابد. به تعبیر برخی، تفکر به خواب عمیق  هستی انسان سامان می
زیستی و جهـان   هاي ناگون، همۀ ساحتاي که به اشکال گو هاي پیچیده در متن این وضعیت نوین، انسان با بحران

شـود. بسـیاري از مکاتـب فلسـفی نـوین، همچـون پدیدارشناسـی،         پرتنوع او را فراگرفتـه، دسـت بـه گریبـان مـی     
مسـائل و   اگزیستانسیالیسم، هرمنوتیک، مارکسیسم و... در همین ارتباط اعالن موجودیت کرده و هر یک به نوعی با

  ند و از انسان و احواالت وجودي و زیستی او تفسیرهایی به دست دادند.شد درگیر  مدرنتنگناهاي انسان 
دقیقی از جهان مـدرن، سـعی وافـري     توصیف نسبتاً اندیشمند آلمانی، ضمن ارائه )1818- 1883( کارل مارکس

ـ تارهاي  دارد تا تعارضات و تناقضات، سویه و روابـط ناسـالم درون آن را برجسـته و تحلیـل کنـد. اوج توصـیف        کی
دود  ،سـخت و اسـتوار اسـت    آنچـه  هـر «از جامعۀ بورژوایی در عبارتی از مانیفست او انعکاس یافته اسـت:  ، مارکس

شوند با صبر و عقل بـا   آدمیان ناچار می آخر دست گردد و دنیوي می ،مقدس است آنچه هر ؛رود شود و به هوا می می
  .)11، ص 1379برمن، ( »گردند روبرونوعان خویش هم با روابطشان وضعیت واقعی زندگی و

مباحثات زیادي  ؟دهد نقد جهان بورژوایی را بر چه مبنایی انجام می مارکسسؤالی که در اینجا مطرح است اینکه، 
شناسانه دارند، با  بر سر پیوستگی آثار اولیه او، که بیشتر صبغۀ فلسفی و انسان مارکسو مفسران اندیشه  بین شارحان
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از ایـن   اند، درگرفته است. فارغ که بیشتر به تحلیل اوضاع اقتصادي اجتماعی زمان وي معطوف آثار دوران پختگی او
 ، ادعا کـرد کـه  نندیب یم، پیوند معرفتی محکمی مارکسفکري  ی که میان دو دورةکسان با صدا توان هم مباحثات، می

، هم در آثار اولیه و هم در آثار »بیگانگی«است. مفهوم  مارکسترین کلیدواژه کل پروژه  ، محوري»بیگانگی«مفهوم 
، به تناقضات مارکس). 303- 283، ص 1392، فصل سوم؛ مارکوزه، 1386، کانونی است (ر.ك: لوویت، مارکسمتأخر 

زیرا انسان مدرن در تمامیت انسانیتش،  ؛اندیشد انسان می» ازخودبیگانگی«داري در چارچوب مفهوم  و ابهامات سرمایه
داري اسـت. فهـم دقیـق بنیادهـاي      عنصر اصلی و مبناي بنیادین مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادي جامعه سرمایه

عنوان موضوع پژوهش فلسفۀ اجتماعی، تنها در صورتی ممکن است که سرشت و مفروضات نظام  ، به»داري سرمایه«
  م آن توضیح داده شود.اجتماعی و اقتصادي آن، در خصوص انسان و جهان او تبیین شده و لواز

کند، تـاریخی اجتمـاعی اسـت نـه      در تحلیل انسان و فرایند تکوین و تطور جوامع انسانی اتخاذ می مارکسمنظري که 
داري است. از نظر وي، جامعه  هدف او از این تحلیل، یافتن راهی براي رهایی انسان از سلطه و انقیاد نظام سرمایه متافیزیکی.

کـه خـود اشـاره     غیرعقالنی و جامعه انسانی ناانسانی شده [استثمار شده و انحطاط یافته] اسـت. او چنـان  اي  بورژوایی جامعه
، ص 1381(مارکس، » هاي حقیقی یا اصیل بدل کند ها[ي تحت سلطه] را به انسان انسان«کند، گستاخانه میل دارد که  می
  دهد. که با پیروزي خود، به بیگانگی انسان براي همیشه پایان میدهد  ، رهایی انسان را به موقعیت پرولتاریا ربط میمارکس). 4

ارائه هر نوع تحلیل علمی در خصوص جهان اجتماعی، فرهنـگ،   تردید بیمنازعات جاري در این بخش،  ازفارغ 
یـا مضـمر در   ، صـورت صـریح    اقتصاد و سیاست، آگاهانه و ناآگاهانه برفهم و برداشتی از انسان مبتنی است کـه بـه  

شناختی منـدرج   انسان هاي ترین مؤلفه در حد امکان، مهم یم تاهست بر آنپژوهش، ظریه مربوط حضور دارد. در این ن
  را شناسایی و تحلیل کنیم. مارکسدر نظریه ماتریالیسم تاریخی 

  بنیاد ماتریالیسم تاریخی ۀمثاب  انسان به

در خصـوص   مـارکس مایه و اساس اندیشه  بن شود، مییاد » ماتریالیسم تاریخی«به  صورتی از ماتریالیسم که از آن
، خود مارکسدهد. ماتریالیسم تاریخی که به ادعاي شارحان و مفسران  دست میه هستی، انسان، جامعه و تاریخ را ب

اسـت کـه عناصـري از تفکـر فلسـفی و       دهیچیپاي  گاه از آن به صراحت و وضوح سخن نگفته، اندیشه هیچ مارکس
ی خاصـی  رمعرفتـ یغهـاي معرفتـی و    نیازمند بررسی زمینه، شک، فهم دقیق آن بی .در خود داردغیرفلسفی غرب را 
است. براي فهم ماتریالیسم تاریخی، توضیح برخی از  گرفته  شکلدر بستر و موطن آنها بالیده و ، است که این نظریه

  د.رس ناپذیر به نظر می صورت عام اجتناب  به، اصول مهم و بنیادین ماتریالیسم
هـاي   عنـوان یکـی از شـیوه    به، گیري تفکر فلسفی در غرب، همواره ماتریالیسم در مقابل ایدئالیسم از آغاز شکل

  صورت عام بر اصول ذیل مبتنی است:  به، ممکن براي تبیین هستی مطرح بوده است. ماتریالیسم
سرشت این سنخ اندیشه ، »طبیعت مادر است« ةشود. گزار چیز از ماده و حرکات و تطورات آن ناشی می  همه. 1

هـاي   اندیشه ۀترین احساسات انسانی و هم تا صمیمی ها گرفته از کهکشان، چیز در عالم هستی  کند. هر را روشن می
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  شوند. نیان ماده و با ارجاع بدان تبیین میبهاي مختلف، بر  معطوف به واقعیت، انسانی
تکامـل مـادي،    وردهآترین فـر  عالی، ماده وجود ندارد. روح هرگز جداي از، روح است و (ذهن) روح موجد ةماد. 2

  شکل فعالیت انسانی است. ترین ترین مرحله رشد جانوري و پیچیده یافته سازمان
حیـات و بقـاء داشـته باشـد. ایـن      ، از مادهتواند جداي  اما روح نمی طبیعت، هر چند مستقل از روح وجود دارد،. 3
پـا بـه   ، ها پیش از آنکه بشریت یا هر موجود متفکر دیگري مدت، ضروري اصل دوم است. جهان مادي ۀنتیج، اصل

امـا هسـتی از تفکـر    ، خیـزد  یبرمـ تفکـر از هسـتی   : «فوئربـاخ وجود داشته است. به بیان  عرصه عالم وجود بگذارد،
 .)51، ص 1388فوئرباخ، » (خیزد یبرنم

یرمـادي و  غهـاي   خـدایان، ارواح، و جـوهر   نـوع الوهیـت، خـدا یـا     یالیسـم، وجـود هـر   ماترطبق این اصول، . 4
، 1394ر.ك: نواك، ( کند گذارد، نفی می یر تأثي طبیعت و افعال درونی و بیرونی انسان و... ها برکنشکه ، متافیزیکی

 ).53- 51، ص 1357؛ راسل و همکاران، 59- 35تا، ص  ؛ کنفورت، بی7- 5ص 
انـد کـه بـا ارجـاع      هـاي مختلـف   اصلی ماتریالیسم در دیدگاه  نماي و سرشت م هاي عا شاخصه یباًتقر، این اصول

تغییـرات  ، یخی خـود تـار در طول حیات ، توان تفکر ماتریالیستی را از غیر آن تمییز داد. اندیشه ماتریالیسم می، ها بدان
طول تاریخ بر بنیـاد آن،   در، هاي متنوع و روبناهاي متکثري محتوایی زیادي را تجربه کرده و صورت صوري و بعضاً

هـاي   هـاي اصـلی نیـز مشـمول قرائـت      محتوا و گـزاره در شکل و فرم که در  تنها نه، یالیسمماترطراحی شده است. 
اساسـی   دائـم یـک واقعیـت   » حرکت در  ةماد«این باورند که  بر هر چند عموماً، ها ناهمسانی بوده است. ماتریالیست

همواره در معرض تغییر بوده و ، عوارض آن ماده، حرکت، ارتباط ماده با حرکت و سایراما تلقی و تفسیر آنها از ، است
  هاي تفسیري مختلفی در میان آنها شکل گرفته است. دیدگاه

گیـري   بـا وام ، مـارکس بنیاد نهاده بـود.   هگلفکري است که  خطهمان امتداد در ، مارکستاریخی  ماتریالیسم
عنـوان فیلسـوفی    بـه ، هگل د.کري بند صورتیالیسم تاریخی را ماترو نقد آنها،  اخفوئربو ماتریالیسم  هگلدیالکتیک 

 دانـد.   روح مطلـق مـی   است، جهان عینی را محصول خودآگـاهی  اندیشه فلسفی جدید و ایدئالیسم ایستاده ۀکه در قل
رسـاند. منطـق ایـن ظهـور نیـز       یمـ قالب جهـان بـه ظهـور     را در ی برسد، خودخودآگاهبراي آنکه به ، روح مطلق

بر اساس تضـادها و تناقضـات درونـی عمـل کـرده و پـیش        ؛داراي خصوصیات پویایی و تحرك است یالکتیکی ود
  شود. ساختار و حرکت اندیشه مشتق می از ، اندیشه واقعیت نخستین و طبیعتهگلدر تفکر  رود. می

ترین  مهم یغ نقد برده است.ت یرزتمام، به  صراحت بهود را است که تفکر استاد خ هگلنیز از جمله شاگردان  فوئرباخ
را شـکل   هگلعناصر محوري تفکر  که ی و فلسفهشناس زدانهمانی ی ینا. نفی 1هاي مورد انتقاد او عبارتند از:  محور
یـت تحـت   بود که در اندیشه او، در نها در ابتدا موضوعِ کالمیِ تجسد خدا در قالب مسیح هگلاند. مسئله اصلی  داده

روح مطلق چیزي نیست جـز روح مرحـوم   «. از دید وي، بندي فلسفی یافت عنوان ارتباط نامتناهی با متناهی صورت
، در اصول فلسفۀ فوئرباخ). 117، ص 1387(لوویت، » است سرگردانشناسی که چون شبحی در فلسفه هگل  یزدان

 ).59- 49در این خصوص توجه داده است (همان، ص  هگلمهم اندیشه  و تناقضات صراحت به اشکاالت  آینده به
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نجـات داد.   خودکفـا فلسـفه را از دام تـوهم اندیشـۀ     بر این باور بود که باید فوئرباخهمانی اندیشه و واقعیت:  ینا. نفی 2
فتـار آمـده   بـدان گر  یی اندیشه، در عین اتکاي طبیعت (اعم از جهان و انسان) به آن، معضلی بود که فلسفۀ ایدئالیسمخودکفا

وجـه دیگـري    صرفاًکل جهان را  واقع درشود،  شروع می »کنم پس هستم یمفکر «در قالب » هستم«بود. ایدئالیسم که از 
دگـر  «را در قالـب  » خـودم نیسـت  « ؛ یعنی آنچـه »دیگر«نیز  هگل بیند. یمید بر من تأکبا » دیگر من«از خود خویشتن، یا 

بـروز نـوعی    ب، موجهگلدر فلسفه  جمله از دکارت ازمعضل در فلسفۀ مدرن پس این  وجود کند. تفسیر می» بودگی خودم
  ).120- 119، ص 1387واسطه فلسفه قرار گرفت (ر.ك: لوویت،  یبانگاشت  یشپی در مشاهدات شد که ناشدنشکافی پر 
فلسفه، بخشی از انسـان را  زدایی از  براي توهم ، در فلسفۀ ایجابی خودهگل ۀبراي ویران ساختن کاخ رفیع فلسف فوئرباخ

هستی در  وایجابی نباید از خدا، امر مطلق  ۀکه علیه تفکر انتزاعی است؛ یعنی حس و احساس را وارد نمود و مدعی شد: فلسف
که شرایط  آنجامعناي مرسوم آن، بلکه طبیعت تا  اما نه از طبیعت به عنوان نقطه عزیمت خود آغاز کند. بلکه از طبیعت به خود،
قرار داد. بـه  » دار استخوان و  پوستانسان گوشت و « مبناي فلسفۀ خود را فوئرباخاساس،  نیبرادهد.  می لیتشکبشر را  وجود

رود که من یک موجود محسوس و واقعی هستم و بدن من، [همان] خود من  ین اصل پیش میبا افلسفۀ جدید «بیان وي، 
)Egoو محسوس استوار اسـت،   یافتنی دستن بنیان این فلسفه، بر وجود ). چو67، ص 1387(فوئرباخ، » ) و وجود من است

  گیرد. انسان قرار می ازجملهتنها حس است که بسان خورشید آشکار مبناي شناخت همۀ امور 
ـتخوان  و  پوسـت ، بـا موضـوع انسـان گوشـت و     فوئربـاخ فلسفۀ جدیـد   ین و فردتـر  منحصـربه  تـرین،  دار، ملمـوس  اس

تولید کرده اسـت. روشـن اسـت     شمول جهانبر مبناي این انسان، معرفت  و ساخته است  فلسفی را برترین ابژة  شمول جهان
  اند. ینراستهاي این وجود  و علم تجلیات یا بازنمود ین، فلسفهد هاي فرهنگی، همچون هنر، که همه معارف و یافته

صـورت    ، روند کلی تاریخ را بـه باخفوئراندیشی  و مادي هگلیالکتیک دیعنی ؛ فکري ۀبا تلفیق دو مؤلف مارکس
براي انسان واقعـی   ، اوالًهگلروح مطلق  با نقد، این بود که ه شدکه اشار ، چنانفوئرباخ کار دهد. تکاملی توضیح می

بـا  ، فوئربـاخ بر این باورنـد کـه    انگلسو  مارکساما  .داد قرار، آن را مبناي فلسفه خود و ثانیاً جایی در فلسفه باز کرد
[عینـی و   شود تا این انسـان انضـمامی، بـه انسـان     انسان انضمامی خود نتوانسته است تا آنچه را که سبب میطرح 

، فتـه تبلور یا هاي حسی موجود، ، فراتر از کلیشهخودکفاو در قالب انسان رهایی یافته و  ها] بدل شود رهاشده از کلیشه
امـا هنگـامی از   ، بر مبناي انسان انضـمامی پـیش رفتـه    یتا سطحهر چند  فوئرباخ ۀبسط دهد. به بیان دیگر، اندیش

  شود. انتزاعی می شدت  بهگوید، اندیشه او  روابط انسانی جاري در سطحی فراتر، سخن می
حـواس اسـت، ویژگـی ممتـاز اندیشـه او نسـبت بـه         که انسان نیـز موضـوع   فوئرباخ، تشخیص مارکساز دید 

، کنـد  درك می» حواس موضوع«ۀ مثاب به صرفاًاما مشکل او این است که انسان را . دیآ یم حساب  بهماتریالیسم ناب 
عضـو   صـرفاً آن را بنیاد کار خود قرار داده است. انسان در این تلقـی،   فوئرباخانسانی که » فعالیت حسی«ۀ مثاب بهنه 

انسان پرکتیکال، تـاریخی و  ، جهینت دراست.  شده  گرفتهنادیده ، گرانید بامنفرد بورژوازي است و فعالیت و ارتباط او 
هرگـز بـه   «ماند و  و نظریه می همچنان در سطح انتزاع فوئرباخ، مارکساجتماعی بدون شرح رها شده است. از دید 

۵۸        ،۱۳۹۷اول، زمستان  شمارهدهم،  سال  

مـارکس و  ( »شـود  موفـق نمـی   دهند یمۀ کل فعالیت حسی زندة افرادي که آن را تشکیل مثاب بهدرك جهان حسی، 
اي از روابط اجتمـاعی   هستی او، مجموعۀ درهم تافته ۀ، انسان و هممارکسز دید زیرا ا؛ )302، ص 1389همکاران، 

، و کنـد  ینمـ که ماتریالیست است به تاریخ توجه  آنجافوئرباخ، در «گوید:  می فوئرباخ بردر نقد نهایی خود وي است. 
  .)همان» (، ماتریالیست نیستپردازد یمبه تاریخ  که آنجا در

دهـد کـه    یمیالکتیکی خود قرار د، وجهی از انسان را مبناي تحلیل فوئرباخي انسان واقعی فردي جا  به، مارکس
، در واقـع، کـار را   مـارکس  نیسـت. » کـار «چیزي جز ، آن وجه. داراي هویت جمعی است هم مادي و تاریخی و هم

  رسند. یمی خودآگاهها از طریق کار به  ی است که انسانو مدع جایگزین روح مطلق هگلی کرده
تـاریخی و اجتمـاعی    همه انواع نهادهاي یدکنندةتولو عمل جمعی اعضاي جامعه،  »پراکسیس«، مارکساز دید 

 هـا و  یگر، همـه نمـاد  درت باع به سیاسی، مظاهر فرهنگی و غیره) است. ي،اقتصادهاي تولید، کاالها، نهادهاي  (ابزار
جامعه و تاریخ است. جامعه و تـاریخ، خـود نیـز چیـزي جـز      انسان در  نمودهاي موجود در عالم انسانی، بازتاب عمل

از این موتـور محـرك تـاریخ و     ها انساناین است که ، مل در این میانأقابل ت  ۀیند عمل و کار انسانی نیستند. نکتابر
بشر، کار انسانی در  حیات از تاریخِ مرحله هر در آگاهی کامل ندارند.، هاي مختلف اجتماعی تاریخی برسازندة صورت

  زند. یمي خاص یک جامعه را رقم بند صورتیابد و  اشکال آگاهی تبلور و عینیت می وها  روابط تولید، نهاد چارچوب
شـوند   راستاي تولید اجتماعی حیات خود، وارد روابط معینی مـی  ها در انسان«به بیان برخی شارحان اندیشه وي، 

ـ   ةو مستقل از اراد ریناپذ اجتنابکه  هـاي مولـد    معینـی از تکامـل نیـرو    ۀآنان است؛ یعنی روابط تولیدي که بـا مرحل
دهـد کـه بـر     ي واقعی را تشکیل میربنایزروابط تولید ساختار اقتصادي جامعه، این . مجموع استنطبق مشان  مادي

لیـد حیـات مـادي،    شود. شیوة تو معینی از آگاهی اجتماعی برپا می هاي متناظر با شکل آن روبناي حقوقی و سیاسی
 .)76- 75، ص 1392باتامور و روبل، ( »سازد ی مشروط میطورکل بهاجتماعی، سیاسی و فکري را  سرشت کلی حیات

ـ حـاکم   تولیـد  روابط و بر مبناي تضاد ابزارهاي تولیدرا تاریخ  فرایند تغییر، مارکس ر مراحـل معینـی از فراینـد    ب
بـا جهـان   ، نیروهـاي تولیـد پیشـرفته    آید که پراکسـیس و  زمانی پیش می، دهد. این وضعیت توضیح می تکامل آنها

  شیئیت یافته و روابط تولید در تضاد قرار گیرند.
یـا آنچـه جـز بیـان  ـ با روابط تولید موجود هاي مولد مادي جامعه در مرحله معینی از تکاملشان نیرو

شوند.  ، وارد تناقض میاند بودهندرکار ا تاکنونروابط مالکیتی که درون آن  و ـ قانونی همان چیز نیست
شـوند.  ي آنها تبـدیل میپابندهاهاي مولد بودند، اکنون به  هاي تکامل نیرو این روابط که زمانی شکل

بیش و کم اقتصاد، کل روبناي عظیم، ادیبن درشود. با تغییر  هاي اجتماعی آغاز می آنگاه دورانی از انقالب
 .)76 ص شود (همان، دگرگون می سرعت  به

شـود و   یا بخشی از جامعه ظاهر می تاریخ، اوج توانایی و کار انسان در یک طبقه دوره از فرایند ، در هرمارکس از دید
هـاي آن،   تـاریخی را شکسـته و از دل ویرانـه    ةدور یـک  حـاکم در  ۀیافت جهان شیئیتۀ کار این طبقه است که پوست

 شـدت   به مارکس نظر ازي آن بند صورتداري که  یهسرمارو، در جهان  ینازادهد.  می شکل راصورت جهان جدیدي 
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 جـز ایـن  . کنـد  ظهورمحرك تاریخ  عنوان بهیافته، اگر بورژوایی پایان تاریخ نباشد، باید طبقۀ دیگر غیربورژوا  شیئیت
تاریخ ظهور کند و جهان محرك  عنوان بهتواند  ، میخود هاي خاص با ویژگی، نیست. پرولتاریا طبقه پرولتاریا (کارگر)

  است.» کمونیسم« ، پایان تاریخ یا همانمارکسآن جهان از دید . آورد یدپددیگري را متناسب با عالیق خود 
 و متفکـر و نـه   ورز موجودي اندیشـه  ۀمثاب را نه انسان به مارکسماتریالیسم تاریخی  ۀمسلم است که بنیاد اندیش

. ایـن عمـل و فعالیـت    سـازد  یبرم موجودي فعال و کارگر ۀمثاب به انسان بلکه ،احساس ابژه و موضوع ۀمثاب بهانسان 
کلی حیـات اجتمـاعی،    ، شیوة تولید جاري در جامعه است که اموري چون سرشتتر یکلو به بیان  مادي و اقتصادي

  بخشد. آگاهی انسانی و تاریخ را تعین می
بر بنیاد  نکه ماتریالیسم تاریخی راایبا تلقی عامیانه از ، ریخیباید توجه داشت که میان این تفسیر از ماتریالیسم تا

در انسان را کسب پـول و داشـتن رفـاه مـادي      یشناخت روانترین محرك  کند و قوي تفسیر می ها منافع مادي انسان
و تکـاپوي   تالشو  آنها ةدر معد، بشر کلید فهم تاریخداند، تفاوت عمیقی وجود دارد. بر اساس این تفسیر،  بیشتر می

، تـاریخی  مبتنـی اسـت کـه ماتریالیسـم     این فـرض  چنین تفسیري بر. نهفته است مادينیازهاي براي ارضاي ، آنها
کـه روشـن اسـت     . درحـالی هاي روانی انسـان اسـت   و مشوق ها ی و عالقمند به بررسی انگیزهشناخت رواناي  نظریه

  ).26، ص 1385فروم، ( اي اجتماعی تاریخی است ظریهی که نشناخت روان ۀنه یک نظری، ماتریالیسم تاریخی در کل

  بنیاد ماتریالیسم تاریخی ۀمثاب هاي انسان به ترین ویژگی مهم

او، در تلقـی   هـاي  ترین ویژگـی  دهد، الزم است به مهم را شکل می مارکسازآنجاکه انسان بنیاد ماتریالیسم تاریخی 
  مورد نظر وي فراهم آید. شناختی هاي انسان تاریخی، بر بنیاد مؤلفهتري از ماتریالیسم  تا فهم دقیق اشاره شود مارکس

  موجود جسمانی و طبیعی ۀمثاب . انسان به1

از جمله انسان نظـر  ، عالم هستی بهاو تنها از این منظر  .، در کل بر بنیاد ماتریالیسم استوار استمارکستفکر فلسفی 
ابعـاد  همـۀ  این است که او موجـودي جسـمانی اسـت و     سانان ةدربار مارکساساس، فرض نخستین  کند. براین می

واقعی  که هر نوع فهم کند یمدر آثار خود اشاره ر کرطور م به. وي دهد ي انسان را به وجوه مادي او تقلیل میفراماد
ـ ، آدمی صاحب آگاهی اسـت «همراه شود. و ا باید با درکی از طبیعت جسمانی، از امور ذهنی و روحی انسان  ی نـه ول

مارکس و انگلس، ( »آورد که ماده به ستوهش می شود یممصیبت دچار  این از همان آغاز روح به زیرا؛ آگاهی مطلق
بر پیوند ذاتی آگاهی و بدن جسمانی تأکیـد دارد.  ، بدن در تلقی دکارتی ثنویت ذهن و رد با مارکس. )19، ص 1395

در برابر کسانی که بـراي  ، آلمانی يدئولوژیاو  1844 ي اقتصادي فلسفیها نوشته دستدر  ازجمله، وي در آثار خود
گیـرد و بـا تأکیـد     سخت موضع می کاهند، فرو می و یا هستی آدمی را به ایده و آگاهی ها هستی مستقلی قائلند ایده
انسان واقعی و جسـمانی، انسـانی   « یعنی؛ بر انسان عینی باید، دارد که فهم درست و واقعی از انسان اظهار می، تمام

 کنـد و بـا   هاي طبیعت زنـدگی مـی   ، انسانی که با دم و بازدم نیروستدیا یم وسخت سفتکه با پاهاي استوار بر زمین 

۶۰        ،۱۳۹۷اول، زمستان  شمارهدهم،  سال  

و در یک کـالم،   »کند هاي بیگانه مستقر می همچون عین خویش را هاي ذاتی عینی و واقعی یابی خود، نیرو تیخارج
  ).241، ص 1377مارکس، ( دانسان جسمانی مبتنی باش

این اصل محوري، تلقـی او  . دهد جسمانی او تشکیل می عتیطب ، اساس هستی انسان رامارکسدید  رو، از ازاین
موجـودي   ماًیمسـتق آدمـی  «: همچنین تصـریح دارد ، مارکسسازد.  ذات انسان متمایز می مورد در ها تلقی را از سایر

 ها و جهازاتی است کـه بـه   ، موجودي طبیعی و مجهز به قوا، نیروسو  کیاز  انسان. )242 ص (همان،» طبیعی است
از سوي دیگر، موجود انسانی به دلیـل داشـتن   . حرکتند أو منش  فعالدر وجود او ، هاي غریزي امیال و گرایش صورت 

 هـاي  به ابـژه  همانند سایر جانداران، موجودي نیازمند و مشروط است؛ نیازمند و مشروط وجود طبیعی، حسی و عینی،
یابنـد.   از طریق آنها تحقق عینی مـی  تنها، ي طبیعی انسانروهاین، مستقل وجود دارند صورت  عینی که خارج از او به

آدمـی از  «کنند. به بیـان وي،   در آنها اثبات و اظهار می دیگر، نیروهاي طبیعی انسان، زندگی خود را صرفاًرت باعبه 
ایـی عینـی     عنوان یک نیاز طبیعی انسانی، نیازمند ابژه گرسنگی به، براي نمونه. (همان)» شود اثبات می ها ابژهطریق 

اي است که خارج از آن وجـود   گرسنگی نیاز تصدیق شدة بدنم براي عین یا ابژه«یعنی غذا است. ؛ خود براي ارضاي
 دن و در همان حـال، عـین، طبیعـت و امـر    عینی و طبیعی و محسوس بو: «مارکساز دید  ).243(همان، ص  »دارد

 »بـراي چیـزي ثالـت، امـر واحـدي هسـتند       محسوسی در خارج از خود داشتن، یا عین، طبیعت و محسـوس بـودن  
ـ نها در. از روابط عینی فوق نباشد، وجود و مناسبات عینی ندارد برخورداربیان، اگر موجودي  (همان). بدین طبـق  ، تی

  (همان).» هستی غیرعینی یک امر پوچ و یک ناوجود است« ، یک ال وجود است:مارکسگفته 
آگاهی را مجزا از جهان  توان یماز جهان مادي اعتقاد داشت؛ یعنی » من« ، به لحاظ مفهومی بر استقاللدکارت

اظهار  صراحت بهوي  ماده است. وابسته به کامالً، آگاهی مارکس سمیالیماترکه طبق اصول  فیزیکی تصور کرد. درحالی
موجودي آگاه،  صرفاً، انسان نه مارکساز دید  بدن او با جهان فیزیکی است. ۀکند که آگاهی انسان محصول مبادل می

 تنها نه، نیبنابرا« بلکه موجودي مدرك است و آگاهی او تابعی از کنش متقابل میان قواي مدرکه و جهان مادي است.
(همـان).  » شـود  ت که آدمی در جهـان عینـی تأییـد و تصـدیق مـی     از طریق اندیشه، بلکه از طریق تمام حواس اس

آمیختگی بین شـخص و محـیط    درهمو نوعی  و، پیوندي درونی وجود داردابیرونی  طیمحاساس، بین انسان و  براین
و  ینیهاي ع شود و از سوي دیگر، ابژه انسان در روابط متقابل با طبیعت اثبات می سو، خود  کی ازطبیعی او برقرار است. 
سازند ... آنها  حیوانات، مواد معدنی، هوا، نور و...، از جنبه نظري، بخشی از آگاهی انسانی را می طبیعی از قبیل گیاهان،

  ).126 طبیعت، بدن غیرارگانیک انسان است (همان، ص ... اند انسان کیارگانسرشت روحانی غیر
 تمامـاً او  هاي ملکوتی و روح مجرد است. هستی بیعت و فاقد جنبهرو، انسان همانند سایر جانداران، جزئی از نظام ط ازاین

  گیري با نظام طبیعت تنظیم شود. این جهانی است. زندگی سالم مورد نظر او، آن نوع زندگی است که در جهت مادي و

 از هستی نوعی (ماهیت) برخوردارموجود  ۀمثاب . انسان به2

ـ ترد مـورد ، »سرشت انسانی«گرایان، چیزي به نام  ویژه نسبی اینک در غالب رویکردهاي علوم انسانی، به و انکـار اسـت.    دی
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مفروض این رویکردها، این است که انسان به هنگام تولد، همانند لوح سفیدي است که فرهنگ و جامعه، نقـش خـود را در   
انسـان، خـالی از ابهـام    » ماهیت«تصریحات و اشارات به  غمر ن مسئله به، در ایمارکسموضع  کنند. آن تصویر و ترسیم می

این برداشت و تلقی را تقویت کرده کـه وي اساسـاً    گویی وي، در باب تأثیر شرایط اجتماعی و تاریخی بر انسان، زیاده نیست.
  داند. اریخی اجتماعی مینیست. وي انسان را محصول تاریخ و برآمده از تغییرات ت قائلبراي انسان، ذات و سرشتی 

و سرشـت قائـل    سازد که وي براي انسان ذات در مواضع مختلف روشن می، مارکساما بررسی مجموع بیانات 
ـ تعر  قابل ی،شناخت روانفیزیولوژیکی و  ،یکالبدشناختی، شناخت ستیزانسان بما هو انسان را از جهت  يو. است و  فی

، مؤیداتی نیـز از برخـی مواضـع نظـري     مارکستوان عالوه بر تصریحات  داند. براي اثبات این مدعا، می شناخت می
هـاي   دوره در، آن يها جلوهمیان سرشت عام انسانی و ، مارکس دست داد.ه ب تفسیر بعضی از مسائل انسانی در، وي

ه سرشـت  یـی کـ  ا برداشت یا تلقـی  کند: می رد  صراحت  بهوي دو برداشت از انسان را  نهد. تاریخی مختلف تمایز می
که انسـان را فاقـد خصـلت    ، گرا تلقی نسبیت انگارد؛ و انسان را جوهري غیرتاریخی و همواره ثابت در طول تاریخ می

براي انسان ذات  وفرا رفته ، از این دو منظر داند. او خود بازتاب شرایط اجتماعی می صرفاً[=گوهر سرشتی] و  نهادین
بلکه جزئی از فرد منفرد باشد. ذات انسانی در واقعیت ، انی یک انتزاع نیستذات انس«رو،  ازاین شود. تاریخی قائل می
، به بیان دیگر، ذات انسانی در واقعیت خـود  .)38، ص 1387، مارکس» (اي از روابط اجتماعی است خویش مجموعه

تاریخ ناگزیر از دگرگـونی اسـت.    در صیرورت، امري برآمده از روابط اجتماعی و در عین حال تاریخی است. این ذات
هـر  به بخشی انسان توصیف کرد.  تحقق خود ۀتوان عرص سازد، تاریخ را می انسان، خود تاریخ خویش را می ازآنجاکه

 یـا اساسـاً  ، رسـد  در اینکه انسان ذاتی دارد که در پرتو زندگی و روابط اجتماعی به شکوفایی می مارکسحال، بیانات 
  اند. جز یک برساخت اجتماعی پویا و سیال نیست، مشوشچیزي ، سرشت وي ذات و

 عنـوان  بـه ، خود، همواره از سرشـت انسـانی   ۀشناسان ها و مواضع انسان در تشریح دیدگاه مارکس، خالصه اینکه
مبتنـی  ، و اجتماعی بودن انسان از مقوالتی همچون کار، ازخودبیگانگی مارکسکند. تحلیل  بنیاد تحلیل خود یاد می

  شود. ها اشاره می بدان اختصار  به، ادامه او از مفهوم ذات نوعی انسان است که در تصور بر

  اي براي تحقق ذات انسان هلیوس. کار 3

، انسان تنها با فعالیت، کنش ارادي، خـالق،  مارکسبخشد؟ از دید  چگونه ذات انسان را تعیین و تحقق می و چه چیز
دهـی و   تحقـق  در، موجود انسـانی بـدل شـود. فعالیـت تولیـدي و زایـا       تواند به یک است که می بخش يانرژزایا و 
مقوله اقتصـادي کـه    صرفاًنه » کار«در سطوح مختلف نقش محوري دارد. از دید وي، ، بخشی به ذات انسان عینیت

  است. فهم  قابل کار، تنها در ارتباط با  معناي جامع آن بخشی انسان به تحقق و خود شناختی است بیشتر امري انسان
اندیشـه، مشخصـۀ    ناگزیر به تولید اسـت و کـار تولیـدي، نـه آگـاهی و     ، اش انسان به اقتضاي سرشت جسمانی

کـه خـود را    انـد  گونـه  آنافـراد  «شـود.   تولیدي یافت نمی  جا، جز فعالیت انسان است. ذات انسانی در هیچ ةکنند نییتع
کننـد،   اینکـه چگونـه تولیـد مـی     کننـد و  تولید می آنچه، آنچه آنان هستند، با تولیدشان، با نیبنابرا. سازند متجلی می

۶۲        ،۱۳۹۷اول، زمستان  شمارهدهم،  سال  

، کنشـی بـا طبیعـت و تغییـر آن     هـم  وانسان از طریق کـار   .)39- 38، ص 1395، انگلسمارکس و » (مطابقت دارد
  .)دهد (همان رش میهاي خفته و قواي خود را رشد و پرو نیرو، این طریق ازو » دهد سرشت خود را تغییر می«

اسـت کـه    مسـلم یابـد.   فعالیت تولیدي حیوانات، تمایز می با دو مشخصۀ آزادانه و آگاهانه، از، تولیدي انسان کار
، ثانیـاً . هاي غریزي و جسمانی آنها اسـت  آزاد نیست، بلکه تحت اجبار نیاز ،اوالًحیوانات نیز تولید دارند، اما تولید آنها 

یعنی انسان حتـی زمـانی کـه فـارغ از نیـاز       ؛آزادانه و اختیاري است، که فعالیت تولیدي انسان نیست. درحالی آگاهانه
هـاي آنچـه را کـه     ویژگی دیگر اینکه، فعالیت او آگاهانه است. انسان ماهیت، ساختار و. کند جسمانی است، تولید می

- 38، ص 1395، انگلـس مـارکس و   ر.ك:پروراند ( در تخیل و تصور خود می قبالً، قرار است در عمل تحقق بخشد
بلکـه هـدف   ، گـذارد  بر روي ماده، نه تنها در آن تأثیر می کار ندیفراانسان در . )120 ص ،1392و روبل،  باتامور؛ 39

صـورت گـذرا،     باید نه به اش اراده بخشد؛ قانونی که دهد، نیز تحقق می را که به شیوه کارش قانون و جهت می خود
  (همان). در هماهنگی با آن باشد از آن تبعیت کند و فرایند کار که در کل

عنـوان   شود. امـا کـار بـه    اي براي بقاي فیزیکی او شمرده می لهیوسکار و فعالیت تولیدي انسان، اگرچه در گام نخست، 
ـلت  ؛شود او محسوب می» سرشت کلی«اي براي تحقق  ، وسیله»فعالیتی آزاد و آگاهانه«و » فعالیت وجودي«یک   زیرا خص

ـلت نـوع انسـان اسـت     «شود و  انسان، از طریق آن ظاهر می هاي حیاتی کلی انواع فعالیت بـه  ». فعالیت آزاد و آگاهانـه، خص
  ).133- 132، ص1377انسان چون هستی نوعی دارد، از فعالیت آزاد و آگاهانه برخوردار است (مارکس،  عبارت دیگر،

ـیوه       رسیدن به تولید که خود یک ، نه ابزاري برايمارکساز دید » کار«گفتنی است که  هـدف اسـت. کـار، بهتـرین ش
اگر انسان در کـار خـود بیـان     آفرین است. نفسه، رضایت براي اظهار و عینیت قواي روحی و فیزیکی انسان است که خود فی

 مـارکس  رو، ایـن گـردد. از  معنا بدل مـی  محتوا و بی نشود و تحقق نیابد، در آن صورت کار صورتی بیگانه یافته و به امري بی
  و از الغا و رهایی کار از وضعیت بیگانگی، سخن به میان آورده است. است قائلبین کار آزاد و کار بیگانه [کننده]، تفکیک 

 ذات انسانی ی انسان ازدورافتادگ ۀمثاب . بیگانگی به4

را در یک » بیگانگی«، هگلوام گرفته است.  فوئرباخو  هگلاین مفهوم کلیدي را از  مارکس ی چیست؟گانگیازخودب
و  بخشی در خارج ، روح در فرایند خودتحققهگلیافتگی مرتبط دانسته است. طبق نظر  چارچوب متافیزیکی، با عینیت

ي پیاپی است ها یگانگیازخودبو  ها یدگرشدگشود. تاریخ بشر، تاریخ این  می گانهیازخودبخلق بناهاي فکري و اجتماعی 
 مفهوم مارکسرسد. اما  ی میخودآگاهگردد و به  اش می که در پایان آنها، روح مالک جمیع آثار خود و گذشتۀ تاریخی

کند. از  شناختی مطرح می عنوان یک مشخصۀ جامعه ی را نه در یک چارچوب متافیزیکی و ماورایی که بهگانگیازخودب
  .دیآ یمیافتگی است که تنها در شرایط خاص اجتماعی پدید  ی، عینیتي و انحرافرعادیغصورت  دید وي، بیگانگی

اجتمـاعی غیرانسـانی سـخن     ها و شـرایط  از وضعیت، آثار دوران پختگی خود هم در آثار اولیه و هم در مارکس
 شـوند و انسـان را در یـک زنـدگی بیگانـه شـده و       مـی  معنـادار و  ارزشـمند از بین رفتن زندگی  گوید که موجب می
  سازند. هماهنگ با ذات انسانی گرفتار میغیر
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 در آندانـد و شـدت و اوج    هاي مهم تاریخ را، تاریخ هرچه بیشتر بیگانه شدن نوع بشر می یکی از جنبه، مارکس
رونـد   بیگـانگی در ذات «، مـارکس از دید  ،)175، ص 1386برلین، داري است. به تعبیر برخی شارحان ( نظام سرمایه

قـرار   نقـد  مـورد ی، گانگیازخودبجهان بورژوایی را به دلیل ویژگی  مارکس» اجتماعی و اصل و بطن خود تاریخ است
در تمام ، بیگانگی زندگی غیرعقالنی است؛ جهان انسانی ناانسانی شده است. صورتی از، دهد. این جهان از دید او می

، آن و بـه عبـارتی   اگر چـه صـورت برجسـتۀ   . سیاسی جریان دارد نهادهاي بورژوایی از دین و دولت گرفته تا اقتصاد
  بیگانگی اقتصادي است. ها، تمام بیگانگی ۀریش

شود. به بیان دیگر، بیگـانگی همـواره    مفهومی نسبی است و همواره در نسبت با چیزي تعریف می، »بیگانگی«
کند: بیگـانگی انسـان از محصـول     کر میجنبه براي آن ذ ي چهاراقتصادقلمرو  در، مارکساز چیزي است.  بیگانگی

=کـار)، بیگـانگی از طبیعـت انسـانی خـود و بیگـانگی از اجتمـاع        ( خـود  مولد وکار خود، بیگانگی از فعالیت تولیدي 
  ).136- 125 ، ص1377ر.ك: مارکس، ( همگنان خود

دارانـه کـار، کـارگر تملـک خـود بـر        در روابـط سـرمایه   از محصول خود، به این بیان توصیف شده کـه  بیگانگی کارگر
ـتر او    ،رو نیازادهد.  اش را از دست می محصول تولیدي ـتر      کارِ هـر چـه بیش قـدرت سـرمایۀ    موجـب تقویـت هـر چـه بیش

ـیله، کـارگر    . بـدین شـود  یمـ به خـودش   و کاهش موقعیت کارگر، براي اختصاص دادن محصوالت کارش گذار هیسرما وس
کنـد و فـراوردة آن،    شیئی که کار تولید مـی «، مارکسبه بیان  شود که خود با دستان خویش آفریده است. یقربانی قدرتی م

ـتقل از    مثابۀ چیزي بیگانه، به به ـتد  در برابـر او مـی   ،دکننـده یتولمثابۀ قـدرتی مس ). 213، ص 1392(باتـامور و روبـل،   » ایس
چه بیشتر تحمل رنج کند، جهان بیگانـه تولیـدات او، در جهـت    شود که کارگر هر  موجب می یافته بیگانگی، محصول عینیت

آفرینـد، خـود بـه کـاالي ارزانتـري       کاالي بیشتري مـی  هرچه کارگر. «گردد یمو خود وي بینواتر  تر رومندینضدیت با وي 
ـتن ارزش جهـان انسـان    تبدیل می ، ص 1377مـارکس،  (» هـا دارد  شود. افزایش ارزش جهانِ اشیاء، نسبتی مستقیم با کاس

 دهد. رود که کارگر واقعیت خود، تا مرز هالك شدن از فرط گرسنگی، را از دست می این نسبت تا آنجا پیش می ).125
عصـارة   کند. وقتی محصوالت تولیدي کـارگر کـه   ظهور می کارش ی، در نسبت کارگر باگانگیازخودبوجه دیگر 

اگـر  «؛ زیـرا  ساز باشـد  عمل تولیدي و مولد کارگر نیز باید بیگانه و بیگانه قاعدتاًالجرم و ، فعالیت اوست، بیگانه شود
تواند نسبت بـه محصـول فعـالیتش بیگانـه      نکرده باشد، چطور می گانهیازخودبکارگر در خود عمل تولید، خویشتن را 

عنصري خـارجی   نسبت به کارگر که کار ؟ ازآنجاشود یماما چه چیزي موجب این بیگانگی . )129همان، ص » (باشد
براي ارضاي نیاز خود کارگر نیسـت و بـه دیگـري تعلـق دارد،      یای  و خودجوش و دلبخواه و وسیله شود محسوب می

  :دارد گانهیبرو، کار خصلتی  نیست. ازاین هاي انسانی او خود کارگر و نیرو بخش تحقق
جه او از طریـق کـار نـه نتی کار براي کارگر خارجی است، یعنی بخشی از طبیعت ذاتی او نیست و در

کند. او  ی میبدبختخرسندي، احساس  يجا  بهکند و  بلکه خود را انکار می، کند تنها خود را تکمیل نمی
، جسـم خـود را فرسـوده بعکـسکـه  بخشـد، انرژي بدنی و ذهنی خود را آزادانه تکامل نمی تنها نه
  کند (همان). و روح خود را مسخ می سازد یم

۶۴        ،۱۳۹۷اول، زمستان  شمارهدهم،  سال  

تحقـق   ۀکـار وسـیل  . فعالیت وجودي، آگاهانه و آزادانۀ آدمی اسـت  نه صرف فعالیت اقتصادي که ،مارکساز دید  کار
 دسـت  ازهاي انسانی خود را  ي، کار ویژگیدار هیسرماتولید  ةاگرچه در شیو. اوستذات انسانی و تحول سرشت کلی 

، کنـد  یمي حیوانی خود آزادانه عمل کردهاکارانسان در درون این روابط، تنها در ، نتیجه اینکه شود. می و بیگانه داده 
  .)130ص (همان،  ي انسانی خویش چیزي جز یک حیوان نیستکارکردها دراما 

و از طبیعـت   همنوعانو محصول کار، پیوندي وثیق با بیگانگی انسان از خود، از  کار با، بیگانگی مارکساز دید 
اي  هاي گوناگون شخصیتش را به گونه تواند جنبه نمی، ارفرماکو  کارگر ازاعم ، داري دارد. انسان ساکن جهان سرمایه

نیـز بیگانـه    اش »هستی نـوعی «از  شود، از اجتماع بشري و می گانهیازخودبکه  گونه همان، کامل بپروراند. این انسان
خود و  انیم اوگردد که  ي پدیدار می ا صورت رابطه  از خویش و از طبیعت، به ی آدمیگانگیازخودبگونه هر. «گردد یم

، روابـط  کـار   میتقسـ داري و  نظـام سـرمایه  . )136ص همـان،  » (نماید می برقرارهاي متمایز از خویش  طبیعت با آدم
ها از طریق کاالهـایی کـه تولیـد و مبادلـه      کند. انسان ها را به روابط عینی میان اشیاء تبدیل می شخصی میان انسان

  شوند. شان با معیار و سنجۀ کاال سنجش و ارزیابی می هاي انسانی فیتظرهمۀ و  ابندی یمارتباط  هم باکنند،  می
اسـت. کـار    ناسـازگار و  از زندگی بیگانه شده، آن نوع زندگی است که با ذات انسـان، ناهماهنـگ   مارکستحلیل  ندایبر

انسانی است. در شـکل رایـج و بیگانـه شـدة       يها تواننفس انسانی و تحقق امکانات و  معناي حقیقی آن، میانجی تحقق به
کارگر در کار خـود، ذات خـود   «کند.  می ي ریجلوگهاي انسانی را فلج کرده و از تأمین نیازهاي واقعی انسان  آن، همه استعداد

توزیـع   ،مـارکس داري از دیـد   ). ایراد مهـم سـرمایه  287 ، ص1392، مارکوزه» (نماید ، بلکه آن را نقض میکند ینمرا تأیید 
  است.» هیوالي علیل«یی آن و تبدیل شدن انسان به معنا یبسازي کار به دلیل اجباري و  ثروت نیست، بلکه تباه ناعادالنه

  حیوانی اجتماعی  ۀمثاب . انسان به5

» physis« حکـم   بـه انسـان  «میـراث ارسـطویی اسـت.    ، است این آموزه که انسان حیوانی سیاسی یا مدنی بالطبع
، ). انسان بـالطبع 13، ص 1387ارسطو، ( »است شده  دهیآفر» polis«دولت شهر  که براي زندگی در موجودي است

، گـر ید  بیـان   بـه آن، بخشی از کارکرد ذاتی انسـان اسـت.    شهر غایت فرد و فعالیت در موجودي مدنی است و دولت
راستاي فضـیلت و هـم    هم تربیت دراینکه  به اعتبار، آن و زندگی در آن است ةو فرد ماد حکم صورت درشهر  دولت

صورت یا از قوه به فعـل را    سازد، نقش گذر از ماده به مجال و تسهیالت الزم براي تمرین و اعمال آن را فراهم می
  او یا حیوانی وحشی یا موجودي برتر از آدمی خواهد بود.؛ بشر دیگر بشر نیست، آن کند. بدون زیستن در ایفا می

(تریـگ،  » اسـت  zoon polikiokانسان به مفهوم لغوي کلمه یـک  « کند: نقل می را ارسطو ح، آگاهانه اصطالمارکس
آدمـی رشـد کنـد.     عنـوان  به تواند جامعه می انیم دریک حیوان، بلکه حیوانی است که تنها  تنها نه). انسان 160، ص 1382

یـا  » ذات نـوعی « که آن را به اصطالحی کند؛ میتوصیف » gattungswesen«، انسان را با واژة فوئرباخصدا با  هم مارکس
، کاربردهـاي متفـاوت   مارکسو  فوئرباخ ۀاست، در اندیش هگل. این اصطالح، که اصل آن از اند کردهترجمه  »وجود نوعی«
کاربرد آن، توسط این دو این است که انسان موجودي اسـت کـه در جامعـه     نیتر  همبسته یافته است. روشن حال  نیع درو 
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ـ ازابه تعامل او بـا دیگـران اسـت.     وابسته اساساًکند و شیوة زندگی هر فرد  دگی میزن  خصوصـاً  مـارکس ، در اندیشـۀ  رو نی
معنـی   بـه  Gesellschaftیا ( )Communityاجتماع یا «معنی  به Gemeinwesen( معادل غالباًمتأخر، این اصطالح  مارکس

بـا کـاربرد ایـن واژه، تأکیـدي ویـژه بـر اجتمـاعی بـودن انسـان دارد و           مارکسشود.  می برده کار  به») Societyجامعه یا «
ی از نـوع  کسـان  بـا است کـه  » حیوانی اجتماعی« عتاًیطبزیرا انسان  اند؛ همه بمرتبط  ذاتاًموجوداتی  ها انسانخواهد بگوید  می

  ).84- 83، ص 1387د، با دیگران است (ر.ك: وو کردن کارو  کردنی زندگه ب وابستهکند و بقایش  خود زندگی می
گویـد، بـه ماهیـت اجتمـاعی و      عنوان بارزترین مشخصۀ انسـان سـخن مـی    گاه که در باب تولید به آن مارکس

عبـارت از آن اسـت کـه در حـین      عنوان یک موجود انسانی بهتولید کردن «معطوف بودن آن به دیگري تأکید دارد. 
ام، انسانیت خـودم،   ام، ذات حقیقی در حین فعالیت فردي و کنم میانجی بیان بی زندگی شما را نیز بیان زندگی خودم،

  ).90، ص 1387(وود، » میانجی تصدیق کرده و فعلیت بخشیده باشم را بی »Gemeinwesen« ام یجماعتذات 
و ذات انسانی، یک امـر نـوعی و اجتمـاعی اسـت،      اوستی فرد مساوي با تحقق ذات انسانی بخش تیفعلخود  ازآنجاکه

، از ایـن  مـارکس داري از دید  بخشی فردیت دیگري تحقق بخشد. بیگانگی سرمایه تواند فردیت خود را بدون تحقق فرد نمی
اسـت؛ یعنـی هـر     داده  دست ازشود که تولید مشخصه انسانی بودن خود؛ یعنی تولید انسان براي انسان را  حقیقت ناشی می

  است. شده جادیاع خاص هر فرد، با منافع کلی اجتماعی شکاف بین مناف و ؛کند کس براي خود نه براي دیگري تولید می

  موجودي مختار یا مجبور  ۀمثاب انسان به .6

 مسـتلزم  و کنـد  یمبه مفهوم متافیزیکی آن را نفی ، و اراده آزاد انسان اریاختعاملیت،  ،مارکسآیا ماتریالیسم تاریخی 
  است. از دید وي، دوپهلوتا حدي مبهم و ، در این خصوص مارکسنظر  جبر است؟

این کار را در وضعیتی   پسندند؛ که می گونه بدانسازند، اما نه راست  ها خود تاریخ خویش را می انسان
  یعنـی؛ نـدیروبرو ماًیمسـتق. آنها در اوضاعی کـه بـا آن دهند ینمکه به انتخاب خودشان باشد انجام 

رسانند]. سنت همۀ  [این کار را به انجام می ،است افتهی  انتقالو  شده  مشخصاوضاعی که از گذشته 
  .)330، ص 1392تامپسون، کند ( همچون کابوسی بر ذهن زندگان سنگینی می گذشته درها  نسل

اند. فـارغ از   دست دادهه در این باب ب مارکسمتفاوتی از اندیشه  ي ، تفسیرهامارکس ازپس مارکسیستی  يها انیجر
و بـدون   ، سخن صریحمارکس. )225، ص 1387وود، ( اند محققانی است که مدعی حق با ها، این مباحثات و تفسیر

 لهیوسـ   بـه در ایـن بـاب کـه روبنـاي اجتمـاعی       مارکستوان از سخنان  زحمت میه ابهامی در این موضوع ندارد. ب
  معناي متافیزیکی آن را نتیجه گرفت. ی بهشود، جبر علّ بناي اقتصادي تعیین می زیر

بـر افـراد سـخن گفتـه       و نیز سلطه و کنترل آنهـا  ارادة افراد از استقالل مناسبات اقتصادي از، همچنین مارکس
کلیساي عالی انگلستان، انتقاد بـه  «نویسد:  مثال براي سلطه منافع اقتصادي میبیان است. براي نمونه، وي در مقام 

[یعنی انتقاد بـه ایـن    »را درآمدشنهم  و پذیرد تا حمله به اصل سی خود را می ۀگان ونه یساصل از اصول  وهشت یس
از برخی سـخنان   در عین حال،. )32، ص 1386مارکس، پذیرد] ( ال قرار داده، نمیؤاصل که در آمد کلیسا را مورد س

ی را نتیجه گرفت. نهایت چیـزي کـه از سـخنان مـبهم وي نتیجـه      یی علّجبرگرا توان ینم، دیگر و موارد مشابه آن

۶۶        ،۱۳۹۷اول، زمستان  شمارهدهم،  سال  

 شـود.  مندانه آنها موجب مـی  سر راه زندگی رضایت تسلط شرایط اقتصادي بر افراد، موانعی را براینکه شود  ه میگرفت
ناپـذیري از اراده   تقلیـل  يها مؤلفهگرایانه است، اما به  موجبیت ، اگر چه در ظاهرمارکسکلی  دگاهید، گرید رت باع به

کـه مسـیر    خواهـد  یمـ از مردم  مارکسنمونه،  کند. براي انسان نیز توجه دارد که موضع جبرگرایی او را تضعیف می
در نتیجه، ظهـور کمونیسـم قطعیـت یابـد.     . متناسب عمل کنند صورت  بهرا تشخیص دهند و  تاریخ خویش حرکت

امـا  ؛ وقوع خواهد پیوسته این است که انقالب در هر صورت، دیر یا زود ب مارکسیند تحلیل ماتریالیسم تاریخی ابر
  .وقوع آن را تسریع و زایمان آن را تسهیل نمایند توانند یم، افتهی سازمانهاي  افراد هوشیار و گروه

را بـه اسـارت خـود     آنهـا و  غالبنـد کـه بـر مـردم     آورد یا توهماتی، سخن به میـان مـی   ها از ایدئولوژي مارکس
ی آنها از قید این نـوع  رهای، جهینت درتاریخ را تفسیر نظري درست رفتار مردم و  . او رسالت نظریه مارکسیاند درآورده
در نظـر بگیرنـد    ي را براي خودمعنادارشوند از اینکه مردم، مقاصد  مانع می داند؛ توهماتی که می زیانگ وهمها  آگاهی

جامعـه   اسـت کـه مـردم در     فـرض متضـمن ایـن   ، ایـدئولوژي  به مارکس). نقد 228- 225، ص 1387ر.ك: وود، (
ي بایـد  کـار  چـه که  دانند ینم، به همین دلیل. اند توهم معرفت کاذب و بند در و  یطبقاتاسیر ایدئولوژي ، يدار هیسرما

  ساختند. شدند، خود را از قید آن رها می دهند. آنها اگر متوجه ایدئولوژي می انجام 

  (کمال نهایی انسان) بازگشت به هستی واقعی انسانی ۀمثاب . کمونیسم به7

محقق  و یگانگیازخودبتر، نفی  کمال انسان در تکامل یافتن نیروهاي عقلی و عاطفی و به بیان دقیق ،مارکساز دید 
، همـواره تأکیـد دارد کـه    مارکسو اجتماعی است.  شدن ذات انسانی است؛ ذات انسان نیز نه امر فردي که امر کلی

صـورتی شـکوفا    ي انسان، تنها دراستعدادها الزمۀ این نوع نگاه، این است که ماهیت انسان در کلیت آن وجود دارد.
وضعیت؛ یعنی شکل یافتن زندگی همراه با  انسان وجود داشته باشند. پدید آمدن این ۀبه گون ها انسانشوند که همۀ  می

  ).285، ص 1392(ر.ك: مارکوزه،  ردیگ یم بررا در اش دهنده لیتشکامکانات نوع انسان؛ نوعی که امکانات همه افراد 
ي براندازو  ساز یابی زندگی با امکانات نوع انسان، مستلزم لغو شیوة رایج کار بیگانه ات کلی انسان و شکلتحقق ذ

وظیفۀ فلسفه را تغییر جهان و نه توصیف  مارکسبه همین دلیل،  ي در جهت تحقق جامعه آینده است.دار هیسرمانظام 
در  انگلـس وظیفۀ فلسفه توصیف جهـان اسـت.    پنداشتند یمآن قلمداد کرد. از دید وي، این اشتباه فیلسوفان بود که 

اکتشافات نظـري   نیبزرگتراگرچه برداشت مادي از تاریخ و آموزه ارزش اضافی، جزو «گفت:  مارکسمراسم تدفین 
  ).112، ص 1379(سینگر، » یک انقالبی بود زیچ همهمقدم بر  مارکس اماشوند،  شمرده می مارکس

امـا ایـن سـخن    . هـا  نه تحول و تکامـل اندیشـه  ، دید مرهون تکامل نیروهاي تولید می، تحول تاریخ را مارکس
توصیف علمی  وي زعم بهاگرچه ، و اندیشه در تفکر ایشان نیست. ماتریالیسم تاریخی بودن نظریه تیاهم یبمعنی  به

هـاي   از شیوه ني آناساز اهآگدر تاریخ و  کارگراندرصدد برجسته ساختن نقش  است، اما او بیشتر قوانین تحول تاریخ
ـ یزم ،آگاهی انقالبی کارگران را ارتقا بخشـیده ، ي بود تا از این طریقدار هیسرمااستثمار   انقـالب موعـود را همـوار    ۀن

  سازد؛ انقالبی که در وقت مقرر از راه خواهد رسید.
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در  مـارکس اي اسـت؟   ي انقـالب پرولتاریـا بـه وجـود خواهـد آمـد، چگونـه جامعـه        مبنـا  بر که هاما جامعه آیند
کمونیسـم،  «: کنـد  معرفـی مـی   تـاریخ   ۀیافت را معماي پاسخ» کمونیسم«، 1844ي اقتصادي فلسفی ها نوشته دست

تملـک واقعـی ذات انسـانی توسـط آدمـی و       جهینت دری و گانگیازخودب ۀمثاب بهایجابی از مالکیت خصوصی،  فرارفتن
 ).169، ص 1377مارکس، (» براي خود آدمی است

دانـد کـه در کـل     تضادهاي مختلفی می حل راهدهد،  دست میه ی خاصی که از آن بتلق با، کمونیسم را مارکس
 ، کمونیسممارکسبا ضرورت، فرد با نوع.  : تضاد انسان با انسان، انسان با طبیعت، آزادياند داشتهوجود  تاریخ گذشته

آن و  تحقـق  بـا  کـه  کنـد  یمـ ي کره خاکی تصـور  رو بري اریع تمامبهشت  حالل تمام مشکالت و و را هدف تاریخ
 صـورت   بـه ، انسانی خود واقعاًرود و به هستی  فرارفتن از مالکیت خصوصی، انسان از هرگونه عامل بیگانگی فرا می

بـا فـرارفتن از مالکیـت خصوصـی، انسـان ذات       سـازد.  هاي خود را شکوفا می قابلیت نماید و تمام کامل بازگشت می
مالـک   یـک انسـان کامـل،    عنـوان  بـه یعنـی  ؛ تام و تمام صورت  به و ملموس و محسوس صورت  به انسانی خود را

ی مخدوش و تمـام حـواس   گانگیازخودبیند افر ي دردار هیسرمانظام  که در، هاي طبیعی انسان تمام کارکرد شود. می
تواننـد   یا نمی توانند یمزهایی که عنوان چی بهنگریستن به اشیاء تنها (بود،  شده  لیتبد، »حس واحد تصرف«آدمی به 

هـاي   هـا و ابـژه   نیع  به هاي حواس نیز ها و ابژه عینشوند.  همگی آزاد، رها و انسانی می، )ندیدرآبه اختصاص انسان 
  ).175- 171، ص 1377ر.ك: مارکس ( شوند تبدیل می یعنی انسانی؛ اجتماعی

وي در  .دهـد  یمـ ی را شـرح و بسـط   گانگیازخودبهاي دیگر نفی  ، سویهایدئولوژي آلمانی ، همچنین درمارکس
ي محدود ها نقش اسیر ،کار  میتقسۀ جینت در دهد که در جامعۀ کمونیستی، افراد دیگر نوید می» کار  میتقس«موضوع 

 شکاردر بامداد  توانم یم«اي که میل دارد، مشغول به کار شود. من  تواند در هر شاخه شغلی نخواهند بود و هر کس می
ي مشغول شوم و پس از صرف شام هر طور که در نظر داشتم به انتقاد دامپرورو شامگاه به  ماهی بگیرم بعدازظهر، کنم

اینکه،  تر مهم ؛)312، ص 1389(مارکس و همکاران، » باشم منتقد، چوپان یا ریگیماههرگز شکارچی،  آنکه یببپردازم، 
بـه بیـان    شود. فرد برداشته می میان منافع جمع و منافع خاص ونیستی، شکافکم ۀمدعی است که در جامع مارکس

در فهم کمونیسـم از دیـد    این قضیه یابد. نهایی خود را در کمونیسم می حل راه »تضاد میان منافع فرد و نوع« دیگر،
ل تـاریخی انسـان   به اعتقاد وي، جدایی میان منافع فرد و جمع، ویژگی مرحله خاصی از تکامـ  اساسی است. مارکس

تضاد منافع فرد و جامعه است کـه دولـت در    طورکلی و مطلق. از دل بهناپذیرِ حیات اجتماعی  است، نه ویژگی اجتناب
منافع فرد و جامعه،  انیمتضاد  بربستندر جامعۀ کمونیستی به دلیل رخت  ،رو نیازایابد.  تولد می شکل هویتی مستقل،

  شود؟ این تضاد رفع می ). اما چگونه312چیزي به نام دولت نیز وجود نخواهد داشت (همان، ص 
بـا دگرگـونی   : گویـد  تـاریخی مـی   سـم یالیماتر این تضاد مطرح شد. ، براي حلمارکسماتریالیسم تاریخی  ةاید

 .شـوند  یمـ نیـز دگرگـون    ...اخـالق، حقـوق و   اهی،از قبیل انواع آگ، ستروبنااز جنس  آنچهي اقتصادي، همۀ ربنایز
و  هـایی همچـون حـرص، حسـد     ویژگـی  کمونیستی مبنـاي اخالقـی جدیـدي خواهـد داشـت.      ۀترتیب، جامع بدین

۶۸        ،۱۳۹۷اول، زمستان  شمارهدهم،  سال  

مالکیت خصوصی و ابزار خصوصـی تولیـد جـاي     که اي در جامعه. در نتیجه، ستندینی، اوصاف ابدي انسان خودخواه
جایی براي این صفات نخواهد بود. شهروندان  ، دیگردهندب اجتماعی ابزار تولید سازمان و خود را به مالکیت اشتراکی

ی سـت یکمون. آگاهی کـاذب نیـز در جامعـه    نندیب یمجامعه جدید، خوشبختی خود را در تالش براي بهروزي همگان 
نظـام   کـه در  درحـالی . دارد کاربردزیرا این نوع آگاهی، براي پنهان کردن زیربناي واقعی جامعه ؛ وجود نخواهد داشت

عنوان شکل غایی جامعه و هـدف   گفتنی است که کمونیسم به تولید کمونیستی، استثماري وجود ندارد تا پنهان شود.
 کوفور مادیات مبتنی است. طبق تبیین ماتریالیستی از تحول جوامع، تغییر جامعه از یـ  فرض بر، نهایی تاریخ انسانی

نیروهـاي   مسـیر تکامـل بیشـتر    درعنـوان مـانع    که ساختار موجود، بـه  دهد یمنی رخ تنها زما، به شکل دیگر شکل 
هاي عظیم نیروهاي تولیـد ماقبـل خـود     رفتشیپعنوان شکل غایی جامعه بر پایه  به، اما کمونیسم. تولیدي عمل کند

مشـترك و بـا    صورت  بهتولید  نهایی تکامل یابند. حد تادهد  به نیروهاي تولید امکان می، به همین دلیل. شود بنا می
هـدف   نکـه یاخالصـه  . )116- 114، ص 1379ر.ك: سـینگر،  ( شـود  یمي زیر برنامه، گرفتن منافع همگانی نظر در

  هستی نوعی است. عنوان بهبلکه ، فرد عنوان به تنها نهکمونیسم، نفی انواع بیگانگی انسان و تحقق انسان 

 يریگ جهیتبحث و ن

که بیشتر در آثار اولیه او انعکاس یافته است، مورد توجه فراوان اندیشـمندان قـرار    مارکس ۀنشناسا انسان هاي گاه دید
، مکتـب  مـارکس شناسـانه   انسـان  و اصـول  هـا  انتقادي فرانکفورت، با استفاده از ایده حلقۀ، نمونهبراي گرفته است. 

 مـارکس میـراث مکتـوب    بـه بـازخوانی  بـه نحـوي   ، و هر یک از بانیـان آن  ي نمودگذار هیپا ي رارگذاریتأثي انتقاد
وارگـی کـاال، صـنعت     ساحتی، بت همچون انسان تک، هاي این گروه در پژوهش رفته کار بهپرداختند. مفاهیم کلیدي 

  دارند. مارکس شناسانه انسانهاي  ریشه در تلقی و... عمدتاً فرهنگ
وي خصوصاً، مـورد   شناسانه انسانهاي  گاه و دید ، عموماًمارکسهاي  بر آگاهان پوشیده نیست که اندیشه

 سـم یالیماتراست. فرض اصلی این نوشتار، ایـن اسـت کـه نظریـۀ      گرفته قرارجدي اندیشمندان مختلف   نقد
خاصی و بر تصور و تلقـی معینـی از انسـان مبتنـی و متکـی اسـت.        شناسانه انسانبر مبانی  مارکستاریخی 

هدف گیرد. روشن است که با تخریب  شناختی او را اساس، نقد این نظریه باید اصول و مفروضات انسان براین
ي وارد بـر اصـول   نقـدها برخـی   بـه پاشـد. در اینجـا    تاریخی وي نیـز فـرو مـی    این بنیاد، نظریۀ ماتریالیسم

  شود: این نظریه اشاره میشناسی  انسان
. این کاهد ، تمام حقیقت انسان را به بعد مادي او فرو میمارکستاریخی  سمیالیماتر انسان به بُعد مادي: فروکاست. 1

شده است. اما  ساختهی وي، بر پایه این اصل شناس انسانشناختی اوست و سایر اصول  اصل انسان نیتر يمحوراصل، 
هاي مختلفی بدان  توان تمام هویت انسان را به بعد ماده فرو کاست؟ پرسشی اساسی که در تاریخ اندیشه، پاسخ آیا می

  شود. می اشارهاست. دیدگاه حکماي اسالمی در پاسخ به این سؤال، در قالب محورهاي ذیل به اجمال  شده  داده



   ۶۹ خیيسم تارياليماتر يةنظر شناختی بررسی انتقادی مبانی انسان

بیـانگر   آنچهجوهرِ بدن و نفس به صورتی ویژه ترکیب یافته است. البته  الف. ساختار وجودي انسان: انسان از دو
هاي مختلفی وجود  و حقیقت روحانی اوست. در باب حدوث نفس، تبیین» نفس«حقیقت و هویت انسان است و جوهرِ 

 سـر دارد. از منظر حکمت صدرایی، نفس و روح انسان طی تطورات جوهري و به صورت تدریجی، از بعد جسـمی او  
اساس، نفس  ). براین385- 384، 332- 331، ص 8، ج 1981یابد (صدرالمتألهین،  ه و به نفسانیت و تجرد ارتقا میآورد بر

دهـد تـا    البقاء معرفی شده است. این ساختار دو بعدي، امکان می و روحانیت الحدوث جسمانیۀبه لحاظ مراحل تکوین 
تر شـود. ایـن فراینـد     اندك به کمال نهایی خود نزدیک فته، و اندكوجودي یا تدادشاانسان در پرتو تطورات جوهري، 

. 2ویژه علم به وجـود و نظـام هسـتی؛     هاي ادراکی، به . افزایش فعالیت1 دهد:  کم از دو جهت رخ می استکمال، دست
جسمانی فراتر از مرتبۀ  جیتدر بهکسب ملکات و فضایل اخالقی. آدمی با تعقل در باب وجود و تخلق به فضایل اخالقی، 

  رسد. یابد و سپس، با عبور از آن به مرتبه عقالنی می رود، مرتبۀ مثالی می می
انسان ظرف زندگی او اسـت  » نفسِ«، ئیعالمه طباطبا ازجملهاطوار وجودي انسان: از دید حکماي صدرایی  .ب

). 190- 16 ق، ص1428طباطبـائی،  ر.ك: ( از دنیـا پـس  دنیا و  دنیا، در کند: قبل از که سه طور وجودي را تجربه می
(همـان).   رسد اثرات عینی آن در طور دنیا به ظهور می، ابتدا در عالم امر (طور قبل از دنیا) مقدر شده و سپس، زندگی

با علم سنخیت دارد و با افزایش علـم، نفـس نیـز    ، تغییر بدهد. نفس» علم«تواند موقعیت خود در دنیا را با  انسان می
شود. با این حال، نفس باید قابلیت پـذیرش علـم را داشـته باشـد. اخـالق و       تقویت می مستمراً ،افتهاشتداد وجودي ی

هـا و   آورد. به بیان دیگر، اعمال، تالش براي کسب فضایل، ارزش معارف اعتباري، این ظرفیت و قابلیت را فراهم می
الزم  ۀر دنیا، ظرفیت نفس را بـه حـد و مرتبـ   طو در راستايِ پرورش نفس و تهذیبِ و تزکیه آن در، اعتبارات اخالقی

  بخشد. ارتقاء داده و کمال می، دریافت حقایق و سیر به مقامات باالتربراي 
شود. به هر حال، اطوار وجودي  طور سوم نفس، مرحلۀ معاد است که حقیقت زندگی در آنجا، به تمامه آشکار می

شـوند و   ف الهی، جز با مکارم و فضایل اخالقی تحصیل نمـی نفس، با علم به معارف الهی قابل پیمودن است و معار
دو فضاي متغیر  دهد تا توأمان در وجودي، به انسان امکان می ۀگان مانند (همان). این ساختار و اطوار سه محفوظ نمی

ی دنیایی و فضاي قدسی ملکوتی حضور یابد و به کماالت خاص هر زمینه دسترسی پیدا کند؛ بدون آنکه یکی را نفـ 
کند که انسان  فلسفۀ اسالمی، با الهام و استمداد از معارف وحیانی، طرحی را پیشنهاد می کند و به دیگري بسنده نماید.
دور دارد. حکمت متعالیه، انسان را در همین دنیا، توأمان در دو جهت یا در دو نسـبت  ه را از ابتالي به خسران مبین ب

کـه   درحـالی  سی و لوازم خاص آن و ارتباط با جهان مادي و شرایط ویـژة آن. دارد: ارتباط با جهان قد متضاد نگه می
و نظریه ماتریالیسم تاریخی او، بر بنیاد انسانی که  برخوردار نیست ظرفیت و امکان فکري و فلسفۀ او از چنین مارکس

خود، مقوالتی را به  هینظردر طراحی  مارکسشده، ابتناء یافته است.  کاسته فرواش به بعد مادي او  تمام هستی فرامادي
 ترتیـب،  . بدیندنچرخ یم،  وجهی مادي از هستی انسانی ۀمثاب بهبر مدار و لوالي مناسبات تولیدي  تماماًکار گرفته که 

از  توان ینمکند؛ دیگر  و اطوار وجودي انسان، اساس نظریه ماتریالیسم تاریخی را از اساس تخریب می ساختار التفات به

۷۰        ،۱۳۹۷اول، زمستان  شمارهدهم،  سال  

، نه دهد یمهستی مادي انسانی سخن گفت؛ زیرا آنچه تمام هویت انسان را شکل  ت دیالکتیکی تاریخ، بر محورحرک
  سیر او نیز محدود به عالم ماده نیست. ي اوست. مبدأ و مقصدرمادیغ وبعد مادي؛ بلکه بعد ملکوتی 

ـترك     قائلهاي متعددي  براي انسان ویژگی مارکس ۀ تحقق ذات انسانی:لیوس مثابۀ . کار به2 است که برخـی از آنهـا، مش
اختصاصی انسان، کار هدفمنـد و خالقانـه اجتمـاعی     میان انسان، حیوان و گیاه و برخی، مختص انسانند. از دید وي، ویژگی

مـورد ذات انسـان پـر     ، ایـن سـخن در  اوالًیابد. در نقد این موضع، باید گفت:  است که هستی نوعی انسان در آن تحقق می
ارائـه دلیـل    بدون شود، ، این ادعا که جوهر نوعی انسان، تنها از طریق کار ظهور کرده و شکوفا میاًیثاناست.  چندپهلوابهام و 

ساز آن، سایر عوامل مـؤثر در   و نقش تحول» کار«با تأکید افراطی بر موضوع  مارکسمتناسب، مورد تأکید قرار گرفته است. 
هاي وجودي انسان همچون علم، اخالق، تجربه غفلت کرده است. بـه عبـارت دیگـر، بـا تأکیـد بـر کـار         فیتشکوفایی ظر

ـین، بـا تأکیـد و تمرکـز بـر       عنوان یک اشتغال مادي سایر گونه به هاي اشتغال و فعالیت انسانی را نادیده گرفته است. همچن
هـاي روحـی، فکـري،     هـا و تـوانش   شـوند، از ویژگـی   یهاي جسمی و مادي انسان، که از طریق کار بدنی شکوفا م ویژگی

 است. به هر حال، اگر جایگـاه کـار   احساسی او، که بالطبع طرق دیگري براي شکوفایی آنها وجود دارد، غفلت صورت گرفته
ي اي بنیادین در نظریه ماتریالیسم تاریخی مخدوش شود، همۀ ارکـان فکـر   وجهی برجسته از هستی انسان و مقوله عنوان به

  و مقوالت مبتنی بر این بنیاد سست، دستخوش تزلزل خواهند شد.
ی شناسـ  یهسـت بـر بنیـاد   ، مـارکس  ۀاندیشـ  در» بیگـانگی «مفهـوم   ی انسان از خود:گانگیب از حیناصح. تفسیر 3

ر سـطح اجتمـاعی اسـت.    مبتنی بو  یعنی انسان بریده از مبدأ و معاد ؛و ملحدانه از انسان ماتریالیستی و تصویر مادي
و  فـرد  منحصـربه ویژگـی   عنـوان  بـه ، کـار و فعالیـت   با اتخاذ چنین موضعی در مورد انسـان، و تمرکـز بـر   ، مارکس
ي کرده است. مضـمون  بند صورتذات انسانی، بیگانگی انسانی را در قالب مفاهیم اجتماعی و اقتصادي  بخش تحقق

است، امـا بـه دلیـل     يدار هیسرماهاي زیادي در جهت نقد نظام  ، هر چند واجد بصیرتمارکسبیگانگی خودنظریه از
  دهد. می دست بهی مخدوش، تفسیر محدود و ناصوابی از بیگانگی انسان مبان برابتناي آن 
خود یا نفـس  ، شود. از منظر حکمت اسالمی ، تعبیر و فهم می»خود«بسته به تفسیر و تلقی ما از ، یگانگیازخودب

آنجـا کـه تفسـیر     وصخص، بالهی و ماورایی دارد. حکماي اسالمی منشأاست که  متافیزیکیانسان حقیقتی مجرد و 
، یتعال حقاند که از دیار ملکوت قدسی  تشبیه کرده آن را به کبوتر نیلگونی، دهند عرفانی از نفس انسانی به دست می

سـوزد، تـا روزي    اش مـی  ن قدسیفرود آمده و در جوار طبیعت خاکی بدن سکنی گزیده و مدام در اندوه دوري از وط
 مضـامین وحیـانیِ   خصـوص ، بکه دوباره به آن مقام بار یابد. این مضمونی است که بر اساس سنت ادیان توحیـدي 

هبطت إلیـک مـن   «درآمده است:  به شعر سینا ابني »عینیه ةقصید«صراحت در ابتدايِ به » اناهللا و انا الیه راجعون«
  ).ق1405سینا،  ابنر.ك: ( »ع...و تمنّ المحل األرفع/ ورقاء ذات تعزّز
ي از معـارف دینـی، شـناخت خـود را مـالزم بـا       ریگ بهرهحکماي اسالمی با ، »خود« بر اساس چنین نگرشی از

 اللَّه نَسوا« بردن خود شمرده که از یاد بردن خدا را مالزم از یاد، و با استناد به برخی آیات اند دانستهشناخت پروردگار 
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فَأَنْساهم مه157، ص همـان ( انـد  کـرده  معرفـت بـه حـق    و حکم به وابستگی معرفت به خود ؛)59 :(حشر» أَنْفُس(. 
و غفلـت و  هستی،  مظاهرو ها  به جلوه عطف توجه افراطی انسان معنی به، ی حقیقی انسانگانگیازخودب، اساس اینبر

 ورو، فـرد   شـود. ازایـن   هستی تفسیر می فرجامود، مبدأ هستی، جایگاه خود در هستی و خاز حقیقت  فراموشی انسان
 گردد. می ی ویرانگرگانگیازخودبفراموشی بسپارد، گرفتار   بهاي که نسبت فطري و تعلق وجودي خود به خدا را  جامعه

اجتمـاعی دارد.   ۀهم جنبـ  فردي و ۀیا بیرونی باشد. ازخودبیگانگی هم جنب تواند درونی می، ازخودبیگانگی عوامل این
و حقیقـت   خواه و عاري از نور الهی ، شهوتپرست تنگرا، خودخواه،  اي مرکب از افراد مادي ، جامعهگانهیازخودبه جامع

تـی بـه   آاي و مر به دلیل محرومیـت از نگـاه آیـه   ، در عین برخورداري از عقل و دانش، اي معنوي است. چنین جامعه
ـ ردار از زنـدگی  اي برخو جامعه، نتیجه در. درك حقیقت محروم است از، هستی معنـی و فاقـد درك و    ، بـی هـدف  یب

  ).407، ص 1359 اقبال الهوري،( سعادت و شقاوت حقیقی است ،بد ،تشخیص درست خوب
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ی افتنی دستکه تنها در جامعه کمونیستی  داند یمهاي خاص  با ویژگی، اجتماعی انسانی را منوط به تحقق کار آزاد و
بخشی به صورت نوعی انسان، تفسیر مـادي   نثیر آن در تعیأمناقشات در باب چیستی کار و نقش و تافزون بر است. 

جهـانی   یـن منظر حکمت اسالمی، حیات مـادي و ا  از نارسا و مخدوش است. از کمال انسان نیز عمیقاً، و این جهانی
ي اسـت  رمادیغبراي کسب مراتب واالتر حیات که ، راهبري انسان تواند در اي است که بالقوه می تنها زمینه و مقدمه

ثر واقع شود. انسان به دلیل برخورداري از ساحت مادي در ؤو در جایگاه دیگري عینیت و تحقق کامل دارد، مفید و م
 جهان مادي، برخورداري از اراده و اختیـار، دارا بـودن زنـدگی اجتمـاعی    کنار ساحت مجرد، الزام به زیستن موقت در 

گـذران زنـدگی فـردي و     ةقواعد و معیارهاي زندگی اجتماعی، نحـو  چارچوب درملزم است که باید تواند و بلکه  می
زندگی این  ةنحو، البته. تنظیم و تمشیت کندخود،  اجتماعی ـاجتماعی خود را متناسب با شرایط و اقتضائات تاریخی  

ـ      ةجهانی آثار و نتایج متناسب خود را در جهان آخرت خواهد داشـت. نحـو   واقـع  ه گـذران زنـدگی در ایـن جهـان، ب
  بسترساز نیل به سعادت یا شقاوت اخروي است.

از حقیقت انسان، فلسفه خلقت وي، جایگاه او در هستی، کیفیت زیست مطلـوب   مارکساست که تصویر شن رو
از اسـاس   هاي مختلف زیستن و... با انسان در سـنت دینـی و حکمـت اسـالمی     نتایج اخروي گونهاین جهان،  او در

ی فراموش شـده و  کل به، ابعاد متافیزیکی او. هویت مادي و تاریخی دارد ، صرفاًمارکسمتفاوت است. انسان در تلقی 
عـد  هویت و حقیقت اصلی انسان را ب که در حکمت اسالمی، درحالی. از حقیقت رازآلود او، به غلط راززدایی شده است

در پرتـو اسـتکمال   ، عد از هسـتی او و کمال حقیقی انسان نیز مربوط به این ب دهد ي او تشکیل میرمادیغملکوتی و 
است که مراتب غـایی و نهـایی   روشن اهللا است.  نفسانی از طریق زیست اخالق و سلوك معنوي در مسیر تقرب الی

یـافتنی   کننـد، دسـت   و موانع متعددي که جسم و ماده بر نفس تحمیل مـی  ها حجاباین سیر، در ظرف دنیا به دلیل 
    مادي ندارد. ۀاین تلقی، غایت کمال انسان به هیچ وجه صبغ نیست. در

۷۲        ،۱۳۹۷اول، زمستان  شمارهدهم،  سال  
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