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 اگزیستانسياليسم قابلتدر مارکسيسم 
  
  

  نوشته: جرج نواک 

  ترجمه: پويان فرد

  منبع:

https://www.marxists.org/archive/novack/works/history/ch12.htm 
  

  سايت رفاقت کارگری: توضيح
مارکسی و که با عنوان  هايی است با نگرشمقدماتی ای هرچند کلی و  انتشار اين مقاله مقابلهی  انگيزه

و در وجه کاربردی نيز  هستند  توجيهی/تفسيری نظریْ   از جنبه، اما آيند تبادل درمی بهمارکسيستی 
جز  یچيز تواند ی عملی آن نمی ی طبقاتی دارند که نتيجه و مبارزهوضعيت موجود ردی خنثی با وبرخ

يا  »ی طبقاتی دانش مبارزه«سازی  اثر بیی  مسئله .باشد موجود وضعيتهمين در  و انحالل تسليم
چنان گسترده و  گرايانه و مثالً انسان های اگزيستانسيتاليستی پاره تکهبا   تگیخی آمي واسطه بهمارکسيسم 

 و پيچيده بسيار طوالنی ای مبارزه ابتدايیِ گام  فقطکه نقد جرج نواک در اين مقاله  و تودرتوست دهپيچي
های  يابی طبقاتی و سوسياليستی توده سازمانبسيار مهِم  نظری ایه هنهاد يکی از پيشجاکه  ازآن .است

رغم ذات  علیکه  و زوائدی است شوبا ح ی نقادانه گستردهی  مبارزه و فرودستْ  کش زحمت ،کارگر
نمايش  به »ی طبقاتی دانش مبارزه«يا  سيسممارک با تاسرا سو و هم خودرا هم خويش،بورژوايی  خرده

و گاه سهمناک  ، طوالنیپيچيدهی  نقادانهی  مبارزهاين   ای جز تن سپردن به چاره رو، ازاين ؛گذارند می
  نيست.

مورد تأييد سايت رفاقت  اش تنها در خطوط کلیتوضيح است که  ی حاضر الزم به ی مقاله درباره
 پيش های دقيق و فراوان قول عمق و براساس نقل ـ نقد اگزيستانسياليسم را بايد به چراکه اوالً کارگری است؛ 

تر  تر و معقول /ديالکتيکی را هرچه ژرفتوارد شد و تبيينات ماترياليستیچنان  بايد در جزئياتْ رد؛ و ثانياً بُ 
کنيم که  ی دعوت می ا جلسه را به ی مقاله خوانندهگويا که  داد رارزيستانسياليستی قهای اگ در مقابل داده

ديدگاه و  ومی روش تحقيق عام عل مثابه به موضوع اصلی آن گفتگو و آموزش ماترياليسم/ديالکتيک
يی جا آنی نواک خصوصاً در اين زمينه کمبودهايی دارد و  مقاله سوسياليستی است.و  انقالبی ايدئولوژيکِ 

البته بايد است.  ابل انتقادق و ضعيفی ا تااندازهرسد،  می تضادو حتی  ضرورت و تصادفی  مقوله که بههم 
قبل از فروپاشی شوروی ، يعنی 1974تا  1965بين سال  توجه داشته باشيم که زمان نگارش اين مقاله

ی  جنبههای علمی و تکنولوژيک و از  لحاظ پيشرفت بههم ـ ـ جهانآن روزگاِر وضعيت ه است کسابق 
  های فاحشی داشت. تفاوتگار کنونی زبا رو ــ سياسی/آرايش اقتصادی

*****  
  

 اگزيستانسياليسمدر مقابل مارکسيسم 
که مورد بحث قرار  عصر ما هستند جيرا یها فلسفه نيتر گستردهاگزيستانسياليسم و مارکسيسم 

در اياالت  همای  است، و محبوبيت فزاينده در اروپای غربی غالبباورهای اگزيستانسياليستی گيرند.  می
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 [سابق] اصالح] کمونيستی های رسمی تمامی کشورهای [به تنها از آموزه  مارکسيسم نه اما متحده دارد. و
عنوان  به ـ  متفاوت  شکل اين يا آن  بهـ سراسر جهان بسياری در  ها و احزابِ  از طرف جنبشه ک ، بلبود

  .پذيرفته شده است نيز راهنما
مرکز اين اند.  بوده ی ا وقفه بی هایبحث و گفتگو درگيرِ  سال گذشته 20کتب طی مداران اين دو  طرف

(که  گويان خود را خنستانسياليسم در فرانسه يکی از با استعدادترين ساگزي ده است.ناقشات فرانسه بوم
 را در ارتباط مستقيم دوضع خويافت که م ان اوکار ژان پل سارتر و همدر ، بود)هم  ی نوبل ی جايزه برنده
متحده،   ند که برخالف ايالتنک ای زندگی می ها در قاره آن توسعه دادند. اجره با مارکسيسمشم و در

ند که نک در کشوری زندگی می و، استقرن زندگی مردم را تحت تأثير قرار داده   سوسياليسم حدود يک
ی کارگر  بخش اعظمی از طبقه دهد، صاص میخود اخت بهرا  ی [انتخاباتی]چهارم آرا حزب کمونيست يک

چنين شرايطی آورد.  ل وارد میکافکران رادي روشن بههم فشارهای سنگينی ، و کند از آن پيروی می
در  را مارکسيسم نسبت به خود کرد رویتا  کند میرا وادار چپ  يعنی: سرآمدان][ها  اصالح ماندرين به

  شان روشن کنند.  از تکامل ديدگاهای  عرصههر
 اصلیهای  وی ايدهبوده است.  متناقض ای ويژه طور  ی] سارتر به ی [انديشه  بسط و توسعه

 Edmund Husserl رلهوسادموند اگزيستانسياليستی خود را تحت تأثير متفکران غيرماترياليست مانند 
. سارتر در کتاب گذاری کرد پايهبا مارکسيسم  عامدانه چالشیدر  Martin Heidegger مارتين هايدگرو 
عنوان آلترناتيوی در  خود را به ی ) فلسفه1947( »ماترياليسم و انقالب«) و 1943( »هستی و نيستی«

 کالمْ تغيير موضع داد و حداقل در  1950ی  خر دههااودر ، اً بعداو  .برابر ماترياليسم ديالکتيک ارائه داد
سيسم] دهد، [مارک اخير خود توضيح میی  نامه زندگینخست جلد در طور که  همانو مارکسيسم را پذيرفت، 

  از جهان عينی داشته است. تر برای وی واقعيتی بزرگ
انگليسی  ) که اولين بخش آن به1960» (نقد عقل ديالکتيکی«ی فلسفی خود  در آخرين رساله سارتر

که کند  ترجمه شده است، اعالم می Search for a Method  تحقيقجستجو برای عنوان  به
. استآن ی]  باروری [دوبارهاحيا و خواهان مارکسيسم تبديل شده که تابع ای  شاخه تانسياليسم بهساگزي

 و دشمنِ  دروغينای]  عنوان [فلسفه ماترياليسم ديالکتيک را به 40ی  هستی که در دهه پديدارشناِس  ،بنابراين
  کند. مطرح میتانسياليسم را ساگزيمارکسيسم و نهاد وصلت  کرد، اکنون پيش آزادی بشريت محکوم می

آيا  ؟بخورندپيوند هم  هب ندتوان می ای اندازه تا چهفلسفی  اين دو نگرشباشد، ممکن پيوندی [فرضاً] اگر 
 اندازِ  چشماين دو دهد که بنشان  اين مقاله قصد دارد؟ بماندپايدار تواند  اين دو [نگرش] میترکيب 

 که دونام شغادای] درهم  گونه [به توانند نمی و ،نيستند سازگارديگر  با يک جهانْ  آميز نسبت به ستيزه
کرد که با کنار هم قرار  تصور می یا مياگر افسانهيک .ها باشد يک از آنهر» بهترين سيمای«ی  دهنده نشان

اما در واقع هنگامی که اختراع کند. » آتش/آب«نام  بهشادکامی را ترين  تواند مطلوب دادن آتش و آب می
 موردر امر داين  کند. می اثر و بی آن ديگری را خاموشيکی گيرند،  نار يکديگر قرار میاين دو در ک

از  ای مواضع اساسی اين دو نگرش در طيف گسترده. استدق امارکسيسم و اگزيستانسياليسم نيز ص
. ممکن نيست ها آن آشتیاند که  متفاوت چنان اخالق و سياستْ گرفته تا شناسی  و جامعه هفلسف ، ازمسائل

اختالف نظر  یخطوط اصل تواند چيزی جز آيد، نمی دست می دو نگرش بهاين چه از آميزش [فرضِی]  آن
و سپس  تيواقع چيستی و سرشت ی ها درباره متضاد آن ميابتدا مفاه بگذاريد .باشدمسائل  نيتر در مهم ها آن

  و شناخت جهان است. قيتحق یتالش ما برا انيب ني، که باالترميريعلم را در نظر بگ
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  واقعيت  )Absurdityبودگی (  علم و پوچ

[و قابل  مند قانون مْ از ديدگاه مارکسيسجهان ، اما است عقالنیغير از ديدگاه اگزيستانسياليستی جهانْ 
[و  بار مصيبت های شخصیِ  در بستری از تجربهاگزيستانسياليستی  های متافيزيکِ  گزاره. شناخت] است

که  گيرند ها از اين کشف دردناک سرچشمه می ی اين گزاره همه .گيرند میقرار  تحوالت عظيم] وابسته به
 جهانْ برای وجود ندارد.  ای ، و هيچ نظم عقالنیهيچ دليل بسنده و ضروری ،ايم آن پرتاب شده جهانی که به

 ً  کامالً تصادفی، کامالً  جهان وجودِ  بينيم. پذيرفته شود که آن را می گونه همانبايدو  وجود داردصرفا
  و زائد است. معنی  بی

که  اين«نويسد:  می »هستی و نيستی«سارتر در کتاب  .معنی است همان اندازه بی بهوجود انسان نيز 
ايم، چرا  دانيم از کجا آمده ما نمی». است] absurdمعنی  بی وپوچ [و  ،ميريم نامعقول دنيا آمده و می به

 زايش تمامی«گويد:  تر در کتاب تهوعِ میرهای سا يکی از شخصيت بايد بکنيم. ، و چهوجود داريم
د و نبخش امتداد می ،]اينرسیيا [ دناشی از مانْ  ضعف، خود را از است  دليل فاقد  وجود دارندهايی که  چيز

  ».دنمير مینيز تصادفی طور  به
ی  ، فلسفه[يعنی غيرممکن] باشد در آن نفوذناپذير همو تحقيق عقالنی  باشد تهی از معنی اگر جهانْ  

فلسفه هدف رسيد.  نظر می متناقض به برد،  کار می که به هايی و گزاره الحاتطاگزيستانسياليسم در اص
توان  چگونه میروشن کردن واقعيت با استفاده از مفاهيم و ابزارهای استداللی است.  دينیْ  برخالف عرفانِ 

ً جهانی    برای تئوری در آن يافت؟  جاِی پايیرا توضيح داد و يا حتی [و درنيتجه غيرقانونمند] پوچ   مطلقا
درک عقل مانع که  ،در مورد واقعيت زندگیكرد که انديشيدن سيستماتيک  میادعا  يركگارد سورن كی

اگزيستانسياليستی را  های پردازی نظريه آلبر کامو مطلوب است. حتی ممکن و نه  نه شود، انتزاعی می
 دکنندهيناامدادن،  یقالنعريغ به یصورت عقالنکه تالش برای  وی اظهار داشت .رد کرد مشابهی داليل به

 یزندگ ديوجود را با یِ پوچ .است بخشيدن کاری نوميدانه عقالنیصورتی  ،است غيرعقالنی  چه آن به .است
  .داد حيتوض یبخشتيطور رضا به آن راتوان  ینم ؛ اماکرد یچيکرد، رنج برد، سرپ

روش  به ها آن از هرکدامگزينند.  نمی خودکشی فلسفی را بر اِی اين مکتبْ  متفکران حرفه ،با اين حال
اگر دارد.  وجود منطقیها  آنبرای غيرمنطقی  .اند را بسط داده» وجود در جهانی پوچ« ی هفلسف دْ خاص خو

گويند که  اين فيلسوفان می استثنا باشد؟ کيکار فلسفه  ديمتناقض است، چرا با یادکنندهيطرز ناام به زيچ همه
جهانی  به مان بخشيدن از طريق گفتار و عملا معنکم  يا دست ،ايی استنمع بی مأموريت انسان يافتن معنایِ 

  مرموز و غيرقابل درک است. 
 قابل توضيح لحاظ عقلی هم بهو ، يافته  شکلی قانونمند توسعه واقيعت بهاز منظر ماترياليسم ديالکتيک، 

مشاهده رويدادهای کيهانی  پيوستارگره خورده است. حرکِت ماده بشر با و تاريخ  طبيعتاست. عقالنيت 
فعل و . کند را تعيين می ها و تکامل اشياء شود که کيفيت می را باعث معلولی روابط علت و[و درک] 

چنين  هم و ،اجتماعی و بيولوژيکی های ، و پديدههستند بيولوژيکیهای]  مولد [پديده مقدم وانفعاالت فيزيکی 
هدف علم  .شوند واقع میيکديگر  وار و مراحلی مشروط به شناختی در تاريخی سلسله روانو  اجتماعی

است که بتوانند  هايی شکل قانون ها به ی زنجيروار و تدوين آن ها پيوندهای اساسی اين حلقه کشفِ 
  ياری برسانند.  های انسان فعاليت  راهبری  به
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عدم عينی، اهميت پوچی،  وجودِ تنها  نه مادیْ  تکاملجهانِی  ی پروسه و عليتِ  ،گرايی عقالنيت، جبر
  . استه آنی  همهی  دربرگيرندهکه  کند، بل مستثنی نمی راو تصادف  قطعيت

ها جوانب تغييرناپذير  ايننيستند.  آنباقاعدگی تر از  اساسی ،واقعيتهای اتفاقی  اين ويژگیبا اين حال، 
جايی  تا آنتوانند  که در مسير تکامل میای هستند   های نسبی و ثابتی از طبيعت و تاريخ نيستند، بلکه پديده

با ضرورت است.  برابرنهاد تصادف ،طور مثال بهتبديل شوند.  هم خويش ضد بهتغيير کنند که حتی 
با  در واقع نهفته است [وآماری  های در وقوع ترتيب، که داردرا قوانين خاص خود  تصادفْ حال  اين

 که دنده مینشان هايی را  نمونهی عمر  تجارت بيمه کوانتوم مکانيک وآيد].  بيان درمی به استفاده از آمار 
   شوند. می تبديلها  ی ضرورت مجموعه بهچگونه منفرد  تصادفاتِ 

جمع ی کافی  اندازه های مکرر، و هنگامی که استثناءها به استثناءها چيزی نيستند مگر حداقل گزينه 
کنش  مهبر شود. گزين قانون مسلط قبلی می جایشوند که  گيری قانون جديد منجر می شکل بهشوند،  می

ی اقتصادی جامعه مشاهده کرد.  توان در توسعه قاعده را می استثناء به و ضرورت از طريق تبديلِ  فدتصا
برای درحالی که توليد  ،ای، توليد برای مصرف فوری شخصی يک قاعده است در دوران زندگی قبيله

توليد برای فروش يک قانون کلی است، و توليد برای  داریْ  در نظام سرمايهنادر است. و مبادله، اتفاقی 
در  ،چه در سيستم اقتصادی نخستين امری قطعاً ضروری بود آن ری غيرمعمول.ی شخصی ام استفاده

 سيستم اقتصادی در انتقال يک سيستم اقتصادی به ،امری اتفاقی است. عالوه براين سيستم اقتصادی دومْ 
  ديگری تبديل شده است.  گاه خود را تغيير داده و يکی به و ضرورت جای کنندگان تصادف ، حملديگر 

ی بعدی  ، در مرحلهاند و ضروری معقول [خويش] که در شرايط خاص تاريخیِ   ساختارهای اجتماعی
مناسبات فئودالی که با اين ترتيب،  بهروند.  از بين میو ناپذير شده  و توجيه absurdپوچ ی اقتصادی  توسعه

نيروهای  تسليمو ت ناموجه شد وکيش  ی دون اندازه بهاز توان توليد اجتماعی مطابقت داشت سطح معينی 
  .شدی بورژوازی  تر جامعه پوياتر و اشکال عقالنی

از وقوع حوادث  eternal absolute  ابدی مطلقها در َخلق  گويند اگزيستانسياليست ها می مارکسيست
 که وجود نيستند، بلهای قطعی و غيرقابل تغيير  ها جنبه اين. هستند  در اشتباهقاعده  های بی تصادفی و پديده

   نسبی و متغير آن هستند. های  جنبه
 همتفاوتی مکامالً  های نگرش از واقعيت،خود  های متناقض ی برداشت واسطه اين دو فلسفه به ،درنتيجه

ترين تالش  نيز که پايدارترين و جامع لم، بنابراين عاگر جهان سراسر غيرعقالنی است علم دارند. نسب به
 بيهوده باشد.بايد پوچ و کردهای واقعيِت قابل فهم و مهارپذير است،  مناسبات و عملفهم  برای

ها  آن .آورند شمار می بهبها  و آن را کم اند ها و نتايج علمی بدگمان فعاليت به تها نسب اگزيستانسياليست
پوسته  ،نشانند میزنده  فردکل  یجا را به یاضيو ر یات مفهوميکنند که انتزاع یدانشمندان را متهم م

 دهياست ناد یموجود در هست نيتر چه را که مهم آنکنند،  یم نهادشيجوهر آن پ یرا برا تيعقالن یتوخال
خالق خود را  ن،يفرانکنشتا یواليه انندپردازند که م یم یاختهيگس لجام یورآ پرورش فن و به رند،يگ یم

  کند.  یم ديتهد
ترين و  عنوان کامل ، دانش و تحقيق علمی را بهاستمتعهد  امر واقعی عقالنيتِ  مارکسيسم که به

  د. شمار بيان تعقل ارجمند میترين  عالی
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و  گیقاعدباشرح   بهتواند  مارکسيسم بر اين باور استوار است که کشف قوانين فيزيکی و اجتماعی می
های طبيعت، جامعه و فرد نيز  ترين ناهنجاری سخت رو از اينخدمت کند،  تکامل و های توسعه قاعدگی بی

  قابل درک است.
  

   تسلط بر ابهام 
برای سادگی مشهود است.  بهاين نگاه ها، ابهام بر وجود حاکم است. چرايی  نظر اگزيستانسياليست از 

تحت  جهاناگر . است جهل و دانش بين و تاريکی و نوربين ابهام حالتی بين هرج و مرج و نظم، که  اين
فقدان روابط علت و  ناپذيری مبهم و نامشخص است. طور اجتناب به چيز همهپس ، تصادف استی  سلطه

  . است نااميدی مبهم به واقعيت  تسليماش]  که [نتيجه کند می  نظمی را دچار دوگانگی و بیواقعيت  معلولیْ 
شويم.  درونی خويش دريده می متخاصم ما توسط عناصرحاد است.  شديداً  افراداين شک و ترديد در 

گنای نت نيااست که ما در پيچ و خم امکانات متناقض گرفتار هستيم.  و چنان غامضر اين مخمصه از آن
ابهامی در  ديما باترتيب]  [بدين .ميا و خم احتماالت متضاد گرفتار شده چيما در پ رايز ،است یدشوار بسيار

حرکت تحققی مقصد قابل  چيسمت ه و به یجهت مشخص چيکه در آن اشکال نامشخص در ه ميمل کنتيره ع
بر گزينه را  کيکه است  یذات ی نشانه اي شيساختار، گرافاقد  مفروضیْ  جاکه چنين وضعيت آن از کند. ینم
نظر  به نيتر را که جذاب یحل حق را دارد که هر راه نيا ستياليستانسياگز ، [جناب]دهدب یبرتر یگريد

  يا تصادف است. هوس  ی  حاصل چنين وضعيتی، مسئله انتخاب کند.برسد، 
شکل اساسی زندگی معنوی با ابهام مشخص « گويد: می درآمدی بر متافيزيکدر کتاب  هايدگر

ی  فلسفه عنوان به خود را ،تدااز همان اب اگزيستانسياليسم«گويد که: ما می به سيمون دو بووار». شود می
انسانی تراژيک ترديدهای دوسوگرايی و  نسبت به اتیتا اخالقي کند میتالش  او». ابهام تعريف کرده است

محض پرتاپ  آگاهیو  محض[يا خارجيّت] بيگانگی پرداِر بدمينتون ميان  گویانسانی که مانند  ؛پيدا کند
  آهنگ کند. که بتواند اين دو را با يکديگر هم شود، بدون اين می

ی ديدگاه اجتماعی و سياسی خود قرار داد.  عنوان اصل عمده بهرا نيز ابهام  پونتی-موريس مرلو
بسياری از نيروهای متناقض در آن گيرند که  هايی قرار می در موقعيت خواه/ناخواهها  انسانی وی  گفته به

ما بايد  .ستندين یخاص جهينت چيه ی دهنده نشان ايتوسعه ندارند و  یِ خط مرکز چيه نيروها نيا. نددرکار
آن  ميان ترديد و سردرگمی بهدر يکی از احتماالت متنوع را انتخاب کرده و  ،که دلخواه خودمان است چنان

 اي تيموقع یتواند ابهام ذات ی، اما نمافکند یمپرتو  برآن  سازد و یما را م تيما شخص ینهيگزعمل کنيم. 
  همه چيز در زندگی يک قمار است. خطر تعهد را برطرف کند.

ضرورت تاريخی مقدم تصادف را بر ماترياليسم تاريخی اعتراض داشت، چراکه  پونتی به- مرلو
ی مبارزه در راستای سوسياليسم  نتيجه ی دربارهخود را  ناجبرگرايی] فراگير [يا اختيارِ وی د. راشم مین

ی طبقاتی  که در آن مبارزهوجود دارد  تاريخی و تباهی در ،عظيم خطرآفرينی لاحتما« گيرد: کار می به
نداشته را  ازه توان بنای [نظم نوين]همان اند به ، اماندنابود کرا  بتواند [نظم کهن]که  باشد نيرومندچنان 

تفکر] ی  شيوهين [ا .»گرددو زايل محو کمونيست مانيفست در ترسيم شده تاريخی خطوط اصلی باشد، و 
، و بعدها دهد را نشان میحزب کمونيست  وی برای پيوستن بهميلی  بیبود که  نظری شک و ترديدی منشاء
  .رد اتحاد جماهير شوروِی استالينيزه و هرگونه احترامی برای سوسياليسم شد بهمنجر 
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ها  ای از دوگانگی معمايی انسان است. آن های آثار نويسندگان اگزيستانسياليست نمونه شخصيت
ر اقداماتی غيرمترقبه و غيرقابل يها درگ ندارند. اين شخصيت  بينی رفتاری قابل پيش ايدار وشخصيتی پ

مستعد پذيرش معانی متعدد و  ها های آن زندگی و انگيزههاست.  شوند که ناقض تعهدات قبلی آن می یتوجيه
تعبير بايد  ها ندارند، چراکه سوء ای برای روشن کردن آن که نويسندگان عالقه - است غيرقطعی تعبيرهای

  Edward Albee ادوارد آلبیاثر  آليس کوچکی  مايشنامهنی آن  نمونه آخرينوجود همراه باشد.  با ابهامِ 
که نويسنده و کارگردان را نيز متحير  نه تنها منتقدان درام، بلمعنی و مقصود آن نمادگرايی و ست که ا

  کرده است.
که جهان  الیدرح. شود ناشی میمحتوای متناقض چيزها  اين ابهام از ؛بسيار واقعی استای  ابهام مسئله

 چنان ،آنی]  دهنده [تشکيل ؛ عناصرِ است [و ادراکی] شخيصقابل ت تکاملیِ  و نظمِ  معيندارای ساختاری 
خود  به کننده ظاهری کامالً مبهم و گيجتواند  می ها ی آن که شکل تکامل و توسعه ندپيچيده و درحال تغيير

که  ناشدنی و مغشوش بمانند يا اين متناقض بايد برای هميشه کشف نمودهایجاست که اين  سئوال اين .دنبگير
ی هاالگو به مرتبط شده وبا يکديگر  ابزارهای علمی از استفادهتوانند با  کننده می اشکال گوناگون و گمراه

  . ندتبديل شو ،دنپرداز جوهر چيزها می که بهقانونمند 
آن در ی عوامل موجود  وزن نسبی همه يک وضعيت بهآمد  پی پذيرند که نمیها  اگزيستانسياليست

اين امر  ی فرد بستگی داشته باشد. اراده ] تماماً بهيک وضعيت[ استقرارخواهند که  ها می آن ؛بستگی دارد
 عارضت به ،دارد و انتظارات ما مغايرت تمايالت، خواستههای ما غالباً با  ها که نتايج فعاليت ی آن با مشاهده

کنند؟  های] را مشخص می چه نيروهای اساسِی ديگری نتيجه [فعاليت پس، چنين استاگر  .رسد می
دلخواهی ميانجی [اختيار] و ها،  ها پاسخی جز تصادف برای اين پرسش ندارند. برای آن اگزيستانسياليست

  ماند. تمامی وقايع باقی می
کار را ماترياليسم ديالکتيک کشد،  از کار میدست گيج و سردرگم  اگزيستانسياليسمْ که جايی آندر 
، حدود معينی داشته باشدتواند  چه در واقعيت می دهد که آن فرض ادامه می و با اين پيشکند،  آغاز می

د نشو که در واقعيت مشاهده می تضادهايیپيدا کند. نيز روشنی در انديشه بندی  تواند صورت میچنين  هم
کرد. از يکديگر جدا توان آن را  پنهان، پيچيده و انحرافی باشند، با گذشت زمان و تالش میکه قدر هم هر

ً  يندآجوهر ديالکتيکی تمامی فر  هرچه نييو تع یجيتدرنمايش آشکار کردن تضادهای درونی،  درها دقيقا
که  چنان مه ست.هرفرآيندی ا [و درک] يیو حل نهای انجامين  نقطه به دنيتا رس ها آن یقطب یها جنبه ترشيب

تری پيدا  وضوح بيش ،کنند نهايت خود سوق پيدا میطرف  به اشياء ینيروهای ستيزنده و گرايشات درون
های  از طريق پيروزی يکی از گزينهمبارزه اضداد  .شود تر می شان نيز هرچه کم آميزی و ابهام کرده
ی نهايی تمام  نتيجه معقول و اين سيرِ . رساند اش می  بيشينهی  نتيجه ناپذير بر ديگری، شفافيت را به آشتی

چيزها و بالتغيير ويژگی ناپذير و  رسوخ ی امری مثابه بهرا ها ابهام  مارکسيست .است فرايندهای تکامل
توان  میتر  ی بيش که با توسعهکنند  آن نگاه می بهوضعيتی موقت عنوان  بهکه  گيرند، بل افکار در نظر نمی

  .کرد غلبه برآن
باشد. الزم نيست که  یتر عميق هرچه شناختتواند مسيری برای  ثباتی می هر وضعيت ناپايدار و بی 

  ماند.طور که آب تحت هر شرايطی مايع نخواهد  همانمبهم باشد،  برای هميشهواقعيت و درک ما از آن 
، از نظم در درون منبعیها  نظمی ترين بی بزرگ. ستاشياهای نسبی  نظمی از ويژگی نظم و بی

مرور  که  به نظمی است نظم حاوی عناصری از بیمشکل  متبلورترين د.ندارخود  رویِ  پشت و پيِش  پِس 
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چنين  عالوه براين، ابهام هم .سازدو واژگون  آشفتهرا  شئ و ثبات گرايی همگسترش يابد و تواند  میزمان 
ش و ممارست در پيشرت دان ی  انگيزاننده همين امريک مانع باشد. يا چالش، يک فرصت و يک تواند  می
در  یقطع یها دهياست را با اغامض چه نامشخص و  شود آن یموفق م تيبشرچنان که  هم .استبوده آن 

   . شود یمؤثرتر مهم کند و عمل  یم شرفتيعلم پ، کند نيگزيجا ینيع ی شده نييتع یزهايمورد چ
 ديها تأک آن د.نکن یم جاديرا ا خيتار [فهم] یِ شدناکن ن شهير یها از ابهام یاريبس هاستياليستانسياگز

 یبرخ ،در واقع ؛کند یحرکت نم گرينقطه د به یا از نقطه کنواختي اي ميخط مستق کيدر  خيکنند که تار یم
کند که  مارکسيسم انکار نمی کرده است؟ شرفتيبشر اصالً پ ايکنند که آ یسؤال را مطرح م نيها ا از آن

م غر اما تاريخ علی است. بيو غر بيو موارد عجرفت، رکود و  پس ،قاعدگی مملو از بیتاريخ 
گری  ی ديگر، از وحشی مرحله ای به از مرحله قابل اثباتداليلی  ، بهو فراز و فوردهايشهای  خم و پيچ
های  آمد پيشی  عالوه را به ها ضرورت جلو داشته است. تاريخْ  و حرکتی روبه رفت کردهپيش تمدن  به

چنان] حل نشده  ی مسائل [هم عالوه های مستقر نهايی را به چنين ماندگاه ، و همميزآ طعنهی  غيرمترقبه
های آلمان و  ، نازیداران جنوب استعمار، برده نادار طرفهای فرانسوی،  فئودالگذارد.  نمايش می به

  ييد کنند.تأاين امر را توانند  داران روسی می سرمايه
  

  ها  افراد و محيط آن
 .شخصی، و ديگری عمومیدو بخش تقسيم کرد: يکی  توان به واقعيت را می تجزيه و تحليلْ  برای

آن دارد و  ای نسبت به انديشهو چه احساس  کسیکه چه  اين، فارغ از داردما وجود پيرامون که  دنيايی
قلمروی  ]ِی بيرونیاين دنيای ماددر برابر [ است. داند، دنيايی مادی و عينی چه چيزی می ی آن درباره
که ما آن  شود، چنان ما پديدار میاز که برای هرکدام  طور آن جهانْ ی قرار دارد: شخص و ینوی در تجربه

که اين دو بُعد از هستی انسانی درواقع  با ايندهيم.  آن واکنش نشان می کنيم و نسبت به را درک و تصور می
های اساسی  اما از جنبهبيش با يکديگر مطابقت دارند، و دو بُعد کم  که اين اين با ، واز هم جدا نيستندهرگز 
کدام  رهو  طور جداگانه در نظر گرفت، بهتوان  اين دو را می ،بنابراينمنطبق نيستند. با يکديگر  هم معينی

 بين  ی ماهيت رابطه اگزيستانسياليسم و مارکسيسم دربارهمورد مطالعه قرار داد. در تناسب با خودش را 
و  عمومی، ارتباط متقابل و اهميت نسبی جهان ی وضعيت دربارههای عينی و ذهنی زندگی انسان،  جنبه

   .ناپذيری دارند آشتی های ديدگاه شخصی
 [نوع] انسانمقدم و مستقل از وجود  کران] [و در واقع هستِی مادِی بی گويد که طبيعت مارکسيسم می

اما اگزيستانسياليسم بر  .آن وابسته است ، لزوماً بهمحصول و بخشی از طبيعت عنوان به وجود انسان .است
 subjectسوژه و در واقع طور جداگانه وجود ندارند،  ، بههستی عينی و ذهنیِ اجزای اين باور است که 
  سازد. می ،هستطور که  آناست که جهان را 

توان در  اگزيستانسياليست و عينيت ماترياليستی مارکسيسم را میمتفکرين آليستی  تقابل بين ذهنيت ايده
از کلمات و زبان است که چيزها نخست « :مشاهده کرد ای بر متافيزيک مقدمهادعای زير از هايدگر در 

جايی  های واقعيت تنها آن صورتکه ساير  ادراکمطابق با اين گر هايد». و هستند يندآ میوجود  به
ً معنای چيزها، بل  ، نهشده باشندشر ی ب کنند که تا حدودی وارد تجربه موجوديت پيدا می که وجود  صرفا

از منظر يک ماترياليست، کارکردهای انسانی مانند گفتار و . داند از بيان کالمی ما میناشی  نيز ها را آن
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دنيای خارج از ذهن ما فارغ . کنند نمیايجاد ها را  آن، اما هستندهای چيزها  ی ويژگی انديشه، منعکس کننده
  کنيم، وجود دارد. هايی که ما از عناصر آن می از استفادهنظر  صرفو از روابط ما با آن 

ی آگاه بر هرچيز عينی، اعم از فيزيکی و اجتماعی  سوژهتقدم مطلق  حولاگزيستانسياليزم کل 
درون تجارب در منحصراً را بايد  های وجود حقيقت و ارزش که] براين است اگزيستانسياليزم[ .چرخد می

  کنيم. جستجو طور واقعی هستيم، بهچه  فرد، در کشف و خلق خويشتن از آن
طور که  ، همانوجود [يا هستی] را مارکسيسم تقدم گيرد. میمعکوس  موضعی کامالً مارکسيسم  [اما]

ی برفراِز هرفردی که در درون آن قرار  جامعه برفراز جامعه، و به عتِ يطب بهگيری بايد،  پیماترياليست هر
آن  ی دارند که مشخصه یستيز هم متقابلْ  ی رابطه نيتر کيجامعه و فرد در نزد عت،يطب دهد. دارد، می

خويشتن در راستای اهداف خود،  کردن واقعيت عينی يند رامدر فرآانسان  جهان است. رييکنش انسان در تغ
 عينيتعينی است، در تعامل مداوم و ارتباط ناگسستنی با [امور] برآمده از  ذهنیْ  امردهد.  تغيير می را

  شود.  کنترل میآن و نهايتاً توسط  ،قرار دارد
ماهيت فرد و  ابژه/سوژه در ديدگاه متضاد اين دو فلسفه نسبت بهی  از رابطه ضادمتاين ادراکات 

در اگزيستانسياليسم  [و ايزوله] ی فرد منزوی مقولهارتباطات او با دنيای پيرامونش منعکس شده است. 
توسط چيزها و مردم خنثی  یهر فرد یست که وجود حقيقعااداگزيستانسياليسم براين  مرکزيت دارد.

خود  یو عاد یرشخصيغسطح  به آن را و ندکوب میدرهم اين نيروهای خارجی شخصيت فرد را شود.  می
  .کشانند یم

برای رسيدن  .ارزش واقعی دست يابد تواند به تنها در رقابت با اين روابط خارجی است که می فردْ 
تنها در قعر اين  کنيم.گاه وجودمان را کشف  نهانو بچرخيم  درون به بايد خودْ  و آزادی واقعیِ  واقعی خودِ  هب

معنايی  هم بی سان] [بدين کند، دست و پنجه نرم می مرگْ ترسناکِ  آگاهیِ  عريان با پيش که روحِ است مغاک 
  شود.  و هم اهميت وجود برای ما آشکار می

ً اگزيستاسياليسم فرد را  ،بنابراين و در  ،و خصمانه یخنث یطيبا مح گر،يد یها جدا از انساناساسا
 ی تراژدی اين ويرانی فرد، سرچشمه کند. یم ريتصوآن پرتاب شده است]  اً [بهاجبارکه  یا تقابل با جامعه

از بريدن او ها،  ر واقعيتفرد با سايارگانيک  وحدتی بريدن  واسطه بهاگزيستانسياليسم است.  یناپذير تسلی
های  واکنش یِ سازگار ايجاد  قادر به[اساساً] های طبيعی و کارکرد نيروهای تاريخی،  يندکرد منظم فرآ عمل

در   : تالشگويد در واقع سارتر می .نيست اش زندگی با شرايط محيطیِ او  های شخصيتی و بازتابذهنی 
  ها، تالشی عبث است. چيز جهانِ » راستينگیِ «ساختن  آگاهی با  منطبقراستای 

 .کامالً حاکم است خودْ  یوجود واقع به دادن  در شکل ،رحم بی یبا پارادوکسو تنها،  منفردذهن انساِن 
با تمام  ديبادر اختيار ندارد،  عنوان راهنما و قضاوت خود به روهايجز ن یزيچاين انسان منفرد که 

  ها را حل کند. مقابله کرده و آن یمشکالت زندگ
، »هر قيمتی که شده خودت باش به« ما است.ی  زمانهی  نهيافردگرای  فلسفهترين  کاملاگزيستانسياليسم 

 ديکه توسط توده، طبقه و دولت تهدرا  یْ فرد یختگيخودانگازاين ديدگاه  است.اين ديدگاه فلسفی  حکماولين 
 یدنبال حفظ حرمت، حقوق، ابتکارات، حت بهفلسفه اين  .دهد قرار میخود دفاع موضوع را شود  یم

  نهاد پابرجايی است.در برابر هر خودمختارْ  تيشخص یاه بازیهوس
در  درکگوري یک است.ناسازگاری ، آيين خود برترِ  خيرِ و آزادی فردی شعاِر اگزيستانسياليسم با 

خود  فهيمن وظ: «سدينو یآورده است، م یرو یاز زندگ یستياليستانسياگز دگاهيد چگونه به که نيا فيتوص
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تحميل های  ايده از ،های راهوار و معمول ايدهها از  اگزيستانسياليست .»دانم یجا م مشکالت در همه جاديرا ا
  . ندگار است، بيذارازنفسانی ناساميال چه با  هرآناز های منضبط رفتار، و  ، يا شيوهبيروناز   شده

ی  دامنهتنوع است. آن م مروجينی منافع و تمايالت  اندازه اهداف اعتراض اگزيستانسياليسم به
 های داری تا هنگ سازی فلسفی، از استثمار سرمايه های مذهبی گرفته تا سيستم از ارتودکساگزيستانساليسم 

قصد داشت  کگور ري یک گيرد. را دربرمیساالری کارگری  از اخالق بورژوايی تا ديوان و استالينيستی،
از  قرار بود کهداد  می راانسانی فرا/آمدن  ی مژدهنيچه  دانمارک را برهم بزند.رياکار آرامش طبقه متوسط 

 و شورشيان سارترْ و  کاموی  قهرمانان مورد عالقه. فراتر بروداز خير و شر  چنين هم ووار  جمعيت گله
 با کنند، که را تحليل می ژان ژنتو  مارکيز دو سادنويسندگانی مانند  سارتر و دوبوار  سيمون. اند بيگانگان

  . کنند میقوانين عادی اخالقی را استهزاء  آميزی خشونتطور  شان به و زندگیها  ديشهان
های اجتماعی هميشه موفق  ها در فروريختن تمامی ارزش اگزيستانسياليستانديشی  ناهمبايد گفت که 

کند تا خدای  اطراف خود حمله می راضیِ ازخود سستی و خودفريبی شهروندانِ  بهيرکگارد  . کینبوده است
خاطر  و بدبو را به ای افادههای  آدمو سارتر که بگيرد. آغوش پرشورتر در   مسيحيت را با شدتی

عنوان محور فلسفه و  که بهچسبد  میمفهوم انسان کامالً آزاد  به دهد، یمورد حمله قرار م شان یخودخواه
  خودش وابسته است،  صرفاً به اش یاخالق هينظر

اگزيستانسياليسم  اما انزجار بنيادين کند. یرشد بدون مانع را اعالم م فرد به شديد ليتما سمياليستانسياگز
از  را ی فلسفی اين نحله، دنشو که با شرايط تاريخی مشخص می ای های توده ی جنبش يافته از اقدام سازمان

 ليدل نيهم بهکند.  ، ناتوان میرا فرا گرفتهبشريت  ی عمدهبخش که  معضلیبرای حلی مؤثر  ی راه ئهاار
  باشد، ناسازگار است. یکه انقالب از آن شياست که ب

ً ما  .داردبين فرد و محيط  ی رابطه به یکردی کامالً متفاوت ماترياليسم تاريخی روی  یموجودات ذاتا
 یمنزو ها، فردِ ستيمارکس یبرا .ميشو یم ليافراد تبد آن به قيما فقط در جامعه و از طر ؛ميهست یاجتماع

 نيگرفته تا آخر شهيگفتار، و اند ،یانسان، از ابزارسازی  کنندهزيمتما یزهايچ ی همه انتزاع است. کي
  است. ترشيب ايها سال گذشته ونيليما در طول م یجمع تيمحصول فعال ،یورآ هنر و فن یها یروزيپ

ً اجتماعی و تاريخ های ويژگیتمام اگر  جز گاه  را از فرد بگيريد، آنجمعی از فرهنگ  شده کسبا
ی محتوای اجتماعی جهان  واسطه ی فرد به ويژهماهيت  نخواهد ماند. یباق از او یزيچ کْ يولوژيب یوانيح
ترين  که درونی بل ،اد ديگرنه تنها روابط ما با افرامر جمعی/تاريخی اين شود.  تعيين می او يرامونپ

  .دهد شکل مینيز های ما را  انديشهو  ت، تخيالاحساسات
يکی از  سيستم اجتماعی است.کنند، برآمده از  مردم احساس میامروزه از تنهايی که  خاصیحتی نوعِ 

ها ايجاد  را بين انسان» درهم تنيدگی« ترين نوعِ  داری اين است که نزديک ترين تناقضات نظام سرمايه عمده
کند.   میازهم جدا  طور روزافزونی به ها را که آن وجود آورده به را شرايطی حال درعينو کرده، 
از که  ، درحالیبافد هم می بهواحد ی يک  مثابه کند و تمام جهان را به داری روند کار را اجتماعی می سرمايه

  . اندازد ها تفرقه می يکديگر جدا کرده و بين آناز  مردم را طريق منافع مالکيت خصوصی و رقابتْ 
، زمانی که )1844( ی کارگر در انگليس وضعيت طبقهی خود:  فردريک انگلس در نخستين نوشته

اين انزوای فرد، اين « :کند میاين امر اشاره  به ،ردک تصوير میهای لندن  ی مردم را در خيابان توده
انحالل بشريت ... جای آن است ی ما در همه  ی جامعه نظرانه، اصل اساسی و شاکله خواهی تنگ خود

جا  در اين ،ها اتم [جدايی] جهاناين شان اصلی جداگانه دارد،  که هرکدام احتیس موجوداتی تک به
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که » نشانی نام و تفاوتی وحشيانه، خودپسندی سخت و بدبختِی بی بی». «ترين حد خود رسيده است بيش به
  نفوذ دارد.ريص و طماع ما ی ح جامعه درهنوز قوياً  ،انگلس بيش از يک قرن گذشته مشاهده کرد

داند و  میی مداوم خود  را دغدغهها دفاع و گسترش فرديت  جنبش سوسياليستی مانند اگزيستانسياليست
های  قدرت درعمل توسطاين امر ز اهداف اصلی خود مطرح کرده است، هرچند که عنوان يکی ا آن را به

   .است شدهنقض ، يندوگ سوسياليسم سخن مینام  ساالر که به ديوان
تواند روش مناسبی برای تغيير  عنوان يک فلسفه می که فردگرايی به اما مارکسيسم با انکار اين

 ،جا که ساختار اجتماعی از آن .اجتماعی و کنش سياسی فراهم آورد، با اگزيستانسياليسم متفاوت است
دگرگون شود  مردم کارگر یجمع ی با مبارزه ديبا[پس]  ،است مسلطبرآن و دهد  را شکل می زندگی افراد

انسان  هر یهاتيپرورش بدون مانع ظرف یبرا یمناسب یطيکند و مح یرا سرکوب م تيکه فرد یطيتا شرا
  .برود نيکند، از ب ینم جاديا ای زنده

  

  آزادی، ضرورت و اخالق
و  حيتوض اش برای يیتوانااين فلسفه  یستگيشا ني، برترسمياليستانسيداران اگز طرف   گفته بهبنا 

 رايبرتر است، ز سميمارکساز  سمياليستانسيکنند که اگز یادعا مها  اين انسان است. یاز آزاد یپاسدار
مان  در قبال اعمال یاخالق تيکند که ما را از انتخاب آزادانه و مسئول ینم يیجبرگرا تسليمانسان را  یزندگ

  .سازد یمحروم م
 عمل و آموزد می ملع .شوند متناقض زندگی ناشی میل آزادی و ضرورت از دو واقعيت ظاهراً شکم

. شوند میبيان  [علمی] صورت قوانين دارای نظم و قواعدی هستند که بهکند که طبيعت و جامعه  تأييد می
چگونه ] پس[کنند.  انتخاب می عملْ  ميان خطوط مختلفِ دارند،  که ای ی انديشه واسطه بهمردم ين حال در ع

  کند؟  زيستی  انتخاب هم با آزادیِ تواند  می جبر حاکم بر جهان
منحل را گونه  اين معضِل معما جبر بر انسانْ  ونه تأثيرِ هرگ [ذهنی] حذفها با  اگزيستانسيتاليست

؛ با تابع علت بيرونی باشد ] است،یفعاليت انساناز  برنيامده يعنی: انسانی [ناچه از  آن  ممکن است .کنند می
، باشيمبرای انسان بودن بايد کامالً آزاد  تقليل داد. [فاقد اراده] ئِ مقاِم ش را به شخصتوان  نمی وجود اين،

ما  وقتی شرايط بيرونیْ . منوشت خود را تعيين کنيسر ،ی خويش دهاعمال اربا اِ پياپی طور  يعنی کامالً و به
ها رفتار  دهيم، مانند انسانانجام غيردلخواه باشيم يا کاری  مانخودی  ارادهکند که برخالف  می را وادار 

از شرايط موجود  دمانتنها ازطريق جدا کردن خو. ايم کردهرفتار آدم/ماشين مکانيکی ، بلکه مانند ايم کردهن
   .تصميم بگيريم مان توانيم آزادانه در مورد شخصيت و مسير زندگی است که می

بشريت با  کند. کامالً متفاوت حل میروشی  ميان جبر علمی و انتخاب انسان را به تضادمارکسيسم 
 بودمؤثرخواهند ای  آن درجه تا اهداف ما .شود میکشف و درک قوانين طبيعت، جامعه و انديشه واقعاً آزاد 

خواست کند.  می مان و تغيير جهان پيرامونکنترل  ما را قادر به آزمون و اثبات شده، دانش علمیِ که 
بايد تحت افراد  پذيری مطابقت ندارد. واقعی يا تحقق چيزِ  آزادی مطلق فرد با هيچ برایها  اگزيستانسياليست

  .کنار بگذارندخود را [و اثرگذار] ی توانند وزن ِعلّ  عمل کنند و نمی شانهای شرايط زندگی خود محدوديت
مردم  است. self-determination ینييتع/و خود یرونينابرابر از عزم ب یبيترک یانسان تيفعال

دست  از آنْ  یخاص یها جنبه رييتغ یدهند و برا یخود واکنش نشان م طيمح آگاهانه و با قدرت نسبت به
ی  واسطه به ،شود عمال میعينی و ذهنی در فرآيند عليت اِ  یميزان کنترلی که توسط اجزا .زنند یمابتکار  به
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سمت  رفته، به هم روی تاريخيابد.  توسعه میو کند  میتسلط ما بر طبيعت و جامعه، در طول زمان تغيير 
  رفته است. پيشها  تری از فعاليت گيری و هدايت بيش سمت رشد قابليت ما در تصميم تر، به زادی بيشآ

در دانند.  می بشریی اهداف و آرزوهای  را دشمن ديرينه گرايیجبر[هرگونه] ها  اگزيستاسياليست
ما  يا دوستانه بهای خصمانه  تواند چهره می ويژگی] هرشرايط خاصیْ [متناسب با  گرايی جبر امر، واقعيت
بار از  نخستينتا برای  يافتند  اين آزادی دست بهم] ورشد عل  ی واسطه [بهها در قرن بيستم  انساندهد. بنشان 

اصول آيروديناميک و  يابی به اين امر با دسترا ترک کنند.  سيارهجِو زمين عبور کرده و حتی اين 
ت ما در ساخدست آمد.  ها برای ساخت ابزارهايی برای تحقق پرواز به رانش، و سپس استفاده از آن پيش

اين  که جای اين کار بگيريم، به مان به در راستای تحقق اهدفايم که جبر دنيای مادی را  موفق شدههواپيما 
  بخواهد برعليه ما کار کند.  جبر

دی ااند که آز پيدا کردهاجتماعی نيز صادق است. مردم اين امکان را  گرايیهمين امر در مورد جبر
که  ی تاريخی، بل کننده گرفتن و رد عوامل تعيين  نه از طريق ناديدهو اين گسترش ، گسترش دهند خويش را
و لغو  ی لزومِ  با مشاهدهمردم آمريکا ها بوده است.  با الزامات آن تمطابقدر   عمل ها و شناخت آن از طريق

و آن را گسترش  هدست آورد های خود را به داری جنوب بود که آزادی بردهی انگليس و  سلطهاز بين بردن 
   .کرد اين اقدامات انقالبی را ايجاب می  ملیْ   يشرفتپکه واقع شد دادند، و اين امر زمانی 

تنها با آزادی   انديشند، نه ها می چه اگزيستانسياليست برعکس آن ،های طبيعی و اجتماعی ضرورت
  منديم.  هايی است که ما از آن بهره ی آزادی که بنياد ضروری کليه ناسازگار نيست، بل

آزادی و متقابل تأثير  ترِ  ی گسترده مسئله مترصدکه  جای اين بهها  اگزيستانسياليست هرروی، به
 اند. های شخصی نگران معضالت محدود و ناچيز مسئوليتباشند،  ضرورت در تکامل اجتماعی و تاريخی

تنظيم و  ،معيارهای نسبی انسانیاين امر که رفتار ما بايد با هردو بر  مو مارکسيس ماگزيستانسياليس
  توافق دارند.  ،قضاوت شود

طور  ؟ اخالق اگزيستانسياليستی بهآيند میپس اساس اخالق چيست؟ معيارهای درست و غلط ما از کجا 
خود و اخالق خويش را از طريق  ماْ است.  معنی فردگرايی] [به زادی فردیدار آ طرفناپذيری  انعطاف
ً نامحدودهای  انتخاب های جايگزين  انتخاب ميان گزينهخود را در  ،آزادی اصيل. کنيم ايجاد می اساسا

  سازد. ها متحقق می ارزش از یا  مجموعه پذيرش عمدیو در   کند بازنمود می
  

 انگيزه قيد و شرط و بی بی های  فرد در انتخابفطری ظرفيت  بر   مبتنیاخالق ی مارکسيستی  نظريه
توان  را میاخالق جايگاه مارکسيستی مالحظات تاريخی و اجتماعی وی بستگی دارد.  که به ، بل نيست

  شرح ذيل خالصه کرد: به
دارد. ويژگِی عقالنی قرار ی اجتماعی  در شرايط، مناسبات، نيازها و توسعه اخالق عينیِ  ی پايه -1

 تيماه شود. و درک نيازهای خاص اجتماعی حاصل می ،های تاريخی مارکسيستی از واقعيتاخالق 
  .شود یم یناش یاجتماعخاص  یها و درک ضرورت نيمع یخيتار یهاتيآن از واقع یعقالن

  ت.نسبی اس دارای محتوای متغير و ويژگیِ  ،تغيير در شرايط اجتماعی اخالق بسته به -2
  .گرفته استخود  طبقاتی به ويژگیناپذيری  طور اجتناب اخالق تحت تسلط تمدن امروزی، به -3
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خودِی خود نه خوب  عمال انسان بهوجود ندارد. اَ  لقی در رفتار و قضاوت اخالقیهيچ معيار مط -4
 ،شرايط حاکم بايد با توجه بهدهای اخالقی و رفتاری تمام کُ شرير.  نه و است و نه ستودنی ،است و نه بد

  شود.  میرزيابی ا ،کنند افع دنبال مینکه اين م ای ینيازهای اجتماعی مشخص، منافع طبقاتی و اهداف تاريخ
که خطوط عمل  رنديگ یقرار م[و بررسی] سنجش مورد  یدر موارد ی رقيباخالق یهاهينظر

» يا آنويا اين « [مانند] ها بر شرايطی آثار فلسفی و ادبی اگزيستانسياليست د.نده یرا نشان م یناقضمت
يک طرف بپيونديم و يا  بهکه  اين که بايد وجود خدا را بپذيريم و يا وجودش را رد کنيم. ايناند.  ز شدهرکمتم
  مان وفادار بمانيم. زنده ماندن و يا مردن. رفقای يا بهشويم و تبديل يک خائن  که به اين. طرف ديگر به

ارتباط  ،ای در درون خود شرايط کننده مجابی بسنده و  اگزيستانسياليسم اصرار دارد که هيچ زمينه
 انحصاریهای متقابالً  گزينه از تاوجود داشته باشد تواند  نمیخصيت خود شخص و يا ش شرايط فرد با آن

از پوچی ی هستند که ها موجودات گويد انسان می سارتر باشد.جای ديگری  انتخاب يکی به ی کننده نيتضم
ما در انجام  کاملدر آزادی شکل  ترين نيرومند بهخود را  پوچیاين قدرت شود.  ها وارد جهان می طريق آن

 حيترج و  کامالً آگاهانه بردکار  دهد. با تمام شرايط خارجی نشان میطلبی  چه دلخواه ما است و در مبارزه آن
  کند. ديگری متمايز میفرد و فردی را از  ،اتچيزی است که مردم را از حيوان ، آنبدون مهار

 یهانيگزيکه جا يیهاتيدر موقع ميتوان یکه ما م هنگامی دهند: های تاريخی پاسخ می ماتريالست
اين ــ [بايد توجه داشته باشيم که]  و اين اصل اخالق شخصی استـ ـ مياست، انتخاب کن ريپذ امکان یواقع

متناقض  ياده کنن ی احتماالت يک موقعيت گيج گيری درباره تصميم گيرند. ها در خأل صورت نمی انتخاب
  عمل اخالقی است. یتنها بخشی از فرآيند کل
عينی  پيامدهایوقايعی هستند که با شرايط عينی آغاز و با های  حلقه ی هزنجير  ،اعمال داوطلبانه

را  یتداوم مراحل ،آن جيعمل و نتا ،گيریميتصم زه،يانگ فرد، تيشخص ن،يمع تيموقع يابند. خاتمه می
فرد بودن  منحصربه .گيرند یبازخورد م گريکديو از  اند هم متصل بهای قانونمند  گونه د که بهنده یم لشک

 کيفيتِ  مشارکتِ در  که نيست، بل عوامل سايرو از روابط اساسی خودبسندگی ويا رهايی  درانتخاب فردی 
  است. عوامل  آن در برابر مقاومت ياکاری  همو مخالفت،  ياتأييد در  يشی خو ويژه

 ست،ين واملع ريبا سا یاز روابط اساس يیرها اي يیدر خودکفا یفرد بودن انتخاب فرد منحصربه
  است.عوامل   مقاومت در برابر آن اي یکار مخالفت، هم اي دييخاص تأ تيفيک بهکه در کمک  بل

که اين  را  روانشناختی در انتخاب و شرايطی ِی ميان عملی ِعلّ  ها هرگونه رابطه اگزيستانسياليست
  کنند. رد می گيرد، صورت میعمل در آن 

، از رويدادهای قبلی و بعدی آنی  همهرا از  یشخص یريگميتصم ی لحظه ها اگزيستانسياليست
 یتجربمدرک  چي، ههرحال به .کنند یم جداکنش انسان  یامدهايپاز ها و زهيانگاز  ،یطيمح طيشرا
 رد،يگ یآن قرار نم ريدهد و تحت تأث یزمان رخ م هم طيانتخاب جدا از مجموع شرا کهنيبر ا یمبن

 است. یکيزيمتاف فرض کامالً  کي نيا ؛وجود ندارد
فاکتورهای از عوامل اجتماعی، تاريخی و  یبسيار قدرت انتخاب بسيار محدود است. ،واقعدر 

توسط تاريخ  گشوده در مقابل فردْ   های واقعی فرصتشوند.  ی تعيين اخالق می بيوگرافيکی وارد پروسه
محدود ها  ی آن کنند و روند توسعه طبيعی و اجتماعی، توسط نيروهايی که در يک موقعيت خاص عمل می

که پيشاپيش تشخيص  آورند اين امکان را فراهم می دهند که ارائه میرا   عينی یها معيارهاي اين .شوند می
گزينه اين پی ببريم که  اين اين امر، به از پس ،ويا ،ر ارجحيت داردگی دي ها گزينه گزينه بهکدام دهيم که 
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ی  واسطه به که  خاطر سرنوشت خويش، بل نه به فردْ  ،اينرعالوه ب .ه استبود ی ديگر گزينه از بهتر
درغير ی انتخاب کند. جای مسير ديگر به را مسيریاست که مستعد  ،تجربيات پيشين خود و ارتباط موجود

  بود.  میبينی  اين صورت رفتار انسان کامالً غيرقابل پيش
 یبندياست که با پا یاخالص شخص ،اگزيستانسياليستی های های ارزش مقياسدر  خيرواالترين 

زادی ترين تجلی آ اين ويژگِی روانشناختی که قدرتمند .شود یم دييآزادانه انتخاب شده، تأ یِ مانيهدف ا به
درستی  ،خودمختار احساسات فردِ است.  [اگزيستانسياليستی] شود، يگانه اصل ارزش اخالقی محسوب می

  .کند را تعيين میو غلطی هر مورد خاصی 
[انسانی را] نه براساس مقاصد و احساساِت عامالن آن، کردهای  عملبدی  ياخوبی  ها تسمارکسي

کنند.  اهداف تاريخی قضاوت می به شان ها با نيازهای اجتماعی و طبقاتی و خدمت که براساس ارتباط آن بل
باشد،  مؤثر اهداف سوسياليستی رسيدن بهدر و يا ايجاد مانع پيشرفت  بهجايی که  آنتا  ها] [انساناعمال 
اين اعمال بايد ها قضاوت کرد.  اعمال نيک را بايد براساس نتايج آند. نشو شمرده میموجه و يا نا موجه

   .منجر شود یهای اجتماع ی ما بر طبيعت و کاهش آسيب افزايش سلطه به
  

 سرنوشت بشريت
 اگزيستانسياليسمْ  است.گير  چشمبسيار سرنوشت انسان  نسبت به در ديدگاهشاگزيستانسياليسم  دوگانگی

 تا از آن فراتر برود.کند  ای هم تالش می وقفه طور بی نهايت نااميدی است، به ی  فلسفهحال که  درعين
در  های اصلیِ  شخصيتدر نوسان است. از طرفی دو نهايت بين اين   وقفه طور بی به اگزيستانسياليسم

انتظار کنند و  صبر میها  آن .اند ايستاده )يکی از تئاترهای کالسيک اگزيستانسياليستی( انتظار گودو
ها  انتظارات آنيد. آ کند و هيچ کسی هم نمی چيز تغيير نمی دهد، هيچ اما هيچ اتفاق مهمی رخ نمی ؛کشند می
بايد بدون هرگونه که  شوند می  ها در پوچی و وجودی تهی غرق کننده است، آن مأيوس ای پيوستهطور  به

  اميد و ياری ادامه يابد.
که ساموئل  یريناپذ نيو سکون تسک یتفاوت یدر ب توانند یمکتب نم نيو متفکران ا سندگانياما اکثر نو

ها  چهره  بدترين به نگاهها پس از  آن ها است. ی عزيمت آن پايان وی نقطه بمانند. گذارد، یم شينمابکت به
مرلو   کشند. چالش می انگيز وجود را به ، پوچی حزن] عالقگِی تسکين نيافته و سکون دراماتيزه بیيعنی: [

و  ،غلطد گرايی محض درمی منفیکه در » بد«بين اگزيستاسياليسم  Merleau-Ponty پونتی
کامو شود.  ئل میاتمايز ق ،پرتاب کند یديفراتر از ناامکوشد خودرا  میکه » خوب«اگزيستانسياليسم 

  داند. شورش عليه نيهيليسم را اساس هر چيز ارزشمندی می
 یزندگ یرونيب یليتحم طيشدن در برابر هر شرا ميامتناع آگاهانه از تسل یْ نشانه آزاد ،ديگو یسارتر م

 از طريقافراد  کند. می گذر  یآر به یدرعمل، از نه وجود خوداثبات  بهکامل  یاز نف ليشخص اص است.
از  خودْ  وضعيت موجودِ گرفتن از  یشيو پ خويش   ”practico-inert“ »اثر عمالً بی«اطراف مقابله با 

  .سازند یرا م ت خوديواقع نده،يآ به ورو  انگيزاننده، آميز عمل مخاطره کيمشارکت در  قيطر
 هولناکاوليه  تياز وضع خروج یبرابسياری را  متفاوتو  گون ناهمهای  ها مسير اگزيستانسياليست

راهی  دارندسعی  پاول تيليچ، مارتين بوبر، گابريل مارسل، يرکگارد کیمذهبيونی مانند  گزينند. برمی بشر
 جستجواين . اند بودهجهان  هميندر گرايانه  توفق حلی دنبال راه بهخداناباوران [اما]  .سوی خدا پيدا کنند به
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جوليان طور که  همان. سوق داده استهای کارگر  ی طبقاتی توده سوی مبارزه به را ها آن ترينِ  راديکال
  ». منتظر گودو«باشند تا » منتظر لفتی«دهند  ها ترجيح می گويد: آن می آميز  کنايه سيمونز
ها  موضع آن رايکنند، ز غاماد یجنبش چيطور کامل با اهداف ه توانند خود را به یها نم حال، آن نيبا ا

طور  بهاگزيستانسياليسم جاکه]  از آن[ آميز است. ابهامطور غيرقابل قابل عبوری  به زيچ در مورد همه
شکست  ها به ترين موفقيت درخشان شود. ی انجام هرکاری متوقف می بنيادی طريقت نااميدی است، در ميانه

چه هست  از آنپرمخاطره  خيزِ ترتيب،]  [بدين شود. میتبديل اکستر خ زغال به که گونه انجامد، همان می
خودی خود موجه هرگونه عصيانی برعليه ظلم به کامواز نظر  ماند. می بازاز تحقق  ،چه بايد باشد آن به

شکل جديدی از ] ی طبقاتی دانش مبارزه بدونچنين  همبدون بار طبقاتی و تاريخی و  [شورشْ است، اما 
در کند و  را نفی میخود  transcendence فرارونده  کرد  عملاز نظر سارتر سازد.  بندگی را مستقر می

نوبه  که به - دنبال شود  ديشورش خالقانه جد کيبا  ديبا نيا ميرد. و می ی تحقق، تحليل رفته همان مرحله
  رسد. یهدف خود نم خود به

جايش  ما خواستار نان مغذی هستيم، اما بهشويم.  سير نمی هرگز کامالً  ايم، اما هما گرسن ،بنابراين
تنها  زندگی نه شود. ختم می بست ای بن کوچه به جلو روبه ی جاده نيتر کنندهدواريامکنيم.  سنگ دريافت می

که  دهد، یم بيما را فر و مرگْ خيزمان، تار یها تيمحدودکه در نهايت يک فريب است.  بليک قمار، 
». رود و خاکستر خشم ما ازلی است و از بين نمی ،غرورهای  غم و اندوه« .برد یم نيما را از ب یدهايام

  خواهند. را می نيا شهيها هم اما انسان
کتاب  معروفِ  های [يکی از] قصارگويی در بطن اگزيستانسياليسم را درپيچيده  بدبينیِ  اينسارتر 

وحشی و  اومانيسمِ چنين  اين». انسان يک اشتياق بيهوده است«کند:  می چنين تصوير اين هستی و نيستی
 انرژی َصرفِ محرک تواند  میتبديل شود، اقدام بدون علت يک  بايد به در آن که هر اقدامیی رحم بی

را  دياست، شک و ترد نيکه شکست در کم بينی انتظار و پيش نياما ااجتماعی باشد.  اتدر مبارز [بيهوده]
  کند. و فلج میکشاند  دوپارگی می بهرا از درون و در هرگامی  یفرد ثباتدهد و  یگسترش م

 تيبشر یروزيکه از پ سميمارکس یانهيجو مبارزه یها با خوستياليستانسياگز ینانهيبدب يیراگ ناعقلی
از منظر ماترياليسم تاريخی، بشريت بيش از هرچيز  گيرد. در تقابل قرار میبر همه موانع مطمئن است، 
 ـاست  دادهعصر اتم ارتقاع  خويشتن را از زندگی حيوانی به های عظيم خودْ  مولد خالقی است که با تالش

  انسان است.ی  ويژهزندگی  سرآغاز عظمتش] فقطی  ی که [با همهعصر
ورود رای ای ب دروازهعنوان  بهعقالنيت تکامل اجتماعی و ضرورت انقالب سوسياليستی  باور به

 گيرد. دربرمینيز را  یمسوسياليسم علکه است  ای بينی بشر، منبع نظری خوشی بعدی پيشرفت  مرحله به
ها سال گذشته که شامل دانش  در ظهور بشريت طی ميليونآوردهای تاريخی ثبت شده  دست مارکسيسم به

چنين  و هم انسانارزش کار  به ـ ملموس شواهدیعنوان  بهـها و کسب فرهنگ جهانی  ی بشر، مهارت انباشته
  آينده اشاره دارد.  برای یتعهدعنوان  به

، نقش کليدی »زدگان زمين مصيبت«اين  ،ديدگان ميان ستمدر ناپذير برای زندگی بهتر  مبارزات تسليم
 ،[خصوصی] های دارايیملی شدن  های آزمونهای نخستين   موفقيتکارگران صنعتی در اقتصاد مدرن، 

ه ديمارکسيسم بخش ی را بهر، اين اعتماد و استوا)حتی در شرايط بسيار نامساعد( شده ريزی اقتصاد برنامه
دهقانی و بازسازی /های انقالب پرولتاريايی که دشوارترين معضالت عصر ما از طريق روش است

  .دهستن مستعد تغيير [و تکامل] سوسياليستی
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 [زندگی] ريدر مس یاديز یانحراف یرهايو مس ها یديناام ها، ینينش عقب ها، یشگفت ،مانند گذشته 
خيز که  صعود کنيم؛ صعودی گاه سينهبايد که است ها بخشی از تاوان اين واقعيت  اين وجود خواهد داشت.

حال، هر انقالب بزرگ اجتماعی و سياسی، با وجود  با اين کند. مان نمی چيز جز تالش جمعی کمک هيچ
های  رنج  ارزشفرزندان تاريخ ت. سبشر افزوده ا به یقامت و قدرت جديد ،های ناشی از آن افسونها و  درد
  اند. داشتهرا  خود تربيت های دشواریو  تولد

  

  ی مدرن د بيگانگی در جامعهخو
 و خويانه دشمن شان   بر زندگیحاکم  یِ   کنند که نيروهای عمده چرا امروزه بسياری از مردم احساس می

شود  درماندگی از کجا ناشی می اين؟ است فراتر کنترل و تغييربرای  ها آن تواناز  و است،  درکغيرقابل 
ی علل و عالج  مارکسيسم و اگزيستانسياليسم درباره اختالف نظرِ  بايد کرد؟ و برای از بين بردن آن چه

ی هم بين عبورغيرقابل و خط کرده دو بخش تقسيم  را بهاين دو فلسفه  ،ی مدرن ازخودبيگانگی در جامعه
  است. کشيده ها آن

در زندگی ازخودبيگانگی  ی واسطه بهکه مردم کنند  تصديق میهم اگزيستانسياليسم و هم مارکسيسم 
ذهن و های  آفريدهکه است واقعيت ی اين  کننده بيانازخودبيگانگی برند.  انسانی شده و رنج مینا معاصرْ 

 تعيين سرنوشت و هدايت خويش از صفاتبردگی، قربانيان اين  .اند يافتهتسلط  دخودست انسان بر خالق 
  اند. شدهمحروم ، دهد ها را بر فراز حيوانات قرار می که آن

ی تاريخی  ا ازخودبيگانگی پديده. ندارد پايانی و ان آغازازخودبيگانگی انس اگزيستانسياليسمْ از منظر 
فناناپذير، يعنی جوهر و ازلی  یژگيو ازخودبيگانگیْ  .دارد متافيزيکی سرشت و سرنوشتیکه  بل ،نيست

  بيگانه است. ،آن پرتاب شدهبا جهانی که بهناپذيری  طور آشتی انسان آزاد و آگاه به است.» طبيعت انسان«
اين امر ماهيت بيگانه و پوچ زندگی ، اما افزاييميب زندگی انيم معنی، ارزش و سودمندی را بهتو هرچند می

  برد. را از بين نمی
 یايبا دن شيسازم معنا یکه من م يیايدن. در ساختار روابط بين فردی بنا شده استنيز  خصومت

کوشند  شود که می وقفه بين من و ساير افرادی می اين امر باعث ايجاد اصطکاکی بی متفاوت است. گرانيد
 در راستایاصيل من را ملغی کرده و من را از نيازهای خويش نظرات خود را بر من تحميل کنند، وجود 

  کنند.منحرف خود  ی نيازهای بيگانه بهخدمت 
 یها و ادعاهازهيانگ یما با تنش دائم یوجود درون .ستنديراحت نهم افراد با خودشان  ت،يدر نها

چه  با آن ها ی آن يابد و يا نتيجه تحقق نمی کنيم اهدافی که ما برای خود تعيين می شود. یناخشنود م متناقض
  متفاوت است. ريم،انتظار يا آرزويش را دا

چنين ، [بنابراين] ما تحِت استکن ناشدنی  ها ريشه ی تمامی اين ازخودبيگانگی جايی که سرچشمه از آن
ی آن  بينانه [با اين شرايط] و تحمِل بردبارانه غير از رويارويِی روشن ، کاری بهیانگيِز حاکم شرايط غم

های گوناگونی که  راه . تمامیبهترين نحوی تحمل کنيم نداريم، و بايد سعی کنيم که اين شرايط  را به
مذهب، آفرينش هنری، آثار خوب، ـ ـ گزينند برمی وی از سرنوشت خودها در پی فرارَ  اگزيستانسياليست

. اند دهنده و سطحی تسکينتنها ها  بنابر اعتراف خود اگزيستانسياليست ــ ليبراليسم، انقالب اجتماعی
 دهند. خاتمه را ازخودبيگانگی توانند  ، اما نمیکنند دار می معنیتحمل و  زندگی را قابلهای برگزيده  هدارا
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 غلبه کنند ،نحوی که مناسب خودشان است ند سعی کنند تا بر ازخودبيگانگی خويش بها مردم آزاد موظف
  ست.ها اين سرنوشت ماليخوليايی آن ــ نتيجه است ی آزمون بی ها در بوته آن  اما تالش. هاست افتخار آناين ـ ـ

از لطف خدا آدم که محروميت  کند، ايفا میمتافيزيکی  مِ اگزيستانسياليسهمان نقشی را در ازخودبيگانی 
 يهوه جفتِ که طور  است. هماننخستين گناه . اين ازخودبيگانگی معادِل ايفا کرده استاالهيت مسيحی در 
گناه و عذاب بر  هميشه محکوم بهشان را برای  بيرون راند و فرزندانرا از بهشت  [آدم و حوا] کار گناه

طور  عنوان انسان، تا ابد و به بهمان  مرگ وجودیی  واسطه همين ترتيب نيز به روی زمين کرد، به
گونه رهايی و رستگاری از  هيچناپذيری منزوی و جدا از ديگران و در درون خويش محصوريم.  اجتناب

  ای وجود ندارد.  چنين بيگانگی
فت از حالت ازخودبيگانگی، ازخودبيگانگی را  ر دادن هرگونه برون  جای نشان اگزيستانسياليسم به

  کند.  بازتوليد و توجيه میمتافيزيکی  های و آن را با ديدگاه  کردهتبديل و اساس دائمی زندگی بشر   پايه به
 محصولازخودبيگانگی  دهد. خودبيگانگی ارائه می، ماترياليستی ازو  تاريخی یمارکسيسم تحليل

زمانی است. ه کردهای آن عمل و آگاهی ما از قوانين  ناتوانی ما در برابر نيروهای طبيعت، جامعه و عدم
تقويت ها  ی آن ی توسعه   ما در مورد پروسه ِو دانِش علمیط اجتماعی رواب ،که قدرت ما بر طبيعت

   يابد. ، از خودبيگانگی نيز تا حدی کاهش میشود می
 یليتخ ی ساخته یِ عيطب در برابر موجودات ماوراءِ  ها ی آن اسطهو بهمردم که  نيو د جادو یِ پرست بت

ی  واسطه بهنه  ،تمدن  ی ويژه ازخودبيگانگیِ اساس اما  است. یگانگيشکل ب نيتر يیکنند، ابتدا یسجده م خودْ 
  است. شانکار ار نيرویاز طريق استثم انقياد ديگراندليل  بهکه  در مقابل طبيعت، بل و تسليم انقياد

طبقات متخاصم سرچشمه  و شکاف جامعه به کار بسيار توسعه يافته تقسيماز اين نوع ازخودبيگانگی 
نيروهای  اختيارتحت که  ،داشتن شرايط توليدبا محروميت از  قيمْ مستی  ههای توليدکنند تودهگيرد.  می

 دراين امر   دهند. از دست می نيزی خويش را  و ابزار توسعه  کنترل زندگی، آزادیگيرد،  قرار میمتخاصم 
خودبيگانگی از آشکار است.  ،ی کار بيگانه بود يافته های سازمان که از نخستين سيستمداری  های برده نظام
های  [از نظام تر پالودهو تر  بسيار پيچيده، رسد نهايت تجلی خود می ، جايی که بهداری نظام سرمايهدر  کارْ 

  .استپيشين] 
داری در معرض نيروهای غيرقابل کنترل  سرمايهنظام در هرمرحله از اقتصاد  بگيرکارگران مزد

دارندگان اين سراغ  به ديبا د،يتول یماد یازهاينشياز پ کيچيها با نداشتن ه نآ .گيرند قرار میخارجی 
کار خود را  کارگران حتی قبل از شرکت فيزيکی در توليد، نيروی .ها کار کنند و برای آن برونديازها ن پيش

توسط نيز  ين کارشرايط و زمان کار درحکنند.  کارفرما تسليم می رداخت دستمزد رايج بهپدر ازای 
طور که مردان و زنان کارگر در خطوط  همانشود.  تعيين می ها آن سرکارگرانو  مديران داران و سرمايه

ً بهکنند، کارگران  تصديق مینتاژ وم جای  کارگران به .ابندي یتنزل م ديتول یکيزيف و یعوامل جانب صرفا
که  شوند میانجام کارهای يکنواخت و تکراری  های خويش، مجبور به ی هوشمندانه از ظرفيت استفاده

هايی  ی قدرت مثابه طرح، فرايند و هدف توليد، همگی به. کند فرسوده میها را  پايداری و استقامت آن
  گيرند.  بخش در مقابل کارگران قرار می متخاصم و زيان

هيسرما که متعلق به اند، بل که آن را ساخته ستيکارگران ن محصول متعلق به ،یصنعت نديفرآ انيدر پا
  شود تا فروخته شود.  اين محصول وارد بازار می است. دهيها را خر کار آن یروياست که ن یدار
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های کاال و پول مانند  دهد، توده ای نشان می های دوره ی تجاری و بحران طور که نوسانات چرخه همان
  . خارج استدارن نيز  های سرمايه ترين گروه حتی از کنترل بزرگکنند که  نيرويی غيرقابل کنترل عمل می

 با  مقابله  ی هورط بهتمامی طبقات را داری، اعضای  مايهنظام سر [ذاتی]گرايی  براين، رقابتعالوه 
 ،يیجامعه بورژوا یاعضا .آورد پديد می را  افسارگسيخه خودمحوری و و خودپسندی اندازد میيکديگر 
  ورند. رقابت غوطه یدر فضا ،یجمع یبستگ هم یجا ، بهداشته باشندکه  یتيهر موقع

و تضادهای طبقاتی و ی توليد ی شيوهاز روابط متناقض داری  نظام سرمايهبنابراين خودبيگانگی در 
نظام  های اقتصادیِ  هايی که ريشه در بنيان شکافشود.  ها ناشی می برآمده از آن رقابتیِ شرايط 
  دواند. ريشه میهای زندگی اجتماعی  در تمامی جنبه ،داری دارد سرمايه

بين  تخالفالمللی، در  اندازها در مقياس ملی و بين ها در تصادم منافع طبقاتی و چشم شکافاين 
در  گرايی، تجارتخالق با  انی هنرمند های مردم، در مبارزه  ی انحصارگران با توده های تحِت سلطه دولت

علم از  تيمجلل، در تبع یها ها و هتل آپارتمان باالن شهرها ک ی فقيرنشينِ ها ها و محله تقابل زاغه
 تری يابنده هرچه عمق در مقياس اين بيگانگیْ امروزه،  نمايند. خودمیق ديگر يطر هزاران  بهو  یايگر ینظام

  نمايان است. راترين شکلترين و بُ  رحمانه بی با  ،در ايالت متحدهپوستان و سفيدپوستان  ميان سياه
آسيب آدميان  یسالمت بد، بهکو های انسانی را درهم می شخصيت ،هآلود اين داغِ ننگخودبيگانگی، 

ی بسياری  پديدآورنده] ی خود نوبه همگی ويا هريک به[ها  . اينبرد می نازبيرا  شادیرساند و فرصت  می
ی حريص و طماع  را در جامعه  شناسی روانی زندگی هر روزه که آسيباند  از اختالالت روحی و روانی

  . زنند میبورژوايی دامن 
بر  توان میکنند که ن ادعا می ها اگزيستانسياليست های بشر مدرن غلبه کرد؟ توان بر بيگانگی آيا می

 وضعيِت فعلیِ ی وحشی و  های گذشته پاسخ مارکسيسم اين است که اين ويژگی خودبيگانگی غلبه کرد.
توان  میی اجتماعی  را با ايجاد تحوالت اساسی و انقالبی در ساختارهای کهنه و پوسيدهاستثمارگرانه 

بر نيروهای  چيرگیگام بزرگ بعدی  ،ايم چيره شدهوری بر طبيعت آ علم و فن ی واسطه بهاکنون که برچيد. 
لحاظ استراتژيک قدر کفايت نيرومند و از  بهکه  عاملی  گانهي .ما خواهد بودزندگی  درکور و هرج و مرج 

سازماندهِی کنترل جمعی آگاهانه بر زندگی اقتصادی وسياسی را  ی در جايگاهی قرار دارد که وظيفه
  يابد.  ی کارگر صنعتی تجسم می ای است که در طبقه شده  کار بيگانه رساند، نيرویبانجام  به

انقالب تنها از طريق  ،رهايی بشريت از عوامل و پيامدهای ازخودبيگانگی برای  ِابزارهای مادی
کثريت اآيند، [انقالبی] که قدرت اقتصادی، سياسی و فرهنگی را در دست  وجود می بهسوسياليستی 

سوسياليستی در مقياس  خطوط یراستادر   ريزی شده . اقتصادی برنامهکشان متمرکز خواهد کرد زحمت
و حتی ناگزيری که باعث  الزمشود که شرايط منجر چنان فراوانی و [رفاهی]  بهتواند  المللی می بين
  شود.  ازبين بُردههميشه برای  ،استشده  ميت معدود افرادی بر بسياری از مردمحاک

از  آموزیخود ليوسا به یدسترسموانع و  یزندگ طيدر شرا یاجبار یها ینابرابر ی همه هنگامی که
از نيز  گريبخش د نسبت بهاز جامعه  یبخش یِ گانگيدر ب یماد یها ینابرابر نيا بُروزاتگاه  ، آنبرود نيب
 یها تيشخص یريگ شکل نده،يآ یستياليفرهنگ سوسهای  پايهروابط برابر و برادرانه در  خواهد رفت. نيب

  .سازد پذير می با ديگری را امکان بسته ساز با خود و هم هم
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   معنای مرگ و زندگی
طور سنتی  گرايی به انسان شود.یمتمرکز م نيزو مرگ  یزندگ یمعنا رویِ  دگاهيدو د نيا نيشکاف ب

مرگ، رستاخيز روی که است مذهب  و اين برخالف ؛کند میتأکيد  روی زمين های واالی زندگیِ  ارزش بر
 و هرچه مولدتر[بعضاً] براين باورند که بايد از طريق  هاگرا انسان .دارد تأکيد [روح] و جاوانگی

ی] بقای  ی [خودآگاهانه ، زمينهندد و فناپذيرنی محدودی دار گسترهافراد که  ردن زيستک تر ه سرزند
  نوع را فراهم کرد. ی شادمانه

را مرگ و زندگی  الوهيت، ارزش به شان اعتقادی بیرغم  علیهای سکوالر،  حتی اگزيستانسياليست
کليسا که در االهيات مسيحی و د نگردان می زباتی همان مرکزي بهو واقعيت مرگ را  ،کنند معکوس می

  کرد داشته است. عمل
نظر ی فناپذيری چنين  دربارهوسطايی   قرونکنندگان    مانند مراقبه Karl Jaspers سکارل ياسپر 

 اصرار دارد که خودکشی ی سيزيف  افسانهکامو در ». مرگ را دريافتنيعنی  ،وفانهسيفلی  انديشه«: دهد می
  ی فلسفی است.ا  مسئله فقط )؟داردزيستن که آيا زندگی ارزش اين پرسش   پاسخ :يعنی(

ی نوزاِد  هنگامی که کنار گهواره«گويد  کند. وی می زندگی را هستِی برای مردن تعريف میهايدگر 
هايدگر اين جواب : »[؟]کنيد بيانتوانيد  ل میتنها يک گزاره را با اطمينان کام ايد، ايستاده ای تازه متولد شده

 بايد بميرد.او دهد:  را می
های  اهداف و فعاليت ترين معنای خود را نه از باورهای اگزيستانسياليستی، زندگی عميق براساس 

عموم  شود. کامل سرنوشِت خويش بيدار میاز پيامدهای که فرد آورد  دست می که تنها زمانی به ، بلخود
های  های روزمره و لذت عادی غرق فعاليتشهروند . اند اين آگاهِی مهيبمردم در تالِش گريزی بزدالنه از 

تا مادامی . شود می تارهای عنکبوت انديشهبافتن و فيلسوف غرق  ،ننده، هنرمند غرق کارهای خالقانهک گيج
ها  اينکند،  امتناعناپذير و کامل  ، با هوشياری و تزلزلنهايیهدام و انرويارويِی تحقِق نابودی از که فرد 

  مات نيستند.ههمه چيزی جر انحرافات و تو
که آيا زندگی دارد  وامیاين تصميم  هريک از ما را بهی اخالق و رهايی است، چراکه  شالودهمرگ 

مرگ  موضوعمعنای واقعی کلمه  به  انتخاب اخالقی گونههرکنيم. ب [بايد] که با آن چه ارزشمند است و اين
ی مرگ  کننده انداز منکوب در برابر چشم ی زندگی شده  خلقهای آزادانه  تمامی ارزش و زندگی است.

  .شوند میانباشته 
اگر ما  .برای من انجامش بدهد دتوان نمی یديگر کس تنها کاری است که هيچ مرگگويد که  هايدگر می

، کنيمدغام ا مانوجوديت در کل، آن را درونی و را بپذيريم برای مرگ بودن ، يعنیخودرا شوندگیناف
معنی  بیو  بيرونیِ  یبرای سارتر واقعيت ، مرگاز سوی ديگر. ايم دهبخشي معنا فناشوندگی  ترتيب به بدين

آگاهی از مرگ ما را انسان  درونی کردن آن نيستيم. قادر بهدرمجموع زندگی که است ای  محدودهاست، 
های متعارف، فرديت ما را  گيری دربرابر ارزش تصميم بهما ی برانگيختن  واسطه به تنها مرگ .سازد نمی

ايم، يک انتخاب   خود کرده ِدر مورد زندگیانتخابی که هريک از ما «گويد:  می سارتردهد.  میارتقاع 
  .»مستقيم با مرگ بوده استتقابل در اصيل بوده است، چراکه اين انتخاب 

اين  .کند زندگی را زايل می معنای، اما برای سارتر استهايدگر معنابخش زندگی  برایمرگ 
ها تا چه  اگزيستانسياليست بيندهد که استخراج يک موضع مشترک  می  نشان همباناسازگار  های ارزيابی

چنين  و هموجود دارد،  ی مرگ مسئله ها به آنتنوع شديدی که در پاسخ  رغم علی ،اما اندازه دشوار است.
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الشعاع  تحترا معنی زندگی و ارزش آن  نسبت به ها آن  شناخت ،ی مرگ با مسئله ها آن  برخوردهای متفاوت
  دهد. قرار می

و ـ ـ عتيقانون طب نياول نياگرايی مطابقت دارد.  انسان جريان اصلی تر با بيشکرد مارکسيستی  روی
چيز و  هيچنابود شود.  ديخود را دارد و سپس باراه  دو یزياست که هر چ ــ کيالکتيد سمياليماتر نيچن هم

ی  های مرگ و زندگی چندين ميليارد سال پيش درنتيجه فرآيندنيست.  مصونکس از اين قانون  هيچ
ترين محصول اين فعل و انفعال و بالش  عالینوع بشر. پديد آمداين سياره های بيوشيميايی بر روی  اکنشو

  است.
ناپذير و ظهور  اجتناب نزديک شدن چگونه بايد با ،چنين استاگر آيا زندگی ارزش زيستن دارد؟ 

 یزحمت، آشفتگ از نظر صرفدهد.  مثبت می ی قاطع وسئوال نخست پاسخِ  مارکسيسم بهمرگ تالقی کرد؟ 
[البته] نه  است.ه ارزش نينوع بشر باالتر یبرا یزندگاما  ،است یو اجتماع یتجربه شخص ی کهو درد

سازد  ای که بشريت آزاد شده [از بند مناسبات طبقاتی] می که زندگی ]، بله [پر رنج و ازخودبيگان ِآن زندگی
بهبود کيفيت زندگی بدون هرگونه محدوديتی  وسياليسمْ س اخالقیِ -عملی هدف اصلیِ کند.  و بازسازی می

 نسل نسل به توان می ی و کاهش اقتدار يک فرد بر ديگربشريت بر طبيعت ی  سلطهبا افزايش است. 
  .کردآزاد آوردهای خالقانه  دستهمراه  را بهحد و حصر سعادت و شادمانی  بی تانسيلِ پ

و رنجِ  ثکنيم، غالباً باع شان می داريم و تحسين شان  دورنمای مرگ خويش و مرگ کسانی که دوست
شود  بيماری می زمانی تبديل بهمردمان متمدن احساسی طبيعی است و  چنين اندوهی ميان شود. اندوه ما می

بيِم از  کنند، ادعا میگزيستانسيل اهای  متافيزيسين چه برخالف آن .خود بگيرد گونه به وسواسحالتی که 
. معنی است بیهم در اين زمينه  یمراقب ابدو ، نيستانسان [نوع] محوری  و اساسی ی مسئله مرگْ

آن را  یاز مردمان بدو یاريبساين امری است که  مشروط و تاريخی است. امری، مرگ نسبت به واکنِش 
  شناسی روانی [انسان] متمدن است. آسيب ی مرگ متعلق به درباره مفرط  ی دغدغه .کردند یتجربه نم

ها و  ، رنجها استرس اختالالت، هاِی متعدد، مان، ناامنی نامتناسب از جسمی  دهااستفو  ژکنشیک
 کند. بار می طبقات، زندگی را سخت و گران هبه زده و تقسيم شد ی بحران جامعه ازخودبيگانگی نسبت به

از پايان  ،ميدیانای  واسطه بهکه بسياری از مردم با وجود ترس هيستريکی که از مرگ دارند،  شگفت اين
  ورزند. می هم کنند و حتی در آن شتاب استقبال می بسيار سخت زندگی

چنين کن کردن  دگرگونی و سرانجام ريشه: ]ازعبارت است [ازجمله ، جنبش سوسياليستی آرمان
 از طريقِ بايد بازسازی بشريت شرايط زندگی و کار برای همگان. تغيير ها و احساساتی از طريق  نگرش

برای ارضای امکانات دائمی  گسترشو  ،کارِی اجتماعی هم آميز به ومتخصدگرگونی روابط اجتماعی 
آينده، در  دانشمندانِ جا متوقف نخواهد شد.  دگرگونی در ايناين اما صورت بگيرد.  یبشر یها خواست

و آن را تابع  دهند میتغيير شکل زندگی را ی فيزويولوژيکی  جنبه فراد بسيار آگاه،ابا  گروهی کاری هم
روز مرگ را کرده و بُ   های زايمان را آسان شناسی و پزشکی فرآيند زيستکرد. د نخواهکنترِل عقل و ارده 

، روانشناسِی جديدی را در ميان ديگر تحوالت ، بشر ی آيندهاجتماعی /نوع بيولوژيکی. ندازند می تعويق به
را مرگ توان  یکه نم یتا زمان .مرگ نداشته باشند ترِس ازی برای مردم ديگر دليلکه پديد خواهد آورد 

 بتيمص کيعنوان  نه به [افراد] یزندگ انيکرد، پا یرياز آن جلوگ ايانداخت  قيتعو طور نامحدود به به
  .رديگ یمورد استقبال قرار متاوان زماِن زندگی عنوان  که به وحشتناک، بل
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ی سخت و  تجربه  ِتابزهم با ،اگزيستانسياليستیيه جای مرگ از زاو جانشينِی ارزش زندگی به
که  است های زودرنجی فقدان شور و سرزندگی در ميان ضمير ی دهندهنشانو هم  ،ستوحشتناک عصر ما

در مقابل ديدگاه اند.  مأيوس شده [حاکم] گر نظم اجتماعی ظلمانی و ويرانبر نيروهای از پيروزی 
و بهتر،  جهانیراستای  ای جمعی در در مبارزهآگاهانه زندگی، مشارکت  به زياد ، اشتياقاگزيستانسياليستی

ی   طبقه ِگرايی انسان ی مشخصه دارد کهقرار  کرانْ  بیدر پيشرفت  عیواقامکانات  بهناپذير  اعتمادی زوال
 چيزی آن زندگی به تبديلِ ها]  ی اين [از همهقصد کند.  ريزی می طرحآن را  هم مارکسيسم و کارگر است

  ی بشری.  متهورانه، آرام و باشکوه برای تمامی اعضای خانوادهاقدامات  :تواند و بايد باشد میاست که 
  

    را آشتی داد؟ مارکسيسمو  توان اگزيستانسياليسم آيا می
هی مشترک وو يا وجيگديگرند آيا در تقابل  آيا اگزيستانسياليسم و مارکسيسم با يگديگر سازگارند؟

  ؟شوند میا يکديگر ترکيب تکامل ب روبه آيا اين دو انديشه در وحدتیدارند؟ 
که  ، براين باورندخداباورهای  اگزيستانسياليستويژه  داران اگزيستانسياليسم، به سران و طرفمف اکثر

مارکسيسم ، چراکه کنند تمامی رد می ها مارکسيسم را به آن ر نيستند.اين دو انديشه با يکديگر سازگا
و واالمقامی درونی /برتری ذهنیيعنی: ( ی خداباورها اگزيستانسياليستبرای ی وجود  جنبهدارترين  معنی

ت و خوار پسمردم را تا حد اشياء محض  ی ماترياليستیْ  نظريهها براين باورند که  آن. پذيرد را نمی )فرد
  نهد. پا می زيررا  [افراد] آزادی شخصیپراتيک سوسياليستی شمرد، و اين در حالی است که  می

که  کنند قاطعانه پافشاری می ]های خداباور نيز مانند اگزيستانسياليست[دوکس ارت یها مارکسيست
  ای متحد کرد. ها را در نقطه آنتوان  زياد است که نمیچنان ستيز ی در  اين دو فلسفههای اصولی  تفاوت

 کيتوان در  یرا مديدگاه دو  نيا که  است  که با سارتر موافق وجود داردگونی  ناهم  گروه ،نيب نيدر ا
، اريک فروم در اياالت متحده،شوند.  تيکه هر دو تقو طوری ترکيب کرد واحد آلياژ

اگزيستانسياليسم و مارکسيسم ريه است که ترين مدافعان اين نظ سختسرکاو برجسته از  روان/شناس جامعه
 فروم )، که معرف ديدگاه1961( »انسان از ديدگاه مارکس« اريک فروم در کتاب .دانند می اساساً يکسان

 کند ادعا می، منتشر شده است] »سيمای انسان راستين«[و در زبان فارسی نيز با عنوان  از مارکس است
نظر  به  يکسان آموزه دو ايننظر او  به است. بوده گرايانه  انسانتی/که تفکر مارکس اگزيستانسياليس

در جستجوی ، دهند قرار میاعتراض را مورد مدرن خودبيگانگی در جامعه هردو  رسند، چراکه می
اگزيستانسياليسم معنوی  متشکل از ی مارکس فلسفه«نويسد:  او می .هستندنيز هايی برای غلبه برآن  راه
اليه نازکی  با  و ت داردبا پراتيک ماترياليستی مغايردليل کيفيت معنوی خود  و به ،است سکوالر یزبان به

ی و انسانِ   نظريه بهکه  )اليسميسسو :يعنی(هدف مارکس  ماترياليستی عصر ما آغشته است.ی  از فلسفه
   .»است نوزدهمیزبان قرن  موعودگرايی پيامبرانه به، اساساً است متکی

ايان رگ انسان ای از نمونه، پيشگام و مبلغ اگزيستانسياليسم بهماترياليست مارکِس  ی گونه اين تبديل
ها  . آنستها در آمريکا ی اصلی آن نماينده فروم  که ستها و باورهای بسيار متفاوت ا ينهراديکال با پيش

های اقتصادی  نوشته نخستين دستدر ، دوران بلوغ فکری او جای استنتاج از افکارِ  بهرا » حقيقی«مارکس 
تا مارکس کنند که  ها ادعا می آن .دهد یاو را نشان م فکری رشد یکه مراحل انتقال يابند می1844و فلسفی 

توسط نشده بود،  نمايان واقعی اخالقی اگزيستانسياليستِ عنوان بههای راديکال  توسط اومانيستزمانی که 
 .بودخام تحريف شده  یعنوان ماترياليست ديالکتيک بهتا لنين  گرفته پيروان ارتدوکس خود، از انگلس



 
21 

 

انگيز وی  تريی ح گفته  ی اندازه به فرومو اگزيستانساليسم از سوی ماترياليسم ديالکتيک   برابرپنداری
که  همان ميزان  به اساس است. بی» ست اعقالنی ترين شکل عرفان  رفته خداناباوری مارکس پيش«که 

  ست. نياگزيستانسياليست  هم مارکسسوسياليسم علمی  ،نيستعارف خداناباور  مارکِس 
های  تالش ،شد آن تبديل مسلطايدئولوژی  و مارکسيسم به تمندجنبشی قدراز زمانی که سوسياليسم به   

نفع مبانی نظری متفاوتی مردود  ماترياليستی آن به/اصول ديالکتيکیروِش تا  [بسياری] صورت گرفته
اليسم اخالقی، پوزيتيويسم و حتی تاميسم  ، ايدهگرايی های مختلفی کانت ها و مکان در زماناعالم شود. 

(يا ترکيبات التقاطی نهادی  های پيش ها و جايگزين مکمليک از اين  هيچ اند. شده طرحگزين م عنوان جای به
های فلسفی و مقدمات  مارکسيستی، از نگرشنظام نبوده است. قابل اجرا کننده و  ها) مجاب اين انديشه

آن را توان  ای است که نمی پارچه دارای چنان ساختار يک ،انداز تاريخی منطقی تا اقتصاد سياسی و چشم
  نمود.های ديگر ترکيب  قطعه کرد و با نظريه  راحتی قطعه به

نقايِص ادعايِی برطرف کردن نقايص واقعی يا  ترين نامزدِ  واپسين و محبوب ،اگزيستانسياليسم سارتر
 اليستياقدام از متفکران پيشين اگزيستانسکه سارتر در اين رسد  نظر می بعيد به .مارکسيستی است ی انديشه
  باشد. بوده تر موفقخود 

 نيفرد، ضرورت انتخاب ب زيانگ غم تيعمل و مسئول نيتر ها معتقدند که صادقانهستياليستانسياگز
رويارويی کند.  خودداری میدر فلسفه تر از اين کار رسا عواقب آن است. رشيدردناک و پذ یها نيگزيجا

خواهد  اما سارتر می است.» اين يا آن« انتخاب بينواقعی  مصداقاگزيستانسياليسم با ماترياليسم ديالکتيک 
  .کرده باشدبين اين دو ، بدون که انتخابی در آغوش بگيرد هم مارکس رايرکگارد و  هم کی

جاست  مشکل اين [اما] ».های حقيقی مانع نتراشيم روح ازدواجبرای دهيد باجازه «گويد:  شکسپير می
 یمتفاوت ها براساس خطوط گيری آن و جهت يکديگرند منافیو اگزيستانسياليسم ماترياليسم ديالکتيک که 

ً در مورد هر نکته و بر سر مسائل عمدهاين دو انديشه است.  شناسی، اخالق و  ی فلسفی، جامعه تقريبا
 عبث یکار ،ی نقيض اين دو انديشهجفت کردن تالش در راستای  شوند. می گالويزبا يکديگر  سياست

  .است
راديکال  های اگزيستانسياليستکه  نخواهد توانستبعد نيز  بهاين  زا و، انستهتوکنون نتا چنين وضعيتی 

ی ميان فيلسوفان  بازدارد. مناقشه آميختن اين دو انديشه هم به برایاز تالش را تقاطی لو سوسياليست ا
ی  ، در دوههآميزند میيکديگر  ديالکتيک، و ميان آن کسانی که اين دو را به  اصالت وجود و ماترياليست

نتيجه  به همچنان در جريان است و هنوز  . تالشی که هماست را گسترش دادهاين اختالط ی  گذشته حوزه
  نرسيده است. 

جايی  هناب اين پندِ ». خودت باش:«اين است طور که گفته شد، نخستين فرمان اگزيستانسياليسم  همان
بگذاريد  کار گرفت. ها به و شخصيت های] فلسفی [انديشهآن را موکداً در مورد  بايست مینخواهد بود و 

ً هست  محصول نهايی  :يعنی ؛کند آن می تظاهر به چه آنو نه اگزيستانسياليسم همان چيزی باشد که واقعا
: ماترياليسم همان چيزی باشد که بايد باشدنيز بگذاريد مارکسيسم  .ليبراليسم و فردگرايیايدئولوژيِک 

  .های کارگر است تودهديالکتيکی که بيان علمی و راهنمای عملی انقالب سوسياليستِی جهانِی 
اين محصول وصلت نامتجانس  .مان کند  پريشانگيج و و  بياميزنددرهم  انديشه دو نيا دياما اجازه نده

  . هم در فلسفه و هم در سياست  مرده خواهد بود: یايشز دو ديدگاه فقط


