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توضيح سايت رفاقت کارگری:
انگيزهی انتشار اين مقاله مقابلهای هرچند کلی و مقدماﺗی با نگرشهايی استکه با عنوان مارکسی و
نظری ﺗوجيهی/ﺗفسيری هستند و در وجه کاربردی نيز
مارکسيستی بهﺗبادل درمیآيند ،اما از جنبه
ْ
برﺧوردی ﺧنثی با وضعيت موجود و مبارزهی طبقاﺗی دارند که نتيجهی عملی آن نمیﺗواند چيزی جز
ﺗسليم و انحﻼل در همين وضعيت موجود باﺷد .مسئلهی بیاثرسازی »دانش مبارزهی طبقاﺗی« يا
مارکسيسم بهواسطهی آميﺨتگی با ﺗکهپارههای اگزيستانسيتاليستی و مثﻼً انسانگرايانه چنان گسترده و
ابتدايی مبارزهای بسيار طوﻻنی و پيچيده
پيچيده و ﺗودرﺗوست که نقد جرج نواک در اين مقاله ﻓقﻂ گام
ِ
مهم سازمانيابی طبقاﺗی و سوسياليستی ﺗودههای
است .ازآنجاکه يکی از پيشنهادههای نظری بسيار ِ
ْ
ﻓرودست مبارزهی گستردهی نقادانه با حشو و زوائدی استکه علیرغم ذات
کارگر ،زحمتکش و
ﺧردهبورژوايی ﺧويش ،ﺧودرا همسو و همراستا با مارکسيسم يا »دانش مبارزهی طبقاﺗی« بهنمايش
میگذارند؛ ازاينرو ،چارهای جز ﺗن سپردن بهاين مبارزهی نقادانهی پيچيده ،طوﻻنی و گاه سهمناک
نيست.
دربارهی مقالهی حاضر ﻻزم بهﺗوضيح است که ﺗنها در ﺧطوط کلیاش مورد ﺗأييد سايت رﻓاقت
کارگری است؛ چراکه اوﻻًـ نقد اگزيستانسياليسم را بايد بهعمق و براساس نقلقولهای دقيق و ﻓراوان پيش
ْ
جزئيات چنان وارد ﺷد و ﺗبيينات ماﺗرياليستی/ديالکتيکی را هرچه ژرﻓتﺗر و معقولﺗر
بُرد؛ و ثانيا ً بايد در
در مقابل دادههای اگزيستانسياليستی قرار داد که گويا ﺧوانندهی مقاله را بهجلسهای دعوت میکنيم که
موضوع اصلی آن گفتگو و آموزش ماﺗرياليسم/ديالکتيک بهمثابهی روش ﺗحقيق عام علوم و ديدگاه
ايدئولوژيک انقﻼبی و سوسياليستی است .مقالهی نواک ﺧصوصا ً در اين زمينه کمبودهايی دارد و آنجايی
ِ
هم که بهمقولهی ضرورت و ﺗصادف و حتی ﺗضاد میرسد ،ﺗااندازهای ضعيف و قابل انتقاد است .البته بايد
ﺗوجه داﺷته باﺷيم که زمان نگارش اين مقاله بين سال  1965ﺗا  ،1974يعنی قبل از ﻓروپاﺷی ﺷوروی
روزگار جهان ــهم بهلحاظ پيشرﻓتهای علمی و ﺗکنولوژيک و از جنبهی
سابق است که وضعيت آن
ِ
آرايش اقتصادی/سياسیــ با روزگار کنونی ﺗفاوتهای ﻓاحشی داﺷت.
*****

ﻣارکسيسم در ﻣقابل اگزيستانسياليسم
اگزيستانسياليسم و مارکسيسم گستردهﺗرين ﻓلسفههای رايﺞ عصر ما هستند که مورد بحث قرار
میگيرند .باورهای اگزيستانسياليستی در اروپای غربی غالب است ،و محبوبيت ﻓزايندهای هم در اياﻻت
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متحده دارد .و اما مارکسيسم نه ﺗنها از آموزههای رسمی ﺗمامی کشورهای ]بهاصﻼح[ کمونيستی ]سابق[
ب بسياری در سراسر جهان ـبهاين يا آن ﺷکل متفاوتـ بهعنوان
بود ،بلکه از طرف جنبشها و احزا ِ
راهنما نيز پذيرﻓته ﺷده است.
درگير بحث و گفتگوهای بیوقفهای بودهاند .مرکز اين
طرفداران اين دو مکتب طی  20سال گذﺷته
ِ
مناقشات ﻓرانسه بوده است .اگزيستانسياليسم در ﻓرانسه يکی از با استعدادﺗرين سﺨنگويان ﺧود را )که
برندهی جايزهی نوبل هم بود( ،در ژان پل سارﺗر و همکاران او ياﻓت که موضﻊ ﺧود را در ارﺗباط مستقيم
و در مشاجره با مارکسيسم ﺗوسعه دادند .آنها در قارهای زندگی میکنند که برﺧﻼف ايﻼت متحده،
سوسياليسم حدود يک قرن زندگی مردم را ﺗحت ﺗأثير قرار داده است ،و در کشوری زندگی میکنند که
حزب کمونيست يکچهارم آرای ]انتﺨاباﺗی[ را بهﺧود اﺧتصاص میدهد ،بﺨش اعظمی از طبقهی کارگر
از آن پيروی میکند ،و ﻓشارهای سنگينی هم بهروﺷنﻓکران راديکال وارد میآورد .چنين ﺷرايطی
بهاصﻼح ماندرينها ]يعنی :سرآمدان[ چﭗ را وادار میکند ﺗا رویکرد ﺧود نسبت بهمارکسيسم را در
هرعرصهای از ﺗکامل ديدگاهﺷان روﺷن کنند.
بسﻂ و ﺗوسعهی ]انديشهی[ سارﺗر بهطور ويژهای متناقﺾ بوده است .وی ايدههای اصلی
اگزيستانسياليستی ﺧود را ﺗحت ﺗأثير متفکران غيرماﺗرياليست مانند ادموند هوسرل Edmund Husserl
و مارﺗين هايدگر  Martin Heideggerدر چالشی عامدانه با مارکسيسم پايهگذاری کرد .سارﺗر در کتاب
»هستی و نيستی« ) (1943و »ماﺗرياليسم و انقﻼب« ) (1947ﻓلسفهی ﺧود را بهعنوان آلترناﺗيوی در
برابر ماﺗرياليسم ديالکتيک ارائه داد .او بعدا ً ،در اواﺧر دههی  1950ﺗغيير موضﻊ داد و حداقل در کﻼ ْم
مارکسيسم را پذيرﻓت ،و همانطور که در جلد نﺨست زندگینامهی اﺧير ﺧود ﺗوضيح میدهد] ،مارکسيسم[
برای وی واقعيتی بزرگﺗر از جهان عينی داﺷته است.
سارﺗر در آﺧرين رسالهی ﻓلسفی ﺧود »نقد عقل ديالکتيکی« ) (1960که اولين بﺨش آن بهانگليسی
بهعنوان جستجو برای ﺗحقيق  Search for a Methodﺗرجمه ﺷده است ،اعﻼم میکند که
اگزيستانسياليسم بهﺷاﺧهای ﺗابﻊ مارکسيسم ﺗبديل ﺷده که ﺧواهان احيا و باروری ]دوبارهی[ آن است.
دﺷمن
پديدارﺷناس هستی که در دههی  40ماﺗرياليسم ديالکتيک را بهعنوان ]ﻓلسفهای[ دروغين و
بنابراين،
ِ
ِ
آزادی بشريت محکوم میکرد ،اکنون پيشنهاد وصلت مارکسيسم و اگزيستانسياليسم را مطرح میکند.
اگر ]ﻓرضاً[ پيوندی ممکن باﺷد ،اين دو نگرش ﻓلسفی ﺗا چهاندازهای میﺗوانند بههم پيوند بﺨورند؟ آيا
انداز
ﺗرکيب اين دو ]نگرش[ میﺗواند پايدار بماند؟ اين مقاله قصد دارد نشان بدهد که اين دو چشم ِ
ْ
جهان با يکديگر سازگار نيستند ،و نمیﺗوانند ]بهگونهای[ درهم ادغام ﺷوند که
ستيزهآميز نسبت به
نشاندهندهی »بهترين سيمای« هريک از آنها باﺷد .کيمياگر اﻓسانهای ﺗصور میکرد که با کنار هم قرار
دادن آﺗش و آب میﺗواند مطلوبﺗرين ﺷادکامی را بهنام »آب/آﺗش« اﺧتراع کند .اما در واقﻊ هنگامی که
اين دو در کنار يکديگر قرار میگيرند ،يکی آن ديگری را ﺧاموش و بیاثر میکند .اين امر در مورد
مارکسيسم و اگزيستانسياليسم نيز صادق است .مواضﻊ اساسی اين دو نگرش در طيف گستردهای از
ْ
سياست چنان متفاوتاند که آﺷتی آنها ممکن نيست.
مسائل ،از ﻓلسفه و جامعهﺷناسی گرﻓته ﺗا اﺧﻼق و
]ﻓرضی[ اين دو نگرش بهدست میآيد ،نمیﺗواند چيزی جز ﺧطوط اصلی اﺧتﻼف نظر
آنچه از آميزش
ِ
آنها در مهمﺗرين مسائل باﺷد .بگذاريد ابتدا مفاهيم متضاد آنها دربارهی چيستی و سرﺷت واقعيت و سپس
علم را در نظر بگيريم ،که باﻻﺗرين بيان ﺗﻼش ما برای ﺗحقيق و ﺷناﺧت جهان است.
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علم و پوچ بودگی ) (Absurdityواقعيت
ْ
جهان غيرعقﻼنی است ،اما جهان از ديدگاه مارکسيس ْم قانونمند ]و قابل
از ديدگاه اگزيستانسياليستی
ﺷﺨصی مصيبتبار ]و
متاﻓيزيک اگزيستانسياليستی در بستری از ﺗجربههای
ﺷناﺧت[ است .گزارههای
ِ
ِ
وابسته بهﺗحوﻻت عظيم[ قرار میگيرند .همهی اين گزارهها از اين کشف دردناک سرچشمه میگيرند که
ْ
جهان
جهانی که بهآن پرﺗاب ﺷدهايم ،هيچ دليل بسنده و ضروری ،و هيچ نظم عقﻼنیای برای وجود ندارد.
صرﻓا ً وجود دارد و بايدهمانگونه پذيرﻓته ﺷود که آن را میبينيم .وجو ِد جهان کامﻼً ﺗصادﻓی ،کامﻼً
بیمعنی و زائد است.
وجود انسان نيز بههمان اندازه بیمعنی است .سارﺗر در کتاب »هستی و نيستی« مینويسد» :اينکه
بهدنيا آمده و میميريم نامعقول ،و پوچ ]و بیمعنی  [absurdاست« .ما نمیدانيم از کجا آمدهايم ،چرا
وجود داريم ،و چه بايد بکنيم .يکی از ﺷﺨصيتهای سارﺗر در کتاب ﺗهوعِ میگويد» :زايش ﺗمامی
چيزهايی که وجود دارند ﻓاقد دليل است ،ﺧود را از ضعف ناﺷی از ما ْند ]يا اينرسی[ ،امتداد میبﺨشند و
بهطور ﺗصادﻓی نيز میميرند«.
ْ
جهان ﺗهی از معنی باﺷد و ﺗحقيق عقﻼنی هم در آن نفوذناپذير ]يعنی غيرممکن[ باﺷد ،ﻓلسفهی
اگر
اگزيستانسياليسم در اصطﻼحات و گزارههايی که بهکار میبرد ،متناقﺾ بهنظر میرسيد .هدف ﻓلسفه
دينی روﺷن کردن واقعيت با استفاده از مفاهيم و ابزارهای استدﻻلی است .چگونه میﺗوان
عرﻓان
برﺧﻼف
ِ
ْ
جای پايی برای ﺗئوری در آن ياﻓت؟
جهانی مطلقا ً پوچ ]و درنيتجه غيرقانونمند[ را ﺗوضيح داد و يا حتی
ِ
سورن كیيركگارد ادعا میكرد که انديشيدن سيستماﺗيک در مورد واقعيت زندگی ،که مانﻊ درک عقل
انتزاعی میﺷود ،نه ممکن و نه حتی مطلوب است .آلبر کامو نظريهپردازیهای اگزيستانسياليستی را
بهدﻻيل مشابهی رد کرد .وی اظهار داﺷت که ﺗﻼش برای صورت عقﻼنی بهغيرعقﻼنی دادن ،نااميدکننده
است .بهآنچه غيرعقﻼنی است ،صورﺗی عقﻼنی بﺨشيدن کاری نوميدانه است .پوچ ِی وجود را بايد زندگی
کرد ،رنﺞ برد ،سرپيچی کرد؛ اما نمیﺗوان آن را بهطور رضايتبﺨشی ﺗوضيح داد.
ای اين مکتبْ ﺧودکشی ﻓلسفی را برنمیگزينند .هرکدام از آنها بهروش
با اين حال ،متفکران حرﻓه ِ
ﺧاص ﺧو ْد ﻓلسفهی »وجود در جهانی پوچ« را بسﻂ دادهاند .برای غيرمنطقی آنها منطقی وجود دارد .اگر
همهچيز بهطرز نااميدکنندهای متناقﺾ است ،چرا بايد کار ﻓلسفه يک استثنا باﺷد؟ اين ﻓيلسوﻓان میگويند که
معنای بیمعنايی است ،يا دستکم معنا بﺨشيدن از طريق گفتار و عملمان بهجهانی
مأموريت انسان ياﻓتن
ِ
مرموز و غيرقابل درک است.
از منظر ماﺗرياليسم ديالکتيک ،واقيعت بهﺷکلی قانونمند ﺗوسعه ياﻓته ،و بهلحاظ عقلی هم قابل ﺗوضيح
ت ماده گره ﺧورده است .پيوستار رويدادهای کيهانی مشاهده
است .عقﻼنيت طبيعت و ﺗاريخ بشر با حرک ِ
]و درک[ روابﻂ علت و معلولی را باعث میﺷود که کيفيتها و ﺗکامل اﺷياء را ﺗعيين میکند .ﻓعل و
انفعاﻻت ﻓيزيکی مقدم و مولد ]پديدههای[ بيولوژيکی هستند ،و پديدههای بيولوژيکی و اجتماعی ،و همچنين
اجتماعی و روانﺷناﺧتی در ﺗاريﺨی سلسلهوار و مراحلی مشروط بهيکديگر واقﻊ میﺷوند .هدف علم
کشف پيوندهای اساسی اين حلقههای زنجيروار و ﺗدوين آنها بهﺷکل قانونهايی است که بتوانند
ِ
بهراهبری ﻓعاليتهای انسان ياری برسانند.
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مادی نهﺗنها وجو ِد عينی ،اهميت پوچی ،عدم
جهانی ﺗکامل
ت پروسهی
عقﻼنيت ،جبرگرايی ،و علي ِ
ْ
ِ
قطعيت و ﺗصادف را مستثنی نمیکند ،بلکه دربرگيرندهی همهی آنهاست.
با اين حال ،اين ويژگیهای اﺗفاقی واقعيت ،اساسیﺗر از باقاعدگی آن نيستند .اينها جوانب ﺗغييرناپذير
و ثابتی از طبيعت و ﺗاريخ نيستند ،بلکه پديدههای نسبیای هستند که در مسير ﺗکامل میﺗوانند ﺗا آنجايی
ﺗغيير کنند که حتی بهضد ﺧويش هم ﺗبديل ﺷوند .بهطور مثال ،ﺗصادف برابرنهاد ضرورت است .با
ﺗصادف قوانين ﺧاص ﺧود را دارد ،که در وقوع ﺗرﺗيبهای آماری نهفته است ]و در واقﻊ با
اينحال
ْ
استفاده از آمار بهبيان درمیآيد[ .کوانتوم مکانيک و ﺗجارت بيمهی عمر نمونههايی را نشان میدهند که
ت منفرد چگونه بهمجموعهی ضرورتها ﺗبديل میﺷوند.
ﺗصادﻓا ِ
استثناءها چيزی نيستند مگر حداقل گزينههای مکرر ،و هنگامی که استثناءها بهاندازهی کاﻓی جمﻊ
میﺷوند ،بهﺷکلگيری قانون جديد منجر میﺷوند که جایگزين قانون مسلﻂ قبلی میﺷود .برهمکنش
ﺗصادف و ضرورت از طريق ﺗبدي ِل استثناء بهقاعده را میﺗوان در ﺗوسعهی اقتصادی جامعه مشاهده کرد.
در دوران زندگی قبيلهای ،ﺗوليد برای مصرف ﻓوری ﺷﺨصی يک قاعده است ،درحالی که ﺗوليد برای
داری ﺗوليد برای ﻓروش يک قانون کلی است ،و ﺗوليد برای
مبادله ،اﺗفاقی و نادر است .در نظام سرمايه
ْ
استفادهی ﺷﺨصی امری غيرمعمول .آنچه در سيستم اقتصادی نﺨستين امری قطعا ً ضروری بود ،در
سيستم اقتصادی دو ْم امری اﺗفاقی است .عﻼوه براين ،در انتقال يک سيستم اقتصادی بهسيستم اقتصادی
ديگر  ،حملکنندگان ﺗصادف و ضرورت جایگاه ﺧود را ﺗغيير داده و يکی بهديگری ﺗبديل ﺷده است.
ﺗاريﺨی ]ﺧويش[ معقول و ضروریاند ،در مرحلهی بعدی
ساﺧتارهای اجتماعی که در ﺷرايﻂ ﺧاص
ِ
ﺗوسعهی اقتصادی پوچ  absurdو ﺗوجيهناپذير ﺷده و از بين میروند .بهاين ﺗرﺗيب ،مناسبات ﻓئودالی که با
سطح معينی از ﺗوان ﺗوليد اجتماعی مطابقت داﺷت بهاندازهی دون کيشوت ناموجه ﺷد و ﺗسليم نيروهای
پوياﺗر و اﺷکال عقﻼنیﺗر جامعهی بورژوازی ﺷد.
مارکسيستها میگويند اگزيستانسياليستها در ﺧَلق مطلق ابدی  eternal absoluteاز وقوع حوادث
ﺗصادﻓی و پديدههای بیقاعده در اﺷتباه هستند .اينها جنبههای قطعی و غيرقابل ﺗغيير وجود نيستند ،بلکه
جنبههای نسبی و متغير آن هستند.
درنتيجه ،اين دو ﻓلسفه بهواسطهی برداﺷتهای متناقﺾ ﺧود از واقعيت ،نگرشهای کامﻼً متفاوﺗی هم
نسب بهعلم دارند .اگر جهان سراسر غيرعقﻼنی است ،بنابراين علم نيز که پايدارﺗرين و جامﻊﺗرين ﺗﻼش
ت قابل ﻓهم و مهارپذير است ،بايد پوچ و بيهوده باﺷد.
برای ﻓهم مناسبات و عملکردهای واقعي ِ
اگزيستانسياليستها نسبت بهﻓعاليتها و نتايﺞ علمی بدگماناند و آن را کمبها بهﺷمار میآورند .آنها
دانشمندان را متهم میکنند که انتزاعيات مفهومی و رياضی را بهجای کل ﻓرد زنده مینشانند ،پوسته
ﺗوﺧالی عقﻼنيت را برای جوهر آن پيشنهاد میکنند ،آنچه را که مهمﺗرين موجود در هستی است ناديده
میگيرند ،و بهپرورش ﻓنآوری لجامگسيﺨتهای میپردازند که مانند هيوﻻی ﻓرانکنشتاين ،ﺧالق ﺧود را
ﺗهديد میکند.
ت امر واقعی متعهد است ،دانش و ﺗحقيق علمی را بهعنوان کاملﺗرين و
مارکسيسم که بهعقﻼني ِ
عالیﺗرين بيان ﺗعقل ارجمند میﺷمارد.
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مارکسيسم بر اين باور استوار است که کشف قوانين ﻓيزيکی و اجتماعی میﺗواند بهﺷرح باقاعدگی و
بیقاعدگیهای ﺗوسعه و ﺗکامل ﺧدمت کند ،از اينرو سﺨتﺗرين ناهنجاریهای طبيعت ،جامعه و ﻓرد نيز
قابل درک است.

تسلط بر ابهام
از نظر اگزيستانسياليستها ،ابهام بر وجود حاکم است .چرايی اين نگاه بهسادگی مشهود است .برای
اينکه ابهام حالتی بين هرج و مرج و نظم ،بين ﺗاريکی و نور و بين جهل و دانش است .اگر جهان ﺗحت
سلطهی ﺗصادف است ،پس همهچيز بهطور اجتنابناپذيری مبهم و نامشﺨص است .ﻓقدان روابﻂ علت و
معلولی واقعيت را دچار دوگانگی و بینظمی میکند که ]نتيجهاش[ ﺗسليم واقعيت بهنااميدی مبهم است.
ْ
اين ﺷک و ﺗرديد در اﻓراد ﺷديدا ً حاد است .ما ﺗوسﻂ عناصر متﺨاصم درونی ﺧويش دريده میﺷويم.
اين مﺨمصه از آنرو چنان غامﺾ است که ما در پيچ و ﺧم امکانات متناقﺾ گرﻓتار هستيم .اين ﺗنگنای
بسيار دﺷواری است ،زيرا ما در پيچ و ﺧم احتماﻻت متضاد گرﻓتار ﺷدهايم] .بدينﺗرﺗيب[ ما بايد در ابهامی
ﺗيره عمل کنيم که در آن اﺷکال نامشﺨص در هيچ جهت مشﺨصی و بهسمت هيچ مقصد قابل ﺗحققی حرکت
مفروضی ﻓاقد ساﺧتار ،گرايش يا نشانهی ذاﺗی است که يک گزينه را بر
نمیکند .از آنجاکه چنين وضعيت
ْ
ديگری برﺗری بدهد] ،جناب[ اگزيستانسياليست اين حق را دارد که هر راهحلی را که جذابﺗرين بهنظر
برسد ،انتﺨاب کند .حاصل چنين وضعيتی ،مسئلهی هوس يا ﺗصادف است.
هايدگر در کتاب درآمدی بر متاﻓيزيک میگويد» :ﺷکل اساسی زندگی معنوی با ابهام مشﺨص
میﺷود« .سيمون دو بووار بهما میگويد که» :اگزيستانسياليسم از همان ابتدا ،ﺧود را بهعنوان ﻓلسفهی
ابهام ﺗعريف کرده است« .او ﺗﻼش میکند ﺗا اﺧﻼقياﺗی نسبت بهدوسوگرايی و ﺗرديدهای ﺗراژيک انسانی
پردار بدمينتون ميان بيگانگی ]يا ﺧارجيّت[ محﺾ و آگاهی محﺾ پرﺗاپ
پيدا کند؛ انسانی که مانند گوی
ِ
میﺷود ،بدون اينکه بتواند اين دو را با يکديگر همآهنگ کند.
موريس مرلو-پونتی نيز ابهام را بهعنوان اصل عمدهی ديدگاه اجتماعی و سياسی ﺧود قرار داد.
بهگفتهی وی انسانها ﺧواه/ناﺧواه در موقعيتهايی قرار میگيرند که در آن بسياری از نيروهای متناقﺾ
ی ﺗوسعه ندارند و يا نشاندهندهی هيچ نتيجه ﺧاصی نيستند .ما بايد
درکارند .اين نيروها هيچ ﺧﻂ مرکز ِ
چنانکه دلﺨواه ﺧودمان است ،يکی از احتماﻻت متنوع را انتﺨاب کرده و در ميان ﺗرديد و سردرگمی بهآن
عمل کنيم .گزينهی ما ﺷﺨصيت ما را میسازد و برآن پرﺗو میاﻓکند ،اما نمیﺗواند ابهام ذاﺗی موقعيت يا
ﺧطر ﺗعهد را برطرف کند .همه چيز در زندگی يک قمار است.
مرلو-پونتی بهماﺗرياليسم ﺗاريﺨی اعتراض داﺷت ،چراکه ﺗصادف را بر ضرورت ﺗاريﺨی مقدم
اﺧتيار ]يا ناجبرگرايی[ ﻓراگير ﺧود را دربارهی نتيجهی مبارزه در راستای سوسياليسم
نمیﺷمارد .وی
ِ
بهکار میگيرد» :احتمال ﺧطرآﻓرينی عظيم ،و ﺗباهی در ﺗاريﺨی وجود دارد که در آن مبارزهی طبقاﺗی
چنان نيرومند باﺷد که بتواند ]نظم کهن[ را نابود کند ،اما بههمان اندازه ﺗوان بنای ]نظم نوين[ را نداﺷته
باﺷد ،و ﺧطوط اصلی ﺗاريﺨی ﺗرسيم ﺷده در مانيفست کمونيست محو و زايل گردد« .اين ]ﺷيوهی ﺗفکر[
منشاء نظری ﺷک و ﺗرديدی بود که بیميلی وی برای پيوستن بهحزب کمونيست را نشان میدهد ،و بعدها
ﺷوروی استالينيزه و هرگونه احترامی برای سوسياليسم ﺷد.
منجر بهرد اﺗحاد جماهير
ِ

5

ﺷﺨصيتهای آثار نويسندگان اگزيستانسياليست نمونهای از دوگانگی معمايی انسان است .آنها
ﺷﺨصيتی پايدار و رﻓتاری قابل پيشبينی ندارند .اين ﺷﺨصيتها درگير اقداماﺗی غيرمترقبه و غيرقابل
ﺗوجيهی میﺷوند که ناقﺾ ﺗعهدات قبلی آنهاست .زندگی و انگيزههای آنها مستعد پذيرش معانی متعدد و
ﺗعبيرهای غيرقطعی است  -که نويسندگان عﻼقهای برای روﺷن کردن آنها ندارند ،چراکه سوءﺗعبير بايد
ابهام وجود همراه باﺷد .آﺧرين نمونهی آن نمايشنامهی آليس کوچک اثر ادوارد آلبی Edward Albee
با
ِ
است که نمادگرايی و معنی و مقصود آن نه ﺗنها منتقدان درام ،بلکه نويسنده و کارگردان را نيز متحير
کرده است.
ابهام مسئلهای بسيار واقعی است؛ اين ابهام از محتوای متناقﺾ چيزها ناﺷی میﺷود .درحالیکه جهان
عناصر ]ﺗشکيلدهندهی[ آن ،چنان
ﺗکاملی قابل ﺗشﺨيص ]و ادراکی[ است؛
نظم
دارای ساﺧتاری معين و ِ
ِ
ِ
پيچيده و درحال ﺗغييرند که ﺷکل ﺗکامل و ﺗوسعهی آنها میﺗواند ظاهری کامﻼً مبهم و گيﺞکننده بهﺧود
بگيرند .سئوال اينجاست که اين نمودهای متناقﺾ بايد برای هميشه کشفناﺷدنی و مغشوش بمانند يا اينکه
اﺷکال گوناگون و گمراهکننده میﺗوانند با استفاده از ابزارهای علمی با يکديگر مرﺗبﻂ ﺷده و بهالگوهای
قانونمند که بهجوهر چيزها میپردازند ،ﺗبديل ﺷوند.
اگزيستانسياليستها نمیپذيرند که پیآمد يک وضعيت بهوزن نسبی همهی عوامل موجود در آن
بستگی دارد؛ آنها میﺧواهند که استقرار ]يک وضعيت[ ﺗماما ً بهارادهی ﻓرد بستگی داﺷته باﺷد .اين امر
با مشاهدهی آنها که نتايﺞ ﻓعاليتهای ما غالبا ً با ﺧواسته ،ﺗمايﻼت و انتظارات ما مغايرت دارد ،بهﺗعارض
اساسی ديگری نتيجه ]ﻓعاليتهای[ را مشﺨص میکنند؟
میرسد .اگر چنين است ،پس چه نيروهای
ِ
اگزيستانسياليستها پاسﺨی جز ﺗصادف برای اين پرسش ندارند .برای آنها] ،اﺧتيار[ و دلﺨواهی ميانجی
ﺗمامی وقايﻊ باقی میماند.
در آنجايی که اگزيستانسياليس ْم گيﺞ و سردرگم دست از کار میکشد ،ماﺗرياليسم ديالکتيک کار را
آغاز میکند ،و با اين پيشﻓرض ادامه میدهد که آنچه در واقعيت میﺗواند حدود معينی داﺷته باﺷد،
همچنين میﺗواند صورتبندی روﺷنی در انديشه نيز پيدا کند .ﺗضادهايی که در واقعيت مشاهده میﺷوند
هرقدر هم که پنهان ،پيچيده و انحراﻓی باﺷند ،با گذﺷت زمان و ﺗﻼش میﺗوان آن را از يکديگر جدا کرد.
جوهر ديالکتيکی ﺗمامی ﻓرآيندها دقيقا ً در آﺷکار کردن ﺗضادهای درونی ،نمايش ﺗدريجی و ﺗعيين هرچه
بيشﺗر جنبههای قطبی آنها ﺗا رسيدن بهنقطهی انجامين و حل نهايی ]و درک[ هرﻓرآيندی است .همچنانکه
نيروهای ستيزنده و گرايشات درونی اﺷياء بهطرف نهايت ﺧود سوق پيدا میکنند ،وضوح بيشﺗری پيدا
کرده و ابهامآميزیﺷان نيز هرچه کمﺗر میﺷود .مبارزه اضداد از طريق پيروزی يکی از گزينههای
سير معقول و نتيجهی نهايی ﺗمام
آﺷتیناپذير بر ديگری ،ﺷفاﻓيت را بهنتيجهی بيشينهاش میرساند .اين ِ
ﻓرايندهای ﺗکامل است .مارکسيستها ابهام را بهمثابهی امری رسوخناپذير و ويژگی بﻼﺗغيير چيزها و
اﻓکار در نظر نمیگيرند ،بلکه بهعنوان وضعيتی موقت بهآن نگاه میکنند که با ﺗوسعهی بيشﺗر میﺗوان
برآن غلبه کرد.
هر وضعيت ناپايدار و بیثباﺗی میﺗواند مسيری برای ﺷناﺧت هرچه عميقﺗری باﺷد .ﻻزم نيست که
واقعيت و درک ما از آن برای هميشه مبهم باﺷد ،همانطور که آب ﺗحت هر ﺷرايطی مايﻊ نﺨواهد ماند.
نظم و بینظمی از ويژگیهای نسبی اﺷياست .بزرگﺗرين بینظمیها منبعی از نظم در درون،
روی ﺧود دارند .متبلورﺗرين ﺷکل منظم حاوی عناصری از بینظمی است که بهمرور
پيش
پسپشت و ِ
ِ
ِ
6

زمان میﺗواند گسترش يابد و همگرايی و ثبات ﺷﺊ را آﺷفته و واژگون سازد .عﻼوه براين ،ابهام همچنين
میﺗواند يک چالش ،يک ﻓرصت و يا يک مانﻊ باﺷد .همين امر انگيزانندهی پيشرت دانش و ممارست در
آن بوده است .همچنان که بشريت موﻓق میﺷود آن چه نامشﺨص و غامﺾ است را با ايدههای قطعی در
مورد چيزهای ﺗعيين ﺷدهی عينی جايگزين کند ،علم پيشرﻓت میکند و عمل هم مﺆثرﺗر میﺷود.
اگزيستانسياليستها بسياری از ابهامهای ريشهکن ناﺷدن ِی ]ﻓهم[ ﺗاريخ را ايجاد میکنند .آنها ﺗأکيد
میکنند که ﺗاريخ در يک ﺧﻂ مستقيم يا يکنواﺧت از نقطهای بهنقطه ديگر حرکت نمیکند؛ در واقﻊ ،برﺧی
از آنها اين سﺆال را مطرح میکنند که آيا بشر اصﻼً پيشرﻓت کرده است؟ مارکسيسم انکار نمیکند که
ﺗاريخ مملو از بیقاعدگی ،پسرﻓت ،رکود و و موارد عجيب و غريب است .اما ﺗاريخ علیرغم
پيچوﺧمهای و ﻓراز و ﻓوردهايش ،بهدﻻيلی قابل اثبات از مرحلهای بهمرحلهی ديگر ،از وحشیگری
ْ
ﺗاريخ ضرورتها را بهعﻼوهی پيشآمدهای
بهﺗمدن پيشرﻓت کرده و حرکتی روبهجلو داﺷته است.
غيرمترقبهی طعنهآميز ،و همچنين ماندگاههای مستقر نهايی را بهعﻼوهی مسائل ]همچنان[ حل نشده
بهنمايش میگذارد .ﻓئودالهای ﻓرانسوی ،طرفداران استعمار ،بردهداران جنوب ،نازیهای آلمان و
سرمايهداران روسی میﺗوانند اين امر را ﺗأييد کنند.

افراد و ﻣحيط آنها
ْ
ﺗحليل واقعيت را میﺗوان بهدو بﺨش ﺗقسيم کرد :يکی عمومی ،و ديگری ﺷﺨصی.
برای ﺗجزيه و
دنيايی که پيرامون ما وجود دارد ،ﻓارغ از اينکه چه کسی چه احساس و انديشهای نسبت بهآن دارد و
ی بيرونی[ قلمروی
دربارهی آن چه چيزی میداند ،دنيايی مادی و عينی است .در برابر ]اين دنيای ماد ِ
ْ
جهان آنطور که برای هرکدام از ما پديدار میﺷود ،چنانکه ما آن
ﺗجربهی درونی و ﺷﺨصی قرار دارد:
را درک و ﺗصور میکنيم و نسبت بهآن واکنش نشان میدهيم .با اينکه اين دو بُعد از هستی انسانی درواقﻊ
هرگز از هم جدا نيستند ،و با اينکه اين دو بُعد کموبيش با يکديگر مطابقت دارند ،اما از جنبههای اساسی
معينی هم با يکديگر منطبق نيستند .بنابراين ،اين دو را میﺗوان بهطور جداگانه در نظر گرﻓت ،و هر کدام
را در ﺗناسب با ﺧودش مورد مطالعه قرار داد .اگزيستانسياليسم و مارکسيسم دربارهی ماهيت رابطه بين
جنبههای عينی و ذهنی زندگی انسان ،دربارهی وضعيت ،ارﺗباط متقابل و اهميت نسبی جهان عمومی و
ﺷﺨصی ديدگاههای آﺷتیناپذيری دارند.
مادی بیکران[ مقدم و مستقل از وجود ]نوع[ انسان
هستی
مارکسيسم میگويد که طبيعت ]و در واقﻊ
ِ
ِ
است .وجود انسان بهعنوان محصول و بﺨشی از طبيعت ،لزوما ً بهآن وابسته است .اما اگزيستانسياليسم بر
ذهنی هستی ،بهطور جداگانه وجود ندارند ،و در واقﻊ سوژه subject
اين باور است که اجزای عينی و
ِ
است که جهان را آنطور که هست ،میسازد.
ﺗقابل بين ذهنيت ايدهآليستی متفکرين اگزيستانسياليست و عينيت ماﺗرياليستی مارکسيسم را میﺗوان در
ادعای زير از هايدگر در مقدمهای بر متاﻓيزيک مشاهده کرد» :از کلمات و زبان است که چيزها نﺨست
بهوجود میآيند و هستند« .هايدگر مطابق با اين ادراک که ساير صورتهای واقعيت ﺗنها آنجايی
موجوديت پيدا میکنند که ﺗا حدودی وارد ﺗجربهی بشر ﺷده باﺷند ،نه صرﻓا ً معنای چيزها ،بلکه وجود
آنها را نيز ناﺷی از بيان کﻼمی ما میداند .از منظر يک ماﺗرياليست ،کارکردهای انسانی مانند گفتار و
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انديشه ،منعکس کنندهی ويژگیهای چيزها هستند ،اما آنها را ايجاد نمیکنند .دنيای ﺧارج از ذهن ما ﻓارغ
از روابﻂ ما با آن و صرفنظر از استفادههايی که ما از عناصر آن میکنيم ،وجود دارد.
کل اگزيستانسياليزم حول ﺗقدم مطلق سوژهی آگاه بر هرچيز عينی ،اعم از ﻓيزيکی و اجتماعی
میچرﺧد] .اگزيستانسياليزم براين استکه[ حقيقت و ارزشهای وجود را بايد منحصرا ً در درون ﺗجارب
ﻓرد ،در کشف و ﺧلق ﺧويشتن از آنچه بهطور واقعی هستيم ،جستجو کنيم.
]اما[ مارکسيسم موضعی کامﻼً معکوس میگيرد .مارکسيسم ﺗقدم وجود ]يا هستی[ را ،همانطور که
برﻓراز هرﻓردی که در درون آن قرار
ت برﻓراز جامعه ،و بهجامعهی
هرماﺗرياليست پیگيری بايد ،بهطبيع ِ
ِ
ْ
متقابل همزيستی دارند که مشﺨصهی آن
دارد ،میدهد .طبيعت ،جامعه و ﻓرد در نزديکﺗرين رابطهی
کنش انسان در ﺗغيير جهان است .انسان در ﻓرآيند رامکردن واقعيت عينی در راستای اهداف ﺧود ،ﺧويشتن
را ﺗغيير میدهد .امر ذهن ْی برآمده از ]امور[ عينی است ،در ﺗعامل مداوم و ارﺗباط ناگسستنی با عينيت
قرار دارد ،و نهايتا ً ﺗوسﻂ آن کنترل میﺷود.
اين ادراکات متضاد از رابطهی ابژه/سوژه در ديدگاه متضاد اين دو ﻓلسفه نسبت بهماهيت ﻓرد و
ارﺗباطات او با دنيای پيرامونش منعکس ﺷده است .مقولهی ﻓرد منزوی ]و ايزوله[ در اگزيستانسياليسم
مرکزيت دارد .اگزيستانسياليسم براين ادعاست که وجود حقيقی هر ﻓردی ﺗوسﻂ چيزها و مردم ﺧنثی
میﺷود .اين نيروهای ﺧارجی ﺷﺨصيت ﻓرد را درهم میکوبند و آن را بهسطح غيرﺷﺨصی و عادی ﺧود
میکشانند.
ﻓر ْد ﺗنها در رقابت با اين روابﻂ ﺧارجی است که میﺗواند بهارزش واقعی دست يابد .برای رسيدن
واقعی ﺧو ْد بايد بهدرون بچرﺧيم و نهانگاه وجودمان را کشف کنيم .ﺗنها در قعر اين
بهﺧو ِد واقعی و آزادی
ِ
ﺗرسناک مرگْ دست و پنجه نرم میکند] ،بدينسان[ هم بیمعنايی
آگاهی
مغاک است که روحِ عريان با پيش
ِ
ِ
و هم اهميت وجود برای ما آﺷکار میﺷود.
بنابراين ،اگزيستاسياليسم ﻓرد را اساسا ً جدا از انسانهای ديگر ،با محيطی ﺧنثی و ﺧصمانه ،و در
ﺗقابل با جامعهای که اجبارا ً ]بهآن پرﺗاب ﺷده است[ ﺗصوير میکند .اين ويرانی ﻓرد ،سرچشمهی ﺗراژدی
ﺗسلیناپذيری است .اگزيستانسياليسم بهواسطهی بريدن وحدت ارگانيک ﻓرد با ساير واقعيتها ،بريدن او از
ی واکنشهای
عملکرد منظم ﻓرآيندهای طبيعی و کارکرد نيروهای ﺗاريﺨی] ،اساساً[ قادر بهايجاد سازگار ِ
محيطی زندگیاش نيست .در واقﻊ سارﺗر میگويد :ﺗﻼش در
ذهنی و بازﺗابهای ﺷﺨصيتی او با ﺷرايﻂ
ِ
جهان چيزها ،ﺗﻼﺷی عبث است.
راستينگی«
راستای منطبق ساﺧتن آگاهی با »
ِ
ِ
انسان منفرد و ﺗنها ،با پارادوکسی بیرحم ،در ﺷکلدادن بهوجود واقعی ﺧو ْد کامﻼً حاکم است.
ذهن
ِ
اين انسان منفرد که چيزی جز نيروها و قضاوت ﺧود بهعنوان راهنما در اﺧتيار ندارد ،بايد با ﺗمام
مشکﻼت زندگی مقابله کرده و آنها را حل کند.
اگزيستانسياليسم کاملﺗرين ﻓلسفهی ﻓردگرايانهی زمانهی ما است» .بههر قيمتی که ﺷده ﺧودت باش«،
ی را که ﺗوسﻂ ﺗوده ،طبقه و دولت ﺗهديد
اولين حکم اين ديدگاه ﻓلسفی است .اين ديدگاه ازﺧودانگيﺨتگی ﻓرد ْ
میﺷود را موضوع دﻓاع ﺧود قرار میدهد .اين ﻓلسفه بهدنبال حفظ حرمت ،حقوق ،ابتکارات ،حتی
ﺧودمﺨتار در برابر هرنهاد پابرجايی است.
هوسبازیهای ﺷﺨصيت
ْ
برﺗر ﺧود ،آيين ناسازگاری است .کیيرکگورد در
ﺧير
اگزيستانسياليسم با
ِ
ﺷعار آزادی ﻓردی و ِ
ِ
ﺗوصيف اينکه چگونه بهديدگاه اگزيستانسياليستی از زندگی روی آورده است ،مینويسد» :من وظيفه ﺧود
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را ايجاد مشکﻼت در همهجا میدانم« .اگزيستانسياليستها از ايدههای راهوار و معمول ،از ايدههای ﺗحميل
ﺷده از بيرون ،يا ﺷيوههای منضبﻂ رﻓتار ،و از هرآنچه با اميال نفسانی ناسازگار است ،بيذارند.
اهداف اعتراض اگزيستانسياليسم بهاندازهی مناﻓﻊ و ﺗمايﻼت مروجين آن متنوع است .دامنهی
اگزيستانساليسم از ارﺗودکسهای مذهبی گرﻓته ﺗا سيستمسازی ﻓلسفی ،از استثمار سرمايهداری ﺗا هنگهای
استالينيستی ،و از اﺧﻼق بورژوايی ﺗا ديوانساﻻری کارگری را دربرمیگيرد .کیير کگور قصد داﺷت
آرامش طبقه متوسﻂ رياکار دانمارک را برهم بزند .نيچه مژدهی آمدن ﻓرا/انسانی را میداد که قرار بود از
سارﺗر ﺷورﺷيان و
جمعيت گلهوار و همچنين از ﺧير و ﺷر ﻓراﺗر برود .قهرمانان مورد عﻼقهی کامو و
ْ
بيگانگاناند .سيمون دوبوار و سارﺗر نويسندگانی مانند مارکيز دو ساد و ژان ژنت را ﺗحليل میکنند ،که با
انديشهها و زندگیﺷان بهطور ﺧشونتآميزی قوانين عادی اﺧﻼقی را استهزاء میکنند.
بايد گفت که ناهمانديشی اگزيستانسياليستها در ﻓروريﺨتن ﺗمامی ارزشهای اجتماعی هميشه موﻓق
راضی اطراف ﺧود حمله میکند ﺗا ﺧدای
ﺷهروندان ازﺧود
نبوده است .کیيرکگارد بهسستی و ﺧودﻓريبی
ِ
ِ
مسيحيت را با ﺷدﺗی پرﺷورﺗر در آغوش بگيرد .و سارﺗر که آدمهای اﻓادهای و بدبو را بهﺧاطر
ﺧودﺧواهیﺷان مورد حمله قرار میدهد ،بهمفهوم انسان کامﻼً آزاد میچسبد که بهعنوان محور ﻓلسفه و
نظريه اﺧﻼقیاش صرﻓا ً بهﺧودش وابسته است،
اگزيستانسياليسم ﺗمايل ﺷديد ﻓرد بهرﺷد بدون مانﻊ را اعﻼم میکند .اما انزجار بنيادين اگزيستانسياليسم
از اقدام سازمانياﻓتهی جنبشهای ﺗودهای که با ﺷرايﻂ ﺗاريﺨی مشﺨص میﺷوند ،اين نحلهی ﻓلسفی را از
ارائهی راهحلی مﺆثر برای معضلی که بﺨش عمدهی بشريت را ﻓرا گرﻓته ،ناﺗوان میکند .بههمين دليل
است که بيش از آنکه انقﻼبی باﺷد ،ناسازگار است.
ماﺗرياليسم ﺗاريﺨی رویکردی کامﻼً متفاوﺗی بهرابطهی بين ﻓرد و محيﻂ دارد .ما ذاﺗا ً موجوداﺗی
اجتماعی هستيم؛ ما ﻓقﻂ در جامعه و از طريق آن بهاﻓراد ﺗبديل میﺷويم .برای مارکسيستها ،ﻓر ِد منزوی
يک انتزاع است .همهی چيزهای متمايزکنندهی انسان ،از ابزارسازی ،گفتار ،و انديشه گرﻓته ﺗا آﺧرين
پيروزیهای هنر و ﻓنآوری ،محصول ﻓعاليت جمعی ما در طول ميليونها سال گذﺷته يا بيشﺗر است.
اگر ﺗمام ويژگیهای اجتماعی و ﺗاريﺨا ً کسب ﺷده از ﻓرهنگ جمعی را از ﻓرد بگيريد ،آنگاه جز
حيوانی بيولوژيکْ چيزی از او باقی نﺨواهد ماند .ماهيت ويژهی ﻓرد بهواسطهی محتوای اجتماعی جهان
پيرامون او ﺗعيين میﺷود .اين امر جمعی/ﺗاريﺨی نه ﺗنها روابﻂ ما با اﻓراد ديگر ،بلکه درونیﺗرين
احساسات ،ﺗﺨيﻼت و انديشههای ما را نيز ﺷکل میدهد.
حتی نوعِ ﺧاصی از ﺗنهايی که امروزه مردم احساس میکنند ،برآمده از سيستم اجتماعی است .يکی از
عمدهﺗرين ﺗناقضات نظام سرمايهداری اين است که نزديکﺗرين نوعِ »درهم ﺗنيدگی« را بين انسانها ايجاد
کرده ،و درعينحال ﺷرايطی را بهوجود آورده که آنها را بهطور روزاﻓزونی ازهم جدا میکند.
سرمايهداری روند کار را اجتماعی میکند و ﺗمام جهان را بهمثابهی يک واحد بههم میباﻓد ،درحالیکه از
ْ
رقابت مردم را از يکديگر جدا کرده و بين آنها ﺗفرقه میاندازد.
طريق مناﻓﻊ مالکيت ﺧصوصی و
ﻓردريک انگلس در نﺨستين نوﺷتهی ﺧود :وضعيت طبقهی کارگر در انگليس ) ،(1844زمانی که
ﺗودهی مردم را در ﺧيابانهای لندن ﺗصوير میکرد ،بهاين امر اﺷاره میکند» :اين انزوای ﻓرد ،اين
ﺧودﺧواهی ﺗنگنظرانه ،اصل اساسی و ﺷاکلهی جامعهی ما در همهجای آن است ...انحﻼل بشريت
بهموجوداﺗی ﺗکساحتی که هرکدامﺷان اصلی جداگانه دارد ،اين جهان ]جدايی[ اﺗمها ،در اينجا
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بدبﺨتی بینام و نشانی« که
بهبيشﺗرين حد ﺧود رسيده است«» .بیﺗفاوﺗی وحشيانه ،ﺧودپسندی سﺨت و
ِ
انگلس بيش از يک قرن گذﺷته مشاهده کرد ،هنوز قويا ً در جامعهی حريص و طماع ما نفوذ دارد.
جنبش سوسياليستی مانند اگزيستانسياليستها دﻓاع و گسترش ﻓرديت را دغدغهی مداوم ﺧود میداند و
آن را بهعنوان يکی از اهداف اصلی ﺧود مطرح کرده است ،هرچند که اين امر درعمل ﺗوسﻂ قدرتهای
ديوانساﻻر که بهنام سوسياليسم سﺨن میگويند ،نقﺾ ﺷده است.
اما مارکسيسم با انکار اينکه ﻓردگرايی بهعنوان يک ﻓلسفه میﺗواند روش مناسبی برای ﺗغيير
اجتماعی و کنش سياسی ﻓراهم آورد ،با اگزيستانسياليسم متفاوت است .از آنجا که ساﺧتار اجتماعی،
زندگی اﻓراد را ﺷکل میدهد و برآن مسلﻂ است] ،پس[ بايد با مبارزهی جمعی مردم کارگر دگرگون ﺷود
ﺗا ﺷرايطی که ﻓرديت را سرکوب میکند و محيطی مناسبی برای پرورش بدون مانﻊ ظرﻓيتهای هرانسان
زندهای ايجاد نمیکند ،از بين برود.

آزادی ،ضرورت و اخﻼق
بنا بهگفته طرفداران اگزيستانسياليسم ،برﺗرين ﺷايستگی اين ﻓلسفه ﺗوانايیاش برای ﺗوضيح و
پاسداری از آزادی انسان است .اينها ادعا میکنند که اگزيستانسياليسم از مارکسيسم برﺗر است ،زيرا
زندگی انسان را ﺗسليم جبرگرايی نمیکند که ما را از انتﺨاب آزادانه و مسئوليت اﺧﻼقی در قبال اعمالمان
محروم میسازد.
مشکل آزادی و ضرورت از دو واقعيت ظاهرا ً متناقﺾ زندگی ناﺷی میﺷوند .علم میآموزد و عمل
ﺗأييد میکند که طبيعت و جامعه دارای نظم و قواعدی هستند که بهصورت قوانين ]علمی[ بيان میﺷوند.
ْ
عمل انتﺨاب میکنند] .پس[ چگونه
مﺨتلف
در عين حال مردم بهواسطهی انديشهای که دارند ،ميان ﺧطوط
ِ
آزادی انتﺨاب همزيستی کند؟
جبر حاکم بر جهان میﺗواند با
ِ
ْ
انسان اين معض ِل معماگونه را منحل
ﺗأثير جبر بر
اگزيستانسيتاليستها با حذف ]ذهنی[ هرگونه
ِ
میکنند .ممکن است آنچه از ناانسانی ] يعنی :برنيامده از ﻓعاليت انسانی[ است ،ﺗابﻊ علت بيرونی باﺷد؛ با
مقام ﺷ ِﺊ ]ﻓاقد اراده[ ﺗقليل داد .برای انسان بودن بايد کامﻼً آزاد باﺷيم،
وجود اين ،نمیﺗوان ﺷﺨص را به ِ
يعنی کامﻼً و بهطور پياپی با اِعمال ارادهی ﺧويش ،سرنوﺷت ﺧود را ﺗعيين کنيم .وقتی ﺷرايﻂ بيرون ْی ما
را وادار میکند که برﺧﻼف ارادهی ﺧودمان باﺷيم يا کاری غيردلﺨواه انجام دهيم ،مانند انسانها رﻓتار
نکردهايم ،بلکه مانند آدم/ماﺷين مکانيکی رﻓتار کردهايم .ﺗنها ازطريق جدا کردن ﺧودمان از ﺷرايﻂ موجود
است که میﺗوانيم آزادانه در مورد ﺷﺨصيت و مسير زندگیمان ﺗصميم بگيريم.
مارکسيسم ﺗضاد ميان جبر علمی و انتﺨاب انسان را بهروﺷی کامﻼً متفاوت حل میکند .بشريت با
کشف و درک قوانين طبيعت ،جامعه و انديشه واقعا ً آزاد میﺷود .اهداف ما ﺗا آن درجهای مﺆثرﺧواهند بود
علمی آزمون و اثبات ﺷده ،ما را قادر بهکنترل و ﺗغيير جهان پيرامونمان میکند .ﺧواست
که دانش
ِ
چيز واقعی يا ﺗحققپذيری مطابقت ندارد .اﻓراد بايد ﺗحت
اگزيستانسياليستها برای آزادی مطلق ﻓرد با هيچ ِ
محدوديتهای ﺷرايﻂ زندگی ﺧودﺷان عمل کنند و نمیﺗوانند وزن ِعلّی ]و اثرگذار[ ﺧود را کنار بگذارند.
ﻓعاليت انسانی ﺗرکيبی نابرابر از عزم بيرونی و ﺧود/ﺗعيينی  self-determinationاست .مردم
آگاهانه و با قدرت نسبت بهمحيﻂ ﺧود واکنش نشان میدهند و برای ﺗغيير جنبههای ﺧاصی از ْ
آن دست
بهابتکار میزنند .ميزان کنترلی که ﺗوسﻂ اجزای عينی و ذهنی در ﻓرآيند عليت اِعمال میﺷود ،بهواسطهی
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ﺗسلﻂ ما بر طبيعت و جامعه ،در طول زمان ﺗغيير میکند و ﺗوسعه میيابد .ﺗاريخ رویهمرﻓته ،بهسمت
آزادی بيشﺗر ،بهسمت رﺷد قابليت ما در ﺗصميمگيری و هدايت بيشﺗری از ﻓعاليتها پيشرﻓته است.
اگزيستاسياليستها ]هرگونه[ جبرگرايی را دﺷمن ديرينهی اهداف و آرزوهای بشری میدانند .در
ﺧاصی میﺗواند چهرهای ﺧصمانه يا دوستانه بهما
واقعيت امر ،جبرگرايی متناسب با ]ويژگی[ هرﺷرايﻂ
ْ
نشان بدهد .انسانها در قرن بيستم ]بهواسطهی رﺷد علوم[ بهاين آزادی دست ياﻓتند ﺗا برای نﺨستينبار از
ج ِو زمين عبور کرده و حتی اين سياره را ﺗرک کنند .اين امر با دستيابی بهاصول آيروديناميک و
پيشرانش ،و سپس استفاده از آنها برای ساﺧت ابزارهايی برای ﺗحقق پرواز بهدست آمد .ما در ساﺧت
هواپيما موﻓق ﺷدهايم که جبر دنيای مادی را در راستای ﺗحقق اهدفمان بهکار بگيريم ،بهجای اينکه اين
جبر بﺨواهد برعليه ما کار کند.
همين امر در مورد جبرگرايی اجتماعی نيز صادق است .مردم اين امکان را پيدا کردهاند که آزادی
ﺧويش را گسترش دهند ،و اين گسترش نه از طريق ناديده گرﻓتن و رد عوامل ﺗعيينکنندهی ﺗاريﺨی ،بلکه
لزوم لغو و
از طريق ﺷناﺧت آنها و عمل در مطابقت با الزامات آنها بوده است .مردم آمريکا با مشاهدهی
ِ
از بين بردن سلطهی انگليس و بردهداری جنوب بود که آزادیهای ﺧود را بهدست آورده و آن را گسترش
ملی اين اقدامات انقﻼبی را ايجاب میکرد.
دادند ،و اين امر زمانی واقﻊ ﺷد که پيشرﻓت ْ
ضرورتهای طبيعی و اجتماعی ،برعکس آنچه اگزيستانسياليستها میانديشند ،نه ﺗنها با آزادی
ناسازگار نيست ،بلکه بنياد ضروری کليهی آزادیهايی است که ما از آن بهرهمنديم.
ﺗر ﺗأثير متقابل آزادی و
بههرروی ،اگزيستانسياليستها بهجای اينکه مترصد مسئلهی گسترده ِ
ضرورت در ﺗکامل اجتماعی و ﺗاريﺨی باﺷند ،نگران معضﻼت محدود و ناچيز مسئوليتهای ﺷﺨصیاند.
اگزيستانسياليسم و مارکسيسم هردو بر اين امر که رﻓتار ما بايد با معيارهای نسبی انسانی ،ﺗنظيم و
قضاوت ﺷود ،ﺗواﻓق دارند.
پس اساس اﺧﻼق چيست؟ معيارهای درست و غلﻂ ما از کجا میآيند؟ اﺧﻼق اگزيستانسياليستی بهطور
انعطافناپذيری طرفدار آزادی ﻓردی ]بهمعنی ﻓردگرايی[ است .ماْ ﺧود و اﺧﻼق ﺧويش را از طريق
انتﺨابهای اساسا ً نامحدود ايجاد میکنيم .آزادی اصيل ،ﺧود را در انتﺨاب ميان گزينههای جايگزين
بازنمود میکند و در پذيرش عمدی مجموعهای از ارزشها متحقق میسازد.
نظريهی مارکسيستی اﺧﻼق مبتنی بر ظرﻓيت ﻓطری ﻓرد در انتﺨابهای بیقيد و ﺷرط و بیانگيزه
نيست ،بلکه بهمﻼحظات ﺗاريﺨی و اجتماعی وی بستگی دارد .جايگاه مارکسيستی اﺧﻼق را میﺗوان
بهﺷرح ذيل ﺧﻼصه کرد:
ويژگی عقﻼنی
عينی اﺧﻼق در ﺷرايﻂ ،مناسبات ،نيازها و ﺗوسعهی اجتماعی قرار دارد.
 -1پايهی
ِ
ِ
اﺧﻼق مارکسيستی از واقعيتهای ﺗاريﺨی ،و درک نيازهای ﺧاص اجتماعی حاصل میﺷود .ماهيت
عقﻼنی آن از واقعيتهای ﺗاريﺨی معين و درک ضرورتهای ﺧاص اجتماعی ناﺷی میﺷود.
ويژگی نسبی است.
 -2اﺧﻼق بسته بهﺗغيير در ﺷرايﻂ اجتماعی ،دارای محتوای متغير و
ِ
 -3اﺧﻼق ﺗحت ﺗسلﻂ ﺗمدن امروزی ،بهطور اجتنابناپذيری ويژگی طبقاﺗی بهﺧود گرﻓته است.
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ﺧودی ﺧود نه ﺧوب
 -4هيچ معيار مطلقی در رﻓتار و قضاوت اﺧﻼقی وجود ندارد .اَعمال انسان به
ِ
است و نه بد ،و نه ستودنی است و نه ﺷرير .ﺗمام ُکدهای اﺧﻼقی و رﻓتاری بايد با ﺗوجه بهﺷرايﻂ حاکم،
نيازهای اجتماعی مشﺨص ،مناﻓﻊ طبقاﺗی و اهداف ﺗاريﺨیای که اين مناﻓﻊ دنبال میکنند ،ارزيابی میﺷود.
نظريههای اﺧﻼقی رقيب در مواردی مورد سنجش ]و بررسی[ قرار میگيرند که ﺧطوط عمل
متناقضی را نشان میدهند .آثار ﻓلسفی و ادبی اگزيستانسياليستها بر ﺷرايطی ]مانند[ »يا اين ويا آن«
متمرکز ﺷدهاند .اينکه بايد وجود ﺧدا را بپذيريم و يا وجودش را رد کنيم .اينکه بهيک طرف بپيونديم و يا
بهطرف ديگر .اينکه بهيک ﺧائن ﺗبديل ﺷويم و يا بهرﻓقایمان وﻓادار بمانيم .زنده ماندن و يا مردن.
اگزيستانسياليسم اصرار دارد که هيچ زمينهی بسنده و مجابکنندهای در درون ﺧود ﺷرايﻂ ،ارﺗباط
ﻓرد با آن ﺷرايﻂ و يا ﺷﺨصيت ﺧود ﺷﺨص نمیﺗواند وجود داﺷته باﺷد ﺗا از گزينههای متقابﻼً انحصاری
ﺗضمينکنندهی انتﺨاب يکی بهجای ديگری باﺷد .سارﺗر میگويد انسانها موجوداﺗی هستند که پوچی از
طريق آنها وارد جهان میﺷود .اين قدرت پوچی ﺧود را بهنيرومندﺗرين ﺷکل در آزادی کامل ما در انجام
آنچه دلﺨواه ما است و در مبارزهطلبی با ﺗمام ﺷرايﻂ ﺧارجی نشان میدهد .کاربرد کامﻼً آگاهانه و ﺗرجيح
بدون مهار ،آنچيزی است که مردم را از حيوانات ،و ﻓردی را از ﻓرد ديگری متمايز میکند.
ماﺗريالستهای ﺗاريﺨی پاسخ میدهند :هنگامی که ما میﺗوانيم در موقعيتهايی که جايگزينهای
واقعی امکانپذير است ،انتﺨاب کنيم ــو اين اصل اﺧﻼق ﺷﺨصی استــ ]بايد ﺗوجه داﺷته باﺷيم که[ اين
انتﺨابها در ﺧﻸ صورت نمیگيرند .ﺗصميمگيری دربارهی احتماﻻت يک موقعيت گيﺞکننده يا متناقﺾ
ﺗنها بﺨشی از ﻓرآيند کلی عمل اﺧﻼقی است.
اعمال داوطلبانه ،زنجيرهی حلقههای وقايعی هستند که با ﺷرايﻂ عينی آغاز و با پيامدهای عينی
ﺧاﺗمه میيابند .موقعيت معين ،ﺷﺨصيت ﻓرد ،انگيزه ،ﺗصميمگيری ،عمل و نتايﺞ آن ،ﺗداوم مراحلی را
ﺷکل میدهند که بهگونهای قانونمند بههم متصلاند و از يکديگر بازﺧورد میگيرند .منحصربهﻓرد بودن
ت
ت کيفي ِ
انتﺨاب ﻓردی در ﺧودبسندگی ويا رهايی از روابﻂ اساسی و ساير عوامل نيست ،بلکه در مشارک ِ
ويژهی ﺧويش در ﺗأييد يا مﺨالفت ،و همکاری يا مقاومت در برابر آن عوامل است.
منحصربهﻓرد بودن انتﺨاب ﻓردی در ﺧودکفايی يا رهايی از روابﻂ اساسی با ساير عوامل نيست،
بلکه در کمک بهکيفيت ﺧاص ﺗأييد يا مﺨالفت ،همکاری يا مقاومت در برابر آن عوامل است.
اگزيستانسياليستها هرگونه رابطهی ِعلّی ميان عملِ روانشناﺧتی در انتﺨاب و ﺷرايطی را که اين
عمل در آن صورت میگيرد ،رد میکنند.
اگزيستانسياليستها لحظهی ﺗصميمگيری ﺷﺨصی را از همهی رويدادهای قبلی و بعدی آن ،از
ﺷرايﻂ محيطی ،از انگيزهها و از پيامدهای کنش انسان جدا میکنند .بههرحال ،هيچ مدرک ﺗجربی
مبنیبر اينکه انتﺨاب جدا از مجموع ﺷرايﻂ همزمان رخ میدهد و ﺗحت ﺗأثير آن قرار نمیگيرد،
وجود ندارد؛ اين يک ﻓرض کامﻼً متاﻓيزيکی است.
در واقﻊ ،قدرت انتﺨاب بسيار محدود است .بسياری از عوامل اجتماعی ،ﺗاريﺨی و ﻓاکتورهای
بيوگراﻓيکی وارد پروسهی ﺗعيين اﺧﻼق میﺷوند .ﻓرصتهای واقعی گشوده در مقابل ﻓر ْد ﺗوسﻂ ﺗاريخ
طبيعی و اجتماعی ،ﺗوسﻂ نيروهايی که در يک موقعيت ﺧاص عمل میکنند و روند ﺗوسعهی آنها محدود
میﺷوند .اينها معيارهايی عينی را ارائه میدهند که اين امکان را ﻓراهم میآورند که پيشاپيش ﺗشﺨيص
دهيم که کدام گزينه بهگزينههای ديگر ارجحيت دارد ،ويا ،پس از اين امر ،بهاين پی ببريم که اين گزينه
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بهتر از گزينهی ديگر بوده است .عﻼوه براين ،ﻓر ْد نه بهﺧاطر سرنوﺷت ﺧويش ،بلکه بهواسطهی
ﺗجربيات پيشين ﺧود و ارﺗباط موجود ،مستعد است که مسيری را بهجای مسير ديگری انتﺨاب کند .درغير
اين صورت رﻓتار انسان کامﻼً غيرقابل پيشبينی میبود.
واﻻﺗرين ﺧير در مقياسهای ارزشهای اگزيستانسياليستی ،اﺧﻼص ﺷﺨصی است که با پايبندی
ويژگی روانشناﺧتی که قدرﺗمندﺗرين ﺗجلی آزادی
بههدف ايمان ِی آزادانه انتﺨاب ﺷده ،ﺗأييد میﺷود .اين
ِ
محسوب میﺷود ،يگانه اصل ارزش اﺧﻼقی ]اگزيستانسياليستی[ است .احساسات ﻓر ِد ﺧودمﺨتار ،درستی
و غلطی هر مورد ﺧاصی را ﺗعيين میکند.
ت عامﻼن آن،
مارکسيستها ﺧوبی يا بدی عملکردهای ]انسانی را[ نه براساس مقاصد و احساسا ِ
بلکه براساس ارﺗباط آنها با نيازهای اجتماعی و طبقاﺗی و ﺧدمتﺷان بهاهداف ﺗاريﺨی قضاوت میکنند.
اعمال ]انسانها[ ﺗا آنجايی که بهپيشرﻓت و يا ايجاد مانﻊ در رسيدن بهاهداف سوسياليستی مﺆثر باﺷد،
موجه و يا ناموجه ﺷمرده میﺷوند .اعمال نيک را بايد براساس نتايﺞ آنها قضاوت کرد .اين اعمال بايد
بهاﻓزايش سلطهی ما بر طبيعت و کاهش آسيبهای اجتماعی منجر ﺷود.

سرنوشت بشريت
دوگانگی اگزيستانسياليسم در ديدگاهش نسبت بهسرنوﺷت انسان بسيار چشمگير است .اگزيستانسياليس ْم
درعينحال که ﻓلسفهی نهايت نااميدی است ،بهطور بیوقفهای هم ﺗﻼش میکند ﺗا از آن ﻓراﺗر برود.
اصلی در
اگزيستانسياليسم بهطور بیوقفه بين اين دو نهايت در نوسان است .از طرﻓی ﺷﺨصيتهای
ِ
انتظار گودو )يکی از ﺗئاﺗرهای کﻼسيک اگزيستانسياليستی( ايستادهاند .آنها صبر میکنند و انتظار
میکشند؛ اما هيچ اﺗفاق مهمی رخ نمیدهد ،هيچچيز ﺗغيير نمیکند و هيچ کسی هم نمیآيد .انتظارات آنها
بهطور پيوستهای مأيوسکننده است ،آنها در پوچی و وجودی ﺗهی غرق میﺷوند که بايد بدون هرگونه
اميد و ياری ادامه يابد.
اما اکثر نويسندگان و متفکران اين مکتب نمیﺗوانند در بیﺗفاوﺗی و سکون ﺗسکينناپذيری که ساموئل
بکت بهنمايش میگذارد ،بمانند .پايان وی نقطهی عزيمت آنها است .آنها پس از نگاه بهبدﺗرين چهرهها
عﻼقگی ﺗسکين نياﻓته و سکون دراماﺗيزه[ ،پوچی حزنانگيز وجود را بهچالش میکشند .مرلو
]يعنی :بی
ِ
پونتی  Merleau-Pontyبين اگزيستاسياليسم »بد« که در منفیگرايی محﺾ درمیغلطد ،و
اگزيستانسياليسم »ﺧوب« که میکوﺷد ﺧودرا ﻓراﺗر از نااميدی پرﺗاب کند ،ﺗمايز قائل میﺷود .کامو
ﺷورش عليه نيهيليسم را اساس هر چيز ارزﺷمندی میداند.
ی امتناع آگاهانه از ﺗسليم ﺷدن در برابر هر ﺷرايﻂ ﺗحميلی بيرونی زندگی
سارﺗر میگويد ،نشانه آزاد ْ
است .ﺷﺨص اصيل از نفی کامل بهاثبات وجود ﺧود درعمل ،از نهی بهآری گذر میکند .اﻓراد از طريق
مقابله با اطراف »عمﻼً بیاثر« ” “practico-inertﺧويش و پيشیگرﻓتن از وضعيت موجو ِد ﺧو ْد از
طريق مشارکت در يک عمل مﺨاطرهآميز ،انگيزاننده و روبهآينده ،واقعيت ﺧود را میسازند.
اگزيستانسياليستها مسيرهای ناهمگون و متفاوت بسياری را برای ﺧروج از وضعيت اوليه هولناک
بشر برمیگزينند .مذهبيونی مانند کیيرکگارد ،گابريل مارسل ،مارﺗين بوبر ،پاول ﺗيليچ سعی دارند راهی
بهسوی ﺧدا پيدا کنند] .اما[ ﺧداناباوران بهدنبال راهحلی ﺗوﻓقگرايانه در همين جهان بودهاند .اين جستجو
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ﺗرين آنها را بهسوی مبارزهی طبقاﺗی ﺗودههای کارگر سوق داده است .همانطور که جوليان
راديکال ِ
سيمونز کنايهآميز میگويد :آنها ﺗرجيح میدهند »منتظر لفتی« باﺷند ﺗا »منتظر گودو«.
با اين حال ،آنها نمیﺗوانند ﺧود را بهطور کامل با اهداف هيچ جنبشی ادغام کنند ،زيرا موضﻊ آنها
در مورد همهچيز بهطور غيرقابل قابل عبوری ابهامآميز است] .از آنجاکه[ اگزيستانسياليسم بهطور
بنيادی طريقت نااميدی است ،در ميانهی انجام هرکاری متوقف میﺷود .درﺧشانﺗرين موﻓقيتها بهﺷکست
ﺧيز پرمﺨاطره از آنچه هست
میانجامد ،همانگونه که زغال بهﺧاکستر ﺗبديل میﺷود] .بدينﺗرﺗيبِ [،
بهآنچه بايد باﺷد ،از ﺗحقق باز میماند .از نظر کامو هرگونه عصيانی برعليه ظلم بهﺧودی ﺧود موجه
]ﺷورش بدون بار طبقاﺗی و ﺗاريﺨی و همچنين بدون دانش مبارزهی طبقاﺗی[ ﺷکل جديدی از
است ،اما
ْ
بندگی را مستقر میسازد .از نظر سارﺗر عملکرد ﻓرارونده  transcendenceﺧود را نفی میکند و در
همان مرحلهی ﺗحقق ،ﺗحليل رﻓته و میميرد .اين بايد با يک ﺷورش ﺧﻼقانه جديد دنبال ﺷود  -که بهنوبه
ﺧود بههدف ﺧود نمیرسد.
بنابراين ،ما گرسنهايم ،اما هرگز کامﻼً سير نمیﺷويم .ما ﺧواستار نان مغذی هستيم ،اما بهجايش
سنگ درياﻓت میکنيم .اميدوارکنندهﺗرين جادهی روبهجلو بهکوچهای بنبست ﺧتم میﺷود .زندگی نهﺗنها
يک قمار ،بلکه در نهايت يک ﻓريب است .محدوديتهای زمان ،ﺗاريخ و مرگْ ما را ﻓريب میدهد ،که
اميدهای ما را از بين میبرد» .غم و اندوههای غرور ،و ﺧاکستر ﺧشم ما ازلی است و از بين نمیرود«.
اما انسانها هميشه اين را میﺧواهند.
معروف کتاب
بدبينی پيچيده در بطن اگزيستانسياليسم را در ]يکی از[ قصارگويیهای
سارﺗر اين
ِ
ِ
اومانيسم وحشی و
هستی و نيستی اينچنين ﺗصوير میکند» :انسان يک اﺷتياق بيهوده است« .اينچنين
ِ
رف انرژی
ص ِ
بیرحمی که هر اقدامی در آن بايد بهيک اقدام بدون علت ﺗبديل ﺷود ،میﺗواند محرک َ
]بيهوده[ در مبارزات اجتماعی باﺷد .اما اين انتظار و پيشبينی که ﺷکست در کمين است ،ﺷک و ﺗرديد را
گسترش میدهد و ثبات ﻓردی را از درون و در هرگامی بهدوپارگی میکشاند و ﻓلﺞ میکند.
ناعقلیگرايی بدبينانهی اگزيستانسياليستها با ﺧوی مبارزهجويانهی مارکسيسم که از پيروزی بشريت
بر همه موانﻊ مطمئن است ،در ﺗقابل قرار میگيرد .از منظر ماﺗرياليسم ﺗاريﺨی ،بشريت بيش از هرچيز
مولد ﺧﻼقی است که با ﺗﻼشهای عظيم ﺧو ْد ﺧويشتن را از زندگی حيوانی بهعصر اﺗم ارﺗقاع داده است ـ
عصری که ]با همهی عظمتش[ ﻓقﻂ سرآغاز زندگی ويژهی انسان است.
باور بهعقﻼنيت ﺗکامل اجتماعی و ضرورت انقﻼب سوسياليستی بهعنوان دروازهای برای ورود
بهمرحلهی بعدی پيشرﻓت بشر ،منبﻊ نظری ﺧوشبينیای است که سوسياليسم علمی را نيز دربرمیگيرد.
مارکسيسم بهدستآوردهای ﺗاريﺨی ثبت ﺷده در ظهور بشريت طی ميليونها سال گذﺷته که ﺷامل دانش
انباﺷتهی بشر ،مهارتها و کسب ﻓرهنگ جهانی ـبهعنوان ﺷواهدی ملموسـ بهارزش کار انسان و همچنين
بهعنوان ﺗعهدی برای آينده اﺷاره دارد.
مبارزات ﺗسليمناپذير برای زندگی بهتر در ميان ستمديدگان ،اين »مصيبتزدگان زمين« ،نقش کليدی
کارگران صنعتی در اقتصاد مدرن ،موﻓقيتهای نﺨستين آزمونهای ملی ﺷدن دارايیهای ]ﺧصوصی[،
اقتصاد برنامهريزی ﺷده )حتی در ﺷرايﻂ بسيار نامساعد( ،اين اعتماد و استواری را بهمارکسيسم بﺨشيده
است که دﺷوارﺗرين معضﻼت عصر ما از طريق روشهای انقﻼب پرولتاريايی/دهقانی و بازسازی
سوسياليستی مستعد ﺗغيير ]و ﺗکامل[ هستند.
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مانند گذﺷته ،ﺷگفتیها ،عقبنشينیها ،نااميدیها و مسيرهای انحراﻓی زيادی در مسير ]زندگی[
وجود ﺧواهد داﺷت .اينها بﺨشی از ﺗاوان اين واقعيت است که بايد صعود کنيم؛ صعودی گاه سينهﺧيز که
هيچچيز جز ﺗﻼش جمعی کمکمان نمیکند .با اينحال ،هر انقﻼب بزرگ اجتماعی و سياسی ،با وجود
دردها و اﻓسونهای ناﺷی از آن ،قامت و قدرت جديدی بهبشر اﻓزوده است .ﻓرزندان ﺗاريخ ارزش رنﺞهای
ﺗولد و دﺷواریهای ﺗربيت ﺧود را داﺷتهاند.

خود بيگانگی در جاﻣعهی ﻣدرن
ی حاکم بر زندگیﺷان دﺷمنﺧويانه و
چرا امروزه بسياری از مردم احساس میکنند که نيروهای عمده ِ
غيرقابل درک است ،و از ﺗوان آنها برای کنترل و ﺗغيير ﻓراﺗر است؟ اين درماندگی از کجا ناﺷی میﺷود
نظر مارکسيسم و اگزيستانسياليسم دربارهی علل و عﻼج
و برای از بين بردن آن چه بايد کرد؟ اﺧتﻼف ِ
ازﺧودبيگانگی در جامعهی مدرن ،اين دو ﻓلسفه را بهدو بﺨش ﺗقسيم کرده و ﺧﻂ غيرقابل عبوری هم بين
آنها کشيده است.
هم اگزيستانسياليسم و هم مارکسيسم ﺗصديق میکنند که مردم بهواسطهی ازﺧودبيگانگی در زندگی
معاصر ناانسانی ﺷده و رنﺞ میبرند .ازﺧودبيگانگی بيانکنندهی اين واقعيت است که آﻓريدههای ذهن و
ْ
دست انسان بر ﺧالق ﺧود ﺗسلﻂ ياﻓتهاند .قربانيان اين بردگی ،از صفات ﺗعيين سرنوﺷت و هدايت ﺧويش
که آنها را بر ﻓراز حيوانات قرار میدهد ،محروم ﺷدهاند.
از منظر اگزيستانسياليس ْم ازﺧودبيگانگی انسان آغاز و پايانی ندارد .ازﺧودبيگانگی پديدهای ﺗاريﺨی
ازﺧودبيگانگی ويژگی ازلی و ﻓناناپذير ،يعنی جوهر
نيست ،بلکه سرﺷت و سرنوﺷتی متاﻓيزيکی دارد.
ْ
»طبيعت انسان« است .انسان آزاد و آگاه بهطور آﺷتیناپذيری با جهانی که بهآن پرﺗاب ﺷده ،بيگانه است.
هرچند میﺗوانيم معنی ،ارزش و سودمندی را بهزندگی بياﻓزاييم ،اما اين امر ماهيت بيگانه و پوچ زندگی
را از بين نمیبرد.
ﺧصومت نيز در ساﺧتار روابﻂ بين ﻓردی بنا ﺷده است .دنيايی که من میسازم معنايش با دنيای
ديگران متفاوت است .اين امر باعث ايجاد اصطکاکی بیوقفه بين من و ساير اﻓرادی میﺷود که میکوﺷند
نظرات ﺧود را بر من ﺗحميل کنند ،وجود اصيل من را ملغی کرده و من را از نيازهای ﺧويش در راستای
ﺧدمت بهنيازهای بيگانهی ﺧود منحرف کنند.
در نهايت ،اﻓراد با ﺧودﺷان هم راحت نيستند .وجود درونی ما با ﺗنش دائمی انگيزهها و ادعاهای
متناقﺾ ناﺧشنود میﺷود .اهداﻓی که ما برای ﺧود ﺗعيين میکنيم ﺗحقق نمیيابد و يا نتيجهی آنها با آنچه
انتظار يا آرزويش را داريم ،متفاوت است.
ت چنين
از آنجايی که سرچشمهی ﺗمامی اين ازﺧودبيگانگیها ريشهکن ناﺷدنی است] ،بنابراين[ ما ﺗح ِ
رويارويی روﺷنبينانه ]با اين ﺷرايﻂ[ و ﺗحم ِل بردبارانهی آن
انگيز حاکمی ،کاری بهغير از
ﺷرايﻂ غم ِ
ِ
نداريم ،و بايد سعی کنيم که اين ﺷرايﻂ را بهبهترين نحوی ﺗحمل کنيم .ﺗمامی راههای گوناگونی که
ﻓراروی از سرنوﺷت ﺧود برمیگزينند ــمذهب ،آﻓرينش هنری ،آثار ﺧوب،
اگزيستانسياليستها در پی
َ
ليبراليسم ،انقﻼب اجتماعیــ بنابر اعتراف ﺧود اگزيستانسياليستها ﺗنها ﺗسکيندهنده و سطحیاند.
ارادههای برگزيده زندگی را قابلﺗحمل و معنیدار میکنند ،اما نمیﺗوانند ازﺧودبيگانگی را ﺧاﺗمه دهند.
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مردم آزاد موظفاند سعی کنند ﺗا بر ازﺧودبيگانگی ﺧويش بهنحوی که مناسب ﺧودﺷان است ،غلبه کنند
ــاين اﻓتﺨار آنهاست .اما ﺗﻼش آنها در بوﺗهی آزمون بینتيجه استــ اين سرنوﺷت ماليﺨوليايی آنهاست.
ازﺧودبيگانی همان نقشی را در اگزيستانسياليس ِم متاﻓيزيکی ايفا میکند ،که محروميت آدم از لطف ﺧدا
ت
در اﻻهيت مسيحی ايفا کرده است .اين ازﺧودبيگانگی معاد ِل گناه نﺨستين است .همانطور که يهوه جف ِ
گناهکار ]آدم و حوا[ را از بهشت بيرون راند و ﻓرزندانﺷان را برای هميشه محکوم بهگناه و عذاب بر
روی زمين کرد ،بههمين ﺗرﺗيب نيز بهواسطهی مرگ وجودیمان بهعنوان انسان ،ﺗا ابد و بهطور
اجتنابناپذيری منزوی و جدا از ديگران و در درون ﺧويش محصوريم .هيچگونه رهايی و رستگاری از
چنين بيگانگیای وجود ندارد.
اگزيستانسياليسم بهجای نشان دادن هرگونه برونرﻓت از حالت ازﺧودبيگانگی ،ازﺧودبيگانگی را
بهپايه و اساس دائمی زندگی بشر ﺗبديل کرده و آن را با ديدگاههای متاﻓيزيکی بازﺗوليد و ﺗوجيه میکند.
مارکسيسم ﺗحليلی ﺗاريﺨی و ماﺗرياليستی از ،ﺧودبيگانگی ارائه میدهد .ازﺧودبيگانگی محصول
ناﺗوانی ما در برابر نيروهای طبيعت ،جامعه و عدم آگاهی ما از قوانين و عملکردهای آنهاست .زمانی
دانش علمیِ ما در مورد پروسهی ﺗوسعهی آنها ﺗقويت
که قدرت ما بر طبيعت ،روابﻂ اجتماعی و
ِ
میﺷود ،از ﺧودبيگانگی نيز ﺗا حدی کاهش میيابد.
ماوراء طبيع ِی ساﺧتهی ﺗﺨيلی
بتپرست ِی جادو و دين که مردم بهواسطهی آنها در برابر موجودات
ِ
ازﺧودبيگانگی ويژهی ﺗمدن ،نه بهواسطهی
ﺧو ْد سجده میکنند ،ابتدايیﺗرين ﺷکل بيگانگی است .اما اساس
ِ
انقياد و ﺗسليم در مقابل طبيعت ،بلکه بهدليل انقياد ديگران از طريق استثمار نيرویکارﺷان است.
اين نوع ازﺧودبيگانگی از ﺗقسيمکار بسيار ﺗوسعه ياﻓته و ﺷکاف جامعه بهطبقات متﺨاصم سرچشمه
میگيرد .ﺗودههای ﺗوليدکنندهی مستقي ْم با محروميت از داﺷتن ﺷرايﻂ ﺗوليد ،که ﺗحت اﺧتيار نيروهای
متﺨاصم قرار میگيرد ،کنترل زندگی ،آزادی و ابزار ﺗوسعهی ﺧويش را نيز از دست میدهند .اين امر در
نظامهای بردهداری که از نﺨستين سيستمهای سازمانياﻓتهی کار بيگانه بود ،آﺷکار است .ﺧودبيگانگی از
کار در نظام سرمايهداری ،جايی که بهنهايت ﺗجلی ﺧود میرسد ،بسيار پيچيدهﺗر و پالودهﺗر ]از نظامهای
ْ
پيشين[ است.
کارگران مزدبگير در هرمرحله از اقتصاد نظام سرمايهداری در معرض نيروهای غيرقابل کنترل
ﺧارجی قرار میگيرند .آنها با نداﺷتن هيچيک از پيشنيازهای مادی ﺗوليد ،بايد بهسراغ دارندگان اين
پيشنيازها بروند و برای آنها کار کنند .کارگران حتی قبل از ﺷرکت ﻓيزيکی در ﺗوليد ،نيرویکار ﺧود را
در ازای پرداﺧت دستمزد رايﺞ بهکارﻓرما ﺗسليم میکنند .ﺷرايﻂ و زمان کار درحين کار نيز ﺗوسﻂ
سرمايهداران و مديران و سرکارگران آنها ﺗعيين میﺷود .همانطور که مردان و زنان کارگر در ﺧطوط
مونتاژ ﺗصديق میکنند ،کارگران صرﻓا ً بهعوامل جانبی و ﻓيزيکی ﺗوليد ﺗنزل میيابند .کارگران بهجای
استفادهی هوﺷمندانه از ظرﻓيتهای ﺧويش ،مجبور بهانجام کارهای يکنواﺧت و ﺗکراری میﺷوند که
پايداری و استقامت آنها را ﻓرسوده میکند .طرح ،ﻓرايند و هدف ﺗوليد ،همگی بهمثابهی قدرتهايی
متﺨاصم و زيانبﺨش در مقابل کارگران قرار میگيرند.
در پايان ﻓرآيند صنعتی ،محصول متعلق بهکارگران نيست که آن را ساﺧتهاند ،بلکه متعلق بهسرمايه
داری است که نيرویکار آنها را ﺧريده است .اين محصول وارد بازار میﺷود ﺗا ﻓروﺧته ﺷود.
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همانطور که نوسانات چرﺧهی ﺗجاری و بحرانهای دورهای نشان میدهد ،ﺗودههای کاﻻ و پول مانند
نيرويی غيرقابل کنترل عمل میکنند که حتی از کنترل بزرگﺗرين گروههای سرمايهدارن نيز ﺧارج است.
عﻼوه براين ،رقابتگرايی ]ذاﺗی[ نظام سرمايهداری ،اعضای ﺗمامی طبقات را بهورطهی مقابله با
يکديگر میاندازد و ﺧودپسندی و ﺧودمحوری اﻓسارگسيﺨه را پديد میآورد .اعضای جامعه بورژوايی،
هر موقعيتی که داﺷته باﺷند ،بهجای همبستگی جمعی ،در ﻓضای رقابت غوطهورند.
بنابراين ﺧودبيگانگی در نظام سرمايهداری از روابﻂ متناقﺾ ﺷيوهی ﺗوليدی و ﺗضادهای طبقاﺗی و
اقتصادی نظام
رقابتی برآمده از آنها ناﺷی میﺷود .ﺷکافهايی که ريشه در بنيانهای
ﺷرايﻂ
ِ
ِ
سرمايهداری دارد ،در ﺗمامی جنبههای زندگی اجتماعی ريشه میدواند.
اين ﺷکافها در ﺗصادم مناﻓﻊ طبقاﺗی و چشماندازها در مقياس ملی و بينالمللی ،در ﺗﺨالف بين
ت سلطهی انحصارگران با ﺗودههای مردم ،در مبارزهی هنرمندان ﺧﻼق با ﺗجارتگرايی ،در
دولتهای ﺗح ِ
ﻓقيرنشين کﻼن ﺷهرها با آپارﺗمانها و هتلهای مجلل ،در ﺗبعيت علم از
ﺗقابل زاغهها و محلههای
ِ
بيگانگی در مقياس هرچه عمقيابندهﺗری
نظامیگرايی و بههزاران طريق ديگر ﺧودمینمايند .امروزه ،اين
ْ
ميان سياهپوستان و سفيدپوستان در ايالت متحده ،با بیرحمانهﺗرين و بُراﺗرين ﺷکل نمايان است.
ﺧودبيگانگی ،اين داغِ ننگآلوده ،ﺷﺨصيتهای انسانی را درهم میکوبد ،بهسﻼمتی آدميان آسيب
میرساند و ﻓرصت ﺷادی را ازبين میبرد .اينها ]همگی ويا هريک بهنوبهی ﺧود[ پديدآورندهی بسياری
از اﺧتﻼﻻت روحی و روانیاند که آسيبﺷناسی روانی زندگی هر روزه را در جامعهی حريص و طماع
بورژوايی دامن میزنند.
آيا میﺗوان بر بيگانگیهای بشر مدرن غلبه کرد؟ اگزيستانسياليستها ادعا میکنند که نمیﺗوان بر
ﻓعلی
ت
ﺧودبيگانگی غلبه کرد .پاسخ مارکسيسم اين است که اين ويژگیهای گذﺷتهی وحشی و وضعي ِ
ِ
استثمارگرانه را با ايجاد ﺗحوﻻت اساسی و انقﻼبی در ساﺧتارهای کهنه و پوسيدهی اجتماعی میﺗوان
برچيد .اکنون که بهواسطهی علم و ﻓنآوری بر طبيعت چيره ﺷدهايم ،گام بزرگ بعدی چيرگی بر نيروهای
کور و هرج و مرج در زندگی ما ﺧواهد بود .يگانه عاملی که بهقدر کفايت نيرومند و از لحاظ استراﺗژيک
سازماندهی کنترل جمعی آگاهانه بر زندگی اقتصادی وسياسی را
در جايگاهی قرار دارد که وظيفهی
ِ
بهانجام برساند ،نيرویکار بيگانه ﺷدهای است که در طبقهی کارگر صنعتی ﺗجسم میيابد.
ابزارهای مادیِ برای رهايی بشريت از عوامل و پيامدهای ازﺧودبيگانگی ،ﺗنها از طريق انقﻼب
سوسياليستی بهوجود میآيند] ،انقﻼبی[ که قدرت اقتصادی ،سياسی و ﻓرهنگی را در دست اکثريت
زحمتکشان متمرکز ﺧواهد کرد .اقتصادی برنامهريزی ﺷده در راستای ﺧطوط سوسياليستی در مقياس
بينالمللی میﺗواند بهچنان ﻓراوانی و ]رﻓاهی[ منجر ﺷود که ﺷرايﻂ ﻻزم و حتی ناگزيری که باعث
حاکميت معدود اﻓرادی بر بسياری از مردم ﺷده است ،برای هميشه ازبين بُرده ﺷود.
هنگامی که همهی نابرابریهای اجباری در ﺷرايﻂ زندگی و موانﻊ دسترسی بهوسايل ﺧودآموزی از
بين برود ،آنگاه بُروزات اين نابرابریهای مادی در بيگانگ ِی بﺨشی از جامعه نسبت بهبﺨش ديگر نيز از
بين ﺧواهد رﻓت .روابﻂ برابر و برادرانه در پايههای ﻓرهنگ سوسياليستی آينده ،ﺷکلگيری ﺷﺨصيتهای
همساز با ﺧود و همبسته با ديگری را امکانپذير میسازد.
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ﻣعﻨای ﻣرگ و زندگی
روی معنای زندگی و مرگ نيز متمرکز میﺷود .انسانگرايی بهطور سنتی
ﺷکاف بين اين دو ديدگاه
ِ
زندگی روی زمين ﺗأکيد میکند؛ و اين برﺧﻼف مذهب است که روی مرگ ،رستاﺧيز
بر ارزشهای واﻻی
ِ
و جاوانگی ]روح[ ﺗأکيد دارد .انسانگراها ]بعضاً[ براين باورند که بايد از طريق هرچه مولدﺗر و
سرزندهﺗر کردن زيست اﻓراد که گسترهی محدودی دارند و ﻓناپذيرند ،زمينهی ]ﺧودآگاهانهی[ بقای
ﺷادمانهی نوع را ﻓراهم کرد.
حتی اگزيستانسياليستهای سکوﻻر ،علیرغم بیاعتقادیﺷان بهالوهيت ،ارزش مرگ و زندگی را
معکوس میکنند ،و واقعيت مرگ را بههمان مرکزيتی باز میگردانند که در اﻻهيات مسيحی و کليسا
عملکرد داﺷته است.
کارل ياسپرس  Karl Jaspersمانند مراقبهکنندگان قرون وسطايی دربارهی ﻓناپذيری چنين نظر
میدهد» :انديشهی ﻓليسوﻓانه ،يعنی مرگ را درياﻓتن« .کامو در اﻓسانهی سيزيف اصرار دارد که ﺧودکشی
)يعنی :پاسخ اين پرسش که آيا زندگی ارزش زيستن دارد؟( ﻓقﻂ مسئلهای ﻓلسفی است.
هستی برای مردن ﺗعريف میکند .وی میگويد »هنگامی که کنار گهوارهی نوزا ِد
هايدگر زندگی را
ِ
ﺗازه متولد ﺷدهای ايستادهايد ،ﺗنها يک گزاره را با اطمينان کامل میﺗوانيد بيان کنيد]؟[« :هايدگر اين جواب
را میدهد :او بايد بميرد.
براساس باورهای اگزيستانسياليستی ،زندگی عميقﺗرين معنای ﺧود را نه از اهداف و ﻓعاليتهای
ت ﺧويش بيدار میﺷود .عموم
ﺧود ،بلکه ﺗنها زمانی بهدست میآورد که ﻓرد از پيامدهای کامل سرنوﺷ ِ
آگاهی مهيباند .ﺷهروند عادی غرق ﻓعاليتهای روزمره و لذتهای
ﺗﻼش گريزی بزدﻻنه از اين
مردم در
ِ
ِ
گيﺞکننده ،هنرمند غرق کارهای ﺧﻼقانه ،و ﻓيلسوف غرق باﻓتن ﺗارهای عنکبوت انديشه میﺷود .ﺗا مادامی
ق نابودی و انهدام نهايی ،با هوﺷياری و ﺗزلزلناپذير و کامل امتناع کند ،اينها
که ﻓرد از
رويارويی ﺗحق ِ
ِ
همه چيزی جر انحراﻓات و ﺗوهمات نيستند.
مرگ ﺷالودهی اﺧﻼق و رهايی است ،چراکه هريک از ما را بهاين ﺗصميم وامیدارد که آيا زندگی
ارزﺷمند است و اينکه با آن چه ]بايد[ بکنيم .هرگونه انتﺨاب اﺧﻼقی بهمعنای واقعی کلمه موضوع مرگ
و زندگی است .ﺗمامی ارزشهای آزادانه ﺧلق ﺷدهی زندگی در برابر چشمانداز منکوبکنندهی مرگ
انباﺷته میﺷوند.
هايدگر میگويد که مرگ ﺗنها کاری است که هيچکس ديگری نمیﺗواند برای من انجامش بدهد .اگر ما
ﻓناﺷوندگی ﺧودرا ،يعنی بودن برای مرگ را بپذيريم ،آن را درونی و در کليت وجودمان ادغام کنيم،
بيرونی و بیمعنی
بدينﺗرﺗيب بهﻓناﺷوندگی معنا بﺨشيدهايم .از سوی ديگر ،مرگ برای سارﺗر واقعيتی
ِ
است ،محدودهای است که درمجموع زندگی قادر بهدرونی کردن آن نيستيم .آگاهی از مرگ ما را انسان
نمیسازد .مرگ ﺗنها بهواسطهی برانگيﺨتن ما بهﺗصميمگيری دربرابر ارزشهای متعارف ،ﻓرديت ما را
ارﺗقاع میدهد .سارﺗر میگويد» :انتﺨابی که هريک از ما در مورد زندگیِ ﺧود کردهايم ،يک انتﺨاب
اصيل بوده است ،چراکه اين انتﺨاب در ﺗقابل مستقيم با مرگ بوده است«.
مرگ برای هايدگر معنابﺨش زندگی است ،اما برای سارﺗر معنای زندگی را زايل میکند .اين
ارزيابیهای ناسازگار باهم نشان میدهد که استﺨراج يک موضﻊ مشترک بين اگزيستانسياليستها ﺗا چه
اندازه دﺷوار است .اما ،علیرغم ﺗنوع ﺷديدی که در پاسخ آنها بهمسئلهی مرگ وجود دارد ،و همچنين
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برﺧوردهای متفاوت آنها با مسئلهی مرگ ،ﺷناﺧت آنها نسبت بهمعنی زندگی و ارزش آن را ﺗحتالشعاع
قرار میدهد.
رویکرد مارکسيستی بيشﺗر با جريان اصلی انسانگرايی مطابقت دارد .اين اولين قانون طبيعت ــو
همچنين ماﺗرياليسم ديالکتيکــ است که هر چيزی دو راه ﺧود را دارد و سپس بايد نابود ﺷود .هيچچيز و
هيچکس از اين قانون مصون نيست .ﻓرآيندهای مرگ و زندگی چندين ميليارد سال پيش درنتيجهی
واکنشهای بيوﺷيميايی بر روی اين سياره پديد آمد .نوع بشرعالیﺗرين محصول اين ﻓعل و انفعال و بالش
است.
آيا زندگی ارزش زيستن دارد؟ اگر چنين است ،چگونه بايد با نزديک ﺷدن اجتنابناپذير و ظهور
پاسﺨی قاطﻊ و مثبت میدهد .صرفنظر از زحمت ،آﺷفتگی
مرگ ﺗﻼقی کرد؟ مارکسيسم بهسئوال نﺨست
ِ
و دردی که ﺗجربه ﺷﺨصی و اجتماعی است ،اما زندگی برای نوع بشر باﻻﺗرين ارزشهاست] .البته[ نه
آن زندگیِ ]پر رنﺞ و ازﺧودبيگانه[ ،بلکه زندگیای که بشريت آزاد ﺷده ]از بند مناسبات طبقاﺗی[ میسازد
اﺧﻼقی سوسياليس ْم بهبود کيفيت زندگی بدون هرگونه محدوديتی
اصلی عملی-
و بازسازی میکند .هدف
ِ
ِ
است .با اﻓزايش سلطهی بشريت بر طبيعت و کاهش اقتدار يک ﻓرد بر ديگری میﺗوان نسل بهنسل
پتانسي ِل بیحد و حصر سعادت و ﺷادمانی را بههمراه دستآوردهای ﺧﻼقانه آزاد کرد.
دورنمای مرگ ﺧويش و مرگ کسانی که دوستﺷان داريم و ﺗحسينﺷان میکنيم ،غالبا ً باعث رنﺞِ و
اندوه ما میﺷود .چنين اندوهی ميان مردمان متمدن احساسی طبيعی است و زمانی ﺗبديل بهبيماری میﺷود
بيم از
که حالتی وسواسگونه بهﺧود بگيرد .برﺧﻼف آنچه متاﻓيزيسينهای اگزيستانسيل ادعا میکنندِ ،
مرگْ مسئلهی اساسی و محوری ]نوع[ انسان نيست ،و مراقب ابدی در اين زمينه هم بیمعنی است.
واکنش نسبت بهمرگ ،امری مشروط و ﺗاريﺨی است .اين امری است که بسياری از مردمان بدوی آن را
ِ
ﺗجربه نمیکردند .دغدغهی مفرط دربارهی مرگ متعلق بهآسيبﺷناسی روانی ]انسان[ متمدن است.
های متعدد ،اﺧتﻼﻻت ،استرسها ،رنﺞها و
کژکنشی و استفادهی نامتناسب از جسممان ،ناامنی ِ
ازﺧودبيگانگی نسبت بهجامعهی بحرانزده و ﺗقسيم ﺷده بهطبقات ،زندگی را سﺨت و گرانبار میکند.
ﺷگفت اينکه بسياری از مردم با وجود ﺗرس هيستريکی که از مرگ دارند ،بهواسطهی نااميدی ،از پايان
زندگی بسيار سﺨت استقبال میکنند و حتی در آن ﺷتاب هم میورزند.
آرمان جنبش سوسياليستی] ،ازجمله عبارت است از[ :دگرگونی و سرانجام ريشهکن کردن چنين
ق
نگرشها و احساساﺗی از طريق ﺗغيير ﺷرايﻂ زندگی و کار برای همگان .بازسازی بشريت بايد از طري ِ
کاری اجتماعی ،و گسترش دائمی امکانات برای ارضای
دگرگونی روابﻂ اجتماعی ﺧصومتآميز بههم
ِ
دانشمندان آينده ،در
ﺧواستهای بشری صورت بگيرد .اما اين دگرگونی در اينجا متوقف نﺨواهد ﺷد.
ِ
همکاری گروهی با اﻓراد بسيار آگاه ،جنبهی ﻓيزويولوژيکی زندگی را ﺗغيير ﺷکل میدهند و آن را ﺗابﻊ
کنتر ِل عقل و ارده ﺧواهند کرد .زيستﺷناسی و پزﺷکی ﻓرآيندهای زايمان را آسان کرده و بُروز مرگ را
روانشناسی جديدی را
بهﺗعويق میندازند .نوع بيولوژيکی/اجتماعی آيندهی بشر ،در ميان ديگر ﺗحوﻻت ،
ِ
ﺗرس از مرگ نداﺷته باﺷند .ﺗا زمانی که نمیﺗوان مرگ را
پديد ﺧواهد آورد که مردم ديگر دليلی برای ِ
بهطور نامحدود بهﺗعويق انداﺧت يا از آن جلوگيری کرد ،پايان زندگی ]اﻓراد[ نه بهعنوان يک مصيبت
زمان زندگی مورد استقبال قرار میگيرد.
وحشتناک ،بلکه بهعنوان ﺗاوان
ِ

19

ﺗاب ﺗجربهی سﺨت و
جانشينی ارزش زندگی بهجای مرگ از زاويه اگزيستانسياليستی ،هم باز ِ
ِ
وحشتناک عصر ماست ،و هم نشاندهندهی ﻓقدان ﺷور و سرزندگی در ميان ضميرهای زودرنجی است که
از پيروزی بر نيروهای ظلمانی و ويرانگر نظم اجتماعی ]حاکم[ مأيوس ﺷدهاند .در مقابل ديدگاه
اگزيستانسياليستی ،اﺷتياق زياد بهزندگی ،مشارکت آگاهانه در مبارزهای جمعی در راستای جهانی بهتر ،و
اعتمادی زوالناپذير بهامکانات واقعی در پيشرﻓت بی ْ
گرايی طبقهی
ِ
کران قرار دارد که مشﺨصهی انسان
کارگر است و مارکسيسم هم آن را طرحريزی میکند .قصد ]از همهی اينها[ ﺗبدي ِل زندگی بهآن چيزی
است که میﺗواند و بايد باﺷد :اقدامات متهورانه ،آرام و باﺷکوه برای ﺗمامی اعضای ﺧانوادهی بشری.

آيا ﻣیتوان اگزيستانسياليسم و ﻣارکسيسم را آشتی داد؟
آيا اگزيستانسياليسم و مارکسيسم با يگديگر سازگارند؟ آيا در ﺗقابل يگديگرند و يا وجوهی مشترک
دارند؟ آيا اين دو انديشه در وحدﺗی روبهﺗکامل با يکديگر ﺗرکيب میﺷوند؟
اکثر مفسران و طرفداران اگزيستانسياليسم ،بهويژه اگزيستانسياليستهای ﺧداباور ،براين باورند که
اين دو انديشه با يکديگر سازگار نيستند .آنها مارکسيسم را بهﺗمامی رد میکنند ،چراکه مارکسيسم
معنیدارﺗرين جنبهی وجود برای اگزيستانسياليستهای ﺧداباور )يعنی :برﺗری ذهنی/درونی و واﻻمقامی
ماﺗرياليستی مردم را ﺗا حد اﺷياء محﺾ پست و ﺧوار
ﻓرد( را نمیپذيرد .آنها براين باورند که نظريهی
ْ
میﺷمرد ،و اين در حالی است که پراﺗيک سوسياليستی آزادی ﺷﺨصی ]اﻓراد[ را زير پا مینهد.
مارکسيستهای ارﺗدوکس ]نيز مانند اگزيستانسياليستهای ﺧداباور[ قاطعانه پاﻓشاری میکنند که
ﺗفاوتهای اصولی اين دو ﻓلسفهی در ستيز چنان زياد است که نمیﺗوان آنها را در نقطهای متحد کرد.
در اين بين ،گروه ناهمگونی وجود دارد که با سارﺗر مواﻓق است که اين دو ديدگاه را میﺗوان در يک
آلياژ واحد طوری ﺗرکيب کرد که هر دو ﺗقويت ﺷوند .در اياﻻت متحده ،اريک ﻓروم،
جامعهﺷناس/روانکاو برجسته از سرسﺨتﺗرين مداﻓعان اين نظريه است که اگزيستانسياليسم و مارکسيسم
اساسا ً يکسان میدانند .اريک ﻓروم در کتاب »انسان از ديدگاه مارکس« ) ،(1961که معرف ديدگاه ﻓروم
از مارکس است ]و در زبان ﻓارسی نيز با عنوان »سيمای انسان راستين« منتشر ﺷده است[ ،ادعا میکند
که ﺗفکر مارکس اگزيستانسياليستی/انسانگرايانه بوده است .بهنظر او اين دو آموزه يکسان بهنظر
میرسند ،چراکه هردو ﺧودبيگانگی در جامعه مدرن را مورد اعتراض قرار میدهند ،در جستجوی
راههايی برای غلبه برآن نيز هستند .او مینويسد» :ﻓلسفهی مارکس متشکل از اگزيستانسياليسم معنوی
بهزبانی سکوﻻر است ،و بهدليل کيفيت معنوی ﺧود با پراﺗيک ماﺗرياليستی مغايرت دارد و با ﻻيه نازکی
انسان وی
از ﻓلسفهی ماﺗرياليستی عصر ما آغشته است .هدف مارکس )يعنی :سوسياليسم( که بهنظريه
ِ
متکی است ،اساسا ً موعودگرايی پيامبرانه بهزبان قرن نوزدهمی است«.
مارکس ماﺗرياليست بهپيشگام و مبلغ اگزيستانسياليسم ،نمونهای از انسانگرايان
ﺗبديل اينگونهی
ِ
راديکال با پيشينهها و باورهای بسيار متفاوت است که ﻓروم نمايندهی اصلی آنها در آمريکاست .آنها
اﻓکار دوران بلوغ ﻓکری او ،در نﺨستين دستنوﺷتههای اقتصادی
مارکس »حقيقی« را بهجای استنتاج از
ِ
و ﻓلسفی 1844میيابند که مراحل انتقالی رﺷد ﻓکری او را نشان میدهد .آنها ادعا میکنند که مارکس ﺗا
ت اﺧﻼقی واقعی نمايان نشده بود ،ﺗوسﻂ
زمانی که ﺗوسﻂ اومانيستهای راديکال بهعنوان اگزيستانسياليس ِ
پيروان ارﺗدوکس ﺧود ،از انگلس گرﻓته ﺗا لنين بهعنوان ماﺗرياليست ديالکتيکی ﺧام ﺗحريف ﺷده بود.
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برابرپنداری ماﺗرياليسم ديالکتيک و اگزيستانساليسم از سوی ﻓروم بهاندازهی گفتهی حيرتانگيز وی
که »ﺧداناباوری مارکس پيشرﻓتهﺗرين ﺷکل عرﻓان عقﻼنی است« بیاساس است .بههمان ميزان که
مارکس ﺧداناباور عارف نيست ،سوسياليسم علمی مارکس هم اگزيستانسياليست نيست.
ِ
از زمانی که سوسياليسم بهجنبشی قدرﺗمند و مارکسيسم بهايدئولوژی مسلﻂ آن ﺗبديل ﺷد ،ﺗﻼشهای
روش اصول ديالکتيکی/ماﺗرياليستی آن بهنفﻊ مبانی نظری متفاوﺗی مردود
]بسياری[ صورت گرﻓته ﺗا
ِ
اعﻼم ﺷود .در زمانها و مکانهای مﺨتلفی کانتگرايی ،ايدهاليسم اﺧﻼقی ،پوزيتيويسم و حتی ﺗاميسم
بهعنوان جایگزين مطرح ﺷدهاند .هيچيک از اين مکملها و جايگزينهای پيشنهادی )يا ﺗرکيبات التقاطی
اين انديشهها( مجابکننده و قابل اجرا نبوده است .نظام مارکسيستی ،از نگرشهای ﻓلسفی و مقدمات
منطقی ﺗا اقتصاد سياسی و چشمانداز ﺗاريﺨی ،دارای چنان ساﺧتار يکپارچهای است که نمیﺗوان آن را
بهراحتی قطعه قطعه کرد و با نظريههای ديگر ﺗرکيب نمود.
ادعايی
نقايص
اگزيستانسياليسم سارﺗر ،واپسين و محبوبﺗرين نامز ِد برطرف کردن نقايص واقعی يا
ِ
ِ
انديشهی مارکسيستی است .بعيد بهنظر میرسد که سارﺗر در اين اقدام از متفکران پيشين اگزيستانسياليست
ﺧود موﻓقﺗر بوده باﺷد.
اگزيستانسياليستها معتقدند که صادقانهﺗرين عمل و مسئوليت غمانگيز ﻓرد ،ضرورت انتﺨاب بين
جايگزينهای دردناک و پذيرش عواقب آن است .سارﺗر از اين کار در ﻓلسفه ﺧودداری میکند .رويارويی
اگزيستانسياليسم با ماﺗرياليسم ديالکتيک مصداق واقعی انتﺨاب بين »اين يا آن« است .اما سارﺗر میﺧواهد
هم کیيرکگارد و هم مارکس را در آغوش بگيرد ،بدون که انتﺨابی بين اين دو کرده باﺷد.
ﺷکسپير میگويد» :اجازه بدهيد برای ازدواج روحهای حقيقی مانﻊ نتراﺷيم«] .اما[ مشکل اينجاست
که ماﺗرياليسم ديالکتيک و اگزيستانسياليسم مناﻓی يکديگرند و جهتگيری آنها براساس ﺧطوط متفاوﺗی
است .اين دو انديشه ﺗقريبا ً در مورد هر نکته و بر سر مسائل عمدهی ﻓلسفی ،جامعهﺷناسی ،اﺧﻼق و
سياست با يکديگر گﻼويز میﺷوند .ﺗﻼش در راستای جفت کردن اين دو انديشهی نقيﺾ ،کاری عبث
است.
چنين وضعيتی ﺗا کنون نتوانسته ،و از اين بهبعد نيز نﺨواهد ﺗوانست که اگزيستانسياليستهای راديکال
و سوسياليست التقاطی را از ﺗﻼش برای بههمآميﺨتن اين دو انديشه بازدارد .مناقشهی ميان ﻓيلسوﻓان
اصالت وجود و ماﺗرياليست ديالکتيک ،و ميان آن کسانی که اين دو را بهيکديگر میآميزند ،در دوههی
گذﺷته حوزهی اين اﺧتﻼط را گسترش داده است .ﺗﻼﺷی که همچنان در جريان است و هنوز هم بهنتيجه
نرسيده است.
همانطور که گفته ﺷد ،نﺨستين ﻓرمان اگزيستانسياليسم اين است »:ﺧودت باش« .اين پن ِد نابهجايی
نﺨواهد بود و میبايست آن را موکدا ً در مورد ]انديشههای[ ﻓلسفی و ﺷﺨصيتها بهکار گرﻓت .بگذاريد
اگزيستانسياليسم همان چيزی باﺷد که واقعا ً هست و نه آنچه ﺗظاهر بهآن میکند؛ يعنی :محصول نهايی
ايدئولوژيک ليبراليسم و ﻓردگرايی .بگذاريد مارکسيسم نيز همان چيزی باﺷد که بايد باﺷد :ماﺗرياليسم
ِ
جهانی ﺗودههای کارگر است.
سوسياليستی
ديالکتيکی که بيان علمی و راهنمای عملی انقﻼب
ِ
ِ
اما اجازه ندهيد اين دو انديشه درهم بياميزند و گيﺞ و پريشانمان کند .محصول وصلت نامتجانس اين
دو ديدگاه ﻓقﻂ زايشی مرده ﺧواهد بود :هم در ﻓلسفه و هم در سياست.
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