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  یزهیجا  ی برنده  است که  2020  در سال  1چر یدو  مانادی  یسخنرانمتن  مقاله    نیا

ی برا  2020در سال    که  ای جایزه  کند؛ ایراد می  هرساله  2چر یو تامارا دو  زاکیآ  مانادی

به  (  2020،  ویویر   ینتلامانتشارات  )  3شناسی بوم و    سمیال ی: سوسعت یبازگشت طب  کتاب
 ماتریالیسم تاریخی ی  نشریهبار در    نیاول  ی برا  یسخنران  نیاهدا شد. افاستر    یجان بالم

ماتریالیسم با موافقت  این مقاله  .  به انتشار رسید  28-3(: صص.  2022)   2ی  ، شماره 30

 شده است.   بازبینی مانتلی ریویودر  آن انتشار ی برا 4لیبر شانو ناشر تاریخی
 

  مورد   در  ما  های ایده  مادی،  شرایط  تغییر  با  که  این است  مارکسیسم  بنیادین  فرض

 دگرگونی  شاهد  د. امروزهشومی   تغییردستخوش    نیز  کنیم می   زندگی   آن  در  که جهانی

جامعه   که  ، جهانیهستیم  فیزیکی-طبیعی  جهان  با  بشری   ی جامعه   روابط  در  ای گسترده

 امروزه   که  توان دیدمی  دورانی  پیدایش  در  را  این دگرگونی  ی جلوه   است.  آن  از  بخشی

  بشریت  آن  طی  و  شودمی  یاد  آنتروپوسن  دوران  عنوانبه  آن  از  شناسیزمین   تاریخ  در

 «د زاانسان  شکاف»  یک  زمین تبدیل شده است.  ی نظام سیارهتغییر    در  نیروی اصلی  به

 زمین اینک   شیمیاییِ-جغرافیایی-زیستی  های چرخه  در  داری سرمایه  نظام   برخاسته از

 شمار بی   های گونه  و  بشریت  برای   امن  ای خانه   کند کهمی   این سیارهبه نابودی    تهدید

طی چندین دهه   بلکهها  قرن   نه   ؛ اتفاقی کهکنندمی   زندگی  آن  روی   که   دیگری است

 چیزی   با  بشریت  ی رابطه  از  تری دیالکتیکی  درک  مستلزم  لزوماً  قضیه   این  1د.دهمی  روی 

 درک  صرفاً  امروز  مسئله  2. د یناممی   «طبیعت   جهانی  متابولیسم»  مارکس  کارل   است که 

 .شود دیر خیلی کهاین از قبل آن است  تغییر بلکه نیست،  جهان

 مبنای  نوزدهم  قرن  اواسط  در  آن  گیری شکل   زمان  از  مارکسیسم اینکه   به  توجه  با

 نقد   در  که  داشت  انتظار  توانمی   عتاًیطب  است،  بوده  داری سرمایه  ی جامعه  نقد  اصلیِ

 های ماتریالیست   گفت  توانمی   کهیدرحال  اما  .شودپیشگام    داری سرمایه  شناختیبوم 

 
1 Deutscher Memorial Lecture 
2 Isaac and Tamara Deutscher Memorial Prize 
3 The Return of Nature: Socialism and Ecology 
4 Brill 
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 بسط و گسترش   در  سازنده  و  پیشرو  ینقش  ترگسترده  طوربه  هاسوسیالیست   و  تاریخی

حوزه  کلیدی   های مشارکت   اند،کرده  ایفا  -علوم  در  ویژهبه -  شناختی بوم   نقد  ی در 

گرفت که  صورت اصلی های گرایش از خارج بریتانیا در  اصواًل سوسیالیستی شناسیبوم 

  شکاف  ،1930 و 1920 هایدهه از.  کردندمیکل تعریف  درمارکسیسم قرن بیستم را 

 یمنسجم  شناختی بوم   دیدگاه  تکوین  از  مانع   که  آمد  پدید   یمارکس  ی نظریه   در  عمیقی

 یسوک ی  در  1930  ی دهه  اواسط  تا  شوروی   رسمی  تفکر  اندیشیجزم  .شد   چپ جناح    در

 طور به  دیالکتیکی  ماتریالیسم  و   طبیعت  دیالکتیک  موضوع  بهآن    رویکرددر  این شکاف  

را  ،ترکلی دیگر    همتای خود    برداشت   و  طبیعت   دیالکتیک  ی انهقاطع  رد  با در طرف 

  بازگشت »  از  صحبت  بنابراین،  .یافت  غربی  از سوی مارکسیسم  طبیعت  از  ماتریالیستی

 از تناقضات  فراروی   معنای   به  «ضرورت   مثابهبه  آزادی   برای   مبارزه :  طبیعت  دیالکتیک

اساس   بر  ستما  زمان  یکپارچه درمارکسی  شناختی  تدوین نقد بوم   یبازدارنده اصلی  

بین    ی دوره  در  بریتانیا  در  که  دیالکتیکی  گراییطبیعت   و  کالسیک  تاریخی  ماتریالیسم

 شد.   دو جنگ پدیدار

 طبیعت دیالکتیک نقد و پسالوکاچی مارکسیسم .1

  لوکاچ   گئورگ  طبقاتی   آگاهی  و  تاریخ  کتاب  انتشار  از  پس  ،پیش  قرن  یک  باًیتقر

  د آم  وجود  به  چیزی   آن  و  داد  رخ  یمارکس  ی اندیشه  در   ی اعمده   تغییر  ، 1923  سال  در

از آن   توانی م  اما  ،شودمی   شناخته   غربی   یمارکسیست  فلسفی  سنت  عنوانبه  امروز  که

 را   هگلی  دیالکتیک  لوکاچ  3لوکاچی« یاد کرد.»مارکسیسم پسا  عنوانبهتر  دقیق  طوربه

  . این بحث است  تاریخ  ی همسانابژه-سوژه  پرولتاریا  که  کند  استدالل  تا  گرفت  کار  به

 را   دیالکتیکی  تفکر  حالنیدرع  و  بخشدمی   مارکسیسم  به  جدیدی   فلسفی  انسجام

 . کند می بازتعریف گری میانجی  و  تمامیت برحسب

این بود    د، شمیمارکسیسم غربی تبدیل    ی کننده به ویژگی تعیین   آنچه،  نیاوجود با 

یک طبیعت  انگلس از دیالکت فریدریشخود  ی انگاره وکانتی، لوکاچ مطابق با سنت ن که

که انگلس از »راهنمایی اشتباه هگل« پیروی کرده است    ادعااین    را رد کرد، بر اساس

 جیامباتیستا   اصل  این  لوکاچ  4ببیند. عملیاتی    کامالً  دیالکتیک را  خارجی،تا در طبیعت  
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 را  آن»  زیرا  کنیم،  درک  را(  گذرا  قلمرو)  تاریخ  توانیممی ما    که  بست  کار  به  را  5ویکو 

 گونه این  ی همه  در  دیالکتیکی  پذیری انعکاس  که   گفت  توانمی   بنابراین  و  «ایمساخته 

(  ناگذرا  قلمرو)  طبیعت  توانیمنمی  منطق  نهمی  طبق  برعکس،  .دارد  کاربرد   هاموقعیت 

 5. است سوژه فاقد زیرا کنیم،  درک یکیدیالکت صورتبه معنا همان به را

  دیالکتیک  قاطعانه  طبقاتی  آگاهی  و  تاریخ  در  لوکاچ  که  داشت  توجه  باید  زمانهم

  طبیعت  که  پذیرفت  را  مفهوم  این  انگلس   خود  در عوض مانند  و  نکرد  رد  را  طبیعت

  سپس  6د. ک کنادرا آن را  تواند  می  «وارسته   گر»نظاره   که  دارد  «عینی  صرفاً  دیالکتیک»

دیالکتیک  عمل   در  تاریخی  ی ابژه -سوژه  ترِعالی  دیالکتیک  زیربنای   توانمی  را  این 

  زمینه،  این  در  انگلس  از  تبعیت  به   لوکاچ  ،بیترتنیابه   .دانستها  انسان  اجتماعی

 دیالکتیک  تا  عینی   صرفاً   دیالکتیک  از  که   گرفت   نظر   در  را  هادیالکتیک  از  مراتبیسلسله

و   اش بعدی   آثار  در  لوکاچ  این،  بر   عالوه   .یابدمی   امتداد  تاریخ  سانهم  ی ابژه -سوژه

 طبقاتی  آگاهی  و  تاریخ  بعد از  سال  چند   فقط   که  6روی دنباله  ی نوشته دست  ازهمهاول

  ینظریه   در  ریشه  که  دش  تبدیل  جامعه  و  طبیعت  دیالکتیک  جدی   مدافع   به  ، نوشت

 7.دارد مارکس اجتماعی متابولیسم

  اصل   را  طبیعت  دیالکتیک  قاطع  طرد  پسالوکاچی،  های مارکسیست   ،حالنیباا

  انگلس  .گرفتند نظر در مارکس خود  ی اندیشه  حتی و غربی  مارکسیسم ی کننده تعیین 

 دنیای  در: »است  نوشته  سارتر  پل  ژان  که  طورهمان  . شد  جدا  مارکس  از  بیترتنیابه

 این دیالکتیک   انتقال   با   انگلس  ؛دارد  وجود  دیالکتیکی   عقل   واقعاً...    اجتماعی  و  تاریخی

عاری کرد به این   عقالنیت  از  را  آن  آنجا،  در  اشاجباری   نگاشت  و  "طبیعی"  جهان  به

نیز آن    و  کند  تولید  شخود  تولید  با   انسان  که  نداشت  وجود  دیالکتیکی  که دیگر  معنا

 توان نمی  زیچچیه  که  داشت  وجود  حادثی  قانون  فقط  ؛کند  تولید  را  انسان  خود  ی نوبه به

  خصومت   ی شانه به شانه  انتقاد  این  8.«غیرال   و  است   چنین   کهاین  مگر  گفت  آن  ی درباره

 فاصله  و  طبیعت  از  ماتریالیستی   برداشت  رد  معنای   به  علمی،  گراییواقع   و  ماتریالیسم  با

 
5 Giambattista Vico 
6 Tailism 

Commented [A1] :Tailism 

 فهومی شبیه اکونومیسمتبعیت. م
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پیش می یعلم  دستاوردهای   از  گرفتن  در   شناختی بوم  جدی   تحلیل  بنابراین  9. رفت، 

 . بود غایب غربی  ممارکسیس فلسفی  سنت

  تئودور   و  هورکهایمر  ماکس  آثار  در  «طبیعت  بر  تسلط»از    معروف  انتقاد  اگرچه

پا   روشنگری   علم  نقد  از  هرگز  اما  شد،دیده میفرانکفورت    مکتب  پردازاننظریه  آدورنو

نگذاشت   برخورد  10.داددر  تن  آن  ناگزیر    ضرورت  به  بدبینانه  پایانی   در  فقط  و  فراتر 

 و)  تسلط  مفهوم از    7شورش  و  ضدانقالب  در  «طبیعت  شورش»  با  مارکوزه   هربرت

 بر   سلطه  برای   ای وسیله  مثابهبه   طبیعت  «یِانحس  شناختیزیبایی  اتکیفی( »آلودگیِ

 وقتی  ،درواقع  11.رودفراتر نمی  ،در واکنش به آن  محیطیزیست  شورش  به  نیاز  و  بشریت

برداشت  هیچ،  باشند  شده  انکار   طبیعت  دیالکتیکهم    و  طبیعت  از  ماتریالیستی  هم 

  تحلیل  فاقد  مارکسیستی  ی نظریه  و  ممکن نیست   طبیعت-جامعه  از  معناداری  تحلیل

 صورت   آن  اساس  بر   شناختیبوم  نقد  که  دمانمی  جابه  ای دیالکتیکی   انتقادِی-گراواقع

  طبیعت   با  انسان  ی رابطه   ،ی غرب  مارکسیست  فلسفی  گفتمان  دردر بهترین حالت    .گیرد

 از  که  تکنیک  پوزیتیویستیِ  فتیشیسم  عنوانبه   سپس  و  یافتمی   تقلیل   فناوری   به

در   ،ه بودشد  جدا  آن  در  انسانی-اجتماعی  ی رابطه  و  طبیعی  جهان  ترگسترده  ی مسئله

 . گرفتمی قرار  نقد معرض

  طبیعت   خود  از   تصوری   هرگونه  بود،  غایب  ساحتیتک  رویکرد   چنین  در  آنچه

 های گرایش  این  از   انتقاد  در  8باسکار  روی  که  طورهمان  .بود  فعال  قدرتی  مثابهبه

...  [  است   غربی  مارکسیست  فیلسوفان  منظور]  هامارکسیست: »نوشت   غربی   مارکسیسم

بخش  تنها  موارد   اکثر  در گرفته  جامعه-طبیعت  ی رابطه  از  را   یک  نظر  یعنی    ،انددر 

یی هاروش  عمالًو    کنند؛می   را تصاحب  ها طبیعتانسان  که  ی ایوه ش  فناوری و توصیف

نادیده می   مطالعه شناسی اجتماعی و غیره  شناسی، زیستدر بوم   ظاهراًکه  گیرند )را 

  12کند«.ز نو تصاحب می اها را انسانبه عبارتی ( که طبیعت دشومی 

 و   انتقادی   ماتریالیسم  و  شناختیبوم   دیالکتیک  از  قدرتمند  ای هنحل  ،حالنیباا

 سنتی   ازه  یافت  تطور  که  تداوم پیدا کرد  بریتانیا  جزایر  در  طبیعی  علوم  در  غیرمکانیکی

 
7 Counter-Revolution and Revolt 
8 Roy Bhaskar 
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می   داروین  چارلز  به  هم   و  مارکس  به   هم  کهبود     شناسی بوم  وارث  بعداً  وکرد  تکیه 

دهه  اولیه  انقالبیشوروی    تفکر   «دوم  بنیان»  همین  .شد  1930و    1920های  در 

 خود   به   و  ماند  باقی  بریتانیا،   در  ژهیوبه  غرب،  در  که  طبیعی   علوم  وندر  مارکسیستی 

 ایفا  شناختی بوم   نقد  بسط و گسترش   در   ایسازنده   نقش  گشت،بازمی   انگلس   و  مارکس

 13. ددا تشکیل را طبیعت  بازگشت در شدهروایت اصلی داستان و کرد

 طبیعتبازگشت تا  مارکس شناسیبوماز  .2

  بین   ارگانیک  ارتباطات متقابل  ی مسئله   ،طبیعت   بازگشت  تحقیق در  اصلی  ی حوزه

 در  ترتیب  به  مارکس و داروین مرگ از پس قرن در که  است شناسیبوم و سوسیالیسم

تمرکز   متحدهایاالت  و  بریتانیا  تحوالت  بر  ژهیوبه  و  شد  پدیدار  1883  و  1882  های سال 

نام    مکتاب   در  قبل  سال  بیست  که  کندمی   پیروی   ای رشته   از  کتاب  این  .داشت به 

  شکاف  ی نظریه  توضیح  ی واسطهبه  بیشتر  اثر  نآ  .بود  شده  ایجاد  مارکس  شناسیبوم 

 که   بود  مسئله  این  توضیح  کتاب  واقعی هدف  اما  .است  شده   شناخته  مارکس  متابولیک

  با  یشدکترا  ی رساله  در  مارکس  رویارویی  به  ویافته    رشد  چگونه  مارکس  ماتریالیسم

 شناختی بوم   دیدگاه  که  شدمی   استدالل  .گرددبرمی   اپیکور  کهن  ماتریالیستی  ی فلسفه

  برداشت  زیربنای   که  طبیعت   از  ماتریالیستی  برداشت  از   او  درک  همتای   عنوانبه   مارکس 

 . بود یافته تکوین است، تاریخ از ماتریالیستی

  جنبه  سه  دارای   داد،  بسط  مارکس  چهآن  مانند   ، کمالتمام و    ماتریالیستی  دیدگاه

)است برهستی   ماتریالیسم(  1:   و   اندیشه   از  مستقل  واقعیت  فیزیکیِ  اساس  شناختی 

 ماتریالیسم( 2) است؛ آمده پدید انسانی از آن ی گونه   خود که انسان تمرکز دارد وجود

  شناخته   دیالکتیکی  انتقادِی-گراواقعماتریالیسم    عنوانبه   نحو  بهترین  به  شناختیمعرفت 

  از  .کار   در  آنمبنای    و  انسانی   پراکسیس  بر   تمرکز  با  عملی  ماتریالیسم(  3)  و  ؛شودمی 

 ماتریالیسم  کردند،  رد  را  متافیزیکی  یا  مکانیکی  ماتریالیسم  انگلس  و  مارکس  که  آنجا

  14عمل.  و  شناسیمعرفت  شناسی،هستی:  بود  دیالکتیکی   ضرورتاً  جنبه  سه  هر  در  هاآن

 که  داشت(  جاودانه«  »مرگ)  فناپذیری   با  نزدیکی  ارتباط  ماتریالیسم  مارکس،  نزد

 این  در  15. کندمی   تعریف   را  مادی   جهان  و  است  اطالققابلموجودات    تمام  ی درباره

 دی آی م  وجود  به  هیچ  از  هیچ  است،  شده   گرفتهبر  باستان  یونان  ماتریالیسم  از  که  دیدگاه
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  برداشت  در  هاانسان  اجتماعی  جهان  .ابدیی م  تقلیل  هیچ  به  شودمی   نابود  که  هیچ  و

 در   دهیسازمان  از  نوظهوری   سطح  یا  شکل  اپیکوری،  ماتریالیسم  معنای   به  مارکس،

 یا   هامجموعه  ظهور  ،حدوث  تغییر،  ،(حرکت  و  ماده)   انرژی   .بود  مادی - طبیعی  جهان

 توان می   که  کنندمی   مشخص  را  طبیعی-فیزیکی  جهان  همگی  جدید،  سازمانی   اشکال

 ابتدا  از  مارکس  تحلیل  16.داد  توضیح  طبیعی  تاریخ  یندفرا  عنوانبهو    شخود  برحسب

 آن در   اوج  ی نقطه   داروین  طبیعی  انتخاب  ی نظریه  که  داشت  تطوری   ینظریه  در  ریشه

 . بود نوزدهم قرن

برداشت    ،کلی  ماتریالیستی   دیدگاه  این  بهخود    سیاسی  اقتصاد  نقد   در  مارکس

 اجتماعی   متابولیسم(  2)؛  طبیعت  جهانی  متابولیسم(  1: )افزود از  را  گانهسه   شناختیبوم 

 متابولیک   شکاف (  3)   و  ؛ (تولید  و  کار  یندفرا  طریق  از  طبیعت   با  انسان  خاص  ی رابطه  یا)

 متابولیسم  با  تعارض  در  اجتماعی  متابولیسم  وقتی  که   شناختیبوم   تخریب   بازنمود)

 تنها نه  تولید  و  کار  یند، فرابنابراین  17.(آیدمی   دنبال  به،  گیردمی  قرار  طبیعت  جهانی

  با  انسان  ی رابطه   بلکه  بود،   جامعه  ی ازمعین   تاریخی  شکل  در  تولید  ی شیوه فهم    کلید

  شکاف  ی نظریه  .دادمی   نشان  نیزرا  شناختی  بوم -اجتماعی  روابط  جهی درنت   و  طبیعت

 مغذی  مواد  ی چرخه  در  شکاف  ی زمینه پس   در  بار  اولین  برای   که  مارکس  متابولیک

 مراکزی -  شد  تدوین  جدید  شهری   مراکز  به  فیبر  و  غذایی  مواد  ونقلحمل  از  ناشی  خاک

 تاًینهابازگشت به خاک،   ی جابه  پتاسیم  و فسفر نیتروژن، مانند  ضروری  مغذی   مواد که

 یترین تالش در زمان او برای به تصویر کشیدن رابطهپیشرفته   -شدندآلودگی  موجب  

و   می  شناسیبوم انسان  شمار  بوم   تمام  .آمدبه    ینظریه   تا  آن  متعاقب  شناختیتفکر 

 تمرکز  با  اساسی  رویکرد  همین  در  زمین،  ی نظام سیاره   تحلیل  و  سازگان )اکوسیستم(بوم 

 . نداهداشت ریشه متابولیسم  بر

را سازنده   نقش  داستانِ   مارکس  شناسیبوم   بحث  ،نیاوجود با   متفکران  که  ای 

بودکرد  ایفا  شناسی بوم   پیدایش  در  مارکس   از  پس  سوسیالیست  ناگفته    عمدتاً  ند،ه 

 ژه ی وبه   کهماند    باقی  طبیعت  دیالکتیک  برانگیزبحث  موضوع  این،  بر  عالوه  .گذاشت

 اگرچه   .دنشو   مطرح  طبیعت  بازگشت  کتاب  در  مسائل  این  بود  قرار  .بود  انگلس  با  مرتبط

دادن   برای   سرراست  تالشی  مارکس  شناسیبوم   و   ماتریالیستی  های دیدگاه  نشان 

 تر پیچیده بسیار شد  بیان  طبیعت بازگشت در که  داستانیاما  بود، مارکس  شناختیبوم 
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  تجاوز   مارکسیسم  خود  وندر  خاصی  های بندی تقسیم   از  باید  که   دلیل  این  به  ژهیوبه   بود،

 .کردمی 

 و   طبیعت  از  ماتریالیستی  برداشت  زمانهم  ردّ  که  کنیم  درک  باید  اینجا  در

 یفلسفه  در  که  بود  وکانتی ن  سنت  میراث  غربی،   مارکسیسم  وندر  طبیعت  دیالکتیک

 النگ ریشه داشت.    1865  سال  در  10النگ  فریدریش  اثر  9ماتریالیسم  تاریخ  و  یآلمان

 برای   مبنایی  عنوانبه   ی نشناختنینفسه شیء فی یا    کانت  11نومن   مفهوم   از  کوشید 

 تری پیچیده   های از راه  بعدی   های وکانتی ن  که  دیدگاهی  کند،  استفاده  ماتریالیسم  تخریب

  غالب  جایگاه   شناسی با کنار زدن هستی شناسی  معرفت  ، سموکانتین  ظهور  با  .د پیش بردن

 نیز   هگلگ. و. ف.    با  مرتبط  دیالکتیکی  منطق  جایگزین  وکرد    اشغال  را   فلسفه  در   خود

  فضا شدند. دوباره  می تلقی  پوزیتیویستی   ذاتاً طبیعی  علوم  و ماتریالیستی  های ایده .دش

 18. شد   باز  نفسهاشیای فی  یا  کانتی  نومنطریق    از  لیستیایدئا  ی فلسفه  و  مذهب  برای 

الادریثنویت  های دیدگاه   کردند،  خاطرنشان  انگلس   و  مارکس  که  طورهمان و   گرا 

  این  با  نزدیکی  ارتباط  12تیندال   جان  و  هاکسلی  توماس  مانند  بریتانیایی  دانشمندان

 19. داشتند موضوع

  هم   و  ماتریالیسم  هم  که  النگ  وکانتین  گراییثنویت   با  مخالفت  در  مارکس

  لوح ساده   کافی  ی اندازهبه  النگ: »داد  با جسارت پاسخ  کرد،می  رد  را  ی هگل  دیالکتیک

  ترین کوچک  او  ."کنممی  حرکتنادری    آزادی   با"  تجربی  ی مادهمن در    بگوید  که  است

 روشِ   برای   تعبیری   جز  نیست  چیزی   "ماده  در  آزاد  حرکت"  این  که  ندارد  تصوری 

 سرمایه  در  مارکس  ترتیب،  همین  به  20. «دیالکتیکی  روش   همان  یعنی  -  ماده  با  مواجهه

  قاً یدق   بلکه  است،  هگلی  روش  با  متفاوت  تنهانه   من  دیالکتیکی  روش  مبانی: »نویسدمی 

 در  که  مادی   جهان  جز  نیست  چیزی   ایدئال...    من  برای ...    است  در جهت عکس آن

 21«. است شده ترجمه اندیشه اشکال به و بازتاب یافته انسان ذهن
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  ایانگارانهساده   تصور  هیچ  «انسان  ذهن  در  مادی   جهان»  بازتاب  به  اشاره   در  مارکس

(  پذیری انعکاس  و)  بازتاب  از  دیالکتیکی   برداشتی  بلکه  نداشت،  ذهن  در  ای بازتاب آینه  از

 ذهنی  و  عینی  عاملیت  دو  هر  و  عقل  آن  در  که  داشت  دانش  از  مندموقعیت  برداشتی  و

بنابراین،    .د نکنمی   ایفا  را  اصلی  نقش  ی تغییر  حال  در   همیشه  تاریخیِ  واقعیت  وندر

 .بود  «دیالکتیکی  انتقادی گرایی  واقع»   از  شکلی  ،نبود  گراواقع   عین  در  مارکس  موضع

 گرا طبیعت   گرچه  مارکس[  دیالکتیکی]  روش»  است،  داده  توضیح  باسکار  که  طورهمان

اما  و است   دیالکتیک   ...   است  گراواقع  بیشتر  بلکه  نیست،  پوزیتیویستی   تجربی 

 شناختیهستی  دیالکتیک  به  راوی  [  او  انتقادی   گراییواقع ]  مارکس  شناختیمعرفت 
 متعهد نیز  [  تاریخی]  یمشروط  ایرابطه   دیالکتیک  و[  ماتریالیستی ]  مشخصی

 22«. کندمی 

 از  بخشی  توانمی  را  طبیعت   دیالکتیک  کالسیک،  تاریخی  ماتریالیسم  دیدگاه  از

  د،ی ناممی   «مبانی»  هیسرما  در  مارکس  آنچه  بنابراین،  .دانست  دیالکتیکی   مراتبسلسله

معنای  : شودمی   مشخص  تطور  و  تغییر  ،حدوث  حرکت،  با   که است    مادی   جهان   به 

 جدا)   طبیعت  که   است  مفهوم   این  با  محوریت  اینجا  در  .مادی   فرایند  مثابهبه   دیالکتیک

حادثِ  نوظهور  اثرات  در  گفت   توانمی (  هاانسان  از  نوعی  اشچندگانه   یندهای فرا  و 

 را   دیالکتیک   اجتماعی،  سطح  در  .باشد  آگاه خودنا  عاملیت  این  اگر  حتی  ،دارد  عاملیت 

- انسانی  قلمرو  ی همسانِابژه -سوژه  قلمرو   دید،  انسانی  عمل  و  آگاهی  برحسب  توان می 

  قلمرو   . است  طبیعت   ی ازنوظهور  شکل  عنوانبه  بشری   ی جامعه  به معنای   که  تاریخی

  مادی  جهان  از  مستقل  اغلب  داری سرمایه  در  اششده بیگانه   شکل  در  اجتماعی -انسانی

  دو   این  بین   . است  اشتباه  این  گرچه  -آید  به نظر می   آن  بر  مسلط  کامالً  حتی  یا  طبیعت 

 کار   میانجیِ  قلمرو  ذهنی،  صرفاً  دیالکتیک  و  عینی  صرفاً  دیالکتیک  یعنی  انتزاعی،  قلمرو

 شناسیِ هستی »  لوکاچ  آنچه)  جامعه  و  طبیعت  دیالکتیک  یعنی  ،قرار دارد  انسانی   تولید  و

عمل  (  نامیدمی   «اجتماعی  ی نده هست از  پراتیک  برخاسته  دیالکتیک که  و  کلید 

 23است.مارکس  از نظر ماتریالیستی

  از   جامعه  و  طبیعتبین    گری میانجی  به  کردن  نگاه   برای   اساسی  راه  دو  مارکس

  طبیعت  یانسان   تصاحب  هرگونه  آن،  معنای   ترینگسترده  در  او،  نظر  از  که)  تولید  طریق

 مسیرها  این  از  یکی  در  .دهدمی   ما   به(  دآیمی   حساببه  مادی   های فعالیت   تمام  جهیدرنت  و
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می   او  ی اولیه  های نوشته   در  بیشتر  که) چشم    مانند   اشبعدی   آثار  در   اما  ،خوردبه 

  نیز   ،1880-1879  های سال   در  شدهنوشته   13، واگنر  آدولف  ی درباره   هایییادداشت

 انسان   ی انحس  تعامل  برحسب   طبیعت   جهانی  متابولیسم   با   انسان  ی رابطه(  است  مشهود

 خوردهگره   شناسیزیبایی  با  یآلمان  کالسیک  ی فلسفه  در  که  شودبا طبیعت دیده می 

 یندفرا   ی بارهدر  او  ی هینظر  ،ین راهدوم  .دپیوند دا  نیز  تولید  به  را  آن  مارکس   اما  است،

 فعال   ی رابطه   که  است  طبیعت  و  هاانسان   بین  اجتماعی  متابولیسم  مثابهبه   تولید  و  کار

می   زمین ی  ره ک  با   هاانسان بازنمایی   را  جهان  توانیم می   ما  مارکس،   نظر   از  . کندرا 

 طریق   از  زیرا  انسانی،  ی سوژه  فراسوی   اناگذر  قلمرو  توجهیقابل   حد  تا  ازجمله   بشناسیم، 

طبیعت    در بستری مشروط به قوانین   و  هستیم  آن  از  بخشی  خود  یانحس  وجود  و  تولید

 هایشیوه   طریق  از  آن  در  نیز  تاریخی  قوانین  که   نوظهور  شکلی  به  کنیم، البتهزندگی می 

م م  و  ندنکمی  مشروط  را  انسان  وجود  تولید،خاص     بشریت   و  طبیعت  یانیانجی 

به این    را  علمی  های آزمایش  و  ریاضیات  نقش  مارکس،  با  همسو  بعداً  انگلس  24. دنشومی 

  قلمرو   به  دیالکتیکی  صورتبه  هاآن  طریق   از  بشریت  که  هاییراه  عنوانبه  افزایدمی 

 از  اصل  در  که  علمی  استنباط   های روش  از  و  شودمی   متصل  «عینی  صرفاً»  تروسیع 

 25. کند می  استفاده  ،اندهگرفت نشأت  طبیعت با انسان مادی  ی رابطه

جهان    و  انسانی  ی سوژه   بین  یقاطع   تقسیم  وندر   یسمنوکانت   کهیدرحال  اصل،  در

  ، فرارفت  آن  از  تواننمی  که  ای ، ورطه داشت  ریشه  -هانومن  و  هاپدیده   بین-   طبیعی عینی

بستری   در  فیزیکی،  دنیای   در  انسان  جسمانی  وجود  بر  مارکسی  ماتریالیستی  دیالکتیک

 فرض   طبیعت  و  بشریت  ثنویت بین   اینجا  در  مبتنی بود.   ، یکپارچه  سطوح  یا  ظهور  از

  ،داشت  ازخودبیگانه  نظامی  در  ریشه  که  ازخودبیگانه  آگاهی  ی نتیجه  بلکه  نبود،  یبنیادین

می می   تلقی ما   دیالکتیک   در  انگلس  که   طورهمان  بشناسیم،   را  طبیعت  توانیمشد. 
  بطن   در  و  هستیم   طبیعت  بهمتعلق    مانمغز  و  خون  گوشت،  با»  زیرا  نویسد،می   طبیعت 

 26.«داریم  وجود آن

 شناسی بومخلق  و طبیعت دیالکتیک .3
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، بار  به آن رسیده بود مارکس یشناس بوم که  ای نقطهاز  در ادامه ، عتیبازگشت طب

ه سنت  ک  ختپردایم   یمختلف   ی هاح راهی به توض  یخیت تاریداشت. روابر دوش    یمضاعف 

از جهات مختلف بر نقد    ود آمده  یر و علم پدهن  وندر  یستیالیسوس   یشناخت ل بوم یتحل

س تا ظهور کو مار  نی از مرگ داروپس  معاصر در قرن    ی دار هیسرما  ی جامعه  یشناختبوم 

مح مدرن  سطح  .بود  شده  مسلطگرا  ستیزط یجنبش  در  نظر  ترقیعم  یاما   تر،ی و 

طب  که    زی ن   ییهایوه ش   به   عت یبازگشت  داشت    ، عتیطب  یستیالیماتر  کیالکتیدتوجه 

  ،ینیدارو   تطور  ی هی و نظر  کالیراد  سمیسیمانند رمانت  گرید  ی هابا سنت در ترکیب  اغلب  

. ردبی م  راه  ستیالیمتفکران سوس  های بصیرتمدرن را بر اساس    یشناسبوم   تکوینسیر  

  رغملیع-  در اشکال مختلف آن  عتیطب   کیالکتیمفهوم دتوان تصور کرد که  می  نجایدر ا

کشف و   ندیادر فر  ی نقش اساس   -یلوکاچ پسا  ی هاستیآن توسط مارکس  ی رد قاطعانه 

 کند. می  فایا  یشناختنقد بوم 

  یربنا یز  توانیم را  از کار    یکیالکتیبرداشت د  نیو همچن   یکیالکتی د  یشناسییبایز

  ن یهمچن   یکیالکتید  های برداشت .  دانستجامعه  -عتی از روابط طب   سیمور  امیلیدرک و

لنکستری ایِ  شناختبومو    ی تطور  سمیالیماتر  رب اما رشته تأثیر گذاشتند  14. ری.   ی. 

زمان   عتیطب  کیالکتید روا  کامالً  یتنها  به کار ی م  عت یبازگشت طب  تیوارد  شود که 

بس از  توجه شود.  انگلس    ی ادعا  این  جهات،  ی اریانگلس  اثبات   عتی»طب   کهمعروف 

ا   نکهیا  هب  منوطاست،    یاصل  دیاست« کل  کیالکتید از  او  به زبان    گزاره  نیمنظور  را 

 27. «است کیالکتیاثبات د یشناس با گفتن »بوم  میمبفه ی تری امروز

  موردانتقاد  شدتبه دانش    به  «گرا »بازتابخام    دگاهیاتخاذ د  برای انگلس    اگرچه

اما    ی متفکران متعدد    نیکه چن  دهدی آثار او نشان م  قیدق  یرسواقرار گرفته است، 

استدالل  ییادعا چارچوب   شه ی هم  باًیتقر  28. است  نادرست  وضوحبهاو    یواقع  ی ها در 

که آنچه ما    دهدی و نشان م  گرددیفوراً برم   کند،ی انگلس به »بازتاب« اشاره م  یوقت

ع به دن   ی نیطور  به  بخشاطراف  ی ماد  ی ایمشروط  )که  هست  یمان  آن  ادراک (  میاز 

نقش فعال    ی فراورده  نی ، بلکه همچنمانخود  از  رونیب  طیشرا  ی نتیجه نه صرفاً    کنیممی 

مان است. قواعد عقل خودآگاه   قیو درک ما از آن از طر  مانرافاط  ی ا یدن   رییما در تغ
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منطقیعلم  دخالت ر،  ر   ی سازدلم  و  یعلم  ی هاشیآزما  ، اتیاضی،  همه  در    شهیما، 

ما با    کیمتابول   ی رابطه  یعن ی  ؛رندیگی نشأت م  یانسان  دیدارند که از کار و تول  یاصول

 همواره   که -  کنندیاز آن استفاده م   گلس طور که مارکس و اننآ  جهان در کل. »بازتاب«

  تاًیماه -دوری به کار م آن یکیالکتیو د یهگل معنای   به و دارد  پذیری انعکاس بر داللت

 29.یستیویتیجز پوزاست  ی زچی هر

از نوع    ی کیالکتیروابط د  نیو بنابرا  تیدر نسبت دادن عاملانگلس    به همین ترتیب،

، دوسویه که بر روابط    دهدیانجام م  طریقیکار را به    نیا  عت،یبه خود طب  «ینی»صرفاً ع

تغپذیری انعکاس جاذبهحدوث  ر،یی،  توسعه،  )-و-،  )تناقضدافعه  ظهور  و  سطوح    ای( 

تککندی م  دیتأک   عت یخود طب  ون( درکپارچهی با  پ  هی،   ی هانی»تع  ی ده یچی بر مفهوم 

است که روابط فعال،    نیهدف ا  30او.  منطقذات« در    ی آموزه»بخش    ازهگل    «یبازتاب

  ، جهانی دهندی م  لیرا تشک   یعیکه جهان طب  نشان داده شوند  ای ی کیمکانریو غ  مندنظام 

از آن   تیو خود بشر  ردیگی( از آن سرچشمه مکلمه  ی معناترین  گسترده)به    تطورکه  

  عت یخودمان در طب  تی مارکس، درک ما از موقعنیز برای  و    انگلس  ی برا.  دشویم  پدیدار

 صوصیاتخ  برای درک  را  یاساس  ی هاسرنخ   ،عتیطب  ی جهان  سمیما با متابول   سمیو متابول

راستا، انگلس    نی. در ایابندورای خودمان امتداد میدهد که  ی به ما م  یکیزیو اصول ف

 معنای آن  نیتردر گسترده  ی ماد  انخود جه  و  عتیبه طب  تی عامل  یاز نسبت دادن نوع

 31ندارد. یی، ابادوشمی  لیتشک  «ی انرژ ی استحاله» ازاست و  درحرکت که

د معروف  »قانون«  که    عتیطب  کیالکتیسه  اصول    عنوانبهبهتر    اکنونانگلس 

م  بنیادین  یشناختی هست ا   شوند،ی شناخته   32. ند سازی م  گرجلوهرا    دگاهید  نیکامالً 

بالعکس،    تی فی به ک  تیکم  ی استحاله  ایقانون اول    عنوانبه   یعیدر علوم طب   اینکو 

 ستیمارکس  دانی اضیر  15یلو  منایهو    شودی م  ه»اثر آستانه«( شناخت  ای»انتقال فاز« )

ی ده یبه پد  ارجاعتوان  ی ماین قانون را    33داده است.  شحیشکل توض  نابه هم  قاًیدق

دانست،    ی در جهان ماد  دیجد  یسازماناشکال  و    هامجموعهظهور    ای  کپارچهیسطوح    عام

تضاد  که    یدگاهید رو  میمستق در  طب   اگرلیتقل  ی کردهایبا  و    عتیبه  دارد  به  قرار 

 
15 Hyman Levy 
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  نی. چن شودی م  منجر،  رییو تغ  ی، دگرگونتطورمحصول    ،ی عیطب  نیاز قوان  یمراتبسلسله

 است. ی علم ضرور کل ی براامروزه  یلیتحل

همسانیِ همسانی  از هگل »  تأسیآنچه لوکاچ به    ایاضداد،    همسانیوحدت/  ی انگاره 

 ه کرده است، ب   فایا  ی مارکس  کیالکتیدر د  ی نقش بزرگچنین  که    دی ناممی   «و ناهمسانی

با تمرکز بر تناقضات  ،بود سمیو مکان  ییگرال یتقل ثنویت،، ثبوت میمفاه واژگونیهدف 

 34شوند. ی کننده م دگرگون راتییکه باعث تغ ی بازخورد ی هاو حلقه

  طبق که    درکاشاره    یشناخت یاصل هست   نیبه سوم  تواناساس می  نیاسپس بر  

ظهور   تناقضاتجه ینت  توانی مرا  آن  در   ی )»توسعه  یی  مختلف  عناصر   ون ناسازگار 

 ،«ینف   یِو به »نفد  ن خیزبرمی  یخیتار-ی ماد  راتییتغ«( دانست که از  ی یکسان ارابطه

عبارت   نیا  ،یمارکس  ی . در نسخه دنشوی منجر م ،  در هگل، مارکس و انگلس  جیرا  یعبارت

حال و   انیم  یخیتار -ی ماد  ی در توسعه  طریق  آناز    که گذشته  دارد  یراه  از  اننش

تغ  استمرار  کیالکتیو د  کندیم  گری میانجی   ندهیآ خود    35د. آوریم  وجودبه  را    رییو 

 یهامانده یکه باق   دهدی رخ م  ی که زمان  توسعه« اشاره کرد  یِ چیبه »شکل مارپانگلس  

 ا یارنست بلوخ »هنوز نه«    چهتا آن  وندندیپی هم مبه گذشته و عناصر فعال زمان حال  

ا  کنند.   جادیا  د، ینامی م  دیجد  یکسره  یتیواقع باسکار،   اب یبه شکل »غ امر    نیاز نظر 

  دهی به آنچه از گذشته به ارث رس  آید معطوفدرمی  یاکننده کنش دگرگون  ای  بت«یغ

 36. ندهیوجود آ برای خلق

از ظهور است. اگرچه ظهور   ایتطوری و    یخیبرداشت تار  ینف  یِمعنا، نف   کی  به

به    تیکمی  برحسب استحاله »قانون« انگلس    نیدر اول  دهیسازمان ی از  دیسطوح جد

وحدت   ی زاینده از اصل    ی رویاکنون با پشده بود، اما    بندی مفصل   و بالعکس  تیف یک

 ند یافر  ی جه یدرنت  ی دیشکل جد  ظهور:  ردیگی به خود متکوینی  ( خصلت  تناقضاضداد )

 یاساس  زینوشت »تما  وقتی   بود  همین  بلوخ  منظور.  تناقض  ای  دوسویهکنش    یِخیتار

 تناقضات  ای  نقیضینبود که »در وحدت    نیا  «سابق  ی نامزدها  تمامهگل و    کیالکت ید  نیب

 ی انجیبلکه م  ست،یگذشته هرگز صرفاً گذشته ن   ، یمارکس  از منظر  37.«گیردنمی  آرام

 است.  ندهی( و آسیپراکس ی ظهزمان حال )لح ن یب

  کیالکتید که دکر  عرضه  یعت یطب  کیالکتیهمسو با مارکس، د  انگلس  ،بیترتنیابه

ن پ  لیتحل  38بود.   زیظهور  و  وحدت   میانجی»همچنین  و    عتیطب  یدگیچیاو 
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را  عتیطب  «ی شده گانه یب جامعه  می  و   ریناپذ برگشت   ی هاشکاف   باکه    دادتشخیص 

متابول   ی دارهیسرما او  مسئله  نیا  39.شودی م  ییبازنما  عت یخود طب  سمیدر   باعث شد 

بر    سانبه   عتیطببر    ی دارهیسرما  استیالی  خارجاستیال  که  یمردم   ط یشرا  را 

از آن   ی استعار  طوربه . آنچه انگلس  کند   محکوم، با قوت  دبری م  تحلیلرا    شناختیبوم 

طب  عنوانبه جنگل  ، کندیم   ادی  عتی»انتقام«  گونه  ،ییزا ابان یب  ،ییزدادر  ها،  انقراض 

آل  بی تخر  ،هابالیس ب  یودگ خاک،  گسترش  بود.  ی ماری و  کم  40مشهود  از   یتعداد 

 ک یالکتید  ،( در قرن نوزدهم16گیب یفون ل  وستوسی از مارکس و    ری)غ   گریمتفکران د

 . دند یکش ریرا چنان قدرتمند و موجز به تصو ی دار ه یسرما در یشناختبوم بیتخر

( که انگلس به  ی حکم ماهو  چیاند )اما بدون هکه استدالل کرده  یبرخالف کسان

، اثر او  بگنجاند  عتی طب  کیالکتید  ذیلرا    انسانی   ی جامعه  کیالکتیبود که د  نیدنبال ا

 ل یبود که از تحل  افتهیساختار    ی اگونهبه اگرچه ناقص بود، اما    ،عت یطب  کیالکت یدبا نام  

که کار در گذار از   یدر »نقش،  یعیعلوم طب   قیاز طر  عت یطب  «ین یصرفاً ع  کیالکتی»د

انسان    مونیم ابرود  یشناختانسان  ییمبنا  سمت  به  کرد«  ایفابه  بر   لیتحل  نجای. در 

تول  و جامعه  عتیطب  کیالکتید  ی پایه و  کار  از  که  بود  متابول  دیاستوار  و   سمیانسان 

با طب   یاجتماع اتخاذ  ا ب  ساختار  نیا  41.ابدیی م  تطور  عتیانسان   یآنت شده در  ساختار 
 سوی به   یعیطب  ی هاز فلسف  یمنطق   طوربه   استداللمطابقت داشت که در آن    نگیدور

نسبتاً    دیتول  ی وه یو ش  یاسیاقتصاد س  و  رفتی م   پیش  سم یالیو سوس   یاس یاقتصاد س 

 کیالکتیمشروط به د  رایز  ،شدند تلقی می  خودی خودبه   عتیطب  کیالکتیمستقل از د

بودند نظر  درواقع. آنچه  تاریخ بشر  این دو میانجی   مارکس  نیز   انگلس و  از  گری بین 

 بالفعل   ی قلمرو ماد   نجای. در ایاجتماع  سمیمتابول   یعنیبود،    یانسان  دیکار و تول کرد،  می 

آنچه لوکاچ    اید،  بخشیم  قوامرا    و جامعه  عتیطب  کی الکتیدها نهفته است که  انسان

 د. ی نامی م «یاجتماع ی نده هست  یشناسی»هست مؤخر

را  عت«یطب  ین یصرفاً ع  کیالکتیدکه هم » یکیالکتید-ی انتقاد ، تمام تفکردرواقع

 د،یجامعه« نام   یصرفاً ذهن  کیالکتی»د  مقابل آن  قطبتوان  ی و هم آنچه م  ردیگیمدر بر

آغاز   دیکار و تول  قیاز طر   یانسان  یاجتماع  سمیمارکس با متابول   ی برا  نیز   انگلس و  ی برا
 

16 Justus von Liebig 
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و    عتیطب  کیالکتیددهد:  ی م  لیانسان را تشکوجود  تمام    یِنیع  ی نه یکه زم   شدمی 
  ن یشود، اما ا  شاز آن خود  ین یبود که جهان ع  نیانسان مستلزم ا  ی. خودآگاهجامعه

 سمیخاص انسان را با متابول  ی که رابطه  یشناخت یتنها بر اساس اصول هست   هدف را

 به دست آورد. توانی م د، نکنی م انی ب  عت یطب یجهان

تمام   تاریخی    ی فراانسان  عتی طب  ی باره ما در  یعلم  م یمفاه  نی تری ادی بنخاستگاه 

  یبرا  . شدی م  حاصلها  که از آن  نتایجیو    عتیانسان با طب  های اندرکنش   عبارتست از

. امپدوکلس در میباستان مراجعه کن  انیونان یبه    میتوانی م  چگونگی امر،کردن    ریتصو

و   ینامرئ  ی هوا  یجسمان  تی انجام داد که ماه  یشیآزما  الدیاواسط قرن پنجم قبل از م

با نشان دادن مقاومت آن به اثبات  ی ب  هایانگاره بر  آزمایش    نیرساند. امی حرکت را 

که   سخولوسیاثر آ   آگاممنون  ی شنامه یدر نما  ،بیترتنیابه ر گذاشت.  یپرواز تأث   از  یونانی

 ی هندیدو عقاب در حال پرواز )نماشود ی گفته مدر آن  وپس از آن نوشته شده  یاندک

»پاروها17آترئوس   یخانه  رأسدو   با  که  یی(  م  به  بالدار  باد  مانند   «کوبندی امواج 

 یاستعاره   صرفاًاز    شی ب   ی زیچ  ودشیم   نمایش دادهآنچه    ، زنندی پارو مدر دریا    های کشت

هوا(   یجسمان  تی)ماهبود    ای یکیزیاصل ف  مِیمستق   ستشاعرانه است. بلکه کارب  ی ساده 

 ی هاکه بال   یمقاومت  ی شاعرانه  فیتوص  ی برا  42امپدوکلس به دست آمد.  شیکه از آزما

 بهرهاز کار انسان    برگرفته  ی اهاز تجرب سخولوسیآ  کنند،ی پرواز تجربه م  حیندر  پرنده  

  ،دانری م  شیپبه را هنگام پارو زدن    ها ی که کشت  ی و مقاومت  های کشت  ی روهارد و به پاب

 اکنونو اگرچه    به نظر برسد  بیممکن است عج  یمثال   نیچن  کهیدرحال اشاره کرد.  

پرندپ  ی بارهدرتر  ده یچیپنهایت  بی  یهایح یتوض که جنیا  جالب  م،یدار  گانرواز  است 

علم رابطه    هیاول  یاصول  طبدر  طر  امیاال میقد  زا  یخارج  عت یبا  از   استنباط   قیاز 

تول  های اندرکنش  )عمدتاً  دنیانسان  دیانسان  با  دست  ی عیطب  ی ای(    ؛ندآمد   به 

آن،    ییهااستنباط  از  پس  اپ  درکه  معروف  انتظار»  د یبا  کور،یعبارت   «دییتأ  در 

ما با جهان گسترش   های اندرکنش و    آالتابزار  ،هاشیآزما  ی اگرچه دامنه   43. ماندند می 

اهافتی اما  با آن   ی اهیاول  م یمفاهکه  باقی است    تیواقع  نی،  پبه    هاکه   ی هاده یدسراغ 

 
17 Atreus 

 پدر آگاممنون. م
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با   اندرکنش خودمان در    ی ماد  ی از تجربه  زیقبل از هر چ  م،رویی م  ی فراانسان  ی عیطب

 . د نشویم  حاصل عت یطب

  سینوشیپ  کهاو    نگ یدور  یآنتعمدتاً در کتاب    عتیطب  کیالکتیانگلس از د  لیتحل

را  مارکس    یبرا  آن  )و  خواند  همچن  فصلکیمارکس   مورددر    ییهاادداشت ی  نیو 

 44.افتی  بسط،  اوناتمام    عت یطب  کی الکت ید(، همراه با  افزودآن    به  یونانی  ی هاتسیاتم

  ست یالیدانشمندان سوس   در حال انجام و ناقص.   ی بود، کار  یموقت   وضوحبه   هاینا  ی همه

آن را کار   ،گرفتندانگلس قرار    یستیال یماتر  کیالکتید  ر یتحت تأث  شدتبه که    ییای تانیبر

 18برنال   .ی د  .یطور که جهمان  ؛ دانستندی م  ی انیبزرگ، ناتمام و بدون پا  یعلم  پژوهش

کرد،   آثاراشاره  از  فراتر  بسیار  انگلس    ی فلسفه  ی حوزه  اثری  خود  زمان  در  با  علم 

 45در انگلستان و النگ در آلمان. 19ولیو امیلیهربرت اسپنسر و و نمایندگی

  یی ای تانیبر  شرویپ   ستیال یاز متفکران سوس  ی اریبس  ی برا  ی دیمرجع کل  یکی از نقاط 

 نی بنجام  20،ی. تانسلیمانند لنکستر، آرتور ج  یی متنوع هامثال ت-  ستمیقرن ب  لیدر اوا

تامسون،  21نگتون، یفر ن   22جورج  جوزف  هاگبن   23دهم، یبرنال،  و   24لنسلوت 

  ی ستیالیماتر  برداشت»  تنهانه که    بود  ی کوریاپ  سمیالیماتر  -25کودول  ستوفریکر

طب   ]عمیقی[ طرهمچنین  بلکه    کند، یم   عرضه  عت«یاز  »پیچ« ایده  قیاز   26ی 

(clinamen،  مفهوم  انحراف می (،  ما  اختیار  در  را  کهحدوث   عنوان به  گذارد 

بود    ایانگاره   ،ی کوریاپ   «»پیچِ.  شودیدرک م   یک یصرفاً مکان  ینی باز جهانگیری  فاصله

در   مارکس  آن    ی دکترا  ی رسالهکه  بر  در   1920  ی دهه  که اثری    ،کرد  دی تأکخود 

 
18 J. D. Bernal 
19 William Whewell 
20 Arthur G. Tansley 
21 Benjamin Farrington 
22 George Thomson 
23 Joseph Needham 
24 Lancelot Hogben 
25 Christopher Caudwell 
26 Swerve 
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با   ارتباط  در  راانگاره    نیا  ، ییایتانیبر  ستیال یدانشمندان سوس  46قرار گرفت.   رسدست

م  عتیطب  کی الکتیو د  یکیالکتید  ین یبجهان ندانستند. همانی انگلس    م دهی طور که 

برخاسته    عتیطب  کوریاپ  کرد،  دیتأک خودرا  م  شاز  تمام   کهیدرحال  کردی تصور  از 

 47. گرفتیم  صلب و سخت فاصله ییجبرگرا

به   ی )اصطالح  یخیتار-یستیالیماتر  Wissenschaft  نیا  ی جه ینت اغلب  که 

 مبحثیهر  که    ی زمان  دارداشاره    ترکلیطور  به به دانش    همچنیناما    شود،ی علم ترجمه م

  ی کی الکتید  ییگراعتیطب   ی در( رنسانس بزرگردیگیقرار م   یموردبررس  مندنظام   طوربه

، این رنسانس شامل موارد  فراوان  شگامیپ  تحوالتاز    نمونهاشاره به چند  فقط با    48بود. 

 بود: زیر

و    واناتیعمده در ح  گیرهای همهبیماری تمام    کهتز لنکستر  این   (1

 49؛ هستند  ی دارهیسرما  ژهی وبه و    یانسان  دیتولی  جه یها در عصر حاضر نتانسان

اوپارین   ی هینظر  موازاتبه) هالدن  ی هینظر (2 آی.    27اِی. 

خاستگاهبارهدر ی(شورو  شناسستیز ب  یکشف   -  اتیح  ی ماد  ی    ه که 

  لیتحل  با که    بود  خورده  گره   حیات توسط    نی زم  جوّ  جادیا  یچگونگ   تشخیص

 50کره پیوند داشت؛ زیستاز  یروس  دانی میوشیب 28وی. آی. ورنادسکی

 ک یالکت یبا د  نآو ادغام    ینیودارون  تطوری در سنتز    29ن هالد  نقش  (3

 51انگلس؛  ی هابر اساس نوشته  عت یطب

 برحسبتوسط برنال    ینف  یِ و نف  عت یطب  کیالکتی د  ی سازیاتیعمل (4

باق  ی هینظر جد  هامانده ینقش  اشکال  ظهور   سازمان  دِیدر 

 52؛ارگانیک/ارگانیکریغ

تار  کپارچه یسطوح  یا  ظهور    ی بارهدر  نیدهم  ی هینظر (5 هم    خیکه 

 53؛ ردیگی برمرا در  یاجتماع خیو هم تار یعیطب

 
27 A. I. Oparin 
28 V.I. Vernadsky 
29 Haldane 
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تانسل  سازگانبوممفهوم    یمعرف (6 آن  که    یتوسط  تأثدر   ریتحت 

نظر  یقبل  یشناختبوم   لیتحل و   ی لو  یکی الکتید  ی هانظام  ی هیلنکستر 

 54؛ بود ستیمارکس دانیاضیر

 55نژاد؛  یک یاساس ژنت  ی بارههاگبن و هالدن در  رانگریو  یعلم  ابطال (7

بر   در جو  کربن  دیاکسی دهالدن از تجمع    ی هیاول  یتجرب  لیتحل (8

 56؛پدرش قاتیاساس تحق

 57علم؛  یبرنال در نقد روابط اجتماع ی برجسته  نقش  (9

هنر و   کیالکتیتقابل در دم  ارتباطات  کاویدن  ی دول براوک  تالش (10

 58علم؛

در  نگتونیفر  شگامیپ  قاتیتحق (11 تامسون   سمیالیماتر  ی بارهو 

 ی؛ستیتفکر مارکس تکوینآن با  ی و رابطه ی کوریاپ

چگونه    کهو بررسی این  ی اهسته   حات یتسل  ی برنال از توسعه  انتقاد (12

 59. کند ی آن م یدر شکل کنون حیات انیپاتهدید به 

  بیو تخر  انحطاط  و مفصلِ  قی نقد دق  عنوانبهرا    شخود   درمجموع  رنسانس  نیا

 . شده بودمتفکران ادغام  نیا ی در کار همه گر ساخت کهجلوه  شناختیبوم 

 ک یالکتیدر د  شرویپ  های تمثال   نیمرتبط با ا  یو فرهنگ   یعلم  ی دستاوردها   تنها نه

 هرچندداشتند )  ی اد یز  تیخود اهم  ی ه علم و هنر در زمان  ی هاحوزه  وندر  یستیالیماتر

که بودند    ییبا نبردهامرتبط    نیز  ماًیرفتند(، بلکه مستق   به محاقجنگ سرد    طیبعداً  

با  1950  ی دههاز   عصر ،  و   ی عیطب  زیستطیمح  ی داریپا  حولآنتروپوسن،    پیدایش 

مانند    گراییتحوالت به کار دانشمندان چپ  نی. ارخ داد  ی طیمحستی ز  ظهور جنبش

 چارد یر  32گولد،  ی مانند استفن جِ  ییهاتمثال  بعداًو    31کارسون   چلیر  30نر، کام   ی بر

 
30 Barry Commoner 
31 Rachel Carson 
32 Stephen Jay Gould 
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ش   36رز  ی الریه  35رز،  ون یاست  34ن، یلوونت  چاردیر  33نز،یلو هلنا  و   37هانیو 

الهام   40، و راب واالس  39گریکر  ی نانس  38ن، یتزکیهاوارد ونظیر    ی دتریجد   لگرانیحلت

  وندر  یخیتار-یستیالیماتر  لیاز تحل  ی است که سنت قدرتمند  نیا  تی . واقعد دنیبخش

بیرون   یغرب  سمیمارکس  ی و مرتبط با آن وجود دارد که اغلب از محدوده  یعیعلوم طب

 60است.  مانده

پردازان و  هیاز نظر  یکی  41اندرسون،  ی اظهارات پرنمونه از  با چند    نجایمشکل در ا

فرهنگ  بر  برجسته  ستیمارکس  ی مورخان  امروز،    1960  ی از دهه   ای تانیدر    ی خوببه تا 

م داده  در  ینشان  اندرسون  ریویوشود.  لفت  و   کاذبعلم  »به    1968در سال    نیو   ...

 یهاتمثالاز    یکیکه برنال    انکاررقابل یغ  تیواقع  ن یا  61اشاره کرد.  «برنال  ی های فانتز

مهمش شهرت بود که به اکتشافات    1960تا    1930  ی هادر دهه   ایتانیدر بر  یعلم  پیشرو

مارکس  داشت مشاه  یکی  عنوانبه که    یستی و  بزرگ    ریاز  خود   روزگاردر  روشنفکر 

  یشورو  سمیویتیپوزاز    یبه نوع دچار انحراف  اوقات    ی اگر گاه   یحت-د  شی شناخته م

 1983تر از آن، اندرسون در سال  مهم  .دگیری م  اعتنایی قرارمورد بی   نجایدر ا  -دشمی 

ملزم   را  اعالم کند »مشکالت    دانستخود  با مح   ی اندرکنش گونه که   زیستط یبشر 

مارکس و انگلس    سهماو    جهیدرنت   .بود«  بیغا  کیکالس  سم یآن اساساً در مارکس  ی نیزم

)و   عت یطب  کیالکتی د  در  کل سنت کاوش  که  کردادعا  و    کنار گذاشت  نهیزم  نیدر ارا  

جا  عتیطب  کیالکتید نظرمعهو  توسط  مارکسه ی(  از    ،ستیپردازان   ی حوزهخارج 

 گئورگ   مانند  گریاز متفکران د  گروهی  62بود. به معنای صحیح کلمه    یخ یتار  سمیالیماتر

 
33 Richard Levins 
34 Richard Lewontin 
35 Steven Rose 
36 Hilary Rose 
37 Helena Sheehan 
38 Howard Waitzkin 
39 Nancy Krieger 
40 Rob Wallace 
41 Perry Anderson 
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 45و ترل کارور   44النیلمک  د یوید  43،ی نریواشلومو    ،یک کوالکوفسکشل  42م، یاتیشل

 کی الکتیجدا کردن انگلس از مارکس و د  یدر پ  یهمگ  ود  کردناتخاذ    ی مواضع مشابه

 63بودند.  سمیاز مارکس عت یطب

ا   تا که    بهداشت،    یمشترک  اساس  چیپسالوکا  سمیمارکس  شیگرا  نیآنجا 

مسلط    ی هادر سنت   قاًیو عم  دهیبه ارث رس  سمیوکانت که از ن شد  مربوط می   ییهاه یفرض

 ک ی الکتیآن( و با آن هرگونه امکان د  ری غ  ای  ی )انتقاد  گراییواقع   که  ندبود  جاافتادهفلسفه  

  عت یطب   کیالکتید،  چگونه است که در کشف اسرار جهان   پس  ند.کردی را رد م  عت یطب

 یمتفاوت  تایو جامعه واقع  عتیاست که طب  نیا  شلیقدرتمند بوده است؟ دل  قدرنیا

با همدر حال    یبلکه موجودات  ستند، ین به    ی نامتقارنوابستگی  جامعه    وهستند    تطور 

 مانخود  عت، یما از طب  دانشاز آن است.    یبخشخود  که    دارد  ی تربزرگ  ی عیجهان طب

ا  مانگاهیو جا از  م   تیواقع  نیدر جهان،  تأثیر  ی تا حد  ؛ردیگی نشأت   ی گانگی ب  تحت 

طور که . همانکرده است جادی ا ی دارهیاز آن که نظام سرما ی ناش یو خودآگاه عت یطب

 نوشت:  مده ین

انگلس   و  بودند  ی قدربه مارکس  ا  جسور  کنند  ادعا  [  یکیالکتید  ندی]فرا   نیکه 
 ی شهیکه در اند  وچراچونی ب  تیواقع  نیو ا   جریان دارد  عتیخود طبتطور  در    درواقع

  عتیاز طب  یبخش  نماشه یاست که ما و اند  لیدل  نیبه ا  افتدی ماتفاق    عتیطب  ی ما درباره 
از   ی ا، مجموعهدهیاز سطوح سازمان  ی اجز مجموعهرا    عتیطب   میتوانی. ما نمم یهست

به اتم، از اتم به مولکول، از مولکول    یینها  ی . از ذره میریدر نظر بگ   ،یکی الکت ید  سنتزهای 
از بدن   ، به بدن  از اندام  ،به اندام  به سلول زنده، از سلول  تجمعاز    ،ی د یکلوئ   تجمعبه  
ساختن    ی . براشودمیکامل    یسازمان   حسطو  ی مجموعه  ، یانجمن اجتماع  به  یوانیح

ما چ انرژ  ی زیجهان  م)همان  ی جز  و حرکت  ماده  اکنون  که  و سطوح  مینامی طور   )
 64. ستبوده ان الزم( یافتهثبات  یکیالکتید ی سنتزها ای) دهیسازمان مختلف 

 
42 George Lichtheim 
43 Shlomo Avineri 
44 David McLellan 
45 Terrell Carver 
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 شهیو نه اند  کندیم  لیتحم  شهیرا بر اند  کیالکتید  ی رونیجهان بنه  از نظر کودول، »

است. انسان   ی کیالکتید  شو جهان، خود  گو سوژه و ابژه، ا  نی ب  ی . رابطهیرون یبر جهان ب

به   انی م  نیو در ا  کندی م   دایتناقض پ   شبا خود  شد،یندیب   ی کیزیمتاف  کوشدی م  یوقت

 65.«دهدی ادامه م تیواقع یِکیالکتید ی و تجربه زیستن

معرفتموضوع    نیا  ی فرانسو   ستیمارکس  46یگارود  روژه عبارات  با    یشناخترا 

 کند: یم  انیب ی ترحیصر

معناست که ساختار و حرکت   نیوجود دارد، به ا  عتیطب  کیالکتید  نکه یگفتن ا
 فهم سازدها را قابل ده یتواند پدی م  ی کیالکت یکه فقط تفکر د  هستند  یاگونه به   تیواقع

 ها بدهد. آن پرداختن به ی و به ما اجازه 
عمل    ی تمامیتپایهاست که بر    استنباطی : اما  ستین  استنباط  جز  ی زیچاین گفته  

دائماً در معرض   ،آن عمل  شرفت یاز پ  ی تابع  عنوانبهکه    استنباطی  -بنا شده    یانسان
 نظر است. دیتجد

دانش  کل  که از مجموع    یامر واقع  ییعلوم، بازنما  ی توسعه  از  یکنون   ی مرحله  در
توسعه،   مداوم  ندیافردر    تنهانه است که    یکیکل ارگان  ییبازنما  د،یآیم   دیشده پددییتأ

 « یک یالکتیساختار است که »د  همیندارد.    قرار  ینی خودآفر   فراینددر  همچنین  بلکه  
 66. م ینامی م

 ورای  عتیطب  ای در برخورد با جهان ناگذر  کرداستدالل    ی حکمقوه نقد  کانت در  

 اش بارهدر  ی زیاصالً چبتوانیم  تا    م یتصور کن  ی شناختتیغاما، الزم است آن را    اتادراک

بس حالنیباا  67. م ییبگو علم  پ  نیا  فراسوی   اری،  است  شرفت ینقطه   کهی درحالو    کرده 

به    بیشتری   احتمالبه  د،دهی م  نمایش  یشناخت تیغا  از منظررا    عتی طبهنوز    یگاه

 68.شودی متوسل م  ی کیالکتید  ای(  هاسیستم   ی هی)نظر  یسیستم  ،یکی اصطالحات مکان

ی کپارچه یو سطوح    دکشبه تصویر می   کامالًرا    عتیطب   یجهان   سمیمتابول  ،مورد  نیآخر

 ج ی ابا نت  در ارتباطرا    -یو انسان  یفراانسان  ک،یو ارگان  ارگانیکریغ  ازجمله-مختلف آن  

 .ردیگی مدر بر ی انسان پراکسیس

 

 
46 Roger Garaudy 
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 آنتروپوسن کیالکتید .4

  ک یالکتیحد مهم هستند و چرا اکنون بازگشت به د  نیمسائل تا ا  نیچرا امروزه ا

 طور به شود که  ی مربوط م  نماخود  ی ماد  طیبه شرااین امر  ؟  روی داده است  عت یطب

حدود سال  در  است که    ن و ظهور آنتروپوس  جهانیاضطرار    ی سلطه  تحت  ی اندهیفزا

( آغاز شد  یو ناکازاک  مایروشیبمباران ه  آن  البه دنبو  )   ی اانفجار هسته   نیبا اول 1945

رابطه  بنیادینی   رییتغ  ی دهنده نشان  و با  ی  در   ، جهیدرنت   است.  نیزمی  کره انسان 

ب  عتیطب  کیالکتید آنتروپوسن است.    کیالکت یجهات د  ی اریاز بس  کویستیدر قرن 

مق  د یجد  انیدور  را  آنتروپوسن  دوران  اًرسم  نه  هنوزهرچند    علم  یزمان   اسیدر 

است. در   کرده  ن ییتع  سال گذشته   11.700هولوسن در    راندوپس از    ی ختشنان یزم

 سر برآورده  ن یزم  ی نظام سیارهدر    راتییتغ  یمحرک اصل  عنوانبه   تیآنتروپوسن، بشر

یک   یانسان  دیکه تول  افتهی  تطور  ییجاو جامعه تا    عت یطب  کیالکتید  ن،یاست. بنابرا

انسان ،  کندی م  جادیا  ارهیس  شیمیاییِ-جغرافیایی-زیستی  ی ها در چرخه  «زاد»شکاف 

منجراارهیس  مختلف  ی حدومرزها از  عبور    بهکه    شکافی  ی دهندهنشانو    دشوی م  ی 

 یبرا  را  پذیری زیستاقلیم  که   است  نیزم  ی نظام سیاره در    یبحران  ی هاتجاوز از آستانه 

 کنند. می فیتعر تیبشر

در اصل، تجمع    است.  ی ااره یس  ی حدومرزها  ایها  آستانه   نیاز ا  یکی  یمیاقل  اترییتغ

 زندگی   دیتهد  ی براشده که    وهواآب  یفیک  رییمنجر به تغ  جوکربن در    دیاکسی د  یِکمّ

ها از آنکه    ی ااره یس  ی حدومرزها  ریاست. سا   ی کاف  نیزم  ی رو  اتیح  اکثر  یانسان و حت

تنوع    رفتناز دست    انوس،یاق  سازی ی د یاز اس  اندعبارت  ،استعبور    حالدر    ای  شدهعبور  

رفتن پوشش    نیو فسفر، از ب  تروژنین  ی ها ها(، اختالل در چرخه)و انقراض گونه   یستیز

( ییزاابان یب  ازجمله)  ن یریمنابع آب ش  رفتن ها(، از دست  جنگل  ازجمله)  ن یزم گیاهی  

 69.ستیزط یمح وِیواکتیو راد ییایمیش یو آلودگ

ادامه  یتمدن صنعت کهیمادام آنچه) ستین زادانسان یسادگبه راتییتغ نیا منشأ

  است   ی دارهیسرما  یگسترش جهان   لیبه دل  ترانضمامی د، معکوس نخواهد شد(، بلکه  یاب

به  یانباشت  نظام  عنوانبه درون  معطوف  ب  شخود  یرشد  او    تینها یتا  نظر   نیاز 

نظربخشدمی   تجسم  را  نیزم  ی سیاره   با   تصورقابل   ی رابطه  نیتر ویرانگر شکاف    ی هی. 
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  ترقی  ن یزم  ی نظام سیاره در    دی زاشکاف انسانکه اکنون به سطح  مارکس    کیمتابول 

 70دهد. مینشان موضوع را  نیاست، ا افتهی

که با نقش    میدار  د یجد  یختشنانیدوران زم  ی برا  ای شده رفتهیپذ  بسیارنام    اگرچه

 ی نظام سیارهدر سطح خود    هیاول  یخت شنان یزم  ی روین  مثابهبه   انسانیاقتصاد    کنونی

م  نیزم هنوز  اشود،  ی مشخص  زم  ی برا  ینام هیچ  ما   د یجد  ی ختشنان یعصر 

ندار  دوران  ی زیرمجموعه آنتروپوسن است.    یکنون   نساز بحرانه یکه زم  میآنتروپوسن 

سال    4.200  از  انیما هنوز در عصر مگاال  ،یخت شنانیزم  اعصار  برحسب  ،یرسم  طوربه

 ی هااز تمدن  ید برخوشی که تصور م  اقلیمی  راتییتغ  ی دوره  از   ، با شروعمیگذشته هست 

کرده    هیاول نابود  ب   نیا  هرچند)  باشدرا  حاضر  حال  در  محل   دانشمندان  نی موضوع 

چگونه  آنتروپوسن را   انآغاز دور مرتبط با  دیجد یختشنا ن یعصر زم(. اما است اختالف

 م؟ یتصور کن  باید

کالرک،  برت  و  شناسان  جامعه  عنوانبه  ،ویویر  مانتلیدر    مهمکار  47من 

سور)  48ن کاپیتالینی نام    ،متخصص  محیطیزیست   عنوان بهشناس  ن ی زم  49انویکارلز 

می   زین   50تالین یپکا یاد  آن  برا  کند(از  زم  نخستین  ی را  دوران   یِ ختشنان یعصر 

پ  نشان  میاداده  شنهادیآنتروپوسن    یجهاننظام  که    تاس   تیواقع  نیا  ی دهنده که 

، درواقع-حل  تنها راه  71است.   جهان شده  یکنون  ی اضطرار  تیوضع  موجب  ی دارهیسرما

( 51یکواترنر   ی انقراض دوره  ایانقراض آنتروپوسن )  دادیرو  وقوعاز    ی ر یتنها راه جلوگ

  کاپیتالینینو    ی دارهیاز سرما  ی بشر  ی است که جامعه   نیا  - یکنون  دیتول   ی ه و یتوسط ش

به آن را  که    آنتروپوسندرون    یدارتری و پا  ندهیآ  یختشنا نیعصر زم  ی سوبه  ،فراتر رود

 . میاده ینام  52ن یَکمون ،یو جمع جمعاجتماع،  خاطر

 
47 Brett Clark 
48 Capitalinian 
49 Carles Soriano 
50 Capitalian 
51 Quaternary Period 
52 Communian 
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اکنون   ،خیتار  کی الکتید  شود،یم   دهینام  ی او رابطه   یعمل  کیالکتید  آنچهبنابراین  

مارکس    کیشکاف متابول  ی هیدر نظر  خورد کهگره می و جامعه    عتیطب   کیالکتید  هب

 یه در زمانفقط  که  داده شده    نآبه    ی ترعمل گسترده   دان یاست. اکنون م  بازتاب یافته

 ر ی تحت تأث عت،یطب کیالکتید ای اره،یکل س  سمیبولدر آن متاو  آشکار است قتاًیحقما 

وجود  که    ییهابه روش  همآن  گیرد؛قرار می  نیزم  ی نظام سیارهدر    ی زاد شکاف انسان 

را  لنکستر    عت«یطب  های انگلس و »انتقام  عتیطب»انتقام«  و    کندیم  د یرا تهد  نماخود

 72د. سازیم  متبادر ذهنبه 

  خیبه تار  کاپیتالینیندر    ن یزمی  نظام سیاره نکته مهم است که بحران    نیا  درک

با    ی دار ه یسرما  ی رابطه  بنیاناست که در کنار هم    خوردهگره و استثمار    یدخلع   یطوالن

تصاحب بدون   ی به معنا  ،مارکس  ریبه تعب،  دیخلع.  دهندیم  لیرا تشک  تیو بشر  نیزم

صحبت    عت یطباز    ی دزد  در موردمارکس    ، نی. بنابرای دزد  ی عنی،  بود  ارزیهم   ایمعادل  

او همچن  73بود.   کیمتابول  شکافاز  سهن یکه زمکرد  می  اراضی   یدخلع  ی باره در  نیاما 

ابتدارا  کارگران  که  نوشت    مردم تول  نیترییاز  زندگ   جه یدرنت و    دیابزار  بر   یکنترل 

  اصطالحبه»  عنوانبه از آن    ی انتقاد  طوربه که مارکس    ی عصر  .کردشان محروم می خود

شد( یم  فی تعر  ی با انباشت که با دزد  چنداننه  رای، زاصطالحبهکرد )  ادی  ه«یانباشت اول

.  رسید ها  بدن انسان  دن خودیبه دزد  نیزم  ی از دزد  فراتر  دیخلع  74بود.  یدخلع عصر  

 ، یکشمرتبط است که با نسل   ،ایمنامیده   «یبا آنچه من و کالرک »شکاف جسمانامر    نیا

استعمار    یبردگ اعظمو  مش  تیجمع  بخش  روابط    سازنه یزم  و  شودمی خص  جهان 

 75است.  یاستثمار طبقات

  ی دارهیاستثمار سرما  نظام   در پسها  و بدن   هان یزم  یدخلع  ترِمنطق گسترده  همین

در غارت کار   توانیرا م   یدخلع  فرایند  نیشد. ا  ی نژاد  ی دارهیسرما  خیتار   شیدایباعث پ

 ی دار هیاز زنان در سرما  ی انتقاد  طوربه زنان )که باعث شد مارکس در زمان خود    یخانگ

 عمدتاً،  یشت یکارگران مع  اراضی  مستمرِ  یدخلعکند( و در    ادی  منزل  ی هابرده   عنوانبه

محل از    بیروناوقات فراغت مردم    ی. حت دید  زین  ی وکار کشاورزکسب دهقانان، توسط  

سر در  جامعهکار  در  مختلف  طرق  به  جهان   ی دار ه یسرما  پرشتابِی  انباشت  ی اسر 

 ید خلع  ریدرگ  ی شماری ب طرق  امروز به    ی دار ه یاسرم  ن،یشود. بنابرای م  ید خلع   ،تالیجید
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انسان  ی گسترده که رابطه ی قدربه یدزد نظامآن است:  تیو جمع نی زمی سیاره کل 

انسان، اکنون در    خود مبنای   ن،یبا زم   ی گانگ ی خطر قطع شدن است. بمعرض  وجود 

  یتنها به نابود   تیدرنها،  هستند  یدارهیسرما  ی مشخصهوجه  کار که    یگانگ یو ب   عتیطب

 د. نشوی م ختم

امروز  یعمل  کیالکتید  ،بیترتنیابه مستلزم ما  ازدانش  ه  و    عت یطب  کی الکتید  ی 
ع   کیالکتیاست. د  جامعه نظر گرفتن سوژه   عت، یطب   ین یصرفاً  و    ،یانسان   ی بدون در 

.  ستین   یکاف  ،یکیزی ف-یعیجامعه، بدون در نظر گرفتن وجود طب  یصرفاً ذهن  کیالکتید

و    نی طور که لوونتشده است. همان  لیو عمل بر ما تحم   اندیشهشترِیب   ی وحدت انتقاد

 زها، یچ  جای به  ندیاو نفوذ متقابل، ساختار فر  تیبر »کل  کیالکتیدادند، د  حیتوض  نزیلو

 76« تمرکز دارد.تناقضو  تیخیتار  کپارچه،یسطوح 

  مثابه به   ی ماد  ی ندهایافربر    توسیمانند هراکل  ی ونیا  لسوفانیباستان، ف  ونانیدر  
 حیات  ی ربنایزدر    یاساس   کیمتابول  ندیافر  توسیتمرکز داشتند. هراکل  یکیالکتیدامور  

 کند: ی م فیرا توص

 کند، ی م  رییبه آتش تغ زیچهمهکه  طورهمان
 نشیند وقتی فرومی آتش  و

 ، کندی مرجعت   زهایبه چ دوباره
 د نرسیبه فروش م محصوالت

 77.شودی که صرف غذا م یپول ی برا
بعد   یلیافالطون و خها  آنبه دنبال  و  )  دسیها مانند پارمنالئاییها،  یونای  برخالف

دو   نیا  پیوند  توانی گرفتند. هگل را ممیعقل را در نظر    ای  دهیا  کی الکتید(  نیفلوط

مدرن و   ی تمام فلسفه   ی ه یبر پارا  خود    ی ستیلئادیا  یکه فلسفه   دانست  یاتیح  انیجر

دسازدمی   اراستو  ی روشنگر به  اما   78. دبخشی م  تقدمعقل    ای  دهیا  مثابهبه   کیالکتی، 

فر  یستیالیماتر  کیالکتید به  واقع  ی ربنایز  مثابهبه  ی ماد  ی ندهاایمارکس    تی تمام 

شد    منجر  و جامعه  عت یطب   سمیمتابول   و  و ظهور  رییتغ  یِن یع  کیالکتیبازگشت که به د 

 . بشر انجامید و عمل  خیتار کیالکتیو به د

ماتر  نیا امروزه    عتیطب  کیالکتید  ،یک ی الکتید  یستیال یسنتز  جامعه،  کماکان و 

  اشاره  یآلمان  ی دئولوژیاطور که مارکس و انگلس در  . همان است  ی ادیز  تیاهم  دارای 
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نه صرفاً   یانقالب  ی هاوه یبه ش   دیبا  ت یکه بشر  می کنی م  ی زندگ  روزگاری کردند، ما در  

آنچه   لیبه دل  ی از نابود  ی ریجلوگ  منظوربه همچنین    هانسان، بلک  ی آزاد  شرفتیپ  ی برا

د.  ن مبارزه ک  ،دینام   یطورکلبه   حیاتو    رای جهانب  «ی دار هیمرگبار سرما  دیتوان »تهدی م

]زم  ،کوریاپ  ی براکه    نوشت مارکس   ماست«. نی»جهان  دوست   ک یالکتید  79[ 

 ی داریبا پا  یجهان  خلق  دیبا  ی فعلیکه هدف ما در لحظه  دیگوی به ما م  یستیالیماتر

دهد. اما   ترویجرا    ی انسان  داریپا  ی که توسعه  ی باشد، جهان  ماهوی   ی و برابر  شناختیبوم 

شده است.    لیشود که بر ما تحمی آغاز م  یو اجتماع  شناختیبوم ما با انقالب    ی ه در زمان

در همه  انسان خیبار در تار نیاول ی برا ضرورت ی و مبارزه برا ی آزاد ی امروز، مبارزه برا 

د:  ن کنیم  جادی انقالب ا  ای  یاز تباه  ی انداز د و چشم نشوی م   با هم مقارن  ن یزم  ی هکر  ی جا

  کمونین عصر    آفرینش  ای،  است   کشاندهما را به آن    کاپیتالینینکه    یسقوط به اعماق  ای

 80.دیجد
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