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اگر بپذيريم که انديشه و در واالترين شکل آن انديشۀ فلسفی، الزمۀ پويايی و پيشرفت هر جامعه ايست، اين نيز بايد  

سرچشمه های انديشه مدتهاست  زيرا شوربختانه در ميهن مابپذيريم که امروزه بايد آنرا از "غرب" فراگيريم. 
  ١. ن را سيراب کنندتشنگی مااند  نتوانستهيکه هايی هم که اينجا و آنجا روان شده اند خشکيده و آب بار

  
کجاييم و به کجا می رويم  نقطۀ اتکايی که بر آن دريابيم، قرنی است که در ورطۀ جهانی دست و پا می زنيم و هنوز به 

بدين هدف، بيان رفته اند، راه رفتن بياموزيم. دست نيافته ايم. قرنی است که آرزو کرده ايم با نگريستن به راهی که غر
  است. کوششهای بسياری هم داشته ايم. ولی هنوز نسيمی بر جوانۀ انديشه مان نوزيده 

  
" بود که اگر اختراع ما نبود، توانستيم طرز استفاده از آن را بياموزيم و کم محصوالت فرنگکاش انديشيدن هم مانند "

مان بيشتر به ارچنين نبود و نه تنها نتوانستيم از ثمرات انديشۀ ديگران استفاده کنيم که ک کم طرز کارش را. اما انديشه
بدين معنی که از ديگران  داستان خرسی شبيه بود که خواست با کوبيدن سنگ بر سر اربابش حشرۀ مزاحم را برماند!

 نياموختيم، اما به ضربه ای هويت ديرين فرهنگی خود را نيز از کف داديم.
  

+++ 
 

» باری بهر جهت«  ها، از ترجمهی يدريااگر بگوييد، که تالشهای فرهنگی سدۀ گذشته دستکم در زمينۀ فلسفه، بکمک 
به نمونه ای نشان دهم که چرا بايد برای هميشه با "باری به هر  ی توانمم ،با انديشۀ غربی آشنا کرده استما را 

  جهت" وداع کرد:
   

پس از عی در قرن گذشتۀ ايران "جنبش چپ" بود. مواضع چپ چنان در جامعۀ دوران پرنفوذترين حرکت نوين اجتما
که نه تنها اسالم بعنوان بزرگترين ايدئولوژی حاکم را تهديد می کرد که برای بخش  جنگ جهانی دوم رسوخ کرد

  انقالبی" مرزی وجود نداشت. ان "تشيع سرخ علوی" و "جهان بينیعظيمی از نسل گذشته مي
      
خود پايبندند، مؤمنانه به آرزوهای ديرين هنوز ينک که همۀ آبها از جوی رفته و تنها مشتی "بازماندگان" اين جنبش ا

سازمان های وابسته به اين جريان را به کنار بگذاريم  حال اگر شعارهای بنيان انديشۀ "چپ" در ايران چه بود؟ ببينيم
   جمله خالصه شده می يابيم. در يک  ُبن انديشۀ چپ را جستجو کنيم، آنراو 
   
را تعيين می کند، بلکه برعکس اين هستی اجتماعی  نانمارکس می نويسد: "اين آگاهی انسان ها نيست که هستی آ«

اين است تز اساسی ماترياليسم تاريخی، اين است پاسخ قاطع و پيگير  آنان است که آگاهی شان را تعيين می کند."
  ٢ »لسفه در مورد جامعه.مارکسيسم به مسئله اساسی ف

  
واقعيت است و  ه فکر بکند، بلکه ذهنش بازتابانسان نمی تواند دلبخوا : در توضيح اين جملۀ مارکس می گفتند

واقعيت چيزی نيست مگر روابط و ضوابط زندگی. به عبارت ديگر يک کارگر نمی تواند مانند يک سرمايه دار فکر 
 "تقدم ماده بر فکر " اين همانست که بدان و ديانديشوانست مثل يک کارگر ببکند و همينطور يک روشنفکر نخواهد ت

  می گويند. "عين بر ذهن"و يا 
                                                 

نوز بر آن بود که انديشيدن فلسفی را می توان از غربيان آموخت. اما همانطور که در اين نوشتار زمانی نوشته شده که نگارنده ه ١
م که بايد در خود ايران نمونه ا هبدين رسيد ،کتاب "فلسفۀ مدرن و ايران" توضيح داده ام، با توجه به کوششهای ناموفق در سدۀ گذشته

ما ممکن است بتوان در سنجش آرای آنان با انديشمندان غربی اخگر هايی يافت که که هرچند به نگاه نخست چنين به نظر نيايند، ا
  برافروخت.   در ميهن ما نيز انديشه را

  ، انتشارات حزب توده ايراننيک آئين امير، در برابر شعور اجتماعی کيش شخصيت ":"بخش دوم، ماترياليسم تاريخی  ٢
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ر جامعه کند که طرز فکر  آنان بحکم می  زحمتکشان در هر جامعه ای اکثريت را تشکيل می دهند و بدين سبب عدالت 
 وضع موجود  حفظ تشکيل می دهند، زيرا هيچ نفعی در در ميان زحمتکشان انقالبی ترين طبقه راکارگران  حاکم باشد.

بوسيلۀ اين طرز فکر  که کارگران چگونه فکر می کنند (يا بايد بکنند!) و کافيست می دهد . مارکسيسم نشانندارند
  انقالب بر جامعه حاکم شود تا عدالت  و دمکراسی واقعی حاکم گردد. 

  
چنان در جامعۀ ايرانی ريشه  ٢٠بی سبب نبود که نفوذ حزب توده در دهۀ  !استدالل از اين روشن تر و قانع کننده تر؟

  و تا باالترين اقشار رسوخ يافت. های کشور را دربرگرفت تحصيلکرده دواند که کل
   

ايست که  که اين چه رابطۀ احمقانۀ يک طرفهما به اين فکر نرسيد  "چپ"حاال ببينيم که چرا حتی يکی از متفکران 
پلنگ يا و  کنيمکبوترانه به دنيا نگاه هستيم که مجبور باشيم کبوتر  ين می کند؟ مگرطرز فکرش را تعيهستی انسان، 

  !وار؟ که پلنگ
  
اين "فيلسوفان عاريتی" در اين حرف کدام ژرفش و بينشی را سراغ کرده بودند که حتی تعجب نمی کردند از اينکه  

شايد اگر کمی دقيقتر می نگريستند همين مارکس در دو   ی باشد؟چطور چنين چيزی می تواند حرف آخر انديشۀ اروپاي
جای ديگر آثارش (که به فارسی هم ترجمه شده بود!) حرفی کامًال مخالف جملۀ باال گفته است. يکی در "ايدئولوژی 

  آلمانی" و ديگری در تز سوم از "تزهايی دربارۀ فويرباخ":
  

 ،تغيير يافته یها رايط محيط و تربيت اند و بنابراين انساناين اصل ماترياليستی که انسان ها محصول ش«
هستند که شرايط محيط را تغيير  محصول شرايط ديگر و تربيت ديگرند فراموش می کند که همين انسان ها

 .»نياز دارد می دهند و اينکه مربی خود به تربيت
  

را  آنچه مهم است و بيان آن  .د امری است بديهیبايد گفت، حاال درست شد! اينکه انسان از محيط خود تآثير می پذير
به نيروی عقل و اراده در قادر است انتظار داشت، همين است که انسان  ز انديشمندی مانند مارکس می توانا

  پيرامونش اثر گذارد. 
  

را گرفتيم که از فرط بداهت  اگر تناقض گفته، چرا ما آن سوی سخنشمارکس تناقض گفته و  حال پرسيدنی است که آيا
  به حماقت پهلو می زند!؟  

  
 ای طعنه آميز اش را تعيين می کند!" جمله ته، بلکه جملۀ "هستی انسان آگاهیواقعيت اينستکه مارکس تناقض نگف

بلکه شاهکاری دربارۀ مسايل اقتصادی  خشک یکتاب نهبه "کاپيتال" انداخته باشد می داند که  نگاهیاست! هر کس 
  کارگردان نابغۀ روسی می خواست فيلم آنرا بسازد!)  S. Eisensteinاست. (تا بدان حد که آيزنشتاين هم دبی ا

  
ی از بسيار یها قول های اقتصادی، با نقل صرفنظر از بحث ، بلکه در ديگر آثارش نيزدر "کاپيتال"نه تنها  سمارک

 .بکار می بردآميز  ست و چه بسا که لحنی جدلی و طعنها جوانب هستی انسان سخن گفته بزرگان ادب و انديشه، دربارۀ
   

مارکس در واقع می پرسد درک و فهم زحمتکشان تا به ِکی بايد به سبب کار بدنی  مورد بحث، از جمله در همين عبارت
که ديگر بلنه فقط اقشار پايينی جامعه  چه بسا کهباشد؟ بازتاب ساده ای از محيط محدود آنان  و محروميت از آموزش،

تا بدانجا که اراده شان چنان  .می گيرنداقشار هم به سبب آگاهی محدود و ناقص، در منگنۀ "جبر اجتماعی" قرار 
يکی از مفسران مارکس "جبر اجتماعی" مورد نظر  ضعيف می شود که شخصيت آنان مجال شکوفايی نمی يابد.

  مارکس را چنين بيان داشته است:
  
ماند پس از آنکه زير نفوذ دولت، جامعه، حزب، بازار، مدرسه، مذهب، سنديکا، باشگاه  از ارادۀ من چه باقی می«

  ورزشی، روزنامه، ُمد، همسايه، سنت و همۀ آنچه افکار عمومی ناميده می شود، قرار گرفت؟" 
  

ه او را از رشد انديشۀ مارکس يک دغدغه بيشتر ندارد و آن يافتن راه رهايی انسان از بندهای پيدا و ناپيدايی است ک
 (بدنیبسوی آزادی و شکوفايی  بازمی دارد. اينکه اکثريت بزرگ جامعه تنها بدين می تواند زندگی کند که نيروی کار 

به  زحمتکشی کهخود را چون کااليی بفروشد، برای مارکس همانقدر اسارت بار است که انديشه و احساس  )و فکری
بدين سبب مارکس هشدار می  روابط اجتماعی را انسانها تعيين می کنند؟ مگر نه آنستکه. اين "ضرورت" تن می دهد

تأمين برای تغيير روابط اجتماعی و تنها راه جوامع  ،يافتن آگاهی هرچه بيشتر و گسترده ترکوشش برای که داد 
  عدالت و آزادی است.

   



و بتواند خواسته  آن باشد انه خواستارشهروندان آگاه انی هموار می شود که اکثريتراه بهبود واقعی جامعه تنها زم
 يل" زحمتکشان بداند.وکيا دولتی نمی تواند خود را " هيچ حزب و های خود را در فضايی دمکراتيک بيان کند و

که آگاهی الزم برای تغيير آن بوجود نيامده است. به عبارت ديگر ادامه خواهد يافت وضع موجود تا زمانی  بنابراين
اهی" شان بازتاب ش از آنکه به زور برقرار باشد بر خواست زحمتکشانی استوار است که "آگپي "سرمايه داری"

  است! هستی اجتماعی آنان
  

سانی دوريم، که هستی هی شايستۀ انمارکس آرزو داشت اين وضع تغيير يابد و در واقع به طعنه می گويد: چقدر از اگا
 را تعيين می کند!! ما آگاهی ما

  
زيرا که نتيجۀ گريز از  تر است! فه از کوشش برای گريز از آن خطرناکفلس بدفهمی ی توان آموخت، کهباال منمونۀ  از

فلسفه آنستکه ناآگاهانه به پيروی از فلسفه ای بدوی درغلطيم، درحاليکه بدفهمی فلسفه، بدين می انجامد که در جهت 
وی پايين می آورد، اما دومی نه تنها برای آنانکه مخالف فلسفه ای واال سير کنيم. اولی انسان را در سطح جوامع بد

بار است. چنانکه جنبش "چپ" در ايران نه تنها برای  دچار بدفهمی شده اند فاجعه انگيز است که برای کل جامعه زيان
هواداران و پويشگرانش فاجعه آفريد که دستکم بدين سبب که انرژی سازندۀ اين بخش مهم از جامعه را به هدر داد 

  يشرفت کلی کشور را مختل ساخت.  پ
  

از آن جهات که بکار  تنها يک راه می ماند که جمعی از فرهيختگان ايراندوست بکوشند فلسفۀ اروپايی را از اين ديدگاه
های جامعه، نسل جوان را آموزگاری کنند.  د و با توجه به نيازها و توانايیانديشيدن را ياد می دهد فراگيرن ما می آيد و

ويم "آموزگاری کنند." و نگاهم به نيچه است که می گفت، فلسفه تنها انديشه نيست و فيلسوف بايد آموزگار می گ
  است.ه تن زندگی کند و سرمشق اخالقی باشد که منادی آن باشد و بدان آموزگار می شود که فلسفه اش را ب

   
  
  
  
  
  
  
  

  ١٩٩٠بهار 
  

   


