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  چكيده
وي آثار ماركس را به شيوه خـود  . در تاريخ تفكر ماركسيسم، لوكاچ متفكري بسيار اثرگذار بود

نه يـك نظريـه تحليلـي كـه بيشـتر يـك روش بـراي         ماركسيسمبنا به خوانش او . قرائت كرد
او روش ماركس را در تالش بـراي فهـم و دسـتيابي بـه كليـت      . مشاهده، فهم و تغيير جهان بود

: برد كه عبارت بودند از وي كليت را در دست كم پنج معناي متفاوت به كار مي. كردتعريف مي
يالكتيك را به معناي قـرار دادن امـور   او روش د. بيانگر، مركز زدوده، هنجاري، طولي و عرضي

قـرار  . مند كردن امور، بنيـان روش مـاركس بـود   از اين منظر تاريخ. دانست واقع درون كليت مي
لوكـاچ كليـت را هـم فاعـل و هـم      . دادن جزء در درون كل از طريق مفهوم ميانجي ممكن بـود 

بايست ساخته شود قلمداد  دانست و در عين حال آن را به عنوان امري كه مي موضوع شناخت مي
  .كرد مي

به همين دليـل او در نهايـت بـا    . شد مندسازي امور شامل نظريه و روش ماركس نيز مياما تاريخ
مند باشـند،  اگر ماترياليسم تاريخي و روش ديالكتيك نيز تاريخ: نوعي بن بست نظري مواجه شد

يـت انضـمامي دفـاع كـرد؟ پاسـخ      توان از كنش انقالبي در جهت دستيابي به نوعي كل چگونه مي
گرايانه بود كه با برخي از مفروضات اصلي او در تعارض قرار مستلزم اتخاذ نوعي رويكرد نخبه

  .گرفت مي
  .كليت، ميانجي، ديالكتيك، تخصيص آگاهي، روش :واژگان كليدي
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  مقدمه

رناپذیر بر اندیشه پس از او تأثیری انکا. اند ترین فیلسوفان اندیشه چپ دانستهرا یکی از مهم 1لوکاچ
در یک سو مکتب فرانکفـورت بـه . پس ازوی عموم متفکران یا با او بودند یا بر علیه او. خود داشت

. ، به طور مستقیم ملهم از رویکردهای لوکاچ بودند»صنعت فرهنگ«، در 2ویژه آدرنو و هورکهایمر
شناسی معرفـت، یـادآور دسـتاوردهای  ریزی جامعه ، در پی»ایدئولوژی و اتوپیا«در  3کارل مانهایم

گاه سیاسی«و » مارکسیسم و فرم«در  4نظری لوکاچ بود و فردریک جیمسون تأثیر لوکـاچ را » ناخودآ
خـود را نـاگزیر از پاسـخ دادن بـه » هسـتی و زمـان«در  6در مقابل مارتین هایدگر. 5کرد انکار نمی
ای بودند کـه  دو چهره برجسته 9و برتولت برشت 8شناسی ارنست بلوخ در حوزه زیبایی. 7دلوکاچ دی

تـوان متفکـر بـزرگ  به آنها می. 10از طریق نقد لوکاچ مجالی برای گشایش منظری تازه فراهم کردند
انتقاد او به مفهوم کلیت هگلی و تالش برای پیراستن مـارکس . را افزود 11مارکسیست، لویی آلتوسر

هم از ایـن روسـت کـه . عقاید فیلسوف آلمانی، بی شک تعریضی به تفسیر لوکاچ از مارکس بود از
هـای فلسـفه  ، لوکـاچ را در کنـار ویتگنشـتاین و هایـدگر، از بنیان12مورخ فلسفه، هربرت شندلباخ

  ).١٧٩، ص  ١٣٧٨اباذری، (داند  معاصر می
زمـان بـه وی هـم. شـد محـدود نمی آثار او تنها به یک رشته خـاص. لوکاچ متفکری پرکار بود

پرداخت و آنها را به هم پیوند  شناسی، فلسفه و نقد ادبی می شناسی، سیاست، جامعه اخالق، زیبایی
لوکـاچ عمیقـًا معتقـد بـود کـه . اش امـری اتفـاقی نبـود این تالش او و حیطه گسترده عالیق. زد می

توان اهمیتی بـرای مـرز  دین دلیل نمیدستیابی به حقیقت تنها از خالل درک کلیت ممکن است و ب
ای، ابزاری بورژوایی است کـه مبـین شـیئ  رشتهاو بر آن بود که مرزهای میان. ها قائل بود میان رشته

                                                           
1. Lukacs 

2. Adreno & Horkheimer 
3. Manheim 

4. Jameson  

دانند وارث سنت لوکاچ و آدرنو و کـم و بـیش دشـمن  جیمسون را بیشتر مارکسیست هگلی می«: آورد آدام رابرتس می . ٥
  ).١٣٨۶(رابرتس : ک.برای اطالعات بیشتر در این زمینه ر). ٢۴، ص ١٣٨۶رابرتس، (» رویکرد آلتوسری

6. Heidegger  

هسـتی و «از اشارات صریحی که هایـدگر در کتـاب «: ته استنوش» روی و دیالکتیکدنباله«ژیژک در پسگفتاری بر .  ٧
گاهی طبقاتی«خود به » زمان لوکـاچ، (» کرده، پیداست که حتی او نیز آشکارا تحـت تـأثیر آن بـوده اسـت» تاریخ و آ
  ).٢١٢، ص١٣٨٧

8. Bloch 

9. Brecht  
  ). ١٣٩١(بلوخ و دیگران: ک.جهت مالحظه نقد برشت و بلوخ ر.  ١٠

11. Althusser   

12. Schnadelbach 



      ١۶۵     ...بررسی تلقی های ؛مارکسیسم به مثابه روش

 

  . داری است وارگی دنیای سرمایه
 

  طرح مسئله

در حالی که مارکسیسم عمومًا به عنوان نوعی نظریه قابل تأمل در باب مناسبات اجتمـاعی شـناخته 
وی . دانسـتهای روشـی آن مـی ترین دستاورد آن را نه وجوه نظری که جنبهه است، لوکاچ مهمشد

در نتیجه او نوعی . تالش داشت تا مارکسیسم را به عنوان روشی کارآمد برای فهم جهان معرفی کند
کرد که دارای اهدافی انقالبی بود؛ هرچند که در این عرصـه بـه موفقیـت  شناسی را معرفی می روش

  .کامل دست نیافت
گاهی طبقاتی«از زمانی که  −شناختی لوکاچ در این مقاله به مباحث روش را نوشت » تاریخ و آ

شود عامل عدم توفیق پرداخته و تالش می  −را به پایان برد» دیالکتیک و دنباله روی«تا هنگامی که 
  .نهایی این رویکرد بررسی شود

  
  مارکسیسم به مثابه روش 

بود که مارکسیسم پس از مارکس از روش اصلی آن فاصله گرفته و به نگرش بـورژوایی لوکاچ معتقد 
ها درک ذات روش مارکس و کـاربرد درسـت آن او بر آن بود که وظیفه مارکسیست. آلوده شده است

شناسـی  لوکاچ با نقـد مـداوم روش). ٨١، ص١٣٧٧لوکاچ، (است و نه اصالح یا تجدیدنظر در آن 
  . کردروش مارکسیستی را مشخص می مشیبورژوایی، خط

  
  نقد روش بورژوایی

لوکاچ تالش کرد نشان دهد که تنها از خالل درکی از کلیت است که اندیشه مارکسیستی از دشـمن 
ایـن «: او نوشـت.  آوردشود و در نهایت شرایط ظهور انقالب را فـراهم مـیبورژوای آن متمایز می

شناختی و کلید آغازگاه روش«سازند ای یک کل را میجامعهمناسبات تولیدی هر » گفته مارکس که
بنـابراین کلیـت امـر اساسـی و نقطـه ). ١٠٣همان، ص (» شناخت تاریخی روابط اجتماعی است

  .کندترجیع تلقی مارکسیستی است که آن را از تفکر بورژوایی جدا می
روش علـم بـورژوایی  .شـوداز نظر لوکاچ روش مارکسیسم در مقابل علم بورژوایی تعریف می

. انگـاردبر دوگانگی ذهن و عین تکیه دارد و دانش را حاصل بازتاب ذهن در عین مـی) پوزیتویسم(
ای  در حالی که لوکاچ معتقد است دانش، تأمل نیست، دانستن به معنای کنش است، ذهن مـا آیینـه

کید دارد کـه کلیـت بنابراین لوکاچ ). ١٩۵، ص١٣٧٨اباذری، (نیست که واقعیت را بازتاب دهد  تأ
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اجتمـاعی، انضـمامی  −انضمامی مقوله حقیقی واقعیـت اسـت و آن را بـه عنـوان فراینـد تـاریخی
هنری را به عنوان یک بعد ضروری وحدت عملی ذهن و عین  −ذهنی −سازد و وظیفه نفی نظری می

  ). ۴٨، ص١٣٨٧مزاروش، (کند  تدوین می
بر آن است کـه » نظریه رمان«او در . وکاچ استای طوالنی در آثار لوحدت ذهن و عین دغدغه

بـه عبـارت دیگـر در حـالی کـه در عصـر . در دوران اخیر وحدت ذهن و عین از هم گسسته است
حماسه ذهن بر عین منطبق بود در روزگار معاصر پیوند ذهن و عین فروپاشـیده و رمـان نمـودار آن 

رد تا در عرصه هنر بـه ایـن تقابـل پایـان ای است که تالش داقهرمان روزگار معاصر نویسنده. است
گــاهی طبقــاتی«دهــد؛ امــا لوکــاچ در  وحــدت ذهــن و عــین را نــه بــه عنــوان امــری » تــاریخ و آ

. کنـد شناختی بلکه به مثابه نوعی آرمان کـه پـیش روی جنـبش انقالبـی قـرار دارد طـرح می زیبایی
نسـبت بـه شـرایط موجـود و هـدف گیری آنها  بنابراین تفاوت علم بورژوایی با مارکسیسم در موضع

بخشد و نهایی آنهاست؛ در حالی که پوزیتویسم روش موجود برای کسب معرفت را مشروعیت می
سان حافظ وضعیت موجود است، رویکرد مارکسیستی با انتخاب نوعی هدف آرمانی بـه نفـی بدین

  . پردازدشرایط موجود می
ها را فارغ از پیوند آنها با کلیت مورد توجه داده انتقاد دیگر لوکاچ به روش بورژوایی آن است که 

هـا را های تخصصی وجود دارد که هر یـک دادهای از رشتهسان مجموعه گستردهبدین. دهدقرار می
لوکـاچ بـر آن . کنـد به شیوه خاص خود و بی ارتباط با دیگر رشته های علمی تحلیـل و بررسـی می

فرایند انتزاع و تجزیه عناصـر در هـر «کشید؛ چرا که های تخصصی دست نیست که باید از بررسی
کننده این است کـه های خاص مسائل و مفاهیم یک رشته ناگزیر است؛ اما نکته تعیینرشته یا گروه

یا این شـناخت انتزاعـی عرصـه جزئـی ... ای برای شناخت کل استای فقط وسیلهآیا چنین تجزیه
بنـابراین مارکسیسـم در . شـودفی برای خـود بـدل مـیکند و به هد خود را حفظ می» خودفرمانی«

شناسد، بـرای آن تحلیل نهایی علوم مستقل حقوق، اقتصاد سیاسی، تاریخ و غیره را به رسمیت نمی
علم تکامـل جامعـه بـه مثابـه : فقط یک علم تاریخی و دیالکتیکی واحد و به هم پیوسته وجود دارد

  ).١٢٩، ص١٣٧٧لوکاچ، (» کلیت
لوکـاچ مـدعی اسـت کـه بایـد . دیگر روش بورژوایی، رویکرد فردگـرای آن اسـتپاشنه آشیل 

شباهتی میان فاعل شناخت و موضوع آن وجود داشته باشد تا امکان حصول معرفت راستین فـراهم 
تواند بـر کـل احاطـه یابـد آید و از آنجا که موضوع شناخت کلیت است و همچنین چون جزء نمی

شود که چـرا علـم بـورژوایی همـواره بنابراین روشن می. ید کلیت باشدناگزیر فاعل شناسایی نیز با
هـای در واقع از آنجا که علم بورژوایی از منظـر فـردی بـه پدیـده. های ناگزیر است دچارکج فهمی
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هـایی نادرسـت ، به طور سیستماتیک گرفتـار دریافـت)شناختیفردگرایی روش(نگرد اجتماعی می
توانـد بـه هـیچ کلیتـی برسـد و در نهایـت ممکـن اسـت بـه فرد نمـیدیدگاه «خواهد بود؛ چرا که 

بی ارتبـاط بـا » امور واقِع «به : ای جزئی و غالبًا به چیزی صرفًا تکه تکه بینجامدهایی از عرصه جنبه
  ). ١٢٩، ص١٣٧٧لوکاچ، (» هم یا به قوانین جزئی انتزاعی

آن در نظــام ) ســاختاری(عیــت نـاتوانی بــورژوازی از دســتیابی بـه دیــدگاه عینــی ناشـی از موق
از منظر لوکاچ در جامعـه مـدرن، کلیـت بـه مثابـه فاعـل شـناخت را طبقـات . داری است سرمایه

تواند به نقش فاعل شناخت دست یابد؛ چـرا کـه کنند؛ اما طبقه بورژوا نمیاجتماعی نمایندگی می
بنابراین بـرای آنکـه . نیستدستیابی به کلیت جز از طریق انحالل دیدگاه فردگرای بورژوازی ممکن 

بورژوازی به فاعل شناخت بدل شود، باید از موقعیت بورژوای خود فاصله گیرد یا بـه تعبیـر دیگـر 
این امر به نحوی دیگر ). ١۶۶، ص١٣٧٧لوکاچ،(حاضر به دست کشیدن داوطلبانه از قدرت باشد 

گاهی کامـل «برای طبقه دهقان نیز معنادار است؛  شـان دسـت یابنـد، از موقعیـتزیرا اگر آنها به آ
شود و بدین ترتیب، بین منـافع و شان در برابر ضرورت تحول تاریخی آشکار میبیهودگی ایستادگی

گاهی آنها رابطه تقابل تناقض گاهی طبقاتی به صورت ای برقرار میآمیز دوجانبهآ شود و از آنجا که آ
گاهی متناسب و سازگار با منافع طبقاتی تعریف شده است ناپذیری تحول ، شناخت فلسفی امکانآ

گاهی طبقاتی این دهقانان در واقعیت تاریخی بی ). ١٧٧همان، ص(» گرددمیانجی نیز ممکن می آ
گاهی طبقاتی  پرولتاریا در جهت منافع اوست، طبقه یاد شده تنهـا فاعـل شـناختی  اما از آنجا که آ

  . کلیت نایل آید تواند در دوران مدرن بی هیچ مشکلی به شناختاست که می
پندارد کـه هـر باوری میتجربه. انگارانه مشکل دیگر رویکرد بورژوایی استباوری سادهتجربه

داده زندگی اقتصادی، هر آمار و هر رویداد خاصی، واقعیتی مهم است، آنها با تکیه بر روش علـوم 
را بپرورند و بـه هـم » خام« توانند واقعیاتکنند که با مشاهده، انتزاع و آزمایش میطبیعی گمان می

. شوندهای مهم بدل میشناختی به دادهحال آنکه واقعیات تنها از خالل گزینشی روش. مرتبط کنند
لوکاچ بر آن است که حتی بی . ناپذیر استدر این راستا نوعی فرایند تفسیری وجود دارد که اجتناب

باوری آن است ایراد تجربه). ٩۶ن، صهما(است » تفسیر«ها مستلزم نوعی تفسیرترین هم نهادگی
داری آفریـده دوران سـرمایه» درست در سـاختار عینـی خـود«های موجود برد که دادهکه از یاد می

شدند و پس از آن نیز چنـین نخواهنـد داری این امور چنین تفسیر نمیپیش از نظام سرمایه. هستند
ه امر واقع به معنای حقیقی آن برسیم، باید اوضاع ب» امور واقع«از نظر لوکاچ برای آنکه از این . بود

  ).٩٩همان، ص(شان را درک کنیم و مشروط بودگی تاریخی
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 معنای کلیت

گاهی طبقاتی«لوکاچ در  وجه تمایز قاطع مارکسیسم از علم بورژوایی، برتـری «: نوشت» تاریخ و آ
بنـابراین ). ١٢٧ان، صهمـ(» انگیزه اقتصادی در تبیین تاریخ نیسـت؛ بلکـه دیـدگاه کلیـت اسـت

در نگـاه لوکـاچ . توان گفت که بنیان روش مارکسیستی، عطف توجه از امر جزئی به کلیت است می
واره است دانشی که در پی کسب کلیت نباشد، شی. کلیت، حقیقت واقعی و موضوع شناخت است

و فاعـل شـناخت  از سوی دیگر نوعی تناظر میان موضـوع. نمایدو جهان را به شکلی وارونه باز می
. بایست کلیت باشداز آنجا که موضوع شناخت کلیت است، ناگزیر فاعل آن نیز می. ضروری است

  . از این رو درک مفهوم کلیت، نکته کلیدی مارکسیسم به مثابه روش است
دست کم پنج مفهوم . کلیت در تالقی لوکاچ به هیچ عنوان مفهومی روشن، ساده و ثابت نیست

مفهوم کلیت نـزد «ای راهگشا با عنوان مارتین جی در مقاله. ان در آثار او ردیابی کردتوکلیت را می
  :کندبندی میاین پنج مفهوم را چنین صورت» لوکاچ و آدرنو

است که لوکاچ را با هگل و دیلتای مرتبط ) کلی(یک مترادف برای تاریخ عمومی : کلیت طولی
گـرا، لی که دیلتای و هگل معتقد بودند کـه دانـش کـلسازد؛ اما تفاوتی نیز وجود داشت در حامی

گذشته نگر است به عبارت دیگر دانش از کل، تنها در انتها حاصل مـی شـود، لوکـاچ معتقـد بـود 
این به معنای آن است که نقش برسازنده ذهنیت در ایجـاد . توان در میانه دریافتدانش از کل را می

  .  کی استکلیت و فرایند شناختی فهم آن اساسًا ی
ای خاص از ساختارها و تمایالت اجتمـاعی متـأثر از جریـان یـک دوره منظومه: کلیت عرضی

هـای دربـاره کلیـت 1استفاده از این مفهوم به نظر ترولچ. تاریخی و یا در یک فرهنگ در کل تاریخ
را  تـر از روابـطای ثابـتاین اصطالح فرایندگرا و در زمـانی اسـت و مجموعـه. فردی نزدیک است

  .کند کند که یک کلیت را به مثابه امری در مقابل دیگری تعریف میپیشنهاد می
این مفهوم بر آن فرض تکیه دارد که یک سوژه تکوینی، یک کلیت بخش، کلیـت : کلیت بیانگر

های  و پـیش از فصـل» نظریه رمان«این کلیت پس از . آوردبخشی پدید میرا از خالل خود عینیت
گ«آخر  شـود و تـأثیر عمیقـی بـر توسـعه متـأخر در آثـار لوکـاچ دیـده مـی» اهی طبقاتیتاریخ و آ

تـوان آن را کلیـت مـی. بیشتر ارتباط داشـت تـا هگـل 2این ایده با فیخته. گرا داردمارکسیسم انسان
های معنادار کلیِت بیانگر، به شکل ظریفـی در تمرکزیافته یا بازتابی نامید از آن حیث که همه جلوه

  .یابدینی آن بازتاب میمرکز تکو

                                                           
1. Troeltsch 

2. Fichte 



      ١۶٩     ...بررسی تلقی های ؛مارکسیسم به مثابه روش

 

یک میدان نیرو از روابط که سازنده عناصری است که بدون ارجـاع بـه کـل : کلیت مرکز زدوده
به بیـان دیگـر . تواند به یک مرکز تکوینی یا بیانگر تقلیل داده شودقابل فهم نیستند؛ اما این کل نمی

ای از بـر هـم بـه عنـوان منظومـه شود؛ بلکـهکلیت به مثابه عینیت بخشی سوژه برسازنده دیده نمی
این استفاده تجدید نظر شـده از کلیـت، مبنـای . شودها بدون منشأیی خاص در نظر گرفته میکنش

  .از انقالب کارگری ناب است 1نقد لوکاچ از تلقی رزا لوکزامبورگ
بایـد در عصـر کلیت به مثابه یک هـدف خواسـتنی بـه سـوی آنچـه بشـر مـی: کلیت هنجاری

نوستالوژی برای کلیت گذشته و حسرت برای آینـده » نظریه رمان«در . رای آن تالش کندفروپاشی ب
   .)١٧۴−١۴٧، ص ١٩٧٧، 2جی(ای است بر هنجـاری بـودن کلیتنشانه

تـاریخ و «برای نمونه در فصول انتهایی . بردزمان برخی از مفاهیم کلیت را به کار میلوکاچ هم
گاهی طبقاتی برد و هم از کلیت هم از مفهوم کلیت هنجاری بهره می» رویلهدیالکتیک و دنبا«و » آ

البته او فهم این امر را بر عهده مخاطب گذاشته و این مسئله بر پیچیدگی آثار او افزوده . مرکز زدوده
به عبـارت . در عین حال باید در نظر داشت که کلیت مد نظر لوکاچ امری کامًال نظری است. است

هـای اجتمـاعی بـا شود بـه معنـای تحلیـل همـه پدیـدهجزء و کل برقرار می دیگر پیوندی که میان
ای نظـری گونهتوان به فرض لوکاچ بر آن است که می. 3است) در اینجا مارکسیسم(ای خاص  نظریه

  .   اند اند و تنها مبنای نظری قابل دفاع را ایجاد کردههای مارکس درست بودهنشان داد که تلقی
  

  مفهوم میانجی 

کاپلسـتون بـر آن اسـت کـه در تلقـی . گری مفهومی است درباره دیگـریتوان گفت که میانجیمی
در منطق ذات ما با مقوالت آشکارا همبسته سروکار داریم؛ مانند جوهر و عرض و علـت و «هگلی 

گری قرار داریم؛ اما هر یک از جفت مقولـه همبسـته میـانجی سان در قلمرو میانجیمعلول و بدین
برای مثال علت با گذر بـه . شود؛ یعنی، چیزی جز خود تو میانجی اوستانگاشته می» یگریآن د«

گونه، همین. شودشود، است که علت میضد خود، یعنی به معلول که چیزی جز علت انگاشته می
، ١٣٧۵کاپلسـتون، (شـود معلول از راه نسبت با چیزی جز خود ، یعنی علت، است که معلول مـی

  ).١٩۵ص

                                                           
1. Luksemburg 

2. Jay 

ها به یک میزان ارزشمند نیستند و البته لوکاچ در این زمینه به نوعی گزینش و البته تفسیر معتقد است؛ چرا که تمام داده.  ٣
، ١٣٧٧لوکـاچ،(نوعی تفسیر اسـت سازی نیز مستلزم و بی تفسیرترین هم نهادگی و قرینه» امور واقع«ترین شمارش ساده
  ).٩۶ص
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در آثار هگل ما زمانی بـه چیـزی بالواسـطه «: دهدز تیلور این مفهوم را چنین توضیح میچارل
گوییم که فی نفسه وجود داشته باشد و ضرورتًا بـه چیـز دیگـری مربـوط و وابسـته می] میانجیبی[

اگـر مـا بـه کسـی بگـوییم ... نـامیم می» باواسـطه«در غیر این صورت آن را با میـانجی یـا . نباشد
امـا . ایـم انگـار کـه وی فـی نفسـه وجـود دارداز او به عنوان موجودی بالواسطه یاد کرده» انسان«

کنیم وجود وی با میانجی یا باواسطه است؛ زیرا هنگامی که از او به عنوان پدر یا برادر یا پسر یاد می
دهد که می هگل معتقد است اندکی تأمل نشان. ای با سایر افراد استوجود او نیازمند داشتن رابطه

خطاست چیزی را بالواسطه بدانیم، چرا که هر چیزی به چیزی دیگـر و در غایـت بـه کـل وابسـته 
  .   1»است

نکته مهم و قابل بحث آن است که در روش مورد نظر لوکاچ هم فاعل و هم موضوع شناخت از 
ثابـه در سـطح موضـوع شـناخت، لوکـاچ امـور را بـه م. شـوندگری ممکن میخالل نوعی میانجی

ها، به معنای بـه  انزوای جزء از کل یا عدم در نظر گرفتن وساطت. گیردهای کل در نظر میمیانجی
روش . واره بورژوازی به جهـان اسـترسمیت شناختن طبیعت ثانوی است که حاصل رویکرد شی

ی دیالکتیک به معنای قرار دادن هرچیز درون کلیت و دیدن نسبت جزء با کل است، به معنـای الغـا
طبیعت ثانوی همان نمود است کـه از طریـق قـرار گـرفتن در . طبیعت ثانوی و وجه بالواسطه امور

  . زمان هستی بی واسطه استروش دیالکتیک پذیرش و رفع هم. شودکلیت به جوهر بدل می
کـه مـزاروش گونـههمـان. های یاد شده خود نوعی کلیت هستندباید در نظر داشت که میانجی

کننـد، خـود های انضمامی کـه کلیـت انضـمامی را ایجـاد مـیوساطت«: کرده استخاطر نشان 
دارند، ) کنندکه به طور متقابل در هم نفوذ می(های جزئی هستند که ارتباط درونی تنگاتنگی کلیت

ها ویژگی یک کلیت را از نفوذ متقابل صفات گوناگون و اشکال گونـاگون وسـاطت بـه این وساطت
  ).۶۴، ص١٣٨٧زاروش،م(» آورنددست می

از نظر لوکـاچ اشـکال سـازمانی . شودگری ساخته میفاعل شناخت نیز از خالل نوعی میانجی
گاهی پرولتاریا با آنهـا و پرولتاریا، و در وهله نخست حزب، اشکال واقعی میانجی گری هستند که آ

ا منطبـق اسـت رسـد کـه بـا هسـتی اجتمـاعی پرولتاریـیابد و به سطحی میاز طریق آنها رشد می
بنابراین در بستر اجتماعی نیز نوعی حرکت به سمت کلیـت در جریـان ). ١١۵، ص١٣٩٠لوکاچ، (

  . کند ها بروز میاست که از خالل برخی میانجی
  

                                                           
هگـل در آن نوشـتار کـه بخشـی از . به ترجمه حمید عنایـت یافـت» ارباب و بنده«توان در بسط این تلقی هگلی را می. ١

کند و عدم امکان وجود ارباب بدون بنده را به بحـث پدیدارشناسی روح است به خوبی پیوند ارباب و بنده را روشن می
  .گذاردمی
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  روش دستیابی به موضوع و فاعل شناخت

  رابطه دیالکتیکی و دستیابی به موضوع شناخت . .١−۴

هـای اجتمـاعی بالواسـطه مشـهود نیسـتند؛ امـا اشـکال پدیدهلوکاچ معتقد بود که ساختار واقعی 
مستقیم نمود هستی اجتماعی، تخیالت ذهنی مغز نیستند؛ بلکـه اشـکال واقعـی وجـود و شـرایط 

کننـد، بـدیهی و در داری زنـدگی مـیبرای مردمی که در جامعه سرمایه. داری هستندوجود سرمایه
ل جانبداری کنند و نکوشند به روابط متقابل درونی و رسد که از این اشکاحقیقت طبیعی به نظر می

ها از طریق آنها با واقعیت  پی ببرند، روابطی که پدیده) گریگرانه، میانجیروابط میانجی(پنهان آنها 
شوند شان درک میشوند و تنها با شناخت این روابط است که این اشکال در بستر صحیحمرتبط می

بـه امـر واقـع بـه معنـای » امور واقـع«طبقه کارگر قادر است از این اما ). ١١٧، ص١٣٩٠لوکاچ، (
  . شان را درک کندبرای این کار الزم است اوضاع و مشروط بودگی تاریخی. حقیقی آن دست یابد
دهد که برای درک درست امور واقع، نخست باید تفاوت میان وجود واقعی و لوکاچ توضیح می

بنـابراین . شان را به روشنی و دقت درک کـردای ما از آنها و مفاهیمهسته درونی آنها، میان بازنموده
هـایی را یافـت کـه شـان جـدا کـرد و میـانجیواسطهها را از صورت معین بیباید از یک سو پدیده

کنند و از سوی دیگر باید بـه درک پذیر میدستیابی به هسته و ذات آنها و شناخت این ذات را امکان
مود بیرونی آنها رسید که شکل تظـاهر ضـروری هسـته درونـی آنهـا بـه حسـاب پدیداری و ن جنبه
ضروری بودن این شکل تظاهری به علت خصلت تاریخی امور واقـع و نیـز بـه ایـن علـت . آید می

ایـن تعـین دوگانـه، ایـن پـذیرش و رفـع . انـدداری رشد کـردهاست که آنها در بستر جامعه سرمایه
  ). ١٠٠، ص١٣٧٧لوکاچ، (رابطه دیالکتیکی است  زمان هستی بی واسطه، همان هم

حاصل این اقدام دستیابی به کلیت انضمامی است؛ اما باید دانست که این کلیت انضمامی بـه 
: نویسـدلوکاچ از قول مـارکس مـی. گیردمیانجی در اختیار اندیشه قرار نمیهیچ عنوان به نحوی بی

اد چندین تعین و در نتیجه، وحدت عناصـر کثیـر امر انضمامی از آن رو انضمامی است که هم نه«
امر انضمامی با آنکه آغازگاه ادراک و بازنمود است در اندیشه به صورت فرایند هم نهـادن، ... است

  ).١٠١همان، ص(» شودیعنی به صورت نتیجه، و نه آغازگاه نمودار می
از . دانـدر از تأثیر متقابـل مـیکند و آن را چیزی فرات لوکاچ تلقی رایج درباره دیالکتیک را رد می

ای در راه شناخت نظر او اگر دیالکتیک را به صورت تأثیر متقابل دو چیز تغییرناپذیر تصور کنیم، ذره
  :ایم؛ زیرا در مثال زیر نیز تأثیر متقابل وجود داردواقعیت اجتماعی پیش نرفته

ی بر اثر ضربه به تغییر مسـیر خورد، اول هنگامی که یک توپ متحرک بیلیارد به توپ ساکنی می 
یابـد؛ امـا تـأثیر متقابـل افتد و این تأثیر متقابـل همچنـان ادامـه مـیدهد و دومی به حرکت میمی
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پـذیر ایـن تـأثیر متقابـل، امکـان. دیالکتیکی چیزی بیش از تأثیر متقابل چیزهای تغییرناپذیر اسـت
. رت عینی تمام موضوعات شناخت اسـتکننده صونیست مگر در پیوند با کل؛ رابطه با کل، تعیین

هر دگرگونی اساسی و مهمی برای شناخت به شکل دگرگونی رابطه با کل و از همین رهگذر به مثابه 
  ).١٠٨همان، ص (شود گر می دگرگونی خوِد صورت ِ عینیت جلوه

میــانجی از نظـر لوکــاچ برداشـت دیــالکتیکی از کلیـت کــه بــه فاصـله گــرفتن از واقعیـت بــی
. تواند در عرصه اندیشه به درک و بـازآفرینی واقعیـت بپـردازدجامد، یگانه روشی است که میان می

شناختی دیگر علوم نیز تبـدیل تفاوت روش یاد شده با روش رایج در علوم طبیعی که به آرمان روش
در ایـن . تواند وجود تناقض و تعارض در موضوع مورد پژوهش خود را بپذیردشده، آن است که می

ناپذیر بـه ها نشان نارسایی درک علمی از واقعیت نیستند؛ بلکه به نحوی جداییوش وجود تناقضر
شـوند؛ با شناخت کلیت، آنها رفع نمی. داری تعلق دارندذات خود واقعیت، به ذات جامعه سرمایه

ه انـد دیـدهای این نظـام تولیـدی بیـرون آمـدههای ضروری که از دل تعارضبلکه به عنوان تناقض
گشـاید، ایـن هنگامی که نظریه، به مثابه شناخت کلیت، راه رفع و حل این تضادها را می. شوند می

هایی که باید در دهد، گرایشهای واقعی فرایند پیشرفت جامعه انجام میکار را با نشان دادن گرایش
همـان، (هـا را واقعـًا رفـع کننـد واقعیت اجتماعی و در جریـان پیشـرفت اجتمـاعی، ایـن تنـاقض

  ).١٠۴ص
  

  تخصیص آگاهی و ایجاد فاعل شناخت .٢−۴

گاهی گاهی تخصیص داده شده، آ ای است که با جایگاه اقتصادی عینی پرولتاریا در هـر منظور از آ
لـزوم تخصـیص ). ٩٨، ص١٣٩٠لوکـاچ، (تواند به آن نایل شود لحظه منطبق است و پرولتاریا می

هـای دربـاره موقعیـت) طبقات، احزاب و رهبران(واقعی های  ناشی از این واقعیت است که اندیشه
گاهی از موقعیتی . های درستی نیستندشان همیشه اندیشهمعین، لزومًا به دلیل جایگاه طبقاتی میان آ

گاهی که با توجه به جایگاه طبقاتی ای وجود توانند داشته باشند، فاصلهشان میکه عمًال دارند و آن آ
ای است کـه احـزاب و رهبرانشـان پـیش روی خـود این فاصله همانا وظیفه دورنمای پر کردن. دارد

اشــکال ســازمانی پرولتاریــا، در وهلــه نخســت حــزب، اشــکال واقعــی ). ٩٨همــان، ص(دارنــد 
گاهی پرولتاریا با آنها و از طریق آنها رشد می میانجی رسد که یابد و به سطحی میگری هستند که آ

  ).١١۵همان، ص(طبق است با هستی اجتماعی پرولتاریا من
گاهی ناشی از این فرض اساسی است که امکان دسـتیابی بـه عینیـت ممکـن  تخصیص دادن آ

. توان دیگران را رهبری کردآفریند که بر اساس آن میدستیابی به عینیت موقعیتی فرادست می. است
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توانند بدون کمک میاما در درون این ایده این فرض اساسی نیز وجود دارد که اعضای طبقه کارگر ن
توان طبقه کارگر را به حال خود واگذاشت لوکاچ معتقد است نمی. به درکی از خویشتن دست یابند

گاهی دست یابد گاهی هرگـز رخ نخواهـد داد؛ چـون . تا به آ هـای سـاختار واقعـی پدیـده«چنین آ
یالت ذهنی مغـز اجتماعی بالواسطه مشهود نیستند؛ اما اشکال مستقیم نمود هستی اجتماعی، تخ

بـرای مردمـی کـه در جامعـه . انـددارینیستند؛ بلکه اشکال واقعی وجود و شرایط وجـود سـرمایه
رسـد کـه از ایـن اشـکال بـه نظـر مـی» طبیعی«کنند، بدیهی و در حقیقت داری زندگی میسرمایه

) گریه، میانجیگرانروابط میانجی(جانبداری کنند و نکوشند به روابط متقابل درونی و پنهانی آنها 
شوند و تنها با شناخت این روابـط ها از طریق آنها، با واقعیت مرتبط میپی ببرند، روابطی که پدیده

گاهی را ). ١١٧همان، ص(» شوندشان درک میاست که این اشکال در بستر صحیح در نتیجه باید آ
  .یگاه فاعل شناخت قرار دادبه پرولتاریا اختصاص داد یا به تعبیر دیگر باید پرولتاریا را در جا

  
  شناختیتناقض روش

کید دارد گاهی با شرایط تاریخی و اجتماعی تأ اعتقاد دارم که شناخت مـا «: لوکاچ همواره بر پیوند آ
اگـر ... گیـرداز طبیعت اجتماعًا باواسطه است؛ زیرا بنیاد مادی آن اجتماعًا مورد وساطت قرار مـی

باید بپـذیریم ... عت در دگرگونی هستی اجتماعی جویا نشویممان را از طبیعلت دگرگونی شناخت
، ١٣٩٠لوکاچ، (» که تغییرات بنیادی در علوم طبیعی در هر زمان، بازتاب تغییراتی در طبیعت است

اگـر . گیـردشناختی و نظری مارکسیسم را در بـر مـیاین استدالل به سرعت نتایج روش). ١۵٢ص
تواند عینی و معتبر باشـد؟ شود، این شناخت چگونه میشناخت ما به وساطت اجتماع حاصل می

  . 1کند تا به این پرسش پاسخ دهد لوکاچ تالش می
چنانکه گفتیم لوکاچ بر آن است که کلیت هم موضوع و هم فاعل شناخت اسـت؛ امـا بـه نظـر 

داری اسـت کـه موضـوع این نظام سـرمایه. اندرسد که موضوع و فاعل شناخت اموری تاریخیمی
اخت را اگر نه ایجاد الاقل شفاف کرده است؛ چرا که منافع اقتصادی طبقـات بـه عنـوان نیـروی شن

در دوران «: شـودداری با آشکاری و خلوص تمـام نمایـان مـیمحرک تاریخ، فقط در دوران سرمایه
واسطه فقط از رهگذر تفسـیر  داری، استنتاج طبقات از واقعیت تاریخی بیهای پیش از سرمایهدوره

» انـدداری، طبقات خود همین واقعیت بی واسـطه و تـاریخیاریخ امکان پذیر بود؛ اما در سرمایهت

                                                           
هماهنـگ کـردن و در کنـار هـم نهـادن ایـن . شـودهـایش یافـت مـیهای مختلف نوشـتهپاسخ او پراکنده و در قسمت. ١

  . دار نکرده باشداستدالالت حاصل نوعی تفسیر است که امیدواریم اصل مباحث او را خدشه
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داری وجـود از سوی دیگر فاعل شناخت نیز تـا پـیش از نظـام سـرمایه). ١٧٢، ص١٣٧٧لوکاچ، (
به عبارت . توان به چنین شناختی دست یافتداری نمیبنابراین پیش و پس از سرمایه. نداشته است

داری ممکن است و پیش از آن نـاممکن و پـس گر رویکرد مارکسیستی تنها در بستر نظام سرمایهدی
  .از آن به گونه دیگری است

شناختی مند کردن مارکسیسم تأثیری در عینیت نتایج و صحت روشلوکاچ بر آن است که تاریخ
پیشرفت فرایند تاریخی او با تکیه بر رویکردی تکاملی معتقد است که مارکسیسم حاصل . آن ندارد

این رویکرد تکاملی به شـکلی طنزآلـود یـادآور حـامی . است و همین امر نشانگر صحت آن است
مرور کوتاهی بر شیوه استدالل او این مسـئله را روشـن . سرسخت پوزیتویسم، آگوست کنت است

گاهی دارای سطوحی است و شـناخت طبیعـت . کندمی شـکار زودتـر از جامعـه آ«از نظر لوکاچ آ
ای که در مورد علم نجـوم کپرنیکـی برپـا شـد، به عبارتی گرچه مبارزه). ١۶۶همان، ص(» شود می
زمان شکل ایدئولوژیک مبارزه طبقاتی بود؛ اما نباید فرض کرد که نجوم کپرنیکی به همان میزان هم
بـد، یاعلوم طبیعی در یـک فراینـد تـاریخی بـه عینیـت دسـت مـی. های پیشین نامعتبر است تلقی
گاهی نسبت به امر اجتماعی در مرحلـه همان ای از تـاریخ و بـر اسـاس شـرایط اجتمـاعی طورکه آ

گاهی پرولتاریا مشروط به شرایط طبقاتی است؛ اما در عین . مناسب رخ خواهد داد بنابراین گرچه آ
  ). ١۶۴همان، ص(حال درست و عینی است 

ی اگـر فـرض کنـیم ذهـن و عـین در کننده نیست؛ چـرا کـه حتـواضح است که این پاسخ قانع
. شوند دلیل روشنی وجود ندارد که گمان کنیم ما در آن مرحله قرار داریمای بر هم منطبق میمرحله

. چنین فرضی مستلزم شناسایی مراحل تاریخی به شکلی عینی و فارغ از خاستگاه اجتمـاعی اسـت
ر حالی است که لوکاچ معتقد است تنهـا این د. ای بیرونی استاین امر نیازمند قرار گرفتن در نقطه

  . تواند مدعی کشف مراحل تاریخ باشدمی -مند استکه خود تاریخ-مارکسیسم 
تواند و ماتریالیسم تاریخی می«: بندی کرده استلوکاچ این پاسخ را به صورت دیگری صورت

حقـایق ... بینجامـد باید در مورد خودش به کار بسته شود؛ اما این امر نبایـد بـه نسـبی بـاوری تـام
انـد و بـه حقایقی در درون یک نظم اجتماعی و نظام تولیدی خاص... گوهرین ماتریالیسم تاریخی

همین عنوان، و فقط به همین عنوان، ادعای اعتبار مطلق دارنـد؛ امـا ایـن امـر نـافی آن نیسـت کـه 
ها و مجموعه حقـایق شان از مقولههای دیگری پیدا شوند که به علت ذات ساختار اجتماعیجامعه

رسد؛ اما مشـکل تر به نظر میکنندهاین پاسخ قانع). ۴١۵، ص١٣٧٧لوکاچ، (» دیگری پیروی کنند
. آنجاست که برخالف ادعای لوکاچ نتیجه آن ناشی از اعمال ماتریالیسم تاریخی بر خودش نیسـت

گاهی به طور اجتماعی مشروط باشد، تغییر در شرایط اجتماعی فاعل شن اخت، شناخت او در اگر آ
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این در حالی است کـه لوکـاچ بـر آن اسـت کـه دیـدگاه . مورد موضوع شناخت را تغییر خواهد داد
داری عینی است؛ اما چنانکـه جامعـه دیگـری پدیـد آیـد مجموعـه پرولتاریا نسبت به نظام سرمایه

پرولتاریـا  بنابراین صحت دریافـت. ها و حقایق دیگری برای تحلیل آن جامعه ضروری استمقوله
مشروط به تاریخ و شرایط اجتماعی نیست و چنانکه پیشـتر گفتـیم چنـین ادعـایی نیازمنـد اتخـاذ 

اتخاذ چنین موضعی به معنای عدول از ایـده . موضعی بیرون از مناسبات تاریخی و اجتماعی است
گاهی با میانجی   .گری اجتماع استکسب آ

کید بر صحت  منطقی و استداللی و وجـه انتقـادی روش یـاد پاسخ دیگر لوکاچ به این مسئله تأ
روش مارکسیستی از آن رو بر روش بورژوایی برتری دارد که درک بهتری از جهان را ارائه . شده است

گاهی را بر سطوح دیگر برتری می. کند می کند که این امر  دهد و ادعا میبنابراین لوکاچ سطحی از آ
اش گسسـته پیوند خود را با هستی اجتماعی بر سازنده نه به آن دلیل است که یکی برخالف دیگری

گـاهی بـا جایگـاه  -چرا که چنین گسستی ممکن نیست -است بلکه بـه آن دلیـل اسـت کـه یـک آ
گاهی دیگر به بی واسطگی اقتصادی و اجتماعی طبقه به عنوان یک تمامیت منطبق است حال آنکه آ

شـود کـه تحلیـل ین موضوع مشخص میتفاوت آنها در ا. منافعی مشخص و موقت چسبیده است
شان از آن وجود اجتماعی که محصول آن هستند، تا چه حد ژرف یا سطحی، دیالکتیکی یـا هرکدام

بـرای ). ١٠۵، ص١٣٩٠لوکـاچ،(پرستانه است وارهبت -انتقادی یا ایدئولوژیک -مکانیکی، عملی
از مناسبات اجتماعی قائل شـویم  ای بیرونپذیرش این استدالل نیز بار دیگر الزم است که به نقطه

گاهی با هستی اجتماعی را ارزیابی کنیم اما لوکاچ، حتی در . تا با تکیه بر آن انطباق یا عدم انطباق آ
  .  ماندبنابراین مشکل همچنان باقی می. همین عبارات، قائل به وجود چنین موقعیت بیرونی نیست

. ی طبقه یا به تعبیر مانهـایم طبقـه روشـنفکر اسـتتنها راه باقیمانده اعتقاد به نوعی روشنفکر ب
تکیه بر حزب پیشـرو . لوکاچ دست کم در برخی از موارد به سمت چنین رویکردی پیش رفته است

گاهی نمونه مشخصی از میل نخبه عـدم . گرایانه رویکرد لوکاچ استو روشنفکِر تخصیص دهنده آ
شـود کـه رویکـرد انقالبـی روش جـر مـیسـازی همـه امـور منگرایی به نسـبیپذیرش چنین نخبه

-کند و اتخاذ آن بسیاری از مفروضات اصلی این روش را کنار میمارکسیستی را با خطر مواجه می

  .گذارد
  
  بندی جمع

مارکسیسـم . گرفـت تـا یـک نظریـه نـابلوکاچ مارکسیسم را بیشتر به مثابه یک روش در نظـر مـی
س معنا داشت و ضـرورتًا بـه معنـای پـذیرش نتـایج ارتدوکس از نظر او تنها در پذیرش روش مارک
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گـاهی طبقـاتی«لوکاچ در . شدهای او نمینظریه  درک... در واقـع وظیفـه مـا«: نوشـت» تاریخ و آ
ــه  ــاربرد درســت آن اســت و ن ــارکس و ک ــایی» اصــالح«درســت ذات روش م ــه هــیچ معن » آن ب

  ). ٨١، ص١٣٧٧لوکاچ،(
کلیـت هـم موضـوع . بـه کلیـت انضـمامی بـودشناسی مارکس دستیابی از نظر او هدف روش
از نظر لوکاچ برای شناخت کلیت باید پیوند میان امر جزئـی و کلـی را . شناخت و هم فاعل آن بود

او . شان جدا کرد و به جوهر آنها دست یافتتشخیص داد و بدین وسیله امور را از ماهیت بالواسطه
مستلزم در نظر گرفتن تاریخ امور جزئی اسـت روش دیالکتیک . نامیدچنین روشی را دیالکتیک می

مسئله آن است که این روش در مورد خـود روش مارکسیسـتی . تا جایگاه آنها در کلیت روشن شود
مند اگر روش مارکسیسم نیز تاریخ: بنابراین لوکاچ با پرسشی دشوار مواجه بود. نیز قابل اعمال است

هـای علـوم طبیعـی یـا رویکردهـای برتر از دیگر روشاست به چه دلیل باید آن را عینی شمرد و یا 
  بورژوایی دانست؟ 

های او لزومًا به اتخاذ نـوعی موقعیـت بیـرون از پاسخ. لوکاچ در پاسخ به این پرسش مردد بود
اما اتخاذ چنـین . شدگرایانه منجر میشرایط تاریخی و اجتماعی گرایش داشت که به تمایالت نخبه

ایـن امـر . از برخی مفروضات اصلی روش ماتریالیسـم تـاریخی بـود پوشیموضعی مستلزم چشم
شناسی انقالبی بود که تالش داشت همه چیز را در درون تاریخ قـرار دهـد و بـه مثابـه تناقض روش

جزئی از کل در نظر گیرد؛ اما درست به همین دلیل قادر نبود خود را به عنوان جزئی از کل در نظـر 
  .   گیرد
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