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  مقدمه
عشق  مفهومِ  ظهورِ  ،کند. اين مقالهفلسفه و ماترياليسم تاريخی اشغال می در مرزِ را ای آستانه یفضاي عشق جنسی سازوکارِ 

با فويرباخ  اشدرگيریمارکس و  متقدمهای نوشتهدر که  اليسم هگلی و ماترياليسم فلسفیبين ايده از بحث و مجادله را جنسی
پيشرفت اين جريان در  کوشد تامی ،متقدم های فلسفی و انتقادینوشته اين. مارکس در کندپرورانده شده بود، بررسی می

کند که کار و فعاليت انسان را شود و به سوی گفتمانی حرکت میپراتيکی را شرح و بسط دهد که از فلسفه دور می هانوشته
در مقطعی که يازده تز خود  مارکس رسد کهنظر میکند. اگرچه بههمچون بنياد پراگماتيک هستی انسان در جهان درک می

 یماترياليسمبنياِد  ،اوليه هایپژوهش اما همان، کندسفه بازنمايی میگسستی را از فل، دهدی فوئرباخ بسط میرا درباره
 فقراتِ ستون در حکمو  بر آن استوار هستندمتأخرش های سياسی و اجتماعی نوشته اغلبدهند که را شکل میديالکتيکی 

های نوآوری ازبه ماترياليسمی که  دست يافتن. برای کنندبسط داده شد عمل می سرمايهدر اش که های اقتصادینظريه
» انسان سوبژکتيوی سويه«کند، به پلخانف اشاره می چنانکهانگلس)،  ، الزم بود که مارکس (وبهره ببرداليسم هگلی ايده

مجبور نشوند  تا«، »بدهندارائه زندگی انسان  وجوهی ماترياليستی برای همه تبيينی توانمی د چگونهفهمنب«بپردازند و 
تر قدرتمنداليسم را در سپهر معينی ايدهبنابراين،  و گردندی بازتآليسايده هایديدگاهبه  پيوستهو  گذارندبرا زيرپا ول خود اص

 سوبژکتيوغيرمادی و  ظاهراً  هایهتجربی شرحی درباره توانستندمی مماترياليس بايد از طريقمارکس و انگلس  )1( »بدانند.

مواردی که آن دو به بررسی اين موضوع  ترينجالبيکی از  ،به نظر من بدهند. اوحسانی فعاليت  یبارهتوضيحی درانسان، 
  )2(.است عشق جنسیپردازند، مفهوم می

شايد  گويدبه کنايه می مارکس )3. (کنددفاع می نقد انتقادیجماعت  در مقابل از مفهومِ عشق ی مقدسخانوادهمارکس در 

استعاليی آليسم ايده ی هگلیِ شيوه از دفاع با هدفِ  ،رد مفاهيم فويرباخی عشق در انتقادینقد  برای موضوعترين جالب
تر از خطرناکاست، و هيچ چيز  شورخالص شود. عشق يک  عشقابتدا تالش کند از «که باشد اين ، شنادرستخودبينانه و 

با «هگلی » جدل« یروياروي ــ »شهوانی ی استودنم«است که عشق اين واقعيت  )4( »برای آرامش دانش نيست.شور 

برای انسان ديگر بدل کند، بلکه حتی از او يک ی ابژه مقولهکند که انسان را به قناعت به آن نمی فقط«ــ که  »شر "اين"
 ماند، همانا در مغز پنهانی تکين شروِر... بيرونی که درونی باقی نمیکشد، اين ابژهی معين و واقعی بيرون میابژه

، بر نشاندآن را به جايش می ی ايدهگذارد و کنار می واقعيت مادی را، که نقد انتقادی تیِ ليسآايده هگلیِ  ديالکتيکِ ) 5(»است.
به طور  {عشق}زيرا  شوردمیعشق  اولويتايده و  عليهو  کند،پافشاری میروند آگاهی  مطلقِ  غيرمادی و درونی بودنِ 

 به نظر ،عشق» انتزاعی شورِ « بر انتقادی نقد پافشاریريشه دارد.  كالبديافتهانسان  جسمانیناپذيری در قلمرو مادی و جدايی
گونه هر  ميانجی،بی چيز زنده، هرچيزهر مخالفِ عشق نيست، بلکه  مخالفِ فقط انتقادی  نقد«مارکس بدين معناست که 

عشق برای  ترتيببدين )6(»آن از قبل دانسته نيست.» به کجای«و » از کجا«که  است واقعیی هرتجربه و ی حسیتجربه

، به مثابه محصولی تاريخیايدئولوژی عشق در ، نه دارد جایدر درون و  تن  از اين حيث کهاست،  عشق جنسیمارکس 
 سرمايه جلد اولو مارکس در  سيمتر منشا خانواده، مالکيت خصوصی و دولتکه انگلس بعدها  ايدئولوژی عشق در  طورنهما

   کند.توصيف میآن را 
مفهوم  ،ز اين لحاظ) ا7( »غيرانتقادی و غيرمسيحی است. ماترياليستيک عشق «کند که استدالل می شيطنتمارکس با 

 مشروط و عمالً  تاريخاً  جهانورزی فعاليتی است که فرد واقعی را در عشق :را انجام دهدماترياليسم  کارِ  تواندمیعشق 
 ،عشق غيرمادی ، ماترياليسم است؛عشق«کند، می تاکيد جوهر مسيحيتهمانگونه که فويرباخ در کند. می تصديقموجود 

وجود دارد، و تمامی حواس به مثابه در ارتباط با عشق جسمانی  نی برلذتِ تملموس و مب یواقعيت )8(»خيال واهی است.
، دريافتن، خواستن، کردندرنگکردن، فکرکردن، اسحساديدن، شنيدن، بوئيدن، چشيدن، « ــ »های اجتماعیاندام«

از لحاظ شکل عمومی  اً مستقيمهايی که اندام مشابه ،او یيافتهتهای فرديخالصه تمامی اندام -ورزيدنکردن، عشقعمل
، یانسانواقعيت  فِ تصراين  )9(.آن ابژه تصرفعبارتند از  ،ابژهبه  رويکردشانيا در  شانابژکتيو ، در رويکردهستند

، اراده(»ِ حواس عملی«و تعامل حواس که شامل  تکوين )10(»است. یتائيد واقعيت انسان عبارت از به ابژه، شانرويکرد

 فعاليت و بنابراين» دنياب، هستی میانسانی شده طريق طبيعت از ،شانهایاست، فقط از طريق وجود ابژه«عشق وغيره) 
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همانگونه که   )11. (اندانساننوع  هستیی به طور مادی سازندهکه » روابط انسان با جهان«يعنی  شوند،محسوب می

ما حضور  ایاصل پايه به" انسان و انسان"ی اجتماعی بين رابطه« عبارت از اين است که ورزيدن، عشقگويدمی فويرباخ
روشی ، حسی با جهان تعاملاين  )12(»کند.میبرقرار  نهفعاالها را روابط بين انسان که تا جايی ،بدل شود در جهان مادی

 در نفس انتزاع ِ  ردِ  را از طريقِ فويرباخ  »ماترياليسم حقيقی و علم واقعیِ «، و سازدخود را برمیجهان است که در آن 
    )13.(کندآشکار می آليستیايده نهشتیروند ديالکتيکی خود

 ماترياليست ی پايينشْ ؛ نيمهمتوقف شدی راه يک فيلسوف در نيمه در مقام ]فويرباخ[او «گويد: می مزاح از سرانگلس 
بايد  اوالً متعدد ادعای باال مهم است.  هایظرفيت کندوکاو درهنوز هم کنار، شوخی به )14(»اليست بود.ايده يشْ باال ینيمه و

 یديالکتيک هگل[روش ديالكتيكي من} ... دقيقاً نقطه مقابل آن {«که  ياد آوريمبه سرمايه  اش بهدر مقدمهرا ادعای مارکس 
و برگردان  در سر انسان مادیجهان ، هيچ چيز ديگري نيست مگر انتقال و ترجمان ایامر ايده است...  ]پديدارشناسیدر 

ی عقالني آن، درون پوستهی تا هسته«{هگلي} وارونه شود بسيار مهم است که ديالکتيک ) 15(»های انديشه.آن به شکل

درستی اين امر را بازتاب دهد که جهان مادی مقدم هتا ب وارونه شودايد اگر ديالکتيک هگل ب )16(»د.شوکشف اش عرفانی
ماترياليست که بر  و بدين ترتيب، فويرباخِ  پايش روی زمين قرار بگيردکه  نحویبه وارونه شود،بايد  نيزاست، فوئرباخ 

تغييرجهت  با( حالت ايستاده ه با جهان درهمواجسپس  .شوداش لسفهگر فنيروی هدايت کند،تأکيد می عشق جنسی ميت اساسیاه
مارکس و  همراه باتا ی انسان واقعی با انسان واقعی به ما امکان خواهد داد ههمناسب بدِن استعاری فوئرباخ)، تقدم مواج

  . رويمبه پيش ماترياليسم تاريخی  کارکردِ  ازشان شرح و بسط در انگلس
 یسازندهو فعاليت  تجربهاينکه آن عشق است، و تقابل با  در عشق جنسی ی فرعیمسئله ظاهراً  ،گذاراين در اوج ی نقطه

ی مواجههبه  افزودهبه عنوان يک  هنگامی که حسی. فعاليت چه تاثيری بر درگيری حسی انسان با جهان دارد انسان
سازد. ی ماترياليستی انسان را میاجتماعی در نظر گرفته شود، شالوده یفعاليت همچون هابين انساناصلی  ختیپديدارشنا

های سنتدرون های مارکس و انگلس از در نوشته عشق جنسیی ايده بسطی به نحوه برای فهم اين موضوع، ی حاضرمقاله
رشته  در حکمِ  عشق جنسیه چگونه دهد کنشان میپردازد، و می ستندمظهر آن هاسپينوزا و فويرباخ که فلسفی ماترياليستی 

ساموئل  کار بررسی هکرده است. بخش دوم مقاله ب عملماترياليسم تاريخی  فکریکار  پراکسيس گيریشکلدر مفاهيم  پيوندِ 
در هر متن  عشق جنسیارجاعی فعاليت خود کاربردِ و  ،عشق جنسیمفهوم از آثارشان  پردازد تامی و فريدريش انگلس دالنی

پردازد: چه زمان می عشق جنسیبه زمان  ،و آخرين بخش مقاله ،سومين. درک کند گيری خود آن متنی شکلرا در زمينه
  انقالبی پديدار شود؟ یپراکسيستواند به عنوان می عشق جنسیو چگونه 

  
  تبارشناسی عشق جنسی

 یبارهاو در ـ ايدئولوژيکی بورژوايی آرزویمرگش ازدواج کرد و به  در بسترو به خواست او  تنهاانگلس با ليزی برنز 
 ناگزير پيامدِ يک  ، ظاهراً ی جنسی داشترابطه ،با خواهرش جنی برنز اواز  پيشو  ،با ليزی انگلستسليم شد. اما اينکه آبرو 
 یبارهنويس انگلس درحالطور که شرحزندگی جنسی انگلس نيست. آن یبارهتحقيق در اين مقاله لزوماً  هدف گرچه، است

بخشيدن مشروعيترا برای دولت يا کليسا ادعای که  نشداين باعث نه اعتقادات و نه عواطفش « نويسد:ازدواجش با ليزی می
مرگش ازدواج  با او در بستر ،بدهد به ليزیرا لذت  واپسين اينکه. اما برای بپذيرداش ی انسانینزديکترين رابطهبه 

 برایرا  ی)، اصول ماترياليسم تاريخ١٨٨٤( منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولتش متأخر انگلس در اثر )17(»کرد.

داری تداوم سرمايهبرای  يیپيروزی ايدئولوژی بورژوادر که  بردکار میبخشی بهتحکيم هایيدئولوژیا تثليث یدرباره تحقيق
وقتی ازدواج « کند کهاستدالل می ،دهدچنين تحقيقی را انجام می تاريخ بهشناسی انسانبا کاربست  عمدتاً که  او موثرند.

، که »آمدصحنه  به رویديگر جنس انقياد يک جنس توسط  همچوندر تاريخ ظهور کرد... بار  نخستينبرای همسری تک
ای پيشرفت برای عده در آن رفاه و از اين لحاظ که، استعقب داری و ثروت خصوصی ... نسبتا يک گام به برده با همراه«

سبب ازدواج  ای کهی بيشتر شرايط تاريخیتوسعه اب )18(».شودمیو محروميت ديگران حاصل  بدبختیاز طريق 

 تقسيم اقتصادیذيل  که مراتبی روابط جنسيتی راانگلس ساختار سلسله ،و ثروت خصوصی شد داریهمسری، بردهتک
  :دهدقرار میبين بورژوازی و پرولتارياست  معروف
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به وضوح آشکار شود، مرد بيان می فردِ منحصربه برتریِ  دربين زن و مرد را که  تضادِ  ]همسریاج تکوازد[«
 و تقسيمابتدای تمدن  از که جامعه گذاردرا به نمايش میهايی همان تضادها و تناقض كوچك یدر اندازه ]و[کند می

 امری ،ازدواج تكوين )19(».است مواجه بودهها آنبا  ها،آن يا غلبه بر كردنبه طبقات، بدون توانايی حل شدن

 اصلی یهستهبا  موضوع ؛ اينكندظهور میبرای تقويت تمايزات طبقاتی  راهی در حكمايدئولوژيک است و 
ايدئولوژی ِعشق  یتوسعهو  رشد است بر مبتنیهمسری ازدواج تک ،براينعالوه .همخوان استماترياليسم تاريخی 

 تحکيمِ  تقويت وبرای  های سياسی و اقتصادیضرورت تابعيافت و  تکوين» ایعشق شواليه«که در شرايط تاريخی 
کردن ازآميزردر  گرايششکه بورژوازی به خاطر  فئودالی است یبازمانده ،»عشق«. بنابراين شدفئودالی  ازدواج
های حقوقی، ها، مجادالت، پروندهدر جنگخود را « شو در بدترين شکلاست،  حفظ کردهی بين زن و مرد رابطه

  )20(»کند.آشکار می کشی يکی از ديگریو هر نوع امکان بهره ها، طالقخانگیدعواهای 
 فعاليتانگلس اصرار دارد شود که میچيزی پديدار همسری، عشق، و نهاد قراردادی ازدواج تک یايدهدر تقابل با  اما 

و همچنين  انگلسشخصی  ياتتجرب از  رو متاثملهم بدون شک  عشق جنسی اين مفهومِ  است. »عشق جنسی« بسيار متفاوتِ 
 شناختنرسميتبهاما ، دهدرا سرمشق قرار مي اروس عشق جنسیْ . استعشق آزاد در آن دوره رايِج گفتمان فرهنگی 

تحول يافت که مبتنی است  مبهمبه يک ترکيب عاطفی  در عصر مدرن، ،توسط پيشينيان نيازها و اميال جسمانی یپيرايهبی
با  که، )»است شده دگرگونیدستخوش  در طی هشتصد سال گذشته... عشق جنسی...«(نيازها و اميال جسمانی  همانبر 

، نابراين) ب21(شود.می آميختهتاريخی است،  یو خود محصول شودمیناشی ما  تاز شرايط فرديكه  ایگيریويژگي جهت
 عشق جنسی. قابل قرار دارداست در ت )embodied affect( يافتهپيكری که عاطفهاز اين حيث با ايدئولوژی عشق  عشق جنسی

شود هر دو طرف ای از شدت و مدت را داراست که باعث میدرجه«و » دهدمستلزم اين است که معشوق عشق را پاسخ «
 اولشرط ) 22(»ی بزرگ است.افاجعه کمدستاحساس کنند که از دست دادن ديگری و جدايی، اگر نه بزرگترين فاجعه، 

 دوسويگیمبتنی است بر اين جايگاه دارد و  »برابر با مرد جايگاهی« كند كه زن نيزمیاذعان  زيرا ،مهم است عشق جنسی
عشق  هيجانِ شدت «کند که انگلس استدالل می :شوريدگی است فرازونشيباذعان به  دومشرط  (که به معنی رضايت است).

عميقا عاطفی و غريزِی  جسمانيهای مولفه) 23(»بسيار متفاوت است، به ويژه در ميان مردان.مدت  لحاظاز در افراد جنسی 

؛ طلبدشويم، اما بدن ما آن را میندانيم چرا و چگونه به بدنی ديگر جذب میضرورتاً شايد . داردتوجه ارزش  عشق جنسی
اگر  داريم، ارتباطي ندارد.ها آن كه از یاحساسمان به های جنسیيا توصيف ماهيت جاذبه توانايی ما برای به کالم درآوردن

ای دارد های عاطفیدارد، با اين حال اصرار دارد که بدن واکنش هايیترديد عواطفچه انگلس در مورد زبان احساسات و 
 از خود، شکند بدن و تجربياتکه استدالل می استاسپينوزا  امر يادآوراين ) 24(بر فرايندهای فيزيولوژيکی.مبتنی است که 

بدن و كه  از اين لحاظ، کند، قرار دارندتوصيف می ) plane of immanence( »ماندگاریسطح درون«آنچه دلوز در همگی 
كه از عواطف داريم، از  ای. به نظر اسپينوزا، و همچنين انگلس، تجربهدانيهما يک از مادی و يكسانهايش هردو بهکنش

به  مانو جسمی ميِل جنسی آگاهي ما از با عشق جنسی اگر بخواهيم عاميانه بگوييم، .ناپذير استبدن تفکيک از مان تجربه
ی جنسی با داشتن رابطه همانا عشق جنسی. استدرگير  ،شودانجام می ميلآن  براساسكه  یکنشاز طريق  فردی ديگر،

، آگاهی از خود و آگاهی از ديگری دوسويگیرضايت،  اين امر یخواهد؛ الزمهرا میا م و او شيمخواهکه می است کسی
دارد، خود از افراد ديگر  كه ایبا آگاهی رابطهدر  ،ایيا سوژه فرددارد که هر ريشه ای گستره در يیاسپينوزا اخالقاست. 

 ــشناخت  باالترين سطحِ  کردن درعمل، عشق جنسیی شرکت در بنابراين الزمه شناسد.می )را به نحو مكفی (و به درستی
  اخالق است. نوعاست و انجام اين کار با هدف ارضای متقابل و ارتقای خود و ديگری، واالترين  ــ شهودیشناخت 
رغم گسترش فحشا و زنا به مثابه که به انگلس نيست. انگلس به صراحت اذعان دارد یهزمان ،عشق جنسی یهزمان اما

بنابراين  )25(کشی وجود دارد.فروشی و جانمازآبعفت ،سکسگفتمان  پيرامون همسری،پيامدهای تاکيد بر ازدواج تک

بين شود، فقط به اين دليل که فراخوانی آن در در قلمرو اجتماعی، به افق کمونيستی منتقل می عشق جنسیترين بيان حقيقی
ی پرورش مردانزنان و کند که نسلی از ای را تصور میآينده انگلس ،يند است. بنابراينااش ناخوشمعاصران ويکتوريايی

زمانی که اين افراد در جهان باشند، برای آنچه که «د، تسليم شون شدنخريدهبه  يا بفروشندشان را »عشق« بدون آنكه ،يابند
و افکار عمومی  دهندکار خود را انجام میها ؛ آننيستندقائل ارزش  ، پشيزیها بايد انجام بدهندکنند آنفکر میامروز ديگران 

 یبنابراين در آينده) 26((ايتاليک اضافه شده است).» بس. قضاوت خواهد كرد و هر فرد عملی دربارهبا آن متناظر نيز 
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رسميت شناختن و نيز به بر اساس اصوِل برابری و دوسويگیبه ديگران مان های جنسیکششآزادانه به  توانيممیکمونيستی، 
تا  ،پراکسيسپراتيك ــ فعاليت،  در حكم عشق جنسیاين  ها را اعمال کنيم.و آن گفته پاسخذاتی خود به مثابه افرادی خاص 

  شکل خواهد گرفت. ــ فلسفي باشد یکه كنشي مبتنی بر شالودهجايی
تاييدگر  ایپديدارشناختی یمواجهه، در اصل يک »دهدمستلزم اين است که معشوق عشق را پاسخ «، چون عشق جنسی

که فويرباخ در نقدش  همانطور. رساندميی ماترياليستی فويرباخ فلسفه منشاء آن را بهای که انگلس زندگی است، مواجهه
، زيرا وحدت آنان منشاء تکثر آورندوجود میهبانسان واقعی را ابتدا زن و مرد با هم «، کندبر زندگی رهبانی اشاره می

رسد که انسان بدون وحدت جنسی زن بديهی به نظر می تقريباً  ،نظرهرچند از يک نقطه )27(»ها.است، منشاء ساير انسان

. کنداثبات می ،جنسی زن و مرد ، به مثابه وحدت ضروریِ را »تو«و » من«بين  آغازين یمواجههو مرد محتمل نيست، اين 
 ایافزوده عنوانبه  از جنس تفاوت زدودن«و » نياز (طبيعی) عشق« انکارِ  درکه مسيحيان  روطاجتناب از اين آميزش، همان

ی فويرباخ، کند که فلسفهس استدالل میلاگر چه انگ) 28(دهند، احمقانه است.انجام می دشواريبه  »تصادفی و بارمشقت

با اين وجود ،  انسان به خودش و براي خودش استانگارِ گونهانسان فرافكني ايگونه كند،انكار مي رازماني كه دين حتی 
ای مبتنی بر عواطف است، رابطه ايرابطه دينی فويرباخ، عقيدهبه« )29(ی فويرباخ قائل است.انديشهاحترام زيادی برای 

حقيقتش را مستقيم و  اكنونقلبی بين انسان و انسان که تا کنون حقيقتش را در بازتاب خيالی واقعيت جستجو کرده است... 
اگر نه واالترين شکل،   ،به نظر فويرباخسرانجام، عشق جنسی  ،نيافته است. بنابراي "تو"و  "من"عشق بين  در بدون واسطه

است او  عجزناشی از كه  دهدنسبت مياليسم فويرباخ به ايده را اينانگلس ) 30(»ست.او دين پراتيكيکی از اشکال واالی 

به مثابه  دوستی، محبت، ايثار، و غيره ، عشق جنسیها مانند بين انسان سويهتمايل دوپذيرش روابط متقابل مبتنی بر «در 

نکته اصلی برای .. .پيوند دهد خاص که برای او هم به گذشته تعلق دارد ديني هبرا ها آنآنكه بدون ــ  ذات هستندبهقائمچه آن
درک  حقيقينو و  ديني در حكم راها آن{معتقد است كه} بايد او اين نيست که اين روابط خالص انسانی وجود دارند، بلکه 

برای بازگرداندن است تالشی  ،»دوسويهتمايل « مثابهبه » روابط متقابل«بر  تأكيد )31((ايتاليک اضافه شده است).» دكر
از  نوع انسانرب اتجکه ــ اين روابط برفراز واقعيت اجتماعی. اين گذشته آليستي ايدهفويرباخ به ماديت در تقابل با ترفيِع 

که از بکارگيری آثار اوليه ماركسيستي مفهوم مرکزی يعني  حل موجود نوعي است،م متقابل در آن قرار دارد ــ مناسباتِ  اين
  )32(.مشتق شده استهای فوئرباخ در نوشته» نوع«واژه 

 موجودو از آن طريق به مارکس رسيد. به نظر مارکس  اقتباس شدتوسط فويرباخ از اشتراوس  نوعیموجود ی ايده
اين که  حيثبرای خود وجود دارد، و از اين  ، وخود ، بهخود وضعيتی است که در آن انسان به طور طبيعی از  نوعی
است که در آن انسان خود را  ايبدویشكل  ــتوليدمثل و غيره برای منفعِت متقابل،  ــديگران است  وجودمستلزم  وجود

  تاريخ انسان باشد. بعدیتحول هرگونه  بنيادای انسان اجتماعی است و بايد ريشه ، ذاتنوعی موجودشناسد. می
 گذاری روی انسانمشترک و سرمايهی نفع اش با ايدهههمواج نخستين ،انسان از خود به عنوان عضوی از نوع آگاهي

که را زندگی اشتراكي  هايشکل یتوسعه كه شناسیانسان بر است مبتنی عمدتاً است: توضيحات مارکس در اين مورد ديگر 
 هاانسان« شود:مي متذكر گروندريسهمارکس در كند. چنانكه در جوامع پيشاتاريخ به وجود آمدند، توصيف مياز تقسيم کار 

 )33(».شودپديدار می حيوانیی رمه، کالنی وجودنوعی،  وجود همچون در آغازيابد. او ا از طريق فرآيند تاريخ فرديت میهتن
آن  قمارِ مان برای توانايیدر  ما فرديت بنيادِ ؛ به خود و ديگران احترام بگذاريم تا به عنوان افراد تداوم داشته باشيمما بايد 

که يکپارچه،  شودهمبودي به تصور آورده مياست که در آن كليت  تنوعي از »نوع«. استک اشترا احساسي ازفرديت در 
 همچون ، نوعي است كهنوعی موجودبه مثابه  نوع ريشه در طبيعت دارد، انسان چون  است.مادی شدت بهو  ناپذيراجتناب

برای حفظ زندگيش  حساني(از طريق فعاليت  برای توليد خودهم طبيعت را  ،کنددر طبيعت ارگانيک زندگی میکه حيوانی 
ست. انسان طبيعت را مصرف و آن را ه نيز طبيعت ،محصول طبيعت ، به عنوانهمچون خوردن، نوشيدن و غيره) و هم

دهد که ، خود در درون طبيعت است. مارکس ادامه میکنددرک می شيء در حكمکند، و همان زمان که  طبيعت را توليد می
 نگريکل«بسيار شبيه  .  اينشودساخته میها برای توليد و مصرف نوعی از طريق اين فعاليت موجودانسان به مثابه 

 يبارهی او درو نظريه ،در ماديت مطلقش خدا (يا طبيعت) درون ماندگاري ،رسدمی نظربه ا ينوزاسپ »راديکال
  )34(.گيردشكل مي ماندگاردرونها درون آن ها و ابژهسوژه بنياديعاطفهو  وجوه هستیکه توسط ماندگاري درون
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 آيد.به شمار ميماترياليسم  مهمِ  بسيارپردازان يکی از نظريه که در نهايت از اسپينوزاست آشنای خوانشاين  مطمئنا
(به عنوان معلول  natura naturataجوهر و علت) و  (به عنوان  natura naturataکه فشارد پاي مياسپينوزا بر اين واقعيت 

ماند تا قائم به ذات باقي ميبا يکديگر پيوند دارند: از يک سو، علت متقابل  ماندگاريدرونيک از طريق  )35( )حالتو 

 معناييتك«و » معنايي صفاتتك«در آنجا اينکه ماند و باقی می» علت«؛ از سوی ديگر، معلول يا محصول در توليد كند
همه بيانگر يک جوهرند:  چرا کهوجود دارد، بدين معناست که به نظر اسپينوزا همه مساويند » حالتمندی معناييتك«و » علت

 طبيعت ترکيب بيان مختص اشمنديحالت که دهدمی رخ تا جايي فقط ،كندظهور مي تکينگی يک که لحظه هر) 36(طبيعت.
توسط  قسماً که  استطبيعت  گيآميزي بالقوهبه دليل هم ،کنيمظهور میتکينگي  مثابه به دافرا عنوانبه جايي كه ماتا  .باشد

 ماندگاردروندر آن کليت هاي ديگر ابژهافراد و  ما و تاثيرپذيرفتن از گذاريتاثير باشود، همانگونه که ذهن ما تعيين می
، بيان كرد» خدا (يا طبيعت)«ي كه اسپينوزا در گزاره همانيي ايندليل معادلهبه ،اين ماترياليسم راديکال شود.تعيين می

به  ،انداست، و همانطور که برتراند راسل و ديگران اشاره کرده انگاريخدافويرباخ يک روايت راديکال از همهنظر به
  )37(هرحال ماترياليستی است.بلغزد که به خداناباوريبه  انگاريخداتواند از همهراحتی می

، و متفکرانی همچون نگری و كندميتبديل ی سياسی در انديشه موثرای هگر اسپينوزا او را به چهرنماترياليسم کل
ي انبوهه دربارهوجود دارد، آغاز كردند تا مفهوم او را {اسپينوزا}  ي سياسيرسالهتا  اخالقكه در بنياد از اين  )38(ماشري

)multitude   هم گرديکديگر  هاي متقابلمزيت یانگيختهشناختن خودرسميتبه پيرامونکه ها اي از تكينگيمجموعه ) ــ 
ً و  شود ــميانجام  عواطف عملکردهای اين امر با  .استفاده كنند آيند ــمي  پرشور انبوهه(عقل نه با قدرت انحصاری  قطعا
استخراج  ماندگاريدرونوجود دارد که منطقا از درک اسپينوزا از  اشتراککه حالتی از  حاكيستو  ــ ثبات است)بی و

، با درک مارکس از ظهور طبقات به بود بسيار مفيدبرای متفکرين معاصر اسپينوزا که ، نوخاسته اشتراکِ شود. اين می
ي او ي استفادهنحوهرا به  انبوههکه به همان اندازه مهم است اما نهايت متناظر بوده است. ای تاريخی سياسی بیمثابه پديده

  .نوعی پيوند دهيم  وجودمارکسيستیِ  ــ یبه اضافهــ  فويرباخی مفهومِ  از
ای که نوعی وجود شود ــساخته میکند ييد میأاش را تنوعیوجود ی که انانسان ازطريق فعاليت حس ،مارکس نظر به

کند، حتی انسان را درک نمی بدنِ  خودِ ذهن انسان «به نظر اسپينوزا،  )39(.شده استاز او بيگانه  داریدر نظام سرمايه

بدن و حضورش در جهان  )40(».پذيردمیتاثير ها آن توسطدن که ب تاثراتیوجود دارد، مگر از طريق بدن داند که آن نمی

را  ی اين تأثراتهاکه ذهن ايده جايی تادهد، شرط تاثيرگذاری و تاثيرپذيری آن، چيزی است که ذهن را شکل می ــ
 هم)، و اين تاثرات شودمحسوب میگسترش ماده های انديشه است که خودش ها دنبالهکه خود اين ايدهکند (بندی میصورت

از اين لحاظ ، انیفعاليت حس )41(د.ندهماديت را شکل میهستند که  آن چيزی ،در درک مارکس از جهان هم، و اندمادی

ويژه وقتی خود را ثرات، بهأثر نيست، و آن تتأ بندیِ بازصورتد، چيزی بيش از کنکيد میأانسان ت پيکر ذاتیی تجربهبر  که
، همان چيزی است که عشق جنسی، مثال در شوندمیمندی يا خواستار نوع خاصی از رضايت دهندمیپيوند خاص ای به ابژه

  )42(داللت دارد. انبوههبر  ودوسويگی است حاکی از 

اين  ــ» قدرت، توانايی، بالقوگی، واقعيت، فعاليت« اب اشراستايیهمدر  ــ فويرباخ اصرار دارد که حقيقت احساسات
تواند فراسوی انسان نمی«شود که گيری منجر میمادی با جهان و اشيا هستند. اين امر به اين نتيجه تعاملها است که آن

 )43(».تواند  از نوعش، از طبيعتش جدا شودهرگز نمی«که به اختراع خدا نياز داشته باشد، مادامی»: اش برودحقيقی طبيعت

ی اسازندههای از آن بخشخود را تواند رگز نمیعملی ه تواند از خودش پنهان شود، زيرا از نظریتواند بدود، اما نمانسان می
چه هر جدا کند. بنابراين، فعاليت ذهن  ــ هاها، فعاليتقدرتاحساسات،   ــ دنکنکه پيوسته او را در جهان مادی مستقر می

 باوریانسانبنابراين، «بيان کرد،  همانطور که پلخانف به اجمالشود. با جهان ساخته می شکنش متقابل باباشد، انسان 
  )44(».اشمذهبیاز بيرق  گرايی رها شدهد که چيزی نيست جز  اسپينوزاکرفويرباخ ثابت 
، داللت (برای حفظ خود) و آگاهی از اين تالش تالش یبر انگيزه ،کند، ميلهمانطور که اسپينوزا استدالل میبنابراين 

شود؛ اما وقتی با ذهن و ناميده می ارادهبا ذهن ارتباط دارد،  وقتی... تالش صرفاً «گويد: طور که خودش میهمان . يادارد
طورکلی به جز اينکه ميل بهه شود... بين اشتها و ميل هيچ تفاوتی وجود ندارد، بدو ارتباط دارد، اشتها ناميده می تن هر
 "اشتها همراه با آگاهی از اشتها"تواند به عنوان می ميل ،بنابراينشتهای خود آگاه هستند. شود تا آنجا که از اها مربوط میانسان

ی ، انگيزه، اشتها و ارادههر گونه تالش«درون آن که  از اين لحاظ ،»انسان است ذاتهمان « ميلاين  )45(».تعريف شود



7 
 

چگونگی  یسازندهبر عواطفبنابراين  )46(شود.درک می »کندپيدا میها تفاوت انسان یخميرهتنوع  متناسب باکه  انسان

در  اين اميالاز اش های آگاهی، بازتابعواطفبنيادهای اميال او، درک بدن از خود در جهان هستند ــ از اين لحاظ که 
گرايش به شادی  هایصورتبه مثابه ها را توان آنفردی هستند؛ هرچند می و تکيناساسا  عواطف. اين مانندجهان باقی می

گی چگون، در نهايت در رابطه با )است شدهانجام  اخالقبندی کرد (همانگونه که در طبقه عواطفغم، و ترکيباتی از ساير  يا
گذارند و ها تاثير میمهم اين است که همه انسانبسيار ی نکتهر حال، هبه خويشتن، فردی هستند. آگاهی فرد از  و سطح

  باشند. مبهمچه حد خام، خالص، مناسب يا تا  ی اين تاثراتهانيست ايدهشوند، مهم متاثر می
 عشق جنسی انگلس از برداشتاز لحاظ منطقی مقدم است بر دهد  که اسپينوزا عشق را به روشی مورد مالحظه قرار می

، بدن از اين بوديمخواستارش از چيزی که  لذت بردن هنگامافتد که بسيار اتفاق می«و متغير:  سيالی يک پديده در حکم
يابد، و تصوراتی ديگر تعيين می ای ديگرگونهی آن {آن لذت} بهواسطههب، که يابدمی دست یديگر جسمانی به شرايطلذت 

چيزهای خواستار  و  کندمیچيزهای ديگر  یدرباره شود؛ و در همان زمان ذهن آغاز به تخيلاز اشياء در آن برانگيخته می
 ،جزء. اولين کندتقسيم می جزء دورا به  تر است زيرا خودپيچيدهکمی عشق، در فهرست عواطف،  )47(».شودیم ديگر

، به هرحال جزء يندوم» .همراه است یبيرونيک علت  یانگاره  است که باعشق لذتی «اينکه  ،است پايه و اساس عاطفه
 یارادهعشق را به عنوان که  نويسندگانیدسته از تعريف آن « :استمفهوم عشق  پيشينی فلسفی آشفتگروشن کردن  قصدش

عشق،  )48(»آن. جوهرو نه کند را بيان میيک ويژگی عشق ، اندتعريف کرده داشتنیدوست چيزبا  ملحق شدن عاشق برای 

نظر اسپينوزا، گرچه عواطف ست. به به عمل ني گرايشحاوی  باشد، اما ذاتاً » مفهوم عملی«تواند يک می ،به خودی خود
، اين روايت اندانی قائل شدهفعاليت حس برایمارکس و انگلس  چارچوبی کههرگز به طور کامل منفعل نيستند، باتوجه به  
»). یبيرونيک علت  یانگاره« خصوصجز در نيست (به  ی مادی درگيراز عشق در نهايت منفعل است زيرا با يک ابژه

کوشد تا خود را به چيزی میکند که عشق نادرست را برطرف میبرداشت جايی که اسپينوزا اين  دربخش دوم تعريف، در 
.  اسپينوزا يک توضيح عشق ورزيدنيک تنوع در فعاليت يک ويژگی عشق است، اين امر فقط که عاشقش است پيوند زند، 

» ل استمي يامفهوم از عشق «يک  فقطو طمع، شهوت  مستی، حرص، شکمبارگی راستا باهمن دارد. آآماده برای حاضر و 
ی قبلی به عشق نسبت آنچه فالسفه ،بنابراين )49(گرايش دارد، تعريف شده است. آنی که آن عشق يا ميل به اکه توسط ابژه

» يک بدن به ديگری است، پيوندميل و عشق برای  «به خودی خود  ،شهوت است. شهوت یخانوادههمدر واقع  ،داده بودند
نزد مارکس و  عشق جنسی ــ است که شهوت یواقعيت )50(»شود.شهوت ناميده می معموالً  ... افراطیيا  ماليم چه ...«که، 

نجات  وجودانفعال را از حالت  عشق جنسیيابد، کند پيوند میای که آن ميل را ارضا میبا ابژه اینحو يگانهکه به ــ  انگلس
دهد، و شکل می پراکسيس را به مثابه عشق جنسیهمين قابليت تغيير است که از خودبازتابی؛  ذهنیدهد، يک حالت می
 کند. شناسی را به مثابه امری ماترياليستی بازنويسی میارپديد

. برخالف گويدمیسخن يک سائق ابتدايی انسان  ازاسپينوزا مستلزم ارضا شدن است،  بندیصورتدر  عشق جنسیچون 
تعريف » افراطی« تأثرات نفسه به عنوانفی همگی هستند و تأثرسطح ديگری از که  ، مستی و حرص و آزشکمبارگی

رغم آن تواند افراطی يا ماليم باشد، اما بهکند که میآگهی را با خود حمل میاست که اين پيش موردیشوند، شهوت تنها می
که احساس است، به اين دليل احساس است، و  به نظر اسپينوزا، شهوتْ  ،بنابراين )51(است. پذيرتحويلهنوز هم به شهوت 

بندی فويرباخ، يک فعاليت صورتدر  عشق جنسی. و مبارزه ای است از تالش، که تجربهآگاهی است از ميل نوعی
ست، و امواجهه بين من و تو  یچشمهکه سر از اين لحاظ، است باالتر و فراسوی عشق دهد کهرا تشکيل می پديدارشناسی

دهد. به نظر مارکس و میوجود نوعی اساس  پايه و یمنزلهی ثبت و تداوم ماترياليسم را بهاست که اجازهای سرچشمه
اش نوعی وجود مشخصقلمروی  درونانسان را   ارضای آن فعاليتی است که که است سائق احساس عشق جنسیْ انگلس، 

که   ــ ترين برداشت باشدروشن پراکسيسبه عنوان  عشق جنسیها، شايد برداشت  ی ايناما مهمتر از همه کند.می مستقرنيز 
ی توسعهرشد و زندگی اجتماعی و  برمستقيم  اثریکه فعاليت فلسفی... « {پراکسيس} به عنوان واژهتعريف آن خود را در 

به مارکس و انگلس اجازه  پراکسيس یمنزلهبه  عشق جنسی )52. (دهدنشان می »گذاردمی مشخصآينده در قلمروی فعاليت 

تاريخی  یعلتاز آنجا که  . عشق،يابدتکوين می دهند که تاريخ در جهت آن ريزی تحقق کمونيسم قراردهد آن را در پیمی
نظامی که آن را  تداوم مگر ،نيستچيز ضروری برای انسان هيچبر مبتنی و مقوم  ايدئولوژيکی لحاظنه معلول، از  است و

  داری. کند، يعنی سرمايهبهمثابه ايدئولوژی توليد می
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را با يکديگر  ایرابطههمان  ،ی جهان واقعیفلسفه و مطالعه«که دهد نظر میبه طعنه ، ايدئولوژی آلمانیمارکس در 
ی تزهايماند. انکار فلسفه در آثار مارکس، پس از در اين اعتقاد راسخ میمارکس  )53(»دارند که استمناء با عشق جنسی.

های متفاوت فالسفه فقط جهان را به شيوه«کند است، تاحدی که در يازدهمين تز معروفش اعالم می متداول فويرباخ یدرباره
اتهاماِت  مقابلِ فويرباخ تاکيدی است بر ماترياليسم ذاتی آثارش در  اين بسطِ ) 54(»اما نکته تغيير آن است. ؛اندر کردهتفسي

های است که او خاستگاه اين صرفاً  ،فويرباخ بهمارکس  بخش اعظم ايراديقينا او. » مبهم و نامشخص«گرايی انسان همعاصر ب
که فويرباخ ماترياليست است به تا جايی « است: در نظر نگرفتهاقتصادی (و بنابراين تاريخی) انديشه و هستی انسان را 

 ماترياليسمِ  بينیِ البته تاريخ برای جهان )55(»ماترياليست نيست. کندمیکه تاريخ را بررسی  يیتاريخ نپرداخته، و تا جا
ای مشخص به طور مشخصی که به شيوهافراد «است، و تاريخ به نظر مارکس تشکيل شده است از  تندنويسی شدهتاريخی 

ی توليد در زندگی شيوه«و اينکه » شوندمشخص اجتماعی و سياسی می مناسباتوارد اين  ]و بنابراين[تند مولد فعال هس
را  وجودشاننيست که  هاکند.  آگاهی انسانفرآيندهای اجتماعی، سياسی و روانی زندگی را تعيين می عامسرشت  ،مادی

از آنجا که فويرباخ با امر تاريخی  )56(»کند.را تعيين میشان آگاهی شاناجتماعی وجودعکس، رکند، بلکه، بتعيين می
ای که توسط مارکس منطقه ،ماترياليستی تاريخی تبيينی منطقه ]که فراسوی آن[عبور کند  مرزی«از  توانست، نبودن سازهم

انسان  وحدت...،  اجتماع« ،تاريخ جريان در که کنداشاره میعللی  هب ]فراسوی آن[تبيين شود؛ آغاز می ،و انگلس کشف شد
جدا شوند. اين مرز نه تنها مارکس را از فويرباخ ها وارد آن میروابط متقابلی که انسانيعنی ، دکنتعيين میرا  »با انسان

 جنسی ابتدايیزنی صرف است، خودارضايی يک ميل جلق ،فلسفه )57(»او با دومی. نزديکی، بلکه شاهدی است بر کندمی

 ،شود: تنها کسی که شخص در استمناء با آن مواجه میورزدمیيک ديگری واقعی، عملی و اجتماعی امتناع  ايجادِ که از 
ديالکتيکی انديشه در  استقرار خودآگاهی از طريق فرآيندِ  یبارههگل، در تکرارهايش دراست. ديالکتيک  شخص خودِ 

در اين چارچوب،  )58(است.» استمناء ذهنی« صرفاً ، نظريهاز فلسفه و  زنانهطعنهگرفتن خصوصياتی با وام، پديدارشناسی

 وجود، يک کندبنا می ی اينکه ديگری را همچون يک هستی به راستی تاريخیبه واسطه دهد،دنيا را تغيير می عشق جنسی
  .شودمی ظاهر مبادلهايدئولوژی و  ماتريکسی در ميانهکه نوعی 

» ماترياليسم تاريخی«اختصار ، و ما به داللت داردآن » تغيير« بر الزاماکه » ی جهان واقعیمطالعه«قول باال، در نقل
و توصيف آن  ورود به جهان برای کشف آن .اشاره داردفعاليت ذهنی  بر چيزی بيش از صرفاً  ری است کهخوانيم، کامی

 پراتيکیاست. بنابراين، ماترياليسم تاريخی  پراکسيسيک  عنوانمان به عشق جنسی کامروايی: اين مشابه عريانشدر واقعيت 
در نوع مشارکتش نيرويی که انسان را از  مثابهتاريخ به  تکوين دخالتدر برابر  ،انسان وجود نوعیاست که از طريق آن 

ين ا بندیصورتدر و ی انسان، اناز طريق فعاليت حس ــ عمل بهکاربرد فلسفه  ــو پراکسيس  ؛شودمیکند، ثبت بيگانه می
  .شودانجام می عشق جنسیعمِل از طريق مقاله، 
  

  برخی آثار ماترياليسم تاريخی
سياست شهری معاصر برای بازسازی  تالش کند که، استدالل میميدان تايمز آبی، ميدان تايمز سرخدر  )59(دالنیساموئل 

برشمردن وی ضمن جنسی و اجتماعی است.  متقابلِ های کنشدر  بديلِ های شيوهسلب مند و حذف نظامبه  معطوفامريکا 
 پورنوگرافيک هاینمايشف ذح همانا زندمیها از آنکه نخستين مثالی ، در شهر نيويورک دی جوليانیورشهردار  اقدامات

برای است  روشی داند،میفضای اجتماعی ميدان تايمز  شدننشينحاشيهروند جريان آنچه در که  است در ميدان تايمز
 بزهکارانههای کننده که در آن کنشحسبیآن ميدان به مکانی برای بازديد جهانگردان؛ فضايی صميمانه و  دوستانهدگرگونی 

   .شودمیپراکنده 
. »ها و ساختارهای متفاوتقطعات ... بافت«دهد، ترکيبی است از اش توضيح میطور که در مقدمهکتاب دالنی، آن

ميدان  پورندر فضای تاترهای  او جنسی زيادمواجهات از  و به روايت اول شخص» محلی«شرحی است ی اول آن نيمه
به «اما  )60(است در مورد اهميت اين روابط. آکادميکيا » کارشناسانه« یی دوم آن  گزارشتايمز و اطراف آن، و نيمه

هايی که شيوهدادن های ماديشان و نشانشالوده واکاوی ،هابرخی از اين گفتمان شکافتن کتاب تالشی است برای  ،طور کلی
و  ها را تغيير دهيمهايی که من و شما ممکن است در آينده بخواهيم آنپيشنهاد روشنابراين، و ب ــ اندطی زمان تغيير کرده

کار   ــ نظری پرسشگریگزارش شخصی و ــ   وحدت اين دو شکل )61(».شان دهيمادامه های جديدموقعيت و هاشکل در
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ی کوئير)، بلکه بيشتر ايدئولوژی نيست (نقدی رايج به نظريه رشد و گسترش انتزاعیِ  ماترياليسم تاريخی است. هدف بازتابِ 
های ها و گفتمانکه عليه ايدئولوژی راهای اجتماعی جديد سازمان هایشکل که نويسنده یاز سواست  تحريک خواننده

  آورد. ، به تصورندنکمیشده عمل توصيف
در مقابل ارتباط مستقيم  ایشبکهارتباط اجتماعی معاصر، دالنی به طرح کلی های متقابل کنشبه منظور توضيح پويايی 

خودتعريفی، خودحفاظتی و  مقدماتیِ عملکرد داری متاخر تعالی يافته و در سرمايهخود که ای، شبکه مدل. شودمتوسل می
که براساس » ترس از تفاوت، هويت از طريق آشنايی، رخوتکسب « توالیِ تسلسل و مبتنی است بر خودتفکيکی طبقه است، 

ها متوسل به آنای بايد شبکه موقعيتند که اها نيروهايیکنند. اينمی عملدر به هم پيوستن طبقه به هم « گیاو هم استداللِ 
  )62(».ها شودبرداری از آنخواستار استفاده و بهره و شود

، دالنی به ما هشدار فردی استديالکتيکی تماس  ضدِ همانا سازی شبکهادعا کنيم که ممکن است وسوسه شويم  اگرچه
 تماس«، درحالی که »ای بودن و رانش انگيزه داردگرايش به حرفه«سازی زيرا شبکه ــ اندفريبنده نمودهايیدهد که چنين می

 خطوطسازی از شبکه« ،؛ عالوه براين»رسدباشد و تصادفی به نظر میطور گسترده اجتماعی بهکه  فردی گرايش دارد
ای فضاهای عمومیآن در  ،به طور منظم فردی تماس«، درحالی که »کندعبور می روشترين به هوشيارانه طبقاتی، صرفاً 

 )63.((تاکيد از ماست) »کنداز خطوط طبقاتی عبور می ترين وضعيت خود هستند، طبقاتی در شايعکه برخوردهای درون
کند، که اين فضاهای عمومی که دالنی میطور د، همانراستدالل ک توان میو  هستندحياتی امر فضاهای عمومی برای اين 

ای به منظور های هر طبقهدر اين فضاها، بدنه )64(شود.فقط در شهرها يافت می طور معمولبه که اندتراکم جمعيتی نيازمندِ 
 قصدِ زن، يا هدف يک پرسهبیقصد تواند می ، که اينبايد حرکت کند از پيش تعيين شده فردیِ  هایغايتخی دستيابی به بر

صورت  ای است که در صف بقالی با نفر پشتیمکالمهفردی تماس «. شودکه با تأخير سر کار حاضر می باشد مديریهدفمند 
جنسی اتفاقی در ی رابطه از جمله،يا ؛ »کندعوض میرا دار نوار کاغذ ماشين حساب که صندوق درست زمانی، گيردمی

برخورد  فردی تماس )65(نگهبان پارک. رایيس يا راننده اتوبوس، تکان دادن دست بپلمکانی نيمه عمومی، پرسشی از افسر 

دو انسان برای توليد « خود به عنوان انسان آگاه شود: دهد انسان ازندی آشنای فويرباخ که اجازه میبصورت ــ من و توست
 حقيقت ين اصل و معيارِ نخست ،انسان با انسان اجتماعِ  ؛ــ الزم است یجسمانو هم از لحاظ  وحیاز لحاظ رهم انسانی  ــانسان 

 مشخصدهد، آن برخوردهای اتفاقی که دالنی به اولين بخش کتابش ربط می با فردی تماس ،بنابراين) 66(»و عموميت است.
نمايش افکند، ها پرتو میکه دالنی برآن یاتِر تاريکئتدرون  انهناشي  نژادیِ  ميان و برخوردهای ميان طبقاتیبا و شود، می

   شوند. داده می
نگاری شخصی از کتاب دالنی که به شکل يک قوم ؛همچنين به درستی يک فرايند تاريخی ماترياليستی استفردی تماس 

. اگر دارد ١٨٤٤در ی کارگر در انگلستان طبقه شرايط انگلس يعنی کتاب با اشتراکات زيادیزمانی است،  ـی جغرافيايیاپديده
در رفتارهای جنسی  فردیتماس  جايگاهِ حمايت از در اين دو کتاب ، گيردهر متن موردمالحظه قرار  های متعددشاخهابعاد و 

ی گذرا نيست، يک ضربه فردی ). به عبارت ديگر، تماسبه صراحت دالنیو به طورضمنی انگلس (کنند استدالل مینيز 
ی شرايط طبقه نگارشکاری است که انگلس در نيروی ، در اصل، همان فردی تماس بلکه بيشتر يک فعاليت و تعامل است.

ای رابطه )67(جنسی نيست. آن تماس منحصراً  کلِ ؛ و اگر بخواهيم منصف باشيم، پردازدمیبه آن ، ١٨٤٤ در کارگر انگلستان
ی با ساير اعضای طبقه ارتباطامکان ديدار و  ی که شاملِ هدف ،يک هدف بودرسيدن به ای برای وسيله برنز او با جنی

تاريخی  مشخِص ی فقر خردکننده فشاروری گزارشات تجربی و دست اول از آجمعهايشان، ها و خانهورود به کلبه ،کارگر
و نگلس جوان در نواحی وگذارهای مشترک ادر اين گشت«دهد که می تذکربه ما  )68(داری. استيون مارکوسسرمايهو 

داشته وجود ای نبايد کنندهی ناراحتجنبهی جنسی وی ی طوالنی رابطهگيری اولين دورهمنچستر و شکل پنهانزوايای 
مارکوس  )70(بازپخش کرد.خوانندگانش برای  هاآوری اطالعاتی بود که انگلس بعدجمع محوِر مطلقِ مری برنز  )69(».باشد

و اقتباس مارکس و انگلس از آن را  بودفويرباخ  بندیبازتاب صورت به شکلی که دقيقاً  را وری اطالعاتآسپس فرآيند جمع
، هاگوش ها،... با چشممطالعه کندانگلس آموخت که چگونه يک شهر را  ،بنابراين«کند: ی توصيف میانبه عنوان فعاليت حس

  )71(».مطالعه کندحواسش آن را بينی و پاهای خودش. او آموخت که با 

داِر بارمن که يک کارخانه پسرسازی کند. به عنوان کتاب شبکهبندی اين است روش خود را در ترکيب انگلس نتوانسته
، انگلس ه بودفرستادنيروی کار  آن و پسر بورژوايش را به عنوان سرپرست بودصنعتی در منچستر های صاحب کارخانه
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اين پايگاه طبقاتی را انکار يا رد کند، و نتوانست  لکامطور بههرگز و  شعمريک عضو وفادار بورژوازی بود. در طول 
ی سخاوت انگلس، کنندهعنوان دريافتبهپايگاه اقتصادی بود که به مارکس  ينهم برقرار کرده بود.با آن  سازشی معذب کالً 

يکی  ايجاد باعث احتماالً  ،نيکوکاِر مارکس بود حامیاينکه انگلس داد. را  عمل برای توليد اثرشی انعطاف و آزادیاجازه
نابجا نبود،  ها کالً از آنيک  ای که در مورد هيچطعنه :شدپردازان کمونيسم اين نظريه خصوصهای بزرگ در طعنهاز 

  عمال توسط هردو پذيرفته شده بود.  بلکه
براساس  مشترکفضايی  ايجاد درجهتی موجود طبقه ها و خصوصياتنفوِذ هويتاهرم اِعمال که  ــ سازیاما شبکه

در «ها هايی که در آن، دادگاه»های متعفنچاله«، »هاانبوه زباله«از ميان  را انگلس ه استنتوانست ــ منافع مشترک است
های چالهفقط با گذشتن از ميان  ان}، چنان کثيف که ساکنردپايان يک راهروی سرپوشيده، مستراحی بدون درب {وجود دا

، نبودا اين فضاهای شهری آشنا ی ببورژوای ديگر هيچ .هدايت کند، )72(»عبور کنندتوانند ادرار  و مدفوع میراکد کثيف 

 هایواقعيتتا اين  بودند ند، يا پول دريافت کردهبودها آن ساختمعدودی که به طور مستقيم مسئول  فقط تعدادشايد يا 
به  )73(کنند. مستند، ادندددقيق قرار میی که مارکس و انگلس اغلب موردمطالعه های آبیکتابوحشتناک را برای نگارش 

کند اين واقعيت است که منچستر، به مثابه يک فضای شهری، بيان می از روی کينهتر، يکی از نکاتی که انگلس بيان دقيق
. اددمیی کارگر را بدون حتی مواجهه با وضعيت طبقه یعبور بين شهرامکان ِکه به بورژوازی بود ساخته شده  ایشيوهبه 
ها در آن زندگی کند و بدون تماس با يکی ممکن است کسی سال به نحوی کهشهر خود به شکل عجيب غريبی ساخته شده، «

های زدنيا قدم وکارا به کسبتا زمانی که خود ر يعنیبرود و برگردد،  بيرون از محالت کارگری يا حتی کارگران هر روز 
 شود که با يک توافق ضمنی ناخودآگاه، و همچنين عزم و ارادهواقعيت ناشی میاز اين  اين عمدتاً  محدود کند. اشتفريحی

کند، و فالکت طبقات کارگر میکه افراد کارگر را از شهروندان بورژوا جدا ای ساخته شده شهر به شيوه«ناگفته و خودآگاه، 
برگزار سازی هيچ رويداد شبکه )74(»دهد.میو پشت ديوار قرار  حصاردر  فرادسترا خارج از ديد طبقات متوسط و 

 کنداقدام به تماس می خود رناگزي؛ بنابراين انگلس ببردتباهی و فالکت شهری  سياحتِ ه را ببورژوازی عالقمند شود تا نمی
ها را آميزی آناز فضايی که به طور طبيعی امکان درهم ی کارگر رابين بورژوازی و طبقه عمدیی مواجهه یتا اجازه

ستين روش برای انجام ماترياليسم تاريخی نخبنابراين  )75(دهد، برای دستيابی به موضوع مطالعه به دست آورد.می

  کند.را فراهم می کنندهی مطالعهمطالعه و سوژه موضوع متقابلِ  تثبيتِ امکان  که فعاليتی، پراکسيس است درگيرشدن در
ميدان تايمز  پورتها در تاترهای اوت طبقاتی بين انگلس و مری برنز، يا بين ساموئل دالنی و مردانی که او با آنفت

) شهروندیحقوق ين ازپرولتاريا، محرومکه در آن موضوع مطالعه ( ای استشيوه درحياتی  پويايیيک سکس دهانی داشت، 
در هردو ظرفيِت زمان: به عنوان چيزی که مورد بررسی است يا در موردش نوشته سوژه (به شناخت خود به عنوان يک 

ای برای مقاربت جنسی به عنوان وسيله قراردادنِ واسطهاگرچه  . شود) آگاه میشود، و به عنوان يک موجود در جهانمی
دالنی و مارکس، و از  آنچه که از بررسی تواند به وضوح غيرمسئوالنه باشد،نگاری ماترياليستی طبقات کارگر، میتاريخ
عدم آن است؛ و اينکه  ايجابیو  تاييدگر، اين است که فعاليت جنسی آيدبه دست می ی مارکسی ماترياليستیِ  فلسفهنامهنّسب

ار اصر فردی نوعکند و بر واقعيت و حضور انسان به مثابه بدن فلسفه را رد می کار ذهنی دروغينِ  ماديت و انتزاعِ 
   )76.(دارد

ن واقعی و عملی جهان اکه ساکن طريقی، به شودمیبا جهان انجام  حسی تعاملعاطفی،  سازوکارها از طريق ی اينهمه
بر اساس شرايط مادی را زندگی ماديشان  توضيحِ کند، و به روشی که امکان های واقعا موجود تصديق میرا به مثابه هستی

خود يک کند همانطور که مارکس اظهار می ــ که ورزی (جنسی)اين کار را از طريق عشقدهد. به عبارت ديگر، ما می
  )77(.دهيمانجام می مانفکریموضوع کار به است ــ  فعاليت حسی

نطباق احاکی از  است، اش قرار دادهاصلی مطالعههستهگزارشی مشروح از روابط جنسی نامشروعش را اينکه دالنی 
صريح در  ی هنجارهای اجتماعی ويکتوريايی در بحثِ واسطههاست. درحالی که انگلس ب عشق جنسی سيسپراکمدرنی پست

پرداخت که بيان آزاد ميل جنسی در آن در حال فرهنگی می محيطیبه  ولو اينکهکرد، می فشارسکس احساس  خصوص
ی به واسطههنجارهای اجتماعی،  دگرگونیبازتاب  دراما  .داردبازنمیسرکوب ايدئولوژيک گفتمان  رادالنی  ،گسترش بود

 سمد. دينامينک، احساس بازدارندگی میدهدمیتماس جنسی رخ  آنی که يسرکوبِ همان فضاها درايدئولوژی  عمالاهای دخالت
اين دهد، اما با ی  گفتمان آزاد جنسی را میدسترسی دارد که اجازه  گریبيانخودکال متفاوت نيست: دالنی به يک واژگان و 
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به د. وشمنع می ،را داشته باشد نتايجترين راديکال ستتوانهايی که اين فعاليت میتمايالت جنسی در مکان آنوجود از بيان 
عشق ی يک گفتمان از آزادنه و صادقانه گسترشتواند با رشد و میکند که ايدئولوژی عشق همين ترتيب، انگلس احساس می

خود همان فعاليت راديکال ، در تحقق کمونيسم، ی اوج خودنقطه ، درعشق جنسیکه  خاطر؛ شايد بدين جايگزين شود جنسی
ی پردهو ممنوعيِت  بيان صريح وبی ــ تماس قلمروهایبستن  .باشد ی عشقالش با ايدئولوژی شکنندهبرای چ ،تجاوزگرانه
به مثابه فعاليتی که  ،عشق جنسیممانعت از پراکسيس  برایاست داری هايی از تالش سرمايهمثالهر دو ــ ميل جنسی 

پايان نيافته است: مسئوليت ما پافشاری بر ضرورت  شق جنسیع کارِ . شودمیجايگزين انفعاِل مورد نياِز فلسفه و ايدئولوژی 
  است.  ايجابیو  هدسازنبه عنوان يک فعاليت خود عشق جنسی

  
 اشتياق نوشت برپی

، ندشترا دا کمونيسم به مثابه بازگشت به نوع انسانبناکردن هرگز کامال روشن نيست که مارکس و انگلس در نهايت قصد 
زندگی در  یشدهفرافکنیی جربهت یبارهدر شدهتفسيرهای ارائهگرچه ا دانستند.می تجلی جديدی از نوع انسانآن را يا 

آلود مارکس از انسان نوعی دارد، زمانمندی هر دو وضعيت مبهم و مه بازنمايی تغزلیبا زيادی  بسيار  هایاشتراککمونيسم 
خودش به عنوان موجود نوعی، يا  ه سویانسان ب واقعی و فعال گيریجهت«کند، همانطور که مارکس اشاره میاست. 
کن است که او تمامی صورتی مم ش به عنوان يک موجود نوعی واقعی (يعنی به عنوان يک انسان)، فقط دراتجلی

عملی است،  ابنای بشری تمام که به نوبه خود فقط از طريق کنش هميارانه امری ــ اش را آشکار کندهای نوعیتوانمندی
بيگانگی  شکلفقط در  اساساکند: و اين، ها به عنوان ابژه برخورد توانمندیو به اين  ــ تاريخ از ی  تنها به عنوان نتيجه

رغم حقيقت محسوسش، از گفتمانی است. به ی، در نهايت ساختاراز يک طرفموجود نوعی،  )78(».استپذير امکان
شناسی و ی مردمشدهشناخته هایآنان از گزارش به همان ميزان که؛ سربرآورده استتاريخی مارکس و انگلس تفسيرهای 

شناسی شناسی و انسانهای باستانمحدوديتبا ها در خوِد گفتمان کت آنرشام، انداطالعات کسب کرده انسانی دربارهتاريخی 
 ــ زندگی تحت کمونيسم یدربارهآنان  ديدگاهاست. عالوه براين،  هی ارتباطی زبانی مقيد شدقرن نوزدهم و همچنين رسانه

 کارکرد مندیِ غايت از يدگاهید خود به عنوان  ــ آزاد است عشق جنسی شهریآرمان ديدگاهنخستين مثال در اين مقاله 
 مورد ظهوربعدی در  های معاصر ِ ها، وقتی با شکستاينی همهشود. می درکماترياليسم تاريخی  انقالبیِ  ضدايدئولوژيکِ 

مشتاقانه ی درحال پيشرفت متفکران پسامارکسيست، همچون هارت و نگری شد)، پروژهمحرِک شوند (که کمونيستم همراه می
  گرداند:میبازبه اسپينوزا ما را برای آخرين بار 

شود، و هم زمان ی آن چيز برانگيخته میکه توسط خاطره است برای تصاحب چيزی، اشتها يا اشتياق يک ميل،
  )79(.شود، مهار میکندمستثنی میی ساير چيزها، که وجوِد چيِز خواستنی را توسط خاطره

  
يا » عاطفهی ايده«پينوزايی اس انطباقِ  سازوکارتوسط که  ميلآن خوِد  وتنيده شده است درهمميل  با عامدانهاين اشتياق 

فقدان  تشخيص تلخ و شيرين است.  به همين ترتيب، تفسير لکانی از ميل که پاسخی به خصوصهب، ساخته شده »زی چيايده«
که شود تشخيص داده می ینبود چيزکه آن فقدان به مثابه جايی تا  است، مفهوم از اشتياق ساخته شدهاين  بر اساساست، 

از  ی مغشوشيک ايدهبه توسل  عبارت ازتواند میيا ديگران دارند و او ندارد. اشتياق در نهايت  است شخص زمانی داشته
هايی که روش ابکه در نهايت  است یی مغشوشايده تمام معنی به نوعی احتماالً  وجودو در اينجا،  ی يک چيز باشد؛خاطره

اساس ناکامی ماست، که بايد اذعان کرد چيزی  ،ی گريزان. اين خاطرهــ است پذيرنافهمکنيم ما معرفت را توليد و مبادله می
  )80(»بنابراين، اشتياق، واقعا يک اندوه است.«. از ما خواهد گريختکه هست، 

کند. اگر چه فضاهای تماس به طور کامل  تنظيم می پورنوگرافی با همين اشتياق است که دالنی روايت خود از تاترهای
ی اول های جديد (در درجهوریاکارهايی در فضاهای تماس مجازی، که توسط فن در اين مورد ــ از دست نرفته است

در جهان  شتر و بيشترهرچه بي ــ و بايد انجام شود شودمیانجام ، ) فراهم شدهو غيره Craigslist, ManHunt, Crindrاينترنت، 
های بيان عاطفه، احتمال مقاومت، و اقدام جايی که، ايمجاخوش کردهمتاخر سياست و زيستداری ی سرمايهکنندهنظارت
همکاری بههايش های حساِس ايدئولوژیتر و شاخکداری از هميشه موذی، توسط يک سرمايهعليه ايدئولوژی ما معنادار

  .اندگری گير افتادهيا با حيله پذيرفته شده
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عليه نوستالژی دالنی، يا مارکس،  ــ دهدنشان می به مابرای حال  نظريهراهی را برای بازگشت به يک  ااثر اسپينوز پس،
اسپينوزا گفت،  یچندگانه »یانبوهه«توان عليه شهرهای تصوری مارکس و انگلس. گرچه چيزهای بسياری میو عليه آرمان

يک مفهوم راديکال  ،هااز طريق انعقاد خودبخودی تکين »انبوهه«ی تجزيه و سياليت ترکيب، بازترکيبچندگانگی، همان 
با ب را انقال پردازینظريهی هم اجازه باز، کنداحتراز می ی مارکسيستیشناسی انديشهاز غايتگرچه آزادکننده است که 

ی اين وعده تعريفِ  پی در) The Porcelain Workshop( یکارگاه چين ی درآنتونيو نگر )81(دهد.می خود های کالنسياست

  ماترياليسم است:به  تازه تعهد
حقيقی ِ  ماترياليستیِ  شناسیِ غايتاز يک  ايتاليايی)... مبنايی ورکريسم تاريخی (برای مثال واکاوهایدر برخی از انواع 

 ــکنيم صحبت می» شناسی ماترياليستیغايت«ی وقتی دربارهبايد به اين امر توجه کنيم که .... ]وجود دارد[ هاتکين
يک غايت از پيش  هرگز منظورمان  ــ تاريخ متافيزيکِ ی فلسفه تمامی های متعالی وشناسیمامی غايتمعکوس ت

که توسط  کنيممیصحبت غايتی  ازدر عوض ما . نيستی تاريخی پيشينی شرايط مادی توسعه وجود يا شده،تعيين
، بازگشايی بندیصورتتعريف، بازتضادهای تاريخی  ــ تريناهميتآخرين اما نه بی ــهای اجتماعی، اقتصادی و نتعيّ 

ماترياليستی  مطلقاً تواند ی تاريخ هم میواضح است که اين تنها شرطی است که بر اساس آن يک فلسفهشود. و احيا می
  )82(.ذاتیکامال باشد و هم 

 
پذير به شرايطی است که بطور سيال و انعطاف اين ،کندخود را درک می بودگیدرونماترياليسمی که  به عبارت ديگر، کارِ 

تاريخ را  مداومآشکارشدن که گويی  از حال پيوسته نگاریدهد، يک تاريخواکنش نشان  است يافتهی آن توسعهزمينه که بر
، پراکسيس به معنای آوردن استدالل به نفع ،عنوان يک الگوهب ايتاليايی ورکريسممعرفی  دهد.بازتاب میطور مناسبی به

رقرار ب رابطه جنسیهمين حاال الزم است اگر بخواهيم در قالب مقوالت اين مقاله سخن بگوييم،  .استکنش  اعطای فلسفه به
و با همان  ــ کندصحبت می اکنون یکه درباره ایعشق جنسی ــم شوي جنسی بازیعشق مشغول الزم است همين حاالکنيم. 

تعهدات سياسی ما را از لحاظ فلسفی  که ، و الزم است اين کار را به روشی انجام دهيم کنيم جنسی بازیعشق» حاال«ی ايده
 طبقه از زنی برنز، ریم شکل به امر اين انگلس، برایگويد. میها و اميال بدن ما نيز سخن با لذتدر حالی که تاييد کند، 

 )اددمی پاسخ تاريخی پوشانهم و مرتبط مشکل ایهپرسش از ایمجموعه به قدرت با که هاتهوي از جمعی( ايرلند کارگر
 ايفا را جنسيت همان نقش که جنس، همان از اعضايی با اما ،به خود گرفت مختلفی ایهکلش امر اين دالنی، برای .درآمد

 موضوع اين ما، برای .شتندگذامی نمايش به را هويت آن که هايیبدن با پايين، طبقه از هايیسوژه بر تأکيد با اما کردند،می
 که ایآينده گذشته، جسم، برایاشتياق  ــ اشتياق به دادن پايان برای است فراخوانی اين آيد؟می در کسی چه ... شکل به

 وجود انکارناپذير یخميره ،انقالبی پراکسيس عمل در که یچيز به رزیوعشق برای فراخوان و ،وجود ندارد حاال همين
  .درساناثبات میبه را  نوعی ما

  
  هايادداشت

 یمبتن تيو فعال یعشق جنس(« Sex Love and Sensuous Activity in the Work of Historical Materialismی مقالهاست از ی ی حاضر ترجمهمقاله*. 

  منتشر شده بود. Mediations, Winter 2011, Vol. 25, Issue 2, P. 79که در ) »یخيتار سمياليدر آثار ماتر یبر لذت جسمان
، Howard Fertigرالف فاکس (نيويورک:  ی ) ترجمهEssays in the History Materialism(  ی تاريخ ماترياليسممقاالتی درباره. گئورکی پلخانف، 1

1967 (43-242  
يا  اميالی کند، هرچند ممکن است دربارهی عشق جنسی صحبت نمیکس دربارهعبارتی کمابيش ناشيانه است (هيچ» عشق جنسی«. از آنجا که 2

ام، اما آن را ی انگلس است، من استفاده از آن را در سراسر نوشته حفظ کردهی استاندارد واژهترجمه» عشق جنسی«بحث کنيم)، و چون  مانشهوات
  ام تا توجه را به ويژگی زبانی آن جلب کنم.پررنگ کرده

شان ی فلسفی هگل را به عنوان پايه و اساس فعاليتآليستی پروژهمنتقدان انتقادی يک گروه از هگليان جوان بودند که خودمداری انتزاعی و ايده. 3
داند فتند. مارکس اين نوع کار را کار فکری محدود و غيرضروری میبرگزيدند و آن را به مثابه حالتی از تحقيق در ساختارهای اجتماعی بکار گر

کند. در بهترين حالت يک فعاليت تواند به ظهور تغيير اجتماعی انقالبی گذر کند، زيرا هرگز به درستی به جهان مادی توجه نمیکه هرگز نمی
را به عنوان موضوعش » بودن انديشه بودن يا غيرواقعیواقعی«و کند، است، که واقعيات مادی را به موضوعاتی برای تفکر رقيق می» مدرسی«

  )٣و  ٢ ی فويرباخارهبتزهايی درگزيند (مثل برمی
  .٣١) ١٩٥٦، ترجمه ر. ديکسون (مسکو، ی مقدس يا نقد ِ نقد انتقادیخانوادهکارل مارکس و فريدريش انگلس،   .4
  .٣٢ مقدس خانوادهمارکس و انگلس ،  .5
  .٣٤ سمقد خانوادهمارکس و انگلس ،   .6
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  .٣٣ خانواده مقدسمارکس و انگلس،  .7
  .٤٨) ١٩٨٩ترجمه جرج اليوت (نيويورک: پرومته، جوهر مسيحيت، لودويک فويرباخ،  .8
) ١٩٩٢(نيويورک: پنگوئن،استون و جی. بنتون ، ترجمه  ر. ليوينگهای اوليهنوشتهدر  ،١٨٤٤های اقتصادی و فلسفی نوشتهدستکارل مارکس  .9

٣٥٢.  
  .٣٥١ های اوليهنوشتهمارکس ، . 10
  .٣٥١و  ٣٥٣ های اوليهنوشتهمارکس،   .11
ی کند فويرباخ اساساً موفق به تحقق پروژهانگيز در نقد انگلس از فويرباخ زمانی است که استدالل میی غم. نکته٣٨١ های اوليهنوشتهمارکس،  .12

ويراستاری سی. پی. دات (نيويورک: ، ی کالسيک آلمانیلودويک فويرباخ و پايان فلسفهکرد. اثِر فردريش انگلس، ها زندگی میاش نشد زيرا تنفلسفی
ی شخصی در واقع بسيار متنوع است ــ هم توجيهی است در شکست فوئرباخ برای اينکه ماترياليستی . ماهيت اين حمله٤١) ١٩٩٦المللی ناشران بين

مطرح  ايدئولوژی آلمانیو هم محکوم کردن فعاليت فلسفه به مثابه تحقيقی خودمدارانه و در انزوا ــ اين دومی نقدی است که اغلب در  راستين باشد،
هرگز از ستايش «روح بی ، اما فويرباخ خشک و»های ساير نقاط جهان قطع بودارتباطش با فعاليت«کند که فويرباخ شود. مک لالن اشاره میمی

مارکس قبل از ديويد مک لالن، » ی وی داشت.نشينی به بروکبرگ و انزوا و تقرب به طبيعت خسته نشد که بدون شک تاثير بزرگی بر فلسفهعقب
  .٨٧) Harper Torchbooks, 1970(نيويورک: مارکسيسم

های مادی انسان، از جمله حواس، که مارکس مدعی است منتقدان انتقادی ژگی. تمايل به تعبير انتزاعی حتی وي٣٨١ های اوليهنوشته. مارکس، 13
محصول ذهن انتزاعی و «به عنوان  پديدارشناسیدهند، دقيقا همان جوهِر رِد نهايی هگل توسط مارکس است: اينکه انسان، امر واقعی، در انجام می

، و »نقد پنهان و رازآلود است، نقدی که به وضوح کامل نائل نشده است« پديدارشناسیشوند. بنابراين ظاهر می هستومند انديشه، ذهنبنابراين عامل 
ی رد تر از آن است، اما ريشه. البته، نقد مارکس از هگل اساسی٣٨٥، های اوليهنوشتهاست. مارکس، » ی نابديالکتيک انديشه«ی نهايی آن نتيجه

ی ناب در همين د انتزاع ِ جهان اجتماعی واقعی/حقيقی و تحويل آن به قلمروی انديشه و ايدههگل و جوهر وارونه کردن ديالکتيک هگل توسط او، ر
  کند.های جهان باشد و نه خود جهان، و خودِ  جهان مکانی است که انسان در آن زندگی میتواند شامل ايدهجاست. ذهن تنها می

  .42، لودويگ فويرباخانگلس،  . 14
  .١٠٢) ١٩٩٠نيويورک: پنگوئن، ی بن فاکس، (، ترجمهجلد يکم ،سرمايهکارل مارکس،   .15
  .١٠٣ سرمايهمارکس ،  . 16
  .٢٢٦) ١٩٣٦من و هال، (لندن:چپ نامهفريدريش انگلس: يک زندگیگوستاو ماير،  .17
-٢٩) ١٩٨٥ن المللی ناشران، النور برک ليکاک (نيويورک: ناشران بي ، ويراسته:منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت. فريدريش انگلس، 18

١٢٨.  
  .١٣١، منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولتانگلس،  .19
  .٤٢ لودويک فويرباخانگلس،  .20
  .٣٣ لودويک فويرباخانگلس،  .21
های عملی جنسيتِی عشق آزاد در ها نگرانی خود را از استقرار سياست. برای اطمينان، بسياری از فمينيست١٤٠ منشاء خانوادهانگلس،  .22

يک مفهوم مردساالر است، اينکه ريشه در برتری  عشق جنسیها نيز وجود دارد ــ اينکه اند. به واقع برخی نگرانیهای انقالبی بيان کردهسياست
ونسب اجتماعی ـ تاريخی مردساالری. با اين حال، انگلس فعاالنه و از قبل مردانه دارد، اينکه مبتنی است بر يک اصلهای قدرت مردانه و گفتمان

کنم، همانگونه که در تر در روابط خودش (گمان می، و عملیجنسی عشقی کم در رشد و تکامِل انتزاعی ايدهکند، دستها اشاره میبه اين نگرانی
اش، به تکرار ساختارهای در تجسم آتی و آرمانی عشق جنسیکند که برنز شواهد اندکی وجود دارد). انگلس تصريح می روابطش با خواهران

داری، ادامه نخواهد داد.  انگلس سازی پرولتاريا توسط طبقات سرمايهکند، شبيه بردهمی که روابط جنسی و زناشويی را تبديل به بردگی پدرساالرانه 
در  عشق جنسیی اقدام به های درستی را دربارهبر رضايت و روابط متقابل تاکيد دارد، وهرچند ممکن است نگرانی عشق جنسیاز  در روايت خود

به مثابه پراکسيس، بيشتر برخورد مفهومی دارد. مباحثات در مورد تجلی مناسب  عشق جنسیاين زمينه ابراز کنيم، همانطور که ديديم اين مقاله با 
عليه گفتمان » سوسياليسم واقعا موجود«ی های سياسی انقالبی همان زيرساختی را خواهد داشت که ترديدهای تکراری دربارهدر پروژه عشق جنسی

در  عشق جنسیکارگيری پراکسيس هبا حساسيت، مشکل ب گرِه بادرماينهوف ٢٠٠٨توان استدالل کرد که فيلم فلسفی ـ سياسی سوسياليسم. هرچند می
  کاود.فرد را میبهی سياسی انقالبی منحصرشرايط تاريخی يک پروژه

  .١٤٢ منشاء خانوادهانگلس ،   .23
شود، برای مثال نگرِی بدن نزديک میهای فيزيولوژيک و کلپيچيدگیدر مورد های ويکتوريايِی جی. اچ. لوييز در اينجا انگلس به نظريه  .24

ی مغز او ابراز شده است، اصرار دارد که تجارب عاطفی و روانی بدن در مدارهای بيوشيميايی و ناشناخته و مغز زندگی یمسئلههمانطور که در 
  ی ديگری است.نيز به هرحال يک اسپينوزايی است، کامال با موضوع مرتبط و سودمند است، اما  خودش موضوعِ مقاله ريشه دارند. اينکه لوييز

  .١٣٨ منشاء خانوادهانگلس،  .25
های مارکسيسم دهنده و شفاف از تشابه ساختاری بين نظريهيک خوانِش تکان» تجارت زنان«. البته گيل رابينز در ١٤٥ منشاء خانواده. انگلس، 26

ها ی از نقششناسی در مورد قراردادهای زناشويی و مبادالت، و همچنين توافق گفتمانی با گزارشات فرويدداری و گزارشات انساندر مورد سرمايه
شود، گيری و اثبات فرودستی زنان منجر میهايی را که  به شکلتواند روشتر از اين نمیدهد. روبين واضحارائه می و رفتارجنسی مردانه و زنانه

  .کند، توضيح دهدبه شکلی که انگلس در باال توصيف می
  .١٦٧ مسيحيت.  فويرباخ، 27
  .١٦٧ مسيحيتفويرباخ،  .28
ی ماترياليسم کند که انگلس بسيار بيشتر از مارکس به فويرباخ وامدار است، و اينکه انگلس  قبل از هرچيز خوانندهلالن اشاره مید مک. ديوي29

. بنابراين ٩٥ مارکس قبل از مارکسيسملالن، فويرباخ است، درحالی که مارکس به فويرباخ بيشتر به عنوان جزئی از تباِر هگلی عالقمند بود. مک
 انگلس قصد حفظ ماترياليسم ذاتی فويرباخ را،  در تقابل با تمايل او به تجريِد آن روابط عملی، اجتماعی از قلمروی انضمامی دارد.

  .٣٣ لودويک فويرباخانگلس،   .30
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  .٣٤ لودويک فويرباخانگلس،  .31
گيرد که خود کاتاليزوری برای ماترياليستی کردن متفکران ديويد فردريش اشتراوس وام می زندگی مسيح ِ را از » نوع«فويرباخ اصطالح  .32

ی خود توسط خوانش ترديدآميز اسپينوزا از کتاب مقدس مطرح شد). ی حقيقت متعالی کتاب مقدس است (که به نوبهی جوان در رد قاطعانههاهگلی
ی با اينکه انديشه به مثابه داشته«گفت:  زندگی مسيحبندی معروفی در شهور شد که در جمعتوسط دی. اف اشتراوس معروف و م» ی {"نوع"}کلمه«

دهد متناقض هستند، اما در نوعِ {انسان}  در هماهنگی زندگی ها و عملکردی که تعليمات کليسا به مسيح نسبت میيک فرد، يک مرد خدا، و ويژگی
. با دور ٩٢ مارکس قبل از مارکسيسملالن، مک» آورد.تناهی، نامتناهی بودن خود را به خاطر میکند. نوع انسان وحدت هر دو ذات است، روح ممی

خيزد و به ميرد، برمیاين نوع انسان است که می«کند که بعدها توسط فويرباخ اقتباس شد: قول، اشتراوس در ادامه از ماترياليسمی دفاع میزدن نقل
اش به عنوان شود؛ از فرونشانی ميرايیندگی محسوسش همواره به سوی يک زندگی معنوی واالتر رهسپار میکند، زيرا از نفی زآسمان صعود می

ويژه در مرگ و رستاخيز او، انسان در خيزد. با ايمان به اين مسيح، بهها برمیيک جوهر شخصی، قومی و خاکی، وحدتش  با روح نامتناهی آسمان
ديويد فردريش » کند.ی بشريت درون او، انسان منفرد در زندگی الهی نوع انسان شرکت میی با برانگيخته شدن ايدهشود: به کالمپيشگاه خدا تبرئه می

. به عبارت ديگر، اين نقطه عزيمت ٤٣٨) ٢٠٠٥، Continuumسوم، مترجم: جرح اليوت (نيويورک: جلد اشتراوس، بررسی انتقادی زندگی مسيح:
تواند به رساند، اما با توجه به نقد مارکس نمیکند ياری میاوس که به رديابی ماترياليسمی که فويرباخ دنبال میفويرباخ است برای بسط نقِد اشتر

  کمال نائل شود.
  .٤٩٦) ١٩٩٣، ترجمه مارتين نيکالس (نيويورک: پنگوئن، گروندريسهکارل مارکس،   .33
کنند ــ با ريشخند اينکه کند، سوءاستفاده میتوصيف می» گرايی راديکالکل«به عنوان  . هم فويرباخ و هم اسپينوزا از آنچه که مويرا گاتنس34

اند. فويرباخ، در استدالل کند، و پافشاری فويرباخ بر ماديت مطلِق جهان، دو روی يک سکهماندگاری برابری که اسپينوزا از آن دفاع میذاتيت/درون
گيرد، گرچه به قيمت سان، به مثابه استقرار جهان مادی برای انسان، خطی را از اسپينوزا به عاريت میاش در مورد رويارويی سازنده بين اننهايی

ی اسپينوزا: حرکت او از اين فرض که جهان خود يک امرمسلم است، و اينکه خاستگاه فلسفه  علت و معلولی استداللاز ءبرداشت اساسی پيشينی سو
ک ندارد، بلکه بايد صرفاً همانطور که هست پذيرفته شود. ربکا نيوبرگر گلدشتاين، در کتابی که بغرنج است، جهان ضرورتا نيازی به بررسی يا در

 دهدخيانت به اسپينوزا: يهودی مرتدی که به ما مدرنتيه میدهد. ربکا نيوبرگر گلدشتاين، اسپينوزا می استدالل علت و معلولیشرحی مبسوط از اين 
ارتباطی که برای انسان ــ  ارتباطکند اما فقط در . فويرباخ بعدا ادعا کرد که طبيعت همه جا کار و توليد می٥٢-٥٧) ٢٠٠٦، Schocken(نيويورک: 

، سيستم ــ  فقط از سر ضرورت. »علت کافی«يابد، ماده را برای فکر کردن،  کند، حس را میاست، برای اينکه هرجا که او ارتباط را درک می علت
ت طبيعت انسان نيست، يعنی هيچ فرِد منطقی، متافيزيکی يا رياضی، و به طور کلی هيچ فرد انتزاعی نيست؛ زيرا موجودات اما همچنين ضرور

از طريق تواند طور کلی فقط میاند، نه اشخاصی منطقی يا رياضی، بلکه موجوداتی واقعی و جسمانی هستند.... طبيعت بههای انديشهطبيعی نه آفريده
، مترجم الکساندر لوس جوهر مسيحيتاش به هيچ هستی ديگری وابسته نيست.  لوودويک فويرباخ، درک شود، خودش همانی است که ايده خودش

ماندگاری(ذاتيت) ماترياليسم مونيستی اسپينوزاست که موجب . اين تکرار رئوس مطالب و اصالح ِ درون٥٥) ٢٠٠٤(امهرست، نيويورک:پرومته، 
تواند انتزاعی، جدا شود که اين تعامل نمیی خود منجر به اين ادعای مارکس میشود که به نوبهويرباخ برای تعامل با جهان میزايش ضرورت در ف

 گنجاند.شده يا مفهومی باشد، بلکه مادی است، واقعيتی که او در تعريفش از موجود نوعی می
اگر پلخانف و معاصران ماترياليستی او را کنار بگذاريم، مهم است  ـــکنيم ما نخستين کسانی نيستيم که به فويرباخ و اسپينوزا با هم فکر می

 جوهر مسيحيتِ توجه داشته باشيم که يکی از معاصران خود ِ مارکس و انگلس، مری آن اوانس، اولين (و هنوز هم معتبرترين) مترجم انگليسِی 
ی اسپينوزا منتشر نشدند). مری آن اوانس وقتی ترجمه ١٩٨١اسپينوزا بود (گرچه تا سال  ی االهياتی ـ سياسیِ رسالهو  اخالق فويرباخ، و اولين مترجم

، جزو ی آلمانیهايدی ويکتوريايی، خود از فلسفه ١٩٨٠جرج اليوت به نوشتن رمان روی آورد. رزمای اشتون، در تحقيق  اسم مستعاررا تمام کرد، با 
مشترک اين دو فلسفه در اثر جرج اليوت اصرار داشت، فراخوانی به جنگ، که بعدها توسط مويرا گاتنس که اولين کسانی بود که به خواندن فصل 

 فلسفه و ادبيات، »اليوتی جرج هنر و فلسفه«ی او اساسا به عنوان يک فمينيسِت مترجِم اسپينوزا شناخته شده است، اجابت شد. نگاه کنيد به مقاله
  .   ٧٣-٩٠): ٢٠٠٩(آوريل  ١:٣٣

35. Natura naturans  طبيعت «يا به عبارتی به اين معناست که » طبيعت خالق«يک اصطالح التينی است که در قرون وسطی ابداع شد و به معنای
حالت وصفی   naturataبه معنی طبيعت است و  natureحالت وصفی فعال   naturansی التينی است. واژه» کندکند که طبيعت میهمان کاری را می

» شدهطبيعت آفريده«به معنای  natura naturataبه فعاليت خودزاد طبيعت ارجاع دارد، درحالی که  natura naturansمنفعل طبيعت. در نظريه اسپينوزا 
 نهايت اشاره دارد.(مترجم فارسی)ت و معلولی بیی علاست و به طبيعت به عنوان محصولی منفعل از يک زنجيره

  .٩٢-٩٣) ١٩٨٨، ترجمه روبرت هارلی (سانفرانسيسکو: سيتی اليتز، ی عملیفلسفه: ژيل دلوز، اسپينوزا  .36
فويرباخ کنار اسپينوزا ايستاده است، اسپينوزايی که «ی فويرباخ مهم است. خداانگاری راديکال در فلسفهشود که اين فلسفه همهپلخانف متذکر می  .37

فويرباخ  ١٨٤٣سال  ی مدرن بود. درکند، يعنی زمانی که در حال نوشتن تاريخ فلسفهاليسم مطرح میاش را در زمان گسستن خود از ايدهفويرباخ فلسفه
خداانگاری يک ماترياليسم دينی است، نفی الهيات، اما هنوز مبتنی بر ديدگاهی الهی. اين سردرگمی ماترياليسم و اظهارنظر ظريفی کرد ... اينکه همه

ی آن زمان ــ برای روند ماترياليستی بيان فلسفی درست ــ دست کم برا«ی يک الهيات، تناقِض اسپينوزا را شکل داد، که با اين همه مانع او در ارائه
  ،»مشکالت اساسی مارکسيسمناميد. می» های مدرنموسای آزادانديشان و ماترياليست«نشد. برای همين بود که فويرباخ اسپينوزا را » دوران مدرن

http://www.marxists.org/archive/plekhanov/1907/fundamental-problems.htm.   
38.  Pierre Macherey (مترجم فارسی) .منتقد مارکسيست در دانشگاه ليل نور دو فرانس و از شاگردان لويی آلتوسر  
39 . Moira Gatens ها جذاب کرده، ی اسپينوزا را برای مارکسيستکند آنچه فلسفهاظهار می» اسپينوزا و فيلسوفان امروز«ی ، در ميزگردی در باره

دهد که تبديل به الگويی برای ی بشری هم تاريخی و هم ناتوراليستی است، او نقدی از دين و نقش تخيل ارائه میروايت او از جامعه«اين است که 
  http://www.eurozine.com/articles/2009-11-30-spinoza- en.htmی ايدئولوژيک مارکسيستی شد، و او فهميد که (انسان برای انسان خداست). هانظريه

: اسپينوزا). نگاه کنيد به بنديکت اسپينوزا،  prop.19 ) (قسمت دوم،١٩٩٦، مترجم ادوين کورلی (نيويورک: پنگوئن، اخالقپينوزا، . بنديکت دو اس40
  .٢٨٩) 2002، ترجمه ساموئل شرلی (ايندياناپوليس: شرکت انتشارات هکت، آثار کامل

بخش بسياری از نويسندگان مارکسيست، متکی من اهميت اسپينوزا به عنوان الهامبه نظر «کند که: زنی میدر همان ميزگرد تئودور مانز گمانه  .41
ساخت (و بنا به نظر ماترياليسم، طبيعت مادی است)، بنابراين است بر نگاه آنان به او به عنوان يک ماترياليست. چون اسپينوزا از طبيعت خدا می

درست است که مارکس و انگلس احترام زيادی برای اسپينوزا قائل بودند، اگرچه او را   بنا به نظر آنان اسپينوزا يک ماترياليست بود. (اين هم
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دانستند.) اين پلخانف بود که اولين بار از اسپينوزا يک قهرمان ماترياليسم مارکسيستی ساخت. او حتی به مارکس و انگلس به عنوان ماترياليست نمی
  »انديشيد.های اسپينوزايی میماترياليست

او محکوم » سبک اديبانه، گاه حتی پرالف وگزاف«شرح و بسط فوئرباخ از احساسات در معرض ابتال به چيزی است که انگلس تحت عنوان   .42
 فويرباخ گلودوي(» امروزه کامال غيرقابل خواندن هستند«ها آيد، آنی عشق او میهمانطور که در نقد انگلس از قطعه )١٨ فويرباخ گلودويکند (می
بيند، از اين ها را به عنوان حواس باالرونده می). هيچ چيز منسجمی در خصوص درک فويرباخ از احساسات وجود ندارد، به جز اينکه او آن٣٦

شوند (احتماال مانند کسی ی يک محرک احساس میها به طورطبيعی به عنوان نتيجهشوند، و اينکه آنها توسط نيروی عقالنی اداره نمیحيث که آن
ها در معرض ديدش باشند). های در حال گنديدن را حس نکند يا چيزی را که جلوی چشمش است نبيند، مشروط بر اينکه زبالهتواند بوی زبالهکه نمی

خدا «انگارد می ی  آن انسانکند که به وسيلهای از اين فعاليت فرافکنی تفسير میکند که در آن احساسات را نمونهای انتقادی تنظيم میفويرباخ قطعه
آموز آن اين ديدگاه تخيلی است که خدا احساس است، بنابراين خدا چيزی گيری عبرت). نتيجه١٠ مسيحيت(» خالص است، احساِس آزاد نامحدود.

احساس تصور شکلی که گويا خارج از خودش است، زيرا در چنان حالتی، انسانی که خدا را به عنوان بيش از بازتاب انسان به خودش نيست، به
قدرت درون خودت است، اما همزمان قدرتی متمايز از تو، و مستقل از توست؛ در توست، باالتر از «کند که احساس کند اين تصور اشتباه را میمی
تواند ای که نمیرسد خدا هم در درون و هم در بيرون شخص است، به شيوه). به عبارت ديگر، در اين مورد، به نظر می١١ مسيحيت(فويرباخ ، » تو

ای برای ادعای بزرگتر فويرباخ در مورد ی نقدی بر دين است، کافی است، و به عنوان افزودهاثبات يا  تاييد شود. از اين حيث که اين به منزله
ن واقعی منفرد، شهروندی فقط وقتی انسا«گويد: می» ی يهودی مسئلهدر باره«کند. مارکس اين را در مورد سازمان سياسی در میماهيت دين عمل 

اش به يک هستی نوعی تبديل اش و روابط فردیاش، در کار فردیانتزاعی را بدست آورد و به عنوان يک انسان منحصربه فرد در زندگی تجربی
ای که نيروی اجتماعی، به شکل نيروی بشناسد و سازماندهی کند، به گونه های اجتماعیقدرترا به مثابه  نيروهای خودششود ، صرفا وقتی انسان 

  ).٢٣٤ های اوليهنوشتهدست(» ، از او جدا نباشد، فقط آن زمان است که رهايی انسان کامل خواهد بودسياسی
  .١١ مسيحيت. فويرباخ، 43
   problems.htm-http://www.marxists.org/archive/plekhanov/1907/fundamental».مسائل اساسی مارکسيسم«. گئورگ پلخانف، 44
  .٢٨4،  آثار کامل، ) نگاه کنيد به اسپينوزاProp.9(قسمت سوم،  اخالقاسپينوزا،   .45
  .٣١١،  آثار کامل) نگاه کنيد به اسپينوزا، def.1(قسمت سوم،  اخالق. اسپينوزا، 46
  .٣١٠-١١ ،آثار کاملنگاه کنيد به اسپينوزا، ) prop. 59 (قسمت سوم،  اخالقاسپينوزا،   .47
  .٣١٢ ،آثار کاملنگاه کنيد به اسپينوزا، ) def. VI(قسمت سوم،  اخالق. اسپينوزا، 48
   .٣٠٧آثار کامل ، نگاه کنيد به اسپينوزا، ) prop. 56(قسمت سوم،   اخالقاسپينوزا،  .49
  .٣١٨ ، آثار کاملنگاه کنيد به اسپينوزا، ) def. XLVIII(قسمت سوم،  اخالقاسپينوزا،  .50
شوند... طلبی ميلی است که توسط آن تمامی عواطف تشويق و تقويت میجاه«طلبی تنها اصطالح ديگری است که نياز به توضيح دارد: . جاه51

) بنابراين ٣١٨ آثار کامل). نگاه کنيد به اسپينوزا، def.XLIV، (قسمت سوم، اخالق(اسپينوزا، » توان غلبه کرد.اين به اين تمايل به سختی میبنابر
  کننده است.طور عجيب و غريبی تنها يک تمايل تقويتطلبی بهجاه
52. August Cieszkowski نيويورک:مارکسيسممارکس قبل از کلالن، ، نقل شده در ديويد مک) ،Harper Torchbooks, 1970 (١٠.  
  .٢٥٣-٢٥٤) ١٩٩٨، (امهرست، نيويورک: پرومته ايدئولوژی آلمانی ،. کارل مارکس و فريدريش انگلس53
است، با آنچه بعد  ١٨٤٥کند آنچه مقدم بر آلتوسر و باليبار از اين گسست دفاع شده است که استدالل می یسرمايهتر از همه، در قرائت معروف  .54

دهد به طور بنيادی از هم متمايزند. يقينا اين خوانش تاثيرگذار بوده است، و تا حد زيادی با ناپديد شدن تدريجی بسياری از اصطالحات از آن رخ می
ايدئولوژی های مارکس است. مارکس و انگلس، در نوشته» ود نوعیوج«تدريج ناپديد شد، همترين اصطالحی که بهمنطبق است، م ١٨٤٥بعد از 

ی فويرباخ يا رد ی عزيمت کامل از فلسفهدهندهپيام ی فويرباختزهايی دربارهکند موضوع اين نيست که . همانطور که پلخانف استدالل می٥٧٤ آلمانی
های عمدی که توسط هگليان جوان ی فويرباخ داشت، و تحريفهای انديشهی مالحظاتی که مارکس در مورد محدوديتا همهآن توسط مارکس است. ب

ی تجديدنظر و شرح داده شده است ــ کار مارکس به منزله ايدئولوژی آلمانیاش انجام شد ــ که همه عميقاً  و با زيرکی در پس از او در مورد انديشه
های مهمی در به عنوان اينکه گام« ی مقدسخانوادهو اساسی است که توسط فويرباخ بنا نهاده شد (و به اين منوال، اشتراوس). پلخانف به  ی پايهادامه

های ايده ايدئولوژی آلمانیدر اولين بخش «لالن است که کند.  اين در تقابل با اين ادعای مکاشاره می» ی فويرباخ برداشتهتوسعه وتکامل بيشتر فلسفه
ايدئولوژی )، ولو اينکه ١١٣ مارکس قبل از مارکسيسم(» فويرباخ دستخوش نقدی کامل شدند و  به اين ترتيب پايان نفوذ خود را بر مارکس نشان دادند

د، امروزه به ندرت نوشته شده باشد. اين گونه ادعاها، که يک انشقاق فکری عريان و کامل بين دو متفکر وجود دار خانواده مقدسبعد از  آلمانی
ی مارکس کامال خطی و منسجم است، و يک پيشرفت غايی در جهت تحقق يک پذيرفتنی است. اين رويکرد، با پافشاری بر اين که پيشرفت انديشه

قرائت سر و باليبار در کند،. دقيقاً اين نوع خوانش از مارکس است که آلتوی خاص وجود دارد، تاثير يک فيلسوف بر ديگری را ساده میايده يا نظريه
کند که ممکن است متفکری نداشته باشد، و ای میکنند، بر اين اساس که اين موضوعِ  يک عمر کار و تالش متفکر را تابع اوج فلسفهرد می سرمايه

  اش در ذهن داشته باشد.توانسته به طور کامل در آغاز کار فلسفیاز لحاظ عملی نمی
اما هميشه تميز دادن کار مارکس و انگلس از يکديگر دشوار است، و در اين دوره بسيار دشوار «کند، ه ماير اشاره می. بنابراين همانطور ک55

). مارکس و انگلس، ٧٠ فريدريش انگلس(» توسط انگلس نوشته شده و توسط مارکس اصالح و تکميل شد ايدئولوژی آلمانیاست. بخش زيادی از  
  .٤٧ ايدئولوژی آلمانی

  .٢٠٣ مقاالت، نقل شده در پلخانف، نقد اقتصاد سياسی. کارل مارکس، ٤١ ايدئولوژی آلمانیمارکس و انگلس،   .56
  .٢٠٣ مقاالتپلخانف،  .57
گمان، در زيرا، بیايجاد کرد،  ی ديالکتيکاشاره کرده است، بايد ارتباطی با باقيمانده ديد پارالکسی . در اينجا همانطور که اسالوی ژيژک در58

تواند به ای برای خودش است، طرحی از آن میفلسفی ما، يک مازاد وجود دارد. اگرچه اين خوانش، مقاله ژوئيسانساستمناء، هميشه، در مقابِل  
به چيزی که هدفی در خود شرح زير باشد: نقِد ژيژک شبيه توصيف مارکس از فلسفه به مثابه جلق زدن است، اما درحالی که مارکس فلسفه را به مثا

شود ــ انزال فلسفه، اش، در فعاليتش موجب يک مازاد میگيری درونیکند زيرا به رغم جهتکند، ژيژک به نفع ارزش آن استدالل میندارد نقد می
اشتن يک شريک جنسی، احتماال/از لحاظ کند ــ در جايی که ماترياليسم تاريخی، با دای که ديالکتيک توليد میاگر بتوان چنين چيزی گفت، باقيمانده
  کند که جذب نشود.ای توليد نمیکند، يا حداقل هيچ اضافهبيومکانيکی، هيچ مازادی توليد نمی
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59.  Samuel Ray Dlany  هايی، عمدتا علمی تخيلی، شرح حال، نقد و پروفسور امريکايی در نقد ادبی است. آثار او شامل داستان نويسنده ١٩٤٢تولد
است که در سال  Times Square Red, Times Square Blueی سکسواليته و جامعه است. از جمله آثار او اثری غير داستانی به نام و مقاله در زمينه

  توسط انتشارات دانشگاه نيويورک منتشر شد. کتاب شامل دو مقاله تحت عناوين ذکر شده است. (مترجم فارسی) ١٩٩٩
  .xvi) ٢٠٠١(نيويورک: نيويورک پرس  Times Square Red Times Square Blueساموئل دالنی،   .60
  .Times Square Red xviiدالنی، . 61
 .١٤٠ Times Square Redدالنی، . 62
سازی بسيار عالی الزم است. سيستم شبکه» ارتباط/تماس«ظهوِر شانس و اتفاق برای عملياتی شدن منطق  .١٢٩ Times Square Red. دالنی، 63

بندی دارد. ی دخول به فضای شبکهيافته به عنوان اجازهای از قابليت فهِم هويتسازی نياز به درجهساماندهی، نظارت و سرپرستی می شود؛ شبکه
دهد، بدون توانايی برای تنظيم کردن اينکه ی وقوع میيی مشروط و تصادفی دارد: فضاهايی که به تماس اجازهتماس نياز به فضايی برای رويارو

   اين وقوع چگونه و چه زمانی رخ دهد. 
زدهم منچستر های قرن نوالعاده مهم هستند. برای مثال خيابان. شهرها برای کار ماترياليسم تاريخی فوق١٥٣-٦٤ ، Times Square Red. دالنی، 64

، را مورد مالحظه قرار داد، جايی که او به نقِل مری برتونی نخستين رمان اليزابت گاسکل، توان مقدمهبودند. تنها می هاتماسی چشمگير اين زاينده
اند؛ و خواست محکوم شدهی متناوب و غريب بين کار هايشان به مبارزهپردازد، که گويی در طی زندگیای میمردان کرمکی«از  » سقلمه خوردن«

، که اين امر محرک ِ همدردی او و نوشتن رمانش در »شوند، ظاهرا حتی به درجات بيشتری از مردان ديگربا حوادث به پس و پيش پرتاب می
ها را در منچستر هشماِر کارخانوضعيت عاطفی افراد بی«کند های عمومی، او تالش میی کارگر شد. با خارج شدن از اين رويارويیخصوص طبقه

و همانطور که استيون مارکوس از فريدريش » کند.به بيان عذابی بپردازد که، هرازگاه، اين مردم زبان بسته را دچار تشنج می«و » نمايش دهد
د. او به آن تارنما يا ها، در تمامی ساعات روز و شب، در اواخر هفته و تعطيالت... صميميت نصيبش شاو با رفتن به خيابان«کند، انگلس ياد می

) ٩٨ منچستر(» دهند.را برای مشاهده و درک آن  شکل می رود و ابزارهای اساسیها رفت که يک شهر در امتدادشان به پيش میی گذرگاهشبکه
» شخص بايد يک شهر را بخواند.ها پيش از اينکه راسکين اعالن کند که آدم بايد يک ساختمان را بخواند، انگلس نشان داد که مدت«عالوه بر اين، 

دهد ــ و اينکه اين دهد، و به عنوان يک فضا که تماس در آن رخ می). مارکوس منچستر را به عنوان يک متن در پيش رو قرار می١٧٦ منچستر(
(او به گاسکل، ديکنز، کاراليل اشاره  شناسانههای زيبايیهای ميان طبقاتی است  که هم به نمايشای مولد رويارويیالعادهشهِر منچستر به طور فوق

  رساند.ای اول انگلس) سوخت میکند) و هم به آثار ماترياليسم تاريخی (در درجهمی
  .١٢٣ Times Square Red. دالنی، 65
  .٥٩) ١٩٨٦، ترجمه مارتين فوگل (اينديناپوليس:هاکت، ی آيندهاصول فلسفهلودويگ فويرباخ،  .66
کند در کتاب انگلس ، سخن بسيار کمی، اگر اساساً باشد، به طور مستقيم در مورد اين امر آمده ه پيتر هيچکاک اشاره میهرچند، همانطور ک .67

 :Passingدر » های فقيرنشينديدار از محل«که با طبقات کارگر داشته است. پيتر هيچکاک، » هايیگپ«اش برای نقِل است، به رغم قصد اعالم شده

Identity and Interpretation in Sexuality, Race and Religion   ١٧٠-٧١) ٢٠٠١ی ماريا سانچز و لورا شلوسبرگ (نيويورک: نيورک پرس ويراسته.  
68.  Steven P. Marcus   های روانشناختی موثری از آثار چارلز ديکنز و پورنوگرافی ويکتوريايی انجام داده است. منتقد ادبی و علمی است که تحليل

  او در حال حاضر استاد دانشگاه کلمبياست.  (مترجم فارسی)
  .٩٩) ١٩٧٤(نيويورک: رندم هاوس،  ی کارگرانگلس، منچستر و طبقهاستيون مارکوس،   .69
بع ثبت شده، . مارکوس، با گلچين کردن اطالعاتی که صرفا در بيوگرافی ماير ترسيم شده است، با اطمينان اظهار می دارد که با وجود کمبود منا70
شد، و اين های کارگری منچستر} به تنهايی حرکت کند. او در سفرهايش به اعماق درونی شهر با مری برنز همراه میانگلس قادر نبود {در محله«

  ).٩٨-٩٩ منچستر(» کرد.او بود که مارکس را با برخی محافل کارگری و زندگی داخلی پرولتاريای منچستر آشنا می
  .٩٩ منچستر،  مارکوس  .71
  . ٦١، ٤٠) ٢٠٠٣لالن (نيويورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ی ديويد مک، ويراستهی کارگر در انگلستانوضعيت طبقهفريدريش انگلس،   .72
های سياسی شرکت و اطالعات  برای خطابه های آبیکتابکند، هم مارکس و هم انگلس در واکاوی . معذالک همانطور که مارکوس مطرح می73

نويسان ــ  توانايی برای بررسی اين قبيل يا گروه ــ اولين و مهمترينشان رمان» مکتب«بخشی از نبوغِ شهرهای ويکتوريايی به عنوان يک «داشتند. 
های مرده را دادند: نوشتهاصلی خود را انجام میها به عنوان نويسنده يکی از وظايف منابع با هدف برگزيدن قطعات يا لحظاتی خاص است.... آن

ها اين اطالعات را به يک تاريخ کنونی تبديل و ساختارش را هم زمان توان گفت آنکردند. يا میهای زنده تبديل میگزيدند و آن را به نوشتهبرمی
  ).١٠٨ منچستر(» کردنداختراع می

  .٥٧-٥٨ طبقات کارگر. انگلس، 74
های سازی (استراتژيک؟) محلهبار عصر پسامدرن، مانند تورهای کاترينا که در نيواورلئان، در پی پاکتا زمان گردشگری فاجعه کم نه. دست75
  ديگر به آن اشاره شده است. یظهور کرد، که توسط نوامی کالين و تعداد Lower Ninth Wardی کارگِر مجاور در پوستان و طبقهسياه
ی هنر معاصر لوئيزانا وجود دارد. من برای اولين بار با نمايشگاهی از آثار هولت در موزه ز در عکاسی ژاکوب هولت. اثبات اين نوع مجو76

شوک «کردند (در تارنمايش، های او در آنجا برخوردم. همانطور که علنا اعالن میخارج از کپنهاگ، دانمارک مواجه شدم و بطور تصادفی به عکس
هايی از جنوب امريکا هايی از اشخاص فقير، سياه پوست و محروم از حق رای بودند که طی چندين دهه در بخشدتا عکسعم») درمانی نژادپرستی

ها گرفته شده بودند،  به نمايش هايی که توسط خود هولت نوشته شده بود، مبنی بر اينکه چگونه و چه وقت عکسها با شرحبرداشته شده بود. آن
ها ــ به عنوان شرکای جنسی هولت توصيف شده بودند، تکان خوردم. در حالی که ها ــ به ويژه زناز اينکه بسياری از سوژهگذاشته شده بودند. من 

در  عشق جنسیقاعده با پراکسيس کند يک پروژه مستند از ماترياليسم تاريخی است، درگيری بیدهد که تصور میهولت قطعاً کاری را انجام می
ی خودش گردآوری و رسد، اگرچه ممکن است  جستجو در ميان حجم فراوان اطالعاتی که هولت دربارهترکيب اثرهنريش غيرمسئوالنه به نظر می

  . pictures.com/english/index.html-http://www.american سايتش توزيع کرده، برای مخاطب و قضاوت در مورد خودش، خوشايند باشد. در وب
 در جنسی عشق که دنشومی مطرح زمانی و دارد وجود اخالق به مربوط بديهی یهايپرسش پراکسيس، عنوان به جنسی عشق کاربرد در .76

تواند ی موردی بالقوه ديگر میيک  مطالعه .است مسأله اين موردی هایمطالعه از يکی فقط هولت و يابد، ماديت تاريخی ماترياليسم کار با هماهنگی
) اثر جيمز ايجی و واکر ايوانز باشد، که خود اثری  Let Us Now Praise Famous Men( مردان مشهور را تحسين کنيم حاالاز طريق خوانش دقيقِ  

ی چپ برای فقرا (فقرايی که روی زمين کار ی سياست همدالنهپيچيده از ماترياليسم تاريخی است. روايت ايجی با دقت بسيار فصل مشترک پيچيده
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دهنده است، زيرا صادقانه ميل جنسی را به مثابه يک امر دهد. محتمال اين متن از متن هولت کمتر آزارکنند)، و ميل جنسی را شرح و بسط میمی
شود. ور است که آشکارا امتياز جنسی پدرساالرانه و بورژوايی تعبير میکند، درحالی که در متن هولت، آن ميل کامال در چيزی غوطهبغرنج تاييد می

های ذهنی به امر اروتيک، امر اجتماعی، و شورمندی«دهد: میمارکوس اين موضوع را از طريق فراخوانی نادرست از روانشناسی فرويد توضيح 
های ذهنی شوند؛ يا به عبارت ديگر، امر اجتماعی و شورمندیمشترک ممزوج می  کنند، يا در انگيزش داخلیِ ديگر را تقويت میطور منظم يک

قول ). درحالی که بخش قبلی نقل٩٩ منچستر(» شونديگزين میشان ناشی و جای  اروتيک اصلیتوانند نيروهای اضافی کسب کنند که از سرچشمهمی
ی اصطالحات کند، دومی نقل قول را به عرصهتواند يک خوانش ظريف اسپينوزايی از فعاليت حسی باشد که مارکس از فويرباخ اقتباس میقطعا می

دارد، آشکار همانطور که پيتر هيچکاک نيز در باال اظهار میانگيز و بزرگتر مارکوس را، ی فرويدی ساختاِر بحثراند، وشالودهروانکاوی می
  . )١٧٢ ”Slumming“کند (می
تا جايی که  انديشه، عملکرد تمسخر به او تمايل وجود با. کار فکری، تا آنجا که غيرمادی است، در تفکر مارکس يک مشکل آزاردهنده است. 77

 پديد را تاريخی ماترياليسم که زمانی ی(هگل)، به همان اندازه آوردمی پديد انتزاع، به عنوان کار ساختگی، آليسمايده ااين عملکرد در رابطه ب
البته تفسير پسامدرن مايکل هارت از کاِر دانشمندان و نوآوران به  .است برخوردار{با کار}  برابری اهميت از رسدمی نظر به و است کار آورد،می

ی ی و رشد يک انبوههکند، اين نوع کار عاطفی برای او اساس توسعهرا به عنوان تفکر و نوشتن بازنويسی می» کار« وم مثابه کار عاطفی، مفه
  boundary 2 26:2، »کار عاطفی«ی کارگر انقالبی را به ارث برده است. مرجع در اينجا گزارش شفاف مايکل هارت در انقالبی است که ردای طبقه

در دفاع از خود و دفاع نمايشی  از عاطفه و کار عاطفی.   Empire, Multitude, and Commonwealthاست.  نگاه کنيد به  ٨٩-١٠٠): ١٩٩٩(تابستان 
 ”It’s a Powerful Life: A conversation on Contemporary Philosophy“همچنين نگاه کنيد به پرسشگری چزاره چزارينو از درک نگری از اسپينوزا در 

Cultural Critique 57 (2004): 151-83.  
  .http://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/hegel.htmدر  ”Crituque of Hegel’s Philosophy in General “کارل مارکس   .78
  .٣١٦،  کاملآثار . نگاه کنيد به اسپينوزا،  def.XXXII(قسمت سوم،  اخالقاسپينوزا،  .79
  .٣١٦،  آثار کامل. نگاه کنيد به اسپينوزا،  def.XXXII(قسمت سوم،  اخالقاسپينوزا،  .80
های روبه افزايشی در های اسپينوزا در مورد انبوهه وجود دارد، هر چند عرصهتر سياست. نه فرصت و نه جای بيشتری برای بررسی دقيق81

  پردازند.برای سازماندهی آن میقلمرو آکادميک به طرح مسيرهای متفاوت 
 .٤١) ٢٠٠٨ Semiotextترجمه نورا فدل (لوس آنجلس: ,The Porcelain Workshop: For a New Grammar of Politicesآنتونيو نگری،   .82

  


