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نقد و بررسی عللِ «از خود بیگانگی»
از منظر فویر باخ و کارل مارکس

تاريخ تأييد49/1/71 :

تاريخ دريافت49/0/02 :

سید عابدین بزرگی

فویر باخ و کارل مارکس از هگلیان چپگرا و فیلسوفان مادیای هستند که
بعد از هگل ،دربارۀ «از خود بیگانگی» و علل آن بحث نمودهاند .فهویر بهاخ بهر
این باور است ک انسانها ،با فرافکنی و برونفکنیِ کماالتِ خود ،خدا و مههه
را میسازند و با تسلیم شدن در برابر آن از خود بیگان میشوند .کهارل مهارکس
نیز معتقد است :عامل اولیة «از خود بیگانگی» مالکیهت خصوصهی و ،در مرحلهة
بعد ،دین و مهه مهیباشهد .از منظهر بهاخ و مهارکس ،راه بهرونرفهت از ایهن
بیگانگی ب انکار دین و مهه منتهی میشود.
در پژوهش حاضر ،بعد از بیان تاریخچة «از خود بیگانگی» ،دیدگاه فویر باخ
و مارکس توضیح داده شده و با بیان وج اشتراک و افتراق ایهن دو دیهدگاه ،به
نقد و بررسی آنها پرداخت شده است .پژوهش پیشِ رو ب ایهن نتیجه رهنمهون
شده ک اوالً ،مشکل اساسی این دو تن در جهانبینهی مهادی آنهان اسهت ،نانیهاً،
دیدگاه آنان از نظر تئوری و محتوایی با اشکاالت عدیدهای روبرو است و ،نالثهاً،
آنچ آنان از آن ب عنهوان عوامهل «از خهود بیگهانگی» یهاد مهیکننهد ،از عوامهلِ
خودآگاهی و خودیابی میباشند.
* استادیار دانشگاه بینالمللی اهلبیت
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واژگان کلیدی :خود ،از خود بیگانگی ،دین ،مالکیت خصوصهی ،فهویر بهاخ،
کارل مارکس.
مقدمه

«از خود بیگانگی» از جمل مباحث انسان شناسی است ک برخهی از اندیشهمندان
اسالمی و غربی دربارۀ آن تحقیق و پژوهش نموده اند .این اندیشمندان ،بها توجه
ب جهان بینی و نگرشی ک دربارۀ انسان داشت اند« ،از خود بیگانگی» را تعریه

و

عللی برای آن ذکر نموده اند .هرچند معنا و مفههو «از خهود بیگهانگی» ،در آنهار
متفکرانی ک قبل از هگل بوده اند نیز یافت می شود ،ولهی معهرو

و مشههور آن

است ک هگل نخستین فیلسوفی است ک در غرب ب صورت جدی ب این مسئل
پرداخت است و بعد از او ،افرادی مانند فهویر بهاخ و کهارل مهارکس آن را ادامه
دادهاند.
فویر باخ و مارکس ،با جهان بینی مادی و نگاه تک بعدی ب انسهان ،بها دیهن و
مهه

مخالفت کرده و آن را عامل «از خود بیگانگی» معرفی نموده انهد .بهاخ بهر

این باور بود ک انسان ها کماالت خود را ب موجود ماورائی نسهبت داده ،خهدا و
مهه

را می سهازند و بها پرسهتش نمهودن خهدایِ خودسهاخت  ،از خهود بیگانه

می شوند .از منظر مارکس ،گرچ عامل اولی و اصلیِ «از خود بیگانگی» مالکیهت
خصوصی است ،ولی دین ب عنوان عامل نانوی در آن ایفای نقش می نمایهد .ایهن
در حالی است ک انبیای عظا  ،با جهان بینی الهی ،ب تبلیغ و ترویج دین خداونهد
پرداخت اند و با تحمل سختیها و مشکالت ،مصمم بهودهانهد تها مهرد موحهد و
دیندار شوند و از این طریق ب تکامل و خودیابی برسند.
تعارض دیدگاه الحادی فویر باخ و کارل مارکس با دیدگاه انبیا این ضهرورت
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را اقتضا می کند ک دیدگاه این دو تن مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد تها معلهو
شود ک آیا دین عامل از خود بیگانگی است یا عامل خودیابی.
 .1مفهومشناسی

حقشناس،9731،ج:9
«از خود بیگانگی» معادل کلمة انگلیسی « »alienationاست ( 

 ،)73ک در مناسبات حقوقی ،ب معنای «سل

حق از یک شخص و انتقال آن به

شخص دیگر» و در روان شناسی و روان پزشکی ب معنای «روانی بودن یها حالهت
ناشی از اختالل روانی» می باشد (همان) .این واژه کهم کهم وارد فلسهف  ،تهاری و
سیاست شد و در معانی دیگر ب کاررفت .با توج ب موارد اسهتعمال ایهن کلمه ،
فهمیده میشود ک این واژه دارای مفهومی عا است و در ابتدا ،مشخص نمیکند
مشکل انسان چ چیزی است ک ب واسطة آن از خود بیگان میشود.
در ادام  ،ضمن بیان پیشینة «از خود بیگهانگی» به معهانی مختله

آن اشهاره

میشود.
 .2تاریخچه و پیشینه بحث

اکثر کسانی ک دربارۀ پیشین «از خود بیگانگی» بحث نموده اند ،بر این باورند که
بحثِ «از خود بیگانگی» را هگل شروع نموده است ،امها بها مراجعه به دیهدگاه
برخی از اندیشمندانی ک قبل از هگل بوده اند ،می تهوان معنها و مفههو «از خهود
بیگانگی» را از کلمات آنان ب دست آورد .آنچ در ذیل می آید اشارتی نسبت به
این ادعاست.
ه افلوطین و سایر نوافالطونی ها بر این باورند ک همة انسان هها از یهک مبهد
اعال فیضان پیدا می کنند و با جدایی از وطهن ربهوبی خهویش در سلسهل مراته
هستی قرار میگیرند و در انر ارتباط با ماده ،روحشان را فاسد مینمایند .از منظهر
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این گروه ،جداافتادگی و غربت از مبد اعهال «بیگهانگی انسهان» اسهت( .فلوطین،،
،9711ج45:9و13و171و)156

ه آگوستین (453ه ). 341معتقد است ک اگر انسان در مسیر متحد شدن با امر
نامتناهی ب اموری ک تجلی او هستند عشق بورزد ،اشکالی ندارد ،اما اگر ب دنبال
امر نامتناهی نباشد یا بدون لحاظ او ،ب اموری عشق بورزد ،مرتک
گناه شده است .او این بی اعتقادی و گناه را سهب

بی اعتقادی و

گسسهتگی و بیگهانگیِ اتحهاد

ذاتی انسان از خدا می داند ک نتیج ای جز بیگانگی از خود ندارد( .تنلون،9769 ،،
ج)37:3

ه طبق نظریة سیاسی جان الک (0341ه ،)0713انسانها دارای دو وضعاند:
 .وضع طبیعی :وضعی ک انسان ها ب حکم قانون طبیعی و عقل ،بدون تعهدی
ب حقوق دیگران ،با هم زندگی میکردند
ب .وضع اجتماعی :ازآنجاک در وضع طبیعی ممکن بود آزادی فردی انسان ها
ب خطر بیفتد ،ب پیمان اجتماعی روی آورده (تطماس 36:9763،و )53و با وضهع
قوانین و مقررات ،بخشی از حقوق خود را ب دیگهری انتقهال داده انهد ،تها او بها
قدرت و اقتدار در میان آنان داوری نماید (گای903:9763،و .)997ازآنجاکه ایهن
انتقالِ حقوق مناس

با معنای حقوقی الیناسیون است ،انسان ها با پیمان اجتماعی،

از خود بیگان میشوند( .کاپلستطن،9730،ج955:4و951و956و)945

ه ژان ژاک روسو (0701ه )0778نیهز ،ماننهد الک ،بهرای انسهان هها دو وضهع
درنظرمیگیرد:
 .وضع طبیعی .در این وضع ،انسان هیچ تصوری از خوب و بد ندارند (ر.ک.

کطلتّی90:9736،و96و77و49و13و )33و رابطة میهان آنهان بهر پایهة همهدردی و
همدلی است.
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ب .جامعة مدنی .در این جامع  ،گرچه اخهالق و انسهانیتِ انسهان هها شهکل
می گیرد (روسط933:9731،و ،)935ولی انسان ها ،اوالً ،ب جای همدلی و همکاری،
خدمت خود را ب دیگران فروخت  ،آزادی خود را محدود می نمایند (ر.ک .هموان:

41و36،41و935،63و931و )371و ،نانیاً ،با دستیابی ب صنعت و ابزار کهار ،به
رقابت در کارهای اقتصادی میپردازند (همان931:و .)973درنتیج  ،هرکس تهال
دارد وانمود کند ک صفات و ویژگی هایی دارد ک ب واسطة آنهها ،دیگهران بایهد
مرعوب او شوند .و این یعنی انسان غیر از آنکه هسهت بنمایهد و غیهر از آنکه
می نماید باشد .در این حالت ،بود و نمود انسان از هم جدا می شود .این واگهاری
خدمت ب دیگران ،محدودیت آزادی و جدایی بود و نمود همان الیناسیون اسهت.
(دریابندری900:9716،و993؛مساروش)14:9760،

ه در نیمة قرن هجدهم تا نیمه ههای قهرن نهوزدهم ،به دلیهل عقهل گرایهی و
تجرب گرایی افراطی ،منشأ داوری تنها عقل یا تجرب بوده ،به احساسهات و دیهن
توجهی نمی شد .همین امر ،جنبش رومانتیسم را به وجهود آورد که رههروانش،
اوالً ،احساس انسانی را از عقل و تجرب برتهر مهی دانسهتند ،نانیهاً ،دیگهران را به
بازگشتن ب روح دینی دعوت می نمودند و ،نالثاً ،بر حضور خدا در طبیعهت و در
دل انسان تصریح داشت اند .در نگاه رومانتیستها ،کار عقلگرایان و تجرب گرایان،
ک ب احساسات و دین بیتوجهی مینمودهاند ،از خود بیگانگی بود( .بنات:9769،
316و701؛دریابندری13:9716،و)37

ه در کلمات کانت (0713ه )0813دو نوع الیناسیون وجود دارد:
 .الیناسیون روانشناسی و فردی .کانت در «نقد عقل عملی» بر این باور اسهت
ک اخالقْ امر پیشینی بوده ،تجرب در آن دخهالتی نهدارد( .کانو 96:9711،،و73

و )76درنتیج  ،از یک سو ،انسان ،واضع امور اخالقی است و ،از سوی دیگر ،باید
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از همین امور اخالقی تبعیت نماید .این امر سب

یهک نهوع تعهارض درونهی در

انسان می شود ک ب واسطة آن ،یک جنبة او به سهب

جنبهة دیگهر

سهرکوب

می شود؛ این انسان باید خویشتن خویش را از دست بدهد و از خود بیگان شهود
تا آزادی خویش را ب دست آورد( .همان34:و 33و999و993؛کان71،77:9736،،
و49و44؛کاپلستطن،9733،ج795:1و734؛ملکنان،9731،ج941:7و)917

ب .الیناسیون اجتماعی .کانت معتقد است ک انسانها ب ناچار باید وارد جامعة
مدنی شوند و با ورود به ایهن جامعه  ،گرچه اسهتعدادهای خهویش را کشه
می کنند ،حالت طبیعی ،آرامش و فردیت خود را از دست داده ،پریشان و از خود
بیگان میشوند( .دریابندری11:9716،و)11

ه فیخت (0731ه ،)0803ک ب «ایدئالیسم محض» معتقد است ،می گویهد :اگهر
من جهان هستی را می یابم ،ب این دلیل است ک ایهن جههان وضهع شهدۀ ضهمیر
اندیشندۀ من است .من در جهان هستی دو چیز را تشخیص می دهم :یکی من ک
فاعلِ اندیشیدن هستم و دیگری انر اندیش  .او معتقهد اسهت :اندیشهیدن مسهتلز
دوپاره شدن من است« :منی» ک میاندیشد و «منی» ک اندیشیده میشود ک دیگر
«من» نیست ،بلک «نامن» یا «جز مهن» اسهت« .نهامن» همهان «مهن» اسهت که از
خویشتن خویش دور افتاده است .و اینْ نوعی از خهود بیگهانگی اسهت( .قنصو،،
59:9767و17؛کاپلستطن،9713،ج49:3و)11

ه هگل (0771ه )0840از خود بیگانگی را در دو مورد بیان میکند:
 .در مورد مطلق .هگل معتقد است :مطلق ،ک اندیشة خوداندیش است ،فقه
دربارۀ خود می اندیشد ،چون غیر از مطلق چیز دیگری وجود نهدارد تها بخواههد
دربارۀ او نیز اندیش نماید .اندیشیدنِ مطلق سب
چون هر اندیش ای از صاح

جدایی مطلق از خود می شهود،

خود تنزل می یابد و از او جدا و بیگانه مهی شهود.
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(کاپلستطن،9713،ج703:3؛ملکنان)391:9731،

ب .در مورد انسان .هگل بر این باور است ک همة انسان ها مهی خواهنهد آزاد
بوده ،فق از ارادۀ خود تبعیت نمایند ،ولی ضرورتاً وارد اجتماع می شوند .زندگی
اجتماعی ب عنوان یک نیروی بیرونی بر افراد جامع فشار آورده ،سب

تقسیم کار

می شود .درنتیج  ،افراد ب حال خود باقی نمی مانند و «منِ» آنان تبدیل به «مها» و
کلیت می شود .این امر مستلز بی خویشتنی و بیگانگی اسهت( .دریابنودری:9716،
)757
 .3عامل از خود بیگانگی از دیدگاه فویر باخ و راه حل وی

فویر باخ (0813ه ). 0871از شاگردان دست چپهی هگهل و از فیلسهوفان مهادی و
ملحد است( .انگلس،بیتا )33:او ،با تحلیل روان شناسان و جامع شناسان از دین،
دین را عامل «از خود بیگانگی» مهی دانهد( .هموان1 :؛مطهو،ی،9716،ج )447:7او
معتقد است انسهان دارای دو بعهد اسهت :از سهویی ،دارای نیکهی هها ،ارز هها،
معنویات ،وجود متعالی و صفات کمالی ماننهد علهم ،قهدرت ،جمهال ،راسهتی و
درستی است و ،از سوی دیگر ،دارای تمایالت حیوانیِ منح ّ و پست میباشد .از
میان این دو بعد ،اولی اصل است ،یعنی انسهان اصهالتاً دارای شهرافت و کرامهت
است ،ولی ب سب

تبعیت از تمایالت حیوانی ،انحطهاط پیهدا مهیکنهد و از ایهن

جهت چند رخداد در پیش است:
اوالً ،از حیث نظری ،خود را فاقد ارز

ها ،معنویات و صفات کمالی می داند.

درنتیج  ،معتقد می شود ک موجود ماورائی و متعالی ای ب نا خدا وجود دارد ک
مالک این ارز
این ارز

ها ،معنویات و صفات کمالی است .او با فرافکنی و بهرون فکنهیِ

ها از خود و نسبت دادن آنها ب موجودی ماورائی ،خهدا و دیهن را به
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وجود میآورد .باخ بر این باور است ک انسان فکر میکند خدا موجودی جهدا از
انسان ،کامل ،دارای هستی بیکران  ،جاودان  ،قدرتمند ،مقدس ،مثبت و گوهر همة
هستیهاست و در مقابل ،انسان موجودی کرانمند ،ناقص ،گهرا ،ناتوان و گناهکار
است .این فرافکنی و برونفکنی سب

میشود ک خود را ب آفریهدهای گناهکهار،

بیچاره و خوار فروکاهد( .کاپلستطن،9713،ج)319:3

نانیاً ،وقتی خدا را ب وجود آورد ،ب همین مقدار بسنده نمی کند ،بلک در مقا
عمل ،تسلیم همین موجودِ ماورائی و متعالیِ خودساخت شده ،با خضوع و خشوع
ب عبادت و پرستش او روی می آورد و با گری و زاری ب سوی او دست ب دعها
بُرده ،از او می خواهد تا خواسهت ههایش را بهرآورده سهازد .انسهان بها ایهن کهار،
شخصیت خود را در برابر موجودِ خودساخت از بین مهی بهرد .خالصه اینکه در
نگاه فویر باخ ،دو امر سب

از خود بیگانگی می شود . :فرافکنی کماالت از خهود

و ایجاد خدا ب .عبادت و پرستش خدایِ خودساخت ( .انگلس،بیتا50 :و 11و33؛
مطه،ی،9716،ج445:7و444؛مطه،ی،9737،ج)441:97

باخ برای رسیدن ب این دیدگاه ،از دو مقدم استفاده نموده است:
 .مقدمة معرفت شناختی .او بر این باور اسهت که انسهان ،حهس جوهریهاب
ندارد ،تنها راه شناخت جوهر برای آدمی شناخت مجموع اعراض آن است.
ب .مقدمة روان شناختی .با توج ب مقدمة قبلی ،او می گوید :ح

و بغض به

اعراضِ اشیاء تعلق می گیرد ،ن ب جواهر اشیاء .مثالً ،اگر گفت شهود مهن عاشهق
فالن کس هستم ،منظور این است ک من عاشق صهفاتی ماننهد شهجاعت ،ایثهار و
عدالت فالنی هستم .لها ،اگر آن شخص وجود هم نداشهت باشهد ،بهاز مهی تهوان
گفت :من عاشق او هستم.
نتایجی ک فویر باخ از این دو مقدم میگیرد عبارت است از:
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اوالً ،وقتی متدینین می گویند ما خدا را دوست داریم و او را عبادت می کنهیم،
منظور آنان این است ک ما دوستدار اوصافی مانند عهدالت و رحمانیهت هسهتیم.
درنتیج  ،اگر خدایی هم وجود نداشت باشد ،باز می توان گفت :ما خدا را دوسهت
داریم و او را عبادت میکنیم ،چون مرادْ دوست داشتن صفات است ،ن ذات.
نانیاً ،کتاب مقدسِ هر گروهی نشان از حهاالت روحهی آن گهروه دارد .مهثالً،
گروهی ک از محبت خو شان مهی آیهد ،کتهاب مقهدس آنهان از محبهت بحهث
میکند؛ گروه دیگر ک از انتقا خو شان مهیآیهد ،کتهاب آنهان از انتقها بحهث
میکند.
نالثاً ،با توج ب اینکه دیهن مربهوط به حهاالت روانهی و حاصهل فرافکنهی
نفسانیات انسان نسبت ب خارج است ،دینِ بدون خدا هم وجود دارد.
راه حل باخ برای رهایی از این وضعیت بدین بیان است:
باخ بر این باور است ک با وجود خدا ،آزادی ک گوهر انسهان اسهت از بهین
می رود و انسان بنده و فرمانبردار خدا می شود .درنتیج  ،نمی تواند هر طوری که
می خواهد عمل کند و ازآنجاک انسان ،خود ،سازنده و آفرینندۀ خداست و با این
آفرینش ،از خود بیگان می شود .برای رهایی از این بیگانگی باید ب خود برگشت ،
خدا و دین را انکار نماید .انسان باید خود را مظهر همة ارز ها و کماالت بداند
تا جانشین همان خدایی شود ک خودساخت بود و خودْ خدای خود شود .با ایهن
کار ،انسان شناسی ب جای یزدان شناسی قرار می گیرد و انسان ب غایتی برای خود
مبدل می شود .درنتیج  ،انسان دیگر حاضر نمی شود با پرسهتش و عبهادت خهدا،
خود را در برابر او تحقیر نماید( .کاپلستطن،9713،ج361:3وو317؛مطهو،ی،9716،
بیتا46:؛بدوی9165،م،ج301:3و)395
ج451:7؛مطه،ی ،
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 .4عامل از خود بیگانگی از دیدگاه کارل مارکس و راه حل وی

کارل مارکس (0808ه ،)0884گرچ ب طور رسمی شاگرد فهویر بهاخ نبهوده ،به
دلیل استفادههایی ک از دیدگاه فویر باخ داشت  ،او را شاگرد باخ میدانند.
مارکس ،ک از هگلیان چپگراست ،برای مطرح نمودن «از خود بیگهانگی» ،از
دیدگاه فویر باخ استفادههایی کرده است ،ک ب دو نمونة آن اشاره میشود:
ه تا قبل از باخ ،اعتقاد رایج این بود ک انسان با پههیرفتن خهدا و عبهادت او،
انسانیت خویش را حفظ مهی کنهد و بها انکهار خهدا و روی آوردن به مادیهات،
انسانیت خود را از دست می دهد .اما وقتی فویر باخ دیدگاه خود را در مورد خدا
مطرح نمود ،مسئل برعکس شد ،یعنی گروهی بر این باور شهدند که انسهان بها
پهیر

خدا و عبادت او ،خود را از دست داده ،از خود بیگان می شود و با انکار

خدا ،شرافت و انسانیت خویش را حفظ می کند .مارکس با استفاده از دیدگاه باخ
معتقد شد :اعتقاد ب خدا ،انسان را در حد حیوان پهایین مهی آورد و بهرای حفهظ
بیتا414:و)414
انسانیت باید خدا را انکار نمود( .مطه،ی ،

ه مارکس ،با اینک منکر خدا بود (پییت ،)31:9710،،مبنایی برای انکهار خهود
نداشت .حر های باخ مبنایی برای انکار خدا و اصالت دادن به انسهان بهرای او
بیتا.)414:
درست نمود (مطه،ی ،
مارکس ،عالوه بر اینک از نظریة بهاخ اسهتفاده نمهود ،خهود نیهز آورده ههایی
داشت ،ک ب چند نمون از آن اشاره میشود:
ه مارکس ب تعمیم و گستر

از خود بیگانگی پرداخت؛ او بر این بهاور بهود

ک انسان ن تنها خدا بلک دولت ،میهن ،مالکیت و سرمای را هم آفریده اسهت و
با فدا کردن خود ،تسلیم آنها شده ،آنها را بندگی می کند .لها ،از همة این جههات
از خود بیگان می شود .درنتیجه  ،عهالوه بهر «از خهود بیگهانگیِ» دینهی ،از خهود
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بیگانگیِ سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی نیز وجود دارد( .پییت79:9710،،؛مطهو،ی،
بیتا)413:


ه مارکس ریش و عامل اصلی «از خود بیگانگی» را نظا خها

اجتمهاعی و

وضع ابزار تولید دانسهت  ،معتقهد اسهت در دوره ای که مهرد زنهدگی اشهتراکی
داشت اند ،هیچ چیز برای برتری طلبی وجود نداشت .آنهها بها همهدیگر به شهکار
می رفتند و با همدیگر غها میخوردند و زندگی مسالمتآمیزی داشت انهد ،امها بها
پیشرفت ابزار تولید ،صاحبان ابزار و صنعتْ خود را مالک آب و زمین دانست انهد
و انسانهای دیگر را به خهدمت گرفته انهد و بهرای رسهیدن به سهود بیشهتر و
جلوگیری از پرخها

و انقهالب مردمهی ،دیهن را به وجهود آوردهانهد .در ایهن

وضعیت ،کارگران ،با اینک مالک محصول کار خود نبوده اند ،در انر پهیر

دین،

ب خود امید و تسلی داده ،علی قشر سرمای دار انقالب نمی کردند .با توج ب این
مبنا ،مارکسْ علت اصلی از خود بیگهانگی را ابهزار تولیهد و مالکیهت خصوصهی
دانست و دین را علت درجة دو ِ آن ب شهمارآورد( .پوییتو79:9710،،؛مطهو،ی،
،9737ج)416:97

ه مارکس دین را تریاک مرد و افیون توده ها می داند ،چون در نگاه او ،دیهن،
اوالً ،انسان را ب امر ماورائی و جهان غیرمادی دعوت می کند ،در حالی که تنهها
جهان موجود جهان مادی است ،نانیاً ،ب واسطة تعالیم خود ،انسان را از پرداختن
ب جهان مهادی و مسهائل اجتمهاعی بهازمی دارد (پوییتو31:9710،،وو33و371؛

استنطنس )99:9716،،و ،نالثاً ،با آموز ِ تحمل سختیها و وعدههای اخروی ،مانع
از انقالب تودهها علی حکومتهای استبدادی میشود.
راه حل مارکس برای رهایی از این وضعیت بدین بیان است:
مارکس بر این باور است :ازآنجاک مالکیت خصوصهی سهب

ایجهاد طبقهات

08
مختل
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در جامع و ایجاد عالق و دلبستگی مرد ب مال ونروت می شهود ،بایهد

مالکیت خصوصی از بین برود ،تا هم جامعة بی طبق ب وجود آید و هم مرد به
مال و نروت دلبستگی نداشت باشند (کاپلسوتطن،9713،ج709:3؛موارکس:9733،

 931و )946و ازآنجاک او خدا و دیهن را معلهول اختالفهات طبقهاتی و مالکیهت
خصوصی می داند ،بر این باور اسهت که بها از بهین رفهتن اختالفهات طبقهاتی و
مالکیت خصوصی ،خدا و دین نیز خودب خود از بین می روند( .پییت79:9710،،؛
مطه،ی،9737،ج417:97و414و)411
 .5تشابه و تفاوت دیدگاه باخ و مارکس

باخ و مارکس ،هر دو ،اوالً ،دین و مهه

را عامل «از خود بیگانگی» می داننهد و

بر این باورند ک برای از بین بردن «از خود بیگانگی» ،بایهد دیهن و مههه

را از

بین برد و ،نانیاً ،هر دو «از خود بیگانگی» را در مورد انسان مطرح نمودهاند.
تفاوت فویر باخ و مارکس از این قرار است:
اوالً ،طبق دیدگاه باخ ،انسهان هها خهدا و دیهن را بها نسهبت دادن کمهاالت و
معنویات خود ب موجود ماورائی ب وجود می آورند .درنتیج  ،زمینة پیدایش خدا
و دین حالت روانی هر فردی از انسان است .امها طبهق دیهدگاه مهارکس ،زمینهة
پیدایش خدا و دین امر اجتماعی و اقتصادی است ،ن حاالت روانی افراد.
نانیاً ،در نگاه باخ ،مبارزه با از خود بیگانگی دینی در درجة اول قرار دارد ،ولی
در نگاه مارکس ،از خهود بیگهانگی دینهی معلهولِ از خهود بیگهانگی اقتصهادی و
مالکیت خصوصی است .لها ،مبارزه با از خود بیگانگی دینی در درجهة دو قهرار
دارد.
نالثاً ،فویر باخ انسان را یک موجود دوبعدی می داند ک ههم دارای کمهاالت و
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معنویات است و هم دارای نواقص و زشتی ،اما از دیدگاه مهارکس ،انسهان یهک
موجود تک بعدیِ اقتصادی است ک قبل از هر چیز ،منافع اقتصادی برای او مههم
است.
رابعاً ،با توج ب اینک باخ ،انسان را موجود دوبعدی میداند ،میتواند ازخهود
بیگانگی را مطرح کند ،اما مارکس ک برای انسان ،خودی قایل نیست ،نمی توانهد
از خود بیگانگی را مطرح نماید.
خامساً ،طبق دیدگاه باخ ،انسان خدا را می آفرید و همین خهدا سهب

از خهود

بیگانگیِ او می شود ،اما طبق دیهدگاه مهارکس ،انسهان ،عهالوه بهر اینکه خهدا را
می آفرید ،دولت ،مالکیت و سرمای را نیز میآفرید و همة این امور سب

از خهود

بیگانگی انسان میشوند.
سادساً ،در نگاه فویر باخ ،همة انسانها خدا و دین را ب وجود آوردهاند ،ولهی
در نگاه مارکس ،ب وجودآورندۀ خدا و دین فق طبقة حاکم میباشد.
 .6نقد و بررسی دیدگاه باخ و مارکس
1ـ .6نقد توأمان دو دیدگاه

ه مشکل اصلی فویر باخ و کارل مارکس جهان بینی مادی آنان اسهت که مبهد و
منتهای انسان را در همین دنیا خالص می کنند .آنان با انتخاب جهان بینهی مهادی،
دین را عامل از خود بیگانگی دانست  ،با یک تعص

بی دلیهل ،فهرض را بهر ایهن

گهاشت اند ک دین نمی تواند مبنای منطقی داشت باشهد و از ایهن جههت ،وجهود
خارجیِ خدا ه ک مهمترین مسئلة هر دین الهی است ه را انکار میکنند .ایهن در
حالی است ک ادلة فراوانی ،ن تنها وجود خداونهد بلکه ضهرورت وجهود او را
انبههات مههینماینههد( .صوودرالدی،شوون،ا،ی9537،ق،ج93:1؛یبایبووایی،9719،ج:1
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935و963؛جطادیآملی،بیتوا؛مصوبا یوددی،9737،ج711:3؛ملکنوان،9731،ج:3

953و930؛کاپلستطن،9713،ج361:3و )310با توج ب این بهراهین ،همهة «ماسهوی
اهلل» معلول و مخلوق او بوده ،از خود هیچ استقاللی نداشت  ،حدوناً و بقاءً وابست
ب او می باشند .با وجود چنین ادل ای ،باور افرادی مانند فویر باخ و مارکس فقه
در حد یک فرضی است ،ک ن تنها دلیلهی آن را همراههی نمهی کنهد بلکه ادلهة
فراوانی آن را ردّ مینماید.
ه با حه

خدا و دین از زندگی ،انسان تابع هوای نفس و شیطان مهی شهود و

فق بُعد حیوانی و نباتی خود را رشد داده ،نهایتاً ،در همین بخش تکامل می یابهد
و با غرق شدن در عالم ماده ،هد

و غایت معقولی برای خود نمی یابد ،ک ایهن

روی ب نهیلسیم و پوچگرایی منتهی میشود.
ه باخ و مارکس انسان را موجودی مادی می داننهد ،در حهالی که بها بهراهین
متعدد نابت می شود ک انسان ،عالوه بر بعد مادی ،دارای بعد مجهرد و غیرمهادی
است ک حقیقت و «خودِ» انسان را تشکیل می دهد (اب،سوننا9593 ،ق366:وو707؛
همووط،9713،ج315:3و716؛صوودرالدی،شوون،ا،ی9537،ق،ج354:6؛یبایبووایی،

9591ق350:؛حس،،ادهآملوی9760،؛یبایبوایی،9719،ج744:9وج .)304:1البته ،
باخ ،با اینک مادیگراست ،برای انسان ابعاد دانی و عالی قایل می شود .اگر منظور
او از بعد عالی همان نفس مجرد باشد ،با دیدگاه مادی گرایانة او سازگاری نهدارد
و اگر او بُعد عالی را در همان بعد مادی جستجو می نماید ،ادل ای ک بر دوبعدی
بودن انسان و تجرد نفس داللت می کنند کال او را ردّ می نمایند( .مطهو،ی،9716،
ج)444:7
2ـ .6نقد دیدگاه فویر باخ

ه فویر باخ ،با انکار و نشناختن خداوند ،شأن خدا را فروکاست  ،بر ایهن بهاور
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است ک انسان ،طبق سیرت خود ،خدا را می سازد ،این سهخن دچهار دو اشهکال
مهم است:
اوالً ،با توج ب ادلة انبهات خداونهد و نابهت شهدن وجهود او ،مسهئل کهامالً
برعکس است ،یعنی خداوند ،ک فاعل هستیبخش است ،دیگران را طبق صهفات
کمالی و سیرت خود می آفریند ،چنان ک پیامبر اعظم

فرمود« :إِنَاللَّهَخَلَقَآدَمَ

ج .)99:5با مراجع ب آن ادل  ،فهمیده مهیشهود که
عَلَىصُورَتِهِ» (مجلسی ،9713،
باخ با نگاه وارون ای ک از خود و خدا ارائ می دهد ،نمی تواند تحلیلی درستی از
ارتباط انسان با خدا و بالعکس داشت باشد.
نانیاً ،طبق دیدگاه باخ ه ک خدا را ساختة ذهن بشری می داند ه باید ب تعهداد
انسانها ،خدایان متعددی ساخت شوند ،در حالی ک ادلة فراوانی یکتایی خداونهد
را نابت مهی نماینهد( .صودرالدی،شون،ا،ی9537،ق،ج43:1؛یبایبوایی333:9591،؛
مصبا یددی،9737،ج)731:3

ه فویر باخ بر این باور است ک اگر انسان خهود را خهوب بشناسهد ،خهود را
صاح

کمال یافت  ،موجود ماورائی مانند خدا را انکار میکنهد و ،بهدین ترتیه ،

دوران دین و مهه

پایان مییاید ،در حالی ک قضی بهرعکس اسهت ،زیهرا اگهر

انسان دربارۀ خود تأمل نماید و ب دنبال خودشناسی باشهد ،دو رخهداد در پهیش
است:
اوالً ،انسان خود را دوبعدی می یابد ،بدین معنا ک  ،عالوه بر بدن ،به نفهس و
روح قایل شده ،از نگاه تهکبعهدی و مهادیگرایانه به خهود دسهت برمهیدارد.
درنتیج  ،با دوبعدی دانستن انسان ،مهی توانهد «خهود» را مشهخص کنهد و تبیهین
دیگری دربارۀ «از خود بیگانگی» ارائ دهد.
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نانیاً ،در این خودشناسی ،درواقع ،در جستجوی مبد و منتهای خهود اسهت .و
اگر در این تفحص ،طال

حق باشد ،مبد و منتهایی جهز خهدا نمهی یابهد .پهس،

خودشناسی منجر ب خداشناسی و احیای دین و مهه

میشود.

ه در نگاه باخ ،پرستش خدا از عوامل بیگان شهدن اسهت ،در حهالی که اگهر
انسان ،از یک سو ،ب واسطة خودشناسی ،بفهمد ک مخلهوقی ضهعی

و نهاتوانی

است ک وابست و نیازمند ب خداوند است و ،از سوی دیگر ،به واسهطة تحقیهق
دربارۀ مبد خود با خدا و صفات او آشنا شود ،مثالً ،بدانهد که او کامهل مطلهق،
خالق ،مالک ،ربّ و رازق مطلق است ،عقل او حکم میکنهد که در برابهر چنهین
موجودی باید سر تسلیم فرود آورد و او را پرستش نماید .در این صورت ،ن تنها
پرستش خداوند از خود بیگانگی شمرده نمیشود بلک عین خودیابی است.
ه طبق دیدگاه فویر باخ ،همهة متهدینان ،در انهر تبعیهت از تمهایالت حیهوانی،
شرافت خویش را از دست داده ،از مرتبة عالی سقوط می کننهد و بها گهرایش به
مهه

و خدا از خود بیگان می شوند ،در حالی ک با توج ب ادلة انبات خداوند

باید گفت :متدینان ،با پهیر

دین و مهه  ،شرافت خویش را حفظ نموده اند و

از این نظر از خود بیگان نشده اند ،ولی غیرمتدینان ب واسطة عد پهیر
مهه

دین و

ب مرتبة حیوانی سقوط نموده ،از خود بیگان اند.

ه باخ از اینک انسان حس جوهریاب ندارد ،نتیج می گیرد ک متدینان فق ب
دنبال صفات خدا هستند ،در حالی ک باید گفت :متدینان ب دنبال ذات و جهوهر
خداوندند ،ولی ازآنجاک ذات خدا نامتناهی و بی نهایهت اسهت و بهرای موجهود
محدودی مانند انسان دستنیافتنی است ،ب دنبال اوصا
ه باخْ کت

خداوند میباشند.

مقدس را نشانة حاالت روحیِ پیروان آن کت

می دانهد ،در حهالی
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ک این سهخن درسهت نیسهت ،چهون همهة گهزاره ههای کته

مقهدس از امهور

روان شناختی بحث نکرده است تا بهاخ بگویهد تهورات از روان شناسهی یهودیهان
بحث میکند و انجیل از روانشناسی مسیحیان( .ملکنان،9731،ج966:7و)917
3ـ .6نقد دیدگاه مارکس

ه ازآنجاک مارکس انسان را مادی و تک بعدی می داند ،جدا شدن از طبیعت و
ارتباط با امر ماورائی را سب

بیگانگی و جهدایی از حقیقهت خهود مهی دانهد ،در

حالی ک انسان دوبعدی بوده ،بعد مجرد و غیرمادی تشکیل دهندۀ حقیقت و خود
انسان است .رشد و تکامل این بعد در انر جدایی از عالم ماده و ارتبهاط بها عهالم
ماورائی است .درنتیج  ،اگر انسان از عالم طبیعت جدا نشهود و بها امهر مهاورائی
ارتباط نداشت باشد ،از خود بیگان میشود.
ه طبق دیدگاه مارکس ،واضعان اولیة دین طبقة حاکم و استثمارگر بهوده انهد و
با اینک خود اعتقادی ب دین نداشت اند ،آن را ب وجود آوردهاند تا وسیل ای برای
حفظ امتیازات آنان و کنترلی برای انقالب های مرد باشد .پاس این بیان چنهین
است:
اوالً ،با توج ب تاری ادیان فهمیده می شود ک وجود دیهن و مههه

سهابقة

طوالنی دارد و حتی در آن زمانی که مهارکس آن را دوران اشهتراکی و بهیدینهی
میخواند ،دین و آنار پرستش وجود داشت است.
نانیاً ،پدیدآورندگان دین و مهه

از طبقة حاکم نبودند .شاهد ایهن مهدعا آن

است ک اگر پدیدآورندگان دین و مهه

از طبقة حاکم بودند و دیهن و مههه

نیز ب نفع آنان بود ،دیگر نمی بایست علی دین و مههبی ک خهود سهاخت بودنهد
موضعگیری و مخالفت می کردند ،در حالی که مخالفهان اصهلی دیهن و مههه
همین طبقة حاکم بودهاند.
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نالثاً ،طبق شواهد تاریخی ،آورندگان ادیان الهی ن تنها بی دین نبود ند بلکه از
هم متدینتر بودهاند و تا پای جان برای دفاع از آن مقاومت نمودهاند.
رابعاً ،متولیان دین ن تنها با استثمارگران و طبقة حاکم نبوده اند بلک با الها از
گزاره های دینی ،همواره ب نفع طبق محرو و استثمارشونده علی سهران ظهالم و
حاکم قیا نموده اند ،چنانک در قرآن ،آیات فراوانی دربارۀ مبارزه بها ظهالم آمهده
است ،مثل این آی ک میفرماید« :وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَكُونَ فِتْنَة» (انفال .)71:از این
جهت ،ن تنها دین برای تسلیت و تسلیم علی حاکم ظالم نیامده بلک برای مبارزه
و مقابل با آنان آمده و از پیروان خود خواست است ک در برابهر ظلهم آنهان قیها
نمایند.
ه مارکس می گوید :انسانی ک آزاد است ،با پههیر

دیهن ،آزادی خهود را از

دست میدهد .بر این سخن دو اشکال وارد است:
اوالً ،ب صورت جواب نقضی ،می توان گفت که طبهق دیهدگاه مهارکس نیهز
آزادی انسان از بین می رود ،چون مارکس از انسان ها می خواهد که به اصهول و
مبانی دیدگاه او پایبند بوده ،از پایبندی ب دیدگاه های دیگر پرهیز نمایند .این امر،
خود ،سب

سل

آزادی انسان میشود.

نانیاً ،ب صورت جواب حلی ،باید گفت :تا انسان شناخت نشود و راه تکامل او
تشخیص داده نشود ،نمی توان گفت ک چ امری سب

آزادی و یها سهل

آزادی

او می شود .اگر انسان شناسی صورت گیرد ،فهمیده می شود ک گرچ به واسهطة
پهیر

دین و مهه  ،ممکن است برخی از آزادی هایی ک مربوط ب بعد مهادی

و حیوانی انسان است محدود شود ،ولی در عوض ،بعد انسانی ه ک تشکیلدهندۀ
حقیقت انسان است ه ب آزادی و آزادگی دست مییابد و از اسارتهای نفسهانی

سال نهم ،پاییز  ،6931شماره مسلسل 99

15

و شیطانی رها می شود .وجود قوۀ تفکر و تعقل در انسان برای همهین اسهت که
انسان هر کاری را انجا ندهد .آدمی باید دربهارۀ کارهها ،تفکهر و تأمهل نمایهد و
بهترین ها را انتخاب کند و از این جهت ،وجود قوۀ عاقل ه ک ماب االمتیاز انسهان
از سایر مخلوقات است ه خود ،قیدی است برای دستیابی ب آزادی حقیقی.
ه مارکس دین را معلول امتیازات طبقاتی می داند .لها ،بر این بهاور اسهت که
هرگاه امتیازات طبقاتی از بین برود ،دین هم ،بدون آنک با آن مبهارزه ای صهورت
گیرد ،خود ب خود از بین می رود .ب عبارت دیگر ،وی بر این باور است ک برای
از بین بردن معلول باید علت آن از بین برود و با از بین رفتن علت ،معلول نیز از
بین میرود .بر این سخن دو اشکال وارد است:
اوالً ،این سهخنْ خهال

واقعیهت اسهت ،مهثال ،،در صهدر اسهال  ،حهداقل در

دوره ای ،میان مسلمانان فاصلة طبقاتی وجود نداشت ،در عین حهال ،مهرد دارای
دین و مهه

بودند و از آن دفاع مهی نمودنهد ،یها در برخهی از کشهورها ،ماننهد

شوروی سابق ،ک مدعی بوده اند امتیازات طبقاتی را از بین برده اند ،دین همچنان
باقی بود و در هر زمانی که مهرد آزادی مهی یافتنهد ،دینهداری خهود را آشهکار
مینمودند.
نانیاً ،آنچ در تاری نقل شده و االن هم دیده می شود این است که مخالفهان
دین و مهه

کاری ب اختال

طبقاتی ندارند و با تما قوا ،در حهال مبهارزه بها

اصل دین و دینداراناند.
ه مارکس مالکیت خصوصی را از عوامل از خود بیگانگی می دانهد .ایهن بهاور
مارکس دچار اشکال است:
اوالً ،او ،از یک سو ،با مخالفت ورزیدن با مالکیت خصوصی در صدد بود تها
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مرد را از دلبستگیهای مادی رها کند و ،از سوی دیگر ،با معرفی دین به عنهوان
عامل از خود بیگانگی ب دنبال جدا نمودن مرد از ماوراء الطبیع و معنویت بود.
او ،گرچ توانست عدهای را از معنویت جدا نماید ،در هد
موفق نشد بلک سب

اول خهود ،نه تنهها

شد تا مرد  ،ب واسطة جدا شدن از معنویت ،بنهده و بهردۀ

دنیا شوند.
نانیاً ،میان مالکیت خصوصی و از خود بیگانگی تعارضی وجود نهدارد؛ انسهان
میتواند برای رسیدن ب اموال دنیا تال
نیز یکی از مشوّقهایی است ک سب
میتوان گفت :نبود این مشوق سب
خود نداند و انگیزه ای برای تال

و کوشش نمایهد و مالکیهت خصوصهی
تال

مضاع

انسان در دنیا میشود .حتی

میشود ک انسان خود را مالک زحمتههای
و کوشش نداشت باشد .آنچه سهب

از خهود

بیگانگی می شود آن است ک انسان ب جای آنک مال و نروت را وسهیل و ابهزار
زندگی بداند ،آن را هد

زندگی قرار دهد و از مقصد واقعی غافل شود.

ه مارکس جوهر انسان را در کار خالص میکند .امها ایهن امهر بها دو مشهکل
مواج است:
اوالً ،این نگاه ب انسان نگاهی حداقلی و ب معنای فروکاسهتن انسهان در کهار
است.
نانیاً ،عالوه بر کار ،باید ب انگیزه و نیّت فاعل هم توج شود ،چون برای آنک
انسان ب سعادت و تکامل برسد ،عالوه بر اینک باید کار خوب انجا دهد و کهار
او دارای حسن فعلی باشد ،خود او نیهز بایهد دارای انگیهزه ای درسهت و حسهن
فاعلی باشد.
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یادآوران.
ـ کاپلستون ،فردریک ( .)2631تاریخ فلسفه [ج ،]1ترجمۀ داریوش آشوری ،تهران :سروش.
ـ ـــــــــــــــ .)2611( ،تاریخ فلسفه [ج ،]3ترجمۀ سعادت بزرگمهر ،تهران :سروش.
ـ ـــــــــــــــ .)2611( ،تاریخ فلسفه [ج ،]2ترجمۀ سيدجاللالدین مجتبوی ،تهران:
سروش.
ـ ـــــــــــــــ .)2611( ،تاریخ فلسفه [ج ،]8ترجمۀ آذرنگ و یوسف ثاني ،تهران :سروش.
ـ ـــــــــــــــ .)2611( ،تاریخ فلسفه [ج ،]1ترجمۀ امير جاللالدین اعلم ،تهران :سروش.
ـ کانت ،ایمانوئل ( .)2638بنياد مابعدالطبيعه اخالق ،ترجمۀ حميد عنایت و علي قيصری،
تهران :خوارزمي.
ـ ـــــــــــــــ .)2611( ،درسهای فلسفۀ اخالق ،ترجمۀ منوچهر صانعي درهبيدی ،تهران:
نقش و نگار.
ـ کولتّي ،لوچو ( .)2611رسو و نقد جامعۀ مدني ،ترجمۀ حسن شمسآبادی ،تهران :نشر مرکز.
ـ گای ،ماری ( .)2611شهروند در تاریخ اندیشۀ غرب ،ترجمۀ عباس باقری ،تهران :پژوهش
فرزانروز.
ـ مارکس ،کارل ( .)2611دستنوشتههای اقتصادی و فلسفي  ،2111ترجمۀ حسن مرتضوی،
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تهران :آگاه.
ـ مجلسي ،محمدباقر ( .)2631بحار األنوار ،تهران :دارالكتب االسالمیة.
ـ مساروش ،ایشتوان ( .)2611نظریۀ بيگانگي مارکس ،ترجمۀ حسن شمسآوری ،تهران :نشر
مرکز.
ـ مصباح یزدی ،محمدتقي ( .)2616آموزش فلسفه ،قم :سازمان تبليغات اسالمي.
ـ مطهری ،مرتضي ( .)2631مجموعه آثار [ج ،]11تهران :صدرا.
ـ ـــــــــــــــ .)2631( ،مجموعه آثار [ج .]6تهران :صدرا.
ـ ـــــــــــــــ .)2616( ،مجموعه آثار [ج ،]26تهران :صدرا.
ـ ـــــــــــــــ .)2611( ،مجموعه آثار [ج .]16تهران :صدرا.
ـ ـــــــــــــــ .)2611( ،یادداشتهای شهيد مطهری [ج 2و  ،]1تهران :صدرا.
ـ ـــــــــــــــ( ،بيتا) .مارکس و مارکسيسم ،ایران ،بينا.
ـ ملکيان ،مصطفي ( .)2618تاریخ فلسفۀ غرب ،قم :پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه.

