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    اثر محمد رضا نيكفر،"مارتين هايدگراصل دليل در نزد "كتاب  ـ نقدی بر؟ ديالكتيک يا هرمنوتيک

  فرشيد فريدونى

وقايع شوند و با استناد به پراكسيس مستدل مى مالحظه هستند كه  مطالعه وآثارى قابل تنها آن  اصوًالپيداست كه

 يتدر ذهنتجربى  شواهد  لحظاتتاب به اين ترتيب، باز. دهندبازتاب مىها آنمؤلف درک سوبژكتيو را در ابژكتيو 
مجرد و ، يک شناخت متنوع و مشخص  پيچيده،و از ابعاد زمانى و مكانى يک كليت شودمكن مىمؤلف ميک تئوريک 

ى را تئوركسيس با هر كسى كه اين رابطه، يعنى ارتباط پرا. گردد منتقل مىی اين اثرمعقول و معتبر به خوانندهنسبتًا 

ى توجيه اين جهان  انگيزهاز منظر متافيزيک، در پى ساختن دين، فلسفه و ايدئولوژى است و بدون ترديد قطع كند، 
 ذهنيت ايدئولوژيک تدارک وقايع ابژكتيو وجيههدف ت .دارددر نظر ى ديگرى را  وارونه و يا تشكيل يک جهان وارونه

، اما  نظم موجودذاتىها بايد متقاعد شوند كه با وجود تضادهای درونجا انساناين. است "ی واقعىسوژه"انفعال جهت 

و تحت   سرسختساختارفقط در حدود ها آنآتى تحقق منافع ، زيرا انگاری كه ها استنفع خود آنبه آن تداوم 
 غلط جلوه "ابژكتيو"به صورت در چشمان ناظر وقايع ابژكتيو از اين پس، . شودتضمين مىنظم موجود منطقى مناسبات 

چنين آثارى بنابراين . آيدبه نظر مىو ابدی ضروری ، خردمند ظاهرًا برای وی ی موجودجهان وارونهتداوم  و كنندمى

 روش كهگردند ها فقط زمانى ضرورى مى آنی شناسانه جامعهو نقد و ارزيابىنيستند رجوع مطالعه و قابل اصوًال 
سطح گفتمان صعود به در حال ها مؤلف آننتايج تفكر تئوريک و ر عمومى در حال تسلط بر افكاها شناسى آنشناخت

محمد يک فيلسوف ايرانى به نام  از فعاليت تئوريک جا اينتوان برای نمونه مى.شندبای مشخص يک جامعههژمونيک 

ش متنوعى از بخوی روش تفكر آيد كه  و به نظر مىشوند، زيرا آثار وی به وفور مطالعه مىياد كردرضا نيكفر 
به عنوان را وی  فارسى یپدياويكى. كرده استمتأثر تا كنون ايرانى را نيز  دموكرات، سكوالر و سوسياليست روشنفكران

 ١٣٣۵در سال وی . كندمىمعرفى  "الريسمپرداز سكونظريه" و "گرای سوسياليستى چپروشنفكر"، " سياسىفيلسوف"

آلمان به  تكنيک تهران دانشگاه پلى در مهندسى شيمىی  اتمام رشتهمتولد شد و پس ازدر اراک شمسى هجری ـ 
وی سپس موفق به كسب . و مطالعات خاورميانه پرداخت علوم سياسىهای فلسفه،  به تحصيل در رشتهمهاجرت كرد و 

 "های دانشگاهى اروپانوشته"رديف در را وی ی دكترای رساله "پتر النگ" انتشارات وشد  دانشگاه كلناز ی دكترا درجه

  ١. ميالدی منتشر كرد١٩٩٢  در سال"مارتين هايدگراصل دليل در نزد "با عنوان  و

                                                 
دانم كه اين طرح اين مسئله را ضروری مىبا اين وجود . ايت شخصى ايشان وام گرفتمی عنوان كتاب محمد رضا نيكفر را از س من ترجمه١

ی  در واقع نتيجه Satz vom Grund مفهوم آلمانى. آوردهای مفهومى نيز پديد مىترجمه نه تنها ناقص و فقط لغوی است، بلكه مشكل
شناسى در حالى كه محمد رضا نيكفر همواره از هستى. شودمى" یاصل بنياد"ی آن به فارسى  است كه ترجمهGrundsatzدگرگونى مفهوم 

ی فارسى خواند كه ترجمه مىRatio و سپس Logos را Satz اين كتاب معنى مفهوم ٢٧٠ی راند، در صفحهبنيادی نزد هايدگر سخن مى
ملت " بنياد"ی هايدگر  شد، از منظر فلسفهی نقاد در مسير اين نوشته متوجه خواهدگونه كه خوانندههمان. است" تفكر منطقى"ها آن

(Nation)چنين وطن  و هم(Heimat)تعيين جايگاه تفكر "ی كامل و مفهومى عنوان اين كتاب به فارسى بنابراين ترجمه. شود محسوب مى
  .باشدمى" منطقى از بنياد نزد مارتين هايدگر

Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung des Satzes vom Grund bei Martin Heidegger, 
Frankfurt am Main   
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بخشى از  كه استمشغول به كار  "راديو زمانه" ميالدی تا هم اكنون در مقام سردبيری ٢٠١٢محمد رضا نيكفر از سال 
بنا به . ی سياسى وی خبرهای موثقى در دست نيستالبته از گذشته. شودهلند تأمين مىپارلمان از طريق ی آن هزينه

بوده و به ) اكثريت" (ايران خلق فداييانهای چريکسازمان "سابق يكى از اعضای وی  ،ی برخى از فعاالن سياسىگفته

ی ضد  در مبارزهماركسيست ـ لنينيستعاالن سياسى ی فدر دوران قيام بهمن مانند اكثر قابل مالحظهاحتمال زياد 
رسد كه  به نظر مى.پيروی كرده است" خط امام خمينى"از  و  داشتهشركتو سرنگونى نظام شاهنشاهى امپرياليستى 

برای . به نتايج جديدی رسيده استظاهرًا ربيات سياسى خود درس عبرت گرفته و در مسير تحصيالت خود جايشان از ت

با هرگونه كند كه معرفى مى" ستيزترين متفكران ناسيوناليسمبرجسته"يكى از  فارسى وی را به عنوان یپديايكىنمونه و
كند، اما ی ملى دفاع مىها حقوق اقليتدر حالى كه وی از . و يا ملى مخالف است ىمدار اعم از دين ايدئولوژِی هويت

زمان به جا وی هماين. كندت مىمخالفشديدًا ی ايران و تجزيهستى ناسيونالي كارهای و با راهاست خواهى  جدايىمنتقد 

های  تبعيضشود كه از موضع سكوالريسم به نقد معرفى مىبه عموم نيز " منتقدان اسالم"و از " خداناباور"عنوان يک 
های نوشتهموضوع ن بنابراي.  مردان استوزنان حقوق ی و برابرآزادی اديان  مدافع وپردازد مىيتى دينى و جنسملى، 

ی فلسفهشود كه مىهای سياسى و جريانو سكوالر " روشنفكران دينى"به نقد نظريات وی در بيشتر موارد مربوط 

 و موضع راديكال داردظاهرًا در برابر دين اسالم وی از اين بابت، . استضروری بينى واقعيک فاقد ظاهرًا ها آنسياسى 
به " راديو زمانه"تئوريک و مقام سردبيری مستمر فعاليت . خواندمى" شدنى نه اصالحو شدنى  فراموشرا شريعت اسالم "

، محافل دموكراتسخنرانى در تا گرفته  "راديو بى بى سى"پردازی برای كه از نظريهوی يک اعتبار خاص داده است 

ها كه آندهد ارائه مىرا ظرياتى همان ن انگاری كه وی به مخاطبان خود .گيرد در بر مى نيزراو سوسياليست سكوالر 
شهر با همراهى مراد فرهادپور در كه ی سياسى دو مناظرهدر برای نمونه وی . ندرا دارشان  و خواندنشنيدنانتظار 

 تدر دانشگاه هومبول" هرمنوتيک و سياست"كه تحت عنوان ها در يكى از آنوی . داشت شركتبرگزار شد، برلين 

را با استناد " انگاریبت"ی ها مسئلهپرداخت، در حالى كه در يكى ديگر از آنو گادمر شاليرماخر  یبرگزار شد به فلسفه
همراه با "با عنوان دو روزه  كنفرانس يکدر سخنرانى وی ی بعدی نمونه .كردمطرح به نقد اقتصاد سياسى ماركس 

. استفاده كرد سياسى ت تكامل مفاهيمجا بى محابا از روش هرمنوتيک جهدر شهر كلن است كه آن" جنبش مردمى

و آموخته ديالكتيكى ماركس چه ـ محمد رضا نيكفر از تئوری ماترياليسم تاريخى آيا كه پرسش طرح اين صرف نظر از 
شناسى مواجه هستيم كه تأثيرات تئوريک آن با يک مشكل شناختجا ما اين ،استرا آموخته درستى يا اصوًال چيز 

محمد رضا فعاليت تئوريک دليل حساسيت من نسبت به . دنآوری را در پراكسيس سياسى به بار مىناگواربسيار عواقب 

از دوران على شريعتى ار جا منظور من مشخصًا آث اين.دوران قيام بهمن داردما ايرانيان در نيكفر بستگى به تجربيات 
البته . استقيام بهمن عصر گرای  آرمانمى نسلها بر افكار عمو و تأثيرات آنی ارشاددر حسينيهوی تئوريک فعاليت 

شناسى وی متافيزيكى و تئوری وی ى كه روش شناختلراند، در حاسخن مى" ی بى طبقهجامعه"از  در آثار خود ايشان

ی  از شيعهی علویشيعه، يعنى تمايز تاريخ تشيعحريف تقرآن و با استناد به كه البته  بود اسالمى توحيديک تفسير از 
 در دوران معاصر و جهان "امت اسالمى"از  غير تجربى محصول فعاليت تئوريک وی يک تصور. شد موجه مىفویص

ها را آن "تاريخىكلى جبر "از پيش رقم خورده و  به صورت دست تقدير جماعت شيعيانعاقبت كه انگاری . استمدرن 

تشديد متعصب مؤمنان ايثار و شهادت  از طريق آن كه البتهقطعى روند  كه  استيک حركت ذهنى قرار دادهسير مدر 
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. پوشاندی عمل مىجامهاسالمى شريعت آورد و به پديد مىرا ی توحيدی ی بى طبقهيكتا با جامعهالله وحدت شود، مى
تاريخ واقعى دين اسالم در ی شرعى و مسير مايهبنی مادی،  زمينه كه البته ازاين تصوارت ناب متافيزيكىحصول م

به قيام بهمن عصر  و انقالبى در گراای از جوانان آرماناين بود كه بخش قابل مالحظهان به كلى مستقل گشته است، اير

از ها به هواداری از آنى در حالى كه بخش. شيده شدند متعرض ك واسالميان مرتجع مخرب افكار و اهدافی سلطه
الحال و معلومموجود  اسير يک های از آنديگربخش دند،  در آم"ايران حزب جمهوری اسالمى"  به عضويتآخوندها و

جا اصوًال تعيين اين. شدند "ايرانمجاهدين خلق سازمان "وی به نام فاشيستى شبهتشكيالت و مانند مسعود رجوی بدنام 

مسئله . فعاليت تئوريک خود داشته و يا نداشته استنتايج كننده نيست كه آيا على شريعتى يک چنين تصوری را از 
آزاد در پراكسيس سياسى يک چنين انرژی را آن ارتجاعى تأثيرات  جا بر سر عواقب فعاليت تئوريک وی است كهاين

- مىمشاهده به خوبى نيز ايرانيان اسالمى ، يعنى در دوران انحطاط افكار ا هم اكنونتآن  و مخرب جربىت كه آثاركرده 

های اقتصادی، اجتماعى و سياسى مواجه و تار و پود ايدئولوژيک  بحران جمهوری اسالمى با شديدتريندر حالى كه. شوند
 آلبانى دردر اردوگاه " ايرانسازمان مجاهدين خلق " هزار تن از اعضای ٢حدود است، اما هنوز   شدهآن به كلى گسسته

ايران رجوی،  " خود، يعنى سازمانى كه به شعارهستندتشكيل يک جمهوری اسالمى ديگر قدرت سياسى و خيال تصرف 

نيز ياد  در ايران "سازمان مجاهدين انقالب اسالمى"اعضای زمان بايد از فعاليت هم. ی عمل بپوشانندجامه" رجوی ايران
شركت " سبزجنبش "ها نه تنها در آن. شودشريعتى مشروب مىعلى از آثار چنين همها ی سياسى آنكرد كه فلسفه

به نيز " فقيهی مطلقهواليت " از منتقدان سرسخت " حكومتىانطلباصالح"بخشى از وان به عنها برخى از آن، بلكه كردند

اسالم به صورت يک جا با ما ايننظری، اما تفسيری و های  و رقابتهاتناقض، هاتفاوتاين وجود تمامى با . روندشمار مى
و گذارد در دست اسالميان مىها انسانجهت تحميق و تحقير را يک ابزار حكومتى  كه مواجه هستيم كلى ايدئولوژی

  .سازدها را ممكن مىآن سياسى تحقق اهداف شوم

منجر به آزاد شدن انرژی جهت فعاليت متافيزيكى   نابتعميم يک تئوریكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
- ارتجاعى مىهای فوق سازمانهای متمادی يک سرزمين را به اسارت اهدافشود و نسلمخرب و متعرض سياسى مى

البته ايشان نيز مانند على . است محمد رضا نيكفر نيز از همين موضع قابل درک با فعاليت تئوريکمن ی مسئله. دانكش

-، در حالى كه روش شناختآيندبه نظر مىكامًال انسانى و خردمند راند كه ى سخن مىتحقق اهدافضرورت شريعتى از 

بر  دارد كهنيز را  اينتوانآورد، جا پديد مىاينوی   كهک تئوريیمحتواآن بلكه  است، افيزيكىمتنه تنها شناسى وی 

تى فاشيساستقرار يک نظام ذب ای كرا به انفعال بكشد و بر اساس يک سوژه " واقعىیسوژه"افكار عمومى مستولى شود، 

كند را محكوم مىها خاورانايجاد زندانيان سياسى و به درستى قتل عام به اين صورت كه ايشان . موجه سازدرا در ايران 
نظريات وی راند، در حالى كه سخن مىكشور در   و آزادی زندانيان سياسى و خشونتنفى تبعيضضرورت همواره از و 

 ستناد بهبا او گونه كه در جای ديگری همان. شودی هايدگر موجه مىفلسفهشناسى و محتوای  روش شناختبا استناد به

 يک طرح هايدگرنزد مارتين " اجرای راديكال فلسفه"تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مطرح كردم، 
چنين جمهوری اسالمى و همنظام  در "فقيهی مطلقهواليت " توجيهقادر به وی ی فلسفه کتئوريحتوای و ممتافيزيكى 

نه به " م آلمانناسيونال سوسياليس"در حزب هايدگر عضويت ين بنابرا. استدر ايران فاشيستى سكوالر استقرار يک نظام 
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كسيس  پرا، بلكه محصول دولتى جهت كسب پست و مقامطلبىگشتاپو و يا فرصتسازمان اطالعاتى دليل هراس از 
  ٢.بوده استبشخصه وی خود ی فلسفهسياسى 

شناسى ديالكتيكى روش شناختتناقض ر جهت نقد فعاليت تئوريک محمد رضا نيكفجا اينكه  قصد دارم بنابراين من

سازی و ی نقاد با روش توهمهدف اين نوشته آشنايى خواننده. ماركس را با فنون هرمنوتيكى هايدگر به بحث بگذارم
استقالل از پراكسيس تنها به دليل  وستدل می هايدگر  كه البته با استناد به فلسفهاستمحمد رضا نيفكر پردازی مغلطه

گذارم سه وجه ديالكتيک تئوری انتقادی و انقالبى ماركس را به بحث مىابتدا در  منبنابراين . شودتوجيه مى قابلمولد 

جهت سرانجام و پردازم ی دكترای محمد رضا نيكفر مىشناسى و محتوای رسالهو از اين منظر به نقد روش شناخت
ی رسالهنتايج فلسفى آلمان نازی و سپس  كشور تاريخ دررا هايدگر  فعاليت تئوريک عواقب ،ی نقادآشنايى خواننده

 .سنجممىاوضاع كنونى ايران برای محمد رضا نيكفر را در پراكسيس سياسى و دكترای 

 سر تشناسى را پشآيد، وی در مسير تحقيقات خود تحوالت شگرف شناختجايى كه از آثار ماركس بر مىتا آن
آن  انقالبى بود و جهت دگرگونىمواجه ی تحليل موجود به صورت ابژهنظم با وی از بدو فعاليت تئوريک خود . گذاشت

انتقادی و انقالبى  گرانيگاه تئوری بنابراين .ذاتى شدی درونمعطوف به تحقيق پيرامون يک سوژهو تشكيل يک نظم نوين 

تحت مناسبات موجود ک سو، از ي هابه اين صورت كه انسان. است ـ ديالكتيكى شناسى ماترياليستىانسانيک ماركس 
- خود را گستردهی فعاليت حوزه، در حالى كه از سوی ديگر، مدام اندده شدهيبه بندگى و انزوا كش شده و تحقير  وتحميق

ا كسب خودآگاهى بتوانند مىبنابراين و كنند ، تجربيات تاريخى كسب مىدنده، به دانش خود عمق مىدنسازتر مى

بر اساس ده و اار اتخاذ كه باد نرا دارتوان آنها انسانه بيان ديگر، ب. دنشوانقالبى ی سوژهه بتبديل ماترياليستى 
 اند،به فرودستى كشاندهها را آناز آن مناسبات كلى كه   فعال شوند وجهت رهايى خويشدر طبقاتى همبستگى 

ی جا به مسئلهاركس ياد كرد كه وی در آنی دكترای متوان از رسالهبرای نمونه مى ٣.دنكن فراروی) مثبت(خردمندانه 

جهت " ی مطلقايده " نقشبرد و با نفىآليستى هگل پى مىی ايدهو آپريوريسم در فلسفه) محمول(جابجايى سوژه با ابژه 
ها موضوع خودآگاهى سوژه را با استناد به اتميسم اپيكور به روابط ماترياليستى انسان ،"روح جهان"و " مفهوم"تكامل 

فراتر از روش نقد دين را ی ماترياليستى فويرباخ و با استناد به فلسفه  در روند تحقيقات خودویسپس  ٤.دهد مىنسبت

به بيان ديگر، پس . شدفويرباخ متافيزيكى شناسى و سرانجام متوجه انسان داد بسط ى و سياسىحقوقسپهرهای  به فلسفه
در حالى كه . كندمىفراروی ی فلسفه با فلسفه را قطع و از تفكر فلسفى  رابطهكه ماركساست از تدوين تزهای فويرباخ 

                                                 
ی جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحه): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢
   ادامه، برلين٧

٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, Bd., ٢٥, Berlin 
(ost), S. ٤٥٦, und  
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), S. ٩٢f., ٥١٢, und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. 
Auflage, Berlin (ost), S. ٨٨f. 

، ی سياسى كارل ماركسدر انديشه" خودآگاهى" دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم ):٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٤
   ادامه، برلين١٩١ی در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحه
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-ذاتى را متكامل مىی درونو با استفاده از روش ديالكتيک يک فلسفه) ی مطلقايده" (خرد خودبنياد"هگل از منظر يک 

 فويرباخ با رجوع به ٥پردازد،ی استعاليى كانت، فيشته و شلينگ مىی جديد به نقد فلسفهكند و بعدًا از منظر اين فلسفه

-ی ايدهاست كه به نقد فلسفه" ی آتىفلسفه"كند و سپس از منظر اين ی ماترياليستى را متكامل مىطبيعت، يک فلسفه

 ٦"يافتهجهان موضوعيت"به مستقيم در برابر ماركس با استناد به پراكسيس، يعنى با رجوع . آوردآليستى هگل روی مى
جا ديالكتيک اين. آورد ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را پديد مىکشناسى و لحظات تئوريتاست كه روش شناخ

 روش شديدترين انتقادها به ماركس با وجودالبته  است كه" نفى آگاهانه"آليستى هگل به معنى ی ايدهدر مضمون فلسفه

شناسى را جهت شناختآن" ی منطقىهسته" و خواندمى" شكل بنيادی تمامى ديالكتيک"را ، آنهگلشناسى شناخت
  از ديالكتيک اسرارزدايى وماركسبه اين ترتيب،  ٧.كندستايش مىآن ی كنندهنفى سوبژكتيو و حركتدرک و  "كليت"

را كشف ی بورژوايى جامعهمتضاد ، يعنى ماهيت ركت واقعى از اين طريق علت حوكرده دگرگون را آنپای لهكشكل 

يافته مواجه هستيم كه ی شخصيتدار به صورت سرمايهسرمايهبا ذاتى، يعنى ی درونجا با يک سوژهاينما . كندمى
  : سازدبرجسته مى...." گروندريسه "به شرح زير در در تحوالت اجتماعى را ماركس نقش آن

های اجتماعى آن به وابستگىشمول طبيعت را مانند خود ی بورژوايى و تصاحب جهانبدين سان سرمايه در ابتدا جامعه»

بنابراين سرمايه تأثير بزرگى بر تمدن دارد؛ توليد آن از يک سطح جامعه در تقابل با . آفريند جامعه مىیوساطت اجزا
در ابتدا طبيعت . كنندهای محلى از انسانيت و پرستيدن طبيعت جلوه مىهای گذشته تنها به صورت تكاملتمامى روش

طبيعت خاتمه ] اما تحت نفوذ سرمايه[شود،ی ناب جهت سودمندی مىقضيه] يعنى[ها، ی انسانتبديل به موضوع برا

شناخت تئوريک قوانين مستقل طبيعت تنها به صورت ] از اين پس[يابد كه به صورت قدرت برای خود معتبر باشد، مى
به . ف يا به صورت ابزار توليد ـ  شودكه مطيع نيازهای انسانى ـ حال به صورت موضوع مصركند تا اينترفند جلوه مى

آزار و پرستى و چنين فرای طبيعتاين منوال، سرمايه بنا بر تمايل خود اين روند را فرای حدود و تعصب ملى و هم

آن در تقابل . راندهای قديمى زندگى به پيش مىی مقتنع و موروثى از نيازهای موجود و بازتوليد روشرضايت خودكرده
كند كه مانع از رشد نيروهای مولد، كننده است، آن تمام حدودی را منهدم مىها مخرب و مدام منقلبآنبا تمامى 

     ٨«.شوندمى] انسان[توليد و استثمار و تبادل قوای طبيعى و روانى های متنوع  پيچيدگىگسترش نيازها،

خود متضاد روند مواجه هستيم كه در سرمايه ى جا با حركت واقعكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
مناسبات نوينى را دوباره  ،خود بنا بر نيازهای مخصوص وكند مىاند، منهدم  كه طبيعتًا رشد كرده راتمامى آن مناسباتى

ی ژهذاتًا متضاد و حاوی يک سوسرمايه جا كه حركت واقعى از آن. سازدمىو منظم بر قرار ی بورژوايى جامعهه صورت ب

                                                 
٥ Vgl. Hegel, Wissenschaft der Logik, Hegel Werke, Bd. ٦, S. ٥٤٩, und 
Vgl. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik der gesellschaflichen Praxis – Zur Genesis und 
Kernstruktur der Marxschen Theorie, München, S. ٣٨f. 
٦ Gegenständliche Welt 
٧ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin (Ost), S. ١١١f. und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Marx an Engels in Manchester, London, um den ١٦. Jan. ١٨٥٨, in: MEW, Bd. ٢٩, S. 
٢٥٩f., Berlin (ost), S. ٢٦٠ 
٨ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse…, ebd., S. ٣١٣ 
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مخصوص  یيک ابژهديالكتيک ، يعنى با سوبژكتيوحركت  ، يعنى با"نفى آگاهانه"جا با اينتا ذاتى است، در نتيجه ما درون
   ،پيونددی شناسا به وقوع مىخارج از تفكر سوژهظاهرًا   كهمواجه هستيم

ی كار مقولهبه وی رد كرويخست ن. داشتيكرد ماترياليستى به ديالكتيک هگلى ودو رتحقيقات خود ماركس در مسير 

ند، زيرا وی به اين مسئله پى برده كه انسان كهگل را تقدير مىفعاليت تئوريک   ویبه اين صورت كه. استنزد هگل 
به اين ترتيب،  ٩.منتها با اين انتقاد كه كار نزد هگل تنها يک فعاليت مجرد و ذهنى است. محصول كار خويش است

 ـ  ماترياليستىبه ماهيت) "موجود حساس"(و فويرباخ ) "موجود متفكر"(شناسى هگل انسانال  اشكماركس در تقابل با

، حسيتتوان  تفكر وقدرت  نهبه اين معنى كه شرط بقای انسان . يافتدست " موجود فعال"انسان به عنوان ديالكتيكى 
نه تنها طبيعت بيرونى، با وساطت كار ن در اين ارتباط انسا.  است"دهندهكار شكل"تبادل مادی با طبيعت توسط بلكه 

مواد از قوای ماهوی  "هدهندكار شكل"به بيان ديگر، انسان از طريق . سازدبلكه طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مى

مادی، خدماتى، (يک موضوع محصول كار خود را به صورت  سپس و سازدرا دگرگون مى و آن كردهاستفادهمادی 
جا كه تبادل مادی از آن. يابدموضوعيت مىنيز تحت تأثير محصول كار خود سرانجام دهد و رائه مىبه جامعه ا) هنری

، يعنى سوبژكتيو است، در نتيجه ماركس نه از جهان، طبيعت، كار و انسان  و تجربهانسان با طبيعت همراه با آگاهى

توان را نمىراند كه بر يک كليت ديالكتيكى كه آنيافته سخن مىابژكتيو، بلكه از جهان، طبيعت، كار و انسان موضوعيت
 به اين ترتيب، ماركس از تمايز .، انگشت بگذاردشناختسنجيد و آليسم تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهاز طريق 

" انىايدئولوژی آلم" كتاب را به شرح زير دركند كه ما مضمون آنصوری ميان علوم طبيعى و علوم انسانى فراروی مى

  :يابيممى

  وبيند، چگونه اين جهان محسوس كه وی را احاطه كرده است، از ابديت و بدون واسطه وجود نداشتهنمى] فويرباخ[وی »

آن يک محصول  و البته به اين معنى كه  بودههمواره چيز مشابه نبود است، بلكه محصول صنعت و اوضاع جامعه

های نسل ها بر شانههای متمادی كه فعاليت هر كدام از آنرديف از نسلی فعاليت يک نتيجه] يعنى[اجتماعى است، 
 متنوع ی خودرا بنا بر تغيير نيازهانظم اجتماعى آن و دادهپرورش را مدام رشد و قبلى ايستاده، صنعت و مراودات آن

      ١٠«.ساخته است

بيرونى تكامل يافته و تبادل مادی خود با طبيعت ا هانساناز آن زمانى كه كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
از تاريخ طبيعت ناب به كلى متمايز گشته   تاريخ انساناند،متحقق كرده، يعنى سوبژكتيو "هدهندكار شكل"را از طريق 

 اين بنابراين ماركس بر. اندشدهديگر شرط متقابل يکيافته موضوعيتتاريخ طبيعت تاريخ انسان و است، در حالى كه 

جا مشخصًا منظور وی اين. طبيعت اصوًال بدون شناخت علوم انسانى غير ممكن استكند كه شناخت علم نكته تأكيد مى
 متكامل "دهندهكار شكل"كشف علوم طبيعى است كه البته از طريق  تحقيق مانند ميكروسكوپ جهت هایتكامل ابزار

                                                 
٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch - Philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: MEW, EB I, S. 
٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧٤, und 
Vgl, Brief von Marx an Kugelmann, vom ٦٫٣٫١٨٥٨, z. n. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der 
Lehre von Marx, Frankfurt am Main, S. ٢١ 
١٠ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٤٣ 



٧ 

 

نگاران نسبت به تاريخ با تاريخوی  ، ديدگاهستى ـ ديالكتيكى ماركسشناسى ماترياليپيداست كه از منظر انسان. اندشده
طبيعت در تاريخ با ی انسان نگاری بورژوايى از ادغام تجربهدر حالى كه روش تاريخ. داردبه كلى تفاوت نيز بورژوايى 

ی انسانى مواجه  با جامعهجاما اين. گرددكند، درک ماركس از تاريخ با استناد به پراكسيس مولد مستدل مىممانعت مى

بقای خود شرايط  از يک سو و تبادل مادی با طبيعت بيرونى از سوی ديگر، اجتماعىهستيم كه از طريق كار و تقسيم كار 
" روح جهان"جا ديدگاه ماركس از روند تاريخ با مضمون پيداست كه اين. سازدتضمين مىرا روند آنآورد و پديد مىرا 

را به صورت يک " ی تاريخفلسفه"و " تاريخ فلسفه"به اين دليل كه هگل . كندآليستى هگل تالقى مىی ايدهدر فلسفه

-به يک نظريه، يعنى بدون شواهد تجربى گيرد و آپريوردر نظر مىی شناسا روند متداوم از دنيوی و خردگرا شدن سوژه

های تخيلى تحت جا كه سوسياليستآناز . يابدمىيافته دست ی خردمند و آشتىتشكيل يک جامعهپيرامون گرا ی مثبت

ديگر رديف كرده و از فرجام های اجتماعى را پشت سر يکهگلى قرار داشتند، در نتيجه فرماسيون" یايده"تأثير 

 های تخيلى بهاز جمله بايد از يكى از سركردگان سوسياليست. دادندی دلپسند را به خود نويد مىداری يک آيندهسرمايه
  :آوردمى وارد بر وی...." درآمدی پيش"ی  جزوهنام پرودون ياد كرد كه ماركس نقد خود را به شرح زير در

] انگاری[های اقتصادی را رديف و پشت سر هم قرار داد، به اين صورت كه بنابراين غير ممكن و غلط است كه مقوله» 

ی ها متعاقبًا در جامعهبيشتر از طريق روابطى معين شده است كه آنها به مراتب توالى آن. اندها تاريخ را تعيين كردهآن
آيد و يا ها به نظر مىها دقيقًا برعكس آن چيزی است كه به صورت طبيعت مناسب آناند و آنمدرن بورژوايى داشته

هم متعاقبًا در نيست كه مناسبات اقتصادی پشت سر روابطى موضوع بر سر . با رديفى از تكامل تاريخى مطابقت دارد

 )پرودون(" در ايده"ها به مراتب كمتر موضوع بر سر رديف متعاقب آن. گيرندهای اجتماعى به خود مىتاريخ فرماسيون
مدرن بورژوايى  یجامعهآن در درون ساختمان بلكه موضوع بر سر ]). است[ يک تصور مخشوش از حركت تاريخ ]كه[(

      ١١«.است

آليستى از روند تاريخ و يک درک مكانيكى از كند، ماركس يک تصور ايدهنقاد مالحظه مىی گونه كه خوانندههمان
از  ماترياليستى رونداز منظر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نه . شماردمردود مىهای اجتماعى را فرماسيون

ريزد و سيون اجتماعى به كلى فرو مىيک فرمانه شود و خوشايند سپری مىمقدر و تاريخ ضرورتًا به سوی يک فرجام 

جا تعميم يک منطق مخصوص تاريخى است موضوع نقد ماركس اين. گردد بر جای آن تمام و كمال مستقر مىیديگر
گاه به صورت ناب بر هيچهای اجتماعى پيشرو فرماسيونبه بيان ديگر، . سازدی مدرن بورژوايى را مىكه ساختمان جامعه

از جمله بايد از حق مالكيت . با خود به همراه دارندنيز های قديمى را ات فرماسيونظهمواره لحها  آنگردند وقرار نمى

به صورت ی مدرن بورژوايى امپراطوری رم تا تشكيل جامعه استقرار را ازسخن راند كه ماركس موجوديت آنخصوصى 
ی بورژوايى و در حالى كه هگل خانواده، جامعه .دنكمى رديابى و كشف های اجتماعىفرماسيونيک خط سرخ در تاريخ 

و " اعالحضرت مطلق"را آنوی كه " قرارداد " مفهومبا استناد بهمستقل در نظر داشت و های مقولهدولت را به صورت 

ماركس در تجربيات و ليكن كرد، يافته و خردمند را متكامل مىی آشتىد، قوانين يک جامعهيناممىنيز " كليت عرفى"

                                                 
١١ Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, S. ٦١٥ff., Berlin 
(ost), S. ٦٣٨ 
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به اين نتيجه رسيد ) شاهبرای و غير قابل فروش انفرادی ،  انحصاریحق ارث ("مايورات"ر روند تحقيقات خود پيرامون د
كيت به اين صورت كه بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى بر سر مال. ی بورژوايى استی جامعهكه دولت شكل دوگانه

جا با قوای مقننه، قضاييه و مجريه ما اين. است به تصويب رسانده  و يک قانون اساسى مدرن راخصوصى به توافق رسيده

يافته پيكر ی شخصيتدار به عنوان سرمايه، در حالى كه سرمايههستيمی بورژوايى مواجه جامعهبه صورت شكل سياسى 
  ١٢.آوردپديد مىی فعال به صورت يک سوژهرا آن، يعنى ماهيت متضاد اقتصادی

به صورت وقايع تاريخى اند، را كه در روند تاريخ پديد آمده و فرو ريختههای اجتماعى اسيونفرمپيداست كه ماركس 

ذات   منطق وی خردمند است، يکسوژهيک بشخصه تاريخ خود  ، ليكن نه به اين صورت كه انگاریگيرددر نظر مى
 يک حركت آليستى و ياايدهير ناپذ اجتنابحركتيک محصول مستقل از پراكسيس مولد، يعنى ها آندرونى دارد و 

های اجتماعى در روند تاريخ به دليل به بيان ديگر، فرماسيون.  و هستندبودهتاريخ خود روند از ماترياليستى ابژكتيو 

به اين معنى كه حاكميت طبقاتى همواره بخشى از قدرت مادی خود را . اند پديد آمده"ی واقعىسوژه"فقدان خودآگاهى 
پديد بيآورد، فرودستان جامعه را با انقياد را نيز  كه قدرت ذهنى آندهد و مىی حاكم قرار دادهی از طبقهدر اختيار قشر

ها ی طبقاتى را بر آنجهان وارونهيک حاكميت غير و يک كشد و ی باشكال ازخودبيگانه مانند دين، فلسفه و ايدئولوژ

-ی شخصيتدار به عنوان سرمايهی انقالبى است كه سرمايهان سوژهبنابراين تنها در فقدان پرولتاريا به عنو. تحميل كند

 و جهان موجود را با آگاهى، يعنى سوبژكتيو و به صورت جهان شودی بورژوايى مىجامعهفعال ی يافته تبديل به سوژه

   .آورديافته پديد مىموضوعيت

-وی صورت مىآليستى ی ايده در فلسفه"م منطقعل" ديالكتيک هگل با استناد به ماترياليستى ماركس بهدوم رويكرد 

را در يک حركت كند و آن عزيمت مى"مفهوم"به سوی تكامل " ی مطلقايده"از طريق  كه هگلعبارت به اين  ١٣.گيرد

 در حركت "مفهوم ازخودبيگانه" يكسان است، در حالى كه "مفهوم"مبدأ و مقصد جا اين. سازدپرمحتوا مىاز تفكر دورانى 

علم "از  در نقد اقتصاد سياسى ماركس البته .كندمىبه شكل ماهوی و خردمند خود فراروی ی شناسا ظاهرًا ی سوژهفكر
را نه در يک حركت " سرمايه"مفهوم وی با اين تفاوت كه  منتها ، استفاده كرد"سرمايه" هگل برای تكامل مفهوم "منطق

-مىمتكامل  سرمايه  خوداز حركت تاريخىتشريح ژنتيک يک به صورت يعنى از تفكر، بلكه در حركت واقعى خودش، 

  :آوردوارد مى" فقر فلسفه"كتاب در ملى دانان به اقتصادنقد خود را به شرح زير وی است كه از همين منظر و كند 

قابل تغيير و های ابدی، غير تقسيم كار، وام، پول و غيره را به صورت مقوله:  مناسبات توليد بورژوايى ماننداقتصاددانان»

كند؛ توليد مى انىفوقمناسبات موجود تحت چگونه انسان  دهند كهتوضيح مىبه ما اقتصاددانان .(...) كنندمعرفى مىثابت 

                                                 
، ی سياسى هگل و ماركسی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهدولت و جامعه): ٢٠١٨(فرشيد  مقايسه، فريدونى،  ١٢

   ادامه، برلين٢٣٧ی در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
ويسم، در آرمان و انديشه، بلش نقدی بر اقتصاد سياسى  ـ ی دولتى و كار مزدیقانون ارزش، سرمايه):  ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد ١٣

   ادامه، برلين٨٧ی جلد سيزدهم، صفحه
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شوند، يعنى است كه خود اين مناسبات چگونه توليد مى عبارت  اين بهدهند،ها به ما توضيح نمى كه آن رااما آن چيزی
  ١٤«.آوردرا پديد مىها آن حركت تاريخى كه آن

مواجه است كه در " سرمايه"ی تحليل به صورت جا با يک ابژهماركس اينكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

. آورده استپديد مخصوص خود را و مناسبات كرده رشد طبيعى جامعه را مختل حركت تاريخى و از ذات درونى خود 
را با و دولت ی بورژوايى يافته است كه جامعهی شخصيتدار به عنوان سرمايهمايهی فعال اين حركت تاريخى سرسوژه

سرمايه كه از منظر تاريخى در حال شدن است و آن آن ميان بنابراين ماركس . آوردآگاهى، يعنى سوبژكتيو پديد مى

خشونت بيرونى، يعنى ی سوژه به نيازآن در حالى كه شكل اولى . دهدسرمايه كه به انجام رسيده است، تميز مىنوع از 
 كه از "ی خودكارسوژه"به صورت يک ظاهرًا آن دارد، شكل دومى ) دولت(و خشونت سياسى ) دارسرمايه(اقتصادی 

پى را  خود توليد و فعاليتبازمواره هرا ، خويشتن در حركت واقعى خودو درون خود فعال و مستقل شده است، در آمده 

-ی نوين و يک شكل مسلط و جهانجا ظهور يک شيوهاين ماركس منظور. سازدمىاز گذشته تر هگسترد تر و عميقدر پى

به بيان ديگر،  ١٥.خواندمى" ارزشی خودكردهارزش افزايى "را ذاتى آنمنطق درونوی شمول از توليد كاالها است كه 

  كتاب ـ پول و به شرح زير درپول ـ كاالاز حركت را در حركت واقعى خودش، يعنى " سرمايه"ماركس مفهوم 

   :كندمتكامل مى...." گروندريسه "

كه مفهوم سرمايه را تكامل داد، ضروری است كه نه از كار، بلكه از ارزش آغاز كرد و البته از ارزش مبادله برای اين»

 كار به سرمايه عبور اين به همان مقدار غير ممكن است كه مستقيمًا از. خوبى در حركت دوران متكامل شده استه كه ب

  ١٦«.مستقيم از نژادهای متفاوت انسانى به بانكدار و از طبيعت به ماشين بخار] عبور[كرد، مانند 

 از منطق تضاد هگل "سرمايه"جا ماركس جهت تكامل مفهوم ديالكتيكى اين كند،ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

به اين صورت كه حركت ديالكتيكى سرمايه از . برداست، سود مىان سكه شكل دورانى دارد و مبدأ و مقصد آن يك

بنابراين . انجامدسود سرمايه مىی سرمايه به عالوهشود و به ارزش افزوده، يعنى آغاز مى) توليد كاال(ارزش مبادله 
ارزش و جا با ما اين. ندكاستنتاج مى سرمايه ى خودذاتحركت دروناز را ) پول(و روند دوران ) كاال(ماركس روند توليد 

  شكلپول است، ليكن سرمايه  مبدأ دوراندر حالى كه. ها پول است، مواجه هستيمارزش افزوده كه معيار سنجش آن

جا از يک سو، با ما اينبنابراين . گرددمىاز گذشته تر هنگفت شمقدار آن در مقصدو يابد مىتغيير در روند توليد پول 
شناسى ماركس نيز روش شناختاز سوی ديگر،  صورت ديالكتيكى مواجه هستيم، در حالى كه حركت واقعى سرمايه به

                                                 
١٤ Marx, Karl (١٩٥٩): Das Elend der Philosophie – Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends“, in: 
MEW, Bd. ٤, S. ٥٣ff., Berlin (ost), S. ١٢٦ 
١٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse…, ebd., S. ٣٦٣ f. und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ١٦٩ und 
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft vom Wert – Die Marxsche Kritik der politischen 
Ökonmomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, Münster, S. ١٦٦  
١٦ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse…, ebd., S. ١٧٠ und 
Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl Marx – Eine 
biographisch, systamatische Studie über den früheren Marx, Campus, Forschung Band ٣٩, Frankfurt am 
Main. ebd., S. ٣٢٣ 
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ی  جزوهدررا راند و مضمون آن سخن مى"ديالكتيكى منمتد "از اين بابت، ماركس از . در حركت، يعنى ديالكتيكى است
  :سازده شرح زير برجسته مىب....." درآمدی پيش"

ها و غيره با مردم، ملت، دولت، تعدد دولت] يعنى[ ميالدی هميشه با تماميت زنده، ١٧رن برای نمونه اقتصاددانان ق»

رسند كه از طريق بررسى برخى مناسبات قطعى، مجرد و كلى، ها هميشه به اين صورت به پايان مىكنند؛ اما آنآغاز مى
ين لحظات منفرد كم و بيش تجريد و معين شدند، همين كه ا. مانند تقسيم كار، پول، ارزش و غيره را بيابند] هايىمقوله[

دولت، به سوی ارزش مبادله  و كار، تقسيم كار، نيازها: ساده مانندهای مقولهكنند كه از های اقتصادی شروع مىسيستم

مشخص، مشخص ] یمقوله[. اين آخری به وضوح متد درست علمى است. ها و بازار جهانى صعود كنندمبادالت دولت
بنابراين آن در تفكر به صورت . های متنوع استها، يعنى وحدت پيچيدگىی بسياری از تعينيرا آن مجموعهاست، ز

چنين  هم،ی مبدأ واقعى و از اين روكه آن نقطهآيد، بى تفاوت از اينی مبدأ به نظر مىبندی و نتيجه و نه نقطهروند جمع

در راه در حالى كه رود؛  كل تصور نسبت به تعين مجرد از ميان مىدر راه اولى. ی مبدأ از مشاهده و تصور استنقطه
ی مقولهروش صعود از . (...) كنندمشخص هدايت مىی مقولههای مجرد مسير تفكر را به سوی بازتوليد دومى تعين

صورت را به  آن]يعنى [مشخص را تصاحب،ی مقولهمشخص تنها آن روش برای تفكر است كه ی سوی مقولهمجرد به 

            ١٧«.به صورت خود روند پيدايش آننه گاه اما هيچ. كندمىمشخص ذهنى بازتوليد ی مقولهيک 

 .شناسى ديالكتيكى ماركس حاوی چندين نكات مهم استكند، روش شناختی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی تحليل را به صورت اين ادعا را ندارد كه ابژهراند و سخن مى "مشخص ذهنىی مقوله"جا از وی اينبرای نمونه 

 به ١٨.در تئوری انتقادی و انقالبى خود بازتاب داده استيک به يک پراكسيس مولد را ، يعنى "مشخص واقعىی مقوله"
 داریبه نقد مناسبات مشخص و متضاد نظام سرمايه) ارزش مبادله(ی مجرد كاال اين صورت كه ماركس از نقد مقوله

جا شرط برقرار كردن هر مفهوم اين. كند صعود و مفاهيم ديالكتيكى را يكى پس از ديگری متكامل مى) افزودهارزش(

كلى روش مدرن توليد مناسبات  و تجريد تئوريک ماركس از ميانگين بنابراين . منوط به تكامل مفهوم قبلى است
 با همان مفاهيم اقتصاد ملى مواجه هستيم، در ماركساسى نقد اقتصاد سيما در به بيان ديگر، . راندسخن مىداری سرمايه

 بر مضمون آن گيرند كه ماركسمعانى ديگری به خود مىبه روش ديالكتيكى متكامل شده و در نتيجه ها حالى كه آن

  : گذاردبه شرح زير انگشت مىهمين منبع  در

ها، كار مزدی و غيره وجود داشته  سرمايه، بانکكهتواند وجود داشته باشد و وجود داشته است، قبل از اينپول مى»

تر مناسبات مسلط از يک تماميت نامتكامل يا مناسبات تحتانى ی سادهتوان گفت كه مقولهبنابراين از اين جنبه مى. باشند

ر بيان تی مشخصتر را در يک مقولهيک تماميت متكامل] مناسبات[توانند اند، مىكه در تاريخ به خوبى وجود داشته

                                                 
١٧ Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung …,ebd., S. ٦٣٢ 

تحليل مشخص از شرايط "جا طرح اين نكته ضروری است كه بسياری از فعاالن سياسى با استناد به آثار لنين مدعى هستند كه  اين ١٨
ستقيم به آثار ماركس، بلكه تنها با پيروی از آنتى گونه كه در جای ديگری طرح كردم، لنين نه با استناد مهمان. دهندرا ارائه مى" مشخص

ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر ):  ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد . كنددورينگ، يعنى اثر انگلس متأخر است كه يک چنين ادعايى را مطرح مى
):  ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد ه، برلين و  ادام٤٥ی آرمان و انديشه، جلد يازدهم ، صفحه، در آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم

   ادامه، برلين٨٧ی آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحهنقدی بر اقتصاد سياسى بلشويسم، در  ـ ی دولتى و كار مزدیقانون ارزش، سرمايه
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ترين به سوی جا اقدام تفكر مجرد كه از سادهتا اين. سازدتكامل مكه تماميت خود را به طرفى قبل از اين] البته[كنند، 
  ١٩«.كند، با روند واقعى و تاريخى مطابقت داردصعود مى] هامقوله[ترين مركب

 ماركسكه جا از آن. اند خود داشتههای اقتصاد سياسى يک موجوديت تاريخى قبل از شكل مشخصمقولهبنابراين 

-طبيعتًا معانى ديگری به خود مىها  آن، در نتيجهكندمتكامل مىشان در روند واقعى و تاريخى خودها را مضمون آن

" كاال" : مانندىيهاتوان از مقولهبرای نمونه مى. ها مواجه هستيمخود مقولهيک تجريد از حركت واقعى جا با ما اين. گيرند

شوند، در حالى كه ماركس با روش ديالكتيكى نيز به وفور مشاهده مىو عامى ياد كرد كه نزد اقتصاددانان ملى " پول "و

به خود " خوی روحانى"و " ذكاوت متافيزيكى"داری در مناسبات مدرن توليد سرمايهكه كاال رسد خود به اين نتيجه مى
 نيز ٢٠"تظاهر فراطبيعى"وی از كاال به صورت يک . استگشته " جادو و معجزه"و محصول " حسى و فراحسى"، گرفته

به اين ترتيب، ماركس به نقش  ٢١.آلود دينى رفتكند و مدعى است كه برای درک آن بايد به نقد جهان مهياد مى

و " ری كاالانگابت"با مفاهيم سرمايه برد و مقصود خود را در داری پى مىسرمايهمدرن ايدئولوژيک كاال و پول در نظام 
 به بيان ديگر، كاال و پول در حركت واقعى سرمايه، يعنى پس از انقالب صنعتى و از بطن .كندبيان مى" انگاری پولبت"

جا اين. اندد گرفتهواره، فراحسى و فراطبيعى، خالصه يک شكل ايدئولوژيک به خوپراكسيس مولد است كه اشكال بت

واقعى و تاريخى حركت نقد اقتصاد سياسى ماركس در های قوله، زيرا منيستها قولهتفسير و تأويل مديگر خبری از 
در " ذهنيت مشخص" صورت و به، به كمال رسيده  شدهپر محتوا پراكسيس مولد ى، يعنى از بطن روند تكوينشانخود

در حركت  تيكى، يعنىديالكماركس های نقد اقتصاد سياسى  مقوله،هاافزون بر اين. انديافته بازتاب "سرمايه"كتاب 

يک كليت زنده و مشخص اصوًال بى معنى به نظر در نظر داشتن ديگر هستند و بدون الزم و ملزوم همذاتى خود درون
 در نظر داشتن سرمايه، پول، حق مالكيت،ياد كرد كه البته بدون " ارزش مبادله"ی توان از مقولهبرای نمونه مى. آيندمى

 غير قابل تصورو بازار جهانى  سياسى اقتصادی وخشونت   وبازاررقابت  قرارداد، قسيم كار، تكارمزدی، قانون ارزش،

 از شناسىشناختروش دهد كه ديالكتيک بايد حدود خود را بشناسد كه مبادا جا هشدار مى بنابراين ماركس اين٢٢.است
 كه ما ٢٣ شودىمتافيزيكسپهر  اردوی شناسا سوژه شناخت مستقل ومولد از پراكسيس حركت واقعى سرمايه، يعنى 

  :يابيممى...." گروندريسه  " كتابرا به شرح زير درمضمون آن

-در اين نقطه قطعًا نمايان مى. محصول يک روند دراز مدت تاريخى در پيكر اقتصادی جامعه است] سرمايه[موجوديت »

 مفهوم ،از سنجش دوران ساده.  بشناسدحدود خود را كه گردد كه شكل ديالكتيكى تشريح فقط وقتى درست است، اگر

و سرمايه در روش توليد بورژوايى تنها به صورت شرط سرمايه دوران ساده  آيد، زيرا  مىما دست كلى سرمايه به

                                                 
١٩ Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung …, ebd., S. ٦٣٣ 
٢٠ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ٦٢ 
٢١ Vgl. Ebd., S. ٨٦ 
٢٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung …, ebd., S. ٦٣٢ 

در حالى كه پوستون . گويدموشه پوستون و كريستوفر جى آرتور سخن مى: مانند" های هگلىماركسيست"جا در واقعيت با  ماركس اين ٢٣
ی اشكال به سلطه" ی ابدیايده"گيرد و با تبديل سرمايه به يک داری در نظر مىسرمايهسرمايه را به صورت يک سوژه جهت فراروی از نظام 

، يعنى پيشروی و پسروی مفهوم از پراكسيس مولد به كلى مستقل و "ديالكتيک جديد"آيد، آرتور با كشف يک ايدئولوژيک بورژوايى در مى
در " ی تاريخىسوژه"ی بر مفهوم  ـ نقدماركسيسم و سنت):  ٢٠١٨(شيد مقايسه، فريدونى، فر. شودسر راست وارد سپهر متافيزيک مى

   ادامه، برلين٢٢٥ی آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحهموشه پوستون، در سياسى ی غير انديشه
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دهد كه آن  بلكه نشان مىكند،ی ابدی نمىيک ايدهمظهر  سرمايه را تبديل به ،نتيجههمين . به آن وجود داردط وشرم
 ]مزدی كار يعنى كاال،[، شده به ارزش مبادله مبدل كارضروریشكل به صورت به تنهايى و در واقعيت  نهدر ابتدا و چگو

   ٢٤«.يابد مىاتمهخ توليدی كه مبتنى بر ارزش مبادله است، آن

نى ، يعكند، روش توليد ارزش مبادله راه ديگری به غير از استقرار كار مزدیی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی خريد نه مصرف، بلكه در مسير پول ـ كاال ـ پول انگيزهجا كه به بيان ديگر، از آن .نداردشكل كااليى نيروی كار ايجاد 

ی فعال اين روند بايد چنان خوشبخت باشد كه دار به عنوان سوژهارزش افزايى سرمايه است، در نتيجه سرمايهفروش و 

ارزش اضافى، يعنى سود سرمايه شود و آن هم نيروی كار مزدی  توليد ن منجر بهدر بازار كااليى را بيابد كه مصرف آ
عرضه كار به بازار تمام و با آگاهى را ظاهرًا در كمال آزادی هم از ابزار توليد آزاد شده و هم مالكش آنالبته است كه 

ی سلول اقتصادی جامعهشكل "از ى  كاال، يعن بررسىازماركس بنابراين اتفاقى نيست كه نقد اقتصاد سياسى . كندمى

آن است،  و بورژوايى وارونه،  شكل اسرارآميزهگلعلم منطق البته  كه با استناد به منطق تضادو عزيمت " بورژوايى
است كه آن  ٢٤ فصل، يعنى در "سرمايه"كتاب  اواخر جلد اول دركند و سپس را متكامل مى" سرمايه"مفهوم ديالكتيكى 

مواجه جا با بردگى كار مزدی  ما اين٢٥.پردازدبه نقد كار دوگانه آزاد مى" انباشت اوليه اصطالح به" تحت عنوانوی 

جا از البته ماركس اين. زندرقم مىداری نظام سرمايهواقعيت در را ها ی انساناكثر قابل مالحظههستيم كه سرگذشت 
-وجود نداشته و جهت سرمايهگاری تا كنون انباشت ثروت كند كه انبه اين عبارت استفاده نمى" انباشت اوليه"ی قولهم

ماركس به اين نقد اقتصاد سياسى از منظر " انباشت اوليه"ی قولهمعنى م ٢٦. فاز اوليه انباشت سرمايه استنياز بهگذاری 

يى شكل كاالتوسط به صورت سيستماتيک انباشت ثروت پيش آمده كه برای اولين بار در روند تاريخ عبارت است كه 
  ٢٧.شودكار مزدی متحقق مى از طريق نيروی كار، يعنى

كه البته بر اساس قانون ارزش دهد تميز مىديگر از يک  رااز اقتصاد سياسىمتفاوت سپهر دو به اين ترتيب، ماركس 

  كاالهادورانها در بازار است كه البته از طريق پول به عنوان ابزار ، دوران ساده، يعنى تبادل كاالاول. گردندمنظم مى
ی آزادی، برابری و انصاف است، زيرا ظاهرًا حوزهجا و اين" زمان كار اجتماعًا الزم"معيار ارزش كاال . شودوساطت مى

ی استثمار نيروی جا به مسئلهدوم، دوران سرمايه با كار مزدی است و ماركس اين. شوندديگر مبادله مىبرابرها با يک

كار  ارزش اضافى، يعنى زمان به صورترا كه سرمايه بخشى از مالكيت كارگران مزدی ارت عببه اين . بردكار پى مى
 كه مواجه هستيم بورژوايى  مدرنیمالكيت در جامعهجا با شكل حقوقى ما اين. كندمىتصاحب نشده اضافى پرداخت

به . استبشخصه انفرادی كار ظاهرًا حق مالكيت مصداق جا اين. شودتوجيه مىی حقوق طبيعى فلسفهبا استناد به البته 

-خود يک محصول را از طبيعت موجود پديد مىشخصى از طريق نيروی كار منفرد انسان يک  انگاری اين صورت كه

                                                 
٢٤ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …, ebd., S. ٩٤٥f. 
٢٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ٧٤٢ 

تزهايى را " متاتئوری"وی جهت تكامل يک . ياد كرد" انباشت اوليه"ی جا از درک ناجور محمد رضا نيكفر از مقولهتوان اين برای نمونه مى ٢٦
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  " نقد اقتصاد سياسى"و اقتصاد سياسى روحانيت شيعه، در سايت " اسالمى
٢٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ٧٤١ff. 
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پديد ماركس ميان آن نوع از مالكيت كه از طريق كار انفرادی  ليكن ٢٨.آيدبه حساب مىآن نيز طبيعى آورد و مالک 
 كتاب به شرح زير دردهد و تميز مى، كندمىرشد يگانه يت كه از طريق استثمار نيروی كار بآن نوع از مالكبا آيد مى

  :داردبر مىداری در نظام سرمايهاز اسرار حق مالكيت خصوصى پرده ...."  گروندريسه "

تصاحب از : نهديكسان مىاز اين رو، گيرد و  مىيهبه فرضرا ظاهرًا  ىمحصول كار شخصبر تبادل برابرها كه مالكيت »
به تا كنون  است كه ابژكتيو شدهكار  ازمالكيت  روند واقعى اقتصادی از به تصاحب در آوردن و ]يعنى [،طريق كار

توليد تثبيت شرط عمومى ، يعنى به صورت ت حقوقىاجا به صورت مناسباينآن آمد، مىصورت روند واقعى به نظر 

- مىنهينهادی عمومى به صورت بيان اراده] مالكيتحق جا ايندر حالى كه [. يابدمىقانونى رسميت و بنابراين شود مى

ی مطلق كار از مالكيت و تصاحب كار بيگانهتمايز به صورت و واژگون  خود را توسط يک ديالكتيک ضروریشود، ليكن 

 ترين شكل ازخودبيگانگىیظاهر تحت تأثير كهجا ز آنا. (...) كندنمايان مىكار مزد بدون كار زمان  ]يعنى [،العوضب

نسبت به شرايط خود و محصول خود نيز  فعاليت مولد ]يعنى [كار،] آيد، در نتيجهپديد مى [ كار مزدیاسرمايه بی رابطه
شرايط بى چون و پا كله و در شكل وارونهفقط و نفسه فىاز اين رو، ی عبور ضروری است و يک نقطه كه شودظاهر مى

   ٢٩.« (...)آوردمىپديد را  توليدالحال تمامى شرايط معلومبه خوبى انحالل  به مراتب بيشتر و  وفريندآچرای توليد را مى

ی ی توليد و نتيجهمحصول شكل وارونهداری در نظام سرمايهكند، حق مالكيت ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
پراكسيس  سرمايه در حركت واقعى خود مناسبات  صورت كهبه اين. استی مدرن بورژوايى  در جامعهكار ازخودبيگانه

و سوژه مسلط ) كارگران(بر كار زنده ) سرمايه(، يعنى كار مرده  مزدیكارنيروی محصول جا آورد و اينرا پديد مىمولد 

 و همواره مكدكار اضافى پرداخت نشده مىزمان نيروی كار كارگران را از طريق بدين سان سرمايه . شودمىبا ابژه جابجا 
كشد و سرگذشت مىسرمايه ها را به انقياد اهداف خود، يعنى ارزش افزايى ، اراده و اختيار آنگرددمىاز گذشته تر فربه

چون اشكال دينى، فلسفى، همارگران مزدی را داری كبه بيان ديگر، روش توليد مدرن سرمايه. زندها را رقم مىآن

خالء "از " سرمايه " كتابكند و از اين بابت، ماركس نيز درلب اراده و آگاهى مىسايدئولوژيک، خالصه متافيزيک 
آالت وی از ماشين. آيندكه البته به صورت تصنعى به وجود مىگويد سخن مىمزدی كارگران " خشكى روحى"و " فكری

كشند و كار بدنى، ند توليد مىها را به يوغ روكنند، آنكند كه بر كارگران فرمانروايى مى ياد مى"هيوال"به صورت 

 نزد ماركس آشنا ٣٠"روزیسيه"چنين با مضمون مفهوم جا همما اين. كنندها تحميل مىكننده را به آنيكنواخت و خسته
تجربى جا عواقب اين. داری استكارگران در نظام سرمايه" های ضروری زندگىنقض انگيزه"شويم كه به معنى مى

به بيان ديگر، سرمايه تنها به دليل . گردندبه كلى عريان مىداری در نظام مدرن سرمايه) محمول(ه جابجايى سوژه با ابژ

ی جامعهفعال در ی انقالبى است كه تبديل به سوژه خودآگاه و یازخودبيگانگى كارگران مزدی و در فقدان سوژه
جا ، اينآيدبه نظر مىظاهرًا هماهنگ ) روبنا(ى آن با قدرت ذهن) زيربنا(جا قدرت مادی بورژوازی اين. شودبورژوايى مى

كنند داری را وساطت مىسرمايهمدرن ذاتى نظام ی حاكم تضادهای درونی بورژوايى و قدرت ذهنى طبقهساختار جامعه

                                                 
 ١٧ی ، در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحهگرا؟مثبت ماترياليست كارل ماركس ـ رئاليست انقالبى با): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢٨

  ادامه، برلين
٢٩ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse…, ebd., S. ٤١٣f. 
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ارگران به بيان ديگر، ك. كشندمىارزش ف سرمايه جهت ارزش افزايى اهداو و نيروهای مولد را به انقياد مناسبات توليد 
ايدئولوژی ، ی حاكم به صورت دين، فلسفهكنند كه طبقهمزدی هستى مادی خود را در آن اشكال ازخودبيگانه تجربه مى

و انفعال  پيداست كه تحت شرايط موجود اختالف در ميان كارگران و تفرقه. برايشان پديد آورده استو اقتصاد سياسى 

و ) كار و روند توليد(، ازخودبيگانگى )دينى(ن بابت، ماركس نه تنها از فريب از اي. ريزی شده استی كارگر برنامهطبقه
راند پرولتاريا نيز سخن مى" یی خودكردهتفرقه"و " ازخودبيگانگى خودكرده"، "خودفريبى"، بلكه از )ايدئولوژيک(تفرقه 

ی كارگر را در تقبل قدرت ذهنى نقش طبقهيافته موضوعيتگسيختگى جهان گويى و از همبا استناد به خودتناقضكه 

جا كه انسان يک اما از آن. دسازداری را نيز هويدا ی حاكم تشريح و عوامل تكوين و تداوم نظام موجود سرمايهطبقه
جا  و از آنگرددجا كه جهان درونى انسان از طريق تبادل مادی با طبيعت بيرونى دگرگون مىاز آناست، " موجود فعال"

رای قوای ماهوی و حسى است، در نتيجه نيروی كار نيز يک كاالی به خصوص، يعنى محصول فعاليت بدنى كه انسان دا

  ٣١.آيدبه حساب مى" ی زندهسوژه"و روحى مالک آن به عنوان يک 

كنند كه ها احساس مىآن. كنندتوليد و توزيع را مشاهده و احساس مىسپهر كارگران مزدی، تضاد در به بيان ديگر، 

چنين ها همآن. شودها تحميل مىتوليد، يک طبيعت غير انسانى به آن غير در روند آوری و مديريتی فن سلطهتحت

 و بينندروزی خود مىی طبقاتى را به صورت علت سيهی ثروت اجتماعى و واقعيت جامعهتقسيم نابرابر و غير منصفانه
وجود به بيان ديگر، آگاهى كارگران مزدی از . آورندی مى رونبرد طبقاتىپراكسيس به جهت دگرگونى اوضاع موجود 

ن به نبرد طبقاتى به اين ادارواكنش سرمايهليكن . كندی حاكم تالقى مىها رشد كرده و با قدرت ذهنى طبقهمادی آن

در هم همبستگى و مقاومت كارگران را از يک سو، كه گيرند مىآالت جديدی را به كار ها ماشينكه آناست عبارت 
 ی اين واكنشنتيجه. توليد كنند از گذشته كه بيشترتری به همان اندازه و يا ايندر زمان كوتاهاز سوی ديگر، بشكنند و 

و توليد ارزش اضافى نسبى است كه البته منجر ) نسبت كار مرده به كار زنده(افزايش تركيب ارگانيک سرمايه اقتصادی 

نامد كه بر داران نيز مىسرمايه" تسليحات جنگى"آالت را  بابت، ماركس ماشيناز اين. شودبه افزايش شدت كار مى
در وی . شوندمحسوب مى" مناسبات مادی حى و حاضر توليد"كه از منظر سرمايه تنها افتند راه مىعليه كارگرانى به 

  :   آوردارد مىوداری به روش توليد مدرن سرمايهرا انتقاد خود  به شرح زير" سرمايه"كتاب جلد اول 

شوند؛ ها جهت افزايش قدرت توليد اجتماعى از كار، به ضرر فرد كارگر انجام مىداری تمامى روشدر سيستم سرمايه»
گردند، كارگر را به يک نيمه انسان تمامى ابزار جهت تكامل توليد به ابزار سلطه و استثمار توليدكنندگان واژگون مى

كنند، وی را به همان اندازه با توان ز ماشين سلب و با زجر محتوای كار وی را نابود مىمعيوب، شأن وی را در پيروی ا

ها شرايطى را كند؛ آنسازند كه روند كار علم را به عنوان توان مستقل مصادره مىذهنى از روند كار ازخودبيگانه مى
ترين استبداد نفرت انگيز قرار  كار تحت كوچکكند، وی را در پى روندها كار مىكنند كه وی در چهارچوب آنپا مىكله

كنند، اما دهند، زمان زندگى وی را به زمان كار تبديل و همسر و فرزند وی را به چرخ شهادت سرمايه پرتاب مىمى

ی انباشت، برعكس، های انباشت هستند و هر گونه از توسعهچنين روشها جهت توليد ارزش اضافى همتمامى روش
روزی، زمان انباشت سيهبنابراين انباشت ثروت در يک قطب، هم. (...) شودها مىبزار جهت تكامل همين روشتبديل به ا

                                                 
٣١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …, ebd., S. ٩٤٦ 
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ای كه محصول كار خود را زجر كار، بردگى، نادانى، خشونت و تنزل اخالقى در قطب متقابل است، يعنى در طرف طبقه
  ٣٢«.كندبه صورت سرمايه توليد مى

است كه عبارت به اين معنى آن ، كنداستفاده مى ٣٣"ی كارگرروزی طبقهسيه"ی از مقولهزمانى كه ماركس بنابراين 

. يافته استی شخصيتدار به عنوان سرمايه دارد و آن هم سرمايه"ی فعالسوژه"زيست غير انسانى كارگران مزدی يک 
های ها تشخص مقولهردازد كه آنپكند كه فقط تا حدی به اشخاص مىجا بر اين نكته تأكيد مىالبته ماركس اين

دار با آگاهى يک تكامل طبيعى سرمايهعبارت كه به اين . به خصوص طبقاتى هستندفع اقتصادی و حاوی مناسبات و منا

 هاآن روند توليد انسانتحت مناسبات پديد آورده است كه به صورت يک فرماسيون اقتصادی و اجتماعى و تاريخى را 
   ٣٤.كنندريزی و اداره برنامهروند توليد را اند كه خودشان ها هنوز قادر نشدهانسانو كند را مديريت مى

فروشى و نشينى، تن فقر، بيماری، گرسنگى، حاشيه بيگاری،محدود به بيكاری،" روزیسيه"افزون بر اين، نه معنى مفهوم 

به بيان ديگر، اقشار فعال ارتش كار نيز . دساز افشا مىی كار راارتش ذخيره وضعيت زندگى شود و نه تنهاآوارگى مى
ماركس در . شودپيوندد كه انسان از حق زندگى بر زمين محرم مىروزی هستند كه اوج آن زمانى به وقوع مىدچار سيه

 جلد را به شرح زير درو مضمون آنكند استفاده مى  نيز٣٥"روزیترين استثمار سيهبى شرمانه"ی مقولهاين ارتباط از 

  :دهدتوضيح مى" سرمايه"كتاب م سو

شود، آن دست مىی صنعتى متحد و همآورد، زمانى كه آن با سرمايهمالكيت بر زمين يک قدرت هولناک پديد مى(...) »

جا يک اين. كند كه كارگران در نبرد بر سر كارمزد عمًال از زمين به عنوان مكان زندگى خويش محروم شوندممكن مى

گونه كه طلبد كه مجاز به سكونت بر زمين بوده باشد، همانوان برای اين حق مىا بخش ديگری يک تبخش از جامعه از
ی زمين، هوا و همراه با آن، حفاظت و تكامل اصوًال در مالكيت زمين، حق مالک ضميمه است كه اندام زمين، دل و روده

   ٣٦«.زيست را استثمار كند] محيط[

كند، ما نزد ماركس پيرامون حفاظت از محيط زيست با نبرد طبقاتى مواجه الحظه مىی نقاد مگونه كه خوانندههمان
 اين ماركسالبته كه كند تالقى مىجا حق حيات انسان بر زمين با حق مالكيت خصوصى به اين صورت كه اين. هستيم

تحليل جا وع نقد ماركس اينموض. كشدبه بند نقد مىصنعت بزرگ در آمريكا ارتباط با گسترش در ذاتى را تضاد درون

سرمايه را است كه ترين زمان ممكنه ، يعنى توليد بيشترين ارزش اضافى در كوتاهداریسرمايهمدرن نقش مخرب نظام 
 تنها از آن ،های محيط زيستىی انسانى و ضرورتى به نيازهای جامعهترين اعتنايبدون كوچکراند كه به اين سو مى

ی تمامى ثروت اجتماعى، يعنى زمين  تنها آن تركيب از روند توليد را به راه اندازد كه سرچشمهآوری استفاده كند وفن

  ٣٧.بردرا از بين مى) انسان(و كارگر ) طبيعت(

                                                 
٣٢ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ٦٧٤f. 
٣٣ Verelendung der Arbeiterklasse 
٣٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ٨٧ ,٨ 
٣٥ Schamloseste Ausbeutung des Elends 
٣٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital, Bd. III, …, ebd., S. ٧٨١f. 
٣٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd I, …, ebd., S. ٥٢٩f., und 
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 به اصطالح مثبت سرمايه بر تمدن بشری را اتتأثيرگيرد، گرايى قرار نمى تحت تأثير مثبتگاهبنابراين ماركس هيچ
-از روش مدرن توليد سرمايه )مثبت (و يا وساطت ايدئولوژيک فرارویفلسفى  هرگونه توجيه كند و بدونستايش نمى

بروز نبرد طبقاتى بررسى عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو موضوع اصلى نقد اقتصاد سياسى وی . گيردداری را در نظر مى

حفاظت  و ی كارروزانه زمان هىكوتا، برای افزايش دستمزدبه اين صورت كه تحت كدام شرايط كارگران مزدی . است
 از نظام " مثبتفراروی"و با كسب خودآگاهى ماترياليستى معطوف به كشيده نبرد طبقاتى ميدان به از محيط زيست 

شناسى ماركس، جا با عواقب روش شناختما اين. شوندمى، يعنى لغو قانون ارزش، كار مزدی و حق مالكيت داریسرمايه

و مشخصًا تحت تأثير همين . شويممواجه مىدر پراكسيس كرد ماترياليستى وی به ديالكتيک هگل دو روينتايج يعنى با 
و كار به عنوان پراكسيس مولد اجتماعى است كه ماهيت حركت " ی منطقىهسته"دو نكته، يعنى ديالكتيک به صورت 

  ٣٨.زندرقم مىبه صورت انتقادی و انقالبى را ی بورژوايى واقعى جامعه

، در شناسدجا كه وی حدود ديالكتيک را مى و از آنشناسى ماركس ماترياليستى ـ ديالكتيكى استجا كه انساناز آن
شناسى  انسان شناخت ودر حالى كه روش. افتدنتيجه پيداست كه وی به دام اشكال جنجالى و اسرارآميز فلسفى نمى

 و گراو روند مثبت" روح جهان"آليستى منجر به شكل ايدهراند و ی وی را به سوی وحدت منطق و تاريخ مى فلسفه،هگل

ی هگل متمركز فلسفه علم منطق از در" منطق تضاد" ماركس تنها بر ىكتيكلديامتد شود، ليكن تاريخ مىدترمينيستى 
 ديگر، اگر به بيان. شماردنتايج نبرد طبقاتى مىمحصول پراكسيس مولد و نه مقدر، بلكه روند تاريخ را در نتيجه است و 

آگاهى تئوريک طبقاتى بر افكار عمومى مسلط شود، كارگران منفرد از انزوا بيرون بيايند و معطوف به پراكسيس سياسى 

 نبرد طبقاتى بهروند تمايزهای دينى، ملى، نژادی و جنسيتى فراروی كند و در : ی كارگر از عوامل تفرقه مانندشوند، طبقه
، منظراز اين  و وردآنيز به دست مىرا  پيروزی برسد، بدون ترديد نتايج مثبتى جام بهخودآگاهى ماترياليستى و سران

ی كارگر در ليكن اگر عكس اين معادالت بر قرار باشد، طبقه. گيردگرا به خود مىيک شكل مثبتظاهرًا نيز روند تاريخ 

گرای  منظر هر گونه تصوری از روند مثبتپيداست كه از اين. كندمىبدترين شرايط ممكنه استقرار فاشيسم را تجربه 
  .آيدتاريخ كامًال احمقانه به نظر مى

 از پراكسيس ی شناسا سوژهمتافيزيكى و استقاللجنجالى و ماركس جهت امتناع از آپريوريسم، توليد اشكال بنابراين 

را به تى تاريخ و دترمينيس گرامثبتگيرد و حركت ب موضع "وحدت منطق با تاريخ"در برابر مجبور بود كه نبرد طبقاتى 
را علم تاريخ كه تنها گذارد انگشت مىبر اين نكته زمانى كه ماركس از اين لحاظ . انكار كندسوی يک سرنوشت مقدر 

به صورت  و حاوی يک منطق ضمنى است و نه حركت آنی آگاه سوژهيک  نه تاريخ برای وی ٣٩شناسد،به رسميت مى

ها از منظر ماركس اين انسان. گيردسمت مىو خوشايند  ضرورتًا به سوی يک فرجام مقدر و ابژكتيو  وناپذيراجتناب
سرمايه به صورت البته . آورندكنند و با آگاهى، يعنى سوبژكتيو تاريخ را پديد مىهستند كه از شرايط موجود عزيمت مى

 يعنى ،"ی فعالسوژه"بلكه از طريق يک . اما نه به صورت ضرورت خود تاريخ،  است و تكوين يافتهتاريخى پديد آمده

كشمكش تئوريک دليل  ،از اين منظر. ی خودآگاه و انقالبىيافته و در فقدان سوژهدار به عنوان سرمايه شخصيتسرمايه
                                                                                                                                                                  
Vgl. Negt, Oskar (٢٠٠٥): Kant und Marx – Ein Epochengespräch, Göttingen, S. ٦٩ 
٣٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd I, …, ebd., S. ٢٨ 
٣٩ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ١٦ 
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جا دوباره از پرودون ياد كرد كه تحت از جمله بايد اين. شودهای تخيلى به وضوح روشن مىماركس نيز با سوسياليست
د، در نكرديف مىديگر  يکفازهای اقتصادی را به صورت محصول منطق ضمنى تاريخ پشت سر ديالكتيک هگل تأثير

   :ماندمىها عاجز  از بررسى آن وی به شرح زيرسازد،برجسته مى" فقر فلسفه"كتاب گونه كه ماركس در حالى كه همان

 مناسبات اقتصادی را طبق معمول به صورت فازهای آقای پرودون. سازندمناسبات توليد هر جامعه يک كليت را مى»
تز از تز پديد ها يكى از ديگری مانند آنتىاز مجموع آن] يعنى[آورند، ديگر را پديد مىگيرد كه يکاجتماعى در نظر مى

 اين موضع ناجور اين متد فقط. سازندها در رديف متعاقب و منطقى خود منشأ خرد انسانى را متحقق مىآيد و آنمى

خواهد يكى از اين فازها را مجزا بررسى كند، قادر به توضيح آن نيست، بدون جايى كه مىاست كه آقای پرودون تا آن
كه به ديگر مناسبات اجتماعى به عقب باز گردد، در حالى كه وی اين مناسبات را هنوز توسط حركت ديالكتيكى خود اين

آيد گونه به نظر مىپردازد، اينودون توسط خرد ناب به ايجاد يک فاز ديگر مىبعدًا اگر آقای پر. آن بر قرار نكرده است

ها به همان اندازه مسن مانند اولى كند كه آنشده را در برابر خود دارد و فراموش مىكه انگاری وی اطفال تازه زايمان
        ٤٠«.هستند

 حتا در شكل "تاريخضمنى منطق "ذب مانند ای كوژهكند، استناد به يک سی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

 مصداق تجربى  به بيان ديگر، ماركس٤١.آوردشناسى پديد مىماترياليستى آن چه عواقب ناگواری را در شناخت
با وجود ديالكتيک  تاريخ، بلكه از  ضمنىفازهای اقتصادی نه از طريق منطقزيرا ، كند پرودون را انكار مى"ديالكتيک"

ذاتى، يعنى به صورت محصول پراكسيس مولد و نبرد طبقاتى پديد ی درونسوژهيک و توسط  اجتماعى طبقات آگاهى

ی شود و يک شكل استعاليى كه انگاری فرای شناخت و اراده از اين منظر، منطق ديگر مربوط به خود تاريخ نمى.آيندمى
گذارد كه  نمىیای به جا و شبههيچ شکدر آثار خود كس ماربنابراين . گيردها قرار گرفته است، به خود نمىانسان

 به .كندنمىخود را ملغا وجود به هيچ وجه ارزش افزايى ارزش در روند خود، يعنى منطقى واقعى و سرمايه در حركت 

های های فرماسيون و محدوديتگيرد كه سرمايه در حركت واقعى خود مرزهادر نظر مىاين عبارت كه ماركس البته 
مرزهايى به بيان ديگر، سرمايه فقط آن . ها راآنگاه نه تمامى  اما هيچ،سازدبر طرف مىجهت تكوين خويش را گذشته 

توسط  كه مرزهاآن حدود در خود را ليكن سرمايه . شوندمىآن  ارزش و انباشتد كه مانع ارزش افزايى كنرا منهدم مى

داران رمايهجهت حفاظت از منافع تمامى ستصويب قوانين دولتى  طريق از  ياوپديد آورده خود و واقعى تكامل تاريخى 
به شروط داری مبه بيان ديگر، فراروی از روش مدرن توليد سرمايه ٤٢.كنداحساس مى، كامًال آزاد و راضى اندشدهبر پا 

                                                 
٤٠ Marx, Karl (١٩٥٩): Das Elend …, ebd., S. ١٣٠f. 

آثار متأخر خود دچار يک چنين خطای فلسفى شده و با استقالل از گونه كه در جای ديگری به تفصيل توضيح دادم؛ انگلس در  همان ٤١
  . متافيزيكى شرايط بحران تئوريک جنبش كمونيستى را پديد آورده است" ماترياليسم"پراكسيس و تكامل 

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dühring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: 
MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ٤٢ ,١١, und 

آرمان و ، در "ماركسيسم ايرانى"از بحران  تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی):  ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين و٧ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه

سازی از روند نتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى  پرولتاريا تا اسطورهآنتى دورينگ يا آ):  ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٧١ی آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحهتاريخ، در 

٤٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …, ebd., S. ٥٤٣ 
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شويم كه مواجه مىنيز  شيخوجا با خودانگاری ماركس پيرامون فعاليت تئوريک ما اين.  است"ی واقعىسوژه"وجود يک 
  : شمارديک پراكسيس سياسى مى....." درآمدی پيش"ی در جزوهرا به شرح زير وی آن

شود، يک محصول از مغز متفكر است كه جهان را از گونه كه در مغز به صورت تماميت تفكر ظاهر مىتماميت، آن»

.  دينى، عملى ـ ذهنى اين جهان متفاوت استكند، يک روش كه از تصاحب هنری،طريق تنها روش ممكنه تصاحب مى
ماند؛ تا وقتى كه مغز تنها جنجالى چون گذشته خارج از مغز پا بر جا مى در استقالل خود هم]پرولتاريا[ی واقعى سوژه

شرط تصور در مقابل بنابراين در روش تئوريک بايد همواره جامعه به صورت پيش. فقط تئوريک] يعنى[كند، رفتار مى

     ٤٣«.معلق باشد] شناسا[ژه سو

در تئوری انتقادی و جا با مضمون ديالكتيک تئوری با پراكسيس كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

 و سازدمىرا ناگسستنى ) پرولتاريا ("ی واقعىسوژه"با ) ماركس(ی شناسا شويم كه پيوند سوژهمواجه مىانقالبى ماركس 

 ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود هر گونه  .دهدمىحتوا م ی سياسى وی در انديشه"رئاليسم انقالبى"ی به مقوله
 به عنوان "فلسفه" وی به همين منوال از ٤٤.ناميد مى"مدفوع فلسفى"بيگانه بود، سياسى كه با پراكسيس  فلسفى تئوری

- مستقر مى"همبستری عاشقانه" را به صورت "مثبتدانش "راند، در حالى كه در برابر آن سخن مىنيز  "خودارضاعى"

اما از . ها استی انسانيافته به عنوان محصول فعاليت آگاهانهجهان موضوعيت" دانش مثبت"مصداق تجربى  ٤٥.ختسا
-مى "ی واقعىسوژه"جا كه ماركس آگاهى موجود را كذب و دروغ و محصول ازخودبيگانگى خودكرده و خودفريبى آن

پردازد و دين، فلسفه و ايدئولوژی را ذاتى از اشكال متافيزيكى و اسرارآميز مى، به نقد درونسواز يک نتيجه شمارد، در 

ی بورژوايى جامعهپراكسيس ی انهديگر، يک راه حل عملى را برای دگرگونى آگاهسوی و از گيرد باد انتقاد مىبه همواره 
به بيان ديگر، ماركس از آن واقعيت ابژكتيو . دهدارائه مىداری  از روش مدرن توليد سرمايه"فراروی مثبت"جهت و 

-سخن مىفلسفه فلسفه با  ديگر  نهجااين. ها، يعنى سوبژكتيو استی انسانكند كه محصول فعاليت آگاهانهعزيمت مى

ی انگيزهديگر، به بيان . شوديافته مشاهده و احساس مىموضوعيتجهان گويد و نه اثری از تفسير و توجيه مناسبات 
به بهترين وجه " ی حق هگلپيشگفتار نقد فلسفه"است كه بنا بر ی پراكسيس تكامل فلسفهماركس " رئاليسم انقالبى"

به اين صورت كه تئوری . دهدگزارش مىنيز به صورت يک پراكسيس سياسى وی ممكنه از خودانگاری فعاليت تئوريک 

" بعد منفعل"را كه وی آنمادی ی متضاد ی زمينهكنندهذاتى و نفىق نقد درونگرای وی كه البته از طريانتقادی و عمل
كند و شود و سپس به صورت جانبدار در كشمكش تئوريک پيرامون آگاهى از تضاد شركت مىنامد، متكامل مىمىنيز 

 ٤٦پرولتاريا است" راديكالانقالب نيازهای "ی خودآگاه سوژه. زندانقالبى دامن مى سياسى و سرانجام به يک پراكسيس

يک نظم نوين را به شرح زير به نظم موجود آيد و لقوه به قدرت بالفعل در مىاكه تحت تأثير اين تئوری از قدرت ب
 :سازددگرگون مى

                                                 
٤٣ Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung …, ebd., S. ٦٣٢f. 
٤٤ Marx, Karl Heinrich (١٩٧٧): Differenz der demokritischen und epikureischen Naturpilosophie, in: MEW, 
EB I S.٢٥٧ff., Berlin (ost), S. ٣٣٠ 
٤٥ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٢١٨ ,٢٧ 
٤٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, 
Berlin (ost), S. ٣٨٦ 
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يابد، و  خويش را مىذهنى تسليحات ، خويش، پرولتاريا در فلسفهمادیگونه كه فلسفه در پرولتاريا تسليحات همان»
تنها (...) يابد  تحقق مىهاها به انسانآلمانلوح مردمى برخورد كند، رهايى رعد تفكر اصولى به اين زمين سادههمين كه 

     ٤٧«.شماردها مىها را باالترين موجود برای انسان است كه انسانتئوريکو ممكن آلمان، رهايى از موضع پراتيک رهايى 

پراكسيس يک با  گراجا ديالكتيک يک تئوری انتقادی و عملد، ماركس اينكنی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-ه يکبها نسبت مناسبات انسانی توليد است و جا كه انسان سوژه از آن.سازدبرقرار مىرا و انقالبى ی سياسى انهآگاه

ريخ ابژكتيو را به صورت تاروند ، در نتيجه ماركس شوندمربوط به پراكسيس مىد و نآيديگر توسط فعاليت پديد مى

به ، اندهطبيعتًا رشد كرد سرمايه تأثيرت كه تحآن مناسباتى ى، يعنى يی بورژوای جامعه وارونهتظاهر ضروری مناسبات
ها را مشروط كند، در حالى كه شرايط استقالل و آزادی انسانی حاكم افشا مىی طبقهصورت محصول فعاليت آگاهانه

به كلى دگرگون گردند، به مالكيت اجتماعى در بيايند و توسط كانون افراد همبسته اسبات موجود شمارد كه منبه آن مى

 به صورت تئوريک  كهسياسى ماركس مواجه هستيمتجربيات  فلسفى و تحقيقاتجا با عواقب ما اين ٤٨.شوندمديريت 
عزيمت نقطه نظر از اين ماركس ت كه به اين صور. گيردمستقيمًا به سوی رهايى انسان نشانه مىگردد و متمركز مى

راه ديگری ندارد، جهت ممانعت از توليد اشكال استعاليى تئوری  رهايى انسان يک امر عاجل اجتماعى است و كهكند مى

 دين، فلسفه و : اشكال استعاليى ماننداطت و بدون وسذاتى پراكسيس مولد مستدل گرددكه از نقد درونبه جز اين
به اين صورت كه ماركس از يک سو، در كشمكش نظری پيرامون آگاهى تئوريک از تضاد .  واكنش كندبر آنايدئولوژی 

آگاه است،  به خوبى ) مولدپراكسيس(ی خود از سرچشمهگرای وی  انتقادی و عملجا كه تئوریآناز و شود دخيل مى

-هيچفهمد، در نتيجه تفكر نمىاز ناب مانند فلسفه در مضمون هگلى آن، خود را به صورت يک حركت وی يعنى تئوری 

گيرد و سرانجام پيداست كه به به خود نمى و استعاليى اشكال متافيزيكى، گرددمستقل نمىنبرد طبقاتى از پراكسيس گاه 

در  .كنددخل و تصرف مىبه نفع پرولتاريا و ی بورژوايى سياسى واكنش و در حركت واقعى جامعهپراكسيس بر اجبار 

، داردداری ادامه است و تا زمانى كه روش توليد مدرن سرمايه" ی واقعىسوژه"سياسى ماركس پرولتاريا ی انديشه
در روند توليد و فعاليت مولد به انقياد دين، فلسفه و ايدئولوژی كشيده، حتا اگر . شودمحسوب مى سرمايه آنتاگونيسم

ی فعاليت تئوريک ماركس نيز بر انگيزه. باشدناپديد شده  به كلى ی كاالهادر جهان ازخودبيگانهو خود سلب موضوعيت 

جا قدرت سياسى بستگى به توازن اين. را بالفعل سازدی خود آگاه و آناين اساس است كه پرولتاريا را از قدرت بالقوه
روزی و هم و هم پينامعلوم بنابراين نتايج نبرد طبقاتى . ی ضعف ديگری استدارد و قدرت يكى نشانهی اجتماعى قوا

از پيش معين شده و نه نتايج آن تقدير تاريخ ی طبقاتى جامعهواقعى از اين منظر نه حركت . داردامكان شكست آن 

را از طريق ازخودبيگانگى خودكرده به وجود ) ی طبقاتىجامعه(يافته ها جهان موضوعيتگونه كه انسانهمان. بشری است
با كسب  بر اساس امكانات موجود توليدی و بازتوليدی جامعه و تند كهاند، به همين صورت نيز قادر هسآورده

در تئوری انتقادی و انقالبى  "واقعى یسوژه"جا با نقش ما اين. بياورندپديد خودآگاهى ماترياليستى جهان ديگری را 

 پيداست كه نزد .شودمتكامل مى" مثبتدانش "و با استناد به " سوسياليسم علمى"شويم كه به صورت مواجه مىماركس 

                                                 
٤٧ Ebd., S ٣٩١ 
٤٨ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٧٠ ,٣٧f., ٢٤٧  
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جا كه خردمندی در از آن. شوددر مضمون رياضى و جبر دترمينيستى آن استفاده نمى" مثبتدانش "ماركس مفهوم 
نزد ماركس به معنى آن دانشى است كه " مثبتدانش "شود، در نتيجه يک امر مثبت ارزيابى مىدنيوی جوامع مدرن و 

كليت يک حركت نقد ها، يعنى از خود انسان و فعاليت مولد زندگى واقعىقد ن از با استناد به پراكسيس مولد، يعنى

به بيان ديگر، ما . گيردها نشانه مى كه مستقيمًا به سوی رهايى انسانمتكامل شده استمتضاد ماترياليستى ـ ديالكتيكى 
آن بدون واسطه موضوع اصلى ه  كی عملى مواجه هستيمفلسفهدر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس با يک 

  كتابدرآن به شرح زير تشكيل   ضرورتكه بر ٤٩ است"قلمرو آزادی"به سوی " قلمرو ضرورت"فراروی از 

 :كندتأكيد مى...." گروندريسه "

الحال بورژوايى برطرف شود، ثروت چه چيز ديگری است به غير از جهانيت نيازها كه در معلومشكل در تجربه، اگر اما »

وای انسانى بر قتسلط كلى ی افراد؟ تكامل ها، نيروهای مولد و غيرهها، لذتتوان] يعنى[شوند، شمول توليد مىبادل جهانت

 ، بدون هر شرط ویيت؟ استخراج مطلق خالقخود فردو هم بر طبيعت ] بيرونى [ به اصطالح، هم بر طبيعتىطبيع
نه بنا بر كه  يعنى تكامل تمامى قوای انسانى به اين صورت ،تكاملاز تاريخى كه اين كليت سابق به غير از تكامل ديگری 

 بلكه كليت ،كه خود را در يک تعيين بازسازیجا ؟ نه آنكرده شودقبل تبديل به هدف خوداز ی معين شده يک اندازه

   ٥٠.« (...)شدن استاز  بلكه در حركت مطلق ،باقى بماند شده  چيزخواهدمىخود را توليد كند؟ ن

برقرار را ی نظم موجود با يک نظم نوين جا رابطهكند، در حالى كه ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندهمانه

لحظات هر نوع از  مستقل از پراكسيس و فاقد  وهای جنجالىسخنان وی فاقد هرگونه از پيشگويىليكن سازد، مى

 صورت كه بهاست " فرد آزاد اجتماعى"بدو فعاليت تئوريكش ماركس از تحقيق موضوع . و آپريوريسم استتى ساينتيس
كشيده  دين و سرمايه :يافته خود مانندسوبژكتيو و موضوعيتانقياد محصول فعاليت به ) مزدی كارگر( "واقعىی سوژه"

 تسلط بر آنذاتى  و نقد درونمواجه هستيم كه تنها شرط كشف) محمول(جابجايى سوژه با ابژه جا با ما اين. استشده 

  نيزحق و از جمله اقتصاد سياسى،  كه البته وی از آن برای نقد اخالق، هنر، سياست، فلسفهاست ماركس روش نقد دين
 انسان  تاريخ فاقد يک منطق ضمنى وجا كه بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركساز آن. كنداستفاده مى

بر اساس مناسبات موجود توليد و بازتوليد ها  كه انساناين امكان نيز وجود دارد است، در نتيجه ندر حال شدهمواره 

و همگانى فراروی و در توافق ی منحط قديمى جامعه یبا كسب خودآگاهى ماترياليستى از اشكال ازخودبيگانهاجتماعى و 
 اين پس، شكل انباشت ثروت از. نوين عزيمت كنندفرهنگ تشكيل يک  و  مدرنتمدنكوين به سوی تطبقاتى همبستگى 

 با فراروی از روش مدرن توليد د،نگردمىو قانون ارزش، كار مزدی و حق مالكيت ملغا دگرگون به كلى اجتماعى 

د، نشوگسسته مى ها انسانروابط اجتماعى تكوين تثبيت انسانيت وزنجيرهای  ،داری و شكل توليد كااليى جامعهسرمايه
شوند، های جنسيتى، دينى، ملى و نژادی منحل مى تبعيضگيرند،اشكال نوينى به خود مى ىپرورشو  ىآموزشهای روش

ی محيط زيستى هاآيد و امكانات طبيعى آن با سزاوارترين روشمىبه نظر يک كليت واحد شكل زمين به ی كره

به ها توان انسان د،نگيررار مىقهمگان در اختيار ها بنا بر توان و نياز انسانو تبديل به مايحتاج عمومى  و استخراج
                                                 

، در آرمان و و انگلس متأخرماركس  ی سياسىدر انديشه" علم مثبت"انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٤٩
   ادامه، برلين٦٥ی انديشه، جلد دهم، صفحه

٥٠ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … Ebd., S. ٣٨٧ 
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 تكامل صنعتى و شوند،مىبلكه به سمت تحقق منافع همگانى هدايت ديگران، و نه در تقابل و رقابت با درستى سنجيده 
 و حفاظت ضروری از جامعهد، زيرا در هماهنگى با نيازهای نبازی زشت و نفس مخرب خود را مىرشد اقتصادی چهره

و اقبال فردی ، كرامت جا شرط آزادی، اينگيرندسمت مىی آزاد و برابر هاانساناهداف تحقق به سوی و محيط زيست 

خودآگاه ی ، سوژهشودی شورايى جامعه تضمين مىتوسط ادارهالبته  كه و اقبال همگانى است، كرامت مشروط به آزادی
كند، در حالى كه نسبت به ل عزيمت مىحازمان از است كه البته " موجود فعال"انسان به صورت  ،اين حركت واقعى

آليستى بر افكار اما اين اتوپى محصول تسلط مفاهيم ايده. اتوپيست استآتى  اجتماع  زيستگذشته انتقادی و نسبت به

، يعنى از مؤثر در زمان حالگذشته و تجربيات تاريخ از ذاتى ها نيست، زيرا آگاهى از آن توسط نقد درونعمومى انسان
  . آيد پديد مىگرا و خردمندانسان مدرن، یيک جامعهو تجربيات   مولدپراكسيس

شنا آجا با سه وجه ديالكتيک در تئوری انتقادی و انقالبى ماركس كند، ما تا اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

 و سوم  حركت سرمايهاول ديالكتيک به صورت حركت واقعى سرمايه، دوم، ديالكتيک به صورت روش تحقيق. شديم
گرانيگاه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ . است داریسرمايهمناسبات  از )مثبت ( فراروی جهتديالكتيک تئوری با پراكسيس

فراروی "وی  اتتحقيقاصلى ی منطق متضاد سرمايه و انگيزهو " موجود فعال"ديالكتيكى ماركس كشف انسان به عنوان 

سيستم فلسفى هايدگر بر در تقابل . است هاجهت رهايى انسان ٥١" وجودبايستىووجود "ک ديالكتيكشف  يعنى ،"از فلسفه
 .نامدمىنيز " اجرای راديكال فلسفه"را وی آنالبته شود كه متكامل مى ٥٢"وجود و درجاوجود"هرمنوتيک اساس 

كه استفاده از زبان طبيعى در حالى . دهد تميز مى"زبان هنری" و "زبان طبيعى"جهت نقد هرمنوتيک ميان ابرماس ه

بازتاب تجربى و تنها بر اين اصل هر گونه زبان هنری فاقد ليكن شود، مربوط به استدالل منطقى و گفتگوی فلسفى مى
ی متفاوت از وی دو شعبه. براندمخصوص خته و به سوی يک تصميم ساو متقاعد را متأثر مخاطب خود است كه بتنى م

- برجسته مىديگر متمايز و به شرح زير مضمون هرمنوتيک را  از يک"هرمنوتيک" و "ريکرتو"زبان هنری را به صورت 

  : سازد

-هم[را بر يک زبان طبيعى " مسلط شدن"كنيم كه مبتنى است كه ما تا اين حد كسب مى" توان"هرمنوتيک بر يک »

فهم . سازيم، قابل فهم ارتباطاتاختالل  صورتبفهميم و در معنى زبانى و امكان ارتباطى را ] يعنى[ ،بياموزيم هنر، ]چون

يا سيستم  محتوای معنايى ثابت نوشتاری به سویچنين  اما هم،گيردمحتوای معنايى سخن سمت مىوی به سى معن
ما اتفاقى از هنر فهميدن و فهماندن . سخن شوند" یضميمه"توانند مى هاجايى كه آنتا آن منتها ،سمبليک غير زبانى

به صورت يک جا اينتواند گيرد، مى پيكر هنری مىدر اختيار دارد،گويى وان تفسير كه هر سخنت زيرا ،مگوييسخن نمى

نسبت به هنر شوند، های عملى به سوی تصميم رانده مىتحت شرايطى كه پرسشاين هنر . زبردستى هنری پرورش بيابد
  ٥٣«.كندمتقارن رفتار مىكردن و قانعمتقاعد 

                                                 
٥١ Sein und Seinsollen 
٥٢ Dasein und Sein 
٥٣ Habermas, Jürgen (١٩٧٠): Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik, in: Dialektik und Hermeneutik Bd. 
I - Methode und Wissenschaft, Hans-Georg Gademer zum ٧٠. Geburtstag, Rüdiger Bubner, Konrad Cramer, 
Reiner Wiehl (Hrsg.), S. ٧٣ff., Tübingen, S. ٧٣ 
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شود هرمنوتيک مربوط به تسلط بر آن فنون سخنوری و نوشتاری مىروش كند، ی نقاد مالحظه مىنندهگونه كه خواهمان
  عواقب، در حالى كه برایراندمىمخصوص  يک تصميماتخاذ به سوی  و كندمىمتقاعد ظاهرًا را  خود  مخاطبكه انسان

از اين . تدارک متافيزيک مواجه هستيمفنون ا جا ب ما اين.ندارددر اختيار شواهد تجربى و  مصداق ىتصميميک چنين 

جا بايد به خصوص از اين ٥٤.هرمنوتيک شودی فلسفهشناسى انتقادی جايگزين كند كه جامعهبابت، هابرماس پيشنهاد مى
وفان هرمنوتيكى لسيفهای و سخنوریها نوشتارظاهری شواهد به نقش شعر و اسطوره ياد كرد كه در اغلب موارد تبديل 

های هنری، دينى، يافته را از طريق تنها روش ممكنه كه البته از روشدر حالى كه ماركس جهان موضوعيت. وندشمى

شود و در مى" وجود"مربوط به تفسير و توجيه مفهومى هرمنوتيک روش كند، عملى ـ ذهنى متفاوت است، تصاحب مى
- های درونتضادای به هر گونه توجهجا پيداست كه اين. گرددمولد مستقل مىپراكسيس به كلى از بازتاب تجربى فقدان 

 به آن چيزی كهد و نرسظاهرًا بى معنى به نظر مىو ضرورت نقد اقتصاد سياسى نيروهای مولد با مناسبات توليد ذاتى 

   . نيز ضرورتى نداردپرداختن به آن بى معنى است، اصطالح 

- آمريكا و تمامى قارهكه در اوايل قرن گذشتهعبارت به اين . پرداختی مارتين هايدگر ز بايد به فلسفهاز همين منظر ني

ها ادواری داری با بحراننظام سرمايهدر حالى كه . ندهای عظيم اقتصادی و سياسى بوداروپا دستخوش دگرگونىی 

ه البته در تحت تأثير تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ك، انبوه كارگران مزدی شدهاقتصادی مواجه 
دست يافته ی ماترياليستى به يک خودآگاهى قابل مالحظهشد، قرار گرفته و عرضه مىبه بازار سياسى متنوع تفسيرهای 

انقالب اكتبر  پيروزی از جمله بايد از. دكرعزيمت مىوسياليستى بود و جهت تحقق منافع طبقاتى خود به سوی انقالب س

و عواقب جنگ جهانى يكا و تمامى كشورهای اروپا درگير نبردهای سهمگين طبقاتى  آمر در حالى كه.در روسيه ياد كرد
محصول اين نبردهای طبقاتى فروپاشى . ندسوسياليستى در آلمان سه بار با شكست مواجه شدهای انقالب، بودنداول 

بود كه البته در آلمان ها ها با سوسيال دموكراتو نبرد خونين كمونيستاستقرار جمهوری وايمار ، امپراطوری ويلهلم

 تدارک يک ىجا جهت ممانعت از انقالب سوسياليستپيداست كه اين ٥٥.شدتوجيه مىهای كذب كمينترن تئوریتوسط 
به انفعال از منظر فلسفى را  را انكار كند و آن"ی واقعىسوژه"ی نوين ضروری بود كه از يک سو، نقش انقالبى فلسفه

  . ضد انقالب شودقوای ل به ايدئولوژی بورژوازی جهت تدارک بكشد و از سوی ديگر، تبدي

" وجودو درجا وجود" را بر اساس هرمنوتيک  خودیآليسم آلمانى فلسفهبه اين ترتيب، هايدگر بر خالف سنت ايده
جا با نما اي. كانت قرار داشتآليسم استعاليى ايدهتحت تأثير فعاليت فلسفى خود دوران آغاز وی در . كندمتكامل مى

 معطوف ی كانتدر حالى كه سوژه در فلسفه. مواجه هستيمآليستى آلمانى ی ايدهدر فلسفه" خرد عملى"ی عواقب مقوله

ی در فلسفهگرا  اراده خودآگاه وآن در يک شكلليكن ،  استآرام گرفتهظاهرًا و های خودگشته ى ايدهتجرببه شواهد 
- مىسمت  يافتهی آشتىتشكيل يک جامعهجهت ظاهری يک اتوپى به سوی  رآپريو به صورت ظاهر وآليستى هگل ايده

                                                 
٥٤ Vgl. Krüger, Lorenz (١٩٧٠): Über das Verhältnis der hermeneutischen Pilosophie zu den Wissenschaften, 
in: Dialektik und Hermeneutik Bd. I - Methode und Wissenschaft, Hans-Georg Gademer zum ٧٠. 
Geburtstag, Rüdiger Bubner, Konrad Cramer, Reiner Wiehl (Hrsg.), S. ٣ff., Tübingen, S. ١٥ 

، )١٣٢٧ تا ١٣٢٠(جنبش كارگرى در ايران  بيات تاريخچه و تجر-جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته ): ٢٠٠٣( مقايسه، فريدونى، فرشيد ٥٥
   ادامه، برلين٦٥ی در آرمان و انديشه، جلد يكم، صفحه
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، در نتيجه شمارد متافيزيكى مى نابگرايى سوژه را اصوًال محصول توليدات اراده خودآگاهى وهايدگرجا كه از آن. گيرد
ديدگاه  (ولوژیه توپديالكتيک مربوط بانكار و مردوديت  ٥٦.خواندمى" تجربيات دينى"ی را سرچشمه هگل ديالكتيک

  :  دارداز آن پرده بر مىشود كه محمد رضا نيكفر به شرح زير ی هايدگر مىفلسفه) كلى

 محل تولد ، اين صورت بهو ظاهری "ديالكتيک"آن يک .  است"منطق" و "ديالكتيک"ی پيوندی بين  حلقه"توپيک"»
 باشد، يک گفتگوآن مايل است كه در . رود مىتوپولوژی تفكر هايدگر در سمت متقابل به پيش .منطق ظاهری است

است كه ما با زبان آن زبان بايد به عنوان زبان به بيان بيايد و اين مستلزم . صحبت آن خود زبان استگفتگو  كه هم

 با " (...)ی دوطرفهمتفكرانهزبان "يک فكر جايگاهى شده تبنابراين  .فتگو بمانيمگيک گفتگو را پيوند دهيم و با آن در 
  ٥٧«.زبان است

 هرمنوتيكى با زبان، یی فلسفى هايدگر تنها يک گفتگوكند، درحالى كه انگيزهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

شمارد، بلكه مىكامًال منطقى را يعنى تفسير مفاهيم موجود توسط يک زبان هنری است، اما محمد رضا نيكفر نه تنها آن
البته ما با . كندمىو مردود بى معنى انكار  تظاهريک آليستى هگل را به صورت ی ايدهلسفه فى درديالكتيكتفكر روش 

جابجايى سوژه ه چنين نقد ماركس و فويرباخ بهای چپ به آكوموداتسيون، يعنى هماهنگى دين با فلسفه و همانتقاد هگلى

ت چنين مشاهده كرديم كه ماركس حركهم ما ٥٨.آليستى هگل آشنا هستيمی ايدهبا ابژه و آپريوريسم در فلسفه
- ی آن ماهيتًا انتقادی و انقالبى مىذاتى و قدرت نفى آگاهانهی درونديالكتيكى را به دليل وجود يک سوژهماترياليستى ـ 

و  ابژه بای وی جابجايى سوژه قابل درک است، در حالى كه فلسفههگل ديالكتيک  صرف نظر هايدگر از بنابراين. شمارد

نيكفر به شرح  محمد رضا را از زبانبرد كه ما مضمون آنآليستى آلمانى به ارث مىاز سنت ايدهبى محابا را ريوريسم آپ
  : شنويم مىزير

به ما تفكرات : بلكه برعكس، رسيمىبه تفكر نمما . ـ تفكر يک گفتگو است. برعكسزبان هستيم و نه از  ابزارما يک »

  ٥٩«.دنرسمى

 انسان با جهان وساطت جهان درونىجهت ) محمول(ديگر يک ابزار، يعنى يک ابژه زبان ی هايدگر هدر فلسفبنابراين 

خويش به خصوص مقاصد تحقق ی آگاه در آمده كه انسان را ظاهرًا به انقياد بيرونى نيست، بلكه به صورت يک سوژه

طرح حقيقى "تمايز كنش ارتباطى و  تدارکجا نه گفتگو محصول تفكرات سوژه است و نه ابزاری جهت اين. كشدمى
 در به بيان ديگر، ٦٠.شودمحسوب مى" نسبت به طرح اشتباه و ارزش درست و قابل توجيه نسبت به ارزش نادرست

ها آنقضاوت خردمندی ها و  انسانیتبادل نظرارتباطى با  هيچ  خود زبان است و گفتگو،ی هايدگر مخاطب زبانفلسفه

به  .ندارد "ی واقعىسوژه"توسط يک اجتماعى آتى اهداف تحقق و تدارک افكار عمومى  گذشته،  بازتاب تجربياتپيرامون
                                                 
٥٦ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٦٩ 
٥٧ Ebd., S. ٣٧١ 

ون مسير انديشيدن انتقادی ماركس از نقد دين تا ی حقوق طبيعى و حق انقالب ـ  گفتمانى پيرامفلسفه): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٥٨
   ادامه، برلين ١٥١ی ، در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحهنقد اقتصاد سياسى

٥٩ Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٣٧٢ 
٦٠ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٢): Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, ٣. Auflage, (١. Auflage 
١٩٧٦) Frankfurt am Main, S. ١٩٤ 
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در  ی طبقاتىتحصيل و تحقيق حركت واقعى جامعهابزار گيرد و جا يک شكل انتقادی به خود نمىاينهمين منوال، تفكر 
ی شناسى فلسفهكه البته انسانگرفته  خود يک شكل الهامى بهتنها ، بلكه شودمحسوب نمى" دانش مثبت"تكامل راستای 

بنابراين . كندمىتخطئه   به كلىرايافته ی آشتىدر تشكيل يک جامعه" موجود متفكر" نقش آليستى هگل، يعنىايده

-مىو آپريوريسم اسير جابجايى سوژه با ابژه خودش بشخصه گويد، بلكه نه تنها چيز جديدی به ما نمىجا تا اينهايدگر 

بر اساس تمايز است كه البته آلمانى آليستى ی ايدهفلسفهدر گرايى اراده  خودآگاهى وعبور ازفلسفى وی ی انگيزه. باشد

  :شودتوجيه مىبه شرح زير  و "وجوددرجا"از " وجود"

به ") درجا("چنين مناسبت ذات انسان نسبت به آمادگى پذيرش وجود تا رابطه وجود نسبت به ذات انسان و هم»
انتخاب " وجوددرجا"رت يک واژه گرد آيند، برای بخش ماهوی كه در آن انسان به عنوان انسان قرار دارد، اسم صو

به عنوان اسم كوچک برای " زمان"جا كه نيست، تا آن" زمان"چيز ديگری به غير از ] در حالى كه وجود. (...) [شده است

  ٦١«. وجود استكه حقيقت ذات وجود و خود شودحقيقت وجود استفاده مى

در پرتو زمان و توسط " وجود"ابژكتيو و ماترياليستى مواجه نيستيم، زيرا نزد هايدگر " وجود"با يک جا اينبنابراين ما 

كه در حالى . گيرديک شكل سوبژكتيو به خود مى "معنى وجود"به صورت شود كه البته مىالهام گرفته " وجوددرجا"

اروپای غربى به آليستى  ايدهیی ذهنيت متافيزيكى در فلسفهشناسان آثار وی خاتمهی هايدگر نزد برخى از كارفلسفه
  واقعىوی ميان انسان. ی عزيمت وی توليد دوگانگى سوژه و ابژه، يعنى تدارک متافيزيک استآيد، اما نقطهحساب مى

از آليستى  ايدهبا آگاهى ماترياليستى وجودكه اصوًال ديالكتيک دهد، بدون اينتميز مى") وجود("و معنى ") وجوددرجا("

نياز دارد، زيرا تنها " وجوددرجا"يک نيست و به نفسه و فىاصوًال درخود " وجود"به نظر وی . را متكامل كرده باشدوجود 
ی خود را آن سوی تحقيقات به بيان ديگر، هايدگر فلسفه. الهام بگيردرا " وجود " حقيقتقادر است كه" وجوددرجا"

ها، يعنى از مبدأ ی واحد آن به گمان وی فلسفه نه با استناد به علوم متفاوت اجتماعى، بلكه از ريشه.سازد بر پا مىتجربى

 و تاريخ از ، نه با يک تئوری شناخت)نئوكانتيسم(شناسى جا نه با يک بازتاب شناختما اين. بايد متكامل گردد" وجود"
ی تحقيق در نظر دارد، مواجه هستيم، زيرا  تئوری كه تاريخ را به صورت ابژهبا يکاصوًال  و نه تكامل مفاهيم تاريخى

ی آن تنها يک تفسير از حالت يک گيرد كه نتيجهدر دستور تفكر فلسفى قرار مى" وجود "یشناسانهجا اولويت هستىاين

ی هايدگر يک دليل وجود و يک مندی برابه اين ترتيب، تاريخ. مندی خود استموجود حقيقى ـ تاريخى نسبت به تاريخ
تاريخى  و تنها با استناد به مبدأ اتفاقات ها كشف كندها را در انسانكه فلسفه بايد آنشود  محسوب مىرديف از اتفاقات

    ٦٢.معنى بگيردبه خود  ،توانداست كه تاريخ مى

پى برده " ازخودبيگانگى"ی سئلهبه مبته وی آيد كه الانتقاد هايدگر از اين زوايه به پديدارشناسى هگل وارد مىبنابراين 
الطون فی افلسفه به صورت نموداری به اين ارتباط ویدر . آن شده باشدی سرچشمهكه موفق به كشف است، بدون اين

كه ی نور از سرچشمهليكن اند، ها شدهمعطوف به سايهحبس و ها در يک غار به اين صورت كه انسان. كنداستناد مى
                                                 
٦١ Heidegger, Martin (١٩٦٠): Was ist Metaphysik? ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١٣f., ١٧ 
٦٢ Vgl. Horkheimer, Max (١٩٧٠): Geschichte und Psychologie, Doppelheft ٢ / ١, Alfred Schmidt (Hrsg.), 
München, S. ١٢٥f., und 
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧٦): Die Kritische Theorie als Geschichtsphilosophie, München - Wien, S. ١٨f.  
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، به خصوصشناسى بر اساس يک انسانهگل آليستى ی ايدهدر حالى كه فلسفه ٦٣.بى خبر هستندها است، ايهمولود س
يابد، ليكن هايدگر پديدارشناسى وی را متهم دست مىی شناسا به مضمون سوژهو شود متكامل مى" موجود متفكر"يعنى 

جا اين. پردازدی نوين مىتكامل يک فلسفهبه هرمنوتيک روش كند و با استفاده از شناسى بنيادی مىبه فقدان يک هستى

دهد، خود را از خود بروز مىانسان گونه كه همانيعنى  واقعى، "وجوددرجا"ظاهرًا اين است كه پديدارشناسى هدف 
ورت  را به ص"وجوددرجا"شناسى بنيادی هايدگر بر اين اصل مبتنى است كه اصل به بيان ديگر، هستى. برايش جلوه كند

 هرمنوتيک است كه هايدگر ،روش تدارک اين فلسفه.  خود درک كند"معنى وجود"، يعنى "وجود"اصل پديداری 

   : سازدرا به شرح زير برجسته مىمضمون آن

دسترسى  خود یوجوددرجااين وجوددرجا خود را در خصلت وجودش به هر دارد كه را به عهده وظيفه اين هرمنوتيک »

در . جستجو كند و دهددبيگانگى خودكرده را كه توسط آن وجوددرجا رقم خورده است، خبر ازخوبيابد، به آن 

  ٦٤«. برای خود قابل فهم گردد و باشدآيد كهپديد مىهرمنوتيک برای وجوددرجا يک امكان 

-ظر مىدر ن" تخريب"و " بازسازی"، "تقليل"به صورت مورد نظر خود را به اين ترتيب، هايدگر سه اصل پديدارشناسى 

از ، زيرا تنها آوردروی مى" ضرورتًا به تفسير مفهومى وجود و ساختار آن"كند كه جا بر اين نكته تأكيد مىوی اين. گيرد

ی سرچشمهجهت خلق " كهنيک تقليل انتقادی از مفاهيم "كه انگاری " گرای وجودتقليلبازسازی "طريق تخريب، يعنى 
 با ،جا از يک سوبه بيان ديگر، ما اين ٦٥.گرددپديدارشناسى ممكن مىمبدأ رت به صوشناسى بنيادی هستىاست، ها آن

اين هرمنوتيک از تفسير يک  با ،و از سوی ديگر انسانىسوبژكتيو يافته به صورت محصول فعاليت ی موضوعيتابژهيک 

 طبقاتى است كه به صورت یذاتى جامعهی اين دوگانگى تضادهای درونسرچشمه. يافته مواجه هستيم موضوعيتیابژه
، ىاشكال دينگويى به صورت خودتناقض معلول خود را نيز ،ی مادیهمين زمينهی هازخودگسيخت ماهيت يعنى، علت

مادی ی ماركس در همان اوايل فعاليت تئوريک خود به سرچشمه. آوردپديد مى، خالصه متافيزيكى ک ايدئولوژي،ىفلسف

ی هايدگر آشنايى نداشت، اما انگاری كه انتقاد وی مستقيمًا به با فلسفهوی با وجودی كه  پى برد وسوژه از ابژه دوگانگى 
به . امبه خرج دادهنوشتاری من جهت مصداق اين نظريه يک ابتكار . گيردسمت مى" وجود"از " وجوددرجا"تمايز سوی 

 از منظر تئوری ماترياليسم ام كهزين كردهيگفويرباخ ماركس جاچهارم ی هايدگر را در تز كه مفاهيم فلسفهعبارت اين 

  :ی هايدگر بيشتر آشنا سازمفلسفههرمنوتيكى در دوگانگى ی نقاد را با عواقب به شرح زير خوانندهتاريخى ـ ديالكتيكى و 

 وجوددرجا تجربى و آليستىوجود ايدهسازی جهان در دوگانه] يعنى [آليستىايدهی ازخودبيگانگى  از تجربههايدگر»

اما .  حل كندتجربى وجوددرجای  را در زمينهآليستى وجودايدهتالش وی به اين عبارت است كه جهان . كندعزيمت مى

 وجود خود را از خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرهای تجربى وجوددرجای كه زمينهاين
بنابراين اين .  قابل توضيح استتجربىی گويى همين زمينهضكند، تنها از طريق ازخودگسيختگى و خودتناقمستقر مى

به اين ترتيب، . هم در تضاد خود فهميده شود و هم به طور پراكسيس منقلب گردد] يعنى[بايد از درون خود ] زمينه[

                                                 
٦٣ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٥٧ 
٦٤ Heidegger, z.n. ebd., S. ٧٤ 
٦٥ Vgl. ebd., S. ٧٣ 
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ولى را  مقدس كشف شد، هم اكنون بايد همان اوجودی  به صورت راز نهفتهوجوددرجا تجربىكه، برای نمونه پس از آن
   ٦٦«.در تئوری و پراكسيس منهدم كرد

بيگانه به كلى شناسى بنيادی  هستىباتنها نه " وجود"كند، تفسر هرمنوتيک ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

گردد و در حالى كه مىاز پراكسيس مولد به كلى مستقل ، بلكه شودپديدارشناسى نمىمبدأ كشف منجر به و است 
نوع ديگری از آن پديد در ازخودبيگانگى خودكرده را ی مادی و تجربى را به كلى انكار كرده، ذاتى زمينهونتضادهای در

در شكل تفسير هرمنوتيک آن مواجه شناسى جا با بيماری شناختما اين. كندمىو تشديد  و يا دوباره تجديد آوردمى

جا كه بيماری  از آن. استپراكسيس مولد شناسا از یاستقالل سوژه و تجربىبازتاب هستيم كه مسبب آن فقدان 
ذاتى های درونی تضادی مادی، يعنى نتيجهگويى همين زمينهشناسى محصول ازخودگسيختگى و خودتناقضشناخت

ی است، در نتيجه ماركس از يک سو، بر نقش طبقهی بورژوايى  در تجربيات جامعهنيروهای مولد و با مناسبات توليد

خودفريبى، ازخودبيگانگى و بر ی طبقاتى و از سوی ديگر، تفرقهعلت  عنوان فريبكار و عامل ازخودبيگانگى و حاكم به
جا با عواقب توليدات ما اين. ها انگشت بگذاردكند كه بر الزم و ملزوم بودن آنتأكيد مىپرولتاريا ی ی خودكردهتفرقه

شويم، در حالى كه محمد رضا نيكفر  مواجه مىىمتافيزيكای از اشكال همجموعنتايج   بايعنىدينى، فلسفى و ايدئولوژيک، 

  : دهدبه شرح زير ارائه مىرا در كمال تعجب تعريف ديگری از هرمنوتيک 

سازی وجود را از كه عريانتدبير آن به سوی ] يعنى[، "گيریسمت"به سوی اين ] تىآليسايده[انتقاد هايدگر به سنت »

 ىسازی وضعيت هرمنوتيكشناسى روشنتخريب تاريخ هستىدر واقعيت امر، . گيردمىنشانه  ، استكردهپيش معين 

ی متافيزيک شوندهپرسش هدايت تدبير شود كهاز اين طريق كشف مى. است ]آليستىايده [در سنتپرسش وجود 
   ٦٧«.كنداست و آن چگونه معنى وجود عريان خود را از پيش معين مىمنطبق با وضعيت 

  منجر به دوگانگىهرمنوتيک نهكه شود مىمدعى جا ايننيكفر محمد رضا كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

، است" وجود" خود وضعيتمنطبق با ظاهرًا ، بلكه "وجود" از يک تفسير مفهومىو تنها ) محمول( با ابژه هو جابجايى سوژ
جا با يک  ما اين.كندمعين مى، يعنى آپريور  را نيز از پيش"ى وجودمعن"شونده متافيزيک هدايتزمان در حالى كه هم

جا از آن .سازدرا تضمين مى ىمفهومتفسير بازتاب تجربى  ظاهرًا هرمنوتيک مواجه هستيم كهروش تفسير هرمنوتيكى از 

ه داده است، در نتيجه كه نه هايدگر يک چنين ادعايى را كرده و نه فيلسوف ديگری چنين تعريفى را از هرمنوتيک ارائ
به . شماردفلسفى مىو شناسى شناختمهم بسيار ی خود را كاشف يک مسئلهظاهرًا رسد كه محمد رضا نيكفر به نظر مى

تجربه از يک به يک را ، آن"وجود"تفسير وضعيت هرمنوتيک  هايدگر از طريق شود كهمىجا مدعى اينبيان ديگر، وی 

ليكن ما نزد ماركس مشاهده كرديم . كندرا به سوی آن هدايت مى" وجوددرجا" و آورددر مىفلسفى به صورت مفهوم 
راند و مفاهيم تئوری ماترياليسم به صورت يک ساختار بسيار پيچيده و متنوع سخن مى" كليت ديالكتيكى"كه وی از يک 

، يعنى نيكفرمحمد رضا ادعای جا نبنابراين اي. شمارداز آن مى" ذهنيت مشخص"تاريخى ـ ديالكتيكى خود را تنها يک 

 به تعريف ماركس ی طبقاتى كهحركت واقعى جامعهدر برابر ی مشخص در مفهوم مشخص بازتاب هرمنوتيكى تجربه

                                                 
٦٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., Berlin (ost), S. ٦ 
٦٧ Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٨٣, vgl. S. ٣٨٦ 
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كه البته گيرد مىقرار ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، ها ی آنكنندهذاتى و ديالكتيک نفىدرونی  و سوژهبه دليل تضادها
    . استاين نوشته نقد موضوع سياسى پراكسيس بر آن و تأثيرات تجربى  بررسى عواقب

بازسازی آشنا شديم، در حالى كه محتوای آن  ی دكترای محمد رضا نيكفررساله شناسىجا با روش شناختما تا اين

ميالدی با  ١٩٥٦ و ١٩٥٥ ترم زمستانى سالاز با استناد به يكى از درسگفتارهای وی البته ی هايدگر است كه فلسفه
جا طرح اين نكته ضروری است كه محمد رضا نيكفر يک اين ٦٨.شودآغاز مى" بنياداز  ىمنطقتفكر تعيين جايگاه "عنوان 

 به اين ترتيب، ٦٩.كندبيان مىآلمانى با يک زبان بسيار الكن در برخى از موارد را فعاليت شديد ذهنى دارد كه البته آن

ها آنبرای مصداق تجربى فقدان ا وجود ديگر قرار دهد و بمتفاوت را در ارتباط با يک مفاهيم شود كهقادر مى ظاهرًا وی
 .ريزی شده استبرنامه و تكرار مكررات گويىجا تناقضپيداست كه اين. ندازددست بيانيز فلسفى به اصطالح به نتايج 

شود كه  برای نمونه وی در جايى مدعى مى.ندی وی معانى سيال داربه خصوص به اين دليل كه مفاهيم مورد استفاده

وجود به "كه كند وی سپس ادعا مى ٧٠.شماردرا متغير مى ماهيت آنیمطلق است، در حالى كه در جای ديگر" وجود"
رسد كه هرمنوتيک فن تفسير اين نتيجه مىجا مخاطب به تا اين ٧١."در سوی ديگر هرمنوتيک قرار داردبنياد صورت 

، بلكه منطبق با وضعيت "وجود"در جای ديگر هرمنوتيک را نه يک تفسير مفهومى از وی در حالى كه  است، "وجود"

  :رسداين نتيجه مىبه شرح زير به سرانجام وی  ٧٢.شماردمى" وجود"خود 

-ىهدايت مبنياد ی وجود توسط ايدهی بنيادتحقيق ، ی استبنيادتحقيق به معنى بنياد  كردن جستجو.  است بنيادوجود»

  ٧٣«.شود

محمد رضا نيكفر فاقد يک جا با متافيزيک ناب مواجه هستيم، زيرا ما اينكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ها جابجايى سوژه گويىدليل اين تناقض. است) "وجود"(شكل با ) "درجاوجود"(ماهيت ی رابطهدرک منطقى و تئوريک از 

انسان ماهيت شناخت ی عزيمت تفسير هرمنوتيک از شكل ظاهری به سوی نقطه است كه به صورت )محمول (با ابژه

به اين صورت كه وی ميان . قرار دارد با آگاهى نقد ماركس از ديالكتيک وجوداين روش فلسفى، در برابر . شودتوجيه مى
كه به )  ايدئولوژی،سفه دين، فل: مانندظاهری تئوريکاشكال " (آگاهى از تضاد"با )  وجود، پراكسيسماهيت" (تضاد"

ها، ی متضاد آنسرچشمهبه شرح زير بر و تز هشتم فويرباخ خود در دهد و تميز مىدهند،  معنى ازخودبيگانه مى"وجود"

  :كندمىپراكسيس تأكيد بر ضرورت شناخت يعنى 

                                                 
٦٨ Vgl. S. ٢٧٠ ,١٥ 

جا به شرح رای محمد رضا نيكفر را اينی دكت من جهت آگاهى آن دوستانى كه به زبان آلمانى مسلط هستند، يک نمونه از جمالت رساله ٦٩
 :آورمزير مى

„Die Sorge als Sich-vorweg-schon-sein-in-(der-Welt) als Sein-bei (innerweltlich begegnendem Seienden) hat 
eine gegliederte Struktur. Diese Gegliedertheit konkretisierte sich im Verlauf der Daseinsanalytik in der 
Gestalt der Dreiheit der existenzialen Situationen.“ (Ebd., S. ١٢٦) 
٧٠ Vgl. ebd., S. ٨١f. 
٧١ Vgl. ebd., S. ٨٤ 
٧٢ Vgl. ebd., S. ٨٣ 
٧٣ Ebd., S. ٩٠ 
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، راه حل منطقى شوندی اسراری كه موجب رازآميزی تئوری مى است، همهپراكسيستمامى زيست اجتماعى ماهيتًا »
   ٧٤«.يابندخود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين پراكسيس مى

. شويممواجه مى" پراكسيس"ی مقولهدو بعد متفاوت از  تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس با مبنابراين ما در تئوری ماترياليس

  آنن پراكسيس، يعنى زيست معنویاي توجيه تئوريک و ديگریمتضاد  انسانى، يعنى زيست مادی  مولديكى پراكسيس
اشكال جا منظور از زيست معنوی آن اين. آورندپديد مى را "كليت ديالكتيكى"ديگر يک با همدر كشمكش است كه 

- تضادهای درونبا تدارک آگاهى ازخودبيگانه دهند و دينى، ايدئولوژيک و فلسفى هستند كه به زيست مادی معنى مى

 با استناد به  از روند تكامل تاريخى انسان و"پراكسيس"ی جا مقولهاين. كنندمىو مخفى جيه تورا  مولد پراكسيسذاتى 
شود، در حالى كه انسان مورد نظر متكامل مى" وجود فعالم" زاماترياليستى و ديالكتيكى ماركس، يعنى شناسى انسان

كند، ی هايدگر يک نقش اساسى بازی مىلسفهدر ف" نگرانى"ی به بيان ديگر، مقوله. ستا" موجود نگران"هايدگر يک 

  شدهناتوان" نگرانى"ی مقولهكه از تفسير هرمنوتيک دارد  ابراز مىنيزرا " شناخت فلسفى" آن ى خود ازوی نگرانزيرا 
گيرد كه در نظر مى" مرگ" و "هراس"، "وزمرگىر"های را به صورت مقوله" نگرانى" یساختاروی سه وجه سپس . است

را آن  كه وی به شرح زير مضموناست" وجود"از انسان " خودفراموشى" و "خودگريزی" ظاهرًا هامحصول آنالبته 

   :كندتوجيه مى

ی برداری شده، پرتاب شده ـ طراحى شدهزوال يافته ـ بهرهتواند به صورت  مىميانگين روزمرگى وجوددرجابدين سان، »
آن مبتنى بر وجود خود در جهان و با ديگران جهت موجوديت شخص كه در جهان است، معين شود، نسبت ] انسانى[

 آزادی از انتخاب و آزاد بودن برایترين توانايى وجود، يعنى  شخصىجهتهراس در وجوددرجا، وجود را «».خود است
. كندی مسلم خود جدا مىدر وضعيت مرگ وجوددرجا خود را حتا از واقعيت بشخصه»٧٥«.دهدتصاحب خود، الهام مى

اين پيكره يک . كنددرک خود از جهان را حفظ مىرود،    آن در پيكر وجوددرجا كه به سوی مرگ پيش مى،با اين وجود

     ٧٦«!فهمدشهروند از جهان ما نيست و با اين وجود، اين جهان را مى

منفعل و ری كه انگاری ظاهشناسى يک انسان جا با ابعاد روانكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی خود را از مواجه هستيم، در حالى كه هايدگر ظاهرًا فلسفهاست،  و ظهور يک ناجى الهام دريافت در انتظارو  مستأصل

شبه يک جا تنها با ما تا اين. كندشناسى بنيادی متكامل مىرا به اصطالح بر اساس هستىو آنساخته شناسى متمايز روان
اصًال ی نگرانى آن سوژه علت سوبژكتيو، يعنى كه البته هايدگر بهسر و كار داريم " موجود نگران"ک يانسان به عنوان 

روزی پرولتاريا، بلكه به سيهواقعيت ليكن ما در نقد اقتصاد سياسى ماركس مشاهده كرديم كه وی نه تنها به . پردازدنمى

 ما .پردازديافته نيز مىی شخصيتدار به عنوان سرمايهمايهسری  آگاهانه آن، يعنى به نقد فعاليت فعالیسوژهعلت و 
  طبقات،و قانون ارزش افزايى ارزش از حركت واقعى سرمايه) ارزش مبادله(چنين مشاهده كرديم كه توليد كااليى هم

فافه و فقط برای  البته هايدگر در ل.دنآوردار، مالک و كارگر مزدی را پديد مىسرمايه: اجتماعى مانندمتعارض متضاد و 

                                                 
٧٤ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen …, ebd., S. ٧ 
٧٥ Heidegger, z. n. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd.  S. ١١٣ 
٧٦ Heidegger, z. n. ebd.  S. ١٥٥ 



٢٩ 

 

، "پرحرفى"به صورت " وجوددرجا"جا اين.  پرتاب شده استبه بازار" وجوددرجا"گيرد كه ريضه در نظر مىعخالى نبودن 
نين در مضمون چ وی هم٧٧.كندشود كه يک سقوط و غيرواقعى بودن را تجربه مى تشريح مى"دورويى" و "كنجكاوی"

"  روزانهنان"دسترسى به نامطمئنى از  كند و دليل نگرانى انسان مورد نظر خود رااستفاده مى" اسباب"ی قولهكاال از م

بى ساده و سطحى، ی جملهچند محدود به ی هايدگر در فلسفهاقتصادی مناسبات متضاد در حالى كه طرح  ٧٨.خواندمى
  :  شودرح زير مدعى مىبه شدر كمال تعجب و  اثر خود خرضا نيكفر در اوارشود، اما محمد مىو بى معنى محتوا 

-با معنى وجود انسان واقعى، آن] يعنى[بررسى موجوديت انسانى در مورد بررسى وجوددرجا با بررسى مدارک واقعى، »

 و "كارخانه"ها آشنا است،  با آن"هر انسانى"كه  حركت "هایمكان". شود، آغاز مى"شناسدانسانى مى"هر را  آنگونه كه
  ٧٩«. هستند"بازار"

و سپهر توزيع ) كارخانه(سپهر توليد نقد ی هايدگر به كسى كه انتظار دارد كه محمد رضا نيكفر با استناد به فلسفههر 

و مبهوت واقعًا مأيوس داری استنتاج كند، را از روش توليد مدرن سرمايه" نگرانى وجوددرجا" و داليل بپردازد) بازار(
به (ى به صورت هرمنوتيكخودمان را ما بايد كه كند ادعا مىی از هايدگر پيروكمال در وی با تمامى اين وجود . شودمى

. پى ببريمی هايدگر فلسفه به درستى قرار دهيم كه" موجود نگران"در حالت اين ) اصطالح منطبق با وضعيت وجوددرجا

، يعنى از  استعاليى به صورتكه" وجود" از هرمنوتيكىيک تفسير خواهد كه از از مخاطب خود مىوی به بيان ديگر، 
  و"وجوددرجا" وضعيت ، عزيمت كند و بعد از آن است كه بهپديد آمدهپراكسيس مولد از گفتگو با زبان و مستقل 

  . دبرمىپى ی هايدگر  فلسفهواقعيت

 ننا " دسترسى به از"نگرانى وجوددرجا"ه بررسى داليل در كمال اختصار بو  آزمايى اين نظريهجهت راستىجا من اين
ی هايدگر بيشتر در فلسفه" بنياداز  ىمنطقتفكر تعيين جايگاه "با بى اساس بودن ی نقاد را خوانندهتا پردازم مى" روزانه

مفاهيم استعاليى و يا تدارک   و نه محصول تفاسير هرمنوتيكى وشوداز آسمان نازل مىنه نان جا كه از آن. سازمآشنا 

بسيار ، يعنى به تقسيم كار  مولدپراكسيستوليد آن در روند در نتيجه بايد به ست، زبان با زبان ای متفكرانهگفتگوی 
-در نظام سرمايهر گندم نياز به زمين زراعى است كه البته ذبشت نخست برای ك. پيچيده و متنوع اجتماعى پرداخت

 زمين را به مالک آن  پيداست كه كشاورز بايد رانت.قانون مالكيت خصوصى قرار دارد دولت از حفاظتتحت داری 

. زمان زمين زراعى بايد شخم زده و برای زراعت آماده شودهم. نداشته باشددر اختيار را بپردازد، اگر حق مالكيت آن
يک صنعت بسيار ضرورت وجود شود كه البته از آالت كشاورزی به پيش كشيده مىجا نقش ماشينپيداست كه اين

 تجربى، ، مونتاژی و، دانش مهندسى و قطعاتىكاره، توليدات نيمه)فلزی و شيميايى(ام يدات مواد خگسترده از تولبزرگ و 

پای ر گندم ذبشت پس از ك. دهدگزارش مىغيره اتى، نمايندگان بازاريابى و فروش و  و تجهيزاتىتأسيسات تعمير
 شيميايى، سموم كود به صورت خود راكااليى شود كه محصوالت كشيده مى" نان روزانه"به روند توليد  ايىصنعت شيمي

 گسترده از تقسيم كار اجتماعى  بسياریجا نيز با يک شبكهما اين. كندبه كشاورز عرضه مىزدايى مواد علفكش و حشره

                                                 
٧٧ Vgl. ebd., S. ١١١ 
٧٨ Vgl. ebd., S. ١٠٤ ,٣٥ 
٧٩ Ebd., S. ٢٨٩ 
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صنعت محصوالت و فروش بازاريابى گرفته تا  دانش تخصصى  ومواجه هستيم كه از توليد مواد خام، حمل و نقل
 ،رسندىبه انجام مآالت مخصوص كشاورزی  كه البته با ماشينگندم یپاشى و دروسمپس از . گيردشيميايى را در بر مى

و بعدًا به صورت   منتقل شدهبه آسيابگندم سپس . شودآغاز مىداری آن انبارمحصول و و پاكيزگى حمل و نقل روند 

 نيز جاما اين. شوديل به خمير نان و پخته مىتبدنانوايى در سپس و گيرد ا قرار مىنانودر اختيار آيد و در مىآرد گندم 
تا . شوندی صنعتى توليد و به بازار عرضه مىشويم كه توسط يک شبكهآوری مدرن نانوايى مواجه مىبا تأسيسات و فن

عرضه و توزيع آن در اشكال حمل و نقل، ندی، بان رسيده است و از اين پس، بستهنان به پايتوليد جا تازه روند اين

ی بسيار شبكهتوسط يک " نان روزانه"از بذر گندم گرفته تا ، يعنى پراكسيس مولداين ليكن . گرددمتفاوت آغاز مى
در حالى كه . ی دولت استحفاظت از آن به عهدهتنظيم و شود كه البته  منظم و هدايت مىی پولىگسترده و پيچيده

را داری در نظام سرمايهروند پراكسيس مولد ) يه و مجريهقوای مقننه، قضاي (دولت به عنوان خشونت غير اقتصادی

متفاوت و ها و امكانات ها با توان جامعه منوط به تقسيم كار اجتماعى ميان انسانیكند، تداوم زيست ساختارتضمين مى
 مناسبات كشيده شده وجا با كارگران مزدی مواجه هستيم كه به انقياد خشونت اقتصادی سرمايه ما اين. متنوع است

 نه تنها به خورد و نيروی كار خودتوليد جهت بازها پيداست كه آن. كنندی خود تجربه مىواره را در زندگى روزمرهىشئ

به . دارندنيز نياز رفت و آمدی ی و هنرى، بازنشستگى، رفاهى، ، تفريحىسالمتامنيتى،  امكانات به مسكن،خوراک، بلكه 
به آموزش  اجتماعى به غير از مايحتاج معمولكارگران مزدی آتى د كه به عنوان نسل ها هستنهمين منوال فرزندان آن

نان "جهت دسترسى به و هنری كارگران مزدی خدماتى ات مادی، توليد از زنجيرهدر تمامى اين . ندمحتاجنيز و پرورش 

ی  گستردهكند كه بر نقش تقسيم كاراستفاده مى" كارگر كلى"ی  ماركس از مقوله، از اين بابت.دكننيت مىفعال" روزانه
از تقسيم كار جهانى  بى نظير  كه البته در دوران معاصر يک شكلانگشت بگذاردداری سرمايهمدرن  در نظام اجتماعى

به صورت توليدات  آن تكه البته محصوالباشد مى ٨٠"شدهكار موضوع"جا موضوع نقد ماركس اين. به خود گرفته است

را به كار اجتماعى تقسيم از يک سو، كار و كه وی  عبارت به اين. شودنری به جامعه عرضه مىمادی، خدماتى و ه
 و از سوی ديگر، كار گيردی انسانى با طبيعت در نظر مىجهت تبادل مادی جامعهشمول ک امر ابدی و جهانصورت ي

دهند، ود با طبيعت را غريزی انجام مىدر حالى كه حيوانات تبادل مادی خ. سازدانسانى را از كار حيوانى مجزا مى

ها بر خالف به اين معنى است كه انسانی انسانى انهجا فعاليت آگاهاين. كنندها با آگاهى و هدفمند كار مىانسان
وند توليد و تقسيم كار ری برنامهچنين ها هم آن.دنكنتجربه، يعنى سوبژكتيو كار مى  ودانشاستفاده از حيوانات با 

با استناد به همين انسان  بنابراين ماركس ٨١.دنكنشناسى پيروی مىاز اسلوب زيبايىدر روند توليد و ريزند مىرا اعى اجتم

انسان به صورت به بيان ديگر، . سازد ديالكتيكى از روند تاريخ را مستدل مىـركت ماترياليستى حمشخص است كه 
، نيروی كار سو و از يک ٨٣كند، ابژه را تبديل به موضوع خود مى٨٢" و هدفمندهدهندكار شكل"ی آگاه و از طريق سوژه

، در استهنری   ياو، خدماتى آورد كه مادیسازد و يک موضوع جديد را به وجود مىشده مىخود را در اين ابژه موضوع

                                                 
٨٠ Vergegenständliche Arbeit 
٨١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch - Philosophische …, ebd., S. ٥١٧ 
٨٢ Formsetzende, zweckmäßige Tätigkeit der Arbeit, vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٠٦ 
٨٣ Vgl. ebd., S. ٢٠٦f. 
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ن ديگر، اگر به بيا٨٤ .يابدموضوعيت مىگيرد و قرار مىديگر، تحت تأثير محصول كار خود سوی از حالى كه انسان 
مانند دماتى انسان خاگر محصول كار ، شودتبديل به خياط مىآن  و مادی، يعنى لباس باشد، ىمحصول كار انسان شئ

فيلم يا  موسيقى بنوازد، آواز بخواند وانسان  و اگر گيردرا به عهده مىپزشک و يا پرستار نقش آن سالمتى باشد، 

 سر كار ٨٥"يافتهموضوعيتمحسوس و "حالت با فعاليت سه ما در هر . شودمىتبديل به هنرمند  آن سينمايى بازی كند،
اجتماعى آن فرهنگى و در روند تاريخ و در بستر مشخص ی انسانى را انهبه اين ترتيب، ماركس فعاليت آگاه .داريم

يافته و عت موضوعيتطبي كه البته محصول آن سازدقابل درک مى" يافتهكار موضوعيت"مفهوم استفاده از مستقر و با 

  . استيافته جهان موضوعيت

، يعنى "تقسيم كار واقعى" پس از ی انسانى مواجه هستيم، در حالى كهجامعهاز رشد طبيعى يک جا با ما تا اينبنابراين 

و ارزش  تحكيم قانون ارزش افزايى، وليد كااليىتكوين تبا  و ٨٦آيندتمايز كار فكری از كار يدی طبقات اجتماعى پديد مى

ی بر جامعهيافته ی شخصيت به عنوان سرمايهدارسرمايهى طبيعخشونت ديگر، يعنى طبيعت يک استقرار صنعت بزرگ 
داری وارد به روش مدرن توليد سرمايهنقد خود را و مشخصًا از همين منظر است كه ماركس شود انسانى تحميل مى

. شودى از كار محول مىيتنها يک جزمزدی  تقسيم و به كارگر رين اجزاتدر كوچکكاال روند توليد از اين پس، . وردآمى

و تحت اين مناسبات است مواجه هستيم ای كننده، فاقد روح و غير حرفهنواخت، خستهكار يکاز روند يک جا با ما اين
بيان ديگر، خياط مورد به . آيدسرمايه در مىدر شكل و   كار مرده، يعنى"شدهكار موضوع"ی به سلطه "كار زنده"كه 

شود دوز آسين چپ يک لباس مخصوص مىداری و در روند توليد كااليى تبديل به راستهتحت مناسبات سرمايه نظر ما

  . نامدمى" شدهگوريل تربيت"كند كه تيلور در سيستم توليدی خود جا همان نقشى را بازی مىو اين

 زوال ويابى به صورت بروز موضوعيت "ـ اقتصادی خود از عبارتهای فلسفى بنابراين زمانى كه ماركس در جزوه

داری سرمايهمدرن در روند توليد است كه كارگر مزدی  وضعيت وضوع نقد وی همانكند، م استفاده مى"گىازخودبيگان

 یسوژهو ه يافتی شخصيتسرمايهدار به عنوان تر، نقش سرمايهاما از اين مهم. شودسلب موضوعيت و ازخودبيگانه مى
 كارگران مزدی ريزی ورا برنامهكااليى  روند توليد آگاهى و ارادهبا سلب موضوعيت و مولود كار ازخودبيگانه است كه 

جابجايى سوژه با ابژه، يعنى با متافيزيک اقتصاد سياسى جا با ما اين. كندىاستثمار مكار اضافى پرداخت نشده را از طريق 

ه صورت زوال ببه صورت كار، بروز  زوال بروز "بارتجا از عهمينابت است كه ماركس در مواجه هستيم و از همين ب
داری مانند كه انسان در روند توليد سرمايهگذارد انگشت مىجا بر اين نكته به بيان ديگر، وی اين. كنداستفاده مى " دين

-، جهان درونى آن تهى و حيوانى مىكندوز مىبرانسانى طبيعت غير يک انسان دينى به صورت پست، ازخودبيگانه و با 

 كه البته تحت تأثير اشكال استها  آنطبقاتىی فقدان خودآگاهى  نشانههای انسانبروز نازل و ازخودبيگانه. شود
ی كار ی استثمار نيروی كار و سلطهبه اين صورت كه مسئله. آيددين، فلسفه و ايدئولوژی پديد مى: متافيزيكى مانند

و توليد انبوه كاالها و خدمات اجتماعى نه پوشيده ظاهرًا به كلى و زدوده مزدی ه بر كار زنده از آگاهى كارگران مرد

ی كار نتيجه. شودگذاشته مىدار ريزی سرمايهها، بلكه به حساب توان مديريت و برنامهمحصول فعاليت خود آن
                                                 
٨٤ Gegenständlicher Mensch 
٨٥ Sinnlich, gegenständlich 
٨٦ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٣١f. 
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در نبرد طبقاتى را ضرورتًا روزی پرولتاريا و ى است كه سيهازخودبيگانه انباشت ثروت اجتماعى در شكل مالكيت خصوص
ثروت   مجددجهت تقسيمتوزيع سپهر و در ی كار و كوتاهى روزانهتوليد  و مديريت روند سازیجهت آسانتوليد سپهر 

اجه هستيم، داری موسرمايهتوليد ذاتى روش مدرن نروجا با تضادهای د با وجودی كه ما اين٨٧.آوردبه بار مىاجتماعى 

  : گذردمىها به شرح زير از آن" نگرانى"مفهوم از طريق تفسير هرمنوتيک و تنها ها به آنبى اعتنا كامًال اما هايدگر 

شناسى ندارد، بلكه موجوديت به صورت بنيان ساختاری نگرانى حالت هستىيشتن خور يک گذاری دبنيادنگرانى نياز به »
به بودن وابسته] يعنى[، زوال واقعى كه  نگرانىمتحوای ساختاریكل با آن نسبت كه د دهرا ارائه مىوجوددرجا مستقل 

خود حل و فصل آن . گيردمىنظر ی خودبودن را در شده پديدهكًال تفهيمساختار نگرانى . است، مطابقت داردتعلق آن م
   ٨٨«.شودمىا معين جوجوددراز رتى كه تمامى وجود آورد، به آن صوبه اجرا در مىگرانى به صورت تفسير معنى نرا 

زوال و جا هايدگر به البته اين. كند، تفسير هرمنوتيک واقعًا معجزه آسا استی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

 از يک سو، بررسى علت، در حالى كه كنداشاره مى" نگرانى" به صورت محتوای )كارگر مزدی ("اوجوددرج"وابستگى 
ی مقولههرمنوتيک ی تفسير را به عهدهذاتى  اين تضاد درونحل و فصل ،و از سوی ديگرشمارد را ضروری نمىآن

به ارزش مبادله گونه كه با استناد به نقد اقتصاد سياسى ماركس مستدل كردم، حركت واقعى همان. گذارد مى"نگرانى"

اما كسى كه برای . داری پديد آمده استش توليد مدرن سرمايه تا روبه طول انجاميدهمتمادی های قرنارزش افزوده 
تجربى ندارد، انگاری كه مجاز است كه با توسل به تفسير هرمنوتيک از تاريخى و ی خود نياز به شواهد مصداق فلسفه

قدان پرولتاريا به  البته در فی بورژوايى مواجه هستيم كهجا با رشد طبيعى جامعهما اين. صرف نظر كندها پرداختن به آن

. دشومىو مديريت هدايت ظاهرًا " ی خودكارسوژه"سرمايه به صورت يک از طريق   و خودآگاه،"ی واقعىسوژه"عنوان 
دولت، اقتصاد، : ی بورژوايى مانند تمامى اشكال جامعهبنابراين از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس

، اما  قرار دارندی شناساذهنيت سوژهاز خارج ی تحليل و با وجودی كه ابژه و غيره صنعت، طبيعت، فرهنگ، تاريخ

، يعنى سوبژكتيو ی رشد طبيعى سرمايهنتيجهو يافته ی شخصيتدار به عنوان سرمايهی سرمايهمحصول فعاليت آگاهانه
 ی واقعى زمانى بهو سوژهگردد  مىتمايز ميان علوم انسانى و علوم طبيعى غير ممكن از اين منظر، .شوندمحسوب مى

در برد كه ی خودش است، پى مىازخودبيگانهكار كه البته محصول " يافتهطبيعت موضوعيت"ی مضمون مقوله

برای انسان به شرح زير طبيعت را در برابر هايدگر اصوًال . دست بيابدماترياليستى به خودآگاهى پراكسيس نبرد طبقاتى 
   : اردشممىغيرقابل شناخت 

-  نگاه مىغير قابل فهمتمامى توضيح ـ اگر ما از توضيح طبيعت سخن برانيم ـ از اين طريق ممتاز است كه آن خود را »

طور كه از طريق اين تفسير ، نه اينتفسير چيز غير قابل فهم است] طبيعت [توضيح: تواند مستقيمًا بگويدانسان مى. دارد

                                                 
٨٧ „Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, Entfremdung“. „Entäußerung als Arbeit, Entäußerung 
als Religion“, Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch - Philosophische …, ebd., S. ٥١٢ff. 
٨٨ Heidegger, z. n. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٢٧ 
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قابل توضيح و  به اين دليل طبيعت اصوًال. ماندود، بلكه آن اساسًا غير قابل فهم مىچيز غير قابل فهم بتواند فهميده ش
  ٨٩«.، زيرا آن اصوًال غير قابل فهم استموضوع توضيح است

كه انسان فقط خود را رسد به اين نتيجه مى به اصطالح با گسست راديكال انسان از طبيعت، هايدگربه اين ترتيب، يعنى 

های مورد نظر وی با طبيعت درونى خود و با طبيعت ، انگاری كه انسانتواند قابل فهم سازد مىهای ديگردر انسان
ی هايدگر را ظاهرًا از جا با يک اقدام ضروری مواجه هستيم كه فلسفهما اين. بيرونى به كلى متمايز و بيگانه هستند

 بقای ضرورت نه خبری ازديگر جا اين. كندمىتوجيه به اصطالح بازتاب تجربى معاف و روش تفسير هنرموتيک وی را 

شود و نه انسان اصوًال قادر است كه با دهنده مشاهده مىكار شكلتوسط طبيعت با انسان تبادل مادی انسان، يعنى 
را دولت، اقتصاد، صنعت، طبيعت، فرهنگ، تاريخ و غيره : مانندی بورژوايى اشكال جامعه ،رشد طبيعى سرمايهاستناد به 

 و است شناختناتوان از و  ، ناچار، منزویاصوًال منفردی هايدگر در فلسفه" موجود نگران"كه صرف نظر از اين. ناسدبش

سر و كار داريم كه ظاهرًا از " وجوددرجا"جا با يک ، ما اينماندمىيش خو و در انتظار ظهور ناجى گيردتنها الهام مى
جا جا كه يک چنين انسانى اصوًال وجود خارجى ندارد، در نتيجه ما اينآناز . گشته استپراكسيس مولد به كلى مستقل 

همان ماركس در .  نيستانسان غير واقعىبيش از يک تظاهر بى معنى از يک ک مواجه هستيم كه هرمنوتيبا يک تفسير 

، كل استعاليى دارديک ش) "موجود حساس"(كه انسان مورد نظر فويرباخ پى برد مسئله اين دوران تحقيقاتش به اوايل 
با وجودی . كرد مطرح مى"نوع ماهوی بشر"و به عنوان تعريف " اراده" و "خرد"، "قلب"از طريق مفاهيم را وی آنزيرا 

جا كه وی نقد اشكال انتزاعى از از آن، اما به كلى بى خبر بودی هايدگر فلسفهادی در يشناسى بناز هستىكه ماركس 

-سمت مى" موجود نگران"مستقيمًا به سوی تعريف هايدگر از انتقاد وی ه است، انگاری كه پديد آوردشناسى را انسان

- به اين صورت كه من مفاهيم فلسفه. دهمخود ادامه مى نوشتاری ابتكاربه جا نيز ايننظريه من جهت مصداق اين . گيرد

و وی ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وری تئبا استناد به كه كنم مىيگزين جاماركس ی هايدگر را در تز ششم فويرباخ 

ی در فلسفه" موجود نگران"از نقش ، يعنى انسان تخيلى عواقب تفسير هرمنوتيكى از يک بارا ی نقاد خوانندهبه شرح زير 
 : بيشتر آشنا سازمهايدگر 

كرده در شخص  منزلاما ماهيت انسانى تجريدی. كند حل مىانسانى  وجود را در ماهيت وجوددرجا ماهيت هايدگر»

 كه به نقد اين هايدگربنابراين . ای از مناسبات اجتماعى استدر واقعيت خود، مجموعه] ماهيت انسان. [منفرد نيست
 را برای خود ثبت كند وجوددرجای پوشى كرده و روحيهاز مسير تاريخى چشم. ١: پردازد، ناگزير استماهيت واقعى نمى

تواند تنها به صورت بدين سان، ماهيت مى. ٢.  به فرضيه بگيردبه صورت وجودی را و يک شخص انسان مجرد و منزو

  ٩٠«.دهد، درک شود پيوند مىطبيعتًا، به صورت عاميتى درونى و خاموش كه بسياری از اشخاص را "نگرانى"

شناسى بنيادی باخ با هستىشناسى فويرگونه تفاوتى ميان انسانهيچجا اينكند،  مالحظه مىی نقادگونه كه خوانندههمان

" اراده"و " خرد"، "قلب"يعنى هيچ تفاوتى وجود ندارد كه يک انسان تخيلى از طريق مفاهيم . شودمشاهده نمىهايدگر 

از نام بگيرد و " موجود نگران" آن كهو يا اينشود مطرح " نوع ماهوی بشر"يا " موجود حساس"تعريف و به عنوان 

                                                 
٨٩ Heidegger, z. n. ebd., S. ٧٥ 
٩٠ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen …, ebd., S. ٦ 
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 فويرباخ و هايدگر های مورد نظرانساندر هر دو حالت . پديد بيايد" مرگ"و " هراس"، "روزمرگى"های طريق مقوله
لذا و ولد م، مستقل از پراكسيس  و تاريخىتجربىمصداق مفهومى و يا تفسير هرمنوتيكى، يعنى فاقد ريف  تعتمحصوال

 با انسان تخيلى خود، يعنى با  هايدگركهآيد پرسش پديد مىاين ل حا.  هستند و استعاليىمتافيزيكىاشكال تنها 

را كه تا كنون از طريق بيچاره و منزوی ، كند؟ وی چگونه آن انسان منفرد چه مىآن" نگرانى" و مشكل "وجوددرجا"
را فاقد توانايى شناخت طبيعت  كشيده، آن"نگرانى"ناب  ذلت  انزوا و به"مرگ" و "هراس"، "روزمرگى": مفاهيمى مانند

 و كامًال را به كلى از پراكسيس مولد مستقلمرده ساخته، آننيمه ونى خود و تبديل به يک جسد بيرونى و طبيعت در

؟ پاسخ اين كشد و به جهان واقعى مىدساززنده مىظاهرًا است، دوباره كرده و معطوف به يک جهان غيرواقعى مأيوس 
در مضمون طبقاتى ا موضوع خودآگاهى جا بپيداست كه ما اين. است" بازگشت" از مفهوم تفسير هرمنوتيكىپرسش 

" موجود نگران"ی هايدگر بازگشت ، زيرا در فلسفهآن مواجه نيستيمماترياليستى ـ ديالكتيكى ی مايهبن، يعنى ماركسى

 انگاری كه .گردددريافت الهام ممكن مىجهت " وجوددرجا"ی خوداز خودبىوجد و ، يعنى "خلسه"فقط از طريق 
 ،و همين وضعيتماند تواند متكى بشدگى و سقوط خود به هيچ چيز و جای ديگر نمىت پرتابدر وضعي" وجوددرجا"

نسبت " خلسه"حالت جا  اين.گرددمىخودش غيرواقعى به اصطالح منجر به كنجكاوی آن پيرامون موجوديت و تاريخ 

ز  ا٩١.آيدپديد مىبا خطر مرگ " وجوددرجا"ی ههمواجدر زمان و به خصوص به زمانمندی، يعنى گذشته، حال و آينده 
پديداری نهايت "را آنهايدگر كه گيرد به خود مىاساسى اولويت نقش " وجوددرجا" برای آيندهاين پس، انگاری كه 

  :كندبه عبارت زير تشريح مى را آنو مضمون ظاهری نامد مىنيز  ٩٢"متقابل

به حالت وجودش استعال تعلق دارد، برايش ممكن  موجود كه  آنتنها.  ماورای خود است،وجوددرجا به صورت خود»
شرط برای اين است كه وجوددرجا خصلت بشخصه استعال حتا پيش. نوعان و بشخصه بوده باشداست كه مانند هم

و از اين طريق ما به تعين مركزی (...) »٩٣« (...) گيردمىبنياد  خويش استعالی وجوددرجا در شخصيت. داشته باشد

نه به (...) ها نيستند به سادگى غيابت) آينده، گذشته، حال(ای زمانمندی هخلسهگذاريم ـ ی قدم مىمندنجهان و زما
 از وجه افقآور زمان خود يک خلسهو به دليل خصلت (...) ها ها به صورت غيابتها در پوچى، بلكه آنمانند غيابت

  ٩٤«.ندتعلق دارها خلسهخود تصوری هستند كه به پيش(...) های غيابت

جا با يک تركيب از مفاهيم هرمنوتيک مواجه هستيم كه البته بدون كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
را آورند و آنمىدر خلسه از استيصال به پديد و " موجود نگران"به عنوان را يک انسان تخيلى  تجربىتاريخى و مصداق 

مشاهده كرديم كه وی از ماركس در تئوری انتقادی و انقالبى ليكن ما . كنند مىهدايتاستعاليى افق به سوی يک سپس 

پراكسيس يک گرا با ی اوضاع موجود و در پرتو ديالكتيک يک تئوری انتقادی و عملكنندهذاتى و نفىطريق نقد درون
ضرورت  به صورتسوسياليسم را يل تشك است كه افق )پرولتاريا (ذاتىی درونيک سوژهو انقالبى، يعنى با اتكا به آگاه 

نه افق سوسياليسم به عنوان قلمرو آزادی بنابراين . آوردپديد مىها رهايى انسانهت و در ج اوضاع مطلوبتشكيل 

                                                 
٩١ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٢٦ 
٩٢ Ebd., S. ١٣٢ 
٩٣ Heidegger, z. n. ebd., S. ١٦٧ 
٩٤ Heidegger, z. n. ebd., S. ١٦٧f. 
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-جامعهاست و نه با پراكسيس ها انسانآتى ی استعاليى از زندگى يج يک فلسفهازيكى و يا نتيمحصول تصوارت ناب متاف

 سوژه با ابژه و باذاتى درونبا تضاد ، يعنى در واقعيت جاما اين. ان سپهر نبرد طبقاتى بيگانه استبه عنوی بورژوايى 

فلسفى و شناسى شناختروش مواجه هستيم، در حالى كه هايدگر اصوًال كسيس سياسى آگاهى تئوريک و پراديالكتيک 

  : شماردرا به شرح زير مردود مىتئوريک 

آمدن بتواند ناب گردد، ما بايد جايگاه انسان به عنوان سوژه و از اين بابت، به چشم ن ديدن و كه اين رابطه مياتا اين»

اكنون آن چيزی كه به درستى و . ی انسان مراجعه كنيمی سوژه ـ ابژه را ترک و به يک بعد از ماهيت گذشتهرابطه

جا شنويم كه به آن تعلق داريم، تا آنآن چيزی را مىما تنها . بينيمآيد، مىمان مىان ما به چشمالبته بدون علم و فعاليت
   ٩٥«.هستيمادعای آن مشمول كه 

فلسفى و شناسى و شناختتعميق دانش كه هايدگر در جستجوی آن است نه از طريق " وجود"آن حقيقت بنابراين 

نه از طريق  يعنى حقيقت مورد نظر وی خودش،. آن است و كشف آيد و نه انسان قادر به مشاهدهپديد مىتئوريک 
به چشمان " خلسه"در زمان تنها مستقًال و ، بلكه ذاتى آن و تضادهای درون و نه از بطن پراكسيس مولدتفكرتجربه و 

با آن كالسيک  كه دوران ی مدرن مواجه هستيميک واكنش فوق ارتجاعى به جامعهجا با ما اين. رسدمى" وجوددرجا"

از اين پس، دست . ه استرقم خوردو عروج ايدئولوژی ليبراليسم  جهانى حقوق بشر ی تدوين اعالميه،انقالب فرانسه
ی طبيعى معطوف به طبيعت خويش به عنوان يک سوژهدين از جهان واقعى ظاهرًا كوتاه شد و انسان از قوای ماورای

بى، هنری، فلسفى مدرن و ی جهان واقعى در مركز توجه آثار ادياب و خالق گشت و به صورت آفرينندهخردگرا، حقيقت

كه آورد را پديد مىجهان مدرن يک از شمول ی جهانيک روحيهايدئولوژی ليبراليسم بنابراين . قرار گرفت" دين مثبت"
داند، با يک روحيه كه آزادی برای شناخت را حق مسلم خود مى. شودمىموجه است و با استناد به خرد بشری دنيوی 

پذيرد و آزادی فردی را حق نمىو از طريق دانش بشری هيچ چيزی را مگر در كمال آزادی استناد به استقالل فردی 

آورد كه با به بيان ديگر، جهان مدرن يک آگاهى تاريخى را پديد مى. شماردمسلم و شرط تعيين سرنوشت خود مى
زمان منجر به يک كند، همبطه مىقطع رادينى و اخروی اصوًال معمول های گريز و سنتتبعيت كور، خرافات، افكار جهان

محصول اين . شود كه در پرتو استقالل فردی و حق تعيين سرنوشت افراد قرار دارددرک از پراكسيس سياسى مى

گيرد، اعتماد به انجام يک قرار مىمتافيزيكى ای و دينى، اسطورهاز تفكرات فرهنگ متقابل كه در برابر اشكال سنتى 
  ٩٦،كندممكنه خردگرا است كه هر حاكميت سياسى، مقبوليت دنيوی خويش را از آن كسب مىگفتمان عمومى و در حد 

مدرنيته ظاهرًا در پرتو ايدئولوژی ليبراليسم پديد آمده و جا با يک اوضاع اجتماعى مواجه هستيم كه ما ايننابراين ب

م در حريم خصوصى، حق انتقاد و برخورد فرديت، اختيار تاگرايش به زدايى، افسوناز از جمله بايد . شودخوانده مى
 گرايىمسئوليت و خردقبول به ، تمايل اهداف دنيوى، ايجاد اخالق شغلىتحقق آورى براى فلسفى، فراگيرى دانش و فن

كه مدرنيته به عنوان يک وضعيت اجتماعى، پيداست . شوندی مدرن محسوب مىسخن راند كه مختصات جامعهدنيوى 

شده و ى اصول پذيرفته ، بلكه نتيجهشودمنسوب نمىخصوص ه يا اقشار بو زندگى استثنائى افراد فرهنگى و سياسى به 

                                                 
٩٥ Heidegger, z. n. ebd., S. ٣٦٤ 
٩٦ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Die nachholende Revolution, Frankfurt am Main, S. ١٠١ 
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  اجتماعىگرايىخرداول، . آورندرا پديد مىاست كه سه وجه از خردگرايى، ساختار اجتماعى آنشهروندان عمومى زندگى 
مسئوليت . شودمىيه و مجريه يقننه، قضامقوای :  سه گانه ماننددولت مدرن با تفكيک قواىتشكيل كه شامل است 

گرايى ى بعدى خرد نشانه. استداران   رقابت منصفانه ميان سرمايه تشكيل بازار ودولت ايجاد شرايط كلى توليد براى

هاى طبقاتى، صنفى، فرهنگى و سياسى  تشكلمانند  غير دولتى  مدنى وهاى يابى شهروندان در نهاد  سازمان،اجتماعى
، آوریفنسنت، گرايش به دانش و در برابر كه شامل ايجاد يک فرهنگ متقابل  است فرهنگىدگرايى خرم، دو. باشد مى

 شوند  مى نيزقانونگرايى مسبب خردآخری اين دو گرايش . شود  مىانگرايش به قانونمندى دولت و قانونمدارى شهروند

گرايى خرد است كه البته مربوط به شخصىدگرايى خروم، س. كنندمىبهبود روند از تكامل و به يک  تبديل  ظاهرًا راو آن
تحوالت جهان به اين صورت كه . استدنيوى شدن فرد ی تثبيت خردگرايى شخصى نشانه. شود افراد نيز مىفرهنگى

اجتماعى و  تحوالت سياسى ،به بيان ديگر. سازددگرگون مىرا  گذارد و آن تأثير مى انسان مدرن بر جهان درونى بيرونى

و انفرادی هاى اخالقى  هاى اجتماعى مسبب تغيير تعهد هاى فردى از جامعه و دولت و تغيير ارزش مسبب تغيير ديدگاه
   ٩٧.شوندی مدرن مىدر جامعه

عاری از خود را جا با ابعاد ايدئولوژی ليبراليسم مواجه هستيم كه كند، ما اينی مىی نقاد مالحظهگونه كه خوانندههمان

جا با يک كشمكش فلسفى ما اين. كندپافشاری مى" حقيقت مطلق " كشفبرهايدگر شمارد، در حالى كه  مىحقيقت مطلق
بر كاری جديد در براى مواجه هستيم كه محمد رضا نيكفر از آن به عنوان يک محافظهحاكم بورژوايی در درون طبقه

يک كاری جديد محصول ماند كه اين محافظهجا خاموش مىليكن زبان وی اين. راندكاری قديمى سخن مىمحافظه

-  كه هايدگر از يک سو مدعى مىبه اين صورت. ليبراليسم استايدئولوژی به تى ارتجاعى فاشيسفوقتوتاليتر و واكنش 

 ٩٨.دهدرا تمام و كمال در اختيار قدرتمندان قرار مىشود كه تنها يک حقيقت واحد وجود دارد و از سوی ديگر، آن

نشستند و تفكر به گفتگو مى) وجوددرجا(بنياد كه انگاری از هستند وی ظاهرًا فيلسوفان يونان آنتيک مصداق نظری 

به و ی هايدگر  به اين ترتيب، محمد رضا نيكفر در پيروی از فلسفه٩٩.آوردندرا الهام گرفته و به زبان مى) وجود(فلسفى 
  : شودشرح زير مدعى مى

زمان مبدأ در وجود خود ماهيتًا آتى و به صورت آتى بودن هم"] يعنى[ص است، اكنون چه كسى اين وجوددرجا مشخ»
همان كسانى كه بازی بررسى وجوددرجا را تا پايان دنبال كرده، ] يعنى[، ؟ خود ما تجسم آن هستيم، ما (...)بوده است

و خود را ريسته ان مرگ نگفاصله گرفته، هراس را تجربه كرده، مستقيمًا در چشم" مرد"تحت هدايت استاد از جهان 

بنابراين . وجود فيلسوف هستيممديون اما ما شدن خودمان را . ايماكنون حقيقى شدهما هم. اندبرای تاريخ جهان گشوده
هويت از كرديم و  دادبه صورت كارگردان بازی قلمقبًال را  كه ما آن"ما"همان . حقيقت استمظهر ترين فيلسوف كامل

                                                 
٩٧ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handels, Handlungsrationalität und 
gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. I, ٣. Auflage, Frankfurt am Main, S. ٢٢٦ff.  
٩٨ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٣٩١ ,٢٩٢ 
٩٩ Vgl. ebd., S. ٣٦٥ 
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 هدايت پديدارشناسانه نزد وی قرار دارد، زيرا ؛وی آن سوی هرمنوتيک ايستاده است. هايدگر است، خود  پرسيديمآن
  ١٠٠«.داردبنياد ای برای لحظهبينش و است  بنياد در جستجوی وی 

در ی انسان روحيهيک تفسير هرمنوتيک از " جهان مرد"ی جا مقولهكند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

از اين . كه آكنده به نهيليسم شده است و يا اينگيردشكل مىايدئولوژی ليبراليسم است كه البته در پرتو مدرن  جهان
خردمندی  ازشود كه ماهيتًا آتى، يعنى پيشرو محسوب مىبه اصطالح تنها زمانى " وجوددرجا"انسان واقعى، يعنى منظر، 

عنوان مظهر  و به انقياد كشفيات فلسفى هايدگر به فاصله بيگردقاتى طبگرايى و اراده ماترياليستى خودآگاهىخود جهت 

شويم كه از طريق تدارک نيز مواجه مىبه عنوان فيلسوف جا با خودانگاری هايدگر ما اين. در بيايدحقيقت تمام و كمال 
گونه كه محمد همان. دكنبه جامعه معرفى مىپرداز بورژوازی فاشيست به عنوان نظريهی استعاليى خود را يک فلسفه

به را اما وی اين. استدش  كه منظورش از فيلسوف خوگويداين را نمىهايدگر ، سازدبرجسته مىرضا نيكفر به درستى 

رهبر يک به غير از كاشف آن به عنوان فيلسوف نياز به يک ملت و " وجود"ه يک حقيقت واحد از كگويد مىصراحت 
  ١٠١.واحد نيز دارد

در ، داندمىبى نياز ى و تاريخ مصداق تجربخود را به كلى از ارجاع به شناسى هرمنوتيک ش شناختجا كه رواز آن

ساختاری از طرح توانند  در كمال آسودگى مىكهكنند  محمد رضا نيكفر گمان مى،نتيجه هايدگر و در پيروی از وی
يل تشكشرط تدارک يک چنين مناسباتى پيشليكن . طفره بروندواحد ملت يک رهبر با وحدت حقيقت مطلق فيلسوف و 

 توفيق حزب .گرددمستقر مىی جهان مدرن  و روحيهآوردهادشمنانه در برابر دستالبته كه است يک حزب توتاليتر 

 به اين صورت كه. گردنددارد كه به صورت عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو هويدا مىبحران مدرنيته توتاليتر بستگى به 
) مرزهای ملى به عنوان مرزهای اقتصادی(و حدود بيرونى ) نبرد طبقاتى(واقعى خود با حدود درونى سرمايه در حركت 

 و نبرد روزی پرولتارياسيه  وسازد مىچنان مختلرا بازسازی نيروی كار اقتصادی  های ادواریبا بروز بحرانمواجه و 

ذاتى عاجز های دروناز وساطت اين تضادپارلمانى سى دموكراساختار ی مدنى و جامعهكه كند تشديد مىچنان را طبقاتى 
شهروندان امنيت اقتصادى و اجتماعى  براىاست كه قادر  دولت بورژوايى ساختار سياسىبه اين ترتيب، نه . ندنمامى

د خوند شهروندان مجزا و منزوى را در نتوا مىهای حزبى، صنفى و فرهنگى ی مدنى، يعنى تشكلو نه جامعهپديد آورد 

از سوی . دست بيابند اجتماعى  متضادميان طبقات" توافق فعال"ادغام سازند و در جهت تداوم اوضاع موجود به يک 
 ـ هاى اجتماعى تمامى وابستگىعرف جامعه، يعنى  كه دنشو مجزا و منزوى مىها چنان انسانمدرن ى  جامعهدر ديگر، 

گريزی به سوی از اين پس، حتا راه برای جهان. گردند منهدم مىلى به كفرهنگى متزلزل و يا  ـ هاى دينى اخالقى و ارزش

-مىبى اعتبار چنان ی خود مايهدر بن به اين ترتيب، ايدئولوژی ليبراليسم .گشته استمسدود ظاهرًا نيز خرافات دينى 

پذيرش را برای افكار عمومى آيند كه پديد مىنيز عوامل ضروری سوبژكتيو  آن ،در جوار عوامل ابژكتيود كه گرد

در ابتدا با يک آن  كه البته  ايدئولوژی حزب توتاليتر سوسيال داروينيسم است١٠٢.سازند ايدئولوژى توتاليتاريسم آماده مى

                                                 
١٠٠ Ebd., S. ١٣٩ 
١٠١ Vgl. ebd., S. ٢٩٢ 
١٠٢ Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt am Main, S. ٤١٣ ,٢٨٠, 
٥١٠, und  
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 در حالى كه حزب توتاليتر با ١٠٣.گرددمتشكل مى حزب دولتى ی ملى و ظاهرًا فراطبقاتى و به صورت يکبرنامه
 و اراذل تعلق دارند كهاوباش ن آن به اقشار اعضا و فعاالكند، شديدًا مخالفت مىى پلوراليسم حزبدموكراسى پارلمانى و 

حزبى اوباش و اراذل نيفرم وااز جمله بايد از نقش پرچم و . شوند دهى مى سازماننظامى  شبهرهبر محوری و به صورت 

 هراس و ارعاب سى منجر بهسياو تظاهرات فاشيست ياد كرد كه با شركت خود در محافل فرهنگى و تدارک مراسم 
شويم، جا با ترويج يک فرهنگ سياسى ضد ليبراليستى نيز مواجه مى ما اين.شوندتغيير فضای جامعه مىمخالفان خود و 

از  ١٠٤.شمارند افتخار خود مىی حزبى و پيروی بى چون و چرا از فرامين رهبر را مايهتوتاليتر صداقت ن حزب فعاالزيرا 

هاى حزبى را  تمامى ليدرسياسى رهبر شود، در نتيجه متشكل نمىهيرارشى در شكل زب توتاليتر حجا كه ساختار آن
 جهت ُاتوريتهها دارای  آن نهوگذارد ها مىی آنبه عهده مشخصى را مسئوليت، در حالى كه نه كند شخصًا انتصاب مى

ی اساسنامه يا  وبدون رعايت سلسله مراتب كهشود  موفق مىحزب  رهبر ،به اين ترتيب. های مهم هستنداتخاذ تصميم

 ابزار  يک تبديل بهتوتاليتر راحزب  ،از اين طريقتحكيم كند و  ها ترين رتبه هاى خود را تا پايين حزبى تمام تصميم
و سياسى ابعاد قدرت رهبر بنابراين  ١٠٥.سازد بشخصهخود سياسى، اقتصادی و نظامى اهداف جهت تحقق مناسب 

 قدرت ،تر باشد تر و موفق فرا گيرفاشيستى يعنى هر چه جنبش . توتاليتر استتوفيق حزب و وابسته به ى خشونت ا درجه

رهبر شود، ی رهبر قانون حزب توتاليتر محسوب مىدر حالى كه اراده .گيرد مىبيشتری به خود نيز افزايش آن رهبر 
بازى را ی اجتماعى  قابل مالحظهنقشيک و نه نه هويتى دارند بدون رهبر انبوه مردم و انبوه مردم حمايت بدون 

واحد  به اصطالح ملتيک بر فردی ی مطلق جهت سلطهحزبى جا با يک ساختار بسيار هوالناک ما اين ١٠٦.كنند مى

ی رابطهبه وی ترين انتقادی هايدگر و بدون كوچکی فلسفه محمد رضا نيكفر در پيروی از مواجه هستيم، در حالى كه
    : سازدبرجسته مىر و ملت را به عبارت زير فيلسوف، رهب

را  را بنا سازد و در آن يک نظمى جديدخواهد يک جهان آن كسى كه مى. ديگر تعلق دارنديکتخريب و سازندگى به »

ی خود را از فيلسوف نيروی سازنده. را نابود كند آنقديمى و نظم قديمىكه تا كنون هرگز نبوده، بيآفريند، بايد جهان 
قهرمان مانند فيلسوف يک نيروی . قهرمان: ی مصمم ديگر هستاما هنوز يک مهره. عزم راسخ متافيزيكى خود دارد

وی جهان غيرتاريخى را نابود و يک جهان نو را بر پا . وی تاريخ واقعى بايد آغاز شود] حضور[با . مخرب ـ سازنده دارد

 يک ] كهآيدپديد مىوقتى  [ترين امكان جهانمختص. ات خود بفهمدجهان تاريخى است، اگر آن خود را از امكان. كندمى
قهرمان به صورت امكان به . شودتوسط وی يک ملت تاريخى مى. سازدملت تاريخى خود را در قهرمان متجسم مى

خودفهمى قهرمان يک دانش صريح و روشن . ی خود از واقعيت خويش بفهمدخصوص يک ملت بايد خود را به نوبه

قهرمان به عنوان رهبر ملت بايد از طريق فيلسوف . دانش صريح و روشن تنها در اختيار فيلسوف قرار دارد. نيست

                                                                                                                                                                  
Vgl. Hildebrand, K. (١٩٩٩): Stufen der Totalitarismus-Forschung, in: Totalitarismus im ٢٠. Jahrhundert, 
Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, Jesse, E. (Hrsg.), S. ٧٠ff., Bonn, S. ٧٧f.  
١٠٣ Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente …, ebd., S. ٤٠٦f.  
١٠٤ Vgl. ebd., S. ٥٢١f., ٥٢٤  
١٠٥ Vgl. ebd., S. ٥٧٨f.  
١٠٦ Vgl. ebd., S. ٥٢٣f., ٥٩٢f. 
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از طريق آن يک . اين تبعيت يک نوع پيمان است. قدرت دنيوی بايد خود را تابع قدرت متافيزيكى سازد. هدايت شود
  ١٠٧«.آيدرای هميشه از وضع ناگوار خود بيرون مىانسانيت يک بار ب. اين آغاز مطلق است. شودعصر جديد آغاز مى

در شكل به اصطالح فلسفى و " وحدت وجود"با  يعنى ،جا با عرفانما اينكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

مفهوم جا اين. خواند مى"دستان رهبر را معجزه آسا" از اين بابت، هايدگر نه افكار، بلكه .مواجه هستيمجهانى آن اين
های  سخنرانىتيک رهبر توتاليتر است كه آدولف هيتلر را در حالقاطع های يک تفسير هرمنوتيكى از تصميم" دستان"

ديگر روح و جسم به صورت فيلسوف و رهبر از يکی هايدگر بنابراين در فلسفه. آوردمىخود به ياد مخاطب عصبى 

در حالى كه . رسندكمال مىو به وحدت تمام واحد ظاهرًا ا يک ملت و بتاريخ متمايز هستند كه البته ظاهرًا در شكل 
 يتمحصول اين تفكرات ناب متافيزيكى به اصطالح رهايى انسانيت از وضعگويد، عرفان از رستگاری مؤمنان سخن مى

شناسى محصول روش شناختاستعاليى كند كه اين اشكال البته محمد رضا نيكفر نيز انكار نمى. استيش ناگوار خو

ا استناد به  برا كه البته علم آن١٠٨دهداز اين بابت، وی ميان تئوری باطنى و تئوری ظاهری تميز مى. هرمنوتيک هستند
  :دخوانمىژی لوونتومته شرح زير هايدگر و ب

ت روش موجوديت موجود از مناطق وجودی متفاوبه كه  شناسى رشد و از معنى وجودجا كه متونتولوژی از هستىاز آن»

 را "دانش مثبت"گيرد كه نتايج سو نشانه مىآن  كه به دارددر برابر يک امتحان قرار كند،  عزيمت مىيابد،راه مى
 يک ]يعنى [شناسى،خواهد از هستى يک هستىاين امتحان مى. سازدادغام بينى مفصل يک جهاندر آوری و جمع

       ١٠٩«. بسازد" از نتايج به خصوصمتافيزيک"

از  ، بلكهيافته و نه از واقعيت موضوعيتپراكسيس مولداز كند، متونتولوژی نه ی نقاد مالحظه مى كه خوانندهگونههمان
-را به صورت متافيزيكى در مى" دانش مثبت"نتايج ، كندعزيمت مىشمول  جهان"وجود"يک معنى از شناسى و هستى

بر انگاری قرار جا  اين.سازدمىاستوار ژه و افكار عمومى  ذهنيت سورب بنيادی شناسىرا به صورت هستى سپس آنآورد و

جا با همان انتقادهايى ما اين. كه متافيزيک واقعيت را بسازد، نتيجه آغاز را پديد بياورد و فرزند مادر را بزايداست اين 
بنابراين . آوردگل وارد مىآليستى هی ايدهمواجه هستيم كه ماركس به دليل جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم به فلسفه

زيرا ، زدپردامىها تاريخ انسانو يا تفاسير هرمنوتيكى از مفاهيم، بلكه مستقيمًا به " ی مطلقايده"ماركس نه با وساطت 

جا  از آن١١٠.ندهدبه يک تجريد كلى تقليل مىرا آنكه  اينو ياارائه   راتاريخ از درک وارونهيک يا ها  ايدئولوژیىتمام
 و به كندنبرد طبقاتى متكامل مىدر از بطن پراكسيس مولد و  خود را اركس به اين نتيجه رسيده بود كه انسانكه م

را به عنوان ديالكتيكى مفاهيم مشخص و ذهنيت و عزيمت حركت واقعى ، در نتيجه وی از رسدمى طبقاتى خودآگاهى

به . دهمخود ادامه مىابتكار نوشتاری به  اين نظريه جا نيز جهت مصداقمن اين. كردمتكامل مى" مثبتدانش "اسلوب 
كه از منظر تئوری كنم مىجايگزين " ايدئولوژی آلمانى" كتاب را در يک نقل قول از" معنى وجود"اين عبارت كه مفهوم 

                                                 
١٠٧ Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٥٤f. 
١٠٨ Vgl. ebd., S. ١٤٠ 
١٠٩ Ebd., S. ١٦٢, und vgl. S. ١٩١ 
١١٠ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ١٨ 
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ی  فلسفهی نقاد را با عواقب جابجايى سوژه با ابژه درو به شرح زير خوانندهماركس ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 
  : هايدگر بيشتر آشنا سازم

شود، واقعى و مثبت هم آغاز مىدانش يابد، مىخاتمه نزد زيست واقعى  هايدگر جا كه شناخت جنجالىآنبنابراين »

يابد، دانش مىخاتمه  معنى وجودگويى از جا كه كلىآن. هاانسانپراتيک تشريح فعاليت پراتيک و روند تكامل ] يعنى[
به جای آن . دهدخود را از دست مىوجودی ی مستقل محيط با تشريح واقعيت، فلسفه. جايگزين آن شودواقعى بايد 

ها تواند خود را از نگريستن دقيق تكامل تاريخى انسانترين نتايج بيايد كه مىبندی از كلىتواند در نهايت يک جمعمى

   ١١١«.اقعى از هر لحاظ فاقد ارزش هستندمجزا از تاريخ و] يعنى[اين تجريدها برای خود، . تجريد كند

، يعنى  مولدپراكسيسواقعى از و تجربيات  ىتاريخشواهد تنها مربوط به نزد ماركس " مثبتدانش "بنابراين موضوع 

دانش  ارتباطى با  هيچمتونتولوژی از اين منظر، شود ومى انسانى  مشخصیاجتماعى و جامعهواقعى و های تكامل انسان

متافيزيكى فقط با دنيای اوهام، آرزوها و تخيالت ناب ی هايدگر  ما در فلسفه،به بيان ديگر. نداردو مثبت خى  تاري،حقيقى
ی  مصادرهپس ازبه اين صورت كه . دهندبه ما مىرا های ديگری مواجه هستيم، در حالى كه وقايع تاريخى گزارش

يک عصر جديد در بود كه در واقعيت لف هيتلر وی آدياليسم آلمانى به رهبرسحزب ناسيونال سوتوسط قدرت سياسى 

 جايگاه به اين دليل كه بورژوازی. شويممواجه مىنيز ی بورژوازی روحيهدگرگونى جا با ما اين. آغاز شد تاريخ آلمان
قوق ی حشمارد كه البته با استناد به فلسفهمىبشخصه خود را مديون فعاليت خود مادی اجتماعى، حق مالكيت و تمول 

سازد و زمين جهت بقای خود طبيعت خشن را دگرگون مىمنفرد انسان  انگاری به اين صورت كه. شودطبيعى توجيه مى

 حق مالكيت خصوصى يک شكل ،از اين منظر. آوردرا به مالكيت خويش در مى" كار خود"خيز و محصوالت حاصل
ستند كه با استناد به خردمندی، يعنى طبيعت انسان موجه  قوانين بازار آزاد هاز سوی ديگر،. گيردطبيعى به خود مى

انگاری كه صاحبان كاال صرفًا منافع اقتصادی خود را دنبال و طبق قوانين عرضه و تقاضا در بازار، قيمت . شوندمى

كه د نآيبه نظر مى" ىيدست نامر"به صورت يک قوانين بازار جا اين. كنندی كاالی خود را نيز دريافت مىعادالنه
ها اهداف شخصى كه انسانيعنى هم اين. سازندمنطبق مىبه كلى منافع عمومى ملزومات را با منافع فردی   تحققانگاری

بدين سان رسد و خود را دنبال و تحت تأثير رقابت، كاالهای خود را در بازار مبادله كنند، ثروت جامعه نيز به كمال مى

يک  و اقتصاد بازار به صورت هاآن" قيمت طبيعى" به صورت هامنظر، قيمت كاال از اين .آيدرفاه ملت نيز پديد مى
 استقرار بازار آزاد نه تنهاانگاری كه . سازندآيند كه ظاهرًا تحكيم نهايت انصاف را تضمين مىبه حساب مى" نظم طبيعى"

ذات كند، بلكه به دليل ممانعت مى اجتماعى  از وقوع هرج و مرجوشود مىشهروندان و برابری تمامى آزادی منجر به 

 كامًاليک طرح ظاهرًا است كه آن  های بورژوايى با طبيعت انسانجامعهتطبيق كامل ، يعنى داری نظام سرمايهخردمند
  ١١٢.شودمحسوب مى یآلترناتيوبدون هرگونه  به اصطالح آيد و و ابدی به نظر مىقىمنطموفق، 

ی روند توليد و تقسيم مجدد ثروت اجتماعى به صورت اختالل در يک ادارهجهت  پيداست كه از اين منظر نبرد طبقاتى

هرج و خردستيزی و مسبب  جنبش كارگری به عنوان علت رسد و سركوبطبيعى و خردمند به نظر مىبه اصطالح نظم 

                                                 
١١١ Ebd., S. ٢٧ 
١١٢ Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft …, ebd., S. ٣٤ff. 



٤١ 

 

هت ممانعت از انقالب ج بنابراين اتفاقى نيست كه بورژوازی آلمان. آيدمىنظر ضروری و منطقى به اجتماعى كامًال  مرج
های ظاهری به تبعيت از رهبری و با وجود مخالفت روی آورد حزب ناسيونال سوسياليسم به همكاری با سوسياليستى

 فاشيست دولتساختاری يک دستگاه تبديل به ذهنيت ايدئولوژی سوسيال داروينيسم از اين پس، . تن دادلف هيتلر ودآ

نخست . زدشمال آفريقا ساها در آلمان، اروپا و انسانواقعى زندگى روزی سيهبه خود را مبدل تئوريک شد كه ظاهريت 
جهت تمام عيار جنگ يک تدارک  انهدام جنبش كمونيستى ـ كارگری و پارادايم سياست اقتصادی كشور بود كه جهت

ابزار  ايگزينرا جبه اين ترتيب، دولت فاشيستى ابزار سياسى . قرار گرفت" ىاولويت سياس"در تقسيم مجدد جهان 

و توزيع و سمت و سوی توليد روش   كه البته پديد آورد را"دارى دولتى توتاليتر سرمايه"كرد و شكل نوين اقتصادى 
 بعدًا دگرگونى ساختارهای ١١٣.شدهای حزبى و نظامى مديريت مىتوسط باالترين مقاماز طريق رهبر معين و تجارت آن 

به اين ترتيب، نه . يافتتحقق " صنعت فرهنگ"بود كه از طريق يال داروينيسم سوس ايدئولوژی جهت ترويجاجتماعى 

واره به صورت ، بلكه تعميم مناسبات شئىبيشتری به خود گرفتعمق كارگران انگاری كاالها در افكار عمومى تنها بت
در حالى كه  ١١٤.كردمىی اراده و آزاد خرد، ها را سلبكه ظاهرًا انسانآمد به نظر مىعظيم العاده فوقيک قدرت 

به عهده توتاليتر دارى دولتى  سرمايهايدئولوژی و تعميم سوسيال داروينيسم را به عنوان دهى  سازمان" صنعت فرهنگ"

به . سمت دادآدولف هيتلر سياسى اهداف به سوی تحقق  را بوروكراتيکمنطق سيستم آلمان فاشيستى ، حاكميت شتدا
حكومت بر   طبيعت بيرونى وبرتسلط  جهت تبديل به ابزار بوروكراسى مدرن بورژوايى یجامعهگرايى  اين ترتيب، خرد

ها يابى انسان گرايى و حقيقت مانع خرد كه  مواجه هستيم"خرد ابزاری"ی  پديدهجا باما اين. ها شدانسان درونى طبيعت

  ١١٥.سازدمى ابدیظاهرًا  وی انسانى را تضمين  و تحكيم خشونت فاشيستى بر جامعهشود مى

بر ملت آلمان مسلط شود و وی  در اختيار آدولف هيتلر قرار گرفت كه امكانات يک حزب توتاليتر ىتمامبه اين ترتيب، 

رهبر حزب توتاليتر مسئوليت سياسى را جا كه از آن. ی عمل بپوشاندبه اهداف سياسى، اقتصادی و نظامى خود جامه

 و از پاسخگو هستندوی و فقط به  وی انمنتصباز های حزبى، نظامى و اقتصادی و باالترين مقامكند  منحصر به خود مى
 زيرا تقبل انتقاد به معنى قبول ،پذيرد ن خود را مىابنه انتقاد به خود و نه انتقاد به منتصجا كه رهبر توتاليتر آن

 ن حزبى وا كشتار فعاالبآدولف هيتلر همواره های تصحيح و تعويض سياست، در نتيجه استوی صالحيتى خود  بى

الف و يک همواره با  ايدئولوژاتتبليغو به صورت " صنعت فرهنگ" كه البته با استفاده از بودهمراه زيردستان وی 
                                                 
١١٣ Vgl. Pollock, Friedrich (١٩٧٥): Studien des Kapitalismus, Helmut Dubiel (Hrsg.), München, S. ٢٧f., ٧٢f., 
٨٠ 
١١٤ Vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٤): Jargon der Eigentlichkeit - Zur deutschen Ideologie, in: Gesammelte 
Schriften Band ٦, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٤١٣ff., Frankfurt am Main, S. ٤٥٤ ,٣٤٩f., 
und 
Vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٧٧): Re'sume' über Kulturindustrie, in: Gesammelte Schriften Band (١) ١٠, Rolf 
Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٧), S. ٣٣٧ff., Frankfurt am Main, S. ٣٣٧f., und 
Vgl. Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (١٩٤٧): Dialektik der Aufklärung - Philosophische Fragmente, 
Amsterdam, S. ١٧٥, und 

ى  حسن چاوشيان، صفحه: پل كانرتون، مترجم: شناسى انتقادى، ويراستار انتقاد فرهنگى و جامعه، در جامعه): ١٣٨٥(آدورنو، تئودور مقايسه، 
 ٣٠٣ى   ادامه، تهران، صفحه٣٠٢

١١٥ Vgl. Horkheimer, Max (١٩٦٧): Zur Kritik der Instrumentelen Vernunft, Aus den Vortr䧥n und 
Aufzeichnungen seit Kriegsende, Alfred Schmidt (Hrsg.). Frankfurt am Main, S. ٩٤ ,٣٠     



٤٢ 

 

روش كه بود جنبش توتاليتر يک دهى  سازمانآلمان ناسيوال سوسياليسم ى حزب   انگيزه.شد همراه مىهای حزبى گزاف
به اين . كشيدمىرهبر توتاليتر اهداف  و به انقياد ساختمىسيال داروينيسم منطبق سوايدئولوژى ملت را با زندگى 

از . شدآدولف هيتلر گذاشته مىزيردستان های كفايتى  يا بىهافرمانى به حساب نارهبری هاى  شكست سياستترتيب، 

 از ١١٦.انجاميدعضاى فراكسيون ريوم اعدام اميالدی ياد كرد كه به  ١٩٣٧هاى آلمان نازى در سال  دادگاهجمله بايد از 
ی اجتماعى و ها تمام نهاد، در نتيجه كند اكتفا نمى خود هبر توتاليتر فقط به حذف فيزيكى رقباى سياسىجا كه رآن

به اين ترتيب، . گشتنديا به كلى منهدم  توخالى وند، دشمىآدلف هيتلر فردی كه مانع تحقق اهداف ساختارهای سنتى را 

دهى اجتماعى به سازمانشد، در حالى كه ی مدنى به كلى حذف و جامعهتخليه سى از اپوزيسيون به كلى ی سياجامعه
ى حزبى به عنوان  هاى نخبه با انتصاب كادرآلمان بود كه ارتش زمان هم ١١٧.افتاد حزب توتاليتر یانحصاردست 

دستگاه كليت در با اختالل  ١١٨.در آمدلر ی فردی آدولف هيتی ارادهو نظامى به سلطه، امنيتى هاى سياسى راكميس

هاى شفاهى  يا دستورو ها  ابالغيه بدون هاى اجتماعى اعمال طرح نه شد و سلسله مراتبى رعايت مىنه ديگر بوروكراسى 
كشور نا امنى مداوم جانى و مالى شهروندان  ،یمحصول اين ساختار شكنى بنياد. شتاعتباری داترين ی كوچکرهبر

   ١١٩.دمآپديد مىاخالل در قانونمندى دولت و قانونمدارى جامعه  البته توسط كهآلمان بود 

نوبت به  بود كه آدولف هيتلر فردی یپس از انهدام اپوزيسيون و شكست هرگونه مقاومت سياسى در برابر اراده
صنعت "ز اين پس، ا. م شدداروينيس ـ سوسيالآلمانى تبار رسيد و جنگ نژادها تبديل به موضوع ايدئولوژی يان يهود

ابژكتيو به عنوان دشمنان " مايه فرو"هاى  نژاددامن زد و از تر از گذشته شديدبه تحقير و توهين يهوديان " فرهنگ

محرک اتخاذ و  تبديل به توجيه ايدئولوژيک جهت كشورگشايىراسيسم به اين ترتيب، . ياد كردناسيونال سوسياليسم 
تحكيم ساختار حزبى و افزايش شور و براى " دشمن ابژكتيو"جا مفهوم  اين١٢٠.د دولت آلمان نازی شهاى سياسى تصميم

ديگری نوبت به بايد ظاهرًا  دشمن خيالى يکنابودى هيجان جنبش توتاليتر بسيار سازنده بود، زيرا پس از توفيق در 

چنين جنبشى طبيعتًا ک ي زيرا ،شتداشمول جنبش توتاليتر  جهان بستگى به سرشت  دليل دشمن تراشى مداوم.ديرس مى
يست بنابراين اتفاقى ن. كردمىمنهدم يكى پس از ديگری ها را  خود آنترويج  و بايد براى تداوم و شدمواجه مىبا موانع 

ن معلوالعام قتل كشتار دگرباشان جنسيتى، ،یستيز كولىستيزی، اسالونازی به آلمان دوران در ستيزى  يهودی برنامهكه 

                                                 
١١٦ Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente …, ebd., S. ٥٩٤f.   
١١٧ Vgl. ebd., S. ٦٢٨f.  
١١٨ Vgl. ebd., S. ٤٩٢ ,٤١٩f., und 
Vgl. Maier, H. (١٩٩٩): 'Totalitarismus' und 'politische Religionen', in: Totalitarismus im ٢٠. Jahrhundert, 
Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, Jesse, E. (Hrsg.), S. ١١٨ff., Bonn, S. ١١٨f., 
und  
Vgl. Luks, L. (١٩٩٩): Bolschewismus, Faschismus, Nationalsozialismus - Verwandte Gegner?, in: 
Totalitarismus im ٢٠. Jahrhundert, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, Jesse, E. 
(Hrsg.), S. ٤٠٤ff., S. ٤٠٦   
١١٩ Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente …, ebd., S. ٣٠٤ 
١٢٠ Vgl. ebd., S. ٧٢٧ ,٧٢١ ,٦٦٩f., und  
Vgl. Bracher, K. D. (١٩٩٩): Das ٢٠. Jahrhundert als Zeitalter der ideologischen Auseinandersetzung 
zwischen demokratischen und totalitären Systemen, in: Totalitarismus im ٢٠. Jahrhundert, Bundeszentrale 
für politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, Jesse, E. (Hrsg.), S. ١٣٧ff., Bonn, S. ١٣٧f.  



٤٣ 

 

نابودى  هاى اردوگاه" دشمنان ابژكتيو" مكان كشتار ١٢١.گسترش يافتريوى و قلبى ان بيمارپس به و سجسمى و روحى 
زمان همجا  اين١٢٢.يز همراه بودنها با كار اجباری و سؤتغذيه اقامت در آنزمان دولت فاشيستى آلمان بودند كه البته 

هاى همه  آزمايشان پزشكدر حالى كه . دآمبه حساب مىانسان طبيعت ى  براى بررسى همه جانبه آزمايشگاهيک 

ها و كشف حدود مقاوت انسانشناسان در حال بررسى دادند و روان ها انجام مى اين اردوگاهان روى ساكنرا اى  جانبه
  به صورت مطلق قابل كنترلهاكه انسانكردند شناسان بايد اثبات مىشرايط تسلط مطلق بر افكار عمومى بودند، جامعه

تعلق به يک ، مجازات نيازى به گناه يا خالف ندارد، هر كسى جايگزينى دارد، ممكن استها آنگونه عملى با هرهستند، 

 و منجر به ى اجتماعى داشته باشد  كار نبايد نتيجه،استثمار نبايد سود بياورد، براى مجازات كافى است "مايه نژاد فرو"
تصور عدالت  حكومت فاشيستى آدولف هيتلر ظاهرًا ممكن شد كه ، برای به اين ترتيب.ها شود انسانيابىموضوعيت

ذب های كتوجيهستيزى خود  نابود كند و براى انسانبه كلى درک مجازات را جهت منطق حقوقى و اخالقى اجتماعى و 

تبليغات هدف اين  .يافتبازتاب مى" صنعت فرهنگ"هاى تبليغاتى  دروغاز طريق عليه بشريت تمامى اين جنايات . بافدب
. ر بودفن بيان توتاليتتعميم و راسيستى گفتمان از سوی ديگر، ترويج ى تاريخى جامعه و  نابودى حافظهكذب از يک سو، 

جنايات آتى ارتكاب به  در بلكه، كشندسابق خود خجالت نمىنه تنها از جنايات توتاليتاريست رهبران كه به اين صورت 

خردمندی آگاهى فردى و به اين ترتيب، . دهندگزارش مىنيز افتخار با كمال ها از آنو هستند امًال مصمم هم كخود 
فردی تحقق اهداف جهت " خرد ابزاری" تسلط بهطبيعت انسان و شوند دچار يک اختالل مزمن مىهاى اجتماعى  مقوله

جنگ تقاضای "، "آلمان هيتلرهيتلر آلمان، : "فاشيستى مانندهاى   آرماناز جمله بايد از. آيددر مىتوتاليتر يک رهبر 

های انسان درونى طبيعتتحوالت هايى از  نشانهياد كرد كه در دوران جنگ جهانى دوم " پيروزى يا نابودى"و " مطلق
   ١٢٣.هستندفاشيست 

شرط تاريخى شدن ملت را پيروی رهبر از فيلسوف جهت  محمد رضا نيكفر ،در حالى كه هايدگر و در پيروی از وی

جهان تشكيل يک جهان تاريخى را انهدام  و شرط شمارند مى"انسانيت از وضع ناگوار خويشی هخروج يک بار"
 بيش از  ميالدی مرگ١٩٤٥ تا ١٩٣٣حكومت آدولف هيتلر از سال ت تاريخى محصوال ليكن ١٢٤خوانند،مىغيرتاريخى 

و شهرهای ها ، زيرساختام صنايع نازی در جنگ جهانى دوم، انهدآلمانشكست و انهدام قاطع ارتش  ميليون انسان، ٥٠

هر . شرقى و غربى بودبخش ی كشور در  كشور، تصرف آلمان و سلب حاكميت ملى توسط ارتش متفقين و تجزيهىتاريخ
شناسى روش شناختبه محتوايى يک انتقاد ی هايدگر و فلسفهتجربى بررسى عواقب منتظر از محمد رضا نيكفر كسى كه 

شناسى جامعههای تاريخى و هم آثار  هم بررسىبا وجودی كه. شودمأيوس و مبهوت مى واقعًااست، وی هرمنوتيک 

-وی به اين مسئله اشاره مىالبته . آيدكوتاه نمىی هايدگر دفاع از فلسفه در د، ليكن وینقرار داروی  انتقادی در اختيار

كردند و در پيروی از وی به حزب طالعه مىدادند، آثار وی را مشاگردان هايدگر به درسگفتارهای وی گوش مىكند كه 

                                                 
١٢١ Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente …, ebd., S. ٦٦٩f., ٧١٧f.  
١٢٢ Vgl. ebd., S. ٧٠٠f.  
١٢٣ Vgl. ebd., S. ٤٨٩, und 
Vgl. Rupnik, J. (١٩٩٩): Der Totalitarismus aus der Sicht des Ostens, in: Totalitarismus im ٢٠. Jahrhundert, 
Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, Jesse, E. (Hrsg.), S. ٤٢٣ff., Bonn, S. ٤٣٢f.   
١٢٤ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٥٤f. 
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از آدولف خود تبعيت شخصى نه تنها چنين از اين مسئله آگاه است كه هايدگر وی هم ١٢٥.ناسيونال سوسياليسم پيوستند
ها در تفكر فلسفى خود تجديد نظر تا پايان جنگ و سرنگونى حكومت نازیاعالم كرده، بلكه  شفاهى و كتبى راهيتلر 

جستجوی در  و به شرح زير ١٢٦نامدمى" ناسيونال سوسياليست شخصى"با اين وجود وی هايدگر را يک . نكرده است

  : استی وی تبرئهراهى برای 

بايد (...) يک محقق وجوددرجا مصمم . نبودمصمم هايدگر يک  زيرا وی ،بودمصمم نهايدگر فاشيست يک فاشيست »

] يعنى[. (...) كه با زحمت جستجو و برجسته كرده است، توضيح دهد" واقعيت"بدون تأمل رهبر را به صورت تجسم آن 

- هم. برجسته شده است" وطن"به صورت كه تاريخ آن حقيقت و " سرزمين"به صورت كه الهام حقيقت وجود  مكان

" سرزمين ملى"، بلكه "قهرمان ملى"اكنون مرجع واقعى پرسش معنى وجود نه وجوددرجا حقيقى و در پيكر مشخص خود 

-رهبر به سرزمين وطنى روشنايى مى. آيدبه تأمل مىشده است، البته سرزمين از طريق رهبر كه توسط آن مأمور . است

  ١٢٧«.وطن استپابسته به فيلسوف كه بر سرزمين وطنى پا گرفته، يک . روشنى اين روشنايى متعلق به وجود است. بخشد

با جا گونه كه اينهمان. استی رهبری ا نيكفر گرفتار اسطورهكند، محمد رضی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

سرمايه ملى بود كه از واقعى ظهور ناسيونال سوسياليسم آلمانى محصول حركت ،  كردماستناد به پراكسيس مولد مستدل

) يرونىحدود ب(و از سوی ديگر، با مرزهای ملى به صورت مرزهای اقتصادی ) حدود درونى(يک سو، با نبرد طبقاتى 
تضمين ارزش افزايى سرمايه بود كه  و ذاتىاين تضادهای درونضد انقالبى جهت حل و فصل در مواجه شده و تنها 

در حالى كه محمد رضا . تن دادلف هيتلر وبورژوازی ملى از ايدئولوژی ليبراليسم دست كشيد و به تبعيت از رهبری آد

اما  ١٢٨در آورده است،آن را به شكل ماهوی " وطن"مفهوم  ،"تجريد"از طريق وی كند كه هايدگر را ستايش مىنيكفر 
اجتماعى ی آن طبقهدر تقابل با كه مد نظر هايدگر است، وطن به اندازد كه اين پابستگى از نظر مىبه كلى وی خود 

ا بالفاصله اين جاين. شماردمىانترناسيوناليست ، يعنى فاقد وطنخود را  ، بنا بر وجود ماترياليستيشفرموله شده كه

سوی ها به  جای بررسى انتقادی آن به محمد رضا نيكفر،آيد كه چرا با وجود شواهد ناگوار تاريخىپرسش پديد مى
در همان اوايل دوران به اين صورت كه وی . يابيمما پاسخ اين پرسش را نزد ماركس مىگريزد؟ ی رهبری مىاسطوره

كه چرا افالطون برای تشريح  قرار داشت هادر برابر اين پرسشوی . پرداختتحقيقاتش به نقد اساطير يونان باستان 

كند؟ چرا افالطون های تصويری استفاده مى، از اسطوره و نمونهرسدبه نظر مىيک امر ضروری  ظاهرًا تشكيل دولت كه
واند؟ ماركس سپس خد حقيقت مطلق مىوسازد و وی را فيلسوف مرگ و عشق و مولی خردمندی مىاز سقراط اسطوره

يعنى از . يابدمىی ضرور  ظاهرًاامرسازی را در ناتوانى افالطون از تشريح يک تحقيقات خود دليل اين اسطورهروند در 

های جا كه افالطون قادر نيست كه يک حركت فكری را برای مردم عامى تشريح كند، در نتيجه به اسطوره و نمونهآن
 من .ستوار سازدار افكار عمومى گرا و غير انتقادی برا از يک منظر مثبت دولت تشكيلشود كه ل مىستصويری متو

" رهبری"و " تاريخى"اهيم  به اين عبارت كه مف.دهمخود ادامه مىابتكار نوشتاری به جا نيز جهت مصداق اين نظريه اين

                                                 
١٢٥ Vgl. ebd., S. ٢٤٥ 
١٢٦ Vgl. ebd., S. ٢٥٦f. 
١٢٧ Ebd., S. ٢٤٩f. 
١٢٨ Vgl. ebd., S. ٢٥٦ 
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- ی نقاد را با عواقب اسطورهانندهكه به شرح زير خوكنم مىی دكترای ماركس جايگزين را در يک نقل قول از رساله

  :بيشتر آشنا سازمنزد محمد رضا نيكفر سازی 

گيرد و در اين حال طرف ديگر قرار مى رهبری يک طرف و واقعيت مثبت و محدود تاريخى جايى كه واقعيت مطلقآن»

جا نور مطلق خود را در آنتابد، شود كه در آن نور مطلق مىجا تبديل به رسانه مىاثر مثبت بايد محفوظ بماند، آن
دهد، در خود يک روح دارد كه جهت شكند و اثر نهايى و مثبت چيز ديگری را از خود معنى مىها مىمحشر بازی رنگ

  ١٢٩«.اند و هر پيكره يک معما استتمامى كيهان يک جهان از اساطير شده: آسا استاين دگرديسى معجزه

 اسطوره تنهابه اين صورت كه . داردای پرده بر مىره به صورت يک فيلتر رسانهكرد اسطواز عملجا اينماركس نابراين ب
سازی بنابراين اسطوره. ساز مد نظر دارد كه اسطورهدهدبازتاب مىمتضاد كليت يک مثبت را از به اصطالح آثار آن 

فزون ا. سازدبى را مخفى مىحقايق تاريخى و تجركليت  و شودمنجر به بيماری شناخت و اختالل در آگاهى تئوريک مى

به . آوردبه بار مىی را در پراكسيس سياسى بسيار ناگوارتجربى عواقب است كه ، شكل ابزاری استفاده از اسطوره بر اين
. شودوساطت مى" ی كندذهنتوده"با " خردمند"ی اين صورت كه به نظر افالطون تنها از طريق اسطوره است كه رابطه

كند، در نتيجه تفكرات انفرادی و به اصطالح ای عمل مىجا كه اسطوره به صورت يک فيلتر رسانهآنبه بيان ديگر، از 

. سازدها آشنا مىدلپسند آنبه اصطالح عمومى را با عواقب فكار و اكند وساطت مىرا با انبوه مردم  فيلسوف خردمند
جا دوباره با ما اين. شوداصطالح كندذهن موجه مىی به به اصطالح خردمند بر تودهفيلسوف جا تسلط پيداست كه اين

ها ممانعت سازی مواجه هستيم كه از خودآگاهى انسانعواقب فلسفى جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم در شكل اسطوره

ی ودهتمخاطبان خود را  ،ی آگاهسوژه و  اصطالح خردمندبه بيان ديگر، محمد رضا نيكفر به عنوان فيلسوف به. كنندمى
 طبقاتى خودآگاهىشناخت و  و توان انگاری فاقد آزادی و ارادهشمارد كه مىی ناآگاه ابژهآن و به اصطالح كندذهن 

از اين منظر، استفاده از  پيداست كه .كشدپيروی از رهبری نمىجستجوی يک ناجى و دست از گاه است و هيچ

توسط فنون نوشتاری و بايد ی ناآگاه ين صورت كه اين ابژهبه ا. شودهرمنوتيک به عنوان زبان هنری نيز موجه مى
 البته محمد رضا نيكفر .شود هدايتبه اصطالح ضروری يک تصميم اتخاذ به سوی  آگاه  ظاهرًایيک سوژهسخنوری 

كه گذارد  انگشت مىوی همواره بر اين نكته. كندكتمان نمى به هيچ وجه خود را نيزفعاليت تئوريک ی انگيزه

به اين صورت . گيردهمواره از پوچى تصميم مىبه دليل هراس و نگرانى از مرگ مصمم است و غيرآگاه و ان" وددرجاوج"
بنابراين اتفاقى نيست كه وی از يک سو،  ١٣٠.سازدرا بر زبان وی جاری مىتصميم  است كه "روح زمان"  اينكه انگاری

است از اين طريق  تنها  وكندتنفيذ مىپذيری ری و مسؤوليتخودمختااست كه به ملت رهبر  تنها اين شود كهمدعى مى

ی بى محابا به تبرئه" رويداد"با استفاده از مفهوم هرمنوتيک و به شرح زير  و از سوی ديگر، ١٣١آيدملت به خود مىكه 
   : پردازدهايدگر از همكاری با حزب ناسيونال سوسياليسم آلمان مى

                                                 
١٢٩ Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und epikurischen 
Naturphilosophie, in: MEGA I, ١/١, Berlin (ost), S. ١٣٨ 
١٣٠ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٢١٨ 
١٣١ Vgl. ebd., S. ٢٥٠ 
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كند و فكركردن مصمم به روش وجود تاريخى مستلزم آن است كه متفكر ر مىبه روش وجود تاريخى فك] هايدگر[»
-گونه تشريح كند كه انگاری وجود با ما از زبان خود سخن مىوجود تاريخى از خود سخن نگويد، بلكه همه چيز را اين

ين مفهوم قابل تعريف ا. (...)  از روح است"رويداد"هگل يک گونه كه است همان از وجود "رويداد"هايدگر يک . گويد

 "مورد" يک "رويداد"  مفهوم. (...) است"رويداد" پوچى "از جمله"همه چيز و .  است"خاتمه ناپذير" "رويداد"نيست، زيرا 
 و نه "مورد" است و وجود نه يک "حقيقت وجود"يافته تصور كرد، در نظر ندارد، زيرا آن را موضوعيتتوان آنكه مى

خيز متقابل مابين انسان و خدايان است "، يعنى "مورد مابينى"آن يک . باشد، مى"د استكه مور"تمامى آن چيزی 

.(...)»١٣٢  

پاسخ اين . معجزه آسا استدر شكل هرمنوتيک آن واقعًا زبان هنری كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

و جنگ جهانى دوم را به عهده آلمانى يسم ی ناسيونال سوسيالاجعهعواقب فچه كسانى كه پرسش از محمد رضا نيكفر 

مواجه " رويداد" به عنوان مفهوم تاريخىيک با فقط به اين دليل كه انگاری ما !  هيچ كس: به اين عبارت است؟گيرندمى
-كه اكثريت قابل مالحظهآيد  به نظر مىجا طرح اين مسئله ضروریاين. غير قابل شناخت است" رويداد"هستيم و خود 

 ياليسم مانند هايدگرسپردازان ناسيونال سوشمارد و نظريه مى"فاشيسم را نه يک عقيده، بلكه يک جنايت" آلمان ی مردم

هايدگر  برای نمونه ی است كهجا نقد همان رابطه منظور اين١٣٣.خواندمى" جنايتكار ميز تحريری"را و كارل اشميت 
فيلسوف  دهد، مى عامقتلجنگ و به فرمان رهبر  صورت كه به اين. آوردپديد مىو وطن ملت  ،فيلسوفرهبر، ميان 

 ،تىراسيسهای جنايتدر را ، زيرا ظاهرًا منافع آتى خود پوشاندی عمل مىجامهها به آنملت  و سازدموجه مىها را آن

  .بيندمىجهان و تسلط بر گسترش سرزمين وطنى جنگ جهت 

در حالى كه عارف دينى از .  صورت دين، فلسفه و ايدئولوژی مواجه هستيمجا با اشكال ناب متافيزيكى بهما اينبنابراين 

كشد، فيلسوف ناپذير و ابژكتيو تاريخ را به پيش مىگويد و ايدئولوگ روند اجتنابدست تقدير و قسمت سخن مى

سر آلود متافيزيكى و مهاسرارآميز جا با همان اشكال ما اين. شودمى" رويداد"مانند مفاهيمى هرمنوتيكى  تفسير متوسل به
ذاتى تضادهای دروناز ی مادی، يعنى  زمينه همينگويىخودگسيختگى و از خودتناقضكه البته از همو كار داريم 

به بيان ديگر، عارف  .سازندكنند و مانعى در برابر خودآگاهى طبقاتى مىرشد مىداری در نظام سرمايهپراكسيس مولد 

قدرت خواهند كه از طرح انتقادی وقايع تاريخى صرف نظر كنند و از مخاطبان خود مىدينى، ايدئولوگ و فيلسوف 
طبيعى و فراتاريخى و تفاسير هرمنوتيكى از ماورایناب تصوارت آن در اختيار مقلد و پيرو به عنوان را تشخيص خود 

بايد كار مزدی بردگى يى، قانون ارزش و توليد كاالبه اين ترتيب، . اندها برايشان تدارک ديده كه آنمعنى وجود بگذارند

ی جا بايد طبقه اين.ها تضمين گرددادامه بيابند و ارزش افزايى سرمايه بايد از طريق استثمار نيروی كار و تحميق انسان
   .كارگر به انفعال كشيده شود و از شركت در نبرد طبقاتى ممانعت كند

در نظر جا اينبايد اين مسئله را   محمد رضا نيكفر،ی هرمنوتيكىيرهاتفستوجيهات فلسفى و با وجود تمامى بنابراين 

البته . ه استبا شكست قاطع مواجه شدهم از نظر تئوريک و هم در پراكسيس سياسى هايدگر ی فلسفهداشت كه 

                                                 
١٣٢ Ebd., S. ٣٠٤f. 
١٣٣ „Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!“. „Schreibtischtäter“ 
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 داروينيسم ايدئولوژی سوسيال ـبا استناد به های آلمانى فاشيستبسيار خوشبين بود كه در فعاليت فلسفى خود هايدگر 
توتاليتر همان راهى را به سوی جنبش زنند و با ادغام ملت آلمان در يک دامن مىدر كشور به يک گرايش راسيستى 

بيرون موجود راری ضطوضعيت ارا از انگاری مردم آلمان گشايند كه  جهان قديمى و ماقبل از دوران مدرنيته مىیاحيا

است و نه فيلسوف خدا شود كه نه ارها در دفاع از هايدگر مدعى مى با وجودی كه محمد رضا نيكفر ب١٣٤.آوردمى
وی سياسى ی فلسفهپراتيک شكست تئوريک و بست بنبه ی در خفا  اما و١٣٥ است،تخريب جهان يک خالقيت الهى

-رح مىجا پرسش طاين. يابيممىديالكتيک به وی ی جسته و گريخته مصداق اين نظريه را در استنادما . كنداعتراف مى

شود كه محمد رضا نيكفر چه نيازی به ديالكتيک دارد، در حالى كه وی تا كنون هرمنوتيک را منطبق با وضعيت 
اين اصل تأكيد چنين بر ی همو.  استخوانده" ی دينىتجربه"در پيروی از هايدگر ديالكتيک را  و شمرده" وجوددرجا"

به شرح زير سپس  ليكن ١٣٦تجوی بررسى سنتزوار بوده است،كه نه روش هايدگر ديالكتيكى و نه وی در جسكند مى

   :شودمدعى مى

ی افراطى ی اصلى را بر يک نقطهشود كه اگر انسان لحظهديالكتيک از تصميم ـ واقعه توسط هايدگر چنان طراحى مى»

   ١٣٧«.سازدقرار دهد، متن خود را به طرف ديگر جابجا مى

دهد، هيچ جا ارائه مىكند، اين تعريف از ديالكتيک كه محمد رضا نيكفر اينىی نقاد مالحظه مگونه كه خوانندههمان
با آن به همين منوال، . نداردبه بحث گذاشتم،  در اين نوشته كه منارتباطى با ديالكتيک در مضمون ماركسى آن 

ی سازد، فلسفهسته مىگونه كه ماركس به درستى برجهمان. ديالكتيک در مضمون هگلى آن نيز به كلى بى ارتباط است

 اسپينوزا، "گوهر"، اول، مفهوم داردسه جز متفاوت آن ديالكتيک و  ١٣٨شده استمدرن ملى استوار هگل بر اساس اقتصاد 
الهيات اسپينوزا ليكن  ١٣٩.است" روح مطلق"ها در  فيشته و سوم، وحدت ضروری و متضاد آن"ی خودآگاهىفلسفه"دوم، 

در حالى كه . شماردشود، در حالى كه هايدگر اصوًال طبيعت را غيرقابل شناخت مىجيه مى تواستناد به شواهد طبيعىبا 

و در يک حركت " خود قضيه"ی فيشته به كلى از طبيعت مستقل شده است، هگل با استناد به مفهوم سوژه در فلسفه
 در نقد اقتصاد "كاال"مفهوم يان ديگر، به ب. رساندمى) روح مطلق(و سوژه را به وحدت ) طبيعت(ديالكتيكى از تفكر، گوهر 

من " تعميم به معنى" روح مطلق"جا اين. آليستى هگل استی ايدهدر فلسفه" خود قضيه"سياسى ماركس همان مفهوم 

ها در پرتو حق اگر انسانبه اين صورت كه . استی حق  تحت تأثير فلسفهافكار عمومىايجاد ، يعنى "ما سوژه"به " سوژه
پيداست كسى كه دسترسى . خواهند شديافته و خردمند ی آشتىموفق به تشكيل يک جامعه،  كاال زندگى كنندمالكيت از

به ابزار كار جهت توليد كاال ندارد، بايد نيروی كار خود را به صورت كاال به بازار عرضه كند و در واقعيت به بردگى كار 

" قرارداد"، در نتيجه به استآگاه " حق مالكيت ديگری"با " منحق مالكيت "جا كه هگل از تضاد از آن. مزدی تن دهد

                                                 
١٣٤ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٢٦٧ 
١٣٥ Vgl. ebd., S. ١٥٤ ,١٤٩ 
١٣٦ Vgl. ebd., S. ٢٥٩ ,١٤١ 
١٣٧ Ebd., S. ٢٢٦, und vgl. S. ٢٣٦ 
١٣٨ Vgl. Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch - Philosophische …, ebd., S. ٥٧٤ 
١٣٩ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Die Heilige Familie, in: MEW, Bd. ٢, S. ١ff., Berlin (ost), S. 
١٤٧ 
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به صورت ظاهرًا را ذاتى درونكه اين تضاد شود مىمتوسل نامد، نيز مى" كليت عرفى"و " اعالحضرت مطلق"را كه آن
يک رسند و  اين ترتيب، منطق تضاد با منطق تاريخ در علم منطق هگل به وحدت مى به.متعارف آن برطرف سازد

  ١٤٠.دهند مثبت را به مخاطب خود نويد مىیآينده

در ارتباط  مدرن ملى اقتصادبا ی بورژوايى و مستقيمًا جامعه آلبيان ايده ی هگلفلسفه ديالكتيک در بنابراين مضمون
" جاوجوددر"ی مادی زيست  زمينهبهآن سوی تحقيقات تجربى بر پا شده و اصوًال ی هايدگر است، در حالى كه فلسفه

 يابد كه انگاری ازدست مىظاهری ى به يک دوگانگدر لوای ديالكتيک با تمامى اين وجود محمد رضا نيكفر . پردازدنمى

ی يک نتيجهيعنى  ،هاهر دوی آننفى ها، بلكه  آن و وحدتنه تقويت سانی همابژهمقوله و يا دو دو ، دو پديدهتقابل 
تخريب در تخريب منجر به انگاری كه . ريكاتور مسخره از ديالكتيک مواجه هستيمجا با يک كاما اين. ديآپديد مىمثبت 

و خردمندی يافتگى دزيسيونيسم در دزيسيونيسم منجر به بازتاب  نهيليسم در نهيليسم منجر به وجود معنايى،سازندگى،

ها مقوله به ذات درونى  استعال در استعال منجروسوژه اوی كزدگى منجر به عطش كنجزدگى در حيرتحيرت، نظريه
رياضى مواجه ی سادههای فلسفى، بلكه با معادالت مقولهو ی اجتماعى هاپديدهجا نه با انگاری كه ما اين ١٤١.شودمى

ضروری ی نقاد اين نوشته به خوانندهجا هشدار اينالبته .  خواهد شدمثبتبرابر با هستيم و منفى در منفى بدون ترديد 

به اين دليل كه . اشتباه گرفته نشودكفورت ندر آموزشگاه فرا" ديالكتيک منفى"ا  بمسخره معنى و بى كه اين روشاست 
 ناگوار تجربياتنقد  شرق و غرب اروپا و  درهای سوسياليستى جهت پاسخ فلسفى به شكست جنبشهوركهايمر و آدورنو

 جااين. متكامل كردندگرايى  مثبتنقد جهت  راشناسى انتقادی  كه جامعهاستالينيسم در شوروی و فاشيسم در آلمان بود

در تئورى و ناتوانى  كسيستاب پرا گرايى به معنى ناتوانى سوژه از درک وقايع ابژكتيو و به معنى امتناع سوژه از باز مثبت
ت به معنى ضرور" ديالكتيک منفى"به بيان ديگر،  ١٤٢. استيش سوبژكتيو خوبا ذهنيتوقايع ابژكتيو انسان از تطبيق 

 دستور درمحمد رضا نيكفر را چنين  همهايدگر وگرايى است كه البته بدون واسطه نقد مثبت" گرانقد منتقد مثبت"

 ١٤٣.دهدفعاليت تئوريک قرار مى

سطحى و ی برخى انتقادها برای خالى نبودن عريضه ضروری است كه محمد رضا نيكفرنيز جا طرح اين موضوع البته اين

نقش " وجوددرجا"يا " وجود"روشن نيست كه هايدگر نزد به اين عبارت كه . آورديدگر وارد مىی هابه فلسفهجانبى 

 راه حل وی جهت بيان منطقى و تحول و" زمانمندی"وی به دليل فقدان مفهوم " وجود و زمان"ی پروژه را دارد، سوژه
، بنياد متدولوژی خود گذاردا بى جواب مىهای خود رپرسشچنين همهايدگر  .اندمواجه شدهشكست با " وجود"ی ممكنه

بنيادگرا، هايدگر ی ها، فلسفه افزون بر اين.دهدتغيير مىهمواره را " وجوددرجا"معنى مفهوم و سازد را متزلزل مى

                                                 
ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٤٠

   ادامه، برلين٤٩ی صفحه
١٤١ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٣٧٧ ,٣٤٥ ,٢٧٨ ,٢٣٦ ,٢٢٧ 
١٤٢ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, ٥. Auflage, erste 
Auflage (١٩٧٦), Frankfurt am Main, S. ٧f., und  
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main, S. ٢٣ ,.٩f. 
١٤٣ Vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, in: Gesammelte Schriften Band ٦, Rolf Tiedemann 
(Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff., Frankfurt am Main, S. ١٤٤    
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ی فلسفه كليت ی محمد رضا نيكفر نه فراروی ازليكن انگيزه ١٤٤.شودشهرستانى است و تا حدی دچار پيامبری مى
 به فيشته،كند و با استناد اصوًال به منتقدان هايدگر رجوع نمىاز اين بابت، وی . كه ترميم و تكميل آن استهايدگر، بل

را نه و سرانجام مشكل آنی وی است  فلسفهیتنها در پى احيا  كارل اشميتهوسلر، نيچه وديلتى،  اليبنيتس، دكارت،

را به  آنی احياراه حل به اصطالح ويابد مىی گذشته به سوآن در سمت گيری   بلكه،در روش هرمنوتيک و محتوا
    :دهدارائه مى" پرش"مفهوم هرمنوتيكى از طريق شرح زير 

كه ] جهان[ی شده و در يک گوشهدهد كه به متفكر در يک وقت جهانى كه منظمتفكر در پرش يک روحيه به خرج مى»

ود؟ آن بايد از خود نتواند ادعای وجود را بش توسط آن متفكر مىآيد كهاين روحيه از كجا مى". يورش ببرد"سالم مانده، 
توانيم ما مى. است" تردست"كند، زيرا آن در ماهيت خود وجود خود را در روحيه به سوی ما ارسال مى. وجود بيايد

ا پرش را امتحان تردستى وجود را در ابتدا وقتى تجربه كنيم، اگر وجود خود را به سوی ما ارسال كند، يعنى وقتى كه م

. را بشنويماما ما در وضعيتى نبوديم كه آن. فهميم كه وجود هميشه با ما سخن گفته استما پس از پرش مى. ايمكرده
تفكر ما جايگاه . گويدپرسيم كه آن از كجا سخن مىشنويم، اما نمىرا مىبرای نمونه، البته ما ادعای منطق از آدرس آن

در حقيقت "بنياد  از ىمنطقتفكر . (...) يابيم، زيرا از مكان ابراز آن بسيار دور هستيمقيقتش نمىرا در حبنياد  از ىمنطق

   ١٤٥«.اندازداست، اما آن به صورت يک منطق از موجود طنين مى" يک منطق از وجود

 ن عبارت كه به اي.ی هايدگر را حل و فصل كرده استكند كه مشكل فلسفهبه اين ترتيب، محمد رضا نيكفر گمان مى

كه اين آينده ماند مىپاسخ بى  پرسش جا ايناينالبته . شودالهام گرفته نه از گذشته، بلكه از آينده بايد " وجود" معنى

 دموكراتيک و سوسياليستى  سكوالر،ی مدرن،جامعههويت فراملى و يک كدام آينده است؟ آيا منظور از آينده يک 
تفكر "شود كه  مدعى مى،بيند، زيرا از يک سوها نمىرای پاسخ به اين پرسشالبته محمد رضا نيكفر نيازی باست؟ 

افزايد كه ، در حالى كه از سوی ديگر، به آن مى"ی وجود استهمواره بايد در راه باشد و در راه بودن به معنى آينده

  ١٤٦."وجود اصوًال به معنى زمان است و زمان آينده ندارد"

ی ، فلسفهبود، دموكراسى و سوسياليسم جهان مدرن آيد، وی شديدًا مخالفيدگر بر مىهانظريات جايى كه از تا آن

گرفت موضع مى انههنر مدرن قاطعو صنعت  مدرنيزاسيون در برابر، خواندمىجهان مدرن " ارواح كوتوله"ذاتى را درون

اما  ١٤٧. را به ساحل نجات برسانندخواست كه شهامت به خرج بدهند و با آمادگى برای مرگ وطن خودها مىو از آلمان
 بسيار ناگوار اين ساحل نجات كه قرار بود تحت تأثير فيلسوف و رهبر پديد بيايد منجر به جنگ جهانى دوم و عواقب

ها ی انسانو اراده طبقاتى خودآگاهى استقالل، ،جا با انكار توان خالقيت، شناختما اين. آن برای ملت و كشور آلمان شد

ی نيز در پيروی از فلسفه محمد رضا نيكفرمواجه هستيم، در حالى كه و تشكيل يک نظم نوين نى جامعه جهت دگرگو
كه قادر به تصاحب خود تكه و پاره شده است چنان  قديمى "وجود"انسان در يک كه شود مىمدعى  ،از يک سوهايدگر 

                                                 
١٤٤ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٢١٤f., ٢٢٢f., ٢٨٣f., ٣٧٩ ,٣٤٦ ,٢٩٩ 
١٤٥ Ebd., S. ٣٨٩ 
١٤٦ Ebd., S. ٣٩٠ 
١٤٧ Vgl. ebd., S. ٣٧٩f., ٣٨٨ 
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تر و تر، موزونزندگى دينى به مراتب غنىه كند ك بر اين نكته تأكيد مى،شود و از سوی ديگرنمىاز طريق تفكر 
  ١٤٨.استتر از جهان تحقيق و تئوريک رنگارنگ

گيرد، نزد ماركس جهان دنيوی صورت مىنسبت به جهان دينى ارجعيت ما با اين كشمكش نظری كه پيرامون اعتبار و 

شود، مىها و منجر به رستگاری آن  مؤمنانكاریدر حالى كه پلوتارش مدعى بود كه دين مانع گناه. شويمآشنا مىنيز 
و بى محتوا به كلى ها را و زندگى آنها را سلب خرد و اراده  انسانشمارد، زيراماركس ايمان دينى را بدترين گناه مى

-ارتجاعى به دست، يعنى با پسامدرنيسم به عنوان يک واكنش فوق"انهدام خرد"جا با ما اينبنابراين ١٤٩.كندمىتوخالى 

 توان وطبقاتى مواجه هستيم كه مضمون آن ناتوانى انسان از خودآگاهى مدرن عصر و ی انقالب كبير فرانسه آوردها
محسوب محمد رضا نيكفر نيز فلسفى تحقيقات ی كه البته به شرح زير نتيجه ١٥٠ است و جامعهزندگى خويشمديريت 

  :شودمى

تشخيص توانيم  آيا ما مىدروغ وجود در دسترس هست؟ حقيقت و پرسش اين است كه آيا يک معيار برای تمايز ميان»
معياری برای : كند؟ جواب هايدگر به اين عبارت است كه وجود خود را در حالت پيش رو مخفى و يا ظاهر مىبدهيم

آن غير قابل ارزيابى . سازدگاه قابل تشخيص نمىتشخيص حقيقت وجود در دسترس نيست، زيرا وجود خود را هيچ

-مىبنياد بنياد، به صورت وجود . استبنياد عاری از بنياد وجود يک .  بودن آن است"غير منطقى" وجود "منطق". است

ی دهد ـ و به صورت ورطهقرار دارد و از اين رو، وجود خود را به صورت ظهور نشان مىبنياد ی گذارد ـ در اين خلسه

  ١٥١«. قرار داردكشد ـ در اين غيبت آنعقب مىبنياد نابودی خود را به صورت 

هرمنوتيک، استقالل از پراكسيس مولد جنجال های اسرارآميز، كند، طرح پرسشی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
و محصول " مدفوع فلسفى"ها را به درستى  كه ماركس آنآورندپديد مىنيز را فلسفى توهمات و زبان هنری يک چنين 

 مبهمى  صفحه را سياه كرده است كه يک چنين گزارش٤٠٠ حدود جانيكفر اينضا محمد ريعنى . نامدمى" خودارضاعى"

جا فقط كافى اين.  است نيز كه البته مصداق سرگردانى فلسفى خود وی بشخصهدهدارائه به ما " وجود"را از حقيقت 
به اين صورت كه . پى برد" وجود"به معنى ماترياليستى ـ ديالكتيكى تا است كه به جابجايى سوژه با ابژه پايان داد 

معنى "جايگزين طبقاتى و آگاهى " وجوددرجا" جايگزين  ماترياليستىوجود، "موجود نگران"جايگزين " موجود فعال"

" وجود"با " وجوددرجا" و ماجراجويى شويمبا پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه مىبدون واسطه ما از اين پس، . دنگرد" وجود

                                                 
١٤٨ Vgl. ebd., S. ٣٤٧ ,٣١ 

، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، ئيسم كارل ماركسايمان و انديشه ـ فعاليت سياسى در پرتو آته): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٤٩
   ادامه، برلين١٦٧ی صفحه

ارتجاعى به دست های فوقرا به بررسى فلسفى و نقد واكنشعنوان كتابى از جورج لوكاچ است كه وی محتوای آن" انهدام خرد"م  مفهو١٥٠
راند و العاده ميان خردگرايى و خردستيزی سخن مىبه اين ترتيب، وی از يک نبرد خارق. آوردهای انقالب فرانسه اختصاص داده است

كشد و سرانجام  را از فريدريش شلينگ تا كارل اشميت به عنوان نمايندگان خردستيزی عصر مدرن به بند نقد مىنظريات انديشمندان آلمانى
ی سوسيال داروينيسم و نژادپرستى را به صورت شكست كلى خردگرايى و پيروزی ايدئولوژی دولت امپرياليستى آلمان جهت تعميم انديشه

  .خواندی پيشافاشيستى مىرا يک فلسفهی هايدگر ياد كرد كه لوكاچ آناز نقد فلسفهاز جمله بايد . كندكشورگشايى تشريح مى
Vgl. Lukacs, George (١٩٥٥): Die Zerstörung der Vernunft, Berlin, und 

 و انديشه، جلد ی بورژوايى؟ آرمانادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحالل تفكر و نظم جامعه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين٢٠١ی چهاردم، صفحه

١٥١ Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٣٩٤ 
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ها ، زيرا آنآيد پديد مىها از وجود ماترياليستى آن مزدین صورت كه آگاهى طبقاتى كارگرانبه اي. يابدنيز خاتمه مى
ها با آن  ليكن آگاهى آن.كنندتوليد و توزيع مشاهده و احساس مىسپهر در داری را ذاتى نظام سرمايههای درونتضاد

 در يک بستر مشترک تاريخى و  وولوژیبه صورت دين، فلسفه و ايدئی حاكم طبقهكند كه قدرت ذهنى تالقى مى

ی كارگر تحت تأثير يک اگر طبقه. پديد آورده استفرودستان جامعه و انفعال  خود قدرت مادیحكيم تجهت فرهنگى 
پيداست كه زند، ببه يک پراكسيس انقالبى دامن طبقاتى گرا قرار بگيرد و با كسب خودآگاهى تئوری انتقادی و عمل

، يعنى  متضاد سوژه با ابژهدوگانگىاين جا يابد، زيرا اينخاتمه مىنهايتًا نيز برای آن " وجود"ون  پرسش پيرامیمسئله

ی حاكم يک تحول قابل مالحظه را در ليكن اگر طبقه. رسد اتمام مى آشتى وبهها  در وحدت آنتناقض وجود با آگاهى
وليد مستقر سازد، مطالبات صنفى كارگران را در نظر آوری نوينى را در روند ت يعنى فنپراكسيس مولد پديد بياورد،

ی خودكرده و تفرقه ترميم سازد و منجر به تفرقهتفسير و قدرت ذهنى خود را ها رسميت قانونى دهد، بگيرد و به آن

، ضاد متاين دوگانگىبلكه شود، با شكست مواجه مىی كارگر ى طبقهانقالب خيزش  نه تنها، پيداست كهشودميان كارگران 
 ی حاكمطبقهجايگاه تثبيت تحكيم منافع و برای راه ديگر . يابدمىادامه  نيز "وجود"با " وجوددرجا" جنجاليعنى اسرار و 

ی هايدگر به بهترين  سركوب جنبش كارگری، يعنى استقرار فاشيسم است كه البته فلسفهاعمال خشونت غيراقتصادی و

به . دهمجا نيز به ابتكار نوشتاری خود ادامه مىن جهت مصداق اين نظريه اينم. آوردرا پديد مىوجه ممكنه تئوری آن
كنم كه به  جايگزين مى"ايدئولوژی آلمانى" كتاب را در يک نقل قول از" وجود مادی"و " الهام"هوم اين عبارت كه مف

ی هايدگر در فلسفهوژه با ابژه  عواقب جابجايى سو) "موجود نگران"(شناسى كذب  انسانی نقاد را باشرح زير خواننده

  :بيشتر آشنا سازم

. شودجا از زمين به سوی آسمان رفته مىپياده، اين كه از آسمان به زمين هايدگری كامًال بر عكس نسبت به فلسفه»

م كداكنند، مىچيزی را پيش خود تخيل و تصور گويند، چه ها چه مىشود كه انسانعزيمت نمى نظر يعنى از اين نقطه

از آن به كه شود عزيمت نمى  شدهالهام گرفتهو ، متخيل های گفته، متفكر، متصورچنين از انسانهم، گيرندالهام را مى
و   شدهعزيمتها های واقعى و فعال و از روند زندگى واقعى آناز انسان] بلكه[برسد، صاحب اندام های زنده و انسان

آلود در مغز توليدات مهبه همين صورت  .شودتشريح مىنيز وند زندگى رين ايدئولوژيک و پژواک اهای تكامل بازتاب

اخالق، جا ديگر  اين.اند مادی آميخته شدههای ضرورتابو تجربى بديهى، تعالى ضروری روند زندگى مادی، ها انسان
ها آن. كنندحفظ نمىتقل را يک ظاهر مسبيش از اين ها با آنمتناسب دين، متافيزيک و ساير ايدئولوژی و اشكال آگاهى 

- مادی خود را متكامل مىات هايى كه توليدات مادی و مراودفاقد تكامل هستند، بلكه انسانها فاقد تاريخ هستند، آن

-مىنرا معين   مادیوجودآگاهى . دهندتغيير مىنيز  تفكر خود را اتتفكر خود و توليد، ت خوديها واقعبا آنهمراه  ،كنند

    ١٥٢«.كندآگاهى را معين مى  مادیودوجكند، بلكه 

 تنها از "وجود"ت و هسمعياری برای تشخيص حقيقت وجود در دسترس كند، اما ا وجودی كه هايدگر انكار مىبنابراين ب

آورند ، ايدئولوگ و فيلسوف آن اشكال متافيزيكى را پديد مى دينىعارف، زيرا آيدبه نظر مى غير قابل تشخيص ،اين رو
. كشيده شوندخودكرده  و به ازخودبيگانگى و انفعال ها تجربه كنندن مزدی وجود مادی خود را تحت تأثير آنكه كارگرا

                                                 
١٥٢ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٢٦f. 



٥٢ 

 

چنين همو گردد، بلكه نه تنها نقش دين، فلسفه و ايدئولوژی به عنوان آگاهى از جهان وارونه افشا مىجا اينپيداست كه 
وی ی فلسفهی وی بشخصه و آن كسانى كه از مسئلهو فلسفى آزاد توهمات از " رويداد از وجود"هايدگر به عنوان نقش 

  . شودقضايى مىـ جنايى وضوع پيگرد بديل به م، تاندپيروی كرده

  :نتيجه

است كه محمد ايدئولوژيک شكل آن د نقی هايدگر و فلسفه سستى و نقش متافيزيک در ی اصلى اين نوشته اثباتانگيزه

  : كندتأكيد مىبه شرح زير هايدگر به درستى  .آوردن پديد مىاز آبازسازی توسط رضا نيكفر 

در وجود اين . وجود اين موجود مال من بشخصه است. موجود كه بررسى آن وظيفه شده است، خود ما بشخصه هستيم»
  ١٥٣«.كندموجود خود آن نسبت به وجودش رفتار مى

پيداست كه اين اصل برای محمد رضا . دهدزارش مىبشخصه گيش ی خواز روحيهی خود فلسفهتوسط بنابراين هايدگر 

بنياد تئوريک و شناسى، روش شناختاز ذاتى  درون، زيرا وی بى محابا، يعنى بدون يک نقدكندنيكفر نيز صدق مى
در دو كالبد متفاوت مشترک جا با يک روح ما اين. پردازدمىآن به بازسازی و دفاع از ی هايدگر  فلسفهعواقب تجربى

روش يک ، زيرا اين حق مسلم هر فيلسوف و هر محققى است كه آيدجا هيچ مشكلى پديد نمىتا اين. اجه هستيممو

. شناسى خود را به پيش براند و از آن دفاع كندی جامعه پروژه،شناسى را انتخاب و با استناد به منابع به خصوصشناخت
پرداز نظريه"، "گرای سوسياليستى چپروشنفكر"ه عنوان شود كه محمد رضا نيكفر بمشكل فقط از زمانى آغاز مى

مدار اعم از  ه ايدئولوژِی هويتمخالف سرشناس هرگون "،"ستيزترين متفكران ناسيوناليسميكى از برجسته"، "سكوالريسم

اجه نيستيم كه از جا فقط با يک سؤتفاهم موما اين. شودمعرفى مىبه جامعه " منتقد اسالم"و " خداناباور"، "و يا ملى ىدين
به اين . دهداز آن به ما گواهى مىنيز  فارسى پديد آمده است، زيرا كار برد اجتماعى محمد رضا نيكفر یپدياطريق ويكى

شود، بلكه بر روش تفكر بسياری از  محسوب مى"راديو بى بى سى"پرداز پر و پا قرص صورت كه وی نه تنها نظريه

- اپوزيسيون جمهوری اسالمى نيز احاطه يافته است، در حالى كه روش شناختاليست سوسيو سكوالر دموكرات، محافل 

  . باشدمىو ضدمدرن ی وی پيشافاشيستى شناسى وی هرمنوتيک و فلسفه

كننده و تئوری وی ذاتى و نفىنقد درونشناسى ماركس جا مستند و مستدل كردم، روش شناختگونه كه اينهمان

وجود با "ی كند و رابطهلكتيكى است كه البته بدون واسطه بر پراكسيس واكنش مىماترياليسم تاريخى ـ ديا
وجوددرجا با "ی هايدگر معطوف به هرمنوتيک در برابر فلسفه. آوردپديد مىها  جهت رهايى انسانرا" وجودبايستى

سازد، بلكه موجه مى" رويداد"ی حاكم را از طريق مفهوم های تاريخى طبقهاست كه البته نه تنها تمامى حماقت" وجود

يک تأسيس و اهداف در برابر و سرانجام كشد  مى انقياد ايدئولوژی و اهداف فيلسوف و رهبر را نيز به"ی واقعىسوژه"
برای هر وی ، زيرا يابيمجا دليل شهرت محمد رضا نيكفر را نيز مىدر همينما . سازدبه كلى منفعل مىحزب توتاليتر 

جا با يک دكان چند نبشه برای كاسبكاری سياسى مواجه انگاری كه ما اين. كندعرضه مىرا الل فلسفى متقاضى يک استد

اسالميان و يعنى  سرخ،  وسياه ضد انقالب نه تنها حكومت مستبد شاهنشاهى، بلكه  ویكهصورت نخست به اين . هستيم

                                                 
١٥٣ Heidegger, z. n. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٩٥ 
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ه هيچ كس نبايد مسؤوليت و عواقب تشكيل نظام انگاری ك. كندمىتبرئه نيز ای و فداييان اكثريتى را جماعت توده
" رويداد از وجود"، بلكه های سياسى اين جرياننه سركردگانانگاری كه . جمهوری اسالمى در ايران را به عهده بگيرد

جا با يک ما اين. شوندمحسوب مىی انسانى و اجتماعى  اصلى اين فاجعهانمسبب) هگل" (رويداد از روح"و يا ) هايدگر(

- هم انفرادی وو، منافع طبقاتى مقاصد جنايىشويم كه برای مىهای فعال و منفعل سياسى مواجه ی وسيع از جريانشبكه

، پاسداران و آخوندها،  شوينيستطلبان سلطنتاز. يابنديک توجيه فلسفى مىی خود كردهخودهای حماقتچنين 

تا افراد گرفته  روشنفكران دينى و طلب و اصالحمذهبى، ملى یهاجريان، "های اسالمىماركسيست"، جنايتكاربسيجيان 

 كه بر خالف آگاهى و ی تاريخى تلقى كنندالعادهی خارقتوانند خود را قربانى يک واقعهطلب و دو سوخته مىفرصت
  .ها به وقوع پيوسته استی آنارادهخارج از 

كند، بدون ترديد در و دروازه را چنين حل و فصل مىن را اينپردازد و مسائل قيام بهمگونه به تاريخ مىهر كسى كه اين

در ترويج اين بى نيز بشخصه البته محمد رضا نيكفر . گذارد كه اين تجربيات تلخ تاريخى دوباره تكرار شوندگشوده مى
 عنوان كه با همراهى مراد فرهادپور و تحتی سخنرانى برای نمونه وی در يک جلسه. پرنسيپى شديدًا فعال است

 در حالى كه از وضعيت تشنجى خود در دوران قيام برگزار شد،) برلين (تدر دانشگاه هومبول" هرمنوتيک و سياست"

ی جهت مصداق نظريهوی . استنظام جمهوری اسالمى گر نيز قربانى شكنجهيک ادعا كرد كه حتا داد، بهمن گزارش مى
تقليد كرد كه مخاطبان خود را از طريق زندانى سياسى يک  به در حال شالق زدنگرا را خود حتا شدت تنفس شكنجه

 انگاری كه .هدف مورد نظر خود براند به سویها را جهت نفى خشونت آن و متقاعد سازدبه اصطالح اين زبان هنری 

دی جهت حفاظت از منافع ماخشونت ی حاكم از طبقه انگاری كه ،اعمال خشونت از پراكسيس نبرد طبقاتى مستقل است
و نيازی به خشونت مادی اسالميان  و انگاری كه سرنگونى خشونت مادی كندو تثبيت جايگاه اجتماعى خود استفاده نمى

    .نداردانقالبى 

به صورت يک با تشكيل جمهوری اسالمى ما ، چنين از ديدگاه محمد رضا نيكفر و همی هايدگربنابراين از منظر فلسفه
و ى بتجرو عواقب  ، خسارات اجتماعىجنايىمسؤوليت نبايد هيچ كس اجه هستيم كه مودر ايران تاريخى ی فاجعه

ی هايدگر برای اندازی است كه محمد رضا نيكفر با استناد به فلسفهاز سوی ديگر، چشم. را به عهده بگيردآنتاريخى 

ايفا  موهوم ی اين سناريوپيداست كه نقش فيلسوف را بدون ترديد خود وی در. آوردنظام جمهوری اسالمى پديد مى
 كه البته توسط يک حزب توتاليتر پديد شودمىو وطن ملت با  سياسى رهبری رابطهمابقى جريان معطوف به . كندمى

مستقيمًا را و سكوالريسم روشنگری رفرماسيون دينى،  يک جامعه كه تا كنون افكار عمومى داست كهچنين پيهم. آيدمى

مدرن و پيشافاشيستى ضداين نوع نظريات  قبول سر و كار نداشته است، برایانتقادی شناسى با جامعهه نكرده و بتجر
  . استمساعد بسيار 
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