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ديالكتيک يا هرمنوتيک؟ ـ نقدی بر كتاب "اصل دليل در نزد مارتين هايدگر" ،اثر محمد رضا نيكفر
فرشيد فريدونى
پيداست كه اصوﻻً تنها آن آثارى قابل مطالعه و مﻼحظه هستند كه با استناد به پراكسيس مستدل مىشوند و وقايع
ابژكتيو را در درک سوبژكتيو مؤلف آنها بازتاب مىدهند .به اين ترتيب ،بازتاب لحظات شواهد تجربى در ذهنيت
تئوريک يک مؤلف ممكن مىشود و از ابعاد زمانى و مكانى يک كليت پيچيده ،متنوع و مشخص ،يک شناخت مجرد و
نسبتاً معقول و معتبر به خوانندهی اين اثر منتقل مىگردد .هر كسى كه اين رابطه ،يعنى ارتباط پراكسيس با تئورى را
قطع كند ،بدون ترديد در پى ساختن دين ،فلسفه و ايدئولوژى است و از منظر متافيزيک ،انگيزهى توجيه اين جهان
وارونه و يا تشكيل يک جهان وارونهى ديگرى را در نظر دارد .هدف توجيه وقايع ابژكتيو تدارک ذهنيت ايدئولوژيک
جهت انفعال "سوژهی واقعى" است .اينجا انسانها بايد متقاعد شوند كه با وجود تضادهای درونذاتى نظم موجود ،اما
تداوم آن به نفع خود آنها است ،زيرا انگاری كه تحقق منافع آتى آنها فقط در حدود ساختار سرسخت و تحت
مناسبات منطقى نظم موجود تضمين مىشود .از اين پس ،وقايع ابژكتيو در چشمان ناظر به صورت "ابژكتيو" غلط جلوه
مىكنند و تداوم جهان وارونهی موجود برای وی ظاهراً خردمند ،ضروری و ابدی به نظر مىآيد .بنابراين چنين آثارى
اصوﻻً قابل مطالعه و رجوع نيستند و نقد و ارزيابى جامعهشناسانهی آنها فقط زمانى ضرورى مىگردند كه روش
شناختشناسى آنها در حال تسلط بر افكار عمومى و نتايج تفكر تئوريک مؤلف آنها در حال صعود به سطح گفتمان
هژمونيک يک جامعهی مشخص باشند .برای نمونه مىتوان اينجا از فعاليت تئوريک يک فيلسوف ايرانى به نام محمد
رضا نيكفر ياد كرد ،زيرا آثار وی به وفور مطالعه مىشوند و به نظر مىآيد كه روش تفكر وی بخش متنوعى از
روشنفكران دموكرات ،سكوﻻر و سوسياليست ايرانى را نيز تا كنون متأثر كرده است .ويكىپديای فارسى وی را به عنوان
"فيلسوف سياسى"" ،روشنفكر چپگرای سوسياليستى" و "نظريهپرداز سكوﻻريسم" معرفى مىكند .وی در سال ١٣٣۵
هجری ـ شمسى در اراک متولد شد و پس از اتمام رشتهی مهندسى شيمى در دانشگاه پلىتكنيک تهران به آلمان
مهاجرت كرد و به تحصيل در رشتههای فلسفه ،علوم سياسى و مطالعات خاورميانه پرداخت .وی سپس موفق به كسب
درجهی دكترا از دانشگاه كلن شد و انتشارات "پتر ﻻنگ" رسالهی دكترای وی را در رديف "نوشتههای دانشگاهى اروپا"
و با عنوان "اصل دليل در نزد مارتين هايدگر" در سال  ١٩٩٢ميﻼدی منتشر كرد.
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 ١من ترجمهی عنوان كتاب محمد رضا نيكفر را از سايت شخصى ايشان وام گرفتم .با اين وجود طرح اين مسئله را ضروری مىدانم كه اين
ترجمه نه تنها ناقص و فقط لغوی است ،بلكه مشكلهای مفهومى نيز پديد مىآورد .مفهوم آلمانى  Satz vom Grundدر واقع نتيجهی
دگرگونى مفهوم  Grundsatzاست كه ترجمهی آن به فارسى "اصل بنيادی" مىشود .در حالى كه محمد رضا نيكفر همواره از هستىشناسى
بنيادی نزد هايدگر سخن مىراند ،در صفحهی  ٢٧٠اين كتاب معنى مفهوم  Satzرا  Logosو سپس  Ratioمىخواند كه ترجمهی فارسى
آنها "تفكر منطقى" است .همانگونه كه خوانندهی نقاد در مسير اين نوشته متوجه خواهد شد ،از منظر فلسفهی هايدگر "بنياد" ملت
) (Nationو همچنين وطن ) (Heimatمحسوب مىشود .بنابراين ترجمهی كامل و مفهومى عنوان اين كتاب به فارسى "تعيين جايگاه تفكر
منطقى از بنياد نزد مارتين هايدگر" مىباشد.
Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung des Satzes vom Grund bei Martin Heidegger,
Frankfurt am Main
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محمد رضا نيكفر از سال  ٢٠١٢ميﻼدی تا هم اكنون در مقام سردبيری "راديو زمانه" مشغول به كار است كه بخشى از
هزينهی آن از طريق پارلمان هلند تأمين مىشود .البته از گذشتهی سياسى وی خبرهای موثقى در دست نيست .بنا به
گفتهی برخى از فعاﻻن سياسى ،وی يكى از اعضای سابق "سازمان چريکهای فداييان خلق ايران" )اكثريت( بوده و به
احتمال زياد در دوران قيام بهمن مانند اكثر قابل مﻼحظهی فعاﻻن سياسى ماركسيست ـ لنينيست در مبارزهی ضد
امپرياليستى و سرنگونى نظام شاهنشاهى شركت داشته و از "خط امام خمينى" پيروی كرده است .به نظر مىرسد كه
ايشان از تجربيات سياسى خود درس عبرت گرفته و در مسير تحصيﻼت خود ظاهراً به نتايج جديدی رسيده است .برای
نمونه ويكىپديای فارسى وی را به عنوان يكى از "برجستهترين متفكران ناسيوناليسمستيز" معرفى مىكند كه با هرگونه
ايدئولوژیِ هويتمدار اعم از دينى و يا ملى مخالف است .در حالى كه وی از حقوق اقليتهای ملى دفاع مىكند ،اما
منتقد جدايىخواهى است و با راه كارهای ناسيوناليستى و تجزيهی ايران شديداً مخالفت مىكند .اينجا وی همزمان به
عنوان يک "خداناباور" و از "منتقدان اسﻼم" نيز به عموم معرفى مىشود كه از موضع سكوﻻريسم به نقد تبعيضهای
ملى ،دينى و جنسيتى مىپردازد و مدافع آزادی اديان و برابری حقوق زنان و مردان است .بنابراين موضوع نوشتههای
وی در بيشتر موارد مربوط به نقد نظريات "روشنفكران دينى" و سكوﻻر و جريانهای سياسى مىشود كه فلسفهی
سياسى آنها ظاهراً فاقد يک واقعبينى ضروری است .از اين بابت ،وی در برابر دين اسﻼم ظاهراً موضع راديكال دارد و
"شريعت اسﻼم را فراموششدنى و نه اصﻼحشدنى" مىخواند .فعاليت مستمر تئوريک و مقام سردبيری "راديو زمانه" به
وی يک اعتبار خاص داده است كه از نظريهپردازی برای "راديو بى بى سى" گرفته تا سخنرانى در محافل دموكرات،
سكوﻻر و سوسياليست را نيز در بر مىگيرد .انگاری كه وی به مخاطبان خود همان نظرياتى را ارائه مىدهد كه آنها
انتظار شنيدن و خواندنشان را دارند .برای نمونه وی در دو مناظرهی سياسى كه با همراهى مراد فرهادپور در شهر
برلين برگزار شد ،شركت داشت .وی در يكى از آنها كه تحت عنوان "هرمنوتيک و سياست" در دانشگاه هومبولت
برگزار شد به فلسفهی شﻼيرماخر و گادمر پرداخت ،در حالى كه در يكى ديگر از آنها مسئلهی "بتانگاری" را با استناد
به نقد اقتصاد سياسى ماركس مطرح كرد .نمونهی بعدی سخنرانى وی در يک كنفرانس دو روزه با عنوان "همراه با
جنبش مردمى" در شهر كلن است كه آنجا بى محابا از روش هرمنوتيک جهت تكامل مفاهيم سياسى استفاده كرد.
صرف نظر از طرح اين پرسش كه آيا محمد رضا نيكفر از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس چه آموخته و
يا اصوﻻً چيز درستى را آموخته است ،ما اينجا با يک مشكل شناختشناسى مواجه هستيم كه تأثيرات تئوريک آن
عواقب بسيار ناگواری را در پراكسيس سياسى به بار مىآورند .دليل حساسيت من نسبت به فعاليت تئوريک محمد رضا
نيكفر بستگى به تجربيات ما ايرانيان در دوران قيام بهمن دارد .اينجا منظور من مشخصاً آثار على شريعتى از دوران
فعاليت تئوريک وی در حسينيهی ارشاد و تأثيرات آنها بر افكار عمومى نسل آرمانگرای عصر قيام بهمن است .البته
ايشان در آثار خود از "جامعهی بى طبقه" سخن مىراند ،در حالى كه روش شناختشناسى وی متافيزيكى و تئوری وی
يک تفسير از توحيد اسﻼمى بود كه البته با استناد به قرآن و تحريف تاريخ تشيع ،يعنى تمايز شيعهی علوی از شيعهی
صفوی موجه مىشد .محصول فعاليت تئوريک وی يک تصور غير تجربى از "امت اسﻼمى" در دوران معاصر و جهان
مدرن است .انگاری كه عاقبت جماعت شيعيان به صورت دست تقدير از پيش رقم خورده و "جبر كلى تاريخى" آنها را
در مسير يک حركت ذهنى قرار داده است كه روند قطعى آن كه البته از طريق ايثار و شهادت مؤمنان متعصب تشديد
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مىشود ،وحدت الله يكتا با جامعهی بى طبقهی توحيدی را پديد مىآورد و به شريعت اسﻼمى جامهی عمل مىپوشاند.
محصول اين تصوارت ناب متافيزيكى كه البته از زمينهی مادی ،بنمايهی شرعى و مسير تاريخ واقعى دين اسﻼم در
ايران به كلى مستقل گشته است ،اين بود كه بخش قابل مﻼحظهای از جوانان آرمانگرا و انقﻼبى در عصر قيام بهمن به
سلطهی افكار و اهداف مخرب اسﻼميان مرتجع و متعرض كشيده شدند .در حالى كه بخشى از آنها به هواداری از
آخوندها و به عضويت "حزب جمهوری اسﻼمى ايران" در آمدند ،بخش ديگری از آنها اسير يک موجود معلومالحال و
بدنام مانند مسعود رجوی و تشكيﻼت شبهفاشيستى وی به نام "سازمان مجاهدين خلق ايران" شدند .اينجا اصوﻻً تعيين
كننده نيست كه آيا على شريعتى يک چنين تصوری را از نتايج فعاليت تئوريک خود داشته و يا نداشته است .مسئله
اينجا بر سر عواقب فعاليت تئوريک وی است كه تأثيرات ارتجاعى آن يک چنين انرژی را در پراكسيس سياسى آزاد
كرده كه آثار تجربى و مخرب آن تا هم اكنون ،يعنى در دوران انحطاط افكار اسﻼمى ايرانيان نيز به خوبى مشاهده مى-
شوند .در حالى كه جمهوری اسﻼمى با شديدترين بحرانهای اقتصادی ،اجتماعى و سياسى مواجه و تار و پود ايدئولوژيک
آن به كلى گسسته شده است ،اما هنوز حدود  ٢هزار تن از اعضای "سازمان مجاهدين خلق ايران" در اردوگاه آلبانى در
خيال تصرف قدرت سياسى و تشكيل يک جمهوری اسﻼمى ديگر هستند كه به شعار سازمانى خود ،يعنى "ايران رجوی،
رجوی ايران" جامهی عمل بپوشانند .همزمان بايد از فعاليت اعضای "سازمان مجاهدين انقﻼب اسﻼمى" در ايران نيز ياد
كرد كه فلسفهی سياسى آنها همچنين از آثار على شريعتى مشروب مىشود .آنها نه تنها در "جنبش سبز" شركت
كردند ،بلكه برخى از آنها به عنوان بخشى از "اصﻼحطلبان حكومتى" از منتقدان سرسخت "وﻻيت مطلقهی فقيه" نيز به
شمار مىروند .با وجود تمامى اين تفاوتها ،تناقضها و رقابتهای تفسيری و نظری ،اما ما اينجا با اسﻼم به صورت يک
ايدئولوژی كلى مواجه هستيم كه يک ابزار حكومتى را جهت تحميق و تحقير انسانها در دست اسﻼميان مىگذارد و
تحقق اهداف شوم سياسى آنها را ممكن مىسازد.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تعميم يک تئوری ناب متافيزيكى منجر به آزاد شدن انرژی جهت فعاليت
مخرب و متعرض سياسى مىشود و نسلهای متمادی يک سرزمين را به اسارت اهداف سازمانهای فوقارتجاعى مى-
كشاند .مسئلهی من با فعاليت تئوريک محمد رضا نيكفر نيز از همين موضع قابل درک است .البته ايشان نيز مانند على
شريعتى از ضرورت تحقق اهدافى سخن مىراند كه كامﻼً انسانى و خردمند به نظر مىآيند ،در حالى كه روش شناخت-
شناسى وی نه تنها متافيزيكى است ،بلكه آن محتوای تئوريک كه وی اينجا پديد مىآورد ،توان اينرا نيز دارد كه بر
افكار عمومى مستولى شود" ،سوژهی واقعى" را به انفعال بكشد و بر اساس يک سوژهی كاذب استقرار يک نظام فاشيستى
در ايران را موجه سازد .به اين صورت كه ايشان به درستى قتل عام زندانيان سياسى و ايجاد خاورانها را محكوم مىكند
و همواره از ضرورت نفى تبعيض و خشونت و آزادی زندانيان سياسى در كشور سخن مىراند ،در حالى كه نظريات وی
با استناد به روش شناختشناسى و محتوای فلسفهی هايدگر موجه مىشود .همانگونه كه در جای ديگری و با استناد به
تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مطرح كردم" ،اجرای راديكال فلسفه" نزد مارتين هايدگر يک طرح
متافيزيكى و محتوای تئوريک فلسفهی وی قادر به توجيه "وﻻيت مطلقهی فقيه" در نظام جمهوری اسﻼمى و همچنين
استقرار يک نظام سكوﻻر فاشيستى در ايران است .بنابراين عضويت هايدگر در حزب "ناسيونال سوسياليسم آلمان" نه به
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دليل هراس از سازمان اطﻼعاتى گشتاپو و يا فرصتطلبى جهت كسب پست و مقام دولتى ،بلكه محصول پراكسيس
سياسى فلسفهی خود وی بشخصه بوده است.
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بنابراين من قصد دارم كه اينجا جهت نقد فعاليت تئوريک محمد رضا نيكفر تناقض روش شناختشناسى ديالكتيكى
ماركس را با فنون هرمنوتيكى هايدگر به بحث بگذارم .هدف اين نوشته آشنايى خوانندهی نقاد با روش توهمسازی و
مغلطهپردازی محمد رضا نيفكر است كه البته با استناد به فلسفهی هايدگر مستدل و تنها به دليل استقﻼل از پراكسيس
مولد قابل توجيه مىشود .بنابراين من در ابتدا سه وجه ديالكتيک تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را به بحث مىگذارم
و از اين منظر به نقد روش شناختشناسى و محتوای رسالهی دكترای محمد رضا نيكفر مىپردازم و سرانجام جهت
آشنايى خوانندهی نقاد ،عواقب فعاليت تئوريک هايدگر را در تاريخ كشور آلمان نازی و سپس نتايج فلسفى رسالهی
دكترای محمد رضا نيكفر را در پراكسيس سياسى و برای اوضاع كنونى ايران مىسنجم.
تا آنجايى كه از آثار ماركس بر مىآيد ،وی در مسير تحقيقات خود تحوﻻت شگرف شناختشناسى را پشت سر
گذاشت .وی از بدو فعاليت تئوريک خود با نظم موجود به صورت ابژهی تحليل مواجه بود و جهت دگرگونى انقﻼبى آن
و تشكيل يک نظم نوين معطوف به تحقيق پيرامون يک سوژهی درونذاتى شد .بنابراين گرانيگاه تئوری انتقادی و انقﻼبى
ماركس يک انسانشناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى است .به اين صورت كه انسانها از يک سو ،تحت مناسبات موجود
تحميق و تحقير شده و به بندگى و انزوا كشيده شدهاند ،در حالى كه از سوی ديگر ،مدام حوزهی فعاليت خود را گسترده-
تر مىسازند ،به دانش خود عمق مىدهند ،تجربيات تاريخى كسب مىكنند و بنابراين مىتوانند با كسب خودآگاهى
ماترياليستى تبديل به سوژهی انقﻼبى شوند .به بيان ديگر ،انسانها توان آنرا دارند كه با اتخاذ اراده و بر اساس
همبستگى طبقاتى در جهت رهايى خويش فعال شوند و از آن مناسبات كلى كه آنها را به فرودستى كشاندهاند،
خردمندانه )مثبت( فراروی كنند ٣.برای نمونه مىتوان از رسالهی دكترای ماركس ياد كرد كه وی در آنجا به مسئلهی
جابجايى سوژه با ابژه )محمول( و آپريوريسم در فلسفهی ايدهآليستى هگل پى مىبرد و با نفى نقش "ايدهی مطلق" جهت
تكامل "مفهوم" و "روح جهان" ،موضوع خودآگاهى سوژه را با استناد به اتميسم اپيكور به روابط ماترياليستى انسانها
نسبت مىدهد ٤.سپس وی در روند تحقيقات خود و با استناد به فلسفهی ماترياليستى فويرباخ روش نقد دين را فراتر از
فلسفه به سپهرهای حقوقى و سياسى بسط داد و سرانجام متوجه انسانشناسى متافيزيكى فويرباخ شد .به بيان ديگر ،پس
از تدوين تزهای فويرباخ است كه ماركس رابطهی فلسفه با فلسفه را قطع و از تفكر فلسفى فراروی مىكند .در حالى كه
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی
 ٧ادامه ،برلين
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 ١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢.
Auflage, Berlin (ost), S. ٨٨f.
 ٤مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم "خودآگاهى" در انديشهی سياسى كارل ماركس،
در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١٩١ادامه ،برلين

٥

هگل از منظر يک "خرد خودبنياد" )ايدهی مطلق( و با استفاده از روش ديالكتيک يک فلسفهی درونذاتى را متكامل مى-
كند و بعداً از منظر اين فلسفهی جديد به نقد فلسفهی استعﻼيى كانت ،فيشته و شلينگ مىپردازد ٥،فويرباخ با رجوع به
طبيعت ،يک فلسفهی ماترياليستى را متكامل مىكند و سپس از منظر اين "فلسفهی آتى" است كه به نقد فلسفهی ايده-
آليستى هگل روی مىآورد .در برابر ماركس با استناد به پراكسيس ،يعنى با رجوع مستقيم به "جهان موضوعيتيافته"

٦

است كه روش شناختشناسى و لحظات تئوريک ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را پديد مىآورد .اينجا ديالكتيک
در مضمون فلسفهی ايدهآليستى هگل به معنى "نفى آگاهانه" است كه البته ماركس با وجود شديدترين انتقادها به روش
شناختشناسى هگل ،آنرا "شكل بنيادی تمامى ديالكتيک" مىخواند و "هستهی منطقى" آنرا جهت شناختشناسى
"كليت" و درک حركت سوبژكتيو و نفىكنندهی آن ستايش مىكند ٧.به اين ترتيب ،ماركس از ديالكتيک اسرارزدايى و
شكل كلهپای آنرا دگرگون كرده و از اين طريق علت حركت واقعى ،يعنى ماهيت متضاد جامعهی بورژوايى را كشف
مىكند .ما اينجا با يک سوژهی درونذاتى ،يعنى با سرمايهدار به صورت سرمايهی شخصيتيافته مواجه هستيم كه
ماركس نقش آنرا در تحوﻻت اجتماعى به شرح زير در "گروندريسه  "....برجسته مىسازد:
«بدين سان سرمايه در ابتدا جامعهی بورژوايى و تصاحب جهانشمول طبيعت را مانند خود وابستگىهای اجتماعى آن به
وساطت اجزای جامعه مىآفريند .بنابراين سرمايه تأثير بزرگى بر تمدن دارد؛ توليد آن از يک سطح جامعه در تقابل با
تمامى روشهای گذشته تنها به صورت تكاملهای محلى از انسانيت و پرستيدن طبيعت جلوه مىكنند .در ابتدا طبيعت
تبديل به موضوع برای انسانها] ،يعنى[ قضيهی ناب جهت سودمندی مىشود]،اما تحت نفوذ سرمايه[ طبيعت خاتمه
مىيابد كه به صورت قدرت برای خود معتبر باشد] ،از اين پس[ شناخت تئوريک قوانين مستقل طبيعت تنها به صورت
ترفند جلوه مىكند تا اينكه مطيع نيازهای انسانى ـ حال به صورت موضوع مصرف يا به صورت ابزار توليد ـ شود .به
اين منوال ،سرمايه بنا بر تمايل خود اين روند را فرای حدود و تعصب ملى و همچنين فرای طبيعتپرستى و آزار و
رضايت خودكردهی مقتنع و موروثى از نيازهای موجود و بازتوليد روشهای قديمى زندگى به پيش مىراند .آن در تقابل
با تمامى آنها مخرب و مدام منقلبكننده است ،آن تمام حدودی را منهدم مىكند كه مانع از رشد نيروهای مولد،
گسترش نيازها ،پيچيدگىهای متنوع توليد و استثمار و تبادل قوای طبيعى و روانى ]انسان[ مىشوند».

٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با حركت واقعى سرمايه مواجه هستيم كه در روند متضاد خود
تمامى آن مناسباتى را كه طبيعتاً رشد كردهاند ،منهدم مىكند و بنا بر نيازهای مخصوص خود ،دوباره مناسبات نوينى را
به صورت جامعهی بورژوايى بر قرار و منظم مىسازد .از آنجا كه حركت واقعى سرمايه ذاتاً متضاد و حاوی يک سوژهی

٥
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Kernstruktur der Marxschen Theorie, München, S. ٣٨f.
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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.
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٦

درونذاتى است ،در نتيجه ما تا اينجا با "نفى آگاهانه" ،يعنى با حركت سوبژكتيو ،يعنى با ديالكتيک يک ابژهی مخصوص
مواجه هستيم كه ظاهراً خارج از تفكر سوژهی شناسا به وقوع مىپيوندد،
ماركس در مسير تحقيقات خود دو رويكرد ماترياليستى به ديالكتيک هگلى داشت .نخست رويكرد وی به مقولهی كار
نزد هگل است .به اين صورت كه وی فعاليت تئوريک هگل را تقدير مىكند ،زيرا وی به اين مسئله پى برده كه انسان
محصول كار خويش است .منتها با اين انتقاد كه كار نزد هگل تنها يک فعاليت مجرد و ذهنى است ٩.به اين ترتيب،
ماركس در تقابل با اشكال انسانشناسى هگل )"موجود متفكر"( و فويرباخ )"موجود حساس"( به ماهيت ماترياليستى ـ
ديالكتيكى انسان به عنوان "موجود فعال" دست يافت .به اين معنى كه شرط بقای انسان نه قدرت تفكر و توان حسيت،
بلكه تبادل مادی با طبيعت توسط "كار شكلدهنده" است .در اين ارتباط انسان با وساطت كار نه تنها طبيعت بيرونى،
بلكه طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مىسازد .به بيان ديگر ،انسان از طريق "كار شكلدهنده" از قوای ماهوی مواد
مادی استفاده كرده و آنرا دگرگون مىسازد و سپس محصول كار خود را به صورت يک موضوع )مادی ،خدماتى،
هنری( به جامعه ارائه مىدهد و سرانجام تحت تأثير محصول كار خود نيز موضوعيت مىيابد .از آنجا كه تبادل مادی
انسان با طبيعت همراه با آگاهى و تجربه ،يعنى سوبژكتيو است ،در نتيجه ماركس نه از جهان ،طبيعت ،كار و انسان
ابژكتيو ،بلكه از جهان ،طبيعت ،كار و انسان موضوعيتيافته سخن مىراند كه بر يک كليت ديالكتيكى كه آنرا نمىتوان
از طريق تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهآليسم سنجيد و شناخت ،انگشت بگذارد .به اين ترتيب ،ماركس از تمايز
صوری ميان علوم طبيعى و علوم انسانى فراروی مىكند كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "ايدئولوژی آلمانى"
مىيابيم:
«وی ]فويرباخ[ نمىبيند ،چگونه اين جهان محسوس كه وی را احاطه كرده است ،از ابديت و بدون واسطه وجود نداشته و
همواره چيز مشابه نبود است ،بلكه محصول صنعت و اوضاع جامعه بوده و البته به اين معنى كه آن يک محصول
اجتماعى است] ،يعنى[ نتيجهی فعاليت يک رديف از نسلهای متمادی كه فعاليت هر كدام از آنها بر شانههای نسل
قبلى ايستاده ،صنعت و مراودات آنرا مدام رشد و پرورش داده و نظم اجتماعى آنرا بنا بر تغيير نيازهای خود متنوع
ساخته است».

١٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،از آن زمانى كه انسانها تكامل يافته و تبادل مادی خود با طبيعت بيرونى
را از طريق "كار شكلدهنده" ،يعنى سوبژكتيو متحقق كردهاند ،تاريخ انسان از تاريخ طبيعت ناب به كلى متمايز گشته
است ،در حالى كه تاريخ انسان و تاريخ طبيعت موضوعيتيافته شرط متقابل يکديگر شدهاند .بنابراين ماركس بر اين
نكته تأكيد مىكند كه شناخت علم طبيعت اصوﻻً بدون شناخت علوم انسانى غير ممكن است .منظور وی اينجا مشخصاً
تكامل ابزارهای تحقيق مانند ميكروسكوپ جهت كشف علوم طبيعى است كه البته از طريق "كار شكلدهنده" متكامل
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
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شدهاند .پيداست كه از منظر انسانشناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى ماركس ،ديدگاه وی نسبت به تاريخ با تاريخنگاران
بورژوايى نيز به كلى تفاوت دارد .در حالى كه روش تاريخنگاری بورژوايى از ادغام تجربهی انسان با طبيعت در تاريخ
ممانعت مىكند ،درک ماركس از تاريخ با استناد به پراكسيس مولد مستدل مىگردد .ما اينجا با جامعهی انسانى مواجه
هستيم كه از طريق كار و تقسيم كار اجتماعى از يک سو و تبادل مادی با طبيعت بيرونى از سوی ديگر ،شرايط بقای خود
را پديد مىآورد و روند آنرا تضمين مىسازد .پيداست كه اينجا ديدگاه ماركس از روند تاريخ با مضمون "روح جهان"
در فلسفهی ايدهآليستى هگل تﻼقى مىكند .به اين دليل كه هگل "تاريخ فلسفه" و "فلسفهی تاريخ" را به صورت يک
روند متداوم از دنيوی و خردگرا شدن سوژهی شناسا در نظر مىگيرد و آپريور ،يعنى بدون شواهد تجربى به يک نظريه-
ی مثبتگرا پيرامون تشكيل يک جامعهی خردمند و آشتىيافته دست مىيابد .از آنجا كه سوسياليستهای تخيلى تحت
تأثير "ايدهی" هگلى قرار داشتند ،در نتيجه فرماسيونهای اجتماعى را پشت سر يکديگر رديف كرده و از فرجام
سرمايهداری يک آيندهی دلپسند را به خود نويد مىدادند .از جمله بايد از يكى از سركردگان سوسياليستهای تخيلى به
نام پرودون ياد كرد كه ماركس نقد خود را به شرح زير در جزوهی "پيشدرآمدی  "....بر وی وارد مىآورد:
«بنابراين غير ممكن و غلط است كه مقولههای اقتصادی را رديف و پشت سر هم قرار داد ،به اين صورت كه ]انگاری[
آنها تاريخ را تعيين كردهاند .توالى آنها به مراتب بيشتر از طريق روابطى معين شده است كه آنها متعاقباً در جامعهی
مدرن بورژوايى داشتهاند و آنها دقيقاً برعكس آن چيزی است كه به صورت طبيعت مناسب آنها به نظر مىآيد و يا
با رديفى از تكامل تاريخى مطابقت دارد .موضوع بر سر روابطى نيست كه مناسبات اقتصادی پشت سر هم متعاقباً در

تاريخ فرماسيونهای اجتماعى به خود مىگيرند .به مراتب كمتر موضوع بر سر رديف متعاقب آنها "در ايده" )پرودون(
)]كه[ يک تصور مخشوش از حركت تاريخ ]است[( .بلكه موضوع بر سر ساختمان آن در درون جامعهی مدرن بورژوايى
است».

١١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس يک تصور ايدهآليستى از روند تاريخ و يک درک مكانيكى از
فرماسيونهای اجتماعى را مردود مىشمارد .از منظر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نه روند ماترياليستى از
تاريخ ضرورتاً به سوی يک فرجام مقدر و خوشايند سپری مىشود و نه يک فرماسيون اجتماعى به كلى فرو مىريزد و
ديگری بر جای آن تمام و كمال مستقر مىگردد .موضوع نقد ماركس اينجا تعميم يک منطق مخصوص تاريخى است
كه ساختمان جامعهی مدرن بورژوايى را مىسازد .به بيان ديگر ،فرماسيونهای اجتماعى پيشرو هيچگاه به صورت ناب بر
قرار نمىگردند و آنها همواره لحظات فرماسيونهای قديمى را نيز با خود به همراه دارند .از جمله بايد از حق مالكيت
خصوصى سخن راند كه ماركس موجوديت آنرا از استقرار امپراطوری رم تا تشكيل جامعهی مدرن بورژوايى به صورت
يک خط سرخ در تاريخ فرماسيونهای اجتماعى رديابى و كشف مىكند .در حالى كه هگل خانواده ،جامعهی بورژوايى و
دولت را به صورت مقولههای مستقل در نظر داشت و با استناد به مفهوم "قرارداد" كه وی آنرا "اعﻼحضرت مطلق" و
"كليت عرفى" نيز مىناميد ،قوانين يک جامعهی آشتىيافته و خردمند را متكامل مىكرد ،ليكن ماركس در تجربيات و
١١

Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, S. ٦١٥ff., Berlin
(ost), S. ٦٣٨
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در روند تحقيقات خود پيرامون "مايورات" )حق ارث انحصاری ،انفرادی و غير قابل فروش برای شاه( به اين نتيجه رسيد
كه دولت شكل دوگانهی جامعهی بورژوايى است .به اين صورت كه بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى بر سر مالكيت
خصوصى به توافق رسيده و يک قانون اساسى مدرن را به تصويب رسانده است .ما اينجا با قوای مقننه ،قضاييه و مجريه
به صورت شكل سياسى جامعهی بورژوايى مواجه هستيم ،در حالى كه سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته پيكر
اقتصادی ،يعنى ماهيت متضاد آنرا به صورت يک سوژهی فعال پديد مىآورد.

١٢

پيداست كه ماركس فرماسيونهای اجتماعى را كه در روند تاريخ پديد آمده و فرو ريختهاند ،به صورت وقايع تاريخى
در نظر مىگيرد ،ليكن نه به اين صورت كه انگاری خود تاريخ بشخصه يک سوژهی خردمند است ،يک منطق و ذات
درونى دارد و آنها مستقل از پراكسيس مولد ،يعنى محصول يک حركت اجتنابناپذير ايدهآليستى و يا يک حركت
ابژكتيو ماترياليستى از روند خود تاريخ بوده و هستند .به بيان ديگر ،فرماسيونهای اجتماعى در روند تاريخ به دليل
فقدان خودآگاهى "سوژهی واقعى" پديد آمدهاند .به اين معنى كه حاكميت طبقاتى همواره بخشى از قدرت مادی خود را
در اختيار قشری از طبقهی حاكم قرار داده و مىدهد كه قدرت ذهنى آنرا نيز پديد بيآورد ،فرودستان جامعه را با انقياد
اشكال ازخودبيگانه مانند دين ،فلسفه و ايدئولوژی بكشد و يک حاكميت غير و يک جهان وارونهی طبقاتى را بر آنها
تحميل كند .بنابراين تنها در فقدان پرولتاريا به عنوان سوژهی انقﻼبى است كه سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيت-
يافته تبديل به سوژهی فعال جامعهی بورژوايى مىشود و جهان موجود را با آگاهى ،يعنى سوبژكتيو و به صورت جهان
موضوعيتيافته پديد مىآورد.
رويكرد دوم ماترياليستى ماركس به ديالكتيک هگل با استناد به "علم منطق" در فلسفهی ايدهآليستى وی صورت مى-
گيرد ١٣.به اين عبارت كه هگل از طريق "ايدهی مطلق" به سوی تكامل "مفهوم" عزيمت مىكند و آنرا در يک حركت
دورانى از تفكر پرمحتوا مىسازد .اينجا مبدأ و مقصد "مفهوم" يكسان است ،در حالى كه "مفهوم ازخودبيگانه" در حركت
فكری سوژهی شناسا ظاهراً به شكل ماهوی و خردمند خود فراروی مىكند .البته ماركس در نقد اقتصاد سياسى از "علم
منطق" هگل برای تكامل مفهوم "سرمايه" استفاده كرد ،منتها با اين تفاوت كه وی مفهوم "سرمايه" را نه در يک حركت
از تفكر ،بلكه در حركت واقعى خودش ،يعنى به صورت يک تشريح ژنتيک از حركت تاريخى خود سرمايه متكامل مى-
كند و از همين منظر است كه وی نقد خود را به شرح زير به اقتصاددانان ملى در كتاب "فقر فلسفه" وارد مىآورد:
«اقتصاددانان مناسبات توليد بورژوايى مانند :تقسيم كار ،وام ،پول و غيره را به صورت مقولههای ابدی ،غير قابل تغيير و
ثابت معرفى مىكنند (...).اقتصاددانان به ما توضيح مىدهند كه انسان چگونه تحت مناسبات موجود فوقانى توليد مىكند؛

 ١٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی سياسى هگل و ماركس،
در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين
 ١٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨قانون ارزش ،سرمايهی دولتى و كار مزدی ـ نقدی بر اقتصاد سياسى بلشويسم ،در آرمان و انديشه،
جلد سيزدهم ،صفحهی  ٨٧ادامه ،برلين

٩

اما آن چيزی را كه آنها به ما توضيح نمىدهند ،به اين عبارت است كه خود اين مناسبات چگونه توليد مىشوند ،يعنى
آن حركت تاريخى كه آنها را پديد مىآورد».

١٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا با يک ابژهی تحليل به صورت "سرمايه" مواجه است كه در
حركت تاريخى و از ذات درونى خود رشد طبيعى جامعه را مختل كرده و مناسبات مخصوص خود را پديد آورده است.
سوژهی فعال اين حركت تاريخى سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته است كه جامعهی بورژوايى و دولت را با
آگاهى ،يعنى سوبژكتيو پديد مىآورد .بنابراين ماركس ميان آن سرمايه كه از منظر تاريخى در حال شدن است و آن
نوع از سرمايه كه به انجام رسيده است ،تميز مىدهد .در حالى كه شكل اولى آن نياز به سوژهی بيرونى ،يعنى خشونت
اقتصادی )سرمايهدار( و خشونت سياسى )دولت( دارد ،شكل دومى آن ظاهراً به صورت يک "سوژهی خودكار" كه از
درون خود فعال و مستقل شده است ،در آمده و در حركت واقعى خود ،خويشتن را همواره بازتوليد و فعاليت خود را پى
در پى عميقتر و گستردهتر از گذشته مىسازد .منظور ماركس اينجا ظهور يک شيوهی نوين و يک شكل مسلط و جهان-
شمول از توليد كاﻻها است كه وی منطق درونذاتى آنرا "ارزش افزايى خودكردهی ارزش" مىخواند ١٥.به بيان ديگر،
ماركس مفهوم "سرمايه" را در حركت واقعى خودش ،يعنى از حركت پول ـ كاﻻ ـ پول و به شرح زير در كتاب
"گروندريسه  "....متكامل مىكند:
«برای اينكه مفهوم سرمايه را تكامل داد ،ضروری است كه نه از كار ،بلكه از ارزش آغاز كرد و البته از ارزش مبادله
كه به خوبى در حركت دوران متكامل شده است .اين به همان مقدار غير ممكن است كه مستقيماً از كار به سرمايه عبور
كرد ،مانند ]عبور[ مستقيم از نژادهای متفاوت انسانى به بانكدار و از طبيعت به ماشين بخار».

١٦

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا ماركس جهت تكامل مفهوم ديالكتيكى "سرمايه" از منطق تضاد هگل
كه شكل دورانى دارد و مبدأ و مقصد آن يكسان است ،سود مىبرد .به اين صورت كه حركت ديالكتيكى سرمايه از
ارزش مبادله )توليد كاﻻ( آغاز مىشود و به ارزش افزوده ،يعنى سرمايه به عﻼوهی سود سرمايه مىانجامد .بنابراين
ماركس روند توليد )كاﻻ( و روند دوران )پول( را از حركت درونذاتى خود سرمايه استنتاج مىكند .ما اينجا با ارزش و
ارزش افزوده كه معيار سنجش آنها پول است ،مواجه هستيم .در حالى كه مبدأ دوران سرمايه پول است ،ليكن شكل
پول در روند توليد تغيير مىيابد و مقدار آن در مقصدش هنگفتتر از گذشته مىگردد .بنابراين ما اينجا از يک سو ،با
حركت واقعى سرمايه به صورت ديالكتيكى مواجه هستيم ،در حالى كه از سوی ديگر ،روش شناختشناسى ماركس نيز
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

١٠

در حركت ،يعنى ديالكتيكى است .از اين بابت ،ماركس از "متد ديالكتيكى من" سخن مىراند و مضمون آنرا در جزوهی
"پيشدرآمدی  ".....به شرح زير برجسته مىسازد:
«برای نمونه اقتصاددانان قرن  ١٧ميﻼدی هميشه با تماميت زنده] ،يعنى[ با مردم ،ملت ،دولت ،تعدد دولتها و غيره
آغاز مىكنند؛ اما آنها هميشه به اين صورت به پايان مىرسند كه از طريق بررسى برخى مناسبات قطعى ،مجرد و كلى،
]مقولههايى[ مانند تقسيم كار ،پول ،ارزش و غيره را بيابند .همين كه اين لحظات منفرد كم و بيش تجريد و معين شدند،
سيستمهای اقتصادی شروع مىكنند كه از مقولههای ساده مانند :كار ،تقسيم كار ،نيازها و ارزش مبادله به سوی دولت،
مبادﻻت دولتها و بازار جهانى صعود كنند .اين آخری به وضوح متد درست علمى است] .مقولهی[ مشخص ،مشخص
است ،زيرا آن مجموعهی بسياری از تعينها ،يعنى وحدت پيچيدگىهای متنوع است .بنابراين آن در تفكر به صورت
روند جمعبندی و نتيجه و نه نقطهی مبدأ به نظر مىآيد ،بى تفاوت از اينكه آن نقطهی مبدأ واقعى و از اين رو ،همچنين
نقطهی مبدأ از مشاهده و تصور است .در راه اولى كل تصور نسبت به تعين مجرد از ميان مىرود؛ در حالى كه در راه
دومى تعينهای مجرد مسير تفكر را به سوی بازتوليد مقولهی مشخص هدايت مىكنند (...) .روش صعود از مقولهی
مجرد به سوی مقولهی مشخص تنها آن روش برای تفكر است كه مقولهی مشخص را تصاحب] ،يعنى[ آنرا به صورت
يک مقولهی مشخص ذهنى بازتوليد مىكند .اما هيچگاه نه به صورت خود روند پيدايش آن».

١٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روش شناختشناسى ديالكتيكى ماركس حاوی چندين نكات مهم است.
برای نمونه وی اينجا از "مقولهی مشخص ذهنى" سخن مىراند و اين ادعا را ندارد كه ابژهی تحليل را به صورت
"مقولهی مشخص واقعى" ،يعنى پراكسيس مولد را يک به يک در تئوری انتقادی و انقﻼبى خود بازتاب داده است ١٨.به
اين صورت كه ماركس از نقد مقولهی مجرد كاﻻ )ارزش مبادله( به نقد مناسبات مشخص و متضاد نظام سرمايهداری
)ارزش افزوده( صعود و مفاهيم ديالكتيكى را يكى پس از ديگری متكامل مىكند .اينجا شرط برقرار كردن هر مفهوم
منوط به تكامل مفهوم قبلى است .بنابراين ماركس از ميانگين و تجريد تئوريک مناسبات كلى روش مدرن توليد
سرمايهداری سخن مىراند .به بيان ديگر ،ما در نقد اقتصاد سياسى ماركس با همان مفاهيم اقتصاد ملى مواجه هستيم ،در
حالى كه آنها به روش ديالكتيكى متكامل شده و در نتيجه معانى ديگری به خود مىگيرند كه ماركس بر مضمون آن
در همين منبع به شرح زير انگشت مىگذارد:
«پول مىتواند وجود داشته باشد و وجود داشته است ،قبل از اينكه سرمايه ،بانکها ،كار مزدی و غيره وجود داشته
باشند .بنابراين از اين جنبه مىتوان گفت كه مقولهی سادهتر مناسبات مسلط از يک تماميت نامتكامل يا مناسبات تحتانى
كه در تاريخ به خوبى وجود داشتهاند ،مىتوانند ]مناسبات[ يک تماميت متكاملتر را در يک مقولهی مشخصتر بيان

١٧

Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung …,ebd., S. ٦٣٢
 ١٨اينجا طرح اين نكته ضروری است كه بسياری از فعاﻻن سياسى با استناد به آثار لنين مدعى هستند كه "تحليل مشخص از شرايط
مشخص" را ارائه مىدهند .همانگونه كه در جای ديگری طرح كردم ،لنين نه با استناد مستقيم به آثار ماركس ،بلكه تنها با پيروی از آنتى
دورينگ ،يعنى اثر انگلس متأخر است كه يک چنين ادعايى را مطرح مىكند .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر
آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم  ،صفحهی  ٤٥ادامه ،برلين و مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ):(٢٠١٨
قانون ارزش ،سرمايهی دولتى و كار مزدی ـ نقدی بر اقتصاد سياسى بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٨٧ادامه ،برلين

١١

كنند] ،البته[ قبل از اينكه تماميت خود را به طرفى متكامل سازد .تا اينجا اقدام تفكر مجرد كه از سادهترين به سوی
مركبترين ]مقولهها[ صعود مىكند ،با روند واقعى و تاريخى مطابقت دارد».

١٩

بنابراين مقولههای اقتصاد سياسى يک موجوديت تاريخى قبل از شكل مشخص خود داشتهاند .از آنجا كه ماركس
مضمون آنها را در روند واقعى و تاريخى خودشان متكامل مىكند ،در نتيجه آنها طبيعتاً معانى ديگری به خود مى-
گيرند .ما اينجا با يک تجريد از حركت واقعى خود مقولهها مواجه هستيم .برای نمونه مىتوان از مقولههايى مانند" :كاﻻ"
و "پول" ياد كرد كه نزد اقتصاددانان ملى و عامى نيز به وفور مشاهده مىشوند ،در حالى كه ماركس با روش ديالكتيكى
خود به اين نتيجه مىرسد كه كاﻻ در مناسبات مدرن توليد سرمايهداری "ذكاوت متافيزيكى" و "خوی روحانى" به خود
گرفته" ،حسى و فراحسى" و محصول "جادو و معجزه" گشته است .وی از كاﻻ به صورت يک "تظاهر فراطبيعى" ٢٠نيز
ياد مىكند و مدعى است كه برای درک آن بايد به نقد جهان مهآلود دينى رفت ٢١.به اين ترتيب ،ماركس به نقش
ايدئولوژيک كاﻻ و پول در نظام مدرن سرمايهداری پى مىبرد و مقصود خود را در سرمايه با مفاهيم "بتانگاری كاﻻ" و
"بتانگاری پول" بيان مىكند .به بيان ديگر ،كاﻻ و پول در حركت واقعى سرمايه ،يعنى پس از انقﻼب صنعتى و از بطن
پراكسيس مولد است كه اشكال بتواره ،فراحسى و فراطبيعى ،خﻼصه يک شكل ايدئولوژيک به خود گرفتهاند .اينجا
ديگر خبری از تفسير و تأويل مقولهها نيست ،زيرا مقولههای نقد اقتصاد سياسى ماركس در حركت واقعى و تاريخى
خودشان ،يعنى از بطن روند تكوينى پراكسيس مولد پر محتوا شده ،به كمال رسيده و به صورت "ذهنيت مشخص" در
كتاب "سرمايه" بازتاب يافتهاند .افزون بر اينها ،مقولههای نقد اقتصاد سياسى ماركس ديالكتيكى ،يعنى در حركت
درونذاتى خود ﻻزم و ملزوم همديگر هستند و بدون در نظر داشتن يک كليت زنده و مشخص اصوﻻً بى معنى به نظر
مىآيند .برای نمونه مىتوان از مقولهی "ارزش مبادله" ياد كرد كه البته بدون در نظر داشتن سرمايه ،پول ،حق مالكيت،
كارمزدی ،قانون ارزش ،تقسيم كار ،قرارداد ،رقابت بازار و خشونت اقتصادی و سياسى و بازار جهانى غير قابل تصور
است ٢٢.بنابراين ماركس اينجا هشدار مىدهد كه ديالكتيک بايد حدود خود را بشناسد كه مبادا روش شناختشناسى از
حركت واقعى سرمايه ،يعنى از پراكسيس مولد مستقل و شناخت سوژهی شناسا وارد سپهر متافيزيكى شود

٢٣

كه ما

مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "گروندريسه  "....مىيابيم:
«موجوديت ]سرمايه[ محصول يک روند دراز مدت تاريخى در پيكر اقتصادی جامعه است .در اين نقطه قطعاً نمايان مى-
گردد كه شكل ديالكتيكى تشريح فقط وقتى درست است ،اگر كه حدود خود را بشناسد .از سنجش دوران ساده ،مفهوم
كلى سرمايه به دست ما مىآيد ،زيرا دوران ساده در روش توليد بورژوايى تنها به صورت شرط سرمايه و سرمايه
١٩

Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung …, ebd., S. ٦٣٣
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
 ٢٣ماركس اينجا در واقعيت با "ماركسيستهای هگلى" مانند :موشه پوستون و كريستوفر جى آرتور سخن مىگويد .در حالى كه پوستون
سرمايه را به صورت يک سوژه جهت فراروی از نظام سرمايهداری در نظر مىگيرد و با تبديل سرمايه به يک "ايدهی ابدی" به سلطهی اشكال
ايدئولوژيک بورژوايى در مىآيد ،آرتور با كشف يک "ديالكتيک جديد" ،يعنى پيشروی و پسروی مفهوم از پراكسيس مولد به كلى مستقل و
سر راست وارد سپهر متافيزيک مىشود .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركسيسم و سنت ـ نقدی بر مفهوم "سوژهی تاريخى" در
انديشهی غير سياسى موشه پوستون ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٢٢٥ادامه ،برلين
٢٠

١٢

مشروط به آن وجود دارد .همين نتيجه ،سرمايه را تبديل به مظهر يک ايدهی ابدی نمىكند ،بلكه نشان مىدهد كه آن
در ابتدا و چگونه در واقعيت به تنهايى و به صورت شكل ضروری كار مبدلشده به ارزش مبادله] ،يعنى كاﻻ ،كار مزدی[
آن توليدی كه مبتنى بر ارزش مبادله است ،خاتمه مىيابد».

٢٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روش توليد ارزش مبادله راه ديگری به غير از استقرار كار مزدی ،يعنى
ايجاد شكل كاﻻيى نيروی كار ندارد .به بيان ديگر ،از آنجا كه در مسير پول ـ كاﻻ ـ پول انگيزهی خريد نه مصرف ،بلكه
فروش و ارزش افزايى سرمايه است ،در نتيجه سرمايهدار به عنوان سوژهی فعال اين روند بايد چنان خوشبخت باشد كه
در بازار كاﻻيى را بيابد كه مصرف آن منجر به توليد ارزش اضافى ،يعنى سود سرمايه شود و آن هم نيروی كار مزدی
است كه البته هم از ابزار توليد آزاد شده و هم مالكش آنرا ظاهراً در كمال آزادی و با آگاهى تمام به بازار كار عرضه
مىكند .بنابراين اتفاقى نيست كه نقد اقتصاد سياسى ماركس از بررسى كاﻻ ،يعنى از "شكل سلول اقتصادی جامعهی
بورژوايى" عزيمت و با استناد به منطق تضاد كه البته علم منطق هگل شكل اسرارآميز ،وارونه و بورژوايى آن است،
مفهوم ديالكتيكى "سرمايه" را متكامل مىكند و سپس در اواخر جلد اول كتاب "سرمايه" ،يعنى در فصل  ٢٤آن است كه
وی تحت عنوان "به اصطﻼح انباشت اوليه" به نقد كار دوگانه آزاد مىپردازد ٢٥.ما اينجا با بردگى كار مزدی مواجه
هستيم كه سرگذشت اكثر قابل مﻼحظهی انسانها را در واقعيت نظام سرمايهداری رقم مىزند .البته ماركس اينجا از
مقولهی "انباشت اوليه" به اين عبارت استفاده نمىكند كه انگاری تا كنون انباشت ثروت وجود نداشته و جهت سرمايه-
گذاری نياز به فاز اوليه انباشت سرمايه است ٢٦.معنى مقولهی "انباشت اوليه" از منظر نقد اقتصاد سياسى ماركس به اين
عبارت است كه برای اولين بار در روند تاريخ پيش آمده كه انباشت ثروت به صورت سيستماتيک توسط شكل كاﻻيى
نيروی كار ،يعنى از طريق كار مزدی متحقق مىشود.

٢٧

به اين ترتيب ،ماركس دو سپهر متفاوت از اقتصاد سياسى را از يکديگر تميز مىدهد كه البته بر اساس قانون ارزش
منظم مىگردند .اول ،دوران ساده ،يعنى تبادل كاﻻها در بازار است كه البته از طريق پول به عنوان ابزار دوران كاﻻها
وساطت مىشود .معيار ارزش كاﻻ "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" و اينجا ظاهراً حوزهی آزادی ،برابری و انصاف است ،زيرا
برابرها با يکديگر مبادله مىشوند .دوم ،دوران سرمايه با كار مزدی است و ماركس اينجا به مسئلهی استثمار نيروی
كار پى مىبرد .به اين عبارت كه سرمايه بخشى از مالكيت كارگران مزدی را به صورت ارزش اضافى ،يعنى زمان كار
اضافى پرداختنشده تصاحب مىكند .ما اينجا با شكل حقوقى مالكيت در جامعهی مدرن بورژوايى مواجه هستيم كه
البته با استناد به فلسفهی حقوق طبيعى توجيه مىشود .اينجا مصداق حق مالكيت ظاهراً كار انفرادی بشخصه است .به
اين صورت كه انگاری يک انسان منفرد از طريق نيروی كار شخصى خود يک محصول را از طبيعت موجود پديد مى-

٢٤

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …, ebd., S. ٩٤٥f.
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ٧٤٢
 ٢٦برای نمونه مىتوان اينجا از درک ناجور محمد رضا نيكفر از مقولهی "انباشت اوليه" ياد كرد .وی جهت تكامل يک "متاتئوری" تزهايى را
ارائه داده است كه در يكى از آنها از "انباشت اوليه" به عنوان شرط سرمايهگذاری ياد مىكند .مقايسه ،آزاد ،حسن )" :(٢٠١٧بورژوازی
اسﻼمى" و اقتصاد سياسى روحانيت شيعه ،در سايت "نقد اقتصاد سياسى"
٢٧
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ٧٤١ff.
٢٥

١٣

آورد و مالک طبيعى آن نيز به حساب مىآيد ٢٨.ليكن ماركس ميان آن نوع از مالكيت كه از طريق كار انفرادی پديد
مىآيد با آن نوع از مالكيت كه از طريق استثمار نيروی كار بيگانه رشد مىكند ،تميز مىدهد و به شرح زير در كتاب
"گروندريسه  "....پرده از اسرار حق مالكيت خصوصى در نظام سرمايهداری بر مىدارد:

«تبادل برابرها كه مالكيت بر محصول كار شخصى را ظاهراً به فرضيه مىگيرد و از اين رو ،يكسان مىنهد :تصاحب از
طريق كار] ،يعنى[ روند واقعى اقتصادی از به تصاحب در آوردن و مالكيت از كار ابژكتيو شده است كه تا كنون به
صورت روند واقعى به نظر مىآمد ،آن اينجا به صورت مناسبات حقوقى ،يعنى به صورت شرط عمومى توليد تثبيت
مىشود و بنابراين رسميت قانونى مىيابد] .در حالى كه اينجا حق مالكيت[ به صورت بيان ارادهی عمومى نهادينه مى-
شود ،ليكن خود را توسط يک ديالكتيک ضروری واژگون و به صورت تمايز مطلق كار از مالكيت و تصاحب كار بيگانهی

بﻼعوض] ،يعنى[ زمان كار بدون كار مزد نمايان مىكند (...) .از آنجا كه تحت تأثير ظاهریترين شكل ازخودبيگانگى
رابطهی سرمايه با كار مزدی ]پديد مىآيد ،در نتيجه[ كار] ،يعنى[ فعاليت مولد نيز نسبت به شرايط خود و محصول خود
ظاهر مىشود كه يک نقطهی عبور ضروری است و از اين رو ،فىنفسه و فقط در شكل وارونه و كلهپا شرايط بى چون و
چرای توليد را مىآفريند و به مراتب بيشتر و به خوبى انحﻼل تمامى شرايط معلومالحال توليد را پديد مىآورد ).»(...

٢٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،حق مالكيت در نظام سرمايهداری محصول شكل وارونهی توليد و نتيجهی
كار ازخودبيگانه در جامعهی مدرن بورژوايى است .به اين صورت كه سرمايه در حركت واقعى خود مناسبات پراكسيس
مولد را پديد مىآورد و اينجا محصول نيروی كار مزدی ،يعنى كار مرده )سرمايه( بر كار زنده )كارگران( مسلط و سوژه
با ابژه جابجا مىشود .بدين سان سرمايه نيروی كار كارگران را از طريق زمان كار اضافى پرداخت نشده مىمكد و همواره
فربهتر از گذشته مىگردد ،اراده و اختيار آنها را به انقياد اهداف خود ،يعنى ارزش افزايى سرمايه مىكشد و سرگذشت
آنها را رقم مىزند .به بيان ديگر ،روش توليد مدرن سرمايهداری كارگران مزدی را همچون اشكال دينى ،فلسفى،
ايدئولوژيک ،خﻼصه متافيزيک سلب اراده و آگاهى مىكند و از اين بابت ،ماركس نيز در كتاب "سرمايه" از "خﻼء
فكری" و "خشكى روحى" كارگران مزدی سخن مىگويد كه البته به صورت تصنعى به وجود مىآيند .وی از ماشينآﻻت
به صورت "هيوﻻ" ياد مىكند كه بر كارگران فرمانروايى مىكنند ،آنها را به يوغ روند توليد مىكشند و كار بدنى،
يكنواخت و خستهكننده را به آنها تحميل مىكنند .ما اينجا همچنين با مضمون مفهوم "سيهروزی" ٣٠نزد ماركس آشنا
مىشويم كه به معنى "نقض انگيزههای ضروری زندگى" كارگران در نظام سرمايهداری است .اينجا عواقب تجربى
جابجايى سوژه با ابژه )محمول( در نظام مدرن سرمايهداری به كلى عريان مىگردند .به بيان ديگر ،سرمايه تنها به دليل
ازخودبيگانگى كارگران مزدی و در فقدان سوژهی خودآگاه و انقﻼبى است كه تبديل به سوژهی فعال در جامعهی
بورژوايى مىشود .اينجا قدرت مادی بورژوازی )زيربنا( با قدرت ذهنى آن )روبنا( ظاهراً هماهنگ به نظر مىآيد ،اينجا
ساختار جامعهی بورژوايى و قدرت ذهنى طبقهی حاكم تضادهای درونذاتى نظام مدرن سرمايهداری را وساطت مىكنند
 ٢٨مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧كارل ماركس ـ رئاليست انقﻼبى با ماترياليست مثبتگرا؟ ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی ١٧
ادامه ،برلين
٢٩
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse…, ebd., S. ٤١٣f.
٣٠
Elend

١٤

و نيروهای مولد را به انقياد مناسبات توليد و اهداف سرمايه جهت ارزش افزايى ارزش مىكشند .به بيان ديگر ،كارگران
مزدی هستى مادی خود را در آن اشكال ازخودبيگانه تجربه مىكنند كه طبقهی حاكم به صورت دين ،فلسفه ،ايدئولوژی
و اقتصاد سياسى برايشان پديد آورده است .پيداست كه تحت شرايط موجود اختﻼف در ميان كارگران و تفرقه و انفعال
طبقهی كارگر برنامهريزی شده است .از اين بابت ،ماركس نه تنها از فريب )دينى( ،ازخودبيگانگى )كار و روند توليد( و
تفرقه )ايدئولوژيک( ،بلكه از "خودفريبى"" ،ازخودبيگانگى خودكرده" و "تفرقهی خودكردهی" پرولتاريا نيز سخن مىراند
كه با استناد به خودتناقضگويى و از همگسيختگى جهان موضوعيتيافته نقش طبقهی كارگر را در تقبل قدرت ذهنى
طبقهی حاكم تشريح و عوامل تكوين و تداوم نظام موجود سرمايهداری را نيز هويدا سازد .اما از آنجا كه انسان يک
"موجود فعال" است ،از آنجا كه جهان درونى انسان از طريق تبادل مادی با طبيعت بيرونى دگرگون مىگردد و از آنجا
كه انسان دارای قوای ماهوی و حسى است ،در نتيجه نيروی كار نيز يک كاﻻی به خصوص ،يعنى محصول فعاليت بدنى
و روحى مالک آن به عنوان يک "سوژهی زنده" به حساب مىآيد.

٣١

به بيان ديگر ،كارگران مزدی ،تضاد در سپهر توليد و توزيع را مشاهده و احساس مىكنند .آنها احساس مىكنند كه
تحت سلطهی فنآوری و مديريت غير در روند توليد ،يک طبيعت غير انسانى به آنها تحميل مىشود .آنها همچنين
تقسيم نابرابر و غير منصفانهی ثروت اجتماعى و واقعيت جامعهی طبقاتى را به صورت علت سيهروزی خود مىبينند و
جهت دگرگونى اوضاع موجود به پراكسيس نبرد طبقاتى روی مىآورند .به بيان ديگر ،آگاهى كارگران مزدی از وجود
مادی آنها رشد كرده و با قدرت ذهنى طبقهی حاكم تﻼقى مىكند .ليكن واكنش سرمايهداران به نبرد طبقاتى به اين
عبارت است كه آنها ماشينآﻻت جديدی را به كار مىگيرند كه از يک سو ،همبستگى و مقاومت كارگران را در هم
بشكنند و از سوی ديگر ،در زمان كوتاهتری به همان اندازه و يا اينكه بيشتر از گذشته توليد كنند .نتيجهی اين واكنش
اقتصادی افزايش تركيب ارگانيک سرمايه )نسبت كار مرده به كار زنده( و توليد ارزش اضافى نسبى است كه البته منجر
به افزايش شدت كار مىشود .از اين بابت ،ماركس ماشينآﻻت را "تسليحات جنگى" سرمايهداران نيز مىنامد كه بر
عليه كارگرانى به راه مىافتند كه از منظر سرمايه تنها "مناسبات مادی حى و حاضر توليد" محسوب مىشوند .وی در
جلد اول كتاب "سرمايه" به شرح زير انتقاد خود را به روش توليد مدرن سرمايهداری وارد مىآورد:
«در سيستم سرمايهداری تمامى روشها جهت افزايش قدرت توليد اجتماعى از كار ،به ضرر فرد كارگر انجام مىشوند؛
تمامى ابزار جهت تكامل توليد به ابزار سلطه و استثمار توليدكنندگان واژگون مىگردند ،كارگر را به يک نيمه انسان
معيوب ،شأن وی را در پيروی از ماشين سلب و با زجر محتوای كار وی را نابود مىكنند ،وی را به همان اندازه با توان
ذهنى از روند كار ازخودبيگانه مىسازند كه روند كار علم را به عنوان توان مستقل مصادره مىكند؛ آنها شرايطى را
كلهپا مىكنند كه وی در چهارچوب آنها كار مىكند ،وی را در پى روند كار تحت كوچکترين استبداد نفرت انگيز قرار
مىدهند ،زمان زندگى وی را به زمان كار تبديل و همسر و فرزند وی را به چرخ شهادت سرمايه پرتاب مىكنند ،اما
تمامى روشها جهت توليد ارزش اضافى همچنين روشهای انباشت هستند و هر گونه از توسعهی انباشت ،برعكس،
تبديل به ابزار جهت تكامل همين روشها مىشود (...) .بنابراين انباشت ثروت در يک قطب ،همزمان انباشت سيهروزی،
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …, ebd., S. ٩٤٦

٣١

١٥

زجر كار ،بردگى ،نادانى ،خشونت و تنزل اخﻼقى در قطب متقابل است ،يعنى در طرف طبقهای كه محصول كار خود را
به صورت سرمايه توليد مىكند».

٣٢

بنابراين زمانى كه ماركس از مقولهی "سيهروزی طبقهی كارگر" ٣٣استفاده مىكند ،معنى آن به اين عبارت است كه
زيست غير انسانى كارگران مزدی يک "سوژهی فعال" دارد و آن هم سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته است.
البته ماركس اينجا بر اين نكته تأكيد مىكند كه فقط تا حدی به اشخاص مىپردازد كه آنها تشخص مقولههای
اقتصادی و حاوی مناسبات و منافع به خصوص طبقاتى هستند .به اين عبارت كه سرمايهدار با آگاهى يک تكامل طبيعى
و تاريخى را به صورت يک فرماسيون اقتصادی و اجتماعى پديد آورده است كه تحت مناسبات آن روند توليد انسانها
را مديريت مىكند و انسانها هنوز قادر نشدهاند كه خودشان روند توليد را برنامهريزی و اداره كنند.

٣٤

افزون بر اين ،نه معنى مفهوم "سيهروزی" محدود به بيكاری ،بيگاری ،فقر ،بيماری ،گرسنگى ،حاشيهنشينى ،تنفروشى و
آوارگى مىشود و نه تنها وضعيت زندگى ارتش ذخيرهی كار را افشا مىسازد .به بيان ديگر ،اقشار فعال ارتش كار نيز
دچار سيهروزی هستند كه اوج آن زمانى به وقوع مىپيوندد كه انسان از حق زندگى بر زمين محرم مىشود .ماركس در
اين ارتباط از مقولهی "بى شرمانهترين استثمار سيهروزی" ٣٥نيز استفاده مىكند و مضمون آنرا به شرح زير در جلد
سوم كتاب "سرمايه" توضيح مىدهد:
«) (...مالكيت بر زمين يک قدرت هولناک پديد مىآورد ،زمانى كه آن با سرمايهی صنعتى متحد و همدست مىشود ،آن
ممكن مىكند كه كارگران در نبرد بر سر كارمزد عمﻼً از زمين به عنوان مكان زندگى خويش محروم شوند .اينجا يک
بخش از جامعه از بخش ديگری يک تاوان برای اين حق مىطلبد كه مجاز به سكونت بر زمين بوده باشد ،همانگونه كه
اصوﻻً در مالكيت زمين ،حق مالک ضميمه است كه اندام زمين ،دل و رودهی زمين ،هوا و همراه با آن ،حفاظت و تكامل
]محيط[ زيست را استثمار كند».

٣٦

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما نزد ماركس پيرامون حفاظت از محيط زيست با نبرد طبقاتى مواجه
هستيم .به اين صورت كه اينجا حق حيات انسان بر زمين با حق مالكيت خصوصى تﻼقى مىكند كه البته ماركس اين
تضاد درونذاتى را در ارتباط با گسترش صنعت بزرگ در آمريكا به بند نقد مىكشد .موضوع نقد ماركس اينجا تحليل
نقش مخرب نظام مدرن سرمايهداری ،يعنى توليد بيشترين ارزش اضافى در كوتاهترين زمان ممكنه است كه سرمايه را
به اين سو مىراند كه بدون كوچکترين اعتنايى به نيازهای جامعهی انسانى و ضرورتهای محيط زيستى ،تنها از آن
فنآوری استفاده كند و تنها آن تركيب از روند توليد را به راه اندازد كه سرچشمهی تمامى ثروت اجتماعى ،يعنى زمين
)طبيعت( و كارگر )انسان( را از بين مىبرد.

٣٧

٣٢

Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ٦٧٤f.
Verelendung der Arbeiterklasse
٣٤
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ٨, ٨٧
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
٣٣

١٦

بنابراين ماركس هيچگاه تحت تأثير مثبتگرايى قرار نمىگيرد ،تأثيرات به اصطﻼح مثبت سرمايه بر تمدن بشری را
ستايش نمىكند و بدون هرگونه توجيه فلسفى و يا وساطت ايدئولوژيک فراروی )مثبت( از روش مدرن توليد سرمايه-
داری را در نظر مىگيرد .موضوع اصلى نقد اقتصاد سياسى وی بررسى عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو بروز نبرد طبقاتى
است .به اين صورت كه تحت كدام شرايط كارگران مزدی برای افزايش دستمزد ،كوتاهى زمان روزانهی كار و حفاظت
از محيط زيست به ميدان نبرد طبقاتى كشيده و با كسب خودآگاهى ماترياليستى معطوف به "فراروی مثبت" از نظام
سرمايهداری ،يعنى لغو قانون ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت مىشوند .ما اينجا با عواقب روش شناختشناسى ماركس،
يعنى با نتايج دو رويكرد ماترياليستى وی به ديالكتيک هگل در پراكسيس مواجه مىشويم .و مشخصاً تحت تأثير همين
دو نكته ،يعنى ديالكتيک به صورت "هستهی منطقى" و كار به عنوان پراكسيس مولد اجتماعى است كه ماهيت حركت
واقعى جامعهی بورژوايى را به صورت انتقادی و انقﻼبى رقم مىزند.

٣٨

از آنجا كه انسانشناسى ماركس ماترياليستى ـ ديالكتيكى است و از آنجا كه وی حدود ديالكتيک را مىشناسد ،در
نتيجه پيداست كه وی به دام اشكال جنجالى و اسرارآميز فلسفى نمىافتد .در حالى كه روش شناخت و انسانشناسى
هگل ،فلسفهی وی را به سوی وحدت منطق و تاريخ مىراند و منجر به شكل ايدهآليستى "روح جهان" و روند مثبتگرا و
دترمينيستى تاريخ مىشود ،ليكن متد ديالكتيكى ماركس تنها بر "منطق تضاد" در علم منطق از فلسفهی هگل متمركز
است و در نتيجه روند تاريخ را نه مقدر ،بلكه محصول پراكسيس مولد و نتايج نبرد طبقاتى مىشمارد .به بيان ديگر ،اگر
آگاهى تئوريک طبقاتى بر افكار عمومى مسلط شود ،كارگران منفرد از انزوا بيرون بيايند و معطوف به پراكسيس سياسى
شوند ،طبقهی كارگر از عوامل تفرقه مانند :تمايزهای دينى ،ملى ،نژادی و جنسيتى فراروی كند و در روند نبرد طبقاتى به
خودآگاهى ماترياليستى و سرانجام به پيروزی برسد ،بدون ترديد نتايج مثبتى را نيز به دست مىآورد و از اين منظر،
روند تاريخ نيز ظاهراً يک شكل مثبتگرا به خود مىگيرد .ليكن اگر عكس اين معادﻻت بر قرار باشد ،طبقهی كارگر در
بدترين شرايط ممكنه استقرار فاشيسم را تجربه مىكند .پيداست كه از اين منظر هر گونه تصوری از روند مثبتگرای
تاريخ كامﻼً احمقانه به نظر مىآيد.
بنابراين ماركس جهت امتناع از آپريوريسم ،توليد اشكال جنجالى و متافيزيكى و استقﻼل سوژهی شناسا از پراكسيس
نبرد طبقاتى مجبور بود كه در برابر "وحدت منطق با تاريخ" موضع بگيرد و حركت مثبتگرا و دترمينيستى تاريخ را به
سوی يک سرنوشت مقدر انكار كند .از اين لحاظ زمانى كه ماركس بر اين نكته انگشت مىگذارد كه تنها علم تاريخ را
به رسميت مىشناسد ٣٩،نه تاريخ برای وی يک سوژهی آگاه و حاوی يک منطق ضمنى است و نه حركت آن به صورت
اجتنابناپذير و ابژكتيو و ضرورتاً به سوی يک فرجام مقدر و خوشايند سمت مىگيرد .از منظر ماركس اين انسانها
هستند كه از شرايط موجود عزيمت مىكنند و با آگاهى ،يعنى سوبژكتيو تاريخ را پديد مىآورند .البته سرمايه به صورت
تاريخى پديد آمده و تكوين يافته است ،اما نه به صورت ضرورت خود تاريخ .بلكه از طريق يک "سوژهی فعال" ،يعنى
سرمايهدار به عنوان سرمايه شخصيتيافته و در فقدان سوژهی خودآگاه و انقﻼبى .از اين منظر ،دليل كشمكش تئوريک
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

١٧

ماركس نيز با سوسياليستهای تخيلى به وضوح روشن مىشود .از جمله بايد اينجا دوباره از پرودون ياد كرد كه تحت
تأثير ديالكتيک هگل فازهای اقتصادی را به صورت محصول منطق ضمنى تاريخ پشت سر يکديگر رديف مىكند ،در
حالى كه همانگونه كه ماركس در كتاب "فقر فلسفه" برجسته مىسازد ،وی به شرح زير از بررسى آنها عاجز مىماند:
«مناسبات توليد هر جامعه يک كليت را مىسازند .آقای پرودون مناسبات اقتصادی را طبق معمول به صورت فازهای
اجتماعى در نظر مىگيرد كه يکديگر را پديد مىآورند] ،يعنى[ از مجموع آنها يكى از ديگری مانند آنتىتز از تز پديد
مىآيد و آنها در رديف متعاقب و منطقى خود منشأ خرد انسانى را متحقق مىسازند .موضع ناجور اين متد فقط اين
است كه آقای پرودون تا آنجايى كه مىخواهد يكى از اين فازها را مجزا بررسى كند ،قادر به توضيح آن نيست ،بدون
اينكه به ديگر مناسبات اجتماعى به عقب باز گردد ،در حالى كه وی اين مناسبات را هنوز توسط حركت ديالكتيكى خود
آن بر قرار نكرده است .بعداً اگر آقای پرودون توسط خرد ناب به ايجاد يک فاز ديگر مىپردازد ،اينگونه به نظر مىآيد
كه انگاری وی اطفال تازه زايمانشده را در برابر خود دارد و فراموش مىكند كه آنها به همان اندازه مسن مانند اولى
هستند».

٤٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،استناد به يک سوژهی كاذب مانند "منطق ضمنى تاريخ" حتا در شكل
ماترياليستى آن چه عواقب ناگواری را در شناختشناسى پديد مىآورد.

٤١

به بيان ديگر ،ماركس مصداق تجربى

"ديالكتيک" پرودون را انكار مىكند ،زيرا فازهای اقتصادی نه از طريق منطق ضمنى تاريخ ،بلكه از ديالكتيک وجود با
آگاهى طبقات اجتماعى و توسط يک سوژهی درونذاتى ،يعنى به صورت محصول پراكسيس مولد و نبرد طبقاتى پديد
مىآيند .از اين منظر ،منطق ديگر مربوط به خود تاريخ نمىشود و يک شكل استعﻼيى كه انگاری فرای شناخت و ارادهی
انسانها قرار گرفته است ،به خود نمىگيرد .بنابراين ماركس در آثار خود هيچ شک و شبهای به جای نمىگذارد كه
سرمايه در حركت واقعى و منطقى خود ،يعنى در روند ارزش افزايى ارزش به هيچ وجه وجود خود را ملغا نمىكند .به
اين عبارت كه ماركس البته در نظر مىگيرد كه سرمايه در حركت واقعى خود مرزها و محدوديتهای فرماسيونهای
گذشته را جهت تكوين خويش بر طرف مىسازد ،اما هيچگاه نه تمامى آنها را .به بيان ديگر ،سرمايه فقط آن مرزهايى
را منهدم مىكند كه مانع ارزش افزايى ارزش و انباشت آن مىشوند .ليكن سرمايه خود را در حدود آن مرزها كه توسط
تكامل تاريخى و واقعى خود پديد آورده و يا از طريق تصويب قوانين دولتى جهت حفاظت از منافع تمامى سرمايهداران
بر پا شدهاند ،كامﻼً آزاد و راضى احساس مىكند ٤٢.به بيان ديگر ،فراروی از روش مدرن توليد سرمايهداری مشروط به
٤٠

Marx, Karl (١٩٥٩): Das Elend …, ebd., S. ١٣٠f.
 ٤١همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل توضيح دادم؛ انگلس در آثار متأخر خود دچار يک چنين خطای فلسفى شده و با استقﻼل از
پراكسيس و تكامل "ماترياليسم" متافيزيكى شرايط بحران تئوريک جنبش كمونيستى را پديد آورده است.
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dühring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in:
MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ١١, ٤٢, und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران "ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و
انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا تا اسطورهسازی از روند
تاريخ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧١ادامه ،برلين
٤٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …, ebd., S. ٥٤٣

١٨

وجود يک "سوژهی واقعى" است .ما اينجا با خودانگاری ماركس پيرامون فعاليت تئوريک خويش نيز مواجه مىشويم كه
وی آنرا به شرح زير در جزوهی "پيشدرآمدی  ".....يک پراكسيس سياسى مىشمارد:
«تماميت ،آنگونه كه در مغز به صورت تماميت تفكر ظاهر مىشود ،يک محصول از مغز متفكر است كه جهان را از
طريق تنها روش ممكنه تصاحب مىكند ،يک روش كه از تصاحب هنری ،دينى ،عملى ـ ذهنى اين جهان متفاوت است.
سوژهی واقعى ]پرولتاريا[ در استقﻼل خود همچون گذشته خارج از مغز پا بر جا مىماند؛ تا وقتى كه مغز تنها جنجالى
رفتار مىكند] ،يعنى[ فقط تئوريک .بنابراين در روش تئوريک بايد همواره جامعه به صورت پيششرط تصور در مقابل
سوژه ]شناسا[ معلق باشد».

٤٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با مضمون ديالكتيک تئوری با پراكسيس در تئوری انتقادی و
انقﻼبى ماركس مواجه مىشويم كه پيوند سوژهی شناسا )ماركس( با "سوژهی واقعى" )پرولتاريا( را ناگسستنى مىسازد و
به مقولهی "رئاليسم انقﻼبى" در انديشهی سياسى وی محتوا مىدهد .ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود هر گونه
تئوری فلسفى كه با پراكسيس سياسى بيگانه بود" ،مدفوع فلسفى" مىناميد ٤٤.وی به همين منوال از "فلسفه" به عنوان
"خودارضاعى" نيز سخن مىراند ،در حالى كه در برابر آن "دانش مثبت" را به صورت "همبستری عاشقانه" مستقر مى-
ساخت ٤٥.مصداق تجربى "دانش مثبت" جهان موضوعيتيافته به عنوان محصول فعاليت آگاهانهی انسانها است .اما از
آنجا كه ماركس آگاهى موجود را كذب و دروغ و محصول ازخودبيگانگى خودكرده و خودفريبى "سوژهی واقعى" مى-
شمارد ،در نتيجه از يک سو ،به نقد درونذاتى از اشكال متافيزيكى و اسرارآميز مىپردازد و دين ،فلسفه و ايدئولوژی را
همواره به باد انتقاد مىگيرد و از سوی ديگر ،يک راه حل عملى را برای دگرگونى آگاهانهی پراكسيس جامعهی بورژوايى
و جهت "فراروی مثبت" از روش مدرن توليد سرمايهداری ارائه مىدهد .به بيان ديگر ،ماركس از آن واقعيت ابژكتيو
عزيمت مىكند كه محصول فعاليت آگاهانهی انسانها ،يعنى سوبژكتيو است .اينجا نه ديگر فلسفه با فلسفه سخن مى-
گويد و نه اثری از تفسير و توجيه مناسبات جهان موضوعيتيافته مشاهده و احساس مىشود .به بيان ديگر ،انگيزهی
"رئاليسم انقﻼبى" ماركس تكامل فلسفهی پراكسيس است كه بنا بر "پيشگفتار نقد فلسفهی حق هگل" به بهترين وجه
ممكنه از خودانگاری فعاليت تئوريک وی به صورت يک پراكسيس سياسى نيز گزارش مىدهد .به اين صورت كه تئوری
انتقادی و عملگرای وی كه البته از طريق نقد درونذاتى و نفىكنندهی زمينهی متضاد مادی كه وی آنرا "بعد منفعل"
نيز مىنامد ،متكامل مىشود و سپس به صورت جانبدار در كشمكش تئوريک پيرامون آگاهى از تضاد شركت مىكند و
سرانجام به يک پراكسيس سياسى و انقﻼبى دامن مىزند .سوژهی خودآگاه "انقﻼب نيازهای راديكال" پرولتاريا است

٤٦

كه تحت تأثير اين تئوری از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مىآيد و نظم موجود را به شرح زير به يک نظم نوين
دگرگون مىسازد:
٤٣

Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung …, ebd., S. ٦٣٢f.
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. ٢٧, ٢١٨
٤٦
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١,
Berlin (ost), S. ٣٨٦
٤٤

١٩

«همانگونه كه فلسفه در پرولتاريا تسليحات مادی خويش ،پرولتاريا در فلسفه ،تسليحات ذهنى خويش را مىيابد ،و
همين كه رعد تفكر اصولى به اين زمين سادهلوح مردمى برخورد كند ،رهايى آلمانها به انسانها تحقق مىيابد ) (...تنها
رهايى پراتيک و ممكن آلمان ،رهايى از موضع تئوريک است كه انسانها را باﻻترين موجود برای انسانها مىشمارد».

٤٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا ديالكتيک يک تئوری انتقادی و عملگرا با يک پراكسيس
آگاهانهی سياسى و انقﻼبى را برقرار مىسازد .از آنجا كه انسان سوژهی توليد است و مناسبات انسانها نسبت به يک-
ديگر توسط فعاليت پديد مىآيند و مربوط به پراكسيس مىشوند ،در نتيجه ماركس روند تاريخ ابژكتيو را به صورت
تظاهر ضروری مناسبات وارونهی جامعهی بورژوايى ،يعنى آن مناسباتى كه تحت تأثير سرمايه طبيعتاً رشد كردهاند ،به
صورت محصول فعاليت آگاهانهی طبقهی حاكم افشا مىكند ،در حالى كه شرايط استقﻼل و آزادی انسانها را مشروط
به آن مىشمارد كه مناسبات موجود به كلى دگرگون گردند ،به مالكيت اجتماعى در بيايند و توسط كانون افراد همبسته
مديريت شوند ٤٨.ما اينجا با عواقب تحقيقات فلسفى و تجربيات سياسى ماركس مواجه هستيم كه به صورت تئوريک
متمركز مىگردد و مستقيماً به سوی رهايى انسان نشانه مىگيرد .به اين صورت كه ماركس از اين نقطه نظر عزيمت
مىكند كه رهايى انسان يک امر عاجل اجتماعى است و تئوری جهت ممانعت از توليد اشكال استعﻼيى راه ديگری ندارد،
به جز اينكه از نقد درونذاتى پراكسيس مولد مستدل گردد و بدون وساطت اشكال استعﻼيى مانند :دين ،فلسفه و
ايدئولوژی بر آن واكنش كند .به اين صورت كه ماركس از يک سو ،در كشمكش نظری پيرامون آگاهى تئوريک از تضاد
دخيل مىشود و از آنجا كه تئوری انتقادی و عملگرای وی از سرچشمهی خود )پراكسيس مولد( به خوبى آگاه است،
يعنى تئوری وی مانند فلسفه در مضمون هگلى آن ،خود را به صورت يک حركت ناب از تفكر نمىفهمد ،در نتيجه هيچ-
گاه از پراكسيس نبرد طبقاتى مستقل نمىگردد ،اشكال متافيزيكى و استعﻼيى به خود نمىگيرد و سرانجام پيداست كه به
اجبار بر پراكسيس سياسى واكنش و در حركت واقعى جامعهی بورژوايى و به نفع پرولتاريا دخل و تصرف مىكند .در
انديشهی سياسى ماركس پرولتاريا "سوژهی واقعى" است و تا زمانى كه روش توليد مدرن سرمايهداری ادامه دارد،
آنتاگونيسم سرمايه محسوب مىشود .حتا اگر به انقياد دين ،فلسفه و ايدئولوژی كشيده ،در روند توليد و فعاليت مولد
خود سلب موضوعيت و در جهان ازخودبيگانهی كاﻻها به كلى ناپديد شده باشد .انگيزهی فعاليت تئوريک ماركس نيز بر
اين اساس است كه پرولتاريا را از قدرت بالقوهی خود آگاه و آنرا بالفعل سازد .اينجا قدرت سياسى بستگى به توازن
قوای اجتماعى دارد و قدرت يكى نشانهی ضعف ديگری است .بنابراين نتايج نبرد طبقاتى نامعلوم و هم پيروزی و هم
شكست آن امكان دارد .از اين منظر نه حركت واقعى جامعهی طبقاتى از پيش معين شده و نه نتايج آن تقدير تاريخ
بشری است .همانگونه كه انسانها جهان موضوعيتيافته )جامعهی طبقاتى( را از طريق ازخودبيگانگى خودكرده به وجود
آوردهاند ،به همين صورت نيز قادر هستند كه بر اساس امكانات موجود توليدی و بازتوليدی جامعه و با كسب
خودآگاهى ماترياليستى جهان ديگری را پديد بياورند .ما اينجا با نقش "سوژهی واقعى" در تئوری انتقادی و انقﻼبى
ماركس مواجه مىشويم كه به صورت "سوسياليسم علمى" و با استناد به "دانش مثبت" متكامل مىشود .پيداست كه نزد

Ebd., S ٣٩١
Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٣٧, ٧٠f., ٢٤٧

٤٧
٤٨

٢٠

ماركس مفهوم "دانش مثبت" در مضمون رياضى و جبر دترمينيستى آن استفاده نمىشود .از آنجا كه خردمندی در
جوامع مدرن و دنيوی يک امر مثبت ارزيابى مىشود ،در نتيجه "دانش مثبت" نزد ماركس به معنى آن دانشى است كه
با استناد به پراكسيس مولد ،يعنى از نقد زندگى واقعى و فعاليت مولد خود انسانها ،يعنى از نقد كليت يک حركت
متضاد ماترياليستى ـ ديالكتيكى متكامل شده است كه مستقيماً به سوی رهايى انسانها نشانه مىگيرد .به بيان ديگر ،ما
در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس با يک فلسفهی عملى مواجه هستيم كه موضوع اصلى آن بدون واسطه
فراروی از "قلمرو ضرورت" به سوی "قلمرو آزادی" است

٤٩

كه بر ضرورت تشكيل آن به شرح زير در كتاب

"گروندريسه  "....تأكيد مىكند:
«اما در تجربه ،اگر شكل معلومالحال بورژوايى برطرف شود ،ثروت چه چيز ديگری است به غير از جهانيت نيازها كه در
تبادل جهانشمول توليد مىشوند] ،يعنى[ توانها ،لذتها ،نيروهای مولد و غيرهی افراد؟ تكامل كلى تسلط انسانى بر قوای
طبيعى ،هم بر طبيعت به اصطﻼح ]بيرونى[ و هم بر طبيعت خود فرد؟ استخراج مطلق خﻼقيت وی ،بدون هر شرط
ديگری به غير از تكامل سابق تاريخى كه اين كليت از تكامل ،يعنى تكامل تمامى قوای انسانى به اين صورت كه نه بنا بر
يک اندازهی معين شده از قبل تبديل به هدف خودكرده شود؟ نه آنجا كه خود را در يک تعيين بازسازی ،بلكه كليت
خود را توليد كند؟ نمىخواهد چيز شده باقى بماند ،بلكه در حركت مطلق از شدن است ).»(...

٥٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه ماركس اينجا رابطهی نظم موجود با يک نظم نوين را برقرار
مىسازد ،ليكن سخنان وی فاقد هرگونه از پيشگويىهای جنجالى و مستقل از پراكسيس و فاقد هر نوع از لحظات
ساينتيستى و آپريوريسم است .موضوع تحقيق ماركس از بدو فعاليت تئوريكش "فرد آزاد اجتماعى" است كه به صورت
"سوژهی واقعى" )كارگر مزدی( به انقياد محصول فعاليت سوبژكتيو و موضوعيتيافته خود مانند :دين و سرمايه كشيده
شده است .ما اينجا با جابجايى سوژه با ابژه )محمول( مواجه هستيم كه تنها شرط كشف و نقد درونذاتى آن تسلط بر
روش نقد دين ماركس است كه البته وی از آن برای نقد اخﻼق ،هنر ،سياست ،فلسفه ،حق و از جمله اقتصاد سياسى نيز
استفاده مىكند .از آنجا كه بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس تاريخ فاقد يک منطق ضمنى و انسان
همواره در حال شدن است ،در نتيجه اين امكان نيز وجود دارد كه انسانها بر اساس مناسبات موجود توليد و بازتوليد
اجتماعى و با كسب خودآگاهى ماترياليستى از اشكال ازخودبيگانهی جامعهی منحط قديمى فراروی و در توافق همگانى و
همبستگى طبقاتى به سوی تكوين تمدن مدرن و تشكيل يک فرهنگ نوين عزيمت كنند .از اين پس ،شكل انباشت ثروت
اجتماعى به كلى دگرگون و قانون ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت ملغا مىگردند ،با فراروی از روش مدرن توليد
سرمايهداری و شكل توليد كاﻻيى جامعه ،زنجيرهای تثبيت انسانيت و تكوين روابط اجتماعى انسانها گسسته مىشوند،
روشهای آموزشى و پرورشى اشكال نوينى به خود مىگيرند ،تبعيضهای جنسيتى ،دينى ،ملى و نژادی منحل مىشوند،
كرهی زمين به شكل يک كليت واحد به نظر مىآيد و امكانات طبيعى آن با سزاوارترين روشهای محيط زيستى
استخراج و تبديل به مايحتاج عمومى و بنا بر توان و نياز انسانها در اختيار همگان قرار مىگيرند ،توان انسانها به
 ٤٩مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش "علم مثبت" در انديشهی سياسى ماركس و انگلس متأخر ،در آرمان و
انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين
٥٠
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … Ebd., S. ٣٨٧

٢١

درستى سنجيده و نه در تقابل و رقابت با ديگران ،بلكه به سمت تحقق منافع همگانى هدايت مىشوند ،تكامل صنعتى و
رشد اقتصادی چهرهی زشت و نفس مخرب خود را مىبازند ،زيرا در هماهنگى با نيازهای جامعه و حفاظت ضروری از
محيط زيست و به سوی تحقق اهداف انسانهای آزاد و برابر سمت مىگيرند ،اينجا شرط آزادی ،كرامت و اقبال فردی
مشروط به آزادی ،كرامت و اقبال همگانى است كه البته توسط ادارهی شورايى جامعه تضمين مىشود ،سوژهی خودآگاه
اين حركت واقعى ،انسان به صورت "موجود فعال" است كه البته از زمان حال عزيمت مىكند ،در حالى كه نسبت به
گذشته انتقادی و نسبت به زيست اجتماع آتى اتوپيست است .اما اين اتوپى محصول تسلط مفاهيم ايدهآليستى بر افكار
عمومى انسانها نيست ،زيرا آگاهى از آن توسط نقد درونذاتى از تاريخ گذشته و تجربيات مؤثر در زمان حال ،يعنى از
پراكسيس مولد و تجربيات يک جامعهی مدرن ،انسانگرا و خردمند پديد مىآيد.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما تا اينجا با سه وجه ديالكتيک در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس آشنا
شديم .اول ديالكتيک به صورت حركت واقعى سرمايه ،دوم ،ديالكتيک به صورت روش تحقيق حركت سرمايه و سوم
ديالكتيک تئوری با پراكسيس جهت فراروی )مثبت( از مناسبات سرمايهداری است .گرانيگاه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس كشف انسان به عنوان "موجود فعال" و منطق متضاد سرمايه و انگيزهی اصلى تحقيقات وی "فراروی
از فلسفه" ،يعنى كشف ديالكتيک "وجود و وجودبايستى" ٥١جهت رهايى انسانها است .در تقابل سيستم فلسفى هايدگر بر
اساس هرمنوتيک "وجوددرجا و وجود"

٥٢

متكامل مىشود كه البته وی آنرا "اجرای راديكال فلسفه" نيز مىنامد.

هابرماس جهت نقد هرمنوتيک ميان "زبان طبيعى" و "زبان هنری" تميز مىدهد .در حالى كه استفاده از زبان طبيعى
مربوط به استدﻻل منطقى و گفتگوی فلسفى مىشود ،ليكن زبان هنری فاقد هر گونه بازتاب تجربى و تنها بر اين اصل
مبتنى است كه مخاطب خود را متأثر و متقاعد ساخته و به سوی يک تصميم مخصوص براند .وی دو شعبهی متفاوت از
زبان هنری را به صورت "رتوريک" و "هرمنوتيک" از يکديگر متمايز و به شرح زير مضمون هرمنوتيک را برجسته مى-
سازد:
«هرمنوتيک بر يک "توان" مبتنى است كه ما تا اين حد كسب مىكنيم كه "مسلط شدن" بر يک زبان طبيعى را ]هم-
چون[ هنر ،بياموزيم] ،يعنى[ معنى زبانى و امكان ارتباطى را بفهميم و در صورت اختﻼل ارتباطات ،قابل فهم سازيم .فهم
معنى به سوی محتوای معنايى سخن سمت مىگيرد ،اما همچنين به سوی محتوای معنايى ثابت نوشتاری يا سيستم
سمبليک غير زبانى ،منتها تا آنجايى كه آنها مىتوانند "ضميمهی" سخن شوند .ما اتفاقى از هنر فهميدن و فهماندن
سخن نمىگوييم ،زيرا توان تفسير كه هر سخنگويى در اختيار دارد ،پيكر هنری مىگيرد ،مىتواند اينجا به صورت يک
زبردستى هنری پرورش بيابد .اين هنر تحت شرايطى كه پرسشهای عملى به سوی تصميم رانده مىشوند ،نسبت به هنر
متقاعد و قانعكردن متقارن رفتار مىكند».

٥٣

٥١

Sein und Seinsollen
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
٥٢

٢٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روش هرمنوتيک مربوط به تسلط بر آن فنون سخنوری و نوشتاری مىشود
كه انسان مخاطب خود را ظاهراً متقاعد مىكند و به سوی اتخاذ يک تصميم مخصوص مىراند ،در حالى كه برای عواقب
يک چنين تصميمى مصداق و شواهد تجربى در اختيار ندارد .ما اينجا با فنون تدارک متافيزيک مواجه هستيم .از اين
بابت ،هابرماس پيشنهاد مىكند كه جامعهشناسى انتقادی جايگزين فلسفهی هرمنوتيک شود ٥٤.اينجا بايد به خصوص از
نقش شعر و اسطوره ياد كرد كه در اغلب موارد تبديل به شواهد ظاهری نوشتارها و سخنوریهای فيلسوفان هرمنوتيكى
مىشوند .در حالى كه ماركس جهان موضوعيتيافته را از طريق تنها روش ممكنه كه البته از روشهای هنری ،دينى،
عملى ـ ذهنى متفاوت است ،تصاحب مىكند ،روش هرمنوتيک مربوط به تفسير و توجيه مفهومى "وجود" مىشود و در
فقدان بازتاب تجربى به كلى از پراكسيس مولد مستقل مىگردد .پيداست كه اينجا هر گونه توجهای به تضادهای درون-
ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد و ضرورت نقد اقتصاد سياسى ظاهراً بى معنى به نظر مىرسند و آن چيزی كه به
اصطﻼح بى معنى است ،پرداختن به آن نيز ضرورتى ندارد.
از همين منظر نيز بايد به فلسفهی مارتين هايدگر پرداخت .به اين عبارت كه در اوايل قرن گذشته آمريكا و تمامى قاره-
ی اروپا دستخوش دگرگونىهای عظيم اقتصادی و سياسى بودند .در حالى كه نظام سرمايهداری با بحرانها ادواری
اقتصادی مواجه شده ،انبوه كارگران مزدی تحت تأثير تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس كه البته در
تفسيرهای متنوع به بازار سياسى عرضه مىشد ،قرار گرفته و به يک خودآگاهى قابل مﻼحظهی ماترياليستى دست يافته
بود و جهت تحقق منافع طبقاتى خود به سوی انقﻼب سوسياليستى عزيمت مىكرد .از جمله بايد از پيروزی انقﻼب اكتبر
در روسيه ياد كرد .در حالى كه آمريكا و تمامى كشورهای اروپا درگير نبردهای سهمگين طبقاتى و عواقب جنگ جهانى
اول بودند ،انقﻼبهای سوسياليستى در آلمان سه بار با شكست مواجه شدند .محصول اين نبردهای طبقاتى فروپاشى
امپراطوری ويلهلم ،استقرار جمهوری وايمار و نبرد خونين كمونيستها با سوسيال دموكراتها در آلمان بود كه البته
توسط تئوریهای كذب كمينترن توجيه مىشد ٥٥.پيداست كه اينجا جهت ممانعت از انقﻼب سوسياليستى تدارک يک
فلسفهی نوين ضروری بود كه از يک سو ،نقش انقﻼبى "سوژهی واقعى" را انكار كند و آنرا از منظر فلسفى به انفعال
بكشد و از سوی ديگر ،تبديل به ايدئولوژی بورژوازی جهت تدارک قوای ضد انقﻼب شود.
به اين ترتيب ،هايدگر بر خﻼف سنت ايدهآليسم آلمانى فلسفهی خود را بر اساس هرمنوتيک "وجوددرجا و وجود"
متكامل مىكند .وی در آغاز دوران فعاليت فلسفى خود تحت تأثير ايدهآليسم استعﻼيى كانت قرار داشت .ما اينجا با
عواقب مقولهی "خرد عملى" در فلسفهی ايدهآليستى آلمانى مواجه هستيم .در حالى كه سوژه در فلسفهی كانت معطوف
به شواهد تجربى ايدههای خودگشته و ظاهراً آرام گرفته است ،ليكن آن در يک شكل خودآگاه و ارادهگرا در فلسفهی
ايدهآليستى هگل ظاهر و به صورت آپريور به سوی يک اتوپى ظاهری جهت تشكيل يک جامعهی آشتىيافته سمت مى-
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
 ٥٥مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته  -تاريخچه و تجربيات جنبش كارگرى در ايران ) ١٣٢٠تا ،(١٣٢٧
در آرمان و انديشه ،جلد يكم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين

٢٣

گيرد .از آنجا كه هايدگر خودآگاهى و ارادهگرايى سوژه را اصوﻻً محصول توليدات ناب متافيزيكى مىشمارد ،در نتيجه
ديالكتيک هگل را سرچشمهی "تجربيات دينى" مىخواند.

٥٦

انكار و مردوديت ديالكتيک مربوط به توپولوژی )ديدگاه

كلى( فلسفهی هايدگر مىشود كه محمد رضا نيكفر به شرح زير از آن پرده بر مىدارد:
«"توپيک" حلقهی پيوندی بين "ديالكتيک" و "منطق" است .آن يک "ديالكتيک" ظاهری و به اين صورت ،محل تولد
منطق ظاهری است .توپولوژی تفكر هايدگر در سمت متقابل به پيش مىرود .آن مايل است كه در گفتگو باشد ،يک
گفتگو كه همصحبت آن خود زبان است .زبان بايد به عنوان زبان به بيان بيايد و اين مستلزم آن است كه ما با زبان
يک گفتگو را پيوند دهيم و با آن در گفتگو بمانيم .بنابراين تفكر جايگاهى شده يک "زبان متفكرانهی دوطرفه" ) (...با
زبان است».

٥٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،درحالى كه انگيزهی فلسفى هايدگر تنها يک گفتگوی هرمنوتيكى با زبان،
يعنى تفسير مفاهيم موجود توسط يک زبان هنری است ،اما محمد رضا نيكفر نه تنها آنرا كامﻼً منطقى مىشمارد ،بلكه
روش تفكر ديالكتيكى در فلسفهی ايدهآليستى هگل را به صورت يک تظاهر بى معنى انكار و مردود مىكند .البته ما با
انتقاد هگلىهای چپ به آكوموداتسيون ،يعنى هماهنگى دين با فلسفه و همچنين نقد ماركس و فويرباخ به جابجايى سوژه
با ابژه و آپريوريسم در فلسفهی ايدهآليستى هگل آشنا هستيم.

٥٨

ما همچنين مشاهده كرديم كه ماركس حركت

ماترياليستى ـ ديالكتيكى را به دليل وجود يک سوژهی درونذاتى و قدرت نفى آگاهانهی آن ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى مى-
شمارد .بنابراين صرف نظر هايدگر از ديالكتيک هگل قابل درک است ،در حالى كه فلسفهی وی جابجايى سوژه با ابژه و
آپريوريسم را بى محابا از سنت ايدهآليستى آلمانى به ارث مىبرد كه ما مضمون آنرا از زبان محمد رضا نيكفر به شرح
زير مىشنويم:
«ما يک ابزار از زبان هستيم و نه برعكس .ـ تفكر يک گفتگو است .ما به تفكر نمىرسيم ،بلكه برعكس :تفكرات به ما
مىرسند».

٥٩

بنابراين در فلسفهی هايدگر زبان ديگر يک ابزار ،يعنى يک ابژه )محمول( جهت وساطت جهان درونى انسان با جهان
بيرونى نيست ،بلكه به صورت يک سوژهی آگاه در آمده كه انسان را ظاهراً به انقياد تحقق مقاصد به خصوص خويش
مىكشد .اينجا نه گفتگو محصول تفكرات سوژه است و نه ابزاری جهت تدارک كنش ارتباطى و تمايز "طرح حقيقى
نسبت به طرح اشتباه و ارزش درست و قابل توجيه نسبت به ارزش نادرست" محسوب مىشود ٦٠.به بيان ديگر ،در
فلسفهی هايدگر مخاطب زبان ،خود زبان است و گفتگو هيچ ارتباطى با تبادل نظری انسانها و خردمندی قضاوت آنها
پيرامون بازتاب تجربيات گذشته ،تدارک افكار عمومى و تحقق اهداف آتى اجتماعى توسط يک "سوژهی واقعى" ندارد .به
٥٦

Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٦٩
Ebd., S. ٣٧١
 ٥٨مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧فلسفهی حقوق طبيعى و حق انقﻼب ـ گفتمانى پيرامون مسير انديشيدن انتقادی ماركس از نقد دين تا
نقد اقتصاد سياسى ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ١٥١ادامه ،برلين
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
٥٧

٢٤

همين منوال ،تفكر اينجا يک شكل انتقادی به خود نمىگيرد و ابزار تحصيل و تحقيق حركت واقعى جامعهی طبقاتى در
راستای تكامل "دانش مثبت" محسوب نمىشود ،بلكه تنها يک شكل الهامى به خود گرفته كه البته انسانشناسى فلسفهی
ايدهآليستى هگل ،يعنى نقش "موجود متفكر" در تشكيل يک جامعهی آشتىيافته را به كلى تخطئه مىكند .بنابراين
هايدگر تا اينجا نه تنها چيز جديدی به ما نمىگويد ،بلكه خودش بشخصه اسير جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم مى-
باشد .انگيزهی فلسفى وی عبور از خودآگاهى و ارادهگرايى در فلسفهی ايدهآليستى آلمانى است كه البته بر اساس تمايز
"وجود" از "وجوددرجا" و به شرح زير توجيه مىشود:
«تا رابطه وجود نسبت به ذات انسان و همچنين مناسبت ذات انسان نسبت به آمادگى پذيرش وجود )"درجا"( به
صورت يک واژه گرد آيند ،برای بخش ماهوی كه در آن انسان به عنوان انسان قرار دارد ،اسم "وجوددرجا" انتخاب
شده است] (...) .در حالى كه وجود[ چيز ديگری به غير از "زمان" نيست ،تا آنجا كه "زمان" به عنوان اسم كوچک برای
حقيقت وجود استفاده مىشود كه حقيقت ذات وجود و خود وجود است».

٦١

بنابراين ما اينجا با يک "وجود" ابژكتيو و ماترياليستى مواجه نيستيم ،زيرا نزد هايدگر "وجود" در پرتو زمان و توسط
"وجوددرجا" الهام گرفته مىشود كه البته به صورت "معنى وجود" يک شكل سوبژكتيو به خود مىگيرد .در حالى كه
فلسفهی هايدگر نزد برخى از كارشناسان آثار وی خاتمهی ذهنيت متافيزيكى در فلسفهی ايدهآليستى اروپای غربى به
حساب مىآيد ،اما نقطهی عزيمت وی توليد دوگانگى سوژه و ابژه ،يعنى تدارک متافيزيک است .وی ميان انسان واقعى
)"وجوددرجا"( و معنى )"وجود"( تميز مىدهد ،بدون اينكه اصوﻻً ديالكتيک وجود ماترياليستى با آگاهى ايدهآليستى از
وجود را متكامل كرده باشد .به نظر وی "وجود" اصوﻻً درخود و فىنفسه نيست و به يک "وجوددرجا" نياز دارد ،زيرا تنها
"وجوددرجا" قادر است كه حقيقت "وجود" را الهام بگيرد .به بيان ديگر ،هايدگر فلسفهی خود را آن سوی تحقيقات
تجربى بر پا مىسازد .به گمان وی فلسفه نه با استناد به علوم متفاوت اجتماعى ،بلكه از ريشهی واحد آنها ،يعنى از مبدأ
"وجود" بايد متكامل گردد .ما اينجا نه با يک بازتاب شناختشناسى )نئوكانتيسم( ،نه با يک تئوری شناخت از تاريخ و
تكامل مفاهيم تاريخى و نه اصوﻻً با يک تئوری كه تاريخ را به صورت ابژهی تحقيق در نظر دارد ،مواجه هستيم ،زيرا
اينجا اولويت هستىشناسانهی "وجود" در دستور تفكر فلسفى قرار مىگيرد كه نتيجهی آن تنها يک تفسير از حالت يک
موجود حقيقى ـ تاريخى نسبت به تاريخمندی خود است .به اين ترتيب ،تاريخمندی برای هايدگر يک دليل وجود و يک
رديف از اتفاقات محسوب مىشود كه فلسفه بايد آنها را در انسانها كشف كند و تنها با استناد به مبدأ اتفاقات تاريخى
است كه تاريخ مىتواند ،به خود معنى بگيرد.

٦٢

بنابراين انتقاد هايدگر از اين زوايه به پديدارشناسى هگل وارد مىآيد كه البته وی به مسئلهی "ازخودبيگانگى" پى برده
است ،بدون اينكه موفق به كشف سرچشمهی آن شده باشد .در اين ارتباط وی به صورت نموداری به فلسفهی افﻼطون
استناد مىكند .به اين صورت كه انسانها در يک غار حبس و معطوف به سايهها شدهاند ،ليكن از سرچشمهی نور كه
٦١

Heidegger, Martin (١٩٦٠): Was ist Metaphysik? ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١٣f., ١٧
Vgl. Horkheimer, Max (١٩٧٠): Geschichte und Psychologie, Doppelheft ١ / ٢, Alfred Schmidt (Hrsg.),
München, S. ١٢٥f., und
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧٦): Die Kritische Theorie als Geschichtsphilosophie, München - Wien, S. ١٨f.
٦٢

٢٥

مولود سايهها است ،بى خبر هستند ٦٣.در حالى كه فلسفهی ايدهآليستى هگل بر اساس يک انسانشناسى به خصوص،
يعنى "موجود متفكر" متكامل مىشود و به مضمون سوژهی شناسا دست مىيابد ،ليكن هايدگر پديدارشناسى وی را متهم
به فقدان يک هستىشناسى بنيادی مىكند و با استفاده از روش هرمنوتيک به تكامل يک فلسفهی نوين مىپردازد .اينجا
هدف پديدارشناسى ظاهراً اين است كه "وجوددرجا" واقعى ،يعنى همانگونه كه انسان خود را از خود بروز مىدهد،
برايش جلوه كند .به بيان ديگر ،هستىشناسى بنيادی هايدگر بر اين اصل مبتنى است كه اصل "وجوددرجا" را به صورت
اصل پديداری "وجود" ،يعنى "معنى وجود" خود درک كند .روش تدارک اين فلسفه ،هرمنوتيک است كه هايدگر
مضمون آنرا به شرح زير برجسته مىسازد:
«هرمنوتيک اين وظيفه را به عهده دارد كه هر وجوددرجا خود را در خصلت وجودش به اين وجوددرجای خود دسترسى
بيابد ،به آن ازخودبيگانگى خودكرده را كه توسط آن وجوددرجا رقم خورده است ،خبر دهد و جستجو كند .در
هرمنوتيک برای وجوددرجا يک امكان پديد مىآيد كه برای خود قابل فهم گردد و باشد».

٦٤

به اين ترتيب ،هايدگر سه اصل پديدارشناسى مورد نظر خود را به صورت "تقليل"" ،بازسازی" و "تخريب" در نظر مى-
گيرد .وی اينجا بر اين نكته تأكيد مىكند كه "ضرورتاً به تفسير مفهومى وجود و ساختار آن" روی مىآورد ،زيرا تنها از
طريق تخريب ،يعنى "بازسازی تقليلگرای وجود" كه انگاری "يک تقليل انتقادی از مفاهيم كهن" جهت خلق سرچشمهی
آنها است ،هستىشناسى بنيادی به صورت مبدأ پديدارشناسى ممكن مىگردد ٦٥.به بيان ديگر ،ما اينجا از يک سو ،با
يک ابژهی موضوعيتيافته به صورت محصول فعاليت سوبژكتيو انسانى و از سوی ديگر ،با يک تفسير هرمنوتيک از اين
ابژهی موضوعيتيافته مواجه هستيم .سرچشمهی اين دوگانگى تضادهای درونذاتى جامعهی طبقاتى است كه به صورت
علت ،يعنى ماهيت ازخودگسيختهی همين زمينهی مادی ،معلول خود را نيز به صورت خودتناقضگويى اشكال دينى،
فلسفى ،ايدئولوژيک ،خﻼصه متافيزيكى پديد مىآورد .ماركس در همان اوايل فعاليت تئوريک خود به سرچشمهی مادی
دوگانگى سوژه از ابژه پى برد و با وجودی كه وی با فلسفهی هايدگر آشنايى نداشت ،اما انگاری كه انتقاد وی مستقيماً به
سوی تمايز "وجوددرجا" از "وجود" سمت مىگيرد .من جهت مصداق اين نظريه يک ابتكار نوشتاری به خرج دادهام .به
اين عبارت كه مفاهيم فلسفهی هايدگر را در تز چهارم فويرباخ ماركس جايگزين كردهام كه از منظر تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى و به شرح زير خوانندهی نقاد را با عواقب دوگانگى هرمنوتيكى در فلسفهی هايدگر بيشتر آشنا سازم:
«هايدگر از تجربهی ازخودبيگانگى ايدهآليستى ]يعنى[ دوگانهسازی جهان در وجود ايدهآليستى و وجوددرجا تجربى
عزيمت مىكند .تﻼش وی به اين عبارت است كه جهان ايدهآليستى وجود را در زمينهی تجربى وجوددرجا حل كند .اما
اينكه زمينهی تجربى وجوددرجا خود را از خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرهای وجود
مستقر مىكند ،تنها از طريق ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى همين زمينهی تجربى قابل توضيح است .بنابراين اين
]زمينه[ بايد از درون خود ]يعنى[ هم در تضاد خود فهميده شود و هم به طور پراكسيس منقلب گردد .به اين ترتيب،
٦٣
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٢٦

پس از آنكه ،برای نمونه وجوددرجا تجربى به صورت راز نهفتهی وجود مقدس كشف شد ،هم اكنون بايد همان اولى را
در تئوری و پراكسيس منهدم كرد».

٦٦

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تفسر هرمنوتيک "وجود" نه تنها با هستىشناسى بنيادی به كلى بيگانه
است و منجر به كشف مبدأ پديدارشناسى نمىشود ،بلكه از پراكسيس مولد به كلى مستقل مىگردد و در حالى كه
تضادهای درونذاتى زمينهی مادی و تجربى را به كلى انكار كرده ،ازخودبيگانگى خودكرده را در نوع ديگری از آن پديد
مىآورد و يا دوباره تجديد و تشديد مىكند .ما اينجا با بيماری شناختشناسى در شكل تفسير هرمنوتيک آن مواجه
هستيم كه مسبب آن فقدان بازتاب تجربى و استقﻼل سوژهی شناسا از پراكسيس مولد است .از آنجا كه بيماری
شناختشناسى محصول ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى همين زمينهی مادی ،يعنى نتيجهی تضادهای درونذاتى
نيروهای مولد و با مناسبات توليد در تجربيات جامعهی بورژوايى است ،در نتيجه ماركس از يک سو ،بر نقش طبقهی
حاكم به عنوان فريبكار و عامل ازخودبيگانگى و علت تفرقهی طبقاتى و از سوی ديگر ،بر خودفريبى ،ازخودبيگانگى و
تفرقهی خودكردهی پرولتاريا تأكيد مىكند كه بر ﻻزم و ملزوم بودن آنها انگشت بگذارد .ما اينجا با عواقب توليدات
دينى ،فلسفى و ايدئولوژيک ،يعنى با نتايج مجموعهای از اشكال متافيزيكى مواجه مىشويم ،در حالى كه محمد رضا نيكفر
در كمال تعجب تعريف ديگری از هرمنوتيک را به شرح زير ارائه مىدهد:
«انتقاد هايدگر به سنت ]ايدهآليستى[ به سوی اين "سمتگيری"] ،يعنى[ به سوی آن تدبير كه عريانسازی وجود را از
پيش معين كرده است ،نشانه مىگيرد .در واقعيت امر ،تخريب تاريخ هستىشناسى روشنسازی وضعيت هرمنوتيكى
پرسش وجود در سنت ]ايدهآليستى[ است .از اين طريق كشف مىشود كه تدبير پرسش هدايتشوندهی متافيزيک
منطبق با وضعيت است و آن چگونه معنى وجود عريان خود را از پيش معين مىكند».

٦٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،محمد رضا نيكفر اينجا مدعى مىشود كه هرمنوتيک نه منجر به دوگانگى
و جابجايى سوژه با ابژه )محمول( و تنها يک تفسير مفهومى از "وجود" ،بلكه ظاهراً منطبق با وضعيت خود "وجود" است،
در حالى كه همزمان متافيزيک هدايتشونده "معنى وجود" را نيز از پيش ،يعنى آپريور معين مىكند .ما اينجا با يک
تفسير هرمنوتيكى از روش هرمنوتيک مواجه هستيم كه ظاهراً بازتاب تجربى تفسير مفهومى را تضمين مىسازد .از آنجا
كه نه هايدگر يک چنين ادعايى را كرده و نه فيلسوف ديگری چنين تعريفى را از هرمنوتيک ارائه داده است ،در نتيجه
به نظر مىرسد كه محمد رضا نيكفر ظاهراً خود را كاشف يک مسئلهی بسيار مهم شناختشناسى و فلسفى مىشمارد .به
بيان ديگر ،وی اينجا مدعى مىشود كه هايدگر از طريق تفسير وضعيت هرمنوتيک "وجود" ،آنرا يک به يک از تجربه
به صورت مفهوم فلسفى در مىآورد و "وجوددرجا" را به سوی آن هدايت مىكند .ليكن ما نزد ماركس مشاهده كرديم
كه وی از يک "كليت ديالكتيكى" به صورت يک ساختار بسيار پيچيده و متنوع سخن مىراند و مفاهيم تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى خود را تنها يک "ذهنيت مشخص" از آن مىشمارد .بنابراين اينجا ادعای محمد رضا نيكفر ،يعنى
بازتاب هرمنوتيكى تجربهی مشخص در مفهوم مشخص در برابر حركت واقعى جامعهی طبقاتى كه به تعريف ماركس
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., Berlin (ost), S. ٦
Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٨٣, vgl. S. ٣٨٦
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به دليل تضادها و سوژهی درونذاتى و ديالكتيک نفىكنندهی آنها ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،قرار مىگيرد كه البته
بررسى عواقب تجربى و تأثيرات آن بر پراكسيس سياسى موضوع نقد اين نوشته است.
ما تا اينجا با روش شناختشناسى رسالهی دكترای محمد رضا نيكفر آشنا شديم ،در حالى كه محتوای آن بازسازی
فلسفهی هايدگر است كه البته با استناد به يكى از درسگفتارهای وی از ترم زمستانى سال  ١٩٥٥و  ١٩٥٦ميﻼدی با
عنوان "تعيين جايگاه تفكر منطقى از بنياد" آغاز مىشود ٦٨.اينجا طرح اين نكته ضروری است كه محمد رضا نيكفر يک
فعاليت شديد ذهنى دارد كه البته آنرا در برخى از موارد با يک زبان بسيار الكن آلمانى بيان مىكند ٦٩.به اين ترتيب،
وی ظاهراً قادر مىشود كه مفاهيم متفاوت را در ارتباط با يکديگر قرار دهد و با وجود فقدان مصداق تجربى برای آنها
به نتايج به اصطﻼح فلسفى نيز دست بياندازد .پيداست كه اينجا تناقضگويى و تكرار مكررات برنامهريزی شده است.
به خصوص به اين دليل كه مفاهيم مورد استفادهی وی معانى سيال دارند .برای نمونه وی در جايى مدعى مىشود كه
"وجود" مطلق است ،در حالى كه در جای ديگری ماهيت آنرا متغير مىشمارد ٧٠.وی سپس ادعا مىكند كه "وجود به
صورت بنياد در سوی ديگر هرمنوتيک قرار دارد" ٧١.تا اينجا مخاطب به اين نتيجه مىرسد كه هرمنوتيک فن تفسير
"وجود" است ،در حالى كه وی در جای ديگر هرمنوتيک را نه يک تفسير مفهومى از "وجود" ،بلكه منطبق با وضعيت
خود "وجود" مىشمارد ٧٢.وی سرانجام به شرح زير به اين نتيجه مىرسد:
«وجود بنياد است .جستجو كردن بنياد به معنى تحقيق بنيادی است ،تحقيق بنيادی وجود توسط ايدهی بنياد هدايت مى-
شود».

٧٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با متافيزيک ناب مواجه هستيم ،زيرا محمد رضا نيكفر فاقد يک
درک منطقى و تئوريک از رابطهی ماهيت )"وجوددرجا"( با شكل )"وجود"( است .دليل اين تناقضگويىها جابجايى سوژه
با ابژه )محمول( است كه به صورت نقطهی عزيمت تفسير هرمنوتيک از شكل ظاهری به سوی شناخت ماهيت انسان
توجيه مىشود .در برابر اين روش فلسفى ،نقد ماركس از ديالكتيک وجود با آگاهى قرار دارد .به اين صورت كه وی ميان
"تضاد" )ماهيت وجود ،پراكسيس( با "آگاهى از تضاد" )اشكال ظاهری تئوريک مانند :دين ،فلسفه ،ايدئولوژی( كه به
"وجود" معنى ازخودبيگانه مىدهند ،تميز مىدهد و در تز هشتم فويرباخ خود و به شرح زير بر سرچشمهی متضاد آنها،
يعنى بر ضرورت شناخت پراكسيس تأكيد مىكند:

٦٨

Vgl. S. ١٥, ٢٧٠
 ٦٩من جهت آگاهى آن دوستانى كه به زبان آلمانى مسلط هستند ،يک نمونه از جمﻼت رسالهی دكترای محمد رضا نيكفر را اينجا به شرح
زير مىآورم:
„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
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«تمامى زيست اجتماعى ماهيتاً پراكسيس است ،همهی اسراری كه موجب رازآميزی تئوری مىشوند ،راه حل منطقى
خود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين پراكسيس مىيابند».

٧٤

بنابراين ما در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس با دو بعد متفاوت از مقولهی "پراكسيس" مواجه مىشويم.
يكى پراكسيس مولد انسانى ،يعنى زيست مادی متضاد و ديگری توجيه تئوريک اين پراكسيس ،يعنى زيست معنوی آن
است كه در كشمكش با همديگر يک "كليت ديالكتيكى" را پديد مىآورند .اينجا منظور از زيست معنوی آن اشكال
دينى ،ايدئولوژيک و فلسفى هستند كه به زيست مادی معنى مىدهند و با تدارک آگاهى ازخودبيگانه تضادهای درون-
ذاتى پراكسيس مولد را توجيه و مخفى مىكنند .اينجا مقولهی "پراكسيس" از روند تكامل تاريخى انسان و با استناد به
انسانشناسى ماترياليستى و ديالكتيكى ماركس ،يعنى از "موجود فعال" متكامل مىشود ،در حالى كه انسان مورد نظر
هايدگر يک "موجود نگران" است .به بيان ديگر ،مقولهی "نگرانى" در فلسفهی هايدگر يک نقش اساسى بازی مىكند،
زيرا وی نگرانى خود از آن "شناخت فلسفى" را نيز ابراز مىدارد كه از تفسير هرمنوتيک مقولهی "نگرانى" ناتوان شده
است .سپس وی سه وجه ساختاری "نگرانى" را به صورت مقولههای "روزمرگى"" ،هراس" و "مرگ" در نظر مىگيرد كه
البته محصول آنها ظاهراً "خودگريزی" و "خودفراموشى" انسان از "وجود" است كه وی به شرح زير مضمون آنرا
توجيه مىكند:

«بدين سان ،ميانگين روزمرگى وجوددرجا مىتواند به صورت زوال يافته ـ بهرهبرداری شده ،پرتاب شده ـ طراحى شدهی
]انسانى[ كه در جهان است ،معين شود ،نسبت آن مبتنى بر وجود خود در جهان و با ديگران جهت موجوديت شخص
خود است«».هراس در وجوددرجا ،وجود را جهت شخصىترين توانايى وجود ،يعنى آزاد بودن برای آزادی از انتخاب و
تصاحب خود ،الهام مىدهد«٧٥».در وضعيت مرگ وجوددرجا خود را حتا از واقعيت بشخصهی مسلم خود جدا مىكند.

با اين وجود ،آن در پيكر وجوددرجا كه به سوی مرگ پيش مىرود ،درک خود از جهان را حفظ مىكند .اين پيكره يک
شهروند از جهان ما نيست و با اين وجود ،اين جهان را مىفهمد!»

٧٦

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با ابعاد روانشناسى يک انسان ظاهری كه انگاری منفعل و
مستأصل و در انتظار دريافت الهام و ظهور يک ناجى است ،مواجه هستيم ،در حالى كه هايدگر ظاهراً فلسفهی خود را از
روانشناسى متمايز ساخته و آنرا به اصطﻼح بر اساس هستىشناسى بنيادی متكامل مىكند .ما تا اينجا تنها با يک شبه
انسان به عنوان يک "موجود نگران" سر و كار داريم كه البته هايدگر به علت سوبژكتيو ،يعنى سوژهی نگرانى آن اصﻼً
نمىپردازد .ليكن ما در نقد اقتصاد سياسى ماركس مشاهده كرديم كه وی نه تنها به واقعيت سيهروزی پرولتاريا ،بلكه به
علت و سوژهی فعال آن ،يعنى به نقد فعاليت آگاهانهی سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته نيز مىپردازد .ما
همچنين مشاهده كرديم كه توليد كاﻻيى )ارزش مبادله( و قانون ارزش افزايى ارزش از حركت واقعى سرمايه ،طبقات
متضاد و متعارض اجتماعى مانند :سرمايهدار ،مالک و كارگر مزدی را پديد مىآورند .البته هايدگر در لفافه و فقط برای
٧٤
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خالى نبودن عريضه در نظر مىگيرد كه "وجوددرجا" به بازار پرتاب شده است .اينجا "وجوددرجا" به صورت "پرحرفى"،
"كنجكاوی" و "دورويى" تشريح مىشود كه يک سقوط و غيرواقعى بودن را تجربه مىكند ٧٧.وی همچنين در مضمون
كاﻻ از مقولهی "اسباب" استفاده مىكند و دليل نگرانى انسان مورد نظر خود را نامطمئنى از دسترسى به "نان روزانه"
مىخواند ٧٨.در حالى كه طرح مناسبات متضاد اقتصادی در فلسفهی هايدگر محدود به چند جملهی ساده و سطحى ،بى
محتوا و بى معنى مىشود ،اما محمد رضا نيكفر در اواخر اثر خود و در كمال تعجب به شرح زير مدعى مىشود:
«بررسى موجوديت انسانى در مورد بررسى وجوددرجا با بررسى مدارک واقعى] ،يعنى[ با معنى وجود انسان واقعى ،آن-
گونه كه آنرا هر "انسانى مىشناسد" ،آغاز مىشود" .مكانهای" حركت كه "هر انسانى" با آنها آشنا است" ،كارخانه" و
"بازار" هستند».

٧٩

هر كسى كه انتظار دارد كه محمد رضا نيكفر با استناد به فلسفهی هايدگر به نقد سپهر توليد )كارخانه( و سپهر توزيع
)بازار( بپردازد و دﻻيل "نگرانى وجوددرجا" را از روش توليد مدرن سرمايهداری استنتاج كند ،واقعاً مأيوس و مبهوت
مىشود .با تمامى اين وجود وی در كمال پيروی از هايدگر ادعا مىكند كه ما بايد خودمان را به صورت هرمنوتيكى )به
اصطﻼح منطبق با وضعيت وجوددرجا( در حالت اين "موجود نگران" قرار دهيم كه به درستى فلسفهی هايدگر پى ببريم.
به بيان ديگر ،وی از مخاطب خود مىخواهد كه از يک تفسير هرمنوتيكى از "وجود" كه به صورت استعﻼيى ،يعنى از
گفتگو با زبان و مستقل از پراكسيس مولد پديد آمده ،عزيمت كند و بعد از آن است كه به وضعيت "وجوددرجا" و
واقعيت فلسفهی هايدگر پى مىبرد.
من اينجا جهت راستىآزمايى اين نظريه و در كمال اختصار به بررسى دﻻيل "نگرانى وجوددرجا" از دسترسى به "نان
روزانه" مىپردازم تا خوانندهی نقاد را با بى اساس بودن "تعيين جايگاه تفكر منطقى از بنياد" در فلسفهی هايدگر بيشتر
آشنا سازم .از آنجا كه نان نه از آسمان نازل مىشود و نه محصول تفاسير هرمنوتيكى و تدارک مفاهيم استعﻼيى و يا
گفتگوی متفكرانهی زبان با زبان است ،در نتيجه بايد به روند توليد آن در پراكسيس مولد ،يعنى به تقسيم كار بسيار
پيچيده و متنوع اجتماعى پرداخت .نخست برای كشت بذر گندم نياز به زمين زراعى است كه البته در نظام سرمايه-
داری تحت حفاظت دولت از قانون مالكيت خصوصى قرار دارد .پيداست كه كشاورز بايد رانت زمين را به مالک آن
بپردازد ،اگر حق مالكيت آنرا در اختيار نداشته باشد .همزمان زمين زراعى بايد شخم زده و برای زراعت آماده شود.
پيداست كه اينجا نقش ماشينآﻻت كشاورزی به پيش كشيده مىشود كه البته از ضرورت وجود يک صنعت بسيار
بزرگ و گسترده از توليدات مواد خام )فلزی و شيميايى( ،توليدات نيمهكاره و قطعاتى ،دانش مهندسى ،مونتاژی و تجربى،
تأسيسات تعميراتى و تجهيزاتى ،نمايندگان بازاريابى و فروش و غيره گزارش مىدهد .پس از كشت بذر گندم پای
صنعت شيميايى به روند توليد "نان روزانه" كشيده مىشود كه محصوﻻت كاﻻيى خود را به صورت كود شيميايى ،سموم
حشرهكش و مواد علفزدايى به كشاورز عرضه مىكند .ما اينجا نيز با يک شبكهی بسيار گسترده از تقسيم كار اجتماعى
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مواجه هستيم كه از توليد مواد خام ،حمل و نقل و دانش تخصصى گرفته تا بازاريابى و فروش محصوﻻت صنعت
شيميايى را در بر مىگيرد .پس از سمپاشى و دروی گندم كه البته با ماشينآﻻت مخصوص كشاورزی به انجام مىرسند،
روند حمل و نقل و پاكيزگى محصول و انبارداری آن آغاز مىشود .سپس گندم به آسياب منتقل شده و بعداً به صورت
آرد گندم در مىآيد و در اختيار نانوا قرار مىگيرد و سپس در نانوايى تبديل به خمير نان و پخته مىشود .ما اينجا نيز
با تأسيسات و فنآوری مدرن نانوايى مواجه مىشويم كه توسط يک شبكهی صنعتى توليد و به بازار عرضه مىشوند .تا
اينجا تازه روند توليد نان به پايان رسيده است و از اين پس ،بستهبندی ،حمل و نقل ،عرضه و توزيع آن در اشكال
متفاوت آغاز مىگردد .ليكن اين پراكسيس مولد ،يعنى از بذر گندم گرفته تا "نان روزانه" توسط يک شبكهی بسيار
گسترده و پيچيدهی پولى منظم و هدايت مىشود كه البته تنظيم و حفاظت از آن به عهدهی دولت است .در حالى كه
دولت به عنوان خشونت غير اقتصادی )قوای مقننه ،قضاييه و مجريه( روند پراكسيس مولد در نظام سرمايهداری را
تضمين مىكند ،تداوم زيست ساختاری جامعه منوط به تقسيم كار اجتماعى ميان انسانها با توانها و امكانات متفاوت و
متنوع است .ما اينجا با كارگران مزدی مواجه هستيم كه به انقياد خشونت اقتصادی سرمايه كشيده شده و مناسبات
شئىواره را در زندگى روزمرهی خود تجربه مىكنند .پيداست كه آنها جهت بازتوليد نيروی كار خود نه تنها به خورد و
خوراک ،بلكه به مسكن ،امكانات امنيتى ،سﻼمتى ،تفريحى ،بازنشستگى ،رفاهى ،هنری و رفت و آمدی نيز نياز دارند .به
همين منوال فرزندان آنها هستند كه به عنوان نسل آتى كارگران مزدی به غير از مايحتاج معمول اجتماعى به آموزش
و پرورش نيز محتاجند .در تمامى اين زنجيره از توليدات مادی ،خدماتى و هنری كارگران مزدی جهت دسترسى به "نان
روزانه" فعاليت مىكنند .از اين بابت ،ماركس از مقولهی "كارگر كلى" استفاده مىكند كه بر نقش تقسيم كار گستردهی
اجتماعى در نظام مدرن سرمايهداری انگشت بگذارد كه البته در دوران معاصر يک شكل بى نظير از تقسيم كار جهانى
به خود گرفته است .موضوع نقد ماركس اينجا "كار موضوعشده" ٨٠مىباشد كه البته محصوﻻت آن به صورت توليدات
مادی ،خدماتى و هنری به جامعه عرضه مىشود .به اين عبارت كه وی از يک سو ،كار و تقسيم كار اجتماعى را به
صورت يک امر ابدی و جهانشمول جهت تبادل مادی جامعهی انسانى با طبيعت در نظر مىگيرد و از سوی ديگر ،كار
انسانى را از كار حيوانى مجزا مىسازد .در حالى كه حيوانات تبادل مادی خود با طبيعت را غريزی انجام مىدهند،
انسانها با آگاهى و هدفمند كار مىكنند .اينجا فعاليت آگاهانهی انسانى به اين معنى است كه انسانها بر خﻼف
حيوانات با استفاده از دانش و تجربه ،يعنى سوبژكتيو كار مىكنند .آنها همچنين برنامهی روند توليد و تقسيم كار
اجتماعى را مىريزند و در روند توليد از اسلوب زيبايىشناسى پيروی مىكنند ٨١.بنابراين ماركس با استناد به همين انسان
مشخص است كه حركت ماترياليستى ـ ديالكتيكى از روند تاريخ را مستدل مىسازد .به بيان ديگر ،انسان به صورت
سوژهی آگاه و از طريق "كار شكلدهنده و هدفمند" ،٨٢ابژه را تبديل به موضوع خود مىكند ٨٣و از يک سو ،نيروی كار
خود را در اين ابژه موضوعشده مىسازد و يک موضوع جديد را به وجود مىآورد كه مادی ،خدماتى و يا هنری است ،در
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حالى كه انسان از سوی ديگر ،تحت تأثير محصول كار خود قرار مىگيرد و موضوعيت مىيابد.

٨٤

به بيان ديگر ،اگر

محصول كار انسان شئى و مادی ،يعنى لباس باشد ،آن تبديل به خياط مىشود ،اگر محصول كار انسان خدماتى مانند
سﻼمتى باشد ،آن نقش پزشک و يا پرستار را به عهده مىگيرد و اگر انسان موسيقى بنوازد ،آواز بخواند و يا فيلم
سينمايى بازی كند ،آن تبديل به هنرمند مىشود .ما در هر سه حالت با فعاليت "محسوس و موضوعيتيافته" ٨٥سر كار
داريم .به اين ترتيب ،ماركس فعاليت آگاهانهی انسانى را در روند تاريخ و در بستر مشخص فرهنگى و اجتماعى آن
مستقر و با استفاده از مفهوم "كار موضوعيتيافته" قابل درک مىسازد كه البته محصول آن طبيعت موضوعيتيافته و
جهان موضوعيتيافته است.
بنابراين ما تا اينجا با يک رشد طبيعى از جامعهی انسانى مواجه هستيم ،در حالى كه پس از "تقسيم كار واقعى" ،يعنى
تمايز كار فكری از كار يدی طبقات اجتماعى پديد مىآيند ٨٦و با تكوين توليد كاﻻيى ،تحكيم قانون ارزش افزايى ارزش و
استقرار صنعت بزرگ يک طبيعت ديگر ،يعنى خشونت طبيعى سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته بر جامعهی
انسانى تحميل مىشود و مشخصاً از همين منظر است كه ماركس نقد خود را به روش مدرن توليد سرمايهداری وارد
مىآورد .از اين پس ،روند توليد كاﻻ در كوچکترين اجزا تقسيم و به كارگر مزدی تنها يک جزيى از كار محول مىشود.
ما اينجا با يک روند از كار يکنواخت ،خستهكننده ،فاقد روح و غير حرفهای مواجه هستيم و تحت اين مناسبات است
كه "كار زنده" به سلطهی "كار موضوعشده" ،يعنى كار مرده و در شكل سرمايه در مىآيد .به بيان ديگر ،خياط مورد
نظر ما تحت مناسبات سرمايهداری و در روند توليد كاﻻيى تبديل به راستهدوز آسين چپ يک لباس مخصوص مىشود
و اينجا همان نقشى را بازی مىكند كه تيلور در سيستم توليدی خود "گوريل تربيتشده" مىنامد.
بنابراين زمانى كه ماركس در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی خود از عبارت "موضوعيتيابى به صورت بروز زوال و
ازخودبيگانگى" استفاده مىكند ،موضوع نقد وی همان وضعيت كارگر مزدی است كه در روند توليد مدرن سرمايهداری
سلب موضوعيت و ازخودبيگانه مىشود .اما از اين مهمتر ،نقش سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته و سوژهی
سلب موضوعيت و مولود كار ازخودبيگانه است كه با آگاهى و اراده روند توليد كاﻻيى را برنامهريزی و كارگران مزدی
را از طريق كار اضافى پرداخت نشده استثمار مىكند .ما اينجا با جابجايى سوژه با ابژه ،يعنى با متافيزيک اقتصاد سياسى
مواجه هستيم و از همين بابت است كه ماركس در همينجا از عبارت "بروز زوال به صورت كار ،بروز زوال به صورت
دين" استفاده مىكند .به بيان ديگر ،وی اينجا بر اين نكته انگشت مىگذارد كه انسان در روند توليد سرمايهداری مانند
انسان دينى به صورت پست ،ازخودبيگانه و با يک طبيعت غير انسانى بروز مىكند ،جهان درونى آن تهى و حيوانى مى-
شود .بروز نازل و ازخودبيگانهی انسانها نشانهی فقدان خودآگاهى طبقاتى آنها است كه البته تحت تأثير اشكال
متافيزيكى مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی پديد مىآيد .به اين صورت كه مسئلهی استثمار نيروی كار و سلطهی كار
مرده بر كار زنده از آگاهى كارگران مزدی زدوده و ظاهراً به كلى پوشيده و توليد انبوه كاﻻها و خدمات اجتماعى نه
محصول فعاليت خود آنها ،بلكه به حساب توان مديريت و برنامهريزی سرمايهدار گذاشته مىشود .نتيجهی كار
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ازخودبيگانه انباشت ثروت اجتماعى در شكل مالكيت خصوصى است كه سيهروزی پرولتاريا و ضرورتاً نبرد طبقاتى را در
سپهر توليد جهت آسانسازی و مديريت روند توليد و كوتاهى روزانهی كار و در سپهر توزيع جهت تقسيم مجدد ثروت
اجتماعى به بار مىآورد ٨٧.با وجودی كه ما اينجا با تضادهای درونذاتى روش مدرن توليد سرمايهداری مواجه هستيم،
اما هايدگر كامﻼً بى اعتنا به آنها و تنها از طريق تفسير هرمنوتيک مفهوم "نگرانى" از آنها به شرح زير مىگذرد:

«نگرانى نياز به بنيادگذاری در يک خويشتن ندارد ،بلكه موجوديت به صورت بنيان ساختاری نگرانى حالت هستىشناسى
مستقل وجوددرجا را ارائه مىدهد كه نسبت آن با كل متحوای ساختاری نگرانى كه زوال واقعى] ،يعنى[ وابستهبودن به
آن متعلق است ،مطابقت دارد .ساختار نگرانى كﻼً تفهيمشده پديدهی خودبودن را در نظر مىگيرد .حل و فصل آن خود
را به صورت تفسير معنى نگرانى به اجرا در مىآورد ،به آن صورتى كه تمامى وجود از وجوددرجا معين مىشود».

٨٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تفسير هرمنوتيک واقعاً معجزه آسا است .البته اينجا هايدگر به زوال و
وابستگى "وجوددرجا" )كارگر مزدی( به صورت محتوای "نگرانى" اشاره مىكند ،در حالى كه از يک سو ،بررسى علت
آنرا ضروری نمىشمارد و از سوی ديگر ،حل و فصل اين تضاد درونذاتى را به عهدهی تفسير هرمنوتيک مقولهی
"نگرانى" مىگذارد .همانگونه كه با استناد به نقد اقتصاد سياسى ماركس مستدل كردم ،حركت واقعى ارزش مبادله به
ارزش افزوده قرنهای متمادی به طول انجاميده تا روش توليد مدرن سرمايهداری پديد آمده است .اما كسى كه برای
مصداق فلسفهی خود نياز به شواهد تاريخى و تجربى ندارد ،انگاری كه مجاز است كه با توسل به تفسير هرمنوتيک از
پرداختن به آنها صرف نظر كند .ما اينجا با رشد طبيعى جامعهی بورژوايى مواجه هستيم كه البته در فقدان پرولتاريا به
عنوان "سوژهی واقعى" و خودآگاه ،از طريق سرمايه به صورت يک "سوژهی خودكار" ظاهراً هدايت و مديريت مىشود.
بنابراين از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس تمامى اشكال جامعهی بورژوايى مانند :دولت ،اقتصاد،
صنعت ،طبيعت ،فرهنگ ،تاريخ و غيره با وجودی كه ابژهی تحليل و خارج از ذهنيت سوژهی شناسا قرار دارند ،اما
محصول فعاليت آگاهانهی سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته و نتيجهی رشد طبيعى سرمايه ،يعنى سوبژكتيو
محسوب مىشوند .از اين منظر ،تمايز ميان علوم انسانى و علوم طبيعى غير ممكن مىگردد و سوژهی واقعى زمانى به
مضمون مقولهی "طبيعت موضوعيتيافته" كه البته محصول كار ازخودبيگانهی خودش است ،پى مىبرد كه در
پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى ماترياليستى دست بيابد .در برابر هايدگر اصوﻻً طبيعت را برای انسان به شرح زير
غيرقابل شناخت مىشمارد:
«تمامى توضيح ـ اگر ما از توضيح طبيعت سخن برانيم ـ از اين طريق ممتاز است كه آن خود را غير قابل فهم نگاه مى-
دارد .انسان مىتواند مستقيماً بگويد :توضيح ]طبيعت[ تفسير چيز غير قابل فهم است ،نه اينطور كه از طريق اين تفسير
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چيز غير قابل فهم بتواند فهميده شود ،بلكه آن اساساً غير قابل فهم مىماند .طبيعت اصوﻻً به اين دليل قابل توضيح و
موضوع توضيح است ،زيرا آن اصوﻻً غير قابل فهم است».
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به اين ترتيب ،يعنى با گسست راديكال انسان از طبيعت ،هايدگر به اصطﻼح به اين نتيجه مىرسد كه انسان فقط خود را
در انسانهای ديگر مىتواند قابل فهم سازد ،انگاری كه انسانهای مورد نظر وی با طبيعت درونى خود و با طبيعت
بيرونى به كلى متمايز و بيگانه هستند .ما اينجا با يک اقدام ضروری مواجه هستيم كه فلسفهی هايدگر را ظاهراً از
بازتاب تجربى معاف و روش تفسير هنرموتيک وی را به اصطﻼح توجيه مىكند .اينجا ديگر نه خبری از ضرورت بقای
انسان ،يعنى تبادل مادی انسان با طبيعت توسط كار شكلدهنده مشاهده مىشود و نه انسان اصوﻻً قادر است كه با
استناد به رشد طبيعى سرمايه ،اشكال جامعهی بورژوايى مانند :دولت ،اقتصاد ،صنعت ،طبيعت ،فرهنگ ،تاريخ و غيره را
بشناسد .صرف نظر از اينكه "موجود نگران" در فلسفهی هايدگر اصوﻻً منفرد ،منزوی ،ناچار و ناتوان از شناخت است و
تنها الهام مىگيرد و در انتظار ظهور ناجى خويش مىماند ،ما اينجا با يک "وجوددرجا" سر و كار داريم كه ظاهراً از
پراكسيس مولد به كلى مستقل گشته است .از آنجا كه يک چنين انسانى اصوﻻً وجود خارجى ندارد ،در نتيجه ما اينجا
با يک تفسير هرمنوتيک مواجه هستيم كه بيش از يک تظاهر بى معنى از يک انسان غير واقعى نيست .ماركس در همان
اوايل دوران تحقيقاتش به اين مسئله پى برد كه انسان مورد نظر فويرباخ )"موجود حساس"( يک شكل استعﻼيى دارد،
زيرا وی آنرا از طريق مفاهيم "قلب"" ،خرد" و "اراده" تعريف و به عنوان "نوع ماهوی بشر" مطرح مىكرد .با وجودی
كه ماركس از هستىشناسى بنيادی در فلسفهی هايدگر به كلى بى خبر بود ،اما از آنجا كه وی نقد اشكال انتزاعى از
انسانشناسى را پديد آورده است ،انگاری كه انتقاد وی مستقيماً به سوی تعريف هايدگر از "موجود نگران" سمت مى-
گيرد .من جهت مصداق اين نظريه اينجا نيز به ابتكار نوشتاری خود ادامه مىدهم .به اين صورت كه من مفاهيم فلسفه-
ی هايدگر را در تز ششم فويرباخ ماركس جايگزين مىكنم كه با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی و
به شرح زير خوانندهی نقاد را با عواقب تفسير هرمنوتيكى از يک انسان تخيلى ،يعنى از نقش "موجود نگران" در فلسفهی
هايدگر بيشتر آشنا سازم:
«هايدگر ماهيت وجوددرجا را در ماهيت وجود انسانى حل مىكند .اما ماهيت انسانى تجريدی منزلكرده در شخص
منفرد نيست] .ماهيت انسان[ در واقعيت خود ،مجموعهای از مناسبات اجتماعى است .بنابراين هايدگر كه به نقد اين
ماهيت واقعى نمىپردازد ،ناگزير است .١ :از مسير تاريخى چشمپوشى كرده و روحيهی وجوددرجا را برای خود ثبت كند
و يک شخص انسان مجرد و منزوی را به صورت وجود به فرضيه بگيرد .٢ .بدين سان ،ماهيت مىتواند تنها به صورت
"نگرانى" ،به صورت عاميتى درونى و خاموش كه بسياری از اشخاص را طبيعتاً پيوند مىدهد ،درک شود».

٩٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا هيچگونه تفاوتى ميان انسانشناسى فويرباخ با هستىشناسى بنيادی
هايدگر مشاهده نمىشود .يعنى هيچ تفاوتى وجود ندارد كه يک انسان تخيلى از طريق مفاهيم "قلب"" ،خرد" و "اراده"
تعريف و به عنوان "موجود حساس" يا "نوع ماهوی بشر" مطرح شود و يا اينكه آن "موجود نگران" نام بگيرد و از
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٨٩
٩٠

٣٤

طريق مقولههای "روزمرگى"" ،هراس" و "مرگ" پديد بيايد .در هر دو حالت انسانهای مورد نظر فويرباخ و هايدگر
محصوﻻت تعريف مفهومى و يا تفسير هرمنوتيكى ،يعنى فاقد مصداق تجربى و تاريخى ،مستقل از پراكسيس مولد و لذا
تنها اشكال متافيزيكى و استعﻼيى هستند .حال اين پرسش پديد مىآيد كه هايدگر با انسان تخيلى خود ،يعنى با
"وجوددرجا" و مشكل "نگرانى" آن چه مىكند؟ وی چگونه آن انسان منفرد ،منزوی و بيچاره را كه تا كنون از طريق
مفاهيمى مانند" :روزمرگى"" ،هراس" و "مرگ" به انزوا و ذلت ناب "نگرانى" كشيده ،آنرا فاقد توانايى شناخت طبيعت
بيرونى و طبيعت درونى خود و تبديل به يک جسد نيمه مرده ساخته ،آنرا به كلى از پراكسيس مولد مستقل و كامﻼً
مأيوس و معطوف به يک جهان غيرواقعى كرده است ،دوباره ظاهراً زنده مىسازد و به جهان واقعى مىكشد؟ پاسخ اين
پرسش تفسير هرمنوتيكى از مفهوم "بازگشت" است .پيداست كه ما اينجا با موضوع خودآگاهى طبقاتى در مضمون
ماركسى ،يعنى بنمايهی ماترياليستى ـ ديالكتيكى آن مواجه نيستيم ،زيرا در فلسفهی هايدگر بازگشت "موجود نگران"
فقط از طريق "خلسه" ،يعنى وجد و از خودبىخودی "وجوددرجا" جهت دريافت الهام ممكن مىگردد .انگاری كه
"وجوددرجا" در وضعيت پرتابشدگى و سقوط خود به هيچ چيز و جای ديگر نمىتواند متكى بماند و همين وضعيت،
منجر به كنجكاوی آن پيرامون موجوديت و تاريخ به اصطﻼح غيرواقعى خودش مىگردد .اينجا حالت "خلسه" نسبت
به زمانمندی ،يعنى گذشته ،حال و آينده و به خصوص در زمان مواجههی "وجوددرجا" با خطر مرگ پديد مىآيد ٩١.از
اين پس ،انگاری كه آينده برای "وجوددرجا" نقش اولويت اساسى به خود مىگيرد كه هايدگر آنرا "نهايت پديداری
متقابل" ٩٢نيز مىنامد و مضمون ظاهری آنرا به عبارت زير تشريح مىكند:
«وجوددرجا به صورت خود ،ماورای خود است .تنها آن موجود كه به حالت وجودش استعﻼ تعلق دارد ،برايش ممكن
است كه مانند همنوعان و بشخصه بوده باشد .استعﻼ حتا پيششرط برای اين است كه وجوددرجا خصلت بشخصه
داشته باشد .شخصيت وجوددرجا در استعﻼی خويش بنياد مىگيرد ) (...)«٩٣» (...و از اين طريق ما به تعين مركزی
جهان و زمانمندی قدم مىگذاريم ـ خلسههای زمانمندی )آينده ،گذشته ،حال( به سادگى غيابتها نيستند ) (...نه به
مانند غيابتها در پوچى ،بلكه آنها به صورت غيابتها ) (...و به دليل خصلت خلسهآور زمان خود يک افق از وجه
غيابتهای ) (...پيشتصوری هستند كه به خود خلسهها تعلق دارند».

٩٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تركيب از مفاهيم هرمنوتيک مواجه هستيم كه البته بدون
مصداق تاريخى و تجربى يک انسان تخيلى را به عنوان "موجود نگران" پديد و از استيصال به خلسه در مىآورند و آنرا
سپس به سوی يک افق استعﻼيى هدايت مىكنند .ليكن ما در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس مشاهده كرديم كه وی از
طريق نقد درونذاتى و نفىكنندهی اوضاع موجود و در پرتو ديالكتيک يک تئوری انتقادی و عملگرا با يک پراكسيس
آگاه و انقﻼبى ،يعنى با اتكا به يک سوژهی درونذاتى )پرولتاريا( است كه افق تشكيل سوسياليسم را به صورت ضرورت
تشكيل اوضاع مطلوب و در جهت رهايى انسانها پديد مىآورد .بنابراين افق سوسياليسم به عنوان قلمرو آزادی نه
٩١
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٣٥

محصول تصوارت ناب متافيزيكى و يا نتايج يک فلسفهی استعﻼيى از زندگى آتى انسانها است و نه با پراكسيس جامعه-
ی بورژوايى به عنوان سپهر نبرد طبقاتى بيگانه است .ما اينجا ،يعنى در واقعيت با تضاد درونذاتى سوژه با ابژه و با
ديالكتيک آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى مواجه هستيم ،در حالى كه هايدگر اصوﻻً روش شناختشناسى فلسفى و
تئوريک را به شرح زير مردود مىشمارد:
«تا اينكه اين رابطه ميان ديدن و به چشم آمدن بتواند ناب گردد ،ما بايد جايگاه انسان به عنوان سوژه و از اين بابت،
رابطهی سوژه ـ ابژه را ترک و به يک بعد از ماهيت گذشتهی انسان مراجعه كنيم .اكنون آن چيزی كه به درستى و
البته بدون علم و فعاليت ما به چشمانمان مىآيد ،مىبينيم .ما تنها آن چيزی را مىشنويم كه به آن تعلق داريم ،تا آنجا
كه مشمول ادعای آن هستيم».

٩٥

بنابراين آن حقيقت "وجود" كه هايدگر در جستجوی آن است نه از طريق تعميق دانش و شناختشناسى فلسفى و
تئوريک پديد مىآيد و نه انسان قادر به مشاهده و كشف آن است .حقيقت مورد نظر وی خودش ،يعنى نه از طريق
تجربه و تفكر و نه از بطن پراكسيس مولد و تضادهای درونذاتى آن ،بلكه مستقﻼً و تنها در زمان "خلسه" به چشمان
"وجوددرجا" مىرسد .ما اينجا با يک واكنش فوق ارتجاعى به جامعهی مدرن مواجه هستيم كه دوران كﻼسيک آن با
انقﻼب فرانسه ،تدوين اعﻼميهی جهانى حقوق بشر و عروج ايدئولوژی ليبراليسم رقم خورده است .از اين پس ،دست
دين از جهان واقعى ظاهراً كوتاه شد و انسان از قوای ماورایطبيعى معطوف به طبيعت خويش به عنوان يک سوژهی
خردگرا ،حقيقتياب و خﻼق گشت و به صورت آفرينندهی جهان واقعى در مركز توجه آثار ادبى ،هنری ،فلسفى مدرن و
"دين مثبت" قرار گرفت .بنابراين ايدئولوژی ليبراليسم يک روحيهی جهانشمول از يک جهان مدرن را پديد مىآورد كه
دنيوی است و با استناد به خرد بشری موجه مىشود .يک روحيه كه آزادی برای شناخت را حق مسلم خود مىداند ،با
استناد به استقﻼل فردی هيچ چيزی را مگر در كمال آزادی و از طريق دانش بشری نمىپذيرد و آزادی فردی را حق
مسلم و شرط تعيين سرنوشت خود مىشمارد .به بيان ديگر ،جهان مدرن يک آگاهى تاريخى را پديد مىآورد كه با
تبعيت كور ،خرافات ،افكار جهانگريز و سنتهای معمول دينى و اخروی اصوﻻً قطع رابطه مىكند ،همزمان منجر به يک
درک از پراكسيس سياسى مىشود كه در پرتو استقﻼل فردی و حق تعيين سرنوشت افراد قرار دارد .محصول اين
فرهنگ متقابل كه در برابر اشكال سنتى از تفكرات دينى ،اسطورهای و متافيزيكى قرار مىگيرد ،اعتماد به انجام يک
گفتمان عمومى و در حد ممكنه خردگرا است كه هر حاكميت سياسى ،مقبوليت دنيوی خويش را از آن كسب مىكند،

٩٦

بنابراين ما اينجا با يک اوضاع اجتماعى مواجه هستيم كه ظاهراً در پرتو ايدئولوژی ليبراليسم پديد آمده و مدرنيته
خوانده مىشود .از جمله بايد از افسونزدايى ،گرايش به فرديت ،اختيار تام در حريم خصوصى ،حق انتقاد و برخورد
فلسفى ،فراگيرى دانش و فنآورى براى تحقق اهداف دنيوى ،ايجاد اخﻼق شغلى ،تمايل به قبول مسئوليت و خردگرايى
دنيوى سخن راند كه مختصات جامعهی مدرن محسوب مىشوند .پيداست كه مدرنيته به عنوان يک وضعيت اجتماعى،
فرهنگى و سياسى به زندگى استثنائى افراد و يا اقشار به خصوص منسوب نمىشود ،بلكه نتيجهى اصول پذيرفتهشده و
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٣٦

زندگى عمومى شهروندان است كه سه وجه از خردگرايى ،ساختار اجتماعى آنرا پديد مىآورند .اول ،خردگرايى اجتماعى
است كه شامل تشكيل دولت مدرن با تفكيک قواى سه گانه مانند :قوای مقننه ،قضاييه و مجريه مىشود .مسئوليت
دولت ايجاد شرايط كلى توليد براى تشكيل بازار و رقابت منصفانه ميان سرمايهداران است .نشانهى بعدى خردگرايى
اجتماعى ،سازمانيابى شهروندان در نهادهاى مدنى و غير دولتى مانند تشكلهاى طبقاتى ،صنفى ،فرهنگى و سياسى
مىباشد .دوم ،خردگرايى فرهنگى است كه شامل ايجاد يک فرهنگ متقابل در برابر سنت ،گرايش به دانش و فنآوری،
گرايش به قانونمندى دولت و قانونمدارى شهروندان مىشود .اين دو گرايش آخری مسبب خردگرايى قانون نيز مىشوند
و آنرا ظاهراً تبديل به يک روند از تكامل و بهبود مىكنند .سوم ،خردگرايى شخصى است كه البته مربوط به خردگرايى
فرهنگى افراد نيز مىشود .نشانهی تثبيت خردگرايى شخصى دنيوى شدن فرد است .به اين صورت كه تحوﻻت جهان
بيرونى بر جهان درونى انسان مدرن تأثير مىگذارد و آنرا دگرگون مىسازد .به بيان ديگر ،تحوﻻت سياسى و اجتماعى
مسبب تغيير ديدگاههاى فردى از جامعه و دولت و تغيير ارزشهاى اجتماعى مسبب تغيير تعهدهاى اخﻼقى و انفرادی
در جامعهی مدرن مىشوند.

٩٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظهی مىكند ،ما اينجا با ابعاد ايدئولوژی ليبراليسم مواجه هستيم كه خود را عاری از
حقيقت مطلق مىشمارد ،در حالى كه هايدگر بر كشف "حقيقت مطلق" پافشاری مىكند .ما اينجا با يک كشمكش فلسفى
در درون طبقهی حاكم بورژوايى مواجه هستيم كه محمد رضا نيكفر از آن به عنوان يک محافظهكاری جديد در برابر
محافظهكاری قديمى سخن مىراند .ليكن زبان وی اينجا خاموش مىماند كه اين محافظهكاری جديد محصول يک
واكنش توتاليتر و فوقارتجاعى فاشيستى به ايدئولوژی ليبراليسم است .به اين صورت كه هايدگر از يک سو مدعى مى-
شود كه تنها يک حقيقت واحد وجود دارد و از سوی ديگر ،آنرا تمام و كمال در اختيار قدرتمندان قرار مىدهد.

٩٨

مصداق نظری وی ظاهراً فيلسوفان يونان آنتيک هستند كه انگاری از بنياد )وجوددرجا( به گفتگو مىنشستند و تفكر
فلسفى )وجود( را الهام گرفته و به زبان مىآوردند ٩٩.به اين ترتيب ،محمد رضا نيكفر در پيروی از فلسفهی هايدگر و به
شرح زير مدعى مىشود:

«اكنون چه كسى اين وجوددرجا مشخص است] ،يعنى[ "در وجود خود ماهيتاً آتى و به صورت آتى بودن همزمان مبدأ
بوده است )(...؟ خود ما تجسم آن هستيم ،ما] ،يعنى[ همان كسانى كه بازی بررسى وجوددرجا را تا پايان دنبال كرده،
تحت هدايت استاد از جهان "مرد" فاصله گرفته ،هراس را تجربه كرده ،مستقيماً در چشمان مرگ نگريسته و خود را

برای تاريخ جهان گشودهاند .ما هماكنون حقيقى شدهايم .اما ما شدن خودمان را مديون وجود فيلسوف هستيم .بنابراين
فيلسوف كاملترين مظهر حقيقت است .همان "ما" كه ما آنرا قبﻼً به صورت كارگردان بازی قلمداد كرديم و از هويت

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. ٢٩٢, ٣٩١
٩٩
Vgl. ebd., S. ٣٦٥

٣٧

آن پرسيديم ،خود هايدگر است .وی آن سوی هرمنوتيک ايستاده است؛ هدايت پديدارشناسانه نزد وی قرار دارد ،زيرا
وی در جستجوی بنياد است و بينش لحظهای برای بنياد دارد».

١٠٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا مقولهی "جهان مرد" يک تفسير هرمنوتيک از روحيهی انسان در
جهان مدرن است كه البته در پرتو ايدئولوژی ليبراليسم شكل مىگيرد و يا اينكه آكنده به نهيليسم شده است .از اين
منظر ،انسان واقعى ،يعنى "وجوددرجا" تنها زمانى به اصطﻼح ماهيتاً آتى ،يعنى پيشرو محسوب مىشود كه از خردمندی
خود جهت خودآگاهى ماترياليستى و ارادهگرايى طبقاتى فاصله بيگرد و به انقياد كشفيات فلسفى هايدگر به عنوان مظهر
تمام و كمال حقيقت در بيايد .ما اينجا با خودانگاری هايدگر به عنوان فيلسوف نيز مواجه مىشويم كه از طريق تدارک
يک فلسفهی استعﻼيى خود را به عنوان نظريهپرداز بورژوازی فاشيست به جامعه معرفى مىكند .همانگونه كه محمد
رضا نيكفر به درستى برجسته مىسازد ،هايدگر اين را نمىگويد كه منظورش از فيلسوف خودش است .اما وی اينرا به
صراحت مىگويد كه يک حقيقت واحد از "وجود" به غير از كاشف آن به عنوان فيلسوف نياز به يک ملت و يک رهبر
واحد نيز دارد.

١٠١

از آنجا كه روش شناختشناسى هرمنوتيک خود را به كلى از ارجاع به مصداق تجربى و تاريخ بى نياز مىداند ،در
نتيجه هايدگر و در پيروی از وی ،محمد رضا نيكفر گمان مىكنند كه در كمال آسودگى مىتوانند از طرح ساختاری
حقيقت مطلق فيلسوف و وحدت رهبر با يک ملت واحد طفره بروند .ليكن پيششرط تدارک يک چنين مناسباتى تشكيل
يک حزب توتاليتر است كه البته دشمنانه در برابر دستآوردها و روحيهی جهان مدرن مستقر مىگردد .توفيق حزب
توتاليتر بستگى به بحران مدرنيته دارد كه به صورت عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو هويدا مىگردند .به اين صورت كه
سرمايه در حركت واقعى خود با حدود درونى )نبرد طبقاتى( و حدود بيرونى )مرزهای ملى به عنوان مرزهای اقتصادی(
مواجه و با بروز بحرانهای ادواری اقتصادی بازسازی نيروی كار را چنان مختل مىسازد و سيهروزی پرولتاريا و نبرد
طبقاتى را چنان تشديد مىكند كه جامعهی مدنى و ساختار دموكراسى پارلمانى از وساطت اين تضادهای درونذاتى عاجز
مىمانند .به اين ترتيب ،نه ساختار سياسى دولت بورژوايى قادر است كه براى شهروندان امنيت اقتصادى و اجتماعى
پديد آورد و نه جامعهی مدنى ،يعنى تشكلهای حزبى ،صنفى و فرهنگى مىتوانند شهروندان مجزا و منزوى را در خود
ادغام سازند و در جهت تداوم اوضاع موجود به يک "توافق فعال" ميان طبقات متضاد اجتماعى دست بيابند .از سوی
ديگر ،در جامعهى مدرن انسانها چنان مجزا و منزوى مىشوند كه عرف جامعه ،يعنى تمامى وابستگىهاى اجتماعى ـ
اخﻼقى و ارزشهاى دينى ـ فرهنگى متزلزل و يا به كلى منهدم مىگردند .از اين پس ،حتا راه برای جهانگريزی به سوی
خرافات دينى نيز ظاهراً مسدود گشته است .به اين ترتيب ،ايدئولوژی ليبراليسم در بنمايهی خود چنان بى اعتبار مى-
گردد كه در جوار عوامل ابژكتيو ،آن عوامل ضروری سوبژكتيو نيز پديد مىآيند كه افكار عمومى را برای پذيرش
ايدئولوژى توتاليتاريسم آماده مىسازند ١٠٢.ايدئولوژی حزب توتاليتر سوسيال داروينيسم است كه البته آن در ابتدا با يک
١٠٠

Ebd., S. ١٣٩
Vgl. ebd., S. ٢٩٢
١٠٢
Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt am Main, S. ٢٨٠, ٤١٣,
٥١٠, und
١٠١

٣٨

برنامهی ملى و ظاهراً فراطبقاتى و به صورت يک حزب دولتى متشكل مىگردد.

١٠٣

در حالى كه حزب توتاليتر با

دموكراسى پارلمانى و پلوراليسم حزبى شديداً مخالفت مىكند ،اعضا و فعاﻻن آن به اقشار اوباش و اراذل تعلق دارند كه
به صورت رهبر محوری و شبه نظامى سازماندهى مىشوند .از جمله بايد از نقش پرچم و اونيفرم حزبى اوباش و اراذل
فاشيست ياد كرد كه با شركت خود در محافل فرهنگى و تدارک مراسم و تظاهرات سياسى منجر به هراس و ارعاب
مخالفان خود و تغيير فضای جامعه مىشوند .ما اينجا با ترويج يک فرهنگ سياسى ضد ليبراليستى نيز مواجه مىشويم،
زيرا فعاﻻن حزب توتاليتر صداقت حزبى و پيروی بى چون و چرا از فرامين رهبر را مايهی افتخار خود مىشمارند ١٠٤.از
آنجا كه ساختار حزب توتاليتر در شكل هيرارشى متشكل نمىشود ،در نتيجه رهبر سياسى تمامى ليدرهاى حزبى را
شخصاً انتصاب مىكند ،در حالى كه نه مسئوليت مشخصى را به عهدهی آنها مىگذارد و نه آنها دارای اُتوريته جهت
اتخاذ تصميمهای مهم هستند .به اين ترتيب ،رهبر حزب موفق مىشود كه بدون رعايت سلسله مراتب و يا اساسنامهی
حزبى تمام تصميمهاى خود را تا پايينترين رتبهها تحكيم كند و از اين طريق ،حزب توتاليتر را تبديل به يک ابزار
مناسب جهت تحقق اهداف سياسى ،اقتصادی و نظامى خود بشخصه سازد.

١٠٥

بنابراين ابعاد قدرت رهبر سياسى و

درجهى خشونت او وابسته به توفيق حزب توتاليتر است .يعنى هر چه جنبش فاشيستى فرا گيرتر و موفقتر باشد ،قدرت
رهبر آن نيز افزايش بيشتری به خود مىگيرد .در حالى كه ارادهی رهبر قانون حزب توتاليتر محسوب مىشود ،رهبر
بدون حمايت انبوه مردم و انبوه مردم بدون رهبر نه هويتى دارند و نه يک نقش قابل مﻼحظهی اجتماعى را بازى
مىكنند.

١٠٦

ما اينجا با يک ساختار بسيار هوﻻناک حزبى جهت سلطهی مطلق فردی بر يک ملت به اصطﻼح واحد

مواجه هستيم ،در حالى كه محمد رضا نيكفر در پيروی از فلسفهی هايدگر و بدون كوچکترين انتقادی به وی رابطهی
فيلسوف ،رهبر و ملت را به عبارت زير برجسته مىسازد:
«تخريب و سازندگى به يکديگر تعلق دارند .آن كسى كه مىخواهد يک جهان جديد را بنا سازد و در آن يک نظمى را
كه تا كنون هرگز نبوده ،بيآفريند ،بايد جهان قديمى و نظم قديمى آنرا نابود كند .فيلسوف نيروی سازندهی خود را از
عزم راسخ متافيزيكى خود دارد .اما هنوز يک مهرهی مصمم ديگر هست :قهرمان .قهرمان مانند فيلسوف يک نيروی
مخرب ـ سازنده دارد .با ]حضور[ وی تاريخ واقعى بايد آغاز شود .وی جهان غيرتاريخى را نابود و يک جهان نو را بر پا
مىكند .جهان تاريخى است ،اگر آن خود را از امكانات خود بفهمد .مختصترين امكان جهان ]وقتى پديد مىآيد كه[ يک
ملت تاريخى خود را در قهرمان متجسم مىسازد .توسط وی يک ملت تاريخى مىشود .قهرمان به صورت امكان به
خصوص يک ملت بايد خود را به نوبهی خود از واقعيت خويش بفهمد .خودفهمى قهرمان يک دانش صريح و روشن
نيست .دانش صريح و روشن تنها در اختيار فيلسوف قرار دارد .قهرمان به عنوان رهبر ملت بايد از طريق فيلسوف

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.

٣٩

هدايت شود .قدرت دنيوی بايد خود را تابع قدرت متافيزيكى سازد .اين تبعيت يک نوع پيمان است .از طريق آن يک
عصر جديد آغاز مىشود .اين آغاز مطلق است .انسانيت يک بار برای هميشه از وضع ناگوار خود بيرون مىآيد».

١٠٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با عرفان ،يعنى با "وحدت وجود" در شكل به اصطﻼح فلسفى و
اينجهانى آن مواجه هستيم .از اين بابت ،هايدگر نه افكار ،بلكه "دستان رهبر را معجزه آسا" مىخواند .اينجا مفهوم
"دستان" يک تفسير هرمنوتيكى از تصميمهای قاطع يک رهبر توتاليتر است كه آدولف هيتلر را در حالت سخنرانىهای
عصبى خود به ياد مخاطب مىآورد .بنابراين در فلسفهی هايدگر روح و جسم به صورت فيلسوف و رهبر از يکديگر
متمايز هستند كه البته ظاهراً در شكل تاريخ و با يک ملت ظاهراً واحد به وحدت تمام و كمال مىرسند .در حالى كه
عرفان از رستگاری مؤمنان سخن مىگويد ،محصول اين تفكرات ناب متافيزيكى به اصطﻼح رهايى انسانيت از وضعيت
ناگوار خويش است .البته محمد رضا نيكفر نيز انكار نمىكند كه اين اشكال استعﻼيى محصول روش شناختشناسى
هرمنوتيک هستند .از اين بابت ،وی ميان تئوری باطنى و تئوری ظاهری تميز مىدهد ١٠٨كه البته علم آنرا با استناد به
هايدگر و به شرح زير متونتولوژی مىخواند:
«از آنجا كه متونتولوژی از هستىشناسى رشد و از معنى وجود كه به روش موجوديت موجود از مناطق وجودی متفاوت
راه مىيابد ،عزيمت مىكند ،در برابر يک امتحان قرار دارد كه به آن سو نشانه مىگيرد كه نتايج "دانش مثبت" را
جمعآوری و در يک جهانبينى مفصل ادغام سازد .اين امتحان مىخواهد از هستى يک هستىشناسى] ،يعنى[ يک
"متافيزيک از نتايج به خصوص" بسازد».

١٠٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،متونتولوژی نه از پراكسيس مولد و نه از واقعيت موضوعيتيافته ،بلكه از
هستىشناسى و از معنى يک "وجود" جهانشمول عزيمت مىكند ،نتايج "دانش مثبت" را به صورت متافيزيكى در مى-
آورد و سپس آنرا به صورت هستىشناسى بنيادی بر ذهنيت سوژه و افكار عمومى استوار مىسازد .اينجا انگاری قرار بر
اين است كه متافيزيک واقعيت را بسازد ،نتيجه آغاز را پديد بياورد و فرزند مادر را بزايد .ما اينجا با همان انتقادهايى
مواجه هستيم كه ماركس به دليل جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم به فلسفهی ايدهآليستى هگل وارد مىآورد .بنابراين
ماركس نه با وساطت "ايدهی مطلق" و يا تفاسير هرمنوتيكى از مفاهيم ،بلكه مستقيماً به تاريخ انسانها مىپردازد ،زيرا
تمامى ايدئولوژیها يا يک درک وارونه از تاريخ را ارائه و يا اينكه آنرا به يک تجريد كلى تقليل مىدهند ١١٠.از آنجا
كه ماركس به اين نتيجه رسيده بود كه انسان خود را از بطن پراكسيس مولد و در نبرد طبقاتى متكامل مىكند و به
خودآگاهى طبقاتى مىرسد ،در نتيجه وی از حركت واقعى عزيمت و ذهنيت مشخص و مفاهيم ديالكتيكى را به عنوان
اسلوب "دانش مثبت" متكامل مىكرد .من اينجا نيز جهت مصداق اين نظريه به ابتكار نوشتاری خود ادامه مىدهم .به
اين عبارت كه مفهوم "معنى وجود" را در يک نقل قول از كتاب "ايدئولوژی آلمانى" جايگزين مىكنم كه از منظر تئوری

١٠٧

Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٥٤f.
Vgl. ebd., S. ١٤٠
١٠٩
Ebd., S. ١٦٢, und vgl. S. ١٩١
١١٠
Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ١٨
١٠٨

٤٠

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس و به شرح زير خوانندهی نقاد را با عواقب جابجايى سوژه با ابژه در فلسفهی
هايدگر بيشتر آشنا سازم:
«بنابراين آنجا كه شناخت جنجالى هايدگر نزد زيست واقعى خاتمه مىيابد ،دانش واقعى و مثبت هم آغاز مىشود،
]يعنى[ تشريح فعاليت پراتيک و روند تكامل پراتيک انسانها .آنجا كه كلىگويى از معنى وجود خاتمه مىيابد ،دانش
واقعى بايد جايگزين آن شود .با تشريح واقعيت ،فلسفهی مستقل محيط وجودی خود را از دست مىدهد .به جای آن
مىتواند در نهايت يک جمعبندی از كلىترين نتايج بيايد كه مىتواند خود را از نگريستن دقيق تكامل تاريخى انسانها
تجريد كند .اين تجريدها برای خود] ،يعنى[ مجزا از تاريخ واقعى از هر لحاظ فاقد ارزش هستند».

١١١

بنابراين موضوع "دانش مثبت" نزد ماركس تنها مربوط به شواهد تاريخى و تجربيات واقعى از پراكسيس مولد ،يعنى
تكامل انسانهای واقعى و اجتماعى و جامعهی مشخص انسانى مىشود و از اين منظر ،متونتولوژی هيچ ارتباطى با دانش
حقيقى ،تاريخى و مثبت ندارد .به بيان ديگر ،ما در فلسفهی هايدگر فقط با دنيای اوهام ،آرزوها و تخيﻼت ناب متافيزيكى
مواجه هستيم ،در حالى كه وقايع تاريخى گزارشهای ديگری را به ما مىدهند .به اين صورت كه پس از مصادرهی
قدرت سياسى توسط حزب ناسيونال سوسياليسم آلمانى به رهبری آدولف هيتلر بود كه در واقعيت يک عصر جديد در
تاريخ آلمان آغاز شد .ما اينجا با دگرگونى روحيهی بورژوازی نيز مواجه مىشويم .به اين دليل كه بورژوازی جايگاه
اجتماعى ،حق مالكيت و تمول مادی خود را مديون فعاليت خود بشخصه مىشمارد كه البته با استناد به فلسفهی حقوق
طبيعى توجيه مىشود .به اين صورت كه انگاری انسان منفرد جهت بقای خود طبيعت خشن را دگرگون مىسازد و زمين
حاصلخيز و محصوﻻت "كار خود" را به مالكيت خويش در مىآورد .از اين منظر ،حق مالكيت خصوصى يک شكل
طبيعى به خود مىگيرد .از سوی ديگر ،قوانين بازار آزاد هستند كه با استناد به خردمندی ،يعنى طبيعت انسان موجه
مىشوند .انگاری كه صاحبان كاﻻ صرفاً منافع اقتصادی خود را دنبال و طبق قوانين عرضه و تقاضا در بازار ،قيمت
عادﻻنهی كاﻻی خود را نيز دريافت مىكنند .اينجا قوانين بازار به صورت يک "دست نامريى" به نظر مىآيند كه
انگاری تحقق منافع فردی را با ملزومات منافع عمومى به كلى منطبق مىسازند .يعنى هم اينكه انسانها اهداف شخصى
خود را دنبال و تحت تأثير رقابت ،كاﻻهای خود را در بازار مبادله كنند ،ثروت جامعه نيز به كمال مىرسد و بدين سان
رفاه ملت نيز پديد مىآيد .از اين منظر ،قيمت كاﻻها به صورت "قيمت طبيعى" آنها و اقتصاد بازار به صورت يک
"نظم طبيعى" به حساب مىآيند كه ظاهراً تحكيم نهايت انصاف را تضمين مىسازند .انگاری كه استقرار بازار آزاد نه تنها
منجر به آزادی و برابری تمامى شهروندان مىشود و از وقوع هرج و مرج اجتماعى ممانعت مىكند ،بلكه به دليل ذات
خردمند نظام سرمايهداری ،يعنى تطبيق كامل جامعهی بورژوايى با طبيعت انسانها است كه آن ظاهراً يک طرح كامﻼً
موفق ،منطقى و ابدی به نظر مىآيد و به اصطﻼح بدون هرگونه آلترناتيوی محسوب مىشود.

١١٢

پيداست كه از اين منظر نبرد طبقاتى جهت ادارهی روند توليد و تقسيم مجدد ثروت اجتماعى به صورت اختﻼل در يک
نظم به اصطﻼح طبيعى و خردمند به نظر مىرسد و سركوب جنبش كارگری به عنوان علت خردستيزی و مسبب هرج و
Ebd., S. ٢٧
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft …, ebd., S. ٣٤ff.

١١١
١١٢

٤١

مرج اجتماعى كامﻼً ضروری و منطقى به نظر مىآيد .بنابراين اتفاقى نيست كه بورژوازی آلمان جهت ممانعت از انقﻼب
سوسياليستى به همكاری با حزب ناسيونال سوسياليسم روی آورد و با وجود مخالفتهای ظاهری به تبعيت از رهبری
آدولف هيتلر تن داد .از اين پس ،ايدئولوژی سوسيال داروينيسم تبديل به ذهنيت دستگاه ساختاری يک دولت فاشيست
شد كه ظاهريت تئوريک خود را مبدل به سيهروزی زندگى واقعى انسانها در آلمان ،اروپا و شمال آفريقا سازد .نخست
پارادايم سياست اقتصادی كشور بود كه جهت انهدام جنبش كمونيستى ـ كارگری و تدارک يک جنگ تمام عيار جهت
تقسيم مجدد جهان در "اولويت سياسى" قرار گرفت .به اين ترتيب ،دولت فاشيستى ابزار سياسى را جايگزين ابزار
اقتصادى كرد و شكل نوين "سرمايهدارى دولتى توتاليتر" را پديد آورد كه البته روش توليد و توزيع و سمت و سوی
تجارت آن از طريق رهبر معين و توسط باﻻترين مقامهای حزبى و نظامى مديريت مىشد ١١٣.بعداً دگرگونى ساختارهای
اجتماعى جهت ترويج ايدئولوژی سوسيال داروينيسم بود كه از طريق "صنعت فرهنگ" تحقق يافت .به اين ترتيب ،نه
تنها بتانگاری كاﻻها در افكار عمومى كارگران عمق بيشتری به خود گرفت ،بلكه تعميم مناسبات شئىواره به صورت
يک قدرت فوقالعاده عظيم به نظر مىآمد كه ظاهراً انسانها را سلب خرد ،اراده و آزادی مىكرد.

١١٤

در حالى كه

"صنعت فرهنگ" سازماندهى و تعميم سوسيال داروينيسم را به عنوان ايدئولوژی سرمايهدارى دولتى توتاليتر به عهده
داشت ،حاكميت فاشيستى آلمان منطق سيستم بوروكراتيک را به سوی تحقق اهداف سياسى آدولف هيتلر سمت داد .به
اين ترتيب ،خردگرايى جامعهی مدرن بورژوايى تبديل به ابزار بوروكراسى جهت تسلط بر طبيعت بيرونى و حكومت بر
طبيعت درونى انسانها شد .ما اينجا با پديدهی "خرد ابزاری" مواجه هستيم كه مانع خردگرايى و حقيقتيابى انسانها
مىشود و تحكيم خشونت فاشيستى بر جامعهی انسانى را تضمين و ظاهراً ابدی مىسازد.

١١٥

به اين ترتيب ،تمامى امكانات يک حزب توتاليتر در اختيار آدولف هيتلر قرار گرفت كه وی بر ملت آلمان مسلط شود و
به اهداف سياسى ،اقتصادی و نظامى خود جامهی عمل بپوشاند .از آنجا كه رهبر حزب توتاليتر مسئوليت سياسى را
منحصر به خود مىكند و باﻻترين مقامهای حزبى ،نظامى و اقتصادی از منتصبان وی و فقط به وی پاسخگو هستند و از
آنجا كه رهبر توتاليتر نه انتقاد به خود و نه انتقاد به منتصبان خود را مىپذيرد ،زيرا تقبل انتقاد به معنى قبول
بىصﻼحيتى خود وی است ،در نتيجه تصحيح و تعويض سياستهای آدولف هيتلر همواره با كشتار فعاﻻن حزبى و
زيردستان وی همراه بود كه البته با استفاده از "صنعت فرهنگ" و به صورت تبليغات ايدئولوژيک همواره با ﻻف و
Vgl. Pollock, Friedrich (١٩٧٥): Studien des Kapitalismus, Helmut Dubiel (Hrsg.), München, S. ٢٧f., ٧٢f.,

١١٣

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. ٣٤٩, ٤٥٤f.,
und
Vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٧٧): Re'sume' über Kulturindustrie, in: Gesammelte Schriften Band ١٠ (١), 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
مقايسه ،آدورنو ،تئودور ) :(١٣٨٥انتقاد فرهنگى و جامعه ،در جامعهشناسى انتقادى ،ويراستار :پل كانرتون ،مترجم :حسن چاوشيان ،صفحهى
 ٣٠٢ادامه ،تهران ،صفحهى ٣٠٣
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. ٣٠, ٩٤

٤٢

گزافهای حزبى همراه مىشد .انگيزهى حزب ناسيوال سوسياليسم آلمان سازماندهى يک جنبش توتاليتر بود كه روش
زندگى ملت را با ايدئولوژى سوسيال داروينيسم منطبق مىساخت و به انقياد اهداف رهبر توتاليتر مىكشيد .به اين
ترتيب ،شكست سياستهاى رهبری به حساب نافرمانىها يا بىكفايتىهای زيردستان آدولف هيتلر گذاشته مىشد .از
جمله بايد از دادگاههاى آلمان نازى در سال  ١٩٣٧ميﻼدی ياد كرد كه به اعدام اعضاى فراكسيون ريوم انجاميد ١١٦.از
آنجا كه رهبر توتاليتر فقط به حذف فيزيكى رقباى سياسى خود اكتفا نمىكند ،در نتيجه تمام نهادهای اجتماعى و
ساختارهای سنتى را كه مانع تحقق اهداف فردی آدلف هيتلر مىشدند ،توخالى و يا به كلى منهدم گشتند .به اين ترتيب،
جامعهی سياسى از اپوزيسيون به كلى تخليه و جامعهی مدنى به كلى حذف شد ،در حالى كه سازماندهى اجتماعى به
دست انحصاری حزب توتاليتر افتاد.

١١٧

همزمان ارتش آلمان بود كه با انتصاب كادرهاى نخبهى حزبى به عنوان

كميسارهاى سياسى ،امنيتى و نظامى به سلطهی ارادهی فردی آدولف هيتلر در آمد.

١١٨

با اختﻼل در كليت دستگاه

بوروكراسى نه ديگر سلسله مراتبى رعايت مىشد و نه اعمال طرحهاى اجتماعى بدون ابﻼغيهها و يا دستورهاى شفاهى
رهبری كوچکترين اعتباری داشت .محصول اين ساختار شكنى بنيادی ،نا امنى مداوم جانى و مالى شهروندان كشور
آلمان بود كه البته توسط اخﻼل در قانونمندى دولت و قانونمدارى جامعه پديد مىآمد.

١١٩

پس از انهدام اپوزيسيون و شكست هرگونه مقاومت سياسى در برابر ارادهی فردی آدولف هيتلر بود كه نوبت به
يهوديان آلمانى تبار رسيد و جنگ نژادها تبديل به موضوع ايدئولوژی سوسيال ـ داروينيسم شد .از اين پس" ،صنعت
فرهنگ" به تحقير و توهين يهوديان شديدتر از گذشته دامن زد و از نژادهاى "فرومايه" به عنوان دشمنان ابژكتيو
ناسيونال سوسياليسم ياد كرد .به اين ترتيب ،راسيسم تبديل به توجيه ايدئولوژيک جهت كشورگشايى و محرک اتخاذ
تصميمهاى سياسى دولت آلمان نازی شد ١٢٠.اينجا مفهوم "دشمن ابژكتيو" براى تحكيم ساختار حزبى و افزايش شور و
هيجان جنبش توتاليتر بسيار سازنده بود ،زيرا پس از توفيق در نابودى يک دشمن خيالى ظاهراً بايد نوبت به ديگری
مىرسيد .دليل دشمن تراشى مداوم بستگى به سرشت جهانشمول جنبش توتاليتر داشت ،زيرا يک چنين جنبشى طبيعتاً
با موانع مواجه مىشد و بايد براى تداوم و ترويج خود آنها را يكى پس از ديگری منهدم مىكرد .بنابراين اتفاقى نيست
كه برنامهی يهودستيزى در دوران آلمان نازی به اسﻼوستيزی ،كولىستيزی ،كشتار دگرباشان جنسيتى ،قتلعام معلوﻻن
١١٦

Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente …, ebd., S. ٥٩٤f.
Vgl. ebd., S. ٦٢٨f.
١١٨
Vgl. ebd., S. ٤١٩, ٤٩٢f., 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. ٦٦٩, ٧٢١, ٧٢٧f., 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.
١١٧

٤٣

جسمى و روحى و سپس به بيماران ريوى و قلبى گسترش يافت.

١٢١

مكان كشتار "دشمنان ابژكتيو" اردوگاههاى نابودى

دولت فاشيستى آلمان بودند كه البته زمان اقامت در آنها با كار اجباری و سؤتغذيه نيز همراه بود.

١٢٢

اينجا همزمان

يک آزمايشگاه براى بررسى همه جانبهى طبيعت انسان به حساب مىآمد .در حالى كه پزشكان آزمايشهاى همه
جانبهاى را روى ساكنان اين اردوگاهها انجام مىدادند و روانشناسان در حال بررسى حدود مقاوت انسانها و كشف
شرايط تسلط مطلق بر افكار عمومى بودند ،جامعهشناسان بايد اثبات مىكردند كه انسانها به صورت مطلق قابل كنترل
هستند ،هرگونه عملى با آنها ممكن است ،هر كسى جايگزينى دارد ،مجازات نيازى به گناه يا خﻼف ندارد ،تعلق به يک
"نژاد فرومايه" براى مجازات كافى است ،استثمار نبايد سود بياورد ،كار نبايد نتيجهى اجتماعى داشته باشد و منجر به
موضوعيتيابى انسانها شود .به اين ترتيب ،برای حكومت فاشيستى آدولف هيتلر ظاهراً ممكن شد كه تصور عدالت
اجتماعى و منطق حقوقى و اخﻼقى جهت درک مجازات را به كلى نابود كند و براى انسانستيزى خود توجيههای كذب
ببافد .تمامى اين جنايات عليه بشريت از طريق دروغهاى تبليغاتى "صنعت فرهنگ" بازتاب مىيافت .هدف اين تبليغات
كذب از يک سو ،نابودى حافظهى تاريخى جامعه و از سوی ديگر ،ترويج گفتمان راسيستى و تعميم فن بيان توتاليتر بود.
به اين صورت كه رهبران توتاليتاريست نه تنها از جنايات سابق خود خجالت نمىكشند ،بلكه در ارتكاب به جنايات آتى
خود هم كامﻼً مصمم هستند و از آنها با كمال افتخار نيز گزارش مىدهند .به اين ترتيب ،آگاهى فردى و خردمندی
مقولههاى اجتماعى دچار يک اختﻼل مزمن مىشوند و طبيعت انسان به تسلط "خرد ابزاری" جهت تحقق اهداف فردی
يک رهبر توتاليتر در مىآيد .از جمله بايد از آرمانهاى فاشيستى مانند" :هيتلر آلمان ،آلمان هيتلر"" ،تقاضای جنگ
مطلق" و "پيروزى يا نابودى" در دوران جنگ جهانى دوم ياد كرد كه نشانههايى از تحوﻻت طبيعت درونى انسانهای
فاشيست هستند.

١٢٣

در حالى كه هايدگر و در پيروی از وی ،محمد رضا نيكفر شرط تاريخى شدن ملت را پيروی رهبر از فيلسوف جهت
"خروج يک بارهی انسانيت از وضع ناگوار خويش" مىشمارند و شرط تشكيل يک جهان تاريخى را انهدام جهان
غيرتاريخى مىخوانند ١٢٤،ليكن محصوﻻت تاريخى حكومت آدولف هيتلر از سال  ١٩٣٣تا  ١٩٤٥ميﻼدی مرگ بيش از
 ٥٠ميليون انسان ،شكست و انهدام قاطع ارتش آلمان نازی در جنگ جهانى دوم ،انهدام صنايع ،زيرساختها و شهرهای
تاريخى كشور ،تصرف آلمان و سلب حاكميت ملى توسط ارتش متفقين و تجزيهی كشور در بخش شرقى و غربى بود .هر
كسى كه از محمد رضا نيكفر منتظر بررسى عواقب تجربى فلسفهی هايدگر و يک انتقاد محتوايى به روش شناختشناسى
هرمنوتيک وی است ،واقعاً مأيوس و مبهوت مىشود .با وجودی كه هم بررسىهای تاريخى و هم آثار جامعهشناسى
انتقادی در اختيار وی قرار دارند ،ليكن وی در دفاع از فلسفهی هايدگر كوتاه نمىآيد .البته وی به اين مسئله اشاره مى-
كند كه شاگردان هايدگر به درسگفتارهای وی گوش مىدادند ،آثار وی را مطالعه مىكردند و در پيروی از وی به حزب
١٢١

Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente …, ebd., S. ٦٦٩f., ٧١٧f.
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.
١٢٢

٤٤

ناسيونال سوسياليسم پيوستند ١٢٥.وی همچنين از اين مسئله آگاه است كه هايدگر نه تنها تبعيت شخصى خود از آدولف
هيتلر را شفاهى و كتبى اعﻼم كرده ،بلكه تا پايان جنگ و سرنگونى حكومت نازیها در تفكر فلسفى خود تجديد نظر
نكرده است .با اين وجود وی هايدگر را يک "ناسيونال سوسياليست شخصى" مىنامد

١٢٦

و به شرح زير در جستجوی

راهى برای تبرئهی وی است:
«هايدگر فاشيست يک فاشيست مصمم نبود ،زيرا وی يک هايدگر مصمم نبود .يک محقق وجوددرجا مصمم ) (...بايد
بدون تأمل رهبر را به صورت تجسم آن "واقعيت" كه با زحمت جستجو و برجسته كرده است ،توضيح دهد] (...) .يعنى[
مكان الهام حقيقت وجود كه به صورت "سرزمين" حقيقت و آن تاريخ كه به صورت "وطن" برجسته شده است .هم-
اكنون مرجع واقعى پرسش معنى وجود نه وجوددرجا حقيقى و در پيكر مشخص خود "قهرمان ملى" ،بلكه "سرزمين ملى"
است .البته سرزمين از طريق رهبر كه توسط آن مأمور شده است ،به تأمل مىآيد .رهبر به سرزمين وطنى روشنايى مى-
بخشد .روشنى اين روشنايى متعلق به وجود است .فيلسوف كه بر سرزمين وطنى پا گرفته ،يک پابسته به وطن است».

١٢٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،محمد رضا نيكفر گرفتار اسطورهی رهبری است .همانگونه كه اينجا با
استناد به پراكسيس مولد مستدل كردم ،ظهور ناسيونال سوسياليسم آلمانى محصول حركت واقعى سرمايه ملى بود كه از
يک سو ،با نبرد طبقاتى )حدود درونى( و از سوی ديگر ،با مرزهای ملى به صورت مرزهای اقتصادی )حدود بيرونى(
مواجه شده و تنها در جهت حل و فصل ضد انقﻼبى اين تضادهای درونذاتى و تضمين ارزش افزايى سرمايه بود كه
بورژوازی ملى از ايدئولوژی ليبراليسم دست كشيد و به تبعيت از رهبری آدولف هيتلر تن داد .در حالى كه محمد رضا
نيكفر هايدگر را ستايش مىكند كه وی از طريق "تجريد" ،مفهوم "وطن" را به شكل ماهوی آن در آورده است،

١٢٨

اما

خود وی به كلى از نظر مىاندازد كه اين پابستگى به وطن كه مد نظر هايدگر است ،در تقابل با آن طبقهی اجتماعى
فرموله شده كه بنا بر وجود ماترياليستيش ،خود را فاقد وطن ،يعنى انترناسيوناليست مىشمارد .اينجا بﻼفاصله اين
پرسش پديد مىآيد كه چرا با وجود شواهد ناگوار تاريخى ،محمد رضا نيكفر به جای بررسى انتقادی آنها به سوی
اسطورهی رهبری مىگريزد؟ ما پاسخ اين پرسش را نزد ماركس مىيابيم .به اين صورت كه وی در همان اوايل دوران
تحقيقاتش به نقد اساطير يونان باستان پرداخت .وی در برابر اين پرسشها قرار داشت كه چرا افﻼطون برای تشريح
تشكيل دولت كه ظاهراً يک امر ضروری به نظر مىرسد ،از اسطوره و نمونههای تصويری استفاده مىكند؟ چرا افﻼطون
از سقراط اسطورهی خردمندی مىسازد و وی را فيلسوف مرگ و عشق و مولود حقيقت مطلق مىخواند؟ ماركس سپس
در روند تحقيقات خود دليل اين اسطورهسازی را در ناتوانى افﻼطون از تشريح يک امر ظاهراً ضروری مىيابد .يعنى از
آنجا كه افﻼطون قادر نيست كه يک حركت فكری را برای مردم عامى تشريح كند ،در نتيجه به اسطوره و نمونههای
تصويری متوسل مىشود كه تشكيل دولت را از يک منظر مثبتگرا و غير انتقادی بر افكار عمومى استوار سازد .من
جهت مصداق اين نظريه اينجا نيز به ابتكار نوشتاری خود ادامه مىدهم .به اين عبارت كه مفاهيم "تاريخى" و "رهبری"
١٢٥

Vgl. ebd., S. ٢٤٥
Vgl. ebd., S. ٢٥٦f.
١٢٧
Ebd., S. ٢٤٩f.
١٢٨
Vgl. ebd., S. ٢٥٦
١٢٦

٤٥

را در يک نقل قول از رسالهی دكترای ماركس جايگزين مىكنم كه به شرح زير خوانندهی نقاد را با عواقب اسطوره-
سازی نزد محمد رضا نيكفر بيشتر آشنا سازم:
«آنجايى كه واقعيت مطلق تاريخى يک طرف و واقعيت مثبت و محدود رهبری طرف ديگر قرار مىگيرد و در اين حال
اثر مثبت بايد محفوظ بماند ،آنجا تبديل به رسانه مىشود كه در آن نور مطلق مىتابد ،آنجا نور مطلق خود را در
محشر بازی رنگها مىشكند و اثر نهايى و مثبت چيز ديگری را از خود معنى مىدهد ،در خود يک روح دارد كه جهت
اين دگرديسى معجزهآسا است :تمامى كيهان يک جهان از اساطير شدهاند و هر پيكره يک معما است».

١٢٩

بنابراين ماركس اينجا از عملكرد اسطوره به صورت يک فيلتر رسانهای پرده بر مىدارد .به اين صورت كه اسطوره تنها
آن آثار به اصطﻼح مثبت را از يک كليت متضاد بازتاب مىدهد كه اسطورهساز مد نظر دارد .بنابراين اسطورهسازی
منجر به بيماری شناخت و اختﻼل در آگاهى تئوريک مىشود و كليت حقايق تاريخى و تجربى را مخفى مىسازد .افزون
بر اين ،شكل ابزاری استفاده از اسطوره است كه عواقب تجربى بسيار ناگواری را در پراكسيس سياسى به بار مىآورد .به
اين صورت كه به نظر افﻼطون تنها از طريق اسطوره است كه رابطهی "خردمند" با "تودهی كندذهن" وساطت مىشود.
به بيان ديگر ،از آنجا كه اسطوره به صورت يک فيلتر رسانهای عمل مىكند ،در نتيجه تفكرات انفرادی و به اصطﻼح
خردمند فيلسوف را با انبوه مردم وساطت مىكند و افكار عمومى را با عواقب به اصطﻼح دلپسند آنها آشنا مىسازد.
پيداست كه اينجا تسلط فيلسوف به اصطﻼح خردمند بر تودهی به اصطﻼح كندذهن موجه مىشود .ما اينجا دوباره با
عواقب فلسفى جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم در شكل اسطورهسازی مواجه هستيم كه از خودآگاهى انسانها ممانعت
مىكنند .به بيان ديگر ،محمد رضا نيكفر به عنوان فيلسوف به اصطﻼح خردمند و سوژهی آگاه ،مخاطبان خود را تودهی
به اصطﻼح كندذهن و آن ابژهی ناآگاه مىشمارد كه انگاری فاقد آزادی و اراده و توان شناخت و خودآگاهى طبقاتى
است و هيچگاه دست از جستجوی يک ناجى و پيروی از رهبری نمىكشد .پيداست كه از اين منظر ،استفاده از
هرمنوتيک به عنوان زبان هنری نيز موجه مىشود .به اين صورت كه اين ابژهی ناآگاه بايد توسط فنون نوشتاری و
سخنوری يک سوژهی ظاهراً آگاه به سوی اتخاذ يک تصميم به اصطﻼح ضروری هدايت شود .البته محمد رضا نيكفر
انگيزهی فعاليت تئوريک خود را نيز به هيچ وجه كتمان نمىكند .وی همواره بر اين نكته انگشت مىگذارد كه
"وجوددرجا" ناآگاه و غيرمصمم است و به دليل هراس و نگرانى از مرگ همواره از پوچى تصميم مىگيرد .به اين صورت
كه انگاری اين "روح زمان" است كه تصميم را بر زبان وی جاری مىسازد ١٣٠.بنابراين اتفاقى نيست كه وی از يک سو،
مدعى مىشود كه تنها اين رهبر است كه به ملت خودمختاری و مسؤوليتپذيری تنفيذ مىكند و تنها از اين طريق است
كه ملت به خود مىآيد ١٣١و از سوی ديگر ،به شرح زير و با استفاده از مفهوم هرمنوتيک "رويداد" بى محابا به تبرئهی
هايدگر از همكاری با حزب ناسيونال سوسياليسم آلمان مىپردازد:

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

٤٦

«]هايدگر[ به روش وجود تاريخى فكر مىكند و فكركردن مصمم به روش وجود تاريخى مستلزم آن است كه متفكر
وجود تاريخى از خود سخن نگويد ،بلكه همه چيز را اينگونه تشريح كند كه انگاری وجود با ما از زبان خود سخن مى-
گويد .هايدگر يک "رويداد" از وجود است همانگونه كه هگل يک "رويداد" از روح است (...) .اين مفهوم قابل تعريف
نيست ،زيرا "رويداد" "خاتمه ناپذير" است .همه چيز و "از جمله" پوچى "رويداد" است (...) .مفهوم "رويداد" يک "مورد"
كه مىتوان آنرا موضوعيتيافته تصور كرد ،در نظر ندارد ،زيرا آن "حقيقت وجود" است و وجود نه يک "مورد" و نه
تمامى آن چيزی "كه مورد است" ،مىباشد .آن يک "مورد مابينى" ،يعنى "خيز متقابل مابين انسان و خدايان است
)».(...

١٣٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،زبان هنری در شكل هرمنوتيک آن واقعاً معجزه آسا است .پاسخ اين
پرسش از محمد رضا نيكفر كه چه كسانى عواقب فاجعهی ناسيونال سوسياليسم آلمانى و جنگ جهانى دوم را به عهده
مىگيرند؟ به اين عبارت است :هيچ كس! به اين دليل كه انگاری ما فقط با يک مفهوم تاريخى به عنوان "رويداد" مواجه
هستيم و خود "رويداد" غير قابل شناخت است .اينجا طرح اين مسئله ضروری به نظر مىآيد كه اكثريت قابل مﻼحظه-
ی مردم آلمان "فاشيسم را نه يک عقيده ،بلكه يک جنايت" مىشمارد و نظريهپردازان ناسيونال سوسياليسم مانند هايدگر
و كارل اشميت را "جنايتكار ميز تحريری" مىخواند.

١٣٣

منظور اينجا نقد همان رابطهی است كه برای نمونه هايدگر

ميان رهبر ،فيلسوف ،ملت و وطن پديد مىآورد .به اين صورت كه رهبر فرمان به جنگ و قتل عام مىدهد ،فيلسوف
آنها را موجه مىسازد و ملت به آنها جامهی عمل مىپوشاند ،زيرا ظاهراً منافع آتى خود را در جنايتهای راسيستى،
جنگ جهت گسترش سرزمين وطنى و تسلط بر جهان مىبيند.
بنابراين ما اينجا با اشكال ناب متافيزيكى به صورت دين ،فلسفه و ايدئولوژی مواجه هستيم .در حالى كه عارف دينى از
دست تقدير و قسمت سخن مىگويد و ايدئولوگ روند اجتنابناپذير و ابژكتيو تاريخ را به پيش مىكشد ،فيلسوف
متوسل به تفسير هرمنوتيكى مفاهيمى مانند "رويداد" مىشود .ما اينجا با همان اشكال اسرارآميز و مهآلود متافيزيكى سر
و كار داريم كه البته از همخودگسيختگى و از خودتناقضگويى همين زمينهی مادی ،يعنى از تضادهای درونذاتى
پراكسيس مولد در نظام سرمايهداری رشد مىكنند و مانعى در برابر خودآگاهى طبقاتى مىسازند .به بيان ديگر ،عارف
دينى ،ايدئولوگ و فيلسوف از مخاطبان خود مىخواهند كه از طرح انتقادی وقايع تاريخى صرف نظر كنند و قدرت
تشخيص خود را به عنوان مقلد و پيرو در اختيار آن تصوارت ناب ماورایطبيعى و فراتاريخى و تفاسير هرمنوتيكى از
معنى وجود بگذارند كه آنها برايشان تدارک ديدهاند .به اين ترتيب ،توليد كاﻻيى ،قانون ارزش و بردگى كار مزدی بايد
ادامه بيابند و ارزش افزايى سرمايه بايد از طريق استثمار نيروی كار و تحميق انسانها تضمين گردد .اينجا بايد طبقهی
كارگر به انفعال كشيده شود و از شركت در نبرد طبقاتى ممانعت كند.
بنابراين با وجود تمامى توجيهات فلسفى و تفسيرهای هرمنوتيكى محمد رضا نيكفر ،بايد اين مسئله را اينجا در نظر
داشت كه فلسفهی هايدگر هم از نظر تئوريک و هم در پراكسيس سياسى با شكست قاطع مواجه شده است .البته
Ebd., S. ٣٠٤f.
“„Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!“. „Schreibtischtäter

١٣٢
١٣٣

٤٧

هايدگر در فعاليت فلسفى خود بسيار خوشبين بود كه فاشيستهای آلمانى با استناد به ايدئولوژی سوسيال ـ داروينيسم
به يک گرايش راسيستى در كشور دامن مىزنند و با ادغام ملت آلمان در يک جنبش توتاليتر همان راهى را به سوی
احيای جهان قديمى و ماقبل از دوران مدرنيته مىگشايند كه انگاری مردم آلمان را از وضعيت اضطراری موجود بيرون
مىآورد.

١٣٤

با وجودی كه محمد رضا نيكفر بارها در دفاع از هايدگر مدعى مىشود كه نه فيلسوف خدا است و نه

تخريب جهان يک خﻼقيت الهى است،

١٣٥

اما وی در خفا به بنبست تئوريک و شكست پراتيک فلسفهی سياسى وی

اعتراف مىكند .ما مصداق اين نظريه را در استناد جسته و گريختهی وی به ديالكتيک مىيابيم .اينجا پرسش طرح مى-
شود كه محمد رضا نيكفر چه نيازی به ديالكتيک دارد ،در حالى كه وی تا كنون هرمنوتيک را منطبق با وضعيت
"وجوددرجا" شمرده و در پيروی از هايدگر ديالكتيک را "تجربهی دينى" خوانده است .وی همچنين بر اين اصل تأكيد
مىكند كه نه روش هايدگر ديالكتيكى و نه وی در جستجوی بررسى سنتزوار بوده است،

١٣٦

ليكن سپس به شرح زير

مدعى مىشود:
«ديالكتيک از تصميم ـ واقعه توسط هايدگر چنان طراحى مىشود كه اگر انسان لحظهی اصلى را بر يک نقطهی افراطى
قرار دهد ،متن خود را به طرف ديگر جابجا مىسازد».

١٣٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اين تعريف از ديالكتيک كه محمد رضا نيكفر اينجا ارائه مىدهد ،هيچ
ارتباطى با ديالكتيک در مضمون ماركسى آن كه من در اين نوشته به بحث گذاشتم ،ندارد .به همين منوال ،آن با
ديالكتيک در مضمون هگلى آن نيز به كلى بى ارتباط است .همانگونه كه ماركس به درستى برجسته مىسازد ،فلسفهی
هگل بر اساس اقتصاد مدرن ملى استوار شده است ١٣٨و ديالكتيک آن سه جز متفاوت دارد ،اول ،مفهوم "گوهر" اسپينوزا،
دوم" ،فلسفهی خودآگاهى" فيشته و سوم ،وحدت ضروری و متضاد آنها در "روح مطلق" است ١٣٩.ليكن الهيات اسپينوزا
با استناد به شواهد طبيعى توجيه مىشود ،در حالى كه هايدگر اصوﻻً طبيعت را غيرقابل شناخت مىشمارد .در حالى كه
سوژه در فلسفهی فيشته به كلى از طبيعت مستقل شده است ،هگل با استناد به مفهوم "خود قضيه" و در يک حركت
ديالكتيكى از تفكر ،گوهر )طبيعت( و سوژه را به وحدت )روح مطلق( مىرساند .به بيان ديگر ،مفهوم "كاﻻ" در نقد اقتصاد
سياسى ماركس همان مفهوم "خود قضيه" در فلسفهی ايدهآليستى هگل است .اينجا "روح مطلق" به معنى تعميم "من
سوژه" به "ما سوژه" ،يعنى ايجاد افكار عمومى تحت تأثير فلسفهی حق است .به اين صورت كه اگر انسانها در پرتو حق
مالكيت از كاﻻ زندگى كنند ،موفق به تشكيل يک جامعهی آشتىيافته و خردمند خواهند شد .پيداست كسى كه دسترسى
به ابزار كار جهت توليد كاﻻ ندارد ،بايد نيروی كار خود را به صورت كاﻻ به بازار عرضه كند و در واقعيت به بردگى كار
مزدی تن دهد .از آنجا كه هگل از تضاد "حق مالكيت من" با "حق مالكيت ديگری" آگاه است ،در نتيجه به "قرارداد"
١٣٤

Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٢٦٧
Vgl. ebd., S. ١٤٩, ١٥٤
١٣٦
Vgl. ebd., S. ١٤١, ٢٥٩
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
١٣٥

٤٨

كه آنرا "اعﻼحضرت مطلق" و "كليت عرفى" نيز مىنامد ،متوسل مىشود كه اين تضاد درونذاتى را ظاهراً به صورت
متعارف آن برطرف سازد .به اين ترتيب ،منطق تضاد با منطق تاريخ در علم منطق هگل به وحدت مىرسند و يک
آيندهی مثبت را به مخاطب خود نويد مىدهند.

١٤٠

بنابراين مضمون ديالكتيک در فلسفهی هگل بيان ايدهآل جامعهی بورژوايى و مستقيماً با اقتصاد مدرن ملى در ارتباط
است ،در حالى كه فلسفهی هايدگر آن سوی تحقيقات تجربى بر پا شده و اصوﻻً به زمينهی مادی زيست "وجوددرجا"
نمىپردازد .با تمامى اين وجود محمد رضا نيكفر در لوای ديالكتيک به يک دوگانگى ظاهری دست مىيابد كه انگاری از
تقابل دو پديده ،دو مقوله و يا دو ابژهی همسان نه تقويت و وحدت آنها ،بلكه نفى هر دوی آنها ،يعنى يک نتيجهی
مثبت پديد مىآيد .ما اينجا با يک كاريكاتور مسخره از ديالكتيک مواجه هستيم .انگاری كه تخريب در تخريب منجر به
سازندگى ،نهيليسم در نهيليسم منجر به وجود معنايى ،دزيسيونيسم در دزيسيونيسم منجر به بازتابيافتگى و خردمندی
نظريه ،حيرتزدگى در حيرتزدگى منجر به عطش كنجكاوی سوژه و استعﻼ در استعﻼ منجر به ذات درونى مقولهها
مىشود.

١٤١

انگاری كه ما اينجا نه با پديدههای اجتماعى و مقولههای فلسفى ،بلكه با معادﻻت سادهی رياضى مواجه

هستيم و منفى در منفى بدون ترديد برابر با مثبت خواهد شد .البته اينجا هشدار به خوانندهی نقاد اين نوشته ضروری
است كه اين روش بى معنى و مسخره با "ديالكتيک منفى" در آموزشگاه فرانكفورت اشتباه گرفته نشود .به اين دليل كه
هوركهايمر و آدورنو جهت پاسخ فلسفى به شكست جنبشهای سوسياليستى در شرق و غرب اروپا و نقد تجربيات ناگوار
استالينيسم در شوروی و فاشيسم در آلمان بود كه جامعهشناسى انتقادی را جهت نقد مثبتگرايى متكامل كردند .اينجا
مثبتگرايى به معنى ناتوانى سوژه از درک وقايع ابژكتيو و به معنى امتناع سوژه از بازتاب پراكسيس در تئورى و ناتوانى
انسان از تطبيق وقايع ابژكتيو با ذهنيت سوبژكتيو خويش است.

١٤٢

به بيان ديگر" ،ديالكتيک منفى" به معنى ضرورت

"نقد منتقد مثبتگرا" است كه البته بدون واسطه نقد مثبتگرايى هايدگر و همچنين محمد رضا نيكفر را در دستور
فعاليت تئوريک قرار مىدهد.

١٤٣

البته اينجا طرح اين موضوع نيز ضروری است كه محمد رضا نيكفر برای خالى نبودن عريضه برخى انتقادهای سطحى و
جانبى به فلسفهی هايدگر وارد مىآورد .به اين عبارت كه نزد هايدگر روشن نيست كه "وجود" يا "وجوددرجا" نقش
سوژه را دارد ،پروژهی "وجود و زمان" وی به دليل فقدان مفهوم "زمانمندی" و راه حل وی جهت بيان منطقى و تحول
ممكنهی "وجود" با شكست مواجه شدهاند .هايدگر همچنين پرسشهای خود را بى جواب مىگذارد ،بنياد متدولوژی خود
را متزلزل مىسازد و معنى مفهوم "وجوددرجا" را همواره تغيير مىدهد .افزون بر اينها ،فلسفهی هايدگر بنيادگرا،

 ١٤٠مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم،
صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين
١٤١
Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٢٢٧, ٢٣٦, ٢٧٨, ٣٤٥, ٣٧٧
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. ٩., ٢٣f.
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

٤٩

شهرستانى است و تا حدی دچار پيامبری مىشود.

١٤٤

ليكن انگيزهی محمد رضا نيكفر نه فراروی از كليت فلسفهی

هايدگر ،بلكه ترميم و تكميل آن است .از اين بابت ،وی اصوﻻً به منتقدان هايدگر رجوع نمىكند و با استناد به فيشته،
ﻻيبنيتس ،دكارت ،ديلتى ،هوسلر ،نيچه و كارل اشميت تنها در پى احيای فلسفهی وی است و سرانجام مشكل آنرا نه
در روش هرمنوتيک و محتوا ،بلكه در سمت گيری آن به سوی گذشته مىيابد و به اصطﻼح راه حل احيای آنرا به
شرح زير از طريق مفهوم هرمنوتيكى "پرش" ارائه مىدهد:
«تفكر در پرش يک روحيه به خرج مىدهد كه به متفكر در يک وقت جهانى كه منظمشده و در يک گوشهی ]جهان[ كه
سالم مانده" ،يورش ببرد" .اين روحيه از كجا مىآيد كه توسط آن متفكر مىتواند ادعای وجود را بشنود؟ آن بايد از خود
وجود بيايد .وجود خود را در روحيه به سوی ما ارسال مىكند ،زيرا آن در ماهيت خود "تردست" است .ما مىتوانيم
تردستى وجود را در ابتدا وقتى تجربه كنيم ،اگر وجود خود را به سوی ما ارسال كند ،يعنى وقتى كه ما پرش را امتحان
كردهايم .ما پس از پرش مىفهميم كه وجود هميشه با ما سخن گفته است .اما ما در وضعيتى نبوديم كه آنرا بشنويم.
برای نمونه ،البته ما ادعای منطق از آدرس آنرا مىشنويم ،اما نمىپرسيم كه آن از كجا سخن مىگويد .ما جايگاه تفكر
منطقى از بنياد را در حقيقتش نمىيابيم ،زيرا از مكان ابراز آن بسيار دور هستيم (...) .تفكر منطقى از بنياد "در حقيقت
يک منطق از وجود" است ،اما آن به صورت يک منطق از موجود طنين مىاندازد».

١٤٥

به اين ترتيب ،محمد رضا نيكفر گمان مىكند كه مشكل فلسفهی هايدگر را حل و فصل كرده است .به اين عبارت كه
معنى "وجود" نه از گذشته ،بلكه از آينده بايد الهام گرفته شود .البته اينجا اين پرسش بى پاسخ مىماند كه اين آينده
كدام آينده است؟ آيا منظور از آينده يک هويت فراملى و يک جامعهی مدرن ،سكوﻻر ،دموكراتيک و سوسياليستى
است؟ البته محمد رضا نيكفر نيازی برای پاسخ به اين پرسشها نمىبيند ،زيرا از يک سو ،مدعى مىشود كه "تفكر
همواره بايد در راه باشد و در راه بودن به معنى آيندهی وجود است" ،در حالى كه از سوی ديگر ،به آن مىافزايد كه
"وجود اصوﻻً به معنى زمان است و زمان آينده ندارد".

١٤٦

تا آنجايى كه از نظريات هايدگر بر مىآيد ،وی شديداً مخالف جهان مدرن ،دموكراسى و سوسياليسم بود ،فلسفهی
درونذاتى را "ارواح كوتوله" جهان مدرن مىخواند ،در برابر مدرنيزاسيون صنعت و هنر مدرن قاطعانه موضع مىگرفت
و از آلمانها مىخواست كه شهامت به خرج بدهند و با آمادگى برای مرگ وطن خود را به ساحل نجات برسانند ١٤٧.اما
اين ساحل نجات كه قرار بود تحت تأثير فيلسوف و رهبر پديد بيايد منجر به جنگ جهانى دوم و عواقب بسيار ناگوار
آن برای ملت و كشور آلمان شد .ما اينجا با انكار توان خﻼقيت ،شناخت ،استقﻼل ،خودآگاهى طبقاتى و ارادهی انسانها
جهت دگرگونى جامعه و تشكيل يک نظم نوين مواجه هستيم ،در حالى كه محمد رضا نيكفر نيز در پيروی از فلسفهی
هايدگر از يک سو ،مدعى مىشود كه انسان در يک "وجود" قديمى چنان تكه و پاره شده است كه قادر به تصاحب خود

١٤٤

Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٢١٤f., ٢٢٢f., ٢٨٣f., ٢٩٩, ٣٤٦, ٣٧٩
Ebd., S. ٣٨٩
١٤٦
Ebd., S. ٣٩٠
١٤٧
Vgl. ebd., S. ٣٧٩f., ٣٨٨
١٤٥

٥٠

از طريق تفكر نمىشود و از سوی ديگر ،بر اين نكته تأكيد مىكند كه زندگى دينى به مراتب غنىتر ،موزونتر و
رنگارنگتر از جهان تحقيق و تئوريک است.

١٤٨

ما با اين كشمكش نظری كه پيرامون اعتبار و ارجعيت جهان دينى نسبت به جهان دنيوی صورت مىگيرد ،نزد ماركس
نيز آشنا مىشويم .در حالى كه پلوتارش مدعى بود كه دين مانع گناهكاری مؤمنان و منجر به رستگاری آنها مىشود،
ماركس ايمان دينى را بدترين گناه مىشمارد ،زيرا انسانها را سلب خرد و اراده و زندگى آنها را به كلى بى محتوا و
توخالى مىكند١٤٩.بنابراين ما اينجا با "انهدام خرد" ،يعنى با پسامدرنيسم به عنوان يک واكنش فوقارتجاعى به دست-
آوردهای انقﻼب كبير فرانسه و عصر مدرن مواجه هستيم كه مضمون آن ناتوانى انسان از خودآگاهى طبقاتى و توان
مديريت زندگى خويش و جامعه است ١٥٠كه البته به شرح زير نتيجهی تحقيقات فلسفى محمد رضا نيكفر نيز محسوب
مىشود:

«پرسش اين است كه آيا يک معيار برای تمايز ميان حقيقت و دروغ وجود در دسترس هست؟ آيا ما مىتوانيم تشخيص
بدهيم كه وجود خود را در حالت پيش رو مخفى و يا ظاهر مىكند؟ جواب هايدگر به اين عبارت است :معياری برای
تشخيص حقيقت وجود در دسترس نيست ،زيرا وجود خود را هيچگاه قابل تشخيص نمىسازد .آن غير قابل ارزيابى
است" .منطق" وجود "غير منطقى" بودن آن است .وجود يک بنياد عاری از بنياد است .وجود به صورت بنياد ،بنياد مى-
گذارد ـ در اين خلسهی بنياد قرار دارد و از اين رو ،وجود خود را به صورت ظهور نشان مىدهد ـ و به صورت ورطهی
نابودی خود را به صورت بنياد عقب مىكشد ـ در اين غيبت آن قرار دارد».

١٥١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،طرح پرسشهای اسرارآميز ،جنجال هرمنوتيک ،استقﻼل از پراكسيس مولد
و زبان هنری يک چنين توهمات فلسفى را نيز پديد مىآورند كه ماركس آنها را به درستى "مدفوع فلسفى" و محصول
"خودارضاعى" مىنامد .يعنى محمد رضا نيكفر اينجا حدود  ٤٠٠صفحه را سياه كرده است كه يک چنين گزارش مبهمى
را از حقيقت "وجود" به ما ارائه دهد كه البته مصداق سرگردانى فلسفى خود وی بشخصه نيز است .اينجا فقط كافى
است كه به جابجايى سوژه با ابژه پايان داد تا به معنى ماترياليستى ـ ديالكتيكى "وجود" پى برد .به اين صورت كه
"موجود فعال" جايگزين "موجود نگران" ،وجود ماترياليستى جايگزين "وجوددرجا" و آگاهى طبقاتى جايگزين "معنى
وجود" گردند .از اين پس ،ما بدون واسطه با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه مىشويم و ماجراجويى "وجوددرجا" با "وجود"
١٤٨

Vgl. ebd., S. ٣١, ٣٤٧
 ١٤٩مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ايمان و انديشه ـ فعاليت سياسى در پرتو آتهئيسم كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم،
صفحهی  ١٦٧ادامه ،برلين
 ١٥٠مفهوم "انهدام خرد" عنوان كتابى از جورج لوكاچ است كه وی محتوای آنرا به بررسى فلسفى و نقد واكنشهای فوقارتجاعى به دست
آوردهای انقﻼب فرانسه اختصاص داده است .به اين ترتيب ،وی از يک نبرد خارقالعاده ميان خردگرايى و خردستيزی سخن مىراند و
نظريات انديشمندان آلمانى را از فريدريش شلينگ تا كارل اشميت به عنوان نمايندگان خردستيزی عصر مدرن به بند نقد مىكشد و سرانجام
تعميم انديشهی سوسيال داروينيسم و نژادپرستى را به صورت شكست كلى خردگرايى و پيروزی ايدئولوژی دولت امپرياليستى آلمان جهت
كشورگشايى تشريح مىكند .از جمله بايد از نقد فلسفهی هايدگر ياد كرد كه لوكاچ آنرا يک فلسفهی پيشافاشيستى مىخواند.
Vgl. Lukacs, George (١٩٥٥): Die Zerstörung der Vernunft, Berlin, und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحﻼل تفكر و نظم جامعهی بورژوايى؟ آرمان و انديشه ،جلد
چهاردم ،صفحهی  ٢٠١ادامه ،برلين
١٥١
Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٣٩٤
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نيز خاتمه مىيابد .به اين صورت كه آگاهى طبقاتى كارگران مزدی از وجود ماترياليستى آنها پديد مىآيد ،زيرا آنها
تضادهای درونذاتى نظام سرمايهداری را در سپهر توليد و توزيع مشاهده و احساس مىكنند .ليكن آگاهى آنها با آن
قدرت ذهنى تﻼقى مىكند كه طبقهی حاكم به صورت دين ،فلسفه و ايدئولوژی و در يک بستر مشترک تاريخى و
فرهنگى جهت تحكيم قدرت مادی خود و انفعال فرودستان جامعه پديد آورده است .اگر طبقهی كارگر تحت تأثير يک
تئوری انتقادی و عملگرا قرار بگيرد و با كسب خودآگاهى طبقاتى به يک پراكسيس انقﻼبى دامن بزند ،پيداست كه
مسئلهی پرسش پيرامون "وجود" نيز برای آن نهايتاً خاتمه مىيابد ،زيرا اينجا اين دوگانگى متضاد سوژه با ابژه ،يعنى
تناقض وجود با آگاهى در وحدت آنها به آشتى و اتمام مىرسد .ليكن اگر طبقهی حاكم يک تحول قابل مﻼحظه را در
پراكسيس مولد پديد بياورد ،يعنى فنآوری نوينى را در روند توليد مستقر سازد ،مطالبات صنفى كارگران را در نظر
بگيرد و به آنها رسميت قانونى دهد ،قدرت ذهنى خود را تفسير و ترميم سازد و منجر به تفرقه و تفرقهی خودكرده
ميان كارگران شود ،پيداست كه نه تنها خيزش انقﻼبى طبقهی كارگر با شكست مواجه مىشود ،بلكه اين دوگانگى متضاد،
يعنى اسرار و جنجال "وجوددرجا" با "وجود" نيز ادامه مىيابد .راه ديگر برای تحكيم منافع و تثبيت جايگاه طبقهی حاكم
اعمال خشونت غيراقتصادی و سركوب جنبش كارگری ،يعنى استقرار فاشيسم است كه البته فلسفهی هايدگر به بهترين
وجه ممكنه تئوری آنرا پديد مىآورد .من جهت مصداق اين نظريه اينجا نيز به ابتكار نوشتاری خود ادامه مىدهم .به
اين عبارت كه مفهوم "الهام" و "وجود مادی" را در يک نقل قول از كتاب "ايدئولوژی آلمانى" جايگزين مىكنم كه به
شرح زير خوانندهی نقاد را با انسانشناسى كذب )"موجود نگران"( و عواقب جابجايى سوژه با ابژه در فلسفهی هايدگر
بيشتر آشنا سازم:
«كامﻼً بر عكس نسبت به فلسفهی هايدگر كه از آسمان به زمين پياده ،اينجا از زمين به سوی آسمان رفته مىشود.
يعنى از اين نقطه نظر عزيمت نمىشود كه انسانها چه مىگويند ،چه چيزی را پيش خود تخيل و تصور مىكنند ،كدام
الهام را مىگيرند ،همچنين از انسانهای گفته ،متفكر ،متصور ،متخيل و الهام گرفته شده عزيمت نمىشود كه از آن به
انسانهای زنده و صاحب اندام برسد] ،بلكه[ از انسانهای واقعى و فعال و از روند زندگى واقعى آنها عزيمت شده و
تكامل بازتابهای ايدئولوژيک و پژواک اين روند زندگى نيز تشريح مىشود .به همين صورت توليدات مهآلود در مغز
انسانها تعالى ضروری روند زندگى مادی ،بديهى ،تجربى و با ضرورتهای مادی آميخته شدهاند .اينجا ديگر اخﻼق،
دين ،متافيزيک و ساير ايدئولوژی و اشكال آگاهى متناسب با آنها بيش از اين يک ظاهر مستقل را حفظ نمىكنند .آنها
فاقد تاريخ هستند ،آنها فاقد تكامل هستند ،بلكه انسانهايى كه توليدات مادی و مراودات مادی خود را متكامل مى-
كنند ،همراه با آنها واقعيت خود ،تفكر خود و توليدات تفكر خود را نيز تغيير مىدهند .آگاهى وجود مادی را معين نمى-
كند ،بلكه وجود مادی آگاهى را معين مىكند».
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بنابراين با وجودی كه هايدگر انكار مىكند ،اما معياری برای تشخيص حقيقت وجود در دسترس هست و "وجود" تنها از
اين رو ،غير قابل تشخيص به نظر مىآيد ،زيرا عارف دينى ،ايدئولوگ و فيلسوف آن اشكال متافيزيكى را پديد مىآورند
كه كارگران مزدی وجود مادی خود را تحت تأثير آنها تجربه كنند و به ازخودبيگانگى و انفعال خودكرده كشيده شوند.
Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٢٦f.
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پيداست كه اينجا نه تنها نقش دين ،فلسفه و ايدئولوژی به عنوان آگاهى از جهان وارونه افشا مىگردد ،بلكه و همچنين
نقش هايدگر به عنوان "رويداد از وجود" از توهمات فلسفى آزاد و مسئلهی وی بشخصه و آن كسانى كه از فلسفهی وی
پيروی كردهاند ،تبديل به موضوع پيگرد جنايى ـ قضايى مىشود.

نتيجه:
انگيزهی اصلى اين نوشته اثبات سستى و نقش متافيزيک در فلسفهی هايدگر و نقد آن شكل ايدئولوژيک است كه محمد
رضا نيكفر توسط بازسازی از آن پديد مىآورد .هايدگر به درستى به شرح زير تأكيد مىكند:
«موجود كه بررسى آن وظيفه شده است ،خود ما بشخصه هستيم .وجود اين موجود مال من بشخصه است .در وجود اين
موجود خود آن نسبت به وجودش رفتار مىكند».
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بنابراين هايدگر توسط فلسفهی خود از روحيهی خويش بشخصه گزارش مىدهد .پيداست كه اين اصل برای محمد رضا
نيكفر نيز صدق مىكند ،زيرا وی بى محابا ،يعنى بدون يک نقد درونذاتى از روش شناختشناسى ،بنياد تئوريک و
عواقب تجربى فلسفهی هايدگر به بازسازی و دفاع از آن مىپردازد .ما اينجا با يک روح مشترک در دو كالبد متفاوت
مواجه هستيم .تا اينجا هيچ مشكلى پديد نمىآيد ،زيرا اين حق مسلم هر فيلسوف و هر محققى است كه يک روش
شناختشناسى را انتخاب و با استناد به منابع به خصوص ،پروژهی جامعهشناسى خود را به پيش براند و از آن دفاع كند.
مشكل فقط از زمانى آغاز مىشود كه محمد رضا نيكفر به عنوان "روشنفكر چپگرای سوسياليستى"" ،نظريهپرداز
سكوﻻريسم"" ،يكى از برجستهترين متفكران ناسيوناليسمستيز"" ،مخالف سرشناس هرگونه ايدئولوژیِ هويتمدار اعم از
دينى و يا ملى"" ،خداناباور" و "منتقد اسﻼم" به جامعه معرفى مىشود .ما اينجا فقط با يک سؤتفاهم مواجه نيستيم كه از
طريق ويكىپديای فارسى پديد آمده است ،زيرا كار برد اجتماعى محمد رضا نيكفر نيز از آن به ما گواهى مىدهد .به اين
صورت كه وی نه تنها نظريهپرداز پر و پا قرص "راديو بى بى سى" محسوب مىشود ،بلكه بر روش تفكر بسياری از
محافل دموكرات ،سكوﻻر و سوسياليست اپوزيسيون جمهوری اسﻼمى نيز احاطه يافته است ،در حالى كه روش شناخت-
شناسى وی هرمنوتيک و فلسفهی وی پيشافاشيستى و ضدمدرن مىباشد.
همانگونه كه اينجا مستند و مستدل كردم ،روش شناختشناسى ماركس نقد درونذاتى و نفىكننده و تئوری وی
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى است كه البته بدون واسطه بر پراكسيس واكنش مىكند و رابطهی "وجود با
وجودبايستى" را جهت رهايى انسانها پديد مىآورد .در برابر فلسفهی هايدگر معطوف به هرمنوتيک "وجوددرجا با
وجود" است كه البته نه تنها تمامى حماقتهای تاريخى طبقهی حاكم را از طريق مفهوم "رويداد" موجه مىسازد ،بلكه
"سوژهی واقعى" را نيز به انقياد ايدئولوژی و اهداف فيلسوف و رهبر مىكشد و سرانجام در برابر تأسيس و اهداف يک
حزب توتاليتر به كلى منفعل مىسازد .ما در همينجا دليل شهرت محمد رضا نيكفر را نيز مىيابيم ،زيرا وی برای هر
متقاضى يک استدﻻل فلسفى را عرضه مىكند .انگاری كه ما اينجا با يک دكان چند نبشه برای كاسبكاری سياسى مواجه
هستيم .نخست به اين صورت كه وی نه تنها حكومت مستبد شاهنشاهى ،بلكه ضد انقﻼب سياه و سرخ ،يعنى اسﻼميان و
Heidegger, z. n. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٩٥
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جماعت تودهای و فداييان اكثريتى را نيز تبرئه مىكند .انگاری كه هيچ كس نبايد مسؤوليت و عواقب تشكيل نظام
جمهوری اسﻼمى در ايران را به عهده بگيرد .انگاری كه نه سركردگان اين جريانهای سياسى ،بلكه "رويداد از وجود"
)هايدگر( و يا "رويداد از روح" )هگل( مسببان اصلى اين فاجعهی انسانى و اجتماعى محسوب مىشوند .ما اينجا با يک
شبكهی وسيع از جريانهای فعال و منفعل سياسى مواجه مىشويم كه برای مقاصد جنايى ،منافع طبقاتى و انفرادی و هم-
چنين حماقتهای خودكردهی خود يک توجيه فلسفى مىيابند .از سلطنتطلبان شوينيست ،آخوندها ،پاسداران و
بسيجيان جنايتكار" ،ماركسيستهای اسﻼمى" ،جريانهای ملى ،مذهبى و اصﻼحطلب و روشنفكران دينى گرفته تا افراد
فرصتطلب و دو سوخته مىتوانند خود را قربانى يک واقعهی خارقالعادهی تاريخى تلقى كنند كه بر خﻼف آگاهى و
خارج از ارادهی آنها به وقوع پيوسته است.
هر كسى كه اينگونه به تاريخ مىپردازد و مسائل قيام بهمن را اينچنين حل و فصل مىكند ،بدون ترديد در و دروازه را
گشوده مىگذارد كه اين تجربيات تلخ تاريخى دوباره تكرار شوند .البته محمد رضا نيكفر نيز بشخصه در ترويج اين بى
پرنسيپى شديداً فعال است .برای نمونه وی در يک جلسهی سخنرانى كه با همراهى مراد فرهادپور و تحت عنوان
"هرمنوتيک و سياست" در دانشگاه هومبولت )برلين( برگزار شد ،در حالى كه از وضعيت تشنجى خود در دوران قيام
بهمن گزارش مىداد ،ادعا كرد كه حتا يک شكنجهگر نيز قربانى نظام جمهوری اسﻼمى است .وی جهت مصداق نظريهی
خود حتا شدت تنفس شكنجهگرا را در حال شﻼق زدن به يک زندانى سياسى تقليد كرد كه مخاطبان خود را از طريق
اين زبان هنری به اصطﻼح متقاعد سازد و آنها را جهت نفى خشونت به سوی هدف مورد نظر خود براند .انگاری كه
اعمال خشونت از پراكسيس نبرد طبقاتى مستقل است ،انگاری كه طبقهی حاكم از خشونت جهت حفاظت از منافع مادی
و تثبيت جايگاه اجتماعى خود استفاده نمىكند و انگاری كه سرنگونى خشونت مادی اسﻼميان نيازی به خشونت مادی و
انقﻼبى ندارد.
بنابراين از منظر فلسفهی هايدگر و همچنين از ديدگاه محمد رضا نيكفر ،ما با تشكيل جمهوری اسﻼمى به صورت يک
فاجعهی تاريخى در ايران مواجه هستيم كه هيچ كس نبايد مسؤوليت جنايى ،خسارات اجتماعى و عواقب تجربى و
تاريخى آنرا به عهده بگيرد .از سوی ديگر ،چشماندازی است كه محمد رضا نيكفر با استناد به فلسفهی هايدگر برای
نظام جمهوری اسﻼمى پديد مىآورد .پيداست كه نقش فيلسوف را بدون ترديد خود وی در اين سناريوی موهوم ايفا
مىكند .مابقى جريان معطوف به رابطهی رهبر سياسى با ملت و وطن مىشود كه البته توسط يک حزب توتاليتر پديد
مىآيد .همچنين پيداست كه افكار عمومى يک جامعه كه تا كنون رفرماسيون دينى ،روشنگری و سكوﻻريسم را مستقيماً
تجربه نكرده و با جامعهشناسى انتقادی سر و كار نداشته است ،برای قبول اين نوع نظريات ضدمدرن و پيشافاشيستى
بسيار مساعد است.
ادامه دارد!
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