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  كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ ـ جهان مدرن و متافيزيک

  فرشيد فريدونى

ی  مسيحى خود را از گذشتهين برای اولين بار در اواخر قرن پنجم ميالدی استفاده شد كه جهان نو"مدرن"فهوم ماز 

داده كه خود را نسبت  همواره با محتوای متفاوت از آگاهى يک دوران گزارش "مدرن"مفهوم . زدكافران رومى متمايز سا
جهان يک پيدايش از  "مدرن"فهوم مبه اين ترتيب، . ابراز كرده است به عنوان آغاز يک عصر نوين ی آنتيکبه گذشته

البته اين مفهوم فقط محدود به دوران رنسانس و روشنگری . را پشت سر گذاشته استعصر قديم دهد كه نو گزارش مى

وجود يک اروپا يک آگاهى از در كه بلكه هرگاه ، دنكنسيراب مى مدرن غربى را هایملتهويت تاريخى  كه شودنمى
تبديل به بيان  "مدرن"مفهوم مستقر ساخت، دوران آنتيک عصر نوين را در برابر يک ت امناسبپديد آمد و دوران جديد 

و تصور يک رشد شت گاز طريق دانش مدرن متأثر وی آل روشنگری فرانساز آن پس كه ايده. وجود آن شدمناسب 

عصر نوين در كه انگاری .  نيز يک معنى ارزشمند به خود گرفت"مدرن"، مفهوم آوردپديد را بشری نامحدود از شناخت 
در . بر دوران گذشته برتری داردو اجتماعى ، فرهنگى ىاخالقاز تاريخ بشری آغاز شده است كه از نظر  جديد يک دوران

در  قاطعدليل ماندگاری آن صرفًا مربوط به اتخاذ يک موضع كه پديد آمد نيز " مدرن كالسيک"اين ارتباط مفهوم 

كه آورد را پديد مىی دلپسند يک آينده افق تشكيل ، از اوضاع موجوداز اين رو،و شود مىسم رمانتي نوستالژی و برابر
   ١.است پيشرو "گذشتهخوب  امن، ساده و دوران" نسبت بهمطلوب و 

 از اين پس، دست دين از جهان . حقوق بشر رقم خورد جهانىیک با انقالب فرانسه و تدوين اعالميهكالسيمدرن دوران 

- خردگرا، حقيقتی سوژهيک طبيعت خويش به عنوان به معطوف ى طبيعكوتاه شد و انسان از قوای ماورایظاهرًا واقعى 

 "دين مثبت"و مدرن ر ادبى، هنری، فلسفى ی جهان واقعى در مركز توجه آثاگشت و به صورت آفرينندهياب و خالق 

برابر با كه خردمندی را مسلط شد بر جامعه بازتوليد اجتماعى نيز و كااليى زمان يک روند از روش توليد هم. قرار گرفت

ی يک حوزهداری از اين پس، روش مدرن توليد سرمايه. شمردترين مدت ممكنه مىكسب باالترين سود در كوتاه
كه ها آن و عاطفى شخصىهای از مناسبات سنتى و وابستگىرا ها انسانرا پديد آورد كه ی بورژوايى امعهاز جمستقل 

در آزاد بازار رقابت به تبعيت از خشونت قوانين منفرد  به صورت اشخاص وساخت آزاد طبيعتًا رشد كرده بودند، ظاهرًا 

به عنوان ها انگاری كه آن. ی بورژوايى مستقر شدنددر جامعه اشخاص منفرد و ها تبديل بهانسانبه اين ترتيب، . آورد
خود را نيز كاالی ی  قيمت عادالنه،بازار  درطبق قوانين عرضه و تقاضادنبال و منافع اقتصادی خود را صرفًا صاحبان كاال 

ارزش افزايى   رونده، در نتيجهستندسرمايه  "واقعىحركت "ذاتى محمول  تضادهای درونجا كه از آن.كننددريافت مى

 در حالى .پديد آوردخود وجود را نيز جهت توجيه  ايدئولوژيک و  متافيزيكى، اسرارآميزاز ذات درونى خود اشكالارزش 
ی حقوقى شد، ليكن جهان مدرن راه را برای استفاده توجيه مى"قوانين الهى"كه در دوران آنتيک حق مالكيت با استناد به 

) قانون ارزش(، قوانين بازار داری كه مبتنى بر توليد كااليىروش توليد مدرن سرمايهبنابراين . تساخمىاز دين مسدود 

طبيعت ی فلسفه ،به اين ترتيب. شد موجه مىو حق مالكيت خصوصى بود، بايد با رجوع به يک منشأ حقوقى اين جهانى

                                                 
١ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٠): Die Moderne – ein unvollendetes Projekt, in: Zeit-Archiv, Nr. ٣٩/١٩٨٠ 
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روش نش مستقل اقتصاد پديد آمد كه قوانين دا از اين پس، در جهان مدرن جايگزين نقش دين در دوران آنتيک شد و
   . كندمتكامل داری را مدرن توليد سرمايه

در نظر كليت روابط اجتماعى مستقل از اقتصاد را  برای اولين بار ياد كرد كهجان الک تئوريک از جمله بايد از فعاليت 

به اين . شوددولت توجيه مىتشكيل   كه با استناد به آن حق مالكيت واست" وضع طبيعت"ی عزيمت وی نقطه. گرفت
را به " كار خود"خيز و محصوالت  و زمين حاصلسازد را دگرگون مىن انسان جهت بقای خود طبيعت خش كهصورت

اصول عنوان به و قرارداد حق مالكيت از كه الک دولت مالكان است دولت از ديدگاه جان . آوردمالكيت خويش در مى

ه كسخن گفت نيز به همين منوال بايد از فعاليت تئوريک آدام اسميت و ديويد ريكاردو  ٢.ندكمىحفاظت عمومى منافع 
ديگر از يک انگاری  درآمد كه كار، سرمايه و زمين را به صورت سه منبعاسميت. اقتصاد كالسيک را پديد آوردند

. كندو قرارداد مىآزاد  به قوانين بازار  و تحقق منافع عمومى را مشروط به پايبندی افرادگيرددر نظر مىهستند، مستقل 

به اين ترتيب، . دنشومىجامعه ی ثروت خواند كه انگاری منجر به تقسيم عادالنهمى" دست نامرئى"وی قوانين بازار را 
اهداف شخصى خود را ها كه انسانيعنى هم اين. دگردمىمنافع عمومى منافع فردی تبديل به يک واسطه جهت تحقق 

رفاه ملت اين چنين رسد و به كمال مىنيز ثروت جامعه كنند، مبادله بازار در  كاالهای خود را ،رقابتتأثير و تحت دنبال 

ی معمول ی سرمايه و اجارهكارمزد، بهرهمقدار آن كه شمارد  مىطبيعىزمان آن  قيمت يک كاال را وی. ديآپديد مىنيز 
هرج گردد كه از وقوع مستقر مى" نظم طبيعى"، يک دنبال كنندخود را بيعى طل تمايبه نظر وی اگر افراد . مين كندأرا ت

، زيرا با استناد به اصل عرضه و تقاضا، يعنى با شماردمىاز اين جهت طبيعى  را وی اين نظم. كندممانعت مىو مرج 

ی جامعهگيرد كه  نتيجه مىبه اين ترتيب، اسميت. آوردكنندگان بازار را پديد مىرجوع به خرد توليدكنندگان و مصرف
، بلكه به برتری داردى هر گونه نظم تصنعى و يا دخالت دولتنه تنها بر منطبق است و كامًال با طبيعت انسان بورژوايى 

پى  كاال ارزش مصرف وارزش مبادله فاوت در حالى كه اسميت به ت. استلترناتيو  ابدی و فاقد آ خوددليل خردمندی

آيد، آن كه در بازار پديد مى" قيمت طبيعى"وی ارزش كاال را با . د كالسيک را به كمال رساندريكاردو اقتصا ٣برد،
داران يک نرخ از ميانگين سود آيد كه برای تمامى سرمايهزمانى پديد مى" قيمت طبيعى"نزد ريكاردو . يكسان شمرد

 و يا كار و ديگری كاالست، زيرا يكى نيروی اطبيعى كامًال  هاموضع صاحبان كااله نظر وی ب. را تضمين سازدسرمايه 

البته ريكاردو در واقعيت تجربى به اين . كندرا دريافت مىآن" قيمت طبيعى "جا آنو بازار عرضه خود را بهخدمت 
به توليد كه در روند كار ابزار شود، در حالى كه مىافزايش ارزش كاال منجر به افزايش كارمزد مسئله نيز پى برد كه 

  ٤.اردگذمىأثير  بر ارزش كاال ت،رودر مىكا

                                                 
٢ Vgl. Locke, John (١٩٧٧): Zwei Abhandlungen über die Regierung, Walter Euchner (Hrsg.), Frankfurt am 
Main  
٣ Vgl. Smith, Adam (٢٠١٣): Wohlstand der Nationen, Max Stirner (Übersetzer), Frankfurt am Main, und 
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft vom Wert, Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie 
zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, Münster, S. ٣٤ff. 
٤ Vgl. Ricardo, Dawid (٢٠٠٩): Über die Grundsätze der politischen Ökonomie und die Besteuerung, 
Frankfurt am Main 
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft … ebd., S. ٤٦ff.  
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 شدداری سرمايه روش مدرن توليد کيدئولوژياوجيه ی طبيعت تبديل به يک منشأ حقوقى جهت تبه اين ترتيب، فلسفه
گوهر و سوژه عنوان  كاال به  ازكه ویصورت به اين . يابيمآليستى هگل مىی ايدهرا در فلسفهكه ما مجردترين شكل آن

كاال وی به بيان ديگر، . ی بورژوايى را تثبيت كندكه هويت جامعهپديد آورد را دآگاهى، يعنى يک روح عمومى يک خو

به اين معنى كه هر كسى . دهدپرتو آن شكل را در ها رفتار و كردار انسانكرد كه ی جامعه بورژوايى تبديل به سوژهرا 
پيداست كسى كه فاقد ابزار توليد است، بايد . كندرا دريافت مى آن"قيمت طبيعى"جا كاالی خود را به بازار عرضه و آن

 در حالى كه هگل حق .نيروی كار خود را به صورت كاال به بازار عرضه كند و در واقعيت به بردگى كار مزدی تن دهد

ديگر از طريق قرارداد کی صاحبان كاالها با يرابطهكند، نزد وی توجيه مى" آزادی زنده" مفهوم مالكيت را با استناد به
 "عموم"چنين از قرارداد به معنى وی هم. شودنامد، منظم مىنيز مى" كليت عرفى"و " اعالحضرت مطلق"را آنوی كه 

-آليستى هگل يک مقولهی ايدهدولت كه در فلسفه. شماردكند و لغو قرارداد را برابر با قيام عليه عموم مىنيز استفاده مى

ها ی بورژوايى بى طرف است، مجری پايبندی انسان جامعه ورود و ظاهرًا نسبت به منافع طبقاتىر مىی مستقل به شما
از اين بابت، وی از دولت . اندديگر بستهدر كمال آزادی با يکظاهرًا ها شود كه آنبه قانون و آن قراردادی محسوب مى

      ٥.كندنيز ياد مى" ن خردمندارگا"و " ضرورت بيرونى"، "قدمگاه خدا در جهان"به عنوان 

داری دهد كه مبتنى بر روش مدرن توليد سرمايهاز يک كليت ديالكتيكى گزارش مى" مدرن كالسيک"نابراين مفهوم ب
متافيزيک به اين ترتيب، اشكال نوين . شودی طبيعت منشأ توجيه ايدئولوژيک آن محسوب مىاست، در حالى كه فلسفه

كه شويم  مواجه مىمدرناز جهان جا با يک روحيه ما اين. بپوشانندرا داری سرمايهنظام متضاد پديد آمدند كه ماهيت 

داند، يک روحيه كه آزادی برای شناخت را حق مسلم خود مى. شود توجيه مى بشریخرداين جهانى است و با استناد به 
تعيين را حق مسلم و شرط رد و آزادی فردی پذياستقالل فردی هيچ چيزی را مگر در كمال آزادی نمىبا استناد به 

  خرافات،كور،تبعيت كه با آورد مىديد را پتاريخى آگاهى يک به بيان ديگر، جهان مدرن . شماردسرنوشت خود مى

شود مىيک درک از پراكسيس سياسى زمان منجر به هم، در حالى كه كندسنت معمول قطع رابطه مىگريز و جهانافكار 
محصول اين فرهنگ متقابل كه در برابر اشكال سنتى . استقالل فردی و حق تعيين سرنوشت افراد قرار داردكه در پرتو 

دنيوی كه هر حاكميت سياسى، مقبوليت است اعتماد به انجام يک گفتمان عمومى و در حد ممكنه خردگرا گيرد، قرار مى

  ٦.كندكسب مىخويش را از آن 

گرايش به زدايى، افسوناز از جمله بايد . شودكه مدرنيته خوانده مىهستيم مواجه جا با يک اوضاع اجتماعى ما اين

اهداف دنيوى، تحقق آورى براى فرديت، اختيار تام در حريم خصوصى، حق انتقاد و برخورد فلسفى، فراگيرى دانش و فن

-محسوب مىی مدرن جامعه  كه مختصاتسخن راند دنيوى گرايىمسئوليت و خردقبول به تمايل ، ايجاد اخالق شغلى

ه يا اقشار بو كه مدرنيته به عنوان يک وضعيت اجتماعى، فرهنگى و سياسى به زندگى استثنائى افراد پيداست . شوند

                                                 
آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در ): ٢٠١٨(نى، فرشيد  مقايسه، فريدو ٥

   ادامه، برلين، و٤٩ی صفحه
ر ، دی سياسى هگل و ماركسی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهدولت و جامعه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين٢٣٧ی آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
٦ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Die nachholende Revolution, Frankfurt am Main, S. ١٠١ 
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 ،خردگرايىاز سه وجه  كه استشهروندان عمومى شده و زندگى ى اصول پذيرفته ، بلكه نتيجهشودمنسوب نمىخصوص 
 سه گانه كه شامل دولت مدرن با تفكيک قواى است  اجتماعىگرايىخرداول، . آورندرا پديد مىآناجتماعى ساختار 

 رقابت منصفانه  تشكيل بازار ومسئوليت دولت ايجاد شرايط كلى توليد براى. شودمىمقننه، قضائيه و مجريه قوای : مانند

گيرد كه به  دارى را نيز در بر مى ايههاى سرم ها و مؤسسه كارخانهگرايى اجتماعى خردجا اين. استداران  ميان سرمايه
به اين صورت كه  .شوند  اداره مى با هدف ارزش افزايى سرمايهدهى و ريزى، سازمانصورت خردمندانه برنامه

اداره ) دخل و خرج(دارى دوگانه  دارى كارخانه مجزا است و كارخانه با سيستم حساب دارى خانوار از حساب حساب

كمى  و افزايش گسترش كارخانهجهت گذارى مجدد  ى رقابت در بازار افزايش سود و سرمايه يزهانگ، در حالى كه شود مى
 غير دولتى  مدنى وهاى يابى شهروندان در نهاد اجتماعى سازمانگرايى ى بعدى خرد  نشانه.است توليداتكيفى و بهبود 

كه شامل ايجاد يک فرهنگ  است فرهنگىگرايى دخردوم، . باشد هاى طبقاتى، صنفى، فرهنگى و سياسى مى تشكلمانند 

اين دو . شود  مىان، گرايش به قانونمندى دولت و قانونمدارى شهروندآوریفنسنت، گرايش به دانش و در برابر متقابل 
دگرايى خرسوم، . كنندمىبهبود روند از تكامل و به يک را تبديل  و آنشوند قانون مىگرايى مسبب خردآخری گرايش 

دنيوى شدن ی تثبيت خردگرايى شخصى نشانه. شودمىنيز  افراد فرهنگىگرايى خرد البته مربوط به  است كهشخصى

-دگرگون مىرا  گذارد و آن تأثير مى انسان مدرن بر جهان درونى تحوالت جهان بيرونىبه اين صورت كه . استفرد 

هاى  دى از جامعه و دولت و تغيير ارزشهاى فر اجتماعى مسبب تغيير ديدگاهو  تحوالت سياسى ،به بيان ديگر. سازد

  ٧.شوندمىی مدرن در جامعهو انفرادی هاى اخالقى  اجتماعى مسبب تغيير تعهد

مبتنى كه مواجه هستيم مدرن ی آليستى يک جامعهجا با اشكال ايدهما اينكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
سه در اين ارتباط . شوندنظم مىمدنى مو ى يجزاوانين قانون اساسى و قطريق روابط آن از داری است و بر نظام سرمايه

 پوزيتيويته، يعنى اصل اول. آورندبه وجود مىقانونمند و جامعه قانونمدار را مدرن و لوب دولت ساصل اساسى ا

شرعى ى  شوند و جنبه ىاستنتاج نم" مقدس الهى"قوانين ديگر از احكام جا اين. ساالرى است قانونمندى مثبت يا مردم
جهت تحقق مجلس شوند و در لت از طريق انتخابات آزاد و ادواری معين مىنمايندگان ماين صورت كه  به .ندارند

دنيوى جايگزين گرايى خرداز اين پس، . رسانند تصويب مىبه وانين را موكلين خود قمطالبات ها و  اهداف، انگيزه

به  . تفكيک حريم خصوصى شهروندان از حريم عمومى استفرماليته، يعنى ل دوم اص. شود گرايى مى ساالرى و سنت دين
شهروند در حريم خصوصى خود اختيارات تام دارد و دولت موظف به حمايت قانونى از حريم خصوصى اين معنى كه 

 اخالق  وىعرف، هاى دينى اختيارات شهروند در حريم خصوصى خود محدود به ارزشدر حالى كه . استشهروندان 

اصل سوم . اند، مجاز هستندشدهنموارد مشخصى كه توسط قانون ممنوع جا تنها ، اما آنشود ى جامعه نمى شدهپذيرفته
هاى فردى در حريم خصوصى شهروندان   انگيزهاز دولت مدرن كه در حالى. قانونمدارى شهروندان استلگاليته، يعنى 

مجرم قابل . آيدبه حساب مى يا حريم عمومى جرمو خصوصى ديگران تعرض يک شهروند به حريم اما ، كند مىاظت حف

  ٨. استو در وقت ارتكاب جرم حضور ذهن داشتهباشد  بالغ  وكه عاقلشود محسوب مىكسى تنها مجازات 

                                                 
٧ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handels, Handlungsrationalität und 
gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. I, ٣. Auflage, Frankfurt am Main, S. ٢٢٦ff.  
٨ Vgl. ebd., S. ٣٥١f.   
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زيربنای بر  ی مدرن مواجه هستيم كهاشكال اقتصادی، فلسفى، حقوقى، سياسى و ايدئولوژيک يک جامعهجا با ما اين
واقعيت را به و كنند واكنش مى) زيربنا(بر آن ) روبنا(ی بورژوايى ، به صورت ظواهر جامعهاندبر پا شدهداری يهسرما

ذاتى با های دروندر حالى كه حركت منطقى سرمايه به دليل تضاد ٩.دنآورپديد مىيک كليت ديالكتيكى صورت 

سازد، سرمايه شود و كل سيستم را غير منطقى مى مىهای اقتصادی و نبرد طبقاتىنيروهای مولد منجر به بحران
نوين  کايدئولوژي  اشكالمنجر به ايجادجهت بقای خود آورد، را پديد مىمختص به خود اجتماعى حاكميت مناسبات و 

- مىديد پكماكان نيز  فاشيسم را استقرار ی زمينه،نبرد طبقاتى با تشديد د وسازاديان منحط را دوباره احيا مىگردد، مى

را به دهد كه ما مضمون آنسرمايه از تقابل انقالب با ضد انقالب گزارش مىبه بيان ديگر، حركت ديالكتيكى . آورد
-نزد هايدگر مى" اجرای راديكال فلسفهامكان  "ونزد ماركس " فراروی از فلسفه" دو طرح متضاد، يعنى صورت تقابل

  .يابيم

-ايران مىكنونى مربوط به اوضاع سياسى واسطه  بدون طرح اين مقالهشود كه باعث تعجب ی نقاد خوانندهشايد برای 

به كپى برداری از سياست نظام جهت بقای  دولت مركزی ،مواجه شد جهان مدرن ا كه ايران باز آن زمان. شود

ترويج فه و تدارک روشنگری، تكامل فلسكه دولت بسنده كرد، بدون اينسنتى مدرنيزاسيون صنعتى و دگرديسى ساختار 

ادغام كشور تشكيالتى  ساختار ی مدرنيته را درروحيه ،ی دينىشناسى انتقادی را ببيند و جهت عبور از جامعهجامعه
در آخرين واكنش ارتجاعى به جهان مدرن با تشكيل جمهوری اسالمى .  و به افكار عمومى مردم ايران بسط دهدسازد

ايدئولوژی ی سرچشمهو اسالم به عنوان گشته ار و پود خود به كلى مضمحل هم اكنون اين نظام در ت. رقم خوردايران 

 از .استاز گذشته گشته بى اعتبارتر به مراتب كشور ی انبوه مردم هويت دينى و اسلوب درک و زبان روزمرهو نظام 
م قاطعانه با شكست سخن راند كه در تكامل يک تفسير مدرن از اسال" روشنفكران دينى"جمله بايد از فعاليت تئوريک 

يک توافق كلى جهت جدايى دين از ی مدرن است،  زايمان يک جامعهیهحالى كه ايران در آستاندر  ١٠.مواجه شدند

وزارت ارشاد و سازمان با تأييد زمان هم. در ميان اپوزيسيون پديد آمده استو عبور از نظام جمهوری اسالمى دولت 
از جمله بايد از . در سر دارندجنبش كارگری و كمونيستى را سودای انفعال اند كه فعال شدههايى انجمنسپاه اطالعات 

های خط امامى، مشاوران رفرميست سياست اقتصادی ایياد كرد كه انبوهى از مقاالت توده" نقد اقتصاد سياسى"سايت 

ی متوسط و پردازان طبقه نظريههای انفعالى از سرمايه، مترجمان تفسيرهای هگلى از ماركسيسم،نظام، مدرسان خوانش
 "طلبجناح اصالح"اهداف سياسى كند كه جنبش كارگری را به انقياد المللى نظام را منتشر مىمشاوران چپ روابط بين

 يک توافق فاشيستى راتدارک اسالمى نظام كه در خالء ايدئولوژيک اند  شدههايى فعالجرياناز سوی ديگر، . نظام بكشد

پردازان جمهوری اسالمى به نام رضا داوری اردكانى ترين نظريه جمله بايد از فعاليت تئوريک يكى از مرتجعاز. بينندمى
سيد جواد فعاليت تئوريک  به همين منوال بايد از ١١.كوشا است در ايران ی هايدگرفلسفهدر ترويج ياد كرد كه 

                                                 
، در آرمان و انديشه، جلد زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٩

   ادامه، برلين٩٩ی دوازدهم، صفحه
، در آرمان و انديشه، جلد بشر در ايران هاى فقه پويا براى تحقق حقوق بحران فقه سنتى و محدوديت): ٢٠٠٣(، فريدونى، فرشيد  مقايسه ١٠

   ادامه برلين٣٩ی يكم، صفحه
  نگری، انتشارات سخن، وفلسفه و آينده): ١٣٩٢( مقايسه، داوری اردكانى، رضا ١١

   و گشايش راه تفكرآينده، انتشارات نقش جهان هايدگر): ١٩٩٣(مقايسه، داوری اردكانى، رضا 
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 و ، تسكره نويسى، ترويج ايدئولوژی فاشيسمى ماركس تئوری انتقادی و انقالبیسخن گفت كه در تخطئهنيز ى يطباطبا
، جا با در نظر داشتن بحران ايدئولوژيک نظام جمهوری اسالمىبنابراين من اين ١٢.ی طوالنى داردسابقهسازی تاريخروش 

 قضدو طرح متنااين است كه های تئوريک جهت تدارک فاشيسم در ايران و فعاليت آثار ماركس  ازهای انفعالىخوانش

و عواقب گذارم مىی هايدگر را به بحث ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس و فلسفه، يعنى جهت عبور از متافيزيک
ی يداست كه نقد متافيزيک و روش عبور از آن فقط محدود به فلسفهپ. سنجممىها را در پراكسيس سياسى تئوريک آن

متافيزيكى " ماترياليسم"الن جنبش كارگری و كمونيستى ايران نيز دچار ی فعاشود، زيرا اكثر قابل مالحظههايدگر نمى

ازخودبيگانگى خودكرده با پراكسيس نبرد طبقاتى را علت و خود انگلس متأخر هستند و بدون ترديد نقد تفكر استعالئى 
     .  يابندجا مىايننيز 

گى آكنده  درقرار داشت و" ماترياليسم ديالكتيكى"ن شمول به عنوادر حالى كه انگلس متأخر تحت تأثير يک قانون جهان

  موضوع نقد اقتصاد سياسى ماركس١٣،گرفتمىناپذير و ابژكتيو در نظر روند تاريخ را به صورت اجتناببه متافيزيک 
 ه ومحصول كار خود، يعنى سرمايه در آمدانقياد ، يعنى پرولتاريا است كه به "ی زندهسوژه"روزی سيهپراكسيس و نقد 

. به انفعال كشيده شده است  ادغام وداری در نظام سرمايهروزی خود با وجود سيه تحميق واشكال متافيزيكىتحت تأثير 

است و نقد ی تاريخى يافتهع موضوعيتياز وقا ايدئولوژيک اقتصاد سياسى يک انعكاسبه بيان ديگر، از منظر ماركس 
   :گيردنشانه مى  ..."گروندريسه "ب كتابه شرح زير در ايدئولوژيک راانعكاس مشخصًا همين نيز وی 

ی تاريخى ملزوم در اين جامعه كه بر رقابت آزاد مبتنى است، فرد ظاهرًا از روابط طبيعى كه وی را در دوران گذشته»

يت و  ميالدی كه اسم١٨در خيال پيامبران قرن . كردند، كنده شده استانسانى مى... ی مشخص، محدود و يک آميخته
آل از انحالل محصول ايده] آن. [ ميالدی معلق است١٨اند، تصوير اين فرد از قرن ها ايستادههای آنريكاردو كًال بر شانه

 ١٦از قرن ] يعنى[ها، ی فئودالى از يک سو، و نيروهای مولد از سوی ديگر است كه از موجوديت قديم آناشكال جامعه

محسوب [ی عزيمت تاريخ ی تاريخى، بلكه به صورت نقطهنه به صورت يک نتيجه] آن. [اندميالدی مجددًا رشد كرده

                                                                                                                                                                  
ی هايدگر به اتمام ی فلسفهوی دكترای خود را در باره. چنين ضروری است كه از فعاليت تئوريک محمد رضا نيكفر نيز ياد كردجا همالبته اين

تا محافل دموكراتيک و " راديو بى بى سى"از برای خود چنان اعتباری كسب كرده كه نظريات وی " راديو زمانه"رسانده و به عنوان سردبير 
در حالى كه وی در گذشته به ترويج نظريات . البته تا كنون موضع سياسى وی به خوبى روشن نيست. چپ ايرانى قابل قبول شده است

عام ی قتلست كه مسئلهكرد، چند زمانى ادفاع مى" جنبش سبز"نظام و " طلباصالح"پرداخت و از جناح استعالئى و هرمنوتيک سياسى مى
- ها را هم به درستى نمىكه معانى آن) انگاریانباشت اوليه، بت(زندانيان سياسى و تبعيض را به پيش كشيده و با استناد به مفاهيم ماركسى 

.داری در ايران روی آورده استداند، به نقد نظام سرمايه  
 Vgl. Nikfar, Mohammad Reza (١٩٩٢): Die Erörterung des Satzes von Grund bei Martin Heidegger, 
Frankfurt am Main   

  زوال انديشۀ سياسى در ايران، تهران، و): ١٣٧٣( مقايسه، طباطبايى، سيد جواد  ١٢
  درآمدی فلسفى بر تاريخ انديشۀ سياسى در ايران، چاپ چهارم، تهران، و): ١٣٧٤(مقايسه، طباطبايى، سيد جواد 

  ای بر نظريۀ انحطاط ايران، چاپ سوم، تهرانديباچه): ١٣٨١(واد مقايسه، طباطبايى، ج
، در آرمان گرايى در جنبش كمونيستىمثبت ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١٣

   ادامه، برلين٣٣ی و انديشه، جلد دهم، صفحه
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ها از طبيعت انسانى و نه به صورت يک متناسب با تصورات آن] يعنى[زيرا به صورت فرد متناسب با تاريخ، ]. شودمى
   ١٤«.پيدايش تاريخى از طبيعت، بلكه از طريق طبيعت تحكيم شده است

جا از يک فرماسيون تاريخى جديد از انباشت ثروت اجتماعى ركس اينكند، مای نقاد مالحظه مىهگونه كه خوانندهمان

ملى اقتصاد  .شودو از طريق اشكال متافيزيكى توجيه مىجايگزين آن شده نظام فئودالى با اضمحالل دهد كه گزارش مى
يات واقعى آن در تاريخ و در تجربچ اثری از كه هي است كند كه مبتنى بر فرديتعزيمت مىمجرد شناسى از يک انسان

متنوع، م انظ كليت ديالكتيكى از يک يکی تحليل خود به صورت با ابژهدر آغاز ماركس بنابراين . شودمىنمشاهده 

سرمايه چگونه از نظر تاريخى : دادقرار مىه اين شرح ب اصولىهای پرسشمواجه بود كه وی را در برابر  پيچيده متضاد و
، گسترش كندرشد مىانباشت، سرمايه چگونه به صورت سيستماتيک روند ذاتى   درونهایبا وجود تضاد و آيد مىد پدي

   شود؟ سازى مى باز و يابدمى

خودش  "واقعىحركت " در سرمايه را ارزش افزايى ماركس بايد براى نقد اقتصاد سياسى منطق ذاتى و درونىبنابراين 
 نقداين صورت كه به .  برای وی بسيار سازنده بودكنندهنفىو ذاتى نقد درونروش اتخاذ ط در اين ارتبا. كرد دنبال مى

ها عواقب  آنشناختىجامعهتاريخى و و پس از بررسى د ركعزيمت مىفرايض تئوريک اقتصاد كالسيک از  بايد

آگاهى تئوريک  نتايج را باداری پردازان نظام سرمايه و سپس نظريهختسا شان را آشكار مى منطقىو ايدئولوژيک 
نه با ماركس از اين رو، قابل درک است كه چرا نقد اقتصاد سياسى . دركمواجه مىسياسى در پراكسيس خودشان 

استعالئى به نقد روش نه از يک نقطه نظر ، اند ى تحقيق آن به وجود آمده شود كه خارج از حوزه مفاهيمى مستدل مى

 روش اين .رسداز نتيجه به تحليل مىكه  يا اين وگيردمىازد و نه شكل آپريور به خود پردداری مىمدرن توليد سرمايه
-پديد مىنقد خود را اصوًال امكان اجتماعى است كه متضاد اش، خود طرح  ى نظرى نقطه به اثبات است كه قادراز انتقاد 

است، زيرا خود  بورژوايى جامعهديالكتيكى ليت ك تنها از اين منظر معطوف به ذاتى نقد درونبه بيان ديگر، موضوع . آورد

-مواجه هستيم كه اصوًال به نقد فرا مىهماهنگ متضاد و ناكليت جا با يک ما اين. شود محسوب مىاجتماع  ازآن بخشى

كند كه روند تاريخ از بستر وقايع اجتماعى مستقل گردد و زمان ممانعت مىكه اين روش از انتقاد همپيداست . خواند

كه دهد مىنشان زمان همناپذير، ابژكتيو و دترمينيستى، يعنى متافيزيكى به خود بيگرد، در حالى كه ک شكل اجتنابي

روش نقد ها، افزون بر اين . را پديد آورده استى موجود يک ديناميسم مشخص و متداوم ساختار بنيادى روابط جامعه
وی . استی خالق جهت تكامل اوضاع مطلوب يک روحيهحاوی كند، بلكه  را نفى مىاوضاع موجودنه تنها ماركس 

-مىو خودآگاه  آزاد هایرا متناقض با طبيعت انسانداری نيست، زيرا وجود آناصوًال در پى منطقى ساختن نظام سرمايه

از مى كه يعنى در مفاهي. يابد بازتاب مىان، در مفاهيم مشخص خودشماند معتبر مىكه در تحليل ماركس چه آن. شمارد
 یط نظرانقد نق توان ماركسش انتقاد  تنها از اين بابت است كه روسرمايه متكامل شده وواقعى ذات درونى حركت 

  . را دارد ، خالصه متافيزيکدينى و ايدئولوژيکمتنوع و اشكال و اقتصاد عامى ملى اقتصاد 

                                                 
١٤ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonmoie – Rohentwurf ١٨٥٨ – ١٨٥٧, Berlin 
(ost), S. ٥ 
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، كستشمىدر هم بر افكار عمومى را السيک دانان ك نفوذ اقتصاد بايد روزی پرولتاريا جهت كشف عوامل سيهكسرما
و توان تنظيم ها  كردند، بلكه تبادل كاال مىتوجيه حقوق طبيعى انسان به استناد نه تنها مالكيت خصوصى را با ها زيرا آن

ه خود آزاد يک توجيه متافيزيكى ببازار وجود از اين منظر، . شمردندمىها   آن"قيمت طبيعى"تحقق مصداق را آزاد بازار 

  بدون بديل وو در نتيجهمنطبق با خرد بشرى ی بورژوايى را به صورت محصول يک روند طبيعى، گرفت كه جامعهمى
نظم زمانى و مكانى در يک يک شكل اجتماعى است كه كرد كه كاال بنابراين ماركس بايد اثبات مى. كردمىتوجيه ابدی 

 اشكال ديگر اجتماعى از  هموخصوص از محصوالت كار انسانى است ى متاريخشكل يک تنها يعنى آن . پديد آمده است

كه جا از آن. توانند در آينده پديد بيايندمىاشكال نوين هم اند و داشتهوجود در گذشته و محصول كار  تقسيم كار ،كار
-جاودانه مىورژوايى را بی داری و نظم جامعهروش مدرن توليد سرمايهاشكال ادغام اجتماعى نه تنها عامى دانان اقتصاد

برخورد ماركس پسند را نيز به عهده داشتند، در نتيجه ، بلكه در تمايز با اقتصاد ملى يک نقش تبليغاتى و عامهشمردند

 اقتصاد عامى را از اقتصاد " ارزش اضافىی دربارهىيهاتئوری" در كتاب وی به شرح زير. است خصمانهبسيار ها به آن
  :دسازمتمايز مىبه شرح زير كالسيک 

مسئوالن های  و انگيزه ـ در واقع تصورات(...)اقتصاددانان عامى ـ كه از محققان اقتصادی به درستى قابل تمايز هستند »

را در يک ها آنآن. دنياباهر سطحى بازتاب مىوها تنها ظآندر كنند كه داری را ترجمه مىمغرض خود توليد سرمايه
 ابژكتيو، بلكه  نه ولوحانهسادهداران، بنابراين نه سرمايه] يعنى[ند، اما از موضع بخش حاكم، كنمتعصب ترجمه مىزبان 

از سيار آيد، ب كه ضرورتًا نزد مسئوالن اين روش توليد پديد مىتصورات عامىوقيحانه و تكميلى توضيح . توجيهى

 كه تمايل به درک روابط درونى دارند، متفاوت واسميت و ريكارد. آ] از نوع [هافيزيوكرات: اقتصاددانان سياسى مانند
    ١٥«.است

با . كند، آغاز مىشماردی بورژوايى مىرا سلول جامعه كه آناقتصاددانان ملى و عامى از كاال نظريات ماركس جهت نقد

" وی روحانىخ"و " ذكاوت متافيزيكى"آن در  وی امارسد،  وجودى كه كاال يک عنصر بسيار ساده و قابل فهم به نظر مى
تظاهر "در يک كاال جا كه از آن و خواندمى" جادو و معجزه"و محصول " حسى و فراحسى "را آن،كندكشف مى

آلود دينى آن بايد به نقد جهان مه متافيزيک برای درکكند كه وی تأكيد مىشود، در نتيجه نمايان مى ١٦"فراطبيعى

انبوه وحشتناكى از تجمع "دارى به صورت  در نظام سرمايهاست كه  ثروت اجتماعىزمان بيان محسوس همكاال  ١٧.رفت
تا  برد،بهره مىمتدولوژی ديالكتيک از روش نقد دين و چنين همماركس به اين ترتيب،  ١٨.كند بازار جلوه مىدر " ها كاال

 و اصول كلى نظمى را دارى نزديک شود ى سرمايه توليد جامعه ترين روابط توليدى و باز گام به گام به شناخت پيچيده

  .است آن ديالكتيكى  خودواقعىحركت بيابد كه 

                                                 
١٥ Marx, Karl (١٩٧٦); Theorien über den Mehrwert, in: MEW Bd. ٢٦/٣, Berlin (ost), S. ٤٤٥ 
١٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band I, in: MEW Bd. ٢٣, Berlin 
(ost), S. ٦٢ 
١٧ Vgl. ebd., S. ٨٦ 
١٨ Vgl. ebd., S. ٤٩  
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ماركس ميان . شود توليد كاال براى مصرف است، ليكن تبادل آن در بازار منجر به تعويض شكل آن مىدر حالى كه 
كاال به ى كمى  ى كيفى و ارزش مبادله جنبه ارزش مصرف جنبه. گذارد تفاوت مىی كاال ارزش مصرف و ارزش مبادله

در بازار قابل مقايسه و است كه هستند و فقط به اين دليل انسانى ها مشتركًا محصول كار  تمامى كاال. روند شمار مى

گردند و  ناپديد مىاند،  كاال را پديد آورده،در روند توليدكه ها انساندر عمل تبادل، خواص مفيد كار اما . شوند مبادله مى
ها در بازار، ارزش مصرف به ارزش مبادله  به بيان ديگر، در پى تبادل كاال. شوند ر قابل تمايز مىها غي از اين رو، شكل كار

ها را به صورت كار همانند انسانى  كاال ظاهرًا به اين ترتيب، بازار. دهند و كار مشخص به كار مجرد تغيير شكل مى

به بيان ديگر،  ١٩.شوند ابل مقايسه و مبادله مىسازد و فقط از اين طريق است كه محصوالت متنوع كار ق هماهنگ مى
قيمت "وی برد و از همين منظر است كه ماركس در يک حركت واقعى از سرمايه است كه به مضمون كاال پى مى

  :شمارد مىىبه شرح زير متافيزيك" ی ارزش اضافىهايى دربارهتئوری"در كتاب نزد اسميت و ريكاردو را " طبيعى

و غيره را به صورت اجزا اين ارزش درک كرده است، ها هزينهی سود، به درستى ارزش و رابطه...) (حال كه اسميت »
-از يک مستقل ها را آنخواهد و مىگيرد اجاره را به فرض مى وها، سودرود و قيمت هزينهكس به پيش مىعبربعدًا اما 

بنا مسئله را نخست ]: است[د، اين هم معنى اين جابجايى  را هنرمندانه بسازقيمت كاالها سپس از آن تا ،معين كندديگر 

-اين دو درک نزد وی ساده. كندبر عكس آن كه در رقابت ظهور مىدر شكل كند، بعدًا درک مىآن ی درونى به رابطه

كند،  مىيدتجردر برابر ريكاردو با آگاهى از شكل رقابت .  كه وی تضاد را محفوظ بداردكنند، بدون اينلوحانه تقاطع مى

 كه وی نه به از يک سو، انتقاد به وی وارد است. از ظاهر رقابت، تا قوانين را به صورت خود آن درک كند] يعنى[

 درک كرد، ی كمال در تجريد است، بنابراين برای نمونه، وقتى كه وی ارزش كاال رانه به اندازه] يعنى[ی كافى، اندازه
، از سوی ديگر، وی اكنون شكل ظاهری را سازدسبات مشخص خود را متأثر مىمنا مراعات انواع زمان از طريقهم

در ارتباط با . كند نمىمتكاملها را گاه آنكند، هيچ به صورت تضمين يا تشريح قوانين كلى درک مىسرراست و مستقيمًا

خود غلط درخود و برای و ی آن يک تجريد ظاهر،دوم] انتقاد[تجريد وی ناكامل است، در ارتباط با ] انتقاد[اولين 
       ٢٠«.است

جا با اشكال  يعنى ما اين. استىمتافيزيك تنها يک تجريد" قيمت طبيعى"كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

در . كنندذاتى ممانعت مىاز واقعيت تجربى مواجه هستيم كه از تكامل يک تئوری درونخيلى های تآليستى و مدلايده
يک ابزار جهت سادگى به صورت را تنها پول ذاتى كاال با پول نيست، ی درون قادر به تكامل رابطهاسميت كه حالى

هايى  كه به چنين پرسشی تئوريک استزمينه آن فاقد ًالواصجا كه اقتصاد ملى از آن. گيرددر نظر مىدر بازار مبادله 

     ٢١.شودارزش  كه قادر به تكامل تئوری آوردرا پديد مىئوريک تنوين ی يک زمينهپاسخ دهد، در نتيجه ماركس بايد 

                                                 
١٩ Vgl. ebd., S. ٥٢   
٢٠ Marx, Karl (١٩٧٤); Theorien über den Mehrwert, in: MEW Bd. ٢٦/٢, Berlin (ost), S. ١٠٠  

 يک عبور ساده به سوی انقالب علمىتحت مفهوم »: كندرا اين چنين تشريح مىراند و آن در اين ارتباط هاينريش از انقالب علمى سخن مى ٢١
يعنى برای . ی تئوريک پارادايم كنونى قطع رابطه كرده استشود، بلكه تنها به سوی يک پارادايم كه با زمينهيک پارادايم جديد فهميده نمى

-  و همواقعيتمفهوم آن از ] يعنى[هومى علم، های جديد طرح شوند، به مراتب بيشتر بايد موضوع مفيک انقالب علمى كافى نيست كه پرسش
  « . كه با آن تنيده است، تغيير كرده باشدمفهوم علمچنين خود 

Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft … ebd., S. ٢٥ 
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ی را نشانه" قيمت طبيعى"وجود  اسميتبا وجودی كه .  اقتصاد كالسيک اصولى استهبماركس بنابراين انتقاد 
، ندك و طبق قوانين عرضه و تقاضا از تساوی سوبژكتيو كارهای فردی عزيمت مىشماردی بورژوايى مىخردمندی جامعه

 به اسميت، هاافزون بر اين. اندازداز نظر مىگردد، مىژكتيو كارهای غير برابر ببه تساوی امنجر كه را بازار اما خشونت 

العاده خارقخشونت يک برای كارگران مزدی پول نقش ليكن . بردپى نمىپول به صورت يک خشونت اجتماعى ماهيت 
به اين معنى كه كارگر هم براى . شده استو تبديل به كاال  دو جنبه آزاد ها از، زيرا نيروی كار آنكندبازی مىرا 

بنابراين شرط بقای كارگر مزدی فروش نيروی كار .  استفروش نيروى كار خويش آزاد و هم از ابزار توليد آزاد شده

 سرمايه وط تبديل پول به ايشراز سوی ديگر،  ٢٢.رسى به پول و تضمين امرار معاش خويش استخود جهت دست
كه بازار كار شكل گرفته و نيروى كار به صورت كاال در بازار آيند پديد مىزمانى تنها  ارزش افزايى ارزش تضمين روند

پردازد كه ا اين اندازه به اشخاص مى تنها تآيند و ماركسهای اقتصادی پديد مىبه اين ترتيب، ماسک. شود عرضه مى

  ٢٣.بندياهای اقتصادی شخصيت مىدر مقوله

نامد و مى" سازگوهر ارزش"كار را كند، ماركس طرح نمىمرا گوهر ارزش ی در حالى كه اقتصاد ملى اصوًال مسئله

  : كندبه شرح زير كشف مى" سرمايه"را در كتاب آنمضمون 

 یكليه. ستنيروى كار همانند بشرى ابه كار بردن  ]يعنى [كار مساوى انسان،سازد، ىارزش را مگوهر ولى كارى كه »
 نيروى واحد و هماننده صورت يک جا ب اينكند،ىمار ها نمود  كاالجهان هایدر ارزشخود را  كه جامعه نيروى كار 

 هر يک از اين .انفرادى استی كارهای  از نيروآن تركيب بيشماری  كه یبا وجودشود، محسوب مى كار انسانى نيروی

  كاريک نيروىخصلت داراى آن جا كه تا آن نيروی كار انسانى است، گر ازهر كدام ديمانند  انفرادى  كارهاى نيرو
زمان به  كاال نيز فقط  يکبنابراين توليدشود، فعال مىاجتماعى گين ياننيروى كار مه صورت است و بگين ياناجتماعى م

مان كارى است كه با موجود بودن شرايط زمان كار اجتماعًا الزم عبارت از ز. گين الزم يا اجتماعًا الزم نياز داردميان كار

-مىنشان  ارزش مصرف را يکتوليد  مهارت و شدت كار، تواناز اجتماعى گين مياناجتماعى و با حد معمول توليد 

   ٢٤«.دهد

زمان "شود و محسوب مى" زمان مجرد"به اين ترتيب، گوهر ارزش در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس 

شدت كار و مهارت گين كند كه البته بستگى به ميانرا معين مىى كاال  ى ارزش مبادله اندازه" ًا الزمكار اجتماع
تر است، پس تر و تنبلناشىكارگر يک اگر به غير از اين باشد، هر چه . اجتماعى داردآورى نيروى كار  ر، يعنى باانكارگر

 ،رود آورى كار باالتر مى ماركس هر چه باركه بنا بر تئوری ارزش پيداست . باشدبوده ارزش توليدات وی نيز بايد بيشتر 

زمان تقسيم كار بازار هم. شود  مىتركوتاه" زمان كار اجتماعًا الزم"يابد، زيرا كه  به همان اندازه ارزش كاال تنزل مى

                                                 
٢٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I, … ebd., S. ١٨٣  

) سياسى، قضايى و نظامى(اعمال خشونت غير اقتصادى " كار آزاد دوگانه " تدارکتشكيل بازار كار وكه براى دهند تجربيات تاريخى گواهى مى
به بررسى تاريخى اين " چه انباشت بدوى خوانده شده است آن" را با عنوان "سرمايه"ماركس فصل بيست و چهارم جلد اول . ضرورى است

  .داده استپديده اختصاص 
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I, … ebd., S. ٧٤١ff. 
٢٣ Vgl. ebd., S. ٩٩ ,١٦   
٢٤ Ebd., S. ٥٣ 
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است، سازمان  پديد آمده اه كنندگان كاال روئى كه مستقل از آگاهى توليد به صورت ارگانيسم خودظاهرًا اجتماعى را 
  ٢٥.اندپديد آمده" زمان كار اجتماعًا الزم"در رسند كه  هايى در بازار به فروش مى فقط كاالجا اين. دهد مى

محسوب " ى ارزش معيار اندازه"پول جا اين. كنداسرار پول را كشف مىو " قيمت طبيعى" منشأ به اين ترتيب، ماركس

" ى جهانى ابزار مبادله"و " ابزار پرداختى"، )گنج" (ابزار انباشت ارزش"، "مولد دورانى" :و خواص ديگرى مانندشود مى
زيرا شود، برای پول قائل نمىمستقلى  وجهاصوًال پس از كشف گوهر ارزش ماركس كه پيداست . دارد) پول جهانى(

ى  گونى و مبادله زار است و نه همپول نه براى راحتى مبادله در بابه بيان ديگر، . استشكل كاال محتوای خواص آن 

كار محصول مستقيمًا  و ارزش  آن داردشكل ارزش و تاريخبستگى به پول " ى سحر آميز جنبه. "سازد ها را ممكن مى كاال
 یكليهجا كه  از آن يعنى.عكسبر بلكه ، كندى م و مبادلهاين پول نيست كه كاالها را قابل سنجشبنابراين . استانسانى 

- مى و مبادلهخودى خود قابل سنجشه ب، در نتيجه انسانى هستندی يافتهموضوعيتكار محصول ارزش ه عنوان  بكاالها

ديگر با ارزش كاالهای  تبديل به مقياس مشترک ارزش خويشكاالی مزبور از طريق قانون ارزش  به اين ترتيب، .شوند
  ٢٦.كندوساطت مىرا مبادله عمل " ابزار پرداختى"به صورت  فقط شود و پولمى

محسوب نخستين صورت تجّلى سرمايه و  است ىيآخرين محصول دوران كاال  در تئوری ارزش ماركسپولزمان هم

 شدهتبديل سرمايه را به صورت يک روند نامحدود كه از تغيير شكل كاال به پول و سپس به سرمايه  وی ٢٧.شودمى
. ى سرمايه است يافتهو شخصيتی فعال سوژهدار   و سرمايهمنطق سرمايه ارزش افزايى ارزش. كند ، بررسى مىاست

   :دهد ادامه مى" سرمايه"به شرح زير در كتاب ماركس در اين ارتباط 

  بهول پـ االكول ـ پبنابراين روند .  توسط مقدار خود متمايز سازدديگرپول مبلغ تواند خود را از تنها مىپول  مبلغيک » 
ها كمى آنتفاوت بلكه مرهون ، آن پول استقطب زيرا هر دو ، آن نيستهای بين قطبكيفى تفاوت وجه مرهون هيچ 

بنابراين ارزشى كه . (...) شودى پول از آن بيرون كشيده م،چه بدوًا در دوران ريخته شده بودسرانجام بيش از آن. است

 ]يعنى [دهد،ىرزشى خود را تغيير م بلكه ضمن گردش مقدار ا،شودى نه تنها در دوران حفظ م،بدوًا ريخته شده است
  ٢٨«.كندىسرمايه تبديل مه را بو همين حركت آن. گرددى يا ارزش افزا م،افزايدىخود مه اضافه ارزشى ب

ی فعال اين حركت، سوژه. گرددجا حركت سرمايه از جامعه مستقل مىكند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

نه برای مصرف، بلكه برای توليد هم و آنهدف ارزش افزايى ارزش توليد را  با ا اراده و آگاهى و بدار است كهسرمايه
جامعه ظاهرًا مستقل از   كهمواجه هستيمجهت انباشت ثروت جا با يک منطق به خصوص  ما اين.كنددهى مىسازمان

ساده و به اين ترتيب، ماركس ميان دوران . بديا دوباره به پول خاتمه مىاز پول ، زيرا آيد به نظر مى نامحدودشده و

هاى اجتماعى   كاال فقط رفع نيازـ پول ـساده، يعنى كاال در حالى كه در دوران . دهددوران پول به عنوان سرمايه تميز مى
محسوب توليد  پول انباشت بيكران ثروت هدف ـ كاال ـ، در دوران پول به عنوان سرمايه، يعنى پول  هستندمد نظر توليد

                                                 
٢٥ Vgl. ebd., S. ١٢١  
٢٦ Vgl. ebd., S. ١٠٧ 
٢٧ Vgl. ebd., S. ١٦١ 
٢٨ Ebd., S. ١٦٥ 



١٢ 

 

شوند،  با هم مبادله مىبه صورت خريد و فروش ها  برابر و دوران ساده ارزش مصرف معيار است در حالى كه ٢٩.شود مى
ى متفاوت  به بيان ديگر، ماركس در بازار دو حوزه. پيوندد ول به عنوان سرمايه استثمار نيروى كار به وقوع مىدوران پدر 

 با پولمحصوالت كار ى  است كه در آن مبادله" ى ابتدايى معامله"اى براى   حوزهاول، بازار به عنوان. كند را كشف مى

هاى  نيروى كار با كاال. دوم، بازار به عنوان بازار كار است. دنشو ىديگر معاوضه مبا يکبرابرها جا گردد و اينمتحقق مى
شود و فقط از طريق مىنجر به توليد ارزش ماست كه فقط مصرف آن بنا بر قانون ارزش تفاوت دارد، زيرا به كلى ديگر 

در كتاب ماركس  .آيد و سود سرمايه پديد مىگرددمتحقق مىارزش افزايى ارزش نيروی كار است كه استثمار 

   :سازد برجسته مىبه شرح زير ويژگى ارزش مصرف نيروى كار را " سرمايه"

. يعنى از مصرف آن ناشى گردد، بنفسه] نيروی كار [رفتواند از ارزش مصىفقط م]  ارزشىارزش افزاي[تغيير (...) »

 بايد بخت چنان با وى يار گردد كه در محيط ،كشدبكاال ارزش بيرون يک كه صاحب پول ما بتواند از مصرف براى اين

 . ارزش باشدیچشمه  خود سر،كه ارزش مصرفشيابد برا   مخصوصبا اين ويژگى كاال يک  در خود بازار]يعنى[دوران، 
و صاحب پول . ارزش آفرينى گردددر نتيجه كار و موضوع شدن خودى خود موجب ه واقعى آن بمصرف نحوى كه ه ب

  ٣٠«.و آن توان كار يا نيروى كار استيابد مىرا در بازار يک چنين كاالی مخصوصى 

تنها زمانى امكان دارد زش ارزش افزايى ارتضمين تبديل پول به سرمايه و كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به . دكنن بازار كار عرضه مىرا ظاهرًا در كمال آزادی به  كارگران مزدی آنكه نيروی كار شكل كااليى به خود گرفته و

آزاد   دوگانهی ارزش افزايى ارزش را در نيروی كارسرچشمهبررسى دوران پول به عنوان سرمايه در بيان ديگر، ماركس 

به ى استثمار نيروى كار   خصوصى را به عنوان خلع نتايج كار شخصى، كار اضافى پرداخت نشده و نتيجهمالكيت و يابدمى
   :كند كشف مى" سرمايه"شرح زير در كتاب 

مقياس روز ه ى كنونى ب تصرف كار زندهبرای تنها شرط مالكيت بر كار پرداخت نشده در گذشته، اكنون به صورت »

قسمتى اوًال . (...) تواند انباشت كندىبيشتر م، به همان اندازه دار بيشتر انباشته باشد سرمايههر قدر . شود ظاهر مىافزون
عوض تصاحب شده  جزئى از حاصل كار غير است كه بالتنها  خود ،شودىاز سرمايه كه در برابر نيروى كار مبادله م

اى نيز بر آن  ى تازه اضافهبايد  بلكه ،ان آن بپردازدجبره  كارگر نه تنها بايد ب]يعنى[ ،ى آن است و ثانيًا توليد كننده

عوض  ى غير را كه پى در پى بال موضوع شدهدار قسمتى از كار  ست كه سرمايه ا عبارت از اينامحتو(...) . ضميمه كند
دار مالكيت  ايهسرمجانب اكنون از (...) . سازدىى غير مبدل م كار زندهبه مقدار بيشترى ه كند، دائمًا و از نو بىتصرف م

عدم امكان تصاحب محصول به صورت يا محصول آن و از جانب كارگر ی غير پرداخت نشدهحق تصرف كار ه عنوان ب

ظاهرًا يگانگى ی عزيمتش نقطهشود كه ىى ضرورى قانونى م ى بين مالكيت و كار، نتيجهيجدا. شودىمظاهر خويش، كار 
وجه  هيچه  ب،ى جلوه كنديى توليد كاال مباين با قوانين اوليهچه بيشتر دارى هر  هسرمايتصاحب ى  شيوهبنابراين . ها بودآن

  ٣١«.كار بردن همين قوانين استه  ناشى از ب،عكسر  بلكه ب،ناشى از نقض اين قوانين نيست
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استناد به كند، ماركس با تكامل قانون ارزش از متافيزيک اقتصاد ملى كه با ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-بر مىپرده كند، ی بورژوايى را توجيه مى جامعه، و خردمندی، قيمت طبيعىبرابری، حق مالكيتآزادی، : مفاهيمى مانند

شوند و از اين رو،  مىدر بازار مبادلهبرابرها ى ابتدايى  در دوران ساده و در معاملهكند كه البته ماركس تأييد مى. دارد

 مشخصًا عكس آن به وقوع در حالى كه در دوران پول به عنوان سرمايهخواند، ری و انصاف مىی برابجا را حوزهوی آن
جا مالكيت انفرادی كارگران است، اينارزش افزايى ارزش، استثمار نيروى كار و انباشت سرمايه ی جا حوزهاين. پيونددمى

 به .گيردد و شكل مالكيت خصوصى به خود مىشومصادره مىبه صورت كار اضافى پرداخت نشده دار از طريق سرمايه

پردازان  جا كه ارزش مصرف نيروى كار ايجاد ارزش اضافى است و ارزش مصرف بنا به استدالل نظريه بيان ديگر، از آن
شود و بنا بر اصول حقوق طبيعى به مالک آن تعلق دارد، مالكيت خصوصى  ى كار انسان قلمداد مى اقتصاد كالسيک نتيجه

ى  تحكيم مالكيت خصوصى به عهده .، تصرف مالكيت اجتماعى است بگويمى سلب مالكيت ديگران و يا بهتر نتيجه

اجتماعى تضمين های داد است كه با توجيه ضرورت حفاظت از قرار) سياسى، قضايى و اجرايى(خشونت غير اقتصادى 
 زيرا محصوالت نيروى كار نه ،عى غير ممكن استداد اجتما ها در بازار بدون مالكيت خصوصى و قرار تبادل كاال. شود مى

نقش با دوباره جا  ما اين.شوند ود به خود با هم مبادله مىيابى به بازار هستند و نه خ ى عملى براى راه صاحب اراده

اين به خود اقتصادى يافته مواجه هستيم كه بنا بر ماسک ی شخصيتی فعال و سرمايهدار به عنوان سوژهسرمايه
   ٣٢.بخشد سبات تجسم شخصى مىمنا

توليد كند كه ارزش مبادله داشته را خواهد كااليى   وى مىاول،. شود از دو جهت طرح مىی توليد دار مسئله براى سرمايه

) مجموع ارزش ابزار توليد و نيروى كار( و خدماتى از مجموع ارزش تمامى كاالهابيشتر اين كاال بايد ارزش ، دوم. باشد
و آن تنها  ٣٣استاضافه ارزش تصاحب دار  هدف سرمايه به بيان ديگر، .براى توليد آن مصرف كرده استباشد كه وى 

دار به صورت انفرادی اين برنامه  ليكن سرمايه٣٤.آيدو توليد كااليى پديد مىوحدت روند كار با روند ارزش آفرينى از 

جا با رقابت در بازار مواجه ما اين. ی خويش هستند سرمايه در پى ارزش افزايىدارن ديگر نيزكند و سرمايهرا دنبال نمى
ليكن بنا بر بررسى ماركس . مزد است  تقليل كار،اول. دار وجود دارد  براى سرمايهراه متفاوتچهار اين ارتباط در . هستيم

 كار را مختل سازى نيروى جا كه تقليل آن باز مزد يک عنصر تاريخى و معنوى دخالت دارد و از آن در تعيين كار

دوم، ارزش افزايى ارزش از طريق تصرف كار  ٣٥.شود مىمواجه با مقاومت كارگران دار  تصميم سرمايهسازد، در نتيجه مى
سازى  ى كار آن است كه كارگران براى باز حداقل روزانه. شود ى كار ميسر مى و يا افزايش روزانهپرداخت نشده اضافى 

طريق ى كار بنا بر بررسى ماركس از  در برابر حداكثر حدود روزانه. ويش نياز دارندشان و تأمين معيشت خ نيروى كار

-ايناما ،  هستندهر دو داراى ماهيت بسيار انعطاف پذيرىبا وجودی كه . گرددكارگران معين مىحد جسمانى و معنوی 

زمان كار اجتماعًا " منجر به كوتاهى نوين كهآورى  فناستفاده از سوم،  ٣٦.ريزی شده استجا نيز مقاومت كارگران برنامه

را آنماركس گردد كه كيفى متحول مىبه ى توليد ارزش از نظر كمى  به اين ترتيب، شيوه. شودبرای توليد كاال مى" الزم
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رسى به اضافه دار دست ى سرمايه انگيزهجا  اين٣٧.كندمتمايز مى" ارزش اضافى نسبى" و "ارزش اضافى مطلق"با مفاهيم 
اگر ارزش . گذاردمىدر اين ارتباط ماركس ميان ارزش انفرادى و ارزش اجتماعى كاال تفاوت . العاده است  فوقارزش

قادر چنين هميابد، بلكه  العاده دست مى دار نه تنها به اضافه ارزش فوق  سرمايه،تر باشد انفرادى از ارزش اجتماعى پايين

بيرون رقابت ى   و رقباى خويش را از صحنهندعرضه كبه بازار اعى آن تر از ارزش اجتم است كه كاالى خويش را پايين
توليد ارزش اضافى نسبى و كسب چنين منجر به  است كه همصنعت بزرگ اقتصادی و تأسيس همكارى چهارم، ٣٨.براند

يک يجه گيرد، در نتجا كه در صنعت بزرگ تقسيم كار يدی و فكری شدت مىاز آن. شود العاده مى اضافه ارزش فوق

-ها را در هم مى و همبستگى آنكند كارگران را منظبط مىشود كه نه تنها حاكم مىر كارخانه  مديريت دى نوين از شيوه

انحطاط "يک طبيعت غير انسانى را به صورت و دهد مستقيمًا تحت نظارت سرمايه قرار مىرا ، بلكه ابزار توليد شكند

نه تنها مهارت زمان تشديد تقسيم كار هم ٣٩.آورد مىپديد مزدی ارگران ك" خالء فكرى"داران و  سرمايه" اخالقى

   ٤٠.كشدمىروند توليد بردگى مزد به  به دليل بهاى كمتر كاررا ، بلكه كودكان و زنان دكنمىبى ارزش را كارگران 

ى كار  هاى روزانه فرهشود كه ح موفق مىو تأسيس صنعت بزرگ آورى نوين  فناستفاده از از طريق دار  سرمايهبنابراين

ى كار را براى توليد ارزش اضافى تصرف كند و به اين  را مسدود ساخته و با تشديد روند توليد بخش بزرگترى از روزانه

ليكن به . العاده دست بيابد ترتيب، نسبت به رقباى خويش در همين بخش به ارزش اضافى نسبى و اضافه ارزش فوق
د، تفاوت بين ارزش انفرادى كاالهاى ارزان توليد شده با ارزش نن توليد عموميت بياب نويهای شيوهاين كه  محض اين

در دار  به اين ترتيب، سرمايه. گردد العاده نيز ناپديد مى رود و از اين رو، آن اضافه ارزش فوق ها از بين مى اجتماعى آن

آورى  مزد كارگرانى نيست كه وى از طريق فن ى كار العاده نتيجه رسد كه ارزش اضافى فوق به اين نتيجه مىواقعيت 
را به مضمون آنماركس  كه اند آورى نوين توليد كرده انداز كرده است، بلكه نتيجه كار كسانى است كه با فننوين پس

   : سازدافشا مى" سرمايه"شرح زير در كتاب 

 ماشينى تا حد ارزش انفرادى آن تنزل  توليد، ارزش اجتماعى محصولی در همان رشتهآالتبا عموميت يافتن ماشين»
وسيله ماشين ه دار ب هاى كارى كه سرمايه از نيرونه  كه اضافه ارزش گرددىمعتبر م] ارزش[قانون گاه  و آنيابدىم

گمارده دار براى استفاده از ماشين بكار  هاى كارى كه سرمايه عكس از آن نيرورشود، بلكه بى ناشى مگزين كرده،جاى

  ٤١«.گيردىشمه مسرچاست، 

آيد كه ماركس جهت تشريح آن از داری پديد مىبه اين ترتيب، يک دگرگونى كيفى در روش توليد مدرن سرمايه

جهت ) دولت(از اين پس، سرمايه ديگر نيازی به يک عامل بيرونى . كندياد مى" ی خودكارسوژه"سرمايه به صورت 

و آورى نوين  فنيافتن با عموميت به اين صورت كه ٤٢.گرددخود استوار مىانكشاف خود ندارد و ظاهرًا بالمنازعه بر پای 
و با در نظر داشتن مقاومت كارگران در برابر تمديد از يک سو، العاده   اضافه ارزش فوقنو ناپديد شدصعنت بزرگ 
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و تصاحب اضافه ار در بازجهت تثبيت خود دار  ، سرمايه از سوی ديگرتاريخى و معنوى كارمزدحدود ى كار و  روزانه
 كه در يک گيردسوق مىو گسترش بازار گ بزری صنعت توسعه ،آورى نوين فناستفاده از به سوى به اجبار ارزش 

ذاتى  بنابراين كشش درون. العاده دست بيابد  اضافه ارزش فوقو ارزش اضافى نسبى ی باالتری از مناسبات توليد بهدرجه

تر از ديگر رقيبان  ها ارزان  تا كاال،آور كار پيوسته تكامل بيابد ين است كه نيروى بارو گرايش دائمى سرمايه عبارت از ا
اش ظاهر  دارى در شكل تكامل يافته با استقرار و عموميت صنعت بزرگ، سرمايه ٤٣.توليد و به بازار عرضه شوند

بنا . هستندثروت ذاتى انباشت  درونهاى  سازى تضاد روند ارزش افزايى ارزش و بازسازى سرمايه به معنى باز. گردد مى

توليد نيروى كار را نيز تر باشد به همان اندازه  ى سرمايه از نظر زمانى و مكانى موفق بر بررسى ماركس هر چه توسعه
 الزم و ملزوم  مزدیبه بيان ديگر، ارزش افزايى ارزش و كميت كارگران. افزايد كند و به كميت پرولتاريا مى تجديد مى

   :كندبر آن تأكيد مى" سرمايه" كه ماركس به شرح زير در كتاب  هستندديگر هم

 جدا شدن از آنالحاق شود و قادر به سرمايه ه ى بيى ارزش افزا وسيلهه عنوان توليد نيروى كارى كه الينقطع بايد بباز»
 پوشانده ،شودىها فروخته منآه دار كه نيروى كار ب ى تعويض افراد سرمايه وسيلهه از سرمايه فقط ب آن و تبعيتنيست 

 بنابراين انباشت سرمايه عبارت از تكثير پرولتاريا. سازندىتوليد خود سرمايه را مبازاز  لحظه گردد، در واقع يکمى

  ٤٤«.است

آورد، شرايط انكشاف خود را پديد مى" ی خودكارسوژه"كند، سرمايه به صورت ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

خصوص ه منجر به تشكيل سياست جمعيت بآن تداوم زمانى و گسترش مكانى ، يعنى الى كه روند انباشت سرمايهدر ح

) ارزش وسائل توليد(ى ثابت  سرمايه است كه از نسبت سرمايه) ارگانيک(افزايش تركيب آلى دليل آن . شود مىنيز آن 
كه تحت قهر رقابت بازار و اجبار ارزش افزايى صورت  به اين ٤٥.آيدپديد مى) ارزش نيروى كار(ى متغير  به سرمايه

ى  نتيجه. شود مى) ى متغير سرمايه(گزين نيروى كار  ترى جاى بيشتر و پيشرفته) ى ثابت سرمايه(آورى  ارزش همواره فن

نها به اين ترتيب، نه ت. د در صنعت بزرگ استياين روند از يک سو، تمركز سرمايه و از سوى ديگر، تجمع ابزار تول
 همواره براى روند توليد  مزدیگيرند، بلكه كارگران داران قرار مى هاى توليد تحت نظارت مستقيم سرمايه ابزار

به . كند  استنتاج مى رادارى توليد سرمايهروش مدرن به اين ترتيب، ماركس يک قانون جمعيت از . شوند تر مى ارزش بى

زائد ساختن ی به وجود آورده است، همواره زمينهاى كه خود  ايهانباشت سرم از طريق جمعيت كارگرىاين صورت كه 
نامد كه  مى" سپاه صنعتى ذخيره"دارى را  ماركس مازاد نيروى كار در نظام سرمايه ٤٦.سازدىفراهم مد را نيز نسبى خو

انباشت سرمايه از با وجودى كه . سرمايه از دو جهت فعال استجا اين. در روند ارزش افزايى ارزش نقش به سزايى دارد

 به بيكار ساخته است،خود  كارگرانى را كه  نيروی كار آنى افزايد، ليكن از سوى ديگر، عرضه يک سو، بر تقاضاى كار مى
ها در برابر تشديد روند توليد  شود كه آن زمان فشار بيكاران بر كارگران شاغل باعث مى هم. دهد  افزايش مىبازار كار

محكوم ساختن . جارى سازنددر روند توليد شان را براى خدمت به سرمايه  بيشترى از نيروى كارمقاومت نكنند و مقدار 

                                                 
٤٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I, … ebd., S. ٣٣٧f.  
٤٤ Ebd., S. ٦٤١f.  
٤٥ Vgl. ebd., S. ٦٤٠  
٤٦ Vgl. ebd., S. ٦٥٩  
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ى كارگر به بيكارى اجبارى كه با كار طاقت فرساى بخش مشتغل همراه است، تبديل به يک ابزار مناسب  بخشى از طبقه
 ى انباشت متناسب با توسعه"  صنعتى ذخيرهسپاه"در نتيجه توليد . گردد داران مى براى افزايش تمول انفرادى سرمايه

در را شود و استبداد سرمايه  ى كارگران مستقل مى ى نيروى كار تا حد معينى از اراده بر اين اساس عرضه.  استثروت

  ٤٧.رساند كارخانه به كمال مى

داری ت نظام سرمايههای ادواری و سيستمى كلي منجر به بحرانسرمايه) ارگانيک(افزايش تركيب آلى از سوی ديگر، 

كند كه جهت تثبيت خود در بازار و تضمين  به وی تحميل مىدار  ماسک اقتصادى سرمايهبه اين صورت كه. شودمى

را ) ارزش نيروى كار(ى متغير  به سرمايه) ارزش وسائل توليد(ى ثابت  نسبت سرمايهارزش افزايى ارزش همواره 
آوری با حدود ی فنجا كه توسعهارزش تنها نيروی كار مولد ارزش است، و از آنجا كه بنا بر قانون از آن. افزايش دهد

به بيان  ٤٨.نامدمى" گرايش نزولى نرخ سود"را كه ماركس آنآيد بحرانى پديد مىشود، در نتيجه تاريخى خود مواجه مى

 به همين منوال، هدف .انجامد دارى مى نظام سرمايهكليت غير منطقى شدن دار به فرد سرمايهفعاليت منطقى ديگر، 
 يىكاالتوليد شود و از ذات درونى مى كاال ـ پول ـى كاال  گسست رابطهدار، يعنى توليد برای توليد منجر به سرمايه

-هيچگونه كه ، همانتواند بفروشدىكس نم هيچ،كسى خريدار نباشد تاآورد، زيرا  اقتصادی اضافه توليد را پديد مىبحران

  ٤٩.فروخته استكااليى را  چون خود ،نيستبه خريد مجبور صله  بالفاكس

های اقتصادی و رانحداری از ذات درونى خود بكند، روش مدرن توليد سرمايهی نقاد مالحظه مىكه خوانندهگونه همان

در پرتو  كند وى بروز می توليد و توزيعدر حوزهابژكتيو  به اين ترتيب، تضاد .آورد مىدمقاومت كارگران مزدی را پدي

به مزد  كاری توزيع افزايش در حالى در حوزه. يابدنبرد طبقاتى مىپراكسيس بيان سوبژكتيو خود را در  ،آگاهى از تضاد
پيداست كه .  استى كار انهيل شدت كار و كوتاهى روزهی كارگران تسی توليد مسئلهشود، در حوزهده مىيپيش كش

ارزش افزايى جهت وی  زيرا ،طلبدمىى كار را  و حداكثر روزانهرا دارد اقل كارمزد حدپرداخت ی انگيزهدار  سرمايه

چنين هم. توليد نياز داردبيگانه در روند كار نيروی مصرف بزرگترين مقدار ممكنه از به  ،و ايجاد اضافه ارزشسرمايه 
باالتر و سود سرمايه ار نيز اضافه ارزش تر باشد، به همين مقدارزانهر چه نيروی كار  بنا بر قانون ارزش پيداست كه

ها   آنایى كار را بر مزد و حداقل روزانه ر همان حال ماسک اقتصادى كارگران، مبارزه براى تحقق حداكثر كارد. روندمى

در برابر حق داران  سرمايهمالكيت خصوصىحق جا اين. كند مى  فعاليت خود در پراكسيس نبرد طبقاتى تبديل به هدف
ی جا با پراكسيس جامعهما اين ٥٠.راند معموًال زور حكم مىىشرايطچنين گيرد و تحت مىقرار كارگران مزدی مت مقاو

 و تكامل مكان خودآگاهى طبقاتىچنين همجا  اين.دآورمىرا پديد ی نبرد طبقاتى بورژوايى مواجه هستيم كه حوزه

و افزايش  كار یروزانهكوتاهى دارى،   كه در تاريخ توليد سرمايهاز اين جهت است بنابراين تنها . است"ی انقالبىسوژه"

                                                 
٤٧ Vgl. ebd., S. ٦٦٩f., ٦٦١  
٤٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: MEW Bd. ٢٥, Berlin 
(ost), S. ٢٢١f. 
٤٩ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I, … ebd., S. ١٢٧f. 
٥٠ Vgl. ebd., S. ٢٤٨  
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 كارگران و انبوه داران سرمايهی هبين مجموع داخلى كمابيش پنهانى يک جنگطوالنى و نبرد يک صورت ه بكارمزد 
  ٥١.دنيابمزدی تجلى مى

كه منتها با اين تفاوت ، ژه پايبند ماند سوآگاهى به معنى خود، اما هگلآليستى ی ايدهفراروی از فلسفهبا وجود ماركس 

يافته  آشتىوآل ايده یاهيم يک جامعهنزد وی خودآگاهى سوژه محصول يک حركت از تفكر انفرادی جهت تكامل مف
از روند تاريخ ديالكتيكى جا با يک حركت ماترياليستى ـ  ما اين.آيدپديد مىدر پراكسيس نبرد طبقاتى نيست، بلكه 

و از شود وساطت مى" دهنده شكلكار"است كه البته از طريق انسان با طبيعت كه مبتنى بر تبادل مادی  مواجه هستيم

به اين معنى كه كار از يک سو، . آورددهد كه شرايط ابژكتيو خودآگاهى را پديد مىيک پراكسيس مولد گزارش مى
 آفريند و منجر به ارتقا بينى انسان را مى انكند و از سوى ديگر، جه تبادل مادى ميان انسان و طبيعت را ميسر مى

را دگرگون  آن،گذاردىتأثير مبيرونى روى طبيعت از طريق كار   در حالى كه انسان،به بيان ديگر. شود مىجامعه  فرهنگى

 به اين ٥٢.دهدى را تغيير مدطبيعت ويژه خونيز به همين صورت ، كشد مىيشخودنيوی اهداف ی طهل و به سسازدىم
" موجود فعال"كند و انسان را به صورت يک شناسى ماترياليستى و ديالكتيكى عزيمت مىاز يک انسانماركس رتيب، ت

  :به شرح زير است..." گروندريسه "كتاب گيرد كه مضمون فعاليت آن بنا بر نظر مىدر 

شود، از محيط وحش زمين ا شهر مىكنند، برای نمونه از روستدر خود فعاليت بازتوليد فقط شرايط ابژكتيو تغيير نمى»
] يعنى[سازند، مىهای جديد را از خود آزاد كه كيفيتدهند، همينزراعى و غيره، بلكه توليدكنندگان خود را تغيير مى

ی نو، نيازهای نو و های مراودهها و تصورات نو، روشدهند، توانمىكنند، از نو سازمان مىخود را از طريق توليد متكامل 

     ٥٣«.سازندمىهای نو انزب

در . كند، نزد ماركس نيز مانند هگل ابژه يک موجوديت مستقل از سوژه نداردی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

با وساطت شناخت شناسد و را مىآورد، آندر مى" روح مطلق"حالى كه هگل از طريق فعاليت فكری ابژه را به مالكيت 

كار "جا اين.  است٥٤"يافتهكار موضوعيت"ی جهان واقعى نه كار فكری، بلكه س آفرينندهآفريند، نزد ماركمى
تقسيم كار  ،ريزی، برنامهيک مفهوم ديالكتيكى و به اين معنى است كه انسان سوبژكتيو، يعنى با آگاهى" يافتهموضوعيت

دهنده دگرگون و ادی را از طريق كار شكلگونه كه انسان مواد مهمان. كندشناسى كار مىو پيروی از اسلوب زيبايى

گونه كه همان. يابد به همين صورت نيز تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مى٥٥كند،تبديل به موضوع جامعه مى
سازد، طبيعت درونى خود انسان نيز ی تبادل مادی انسان با طبيعت، طبيعت بيرونى را دگرگون مىكار به عنوان واسطه

ی فعال كار به صورت يک جا با جنبهما اين. گردددگرگون مىگيرد و قرار مى كارش ت تحت تأثير محصوالدر روند كار

 يک محصول "يافتهكار موضوعيت"به بيان ديگر، . كليت ديالكتيكى سر و كار داريم كه هم ابژكتيو و هم سوبژكتيو است
  .  كشديدک مىنيز به خود را مختص و اخالق است كه فرهنگ ی آن انسان و آفرينندهتاريخى 

                                                 
٥١ Vgl. ebd., S. ٢٨٥ ,٢٤٨f., ٣١٦ 
٥٢ Vgl. ebd., S. ١٩٢f.  
٥٣ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٣٩٤ 
٥٤ gegenständliche Arbeit 
٥٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٠٦f. 
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آگاهى را ، آكنده به متافيزيک و آليستى هگلی ايدهچنين فويرباخ در تدوام فلسفههای جوان و همدر حالى كه هگلى
 بهسكوالريسم خردمندی و و راندن دولت به سوی ی ازخودبيگانگى دينى  و جهت حل و فصل مسئلهندشمردوارونه مى

، ماركس پس از فراروی از فلسفه و تكامل اصول ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى، پرداختند روشنگری مىنقد دين و

كار  بطن به بيان ديگر، منشأ افكار دينى در.  كشف كرد"يافتهجهان موضوعيت"  واقعيت، يعنى دروارونگى را دری مسئله
ی حاكم جهت توجيه منافع در حالى كه طبقه. درسنجا فريب و خودفريبى به توافق مىاين. پنهان شده استازخودبيگانه 

گريزی سازد، ذلت بردگى كارمزدی كارگران را به جهانجايگاه اجتماعى خود دين، فلسفه و ايدئولوژی مىتثبيت مادی و 

وند توليد در حالى كه بورژوازی با اراده و آگاهى ر. راندمى ى متافيزيك افكارو ىها را به سوی عالم انتزاعدارد و آنوا مى
كند، كارگران مزدی به دليل فقدان خودآگاهى دچار ريزی و متحقق مى كار ازخودبيگانه را برنامه استثمارداری وسرمايه

از اين منظر پيداست كه چرا ماركس بر خالف فويرباخ به فعاليت انتقادی و انقالبى . شوندازخودبيگانگى خودكرده مى

وی تز چهارم فويرباخ را به شرح زير در  كه ما مضمون آنشود نبرد طبقاتى مىآورد و معطوف به پراكسيسروی مى
 :يابيممى

-سازی جهان در يک جهان دينى و يک جهان دنيوی عزيمت مىدوگانه] يعنى[ی ازخودبيگانگى دينى فويرباخ از تجربه»

ی دنيوی خود را كه زمينهاما اين. داش حل كنی دنيویتالش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را در زمينه. كند
كند، تنها از طريق ازخودگسيختگى و از خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مى

هم در تضاد ] يعنى[بايد از درون خود ] زمينه[بنابراين اين . ی دنيوی قابل توضيح استگويى همين زمينهخودتناقض

ی زمينى به كه، برای نمونه خانوادهبه اين ترتيب، پس از آن.  هم به طور پراكسيس منقلب گرددخود فهميده شود و
  ٥٦«.ی مقدس كشف شد، هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری و پراكسيس منهدم كردی خانوادهصورت راز نهفته

متافيزيک قطع و از  با عزم راسخ  با فلسفه رای فلسفهرابطهجا ، ماركس اينكندمالحظه مىی نقاد گونه كه خوانندههمان

عبور به معنى گسست و . به معنى عبور، حفاظت و ارتقا است" فراروی"نيز مانند هگل مفهوم وی نزد . كندفراروی مى
و ارتقا به معنى ) ی منطقىهسته(آليستى آلمانى، حفاظت به معنى محفوظ داشتن ديالكتيک ی ايده از فلسفه قاطعگذار

از اين پس، ديگر . نبرد طبقاتى استتجربيات جهت دخل و تصرف انتقادی و انقالبى در  از پراكسيس امل يک فلسفهتك

جهان "ماركس با استناد به  به بيان ديگر، ٥٧.پردازدگويد و فلسفه به نقد و نفى فلسفه نمىفلسفه با فلسفه سخن نمى
- ذاتى و نفىنى سوبژكتيو است، اقتصاد سياسى را به بند نقد درونها، يعكه محصول فعاليت آگاه انسان" يافتهموضوعيت

با . روزی پرولتاريا استمحصول آن سيهمواجه هستيم كه بورژوازی جا با پراكسيس مشخص ما اين. كشدكننده مى

شيده شده ، ليكن به انقياد محصول فعاليت خويش، يعنى سرمايه ككندرا توليد مىثروت اجتماعى پرولتاريا وجودی كه 
   ٥٨.نامدمى" دانش مثبت"را آنماركس علم  مواجه هستيم كه سرمايهتحت تأثير  "حركت واقعى"جا با يک ما اين. است

                                                 
٥٦ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦ 

- ذاتى به نقد فلسفهی درونبه اين صورت كه هگل با استناد به يک فلسفه.  ما اين روش را برای نمونه نزد هگل و فويرباخ مشاهده كرديم ٥٧
. پردازدآليستى هگلى مىی ايده به نقد فلسفهی ماترياليستى است كهرود، در حالى كه فويرباخ با استناد به يک فلسفههای استعالئى مى

تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟، در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم،  ـ سرمايه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين١١ی صفحه

٥٨ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin (Ost), S. ٢٧ ,٢٠٨ 
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تحميق و تمكين دارد و اسرار پرده بر مىی بورژوايى از ديالكتيک هستى نيروهای مولد با آگاهى جامعه "دانش مثبت"
-ها رشد مىبه اين صورت كه آگاهى كارگران همواره از هستى مادی آن. سازدمىپرولتاريا به بردگى كار مزدی را افشا 

ی حاكم در يک كند كه طبقهدانش اقتصاد سياسى تالقى مىچنين و همزمان با آن دين، فلسفه و ايدئولوژی كند، اما هم

ويش متكامل كرده بستر مشترک تاريخى و فرهنگى و جهت حفاظت از منافع مادی و توجيه مشروعيت حاكميت خ
استثمار نيروی كار ها و تدارک انفعال كارگران در برابر جا مشخصًا تحميق انسانی حاكم اينی طبقهبنابراين انگيزه. است

مواجه هستيم كه ماركس جهت نقد آن از عبارت نيز  "ی انقالبىسوژه"انع خودآگاهى وجا با مما اين. استتوسط سرمايه 

ی بورژوايى مانند دين، جا كه اشكال ظاهری جامعهبه بيان ديگر، از آن. گويد سخن مى٥٩"پرولتاريای ی خودكردهتفرقه"
 اند، در نتيجهمتكامل شدهكشد، را يدک مى نيز آنی كارگرطبقه كه فلسفه و ايدئولوژی در يک بستر تاريخى و فرهنگى

. شوندی خودكرده در ميان صفوف كارگران مىه تفرقهكنند و منجر بی كارگر را منشعب مىطبقهاين اشكال متافيزيک 

كنند، در نتيجه  تجربه مى و متافيزيكىبنابراين تا زمانى كه كارگران مزدی هستى مادی خود را در اشكال ايدئولوژيک
- تن مىداری نظام سرمايه بردگى كار مزدی در اند و از همين رو نيز به حاكميت بورژوايى وهنوز به خودآگاهى نرسيده

شوند ها همواره تحت تأثير ايدئولوژی از تضاد آگاه مىجا با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم، زيرا انسانما اين. دهند

اشكال متافيزيكى پرده بر  از "دانش مثبت"به اين ترتيب،  ٦٠.خيزندو تحت تأثير آگاهى از تضاد است كه به نبرد بر مى
ير به شرح ز..." گروندريسه "در را ) سرمايه(ابژه با ) پرولتاريا (ژهجابجايى سو آن است كه ماركس با استناد به داد ومى

  :كشدذاتى مىبه بند نقد درون

(...) . آيددار پديد مىيابند ـ از سرمايه، سرمايهی كار موجوديت سوبژكتيو مى كار در برابر قوای زندهشرايط ابژكتيو»
 چيز ؛ كار وی تنها به صورتبيگانهچنين ابزار، ابزار  است؛ همبيگانهكند، مواد ن كار مىروی آ] پرولتاريا[موادی را كه 

آری، خود كار زنده به . كندشده مى موضوع، در اموال غيرخود راوی آيد و بنابراين ها تا گوهرشان به نظر مىى آنبجان

نماد زندگى خود ] نيروی كار[ است،  كار پرولتاريای نيرو آنآيد كهی كار به نظر مى در برابر توان زندهبيگانهصورت 
] كار[شناخت محصوالت . (...)  است از سرمايه مجزا شدهيافته و محصول كار خود در برابر كار موضوعيتوی است كه

است العاده فوق اجبار يک آگاهى  بيگانگى وبه صورت اموال خود و تشخيص جدايى از شرايط تحقق خود به صورت

.(...)»٦١     

،  كار خودداری پرولتاريا به انقياد محصول در روند مدرن توليد سرمايهكند،ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

روايى ها فرمانآن خود  بر و مسجدها از طريق كليسای انسانگونه كه خدای خودساخته، همانيدآمىدر يعنى سرمايه 

هستند و از دانان ملى و عامى كار ازخودبيگانه اقتصادكنندگان  توجيهبا ابژه، يعنىپردازان جابجايى سوژه نظريه. كندمى
-مى ٦٣"سوژه كردن چيزها و چيز كردن اشخاص" و ٦٢"كردن دينىمعكوس"ها را آنتالش تئوريک اين بابت، ماركس 

                                                 
٥٩ Selbstzerrissenheit des Porletraiats 
٦٠ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ٩ 
٦١ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٣٦٦ 
٦٢ Religiöse Verkehrung 
٦٣ Versubjektivierung der Sachen und Versachlichung der Person     
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شوند و به صورت وليد مستقل مىظاهرًا از مناسبات ت) چيزها(داری كاال و پول به اين صورت كه در نظام سرمايه. خواند
داری توليد سرمايه مدرن شود، زيرا روشجا تبديل به سوژه مىكاال اين. رانند مىحكم) اشخاص(سوژه بر نيروهای مولد 

به ناظر در بازار كند و كاال ظاهرًا خواص مستقل خود را ها را قطع مىی كارگران مزدی با محصول كار خود آنرابطه

 انگاری كه پول آيد وشود، زيرا آن ظاهرًا مستقل به نظر مىچنين پول تبديل به سوژه مىجا هماين. هددانعكاس مى
ی بورژوايى جامعهظواهر  اعتبار اجتماعى پيداست كه. كندتمامى كاالها را در بازار قابل مقايسه و مبادله مىاست كه 

 مواجه "انگاری كاال و پولبت"جا با به بيان ديگر، ما اين. پوشاندمىرا " زمان كار اجتماعًا الزم"ماهيت قانون ارزش، يعنى 

  و روابطآيند طبقات اجتماعى پديد مى برایهای اقتصادیها است كه ماسکآن ىمتافيزيكقدرت  هستيم و تحت تأثير
  . كنندرا منظبط و توجيه مىها  آنمتضاد

) نيروی كار( بر كار زنده )سرمايه (ی كار مردهسرمايه و سلطه اجتماعىتوجيه حاكميت " معكوس كردن دينى"ی نتيجه

ی توجيه ظواهر جامعه اقتصاد سياسى ٦٤كند،را يكسان و ناشناس مىها تمامى انسانبازار در حالى كه قوانين . است
سيستم يک كلى قانومندی است كه البته به مفهوم مجرد از انسان ی عزيمت آن يک نقطه. گيردبورژوايى را به عهده مى

دهد، زيرا ظاهرًا ، تن مىاستمستقر شده افراد بر فراز ى و يک اجبار بالمنازعه خشونت طبيعيک كه مانند اقتصادی 

شود، زيرا قوانين مىمسخره كاريكاتور سوژه تبديل به يک انسان به عنوان جا اين. يابدمعنى آزادی خود را در آن مى
با وجودی كه اقتصاد سياسى . كنندمىو عاطفه آگاهى ، اراده خرد، يى سرمايه وی را سلببازار، يعنى اجبار به ارزش افزا

ی سيستم عرضه و تقاضا و ابژهعامل  عزيمت كرده است، اما با انسان به صورت يک واحد اقتصادی، "فرد آزاد"از 

-ين انسان به خصوص را فعال مى دانش اقتصادی و معادالت رياضى هستند كه اانگاری كه. كندداری رفتار مىسرمايه

كتاب  كه ماركس در انسان واقعى است يک يک تجريد توخالى از سياسى تنها اقتصادمورد نظر انسان بنابراين . كنند

  :داردپرده از واقعيت آن بر مىبه شرح زير ..." گروندريسه "

-های تكى اين حركت از ارادهلحظه اندازه هرشود و  حركت به صورت روند اجتماعى ظاهر مىاكنون تمام ايناندازه هر »

- ابژكتيو ظاهر مى پيوستگى كند، به همين اندازه كليت روند به صورت يکمىی آگاه و اهداف مخصوص افراد عزيمت 

ها قرار دارد و ، اما نه در آگاهى آن استدگير پديد آمدهبر همآگاه د كه طبيعتًا رشد كرده است؛ البته از تأثير افراد گرد

 هااجتماعى را بر فراز آن یبيگانه يک قدرت نزدشان ديگريکبا افراد   خودتالقى. گردد مىهانه به صورت كلى تابع آن
جا كه ، از آندوران. ]يدآپديد مى[ها از خود آنمستقل خشن و ها به صورت يک روند تأثير متقابل آنسازد؛ مستقر مى

ی پول يا در ارزش مبادله كه  كه در آن نه تنها مانند يک سكه استلين شكلچنين او هم ويک كليت از روند اجتماعى

ی رابطه. آيدبه نظر مى] مستقل[  خود حركت اجتماعىى از افراد، بلكه تماملمناسبات اجتماعى به صورت چيز مستق
، رخداد و رت طبيعتاكنون به صورت قد ،هاآنفراز  ديگر به صورت قدرت مستقل شده براجتماعى افراد نسبت به هم

 فرد آزاد ،]اقتصاد سياسى [ی عزيمتكه نقطه، زيرا ی ضروری استانتيجه كه شودعرفى مىمبخواهى چيز دليک يا 

   ٦٥«.اجتماعى نيست

                                                 
٦٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ١٦٣ ,١٥٨ 
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د سياسى مد نظر دارد، تابع قوانين اقتصاآزاد كه  به اصطالح انسانآن كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
، قوانين به اصطالح خردمندتخيلى مواجه هستيم كه به يک انسان جا با ما اين. ار ارزش افزايى سرمايه استبازار و اجب

در روند در حالى كه سرمايه . كندتمكين مى متناسب هستند، كامًال  ویتطبيعكه انگاری با  ىمتافيزيكنين اوقيعنى 

ارزش های و با بحران، يعنى اش زمانى و گسترش مكانىاز يک سو، با حدود تداوم خود واقعى  منطقى حركت و گرايش
سپاه صنعتى "يابد، بلكه  شود و از سوى ديگر، با تمركز سرمايه نه تنها پرولتاريا از نظر كمى افزايش مى افزايى مواجه مى

 مقاومت اجتماعى و .آيد سرمايه نيز به وجود مىو ابژكتيو شود و به اين منوال، قواى آنتاگونيستى  تشكيل مى نيز " ذخيره

 هایهاى مولد با مناسبات توليدى هستند كه البته با بروز بحران ذاتى نيرو  درونهایبروز نبرد طبقاتى مصداق تضاد
مستقل  اقتصادی كه ظاهرًا ماركس حركت سرمايه را مانند يک روند كه قوانين حاكمبنابراين . گيرند اقتصادى شدت مى

اين ، ديگر گردد بر پای خود استوار مى از آن زمان كه سرمايه مستقًال.كند د، بررسى مىها فعال هستن و پشت سر انسان

، بلكه كامًال بر عكس، اين قوانين براى آيدبه نظر نمىها  ها و يا تابع قصد و نيت آن قوانين وابسته به اراده و علم انسان
جا با  ما اين.كشند ى خويش مى ها را به زير سلطه آن سازند و آگاهى، اراده و مقاصد هاى اقتصادى مى ها ماسک انسان

به آن كه در حالى . شود پرولتاريا مىروزیسيهيافته مواجه هستيم كه مسبب ی شخصيتدار به عنوان سرمايهسرمايه

تثمار ها را اسی توليد يک طبيعت غير انسانى را بر كارگران مزدی تحميل و نيروی كار آندر حوزهی فعال صورت سوژه
زمان در شود، هممى "و پولانگاری كاال بت"ی كارگران مزدی را با محصول كارشان قطع و منجر به كند، رابطهمى

را كند، جهت كسب سود و ارزش افزايى سرمايه محيط زيست ی توزيع بخش اعظم ثروت اجتماعى را مصادره مىحوزه

ی كارگر چنين جهت تحميق طبقهجايگاه اجتماعى خود و همبيت تثو برای حفاظت از منافع مادی و كشد به نيستى مى
كماكان نيز ی استقرار فاشيسم را گيرد، زمينه و آن زمان كه شدت نبرد طبقاتى باال مىسازددين، فلسفه و ايدئولوژی مى

 به فقر و بيكاری روزی پرولتاريا رای سيهمسئله" سرمايه"در كتاب بنابراين پيداست كه چرا ماركس . آوردپديد مى

  :سازد افشا مى"سرمايه" در كتاب راآنتجربى حتوای مبه شرح زير دهد و كارگران مزدی تقليل نمى

شوند؛ ها جهت افزايش قدرت توليد اجتماعى از كار، به ضرر فرد كارگر انجام مىداری تمامى روشدر سيستم سرمايه»

گردند، كارگر را به يک نيمه انسان استثمار توليدكنندگان واژگون مىتمامى ابزار جهت تكامل توليد به ابزار سلطه و 

كنند، وی را به همان اندازه با توان معيوب، شأن وی را در پيروی از ماشين سلب و با زجر محتوای كار وی را نابود مى
ها شرايطى را كله كند؛ آن مىسازند كه روند كار علم را به عنوان توان مستقل مصادرهذهنى از روند كار ازخودبيگانه مى

-ترين استبداد نفرت انگيز قرار مىجزئىكند، وی را در پى روند كار تحت ها كار مىكنند كه وی در چهارچوب آنپا مى

كنند، اما تمامى دهند، زمان زندگى وی را به زمان كار تبديل و همسر و فرزند وی را به چرخ شهادت سرمايه پرتاب مى
ی انباشت، برعكس، تبديل به های انباشت هستند و هر گونه از توسعهچنين روشوليد ارزش اضافى همها جهت تروش

روزی، زجر كار، زمان انباشت سيهبنابراين انباشت ثروت در يک قطب، هم. (...) شودها مىابزار جهت تكامل همين روش

ای كه محصول كار خود را به صورت  در طرف طبقهبردگى، نادانى، خشونت و تنزل اخالقى در قطب متقابل است، يعنى
  ٦٦«.كندسرمايه توليد مى
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ها، يعنى همين همين انسانماركس " سرمايه "كتابمخاطب اصلى كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
- اجتماعى و همبا وجودی كه ثروت . اندروزی شدهداری ادغام و دچار سيهكارگران مزدی هستند كه در نظام سرمايه

ها است، اما اين آگاهى يک آگاهى كذب است كه تحت  آن خودمحصول فعاليت آگاه" يافتهجهان موضوعيت"چنين 

، يعنى سرمايه  كار خود به انقياد محصولها رای حاكم و دانش اقتصاد سياسى به وجود آمده و آنتأثير ايدئولوژی طبقه
بار به صالح خود انگاری كه تداوم اين نظام نكبت. سازدمىمنفعل داری مايهنظام سرخشونت عريان در برابر و كشد مى

    .  استها خود آنها و كامًال متناسب با طبيعت آن

-داری تأكيد مىروزی كارگران مزدی در نظام سرمايهی سيههمواره بر مسئله" سرمايه " كتاببا وجودی كه ماركس در

چون گذشته پا برجا هستند و به كلى ها همهای انسانى آنگيرد كه ماهيت و ارزشر مىكند، اما اين موضوع را نيز در نظ

 به نظر وی با وجود تأثيرات مخرب دين، فلسفه و ايدئولوژی بر افكار عمومى كارگران، اما توان تكامل و ٦٧.اندتباه نشده

مصداق نظری  ٦٨. دوباره شكوفا گردد،اندتوها مىو طبيعت آن است  كلى گنديده نشده طورها بهشكوفايى طبيعى آن
كار "است كه از يک سو، تبادل مادی انسان با طبيعت را توسط تاريخ ديالكتيكى و ماركس حركت ماترياليستى 

آگاهى طبقاتى  و از سوی ديگر، شودمىنيروهای مولد  منجر به دگرگونى طبيعت و سازدىضروری م "يافتهموضوعيت

 از اين منظر پيداست كه پرولتاريا همواره در حال .كندرشد مىبته از هستى مادی خودشان  است كه الكارگران مزدی
آن ايدئولوژی حاكم در تضاد با هستى مادی ی بورژوايى است، زيرا دين، فلسفه و گسست و گذار از ظواهر جامعه

از يک سو، محروميت . جه هستيمكارگران مزدی موانزد ضد سرمايه ماهوی جا با يک گرايش ما اين. اندمتكامل شده

ها منافعى در  شود كه آن ى كارگر از مالكيت خصوصى و نقش كارگران به عنوان مولد ثروت اجتماعى، باعث مى طبقه
به بروز نبرد طبقاتى نجر هاى مولد با مناسبات توليد همواره م دارى نبينند و از سوى ديگر، تضاد نيرو تداوم نظام سرمايه

ماركس و بنيان تئوری انتقادی و انقالبى ى  هستهپراكسيس در تئوری دغام آگاهى با هستى و اوحدت . شود مى

ى سوسياليسم علمى در  و حامل انديشهاگونيسم سازند و پرولتاريا به عنوان آنت را مىوی ديالكتيكى تاريخى ـ ماترياليسم 
ی ماركس نيز از نقد انگيزه. گيرد به خود مىرا  "انقالبىى  سوژه"دارى نقش  ى و نظام سرمايهيبورژواحاكميت برابر 

حركت " مشخصًا همين است كه به صورت جانبدار و انتقادی در اين  نيز"سرمايه"اقتصادی سياسى و تدوين كتاب 

مزدی به اين معنى كه كارگران . دخل و تصرف كند و پراكسيس نبرد طبقاتى را به سوی انقالب اجتماعى براند" واقعى
داری و در سرنوشت و دست تقدير، بلكه در مناسبات نظام سرمايه: اشكال متافيزيكى مانندروزی خود را نه در علت سيه

به اين . ی طبقاتى بيابند و راه حل رهايى خود را نه در آخرت، بلكه در همين جهان موجود جستجو كنندواقعيت جامعه

كه البته يک تئوری انتقادی " سرمايه"كتاب شناسى ناختشروش روزی خود تحت تأثير كارگران از سيهخشم معنى كه 
  :پراكسيس انقالبى گرددتدارک يک جهت منجر به خودآگاهى طبقاتى  به شرح زير گرا است، قرار بگيرد وو عمل

، بيشتر كنندىها بيشتر كار مكه هر قدر آندرک كنند برند و بكه كارگران به راز پشت پرده پى محض اينبه (...) »

ى  وسيلهه صورت  باها، حتكند، باز نقش آنىآور كارشان رشد م و هر اندازه كه نيروى بارآورند بيگانه پديد مىروت ث

                                                 
٦٧ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ٧٩٠f. 
٦٨ Ebd., S. ٤٢١f.  
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ى رقابت  كه كشف كنند كه تشديد درجهمحض اينه  ب؛گرددىمتر متزلزلسرمايه براى خودشان همواره ارزش افزايى 
از طريق   كهكوشنددر نتيجه بكه ؛ به محض اينجمعيت نسبى استهفشار اضافه ها بى چون و چرا وابسته ببين خود آن

- تا عواقب ويران، سازمان دهند رانن و غيرشاغالبين شاغال شدهريزی برنامههمكارى ه يک هاى كارگران و غير اتحاديه

صداى گاه نكنند، آيا ضعيف شكنند و ب خويش در هم یطبقهه دارى را نسبت ب اين قانون طبيعى توليد سرمايهگر 
بلند   تقاضاوعرضه " مقدس"و گويا " جاويدان"قانون  در ارتباط با نقض دان حامى آن اعتراض و فرياد سرمايه و اقتصاد

  ٦٩«.سازدىاين قانون را مختل م" ناب" بازى ن و غيرشاغالنبين شاغالنوع از همبستگى هر كه چون. شودمى

ی كارگر وارد كارزار به عنوان روشنفكر ارگانيک طبقهجا اينماركس ، كندی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
داری پردازان نظام سرمايهكننده پرده از محمالت نظريهذاتى و نفىشود و از طريق نقد درونپراكسيس نبرد طبقاتى مى

تحقق آزادی و برابری  جهت "دست نامرئى"در حالى كه اقتصاددانان ملى قانون بازار را به صورت يک . داردبر مى

شمارد و موضوع استثمار نيروی كار را در دوران را تنها بازتاب دوران ساده مىكنند، ماركس آنشهروندان توجيه مى
ی بورژوايى ی خردمندی و انصاف در جامعهدر حالى كه اقتصاددانان ملى قوانين بازار را نشانه. سازدسرمايه افشا مى

 "انگاری كاال و پولبت"ی ی تكامل قوانين كار ازخودبيگانه و نشانه طرف، اين قوانين را نتيجهشمارند، ماركس از يکمى

كه البته به شمارد داری مىی انفرادی را علت بى خردی كليت نظام سرمايهخواند و از طرف ديگر، خردمندی سرمايهمى
در حالى كه اقتصاددانان ملى موجوديت . كندىهای اقتصادی و از جمله گرايش نزولى نرخ سود بروز مصورت بحران

روزی را با در نظر داشتن تخريب محيط زيست و سيهشمارند، ماركس آنداری را ابدی و نامتناهى مىنظام سرمايه

، يعنى آلترناتيو "قلمرو آزادی"را به مزدی خواند و توجه كارگران مى" قلمرو ضرورت"ها متناهى و تنها انسان
  : يابيم مى"سرمايه "ب كتارا به شرح زير دركند كه ما مضمون آن معطوف مىسوسياليستى

شود كه تعيين فقر و هدف مفيد بيرونى از كار كردن پايان بيابد؛ بنابراين آن بنا قلمرو آزادی واقعًا آن زمانى آغاز مى»

شى بايد با طبيعت كشتى بگيرد تا گونه كه انسان وحهمان. بر طبيعت قضيه ورای سپهر اصلى توليد مادی قرار دارد
نيازهای خود را بر طرف سازد، زيست خود را محفوظ بدارد و بازتوليد كند، اين چنين نيز انسان متمدن بايد در تمامى 

اين قلمرو از طبيعت ضروری با تكامل خويش ]. رفتار كند[های ممكن توليدی اشكال اجتماعى و تحت تمامى شيوه

آزادی در اين . يابندسازند، گسترش مىها را بر طرف مىزمان نيروهای مولد كه آن اما هم نيازها، زيرايابد،گسترش مى
كانون توليد كنندگان سوخت و ساز خويش را با ] يعنى[تواند در اين باشد كه انسان اجتماعى شده، سرزمين تنها مى

ت حاكميت يک قدرت كور كه تحرد، به جای اينرا تحت كنترل اشتراكى در بياوآن] يعنى[طبيعت منطقى منظم كند، 

ترين شرايط به انجام ترين مصرف نيرو و تحت طبيعت انسانى خويش با سزاوارترين و متناسبرا با كم آنقرار بگيرد،
شود كه در آن سوی اش تكامل نيروی انسانى آغاز مى. ماندهميشه يک قلمرو از ضرورت مى] قلمرو آزادی[اما . برساند

سازد، قلمرو واقعى آزادی كه البته تنها بنا بر همان قلمرو ضرورت به صورت  را به صورت هدف خويش معتبر مىخود

    ٧٠«.ی كار شرط اصلى آن استتواند شكوفا شود، كاهش روزانهاش مىزمينه

                                                 
٦٩ Ebd., S. ٦٦٩f. 
٧٠ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital, Bd. III, … ebd., S. ٨٢٨ 
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ی بورژوايى كسيس جامعه، يعنى با پرا سرمايه"حركت واقعى"ا جا باين، ما كندمالحظه مىی نقاد گونه كه خوانندههمان
به بيان ديگر، روش نقد . آوردی آن آلترناتيوش را نيز پديد مىكنندهذاتى و نفى كه ماركس از نقد درونمواجه هستيم

جهان "به اين صورت كه ماركس از فلسفه فراروی كرده و از يک طرف، با استناد به . ی خالق داردماركس يک روحيه

 است، به نقد اقتصاد  و سوبژكتيو"يافتهكار موضوعيت"ها، يعنى محصول  فعاليت آگاه انسانكه محصول" يافتهموضوعيت
را ) قلمرو آزادی" (اوضاع مطلوب"با ) قلمرو ضرورت" (اوضاع موجود"پردازد و از طرف ديگر، ديالكتيک سياسى مى

زيرا ماركس شود، فيزيک مشاهده مىفكری است و نه اثری از متايک حركت ناب نه خبری از جا اين. كندمتكامل مى

پراكسيس نبرد  بطن ی بورژوايى و ازی همان تضادهای جامعهكنندهذاتى و نفىرا از طريق نقد درون" اوضاع مطلوب"
تئوری انتقادی و انقالبى ماركس ی ها، سوژهافزون بر اين. كندمتكامل مىسرمايه " حركت واقعى"، يعنى از خود طبقاتى

گاه دچار آپريوريسم و تخيالت  ديالكتيكى وی هيچـماترياليسم تاريخى تئوری عى است و به همين دليل نيز امًال واقك

رسد و در تضاد به پايان نمى" قلمرو آزادی"كند كه با استقرار جا بر اين نكته تأكيد مىماركس اين. شودنمىمتافيزيكى 
دليل تداوم تضاد و ناهمسانى سوژه با ابژه، ضرورت ". ماند مىقلمرو آزادی هميشه يک قلمرو از ضرورت باقى"نتيجه 

ها بايد در نظام سوسياليستى نيز كار به بيان ديگر، انسان. است" يافتهكار موضوعيت" توسط تبادل مادی انسان با طبيعت

گيرد و نه  به خود مىىيو طبيعت بيرونى را دگرگون كنند، اما اين نوع از كار نه ازخودبيگانه است و نه يک شكل كاال
يک تئوری " سرمايه " كتاببه اين ترتيب، ماركس در. شودها و نابودی محيط زيست مىروزی انسانمنجر به سيه

و گرايى  مثبت،كند كه اصوًال دچار دترمينيسمگرا را جهت تعميم يک پراكسيس آگاه و انقالبى متكامل مىانتقادی و عمل

داری به عنوان علت  مثبت از نظام سرمايهجا  فرارویموضوع اصلى ماركس اين. شودنمى ىمتافيزيكديگر تخيالت انواع 
به اين . گرددها متحقق مىی خود آن و تنها با اراده طبقاتىروزی كارگران مزدی است كه تنها از طريق خودآگاهىسيه

آگاه پراكسيس يک  در گيرد وكس قرار مىگرای مار تحت تأثير تئوری انتقادی و عملی كارگرانترتيب، قدرت بالقوه

را به شرح زير كه ما مضمون آن از اين پس، زمان نفى نفى رسيده است. راندمىبه سوی انقالب اجتماعى را نبرد طبقاتى 
  :يابيممى" سرمايه"در كتاب 

انحصار خود در  و به دهغصب كردگرديسى را اين روند يد  فواىتمام كه داران كالن ى تعداد سرمايه با كاهش پيوسته»

ى  طبقهاما در همان حال خشم . يابدىاستثمار افزايش مخود و  نوع ازبيگانگى بندگى، فشار، روزی، سيه، حجم اندآورده
. دشوىتر ممتورمپيوسته ه است، سازمان يافتو متحد آزموده، دارى  توليد سرمايهروند مكانيسم كه از طريق خود كارگر 

توليد و ابزار تمركز . گرددا شده است، مىى توليد كه با آن و تحت تأثير آن شكوف شيوهبديل به زنجير تانحصار سرمايه 

ساعت . تركدآن مى. ی ندارددارى خود سازگار ى سرمايه با پوستهديگر رسد كه ىنقطه ميک كار به  شدن اجتماعى
بر سر جا مسئله آن . (...)اين نفى نفى است. (...) شوندىمنفى كنندگان نفى . رسدىدارى م مرگ مالكيت خصوصى سرمايه

توسط انبوه اقليتى غاصب سلب مالكيت بر سر جا مسئله اينى معدودى غاصب بود،  عدهتوسط مردم انبوه سلب مالكيت 

   ٧١«.مردم است

                                                 
٧١ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٧٩٠f.  
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تحليل ماركس اين است، در نتيجه بنا بر  پراكسيس باوحدت تئوری آگاهى طبقاتى و خودى  نتيجه" نفى نفى"جا كه  از آن
مدرن و هاى عصر  ى دست آورد سازد، بلكه مالكيت انفرادى را بر پايه نافى اخير دوباره مالكيت خصوصى را بر قرار نمى

مالكيت اجتماعى بر زمين و به صورت و كارگران گى همبست تحت ، برابر و آزاد، يعنى بر اساس همكارىتمدن بشری

چنين جا هماين .دهى كند سازمانها بنا بر توان و نياز انسانمور توليد و توزيع جامعه را ا كهسازد  بر قرار مىابزار توليد
ی پايان سرمايه به صورت مناسبات اجتماعى است، زيرا با لغو كار مزدی، قانون ارزش و مالكيت خصوصى بر ابزار نقطه

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را در بنابراين روشن است كه چ. يابدتوليد شكل توليد كااليى نيز خاتمه مى

ى  سوژه"خصوص به صورت ه ، يک جايگاه بنيروی كار و مولد ثروت اجتماعىى كارگر به عنوان مالک  طبقهماركس 
اش در مناسبات  دست طبقاتى نقش تاريخى پرولتاريا در راستاى تشكيل نظمى نوين، وابسته به جايگاه فرو. يابدمى" انقالبى

ى  طبقهتئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بنا بر  به بيان ديگر، .دارى است ى سرمايه  جامعه توزيع درد وتولي

 را "گرايش"ليكن ماركس اين .  به انقالب اجتماعى و استقرار نظام سوسياليستى دارد"گرايش"اش  كارگر به دليل هستى
و يا " از پيش معين شده تقدير"، "راهى به سوى سرنوشت"، نه مانند "تخيلى" و "تحقق يک قانون رياضى"نه به صورت 

، ىمتافيزيكوی محصول تصوارت ، زيرا تمامى اين اشكال برای گيردمىدر نظر  "ناپذير و ابژكتيو تاريخحركت اجتناب"

ديالكتيكى رياليستى و  ماتبه معنى" گرايش"جا اين. مردود هستندتوليد متافيزيكى و و در نتيجه تمايز هستى از آگاهى 
، يعنى واقعيت و دوگانگى كه از ايجاد گيرد را نيز در نظر مىچنين قواى متقابل آنآن است و از اين رو، ماركس هم

پرولتاريا به آگاهى  بنابراين ماركس در برابر روند شناخت، يعنى آگاهى از هستى و خود. تفسير واقعيت ممانعت كند

و تشكيل آگاهى داری  متضاد روش مدرن توليد سرمايهكه سبب پوشيدگى ماهيترا واملى ع" ی انقالبىسوژه"عنوان 
آگاهى  به بيان ديگر، در بررسى ماركس روند خود. سازد خويش ادغام مىنقد اقتصادی سياسى شوند، نيز در  كذب مى

شوند و  ام آگاهى با هستى مى زيرا در برابر آن عوامل متفاوتى مانع ادغ،ى دترمينيستى ندارد يک جنبهپرولتاريا 

 به "گرايش"در نتيجه ماركس در برابر . سازند تضمين مىدر اشكال نوين را داری  نظام سرمايهپوشيدگى روابط متضاد
كند كه نوسان  استفاده مىنيز "  و پولانگارى كاال بت"و " وارگى ئش"، "ازخودبيگانگى"آگاهى از مفاهيم متفاوتى مانند  خود

در تز  و تنها از اين بابت است كه وی را نيز در نظر بگيرد ىو اشكال متافيزيك آگاهى كذب باگاهى طبقاتى آ ميان خود

  :كندبه شرح زير اعالم مىخود يازدهم فويرباخ 

  ٧٢«.ی عمده بر سر تغيير آن استاند، مسئلهفيلسوفان تنها جهان را متفاوت تفسير كرده»

 ماترياليسم تاريخى ـ وی با تئوریكامل ويى به جا مانده است كه از ناآشنايى ی ويدياز مارتين هايدگر يک مصاحبه

ی دوم آن با جملهفويرباخ ماركس را تز يازدهم ی اول  جملهكه ویدليل به اين . دهدماركس گزارش مىديالكتيكى 
، در شودمىممكن است،  آن  تفسير شناخت آن كه برابر باتغيير جهان تنها از طريقهايدگر به نظر . شماردمىناقض مت

ذاتى و نقد درونروش با استفاده از  نه از طريق تفسير، بلكه  ليكن ماركس٧٣.كندحالى كه ماركس تفسير جهان را رد مى

 آلترناتيو  به صورترا) لمرو آزادیق(است كه نظم نوين ) قلمرو ضرورت(جهان كهن از كليت ديالكتيكى يک كننده نفى
                                                 
٧٢ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen … ebd., S. ٧ 
٧٣ Vgl. Heidegger, Martin, Heidegger On Marx (English Subtitles): 
https://www.youtube.com/watch?v=OxmzGT١w_kk 
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وی اصوًال تفسير  خالق دارد، یيه نقد ماركس يک روح روش در حالى كه.آوردپديد مى مطلوب  اوضاعسوسياليستى و
و ی طبقاتى كه البته از بطن جهان از هم گسيختهشمارد مىتدارک متافيزيک واقعيت و تصور، يعنى دوگانگى را علت 

سلب ه را ژسومتافيزيک تدارک به بيان ديگر، . كشدرا به انفعال مى" ی انقالبىسوژه"گردد و متعالى مىبورژوايى متضاد 

در حالى . سازد مىشخودوجود خارج از   وفرای توانمعطوف به يک چيز را آگاهى، اراده و آزادی كرده و سرنوشت آن
 كه در پراكسيس مولد و ٧٤كند اين جهانى عزيمت مىیهای خود از انسانئيسم ويژهكه ماركس با استناد به آته

سرنوشت خود حق تعيين های مردمى  از طريق شوراهای كارگری و انجمنورسيده برد طبقاتى به خودآگاهى تجربيات ن

شمارد كه با رواج را ضروری مى ابژكتيو  هايدگر تفسير جهان،آورند و يک نظم نوين را پديد مىگيرندرا در دست مى
يک قدرت اشكال فلسفى و به معطوف ها را ير انسانتقدرا به انفعال كشيده و " ی انقالبىسوژه" ،گريزیجهانمنطق 

  .زندشان را رقم مى و سرنوشتداردوجود ها  آنخودى  و آگاهارادهخارج از  سازد كه انگاری فراطبيعى

در شرايط از منظر منافع طبقات آنتاگونيستى و مواجه هستيم كه ناقض متكامًال جا با دو آگاهى تئوريک بنابراين ما اين
تئوری . آورندپديد مىنيز سياسى پراكسيس عواقب متضادی را در پيداست كه اند و  متفاوت تاريخى متكامل شدهكامًال

ی جهان و در پرتو روحيهداری روش مدرن توليد سرمايهماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از مناسبات متضاد 

شناسى  يک انسانبا استناد بهشمول و  يک اصل جهانجا خردمندی به صورتاين. بورژوايى متكامل شده استمدرن 
 را كه محصول "يافتهطبيعت موضوعيت"ماورای طبيعى در شود، دخالت قوای مىمستدل ) موجود فعال(ماترياليستى 

دوران " كه كندعزيمت مىذاتى ی درونيک سوژهاز منطق  شمارد ومىو مردود ها است، خرافات فعاليت آگاه انسان

جهت تحقق اهداف خود از ابزار دنيوی های به اين معنى كه انسان. اين جهانى شده استرا تجربه كرده و " كىكپرني
شويم كه مواجه مىنيز آليستى هگل ی ايدهدر فلسفه" خرد عملى"جا با مضمون مفهوم ما اين. كنندمناسب استفاده مى

 به همين ٧٥.در دوران انقالب فرانسه استنتاج كرد" اجتماعى طبقات يابى جهت ارجسازنبرد سرنوشت"را از يک وی آن

را با استناد به كه وی آنگردد مىعريان شناسى دينى ماكس وبر از جامعه" منطق هدفمند"جا مضمون مفهوم منوال اين
جهان در و استناد به منطق خردمندی ليكن  ٧٦.های متفاوت پروتستانى و از جمله كلوينيسم پديد آوردیاخالق فرقه

ذاتى و تضادهای درون، زيرا ندشدنيز ش اسباب دردسر همواره  حاكميت بورژوايىاز همان بدوداری  سرمايهمدرن

نبرد طبقاتى پراكسيس اش را نيز به ميدان زمان پرولتاريا، يعنى قوای آنتاگونيستىهمی بورژوايى  جامعهماهيت طبقاتى
  ـ ديالكتيكى ماركس در همان زمانى متكامل شد كه افكار فلسفى تحت تأثيربنابراين تئوری ماترياليسم تاريخى. كشيد

 آكوموداتسيون(های جوان به هماهنگى دين با فلسفه ، انتقاد فلسفى هگلىوی" يافتهی آشتىجامعه" و آليسم هگلايده

                                                 
آرمان و انديشه، جلد يازدهم، ، در ئيسم كارل ماركسايمان و انديشه ـ فعاليت سياسى در پرتو آته): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٧٤

   ادامه، برلين و١٦٧ی  صفحه
، در ی سياسى كارل ماركسدر انديشه" خودآگاهى"ليسم اپيكور در تكامل مفهوم دين و فلسفه ـ نقش ماتريا): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين١٩١ی آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحه
٧٥ Vgl. Honneth, Axel (١٩٩٢): Kampf um Anerkennung, Frankfurt am Main   
٧٦ Vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes 
Winkelmann, Tübingen, und 

 ادامه، ٧ی ن، در آرمان و انديشه، جلد يكم، صفحههاى اجتماعى در ايرامدرنيسم، امت اسالمى و جنبش): ٢٠٠٣(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
 برلين
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های انقالب آلمان در سالبا استناد به تجربيات ماركس  و قرار داشتاز مسيحيت فويرباخ تى ماترياليسنقد و  )ىهگل
كه ماهيتًا انتقادی ی بورژوايى جامعه" حركت واقعى " نقدصورتبه  اين تئوری را است كه ابعاد ميالدی ١٨٤٩ و ١٨٤٨

  .كمال رساندو انقالبى است، به 

 اديكالجنبش ری هايدگر محصول شكست آلمان در جنگ جهانى اول و پيروزی انقالب اكتبر در روسيه، در برابر فلسفه
آلمان  به خصوص اروپا و قلب در های ملىاقتصادی و تزلزل دولتالينحل های بحران،  بورژوايىانقالبضد كارگری و 

 در حالى كه بورژوازی با استناد به خرد در برابر اعيان و اشراف فئودالى قد علم كرده .استميالدی  بيستم در اوايل قرن

 در پراكسيس گرا را داشت، ليكن عواقب جهان مدرن مشخصًا از عكس انتظارتشو به روند تاريخ يک ديدگاه مثبتبود 
خود را ، زيرا منافع طبقاتى و حاكميت بردبه سر مىيک نگرانى مزمن در  به بيان ديگر، بورژوازی .دادگزارش مىسياسى 

نوع از يک بنبست جا با ما اين. ديدخطر مىمواجه با  يک جهان دو قطبى  برابر جنبش راديكال كارگری و دردر

با استناد به يک تاريخ فرهنگى از رفرماسيون، روشنگری و را آنكه بورژوازی هستيم روبرو در جهان مدرن خردمندی 
: است كه افكار ضد مدرن و فوق ارتجاعى مانند شكست و استيصال سكوالريسم مصادره كرده و معموًال تحت شرايط

به يک رهبر ، گرايش رمانتيسم در شعر و ادب، ی گذشتهخوب و سادههای امن، زماننوستالژی ، ایهای اسطورههرمانق

 به .است مناسب آن نهيليسم نيتچه بيان فلسفىد كه البته نگردزنده مىيک ناجى خدابشر ظهور ضرورت كاريسماتيک و 
به شرح را مضمون آنو ربى ياد های اروپای غملت" یروح زنده"به عنوان " روح موجود تاريخى"اين ترتيب، هايدگر از 

   :   كندتشريح مىزير 

كند كه برای اولين بار توسط وی شناخته و بر قرن به عنوان اسم برای حركت تاريخ استفاده مى" نهيليسم"نيتچه از »
خدا : "كندی كوتاه خالصه مىرا در يک جملهترين تفسير آنماهوی] وی[كند، رانى و قرن آتى را معين مىحاظر حكم

نزاع تجزيه و تحليل از قدرت موجود و حقيقت (...) نزاع ديگر غلبه و نبرد بر سر موجود نيست » ٧٧«(...) "مرده است

در پرسش پيرامون » ٧٨«(...)شود جا آزمايش مىتدارک اين كشمكش هدف نهايى اين تأملى است كه اين. وجود است
اولين و تنها اقدام بارآور جهت عبور واقعى از (...) ود ادغام كردن، را در پرسش وجوجود صريحًا تا حد هيچ رفتن و آن

  ٧٩«نهيليسم است

پرده های مدرن اروپايى ملتاز تاريخ فرهنگى " اعالم مرگ خدا"كند، نيتچه با ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 زنجيرگسيختگى اجا ب ما اين.دنپذيره نمى را به هيچ وجدارد كه دخالت قوای ماورای طبيعى در وقايع اجتماعىبر مى

 و جهان سازد اهداف اين جهانى خود را متحقق مى،گرايى مواجه هستيم، زيرا سوژه با اتخاذ ابزار مناسبارادهجهت اراده 

 كه تمامى تاريخشود مىبا تمامى اين وجود هايدگر مدعى . كشدخويش مىسوبژكتيو های انگيزهی را به سلطهابژكتيو 
ها  آكنده به متافيزيک است، زيرا انسان مورد نظر آنتا نهيليسم نيتچهگرفته افالطون ی اروپای غربى از فلسفهذهنيت 

                                                 
٧٧ Heidegger, Martin (١٩٦١): Nietzsche, Bd. II, Pfullingen, S. ٣٢f.  
٧٨ Ebd., S. ٢٦٢  
٧٩ Heidegger, Martin (١٩٥٨): Einführung in die Metapysik, ٢. Auflage Tübingen, S. ١٥٥ 
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شناسى در معنى شناسى و دينزمان هستىمتافيزيک بنا بر ماهيتش همبه نظر وی . گيرديک شكل غير واقعى به خود مى
  : كرد عزيمت شناسى بنيادیهستىزير از آن بايد به شرح عبور از  و جهت ٨٠تنگ آن است

جور و گيرد كه موجود را به صورت موجود ايننه تنها به يک شرط آپريور از امكان علم نشانه مى(...) پرسش وجود »

آورد، بلكه بر شرط امكان كه قبل از گونه خود را در يک درک از وجود به حركت در مىكند و اينجور تحقيق مىآن
شناسى، اگر هم به يک تمامى هستى]. است[شناسى ناسى وجود داشته و آن بنياد ساختاری خود هستىشعلم هستى

، اگر آن ]است[ماند و يک وارونگى از قصد خود های بسيار غنى و منسجم مجهز باشد، اصوًال كور مىسيستم از مقوله

  ٨١«. به صورت تكليف بنيادی خود نفهميده باشدی كافى توضيح نداده و اين شفافيت راقبًال معنى وجود را به اندازه

شود كه تاريخ ذهنيت در غرب اروپا تا كنون جا مدعى مىكند، هايدگر اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

قرار دارد، به آن يات واقعى كه از يک موضع آپريور كه خارج از تجربو يا اينسوژه نداشته " معنى وجود"ای به توجه

ارائه " وجود"تعريف ديگری از يک شود و زمان و تاريخ مىشناسى بنيادی معطوف به به نظر وی هستى. داخته استپر
مواجه هستيم كه از هم گسيختگى جهان " وجود"جا با تفسير فلسفى ما اين.  كه تا كنون به آن اعتنائى نشده استدهدمى

به اين . آورديک شكل جديد سوبژكتيو را پديد مى "يافتهموضوعيت ماهيت"يک د و از گردی بورژوايى متعالى مىوارونه

ی ی فلسفه سوژهزيرا برای ویشمارد،  هگل مى"پديدارشناسى روح"بديل بنيادی خود را شناسى هستىترتيب، هايدگر 
ی جامعه"كرده و فراروی ) گوهر گنديده(از اوضاع موجود فكری گرا است كه البته در يک حركت آليستى هگل ارادهايده

 به بيان ديگر، ٨٢.آورده است تفكر ناب ديالكتيكى پديد  ازرا به صورت وحدت سوژه با ابژه و يک محصول" يافتهآشتى

ی خود را بر اساس شمارد و جهت عبور از آن فلسفهرا اصوًال محصول توليدات متافيزيكى مىسوژه گرايى هايدگر اراده
  :دكنعريف مىرا ت" وجوددرجا"و " وجود"وی به شرح زير معنى مفاهيم . كندمتكامل مى ٨٣"وجوددرجا"از " وجود"تمايز 

به ") درجا("چنين مناسبت ذات انسان نسبت به آمادگى پذيرش وجود تا رابطه وجود نسبت به ذات انسان و هم»

انتخاب " وجوددرجا"سم صورت يک واژه گرد آيند، برای بخش ماهوی كه در آن انسان به عنوان انسان قرار دارد، ا
به عنوان اسم كوچک برای " زمان"جا كه نيست، تا آن" زمان"چيز ديگری به غير از ] در حالى كه وجود. (...) [شده است

  ٨٤«.شودكه حقيقت ذات وجود و خود وجود استمىاستفاده حقيقت وجود 

در پرتو زمان و توسط " وجود"، زيرا نزد هايدگر ابژكتيو و ماترياليستى مواجه نيستيم" وجود"جا با يک ما اينبنابراين 
ی هايدگر نزد برخى از با وجودی كه فلسفه. گيردشود كه البته يک شكل سوبژكتيو به خود مىمتفكر مى" وجوددرجا"

 توليد ی عزيمت وید، اما نقطهآيمىبه حساب ی اروپای غربى ى در فلسفهمتافيزيك ذهنيت یكارشناسان آثار وی خاتمه

                                                 
٨٠ Vgl. Heidegger, Martin (١٩٦٠): Was ist Metaphysik? ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١٩  
٨١ Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein und Zeit, ٨. Auflage, Tübingen, S. ١١ 

آرمان و انديشه، جلد ، در ديالكتيكى زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٨٢
   ادامه، برلين، و٩٩ی دوازدهم، صفحه

، در ی سياسى هگل و ماركسدر انديشه مزدیی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار دولت و جامعه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٢٣٧آرمان و انديشه، جلد يازدهم، 

٨٣ Sein und Dasein 
٨٤ Heidegger, Martin (١٩٦٠): Was … ebd., S. ١٣f., ١٧ 
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دهد، بدون تميز مى") وجود("و معنى ") وجوددرجا("وی ميان انسان . متافيزيک استدوگانگى سوژه و ابژه، يعنى تدارک 
" وجوددرجا"اصوًال درخود نيست و به " وجود"به نظر وی .  آگاهى را متكامل كرده باشدباكه اصوًال ديالكتيكى هستى اين

ی مادی و هستى ليكن هايدگر در مورد زمينه. را متفكر شود" وجود"ت كه قادر اس" وجوددرجا"نياز دارد، زيرا تنها 

  .شماردمىدريافت الهام و ارگان تحقق آن آدرس را انسان  ،ماند و به جای آنخاموش مى" وجوددرجا"ماترياليستى 

 گويداز سوی ديگر مىاست و آماده برای دريافت الهام " وجوددرجا"كند كه هايدگر از يک سو تأكيد مىبه اين ترتيب، 

را در موجويت " وجود" وی ذات ٨٥.ندارند" وجود"دارد، در حالى كه خدا و فرشته هستند، اما " وجود" فقط انسان كه

سازد كه در ذات آن به صورت كلى و در تفكر آن به صورت به خصوص، يعنى در مستقر مى) انسان" (وجوددرجا"
خود را متفكر " وجود"ش كلى هايدگر بر اين اساس است كه موجود چگونه پرس. شود متمايز مى"ممانعت" و "انجام"

 ی خودتحت حاكميت اراده، زيرا است، مأيوس و مستأصل نگران )"وجوددرجا"(انسان مورد نظر وی " وجود "شود؟مى

، در نتيجه شودمحسوب مى ىمتافيزيكتوليدات محصول دروغ و ی وی در فلسفهگرايى اراده جا كه و از آنقرار گرفته
به بيان ديگر، انتقاد . كندبيان مى" فراموشى وجود"مفهوم را با مضمون آنكه شمارد مىپوچ هيچ و را " وجود"هايدگر 

منجر به يک " قتل خدا"از طريق ها آنآيد كه ئيسم و نهيليسم در جهان مدرن وارد مىآتهه هايدگر از اين زاويه ب

 اند كه متناقض با امكان دگرگونى واقعى و در نتيجه محصول افكار متافيزيكىوبژكتيو شدهسگرايى ارادهافسارگسيختگى و 
را به شمارد كه مضمون آنمى" وجود"شناسى بنيادی را يک متد مناسب جهت درک  بنابراين هايدگر هستى.هستند

  :سازدشرح زير برجسته مى

  ٨٦«.كندد، در مضمون خود تكامل نوسان وجود را درک مىشناسى بنيادی جهت تفسير وجوبه اين عبارت تكليف هستى»

 فلسفى چنان ی زمانمند و در نوسان است، در نتيجه وی از مفاهيميک مقوله" وجود"جا كه نزد هايدگر معنى از آن

ويم شجا با اشكال شبه مشخص مواجه مى ما اين٨٧.ذاتى دارندهم معنى استعالئى و هم درونانگاری كه كند استفاده مى

زيرا نامد، شناسى بنيادی مىتحليل خود را هستىروش هايدگر . دهندی وی مىكه يک پيچيدگى به خصوصى به فلسفه
شناسى  از طريق روش هستى در حالى كه وی. از انسان است"ابژكتيو"رسى به يک تعريف دستوی فلسفى ی انگيزه

با ، زيرا هايدگر شويممىبا آپريوريسم مواجه نزد وی نيز ما  ليكن ،گيردمىرا به باد انتقاد " وجود "آپريور علم ،بنيادی

به بيان ديگر، . ماردشمىكامًال منطقى را  آناما وجود انسان مورد نظر خود، فقدان شواهد تجربى و تاريخى برایوجود 
دهد كه انگاری ىشناسى بنيادی يک مفهوم ارزشمند و اسمى را به يک انسان تخيلى نسبت مهايدگر از طريق هستى

به غير از جا ما اين. های واقعى بايد به سوی آن سمت بگيرندوجود دارد و انسان و تاريخى واقعىتجربيات  خارج از

 به اصطالح مواجه هستيم، زيرا هايدگر يک آگاهى سوبژكتيو را به يک انساننيز با جابجايى سوژه با ابژه آپريوريسم 
كند، بلكه به شرح زير نمىكتمان را نه تنها خود ى و اسرارآميز  هايدگر اين روش متافيزيكالبته. دهدنسبت مى" ابژكتيو"

   :گذاردبر آن صحه مىنيز 

                                                 
٨٥ Vgl. ebd., S. ١٥ 
٨٦ Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein … S. ١٩ 
٨٧ Vgl. Schwan, A. (١٩٦٥): Politische Philosophie im Denken Heidegers, Köln / Opladen, S. ٤٣ 
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در هيچ زمانى مانند زمان ما انسان تا اين . دانست كه انسان چيستهيچ زمانى تا به امروز به اين اندازه كم نمى(...) »
شود كه همراه و حمايت مىدر تحليل موجوديت وجوددرجا يک تكليف (...) » ٨٨«.اندازه مورد پرسش قرار نگرفته بود

آن بايد . كه بايد قابل مشاهده باشد آن هويدا كردن آپريور] يعنى: [فوريت آن چندان كمتر از خود پرسش وجود نيست

  ٨٩«را به بحث فلسفى بگذارد" انسان چيست"بتواند پرسش 

شويم كه ماركس با تكامل  مواجه مىىجا با همان اشكال متافيزيككند، ما اينمىی نقاد مالحظه گونه كه خوانندههمان

به اين دليل كه نوسان و زمانمند بودن معنى . ه بودها فراروی كرداز آنخود ماترياليسم ـ تاريخى ديالكتيكى تئوری 

كند كه بر اين نكته تأكيد مىهای فلسفى ـ اقتصادی خود ماركس در جزوه.  نبوديک امر ناشناختهبرای وی " وجود"
شناسى  انساندر اين زمان هنوز تحت تأثيرالبته وی  .خود را نيافته و يا دوباره از دست داده استهنوز يا انسان دينى 

ی كتاب ماكس از مطالعهی ماترياليستى فويرباخ قرار داشت كه البته پس در فلسفه" نوع ماهوی"مفهوم انتزاعى و 

 آن پى برد و با تدوين تزهای فويرباخ و تكامل مفهوم ىبه مضمون متافيزيك" تنها كس و مالكيتش"ن  عنوااشتيرنر با
به اين ترتيب، ماركس . دست يافتكه ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، ی بورژوايى جامعه" حركت واقعى"به  "پراكسيس"

 خواند، در حالى كه از فلسفه "همبستری عاشقانه"نند را ما آنورا متكامل كرد " علم مثبت"، يعنى "حركت واقعى"دانش 

  ٩٠.ياد كرد "خودارضاعى"به عنوان 

" وجود"يابيم، زمانى كه وی هايدگر مىی فلسفهشناسى به خصوص در انسانآثار خودارضاعى را به وضوح تمامى ما 

يالكتيكى ماركس از انسان به عنوان در حالى كه ماترياليسم تاريخى ـ د. خواندمىهيچ و پوچ  را )"وجوددرجا"(انسان 

شكل مهمواره با به شرح زير است كه " موجود نگران"ی هايدگر يک كند، انسان در فلسفهعزيمت مى" موجود فعال"
  :كنددست و پنچه نرم مىمرگ 

 ٩١«شودىشناسى ناب موجوديت از آن استفاده مكند كه به صورت هستىاين وجود معنى عنوان نگرانى را برآورده مى»

مطابق با تاريخ كه در نگرانى ريشه دوانده، وجوددرجا به صورت تاريخى ـ واقعى و تاريخى ـ غيرواقعى موجود (...) »
   ٩٢«.ی تاريخى بودن وجوددرجا استی پوشيدهانتهای زمان، زمينهدر وجود واقعى در مرگ، يعنى . (...) است

مواجه ") وجود("آليستى وجود آن با معنى ايده") وجوددرجا("ژه  با يک گسل ميان ماهيت ماترياليستى سوجاما اين

به اين صورت كه . شودهستيم كه طبق معمول از طريق اشكال دينى، فلسفى، ايدئولوژيک، خالصه متافيزيک پر مى
ى ها متناهى است، در حالى كه پيدايش جهان هستآنعمر ها و محصول فعاليت آگاه انسان" يافتهموضوعيتجهان "

كه اولى محسوس و سوبژكتيو و دومى محسوس و ابژكتيو است، جا از آن. باشدمىنامتنهاهى  عمر آن محصول حادثه و

جهت تحقق منافع مادی و تحكيم جايگاه اجتماعى شوند كه  گشوده مىى اشكال متافيزيك توليددر نتيجه در و دروازه برای
                                                 
٨٨ Heidegger, Martin (١٩٣٤): Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt am Main, S. ١٩٩ ,٢٣٥f. 
٨٩ Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein … S. ٤٥ 

، در آرمان و "ماركسيسم ايرانى"از بحران  كاتى جهت فرارویتئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح ن): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٩٠
   ادامه، برلين٧ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه

٩١ Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein … S. ١٩٢ 
٩٢ Heidegger, Martin (١٩٣١): Sein und Zeit, ٣. Auflage, Halle, S. ٣٨٦, und 
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung der Vernunft, Berlin, S. ٤٠٨ 
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شود مىعمل  وارد های ضعف معنائى انسانهمين نقطهمنظر از مشخصا هايدگر نيز . اين گسل را پر سازندی حاكم طبقه
، يعنى با خطر مرز بيرونىبا " وجوددرجا"اين صورت كه به . كندی خود پر مىو اين گسل را از طريق متافيزيک ويژه

وی ی فلسفه  درشناسى بنيادیهستىروش  كه مد نظرآيد پديد مى" موجود نگران" و بعدًا آن كندتالقى مىمرگ خود 

ها و به امكانات و عى انسانكه چرا هايدگر به مضمون زندگى واقاول اين. دنآيپديد مىدو پرسش بالفاصله جا اين. است
 دوم پردازد؟نمىاجتماعى  رفاه  وفرهنگسالمتى، امنيت،   مسكن،معيشت،كار، : ها مانندشرايط زيست اين جهانى آن

نه هايدگر ی فلسفهپس چرا كشد، به پيش مىنيز جهان اخروی و وجود خدا را پرسش  معموًالكه ی مرگ كه مسئلهاين

 دليل ايمان به خدا را از يک سو،وی  ٩٣؟گيردمى هانسبت به آنقاطع يک موضع نه  پردازد ومشخص مىائل به اين مس
شود كه تفكر  ديگری مدعى مىدر جایوی  ٩٤.كندئيسم را رد مىشمارد و از سوی ديگر، آتهمىانسان تفكر محدويت 

 وقتاتفاقى و در يک به صورت ليكن خدای قديمى و يا يک خدای جديد ، تر استنزديکبه مراتب بدون خدا به خدا 

 "فراموشى خدا"برابر با را " فراموشى وجود"زمان وی هم ٩٥.گرددمهيا  بايد  و شرايط ظهور آنكندنمىنزول از خفا معين 
ی سوژه" وجوددرجا"يعنى با وجودی كه . شودمحسوب مى" وجوددرجا"ضعف خرد نزد وی  كه دليل آنشمارد مى

. شودمى" حقيقت وجود"مانع شناخت و " وجود" پوچى  ماهيت زمان منجر به، ليكناست كشف و شناخت حقيقت

  :دهدهايدگر مضمون حقيقيت را به شرح زير توضيح مى

 اصوًال هر حقيقتى فقط  وقوانين نيوتن، اصل تضاد (...) زه كه وجوددرجا استجا و تا آن اندا، تا آن"فقط هست"حقيقت »

قبل از وجوددرجا اصوًال وجود نداشت و پس از وجوددرجا اصوًال . هستجايى واقعى است كه به صورت وجوددرجا تا آن

 بوده تواندنمىكشوف ف و منه حقيقت بود و نه حقيقت خواهد بود، زيرا آن به صورت استنتاج، كش] يعنى[نخواهد بود، 
   ٩٦«.باشد

گونه كه همانيعنى . شناسى مواجه هستيمجا با يک مشكل شناختكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

آپريور " وجود"ی زمين را كشف كرده، انگاری كه هايدگر نيز به حقيقت يک قانون جاذبه" وجوددرجا"به عنوان نيوتن 
است محصول يک خطای فلسفى " فراموشى وجود"به نظر وی . عبور كند" فراموشى وجود"ی  مسئلهت كه ازپى برده اس

 حاكميت  ازو جهت عبور از آن بايد بيشترين فاصله راشود مىمنجر به يک بنبست مستدل و كه با استناد به خردمندی 

شويم كه از بطن ماهيت متضاد نظام  و تصور مواجه مىجا دوباره با دوگانگى واقعيتما اين. گرفتگرايى بر اراده اراده
نظم  آثار انحطاط اضمحالل تفكر واز اين منظر  .گيرد به خود مىگريزجهانشكل يک   وگرددمىعالى داری متسرمايه

                                                 
به اين صورت كه وی نه تنها . ی خدا محصول يک انحراف فلسفى و سيستماتيک است بنا بر تحليل برتشكن كوتاهى هايدگر از طرح مسئله ٩٣

در حالى كه وی . ى كندرا مخفگذارد كه اشكال متافيزيک آنی خود را ناتمام مىشود، بلكه اصوًال فلسفهمانع پرسش پيرامون جهان اخروی مى
به . ی خود را به زبان متافيزيكى نسبت دادرا منتشر نكرد، اما دليل شكست فلسفه" زمان و وجود"و " وجود و زمان"های سه بخش از كتاب

  . «با كمک زبان متافيزيكى به نتيجه نرسيد(...). تفكر "اين معنى كه 
Vgl. Brechtken, Josef (١٩٧٢): Geschichtliche Transzendenz bei Heidegger – Die Hoffnungsstruktur des 
Daseins und die gott-lose Gottesfrag, in: Monographien Zur Phlosophischen Forschung, Bd. ٩٩, Meisenheim 
am Clan, S. ٢٩ ,٢٢ ,١٣f., ٧٢ ,٤١f., ١٠٦ 
٩٤ Vgl. Heidegger, Martin (١٩٥٧): Identität und Differenz, ٢. Auflage, Pflingen, S. ٥١f. 
٩٥ Vgl. Heidegger, Martin (١٩٥٧): Holzweg, ٣. Auflage, Frankfurt am Main, S. ٢٤٩f. 
٩٦ Heidegger, Martin (١٩٣١): Sein … ebd., S. ٣٧, und 
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ٣٩٣ 
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نگران حاكميت خود است و جهت  ،طبقه مستأصلبه اين صورت كه يک . دنگرد به كلى عريان مىی بورژوايىجامعه
فعال   متشكل وپديد بياورد و در ساختار حزبى" ىی ضد انقالبسوژه" بايد اوباش و اراذل را به صورت  سياسى خودبقای

-مىمواجه ی بورژوايى جامعه" حركت واقعى"و جهان مدرن ی اكنش فوق ارتجاعى به روحيهجا با يک وما اين. سازد

است و تدارک در مسير خودآگاهى  تجربيات نبرد طبقاتى در پراكسيس مولد و" انقالبىی سوژه"در حالى كه . شويم
به اين صورت كه كارگران مزدی كه به انقياد . را نيز پديد آورد، بايد قوای سركوب آنبيندرا مىتشكيل يک نظم نوين 

را در رنوشت خود س از منافع طبقاتى خود عزيمت كنند، اند، مجاز نيستند كهمحصول كار خود، يعنى سرمايه در آمده

  .دست بگيرند و اهداف اين جهانى خود را با اتخاذ ابزار مناسب متحقق سازند

، جعل كردن فلسفهقتصادی اغير  كه معموًال از طريق اثبات شود" ی انقالبىسوژه"جا بايد نخست ناتوانى پيداست كه اين

كه مانعى در برابر آيد مىپديد قاتى طبمنطق و  شناخت ن نسبى كرد،ايجاد دوگانگى در تاريخ واقعى و ماترياليستىو 

كه ببرند به اين مسئله پى به بيان ديگر، كارگران مزدی نبايد . گرددبنا كارگران مزدی  و خودآگاهى هااستقالل انسان
ها از اين آگاهى كذب عبور كنند و در پراكسيس آنو اگر ها است آن  خودگاهآمحصول فعاليت  "يافتهموضوعيتجهان "

ی هايدگر در اين ارتباط فلسفه. دنآوراز جهان موجود يک جهان ديگری را پديد مى، دنبه خودآگاهى برسقاتى نبرد طب

پوچ و افكارش به كلى " وجودش" انگاری را كه" وجوددرجا"به اين صورت كه وی . كند را بازی مىيىيک نقش به سزا
. كندمىتشكيالتى و فعاليت " بازگشت"گريز معطوف به نو جهای انفعالى طهقمرگ است، از يک نخطر همواره مواجه با 

را نيز به خوبى با خبر است و آننيز شويم كه البته خود هايدگر از آن بازی ديگر فلسفى مواجه مىجا با يک شعبده اينما

  :  كندبه شرح زير توجيه مى

گرايى اخراج ی سوژهاثر پرسش از حوزه" زمانوجود و "كسى كه آماده است كه واقعيت امر ساده را ببيند كه در كتاب »

 ،ی وجوددرجا از نگاه دائم آتىبه مراتب بيشتر تنها تجربه] يعنى[شناسى فاصله گرفته، شده، كه از هر پرسش انسان

پرسش " وجود و زمان"پذيرد كه آن در كتاب زمان مىكننده است، وی همبه پرسش وجود معيار تعيين] يعنى آپريور[
وجود كه به مراتب بيشتر از خصلت زمانى حظور وجوددرجا . ی انسانى بماندی سوژهتواند قائدهنمى" وجود"رد در مو

چنين تفكر يک برگشت هم" وجود و زمان"ی پرسش وجود در كتاب بنابراين حاال در قائده. كندنقش گرفته، اقدام مى

از " وجود و زمان"گاه كتاب البته از اين طريق هيچ. كند مىبيان شده است كه اقدام خود از بازگشت را متناسبًا مجاز
با يک روش " وجود و زمان"در برابر در تفكر از بازگشت طرح مسئله در كتاب (...) كند طرح مسئله صرف نظر نمى

جوددرجا را چنين تعيين كافى واين تكامل هم. تواند به كمال برسد كه تمام را ببيندتنها كسى مى. شودمصمم تكميل مى

  ٩٧. متفكر شده استنآورد، يعنى ماهيت انسان كه توسط حقيقت وجود همچوپديد مى

-گرايى، بلكه از بنبست فلسفهجا نه از بنبست خردمندی و ارادهكند، هايدگر اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

به عنوان يک " وجوددرجا"ادی خود به مضمون شناسى بني وی با استناد به هستىدر حالى كه. دهدی خود گزارش مى

مرگ به انفعال كلى كشيده بود، هم خطر و هراس از " وجود"را با استناد به پوچى دست يافته و آن" موجود نگران"
جايى كه از علم روانشناسى انتقادی بر  تا آن.سازددوباره فعال مى" بازگشت ":اكنون با اتخاذ يک مفهوم فلسفى مانند

                                                 
٩٧ Heidegger, Martin (١٩٦٧): Vorwort zu W. J. Richardson, Den Haag, S. XIXf 
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گونه تعمق انتقادی مفهوم نيستى، يعنى خودكشى است، در حالى كه هايدگر بدون هيچ" وجود"يد، محصول پوچى آمى
ی در فلسفه" بازگشت"اين البته .  كه به آن نتايجى برسد كه نياز داردكندی خود ادغام مىرا در فلسفه" بازگشت"

 را "بازگشت"وی . نيستاست، فردی ی ارادهاتخاذ سوژه كه همراه با  مستقل  وخردمندفعاليت هايدگر به معنى 

 مفهوم .نيست و اين جهانى اين تفكر هم يک تفكر انتقادیليكن . دهدمىنامد كه فراخوان به تفكر  مى"وحى"يک محصول 
، بتغيعلت را  است كه وی آن"فراموشى وجود"و غلبه بر " وجود"تخريب نى به معی هايدگر در فلسفه" بازگشت"

ی فلسفى را يک پنجره" بازگشت"در حالى كه هايدگر با استفاده از مفهوم  ٩٨.شماردمى" وجوددرجا"و انفعال سقوط 

خواند كه به معنى يک درک نوين از مىبرابر با دگرگونى تفكر را ماهيت زمان ، ديگشامى" وجوددرجا"جهت فعليت 
  :ودش ناميده مى"ابتكار وجود" حقيقت و تاريخ است و به شرح زير

جا كه ما تاريخ را به ی ابتكار وجود نه پاسخ، بلكه يک پرسش است، به خصوص پرسش از ماهيت تاريخ، تا اينواژه»

زمان كند، در حالى كه هموجود خود را به ما ارسال مى(...) شويم صورت وجود و ماهيت از موضع وجود متفكر مى
های متفاوت ابتكار هر كدام در دوران" وجود"و " وجود(...) "كند مىرا در دوری پنهان سازد، آنماهيت خود را دور مى

  ٩٩«.دنگوي چيز ديگری مى،خود

ابتكار "به اين صورت كه . شويممواجه مىاولويت سوژه چنين  جابجايى سوژه و ابژه و همبانزد هايدگر دوباره ما بنابراين 
پرسد و تفكر تاريخى مى تاريخ  ماهيتخود را از" وجود"حقيقت " وجوددرجا"شود كه به اين موضوع خالصه مى" وجود

جا گذشت زمان يک نقش عمده اين. داردبر مىرا متفكر شده است، آن قبًال هايدگرخود آپريور كه " وجود"يک پرده از 

هايدگر  نزدليكن . گرددعريان مى" وجوددرجا"برای " وجود"حقيقت انگاری گيرد، زيرا در پرتو آن است كه به خود مى
 "زمان عاميانه"به اين صورت كه وی ميان . سازندها مىاست و نه تاريخ را انسانزمان به معنى گذشته، حال و آينده نه 

با ظهور و " تاريخ واقعى"و " زمان حقيقى"برای وی . دهدتميز مى" تاريخ واقعى" با" جانبىتاريخ " و "زمان حقيقى"با 

  : شود كه نقش آن به شرح زير استخواند، آغاز مىمى" مرد"ا رتحت تأثير يک رهبری كه وی آن

اين گسست مدام از . (...) كند، در بى انتهايى و پوچى روزمرگى غير واقعىوجوددرجا از خود در درون خود سقوط مى»

روزمرگى ، به اين ترتيب(...) شود  اغفال هميشگى وجوددرجا است كه همراه با شيفتگى مجذوب مرد مىنوقايع و همچو
ی وجود در جهان معين گردد كه حظور غلط، پرت، تحريف و طراحى شدهتواند به صورت مىميانگين وجوددرجا 

  ١٠٠«.ی وی در وجود خود نزد جهان و در همراه بودن با ديگران جهت امكان وجود خود استمسئله

يک انسان مستأصل " موجود نگران" عنوان كند، انسان مورد نظر هايدگر بهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

انسان "وی در اين ارتباط از يک . بيندنمىدر برابر خود است كه از شرايط موجود به تنگ آمده و راه پس و پيش 
، يعنى تحت " حقيقىزمان" و در روند " واقعىتاريخ" بلكه در پرتو ،راند كه البته نه در پراكسيسنيز سخن مى" ميانگين

                                                 
٩٨ Vgl. Schwan, A. (١٩٦٥): Politische … ebd., S. ٣٥f.  
٩٩ Heidegger, Martin (١٩٥٨): Der Satz vom Grund, ٢. Auflage, Pfulingen, S. ١٠٩ 
١٠٠ Heidegger, Martin (١٩٣١): Sein … ebd., S. ١٨١ ,١٧٨, und 
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ٤٠٠ 



٣٤ 

 

به اين معنى كه انسان چگونه به . موجود بودن در جهان است" وجوددرجا" موضوع ١٠١.رسدبه بلوغ مى" ردم"تأثير 
كند و  از مرگ چه نقشى را در رفتار آن ايجاد مى؟ نگرانىكندرا چگونه تجربه مىو آنشود جهان موجود وصل مى

     ١٠٢؟بردپى مى"  وجودحقيقت" چگونه به" وجوددرجا"

مرگ به يک خطر از " وجوددرجا"شناسى بنيادی عزيمت كرده و با استناد به نگرانى دگر از يک هستىدر حالى كه هاي
آپريور دست يافته است، ليكن نزد وی هيچ اثری از دوران طفوليت، نوجوانى، جوانى و تجربيات اجتماعى و " وجود"

-مىكه چگونه يابد اتمه مى به اين مسئله خجا تنهاموضوع فلسفى هايدگر اين ١٠٣.شودمشاهده نمى" وجوددرجا"طبقاتى 

 .كرد  و فعالدهى سازمان حزبى در يک تشكيالت متمركزوقاطع  سياسى رهبريک مستأصل را مجذوب انسان يک توان 
منجر به دوگانگى در ابعاد " زمان عاميانه"با " زمان حقيقى"و " تاريخ جانبى"با " تاريخ واقعى"وی از طريق تمايز ميان 

ی متضاد يک جامعهگويى و خودتناقضگسيختگى  م هگردد و از طريق دوگانگى كه البته به دليل ازو تاريخ مىزمان 

 از سازد كهمىقاطع   سياسى خود، يعنى يک رهبر ذهنىمتعالى شده است، سوژه را معطوف به محصول فعاليتطبقاتى 
كه انسان را به ياد جهانى مواجه هستيم ک دين اين جا با يما اين. كندمىفرمايى بر آن حكمطريق تشكيالت حزبى 

جهان "ها نيستند كه از طريق فعاليت آگاه خود انگاری كه اين انسان. اندازددر اديان ابراهيمى مى" رستگاری روح"

ست ا" مرد"يابند، بلكه اين جذابيت يک آورند و تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مىپديد مىرا  "يافتهموضوعيت
سوژه ی هايدگر پيداست كه تحت تأثير فلسفه. سازدرا مملو از معنى مىآن" وجود"دهد و هويت مى" وجوددرجا"كه به 

 يک رهبر معطوف بهديگر دينى ل ااشكدر پيروی از و شده و تاريخ واقعى خود مجزا نبرد طبقاتى از پراكسيس 

" فراموشى وجود"و " وجوددرجا"گرايى سوژه منجر به گمراهى دهانگاری كه خردمندی، استقالل و ارا. گرددخودساخته مى
گرايى را محصول  در حالى كه هايدگر اراده.است" مرد"ی پيروی از ارادهانسان " رستگاری روح"و تنها راه اند شده

و شرايط تمكين  كشد مىقاطع كه همه را به تبعيت از خود سياسى ی يک رهبرشمارد، اما با ارادهتفكرات متافيزيكى مى

 اين است كه آن" فراموشى وجود"از " وجوددرجا"شرط عبور ليكن پيش. نداردآورد، هيچ مشكل فلسفى ها را پديد مىآن
 "بازگشت"و پيام " خطای وجود" از الهامبا گوش شنوا ، آپريور منور گردد" وجود"از طريق يک ، صدای وجدان را بشنود

ايدگر ی ه در فلسفه"خونسردی"مفهوم . سپری سازد "خونسردی"آرامش و سخت را با  و يک دوران بپذيردو شنيده را 

را " وجوددرجا "را ممكن و" ابتكار وجود"در اين ايام  ، زيرانه فعليت دارد و نه منفعل است كه به معنى انتظار است
  :گرددماده مىآ" وجودقيامت "آن به شرح زير برای وقوع كه  ١٠٤كندمى" وجود حقيقت"معطوف به چنان 

                                                 
١٠١ Vgl. Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein … ebd., S. ٤٣f., ٣٢٦ 
١٠٢ Vgl. ebd., S. ١٩٢ 

شناسى شناسى و زبانهای روانشناسى به تئوریوی در نقد شناخت. ياد كرد" ايده و انگيزه"جا از اثر هابرماس با عنوان  از جمله بايد اين ١٠٣
" انگيزه"شوند كه در روند شناخت ها باعث مىرسد كه تجربيات به خصوص دوران طفوليت و نوجوانى انسانه اين نتيجه مىكند و برجوع مى

ها تحت تأثير تجربيات دوران نوجوانى و جوانى خود و نه نگرانى از مرگ است كه به به بيان ديگر، تمامى انسان. گرددمستقر مى" ايده"قبل از 
  .نديابشناخت دست مى

Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 
١٠٤ Vgl. Heidegger, Martin (١٩٦٠): Gelassenheit, ٢. Auflage, Pfulingen, S. ٣١ ,٢٧f., ٥٠ ,٤٤f. 



٣٥ 

 

ايم كه به زمان ی زمانى از تاريخ قرار گرفتهترين دگرگونى تمامى جهان و محدودهآيا ما پيشاپيش يک روز از هولناک»
ما قيامت وجود را در معنى (...) ايم؟ وابسته است؟ آيا ما در عصر پيش از يک شب به سوی يک صبح جديد قرار گرفته

خود اين يک دوران از قيامت . شودر آن وجود تاريخى پديدارشناسى روح متفكر مىشويم كه دمتناسب آن متفكر مى

گرايى بالشرط به اراده، خود را در آخرين  اراده وگرايى مطلقجايى كه وجود به صورت سوژهسازد، تا آنوجود را مى
ر از منظر قيامت وجود متفكر اگ. شودكند، جمع مىاز طريق متافيزيک كه ماهيت را منقوش مى] يعنى[وجود كنونى، 

باشيم و امروز بياموزيم كه اين صعود را از اين همچون صعود گذشته شويم، پس ما بايد يک روز در انتظار صعود آتى 

   ١٠٥«.موضع متفكر شويم

، يعنى عبور از متافيزيکشناسى بنيادی هايدگر ی هستىدر حالى كه برنامهكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

تا فالطون ا دوران  از رای متافيزيک كه تاريخ اروپاخواهد به اصطالح دايره و وی مىگرايى سوژه استی ارادهتخطئه

را " وجوددرجا"از سوی ديگر، ليكن وی فلسفى را تدارک ببيند، و يک آغاز نوين  ، در هم بشكندستاكرده احاطه نيتچه 
آيند، در نتيجه پديد مى" مرد"تحت تأثير " زمان حقيقى"و " تاريخ واقعى"جا كه از آن. كند مى"قيامت وجود"معطوف با 

است كه افكار و  و كاريسماتيک ی فلسفى هايدگر تدارک يک ذهنيت جهت ظهور يک رهبر قاطعروشن است كه انگيزه

، گيردكل دينى به خود مىجا موضوع رهبری يک شاين. كشدی عمومى را به انقياد اهداف سياسى و نظامى خود مىاراده
توجيه فلسفى اين حماقت كه مضمون و هدف . دهدنسبت مى" مرد "را به تاريخى  خدابشر وناجىزيرا هايدگر نقش يک 

به " وجوددرجا"، معطوف شدن "فراموشى وجود"اصلى آن تدارک قوای ضد انقالب است، با ضرورت عبور از 

هايدگر نه تنها از ی فلسفهپيداست كه . گيردصورت مى" قيامت وجود"پذير نا اجتنابو وقوع" حقيقت وجود"آپريوريسم 
به خصوص به اين دليل كه . دهدقرار مىتأييد مورد ممكنه ترين شكل در زشت راآنكند، بلكه عبور نمىمتافيزيک 

كه از طريق " دوجو"وجود، بلكه از آن از ذاتى درونماترياليستى و وی نه از طريق يک پرسش نزد حركت فلسفى 

وجود "يان در حالى كه هايدگر م. كندشده است، عزيمت مى" فراموشى وجود"منجر به به اصطالح و متفكر " وجوددرجا"
يک رهبر مقتدر و به بيند كه در اين نمىرا گونه اشكال فلسفى ، هيچدهد تميز مى"وجود بنا بر واقعيت" و "بنا بر امكان

  :الهويت دهدی به شرح زير جنبهسياسى  عقاط

ها خدا از خفا در ذات خود فرمايى آندر حكم. دهند دست تكان مى]به عموم [خدايگان فرستادگان الهى هستند كه»
  ١٠٦«.كندی آن با حاظران را غير ممكن مىشود كه هر گونه مقايسهظاهر مى

 كه در يک بستر تاريخى مدرنجهان خود را به صورت يک واكنش فوق ارتجاعى به يک ی فلسفه ترتيب، هايدگر نبه اي

اين جهانى شده و با استناد " دوران كپرنيگى"و فرهنگى مشخص رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را تجربه كرده، با 
ی وی تدارک موضوع اصلى فلسفه. كنداست، متكامل مىدست يافته ی طبيعت به مضمون سوبژكتيو انسان به فلسفه

ی دموكراسى ليبرال، افكار  با تخطئههای دنيوی را به اسارات متافيزيک بكشد وكه انسانيک دين اين جهانى است 

امتناع نابراين ب. توتاليتر آماده سازدمتمركز تحت نظر يک رهبر يک دولت استقرار بورژوازی را در جهت ضرورت 

                                                 
١٠٥ Heidegger, Martin (١٩٥٧): Holzweg … ebd., S. ٣٠٠f. 
١٠٦ Heidegger, Martin (١٩٥٩): Vorträge und Aufsätze, ٢. Auflage, Pfullingen, S. ١٧٧ 



٣٦ 

 

نقص فقط محصول يک  و ىهای زبان متافيزيك محدوديتخدا به دليلوجود در مورد از طرح پرسش هايدگر 
 بيند كه به عنوان ناجىيک رهبر خدابشر را مىتوجيه ، زيرا وی به صورت عريان تدارک فلسفى نيستسيستماتيک 

وداع با "وی در اين ارتباط از . سازدمتحقق مى" قيامت وجود"از طريق را " حقيقت وجود"و كند ظهور مى "وجوددرجا"

از وقوع  ١٠٧"داينون"و " كايروس ":و با استناد به مفاهيم اساطير يونانى ماننديد گوسخن مىنيز " ی وجودتاريخ پوشيده
 از یما نزد هايدگر با تصور. دهدخبر مىالعاده خشن تشكيل يک نظام فوقزمان مناسب و شرايط مطلوب جهت يک 

جا بايد بر اين .اندازدمىهيمى در اديان ابراموعود زمان شويم كه انسان را به ياد مواجه مىتوتاليتر دولت استقرار يک 

خشونت نيست، زيرا ضرورت استقرار يک ی هايدگر ع اصلى فلسفهوموض" رستگاری وجود"اين نكته تأكيد شود كه 
مورد نظر وی چنان حاكميت . سازدوی را مىحركت فكری هدف اصلى است كه  خشن العادهو حاكميت فوقهوالناک 

غير قابل های گذشته كه با دورانكند مىاقعى انسان را دچار وحشت وشود و مىاعمال " وجوددرجا"بر روح و جسم 

محروميت و خوف، نزديكى و دوری، ملموسى و پنهانى خواص اين حاكميت بالمنازعه هستند كه با استناد . مقايسه است
و از اين بابت، شمارد به اين صورت كه وی ذات انسان را خشن مى. دنشوشناسى بنيادی هايدگر توجيه مىبه هستى

-مىانسان ذاتى خشونت الزم و ملزوم اين نيز  را العاده خشنزمان مناسب و شرايط مطلوب جهت تشكيل يک نظام فوق

حقيقت "و به يک عزيمت كرده نگران " درجاوجود"در حالى كه هايدگر از يک . گرا است اصوًال خشونتشمارد كه
، يعنى تشكيل خشونت هوالناک و بى امانيک را نيز به صورت ن ابزار تحقق آناكنوآپريور دست يافته است، هم" وجود

به نظر وی خشونت اين . كنداست، توجيه مى قرار گرفته توتاليتر كه تحت رهبری يک ناجى خدابشرو يک دولت مقتدر 

ديگر تعلق و چنان به يکه هستند تديگر نزديک و در هم آميخالعاده با خشونت ذاتى انسان كامًال به همحاكميت فوق
خشونت ترين خشننياز به  به بيان ديگر، انسان كه در ذات خود خشن است، .استها ناگسستنى ی آندارند كه رابطه

حقيقت " تنها از طريق اعمال اين خشونت بالمنازعه است كه .مستولى شودآن  خود را مهار سازد و بر خشونتدارد كه 

- خشونت در برابر خشونت قرار مىجا اين. دهدخاتمه مى" فراموشى وجود"شود و به مىاعمال " وجوددرجا"بر " وجود

      ١٠٨.ناپذير استهايدگر يک جنگ اجتنابگاه گيرد كه از ديد

كار ها را ذاتًا گناهدين مسيحيت نيز انسان. كنيمجهانى آن مشاهده مىجا تمامى ابعاد دين مسيحيت را در شكل اينما اين

ی تفكر فعال هايدگر نيز با همين انگيزه در حوزه. را توجيه كندها  آنكه مجازات اخروی و حاكميت كليسا برشمارد مى
قرون سياه به دوران و جامعه را تخطئه كند را دموكراسى ليبرالى نظام جهت حفاظت از منافع بورژوازی شود كه مى

گرايى و چار نگرانى از مرگ، ضعف خرد، متافيزيک ارادهدر حالى كه وی انسان را د. بازگرداند  اوليهوحشتوسطا و 

، "انتظار"، "بازگشت":  مفاهيم فلسفى مانندرا به انفعال كامل كشيده است، بعدًا از طريقكرده و آن" فراموشى وجود"
يامت ق"كه البته ملزومات ظهور يک ناجى خدابشر و يک رهبر توتاليتر هستند، شرايط " ابتكار وجود" و "خونسردی"

قيامت "  بر خالف دين مسيحيتليكن. بيندمىتدارک را " فراموشى وجود"ی ، يعنى خاتمه"رستگاری وجود"و " وجود

 پايان زجر دنيوی  آغاز يک عصر جديد و زندگى آن جهانى است و نه آن ازی هايدگر نه به معنىدر فلسفه" وجود

                                                 
١٠٧ Kairos, Deinon 
١٠٨ Heidegger, Martin (١٩٥٨): Einführung … ebd., S. ١١٢ff., ١١٤ff. 
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به بيان ديگر، . شود نمى"وجود" قادر به نمايندگى تماميت گاهتفكر هيچبه نظر وی زيرا دهد، مىگزارش ها انسان
العاده خشن و حكومت حاكميت يک نظام فوقماند كه مىباقى ی هايدگر ی مزمن در فلسفه يک مسئله"فراموشى وجود"

  :سازدمى به شرح زير ابدی رايک رهبر توتاليتر 

تفكر به صورت فرا رسيدن (...) است ] زبان[اره در راه به سوی آن همو]. آيدمى[آيد، با روشنايى خود به زبان وجود مى»
  ١٠٩«به وجود به صورت ظهور متصل است] يعنى[تفكر به صورت تفكر در ظهور وجود، . معطوف به وجود است

 هاو انسان" ی وجودخانه"را زبان هايدگر در حالى كه . كندوساطت مىرا به صورت الهام " حقيقت وجود"بنابراين زبان 

به شرح ها آن اجتماعى كه نقش ١١٠كندياد مىنگهبانان اين خانه به عنوان شاعران و متفكران ، از شماردمىرا ساكن آن 
  : استزير 

ها مجموعه آثار خود را به جلوی آن. رسدمردان به انجام مىاين جنگ از طريق خالقان، شاعران، متفكران، دولت»

پس از اين آثار . شودآن جهانى را كه از طريق خشونت حاكميت گشوده مىها كنند و در آنحكومت قاطع پرت مى
اكنون موجود به صورت . رسد به كيفيت مى]حكومت [است كهها آنر ودر حظ(...) آيد است كه حكومت پديد مى

    ١١١«.آيد موجود پديد مىنهمچو

لسفى خود را به عنوان روشنفكر ارگانيک حزب جا فعاليت فكند، هايدگر اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-مىسياسى تئوری يک تبديل به را فهمد و آن مىپرداز شاخص فاشيسم در آلمانو نظريهناسيونال سوسياليسم آلمانى 

  رژيم و يا هراس از تعقيب سازمان اطالعاتطلبىفرصتبه دليل بنابراين عضويت وی در يک چنين حزبى نه . كند

   .ترين اعتقاد فلسفى وی بوده استكه محصول عميق، بل)گستاپو(

  :نتيجه

جا روند ارزش افزايى سرمايه ذاتًا از آن. داری است از روش مدرن توليد سرمايهی اين نوشته تمايز ميان مدرنيتهانگيزه

اسى ماركس و ی سيدر انديشهی بورژوايى جامعه" حركت واقعى"ذاتى است، در نتيجه ی درونمتضاد و حاوی يک سوژه
، تئوری ماترياليسم "فراروی از فلسفه"در حالى كه ماركس پس از . شوند مواجه مىهايدگر با دو پاسخ كامًال متضاد

 "اجرای راديكال فلسفهامكان "دست يافت، هايدگر مدعى " ی انقالبىسوژه"تاريخى ـ ديالكتيكى را متكامل كرد و به يک 

با وجودی كه ماركس و هايدگر . ی خود ادغام كرديهرا در نظر" ىی ضد انقالبژهسو"را، يعنى شد و مشخصًا عكس آن
از اند و متد كامًال متضاد متكامل شدهی متناقض با استناد به دو اين دو نظريهی عبور از متافيزيک را دارند، اما انگيزه

جا منافع پيداست كه اين. يابندشناسى به خصوص دست مىهر كدام به سهم خود به يک انسانهمين بابت است كه 

در حالى كه از منظر . كنندديگر تالقى مى و بورژوازی در شكل تئوريک مستقيمًا با يکپرولتارياآنتاگونيستى طبقات 
لغو قانون به داری منجر  و فراروی مثبت از نظام سرمايهماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس انقالب اجتماعىتئوری 

- مىتثبيت تمدن ديگری به صورت قلمرو آزادی   شكلدررا شود و مدرنيته  مزدی و مالكيت خصوصى مىارزش، كار
                                                 
١٠٩ Heidegger, Martin (١٩٥٤): Platons Lehre von der Wahrheit, ٢. Auflage, Bern, S. ١١٦f. 
١١٠ Vgl. ebd., S. ٦٠ ,٥٣ 
١١١ Heidegger, Martin (١٩٥٨): Einführung … ebd., S. ٤٧ 
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به  كند و دچار ارتجاع مى تخطئه وو دولت مدرن رابورژوايى جامعه هايدگر  نزد "اجرای راديكال فلسفهامكان "د، ساز
 و جهت تحكيم منافع و جايگاه طبقاتى كندمنهدم مىرا مدرنيته ، تمامى دست آوردهای دانگرددوران سياه گذشته باز مى

 تفكر اللعواقب اضمحارتجاع عريان و با جا با ما اين. دسازابدی مىيک نظام توتاليتر در روزی پرولتاريا را بورژوازی سيه

 با ودی كهبا وجاست و داری بر يک زيربنای سرمايه مبتنى كهشويم مواجه مىمدرن بورژوايى ی جامعهنظم و بحران 
شود، اما تمامى ادعاهای خود را قربانى حفاظت از شهروندی توجيه مى و حقوق یبرابراستناد به خردمندی، آزادی، 

 با خودآگاهى پرولتاريا و است كهای زده بحرانی هايدگر محصول يک چنين نظام فلسفه. كندی حاكم مىمنافع طبقه

نظام يک استقرار  ايدئولوژی فاشيسم و درخود را ند و تنها راه بقای كدست و پنجه نرم مىنبرد طبقاتى پراكسيس 
   .يابدمىتوتاليتر 

به اين صورت . رسيده استو كمال ی هايدگر به اتمام نه جديد و نه با فلسفه" اجرای راديكال فلسفهامكان "البته روش 

كه به دليل بورژوايى ی جامعه" ت واقعىحرك"در تقابل با های فكری كه در دشمنى با مدرنيته و كه تمامى جريان
آيند، از يک ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، در مىآن و ديالكتيک به خصوص داری نظام سرمايهذاتى تضادهای درون

معاصر تحت  قديم به صورت اشكال دينى و در دوران ها را در دوران گفتمان نوع ازما اين. كنندروش يكسان استفاده مى

ى اصوًال خردمندی در حالى كه اديان ابراهيم. ی خرد استتخطئهها ين روش آناول. شناسيممىنيز  پسامدرنيسم عنوان
كه با استناد به است كشفيات نيوتن  در دوران مدرن های ارتجاعىجريانهای ناب يكى از مثالكنند،  مىانسان را انكار

ها همه انسان حقيقت مطلق نيست، به اين صورت كه. شودمىمحسوب ها حقيقت مطلق انكار و منطق بشری نسبى آن

ليكن . قرار دهند و در برابر آن مقاومت كنندپرسش نبايد نظم موجود را مورد ها  نيز آندانند و از اين جهتچيز را نمى
ل برای يک دليآيا نسبى بودن حقيقت . كردندرانى و تجارت مىها كار، توليد، كشتىقبل از كشفيات نيوتن هم انسان

جهان "  انسان هنوز به تمامى اسرار دانش بشری به كمال نرسيده و به همين منوال نيزداری است؟توجيه نظام برده

آيا نسبى بودن حقيقت . دگاه پى نخواهد برپى نبرده است و به احتمال زياد هم هيچنامتناهى  كهكشان  و"يافتهموضوعيت
بعدًا ، "ضعف خرد"ی پس از طرح مسئله ؟نظام فاشيستى استاستقرار يک  توجيه  وادامه بردگى كار مزدیدليلى برای 

، به "يافتهواقعيت موضوعيت"به اين عبارت كه . سازدهای متافيزيكى را مى كه بنيان افكار و فلسفهتوليد دوگانگى است

 متافيزيک، يعنى جا با توليدما اين. شودغلط جلوه داده مى" ابژكتيو"ها به صورت عنوان محصول فعاليت آگاه انسان
ما . استپردازان آن نظريه گويىو خودتناقضداری نظام سرمايهسيختگى  گهم ازعلت آن  كه شويمدوگانگى مواجه مى

" زمان حقيقى"و " تاريخ جانبى"از " تاريخ واقعى"ميان به صورت تمايز نيز ی هايدگر اين اشكال ايدئولوژيک را در فلسفه

- انسان رستگاری ی تدارک دوگانگى فقط به اين دليل است كهجا انگيزهاين. مشاهده كرديمبه خوبى " ن عاميانهزما"از 

و " وارگىشئ"، "ازخودبيگانگى "و دچاركشيده  محصول كار خود، يعنى سرمايه كه به انقيادرا مستـأصل  و های نگران

يک ناجى خدابشر و يک رهبر توتاليتر نسبت داده  به  يعنىها،اند، به يک چيز خارج وجود خود آنشده" انگاریبت"

ما اين روش . شود كه نظريات متافيزيكى با استناد به آن توجيه مىاستفلسفه غير اقتصادی كردن رانجام روش س. شود
وی شناسى بنيادی به اين صورت كه محصول هستى. ی هايدگر به خوبى مشاهده كرديمفوق ارتجاعى را نيز در فلسفه

آن يک . ی مرگ خود با هيچ مشكل ديگری مواجه نيستيک انسان به خصوص است كه انگاری به غير از مسئله
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نيازی نه پندارد و ی بشری مىكند، نه خود را جزئى از جامعهدر واقعيت زندگى مىنه كه نه كار و است " موجود نگران"
يک و انسان مورد نظر وی تبديل به غيرتاريخى  ی هايدگرسفهبه اين ترتيب، فل. به همبستگى، فرهنگ، هنر و عشق دارد

را  هايدگر آنيک انسان آپريور كهبه سوی ، يعنى "حقيقت وجود"گردد كه از فرط استيصال به سوی موجود مجرد مى

جا ا اينم. گيردسمت مىرهبر توتاليتر كرده است، ناجى خدابشر و  معطوف به يک  بعدًاواستقالل، آزادی و آگاهى سلب 
 اراذل به  اوباش و يک رديف ازانعكاس روانى از مواجه هستيم كهبورژوازی گرايى راديكال از جناح راست با سوژه

 با خودآگاهى های اجتماعى در شرايط وخيم اقتصادی و تحت نابسامانىكهدهد  مىشگزار "ى ضد انقالبیسوژه"صورت 

   . يک نظم نوين مواجه استپرولتاريا و پراكسيس نبرد طبقاتى جهت تشكيل

به اين .  است و باطلكند، ادعای هايدگر جهت عبور از متافيزيک به كلى بيهودهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

به و يا كند معطوف مىها خود آنوجود ها را به يک چيز خارج از دليل كه اصوًال هر جريان فكری كه سرنوشت انسان

 هایجريانی هايدگر نزد  محبوبيت فلسفهاز اين منظر. بينددهد، تدارک متافيزيک را مىنسبت مىقوانين فوق بشری 
ی خود را جهت با وجودی كه هايدگر فلسفه. گرددعريان مىبه خوبى نيز  در ايران ىارتجاعى و فاشيستفوق دينى، 

اوضاع فاده از آن به بهترين وجه ممكنه استمدرن تدارک ديده است، ليكن اروپای ی دموكراسى بورژوايى در تخطئه

بر از يک سو، به اين صورت كه . كندتوجيه مىی متفاوت از دو جنبهرا  ايران  جمهوری اسالمىدرموجود سياسى 
. آورد اراذل حكومتى پديد مى اوباش وی ذوب در واليت را برای و نظريهگذاردصحه مىحاكميت واليت فقيه بر ملت 

متكامل شده يک دين اين جهانى جا كه به صورت كند و از آنها را  سلب اراده، آزادی و آگاهى مىساناز سوی ديگر، ان

استقرار يک يا و زمان ظهور امام ها مانند خود آناز ها را به يک اراده خارج است، در نتيجه شرط رستگاری روح انسان
  . دهدنسبت مى" وجودقيامت " جهت تدارک تحت نظر يک رهبر توتاليترحكومت نظامى 

متكامل شده تدارک دوگانگى بر اساس و شبه دينى های دينى هايدگر مانند تمامى جريانسيستم فلسفى به بيان ديگر، 

 با استناد بهی سياسى خود را فلسفه كه ـ لنينيست ماركسيستهای  جرياناست و مشخصًا از همين نقطه نظر است كه
، كنندتوجيه مى "ماترياليسم تاريخى"و  "ماترياليسم ديالكتيكى"دوگانگى ، يعنى  متأخرانگلسمتافيزيكى " ماترياليسم"

كامل ى به توافق های فاشيستبا جريانقرار دارد، تحت فرمان يک رهبر توتاليتر كه جهت استقرار يک نظام تک حزبى 
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