١

جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟
فرشيد فريدونى
از مفهوم "مدرن" برای اولين بار در اواخر قرن پنجم ميﻼدی استفاده شد كه جهان نوين مسيحى خود را از گذشتهی
كافران رومى متمايز سازد .مفهوم "مدرن" همواره با محتوای متفاوت از آگاهى يک دوران گزارش داده كه خود را نسبت
به گذشتهی آنتيک به عنوان آغاز يک عصر نوين ابراز كرده است .به اين ترتيب ،مفهوم "مدرن" از پيدايش يک جهان
نو گزارش مىدهد كه عصر قديم را پشت سر گذاشته است .البته اين مفهوم فقط محدود به دوران رنسانس و روشنگری
نمىشود كه هويت تاريخى ملتهای مدرن غربى را سيراب مىكنند ،بلكه هرگاه كه در اروپا يک آگاهى از وجود يک
دوران جديد پديد آمد و مناسبات يک عصر نوين را در برابر دوران آنتيک مستقر ساخت ،مفهوم "مدرن" تبديل به بيان
مناسب وجود آن شد .از آن پس كه ايدهآل روشنگری فرانسوی از طريق دانش مدرن متأثر گشت و تصور يک رشد
نامحدود از شناخت بشری را پديد آورد ،مفهوم "مدرن" نيز يک معنى ارزشمند به خود گرفت .انگاری كه در عصر نوين
يک دوران جديد از تاريخ بشری آغاز شده است كه از نظر اخﻼقى ،فرهنگى و اجتماعى بر دوران گذشته برتری دارد .در
اين ارتباط مفهوم "مدرن كﻼسيک" نيز پديد آمد كه دليل ماندگاری آن صرفاً مربوط به اتخاذ يک موضع قاطع در
برابر نوستالژی و رمانتيسم مىشود و از اين رو ،از اوضاع موجود ،افق تشكيل يک آيندهی دلپسند را پديد مىآورد كه
مطلوب و نسبت به "دوران امن ،ساده و خوب گذشته" پيشرو است.

١

دوران مدرن كﻼسيک با انقﻼب فرانسه و تدوين اعﻼميهی جهانى حقوق بشر رقم خورد .از اين پس ،دست دين از جهان
واقعى ظاهراً كوتاه شد و انسان از قوای ماورایطبيعى معطوف به طبيعت خويش به عنوان يک سوژهی خردگرا ،حقيقت-
ياب و خﻼق گشت و به صورت آفرينندهی جهان واقعى در مركز توجه آثار ادبى ،هنری ،فلسفى مدرن و "دين مثبت"
قرار گرفت .همزمان يک روند از روش توليد كاﻻيى و بازتوليد اجتماعى نيز بر جامعه مسلط شد كه خردمندی را برابر با
كسب باﻻترين سود در كوتاهترين مدت ممكنه مىشمرد .از اين پس ،روش مدرن توليد سرمايهداری يک حوزهی
مستقل از جامعهی بورژوايى را پديد آورد كه انسانها را از مناسبات سنتى و وابستگىهای شخصى و عاطفى آنها كه
طبيعتاً رشد كرده بودند ،ظاهراً آزاد ساخت و به صورت اشخاص منفرد به تبعيت از خشونت قوانين رقابت بازار آزاد در
آورد .به اين ترتيب ،انسانها تبديل به اشخاص منفرد و در جامعهی بورژوايى مستقر شدند .انگاری كه آنها به عنوان
صاحبان كاﻻ صرفاً منافع اقتصادی خود را دنبال و طبق قوانين عرضه و تقاضا در بازار ،قيمت عادﻻنهی كاﻻی خود را نيز
دريافت مىكنند .از آنجا كه تضادهای درونذاتى محمول "حركت واقعى" سرمايه هستند ،در نتيجه روند ارزش افزايى
ارزش از ذات درونى خود اشكال متافيزيكى ،اسرارآميز و ايدئولوژيک را نيز جهت توجيه وجود خود پديد آورد .در حالى
كه در دوران آنتيک حق مالكيت با استناد به "قوانين الهى" توجيه مىشد ،ليكن جهان مدرن راه را برای استفادهی حقوقى
از دين مسدود مىساخت .بنابراين روش توليد مدرن سرمايهداری كه مبتنى بر توليد كاﻻيى ،قوانين بازار )قانون ارزش(
و حق مالكيت خصوصى بود ،بايد با رجوع به يک منشأ حقوقى اين جهانى موجه مىشد .به اين ترتيب ،فلسفهی طبيعت
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٠): Die Moderne – ein unvollendetes Projekt, in: Zeit-Archiv, Nr. ٣٩/١٩٨٠
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٢

در جهان مدرن جايگزين نقش دين در دوران آنتيک شد و از اين پس ،دانش مستقل اقتصاد پديد آمد كه قوانين روش
مدرن توليد سرمايهداری را متكامل كند.
از جمله بايد از فعاليت تئوريک جان ﻻک ياد كرد كه برای اولين بار اقتصاد را مستقل از كليت روابط اجتماعى در نظر
گرفت .نقطهی عزيمت وی "وضع طبيعت" است كه با استناد به آن حق مالكيت و تشكيل دولت توجيه مىشود .به اين
صورت كه انسان جهت بقای خود طبيعت خشن را دگرگون مىسازد و زمين حاصلخيز و محصوﻻت "كار خود" را به
مالكيت خويش در مىآورد .دولت از ديدگاه جان ﻻک دولت مالكان است كه از حق مالكيت و قرارداد به عنوان اصول
منافع عمومى حفاظت مىكند ٢.به همين منوال بايد از فعاليت تئوريک آدام اسميت و ديويد ريكاردو نيز سخن گفت كه
اقتصاد كﻼسيک را پديد آوردند .اسميت كار ،سرمايه و زمين را به صورت سه منبع درآمد كه انگاری از يکديگر
مستقل هستند ،در نظر مىگيرد و تحقق منافع عمومى را مشروط به پايبندی افراد به قوانين بازار آزاد و قرارداد مىكند.
وی قوانين بازار را "دست نامرئى" مىخواند كه انگاری منجر به تقسيم عادﻻنهی ثروت جامعه مىشوند .به اين ترتيب،
منافع فردی تبديل به يک واسطه جهت تحقق منافع عمومى مىگردد .يعنى هم اينكه انسانها اهداف شخصى خود را
دنبال و تحت تأثير رقابت ،كاﻻهای خود را در بازار مبادله كنند ،ثروت جامعه نيز به كمال مىرسد و اين چنين رفاه ملت
نيز پديد مىآيد .وی قيمت يک كاﻻ را آن زمان طبيعى مىشمارد كه مقدار آن كارمزد ،بهرهی سرمايه و اجارهی معمول
را تأمين كند .به نظر وی اگر افراد تمايل طبيعى خود را دنبال كنند ،يک "نظم طبيعى" مستقر مىگردد كه از وقوع هرج
و مرج ممانعت مىكند .وی اين نظم را از اين جهت طبيعى مىشمارد ،زيرا با استناد به اصل عرضه و تقاضا ،يعنى با
رجوع به خرد توليدكنندگان و مصرفكنندگان بازار را پديد مىآورد .به اين ترتيب ،اسميت نتيجه مىگيرد كه جامعهی
بورژوايى با طبيعت انسان كامﻼً منطبق است و نه تنها بر هر گونه نظم تصنعى و يا دخالت دولتى برتری دارد ،بلكه به
دليل خردمندی خود ابدی و فاقد آلترناتيو است .در حالى كه اسميت به تفاوت ارزش مبادله و ارزش مصرف كاﻻ پى
برد ٣،ريكاردو اقتصاد كﻼسيک را به كمال رساند .وی ارزش كاﻻ را با "قيمت طبيعى" آن كه در بازار پديد مىآيد،
يكسان شمرد .نزد ريكاردو "قيمت طبيعى" زمانى پديد مىآيد كه برای تمامى سرمايهداران يک نرخ از ميانگين سود
سرمايه را تضمين سازد .به نظر وی موضع صاحبان كاﻻها كامﻼً طبيعى است ،زيرا يكى نيروی كار و ديگری كاﻻ و يا
خدمت خود را به بازار عرضه و آنجا "قيمت طبيعى" آنرا دريافت مىكند .البته ريكاردو در واقعيت تجربى به اين
مسئله نيز پى برد كه افزايش كارمزد منجر به افزايش ارزش كاﻻ مىشود ،در حالى كه ابزار كار كه در روند توليد به
كار مىرود ،بر ارزش كاﻻ تأثير مىگذارد.
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به اين ترتيب ،فلسفهی طبيعت تبديل به يک منشأ حقوقى جهت توجيه ايدئولوژيک روش مدرن توليد سرمايهداری شد
كه ما مجردترين شكل آنرا در فلسفهی ايدهآليستى هگل مىيابيم .به اين صورت كه وی از كاﻻ به عنوان گوهر و سوژه
يک خودآگاهى ،يعنى يک روح عمومى را پديد آورد كه هويت جامعهی بورژوايى را تثبيت كند .به بيان ديگر ،وی كاﻻ
را تبديل به سوژهی جامعه بورژوايى كرد كه رفتار و كردار انسانها را در پرتو آن شكل دهد .به اين معنى كه هر كسى
كاﻻی خود را به بازار عرضه و آنجا "قيمت طبيعى" آنرا دريافت مىكند .پيداست كسى كه فاقد ابزار توليد است ،بايد
نيروی كار خود را به صورت كاﻻ به بازار عرضه كند و در واقعيت به بردگى كار مزدی تن دهد .در حالى كه هگل حق
مالكيت را با استناد به مفهوم "آزادی زنده" توجيه مىكند ،نزد وی رابطهی صاحبان كاﻻها با يکديگر از طريق قرارداد
كه وی آنرا "اعﻼحضرت مطلق" و "كليت عرفى" نيز مىنامد ،منظم مىشود .وی همچنين از قرارداد به معنى "عموم"
نيز استفاده مىكند و لغو قرارداد را برابر با قيام عليه عموم مىشمارد .دولت كه در فلسفهی ايدهآليستى هگل يک مقوله-
ی مستقل به شمار مىرود و ظاهراً نسبت به منافع طبقاتى و جامعهی بورژوايى بى طرف است ،مجری پايبندی انسانها
به قانون و آن قراردادی محسوب مىشود كه آنها ظاهراً در كمال آزادی با يکديگر بستهاند .از اين بابت ،وی از دولت
به عنوان "قدمگاه خدا در جهان"" ،ضرورت بيرونى" و "ارگان خردمند" نيز ياد مىكند.
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بنابراين مفهوم "مدرن كﻼسيک" از يک كليت ديالكتيكى گزارش مىدهد كه مبتنى بر روش مدرن توليد سرمايهداری
است ،در حالى كه فلسفهی طبيعت منشأ توجيه ايدئولوژيک آن محسوب مىشود .به اين ترتيب ،اشكال نوين متافيزيک
پديد آمدند كه ماهيت متضاد نظام سرمايهداری را بپوشانند .ما اينجا با يک روحيه از جهان مدرن مواجه مىشويم كه
اين جهانى است و با استناد به خرد بشری توجيه مىشود .يک روحيه كه آزادی برای شناخت را حق مسلم خود مىداند،
با استناد به استقﻼل فردی هيچ چيزی را مگر در كمال آزادی نمىپذيرد و آزادی فردی را حق مسلم و شرط تعيين
سرنوشت خود مىشمارد .به بيان ديگر ،جهان مدرن يک آگاهى تاريخى را پديد مىآورد كه با تبعيت كور ،خرافات،
افكار جهانگريز و سنت معمول قطع رابطه مىكند ،در حالى كه همزمان منجر به يک درک از پراكسيس سياسى مىشود
كه در پرتو استقﻼل فردی و حق تعيين سرنوشت افراد قرار دارد .محصول اين فرهنگ متقابل كه در برابر اشكال سنتى
قرار مىگيرد ،اعتماد به انجام يک گفتمان عمومى و در حد ممكنه خردگرا است كه هر حاكميت سياسى ،مقبوليت دنيوی
خويش را از آن كسب مىكند.

٦

ما اينجا با يک اوضاع اجتماعى مواجه هستيم كه مدرنيته خوانده مىشود .از جمله بايد از افسونزدايى ،گرايش به
فرديت ،اختيار تام در حريم خصوصى ،حق انتقاد و برخورد فلسفى ،فراگيرى دانش و فنآورى براى تحقق اهداف دنيوى،
ايجاد اخﻼق شغلى ،تمايل به قبول مسئوليت و خردگرايى دنيوى سخن راند كه مختصات جامعهی مدرن محسوب مى-
شوند .پيداست كه مدرنيته به عنوان يک وضعيت اجتماعى ،فرهنگى و سياسى به زندگى استثنائى افراد و يا اقشار به
 ٥مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم،
صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی سياسى هگل و ماركس ،در
آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين
٦
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Die nachholende Revolution, Frankfurt am Main, S. ١٠١

٤

خصوص منسوب نمىشود ،بلكه نتيجهى اصول پذيرفتهشده و زندگى عمومى شهروندان است كه سه وجه از خردگرايى،
ساختار اجتماعى آنرا پديد مىآورند .اول ،خردگرايى اجتماعى است كه شامل دولت مدرن با تفكيک قواى سه گانه
مانند :قوای مقننه ،قضائيه و مجريه مىشود .مسئوليت دولت ايجاد شرايط كلى توليد براى تشكيل بازار و رقابت منصفانه
ميان سرمايهداران است .اينجا خردگرايى اجتماعى كارخانهها و مؤسسههاى سرمايهدارى را نيز در بر مىگيرد كه به
صورت خردمندانه برنامهريزى ،سازماندهى و با هدف ارزش افزايى سرمايه اداره مىشوند .به اين صورت كه
حسابدارى خانوار از حسابدارى كارخانه مجزا است و كارخانه با سيستم حسابدارى دوگانه )دخل و خرج( اداره
مىشود ،در حالى كه انگيزهى رقابت در بازار افزايش سود و سرمايهگذارى مجدد جهت گسترش كارخانه و افزايش كمى
و بهبود كيفى توليدات است .نشانهى بعدى خردگرايى اجتماعى سازمانيابى شهروندان در نهادهاى مدنى و غير دولتى
مانند تشكلهاى طبقاتى ،صنفى ،فرهنگى و سياسى مىباشد .دوم ،خردگرايى فرهنگى است كه شامل ايجاد يک فرهنگ
متقابل در برابر سنت ،گرايش به دانش و فنآوری ،گرايش به قانونمندى دولت و قانونمدارى شهروندان مىشود .اين دو
گرايش آخری مسبب خردگرايى قانون مىشوند و آنرا تبديل به يک روند از تكامل و بهبود مىكنند .سوم ،خردگرايى
شخصى است كه البته مربوط به خردگرايى فرهنگى افراد نيز مىشود .نشانهی تثبيت خردگرايى شخصى دنيوى شدن
فرد است .به اين صورت كه تحوﻻت جهان بيرونى بر جهان درونى انسان مدرن تأثير مىگذارد و آنرا دگرگون مى-
سازد .به بيان ديگر ،تحوﻻت سياسى و اجتماعى مسبب تغيير ديدگاههاى فردى از جامعه و دولت و تغيير ارزشهاى
اجتماعى مسبب تغيير تعهدهاى اخﻼقى و انفرادی در جامعهی مدرن مىشوند.
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با اشكال ايدهآليستى يک جامعهی مدرن مواجه هستيم كه مبتنى
بر نظام سرمايهداری است و روابط آن از طريق قانون اساسى و قوانين جزايى و مدنى منظم مىشوند .در اين ارتباط سه
اصل اساسى اسلوب دولت مدرن و قانونمند و جامعه قانونمدار را به وجود مىآورند .اصل اول پوزيتيويته ،يعنى
قانونمندى مثبت يا مردمساﻻرى است .اينجا قوانين ديگر از احكام "مقدس الهى" استنتاج نمىشوند و جنبهى شرعى
ندارند .به اين صورت كه نمايندگان ملت از طريق انتخابات آزاد و ادواری معين مىشوند و در مجلس جهت تحقق
اهداف ،انگيزهها و مطالبات موكلين خود قوانين را به تصويب مىرسانند .از اين پس ،خردگرايى دنيوى جايگزين
دينساﻻرى و سنتگرايى مىشود .اصل دوم فرماليته ،يعنى تفكيک حريم خصوصى شهروندان از حريم عمومى است .به
اين معنى كه شهروند در حريم خصوصى خود اختيارات تام دارد و دولت موظف به حمايت قانونى از حريم خصوصى
شهروندان است .در حالى كه اختيارات شهروند در حريم خصوصى خود محدود به ارزشهاى دينى ،عرفى و اخﻼق
پذيرفتهشدهى جامعه نمىشود ،اما آنجا تنها موارد مشخصى كه توسط قانون ممنوع نشدهاند ،مجاز هستند .اصل سوم
لگاليته ،يعنى قانونمدارى شهروندان است .در حالىكه دولت مدرن از انگيزههاى فردى در حريم خصوصى شهروندان
حفاظت مىكند ،اما تعرض يک شهروند به حريم خصوصى ديگران و يا حريم عمومى جرم به حساب مىآيد .مجرم قابل
مجازات تنها كسى محسوب مىشود كه عاقل و بالغ باشد و در وقت ارتكاب جرم حضور ذهن داشته است.

٨

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.

٥

ما اينجا با اشكال اقتصادی ،فلسفى ،حقوقى ،سياسى و ايدئولوژيک يک جامعهی مدرن مواجه هستيم كه بر زيربنای
سرمايهداری بر پا شدهاند ،به صورت ظواهر جامعهی بورژوايى )روبنا( بر آن )زيربنا( واكنش مىكنند و واقعيت را به
صورت يک كليت ديالكتيكى پديد مىآورند ٩.در حالى كه حركت منطقى سرمايه به دليل تضادهای درونذاتى با
نيروهای مولد منجر به بحرانهای اقتصادی و نبرد طبقاتى مىشود و كل سيستم را غير منطقى مىسازد ،سرمايه
مناسبات و حاكميت اجتماعى مختص به خود را پديد مىآورد ،جهت بقای خود منجر به ايجاد اشكال ايدئولوژيک نوين
مىگردد ،اديان منحط را دوباره احيا مىسازد و با تشديد نبرد طبقاتى ،زمينهی استقرار فاشيسم را نيز كماكان پديد مى-
آورد .به بيان ديگر ،حركت ديالكتيكى سرمايه از تقابل انقﻼب با ضد انقﻼب گزارش مىدهد كه ما مضمون آنرا به
صورت تقابل دو طرح متضاد ،يعنى "فراروی از فلسفه" نزد ماركس و "امكان اجرای راديكال فلسفه" نزد هايدگر مى-
يابيم.
شايد برای خوانندهی نقاد باعث تعجب شود كه طرح اين مقاله بدون واسطه مربوط به اوضاع سياسى كنونى ايران مى-
شود .از آن زمان كه ايران با جهان مدرن مواجه شد ،دولت مركزی جهت بقای نظام به كپى برداری از سياست
مدرنيزاسيون صنعتى و دگرديسى ساختار سنتى دولت بسنده كرد ،بدون اينكه تدارک روشنگری ،تكامل فلسفه و ترويج
جامعهشناسى انتقادی را ببيند و جهت عبور از جامعهی دينى ،روحيهی مدرنيته را در ساختار تشكيﻼتى كشور ادغام
سازد و به افكار عمومى مردم ايران بسط دهد .آخرين واكنش ارتجاعى به جهان مدرن با تشكيل جمهوری اسﻼمى در
ايران رقم خورد .هم اكنون اين نظام در تار و پود خود به كلى مضمحل گشته و اسﻼم به عنوان سرچشمهی ايدئولوژی
نظام و هويت دينى و اسلوب درک و زبان روزمرهی انبوه مردم كشور به مراتب بى اعتبارتر از گذشته گشته است .از
جمله بايد از فعاليت تئوريک "روشنفكران دينى" سخن راند كه در تكامل يک تفسير مدرن از اسﻼم قاطعانه با شكست
مواجه شدند ١٠.در حالى كه ايران در آستانهی زايمان يک جامعهی مدرن است ،يک توافق كلى جهت جدايى دين از
دولت و عبور از نظام جمهوری اسﻼمى در ميان اپوزيسيون پديد آمده است .همزمان با تأييد وزارت ارشاد و سازمان
اطﻼعات سپاه انجمنهايى فعال شدهاند كه سودای انفعال جنبش كارگری و كمونيستى را در سر دارند .از جمله بايد از
سايت "نقد اقتصاد سياسى" ياد كرد كه انبوهى از مقاﻻت تودهایهای خط امامى ،مشاوران رفرميست سياست اقتصادی
نظام ،مدرسان خوانشهای انفعالى از سرمايه ،مترجمان تفسيرهای هگلى از ماركسيسم ،نظريهپردازان طبقهی متوسط و
مشاوران چپ روابط بينالمللى نظام را منتشر مىكند كه جنبش كارگری را به انقياد اهداف سياسى "جناح اصﻼحطلب"
نظام بكشد .از سوی ديگر ،جريانهايى فعال شدهاند كه در خﻼء ايدئولوژيک نظام اسﻼمى تدارک يک توافق فاشيستى را
مىبينند .از جمله بايد از فعاليت تئوريک يكى از مرتجعترين نظريهپردازان جمهوری اسﻼمى به نام رضا داوری اردكانى
ياد كرد كه در ترويج فلسفهی هايدگر در ايران كوشا است.

١١

به همين منوال بايد از فعاليت تئوريک سيد جواد

 ٩مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ،در آرمان و انديشه ،جلد
دوازدهم ،صفحهی  ٩٩ادامه ،برلين
 ١٠مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣بحران فقه سنتى و محدوديتهاى فقه پويا براى تحقق حقوق بشر در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
يكم ،صفحهی  ٣٩ادامه برلين
 ١١مقايسه ،داوری اردكانى ،رضا ) :(١٣٩٢فلسفه و آيندهنگری ،انتشارات سخن ،و
مقايسه ،داوری اردكانى ،رضا ) :(١٩٩٣هايدگر و گشايش راه تفكرآينده ،انتشارات نقش جهان

٦

طباطبايى نيز سخن گفت كه در تخطئهی تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس ،ترويج ايدئولوژی فاشيسم ،تسكره نويسى و
روش تاريخسازی سابقهی طوﻻنى دارد ١٢.بنابراين من اينجا با در نظر داشتن بحران ايدئولوژيک نظام جمهوری اسﻼمى،
خوانشهای انفعالى از آثار ماركس و فعاليتهای تئوريک جهت تدارک فاشيسم در ايران است كه اين دو طرح متناقض
جهت عبور از متافيزيک ،يعنى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس و فلسفهی هايدگر را به بحث مىگذارم و عواقب
تئوريک آنها را در پراكسيس سياسى مىسنجم .پيداست كه نقد متافيزيک و روش عبور از آن فقط محدود به فلسفهی
هايدگر نمىشود ،زيرا اكثر قابل مﻼحظهی فعاﻻن جنبش كارگری و كمونيستى ايران نيز دچار "ماترياليسم" متافيزيكى
انگلس متأخر هستند و بدون ترديد نقد تفكر استعﻼئى خود و علت ازخودبيگانگى خودكرده با پراكسيس نبرد طبقاتى را
نيز اينجا مىيابند.
در حالى كه انگلس متأخر تحت تأثير يک قانون جهانشمول به عنوان "ماترياليسم ديالكتيكى" قرار داشت و در آكندهگى
به متافيزيک روند تاريخ را به صورت اجتنابناپذير و ابژكتيو در نظر مىگرفت ١٣،موضوع نقد اقتصاد سياسى ماركس
پراكسيس و نقد سيهروزی "سوژهی زنده" ،يعنى پرولتاريا است كه به انقياد محصول كار خود ،يعنى سرمايه در آمده و
تحت تأثير اشكال متافيزيكى تحميق و با وجود سيهروزی خود در نظام سرمايهداری ادغام و به انفعال كشيده شده است.
به بيان ديگر ،از منظر ماركس اقتصاد سياسى يک انعكاس ايدئولوژيک از وقايع موضوعيتيافتهی تاريخى است و نقد
وی نيز مشخصاً همين انعكاس ايدئولوژيک را به شرح زير در كتاب "گروندريسه  "...نشانه مىگيرد:
«در اين جامعه كه بر رقابت آزاد مبتنى است ،فرد ظاهراً از روابط طبيعى كه وی را در دوران گذشتهی تاريخى ملزوم
يک آميختهی مشخص ،محدود و  ...انسانى مىكردند ،كنده شده است .در خيال پيامبران قرن  ١٨ميﻼدی كه اسميت و
ريكاردو كﻼً بر شانههای آنها ايستادهاند ،تصوير اين فرد از قرن  ١٨ميﻼدی معلق است] .آن[ محصول ايدهآل از انحﻼل
اشكال جامعهی فئودالى از يک سو ،و نيروهای مولد از سوی ديگر است كه از موجوديت قديم آنها] ،يعنى[ از قرن ١٦
ميﻼدی مجدداً رشد كردهاند] .آن[ نه به صورت يک نتيجهی تاريخى ،بلكه به صورت نقطهی عزيمت تاريخ ]محسوب

البته اينجا همچنين ضروری است كه از فعاليت تئوريک محمد رضا نيكفر نيز ياد كرد .وی دكترای خود را در بارهی فلسفهی هايدگر به اتمام
رسانده و به عنوان سردبير "راديو زمانه" برای خود چنان اعتباری كسب كرده كه نظريات وی از "راديو بى بى سى" تا محافل دموكراتيک و
چپ ايرانى قابل قبول شده است .البته تا كنون موضع سياسى وی به خوبى روشن نيست .در حالى كه وی در گذشته به ترويج نظريات
استعﻼئى و هرمنوتيک سياسى مىپرداخت و از جناح "اصﻼحطلب" نظام و "جنبش سبز" دفاع مىكرد ،چند زمانى است كه مسئلهی قتلعام
زندانيان سياسى و تبعيض را به پيش كشيده و با استناد به مفاهيم ماركسى )انباشت اوليه ،بتانگاری( كه معانى آنها را هم به درستى نمى-
داند ،به نقد نظام سرمايهداری در ايران روی آورده است.
Vgl. Nikfar, Mohammad Reza (١٩٩٢): Die Erörterung des Satzes von Grund bei Martin Heidegger,
Frankfurt am Main
 ١٢مقايسه ،طباطبايى ،سيد جواد ) :(١٣٧٣زوال انديشۀ سياسى در ايران ،تهران ،و
مقايسه ،طباطبايى ،سيد جواد ) :(١٣٧٤درآمدی فلسفى بر تاريخ انديشۀ سياسى در ايران ،چاپ چهارم ،تهران ،و
مقايسه ،طباطبايى ،جواد ) :(١٣٨١ديباچهای بر نظريۀ انحطاط ايران ،چاپ سوم ،تهران
 ١٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای مثبتگرايى در جنبش كمونيستى ،در آرمان
و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٣٣ادامه ،برلين

٧

مىشود[ .زيرا به صورت فرد متناسب با تاريخ] ،يعنى[ متناسب با تصورات آنها از طبيعت انسانى و نه به صورت يک
پيدايش تاريخى از طبيعت ،بلكه از طريق طبيعت تحكيم شده است».

١٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا از يک فرماسيون تاريخى جديد از انباشت ثروت اجتماعى
گزارش مىدهد كه با اضمحﻼل نظام فئودالى جايگزين آن شده و از طريق اشكال متافيزيكى توجيه مىشود .اقتصاد ملى
از يک انسانشناسى مجرد عزيمت مىكند كه مبتنى بر فرديت است كه هيچ اثری از آن در تاريخ و در تجربيات واقعى
مشاهده نمىشود .بنابراين ماركس در آغاز با ابژهی تحليل خود به صورت يک كليت ديالكتيكى از يک نظام متنوع،
متضاد و پيچيده مواجه بود كه وی را در برابر پرسشهای اصولى به اين شرح قرار مىداد :سرمايه چگونه از نظر تاريخى
پديد مىآيد و با وجود تضادهای درونذاتى روند انباشت ،سرمايه چگونه به صورت سيستماتيک رشد مىكند ،گسترش
مىيابد و بازسازى مىشود؟
بنابراين ماركس بايد براى نقد اقتصاد سياسى منطق ذاتى و درونى ارزش افزايى سرمايه را در "حركت واقعى" خودش
دنبال مىكرد .در اين ارتباط اتخاذ روش نقد درونذاتى و نفىكننده برای وی بسيار سازنده بود .به اين صورت كه نقد
بايد از فرايض تئوريک اقتصاد كﻼسيک عزيمت مىكرد و پس از بررسى تاريخى و جامعهشناختى آنها عواقب
ايدئولوژيک و منطقىشان را آشكار مىساخت و سپس نظريهپردازان نظام سرمايهداری را با نتايج آگاهى تئوريک
خودشان در پراكسيس سياسى مواجه مىكرد .از اين رو ،قابل درک است كه چرا نقد اقتصاد سياسى ماركس نه با
مفاهيمى مستدل مىشود كه خارج از حوزهى تحقيق آن به وجود آمدهاند ،نه از يک نقطه نظر استعﻼئى به نقد روش
مدرن توليد سرمايهداری مىپردازد و نه شكل آپريور به خود مىگيرد و يا اينكه از نتيجه به تحليل مىرسد .اين روش
از انتقاد قادر به اثبات است كه نقطهى نظرىاش ،خود طرح متضاد اجتماعى است كه اصوﻻً امكان نقد خود را پديد مى-
آورد .به بيان ديگر ،موضوع نقد درونذاتى تنها از اين منظر معطوف به كليت ديالكتيكى جامعه بورژوايى است ،زيرا خود
آن بخشى از اجتماع محسوب مىشود .ما اينجا با يک كليت متضاد و ناهماهنگ مواجه هستيم كه اصوﻻً به نقد فرا مى-
خواند .پيداست كه اين روش از انتقاد همزمان ممانعت مىكند كه روند تاريخ از بستر وقايع اجتماعى مستقل گردد و
يک شكل اجتنابناپذير ،ابژكتيو و دترمينيستى ،يعنى متافيزيكى به خود بيگرد ،در حالى كه همزمان نشان مىدهد كه
ساختار بنيادى روابط جامعهى موجود يک ديناميسم مشخص و متداوم را پديد آورده است .افزون بر اينها ،روش نقد
ماركس نه تنها اوضاع موجود را نفى مىكند ،بلكه حاوی يک روحيهی خﻼق جهت تكامل اوضاع مطلوب است .وی
اصوﻻً در پى منطقى ساختن نظام سرمايهداری نيست ،زيرا وجود آنرا متناقض با طبيعت انسانهای آزاد و خودآگاه مى-
شمارد .آنچه كه در تحليل ماركس معتبر مىماند ،در مفاهيم مشخص خودشان بازتاب مىيابد .يعنى در مفاهيمى كه از
ذات درونى حركت واقعى سرمايه متكامل شده و تنها از اين بابت است كه روش انتقاد ماركس توان نقد نقاط نظری
اقتصاد ملى و اقتصاد عامى و اشكال متنوع دينى و ايدئولوژيک ،خﻼصه متافيزيک را دارد.

١٤

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonmoie – Rohentwurf ١٨٥٧ – ١٨٥٨, Berlin
(ost), S. ٥

٨

ماركس جهت كشف عوامل سيهروزی پرولتاريا بايد نفوذ اقتصاددانان كﻼسيک بر افكار عمومى را در هم مىشكست،
زيرا آنها نه تنها مالكيت خصوصى را با استناد به حقوق طبيعى انسان توجيه مىكردند ،بلكه تبادل كاﻻها و توان تنظيم
بازار آزاد را مصداق تحقق "قيمت طبيعى" آنها مىشمردند .از اين منظر ،وجود بازار آزاد يک توجيه متافيزيكى به خود
مىگرفت كه جامعهی بورژوايى را به صورت محصول يک روند طبيعى ،منطبق با خرد بشرى و در نتيجه بدون بديل و
ابدی توجيه مىكرد .بنابراين ماركس بايد اثبات مىكرد كه كاﻻ يک شكل اجتماعى است كه در يک نظم زمانى و مكانى
پديد آمده است .يعنى آن تنها يک شكل تاريخى مخصوص از محصوﻻت كار انسانى است و هم اشكال ديگر اجتماعى از
كار ،تقسيم كار و محصول كار در گذشته وجود داشتهاند و هم اشكال نوين مىتوانند در آينده پديد بيايند .از آنجا كه
اقتصاددانان عامى نه تنها اشكال ادغام اجتماعى روش مدرن توليد سرمايهداری و نظم جامعهی بورژوايى را جاودانه مى-
شمردند ،بلكه در تمايز با اقتصاد ملى يک نقش تبليغاتى و عامهپسند را نيز به عهده داشتند ،در نتيجه برخورد ماركس
به آنها بسيار خصمانه است .وی به شرح زير در كتاب "تئوریهايى دربارهی ارزش اضافى" اقتصاد عامى را از اقتصاد
كﻼسيک به شرح زير متمايز مىسازد:
«اقتصاددانان عامى ـ كه از محققان اقتصادی به درستى قابل تمايز هستند ) (...ـ در واقع تصورات و انگيزههای مسئوﻻن
مغرض خود توليد سرمايهداری را ترجمه مىكنند كه در آنها تنها ظواهر سطحى بازتاب مىيابند .آنها آنرا در يک
زبان متعصب ترجمه مىكنند ،اما از موضع بخش حاكم] ،يعنى[ سرمايهداران ،بنابراين نه سادهلوحانه و نه ابژكتيو ،بلكه
توجيهى .توضيح وقيحانه و تكميلى تصورات عامى كه ضرورتاً نزد مسئوﻻن اين روش توليد پديد مىآيد ،بسيار از
اقتصاددانان سياسى مانند :فيزيوكراتها ]از نوع[ آ .اسميت و ريكاردو كه تمايل به درک روابط درونى دارند ،متفاوت
است».

١٥

ماركس جهت نقد نظريات اقتصاددانان ملى و عامى از كاﻻ كه آنرا سلول جامعهی بورژوايى مىشمارد ،آغاز مىكند .با
وجودى كه كاﻻ يک عنصر بسيار ساده و قابل فهم به نظر مىرسد ،اما وی در آن "ذكاوت متافيزيكى" و "خوی روحانى"
كشف مىكند ،آنرا "حسى و فراحسى" و محصول "جادو و معجزه" مىخواند و از آنجا كه كاﻻ در يک "تظاهر
فراطبيعى" ١٦نمايان مىشود ،در نتيجه وی تأكيد مىكند كه برای درک متافيزيک آن بايد به نقد جهان مهآلود دينى
رفت ١٧.كاﻻ همزمان بيان محسوس ثروت اجتماعى است كه در نظام سرمايهدارى به صورت "انبوه وحشتناكى از تجمع
كاﻻها" در بازار جلوه مىكند ١٨.به اين ترتيب ،ماركس همچنين از روش نقد دين و متدولوژی ديالكتيک بهره مىبرد ،تا
گام به گام به شناخت پيچيدهترين روابط توليدى و بازتوليد جامعهى سرمايهدارى نزديک شود و اصول كلى نظمى را
بيابد كه حركت واقعى خود آن ديالكتيكى است.

١٥

Marx, Karl (١٩٧٦); Theorien über den Mehrwert, in: MEW Bd. ٢٦/٣, Berlin (ost), S. ٤٤٥
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
١٦

٩

در حالى كه توليد كاﻻ براى مصرف است ،ليكن تبادل آن در بازار منجر به تعويض شكل آن مىشود .ماركس ميان
ارزش مصرف و ارزش مبادلهی كاﻻ تفاوت مىگذارد .ارزش مصرف جنبهى كيفى و ارزش مبادله جنبهى كمى كاﻻ به
شمار مىروند .تمامى كاﻻها مشتركاً محصول كار انسانى هستند و فقط به اين دليل است كه در بازار قابل مقايسه و
مبادله مىشوند .اما در عمل تبادل ،خواص مفيد كار انسانها كه در روند توليد ،كاﻻ را پديد آوردهاند ،ناپديد مىگردند و
از اين رو ،شكل كارها غير قابل تمايز مىشوند .به بيان ديگر ،در پى تبادل كاﻻها در بازار ،ارزش مصرف به ارزش مبادله
و كار مشخص به كار مجرد تغيير شكل مىدهند .به اين ترتيب ،بازار ظاهراً كاﻻها را به صورت كار همانند انسانى
هماهنگ مىسازد و فقط از اين طريق است كه محصوﻻت متنوع كار قابل مقايسه و مبادله مىشوند ١٩.به بيان ديگر،
ماركس در يک حركت واقعى از سرمايه است كه به مضمون كاﻻ پى مىبرد و از همين منظر است كه وی "قيمت
طبيعى" نزد اسميت و ريكاردو را در كتاب "تئوریهايى دربارهی ارزش اضافى" به شرح زير متافيزيكى مىشمارد:
«حال كه اسميت ) (...به درستى ارزش و رابطهی سود ،هزينهها و غيره را به صورت اجزا اين ارزش درک كرده است،
اما بعداً برعكس به پيش مىرود و قيمت هزينهها ،سود و اجاره را به فرض مىگيرد و مىخواهد آنها را مستقل از يک-
ديگر معين كند ،تا سپس از آنها قيمت كاﻻ را هنرمندانه بسازد ،اين هم معنى اين جابجايى ]است[ :نخست مسئله را بنا
به رابطهی درونى آن درک مىكند ،بعداً در شكل بر عكس آن كه در رقابت ظهور مىكند .اين دو درک نزد وی ساده-
لوحانه تقاطع مىكنند ،بدون اين كه وی تضاد را محفوظ بدارد .در برابر ريكاردو با آگاهى از شكل رقابت تجريد مىكند،
]يعنى[ از ظاهر رقابت ،تا قوانين را به صورت خود آن درک كند .از يک سو ،انتقاد به وی وارد است كه وی نه به
اندازهی كافى] ،يعنى[ نه به اندازهی كمال در تجريد است ،بنابراين برای نمونه ،وقتى كه وی ارزش كاﻻ را درک كرد،
همزمان از طريق مراعات انواع مناسبات مشخص خود را متأثر مىسازد ،از سوی ديگر ،وی اكنون شكل ظاهری را
مستقيماً و سرراست به صورت تضمين يا تشريح قوانين كلى درک مىكند ،هيچگاه آنها را متكامل نمىكند .در ارتباط با
اولين ]انتقاد[ تجريد وی ناكامل است ،در ارتباط با ]انتقاد[ دوم ،آن يک تجريد ظاهری و درخود و برایخود غلط
است».

٢٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند" ،قيمت طبيعى" تنها يک تجريد متافيزيكى است .يعنى ما اينجا با اشكال
ايدهآليستى و مدلهای تخيلى از واقعيت تجربى مواجه هستيم كه از تكامل يک تئوری درونذاتى ممانعت مىكنند .در
حالى كه اسميت قادر به تكامل رابطهی درونذاتى كاﻻ با پول نيست ،پول را تنها به صورت يک ابزار جهت سادگى
مبادله در بازار در نظر مىگيرد .از آنجا كه اقتصاد ملى اصوﻻً فاقد آن زمينهی تئوريک است كه به چنين پرسشهايى
پاسخ دهد ،در نتيجه ماركس بايد يک زمينهی نوين تئوريک را پديد مىآورد كه قادر به تكامل تئوری ارزش شود.

٢١

١٩

Vgl. ebd., S. ٥٢
Marx, Karl (١٩٧٤); Theorien über den Mehrwert, in: MEW Bd. ٢٦/٢, Berlin (ost), S. ١٠٠
 ٢١در اين ارتباط هاينريش از انقﻼب علمى سخن مىراند و آنرا اين چنين تشريح مىكند« :تحت مفهوم انقﻼب علمى يک عبور ساده به سوی
يک پارادايم جديد فهميده نمىشود ،بلكه تنها به سوی يک پارادايم كه با زمينهی تئوريک پارادايم كنونى قطع رابطه كرده است .يعنى برای
يک انقﻼب علمى كافى نيست كه پرسشهای جديد طرح شوند ،به مراتب بيشتر بايد موضوع مفهومى علم] ،يعنى[ مفهوم آن از واقعيت و هم-
چنين خود مفهوم علم كه با آن تنيده است ،تغيير كرده باشد».
Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft … ebd., S. ٢٥
٢٠

١٠

بنابراين انتقاد ماركس به اقتصاد كﻼسيک اصولى است .با وجودی كه اسميت وجود "قيمت طبيعى" را نشانهی
خردمندی جامعهی بورژوايى مىشمارد و طبق قوانين عرضه و تقاضا از تساوی سوبژكتيو كارهای فردی عزيمت مىكند،
اما خشونت بازار را كه منجر به تساوی ابژكتيو كارهای غير برابر مىگردد ،از نظر مىاندازد .افزون بر اينها ،اسميت به
ماهيت پول به صورت يک خشونت اجتماعى پى نمىبرد .ليكن برای كارگران مزدی پول نقش يک خشونت خارقالعاده
را بازی مىكند ،زيرا نيروی كار آنها از دو جنبه آزاد و تبديل به كاﻻ شده است .به اين معنى كه كارگر هم براى
فروش نيروى كار خويش آزاد و هم از ابزار توليد آزاد شده است .بنابراين شرط بقای كارگر مزدی فروش نيروی كار
خود جهت دسترسى به پول و تضمين امرار معاش خويش است.

٢٢

از سوی ديگر ،شرايط تبديل پول به سرمايه و

تضمين روند ارزش افزايى ارزش تنها زمانى پديد مىآيند كه بازار كار شكل گرفته و نيروى كار به صورت كاﻻ در بازار
عرضه مىشود .به اين ترتيب ،ماسکهای اقتصادی پديد مىآيند و ماركس تنها تا اين اندازه به اشخاص مىپردازد كه
در مقولههای اقتصادی شخصيت مىيابند.

٢٣

در حالى كه اقتصاد ملى اصوﻻً مسئلهی گوهر ارزش را مطرح نمىكند ،ماركس كار را "گوهر ارزشساز" مىنامد و
مضمون آنرا در كتاب "سرمايه" به شرح زير كشف مىكند:
«ولى كارى كه گوهر ارزش را مىسازد ،كار مساوى انسان] ،يعنى[ به كار بردن نيروى كار همانند بشرى است .كليهی
نيروى كار جامعه كه خود را در ارزشهای جهان كاﻻها نمودار مىكند ،اينجا به صورت يک نيروى واحد و همانند
نيروی كار انسانى محسوب مىشود ،با وجودی كه آن تركيب بيشماری از نيروی كارهای انفرادى است .هر يک از اين
نيروهاى كار انفرادى مانند هر كدام ديگر از نيروی كار انسانى است ،تا آنجا كه آن داراى خصلت يک نيروى كار
اجتماعى ميانگين است و به صورت نيروى كار ميانگين اجتماعى فعال مىشود ،بنابراين توليد يک كاﻻ نيز فقط به زمان
كار ميانگين ﻻزم يا اجتماعاً ﻻزم نياز دارد .زمان كار اجتماعاً ﻻزم عبارت از زمان كارى است كه با موجود بودن شرايط
توليد معمول اجتماعى و با حد ميانگين اجتماعى از مهارت و شدت كار ،توان توليد يک ارزش مصرف را نشان مى-
دهد».

٢٤

به اين ترتيب ،گوهر ارزش در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس "زمان مجرد" محسوب مىشود و "زمان
كار اجتماعاً ﻻزم" اندازهى ارزش مبادلهى كاﻻ را معين مىكند كه البته بستگى به ميانگين شدت كار و مهارت
كارگران ،يعنى بارآورى نيروى كار اجتماعى دارد .اگر به غير از اين باشد ،هر چه يک كارگر ناشىتر و تنبلتر است ،پس
ارزش توليدات وی نيز بايد بيشتر بوده باشد .پيداست كه بنا بر تئوری ارزش ماركس هر چه بارآورى كار باﻻتر مىرود،
به همان اندازه ارزش كاﻻ تنزل مىيابد ،زيرا كه "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" كوتاهتر مىشود .بازار همزمان تقسيم كار
٢٢

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I, … ebd., S. ١٨٣
تجربيات تاريخى گواهى مىدهند كه براى تشكيل بازار كار و تدارک "كار آزاد دوگانه" اعمال خشونت غير اقتصادى )سياسى ،قضايى و نظامى(
ضرورى است .ماركس فصل بيست و چهارم جلد اول "سرمايه" را با عنوان "آنچه انباشت بدوى خوانده شده است" به بررسى تاريخى اين
پديده اختصاص داده است.
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I, … ebd., S. ٧٤١ff.
٢٣
Vgl. ebd., S. ١٦, ٩٩
٢٤
Ebd., S. ٥٣

١١

اجتماعى را ظاهراً به صورت ارگانيسم خودروئى كه مستقل از آگاهى توليدكنندگان كاﻻها پديد آمده است ،سازمان
مىدهد .اينجا فقط كاﻻهايى در بازار به فروش مىرسند كه در "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" پديد آمدهاند.

٢٥

به اين ترتيب ،ماركس منشأ "قيمت طبيعى" و اسرار پول را كشف مىكند .اينجا پول "معيار اندازهى ارزش" محسوب
مىشود و خواص ديگرى مانند" :مولد دورانى"" ،ابزار انباشت ارزش" )گنج(" ،ابزار پرداختى" و "ابزار مبادلهى جهانى"
)پول جهانى( دارد .پيداست كه ماركس پس از كشف گوهر ارزش اصوﻻً وجه مستقلى برای پول قائل نمىشود ،زيرا
خواص آن محتوای شكل كاﻻ است .به بيان ديگر ،پول نه براى راحتى مبادله در بازار است و نه همگونى و مبادلهى
كاﻻها را ممكن مىسازد" .جنبهى سحر آميز" پول بستگى به شكل ارزش و تاريخ آن دارد و ارزش مستقيماً محصول كار
انسانى است .بنابراين اين پول نيست كه كاﻻها را قابل سنجش و مبادله مىكند ،بلكه بر عكس .يعنى از آنجا كه كليهی
كاﻻها به عنوان ارزش محصول كار موضوعيتيافتهی انسانى هستند ،در نتيجه به خودى خود قابل سنجش و مبادله مى-
شوند .به اين ترتيب ،كاﻻی مزبور از طريق قانون ارزش تبديل به مقياس مشترک ارزش خويش با ارزش كاﻻهای ديگر
مىشود و پول فقط به صورت "ابزار پرداختى" عمل مبادله را وساطت مىكند.

٢٦

همزمان پول در تئوری ارزش ماركس آخرين محصول دوران كاﻻيى است و نخستين صورت تجلّى سرمايه محسوب
مىشود ٢٧.وی سرمايه را به صورت يک روند نامحدود كه از تغيير شكل كاﻻ به پول و سپس به سرمايه تبديل شده
است ،بررسى مىكند .منطق سرمايه ارزش افزايى ارزش و سرمايهدار سوژهی فعال و شخصيتيافتهى سرمايه است.
ماركس در اين ارتباط به شرح زير در كتاب "سرمايه" ادامه مىدهد:
«يک مبلغ پول تنها مىتواند خود را از مبلغ پول ديگر توسط مقدار خود متمايز سازد .بنابراين روند پول ـ كاﻻ ـ پول به
هيچ وجه مرهون تفاوت كيفى بين قطبهای آن نيست ،زيرا هر دو قطب آن پول است ،بلكه مرهون تفاوت كمى آنها
است .سرانجام بيش از آنچه بدواً در دوران ريخته شده بود ،پول از آن بيرون كشيده مىشود (...) .بنابراين ارزشى كه
بدواً ريخته شده است ،نه تنها در دوران حفظ مىشود ،بلكه ضمن گردش مقدار ارزشى خود را تغيير مىدهد] ،يعنى[
اضافه ارزشى به خود مىافزايد ،يا ارزش افزا مىگردد .و همين حركت آنرا به سرمايه تبديل مىكند».

٢٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا حركت سرمايه از جامعه مستقل مىگردد .سوژهی فعال اين حركت،
سرمايهدار است كه با اراده و آگاهى و با هدف ارزش افزايى ارزش توليد را و آنهم نه برای مصرف ،بلكه برای توليد
سازماندهى مىكند .ما اينجا با يک منطق به خصوص جهت انباشت ثروت مواجه هستيم كه از جامعه ظاهراً مستقل
شده و نامحدود به نظر مىآيد ،زيرا از پول دوباره به پول خاتمه مىيابد .به اين ترتيب ،ماركس ميان دوران ساده و
دوران پول به عنوان سرمايه تميز مىدهد .در حالى كه در دوران ساده ،يعنى كاﻻ ـ پول ـ كاﻻ فقط رفع نيازهاى اجتماعى
مد نظر توليد هستند ،در دوران پول به عنوان سرمايه ،يعنى پول ـ كاﻻ ـ پول انباشت بيكران ثروت هدف توليد محسوب
٢٥

Vgl. ebd., S. ١٢١
Vgl. ebd., S. ١٠٧
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Vgl. ebd., S. ١٦١
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١٢

مىشود ٢٩.در حالى كه دوران ساده ارزش مصرف معيار است و برابرها به صورت خريد و فروش با هم مبادله مىشوند،
در دوران پول به عنوان سرمايه استثمار نيروى كار به وقوع مىپيوندد .به بيان ديگر ،ماركس در بازار دو حوزهى متفاوت
را كشف مىكند .اول ،بازار به عنوان حوزهاى براى "معاملهى ابتدايى" است كه در آن مبادلهى محصوﻻت كار با پول
متحقق مىگردد و اينجا برابرها با يکديگر معاوضه مىشوند .دوم ،بازار به عنوان بازار كار است .نيروى كار با كاﻻهاى
ديگر به كلى تفاوت دارد ،زيرا بنا بر قانون ارزش فقط مصرف آن است كه منجر به توليد ارزش مىشود و فقط از طريق
استثمار نيروی كار است كه ارزش افزايى ارزش متحقق مىگردد و سود سرمايه پديد مىآيد .ماركس در كتاب
"سرمايه" ويژگى ارزش مصرف نيروى كار را به شرح زير برجسته مىسازد:
«) (...تغيير ]ارزش افزايى ارزش[ فقط مىتواند از ارزش مصرف ]نيروی كار[ بنفسه ،يعنى از مصرف آن ناشى گردد.
براى اينكه صاحب پول ما بتواند از مصرف يک كاﻻ ارزش بيرون بكشد ،بايد بخت چنان با وى يار گردد كه در محيط
دوران] ،يعنى[ در خود بازار يک كاﻻ با اين ويژگى مخصوص را بيابد كه ارزش مصرفش ،خود سرچشمهی ارزش باشد.
به نحوى كه مصرف واقعى آن به خودى خود موجب موضوع شدن كار و در نتيجه ارزش آفرينى گردد .و صاحب پول
در بازار يک چنين كاﻻی مخصوصى را مىيابد و آن توان كار يا نيروى كار است».

٣٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تبديل پول به سرمايه و تضمين ارزش افزايى ارزش تنها زمانى امكان دارد
كه نيروی كار شكل كاﻻيى به خود گرفته و كارگران مزدی آنرا ظاهراً در كمال آزادی به بازار كار عرضه مىكنند .به
بيان ديگر ،ماركس در بررسى دوران پول به عنوان سرمايه سرچشمهی ارزش افزايى ارزش را در نيروی كار دوگانه آزاد
مىيابد و مالكيت خصوصى را به عنوان خلع نتايج كار شخصى ،كار اضافى پرداخت نشده و نتيجهى استثمار نيروى كار به
شرح زير در كتاب "سرمايه" كشف مىكند:
«مالكيت بر كار پرداخت نشده در گذشته ،اكنون به صورت تنها شرط برای تصرف كار زندهى كنونى به مقياس روز
افزون ظاهر مىشود .هر قدر سرمايهدار بيشتر انباشته باشد ،به همان اندازه بيشتر مىتواند انباشت كند (...) .اوﻻً قسمتى
از سرمايه كه در برابر نيروى كار مبادله مىشود ،خود تنها جزئى از حاصل كار غير است كه بﻼعوض تصاحب شده
است و ثانياً توليد كنندهى آن] ،يعنى[ كارگر نه تنها بايد به جبران آن بپردازد ،بلكه بايد اضافهى تازهاى نيز بر آن
ضميمه كند (...) .محتوا عبارت از اين است كه سرمايهدار قسمتى از كار موضوع شدهى غير را كه پى در پى بﻼعوض
تصرف مىكند ،دائماً و از نو به مقدار بيشترى به كار زندهى غير مبدل مىسازد (...) .اكنون از جانب سرمايهدار مالكيت
به عنوان حق تصرف كار پرداخت نشدهی غير يا محصول آن و از جانب كارگر به صورت عدم امكان تصاحب محصول
كار خويش ،ظاهر مىشود .جدايى بين مالكيت و كار ،نتيجهى ضرورى قانونى مىشود كه نقطهی عزيمتش ظاهراً يگانگى
آنها بود .بنابراين شيوهى تصاحب سرمايهدارى هر چه بيشتر مباين با قوانين اوليهى توليد كاﻻيى جلوه كند ،به هيچ وجه
ناشى از نقض اين قوانين نيست ،بلكه بر عكس ،ناشى از به كار بردن همين قوانين است».

٣١

٢٩

Vgl. ebd., S. ١٦٦f.
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١٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس با تكامل قانون ارزش از متافيزيک اقتصاد ملى كه با استناد به
مفاهيمى مانند :آزادی ،برابری ،حق مالكيت ،قيمت طبيعى و خردمندی ،جامعهی بورژوايى را توجيه مىكند ،پرده بر مى-
دارد .البته ماركس تأييد مىكند كه در دوران ساده و در معاملهى ابتدايى برابرها در بازار مبادله مىشوند و از اين رو،
وی آنجا را حوزهی برابری و انصاف مىخواند ،در حالى كه در دوران پول به عنوان سرمايه مشخصاً عكس آن به وقوع
مىپيوندد .اينجا حوزهی ارزش افزايى ارزش ،استثمار نيروى كار و انباشت سرمايه است ،اينجا مالكيت انفرادی كارگران
از طريق سرمايهدار به صورت كار اضافى پرداخت نشده مصادره مىشود و شكل مالكيت خصوصى به خود مىگيرد .به
بيان ديگر ،از آنجا كه ارزش مصرف نيروى كار ايجاد ارزش اضافى است و ارزش مصرف بنا به استدﻻل نظريهپردازان
اقتصاد كﻼسيک نتيجهى كار انسان قلمداد مىشود و بنا بر اصول حقوق طبيعى به مالک آن تعلق دارد ،مالكيت خصوصى
نتيجهى سلب مالكيت ديگران و يا بهتر بگويم ،تصرف مالكيت اجتماعى است .تحكيم مالكيت خصوصى به عهدهى
خشونت غير اقتصادى )سياسى ،قضايى و اجرايى( است كه با توجيه ضرورت حفاظت از قراردادهای اجتماعى تضمين
مىشود .تبادل كاﻻها در بازار بدون مالكيت خصوصى و قرارداد اجتماعى غير ممكن است ،زيرا محصوﻻت نيروى كار نه
صاحب ارادهى عملى براى راهيابى به بازار هستند و نه خود به خود با هم مبادله مىشوند .ما اينجا دوباره با نقش
سرمايهدار به عنوان سوژهی فعال و سرمايهی شخصيتيافته مواجه هستيم كه بنا بر ماسک اقتصادى خود به اين
مناسبات تجسم شخصى مىبخشد.

٣٢

براى سرمايهدار مسئلهی توليد از دو جهت طرح مىشود .اول ،وى مىخواهد كاﻻيى را توليد كند كه ارزش مبادله داشته
باشد .دوم ،ارزش اين كاﻻ بايد بيشتر از مجموع ارزش تمامى كاﻻها و خدماتى )مجموع ارزش ابزار توليد و نيروى كار(
باشد كه وى براى توليد آن مصرف كرده است .به بيان ديگر ،هدف سرمايهدار تصاحب اضافه ارزش است ٣٣و آن تنها
از وحدت روند كار با روند ارزش آفرينى و توليد كاﻻيى پديد مىآيد ٣٤.ليكن سرمايهدار به صورت انفرادی اين برنامه
را دنبال نمىكند و سرمايهدارن ديگر نيز در پى ارزش افزايى سرمايهی خويش هستند .ما اينجا با رقابت در بازار مواجه
هستيم .در اين ارتباط چهار راه متفاوت براى سرمايهدار وجود دارد .اول ،تقليل كارمزد است .ليكن بنا بر بررسى ماركس
در تعيين كارمزد يک عنصر تاريخى و معنوى دخالت دارد و از آنجا كه تقليل آن بازسازى نيروى كار را مختل
مىسازد ،در نتيجه تصميم سرمايهدار با مقاومت كارگران مواجه مىشود ٣٥.دوم ،ارزش افزايى ارزش از طريق تصرف كار
اضافى پرداخت نشده و يا افزايش روزانهى كار ميسر مىشود .حداقل روزانهى كار آن است كه كارگران براى بازسازى
نيروى كارشان و تأمين معيشت خويش نياز دارند .در برابر حداكثر حدود روزانهى كار بنا بر بررسى ماركس از طريق
حد جسمانى و معنوی كارگران معين مىگردد .با وجودی كه هر دو داراى ماهيت بسيار انعطاف پذيرى هستند ،اما اين-
جا نيز مقاومت كارگران برنامهريزی شده است ٣٦.سوم ،استفاده از فنآورى نوين كه منجر به كوتاهى "زمان كار اجتماعاً
ﻻزم" برای توليد كاﻻ مىشود .به اين ترتيب ،شيوهى توليد ارزش از نظر كمى به كيفى متحول مىگردد كه ماركس آنرا
٣٢

Vgl. ebd., S. ٩٩
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١٤

با مفاهيم "ارزش اضافى مطلق" و "ارزش اضافى نسبى" متمايز مىكند ٣٧.اينجا انگيزهى سرمايهدار دسترسى به اضافه
ارزش فوقالعاده است .در اين ارتباط ماركس ميان ارزش انفرادى و ارزش اجتماعى كاﻻ تفاوت مىگذارد .اگر ارزش
انفرادى از ارزش اجتماعى پايينتر باشد ،سرمايهدار نه تنها به اضافه ارزش فوقالعاده دست مىيابد ،بلكه همچنين قادر
است كه كاﻻى خويش را پايينتر از ارزش اجتماعى آن به بازار عرضه كند و رقباى خويش را از صحنهى رقابت بيرون
براند ٣٨.چهارم ،همكارى اقتصادی و تأسيس صنعت بزرگ است كه همچنين منجر به توليد ارزش اضافى نسبى و كسب
اضافه ارزش فوقالعاده مىشود .از آنجا كه در صنعت بزرگ تقسيم كار يدی و فكری شدت مىگيرد ،در نتيجه يک
شيوهى نوين از مديريت در كارخانه حاكم مىشود كه نه تنها كارگران را منظبط مىكند و همبستگى آنها را در هم مى-
شكند ،بلكه ابزار توليد را مستقيماً تحت نظارت سرمايه قرار مىدهد و يک طبيعت غير انسانى را به صورت "انحطاط
اخﻼقى" سرمايهداران و "خﻼء فكرى" كارگران مزدی پديد مىآورد.

٣٩

تشديد تقسيم كار همزمان نه تنها مهارت

كارگران را بى ارزش مىكند ،بلكه كودكان و زنان را به دليل بهاى كمتر كارمزد به بردگى روند توليد مىكشد.

٤٠

بنابراين سرمايهدار از طريق استفاده از فنآورى نوين و تأسيس صنعت بزرگ موفق مىشود كه حفرههاى روزانهى كار
را مسدود ساخته و با تشديد روند توليد بخش بزرگترى از روزانهى كار را براى توليد ارزش اضافى تصرف كند و به اين
ترتيب ،نسبت به رقباى خويش در همين بخش به ارزش اضافى نسبى و اضافه ارزش فوقالعاده دست بيابد .ليكن به
محض اينكه اين شيوههای نوين توليد عموميت بيابند ،تفاوت بين ارزش انفرادى كاﻻهاى ارزان توليد شده با ارزش
اجتماعى آنها از بين مىرود و از اين رو ،آن اضافه ارزش فوقالعاده نيز ناپديد مىگردد .به اين ترتيب ،سرمايهدار در
واقعيت به اين نتيجه مىرسد كه ارزش اضافى فوقالعاده نتيجهى كارمزد كارگرانى نيست كه وى از طريق فنآورى
نوين پسانداز كرده است ،بلكه نتيجه كار كسانى است كه با فنآورى نوين توليد كردهاند كه ماركس مضمون آنرا به
شرح زير در كتاب "سرمايه" افشا مىسازد:
«با عموميت يافتن ماشينآﻻت در همان رشتهی توليد ،ارزش اجتماعى محصول ماشينى تا حد ارزش انفرادى آن تنزل
مىيابد و آنگاه قانون ]ارزش[ معتبر مىگردد كه اضافه ارزش نه از نيروهاى كارى كه سرمايهدار به وسيله ماشين
جاىگزين كرده ،ناشى مىشود ،بلكه برعكس از آن نيروهاى كارى كه سرمايهدار براى استفاده از ماشين بكار گمارده
است ،سرچشمه مىگيرد».

٤١

به اين ترتيب ،يک دگرگونى كيفى در روش توليد مدرن سرمايهداری پديد مىآيد كه ماركس جهت تشريح آن از
سرمايه به صورت "سوژهی خودكار" ياد مىكند .از اين پس ،سرمايه ديگر نيازی به يک عامل بيرونى )دولت( جهت
انكشاف خود ندارد و ظاهراً بﻼمنازعه بر پای خود استوار مىگردد ٤٢.به اين صورت كه با عموميتيافتن فنآورى نوين و
صعنت بزرگ و ناپديد شدن اضافه ارزش فوقالعاده از يک سو ،و با در نظر داشتن مقاومت كارگران در برابر تمديد
٣٧
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١٥

روزانهى كار و حدود تاريخى و معنوى كارمزد از سوی ديگر ،سرمايهدار جهت تثبيت خود در بازار و تصاحب اضافه
ارزش به اجبار به سوى استفاده از فنآورى نوين ،توسعهی صنعت بزرگ و گسترش بازار سوق مىگيرد كه در يک
درجهی باﻻتری از مناسبات توليد به ارزش اضافى نسبى و اضافه ارزش فوقالعاده دست بيابد .بنابراين كشش درونذاتى
و گرايش دائمى سرمايه عبارت از اين است كه نيروى بارآور كار پيوسته تكامل بيابد ،تا كاﻻها ارزانتر از ديگر رقيبان
توليد و به بازار عرضه شوند.

٤٣

با استقرار و عموميت صنعت بزرگ ،سرمايهدارى در شكل تكامل يافتهاش ظاهر

مىگردد .روند ارزش افزايى ارزش و بازسازى سرمايه به معنى بازسازى تضادهاى درونذاتى انباشت ثروت هستند .بنا
بر بررسى ماركس هر چه توسعهى سرمايه از نظر زمانى و مكانى موفقتر باشد به همان اندازه نيز توليد نيروى كار را
تجديد مىكند و به كميت پرولتاريا مىافزايد .به بيان ديگر ،ارزش افزايى ارزش و كميت كارگران مزدی ﻻزم و ملزوم
همديگر هستند كه ماركس به شرح زير در كتاب "سرمايه" بر آن تأكيد مىكند:
«بازتوليد نيروى كارى كه ﻻينقطع بايد به عنوان وسيلهى ارزش افزايى به سرمايه الحاق شود و قادر به جدا شدن از آن
نيست و تبعيت آن از سرمايه فقط به وسيلهى تعويض افراد سرمايهدار كه نيروى كار به آنها فروخته مىشود ،پوشانده
مىگردد ،در واقع يک لحظه از بازتوليد خود سرمايه را مىسازند .بنابراين انباشت سرمايه عبارت از تكثير پرولتاريا
است».

٤٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،سرمايه به صورت "سوژهی خودكار" شرايط انكشاف خود را پديد مىآورد،
در حالى كه روند انباشت سرمايه ،يعنى تداوم زمانى و گسترش مكانى آن منجر به تشكيل سياست جمعيت به خصوص
آن نيز مىشود .دليل آن افزايش تركيب آلى )ارگانيک( سرمايه است كه از نسبت سرمايهى ثابت )ارزش وسائل توليد(
به سرمايهى متغير )ارزش نيروى كار( پديد مىآيد ٤٥.به اين صورت كه تحت قهر رقابت بازار و اجبار ارزش افزايى
ارزش همواره فنآورى )سرمايهى ثابت( بيشتر و پيشرفتهترى جاىگزين نيروى كار )سرمايهى متغير( مىشود .نتيجهى
اين روند از يک سو ،تمركز سرمايه و از سوى ديگر ،تجمع ابزار توليد در صنعت بزرگ است .به اين ترتيب ،نه تنها
ابزارهاى توليد تحت نظارت مستقيم سرمايهداران قرار مىگيرند ،بلكه كارگران مزدی همواره براى روند توليد
بىارزشتر مىشوند .به اين ترتيب ،ماركس يک قانون جمعيت از روش مدرن توليد سرمايهدارى را استنتاج مىكند .به
اين صورت كه جمعيت كارگرى از طريق انباشت سرمايهاى كه خود به وجود آورده است ،همواره زمينهی زائد ساختن
نسبى خود را نيز فراهم مىسازد ٤٦.ماركس مازاد نيروى كار در نظام سرمايهدارى را "سپاه صنعتى ذخيره" مىنامد كه
در روند ارزش افزايى ارزش نقش به سزايى دارد .اينجا سرمايه از دو جهت فعال است .با وجودى كه انباشت سرمايه از
يک سو ،بر تقاضاى كار مىافزايد ،ليكن از سوى ديگر ،عرضهى نيروی كار آن كارگرانى را كه خود بيكار ساخته است ،به
بازار كار افزايش مىدهد .همزمان فشار بيكاران بر كارگران شاغل باعث مىشود كه آنها در برابر تشديد روند توليد
مقاومت نكنند و مقدار بيشترى از نيروى كارشان را براى خدمت به سرمايه در روند توليد جارى سازند .محكوم ساختن
٤٣

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I, … ebd., S. ٣٣٧f.
Ebd., S. ٦٤١f.
٤٥
Vgl. ebd., S. ٦٤٠
٤٦
Vgl. ebd., S. ٦٥٩
٤٤

١٦

بخشى از طبقهى كارگر به بيكارى اجبارى كه با كار طاقت فرساى بخش مشتغل همراه است ،تبديل به يک ابزار مناسب
براى افزايش تمول انفرادى سرمايهداران مىگردد .در نتيجه توليد "سپاه صنعتى ذخيره" متناسب با توسعهى انباشت
ثروت است .بر اين اساس عرضهى نيروى كار تا حد معينى از ارادهى كارگران مستقل مىشود و استبداد سرمايه را در
كارخانه به كمال مىرساند.

٤٧

از سوی ديگر ،افزايش تركيب آلى )ارگانيک( سرمايه منجر به بحرانهای ادواری و سيستمى كليت نظام سرمايهداری
مىشود .به اين صورت كه ماسک اقتصادى سرمايهدار به وی تحميل مىكند كه جهت تثبيت خود در بازار و تضمين
ارزش افزايى ارزش همواره نسبت سرمايهى ثابت )ارزش وسائل توليد( به سرمايهى متغير )ارزش نيروى كار( را
افزايش دهد .از آنجا كه بنا بر قانون ارزش تنها نيروی كار مولد ارزش است ،و از آنجا كه توسعهی فنآوری با حدود
تاريخى خود مواجه مىشود ،در نتيجه بحرانى پديد مىآيد كه ماركس آنرا "گرايش نزولى نرخ سود" مىنامد ٤٨.به بيان
ديگر ،فعاليت منطقى فرد سرمايهدار به غير منطقى شدن كليت نظام سرمايهدارى مىانجامد .به همين منوال ،هدف
سرمايهدار ،يعنى توليد برای توليد منجر به گسست رابطهى كاﻻ ـ پول ـ كاﻻ مىشود و از ذات درونى توليد كاﻻيى
بحران اقتصادی اضافه توليد را پديد مىآورد ،زيرا تا كسى خريدار نباشد ،هيچكس نمىتواند بفروشد ،همانگونه كه هيچ-
كس بﻼفاصله مجبور به خريد نيست ،چون خود كاﻻيى را فروخته است.

٤٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روش مدرن توليد سرمايهداری از ذات درونى خود بحرانهای اقتصادی و
مقاومت كارگران مزدی را پديد مىآورد .به اين ترتيب ،تضاد ابژكتيو در حوزهی توليد و توزيع بروز مىكند و در پرتو
آگاهى از تضاد ،بيان سوبژكتيو خود را در پراكسيس نبرد طبقاتى مىيابد .در حالى در حوزهی توزيع افزايش كارمزد به
پيش كشيده مىشود ،در حوزهی توليد مسئلهی كارگران تسهيل شدت كار و كوتاهى روزانهى كار است .پيداست كه
سرمايهدار انگيزهی پرداخت حداقل كارمزد را دارد و حداكثر روزانهى كار را مىطلبد ،زيرا وی جهت ارزش افزايى
سرمايه و ايجاد اضافه ارزش ،به مصرف بزرگترين مقدار ممكنه از نيروی كار بيگانه در روند توليد نياز دارد .همچنين
پيداست كه بنا بر قانون ارزش هر چه نيروی كار ارزانتر باشد ،به همين مقدار نيز اضافه ارزش و سود سرمايه باﻻتر
مىروند .در همان حال ماسک اقتصادى كارگران ،مبارزه براى تحقق حداكثر كارمزد و حداقل روزانهى كار را برای آنها
تبديل به هدف فعاليت خود در پراكسيس نبرد طبقاتى مىكند .اينجا حق مالكيت خصوصى سرمايهداران در برابر حق
مقاومت كارگران مزدی قرار مىگيرد و تحت چنين شرايطى معموﻻً زور حكم مىراند ٥٠.ما اينجا با پراكسيس جامعهی
بورژوايى مواجه هستيم كه حوزهی نبرد طبقاتى را پديد مىآورد .اينجا همچنين مكان خودآگاهى طبقاتى و تكامل
"سوژهی انقﻼبى" است .بنابراين تنها از اين جهت است كه در تاريخ توليد سرمايهدارى ،كوتاهى روزانهی كار و افزايش

٤٧

Vgl. ebd., S. ٦٦٩f., ٦٦١
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
٤٨

١٧

كارمزد به صورت يک نبرد طوﻻنى و يک جنگ داخلى كمابيش پنهانى بين مجموعهی سرمايهداران و انبوه كارگران
مزدی تجلى مىيابند.

٥١

ماركس با وجود فراروی از فلسفهی ايدهآليستى هگل ،اما به معنى خودآگاهى سوژه پايبند ماند ،منتها با اين تفاوت كه
نزد وی خودآگاهى سوژه محصول يک حركت از تفكر انفرادی جهت تكامل مفاهيم يک جامعهی ايدهآل و آشتىيافته
نيست ،بلكه در پراكسيس نبرد طبقاتى پديد مىآيد .ما اينجا با يک حركت ماترياليستى ـ ديالكتيكى از روند تاريخ
مواجه هستيم كه مبتنى بر تبادل مادی انسان با طبيعت است كه البته از طريق "كار شكلدهنده" وساطت مىشود و از
يک پراكسيس مولد گزارش مىدهد كه شرايط ابژكتيو خودآگاهى را پديد مىآورد .به اين معنى كه كار از يک سو،
تبادل مادى ميان انسان و طبيعت را ميسر مىكند و از سوى ديگر ،جهانبينى انسان را مىآفريند و منجر به ارتقا
فرهنگى جامعه مىشود .به بيان ديگر ،در حالى كه انسان از طريق كار روى طبيعت بيرونى تأثير مىگذارد ،آنرا دگرگون
مىسازد و به سلطهی اهداف دنيوی خويش مىكشد ،به همين صورت نيز طبيعت ويژه خود را تغيير مىدهد ٥٢.به اين
ترتيب ،ماركس از يک انسانشناسى ماترياليستى و ديالكتيكى عزيمت مىكند و انسان را به صورت يک "موجود فعال"
در نظر مىگيرد كه مضمون فعاليت آن بنا بر كتاب "گروندريسه  "...به شرح زير است:
«در خود فعاليت بازتوليد فقط شرايط ابژكتيو تغيير نمىكنند ،برای نمونه از روستا شهر مىشود ،از محيط وحش زمين
زراعى و غيره ،بلكه توليدكنندگان خود را تغيير مىدهند ،همينكه كيفيتهای جديد را از خود آزاد مىسازند] ،يعنى[
خود را از طريق توليد متكامل مىكنند ،از نو سازمان مىدهند ،توانها و تصورات نو ،روشهای مراودهی نو ،نيازهای نو و
زبانهای نو مىسازند».

٥٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد ماركس نيز مانند هگل ابژه يک موجوديت مستقل از سوژه ندارد .در
حالى كه هگل از طريق فعاليت فكری ابژه را به مالكيت "روح مطلق" در مىآورد ،آنرا مىشناسد و با وساطت شناخت
مىآفريند ،نزد ماركس آفرينندهی جهان واقعى نه كار فكری ،بلكه "كار موضوعيتيافته"

٥٤

است .اينجا "كار

موضوعيتيافته" يک مفهوم ديالكتيكى و به اين معنى است كه انسان سوبژكتيو ،يعنى با آگاهى ،برنامهريزی ،تقسيم كار
و پيروی از اسلوب زيبايىشناسى كار مىكند .همانگونه كه انسان مواد مادی را از طريق كار شكلدهنده دگرگون و
تبديل به موضوع جامعه مىكند ٥٥،به همين صورت نيز تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مىيابد .همانگونه كه
كار به عنوان واسطهی تبادل مادی انسان با طبيعت ،طبيعت بيرونى را دگرگون مىسازد ،طبيعت درونى خود انسان نيز
در روند كار تحت تأثير محصوﻻت كارش قرار مىگيرد و دگرگون مىگردد .ما اينجا با جنبهی فعال كار به صورت يک
كليت ديالكتيكى سر و كار داريم كه هم ابژكتيو و هم سوبژكتيو است .به بيان ديگر" ،كار موضوعيتيافته" يک محصول
تاريخى و آفرينندهی آن انسان است كه فرهنگ و اخﻼق مختص به خود را نيز يدک مىكشد.
٥١

Vgl. ebd., S. ٢٤٨, ٢٨٥f., ٣١٦
Vgl. ebd., S. ١٩٢f.
٥٣
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٣٩٤
٥٤
gegenständliche Arbeit
٥٥
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٠٦f.
٥٢

١٨

در حالى كه هگلىهای جوان و همچنين فويرباخ در تدوام فلسفهی ايدهآليستى هگل و آكنده به متافيزيک ،آگاهى را
وارونه مىشمردند و جهت حل و فصل مسئلهی ازخودبيگانگى دينى و راندن دولت به سوی خردمندی و سكوﻻريسم به
نقد دين و روشنگری مىپرداختند ،ماركس پس از فراروی از فلسفه و تكامل اصول ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى،
مسئلهی وارونگى را در واقعيت ،يعنى در "جهان موضوعيتيافته" كشف كرد .به بيان ديگر ،منشأ افكار دينى در بطن كار
ازخودبيگانه پنهان شده است .اينجا فريب و خودفريبى به توافق مىرسند .در حالى كه طبقهی حاكم جهت توجيه منافع
مادی و تثبيت جايگاه اجتماعى خود دين ،فلسفه و ايدئولوژی مىسازد ،ذلت بردگى كارمزدی كارگران را به جهانگريزی
وا مىدارد و آنها را به سوی عالم انتزاعى و افكار متافيزيكى مىراند .در حالى كه بورژوازی با اراده و آگاهى روند توليد
سرمايهداری و استثمار كار ازخودبيگانه را برنامهريزی و متحقق مىكند ،كارگران مزدی به دليل فقدان خودآگاهى دچار
ازخودبيگانگى خودكرده مىشوند .از اين منظر پيداست كه چرا ماركس بر خﻼف فويرباخ به فعاليت انتقادی و انقﻼبى
روی مىآورد و معطوف به پراكسيس نبرد طبقاتى مىشود كه ما مضمون آنرا به شرح زير در تز چهارم فويرباخ وی
مىيابيم:
«فويرباخ از تجربهی ازخودبيگانگى دينى ]يعنى[ دوگانهسازی جهان در يک جهان دينى و يک جهان دنيوی عزيمت مى-
كند .تﻼش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را در زمينهی دنيویاش حل كند .اما اينكه زمينهی دنيوی خود را
از خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مىكند ،تنها از طريق ازخودگسيختگى و
خودتناقضگويى همين زمينهی دنيوی قابل توضيح است .بنابراين اين ]زمينه[ بايد از درون خود ]يعنى[ هم در تضاد
خود فهميده شود و هم به طور پراكسيس منقلب گردد .به اين ترتيب ،پس از آنكه ،برای نمونه خانوادهی زمينى به
صورت راز نهفتهی خانوادهی مقدس كشف شد ،هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری و پراكسيس منهدم كرد».

٥٦

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا رابطهی فلسفه با فلسفه را با عزم راسخ قطع و از متافيزيک
فراروی مىكند .نزد وی نيز مانند هگل مفهوم "فراروی" به معنى عبور ،حفاظت و ارتقا است .عبور به معنى گسست و
گذار قاطع از فلسفهی ايدهآليستى آلمانى ،حفاظت به معنى محفوظ داشتن ديالكتيک )هستهی منطقى( و ارتقا به معنى
تكامل يک فلسفه از پراكسيس جهت دخل و تصرف انتقادی و انقﻼبى در تجربيات نبرد طبقاتى است .از اين پس ،ديگر
فلسفه با فلسفه سخن نمىگويد و فلسفه به نقد و نفى فلسفه نمىپردازد ٥٧.به بيان ديگر ،ماركس با استناد به "جهان
موضوعيتيافته" كه محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى سوبژكتيو است ،اقتصاد سياسى را به بند نقد درونذاتى و نفى-
كننده مىكشد .ما اينجا با پراكسيس مشخص بورژوازی مواجه هستيم كه محصول آن سيهروزی پرولتاريا است .با
وجودی كه پرولتاريا ثروت اجتماعى را توليد مىكند ،ليكن به انقياد محصول فعاليت خويش ،يعنى سرمايه كشيده شده
است .ما اينجا با يک "حركت واقعى" تحت تأثير سرمايه مواجه هستيم كه ماركس علم آنرا "دانش مثبت" مىنامد.

٥٨

٥٦

Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦
 ٥٧ما اين روش را برای نمونه نزد هگل و فويرباخ مشاهده كرديم .به اين صورت كه هگل با استناد به يک فلسفهی درونذاتى به نقد فلسفه-
های استعﻼئى مىرود ،در حالى كه فويرباخ با استناد به يک فلسفهی ماترياليستى است كه به نقد فلسفهی ايدهآليستى هگلى مىپردازد.
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨سرمايه ـ تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟ ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم،
صفحهی  ١١ادامه ،برلين
٥٨
Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin (Ost), S. ٢٠٨, ٢٧

١٩

"دانش مثبت" از ديالكتيک هستى نيروهای مولد با آگاهى جامعهی بورژوايى پرده بر مىدارد و اسرار تحميق و تمكين
پرولتاريا به بردگى كار مزدی را افشا مىسازد .به اين صورت كه آگاهى كارگران همواره از هستى مادی آنها رشد مى-
كند ،اما همزمان با آن دين ،فلسفه و ايدئولوژی و همچنين دانش اقتصاد سياسى تﻼقى مىكند كه طبقهی حاكم در يک
بستر مشترک تاريخى و فرهنگى و جهت حفاظت از منافع مادی و توجيه مشروعيت حاكميت خويش متكامل كرده
است .بنابراين انگيزهی طبقهی حاكم اينجا مشخصاً تحميق انسانها و تدارک انفعال كارگران در برابر استثمار نيروی كار
توسط سرمايه است .ما اينجا با موانع خودآگاهى "سوژهی انقﻼبى" نيز مواجه هستيم كه ماركس جهت نقد آن از عبارت
"تفرقهی خودكردهی پرولتاريا" ٥٩سخن مىگويد .به بيان ديگر ،از آنجا كه اشكال ظاهری جامعهی بورژوايى مانند دين،
فلسفه و ايدئولوژی در يک بستر تاريخى و فرهنگى كه طبقهی كارگر نيز آنرا يدک مىكشد ،متكامل شدهاند ،در نتيجه
اين اشكال متافيزيک طبقهی كارگر را منشعب مىكنند و منجر به تفرقهی خودكرده در ميان صفوف كارگران مىشوند.
بنابراين تا زمانى كه كارگران مزدی هستى مادی خود را در اشكال ايدئولوژيک و متافيزيكى تجربه مىكنند ،در نتيجه
هنوز به خودآگاهى نرسيدهاند و از همين رو نيز به حاكميت بورژوايى و بردگى كار مزدی در نظام سرمايهداری تن مى-
دهند .ما اينجا با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم ،زيرا انسانها همواره تحت تأثير ايدئولوژی از تضاد آگاه مىشوند
و تحت تأثير آگاهى از تضاد است كه به نبرد بر مىخيزند ٦٠.به اين ترتيب" ،دانش مثبت" از اشكال متافيزيكى پرده بر
مىداد و ماركس با استناد به آن است كه جابجايى سوژه )پرولتاريا( با ابژه )سرمايه( را در "گروندريسه  "...به شرح زير
به بند نقد درونذاتى مىكشد:
«شرايط ابژكتيو كار در برابر قوای زندهی كار موجوديت سوبژكتيو مىيابند ـ از سرمايه ،سرمايهدار پديد مىآيد(...) .
موادی را كه ]پرولتاريا[ روی آن كار مىكند ،مواد بيگانه است؛ همچنين ابزار ،ابزار بيگانه؛ كار وی تنها به صورت چيز
جانبى آنها تا گوهرشان به نظر مىآيد و بنابراين وی خود را در اموال غير ،موضوعشده مىكند .آری ،خود كار زنده به
صورت بيگانه در برابر توان زندهی كار به نظر مىآيد كه آن نيروی كار پرولتاريا است] ،نيروی كار[ نماد زندگى خود
وی است كه در برابر كار موضوعيتيافته و محصول كار خود از سرمايه مجزا شده است (...) .شناخت محصوﻻت ]كار[
به صورت اموال خود و تشخيص جدايى از شرايط تحقق خود به صورت بيگانگى و اجبار يک آگاهى فوقالعاده است
)».(...

٦١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در روند مدرن توليد سرمايهداری پرولتاريا به انقياد محصول كار خود،
يعنى سرمايه در مىآيد ،همانگونه كه خدای خودساختهی انسانها از طريق كليسا و مسجد بر خود آنها فرمانروايى
مىكند .نظريهپردازان جابجايى سوژه با ابژه ،يعنى توجيهكنندگان كار ازخودبيگانه اقتصاددانان ملى و عامى هستند و از
اين بابت ،ماركس تﻼش تئوريک آنها را "معكوسكردن دينى" ٦٢و "سوژه كردن چيزها و چيز كردن اشخاص" ٦٣مى-
٥٩
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خواند .به اين صورت كه در نظام سرمايهداری كاﻻ و پول )چيزها( ظاهراً از مناسبات توليد مستقل مىشوند و به صورت
سوژه بر نيروهای مولد )اشخاص( حكم مىرانند .كاﻻ اينجا تبديل به سوژه مىشود ،زيرا روش مدرن توليد سرمايهداری
رابطهی كارگران مزدی با محصول كار خود آنها را قطع مىكند و كاﻻ ظاهراً خواص مستقل خود را در بازار به ناظر
انعكاس مىدهد .اينجا همچنين پول تبديل به سوژه مىشود ،زيرا آن ظاهراً مستقل به نظر مىآيد و انگاری كه پول
است كه تمامى كاﻻها را در بازار قابل مقايسه و مبادله مىكند .پيداست كه اعتبار اجتماعى ظواهر جامعهی بورژوايى
ماهيت قانون ارزش ،يعنى "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" را مىپوشاند .به بيان ديگر ،ما اينجا با "بتانگاری كاﻻ و پول" مواجه
هستيم و تحت تأثير قدرت متافيزيكى آنها است كه ماسکهای اقتصادی برای طبقات اجتماعى پديد مىآيند و روابط
متضاد آنها را منظبط و توجيه مىكنند.
نتيجهی "معكوس كردن دينى" توجيه حاكميت اجتماعى سرمايه و سلطهی كار مرده )سرمايه( بر كار زنده )نيروی كار(
است .در حالى كه قوانين بازار تمامى انسانها را يكسان و ناشناس مىكند،

٦٤

اقتصاد سياسى توجيه ظواهر جامعهی

بورژوايى را به عهده مىگيرد .نقطهی عزيمت آن يک مفهوم مجرد از انسان است كه البته به قانومندی كلى يک سيستم
اقتصادی كه مانند يک خشونت طبيعى و يک اجبار بﻼمنازعه بر فراز افراد مستقر شده است ،تن مىدهد ،زيرا ظاهراً
معنى آزادی خود را در آن مىيابد .اينجا انسان به عنوان سوژه تبديل به يک كاريكاتور مسخره مىشود ،زيرا قوانين
بازار ،يعنى اجبار به ارزش افزايى سرمايه وی را سلب خرد ،اراده ،آگاهى و عاطفه مىكنند .با وجودی كه اقتصاد سياسى
از "فرد آزاد" عزيمت كرده است ،اما با انسان به صورت يک واحد اقتصادی ،عامل عرضه و تقاضا و ابژهی سيستم
سرمايهداری رفتار مىكند .انگاری كه دانش اقتصادی و معادﻻت رياضى هستند كه اين انسان به خصوص را فعال مى-
كنند .بنابراين انسان مورد نظر اقتصاد سياسى تنها يک تجريد توخالى از يک انسان واقعى است كه ماركس در كتاب
"گروندريسه  "...به شرح زير پرده از واقعيت آن بر مىدارد:
«هر اندازه اكنون تمام اين حركت به صورت روند اجتماعى ظاهر مىشود و هر اندازه لحظههای تكى اين حركت از اراده-
ی آگاه و اهداف مخصوص افراد عزيمت مىكند ،به همين اندازه كليت روند به صورت يک پيوستگى ابژكتيو ظاهر مى-
گردد كه طبيعتاً رشد كرده است؛ البته از تأثير افراد آگاه بر همدگير پديد آمده است ،اما نه در آگاهى آنها قرار دارد و
نه به صورت كلى تابع آنها مىگردد .تﻼقى خود افراد با يکديگر نزدشان يک قدرت بيگانهی اجتماعى را بر فراز آنها
مستقر مىسازد؛ تأثير متقابل آنها به صورت يک روند خشن و مستقل از خود آنها ]پديد مىآيد[ .دوران ،از آنجا كه
يک كليت از روند اجتماعى و همچنين اولين شكل است كه در آن نه تنها مانند يک سكهی پول يا در ارزش مبادله كه
مناسبات اجتماعى به صورت چيز مستقل از افراد ،بلكه تمامى خود حركت اجتماعى ]مستقل[ به نظر مىآيد .رابطهی
اجتماعى افراد نسبت به همديگر به صورت قدرت مستقل شده بر فراز آنها ،اكنون به صورت قدرت طبيعت ،رخداد و
يا يک چيز دلبخواهى معرفى مىشود كه نتيجهای ضروری است ،زيرا كه نقطهی عزيمت ]اقتصاد سياسى[ ،فرد آزاد
اجتماعى نيست».

٦٥

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ١٥٨, ١٦٣
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ١١١

٦٤
٦٥

٢١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،آن انسان به اصطﻼح آزاد كه اقتصاد سياسى مد نظر دارد ،تابع قوانين
بازار و اجبار ارزش افزايى سرمايه است .ما اينجا با يک انسان تخيلى مواجه هستيم كه به قوانين به اصطﻼح خردمند،
يعنى قوانين متافيزيكى كه انگاری با طبيعت وی كامﻼً متناسب هستند ،تمكين مىكند .در حالى كه سرمايه در روند
منطقى حركت و گرايش واقعى خود از يک سو ،با حدود تداوم زمانى و گسترش مكانىاش ،يعنى و با بحرانهای ارزش
افزايى مواجه مىشود و از سوى ديگر ،با تمركز سرمايه نه تنها پرولتاريا از نظر كمى افزايش مىيابد ،بلكه "سپاه صنعتى
ذخيره" نيز تشكيل مىشود و به اين منوال ،قواى آنتاگونيستى و ابژكتيو سرمايه نيز به وجود مىآيد .مقاومت اجتماعى و
بروز نبرد طبقاتى مصداق تضادهای درونذاتى نيروهاى مولد با مناسبات توليدى هستند كه البته با بروز بحرانهای
اقتصادى شدت مىگيرند .بنابراين ماركس حركت سرمايه را مانند يک روند كه قوانين حاكم اقتصادی كه ظاهراً مستقل
و پشت سر انسانها فعال هستند ،بررسى مىكند .از آن زمان كه سرمايه مستقﻼً بر پای خود استوار مىگردد ،ديگر اين
قوانين وابسته به اراده و علم انسانها و يا تابع قصد و نيت آنها به نظر نمىآيد ،بلكه كامﻼً بر عكس ،اين قوانين براى
انسانها ماسکهاى اقتصادى مىسازند و آگاهى ،اراده و مقاصد آنها را به زير سلطهى خويش مىكشند .ما اينجا با
سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته مواجه هستيم كه مسبب سيهروزی پرولتاريا مىشود .در حالى كه آن به
صورت سوژهی فعال در حوزهی توليد يک طبيعت غير انسانى را بر كارگران مزدی تحميل و نيروی كار آنها را استثمار
مىكند ،رابطهی كارگران مزدی را با محصول كارشان قطع و منجر به "بتانگاری كاﻻ و پول" مىشود ،همزمان در
حوزهی توزيع بخش اعظم ثروت اجتماعى را مصادره مىكند ،جهت كسب سود و ارزش افزايى سرمايه محيط زيست را
به نيستى مىكشد و برای حفاظت از منافع مادی و تثبيت جايگاه اجتماعى خود و همچنين جهت تحميق طبقهی كارگر
دين ،فلسفه و ايدئولوژی مىسازد و آن زمان كه شدت نبرد طبقاتى باﻻ مىگيرد ،زمينهی استقرار فاشيسم را نيز كماكان
پديد مىآورد .بنابراين پيداست كه چرا ماركس در كتاب "سرمايه" مسئلهی سيهروزی پرولتاريا را به فقر و بيكاری
كارگران مزدی تقليل نمىدهد و به شرح زير محتوای تجربى آنرا در كتاب "سرمايه" افشا مىسازد:
«در سيستم سرمايهداری تمامى روشها جهت افزايش قدرت توليد اجتماعى از كار ،به ضرر فرد كارگر انجام مىشوند؛
تمامى ابزار جهت تكامل توليد به ابزار سلطه و استثمار توليدكنندگان واژگون مىگردند ،كارگر را به يک نيمه انسان
معيوب ،شأن وی را در پيروی از ماشين سلب و با زجر محتوای كار وی را نابود مىكنند ،وی را به همان اندازه با توان
ذهنى از روند كار ازخودبيگانه مىسازند كه روند كار علم را به عنوان توان مستقل مصادره مىكند؛ آنها شرايطى را كله
پا مىكنند كه وی در چهارچوب آنها كار مىكند ،وی را در پى روند كار تحت جزئىترين استبداد نفرت انگيز قرار مى-
دهند ،زمان زندگى وی را به زمان كار تبديل و همسر و فرزند وی را به چرخ شهادت سرمايه پرتاب مىكنند ،اما تمامى
روشها جهت توليد ارزش اضافى همچنين روشهای انباشت هستند و هر گونه از توسعهی انباشت ،برعكس ،تبديل به
ابزار جهت تكامل همين روشها مىشود (...) .بنابراين انباشت ثروت در يک قطب ،همزمان انباشت سيهروزی ،زجر كار،
بردگى ،نادانى ،خشونت و تنزل اخﻼقى در قطب متقابل است ،يعنى در طرف طبقهای كه محصول كار خود را به صورت
سرمايه توليد مىكند».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،مخاطب اصلى كتاب "سرمايه" ماركس همين انسانها ،يعنى همين
كارگران مزدی هستند كه در نظام سرمايهداری ادغام و دچار سيهروزی شدهاند .با وجودی كه ثروت اجتماعى و هم-
چنين "جهان موضوعيتيافته" محصول فعاليت آگاه خود آنها است ،اما اين آگاهى يک آگاهى كذب است كه تحت
تأثير ايدئولوژی طبقهی حاكم و دانش اقتصاد سياسى به وجود آمده و آنها را به انقياد محصول كار خود ،يعنى سرمايه
مىكشد و در برابر خشونت عريان نظام سرمايهداری منفعل مىسازد .انگاری كه تداوم اين نظام نكبتبار به صﻼح خود
آنها و كامﻼً متناسب با طبيعت خود آنها است.
با وجودی كه ماركس در كتاب "سرمايه" همواره بر مسئلهی سيهروزی كارگران مزدی در نظام سرمايهداری تأكيد مى-
كند ،اما اين موضوع را نيز در نظر مىگيرد كه ماهيت و ارزشهای انسانى آنها همچون گذشته پا برجا هستند و به كلى
تباه نشدهاند ٦٧.به نظر وی با وجود تأثيرات مخرب دين ،فلسفه و ايدئولوژی بر افكار عمومى كارگران ،اما توان تكامل و
شكوفايى طبيعى آنها به طور كلى گنديده نشده است و طبيعت آنها مىتواند ،دوباره شكوفا گردد.

٦٨

مصداق نظری

ماركس حركت ماترياليستى و ديالكتيكى تاريخ است كه از يک سو ،تبادل مادی انسان با طبيعت را توسط "كار
موضوعيتيافته" ضروری مىسازد و منجر به دگرگونى طبيعت نيروهای مولد مىشود و از سوی ديگر ،آگاهى طبقاتى
كارگران مزدی است كه البته از هستى مادی خودشان رشد مىكند .از اين منظر پيداست كه پرولتاريا همواره در حال
گسست و گذار از ظواهر جامعهی بورژوايى است ،زيرا دين ،فلسفه و ايدئولوژی حاكم در تضاد با هستى مادی آن
متكامل شدهاند .ما اينجا با يک گرايش ماهوی ضد سرمايه نزد كارگران مزدی مواجه هستيم .از يک سو ،محروميت
طبقهى كارگر از مالكيت خصوصى و نقش كارگران به عنوان مولد ثروت اجتماعى ،باعث مىشود كه آنها منافعى در
تداوم نظام سرمايهدارى نبينند و از سوى ديگر ،تضاد نيروهاى مولد با مناسبات توليد همواره منجر به بروز نبرد طبقاتى
مىشود .وحدت آگاهى با هستى و ادغام تئوری در پراكسيس هستهى تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس و بنيان
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی را مىسازند و پرولتاريا به عنوان آنتاگونيسم و حامل انديشهى سوسياليسم علمى در
برابر حاكميت بورژوايى و نظام سرمايهدارى نقش "سوژهى انقﻼبى" را به خود مىگيرد .انگيزهی ماركس نيز از نقد
اقتصادی سياسى و تدوين كتاب "سرمايه" نيز مشخصاً همين است كه به صورت جانبدار و انتقادی در اين "حركت
واقعى" دخل و تصرف كند و پراكسيس نبرد طبقاتى را به سوی انقﻼب اجتماعى براند .به اين معنى كه كارگران مزدی
علت سيهروزی خود را نه در اشكال متافيزيكى مانند :سرنوشت و دست تقدير ،بلكه در مناسبات نظام سرمايهداری و در
واقعيت جامعهی طبقاتى بيابند و راه حل رهايى خود را نه در آخرت ،بلكه در همين جهان موجود جستجو كنند .به اين
معنى كه خشم كارگران از سيهروزی خود تحت تأثير روش شناختشناسى كتاب "سرمايه" كه البته يک تئوری انتقادی
و عملگرا است ،قرار بگيرد و به شرح زير منجر به خودآگاهى طبقاتى جهت تدارک يک پراكسيس انقﻼبى گردد:
«) (...به محض اينكه كارگران به راز پشت پرده پى ببرند و درک كنند كه هر قدر آنها بيشتر كار مىكنند ،بيشتر
ثروت بيگانه پديد مىآورند و هر اندازه كه نيروى بارآور كارشان رشد مىكند ،باز نقش آنها ،حتا به صورت وسيلهى
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ٧٩٠f.
Ebd., S. ٤٢١f.
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ارزش افزايى سرمايه براى خودشان همواره متزلزلتر مىگردد؛ به محض اينكه كشف كنند كه تشديد درجهى رقابت
بين خود آنها بى چون و چرا وابسته به فشار اضافهجمعيت نسبى است؛ به محض اينكه در نتيجه بكوشند كه از طريق
اتحاديههاى كارگران و غيره يک همكارى برنامهريزی شده بين شاغﻼن و غيرشاغﻼن را سازمان دهند ،تا عواقب ويران-
گر اين قانون طبيعى توليد سرمايهدارى را نسبت به طبقهی خويش در هم بشكنند و يا ضعيف كنند ،آنگاه صداى
اعتراض و فرياد سرمايه و اقتصاددان حامى آن در ارتباط با نقض قانون "جاويدان" و گويا "مقدس" عرضه و تقاضا بلند
مىشود .چونكه هر نوع از همبستگى بين شاغﻼن و غيرشاغﻼن بازى "ناب" اين قانون را مختل مىسازد».

٦٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا به عنوان روشنفكر ارگانيک طبقهی كارگر وارد كارزار
پراكسيس نبرد طبقاتى مىشود و از طريق نقد درونذاتى و نفىكننده پرده از محمﻼت نظريهپردازان نظام سرمايهداری
بر مىدارد .در حالى كه اقتصاددانان ملى قانون بازار را به صورت يک "دست نامرئى" جهت تحقق آزادی و برابری
شهروندان توجيه مىكنند ،ماركس آنرا تنها بازتاب دوران ساده مىشمارد و موضوع استثمار نيروی كار را در دوران
سرمايه افشا مىسازد .در حالى كه اقتصاددانان ملى قوانين بازار را نشانهی خردمندی و انصاف در جامعهی بورژوايى
مىشمارند ،ماركس از يک طرف ،اين قوانين را نتيجهی تكامل قوانين كار ازخودبيگانه و نشانهی "بتانگاری كاﻻ و پول"
مىخواند و از طرف ديگر ،خردمندی سرمايهی انفرادی را علت بى خردی كليت نظام سرمايهداری مىشمارد كه البته به
صورت بحرانهای اقتصادی و از جمله گرايش نزولى نرخ سود بروز مىكند .در حالى كه اقتصاددانان ملى موجوديت
نظام سرمايهداری را ابدی و نامتناهى مىشمارند ،ماركس آنرا با در نظر داشتن تخريب محيط زيست و سيهروزی
انسانها متناهى و تنها "قلمرو ضرورت" مىخواند و توجه كارگران مزدی را به "قلمرو آزادی" ،يعنى آلترناتيو
سوسياليستى معطوف مىكند كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "سرمايه" مىيابيم:
«قلمرو آزادی واقعاً آن زمانى آغاز مىشود كه تعيين فقر و هدف مفيد بيرونى از كار كردن پايان بيابد؛ بنابراين آن بنا
بر طبيعت قضيه ورای سپهر اصلى توليد مادی قرار دارد .همانگونه كه انسان وحشى بايد با طبيعت كشتى بگيرد تا
نيازهای خود را بر طرف سازد ،زيست خود را محفوظ بدارد و بازتوليد كند ،اين چنين نيز انسان متمدن بايد در تمامى
اشكال اجتماعى و تحت تمامى شيوههای ممكن توليدی ]رفتار كند[ .اين قلمرو از طبيعت ضروری با تكامل خويش
گسترش مىيابد ،زيرا نيازها ،اما همزمان نيروهای مولد كه آنها را بر طرف مىسازند ،گسترش مىيابند .آزادی در اين
سرزمين تنها مىتواند در اين باشد كه انسان اجتماعى شده] ،يعنى[ كانون توليد كنندگان سوخت و ساز خويش را با
طبيعت منطقى منظم كند] ،يعنى[ آنرا تحت كنترل اشتراكى در بياورد ،به جای اينكه تحت حاكميت يک قدرت كور
قرار بگيرد ،آنرا با كمترين مصرف نيرو و تحت طبيعت انسانى خويش با سزاوارترين و متناسبترين شرايط به انجام
برساند .اما ]قلمرو آزادی[ هميشه يک قلمرو از ضرورت مىماند .در آن سوی اش تكامل نيروی انسانى آغاز مىشود كه
خود را به صورت هدف خويش معتبر مىسازد ،قلمرو واقعى آزادی كه البته تنها بنا بر همان قلمرو ضرورت به صورت
زمينهاش مىتواند شكوفا شود ،كاهش روزانهی كار شرط اصلى آن است».

٧٠

Ebd., S. ٦٦٩f.
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با "حركت واقعى" سرمايه ،يعنى با پراكسيس جامعهی بورژوايى
مواجه هستيم كه ماركس از نقد درونذاتى و نفىكنندهی آن آلترناتيوش را نيز پديد مىآورد .به بيان ديگر ،روش نقد
ماركس يک روحيهی خﻼق دارد .به اين صورت كه ماركس از فلسفه فراروی كرده و از يک طرف ،با استناد به "جهان
موضوعيتيافته" كه محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى محصول "كار موضوعيتيافته" و سوبژكتيو است ،به نقد اقتصاد
سياسى مىپردازد و از طرف ديگر ،ديالكتيک "اوضاع موجود" )قلمرو ضرورت( با "اوضاع مطلوب" )قلمرو آزادی( را
متكامل مىكند .اينجا نه خبری از يک حركت ناب فكری است و نه اثری از متافيزيک مشاهده مىشود ،زيرا ماركس
"اوضاع مطلوب" را از طريق نقد درونذاتى و نفىكنندهی همان تضادهای جامعهی بورژوايى و از بطن پراكسيس نبرد
طبقاتى ،يعنى از خود "حركت واقعى" سرمايه متكامل مىكند .افزون بر اينها ،سوژهی تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس
كامﻼً واقعى است و به همين دليل نيز تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی هيچگاه دچار آپريوريسم و تخيﻼت
متافيزيكى نمىشود .ماركس اينجا بر اين نكته تأكيد مىكند كه با استقرار "قلمرو آزادی" تضاد به پايان نمىرسد و در
نتيجه "قلمرو آزادی هميشه يک قلمرو از ضرورت باقى مىماند" .دليل تداوم تضاد و ناهمسانى سوژه با ابژه ،ضرورت
تبادل مادی انسان با طبيعت توسط "كار موضوعيتيافته" است .به بيان ديگر ،انسانها بايد در نظام سوسياليستى نيز كار
و طبيعت بيرونى را دگرگون كنند ،اما اين نوع از كار نه ازخودبيگانه است و نه يک شكل كاﻻيى به خود مىگيرد و نه
منجر به سيهروزی انسانها و نابودی محيط زيست مىشود .به اين ترتيب ،ماركس در كتاب "سرمايه" يک تئوری
انتقادی و عملگرا را جهت تعميم يک پراكسيس آگاه و انقﻼبى متكامل مىكند كه اصوﻻً دچار دترمينيسم ،مثبتگرايى و
انواع ديگر تخيﻼت متافيزيكى نمىشود .موضوع اصلى ماركس اينجا فراروی مثبت از نظام سرمايهداری به عنوان علت
سيهروزی كارگران مزدی است كه تنها از طريق خودآگاهى طبقاتى و تنها با ارادهی خود آنها متحقق مىگردد .به اين
ترتيب ،قدرت بالقوهی كارگران تحت تأثير تئوری انتقادی و عملگرای ماركس قرار مىگيرد و در يک پراكسيس آگاه
نبرد طبقاتى را به سوی انقﻼب اجتماعى مىراند .از اين پس ،زمان نفى نفى رسيده است كه ما مضمون آنرا به شرح زير
در كتاب "سرمايه" مىيابيم:
«با كاهش پيوستهى تعداد سرمايهداران كﻼن كه تمامى فوايد اين روند دگرديسى را غصب كرده و به انحصار خود در
آوردهاند ،حجم سيهروزی ،فشار ،بندگى ،بيگانگى از نوع خود و استثمار افزايش مىيابد .اما در همان حال خشم طبقهى
كارگر كه از طريق خود مكانيسم روند توليد سرمايهدارى آزموده ،متحد و سازمان يافته است ،پيوسته متورمتر مىشود.
انحصار سرمايه تبديل به زنجير شيوهى توليد كه با آن و تحت تأثير آن شكوفا شده است ،مىگردد .تمركز ابزار توليد و
اجتماعى شدن كار به يک نقطه مىرسد كه ديگر با پوستهى سرمايهدارى خود سازگاری ندارد .آن مىتركد .ساعت
مرگ مالكيت خصوصى سرمايهدارى مىرسد .نفى كنندگان نفى مىشوند (...) .اين نفى نفى است (...) .آنجا مسئله بر سر
سلب مالكيت انبوه مردم توسط عدهى معدودى غاصب بود ،اينجا مسئله بر سر سلب مالكيت اقليتى غاصب توسط انبوه
مردم است».
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Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٧٩٠f.
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از آنجا كه "نفى نفى" نتيجهى خودآگاهى طبقاتى و وحدت تئوری با پراكسيس است ،در نتيجه بنا بر تحليل ماركس اين
نافى اخير دوباره مالكيت خصوصى را بر قرار نمىسازد ،بلكه مالكيت انفرادى را بر پايهى دست آوردهاى عصر مدرن و
تمدن بشری ،يعنى بر اساس همكارى آزاد ،برابر و تحت همبستگى كارگران و به صورت مالكيت اجتماعى بر زمين و
ابزار توليد بر قرار مىسازد كه امور توليد و توزيع جامعه را بنا بر توان و نياز انسانها سازماندهى كند .اينجا همچنين
نقطهی پايان سرمايه به صورت مناسبات اجتماعى است ،زيرا با لغو كار مزدی ،قانون ارزش و مالكيت خصوصى بر ابزار
توليد شكل توليد كاﻻيى نيز خاتمه مىيابد .بنابراين روشن است كه چرا در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
ماركس طبقهى كارگر به عنوان مالک نيروی كار و مولد ثروت اجتماعى ،يک جايگاه به خصوص به صورت "سوژهى
انقﻼبى" مىيابد .نقش تاريخى پرولتاريا در راستاى تشكيل نظمى نوين ،وابسته به جايگاه فرودست طبقاتىاش در مناسبات
توليد و توزيع در جامعهى سرمايهدارى است .به بيان ديگر ،بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس طبقهى
كارگر به دليل هستىاش "گرايش" به انقﻼب اجتماعى و استقرار نظام سوسياليستى دارد .ليكن ماركس اين "گرايش" را
نه به صورت "تحقق يک قانون رياضى" و "تخيلى" ،نه مانند "راهى به سوى سرنوشت"" ،تقدير از پيش معين شده" و يا
"حركت اجتنابناپذير و ابژكتيو تاريخ" در نظر مىگيرد ،زيرا تمامى اين اشكال برای وی محصول تصوارت متافيزيكى،
تمايز هستى از آگاهى و در نتيجه توليد متافيزيكى و مردود هستند .اينجا "گرايش" به معنى ماترياليستى و ديالكتيكى
آن است و از اين رو ،ماركس همچنين قواى متقابل آنرا نيز در نظر مىگيرد كه از ايجاد دوگانگى ،يعنى واقعيت و
تفسير واقعيت ممانعت كند .بنابراين ماركس در برابر روند شناخت ،يعنى آگاهى از هستى و خودآگاهى پرولتاريا به
عنوان "سوژهی انقﻼبى" عواملى را كه سبب پوشيدگى ماهيت متضاد روش مدرن توليد سرمايهداری و تشكيل آگاهى
كذب مىشوند ،نيز در نقد اقتصادی سياسى خويش ادغام مىسازد .به بيان ديگر ،در بررسى ماركس روند خودآگاهى
پرولتاريا يک جنبهى دترمينيستى ندارد ،زيرا در برابر آن عوامل متفاوتى مانع ادغام آگاهى با هستى مىشوند و
پوشيدگى روابط متضاد نظام سرمايهداری را در اشكال نوين تضمين مىسازند .در نتيجه ماركس در برابر "گرايش" به
خودآگاهى از مفاهيم متفاوتى مانند "ازخودبيگانگى"" ،شئوارگى" و "بتانگارى كاﻻ و پول" نيز استفاده مىكند كه نوسان
ميان خودآگاهى طبقاتى با آگاهى كذب و اشكال متافيزيكى را نيز در نظر بگيرد و تنها از اين بابت است كه وی در تز
يازدهم فويرباخ خود به شرح زير اعﻼم مىكند:
«فيلسوفان تنها جهان را متفاوت تفسير كردهاند ،مسئلهی عمده بر سر تغيير آن است».

٧٢

از مارتين هايدگر يک مصاحبهی ويديويى به جا مانده است كه از ناآشنايى كامل وی با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس گزارش مىدهد .به اين دليل كه وی جملهی اول تز يازدهم فويرباخ ماركس را با جملهی دوم آن
متناقض مىشمارد .به نظر هايدگر تغيير جهان تنها از طريق شناخت آن كه برابر با تفسير آن است ،ممكن مىشود ،در
حالى كه ماركس تفسير جهان را رد مىكند ٧٣.ليكن ماركس نه از طريق تفسير ،بلكه با استفاده از روش نقد درونذاتى و
نفىكننده از كليت ديالكتيكى يک جهان كهن )قلمرو ضرورت( است كه نظم نوين )قلمرو آزادی( را به صورت آلترناتيو
٧٢

Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen … ebd., S. ٧
Vgl. Heidegger, Martin, Heidegger On Marx (English Subtitles):
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سوسياليستى و اوضاع مطلوب پديد مىآورد .در حالى كه روش نقد ماركس يک روحيهی خﻼق دارد ،وی اصوﻻً تفسير
را علت دوگانگى واقعيت و تصور ،يعنى تدارک متافيزيک مىشمارد كه البته از بطن جهان از هم گسيختهی طبقاتى و
متضاد بورژوايى متعالى مىگردد و "سوژهی انقﻼبى" را به انفعال مىكشد .به بيان ديگر ،تدارک متافيزيک سوژه را سلب
آگاهى ،اراده و آزادی كرده و سرنوشت آنرا معطوف به يک چيز فرای توان و خارج از وجود خودش مىسازد .در حالى
كه ماركس با استناد به آتهئيسم ويژهی خود از انسانهای اين جهانى عزيمت مىكند

٧٤

كه در پراكسيس مولد و

تجربيات نبرد طبقاتى به خودآگاهى رسيده و از طريق شوراهای كارگری و انجمنهای مردمى حق تعيين سرنوشت خود
را در دست مىگيرند و يک نظم نوين را پديد مىآورند ،هايدگر تفسير جهان ابژكتيو را ضروری مىشمارد كه با رواج
منطق جهانگريزی" ،سوژهی انقﻼبى" را به انفعال كشيده و تقدير انسانها را معطوف به اشكال فلسفى و يک قدرت
فراطبيعى سازد كه انگاری خارج از اراده و آگاهى خود آنها وجود دارد و سرنوشتشان را رقم مىزند.
بنابراين ما اينجا با دو آگاهى تئوريک كامﻼً متناقض مواجه هستيم كه از منظر منافع طبقات آنتاگونيستى و در شرايط
كامﻼً متفاوت تاريخى متكامل شدهاند و پيداست كه عواقب متضادی را در پراكسيس سياسى نيز پديد مىآورند .تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از مناسبات متضاد روش مدرن توليد سرمايهداری و در پرتو روحيهی جهان
مدرن بورژوايى متكامل شده است .اينجا خردمندی به صورت يک اصل جهانشمول و با استناد به يک انسانشناسى
ماترياليستى )موجود فعال( مستدل مىشود ،دخالت قوای ماورای طبيعى در "طبيعت موضوعيتيافته" را كه محصول
فعاليت آگاه انسانها است ،خرافات و مردود مىشمارد و از منطق يک سوژهی درونذاتى عزيمت مىكند كه "دوران
كپرنيكى" را تجربه كرده و اين جهانى شده است .به اين معنى كه انسانهای دنيوی جهت تحقق اهداف خود از ابزار
مناسب استفاده مىكنند .ما اينجا با مضمون مفهوم "خرد عملى" در فلسفهی ايدهآليستى هگل نيز مواجه مىشويم كه
وی آنرا از يک "نبرد سرنوشتساز جهت ارجيابى طبقات اجتماعى" در دوران انقﻼب فرانسه استنتاج كرد ٧٥.به همين
منوال اينجا مضمون مفهوم "منطق هدفمند" از جامعهشناسى دينى ماكس وبر عريان مىگردد كه وی آنرا با استناد به
اخﻼق فرقهیهای متفاوت پروتستانى و از جمله كلوينيسم پديد آورد.

٧٦

ليكن خردمندی و استناد به منطق در جهان

مدرن سرمايهداری از همان بدو حاكميت بورژوايى همواره اسباب دردسرش نيز شدند ،زيرا تضادهای درونذاتى و
ماهيت طبقاتى جامعهی بورژوايى همزمان پرولتاريا ،يعنى قوای آنتاگونيستىاش را نيز به ميدان پراكسيس نبرد طبقاتى
كشيد .بنابراين تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در همان زمانى متكامل شد كه افكار فلسفى تحت تأثير
ايدهآليسم هگل و "جامعهی آشتىيافته" وی ،انتقاد فلسفى هگلىهای جوان به هماهنگى دين با فلسفه )آكوموداتسيون
 ٧٤مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ايمان و انديشه ـ فعاليت سياسى در پرتو آتهئيسم كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم،
صفحهی  ١٦٧ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم "خودآگاهى" در انديشهی سياسى كارل ماركس ،در
آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١٩١ادامه ،برلين
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
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣مدرنيسم ،امت اسﻼمى و جنبشهاى اجتماعى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد يكم ،صفحهی  ٧ادامه،
برلين

٢٧

هگلى( و نقد ماترياليستى فويرباخ از مسيحيت قرار داشت و ماركس با استناد به تجربيات انقﻼب آلمان در سالهای
 ١٨٤٨و  ١٨٤٩ميﻼدی است كه ابعاد اين تئوری را به صورت نقد "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى كه ماهيتاً انتقادی
و انقﻼبى است ،به كمال رساند.
در برابر فلسفهی هايدگر محصول شكست آلمان در جنگ جهانى اول و پيروزی انقﻼب اكتبر در روسيه ،جنبش راديكال
كارگری و ضد انقﻼب بورژوايى ،بحرانهای ﻻينحل اقتصادی و تزلزل دولتهای ملى در قلب اروپا و به خصوص آلمان
در اوايل قرن بيستم ميﻼدی است .در حالى كه بورژوازی با استناد به خرد در برابر اعيان و اشراف فئودالى قد علم كرده
بود و به روند تاريخ يک ديدگاه مثبتگرا را داشت ،ليكن عواقب جهان مدرن مشخصاً از عكس انتظارتش در پراكسيس
سياسى گزارش مىداد .به بيان ديگر ،بورژوازی در يک نگرانى مزمن به سر مىبرد ،زيرا منافع طبقاتى و حاكميت خود را
در برابر جنبش راديكال كارگری و در يک جهان دو قطبى مواجه با خطر مىديد .ما اينجا با بنبست يک نوع از
خردمندی در جهان مدرن روبرو هستيم كه بورژوازی آنرا با استناد به يک تاريخ فرهنگى از رفرماسيون ،روشنگری و
سكوﻻريسم مصادره كرده و معموﻻً تحت شرايط شكست و استيصال است كه افكار ضد مدرن و فوق ارتجاعى مانند:
قهرمانهای اسطورهای ،نوستالژی زمانهای امن ،خوب و سادهی گذشته ،رمانتيسم در شعر و ادب ،گرايش به يک رهبر
كاريسماتيک و ضرورت ظهور يک ناجى خدابشر زنده مىگردند كه البته نهيليسم نيتچه بيان فلسفى مناسب آن است .به
اين ترتيب ،هايدگر از "روح موجود تاريخى" به عنوان "روح زندهی" ملتهای اروپای غربى ياد و مضمون آنرا به شرح
زير تشريح مىكند:
«نيتچه از "نهيليسم" به عنوان اسم برای حركت تاريخ استفاده مىكند كه برای اولين بار توسط وی شناخته و بر قرن
حاظر حكمرانى و قرن آتى را معين مىكند] ،وی[ ماهویترين تفسير آنرا در يک جملهی كوتاه خﻼصه مىكند" :خدا
مرده است" )« ٧٧»(...نزاع ديگر غلبه و نبرد بر سر موجود نيست ) (...نزاع تجزيه و تحليل از قدرت موجود و حقيقت
وجود است .تدارک اين كشمكش هدف نهايى اين تأملى است كه اينجا آزمايش مىشود )« ٧٨»(...در پرسش پيرامون
وجود صريحاً تا حد هيچ رفتن و آنرا در پرسش وجود ادغام كردن (...) ،اولين و تنها اقدام بارآور جهت عبور واقعى از
نهيليسم است»

٧٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نيتچه با "اعﻼم مرگ خدا" از تاريخ فرهنگى ملتهای مدرن اروپايى پرده
بر مىدارد كه دخالت قوای ماورای طبيعى در وقايع اجتماعى را به هيچ وجه نمىپذيرند .ما اينجا با زنجيرگسيختگى
اراده جهت ارادهگرايى مواجه هستيم ،زيرا سوژه با اتخاذ ابزار مناسب ،اهداف اين جهانى خود را متحقق مىسازد و جهان
ابژكتيو را به سلطهی انگيزههای سوبژكتيو خويش مىكشد .با تمامى اين وجود هايدگر مدعى مىشود كه تمامى تاريخ
ذهنيت اروپای غربى از فلسفهی افﻼطون گرفته تا نهيليسم نيتچه آكنده به متافيزيک است ،زيرا انسان مورد نظر آنها

٧٧

Heidegger, Martin (١٩٦١): Nietzsche, Bd. II, Pfullingen, S. ٣٢f.
Ebd., S. ٢٦٢
٧٩
Heidegger, Martin (١٩٥٨): Einführung in die Metapysik, ٢. Auflage Tübingen, S. ١٥٥
٧٨

٢٨

يک شكل غير واقعى به خود مىگيرد .به نظر وی متافيزيک بنا بر ماهيتش همزمان هستىشناسى و دينشناسى در معنى
تنگ آن است ٨٠و جهت عبور از آن بايد به شرح زير از هستىشناسى بنيادی عزيمت كرد:
«پرسش وجود ) (...نه تنها به يک شرط آپريور از امكان علم نشانه مىگيرد كه موجود را به صورت موجود اينجور و
آنجور تحقيق مىكند و اينگونه خود را در يک درک از وجود به حركت در مىآورد ،بلكه بر شرط امكان كه قبل از
علم هستىشناسى وجود داشته و آن بنياد ساختاری خود هستىشناسى ]است[ .تمامى هستىشناسى ،اگر هم به يک
سيستم از مقولههای بسيار غنى و منسجم مجهز باشد ،اصوﻻً كور مىماند و يک وارونگى از قصد خود ]است[ ،اگر آن
قبﻼً معنى وجود را به اندازهی كافى توضيح نداده و اين شفافيت را به صورت تكليف بنيادی خود نفهميده باشد».

٨١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هايدگر اينجا مدعى مىشود كه تاريخ ذهنيت در غرب اروپا تا كنون
توجهای به "معنى وجود" سوژه نداشته و يا اينكه از يک موضع آپريور كه خارج از تجربيات واقعى قرار دارد ،به آن
پرداخته است .به نظر وی هستىشناسى بنيادی معطوف به زمان و تاريخ مىشود و يک تعريف ديگری از "وجود" ارائه
مىدهد كه تا كنون به آن اعتنائى نشده است .ما اينجا با تفسير فلسفى "وجود" مواجه هستيم كه از هم گسيختگى جهان
وارونهی بورژوايى متعالى مىگردد و از يک "ماهيت موضوعيتيافته" يک شكل جديد سوبژكتيو را پديد مىآورد .به اين
ترتيب ،هايدگر هستىشناسى بنيادی خود را بديل "پديدارشناسى روح" هگل مىشمارد ،زيرا برای وی سوژهی فلسفهی
ايدهآليستى هگل ارادهگرا است كه البته در يک حركت فكری از اوضاع موجود )گوهر گنديده( فراروی كرده و "جامعهی
آشتىيافته" را به صورت وحدت سوژه با ابژه و يک محصول از تفكر ناب ديالكتيكى پديد آورده است ٨٢.به بيان ديگر،
هايدگر ارادهگرايى سوژه را اصوﻻً محصول توليدات متافيزيكى مىشمارد و جهت عبور از آن فلسفهی خود را بر اساس
تمايز "وجود" از "وجوددرجا" ٨٣متكامل مىكند .وی به شرح زير معنى مفاهيم "وجود" و "وجوددرجا" را تعريف مىكند:
«تا رابطه وجود نسبت به ذات انسان و همچنين مناسبت ذات انسان نسبت به آمادگى پذيرش وجود )"درجا"( به
صورت يک واژه گرد آيند ،برای بخش ماهوی كه در آن انسان به عنوان انسان قرار دارد ،اسم "وجوددرجا" انتخاب
شده است] (...) .در حالى كه وجود[ چيز ديگری به غير از "زمان" نيست ،تا آنجا كه "زمان" به عنوان اسم كوچک برای
حقيقت وجود استفاده مىشودكه حقيقت ذات وجود و خود وجود است».

٨٤

بنابراين ما اينجا با يک "وجود" ابژكتيو و ماترياليستى مواجه نيستيم ،زيرا نزد هايدگر "وجود" در پرتو زمان و توسط
"وجوددرجا" متفكر مىشود كه البته يک شكل سوبژكتيو به خود مىگيرد .با وجودی كه فلسفهی هايدگر نزد برخى از
كارشناسان آثار وی خاتمهی ذهنيت متافيزيكى در فلسفهی اروپای غربى به حساب مىآيد ،اما نقطهی عزيمت وی توليد
٨٠

Vgl. Heidegger, Martin (١٩٦٠): Was ist Metaphysik? ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١٩
Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein und Zeit, ٨. Auflage, Tübingen, S. ١١
 ٨٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ،در آرمان و انديشه ،جلد
دوازدهم ،صفحهی  ٩٩ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی سياسى هگل و ماركس ،در
آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ٢٣٧ ،ادامه ،برلين
٨٣
Sein und Dasein
٨٤
Heidegger, Martin (١٩٦٠): Was … ebd., S. ١٣f., ١٧
٨١

٢٩

دوگانگى سوژه و ابژه ،يعنى تدارک متافيزيک است .وی ميان انسان )"وجوددرجا"( و معنى )"وجود"( تميز مىدهد ،بدون
اينكه اصوﻻً ديالكتيكى هستى با آگاهى را متكامل كرده باشد .به نظر وی "وجود" اصوﻻً درخود نيست و به "وجوددرجا"
نياز دارد ،زيرا تنها "وجوددرجا" قادر است كه "وجود" را متفكر شود .ليكن هايدگر در مورد زمينهی مادی و هستى
ماترياليستى "وجوددرجا" خاموش مىماند و به جای آن ،انسان را آدرس دريافت الهام و ارگان تحقق آن مىشمارد.
به اين ترتيب ،هايدگر از يک سو تأكيد مىكند كه "وجوددرجا" برای دريافت الهام آماده است و از سوی ديگر مىگويد
كه فقط انسان "وجود" دارد ،در حالى كه خدا و فرشته هستند ،اما "وجود" ندارند ٨٥.وی ذات "وجود" را در موجويت
"وجوددرجا" )انسان( مستقر مىسازد كه در ذات آن به صورت كلى و در تفكر آن به صورت به خصوص ،يعنى در
"انجام" و "ممانعت" متمايز مىشود .پرسش كلى هايدگر بر اين اساس است كه موجود چگونه "وجود" خود را متفكر
مىشود؟ "وجود" انسان مورد نظر وی )"وجوددرجا"( نگران ،مأيوس و مستأصل است ،زيرا تحت حاكميت ارادهی خود
قرار گرفته و از آنجا كه ارادهگرايى در فلسفهی وی دروغ و محصول توليدات متافيزيكى محسوب مىشود ،در نتيجه
هايدگر "وجود" را هيچ و پوچ مىشمارد كه مضمون آنرا با مفهوم "فراموشى وجود" بيان مىكند .به بيان ديگر ،انتقاد
هايدگر از اين زاويه به آتهئيسم و نهيليسم در جهان مدرن وارد مىآيد كه آنها از طريق "قتل خدا" منجر به يک
افسارگسيختگى و ارادهگرايى سوبژكتيو شدهاند كه متناقض با امكان دگرگونى واقعى و در نتيجه محصول افكار متافيزيكى
هستند .بنابراين هايدگر هستىشناسى بنيادی را يک متد مناسب جهت درک "وجود" مىشمارد كه مضمون آنرا به
شرح زير برجسته مىسازد:
«به اين عبارت تكليف هستىشناسى بنيادی جهت تفسير وجود ،در مضمون خود تكامل نوسان وجود را درک مىكند».

٨٦

از آنجا كه نزد هايدگر معنى "وجود" يک مقولهی زمانمند و در نوسان است ،در نتيجه وی از مفاهيم فلسفى چنان
استفاده مىكند كه انگاری هم معنى استعﻼئى و هم درونذاتى دارند ٨٧.ما اينجا با اشكال شبه مشخص مواجه مىشويم
كه يک پيچيدگى به خصوصى به فلسفهی وی مىدهند .هايدگر روش تحليل خود را هستىشناسى بنيادی مىنامد ،زيرا
انگيزهی فلسفى وی دسترسى به يک تعريف "ابژكتيو" از انسان است .در حالى كه وی از طريق روش هستىشناسى
بنيادی ،علم آپريور "وجود" را به باد انتقاد مىگيرد ،ليكن ما نزد وی نيز با آپريوريسم مواجه مىشويم ،زيرا هايدگر با
وجود فقدان شواهد تجربى و تاريخى برای انسان مورد نظر خود ،اما وجود آنرا كامﻼً منطقى مىشمارد .به بيان ديگر،
هايدگر از طريق هستىشناسى بنيادی يک مفهوم ارزشمند و اسمى را به يک انسان تخيلى نسبت مىدهد كه انگاری
خارج از تجربيات واقعى و تاريخى وجود دارد و انسانهای واقعى بايد به سوی آن سمت بگيرند .ما اينجا به غير از
آپريوريسم با جابجايى سوژه با ابژه نيز مواجه هستيم ،زيرا هايدگر يک آگاهى سوبژكتيو را به يک انسان به اصطﻼح
"ابژكتيو" نسبت مىدهد .البته هايدگر اين روش متافيزيكى و اسرارآميز خود را نه تنها كتمان نمىكند ،بلكه به شرح زير
نيز بر آن صحه مىگذارد:
٨٥

Vgl. ebd., S. ١٥
Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein … S. ١٩
٨٧
Vgl. Schwan, A. (١٩٦٥): Politische Philosophie im Denken Heidegers, Köln / Opladen, S. ٤٣
٨٦

٣٠

«) (...هيچ زمانى تا به امروز به اين اندازه كم نمىدانست كه انسان چيست .در هيچ زمانى مانند زمان ما انسان تا اين
اندازه مورد پرسش قرار نگرفته بود (...)« ٨٨».در تحليل موجوديت وجوددرجا يک تكليف همراه و حمايت مىشود كه
فوريت آن چندان كمتر از خود پرسش وجود نيست] :يعنى[ هويدا كردن آپريور آن كه بايد قابل مشاهده باشد .آن بايد
بتواند پرسش "انسان چيست" را به بحث فلسفى بگذارد»

٨٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با همان اشكال متافيزيكى مواجه مىشويم كه ماركس با تكامل
تئوری ماترياليسم ـ تاريخى ديالكتيكى خود از آنها فراروی كرده بود .به اين دليل كه نوسان و زمانمند بودن معنى
"وجود" برای وی يک امر ناشناخته نبود .ماركس در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی خود بر اين نكته تأكيد مىكند كه
انسان دينى يا هنوز خود را نيافته و يا دوباره از دست داده است .البته وی در اين زمان هنوز تحت تأثير انسانشناسى
انتزاعى و مفهوم "نوع ماهوی" در فلسفهی ماترياليستى فويرباخ قرار داشت كه البته پس از مطالعهی كتاب ماكس
اشتيرنر با عنوان "تنها كس و مالكيتش" به مضمون متافيزيكى آن پى برد و با تدوين تزهای فويرباخ و تكامل مفهوم
"پراكسيس" به "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى كه ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،دست يافت .به اين ترتيب ،ماركس
دانش "حركت واقعى" ،يعنى "علم مثبت" را متكامل كرد و آنرا مانند "همبستری عاشقانه" خواند ،در حالى كه از فلسفه
به عنوان "خودارضاعى" ياد كرد.

٩٠

ما تمامى آثار خودارضاعى را به وضوح در انسانشناسى به خصوص فلسفهی هايدگر مىيابيم ،زمانى كه وی "وجود"
انسان )"وجوددرجا"( را هيچ و پوچ مىخواند .در حالى كه ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از انسان به عنوان
"موجود فعال" عزيمت مىكند ،انسان در فلسفهی هايدگر يک "موجود نگران" است كه به شرح زير همواره با مشكل
مرگ دست و پنچه نرم مىكند:
«اين وجود معنى عنوان نگرانى را برآورده مىكند كه به صورت هستىشناسى ناب موجوديت از آن استفاده مىشود»

٩١

«) (...مطابق با تاريخ كه در نگرانى ريشه دوانده ،وجوددرجا به صورت تاريخى ـ واقعى و تاريخى ـ غيرواقعى موجود
است (...) .وجود واقعى در مرگ ،يعنى در انتهای زمان ،زمينهی پوشيدهی تاريخى بودن وجوددرجا است».

٩٢

ما اينجا با يک گسل ميان ماهيت ماترياليستى سوژه )"وجوددرجا"( با معنى ايدهآليستى وجود آن )"وجود"( مواجه
هستيم كه طبق معمول از طريق اشكال دينى ،فلسفى ،ايدئولوژيک ،خﻼصه متافيزيک پر مىشود .به اين صورت كه
"جهان موضوعيتيافته" محصول فعاليت آگاه انسانها و عمر آنها متناهى است ،در حالى كه پيدايش جهان هستى
محصول حادثه و عمر آن نامتنهاهى مىباشد .از آنجا كه اولى محسوس و سوبژكتيو و دومى محسوس و ابژكتيو است،
در نتيجه در و دروازه برای توليد اشكال متافيزيكى گشوده مىشوند كه جهت تحقق منافع مادی و تحكيم جايگاه اجتماعى
٨٨

Heidegger, Martin (١٩٣٤): Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt am Main, S. ٢٣٥, ١٩٩f.
Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein … S. ٤٥
 ٩٠مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران "ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و
انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
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
٨٩

٣١

طبقهی حاكم اين گسل را پر سازند .هايدگر نيز مشخصا از منظر همين نقطهی ضعف معنائى انسانها وارد عمل مىشود
و اين گسل را از طريق متافيزيک ويژهی خود پر مىكند .به اين صورت كه "وجوددرجا" با مرز بيرونى ،يعنى با خطر
مرگ خود تﻼقى مىكند و بعداً آن "موجود نگران" پديد مىآيد كه مد نظر روش هستىشناسى بنيادی در فلسفهی وی
است .اينجا بﻼفاصله دو پرسش پديد مىآيند .اول اينكه چرا هايدگر به مضمون زندگى واقعى انسانها و به امكانات و
شرايط زيست اين جهانى آنها مانند :كار ،معيشت ،مسكن ،امنيت ،سﻼمتى ،فرهنگ و رفاه اجتماعى نمىپردازد؟ دوم
اينكه مسئلهی مرگ كه معموﻻً پرسش جهان اخروی و وجود خدا را نيز به پيش مىكشد ،پس چرا فلسفهی هايدگر نه
به اين مسائل مشخص مىپردازد و نه يک موضع قاطع نسبت به آنها مىگيرد؟ ٩٣وی از يک سو ،دليل ايمان به خدا را
محدويت تفكر انسان مىشمارد و از سوی ديگر ،آتهئيسم را رد مىكند ٩٤.وی در جای ديگری مدعى مىشود كه تفكر
بدون خدا به خدا به مراتب نزديکتر است ،ليكن خدای قديمى و يا يک خدای جديد به صورت اتفاقى و در يک وقت
معين از خفا نزول نمىكند و شرايط ظهور آن بايد مهيا گردد ٩٥.وی همزمان "فراموشى وجود" را برابر با "فراموشى خدا"
مىشمارد كه دليل آن نزد وی ضعف خرد "وجوددرجا" محسوب مىشود .يعنى با وجودی كه "وجوددرجا" سوژهی
كشف و شناخت حقيقت است ،ليكن ماهيت زمان منجر به پوچى "وجود" و مانع شناخت "حقيقت وجود" مىشود.
هايدگر مضمون حقيقيت را به شرح زير توضيح مىدهد:
«حقيقت "فقط هست" ،تا آنجا و تا آن اندازه كه وجوددرجا است ) (...قوانين نيوتن ،اصل تضاد و اصوﻻً هر حقيقتى فقط
تا آنجايى واقعى است كه به صورت وجوددرجا هست .قبل از وجوددرجا اصوﻻً وجود نداشت و پس از وجوددرجا اصوﻻً
نخواهد بود] ،يعنى[ نه حقيقت بود و نه حقيقت خواهد بود ،زيرا آن به صورت استنتاج ،كشف و مكشوف نمىتواند بوده
باشد».

٩٦

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک مشكل شناختشناسى مواجه هستيم .يعنى همانگونه كه
نيوتن به عنوان "وجوددرجا" قانون جاذبهی زمين را كشف كرده ،انگاری كه هايدگر نيز به حقيقت يک "وجود" آپريور
پى برده است كه از مسئلهی "فراموشى وجود" عبور كند .به نظر وی "فراموشى وجود" محصول يک خطای فلسفى است
كه با استناد به خردمندی مستدل و منجر به يک بنبست مىشود و جهت عبور از آن بايد بيشترين فاصله را از حاكميت
ارادهگرايى بر اراده گرفت .ما اينجا دوباره با دوگانگى واقعيت و تصور مواجه مىشويم كه از بطن ماهيت متضاد نظام
سرمايهداری متعالى مىگردد و يک شكل جهانگريز به خود مىگيرد .از اين منظر اضمحﻼل تفكر و آثار انحطاط نظم
 ٩٣بنا بر تحليل برتشكن كوتاهى هايدگر از طرح مسئلهی خدا محصول يک انحراف فلسفى و سيستماتيک است .به اين صورت كه وی نه تنها
مانع پرسش پيرامون جهان اخروی مىشود ،بلكه اصوﻻً فلسفهی خود را ناتمام مىگذارد كه اشكال متافيزيک آنرا مخفى كند .در حالى كه وی
سه بخش از كتابهای "وجود و زمان" و "زمان و وجود" را منتشر نكرد ،اما دليل شكست فلسفهی خود را به زبان متافيزيكى نسبت داد .به
اين معنى كه "تفكر ) .(...با كمک زبان متافيزيكى به نتيجه نرسيد».
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. ١٣, ٢٢, ٢٩f., ٤١, ٧٢f., 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

٣٢

جامعهی بورژوايى به كلى عريان مىگردند .به اين صورت كه يک طبقه مستأصل ،نگران حاكميت خود است و جهت
بقای سياسى خود بايد اوباش و اراذل را به صورت "سوژهی ضد انقﻼبى" پديد بياورد و در ساختار حزبى متشكل و فعال
سازد .ما اينجا با يک واكنش فوق ارتجاعى به روحيهی جهان مدرن و "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى مواجه مى-
شويم .در حالى كه "سوژهی انقﻼبى" در پراكسيس مولد و تجربيات نبرد طبقاتى در مسير خودآگاهى است و تدارک
تشكيل يک نظم نوين را مىبيند ،بايد قوای سركوب آنرا نيز پديد آورد .به اين صورت كه كارگران مزدی كه به انقياد
محصول كار خود ،يعنى سرمايه در آمدهاند ،مجاز نيستند كه از منافع طبقاتى خود عزيمت كنند ،سرنوشت خود را در
دست بگيرند و اهداف اين جهانى خود را با اتخاذ ابزار مناسب متحقق سازند.
پيداست كه اينجا بايد نخست ناتوانى "سوژهی انقﻼبى" اثبات شود كه معموﻻً از طريق غير اقتصادی كردن فلسفه ،جعل
و ايجاد دوگانگى در تاريخ واقعى و ماترياليستى ،نسبى كردن شناخت و منطق طبقاتى پديد مىآيد كه مانعى در برابر
استقﻼل انسانها و خودآگاهى كارگران مزدی بنا گردد .به بيان ديگر ،كارگران مزدی نبايد به اين مسئله پى ببرند كه
"جهان موضوعيتيافته" محصول فعاليت آگاه خود آنها است و اگر آنها از اين آگاهى كذب عبور كنند و در پراكسيس
نبرد طبقاتى به خودآگاهى برسند ،از جهان موجود يک جهان ديگری را پديد مىآورند .در اين ارتباط فلسفهی هايدگر
يک نقش به سزايى را بازی مىكند .به اين صورت كه وی "وجوددرجا" را كه انگاری "وجودش" به كلى پوچ و افكارش
همواره مواجه با خطر مرگ است ،از يک نقطهی انفعالى و جهانگريز معطوف به "بازگشت" و فعاليت تشكيﻼتى مىكند.
ما اينجا با يک شعبدهبازی ديگر فلسفى مواجه مىشويم كه البته خود هايدگر از آن نيز به خوبى با خبر است و آنرا نيز
به شرح زير توجيه مىكند:
«كسى كه آماده است كه واقعيت امر ساده را ببيند كه در كتاب "وجود و زمان" اثر پرسش از حوزهی سوژهگرايى اخراج
شده ،كه از هر پرسش انسانشناسى فاصله گرفته] ،يعنى[ به مراتب بيشتر تنها تجربهی وجوددرجا از نگاه دائم آتى،
]يعنى آپريور[ به پرسش وجود معيار تعيينكننده است ،وی همزمان مىپذيرد كه آن در كتاب "وجود و زمان" پرسش
در مورد "وجود" نمىتواند قائدهی سوژهی انسانى بماند .وجود كه به مراتب بيشتر از خصلت زمانى حظور وجوددرجا
نقش گرفته ،اقدام مىكند .بنابراين حاﻻ در قائدهی پرسش وجود در كتاب "وجود و زمان" همچنين تفكر يک برگشت
بيان شده است كه اقدام خود از بازگشت را متناسباً مجاز مىكند .البته از اين طريق هيچگاه كتاب "وجود و زمان" از
طرح مسئله صرف نظر نمىكند ) (...در برابر در تفكر از بازگشت طرح مسئله در كتاب "وجود و زمان" با يک روش
مصمم تكميل مىشود .تنها كسى مىتواند به كمال برسد كه تمام را ببيند .اين تكامل همچنين تعيين كافى وجوددرجا را
پديد مىآورد ،يعنى ماهيت انسان كه توسط حقيقت وجود همچون متفكر شده است.

٩٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هايدگر اينجا نه از بنبست خردمندی و ارادهگرايى ،بلكه از بنبست فلسفه-
ی خود گزارش مىدهد .در حالى كه وی با استناد به هستىشناسى بنيادی خود به مضمون "وجوددرجا" به عنوان يک
"موجود نگران" دست يافته و آنرا با استناد به پوچى "وجود" و هراس از خطر مرگ به انفعال كلى كشيده بود ،هم
اكنون با اتخاذ يک مفهوم فلسفى مانند" :بازگشت" دوباره فعال مىسازد .تا آنجايى كه از علم روانشناسى انتقادی بر
Heidegger, Martin (١٩٦٧): Vorwort zu W. J. Richardson, Den Haag, S. XIXf

٩٧

٣٣

مىآيد ،محصول پوچى "وجود" نيستى ،يعنى خودكشى است ،در حالى كه هايدگر بدون هيچگونه تعمق انتقادی مفهوم
"بازگشت" را در فلسفهی خود ادغام مىكند كه به آن نتايجى برسد كه نياز دارد .البته اين "بازگشت" در فلسفهی
هايدگر به معنى فعاليت خردمند و مستقل سوژه كه همراه با اتخاذ ارادهی فردی است ،نيست .وی "بازگشت" را
محصول يک "وحى" مىنامد كه فراخوان به تفكر مىدهد .ليكن اين تفكر هم يک تفكر انتقادی و اين جهانى نيست .مفهوم
"بازگشت" در فلسفهی هايدگر به معنى تخريب "وجود" و غلبه بر "فراموشى وجود" است كه وی آنرا علت غيبت،
سقوط و انفعال "وجوددرجا" مىشمارد.

٩٨

در حالى كه هايدگر با استفاده از مفهوم "بازگشت" يک پنجرهی فلسفى را

جهت فعليت "وجوددرجا" مىگشايد ،ماهيت زمان را برابر با دگرگونى تفكر مىخواند كه به معنى يک درک نوين از
حقيقت و تاريخ است و به شرح زير "ابتكار وجود" ناميده مىشود:
«واژهی ابتكار وجود نه پاسخ ،بلكه يک پرسش است ،به خصوص پرسش از ماهيت تاريخ ،تا اينجا كه ما تاريخ را به
صورت وجود و ماهيت از موضع وجود متفكر مىشويم ) (...وجود خود را به ما ارسال مىكند ،در حالى كه همزمان
ماهيت خود را دور مىسازد ،آنرا در دوری پنهان مىكند )" (...وجود" و "وجود" هر كدام در دورانهای متفاوت ابتكار
خود ،چيز ديگری مىگويند».

٩٩

بنابراين ما نزد هايدگر دوباره با جابجايى سوژه و ابژه و همچنين اولويت سوژه مواجه مىشويم .به اين صورت كه "ابتكار
وجود" به اين موضوع خﻼصه مىشود كه "وجوددرجا" حقيقت "وجود" خود را از ماهيت تاريخ مىپرسد و تفكر تاريخى
پرده از يک "وجود" آپريور كه خود هايدگر قبﻼً آنرا متفكر شده است ،بر مىدارد .اينجا گذشت زمان يک نقش عمده
به خود مىگيرد ،زيرا در پرتو آن است كه انگاری حقيقت "وجود" برای "وجوددرجا" عريان مىگردد .ليكن نزد هايدگر
نه زمان به معنى گذشته ،حال و آينده است و نه تاريخ را انسانها مىسازند .به اين صورت كه وی ميان "زمان عاميانه"
با "زمان حقيقى" و "تاريخ جانبى" با "تاريخ واقعى" تميز مىدهد .برای وی "زمان حقيقى" و "تاريخ واقعى" با ظهور و
تحت تأثير يک رهبری كه وی آنرا "مرد" مىخواند ،آغاز مىشود كه نقش آن به شرح زير است:
«وجوددرجا از خود در درون خود سقوط مىكند ،در بى انتهايى و پوچى روزمرگى غير واقعى (...) .اين گسست مدام از

وقايع و همچون اغفال هميشگى وجوددرجا است كه همراه با شيفتگى مجذوب مرد مىشود ) (...به اين ترتيب ،روزمرگى
ميانگين وجوددرجا مىتواند به صورت حظور غلط ،پرت ،تحريف و طراحى شدهی وجود در جهان معين گردد كه
مسئلهی وی در وجود خود نزد جهان و در همراه بودن با ديگران جهت امكان وجود خود است».

١٠٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انسان مورد نظر هايدگر به عنوان "موجود نگران" يک انسان مستأصل
است كه از شرايط موجود به تنگ آمده و راه پس و پيش در برابر خود نمىبيند .وی در اين ارتباط از يک "انسان
ميانگين" نيز سخن مىراند كه البته نه در پراكسيس ،بلكه در پرتو "تاريخ واقعى" و در روند "زمان حقيقى" ،يعنى تحت
٩٨

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

٣٤

تأثير "مرد" به بلوغ مىرسد.

١٠١

موضوع "وجوددرجا" موجود بودن در جهان است .به اين معنى كه انسان چگونه به

جهان موجود وصل مىشود و آنرا چگونه تجربه مىكند؟ نگرانى از مرگ چه نقشى را در رفتار آن ايجاد مىكند و
"وجوددرجا" چگونه به "حقيقت وجود" پى مىبرد؟

١٠٢

در حالى كه هايدگر از يک هستىشناسى بنيادی عزيمت كرده و با استناد به نگرانى "وجوددرجا" از خطر مرگ به يک
"وجود" آپريور دست يافته است ،ليكن نزد وی هيچ اثری از دوران طفوليت ،نوجوانى ،جوانى و تجربيات اجتماعى و
طبقاتى "وجوددرجا" مشاهده نمىشود ١٠٣.موضوع فلسفى هايدگر اينجا تنها به اين مسئله خاتمه مىيابد كه چگونه مى-
توان يک انسان مستأصل را مجذوب يک رهبر سياسى قاطع و در يک تشكيﻼت متمركز حزبى سازماندهى و فعال كرد.
وی از طريق تمايز ميان "تاريخ واقعى" با "تاريخ جانبى" و "زمان حقيقى" با "زمان عاميانه" منجر به دوگانگى در ابعاد
زمان و تاريخ مىگردد و از طريق دوگانگى كه البته به دليل از هم گسيختگى و خودتناقضگويى يک جامعهی متضاد
طبقاتى متعالى شده است ،سوژه را معطوف به محصول فعاليت ذهنى خود ،يعنى يک رهبر سياسى قاطع مىسازد كه از
طريق تشكيﻼت حزبى بر آن حكمفرمايى مىكند .ما اينجا با يک دين اين جهانى مواجه هستيم كه انسان را به ياد
"رستگاری روح" در اديان ابراهيمى مىاندازد .انگاری كه اين انسانها نيستند كه از طريق فعاليت آگاه خود "جهان
موضوعيتيافته" را پديد مىآورند و تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مىيابند ،بلكه اين جذابيت يک "مرد" است
كه به "وجوددرجا" هويت مىدهد و "وجود" آنرا مملو از معنى مىسازد .پيداست كه تحت تأثير فلسفهی هايدگر سوژه
از پراكسيس نبرد طبقاتى و تاريخ واقعى خود مجزا شده و در پيروی از اشكال ديگر دينى معطوف به يک رهبر
خودساخته مىگردد .انگاری كه خردمندی ،استقﻼل و ارادهگرايى سوژه منجر به گمراهى "وجوددرجا" و "فراموشى وجود"
شدهاند و تنها راه "رستگاری روح" انسان پيروی از ارادهی "مرد" است .در حالى كه هايدگر ارادهگرايى را محصول
تفكرات متافيزيكى مىشمارد ،اما با ارادهی يک رهبر سياسى قاطع كه همه را به تبعيت از خود مىكشد و شرايط تمكين
آنها را پديد مىآورد ،هيچ مشكل فلسفى ندارد .ليكن پيششرط عبور "وجوددرجا" از "فراموشى وجود" اين است كه آن
صدای وجدان را بشنود ،از طريق يک "وجود" آپريور منور گردد ،با گوش شنوا الهام از "خطای وجود" و پيام "بازگشت"
را شنيده و بپذيرد و يک دوران سخت را با آرامش و "خونسردی" سپری سازد .مفهوم "خونسردی" در فلسفهی هايدگر
به معنى انتظار است كه نه فعليت دارد و نه منفعل است ،زيرا در اين ايام "ابتكار وجود" را ممكن و "وجوددرجا" را
چنان معطوف به "حقيقت وجود" مىكند ١٠٤كه آن به شرح زير برای وقوع "قيامت وجود" آماده مىگردد:

١٠١

Vgl. Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein … ebd., S. ٤٣f., ٣٢٦
Vgl. ebd., S. ١٩٢
 ١٠٣از جمله بايد اينجا از اثر هابرماس با عنوان "ايده و انگيزه" ياد كرد .وی در نقد شناختشناسى به تئوریهای روانشناسى و زبانشناسى
رجوع مىكند و به اين نتيجه مىرسد كه تجربيات به خصوص دوران طفوليت و نوجوانى انسانها باعث مىشوند كه در روند شناخت "انگيزه"
قبل از "ايده" مستقر مىگردد .به بيان ديگر ،تمامى انسانها تحت تأثير تجربيات دوران نوجوانى و جوانى خود و نه نگرانى از مرگ است كه به
شناخت دست مىيابند.
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main
١٠٤
Vgl. Heidegger, Martin (١٩٦٠): Gelassenheit, ٢. Auflage, Pfulingen, S. ٢٧, ٣١f., ٤٤, ٥٠f.
١٠٢

٣٥

«آيا ما پيشاپيش يک روز از هولناکترين دگرگونى تمامى جهان و محدودهی زمانى از تاريخ قرار گرفتهايم كه به زمان
وابسته است؟ آيا ما در عصر پيش از يک شب به سوی يک صبح جديد قرار گرفتهايم؟ ) (...ما قيامت وجود را در معنى
متناسب آن متفكر مىشويم كه در آن وجود تاريخى پديدارشناسى روح متفكر مىشود .خود اين يک دوران از قيامت
وجود را مىسازد ،تا آنجايى كه وجود به صورت سوژهگرايى مطلق و ارادهگرايى بﻼشرط به اراده ،خود را در آخرين
وجود كنونى] ،يعنى[ از طريق متافيزيک كه ماهيت را منقوش مىكند ،جمع مىشود .اگر از منظر قيامت وجود متفكر
شويم ،پس ما بايد يک روز در انتظار صعود آتى همچون صعود گذشته باشيم و امروز بياموزيم كه اين صعود را از اين
موضع متفكر شويم».

١٠٥

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه برنامهی هستىشناسى بنيادی هايدگر عبور از متافيزيک ،يعنى
تخطئهی ارادهگرايى سوژه است و وی مىخواهد به اصطﻼح دايرهی متافيزيک كه تاريخ اروپا را از دوران افﻼطون تا
نيتچه احاطه كرده است ،در هم بشكند و يک آغاز نوين فلسفى را تدارک ببيند ،ليكن وی از سوی ديگر" ،وجوددرجا" را
معطوف با "قيامت وجود" مىكند .از آنجا كه "تاريخ واقعى" و "زمان حقيقى" تحت تأثير "مرد" پديد مىآيند ،در نتيجه
روشن است كه انگيزهی فلسفى هايدگر تدارک يک ذهنيت جهت ظهور يک رهبر قاطع و كاريسماتيک است كه افكار و
ارادهی عمومى را به انقياد اهداف سياسى و نظامى خود مىكشد .اينجا موضوع رهبری يک شكل دينى به خود مىگيرد،
زيرا هايدگر نقش يک ناجى خدابشر و تاريخى را به "مرد" نسبت مىدهد .توجيه فلسفى اين حماقت كه مضمون و هدف
اصلى آن تدارک قوای ضد انقﻼب است ،با ضرورت عبور از "فراموشى وجود" ،معطوف شدن "وجوددرجا" به
آپريوريسم "حقيقت وجود" و وقوع اجتنابناپذير "قيامت وجود" صورت مىگيرد .پيداست كه فلسفهی هايدگر نه تنها از
متافيزيک عبور نمىكند ،بلكه آنرا در زشتترين شكل ممكنه مورد تأييد قرار مىدهد .به خصوص به اين دليل كه
حركت فلسفى نزد وی نه از طريق يک پرسش ماترياليستى و درونذاتى از وجود ،بلكه از آن "وجود" كه از طريق
"وجوددرجا" متفكر و به اصطﻼح منجر به "فراموشى وجود" شده است ،عزيمت مىكند .در حالى كه هايدگر ميان "وجود
بنا بر امكان" و "وجود بنا بر واقعيت" تميز مىدهد ،هيچگونه اشكال فلسفى را در اين نمىبيند كه به يک رهبر مقتدر و
قاطع سياسى به شرح زير جنبهی الهويت دهد:
«خدايگان فرستادگان الهى هستند كه ]به عموم[ دست تكان مىدهند .در حكمفرمايى آنها خدا از خفا در ذات خود
ظاهر مىشود كه هر گونه مقايسهی آن با حاظران را غير ممكن مىكند».

١٠٦

به اين ترتيب ،هايدگر فلسفهی خود را به صورت يک واكنش فوق ارتجاعى به يک جهان مدرن كه در يک بستر تاريخى
و فرهنگى مشخص رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه كرده ،با "دوران كپرنيگى" اين جهانى شده و با استناد
به فلسفهی طبيعت به مضمون سوبژكتيو انسان دست يافته است ،متكامل مىكند .موضوع اصلى فلسفهی وی تدارک
يک دين اين جهانى است كه انسانهای دنيوی را به اسارات متافيزيک بكشد و با تخطئهی دموكراسى ليبرال ،افكار
بورژوازی را در جهت ضرورت استقرار يک دولت متمركز تحت نظر يک رهبر توتاليتر آماده سازد .بنابراين امتناع
Heidegger, Martin (١٩٥٧): Holzweg … ebd., S. ٣٠٠f.
Heidegger, Martin (١٩٥٩): Vorträge und Aufsätze, ٢. Auflage, Pfullingen, S. ١٧٧

١٠٥
١٠٦

٣٦

هايدگر از طرح پرسش در مورد وجود خدا به دليل محدوديتهای زبان متافيزيكى و فقط محصول يک نقص
سيستماتيک فلسفى نيست ،زيرا وی به صورت عريان تدارک توجيه يک رهبر خدابشر را مىبيند كه به عنوان ناجى
"وجوددرجا" ظهور مىكند و "حقيقت وجود" را از طريق "قيامت وجود" متحقق مىسازد .وی در اين ارتباط از "وداع با
تاريخ پوشيدهی وجود" نيز سخن مىگويد و با استناد به مفاهيم اساطير يونانى مانند" :كايروس" و "داينون"

١٠٧

از وقوع

يک زمان مناسب و شرايط مطلوب جهت تشكيل يک نظام فوقالعاده خشن خبر مىدهد .ما نزد هايدگر با تصوری از
استقرار يک دولت توتاليتر مواجه مىشويم كه انسان را به ياد زمان موعود در اديان ابراهيمى مىاندازد .اينجا بايد بر
اين نكته تأكيد شود كه "رستگاری وجود" موضوع اصلى فلسفهی هايدگر نيست ،زيرا ضرورت استقرار يک خشونت
هوﻻناک و حاكميت فوقالعاده خشن است كه هدف اصلى حركت فكری وی را مىسازد .حاكميت مورد نظر وی چنان
بر روح و جسم "وجوددرجا" اعمال مىشود و انسان را دچار وحشت واقعى مىكند كه با دورانهای گذشته غير قابل
مقايسه است .محروميت و خوف ،نزديكى و دوری ،ملموسى و پنهانى خواص اين حاكميت بﻼمنازعه هستند كه با استناد
به هستىشناسى بنيادی هايدگر توجيه مىشوند .به اين صورت كه وی ذات انسان را خشن مىشمارد و از اين بابت،
زمان مناسب و شرايط مطلوب جهت تشكيل يک نظام فوقالعاده خشن را نيز ﻻزم و ملزوم اين خشونت ذاتى انسان مى-
شمارد كه اصوﻻً خشونتگرا است .در حالى كه هايدگر از يک "وجوددرجا" نگران عزيمت كرده و به يک "حقيقت
وجود" آپريور دست يافته است ،هماكنون ابزار تحقق آنرا نيز به صورت يک خشونت هوﻻناک و بى امان ،يعنى تشكيل
يک دولت مقتدر و توتاليتر كه تحت رهبری يک ناجى خدابشر قرار گرفته است ،توجيه مىكند .به نظر وی خشونت اين
حاكميت فوقالعاده با خشونت ذاتى انسان كامﻼً به همديگر نزديک و در هم آميخته هستند و چنان به يکديگر تعلق
دارند كه رابطهی آنها ناگسستنى است .به بيان ديگر ،انسان كه در ذات خود خشن است ،نياز به خشنترين خشونت
دارد كه خشونت خود را مهار سازد و بر آن مستولى شود .تنها از طريق اعمال اين خشونت بﻼمنازعه است كه "حقيقت
وجود" بر "وجوددرجا" اعمال مىشود و به "فراموشى وجود" خاتمه مىدهد .اينجا خشونت در برابر خشونت قرار مى-
گيرد كه از ديدگاه هايدگر يک جنگ اجتنابناپذير است.

١٠٨

ما اينجا تمامى ابعاد دين مسيحيت را در شكل اينجهانى آن مشاهده مىكنيم .دين مسيحيت نيز انسانها را ذاتاً گناهكار
مىشمارد كه مجازات اخروی و حاكميت كليسا بر آنها را توجيه كند .هايدگر نيز با همين انگيزه در حوزهی تفكر فعال
مىشود كه جهت حفاظت از منافع بورژوازی نظام دموكراسى ليبرالى را تخطئه كند و جامعه را به دوران سياه قرون
وسطا و وحشت اوليه بازگرداند .در حالى كه وی انسان را دچار نگرانى از مرگ ،ضعف خرد ،متافيزيک ارادهگرايى و
"فراموشى وجود" كرده و آنرا به انفعال كامل كشيده است ،بعداً از طريق مفاهيم فلسفى مانند" :بازگشت"" ،انتظار"،
"خونسردی" و "ابتكار وجود" كه البته ملزومات ظهور يک ناجى خدابشر و يک رهبر توتاليتر هستند ،شرايط "قيامت
وجود" و "رستگاری وجود" ،يعنى خاتمهی "فراموشى وجود" را تدارک مىبيند .ليكن بر خﻼف دين مسيحيت "قيامت
وجود" در فلسفهی هايدگر نه به معنى آغاز يک عصر جديد و زندگى آن جهانى است و نه آن از پايان زجر دنيوی
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انسانها گزارش مىدهد ،زيرا به نظر وی تفكر هيچگاه قادر به نمايندگى تماميت "وجود" نمىشود .به بيان ديگر،
"فراموشى وجود" يک مسئلهی مزمن در فلسفهی هايدگر باقى مىماند كه حاكميت يک نظام فوقالعاده خشن و حكومت
يک رهبر توتاليتر را به شرح زير ابدی مىسازد:
«وجود مىآيد ،با روشنايى خود به زبان ]مىآيد[ .آن همواره در راه به سوی ]زبان[ است ) (...تفكر به صورت فرا رسيدن
معطوف به وجود است .تفكر به صورت تفكر در ظهور وجود] ،يعنى[ به وجود به صورت ظهور متصل است»

١٠٩

بنابراين زبان "حقيقت وجود" را به صورت الهام وساطت مىكند .در حالى كه هايدگر زبان را "خانهی وجود" و انسانها
را ساكن آن مىشمارد ،از شاعران و متفكران به عنوان نگهبانان اين خانه ياد مىكند ١١٠كه نقش اجتماعى آنها به شرح
زير است:
«اين جنگ از طريق خﻼقان ،شاعران ،متفكران ،دولتمردان به انجام مىرسد .آنها مجموعه آثار خود را به جلوی
حكومت قاطع پرت مىكنند و در آنها آن جهانى را كه از طريق خشونت حاكميت گشوده مىشود .پس از اين آثار
است كه حكومت پديد مىآيد ) (...در حظور آنها است كه ]حكومت[ به كيفيت مىرسد .اكنون موجود به صورت
همچون موجود پديد مىآيد».

١١١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هايدگر اينجا فعاليت فلسفى خود را به عنوان روشنفكر ارگانيک حزب
ناسيونال سوسياليسم آلمانى و نظريهپرداز شاخص فاشيسم در آلمان مىفهمد و آنرا تبديل به يک تئوری سياسى مى-
كند .بنابراين عضويت وی در يک چنين حزبى نه به دليل فرصتطلبى و يا هراس از تعقيب سازمان اطﻼعات رژيم
)گستاپو( ،بلكه محصول عميقترين اعتقاد فلسفى وی بوده است.
نتيجه:
انگيزهی اين نوشته تمايز ميان مدرنيته از روش مدرن توليد سرمايهداری است .از آنجا روند ارزش افزايى سرمايه ذاتاً
متضاد و حاوی يک سوژهی درونذاتى است ،در نتيجه "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى در انديشهی سياسى ماركس و
هايدگر با دو پاسخ كامﻼً متضاد مواجه مىشوند .در حالى كه ماركس پس از "فراروی از فلسفه" ،تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى را متكامل كرد و به يک "سوژهی انقﻼبى" دست يافت ،هايدگر مدعى "امكان اجرای راديكال فلسفه"
شد و مشخصاً عكس آنرا ،يعنى "سوژهی ضد انقﻼبى" را در نظريهی خود ادغام كرد .با وجودی كه ماركس و هايدگر
انگيزهی عبور از متافيزيک را دارند ،اما اين دو نظريهی متناقض با استناد به دو متد كامﻼً متضاد متكامل شدهاند و از
همين بابت است كه هر كدام به سهم خود به يک انسانشناسى به خصوص دست مىيابند .پيداست كه اينجا منافع
آنتاگونيستى طبقات پرولتاريا و بورژوازی در شكل تئوريک مستقيماً با يکديگر تﻼقى مىكنند .در حالى كه از منظر
تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس انقﻼب اجتماعى و فراروی مثبت از نظام سرمايهداری منجر به لغو قانون
ارزش ،كار مزدی و مالكيت خصوصى مىشود و مدرنيته را در شكل تمدن ديگری به صورت قلمرو آزادی تثبيت مى-
١٠٩
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سازد" ،امكان اجرای راديكال فلسفه" نزد هايدگر جامعه بورژوايى و دولت مدرن را تخطئه و دچار ارتجاع مىكند و به
دوران سياه گذشته باز مىگرداند ،تمامى دست آوردهای مدرنيته را منهدم مىكند و جهت تحكيم منافع و جايگاه طبقاتى
بورژوازی سيهروزی پرولتاريا را در يک نظام توتاليتر ابدی مىسازد .ما اينجا با ارتجاع عريان و با عواقب اضمحﻼل تفكر
و بحران نظم جامعهی مدرن بورژوايى مواجه مىشويم كه مبتنى بر يک زيربنای سرمايهداری است و با وجودی كه با
استناد به خردمندی ،آزادی ،برابری و حقوق شهروندی توجيه مىشود ،اما تمامى ادعاهای خود را قربانى حفاظت از
منافع طبقهی حاكم مىكند .فلسفهی هايدگر محصول يک چنين نظام بحران زدهای است كه با خودآگاهى پرولتاريا و
پراكسيس نبرد طبقاتى دست و پنجه نرم مىكند و تنها راه بقای خود را در ايدئولوژی فاشيسم و استقرار يک نظام
توتاليتر مىيابد.
البته روش "امكان اجرای راديكال فلسفه" نه جديد و نه با فلسفهی هايدگر به اتمام و كمال رسيده است .به اين صورت
كه تمامى جريانهای فكری كه در دشمنى با مدرنيته و در تقابل با "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى كه به دليل
تضادهای درونذاتى نظام سرمايهداری و ديالكتيک به خصوص آن ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،در مىآيند ،از يک
روش يكسان استفاده مىكنند .ما اين نوع از گفتمانها را در دوران قديم به صورت اشكال دينى و در دوران معاصر تحت
عنوان پسامدرنيسم نيز مىشناسيم .اولين روش آنها تخطئهی خرد است .در حالى كه اديان ابراهيمى اصوﻻً خردمندی
انسان را انكار مىكنند ،يكى از مثالهای ناب جريانهای ارتجاعى در دوران مدرن كشفيات نيوتن است كه با استناد به
آنها حقيقت مطلق انكار و منطق بشری نسبى محسوب مىشود .به اين صورت كه حقيقت مطلق نيست ،انسانها همه
چيز را نمىدانند و از اين جهت نيز آنها نبايد نظم موجود را مورد پرسش قرار دهند و در برابر آن مقاومت كنند .ليكن
قبل از كشفيات نيوتن هم انسانها كار ،توليد ،كشتىرانى و تجارت مىكردند .آيا نسبى بودن حقيقت يک دليل برای
توجيه نظام بردهداری است؟ به همين منوال نيز دانش بشری به كمال نرسيده و انسان هنوز به تمامى اسرار "جهان
موضوعيتيافته" و كهكشان نامتناهى پى نبرده است و به احتمال زياد هم هيچگاه پى نخواهد برد .آيا نسبى بودن حقيقت
دليلى برای ادامه بردگى كار مزدی و توجيه استقرار يک نظام فاشيستى است؟ پس از طرح مسئلهی "ضعف خرد" ،بعداً
توليد دوگانگى است كه بنيان افكار و فلسفههای متافيزيكى را مىسازد .به اين عبارت كه "واقعيت موضوعيتيافته" ،به
عنوان محصول فعاليت آگاه انسانها به صورت "ابژكتيو" غلط جلوه داده مىشود .ما اينجا با توليد متافيزيک ،يعنى
دوگانگى مواجه مىشويم كه علت آن از هم گسيختگى نظام سرمايهداری و خودتناقضگويى نظريهپردازان آن است .ما
اين اشكال ايدئولوژيک را در فلسفهی هايدگر نيز به صورت تمايز ميان "تاريخ واقعى" از "تاريخ جانبى" و "زمان حقيقى"
از "زمان عاميانه" به خوبى مشاهده كرديم .اينجا انگيزهی تدارک دوگانگى فقط به اين دليل است كه رستگاری انسان-
های نگران و مستـأصل را كه به انقياد محصول كار خود ،يعنى سرمايه كشيده و دچار "ازخودبيگانگى"" ،شئوارگى" و
"بتانگاری" شدهاند ،به يک چيز خارج وجود خود آنها ،يعنى به يک ناجى خدابشر و يک رهبر توتاليتر نسبت داده
شود .سرانجام روش غير اقتصادی كردن فلسفه است كه نظريات متافيزيكى با استناد به آن توجيه مىشود .ما اين روش
فوق ارتجاعى را نيز در فلسفهی هايدگر به خوبى مشاهده كرديم .به اين صورت كه محصول هستىشناسى بنيادی وی
يک انسان به خصوص است كه انگاری به غير از مسئلهی مرگ خود با هيچ مشكل ديگری مواجه نيست .آن يک
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"موجود نگران" است كه نه كار و نه در واقعيت زندگى مىكند ،نه خود را جزئى از جامعهی بشری مىپندارد و نه نيازی
به همبستگى ،فرهنگ ،هنر و عشق دارد .به اين ترتيب ،فلسفهی هايدگر غيرتاريخى و انسان مورد نظر وی تبديل به يک
موجود مجرد مىگردد كه از فرط استيصال به سوی "حقيقت وجود" ،يعنى به سوی يک انسان آپريور كه هايدگر آنرا
سلب استقﻼل ،آزادی و آگاهى و بعداً معطوف به يک ناجى خدابشر و رهبر توتاليتر كرده است ،سمت مىگيرد .ما اينجا
با سوژهگرايى راديكال از جناح راست بورژوازی مواجه هستيم كه از انعكاس روانى يک رديف از اوباش و اراذل به
صورت "سوژهی ضد انقﻼبى" گزارش مىدهد كه در شرايط وخيم اقتصادی و تحت نابسامانىهای اجتماعى با خودآگاهى
پرولتاريا و پراكسيس نبرد طبقاتى جهت تشكيل يک نظم نوين مواجه است.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ادعای هايدگر جهت عبور از متافيزيک به كلى بيهوده و باطل است .به اين
دليل كه اصوﻻً هر جريان فكری كه سرنوشت انسانها را به يک چيز خارج از وجود خود آنها معطوف مىكند و يا به
قوانين فوق بشری نسبت مىدهد ،تدارک متافيزيک را مىبيند .از اين منظر محبوبيت فلسفهی هايدگر نزد جريانهای
دينى ،فوق ارتجاعى و فاشيستى در ايران نيز به خوبى عريان مىگردد .با وجودی كه هايدگر فلسفهی خود را جهت
تخطئهی دموكراسى بورژوايى در اروپای مدرن تدارک ديده است ،ليكن استفاده از آن به بهترين وجه ممكنه اوضاع
سياسى موجود در جمهوری اسﻼمى ايران را از دو جنبهی متفاوت توجيه مىكند .به اين صورت كه از يک سو ،بر
حاكميت وﻻيت فقيه بر ملت صحه مىگذارد و نظريهی ذوب در وﻻيت را برای اوباش و اراذل حكومتى پديد مىآورد.
از سوی ديگر ،انسانها را سلب اراده ،آزادی و آگاهى مىكند و از آنجا كه به صورت يک دين اين جهانى متكامل شده
است ،در نتيجه شرط رستگاری روح انسانها را به يک اراده خارج از خود آنها مانند ظهور امام زمان و يا استقرار يک
حكومت نظامى تحت نظر يک رهبر توتاليتر جهت تدارک "قيامت وجود" نسبت مىدهد.
به بيان ديگر ،سيستم فلسفى هايدگر مانند تمامى جريانهای دينى و شبه دينى بر اساس تدارک دوگانگى متكامل شده
است و مشخصاً از همين نقطه نظر است كه جريانهای ماركسيست ـ لنينيست كه فلسفهی سياسى خود را با استناد به
"ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر ،يعنى دوگانگى "ماترياليسم ديالكتيكى" و "ماترياليسم تاريخى" توجيه مىكنند،
جهت استقرار يک نظام تک حزبى كه تحت فرمان يک رهبر توتاليتر قرار دارد ،با جريانهای فاشيستى به توافق كامل
مىرسند.
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