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  ديباچه
  

گـذرد،  مـى " آرمـان و انديشـه  "كه از انتشار جلـد يـازدهم    اخير در عرض اين سه ماه    
در حالى كه سـركردگان جمهـوری       . اتفاقات بسيار مهمى در مورد ايران رخ داده است        

ه شديدًا در هراسـند و در  اسالمى از يک خيزش مردمى ديگر مانند دی ماه سال گذشت 
حالى كه تمامى مطالبات اجتماعى و فرهنگى ايرانيان بى پاسخ مانده است و اعتصـابات               

گردند، رئيس جمهور آمريكا، دونالـد ترامـپ در         كارگری همواره بيشتر و راديكالتر مى     
ای دولت آمريكـا كـه از طريـق          ماده ١٢طرح  . ماه گذشته از قرارداد برجام خارج شد      

ی ترامپ، مايک پمپئو قرائت شد، هرگونه ترديـدی را بـر طـرف            ی كابينه  خارجه وزير
ی خاورميانه  برای ايران حق ايفای يک نقش هژمونيک در منطقه        هرگز  كرد كه آمريكا    

سازی اورانيم  ی ايران بيش از مشكل غنى     جا مسئله پيداست كه اين  . خواهد شد نرا قائل   
  .ای استو استفاده از انرژی هسته

ی خاورميانه  ی ايران در منطقه   های انتخاباتى خود بر مسئله    دونالد ترامپ از بدو رقابت    
ی هژمونى  ی خود را جهت كسب دوباره     انگيزه" اول آمريكا "انگشت گذاشت و با شعار      

وی همواره از ارقام تريليونى سخن راند كه آمريكا         . داری جهانى اعالم كرد   نظام سرمايه 
ی خاورميانه هزينه كرده، در حالى كـه نتـايج        منطقه" ت و امنيت  ثبا"به اصطالح جهت    

  .جا بوده استآن افزايش نفوذ هر چه بيشتر نظام جمهوی اسالمى در آن

اوضاع اقتصادی موجود و به خصوص اوضاع سياست خـارجى دولـت آمريكـا از اوج و                 
 به اين   .دهدداری گزارش مى  كشور به صورت قدرت هژمونيک جهان سرمايه      اين  افول  

صورت كه آمريكا در دوران جنگ دوم جهانى موفق شد كـه تـوان توليـدی و قـدرت                   
زمان در دو جنـگ در اروپـا و   اقتصادی خود را در تسليحات نظامى متمركز سازد و هم    

بنابراين پس از شكست آلمان نازی و . در اقيانوس آرام شركت كند و به پيروزی برسد      
-ی نظام سرمايه ژاپن بود كه آمريكا به قدرت بالمنازعههای اتمى دربا استفاده از بمب

به اين ترتيب، عبور از پاكس بريتانيايى بـه پـاكس آمريكـايى             . داری جهانى تبديل شد   

 ٤ 

ممكن گشت و آمريكا از طريق تشـكيل مناسـبات مسـاعد اقتصـادی جهـت انباشـت                  
 در جهـان  های سياسى و نظامى، سيستم هژمونيک مورد نظـر خـود را  سرمايه و دخالت  

كرد هژمونى جهانى به اين معنى است كـه اعمـال   جا عمل اين. داری تحكيم كرد  سرمايه
داری جهـانى كـافى نيسـت و        خشونت و قدرت نظامى به تنهايى برای تثبيـت سـرمايه          

هـا نيـز   دهى شـده و بـرای آن  افتاده بايد در يک نظم هيرارشى سازمان  كشورهای عقب 
افتـاده در  های عقـب بنابراين صعود كشور. ر گرفته شودی اقتصادی در نظ   امكان توسعه 

  . هيرارشى اين نظم جهانى ممكن است

به اين ترتيب، آمريكا هژمونى جهانى خود را از طريق چهار وجه متفاوت سـازمان داد؛                
های ارزان داد، ی اروپای غربى وامی مارشال بود كه به كشورهای جنگ زده       اول، برنامه 

بلــوک "داری را بــر عليــه نظــامى بودنــد كــه كشــورهای ســرمايهدوم، قراردادهــای 
متفق كردند، سوم، دسترسى بـه انـرژی فسـيلى ارزان بـرای كشـورهای               " سوسياليستى

صنعتى و در حال رشد بود و چهارم، توليد يک ارز ثابت جهانى برای روابط بازرگـانى و        
وودز در سـال  نگذاری در سطح جهان بود كه از طريـق تشـكيل سيسـتم برتـو              سرمايه
از اين پس، دولـت آمريكـا يـک ارز ثابـت را بـرای دالر       .  ميالدی ممكن گشت   ١٩٤٧

به اين ترتيب، آمريكـا     .  دالر بود  ٣٥تضمين كرد كه برابر با يک اونس طالی خالص با           
داری را در سطح جهان مهيا سازد كـه تحـت   موفق شد كه مناسبات كلى توليد سرمايه      

هـای ملـى كشـورهای    از مدت بازار جهانى ممكن شد و سرمايه       ها شكوفايى در  تأثير آن 
  .مدرن را در هم ادغام ساخت

زا بود، زيرا دالر وظايف بسيار متضادی را        وودز از همان اوايل بحران    البته سيستم برتون  
ای و پول جهانى ياد كـرد كـه   از جمله بايد از دالر به عنوان ارز ذخيره   . به عهده داشت  

به اين صـورت    .  بحران اقتصادی و افول قدرت هژمونيک آمريكا شد        سرانجام منجر به  
كه از يک طرف، دالر بايد به عنوان پول جهانى همواره در دسترس بـود كـه چـرخش                   

اما از  . ی سرمايه در سطح جهان را تضمين سازد       چنين تحرک افزايش يافته   كاالها و هم  
ر به تعويض يک اونس طالی      شد كه آمريكا قاد   طرف ديگر، حجم دالر بايد محدود مى      

 ميالدی مقدار دالر شش برابر بيشتر از ذخـاير     ١٩٧١در سال   .  دالر باشد  ٣٥خالص با   
طال در بانک مركزی آمريكـا بـود، زيـرا بسـياری از كشـورها دالر را بـه صـورت ارز            
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از اين پس، افول هژمونى . ای برای حفاظت از ارز ملى خويش به كار گرفته بودندذخيره
. جا به كشورهای در حال رشد نمايان شدا در جهانى شدن و صدور سرمايه از آنآمريك

ای راه يافتند و منجر به توليد و مصرف به اين ترتيب، صنايع منتاژ به كشورهای حاشيه      
ايران نيز يكى از همين كشـورها بـود كـه البتـه بـه دليـل                 . جا شدند انبوه كاالها در آن   

خصوص خـود يـک نقـش عمـده را در تحـوالت نظـام       شرايط جغرافيايى ـ سياسى به  
  .داری جهانى بازی كردسرمايه

-سيستم برتـون  تداوم  ديگر منافعى در    با بحران ارزی مواجه بود و       جا كه آمريكا    از آن 

از اين  . را لغو كرد   ميالدی آن  ١٩٧١ی نيكسون در سال     ، در نتيجه كابينه   ديدمىوودز ن 
ند كه البته مربوط بـه وضـعيت كنـونى ايـران در             پس، دو روند قابل مالحظه آغاز شد      

از جمله بايـد از     . ای شدن اقتصاد جهانى است    نخست، تمايل به منطقه   . شوندمنطقه مى 
ی منطقـه "ياد كرد كه خود را در برابر       " ی بازرگانى آزاد آسيا   منطقه"ی اروپا و    اتحاديه

هـای ملـى در منـاطق       به اين صورت كـه دولـت      . مستقر كردند " بازرگانى آزاد آمريكا  
ی اقتصـادی، تحـرک     ديگر متفق شدند كه از طريق گسترش حوزه       متفاوت جهان با هم   

. ی حفظ كنندی سرمايه را محدود ساخته و نظم اجتماعى خود را تا اندازه         لجام گسيخته 
) آلمان، فرانسه، انگلسـتان   (های جديد هژمونيک در اروپا      محصول اين روند ايجاد بلوک    

" بلوک سوسياليسـتى "بودند كه البته روسيه نيز بعد از فروپاشى ) ژاپن، چين(و در آسيا  
  .   گيردها قرار مىدر جوار آن

-دومين روند، تغيير نقش استراتژيک و جغرافيايى ايران پس از لغو سيستم ارزی برتون             

-تا اين زمان ايران اين وظيفه را به عهده داشت كه به عنوان يک كشور هـم                . وودز بود 

پيمانش عراق و با همكاری عربستان سعودی امنيت خليج فـارس           وار با شوروی و هم    ج
وودز منجـر بـه     اما لغو سيسـتم ارزی برتـون      . داری تضمين سازد  را برای جهان سرمايه   

بـه  . تورم دالر شد و سازمان اوپک در تقابل با اين روند، قيمت نفت را چهار برابر كرد                
 ميليارد دالر نفتى دست يافت     ٤١ ميالدی به    ١٩٧٩تا   ١٩٧٣اين ترتيب، ايران از سال      

ترين تسـليحات نظـامى را بـه    و دولت نيكسون جهت بازگشت دالر به آمريكا پيشرفته        
  .از اين پس، ايران تبديل به قدرت هژمونيک منطقه شد. ايران فروخت
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 هزار سـرباز مسـلح را در اختيـار    ٣٥٠ ميالدی ١٩٧٨به اين صورت كه ايران در سال   
های آمريكايى مجهز بود، ايران بـه       ترين جنگنده داشت، نيروی هوايى كشور به پيشرفته     

داد و بـه برخـى از       هـای ارزان مـى    كشورهايى مانند هندوسـتان، مصـر و پاكسـتان وام         
زمـان ارتـش   هـم . كردهای مالى مى ی اقتصادی كمک  كشورهای آفريقايى جهت توسعه   

هـای مائوئيسـتى بـود، در حـالى كـه            جنبش ايران در عمان و يمن مشغول به سركوب       
. راندمحمد رضا شاه از اداره و تضمين امنيت اقيانوس هند به سركردگى ايران سخن مى

شد، زيرا ايران در حال صعود  پيداست كه تحت اين شرايط، دولت آمريكا نا مطمئن مى         
طقـه بـه    چنين پيداست كه ايفای نقش هژمـونى در من        هم. در نظم هيرارشى جهانى بود    

داد كه حمل و نقل نفت خليج فارس را كنترل كنـد و             نظام شاهنشاهى اين امكان را مى     
رسد كه به همين داليـل      به نظر مى  . برای قدرت هژمونيک آمريكا موجب دردسر شود      

  .  بود كه آمريكا در دوران قيام بهمن از حمايت از محمد رضا شاه سر باز زد

رت سياسى و تشكيل جمهوری اسالمى در ايـران از          البته اسالميان هم پس از كسب قد      
خواسـتند كـه امـت اسـالمى را         ها مـى  آن. قدرت هژمونيک منطقه صرف نظر نكردند     

را به كشورهای منطقه و از جمله عراق صادر و آمريكا           " انقالب اسالمى " دهند،   سازمان
سـى جمهـوری    توان به خوبى در قانون اسا     اين موضوع را مى   . و اسرائيل را منهدم كنند    

-يـاد مـى   " حامى امت اسالمى  "جا از دولت اسالمى به عنوان       اين. اسالمى مشاهده كرد  

سازد كـه سياسـت كلـى و         قانون اساسى سران كشور را متعهد مى       ١١شود و پاراگراف    
های ملل مسلمان را جهت وحدت سياسى، اقتصادی و فرهنگى جهان اسالمى به             ائتالف

 نفوذ مخـرب ايـدئولوژی ماركسيسـم ـ لنينيسـم بـر افكـار        زمان بايد ازهم. كار گيرند
در . ياد كرد كه در دوران قيام بهمن منجـر بـه فاجعـه شـد              " اپوزيسيون چپ "عمومى  

با رژيم شاه به عنـوان سـنگ زنجيـری امپرياليسـم            " های ايرانى ماركسيست"حالى كه   
يوی كـذب نقـش     آمريكا و بورژوازی كمپرادور در نبرد بودند، اسالميان در ايـن سـنار            

  . كردندبورژوازی ملى و قوای خلقى، دموكراتيک و پيشرفته را بازی مى

ی سياسى اسالم اصوًال با تحقـق دموكراسـى و پيشـرفت در تنـاقض          جا كه فلسفه  از آن 
است، در نتيجه تشكيل نظام جمهوری اسالمى در ايران مصادف با انهدام اپوزيسـيون و       

از آن پس كه شكست ايران      . هژمونى منطقه بود  سر  آغاز جنگ هشت ساله با عراق بر        
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گرايـى روی آوردنـد و      در اين جنگ قطعى شد، در نتيجـه سـران نظـام بـه مصـلحت               
بـه ايـن ترتيـب،      . بس با عـراق پذيرفتنـد      سازمان ملل را جهت آتش     ٥٩٨ی  عهدنامه
 ی سياسى اسالميان در ايران شد كه البته نهاد مشـخص گرايى تبديل به فلسفه  مصلحت

است كـه تركيـب و وظـايف آن پـس از بـازنگری قـانون         " شورای مصلحت نظام  "آن  
 آن معـين شـده      ١١٢ مـيالدی در پـاراگراف       ١٩٨٧اساسى جمهوری اسالمى در سال      

  .  است

-شود كه البته به معنى يـک عقـب        گرايى با استناد به قرآن موجه مى      سياست مصلحت 

وباره بـه دشـمنان امـت اسـالمى         دهى شده جهت تجديد قوا و تعرض د       نشينى سازمان 
 به بيان ديگر، جمهوری اسالمى از هدف خود جهت كسـب هژمـونى در منطقـه               . است

را دنبـال  صرف نظر نخواهد كرد و بدون ترديد و تحت هر شرايطى و با هر ابـزاری آن            
های دوربرد را به اين عبارت كه از يک طرف، توليد مخفى بمب اتمى و موشک     . كندمى

يابند و ها شدت مىكه تحريمسازد و از طرف ديگر، همينيک اصل امنيتى مى  تبديل به   
گرايـى روی آورده و     شود، به مصلحت  ی نظامى آمريكا به ايران محتمل مى      امكان حمله 

محصـول  . كنـد نشـينى مـى   پس از مذاكرات ديپلماتيک و جهت تجديد قوا ظاهرًا عقب         
 پيرامـون هژمـونى در منطقـه همـين          های نظامى، سياسى و ديپلماتيک    تمامى كشمكش 

ی بـى اعتبـار   قرارداد برجام است كه پس از خروج آمريكا از آن تبديل به يـک برگـه    
جا كه دولت كنونى آمريكا حاضر نيست كه به يک ساختار هژمونيک            از آن . شده است 

جهانى و چند مليتى تن دهد و به احتمال زياد تعويض رژيم جمهوری اسالمى را در نظر  
ی ايـران نيـز نـه تنهـا اسـتراتژی           رد، در نتيجه پيداست كه اوضـاع سياسـى آينـده          دا

  .سازدزند، بلكه مناسبات جهانى را نيز دگرگون مىجغرافيايى منطقه را رقم مى

های دولت آمريكا از مقاومت مردم ايران تنها يک شـكل ابـزاری       به بيان ديگر، حمايت   
ی هژمـونى   سـاخته و جهـت كسـب دوبـاره        دارد كه نظام جمهوری اسالمى را متزلزل        

از ايـن بابـت، اشـكال متفـاوت     . جهانى، نظام مورد نظر خود را در ايران مسـتقر سـازد        
ی ترامپ نيز بدون    اند و كابينه  جهت كسب تأييد دولت آمريكا قطار شده      " اپوزيسيون"

  . ای را مد نظر داردترديد مهره

 ٨ 

كنـد،  آمريكا و در سطح جهان پيـاده مـى        ی دونالد ترامپ در     از آن سياستى كه كابينه    
های ليبرال، دموكرات و سكوالر، بلكه      مورد نظر وی نه جريان    " اپوزيسيون"پيداست كه   

ی ناسيوناليسـت و  فاشيستى مانند سازمان مجاهدين خلق و نيروهای پراكنده       اشكال شبه 
ت و  پيداست كه نظام جمهوری اسالمى نيز بى كـار ننشسـته اسـ            . طلب هستند سلطنت

هواداران خود را در داخل و خارج از كشور و در تقابل با آمريكا، اسـرائيل و عربسـتان                   
هايى كه در تشكيل جمهوری اسالمى به اين ترتيب، تمام جريان. كندسعودی به خط مى

ی حفاظت از تماميت ارضى و ممانعت از فشار بر مـردم دوبـاره    اند، به بهانه  سهيم بوده 
از جملـه بايـد از   . آورنـد رسند و به پشتيبانى از نظام روی مـى  مى "توافق فعال "به يک   

ی ملـى و نهضـت      كـار ماننـد جبهـه     های محافظه طلب، جريان جريان موسوم به اصالح   
 اغلـب اعضـای     ای و فداييان اكثريتى ياد كرد كه      توده" هایچپ"آزادی و به خصوص     

بدون ترديد جهت خالصى از  معموًال دستشان به خون مردم ايران آغشته است و  هاآن
  .آورندپيگرد قضائى و جنايى به حمايت از جمهوری اسالمى روی مى

ی خاورميانه دشـمنانه  به بيان ديگر، دو جريان ارتجاعى جهت كسب هژمونى در منطقه      
. هـا نيـز وجـود دارد   اند و احتمال درگيری نظامى آن  در برابر يكديگر صف آرايى كرده     

شود كـه  يون چپ نيز مربوط به همين اوضاع بحرانى موجود مى      ی اساسى اپوزيس  مسئله
ی كـارگر شـده و در       يک ائتالف ارگانيک با طبقه    به صورت يک جريان سوم منجر به        

 تشكيل يـک  ،يک توافق فعال شرايط ممانعت از جنگ، سرنگونى نظام جمهوری اسالمى       
پيداست كه شرط   . وردرا به وجود بيا   در كشور     و ممانعت از استقرار فاشيسم     نظم نوين 

ی ايـدئولوژی   فراروی از آن بحران تئوريـک اسـت كـه سـلطه           ايجاد يک چنين توافقى     
ماركسيسم ـ لنينيسم بر افكار عمومى فعاالن سياسى به وجود آورده و منجر به انحطاط  

هـای  شود كـه از گفتمـان     به اين ترتيب، ممكن مى    . كليت جنبش كمونيستى شده است    
مالكيت خصوصى، قانون ارزش و كار مزدی را تبديل بـه           ی لغو   سئلهبورژوايى عبور و م   

من . گفتمان مسلط جنبش كارگری و اهداف نبرد طبقاتى جهت تشكيل سوسياليسم كرد
و سـايت   " های اجتماعى ايران  پژوهش جنبش "جهت تحقق اين اهداف فعاليت تئوريک       

جا با همكاری رفقای  كه ايندهم و اميدوارم كه آن بذریرا ادامه مى" آرمان و انديشه"
ديگر و به خصوص سخنرانان مهمان انجمن ما كاشـته شـده اسـت، جوانـه بزنـد و در                    

  .  ی نزديک ثمر دهدآينده
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كـانون پناهنـدگان    " و به خصوص اعضـای       مخواهم از تمامى دوستان   جا بار ديگر مى   اين
كـه بـه فعاليـت    " لينهای ايران ـ بـر  آرشيو اسناد و پژوهش"و " سياسى ايرانى ـ برلين 

دست تمامى اين عزيزان را بـا سـپاس و ارادت   . اند، تشكر كنم تئوريک ما ياری رسانده   
و انجمـن   " آرمـان و انديشـه    "پيداست كه مسئوليت تمـام و كمـال سـايت           . فشارممى

 !ی خود من استبه عهده" های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"

   ميالدی، فرشيد فريدونى٢٠١٨ جون ٢٦
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-رئاليسم انقالبى ـ نقش ديالكتيک تئوری با پراكسيس در انديشه

  ١ی سياسى كارل ماركس

  
اين فراخوان كه مضمون مانيفست كمونيستى در كل به "! كارگران جهان متحد شويد"

 دهد كه تنها از طريق اتحاد است كهشود، از اين واقعيت گزارش مىآن معطوف مى
پرولتاريا و عنوان اجتماعى خويش به  فرودست كارگران موفق به فراروی از جايگاه

- با وجودی كه آرمان اتحاد كارگران از طريق تمامى جريان. رهايى انسان خواهند شد

شود و با وجودی كه برای هيچ كس های كارگری، كمونيستى و سوسياليستى مطرح مى
 از طريق اتحاد و تشكل به منافع مادی خود پوشيده نبوده و نيست كه كارگران فقط

ی كارگر در پوشانند، ليكن طبقهی عمل مىدست يافته و به اهداف سياسى خود جامه
ی  و يا تحت سلطهبودهقسمت اعظم تاريخ خويش يا به كلى پراكنده و بدون تشكيالت 

  .احزاب سياسى و جهت تحقق اهداف حزبى متشكل شده است

توان برای نمونه مى. رگری ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيستپيداست كه جنبش كا
 ١٩٤٦رجوع كرد كه تحت سقف آن تا سال " ی مركزیشورای متحده"به تجربيات 

جا كه اين از آن.  هزار تن از كارگران كشور متشكل شده بودند٣٣٠ميالدی حدود 
جنبش كارگری كشور سنديكا برای دفاع از منافع شوروی در ايران تا تحقق اهداف 

به " ی مركزیشورای متحده"شد، در نتيجه چندان زمانى نگذشت كه اولويت قائل مى
ی خويش را نزد كارگران از دست داد كه فروشى چنان وجههاتهام خيانت و وطن

توان از به همين منوال مى. سركوب آن برای دولت شاهنشاهى به كلى ساده گشت
 ميالدی ياد ١٩٧٩رگران در دوران قيام بهمن در سال كا" جنبش شوارايى"تجربيات 

با وجودی كه در اين ايام و در فقدان قدرت مركزی، انبوهى از شوراهای كارگری . كرد

                                                 
-پژوهش جنبش"كه از طريق " ی رهايىی كارگر و انديشهطبقه"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان  ١

  .   در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٢ آوريل ٢٩در تاريخ " های اجتماعى ايران
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متشكل شده و مديريت توليد و توزيع را در دست گرفته بودند، ليكن چندی نگذشت 
ها را ه و سرانجام آنكه عوامل اسالميان اين شوراها را تبديل به شوراهای اسالمى كرد

  .  سركوب و منحل كردند

ی در ايران بوده و استبدادی كارگر دولت بدون ترديد يكى از عوامل اصلى ناكامى طبقه
های تشكلا مانع حتهای خصوصى، دولتى و نظامى است كه جهت تحقق منافع سرمايه
 درچرا ه ك است اينليكن پرسش قابل تعمق . شودزرد كارگری در كشور شده و مى

های ايران قادر نبودند كه تشكلكارگران ی، استبدادهای دوران تزلزل و انحطاط دولت
نظر به ها در برابر قدرت مركزی پاسداری كنند؟ طبقاتى خويش را بسازند و از آن

های جنبش كارگری فقط بستگى به دولت استبدادی در ايران رسد كه شكستمى
ون عوامل ديگری كه منجر به ضعف و پراكندگى ندارد و از اين رو، بحث پيرام

دهى جنبش پيداست كه ناكامى در سازمان. شودشوند، گشوده مىكارگران كشور مى
كارگری و شكست در پراكسيس نبرد طبقاتى، بالفاصله موضوع ديالكتيک تئوری با 

های متمادی در به خصوص به اين دليل كه اين شكست. كشدپراكسيس را به پيش مى
اند كه بسياری از فعاالن سياسى صادقانه از جان و مال خود حالى به وقوع پيوسته

جا بنابراين اين. اندی كارگر تا پای جانفشانى كوشيدهگذشته و جهت رهايى طبقه
ی انگيزه. ی طبقاتى تفاوت گذاشتی مبارزهميان انگيزه و انديشهضروری است كه 

ی فعاالن جنبش كمونيستى طبعًا ى است كه همهمبارزه، همان تاريخ مبارزات طبقات
منتها اگر قرار بر اين . وارث آن و از نظر اخالقى موظف به پاسداری از آن هستند

ی ايران بازی است كه ما به عنوان فعاالن سياسى يک نقش مؤثر اجتماعى در آينده
در " آگاهى تئوريک"ها را به صورت كنيم، ضروری است كه تجربيات اين شكست

به اين معنى . ی سياسى نوين دست بيابيمی خودمان بازتاب داده و به يک فلسفهنظريه
دهى جنبش كارگری تجديد نظر ی سازمانی مبارزاتى و شيوهكه ما بايد در انديشه

ها تجديد نظر شود، دهى كه بايد در آنی انديشيدن و ساختار سازماناين شيوه. كنيم
ست كه تحت تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم محصول همان سيستم فكری ا

تعميم ماركسيسم ـ . موجه شده و از طريق حزب توده در ايران رواج يافته است
دينى آن است كه در تداوم تاريخ لنينيسم در ايران به دليل سادگى و شكل شبه

ها، يعنى ها را به يک چيز خارج از خود آنی ايرانيان رهايى انسانزدهفرهنگى اسالم
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-نسبت داده و با استناد به ضرورت رشد نيروهای مولد به يک آينده" حزب تراز نوين"

شود اين ايدئولوژی با استناد به آثار متأخر انگلس موجه مى. كندی نامعلوم واگذار مى
ی تئوری با پراكسيس را قطع كرده و با يک درک غير ماركسى از ماترياليسم كه رابطه

لكتيک معطوف به حركت مادی و به اصطالح ابژكتيو، يعنى تكامل زيربنا تاريخى و ديا
انگاری كه در روند رشد نيروهای مولد همواره . شودی اقتصادی مىو سياست توسعه

تعداد كارگران افزايش يافته و از اين طريق، شرايط تحقق سوسياليسم نيز به صورت 
ن ترتيب، ماركسيسم ـ لنينيسم تبديل به به اي. گردداجتناب ناپذير و ابژكتيو مهيا مى

داری دولتى و استقرار نظام بوروكراتيک جهت تشكيل اقتصاد با ايدئولوژی سرمايه
ی طبقاتى را در شكل شود و از اين بابت، جامعهبرنامه و تنظيم روابط اجتماعى مى

-  جامعهجا كه استبداد در ايران مانع تكامل يک دانشاز آن. كندنوينى بازسازی مى

جا كه اغلب مكتوبات تاريخى، فلسفى و شود و از آنشناسى انتقادی و مستقل شده و مى
اند كه از منظر ايدئولوژی سياسى يا در شوروی مدون و يا از طريق افرادی ترجمه شده

نگرند، در نتيجه پيداست كه چرا مخالفان ماركسيسم ـ لنينيسم به جهان نگريسته و مى
ی اين نتيجه. كنندنيز مانند اعضای همين حزب فكر و فعاليت مىسياسى حزب توده 

شيوه از انديشيدن سياسى و تشكل ساختاری را ما به وضوح در واقعيت موجود مشاهده 
های بى معنى حزبى و سازمانى محدود كنيم كه تنها به پراكندگى گسترده و انشعابمى
دهد كه به مبتذل گزارش مىشود، بلكه از تعميم يک فرهنگ سياسى منحط و نمى

ی مخالفان و زد و خوردهای فيزيكى در سازی، تخطئههای واهى، پروندهصورت اتهام
ی مرهجا كه بنا بر درک روزاز آن. های ماركسيست ـ لنينيست رايج استميان جريان
، در نتيجه آن روابط سياسى كه در "عقل كه نيست، جان در عذاب است"ما ايرانيان؛ 

های ماركسيست ـ لنينيست رايج است، محصول ضعف تئوريک و فقدان  جريانميان
ی تئوريک و كسى كه اصوًال قادر به شركت در يک مجادله. ی تفكر انتقادی استشيوه

زمان فعاليت سياسى خود را با استناد به يک روند به اصطالح محتوايى نيست و هم
كند، در نتيجه جهت وند تاريخ موجه مىابژكتيو و اجتناب ناپذير از حركت مادی در ر

- ما اين. شودتحقق اهداف سياسى خود نيز به ناچار به اين راه كارهای ناجور كشيده مى

را ی آنجا با عواقب متافيزيک در پراكسيس سياسى مواجه هستيم كه لوكاچ سرچشمه
  : يابدشرح زير در بلشويسم مى
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تواند خير حاصل شود  است كه از  شر مىی متافيزيكى متكىبلشويسم بر اين فرضيه»
ی اين سطور نويسنده]. رسيد[كه از دم دروغ گفت تا به حقيقت (...) و ممكن است 

های موضع بلشويستى يک تواند اين اعتقاد را تأييد كند و از اين بابت در ريشهنمى
العاده و پوشى فوقدر برابر دموكراسى تنها چشم. بيندمشكل غير قابل حل اخالقى مى

اما اين . كوشندريا و آگاه مىطلبد كه در پى تحقق آن بىازخودگذشتگى كسانى را مى
طلبد ـ بر خالف مشكل اخالقى بلشويسم، غير وظيفه ـ اگر هم قوای فوق انسانى مى

    ١«.قابل حل نيست

گذارد، سيستماتيک است و از ی متافيزيک كه لوكاچ بر آن انگشت مىبنابراين مسئله
ها از بلشويسم ی سياسى آنگيرد كه فلسفههايى را در بر مىاين رو، تمامى جريان

های تئوريک را تا كنون آن دسته از خوانندگان نقاد كه كشمكش. شودمشروب مى
دانند كه موضوع ضرورت تجديد نظر در روش فعاليت اند، بدون ترديد مىدنبال كرده

از همان دورانى كه . سم ـ لنينيسم جديد نيستسياسى و نقد و نفى ايدئولوژی ماركسي
حزب توده در ايران تأسيس شد، راد مردانى مانند يوسف افتخاری و خليل ملكى در 

به همين منوال بايد از تجربيات سياسى در . آن قد علم كردند ی سياسىبرابر فلسفه
 ماركسيست ـ هایی سازماندر حالى كه اكثر قابل مالحظه. دوران قيام بهمن ياد كرد
روی " ضد امپرياليست"ها حزب توده به دفاع از روحانيت لنينيست و در رأس آن

آورده بودند و در حالى كه ضد انقالب و تسلط روحانيان بر كشور در حال واقعى شدن 
بود، برخى از فعاالن سياسى به صورت انفرادی و گروهى به تحليل داليل ضعف 

ياد " نظم نوين"ی از جمله بايد از مقاالت نشريه. دنيروهای چپ و كمونيست پرداختن
به " های ايرانىماركسيست"های انتقادی در ميان كرد كه يكى از پيشكسوتان بحث

زبان و همچنين فعاالن سياسى های فارسىاكنون بسياری از سايتهم. رودشمار مى
-كه از طريق ترجمهنپردازند و يا ايمنفرد مستقيمًا به نقد مسائل جنبش كمونيستى مى

ی متون فلسفى و انتقادی در جستجوی راهى جهت برون رفت از اوضاع بحرانى موجود 
با " جنبش لغو كار مزدی"های نظری ميان فعاالن از جمله بايد از كشمكش. هستند

                                                 
١ Lukacs, Georg (١٩٧٥): Der Bolschewismus als moralisches Problem, in: Taktik und 
Ethik - Politische Aufsätze, Jörg Kammler/Frank Benseler (Hg.), S. ٢٧ff., 
Darmstadt/Neuwied, S. ٣٣  
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" های انقالبىجريان"با " هواداران رفرم"های معمول ميان و نزاع" جنبش سنديكاليستى"
  . انيان ياد كرددر ميان اير

آيا به اين عبارت كه . شوندهای اين نوشته نيز پيرامون همين مسائل طرح مىپرسش
امكان دارد كه ما با رجوع تئوری انتقادی و انقالبى ماركس، به يک وحدت نظری، به 

های ماركسيست ـ لنينيست دست بيابيم؟ يک فرهنگ مدرن و متقابل در برابر جريان
ی يالكتيک تئوری با پراكسيس نزد ماركس امكان تكامل يک فلسفهآيا استفاده از د

دهى عملى امروزی را برای شركت در نبرد طبقاتى ممكن و شكل نوينى از سازمان
ی نفوذ اسالم در ميان موضوع فرهنگى كًال و مسئلهكند؟ جنبش كارگری را مستدل مى

دهى جنبش  و سازمانهاكارگران خصوصًا چه موانعى را در برابر خودآگاهى آن
آيد و آن چه نقشى را سازند؟ و سرانجام تئوری انقالبى چگونه به وجود مىكارگری مى

  كند؟ در پراكسيس نبرد طبقاتى جهت بسيج كارگران بازی مى

شناسى در فرهنگ شود كه از معنى هستىاز زبان التين مشتق مى" تئوری"مفهوم 
يهوديت، : ين معنى كه بر خالف اديان سامى مانندبه ا. دهديونانيان باستان گزارش مى

مسيحيت و اسالم معنى آفرينش در يونان باستان بندگى خدا، اطاعت از وحى الهى و 
تبعيت بى چون و چرا از پيامبر و فرمانروای خدا بر زمين نيست كه بعدًا به رستگاری 

 يونان باستان به معنى آفرينش در. انجامدمؤمنان و پاداش اخروی در بهشت برين مى
مضمون اين شكل از . اين شرح بوده كه انسان به اين دليل هست كه بنگرد و بياموزد

شود كه از سرگذشت فردی به ی يونانى موجه مىشناسى از طريق يک اسطورههستى
ی رسمى شهرهای به اين عبارت كه وی به عنوان نماينده. دهدنام تئوروس گزارش مى

ساز شركت شود كه در يک جشن سرنوشت از خدايان فرستاده مىيونان به دربار يكى
جا به حكمت، خردمندی و دانايى بنگرد، بشناسد و بياموزد و پس از كند و در آن

 به ١.های خود را به صورت پراكسيس سياسى به كار بگيردبازگشت به شهر آموخته
نگريستن "ستان به معنى شناسى يونانيان بادر مضمون هستى" تئوری"بيان ديگر، مفهوم 

  . است" خردگرا
                                                 
١ Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl 
Marx – eine biographisch-systematische Studie über den frühen Marx, in Forschung 
Band ٣٩, Campus Verlag, Frankfurt/New York, S ٣١f. 
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ی كالسيک ی نقاد آگاه باشد، ماركس متخصص فلسفهگونه كه شايد خوانندههمان
ی طبيعى دموكريت و اپيكور وی دكترای خود را در مورد تفاوت فلسفه. يونانى بود

در حالى كه . ی تئوری با پراكسيس استنوشت كه يكى از مسائل آن همين رابطه
جهان "نگريست، اپيكور مى" ظاهر سوبژكتيو"به صورت " جهان محسوس"يت به دموكر

ی متفاوت از پيداست كه اين دو شيوه. شمردمى" تظاهر ابژكتيو"را " محسوس
از جمله بايد از . آوردندعواقب متفاوتى را در پراكسيس به بار مى" نگريستن خردگرا"

كرد كه اپيكور فكر مى. د ياد كردتفاوت نظری دموكريت و اپيكور در مورد خورشي
وی در تمامى دوران . كندی آتشين است كه وی را گرم مىخورشيد فقط يک گلوله

زندگى خود فقط يک بار از آتن به رم سفر كرد كه يكى از بستگان خود را مالقات 
ی آتشين نيست، بلكه كرد كه خورشيد فقط يک گلولهدر برابر دموكريت فكر مى. كند

از اين بابت، وی بر خالف اپيكور در . ای را در خود نهفته است بسيار پيچيدهاسرار
اش از پيش نجوم شناسان فارسى، مصری و اتيوپى در جهان آواره شد و سر و كله

   ١.آمد

ی بازتاب يافته نسبت به گيرد كه فلسفه بايد وارد يک رابطهماركس نتيجه مىبنابراين 
پردازد، با وجود اين همواره تئوريک ه به پراكسيس مىجهان واقعى شود و در حالى ك

به اين معنى كه ماركس خواهان تكامل يک تئوری جهت فعاليت سياسى بود كه . بماند
  : سازدهمواره خود را در رابطه با تجربياتش به شرح زير منظبط مى

شناسى است كه آن ذهن تئوريک كه از درون خود آزاد شده اين يک قانون روان»
ی آشفتگى دينى گردد، به صورت اراده از قلمرو تيرهاست، تبديل به انرژی پراتيک مى

. (...) گرداندريزد، خود را در برابر واقعيت به هر حال موجود اين جهانى مىبيرون مى
  ٢«.تنها پراكسيس فلسفه، خود تئوريک است

ها را كپتيک كه آناز اين منظر، ماركس به نقد سيستم هواداران ايپكور، استوا و اس
شمرد، روی آورد كه با تأكيد، اين نكته را برجسته سازد كه تا ی خودآگاهى مىفالسفه

                                                 
١ Vgl. Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und 
epikurischen Naturphilosophie nebst einem Anhange, in: MEW – Ergänzungsband, 
Erster Teil, Berlin (ost), S. ٢٧١f. 
٢ Ebd., S. ٣٢٦ 



 ١٧ 

 بنابراين ماركس از همان بدو ١.ی تئوری با پراكسيس ناشناخته استچه اندازه رابطه
منتها اين مفهوم . شودی تئوری با پراكسيس مىفعاليت تحقيقاتى خود معطوف به رابطه

های دهم، بين سالی تفكر انتقادی وی نسبت مىكه من به شيوه" ليسم انقالبىرئا"
نگاری اين دوران از فعاليت روزنامه.  ميالدی به وجود آمده است١٨٤٥ تا ١٨٤٣

شود و تا تدوين تزهای فويرباخ ی راين آغاز مىی روزنامهماركس در هيئت تحريريه
  .  يابدادامه مى

 در اين دوران تحوالت بسيار شگرف فكری را تجربه كرد و به اين صورت كه ماركس
آليستى ی ايدهبه كشفيات مهم تئوريكى دست يافت كه البته از برش و در تداوم فلسفه

به اين صورت كه هگل در درسگفتارهای خود تحت عناوين . آلمانى به وجود آمدند
كند كه بنيان مسيحيت در فرانكفورت از اين فرضيه عزيمت مى" خرد"و " تاريخ جهان"

از اين منظر، تاريخ مسيحيت به . بر اصل خودآگاهى انسان از آزادی برقرار شده است
شود و روند تاريخ جهان به صورت تكامل صورت تاريخ تكامل خرد بشری موجه مى

به اين ترتيب، درجات آزادی به صورت بيان . آيدآگاهى انسان از آزادی به نظر مى
البته به نظر هگل اين دانش با كمک . شوداز خودش تلقى مى" ح جهانرو"دانش واقعى 

اند، به صورت توليد ها قرار گرفتهافراد متشخص تاريخ جهان كه بر فراز روح ملت
 نتيجه هم در واقعيت همان خرد خودبنياد ٢.شودتفكر، هنر و فلسفه به پيش رانده مى

ای كه به گمان هگل نى همان انديشهيع. نامدمى" ی مطلقايده"را است كه هگل آن
ی اند و از شكل استعالئى به فلسفهای و دينى از آن زدوده شدهتمامى آثار اسطوره

  :   شودبه اين ترتيب، هگل مدعى مى. ذاتى دگرگون گشته استدرون

  «.دانش انسان از خدا، دانش خدا از خويش است»

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٣٠٩ 
٢ Vgl. Hegel, G-W-F: (١٩٢٣): Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, 
Lasson, Georg (Hrsg.), Bd. ٩ - ٨, Leipzig, S. ٧٣٥ 
Vgl. Hegel, G-W-F (١٩٥٥): Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte: Die 
Vernuft in der Weltgeschichte, Hoffmeister, Johannes (Hrsg.), Bd. ١٨a, Hamburg, S.٦٣f., 
٧٩f., und 
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 يک چنين دركى از موجوديت خدا بسيار كند،ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
داند اما كسى كه با ديالكتيک هگل آشنا است، مى. رسدجنجالى و اسرارآميز به نظر مى

هميشه مفروضات فلسفى را مشمول روند زمان كرده " ی مطلقايده"كه هگل از طريق 
ين فرضيه در به بيان ديگر، ا. گيرددر نظر مى" وحدت خردمند"ها را تا ايجاد و نفى آن

كه، خداوند يک تصور انسانى، يعنى اول اين. دهدواقعيت از دو موضوع گزارش مى
كه، دانش نياز به زمان دارد و هر چه دانش بشری دوم اين. محصول دانش انسان است

تر از گذشته از خدا بيشتر شود، به همين منوال نيز موجوديت خدا برای بشر بى معنى
از اين پس، . شودتر مىدخل و تصرف در جهان واقعى كوتاهگشته و دست خدا جهت 

به وقوع " ی خردمندانديشه"از ايمان دينى به " ايده"شود و رويكرد خرد خودبنياد مى
  . پيونددمى

آليستى هگل دو امر ضمنى قابل توجه ی ايدهدر ارتباط با موضوع اين نوشته و فلسفه
اوضاع " با ١"اوضاع موجود"يش يک رابطه ميان ی خوكه، هگل در فلسفهاول اين. است

به اين معنى كه اين . آليستى داردكند كه البته يک شكل ايده ايجاد مى٢"مطلوب
را متكامل كرده و " روح جهان"فالسفه، هنرمندان و اديبان هستند كه از طريق تفكر، 
-ش رانده مىآيد و جامعه به پيتحت تأثير قدرت مفهوم است كه واقعيت به وجود مى

آليستى به شناسى هگل يک شكل ايدهپيداست كه با اولويت سوژه بر ابژه، هستى. شود
ی بشری، به اين معنى كه تكامل تاريخ محصول عوامل سوبژكتيو جامعه. گيردخود مى

كار و جا با يک تئوری بسيار محافظهكه، ما ايندوم اين. است" روح جهان"يعنى 
اوضاع "كار به اين معنى كه تحت محافظه.  آزادی مواجه هستيمجنجالى از خردگرايى و

بايد زمان كافى برای ترويج دانش قائل شد و جنجالى به اين معنى كه تكامل " موجود
بنابراين اتفاقى نيست كه پس از . مانداز منشأ مادی خود بى خبر مى" روح جهان"

ی وارد آمده است، فلسفهگذشت اين همه سال و با وجود اين همه نقد كه بر هگل 
  .  كار پيروان پر و پا قرص داردآليستى وی در ميان اقشار محافظهايده

                                                 
١ Sein 
٢ Sein sollen 
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ی تكامل ماترياليستى يک يكى از منتقدهای جدی هگل، لودويگ فويرباخ بود كه انگيزه
وی ضرورت تجديد فلسفه را در تفاوت تجربيات . را در سر داشت" ی آتىفلسفه"

 كه ميان يونانيان باستان با دوران تسلط مسيحيت بر اروپا وجود ديدتاريخ فرهنگى مى
كند كه مسيحيت بر اين نكته تأكيد مى" ماهيت مسيحيت"وی در كتاب . داشت

ی كرد كه جهت تحكيم سلطهانديشه، هنر و دانش انسانى را با اين قصد سركوب مى
ته يک چنين روشى فقط الب. كليسا تمامى احساس انسانى را صرفًا به خدا معطوف سازد

-شود و ما در دوران معاصر هنوز با اين روشمختص به تاريخ سياه دين مسيحيت نمى

برای نمونه چندی پيش يكى از علمای دينى جمهوری . ها در دين اسالم مواجه هستيم
  نفر مدعى شد كه دين اسالم حتا برای ٥٠٠اسالمى با كمال افتخار و در برابر بيش از 

جا از وجود خدا لمانان نيز احكام صادر كرده است كه مبادا مسلمانان آنمستراح مس
  .   غافل شوند

ها از طريق انديشه، هنر، دانش، عشق، اخالق و سياست بيان جا كه احساس انساناز آن
ها توليد يک سپهر نامتناهى ی سركوب آنشود، در نتيجه پيداست كه نتيجهمى

ما همين تجربيات را در تاريخ اسالم و .  احساسات استمتافيزيكى و تخيلى برای بروز
به اين عبارت كه هر چه سركوب اين . كنيمدر تاريخ معاصر خويش نيز مشاهده مى

گريزی تر و تمايل به جهانتر است، به همين منوال نيز عالم تخيل گستردهجهانى خشن
ايل ايرانيان به شعر و توان به خوبى در تممصداق اين موضوع را مى. گرددشديدتر مى

های سياسى مجازی های جعلى و شخصيتاز جمله بايد از هويت. تشبيه مشاهده كرد
به اين عبارت كه سركوب دولتى باعث شده كه انبوهى از افراد نه تنها با . ياد كرد

خواهند از خود يک شخصيت و هويت جعلى اسامى مستعار فعاليت كنند، بلكه مى
جا منظور بروز انواع و اقسام رهبران قالبى انقالب است كه حتا  اين.سياسى نيز بسازند

به بيان ديگر، هر چه سركوب . اندی خود نيز صرف نظر نكردهسازی چهرهاز بديل
- تر مىجهان بيرونى شديدتر شود، به همين منوال نيز جهان تخيلى و مجازی گسترده

به . ران قيام بهمن مشاهده كرديمما عواقب چنين مناسباتى را به خصوص در دو. گردد
اين صورت كه تحت سركوب ساواک و خشونت بى امان نظام شاهنشاهى بود كه مردم 
ايران بدون در نظر گرفتن تاريخ مخرب، مرتجع و متعرض اسالميان رهايى خود را در 

الله خمينى جستجو كردند و به يک چيز خارج از خود، يعنى در يک ناجى به نام آيت

 ٢٠ 

های كذبى افتادند كه از روحانيت شيعه دموكرات و ضد امپرياليست ن تئوریدام آ
جا موضوع نقد فقط فريب نيست زيرا بدون خودفريبى دكان فريبكار نيز اين. ساختندمى

  .گيردرونق نمى

كرد كه نزد وی فويرباخ نيز مشخصًا همين روابط را در تاريخ مسيحيت مشاهده مى
در حالى كه در يونان باستان هنر، . شدندوپا محسوب مىعوامل انحطاط فرهنگى ار

ی مسيحيت بر اروپا را عامل ركود فرهنگى و دانش و فلسفه شكوفا بودند، وی سلطه
خواست كه از طريق تكامل يک از اين بابت، فويرباخ مى. شمرداضمحالل اجتماعى مى

مى عوامل جنجالى، تخيلى و خواند، تمامى" ی آتىفلسفه"را ی ماترياليستى كه آنفلسفه
ماهيت "به اين ترتيب، وی در كتاب . اسرارآميز را از تفكر انسانى اخراج كند

  :  شودو در برابر هگل مدعى مى" مسيحيت

   ١«.دانش انسان از خدا، دانش انسان از خويش است»

فى به جا با دگرگونى پاراديم فلسكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
روح "به اين عبارت كه .  با سوژه مواجه هستيم٢"محمول"صورت تعويض جای ابژه و 

جا است كه هگل شده و مشخصًا در همين" روح جهان"فويرباخ جايگزين " انسان
به بيان ديگر، در حالى كه . شودشناسى فويرباخ از شكل هگلى آن متمايز مىهستى
 يعنى غيرمستقيم و از طريق عوامل سوبژكتيو ،"روح جهان"شناسى هگل از طريق هستى

-شناسى فويرباخى مستقيمًا با رجوع به عوامل ابژكتيو موجه مىشود، هستىوساطت مى

   ٣.گردد

منتها تجديد فلسفه در شكل فويرباخى آن، يعنى اخراج تمامى عوامل جنجالى، تخيلى و 
شناسى و همچنين ای هستىاسرارآميز از تفكر انسانى، يک سری عواقب بسيار ناگوار بر

آورد كه ما به بهترين وجه ممكنه نقد ی تئوری با پراكسيس به وجود مىبرای رابطه
جا تأكيد بر اين نكته ضروری البته اين. يابيمها را در تزهای فويرباخ ماركس مىآن

ی تحت تأثير فلسفه" ماهيت مسيحيت"ی كتاب است كه ماركس پس از مطالعه

                                                 
١ Feuerbach Ludwig (١٨٤١): Das Wesen des Christentums, Leipzig, S. ١٨ 
٢ Prädikat 
٣ Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): ebd., S. ٩٤f. 
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ی زيادی وی همراه با انگلس و آرنولد رويگه عالقه. فويرباخ قرار گرفتماترياليستى 
. قانع كند" های آلمانى و فرانسوینامهسال"داشت كه فويرباخ را برای همكاری با 

ی بسيار محترمانه به فويرباخ نوشت و در آن مانند كتاب ماركس حتا يک نامه
اما فويرباخ اين نامه را بى . ردفعاليت تئوريک وی را تحسين ك" ی مقدسخانواده"

ی ماترياليستى را به خواست كه تكامل فلسفهبه احتمال زياد فويرباخ مى. پاسخ گذاشت
ی زيادی نيز به همكاری با جمهوری خواهان صورت انفرادی دنبال كند و شايد عالقه
پاريس ماركس در همين ايام اقامت خود در . نداشت، زيرا وی هوادار نظام سلطنتى بود
اولى كتابى بود كه سيسموندی در نقد تئوری . بود كه دو اثر بسيار مهم را مطالعه كرد

آدام اسميت از اقتصاد ملى نوشته بود و دومى كتابى بود كه ماكس اشتينر در نقد 
از اين پس، ماركس از . ی ماترياليستى فويرباخ و كمونيسم ماركس نوشته بودفلسفه
تر از گذشته ر و ديالكتيک تئوری با پراكسيس را مشخصشناسى فويرباخ عبوهستى

ماركس در تز اول فويرباخ به .  وی همچنين از همكاری با فويرباخ منصرف شد١.كرد
ی ماترياليستى وی و مابقى اشكال ماترياليستى وارد شرح زير انتقاد خود را به فلسفه

  :آوردمى

اين است كه ) ن نوع فويرباخى آنو هم چني(ايراد اصلى تمامى ماترياليسم كنونى »
غير ] يعنى[شود،  درک مىمشاهده يا ابژهموضوع، واقعيت، حسيت تنها تحت شكل 

ی ، از اين رو، جنبهپراكسيس] يعنى [فعاليت حسى انسانىسوبژكتيو، اما نه به صورت 
را به آليسم كه طبعًا فعاليت واقعى و احساسى  را در تقابل مجرد ماترياليسم از ايدهفعال

های محسوسى است كه از فويرباخ در پى ابژه. دهدشناسد، تكامل مىاين صورت نمى
اما وی خود فعاليت انسانى را به صورت فعاليت : های متصور، واقعاًٌ قابل تمايز اندابژه

تنها رفتار تئوريک " ماهيت مسيحيت"بنابراين وی در كتاب . نگردنمىيافته موضوعيت
گيرد، در حالى كه پراكسيس فقط در شكل ظاهری نسانى در نظر مىرا به صورت ناب ا

عملى و "، "انقالبى"از اين رو، وی معنى فعاليت . گرددوارش متمركز مىكثيف و يهودی
  ٢«.كندرا درک نمى" انتقادی

                                                 
زدايى در ايران، در آرمان دين و دولت ـ از نقد تئوريک دين تا پراكسيس دين): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

  ی و انديشه، جلد دوازدهم، صفحه
٢ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٥ 
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جا دو انتقاد بر فويرباخ وارد كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كه موضوع، واقعيت و حسيت اول اين. شود مربوط به موضوع اين نوشته مىآورد كهمى

شود، اما نه به صورت يک فعاليت تحت شكل ابژه يا مشاهده در نظر گرفته مى
يافته يک مفهوم جا فعاليت موضوعيتدر اين. يافته كه سوبژكتيو استموضوعيت

نها از نظر مادی و ملموس، كليدی است زيرا فعاليت انسان را در كليتش، يعنى نه ت
به بيان ديگر، از . گيردشناسى در بر مىبلكه و همچنين از نظر احساسى، معنوی و زيبايى

منظر ماركس آن عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو كه فعاليت انسان را تحت تأثير خود قرار 
با هم كه ) تئوری(به اين ترتيب، آن تفكری . شونددهند، منسوب به پراكسيس مىمى

برای نمونه يک شئى مادی . شودی مادی در ارتباط است، پراكسيس محسوب مىزمينه
كه البته خودشان (مانند قالى فقط از محصوالت مادی و ابژكتيو مانند پشم رنگى و نخ 

به وجود نيامده است بلكه نقش ) ها، يعنى سوبژكتيو هستندمحصول فعاليت آگاه انسان
دهند كه ی تاريخى گزارش مىشناسى و تجربهبايىی بافت آن از زيآن و شيوه

به بيان ديگر، قالى ايرانى در تفاوت با قالى چينى از تاريخ فرهنگى . سوبژكتيو هستند
ها به وجود آمده دهد كه به صورت فعاليت آگاه انسانبخصوص ايرانيان گزارش مى

آليسم ليسم از ايدهی آتى را در تقابل مجرد ماترياپيداست فويرباخ كه فلسفه. است
دهد، به كليت فعاليت انسانى و تاريخ فرهنگى بشر كه هم ابژكتيو و هم تكامل مى

  . يابدسوبژكتيو است، دست نمى

ماهيت "توان با استناد به كتاب آورد، مىدومين انتقادی كه ماركس به فويرباخ وارد مى
رسد كه  اين نتيجه مىفويرباخ در بررسى عبادت مسيحيان به. بهتر فهميد" مسيحيت

آن مؤمنى كه از طريق عبادت خدا خواهان ارضاع كمبودهای زندگى واقعى خويش 
است، قادر به درک اين موضوع نيست كه بر طرف كردن اين كمبودها تنها از طريق 

بنابراين وی مدعى است . شودروابط متقابل نوع ماهوی بشر با طبيعت حل و فصل مى
روابط متقابل آگاه شود، بعدًا به بهترين لذات زندگى، يعنى فعاليت كه اگر انسان از اين 

به بيان ديگر، فويرباخ بر . يابدذهنى مانند تفكر، تحقيق پيرامون طبيعت و هنر دست مى
كند كه اين عبادت خدا نيست كه منجر به عنايت الهى و رفاه انسان اين نكته تأكيد مى

. آوردها است كه رفاه به بار مىى و همكاری انسانشود، بلكه اين تقسيم كار اجتماعمى
به اين . كندبنابراين فويرباخ موضوع ازخودبيگانگى از نوع ماهوی بشر را مطرح مى
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-صورت كه مؤمنان مسيحى در پراكسيس يک زندگى پست و خودپسند را دنبال مى

 به بيان ١.هددها از رفتار ناب انسانى گزارش مىكنند، در حالى كه تئوری عبادت آن
انگاری كه تئوری و . كندی تئوری با پراكسيس را قطع مىجا رابطهديگر، فويرباخ اين

پراكسيس دو سپهر متمايز از يكديگر هستند و در كمال استقالل از يكديگر به زيست 
ی غير واقعى تز هشتم فويرباخ را به ماركس در نقد اين نظريه. دهندخود ادامه مى

  : كند كه ديالكتيک تئوری با پراكسيس را برقرار سازدمىشرح زير مدون 

تمامى اسراری كه منجر به رازآميزی . تمامى زيست اجتماعى ماهيتًا پراكسيس است»
شوند، راه حل منطقى خويش را در پراكسيس انسانى و در فهم اين پراكسيس تئوری مى

    ٢«.يابندمى

جا دو بعد متفاوت از د، ماركس اينكنی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كه، عوامل سوبژكتيو موجود كه همان ايمان اول اين. سازدپراكسيس را عريان مى

بنابراين با عدول از . مسيحيان است، بايد با استناد به منشأ مادی آن مطرح شوند
 ی آتى غيرآليسم تكامل يک فلسفهكليت و از طريق تقابل مجرد ماترياليسم با ايده

كه، پراكسيس فقط به معنى فعاليت ابژكتيو نيست، بلكه تفكر و دوم اين. ممكن است
به اين معنى كه انسان در روند توليد و بازتوليد . گيرداحساسات انسانى را نيز در بر مى

ی شود و به يک درجهتر و تفكر نوين فعال مىاجتماعى همواره با اتخاذ ابزار مناسب
شناسى هم جا با تعويض پارادايم هستىما اين. يابدماعى دست مىباالتری از زيست اجت

نگرد كه وجود گونه مىدر حالى كه نوع فويرباخى آن به انسان همان. شويممواجه مى
دارد، يعنى غير سوبژكتيو، يعنى همان انسان مسيحى كه از طريق ايمانش با نوع ماهوی 

اين همان .  انسان يک نقش منفعل داردپيداست كه از اين منظر. بشر بيگانه شده است
گوييم كه مى" خاليق هر چه اليق"ی ايرانى به آن نگرشى است كه ما در زبان روزمره

انسان اما . اعتنائى به وضعيت اجتماعى خود نكوهش كنيممردم را به دليل انفعال و بى
 ماركس به اين صورت كه. شودشناسى ماركس، منفعل محسوب نمىدر پارادايم هستى
از . كندمى) داروينيسم(را جايگزين عوامل ناب طبيعى ) ابزار و تفكر(پراكسيس مولد 

                                                 
١ Vgl. Feuerbach Ludwig (١٨٤١): ebd., S. ٣٠٦f. 
٢ Marx, Karl (١٩٥٨): ebd., S. ٧ 
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به . كنداين پس، انسان ديگر فقط محصول طبيعت نيست، بلكه يک نقش فعال بازی مى
اين صورت كه انسان از طريق كار و در تبادل مادی با طبيعت نه تنها طبيعت بيرونى، 

محصول اين حركت ديالكتيكى از . سازدش را نيز دگرگون مىبلكه طبيعت درونى خوي
بنابراين . است" يافتهانسان موضوعيت"و " يافتهطبيعت موضوعيت" و سوژه، ١"گوهر"

انسان از يک طرف، نه تنها يک موجود طبيعى و بخشى از طبيعت است، بلكه به مراتب 
ف ديگر، طبيعت و انسان اما از طر. شودبيشتر يک موجود اجتماعى محسوب مى

انسان . آوردهمچنين خودش را نيز به صورت محصول فعاليت آگاه خود به وجود مى
ی باالتری از توان توليدی ارتقا كند و جامعه را به درجهريزی مىتقسيم كار و برنامه

ها به صورت محصول فعاليت آگاه انسان" يافتهجهان موضوعيت"جا با ما اين. دهدمى
گيرد، انتقاد شناسى اشكال متفاوت به خود مىپيداست زمانى كه هستى. ويمشمواجه مى

در حالى كه مضمون انتقاد فويرباخ به . شودهای متفاوت مطرح مىهم از زاويه
، يعنى نقد بيگانگى مسيحيان با نوع ماهوی بشر است، "آگاهى وارونه"مسيحيت نقد 

آيد و از هم گسيخته وارد مى" ن وارونهجها"انتقاد ماركس مستقيمًا به هستى، يعنى به 
  .آوردكه آگاهى دينى را به وجود مى

كند، انتقاد ماركس به فويرباخ و مابقى ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی انسان را كه يافتهها فعاليت موضوعيتآيد كه آنها از اين زاويه وارد مىماترياليست

به ) تئوری(ز طريق احساسات و تحت تأثير ذهنيت انسان بدون ترديد سوبژكتيو، يعنى ا
آليسم به صورت فهمند، زيرا ماترياليسم را در برابر ايدهآيد، به درستى نمىوجود مى

آن چيز عينى كه (به بيان ديگر، زمانى كه پراكسيس ابژكتيو . كنندمجرد متكامل مى
فته شود، در نتيجه تمامى بدون تأثير عوامل سوبژكتيو در نظر گر) شودمشاهده مى

شوند، های اجتماعى طرح مىها، احساسات و آرمانظواهر اجتماعى كه در سپهر ايده
پيداست كسى كه اصوًال . شوندخارج از پراكسيس قرار گرفته و بى اهميت تلقى مى

كند، تئوری وی نيز در بهترين های اجتماعى انكار مىتأثير ظواهر احساسى را بر واقعيت
به بيان ديگر، يک چنين . گر است ممكنه يک تئوری تشريحى و غير دخالتوضع

. را برقرار سازد" اوضاع مطلوب"با " اوضاع موجود"ی تئوری قادر نيست كه رابطه

                                                 
١ Substanz 
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ی ماترياليستى فويرباخ با وجودی كه از طريق مشاهده و مستقيمًا از بنابراين فلسفه
آليستى هگل كه البته دچار ی ايدهلسفهشود، اما در مقايسه با فجامعه متكامل مى

گرد، عقب. شودگرد محسوب مىجابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است، يک عقب
شمارد و زيرا فويرباخ ديالكتيک را يک متدولوژی جهت تكامل يک دين اين جهانى مى

 جهت روش نقد دين وی اصوًال تكامل ديالكتيک تئوری انتقادی با پراكسيس انقالبى را
از اين بابت، ماركس . سازدمسدود مى" اوضاع مطلوب"به " اوضاع موجود"دگرگونى 

ی ماترياليستى وی برای درک معنى كند كه فلسفههم به درستى به فويرباخ انتقاد مى
" رئاليسم انقالبى"به بيان ديگر، روش . فعاليت انقالبى، عملى و انتقادی ناتوان است

به . آوردشناسى فويرباخ و هگل وارد مى كه ماركس بر هستىی آن انتقادی استنتيجه
برد و ديالكتيک آن را ی طبقاتى پى مىجامعه" حركت واقعى"اين ترتيب، ماركس به 
  :سازدبه شرح زير برجسته مى

و بخصوص ، وارد مناسبات ضرورىيش ها طى توليد اجتماعى براى زندگى خو انسان»
  رشدمعينى از ى  كه با درجهی مناسبات توليد)يعنى(شوند، شان مى مستقل از اراده

 ساختار اقتصادى ،تمامى اين مناسبات توليدى.  دارند مادی مطابقتهاى مولد نيرو
بناى حقوقى و سياسى بر پا  رو، سازند كه بنا بر آن را مى بناى واقعى آن جامعه، يعنى زير

ى توليد  شيوه. هستند متناسب بخصوص آگاهى اجتماعى آنان با اشكال شود و مى
اين آگاهى . شود زندگى مىروند اجتماعى، سياسى و ذهنى اصوًال موجب مادىيست ز

ها است كه   هستى اجتماعى آن،عكس ها را، بلكه بر ها نيست كه هستى آن انسان
ى معينى از رشد  هاى مولد مادى جامعه در درجه نيرو. كند مىمعين شان را  آگاهى

حقوقى آن كه مناسبات مالكيتى است و در بيان ليدى موجود يا با  با مناسبات تويشخو
اين مناسبات كه از بطن . گيرند اند، در تضاد قرار مى چهار چوب آن تا كنون عمل كرده

سپس . بندند ها زنجير مى  آن خودشوند، به رشد هاى مولد نتيجه مى اشكال رشد نيرو
تمام روبنای عظيم  ،اقتصادىی زمينهيير تغبا . رسد ى انقالب اجتماعى فرا مى يک دوره

 ها همواره بايستى گونه دگرگونىاينی نظارهدر . گرددتر دگرگون مىكندتر يا سريع
ميان دگرگونى مادى شرايط اقتصادى توليد كه به همان دقت علوم طبيعى قابل 

صه، خال ـ ، هنرى و يا فلسفىدينىحقوقى، سياسى، های  دگرگونىگيرى است و اندازه

 ٢٦ 

شوند و به نبرد بر  ها به اين نزاع آگاه مى ها از طريق آن ايدئولوژيک كه انساناشكال 
   ١«.تفاوت قائل شد ـ خيزند مى

شويم جا با همان ابعادی آشنا مىكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ها اصوًال ی درک آنی ماترياليستى فويرباخى براآليستى هگل و فلسفهی ايدهكه فلسفه

ها كليت را به صورت محصول فعاليت به اين معنى كه هيچ كدام از آن. ناتوان هستند
آليستى هگل از منشأ مادی ی ايدهدر حالى كه فلسفه. كننديافته درک نمىموضوعيت

های اجتماعى را جهت خويش به كلى بى خبر است، ماترياليسم فويرباخ اصوًال نقش ايده
شناسى ماركس از اولويت جا كه هستىاما از آن. كندانكار مى" اوضاع موجود "دگرگونى

كند و كليت را در مد نظر دارد، در نتيجه تمامى جوانب ابژكتيو و ابژه عزيمت مى
ی ماركس فقط اين نيست كه به بيان ديگر، مسئله. گيردسوبژكتيو را در نظر مى

زند، بلكه اين هم است كه دين، فلسفه و ساها دين، فلسفه و ايدئولوژی مىانسان
ها از ی ماركس فقط اين نيست كه انسانمسئله. سازندها چه مىايدئولوژی از انسان

سازند، بلكه اين هم است كه اين روند توليد از طريق كار در كارخانه، روند توليد را مى
ماركس " ـ اقتصادیهای فلسفى جزوه"ما طرح اين موضوع را در . سازدها چه مىانسان

به اين معنى كه هر چه انسان بيشتر در روند . يابيممى" ازخودبيگانگى"ی تحت مقوله
، "تقسيم كار اجتماعى"، "فرايند كار"توليد ادغام شود، به همان اندازه هم بيشتر با 

 به همين منوال ٢.شودتر مىخويش ازخودبيگانه" نوع ماهوی"و با " های ديگرانسان"
-اشيا مى" يافتهكار موضوعيت"ها از طريق ی ماركس فقط اين نيست كه انسانهمسئل

كنند، بلكه اين هم است كه محصوالت كار از سازند و خدمات اجتماعى و هنر توليد مى
- اين همان موضوعى است كه ماركس در سرمايه از طريق مقوله. سازندها چه مىانسان

داری  به اين معنى كه در جوامع مدرن سرمايه.پردازدبه نقد آن مى" وارگىشى"ی 
-محصوالت كار انسانى به صورت امور اجباری در آگاهى و حتا ضمير ناخودآگاه انسان

-فرمايى مىها حكمها نيز رسوخ كرده و به صورت يک قدرت مستقل بر روابط انسان

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in MEW Bd. ١٣, S. ٣ff. Berlin 
(ost), S. ٨f. 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch philosophische Manuskripte (١٨٤٤), in: MEW, 
EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٢٠ 
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داری ايهها در نظام سرمی ماركس فقط اين نيست كه انسانكنند، و سرانجام مسئله
ای اين همان مسئله. سازدها چه مىسازند بلكه اين هم است كه كاال از انسانكاال مى

. پردازدبه نقد آن مى" انگاری كاالبت"ی است كه ماركس در سرمايه از طريق مقوله
-به اين معنى، كه قانون ارزش تمامى كاالها را در بازار چنان قابل تعويض و يكسان مى

كنند كه كاالها به كلى مستقل را چنان از توليدكنندگان مستقيم آن مجزا مىكند و كاال 
كنند، در حالى كه اين آيند و انگاری كه خواص خود را به ناظر منعكس مىبه نظر مى

 به بيان ديگر، ماركس فقط از تضاد ١.است" يافتهكار موضوعيت"خواص محصول 
-يد، بلكه آگاهى از تضاد را هم در نظر مىگونيروهای مولد با مناسبات توليد سخن نمى

" آگاهى از جهان وارونه"ها اشكال ايدئولوژيک هستند كه به صورت اين مقوله. گيرد
به اين معنى كه تضاد به عنوان عامل ابژكتيو . شوندها مىانسان" خودآگاهى"مانع 

م و ملزوم دگرگونى و آگاهى از تضاد به عنوان عامل سوبژكتيو دگرگونى مكمل و الز
ای بنابراين ماركس دين، ايدئولوژی و فلسفه را يک سری ظواهر حاشيه. ديگر هستندهم

آليسم شمارد و ماترياليسم را دشمنانه در برابر ايدهنمى" حركت واقعى"و بدون تأثير بر 
  .كندمستقر نمى

 قرار دهيم، آليستى هگل و ماترياليستى فويرباخ را در كنار همحاال اگر ما دو طرح ايده
شناسى اين سه طرح تر شده و به تفاوت هستىبعدًا به مضمون نظريه ماركس نزديک

." دانش انسان از خدا، دانش خدا از خويش است: "هگل مدعى بود. بريممتفاوت پى مى
دانش انسان از خدا، دانش انسان از خويش : "و  فويرباخ در برابر هگل ادعا داشت

ی تئوری با پراكسيس را و فويرباخ هر كدام به شكلى رابطهدر حالى كه هگل ." است
را به صورت " رئاليسم انقالبى"كنند، بنا به استنتاج من، ماركس روش قطع مى

  :سازدديالكتيک تئوری با پراكسيس به شرح زير برقرار مى

دانش انسان از خدا، دانش انسان از خويش است، همان دانشى كه انسان را از خدا بى »
و يک نظم نوين، يعنى استقرار " يافتهجهان موضوعيت"ی يک ياز و تبديل به آفرينندهن

  «.سازدقلمرو آزادی مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und 
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٨٦ 
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كند، در حالى كه طرح هگل به سپهر استعالئى ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
با " داوضاع موجو"ی شود، اما رابطهيابد و با منشأ مادی خويش به كلى بيگانه مىراه مى

بعدًا طرح فويرباخ است كه . سازدآليستى برقرار مىرا به صورت ايده" اوضاع مطلوب"
ی دهد، اما بدون اين كه رابطهذاتى گزارش مىالبته از موجوديت واقعى و سپهر درون

 در برابر اين دو طرح، ماترياليسم ١.را برقرار سازد" اوضاع مطلوب"با " اوضاع موجود"
ذاتى، تيكى ماركس كليت را مد نظر دارد كه هم از طريق نقد درونتاريخى ـ ديالك

-گرا بازتاب مىمناسبات ابژكتيو و متضاد ماترياليستى را در يک تئوری انتقادی و علم

های اجتماعى، كند و هم از طريق ديالكتيک بخصوص خود نقد ايدهدهد و نفى مى
به بيان ديگر، ماركس از . سازدی خويش مىاحساسى، آرمانى و ايدئولوژيک را ضميمه
گرا به بهترين وجه ممكنه درگير يک نبرد طريق تكامل يک تئوری انتقادی و عمل

جا منظور همان سپهری است كه خرد اين. شودايدئولوژيک پيرامون آگاهى از تضاد مى
شود و تحت تأثير آن است كه به فعاليت سوبژكتيو، يعنى سوژه از تضاد آگاه مى

  . آوردس نبرد طبقاتى روی مىپراكسي

ی حق پيشگفتار نقد فلسفه"ماركس را به خوبى در " رئاليسم انقالبى"ما مضمون روش 
يابيم كه به بهترين وجه ممكنه از خودانگاری فعاليت تئوريک ماركس مى" هگل

گرای وی كه البته از طريق به اين صورت كه تئوری انتقادی و عمل. دهدگزارش مى
نامد، مى" بعد منفعل"را ی مادی متضاد كه وی آنی زمينهكنندهذاتى و نفىنقد درون

شود و سپس به صورت جانبدار در كشمكش تئوريک پيرامون آگاهى از متكامل مى
ی سوژه. زندكند و سرانجام به يک پراكسيس انقالبى دامن مىتضاد شركت مى

 كه تحت تأثير اين تئوری از قدرت ٢پرولتاريا است" انقالب نيازهای راديكال"خودآگاه 
" اوضاع مطلوب"را به شرح زير به " اوضاع موجود"آيد و بالقوه به قدرت بالفعل در مى

  :سازددگرگون مى

 خويش، پرولتاريا در فلسفه مادیگونه كه فلسفه در پرولتاريا تسليحات همان»
لوحه  اين زمين سادهيابد، و همين كه رعد تفكر اصولى به خويش را مىذهنىتسليحات 

                                                 
١ Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): ebd., S. ١٤٧ 
٢ vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 
MEW, Bd. ١, Berlin (ost), S. ٣٨٦ 
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و پراتيک تنها رهايى (...) يابد  تحقق مىهاها به انسانآلمانمردمى برخورد كند، رهايى 
-ها را باالترين موجود برای انسان است كه انسانتئوريکممكن آلمان، رهايى از موضع 

     ١«.شماردها مى

ديالكتيک يک تئوری جا كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
گونه كه همان. سازدگرا را با پراكسيس آگاه و انقالبى برقرار مىانتقادی و عمل

كند، تئوری ماركس، يعنى ماترياليسم تاريخى ـ هابرماس نيز به درستى تشريح مى
نخست به صورت توليد تئوری از پراكسيس . ديالكتيكى از دو منظر بازتاب يافته است

يابد و بعدًا به صورت آگاهى تئوريک بر از واقعيت ابژكتيو بازتاب مىاجتماعى، يعنى 
 به بيان ديگر، ماركس تئوری را نه جهت تفسير ٢.يابدپراكسيس سياسى بازتاب مى

ی طبقاتى، شناسى، توجيه اوضاع موجود و يا منطقى كردن جامعهفلسفى، تشريح جامعه
را در تز يازده كه ما مضمون آنكند بلكه جهت دگرگونى انقالبى آن متكامل مى

  :يابيمفويرباخ ماركس به شرح زير مى

  ٣«.اند، موضوع بر سر تغيير آن استفالسفه تنها جهان را متفاوت تفسير كرده»

های فلسفى ـ جزوه"در حالى كه ماركس تا پيش از تدوين تزهای فويرباخ و در 
 اما وی با تكامل ماترياليسم شود،خويش خواهان تحقق فلسفه، يعنى خرد مى" اقتصادی

به اين عبارت كه نقد وی . كندی فلسفه با فلسفه را قطع مىتاريخى ـ ديالكتيكى رابطه
از اين پس، ماركس با استناد . آيدهای موجود وارد نمىی نوين به فلسفهاز يک فلسفه

 يعنى ها،كه محصول فعاليت آگاه انسان" حركت واقعى"و " يافتهجهان موضوعيت"به 
آورد و از اشكال سوبژكتيو است، به نقد اقتصاد سياسى و تفكرات فلسفى روی مى

از اين بابت، پيداست كه چرا در آثار اقتصادی ماركس . كنداستعالئى اسرار زدايى مى
  .شودترين انتقادهای فلسفى يافت مىعميق

  

  
                                                 
١ Ebd., S ٣٩١ 
٢ Habermas, Jürgen (١٩٧٨): Theorie und Praxis, Frankfurt am Main, S. ٩ 
٣ Marx, Karl (١٩٥٨): ebd., S. ٧ 
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  :نتيجه

س يک درک بسيار منسجم از ی نقاد تا كنون دنبال كرده، ماركگونه كه خوانندههمان
-ذاتى نفىوی برای تدوين سرمايه از روش نقد درون. فعاليت تئوريک خود داشته است

كننده سود برد و از خود يک تئوری مجرد و انتقادی كه به صورت ميانگين مناسبات 
افزون بر اين، نقد . ی بورژوايى متكامل شده بود، به جای گذاشتواقعى و متضاد جامعه

گر و جانبدار داری، يک تئوری دخالتی مدرن توليد سرمايهيک ماركس از شيوهتئور
های اجتماعى و در نبرد پيرامون كشف واقعيت دخالت و در است، زيرا در سپهر ايده
جا كه منجر به كند و از آنشركت مى" آگاهى از جهان وارونه"نقد ايدئولوژی به عنوان 

اوضاع "به " اوضاع موجود"اسى جهت دگرگونى خودآگاهى پرولتاريا و فعاليت سي
جا با يک بنابراين ما اين. است" رئاليسم انقالبى"شود، در نتيجه يک روش مى" مطلوب

كند و نه در پى منطقى ساختن جهان تئوری مواجه هستيم كه نه تشريح و نه توجيه مى
-س يک تئوری عملجا كه تئوری انتقادی ماركاز آن. داری استی نظام سرمايهوارونه

ی كارگر از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل متكامل شده گرا است كه جهت تبديل طبقه
كند و از اين بابت، است، در نتيجه بالفاصله بر پراكسيس نبرد طبقاتى واكنش مى

  .دانسته استماركس هم به درستى فعاليت تئوريک خود را يک پراكسيس سياسى مى

ی در انديشه" اوضاع مطلوب"با " اوضاع موجود"ی ، رابطهی بعدی قابل تعمقنكته
ی يک كليت كنندهذاتى و نفىجا كه ماركس از نقد دروناز آن. سياسى ماركس است

برداری را نيز اصوًال كند، در نتيجه نمونهديالكتيكى به سوی تكامل تئوری عزيمت مى
" ی حق هگلگفتار نقد فلسفهپيش"ما اين موضوع را در نقل قول از . شماردجايز نمى

راند، زيرا برای وی تكرار مشاهده كرديم كه ماركس مشخصًا از آلمان سخن مى
ماركس به اين . تجربيات انقالب فرانسه و تاريخ انگلستان در آلمان غير ممكن است

نگاری رسيده بود كه بورژوازی آلمان نتيجه از طريق تجربيات خود در دوران روزنامه
  .كندضعف و به خصوص هراس از قيام پرولتاريا از وقوع انقالب ممانعت مىبه دليل 

گرا جهت خودآگاهى به بيان ديگر، اگر قرار است كه يک تئوری انتقادی و عمل
پرولتاريا و برای سرنگونى نظام جمهوری اسالمى به وجود بيايد، اين تئوری بايد از نقد 

 به خصوص ايران، يعنى از نقد عوامل ابژكتيو ی كليت ديالكتيكىكنندهذاتى و نفىدرون
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داری دولتى، نظامى و تجاری كشور از يک سو و از نقد مانند مناسبات متضاد سرمايه
ی سياسى اسالميان از سوی ديگر، عوامل سوبژكتيو مانند تاريخ، فرهنگ و فلسفه

 به گمان من تنها يک چنين تئوری قادر است كه وحدت نيروهای. متكامل شود
ی كارگر را در پراكسيس سياسى از كارگری و كمونيستى را به وجود بياورد و طبقه

را در اين روش تكامل تئوری كه ماركس آن. قدرت بالقوه به قدرت بالفعل تبديل كند
به بيان ديگر، . ناميده شود" رئاليسم انقالبى"تواند اختيار ما گذاشته است، به درستى مى

ممكن ) كمون پاريس، انقالب اكتبر(برداری از وقايع تاريخى هاز منظر ماركس نه نمون
  . باشدهای ديگر مىاست و نه هر ملتى محكوم به تكرار تجربيات ناگوار ملت

های ماركسيست ـ لنينيست به اصطالح های جريانحال با يک نگاه اجمالى به سياست
قادی و انقالبى ماركس هويدا ها با تئوری انتانقالبى بالفاصله تناقض فعاليت تئوريک آن

برداری برای شناسند، فقط نمونهها مىپردازان اين جريانآن چيزی كه نظريه. شودمى
برداری ها از انقالب اكتبر و ديگری از انقالب چين نمونهيک طيفى از آن. ايران است

اين . دهى حزبى در ايران انقالب كندی سياسى و شكل سازمانكرده كه با همان فلسفه
دو طيف بر خالف كشفيات تئوريک ماركس اصوًال مد نظر ندارند كه وقايع تاريخى 

در كشورهای مذكور بوده و مشمول ابعاد " حركت واقعى"محصول كليت ديالكتيكى و 
ما . شود و در نتيجه برای ايران غير قابل تكرار هستندزمانى، مكانى و تاريخ فرهنگى مى

های ماركسيست ـ لنينيست به اصطالح ز نزد جريانهايى را نييک چنين تمايل
-بينيم كه از تمامى عالم برای ايران نمونهمى) ای، فداييان اكثريتىتوده(رفرميست 

ترين اما مشمئز كننده. كنندهای حقوق بشری، دموكراتيک و اقتصاد سياسى مىبرداری
نجر به فروپاشى شوروی و ها آن وقايع سياسى بود كه بعدًا مبرداریشكل از اين نمونه

به اين صورت كه جماعتى با آرمان اصالحات و انتخابات . شد" اردوگاه سوسياليستى"
كردند و رفسنجانى را برداری مىآزاد جمع شده و از شوروی برای ايران نمونه

جالب توجه است كه بنا به حكم دادگاه ميكونوس، در . خواندندگورباچوف ايران مى
ريزی ترور فعاالن نجانى همراه با ديگر سران كشور در حال برنامههمان زمان رفس

های بسيار ناجور كه ما نزد برداریيكى ديگر از اين نمونه. اپوزيسيون در تبعيد بود
يابيم، با مى) سازمان كارگران انقالبى ـ راه كارگر(های ماركسيست ـ لنينيست جريان

در آمريكای التين برای توجيه تحوالت " شبخشناسى رهايىدين"استناد به تجربيات 
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شود كه البته مصداق تجربى آن تا كنون در ايران مشاهده نشده دين اسالم استفاده مى
و نتايج آن در سوريه و " بهار عربى"برداری از وقايع به همين منوال بايد از نمونه. است

طلب برای ح اصالحليبى ياد كرد كه نزد اين جماعت ماركسيست ـ لنينيست به اصطال
  . باشدی ايران نيز معتبر مىآينده

بنابراين موضوع نقد اين نوشته به ماركسيسم ـ لنينيسم به اين شرح است كه آن 
شود مى" نگريستن خردگرا"سازد، نه منجر به انرژی تئوريک كه اين ايدئولوژی آزاد مى

. سى آن ارتباطى داردو نه اصوًال با ديالكتيک تئوری با پراكسيس در مضمون مارك
های كارگری، كمونيست و سوسياليست پيداست كه تحت تأثير اين ايدئولوژی جريان

قادر نخواهند بود كه به يک وحدت سياسى دست بيابند و يک نقش مسلطى را در 
كنم كه ما از اين بابت، دوباره بر اين نكته تأكيد مى. پراكسيس نبرد طبقاتى بازی كنند

ی ی مبارزه، يعنى پاسداری از تاريخ جنبش كمونيستى بايد در انديشهبا حفظ انگيزه
سياسى خود و البته با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس تجديد 
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خرد "فرهنگ دينى و رئاليسم انقالبى ـ نقش فراروی از 
  ١ی سياسى كارل ماركسدر انديشه" استعالئى

 

ی استقرار نظام جمهوری اسالمى در  اجمالى به تاريخ روشنگری ايران، فاجعهبا يک نگاه
های مدرن از آن زمان كه ايران با دولت. شودكشور به مراتب بهتر قابل درک مى
های دينى و اجتماعى به وجود آمدند و افراد مستقيمًا تالقى كرد، همواره جنبش

 رفع نقاط ضعف دولت مركزی متشخصى به فكر دگرگونى وضعيت موجود كشور و
ی مناطق شمالى ی تزاری و تجزيهشكست ارتش ايران در برابر قوای روسيه. افتادند

ی افغانستان از طريق مستشاران انگليسى از سوی ديگر، كشور از يک سو و تجزيه
دولت قاجار را از نظر اقتصادی و سياسى چنان ضعيف كرد كه محصول آن ظهور 

بابيان به درستى دليل نابسامانى اجتماعى و ضعف دولت مركزی را . جنبش بابيه بود
ديدند و از اين بابت، نه به فكر تفسير و در شريعت اسالم و نفوذ روحانيت شيعه مى

. شمردندتأويل قرآن بودند و نه موجوديت قشر روحانيت را برای جامعه ضروری مى
را با ظهور امام ى بود كه آنهدف جنبش بابيه تعطيل كردن قرآن به عنوان وحى ازل

اغلب سركردگان اين جنبش از قشر تجار و . كردزمان و شريعت جديد موجه مى
بازاری بودند كه با پيشرفت صنعتى در كشورهای غربى و كاالهای مرقوبى كه از طريق 

با وجودی . شدند، به خوبى آشنايى داشتندداری توليد مىی توليد مدرن سرمايهشيوه
 بابيه از طريق ائتالف روحانيان و درباريان به خاک و خون كشيده شد، اما كه جنبش

تأثير خود را بر دولت قاجار گذاشت و حكومت را مجبور به اصالحاتى كرد كه در 
  .زمان وزارت امير كبير رخ داد

                                                 
-پژوهش جنبش"كه از طريق " تفكر دينى و چپ سكوالر در ايران"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .   در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٧ فوريه ٥در تاريخ " های اجتماعى ايران
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ها در علوم طبيعى ترين پيشرفتدر حالى كه كشورهای مدرن صنعتى همواره به شگرف
ی انحطاط يافتند، دولت قاجار هر چه بيشتر به ورطهتصادی دست مىی اقو توسعه

ها بستگى به توازن قوا دارد و جا كه نفوذ و قدرت سياسى دولتاز آن. شدكشيده مى
های مدرن غربى در ی ضعف ديگری است، در نتيجه هر چه دولتقدرت يكى، نشانه

ه همان اندازه نيز حكومت قاجار تر بودند، بی اقتصادی موفقتكامل علوم و در توسعه
های آمد و به همان اندازه نيز دولتتر از گذشته به نظر مىی كشور ناتوانبرای اداره

در حالى كه . شدندتر مىروس و انگلستان بر سياست خارجى و داخلى كشور مسلط
ش برخى از روشنفكران مانند آخوندزاده و طالبوف دليل ضعف ايران را در اسالم و نق

ديدند، افرادی مانند ملكم خان و از روحانيان در ساختار قضائى و آموزشى كشور مى
های دين اسالم را به صورت يک سنگر در برابر نفوذ دولت) افغانى(جمله استرآبادی 

با وجودی كه در اين دوران فقط يک درصد از مردم ايران با . پنداشتندكلونياليستى مى
ر روحانيان بودند، اما تأثير جنبش بابيه و مباحث روشنفكران ها از قشسواد و اغلب آن

البته اين جنبش نيز به اهداف خود نرسيد، . بر جنبش مشروطه غير قابل انكار است
زيرا اين بار نيز روحانيان و درباريان به ائتالف رسيدند كه محصول آن آغاز سلطنت 

 كارزار شد و ساختار نظام و كشور از اين پس، دولت مستقيمًا وارد. رضا شاه پهلوی بود
ی قضائيه و از جمله بايد از تحوالتى ياد كرد كه در قوه. را به كلى دگرگون ساخت

در حالى كه دست روحانيان از نهادهای اداری كوتاه . آموزش و پرورش كشور رخ داد
شد، اما اسالم به عنوان دين رسمى كشور و استبداد دولتى همچون گذشته مانع 

  . شدندگری در كشور مىروشن

از آن پس كه جنگ دوم جهانى آغاز شد، ايران نيز تبديل به جوالنگاه قوای متفقين 
با سقوط حكومت رضا شاه و ضعف دولت مركزی، محافل ارتجاعى دينى دوباره . گشت

از جمله بايد از سازمان تروريستى فداييان اسالم ياد كرد كه به غير از . فعال شدند
های تاريخ روشنگری ايران، ترين چهره شخصيت سياسى يكى از برجستهترور چندين

به همين منوال بايد از تشكيل حزب توده در . يعنى احمد كسروی را نيز به قتل رساند
اين دوران ياد كرد كه تحت تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و برای تحقق منافع 

بنا بر يک تصور متافيزيكى از يک حركت اين ايدئولوژی . شوروی در ايران تأسيس شد
مادی و به اصطالح ابژكتيو و اجتناب ناپذير به سوی سوسياليسم نوع شوروی متكامل 
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- تحت يک سياست جهانشمول موظف مى" احزاب برادر"به اين صورت كه . شده است

شوند كه با در نظر داشتن موجوديت جهان دو قطبى، سياست خارجى كشور خود را به 
از اين منظر ديگر هيچ نيازی به نقد . همكاری سياسى و اقتصادی با شوروی برانندسوی 

اردوگاه "ها ورود به دين و روشنگری نيست، زيرا با تكامل زيربنا فرجام تمامى ملت
ی حزب توده با تالوت يک آيه از قرآن به اين ترتيب، اولين كنگره. است" سوسياليسم

، سليمان ميرزا اسكندری، از اشراف قاجار و يک مسلمان افتتاح شد و اولين دبير كل آن
  . كردمؤمن بود كه برای انجام فروع دين در مراسم حج نيز شركت مى

به اين عبارت كه در . های متعدد سياسى و اقتصادی بوداين دوران مواجه با بحران
های خودمختار در فقدان يک قدرت مركزی و با حمايت نظامى شوروی جنبش

ی جنبش زمان حزب توده موفق به مصادرههم. ايجان و كردستان به وجود آمدندآذرب
را جهت اهدای قرارداد نفت شمال به شوروی به انحطاط كامل كارگری شد و آن

ی ملى كردن صنعت نفت در دوران وزارت های سياسى تجربه اوج اين بحران١.كشيد
اريان به ائتالف رسيدند و با حمايت مصدق بود كه البته اين بار نيز روحانيان با درب

ی ملى به اين ترتيب، جبهه.  مرداد را به راه انداختند٢٨سياسى و مالى آمريكا كودتای  
و حزب توده ممنوع شدند، در حالى كه روحانيان دوباره به نهادهای اداری راه يافتند 

ب، استبداد و اسالم به اين ترتي. فعال شوند" كمونيسم"و " سكوالريسم"كه در مبارزه با 
  . كردندهر گونه صدايى را كه تمايل به روشنگری داشت، در نطفه خفه مى

البته چندی نگذشت كه ائتالف روحانيان با درباريان دچار بحران شد زيرا كشور ايران 
ی از منظر اقتصادی و سياسى با كشورهای مدرن غربى در ارتباط بود و يا بايد به شيوه

- كه انحطاط خود را تجربه مىداد و يا اينداری تن مىظام بانكى سرمايهمدرن توليد و ن

های مالكان بزرک ی اصالحات ارضى را تصويب و زميناز اين بابت، دولت برنامه. كرد
از اين پس، استقالل روحانيان از دولت . و اراضى اوقاف را به كشاورزان اهدا كرد

مانند مبارزه با " انقالب سفيد"ول هم زمان اص. مركزی با خطر جدی مواجه شد

                                                 
جنبش كارگرى در   تاريخچه و تجربيات-جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته ): ٢٠٠٣(مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، و٦٥ین و انديشه، جلد اول، برلين، صفحه، در آرما)١٣٢٧ تا ١٣٢٠(ايران 
-ايسم، در آرمان و انديشه، جلد هشتم، برلين، صفحه جنبش كارگرى در پرتو توده): ٢٠٠٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه١٢١ی 
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تر از بيسوادی و حق شركت زنان در انتخابات جايگاه اجتماعى روحانيان را متزلزل
الله خمينى از آن پس كه بخشى از روحانيان به پيروی از شيخ روح. ساختگذشته مى

های سياسى دست زد، در برابر دولت موضع گرفت و هيئت مؤتلفه به ترور شخصيت
جا يک تفسير مدرن از اسالم به عنوان آلترناتيو ی ارشاد تأسيس شد كه در آننيهحسي

متكامل شود و نظام شاهنشاهى را از منظر تاريخى و " ارتجاع سياه و سرخ"در برابر 
شريعتى، بازرگان و : جا اشخاصى ماننددر حالى كه در آن. ايدئولوژيک موجه سازد

دادند، هرگونه انتقادی به نظام درباری ورد مردم مىمطهری افكار ارتجاعى خود را به خ
از جمله بايد از . شدو روحانى كشور با تيغ سانسور و مشت آهنين ساواک مواجه مى

در لبنان ياد مرد كه امكان انتشار آن در ايران نبود، با وجودی "  سال٢٣"انتشار كتاب 
با در نظر داشتن اين . دی آن، على دشتى بر كرسى مجلس سنا نشسته بوكه نويسنده

خفقان، اتفاقى نيست كه روحانيان در برابر محمد رضا شاه تبديل به اپوزيسيون شدند و 
. برای استقرار نظام جمهوری اسالمى در ايران دست يافتند" توافق فعال"به يک 

ی خودآگاهى از هستى مردم، بلكه كامًال نه نتيجه" توافق فعال"پيداست كه اين 
به اين عبارت كه فريب روحانى و .  فقدان خودآگاهى به وجود آمدبرعكس، در

خودفريبى مردم به يک توافق رسيدند، افكار عمومى را به وجود آوردند و انبوه مردم را 
اوج اين فاجعه در سياست حزب . جهت تحقق اهداف فريبكار تحميق و فعال ساختند

ی ت ـ لنينيست و به بهانههای ماركسيسشود كه در رأس جريانتوده مشاهده مى
روی آورد و خلخالى جالد " خط امام خمينى"مبارزه با امپرياليسم نه تنها به پيروی از 

-تبديل به نظريه" دنيا"ی را كانديد رياست جمهوری خود ساخت، بلكه از طريق نشريه

   ١.پرداز استقرار نظام جمهوری اسالمى در ايران شد

با . گذرد از تشكيل جمهوری اسالمى در ايران مى سال است كه٤٠اكنون حدود هم
چون گذشته هر گونه انتقادی به دين و هر گونه تمايل وجودی كه رژيم در كشور هم

كند، اما در تبعيد و از طريق ابزار ارتباط جمعى به روشنگری را در نطفه خفه مى
ى و سركوب وضعيتى به وجود آمده است كه حكومت اسالمى را از تحميق افكار عموم

آخرين اقدام جمهوری اسالمى صدور فتوای قتل . سازدنقد دين و روشنگری  عاجز مى
                                                 

 ماركسيسم حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١
   ادامه١٢٥ی ـ لنينيسم، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
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 ميالدی بود كه قاطعانه با ١٩٨٨الله خمينى در سال سلمان روشتى از طريق آيت
به اين ترتيب، يک سری مكتوبات قابل مالحظه در نقد دين و . شكست مواجه شد

د كه بايد به حق از تمامى روشنفكران و دست انتاريخ فرهنگى ايران منتشر شده
  .اندركاران كه جان، مال و وقت خود را در اين راه گذاشتند، صميمانه سپاسگزاری كرد

اما يک مسئله كه تا كنون در نقد فرهنگ دينى به درستى مورد توجه قرار نگرفته 
ى و ی تاريخ فرهنگسازی و تكامل اسطوره است كه منجر به تخليهاست، بديل

پيداست كه هر چه . شودجامعه مى" حركت واقعى"ازخودبيگانگى خودكرده نسبت به 
ای قرار ها شود و تحت تأثير اين اشكال اسطورهانسان بيشتر معطوف به اين بديل

ی طبقاتى بگيرد، به همان اندازه نيز بيشتر با تاريخ فرهنگى خويش و پراكسيس جامعه
سازی تدارک ابزار حكومتى و به بيانى ديگر، تكامل ديلی بانگيزه. شودتر مىبيگانه

ای كه از تاريخ فرهنگى خود تخليه شده و تحت تأثير يعنى آن جامعه. ايدئولوژی  است
كند، برايش هم های كذب زندگى مىها قالبى و با هويتای و با بديلاشكال اسطوره

 موضوع نقد و بازنگری ممكن نيست كه تجربيات تاريخى و فرهنگ خود را تبديل به
  :سازدگونه كه ماركس به درستى برجسته مىانتقادی كند و همان

  ١«.اولين شرط خردمندی نگريستن انتقادی به خويشتن است»

ای كه نسبت به تاريخ فرهنگى خود بى اعتنا است و نقدی بر آن بنابراين آن جامعه
كند و از دام يک كرار مىهای گذشته را تآورد، پيداست كه خطاهای نسلوارد نمى

تاريخ فرهنگى ايران مملو از اين . افتدی حاكم به دام قشر بعدی آن مىقشر طبقه
ی از جمله بايد از سه دوره. آيداساطير است و مانند يک دشت سحرآميز به نظر مى

سازی و اشكال متفاوت در تاريخ كشور ياد كرد كه مردم ايران را تحت تأثير بديل
ی قرار داد و با ايجاد يک هويت كذب دچار ازخودبيگانه خودكرده ساخت كه ااسطوره

   ٢.های عميق اجتماعى و فرهنگى در كشور بودندعواقب آن تحوالت شگرف و دگرگونى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٧): Bemerkungen über die neueste preußische Zensurinstruktion, in: 
MEW, Bd. ١, S. ٣ff., Berlin, S. ٦٠f. 

والت فرهنگى و دينى در تاريخ ايران من در اين نوشته تنها به صورت اجمالى، فشرده، جسته و گريخته به تح  ٢
البته من در جايى ديگر تاريخ فرهنگى ايران را به صورت مفصل و در كليت ديالكتيكى آن به بند نقد . كنمرجوع مى

فرهنگ يكتايى در ) ٢٠١٢(مقايسه، فريدونى، فرشيد . كنمام كه توجه دوستان را به آن جلب مىذاتى كشيدهدرون
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سازی و تدارک ازخودبيگانگى در ايران مصادف با تأسيس ی اول از بديلدوره
وران امپراطور بيزانس به دين به اين صورت كه در اين د. شاهنشاهى ساسانيان است

جا كه از آن. مسيحيت گرويد و اين دين را تبديل به ايدئولوژی دولت خود كرد
داری رشد كرده است، در نتيجه حاكميت بيزانس يكتاپرستى ساميان از مناسبات برده

ی دينى و ابزار مناسب حكومتى جهت تحميق مردم و به يک مشروعيت بالمنازعه
در برابر يكتاستايى ايرانيان از آن مناسبات جوامع . ری دست يافتگسترش امپراطو

ها در آن آزاد بودند و مقبوليت حكومت مركزی اشتراكى رشد كرده بود كه انسان
-های متفاوت مواجه مىجا با ايدئولوژیما اين. ی ايزدی شاهنشاه داشتبستگى به فره

حالى كه نقض عدالت و فقدان امنيت در در . آورندشويم كه نتايج متفاوتى را به بار مى
كرد، امپراطور بيزانس تمامى ايران باستان قيام مردمى را در برابر حاكميت موجه مى

ها را داد و آنی خدا جهت آزمودن مؤمنان نسبت مىنكبت جهان واقعى را به اراده
  . ساختسلب آزادی و اراده كرده و مطيع خود مى

ی حاكم را به چاره پردازان طبقهک حكومت ساسانيان، نظريهبنابراين بحران ايدئولوژي
سنگ را در برابر سازی يک ايدئولوژی همانديشى وا داشت كه از طريق بديل

از جمله اقدام مانى بود كه تمايز زرتشتى ميان . امپراطوری بيزانس متكامل كنند
را در نوع سامى آن ) دهی كاهنانديشه(مينيو با انگره) ی افزايندهانديشه(سپندمينيو 

سود برد و اين ) ی تمثيلىمقايسه(به اين عبارت كه وی از فن تأويل . سازی كردبديل
از اين پس، شاهنشاه تبديل . تناقض سپهری را به صورت تناقض روح با جسم در آورد
ی دينى دست يافت، در حالى به روح و مظهر نيكى شد و به يک مشروعيت بالمنازعه

-اين. ها را تبديل به بندگان شاه كردم ذلت جسم و پليدی منسوب شد و آنكه به مرد

به اين . جا بايد همچنين از آيين زوروانى ياد كرد كه در همين دوران متكامل شد
-صورت كه يک خدای يكتا به نام زوروان در مضمون اديان سامى برای ايرانيان بديل

ن زرتشت بر طرف شد، زيرا زوروان به به اين ترتيب، اصل دوگانگى در آيي. سازی شد
در حالى كه در . تأويل شد) پليدی(و اهريمن ) نيكى(عنوان يک خدای يكتا و پدر مزدا 

-ها از طريق گفتار، كردار و رفتار نيک، سپندمينيو را به يكتايى مىآيين زرتشت انسان

                                                                                                             
م، در آرمان و انديشه، رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسالوامل عينى و ذهنى  عايران ـ نقدى بر
  جلد نهم، برلين 
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ش در اين جهان رانند و از محصوالت فعاليت خويمينيو را به قهقرا مىرسانند، انگره
ها در تبعيت از روحانيت بايد ميان خير و شر برند، اما در آيين زوروانى انسانلذت مى

جا هم پيداست كه اين. تميز دهند و عاقبت اعمال خود را در آخرت متحمل شوند
ها و ی تأويل آيين زرتشت سلب خرد، اختيار و اراده از انسانمانند اقدام مانى انگيزه

ها را نيز به سازیگونه از بديلما اين. ها در برابر قدرت مركزی استعال آنتدارک انف
به اين صورت كه عناصر آيين . كنيممشاهده مى) متأخر(خوبى در اوستای ساسانى 

به اين ترتيب، عبادت . شوديكتاپرستى ساميان در افكار ايرانيان باستانى تزريق مى
در حالى كه ايرانيان باستانى . گردد زنانه مىجايگزين ستايش و پليدی منسوب به ذات

-خودآزاری، قربانى كردن و آزار حيوانات، تقديس و نيرگ را عوامل كاهندگى مى

-ها در اوستای ساسانى تبديل به فرايض غير قابل انكار ايمان دينى مىشمردند، اما آن

.  هم وجود داشتی حاكم مقاومتالبته در برابر اين تمايالت ايدئولوژيک طبقه. شوند
ی ايزدی ی اساسى آن فقدان فرهاز جمله بايد از جنبش مزدكيان ياد كرد كه مسئله

ای به خود گرفت كه شاهنشاه از سرانجام قيام مزدكيان چنان دامنه. قباد ساسانى بود
البته چند زمانى نگذشت كه قباد به . هراس سرنگونى خود به آيين اين جنبش گرويد

ی قتل عام مزدكيان را ريخت و عملى  خود، خسرو انوشيروان برنامهسركردگى وليعهد
كه ايرانيان جنگ را در برابر اعراب مسلمان ببازند، از به بيان ديگر، قبل از اين. كرد

ی فرهنگى، ازخودبيگانگى خودكرده و سازی، سلب هويت، دچار تخليهطريق بديل
  . بحران ايدئولوژيک شده بودند

. شودسازی و تدارک ازخودبيگانگى مربوط به جنبش شعوبيه مىبديلی دوم از دوره
شعوبيان . اين جنبش از طريق ايرانيان مسلمان در دوران خالفت امويان به وجود آمد

با استناد به قرآن خواهان برابری تمامى مسلمانان بودند، زيرا خلفای اموی، تبار عربى 
- يدگى اعراب جهت حاكميت بر جهان مىهای برگزمحمد و كالم عربى قرآن را نشانه

های آزاد شده از اين منظر، ايرانيان مسلمان به عنوان ماولى و اهل ذمه، برده. خواندند
ی حاكم ايرانى كه پس از طبقه. شدند و موظف به پرداخت جزيه بودندمحسوب مى

 خود ی اعراب اسالمى بر كشور فروريخته و امتيازهای سياسى و منزلت اجتماعىسلطه
ی خود به زودی به اسالم را از دست داده بود، در نتيجه برای كسب جايگاه گذشته

 دار، مرزبان، سواركار و از جمله فقيه به گرويد و در مقام دبير، مترجم، نديم، خراج
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ی اصلى دين اسالم، خدمت خالفت اعراب در آمد، از جمله بايد از تكامل دو فرقه
در . ی ظاهريه ياد كرد كه از طريق ايرانيان متكامل شدندهی باطنيه و فرقيعنى فرقه

ی باطنيه در شود، فرقهی ظاهريه محسوب مىحالى كه ابوحنيفه خراسانى مؤسس فرقه
به . عبيد ايرانى متكامل شدعطا و عمرو بنمكتب حسن بصری و از طريق واصل بن

. كشور رواج يافتی اسماعيليه از طريق حسن صباح ايرانى در همين صورت فرقه
تبار تأسيس شد و به ابتكار ی دوازده امامى نيز از طريق خاندان نوبختى ايرانىشيعه

 معصوم، غيبت صغرا و كبرا امام زمان و اصل تقيه توجيه ١٤ها بود كه تئوری آن
همچنين بايد از چهار كتاب اصولى تشيع ياد كرد كه از طريق شيخ كلينى و شيخ . شدند

زمان شعوبيان اسطوری سياوش هم. آوری، منظم و منتشر شدندتبار گردطوسى ايرانى
البالغه در همين دوران بود كه را به ماجرای امام حسين در كربال تزريق كردند و نحج

در اين كتاب على مانند يک دولت مرد مدبر و . به نام امام على مدون و منتشر شد
كار گری تنها با يک جنايتمنظر وحشىآيد، در حالى كه وی از خردمند به نظر مى

به همين منوال همين شعوبيان بودند كه . وليد قابل مقايسه استخالد بن: بالفطره مانند
گرامر زبان عربى را درست و متكامل كردند، به زبان عربى شعر گفتند و تاريخ نوشتند 

بغداد لشكر كشيد و ی شعوبيان بود كه ابومسلم خراسانى به و با استناد به همين مغلطه
ی رهبری و هم قدرت نظامى البته ابومسلم هم جذبه. خالفت امويان را سرنگون كرد

-خواست و نه مىاما وی نه مى. را داشت كه دوباره شاهنشاهى ايران را احيا كندآن

از يک طرف، . توانست از اسالم به عنوان يک ايدئولوژی مناسب حكومتى دست بشويد
سازی چنان فرهنگ ايران باستان را توخالى كرده بودند كه ديگر يلاشكال متفاوت بد

شد و از هيچ تمايز محسوسى ميان آيين ايرانيان با دين اعراب مسلمان مشاهده نمى
داد كه با ی خليفه چنان مشروعيت تام مىطرف ديگر، اسالم به قدرت بالمنازعه

به همين داليل نيز . گشتىصرف نظر از آن توجيه قدرت مركزی به كلى غير ممكن م
جا اين. ی اموی بسنده و خالفت عباسيان را تأسيس كردابومسلم به سرنگونى خليفه

بوييان، تيموريان، صفاريان و : تبار مانندهای ايرانىهمچنين ضروری است كه از خاندان
سامانيان ياد كرد كه به خالفت عباسيان تن دادند، با وجودی كه قدرت نظامى 

ها به ی آنجا كه همهاز آن. نى آن و احيا نظام شاهنشاهى در ايران را داشتندسرنگو
ديدند كه از اسالم به عنوان ابزار تحميق مردم و ايدئولوژی مناسب صالح خود مى
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پرداز خلفای حكومتى سود بجويند، در نتيجه به مقام اميراالمرا رضايت دادند و خراج
ها، توخالى كردن تاريخ فرهنگى ايرانيان و سازی بديلالبته در برابر اين. عباسى شدند

. ی كافى وجود داشتهمچنين حاكميت اعراب مسلمان بر ايران مقاومت هم به اندازه
-عفن و على بنخطاب، عثمان بنعمر بن: برای نمونه سه تن از خلفای مسلمانان مانند

سيروس همدانى و بهمن بهزاد نهاوندی، : طالب از طريق سرداران ايرانى مانندابى
به همين صورت بايد از مقاومت نظامى خرمدينان ياد كرد كه تا . جازويه ترور شدند

ی اين جنبش بابک نام داشت كه در سركرده. اواخر خالفت عباسيان به طول انجاميد
در برابر اعراب )  همسر مزدک(سنت مزدكيان و با استناد به يک تفسير از خرمه 

تبار فريب خورد و وی سرانجام از طريق افشين سامانى ايرانى. كردىمسلمان مقاومت م
از آن پس كه بابک به قتل رسيد، جنبش خرمدينان چنان . به اسارت وی در آمد

البته . را به كلى و به راحتى منهدم كردپراكنده و ضعيف شد كه قوای نظامى خليفه آن
مقفه زنديكان و از جمله ابنچنين ضروری است كه از مقاومت فرهنگى جا هماين

تبار ياد كرد كه همگى از طريق خلفای عباسى قلع و غم شدند و سرانجام بايد از ايرانى
ی فردوسى تبديل به ی فرهنگى مردم ايران ياد كرد كه شاهنامهآن مقاومت گسترده

  . مظهر آن شد

. شوداصر مىسازی و تدارک ازخودبيگانگى مربوط به دوران معی سوم از بديلدوره
در حالى كه در نظام . ها استسازیترين بديلهمين جمهوری اسالمى يكى از مسخره

ی قانون خرد بشری و جمهوريت به معنى قانونگذاری ملت است اما جمهوری سرچشمه
از . كنددر شكل اسالمى آن روحانيت با استناد به شريعت قوانين را تفسير و مصوب مى

سازد، در نتيجه تمامى دولت و تاريخ فرهنگى كشور را مىجا كه اسالم هويت آن
ی زندگى مردم بايد منطبق با های اجتماعى و حتا ابزار روزمرهابتكارات انسانى، جنبش

برای . ی مستقل از نظارت روحانيان به وجود بيايددين اسالم شوند كه مبادا يک حوزه
، فلسفه، فمينيسم، ماركسيسم، شورای نمونه هنر، تمدن، روشنفكر، دانشگاه، علوم انسانى

ی مدنى، حقوق بشر و اينترنت در ايران تحت دين رسمى و قوانين كارگری، جامعه
ها سازیپيداست كه اين نمونه از بديل. اندشرعى قرار گرفته و به اصطالح اسالمى شده

بيان در شوند، مانند دوران قبل از اسالم و دوران شعوكه در دوران معاصر مشاهده مى
به اين صورت كه . اندكمال آگاهى و جهت تدارک يک ابزار حكومتى به وجود آمده

 ٤٤ 

شود كه تمامى ابتكارات انسانى و حاكميت روحانيان بر كشور تنها زمانى تضمين مى
ريزی و متحقق گردند و ها برنامههای اجتماعى تحت قدرت ذهنى و نظارت آنفعاليت

ور تاريخى داشته است و نه اصًال موضوع به آن مربوط جايى كه دين اسالم نه حظآن
برای نمونه بايد . كنندی آن مىشود، در نتيجه روحانيان و اسالميان اقدام به مصادرهمى

ی كوروش هخامنشى الله مطهری و مصادرهی حافظ از طريق آيتاز مصادره
ر در حالى صورت های ناجواين مصادره. از طريق مهدی خزعلى ياد كرد) ذوالقرنين(

ای با اديان سامى رابطه) مزدا(ی حافظ و نه خدای كوروش گيرد كه نه انديشهمى
  .اندداشته

های ناجور تخليه شده است، جا كه تاريخ فرهنگى ايرانيان با استفاده از اين شيوهاز آن
در نتيجه اپوزيسيون جمهوری اسالمى هم در همان بستر مشترک فرهنگى كه روحانيان 

برای نمونه مرضيه به . آوردسازی روی مىشود و به بديلاند، فعال مىبه وجود آورده
شوند كلثم، شجريان به پاواروتى، سروش به لوتر و اميرانتظام به مندال ايران تبديل مىام

انگاری كه . ها را تحت تأثير خود قرار دهندای بيابند و انسانكه يک هويت اسطوره
-قد تاريخ مستقل و يک هويت مشخص هستند و تنها از طريق بديلخود اين افراد فا

ها به يک شناسند، است كه آنسازی با آن اشخاصى كه ايرانيان به مراتب كمتر مى
با همين منظور بود كه اكبر گنجى . يابندمنزلت قابل مالحظه و در شأن خود دست مى

-ا به صورت گاندی ايران بديلی اپوزيسيون راديكال و انقالبى، خود رنيز جهت تخليه

خواست جمهوری اسالمى را از طريق اعتصاب به اين صورت كه وی مى. سازی كرد
وی حتا يک فراخوان به اعتصاب غذای عمومى داد و يک . غذا وادار به اصالحات كند

ها سازیاما از تمامى اين بديل. های نادان و مأيوس نيز از وی پيروی كردندسری انسان
اكثر . سازی شدتر، اين رفسنجانى بود كه به صورت گورباچوف ايران بديلكنندهمشمئز

ای و فدايى اكثريتى بودند كه پس از فروريزی ديوار برلين به فعاالن اين جريان توده
با . ی غربى شهر سرازير شدندبه سوی منطقه" اردوگاه سوسياليستى"صورت مازاد 

ترين شهرهای تبعيديان ايرانى بود، اما ى از چپوجودی كه شهر برلين تا اين زمان يك
را چندی نگذشت كه اين جماعت با همكاری چند تن از فعاالن سابق كنفدارسيون آن

در حالى كه هنوز مدت زمانى از قتل عام . ترين شهرها تبديل كردندبه يكى از راست
تبليغات اصالحات زندانيان سياسى در ايران نگذشته بود، برلين تبديل به مكانى برای 
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يكى از فعاالن اين جريان نوری . در ايران شد" انتخابات آزاد"اقتصادی رفسنجانى و 
جا با عواقب ما اين. دهكوردی نام داشت كه بعدًا در رستوران ميكونوس ترور شد

به اين دليل كه بنا بر تحقيقات و . شويمخودكرده آشنا مىسازی به صورت حماقتبديل
يكونوس، رفسنجانى در تدارک تمامى ترورهای داخل و خارج از كشور حكم دادگاه م

به بيان ديگر، در همان زمان كه نوری دهكردی، رفسنجانى را به . دخيل بوده است
- كرد و برای وی تبليغات سياسى به راه مىسازی مىصورت گورباچوف ايران بديل

 سناريو تراژيک به افسوس كه اين. ديدانداخت، رفسنجانى تدرک قتل وی را مى
سازی اكنون برخى از فعاالن سياسى برلين در فكر بديليابد، زيرا همجا خاتمه نمىهمين

به اين صورت كه از سر . نوری دهكوردی به صورت روزا لوكزامبورگ ايران هستند
قبر وی به سوی يادبود لوكزامبورگ پياده روی كرده و در مسير راه ميتينگ نيز برگزار 

ی اجمالى ميان آثار نوشتاری و ميراث سياسى لوكزامبورگ با تنها يک مقايسه. دكننمى
سازی تا چه سازد كه اين بديلهای نوری دهكردی به وضوح روشن مىاهداف و نوشته

  .  اندازه ناشيانه و مسخره است

ها و ازخودبيگانگى با جنبش واقعى را به كرات سازیالبته ما تأثيرات مخرب اين بديل
شناس امام حسين را به برای نمونه زنده ياد تراب حق. يابيمهای چپ مىميان جريان

اما چگوارا يک انسان مدرن، . كردسازی مىصورت چگوارای ايران بديل
ها جانفشانى كرد، در حالى كه انترناسيوناليست و پزشک بود كه در پى رهايى انسان

المال كه برای مقام خالفت و تقسيم بيتدار بود حسين يک موجود قرون وسطائى، برده
به اين ترتيب، بخش اعظم ازخودبيگانگى چپ ايرانى با تاريخ . جان خود را از دست داد

البته نه تنها به اين دليل كه در يک . و فرهنگ خويش ازخودبيگانگى خودكرده است
 همچنين به كند، بلكه وبستر مشترک تاريخى و فرهنگى با روحانيان اسالمى فعاليت مى

ی سياهكل و برای نمونه حماسه. آفرينداين دليل كه از تاريخ خود اسطوره و حماسه مى
هم زمان بايد از اساطيری ياد كرد كه به . ی حميد اشرف از اين دست هستنداسطوره

صورت انقالب اكتبر، انقالب چين، مبارزات ضد امپرياليستى و جنبش فلسطين در ميان 
البته .  شونديج هستند و منجر به هويت كذب فعاالن سياسى مىهای ايران راچپ

شود زيرا همواره تحت ی ازخودبيگانگى خودكرده فقط محدود به پراكسيس نمىمسئله
به اين صورت كه اكثر . گيردتأثير شناخت تئوريک است كه فعاليت سياسى شكل مى
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م تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس های ايرانى اصوًال با تئوری ماترياليسی چپقابل مالحظه
كند، اما تئوری انتقادی به كلى بيگانه هستند و اگر هم احيانًا به آثار ماركس رجوع مى

و انقالبى وی را از منظر ديدگاهای غير ماركسى انگلس متأخر، لنين، استالين، تروتسكى، 
نگى خود و تاريخ به بيان ديگر، چپ ايرانى نه تنها با تاريخ فره. فهمندمائو و حكمت مى

ها و اساطير جنبش كارگری كشور به كلى بيگانه است، بلكه تحت تأثير بديل
تنها با يک نگاه . خودساخته به كلى با پراكسيس نبرد طبقاتى ازخودبيگانه شده است

های قالبى لنينى است كه نتايج اجمالى به انواع و اقسام رهبرهای خودخوانده و هويت
-اما زشت. شودهای ايرانى عريان مى به درستى در ميان چپسازیمخرب روش بديل

ياد منصور سازی را حزب كمونيست كارگری انجام داد، زمانى كه زندهترين بديل
ی حكمت خواند، انجمن ماركس و حكمت تأسيس و هفته" ماركس زمان"حكمت را 
صور حكمت سازی مسخره و حماقت خودكرده خاكسپاری مناوج اين بديل. برگزار كرد

از آن پس كه حزب كمونيست كارگری منشعب و . در نزديكى آرامگاه ماركس بود
دعوا بر سر حق انتشار آثار حكمت گشوده شد، همسر وی، آذر ماجدی نيز به صورت 

ترين دوست ماركس، يعنى گونه كه نزديکيعنى همان. سازی شدبديل" انگلس زمان"
آورده است، آذر ماجدی نيز تنها انسان دارای انگلس حق انتشار آثار وی را به دست 
  .صالحيت جهت انتشار آثار حكمت است

كند كه بنابراين انسان دينى در همان بستر مشترک تاريخ و فرهنگى فعاليت مى
به بيان ديگر، دينى بودن محدود . ی حاكم برايش تدارک ديده استروحانيان و طبقه

-شود كه البته از اين انواع و اقسام انسانن نمىبه نماز خواندن، روزه گرفتن و حج رفت

برای نمونه از همين . ها وجود دارندی كافى در ميان چپزده نيز به اندازههای اسالم
شهر برلين يكى از چريک فدايى اقليتى چندين بار به زيارت مكه رفته است كه حاجى 

- ست، هوادار قصم خوردهالهى پيوسته ای علىشود، كادر حزب كمونيست ايران به فرقه

زمان تدارک برگزاری ی سكوالريسم بحث كند، اما همی فدايى حاضر نيست كه درباره
ورود خود را به يک جمع با گفتن " راديكال فمينيست"بيند، فعال مراسم عرفانى را مى

های ايرانى هنوز كه هنوز است، به كند، در حالى كه اغلب كمونيستاعالم مى" يا الله"
ی چپ، از جمله بايد از فعال سياسى و با سابقه. گردندمى" آخوند خوب"بال يک دن
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الله محمد رضا شالگونى ياد كرد كه با صدور يک اعالميه از عزاداری خود برای آيت
  . منتظری پرده برداشت

ها با يک مجموعه از كند، ما در ميان چپی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ها از دين اسالم پاكيزه ی آنر و كار داريم كه نه تنها درک و زبان روزمرهها سانسان

ای، متافيزيكى و آن جهانى فعاليت سياسى نشده است، بلكه تحت تأثير افكار اسطوره
ياد خسرو گلسرخى در دفاعيات خود در برابر بيدادگاه بنابراين زمانى كه زنده. كنندمى

، ايشان از يک بستر "ام على به سوسياليسم رسيدممن از عدل ام: "گويدنظامى مى
سازی و توخالى شده دهد كه بديلمشترک تاريخى و فرهنگى با روحانيان گزارش مى

دهد، زيرا وی نه از ی خود گزارش مىچنين از وضعيت ازخودبيگانهوی هم. است
بلكه " فتهياجهان موضوعيت"، يعنى نه از نقد "حركت واقعى"پراكسيس نبرد طبقاتى و 

ای كه پيداست كه آن جامعه. از طريق اسطوره و اوهام به سوسياليسم رسيده است
ای و متافيزيكى و با دچار فريب و خودفريبى شده است و تحت تأثير اشكال اسطوره

های ارتجاعى را نيز ندارد و نكند، توان مقاومت در برابر جرياهويت كذب فعاليت مى
ند، بعدًا با مقدار كم و بيشى از مقاومت به راحتى به كودتا و كزمانى هم كه قيام مى

 مرداد و ٢٨ی آهنين، كودتای از جمله بايد از كودتای كميته. دهدضد انقالب تن مى
چنين هم. ضد انقالب آخوندی در ايران ياد كرد كه همگى از اين دست هستند

ى خود و فاقد يک هويت ی كشوری كه مردم آن فاقد آگاهى از هستپيداست كه آينده
ی حاكم انتقادی اند و در همان بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با روحانيان و طبقه

  . تواند فاشيسم هم بوده باشدكنند، مىكشور فعاليت مى

ها، توخالى كردن تاريخ فرهنگى و توليد ايدئولوژی در سازیالبته در برابر اين بديل
اگر در دوران ايران باستان مزدكيان، . ش وجود دارددوران معاصر مقاومت هم كم و بي

خرمدينان و زنديكان بودند، ما در عصر مدرن با اشكال متنوع مقاومت و از جمله 
ی منتها هر روشنفكری بنا بر رابطه. جنبش كارگری و فعاليت روشنفكران روبرو هستيم

 بنابراين .ی اجتماعى، مخاطب مخصوص خود را هم داردارگانيكش با يک طبقه
ها اين جريان. كار و ليبرال نيستندهايى ناسيوناليست، محافظهمخاطب اين نوشته جريان

را در شكل ديگری، يعنى بدون واليت بدون ترديد دست از اسالم نخواهند شست و آن
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به اين دليل كه دين اسالم از يک سو، . فقيه و قوانين شرعى دوباره زنده خواهند كرد
ها است و از ر مناسب حكومتى برای تحقير، تحميق و سركوب انسانيک ابزار بسيا

ی ی دوازده امامى محصول فعاليت آگاه و ايدئولوژيک همين طبقهسوی ديگر، شيعه
را از منظر تحقق منافع مادی و جهت حفاظت از جايگاه اجتماعى حاكم است كه آن

سانى هستند كه خود را بنابراين مخاطب اين نوشته تنها ك. خود متكامل كرده است
جا كه اما از آن. كنندفعاليت سياسى مىی كارگر دانند و جهت رهايى طبقهچپ مى

ی حاكم و تحت تأثير افكار ها در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقهآن
ای به پراكسيس نبرد طبقاتى كنند، در نتيجه نه توجهای فعاليت مىمتافيزيكى و اسطوره

ی خودآگاه و انقالبى دارند و نه قادر به ارزيابى و بازنگری انتقادی فعاليت و سوژه
. تئوريک و پراكسيس سياسى خود جهت تكامل يک فرهنگ مدرن و متقابل هستند

پوشى از خردمندی است و آن كسى كه خردمند محصول ازخودبيگانگى خودكرده چشم
ی د، از دام اين قشر از طبقهكننيست، يک نقش مؤثر در پراكسيس سياسى بازی نمى

  .يابدافتد و به معنى انقالب و سوسياليسم دست نمىحاكم به دام قشر بعدی مى

پيداست كه دليل ورشكستى موجود و خطر انحطاط چپ ايران را بايد در سپهر 
جستجو كرد زيرا تحت تأثير آگاهى تئوريک " ماركسيسم اسالمى"تئوريک، يعنى در 

گيرد و تاريخ فرهنگى مشترک با روحانيان و اسى شكل مىاست كه پراكسيس سي
به گمان من تنها راه برون رفت از بحران . كندی حاكم را موجه و بازسازی مىطبقه

موجود استناد مستقيم به آثار ماركس و آشنايى با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى است 
 ماكس اشتيرنر با عنوان را در آخرين كشمكش با كتابكه ماركس اصول تئوريک آن

به كمال رساند و تمامى آثار استعالئى را از آن به صورت يک " تنها كس و مالكيتش"
  .تئوری انتقادی، رئاليستى و انقالبى زدود

. ماركس با ماكس اشتيرنر در دوران تحصيل خود در كلوپ دكترهای برلين آشنا شد
د كه مانند ماركس در پى شهای جوان سرشناس محسوب مىوی نيز يكى از هگلى

ی خودآگاهى را مختص به در حالى كه هگل مسئله. ی هگل بودفراروی از فلسفه
ی كرد، ماركس اما در رسالهآليستى مىفعاليت فكری سوژه و تكامل مفهوم ايده

. كندی خودآگاهى را با رجوع به اتميسم اپيكور ماترياليست مستدل مىدكترايش مسئله
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ها در جامعه است كه ه نه از طريق حركت تفكر، بلكه در تصادم انسانبه اين معنى ك
 به بيان ديگر، ماركس از همان بدو ١.رسندشوند و به خودآگاهى مىها منظبط مىآن

يكى . های جوان متمايل به ماترياليسم بودفعاليت تئوريک خود و بر خالف مابقى هگلى
- ی ايدهم داشت كه جهت فراروی از فلسفههای جوان لودويگ فويرباخ ناديگر از هگلى

كتاب " ی آتىفلسفه"آليستى هگل به ماترياليسم روی آورد و در راستای تكامل يک 
به نظر وی فلسفه نبايد از فلسفه بلكه از طبيعت، . را مدون كرد" ماهيت مسيحيت"

طوف ی واقعيت ماترياليستى عزيمت كند و دوباره به طبيعت معيعنى از طريق مشاهده
  .شود

آيد كه در تداوم جهانى به نظر مىآليستى هگل يک دين اين ی ايدهاز اين منظر، فلسفه
جا با انتقاد به آكوموداتسيون هگل، يعنى ما اين. دين مسيحيت متكامل شده است
های جوان در شويم كه البته موضوع نقد تمامى هگلىهماهنگى دين با فلسفه مواجه مى

به اين ترتيب، فويرباخ در نقد ماهيت مسيحيت بر جابجايى سوژه با ابژه . اين دوران بود
ها به اين صورت كه انسان. كند كه محصول آن ازخودبيگانگى استتأكيد مى) محمول(

ی خود اند و در واقعيت از روحيهصفات ناب خود را به يک خدای تصوری نسبت داده
های واقعى مستقل شده دساخته از انساناند، اما اين خدای خويک خدا ساخته) محمول(

ها تحت تأثير اين اشكال كند كه آنفرمايى مىو از طريق كليسا چنان بر مؤمنان حكم
ی در حالى كه فلسفه. اندبه كلى بيگانه شده" نوع ماهوی انسانى"دينى قرار گرفته و با 

نوع ماهوی "هوم كند اما وی مفی طبيعت عزيمت مىماترياليستى فويرباخ از مشاهده
استنتاج " خرد، قلب و اراده"را نه از واقعيت اجتماعى، بلكه با استناد به مفاهيم " انسانى

آليستى مواجه جا با يک مفهوم ارزشمند و اسمى، يعنى غير واقعى و ايدهما اين. كندمى
شناسى وی، اين كشف به اصطالح فلسفى فويرباخ محصول روش شناخت. شويممى

ی يافتهی خردمند، سكوالر و آشتىجا كه جامعه است و از آن٢"ی حسىاهدهمش"يعنى 
آليستى و محصول تفكر ديالكتيكى بود، در شد، يعنى ايدههگل در واقعيت مشاهده نمى

                                                 
١ Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur Dialektik, 
Frankfurt am Main, S. ٣٤٠f. 
٢ Sinnliches Anschauen 
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شمرد و جهانى مىنتيجه فويرباخ هم ديالكتيک را تنها متدولوژی تكامل يک دين اين 
   ١.كردرد مى

نوع ماهوی "تحت تأثير مفهوم " ماهيت مسيحيت" كتاب یماركس پس از مطالعه
ی ماترياليستى اما آشنايى ماركس با فلسفه. ئيسم فويرباخ قرار گرفتو آته" انسانى

 به ٢.نبود" ی رهايىضربه"فويرباخ بر خالف آن ادعايى كه انگلس دارد، برای وی يک 
ی جابجايى سوژه با متوجهی دكترايش كه ماركس قبل از فويرباخ در رسالهاين دليل 

گونه كه از به غير از اين، همان. آليستى شده بودی ايدهمحمول در اشكال دينى و فلسفه
ی فويرباخ را غيرسياسى و شود، وی فلسفهی ماركس به آرنولد رويگه روشن مىنامه

س اما از تمامى اين داليل مهمتر برداشت مارك. دانستی هگل فقير مىنسبت به فلسفه
آليستى هگل را اصوًال ی ايدهدر حالى كه فويرباخ ديالكتيک و فلسفه. از ديالكتيک بود

به اين صورت كه ماركس . ديدكرد، ماركس اما همواره در آن واقعيتى را مىرد مى
ای كه از وی به پدرش به ی هگل از رمانتيسم گسست و در نامهتحت تأثير فلسفه

كند كه با وجود ی غريب ياد مىگل به عنوان يک سخرهی هجای مانده است، از فلسفه
های ماركس همچنين در جزوه. شودتنفر از آن همواره بيشتر به كامش كشيده مى

كند زيرا وی به مضمون ی هگل را ستايش مىفلسفى ـ اقتصادی خود عظمت فلسفه
 به وجود كار پى برده و به اين نتيجه رسيده است كه انسان از طريق كار، خودش را

 به بيان ٣.منتها با اين انتقاد كه كار برای هگل تنها يک فعاليت ذهنى است. آوردمى
گذارد كه نه از طريق كار فكری بلكه از جا بر اين موضوع انگشت مىديگر، ماركس اين

به . آوردطريق آن كاری كه با تفكر همراه است، انسان خويشتن خود را به وجود مى
گيرد و از اين منظر، ديگر اين آگاهى نيست كه  بر سوژه اولويت مىاين ترتيب، ابژه
جا با ما اين. سازد، بلكه واقعيت محصول فعاليت آگاه انسان استواقعيت را مى

به . شويمآليستى آن به ماترياليسم مواجه مىدگرگونى حركت ديالكتيكى از شكل ايده
را تبديل به ) طبيعت(ريق كار، ابژه ی آگاه و از طاين صورت كه انسان به صورت سوژه

                                                 
١ Vgl. Feuerbach Ludwig (١٨٤١): Das Wesen des Christentums, Leipzig 
٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen 
deutschen Philosophie, in MEW, Bd. ٢١, S. ٢٥٩ff. Berlin (ost) 
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch philosophische Manuskripte (١٨٤٤), in: MEW, 
EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧٤ 
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كند و يک موضوع موضوع خود كرده و از يک طرف، خود را در اين ابژه متحقق مى
آورد و از طرف ديگر، تحت تأثير محصول كار خود نيز جديد را به وجود مى

چوب درخت " دهندهكار شكل"از طريق ) سوژه(برای نمونه انسان . يابدموضوعيت مى
در اين روند از توليد انسان با آگاهى و با . كندمى) موضوع(تبديل به ميز را ) ابژه(

كند و شناسى خود را به صورت سوژه در ابژه متحقق مىپيروی از اصلوب زيبايى
-يابد، يعنى تبديل به نجار مىپيداست كه تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مى

 سوبژكتيو انسانى نه به معنى كار چنين پيداست كه كار به عنوان فعاليتهم. شود
از طريق كار ) سوژه(برای نمونه انسان . صرف بدنى و نه محصول آن الزامًا مادی است

در اين روند از . نوازدمى) موضوع(موزيک ) ابژه(هنری و با استفاده از آلت موسيقى 
ر ابژه های زيبا، خود را به صورت سوژه دتوليد انسان با آگاهى و با پيروی از نت

يابد، يعنى تبديل به كند و تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مىمتحقق مى
  .شودهنرمند مى

-كند، ما در هر دو حالت با فعاليت موضوعيتی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

يافته و محسوس سر كار داريم و انسان، طبيعت و جهان موجود و ابژكتيو نيز محصول 
جا با مضمون ما اين. يافته هستند انسان، يعنى سوبژكتيو و موضوعيتفعاليت آگاه

شويم و مشكل اصولى حركت ماترياليستى و ديالكتيكى از روند تاريخ نيز مواجه مى
به اين صورت كه . جا استآليستى هگل مشخصًا در همينی ايدهماركس هم با فلسفه

پا كردن ديالكتيک منجر به رازآميزی ه، يعنى كل)محمول(هگل با جابجايى سوژه با ابژه 
گاه به بيان ديگر، ماركس بر خالف فويرباخ هيچ. ی خود و آپريوريسم شده استفلسفه

آليستى آن نزد هگل همواره منطق جهان وارونه را ديالكتيک را رد نكرد و در شكل ايده
 اقتصادی های فلسفى ـما مصداق اين كشف فلسفى ماركس را در جزوه. ديده استمى

داند كه هگل در ماركس اين جابجايى سوژه با ابژه را مسبب آن مى. يابيموی مى
ی خود نه به انسان واقعى و مشخص، بلكه به شرح زير تنها به تجريدی از انسان فلسفه

  :  يابددست مى

يعنى [يابى خودكرده، بنابراين فعاليت پرمحتوا، زنده، محسوس و مشخص موضوعيت»
آيد، به صورت تجريد خالص و نفى مطلق آن در مى] سان از طريق كار خودتوليد ان
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به ] يعنى[يک تجريد كه دوباره اين چنين تثبيت و به صورت يک فعاليت مستقل، 
زيرا اين نفى كذايى چيز ديگری به غير از . شودمتفكر مى] ذهنى[صورت فعاليت اصوًال 

زنده نيست، از اين رو، محتوای آن نيز شكل مجرد و بى محتوا از آن فعاليت واقعى و 
تواند يک محتوای ظاهری كه از طريق تجريد تمامى محتوای توليد شده از تنها مى

های مقوله] يعنى[، اشكال تفكر (...)بنابراين آن محتوای كلى و مجرد . محتوا بوده باشد
  ١«.اندمنطقى هستند كه از روح واقعى و از طبيعت واقعى تكه و پاره شده

كند، بنا بر نقد ماركس، هگل خودآگاهى، يعنى ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
آليستى هگل ی ايدهبنابراين در فلسفه. روح انسان را جايگزين انسان واقعى كرده است

شود و از اين بابت، ماركس نيز يک تجريد از انسان جايگزين تشخيص انسان واقعى مى
  ٢.نامدی هگل را دروغ مىفهی فلسپرنسيپ و سوژه

است كه از طريق كار ذهنى خويشتن را " موجود متفكر"ی هگل يک جا كه سوژهاز آن
آورد، در نتيجه از منظر رسد و جهان واقعى را به وجود مىآفريند، به خودآگاهى مىمى

آليستى وی تاريخ انسان به صورت تكامل مجرد از آگاهى و خودآگاهى، ی ايدهفلسفه
جا تاريخ خودآفرينى انسان از پيداست كه اين. شودتشريح مى" روح جهان"يعنى تكامل 

يافته به صورت تاريخ خودآفرينى از طريق روح فلسفى انسان كله طريق كار موضوعيت
منطقى ) محمول(بنابراين انتقاد فويرباخ به هگل، يعنى جابحايى سوژه با ابژه . شودپا مى

های فلسفى ـ اقتصادی خود موازی با نقد دين ركس نيز در جزوهو قابل قبول است و ما
به اين معنى كه هر چه انسان . كشدفويرباخ، موضوع ازخودبيگانگى را به بند نقد مى

روی آن خدايى كه خود ساخته است، بيشتر حساب باز كند، به همان اندازه نيز كمتر 
به . شودتر مى خود نيز ازخودبيگانه"نوع ماهوی انسانى"برد و از از وجود خود بهره مى

يعنى هر چه انسان بيشتر در . نظر ماركس، روند كار و توليد نيز به همين صورت است
برد و به همان روند توليد ادغام شود، به همان اندازه نيز كمتر از وجود خود بهره مى

ا چهار نوع جمنتها ماركس اين. شودتر مىاندازه نيز بيشتر با ماهيت خود بيگانه
اول، ازخودبيگانگى انسان از كار است، يعنى . دهدازخودبيگانگى را از هم تميز مى

                                                 
١ Ebd., und z. n. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das 
Kapital“, Berlin, S. ٢٠٣ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): ebd., S. ٥٨١ ,٥٧٧ 
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كارمزدی به صورت يک طبيعت غير بر انسان تحميل شده است، دوم، ازخودبيگانگى 
اش است، يعنى انسان تبديل به ابزار جهت توليد شده است، انسان از نتايج فعاليت 
های ديگر است، يعنى آن انسانى كه از جامعه مجزا ن از انسانسوم، ازخودبيگانگى انسا

است، يعنى " نوع ماهوی انسانى"و منزوی شده است و چهارم، ازخودبيگانگى انسان از 
ی كار از خودبيگانه هم نتيجه. انسان بى خرد، فاقد اراده و بى احساس شده است

زخودبيگانه به اين موضوع های ابه اين معنى كه انسان. تشكيل مالكيت خصوصى است
  ١.شودها به صورت مالكيت خصوصى مصادره مىبرند كه محصول كار آنپى نمى

رسند كه ئيسم فويرباخ با كمونيسم ماركس به توافق مىپيداست كه از اين منظر آته
منتها با اين تفاوت كه فويرباخ شرط دگرگونى اوضاع . محصول آن هم هومانيسم است

بيند، در حالى كه ماركس شرط يير آگاهى و تشكيل سكوالريسم مىموجود را در تغ
بنابراين ما نزد . يابدی انقالبى، يعنى در پرولتاريا مىدگرگونى را در خودآگاهى سوژه

ی هگل ی مشخص سر و كار داريم كه مانند سوژه در فلسفهماركس با يک سوژه
ماركس روش نقد دين فويرباخ به اين ترتيب، . مجرد، يعنى روح و محصول تفكر نيست

های فلسفى ـ اقتصادی به شرح زير دهد و در جزوهرا به نقد مالكيت خصوصى بسط مى
  :خواندئيسم با كمونيسم مىهومانيسم را محصول ادغام  آته

ئيسم از طريق فسخ دين و كمونيسم از طريق فسخ مالكيت خصوصى همراه با آته(...) »
تنها از طريق فسخ اين واسطه كه البته يک شرط . نداشدهخود هومانيسم وساطت

  ٢   «.مثبتشود، يعنى هومانيسم ضروری است، خود به خود اثر مثبت آغاز مى

جا لغو دين و لغو مالكيت خصوصى كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
را موجه آمده و آنبرابر با لغو آن اشكال ازخودبيگانه اند كه از مناسبات موجود پديد 

ها به گمان ماركس تنها از اين طريق است كه تحميق، تحقير و انزوا انسان. كنندمى
. شودمى" نوع ماهوی انسانى"يابند و انسان در جامعه رشد كرده و تبديل به پايان مى

كند و جا انقالب تئوريک فويرباخ را ستايش مىبنابراين پيداست كه چرا ماركس تا اين
  .خواندپرداز سوسياليسم مىرا بنيانگذار علم واقعى و نظريهوی 
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تنها كس و "در همين دوران اقامت ماركس در پاريس بود كه ماكس اشتيرنر كتاب 
شد و نامى از خود های جوان منسوب مىوی كه البته به هگلى. را منتشر كرد" مالكيتش

ی وی انگيزه. كردنمايندگى مىهای ليبراليسم را ساخته بود، سرسختانه مواضع و ايده
ی انسان آزاد و خالق را در ديد كه فلسفهفعاليت فلسفى خود را در تحقق اين هدف مى
بنابراين اشتيرنر از فرديت . ی عمل بپوشاندنهايت متفكر شود و به آن در واقعيت جامه

 كه كرد و هرگونه مفهوم، معيار و يا ارزشى رابه صورت يک اصل فلسفى عزيمت مى
گرفت كه انسان را در تفكر و كردارش منظبط سازد، منسوب به دين فرای فرد قرار مى

ی ليبرال بود وی با عزيمت از همين انديشه. شمردكرده و محصول ازخودبيگانگى مى
  : گرفتآليستى هگل را به شرح زير به باد انتقاد مىی ايدهكه نقش مفهوم در فلسفه

 حاكم مفاهيم] يعنى[ چيز را معين و زندگى را تنظيم كنند،  همهمفاهيمصالح است كه »
اين جهان دينى است كه هگل به آن يک بيان سيستماتيک داد، وی در آن متد . هستند

را به هجويات كشانده و در نهايت اساس مفاهيم را به دگم كامل و ] ديالكتيک[
د و انسان واقعى، شونهمه چيز در پيروی از مفاهيم مشتق مى. سرسخت رسانده است

آيا ناراحت . شوم كه در پيروی از قوانين اين مفاهيم زندگى كنميعنى من مجبور مى
تواند وجود داشته باشد و آيا مسيحيت از همان آغاز تر از اين حاكميت قوانين مىكننده

  ١«تر سازد؟خواهد حاكميت قوانين يهوديت را محكماعتراف نكرد كه تنها مى

آليستى ی ايدهكند، از اين منظر نه تنها فلسفهی نقاد مالحظه مىخوانندهگونه كه همان
-چنين كمونيسم ماركس نيز دين و نشانهئيسم و هومانيسم فويرباخ و همهگل، بلكه آته

در حالى كه هگل در تداوم دين مسيحيت، يعنى . شوندی ازخودبيگانگى محسوب مى
- را به صورت آفرينندهنقش قدسى داده و آنيک " ی مطلقايده"القدوس به مانند روح

ی جهان واقعى و دميروژ در آورده است، همين كار را نيز فويرباخ و ماركس با مفهوم 
من (توان انسان واقعى به نظر اشتيرنر اصوًال نمى. اندكرده" نوع ماهوی انسانى"

ار داشت كه مجزا كرد و انتظ) من ماهوی(را از يک انسان تخيلى و قدسى ) غيرماهوی
كه شكلى از دين " من ماهوی"انسان واقعى كه به اصطالح ازخودبيگانه است، به سوی 

                                                 
١ Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige und sein Eigentum, ٢. Auflage, Leipzig, S. ٩٩, und 
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): ebd., S. ٢٢٧, Fn. ٥٧ 
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ها نيز در نهايت مسيحى هستند، زيرا به نظر اشتيرنر كمونيست. است، سمت بگيرد
در . كنند كه برای فرد به كلى بيگانه هستندها انسان واقعى را قربانى تصوراتى مىآن

دهند، اما بنا بر نقد ها را به رستگاری و آخرت وعده مىنسانحالى كه مسيحيان ا
ها، اشتيرنر در لغو افزون بر اين. ها جامعه نام دارداشتيرنر، معبد مقدس كمونيست

را به كمونيسم به شرح زير كند كه نقد آنمالكيت خصوصى خشونتى را مشاهده مى
  :سازدمستدل مى

ام تنها بيشتر در وابستگى به تمامى مالكيت شخصىكمونيسم من را از طريق لغو (...) «
به عموم مردم يا تماميت، و با وجودی ] در وابستگى[راند، يعنى كس ديگری عقب مى

تازد، قصدش اين است كه خودش دوباره يک مى" دولت"كه همواره گوشخراش به 
يک ] يعنى[كند، دولت، يک موقعيت، يک وضعيت كه حركت آزاد من را كند مى

كمونيسم در برابر آن فشاری كه من از طريق . ابرقدرت فرای من به وجود بياورد
دارد، شورد؛ اما آن خشونتى كه بر عموم روا مىشوم، به حق مىمالكان ديگر متحمل مى
  ١«.به مراتب هولناكتر است

خواند كه در تداوم اديان جهانى مىبه اين ترتيب، اشتيرنر كمونيسم را يک دين اين 
به نظر وی انسان واقعى همين انسان . ريزدها را مىی بندگى انسانگر برنامهدي

اكنون به اگوئيسم آليسم و همخودپسند است كه در روند تاريخ از رئاليسم به ايده
در حالى كه انسان واقعى در ماهيت خود فرد است، ليكن همواره اين . رسيده است

ب و محدود كردن فرديت انسان واقعى را ی سركواند كه انگيزهارواح مقدس بوده
شود، به نظر اشتيرنر اين تنها تفاوتى كه تا كنون در روند تاريخ مشاهده مى. اندداشته

اگر مؤمنان مسيحى قبًال به . اندتر از گذشته گشتهاست كه اين ارواح همواره فربه
نوع "، )هگل" (تهيافی آشتىجامعه"اكنون شدند، همرستگاری و آمرزش وعده داده مى

هستند كه از طريق مفاهيم ) ماركس" (كمونيسم"و ) فويرباخ" (ماهوی انسانى
-خردمندی، اخالق شهروندی، احساس انسانى، همبستگى اجتماعى و غيره توجيه مى

ی تمامى ی فعاليت فلسفى اشتيرنر به اين شرح است كه انسان را از سلطهانگيزه. شوند
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گونه به نظر وی، انسان اصوًال هيچ نيازی به اين.  آزاد سازدهاارواح، مفاهيم و ارزش
به اين ترتيب، . های دينى ندارد و فقط كافى است كه خالقيت را بياموزدآموزش

سازد و با استناد به آن ماركس را اشتيرنر مضمون ايدئولوژی ليبراليسم را برجسته مى
  :گيردبه شرح زير به باد انتقاد مى

من كامًال به صورت انسان هويت بيابم، شخصى اين درخواست را كشف و كه برای اين»
دين (...). برای نمونه ماركس . شوم" نوع ماهوی واقعى"من بايد يک : طرح كرده است

اين نزد ليبراليسم دين است، زيرا . ی دين مسيحى استانسانى تنها آخرين استعاره
را تا آن " انسان"دهد، زيرا آن ر مىسازد و فرای من قراماهيت من را از من جدا مى

   ١«.هر دينى، خدا و يا بت خود را: دهد، ماننداندازه ارتقاء مى

به اين دليل كه . پيداست كه يک چنين نقدی برای ماركس بسيار گران تمام شده است
-ئيسم به نقد مسائل فلسفى و اجتماعى مىاش از موضع آتهوی از بدو فعاليت تئوريک

يوس كه از تمامى ی دكترايش از موضع پرومتهای نمونه وی در رسالهبر. پرداخت
بنا بر اساطير يونان باستان، . پردازدخداها و هر خدايى متنفر بود، به نقد فلسفه مى

به بيان ديگر، وی . يوس آتش را از عرش دزديد كه بر روی زمين خانه بسازدپرومته
به همين منوال، . معطوف شده استطبيعت به جهانى واقعى و طبيعت از ماورای

به اين . كندی يونانى تئوروس استفاده مىماركس از مفهوم تئوری در مضمون اسطوره
ی شهرهای يونان باستان به دربار يكى از خدايان معنى كه تئوروس به عنوان نماينده

 و جا رسم حكمت، خردمندی و دانايى را بشناسد و بياموزدشود كه در آنفرستاده مى
 بنابراين ٢.ها را به صورت پراكسيس سياسى به كار بگيردپس از بازگشت به شهر آن

و واقعيت ) تئوری(جا هرگونه دوگانگى ميان تفكر اتفاقى نيست كه ماركس اين
پيشگفتار ـ نقد "وی همچنين در . خواندمى" مدفوع فلسفى"را ) پراكسيس سياسى(

شرط هرگونه نقدی، نقد دين پيش"كند كه بر اين نكته تأكيد مى" ی حق هگلفلسفه

                                                 
١ Stirner, Max (١٨٨٢): ebd., S. ١٧٩, und 
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): ebd., S. ٢٢٩ 
٢ Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl 
Marx – eine biographisch-systematische Studie über den frühen Marx, in Forschung 
Band ٣٩, Campus Verlag, Frankfurt/New York, S ٣١f. 
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ی راين، سانسور دولتى را به ها، ماركس در مقام سردبير روزنامه افزون بر اين١."است
ی حق نقد فلسفه"های كريتسناخ و كند و در جزوهشديدترين شكل ممكنه نقد مى

انتقاد راديكال ی بورژوايى به باد ی جامعهاستبداد دولت را به عنوان شكل دوگانه" هگل
در حالى كه مواضع ماركس در مورد دين و استبداد به درستى روشن بود، اما . گيردمى

" خرد، قلب و اراده"فويرباخ كه با استفاده از مفاهيم " نوع ماهوی انسانى"مفهوم 
داد و به آن يک شكل متكامل شده بود، كمونيسم ماركس را خارج از واقعيت قرار مى

از اين بابت، انتقاد اشتيرنر به ماركس درست بود، زيرا يک چنين . دادمتافيزيكى مى
سازی و توجيه تشكيل يک دولت استبدادی تعريف استعالئى از انسان منجر به دين

را در انگاری كه قرار است يک چنين دولتى بر فراز ملت قرار بگيرد و آن. شدمى
ماعى و كمونيسم آموزش و و تشكيل همبستگى اجت" نوع ماهوی انسانى"راستای 

كند، عاقبت يک چنين خطای ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان. پرورش دهد
آليستى هگل ی ايدهتئوريكى همان جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است كه فلسفه

را خواند از آن پس كه كتاب اشتينر منتشر شد، انگلس بالفاصله آن. نيز دچار آن بود
  :را به ماركس پيشنهاد كردای به شرح زير روش نقد آننامهو در 

پروايى را نبايد كنار بگذاريم بلكه مستقيمًا از آن به صورت بيان تمام و كمال بىما آن»
به . را بچرخانيم و روی آن مدام بنا سازيمطور كه آنموجود بهره برداری كنيم و اين

زمان خودآگاه كه پروا و همشود، چنان بىمىاين ترتيب، اگوئيسم به سر حد خود رانده 
تواند پايدار بماند بلكه بايد بالفاصله ورزی خود يک لحظه هم نمىخودپسند در غرض

البته اين يک چيز جزئى است كه به اشتيرنر اثبات شود كه . در كمونيسم واژگون گردد
. ت شدن هستنداش ضرورتًا از فرط خودپسندی مجبور به كمونيسهای اگوئيستانسان

بايد به اين مرديكه پاسخ داد كه قلب انسانى از همان آغاز در خودپسندی خويش 
آورد كه مستقيمًا غيرانتفاعى و فداكار است، و بنابراين وی دوباره از همان جا سر در مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 
MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost), S. ٣٨٧ 
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ورزی وی را مردود توان غرضپا افتاده مىبا همين چيزهای پيش. جنگددر برابرش مى
  ١«.چنين آن چيزی كه از پرنسيپ وی حقيقى است، بپذيريم بايد هماما ما. كرد

جا با سوژه كند، ما البته اينی نقاد در پيشنهاد انگلس مشاهده مىگونه كه خوانندههمان
بنابراين حركت . سر و كار داريم، اما نه خبری از ابژه، نه ازكار و نه از موضوع است

توان به صورت حركت ديالكتيكى ت را نمىانسان خودپسند به سوی انسان كمونيس
ی و فلسفه" قلب انسانى"جا هنوز دچار به بيان ديگر، انگلس اين. متكامل كرد

ماترياليستى و غيرديالكتيكى فويرباخ بود كه تا پايان عمرش نيز در اسارات آن گرفتار 
 نوشت، اما را با همكاری جانبى انگلس" ی مقدسخانواده"البته ماركس كتاب . ماندمى

های فلسفى ـ اقتصادی ماركس بى خبر رسد كه وی از وجود جزوهاين طور به نظر مى
اش های واقعىجا است كه ماركس ديالكتيک هگل را بر پايهبود و مشخصًا در همين

  .سازداستوار مى

ی انگلس به ماركس موجود است، در حالى اما موضوع جالب توجه اين است كه نامه
اين نامه يا مفقود شده و يا . ی انگلس وجود ندارد ماركس در جواب به نامهیكه نامه

ی ناجور تحقيقات را برای حفظ آبرويش و جهت مصادرهبه احتمال زياد خود انگلس آن
-ی بعدی كه انگلس در جواب ماركس مىخوشبختانه نامه. ماركس نابود كرده است

  :فى گويا استی كانويسد، موجود و به شرح زير به اندازه

وقتى كه برای تو . شود، با تو كامًال موافق هستمآن چيزی كه مربوط به اشتينر مى»
از وقتى كه . بودم] اشتيرنر[نوشتم، با كمال خجالت هنوز تحت تأثير مستقيم كتاب 

كتاب را كنار گذاشتم و بيشتر توانستم فكر كنم، آن چيزی در نظرم است كه تو 
   ٢«.دانىدرست مى

ی نقاد بايد همواره مد نظر داشته باشد، اين ای مهمى كه خوانندهبراين آن مسئلهبنا
است كه انگلس همواره در جوار ماركس بنيانگذار ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 

پيداست كه يک چنين خطايى در . شود و اين موضوع كامًال نادرست استمحسوب مى

                                                 
١ Engels, Friedrich (١٩٥٧): Briefe - Engels am Marx ١٩ Now ١٨٤٤, in: MEW, Bd. ٢٧, S. 
١١ 
٢ Ebd., Engels am Marx in Paris, ٢٠ Jan ١٨٤٥, in: MEW, Bd. ٢٧, S. ١٤ 



 ٥٩ 

- جهت توجيه ماركسيسم ـ لنينيسم صورت مىكمال آگاهى و كامًال مغرضانه و تنها 

گيرد زيرا با استناد به تئوری انتقادی و انقالبى ماركس تكامل ايدئولوژی اصوًال غير 
را نيز با همكاری انگلس نوشت، " ايدئولوژی آلمانى"البته ماركس كتاب . ممكن است
  ١.جا نيز خطاهای فلسفى وی را تصيح كرداما در همان

شود كه چرا ماركس به عنوان متخصص ديالكتيک از پيشنهاد شن مىبه اين ترتيب رو
" تنها كس"شناسى فويرباخ را مانند انسان" ايدئولوژی آلمانى"انگلس پيروی نكرد و در 

را هگل ی فلسفى آنای خواند كه هستهگانهگناه و بچهنزد اشتيرنر دچار توهمات بى
از مسيحيت به " روح جهان"، تاريخ اگر برای هگل. آليست متكامل كرده استايده

ذاتى وی انجاميده، نزد فويرباخ بعد از تاريخ ی درونی استعالئى و بعدًا به فلسفهفلسفه
-شناسى خودش قرار مىی آتى و انسانآليستى هگل، فلسفهی ايدهمسيحيت و فلسفه

تنها "ليسم به آگيرد و به همين منوال نيز نزد اشتيرنر روند تاريخ از رئاليسم و ايده
به بيان ديگر، اشتيرنر نيز مانند هگل و . ، يعنى به اگوئيست ايشان رسيده است"كس

-مى) پراكسيس(ها فويرباخ واقعيت را از طريق آگاهى و نه از طريق فعاليت آگاه انسان

-به درستى اشتيرنر، فويرباخ و هم" ايدئولوژی آلمانى" از اين بابت، ماركس در ٢.فهمد

ها تحت تأثير محمول و از خواند، زيرا همگى آنهای هگل مىنو بائر را نوچهچنين برو
 به بيان ديگر، با وجودی كه نقد اشتيرنر به مفهوم ٣.فهمندطريق روح، واقعيت را مى

آليستى ی ايدهفويرباخ وارد است، اما خود وی نيز در تداوم فلسفه" نوع ماهوی انسانى"
ايدئولوژی "ها را به شرح زير در ت كه ماركس آنآلمانى دچار تصورات واهى اس

  :كشدبه بند نقد مى" آلمانى

دهد كه كند و اجازه مىپا مىها را كلهواقعيت] اشتيرنر[كنيم كه ما مشاهده مى(...) »
شويم ما از همان آغاز فقط باخبر مى(...) الى توليد شود تاريخ مادی از طريق تاريخ ايده

ها به صورت ى به اصطالح چه ديدی از جهان خود داشتند؛ آنهای قديمكه انسان

                                                 
تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١
   ادامه، برلين٧ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه"ماركسيسم ايرانى"

٢ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche Ideologe, in: MEW, Bd. ٣, Berlin 
(ost), S. ٢١٦f. 
٣ Ebd., S. ٢١٨ 
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كه به صورت شوند، به جای اينهای دگم در برابر جهان قديمى خود مستقر مىانسان
بنابراين مسئله فقط بر سر نسبت آگاهى . حظور بيابند] جهان[توليدكنندگان خود اين 

های قديمى به لسفى انسانبنابراين مسئله فقط نسبت ف. به موضوع، به واقعيت است
-گذارد و آنی قديمى پا مىها است ـ به جای تاريخ قديمى، تاريخ فلسفهجهان آن

       ١«.كندجوری كه ماكس مقدس پس از هگل و فويرباخ تصور مى

كند، ما نزد اشتيرنر نيز مانند هگل تنها با ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
نيز ) تنها كس، اگوئيست(ی وی و هستيم و از اين بابت، سوژهتجريدی از انسان روبر

انگاری كه دگرگونى قوای فيزيكى و اجتماعى كه البته با تكامل افراد همراه . دروغ است
آليستى شناسى ايده به اين ترتيب، ماركس از انسان٢.شودها  مربوط نمىاست، به آن

عبور كرد و به مضمون انسان واقعى شمرد، مى" موجود حساس"فويرباخ كه انسان را 
به اين عبارت كه انسان از طريق كار و در تبادل . دست يافت" موجود فعال"به صورت 

-مادی با طبيعت، نه تنها طبيعت بيرونى، بلكه طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مى

  كند كه؛به اين ترتيب، ماركس بر اين نكته تأكيد مى. كند

  ٣.«كند و نه آگاهى هستى را مىهستى آگاهى را معين»

جا افكار استعالئى هگل و كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يعنى . كندی جهان واقعى مىهای جوان را از عرش مفاهيم خودساخته متوجههگلى

ها به صورت محصول فعاليت آگاه خود، يعنى در پراكسيس به همان جهانى كه انسان
ی حاكم های طبقهپيداست كه حركت جهان واقعى تحت تأثير ايده. اند آوردهوجود

به . گردد، البته فقط تا آن زمانى كه ازخودبيگانگى نيروهای مولد دوام بياوردمتحقق مى
ی حاكم كه البته در روند تاريخ و از طريق تقسيم كار فكری از اين صورت كه آن طبقه

-ه بخشى از قدرت مادی خود را در اختيار كسانى مىهموار٤كار يدی رشد كرده است،

جا با نقش ايدئولوژی ما اين. اش را نيز به وجود بياورندگذارد كه قدرت ذهنى حاكميت

                                                 
١ Ebd., S. ١٢١ 
٢ Vgl. ebd., S. ١١١f. 
٣ Ebd., S. ٢٤٥ 
٤ Vgl. ebd., S. ٣١ 
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را به اين شرح زير در مواجه هستيم كه ماركس آن" زبان زندگى واقعى"به صورت 
  :كشدبه بند نقد مى" ايدئولوژی آلمانى"

ها گاه چيز ديگری به غير از هستى آگاه بوده باشد و هستى انسانتواند هيچآگاهى نمى»
ها و مناسبات اگر در تمامى ايدئولوژی انسان. ها استدر واقعيت روند زندگى واقعى آن

شود، اين چنين اين پديده به همان ها مانند سوراخ تاريک دوربين كله پا ظاهر مىآن
آيد، مانند چرخش مستقيم فيزيک ود مىها به وجاندازه از روند تاريخ زندگى آن

  ١«.ی بينش چشمموضوعات بر روی پرده

ها تحت تأثير ايدئولوژی است كه كند، انسانی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شود كه نفوذ ايدئولوژی بر افكار عمومى باعث مى. كنندهستى مادی خود را تجربه مى

ها كامًال منطقى به نظر پا شده و برای انسانكلهی موجود از يک طرف، جهان وارونه
ذاتى است و طبقات متفاوت داری درونجا كه تضاد در نظام سرمايهاما از آن. بيايد

منافع متضاد دارند، در نتيجه پيداست كه از طرف ديگر، آگاهى كارگران نيز از هستى 
جا با ما اين. گرددىی حاكم مستقر مها رشد كرده و در برابر ايدئولوژی طبقهآن

ی بورژوايى سر و كار ديالكتيک هستى با آگاهى و با پراكسيس نبرد طبقاتى در جامعه
داريم و كارگران بنا بر هستى خود است كه در حال كشمكش و گذار از نظم موجود 

به بيان ديگر، نقش ايدئولوژی توجيه و وساطت تضادها است، يعنى ايدئولوژی . هستند
ی خويش بكشد و كارگران را متقاعد سازد كه تداوم جهان  عموی را به سلطهبايد افكار

بنابراين ايدئولوژی در كاربرد خود تنها . ها استداری به نفع خود آنی سرمايهوارونه
جا فريب و اين. ی كارگر را متفرق و منفعل سازدزمانى كامًال موفق است كه طبقه

 ازخودبيگانگى به صورت ازخودبيگانگى رسند و موضوعخودفريبى به وحدت مى
-تفرقه"كند و مشخصًا در نقد كاربرد ايدئولوژی است كه ماركس از خودكرده بروز مى

بنابراين از منظر ماترياليسم تاريخى ـ . گويدسخن مى" ی پرولتاريای خودكرده
مستقل دارای يک تاريخ و يا تكامل ) دين، فلسفه، متافيزيک(ديالكتيكى نه ايدئولوژی 

-گونه و ديگری آنگويد و يكى دين را اينـ انگاری كه فلسفه با فلسفه سخن مى٢است

                                                 
١ Ebd., S. ٢٦ 
٢ Vgl. ebd., S. ٢٦f. 

 ٦٢ 

گونه تفسير كرده است ـ و نه فرجام نبرد طبقاتى از پيش معين شده است ـ انگاری كه 
منطق تاريخ جوامع انسانى را به صورت اجتناب ناپذير و ابژكتيو به سوی سوسياليسم 

ی آن بيگانگى گيرد كه نتيجهت خرد شكل استعالئى به خود مىدر هر دو حال. راندمى
-اما در واقعيت آن انسان. ی خودكرده و انفعال سياسى است، تفرقه"حركت واقعى"با 

چنين روش توليد تفكر دهند، تفكر و همهايى كه توليد و تبادل مادی خود را تغيير مى
ما . آورندت كه به نبرد طبقاتى روی مىدهند و با استناد به آن اسخود را نيز تغيير مى

شويم كه تحت ی خودآگاه و انقالبى در مضمون ماركسى آن روبرو مىجا با سوژهاين
ذاتى اوضاع موجود و از نبرد گرا كه از نقد درونتأثير يک تئوری انتقادی و عمل

ت بالقوه رسد و از قدری حاكم متكامل شده است، به خودآگاهى مىايدئولوژيک با طبقه
-پيداست كه كمونيسم هم محصول فعاليت آگاه انسان. شودتبديل به قدرت بالفعل مى

ی پيروزی نبرد طبقاتى در پراكسيس است كه ها، يعنى يک جنبش واقعى و نتيجه
را به شرح زير برجسته ی خود آنگذشته" خرد استعالئى"ماركس جهت فراروی از 

  :  كندمى

 كه واقعيت آلايده نيست كه بايد بر قرار گردد، يک عيتوضكمونيسم برای ما يک »
 كه اوضاع كنونى واقعىما كمونيسم را يک جنبش . گرفت] خواهد[به سوی آن سمت 

    ١«.ناميمكند، مىرا فسخ مى

آلى و جا از اشكال ايدهكند، كمونيسم اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
منتها فسخ . گرددی طبقاتى مستقر مىركت واقعى جامعهآيد و بر حاتوپيک بيرون مى

اوضاع موجود، يعنى لغو قانون ارزش و كار مزدی، فسخ مالكيت خصوصى و تقسيم كار 
وارگى، يعنى پايان دادن به حاكميت سرمايه به انگاری و شئىمعمول و فراروی از بت

كند و يا تيرنر پيشگويى مىطور كه اشتر از گذشته ـ آنمعنى استقرار يک نظام هولناک
های استالينيستى، مائوئيستى و پلپوتيستى در تاريخ طور كه بشريت به صورت نظامآن

و در " ايدئولوژی آلمانى"اين موضوع را ماركس در . خود تجربه كرده است ـ نيست
  : كندنامد به شرح زير مستدل مىجا سانجو نيز مىنقد اشتيرنر كه البته وی را اين
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در دوران معاصر حاكميت مناسبات عينى بر افراد، كوبيدن فرديت از طريق تصادف، »
ترين شكل را گرفته است و بدين سان به افراد حاظر يک تكليف تندترين و جهانشمول

كه به جای حاكميت مناسبات و حادثه بر افراد، حاكميت (...) كلى محول شده است 
كند ـ گونه كه سانچو تصور مىآن ـ اين. ازدافراد را بر تصادف و مناسبات مستقر س

، آن چيزی كه هر فردی تا كنون بدون نصيحت خوب "من تكامل بيابم"خواهد كه نمى
سانچو انجام داده است، آن به مراتب بيشتر آزادی از يک روش معين از تكامل را 

 تكليف اين تكليف كه از طريق مناسبات معاصر مقرر شده، مصادف با. مقرر كرده است
 مالكيت بايدما نشان داديم كه افراد معاصر . (...) ی كمونيستى استسازماندهى جامعه

خصوصى را فسخ كنند زيرا نيروهای مولد و اشكال مبادله خود را تا اين اندازه تكامل 
اند كه تحت حاكميت مالكيت خصوصى به نيروهای مخرب تبديل و تضاد طبقات داده

ما در پايان نشان داديم كه خود فسخ مالكيت . (...) اندنده شدهبه باالترين حد خود را
خصوصى و تقسيم كار بنا بر اتحاد افراد و زيربنای موجود نيروهای مولد كنونى و 

ی كمونيستى، تنها جايى كه در آن تكامل آزاد و خالق در جامعه. مبادالت جهانى است
فراد است، يک پيوستگى كه بخشى افراد حرف مفت نيست، دقيقًا مشروط به پيوستگى ا

های اقتصادی و بخشى از آن در همبستگى ضروری از تكامل آزاد از آن در پيش شرط
عموم و نهايتًا در روش فعاليت جهانشمول افراد بر زيربنای نيروهای مولد موجود 

ی تكامل تاريخى معين، و جا موضوع بر سر افراد با يک درجهبنابراين اين. مستقر است
ه هيچ وجه نه بر سر افراد اختياری و تصادفى است، البته صرف نظر از ضرورت ب

آگاهى افراد . انقالب كمونيستى كه خود آن يک شرط همگانى از تكامل آزاد افراد است
و از اين رو، به همان ] است[ی متقابل خود نيز طبيعتًا به كلى جور ديگری از رابطه

    ١«.چون خودپسندی خواهد بودكاری هميا فدا" پرنسيپ عشق"اندازه كمتر 

جا ديگر با ترحم مسيحى، كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
های اخالقى خردمندی هگلى، قلب و احساسات فويرباخى و ازخودگذشتگى و فداكاری

وری تئ. ی پايان حاكميت ارواح و خردهای استعالئى استجا نقطهاين. سر و كار نداريم
هم كپى شده از ناكجا آبادهای انقالب اكتبر، " جنبش واقعى"گرای اين انتقادی و عمل
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ی آگاهى تئوريک و كنندهذاتى و نفىانقالب چين و قيام كوبا نيست، بلكه از نقد درون
- و از آن. شودمتكامل مى" يافتهجهان موضوعيت"ی موجود و پراكسيس سياسى جامعه

است، در ) پراكسيس(ها محصول فعاليت آگاه انسان" يافتهجهان موضوعيت"جا كه 
كند، نقد زمانى راديكال گونه كه ماركس نيز به درستى بر آن تأكيد مىنتيجه همان

برد و ريشه نيز همين انسان است كه علت و معلول ها مىاست كه دست به ريشه
  . شودمحسوب مى" يافتهجهان موضوعيت"

  :نتيجه

قاله تأكيد بر آن عوامل تاريخى و فرهنگى است كه تا كنون مانع آن هدف تدوين اين م
. های ايرانى يک نقش مؤثر سياسى در تحوالت كشور بازی كننداند كه چپشده

پشت سر خراب، در : "توان به بهترين وجه ممكنه با عبارتوضعيت چپ ايران را مى
رث يک تاريخ فرهنگى های ايرانى وابه اين صورت كه چپ. بيان كرد!" جلو سراب

-ذاتى و نفىها را در نقد درونشده است كه آنسازی و تخليههستند كه چنان بديل

گرا و برای شركت در پراكسيس ی آن جهت تكامل يک تئوری انتقادی و عملكننده
های شود كه اغلب چپهمين ناتوانى مضمن باعث مى. سازدنبرد طبقاتى ناتوان مى

ی حاكم  برايشان به بار ثير آن تاريخ فرهنگى كه روحانيان و طبقهايرانى چنان تحت تأ
را در اشكال را به صورت عريان يدک بكشند و يا آناند، قرار بگيرند كه يا آنآورده

است " خرد استعالئى"در هر دو حالت نتيجه يكى و آن . پوشيده دوباره بازسازی كنند
پيداست . باشدراكسيس نبرد طبقاتى مىو پ" جنبش واقعى"كه محصول آن بيگانگى با 

ی انقالبى ممكن است و نه سوسياليسم يک كه تحت چنين شرايطى نه تكامل سوژه
  .شودی واقعى محسوب مىپروژه

های ايرانى در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با روحانيان در حالى كه اغلب چپ
حت تأثير توهماتى نيز قرار دارند كنند، اما از طرف ديگر، تی حاكم فعاليت مىو طبقه

ی اين سرچشمه. كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم برايشان به بار آورده است
ی هگل  به جای حركت ايدهتوهمات خطای فلسفى انگلس، يعنى جايگزينى حركت ماده

يابيم كه وی در آثار های تئوريكى مىرا به صورت دسته گلاست كه ما عواقب آن
انگلس نيز مانند " ماترياليسم ديالكتيكى"به اين ترتيب، . دهدود به آب مىمتأخر خ
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جا ديگر اين. شودآليستى هگل دچار جابحايى سوژه با ابژه و آپريوريسم مىی ايدهفلسفه
آليست بوده باشد زيرا در هر دو كه ايدهفرقى ندارد كه يک نفر ماترياليست و يا اين

جنبش "در آگاهى تئوريک و بيگانگى با " د استعالئىخر"حالت نتيجه مشابه و آن 
نخست ازخودبيگانگى در نوع هگلى آن است كه . در پراكسيس سياسى است" واقعى

خردمند " ی مطلقايده"واقعيت موجود را به صورت محصول تكامل مفهوم و حركت 
ی ه ايدهيافته كه البتی آشتىبه اين صورت كه تشكيل جامعه. كندخوانده و توجيه مى

-ی نامعلوم موكول مىبسيار خوبى است، اما فعًال غير ممكن و در نتيجه به يک آينده

بعدًا ازخودبيگانگى در نوع انگلسى آن است كه واقعيت موجود را به صورت . شود
به اين . كندخوانده و توجيه مى" ی مطلقماده"محصول تكامل نيروهای مولد و حركت 

ی بسيار خوبى است، اما فعًال غير ممكن و م كه البته ايدهصورت كه تشكيل سوسياليس
  .شودی نامعلوم موكول مىدر نتيجه به يک آينده

های ماركسيست ـ لنينيست سراب ی سياسى تمامى جريانبا يک نگاه اجمالى به فلسفه
ها متفاوت های آنبا وجودی كه بهانه. گرددها نيز به كلى عريان مىسوسياليسم آن

 اما همگى بر سر اين موضوع توافق دارند كه تشكيل سوسياليسم فعًال غير ممكن است،
گذارند، برخى عملى بودن برخى بر ضرورت رشد نيروهای مولد انگشت مى. است

كنند، برخى هنوز كه هنوز است، به سوسياليسم را در جهانى بودن انقالب جستجو مى
 وحدت با بورژوازی ملى و تحقق راه رشد مبارزه ضد امپرياليستى اولويت داده و در پى

داری ايران را نامتعارف و طرح سوسياليسم را داری هستند، برخى سرمايهغير سرمايه
گويند و ی انقالب دموكراتيک سخن مىشمارند، برخى از مرحلهفعًال نامناسب مى

     .  كنندهای صنفى و مدنى جستجو مىشرط تشكيل سوسياليسم را در فعاليتپيش

های ايرانى نيز سوسياليسم مانند كند، نزد چپی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا ما اين. شودی خوب خشک و خالى مىی هگل تبديل به يک ايدهيافتهی آشتىجامعه

-ی انحطاط مىسر و كار داريم كه جنبش كمونيستى را به ورطه" خرد استعالئى"با 

انگى خودكرده در دوران قيام بهمن مشاهده شد كه حزب توده اوج اين ازخودبيگ. كشد
  .در تئوری و در پراكسيس نقش ضد انقالب را بازی كرد

  !ادامه دارد
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ی در انديشه" انقالب"اسطوره و پراكسيس ـ نقش تكامل مفهوم 
  ١سياسى كارل ماركس

 

 كه تاريخ بشريت، تاريخ كندمانيفست كمونيستى به درستى بر اين موضوع تأكيد مى
های با اهميت تاريخى، مصداق مانيفست با نگاهى اجمالى به جنبش. نبرد طبقاتى است

البته موضوع نبرد طبقاتى فقط محدود به عصر مدرن و به . گرددكمونيستى هويدا مى
شود كه با هدف تأسيس وقايع كمون پاريس، انقالب اكتبر و انقالب چين نمى

-چنين جنبش با تشكيالت حزبى به ميدان سياسى راه يافتند، بلكه و همسوسياليسم و يا

گيرد كه در پى استقالل از دول كلونياليستى و امپرياليستى در قرن هايى را در بر مى
هندوستان، : های استقالل ملى در كشورهايى ماننداز جمله بايد از جنبش. گذشته بودند

در برابر بسياری از . به توفيق نهايى رسيدندالجزاير، ويتنام و كوبا ياد كرد كه 
كشورهای آسيايى، آمريكای جنوبى و به خصوص آفريقايى درگير كودتاهای نظامى 

از جمله . چون گذشته تحت تسلط و نفوذ كشورهای امپرياليستى باقى ماندندشدند و هم
كودتای  مرداد بر عليه دولت ملى دكتر محمد مصدق در ايران و ٢٨بايد از كودتای 

البته تدارک . نظامى در شيلى بر عليه دولت سوسياليستى سالوادور آلنده ياد كرد
شود، بلكه های امپرياليستى نمىكودتاهای نظامى و تغيير دولت فقط محدود به كشور

گيرد كه تحت تأثير ايدئولوژی پان عربيسم های ناسيوناليستى را نيز در بر مىجنبش
. ، عراق، سوريه و ليبى قدرت سياسى را در دست گرفتندمصر: در كشورهايى مانند

المسلمين و فداييان اسالم های پان اسالميستى مانند اخوانتحت اوضاع موجود جريان
نيز به ميدان سياسى آمدند و برای نمونه در ايران موفق به تشكيل جمهوری اسالمى 

ی عال و آگاه طبقهتمامى اين وقايع در يک جهان دو قطبى و بدون حضور ف. شدند
كارگر صورت گرفت و هر كشوری بنا بر منافع ملى و تمايالت ايدئولوژيک خود يا 
                                                 

-پژوهش جنبش"كه از طريق " سازی در ايرانلوژی و اسطورهايدئو"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان  ١
  . در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٣ ژوئن ٩در تاريخ " های اجتماعى ايران
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ماند و يا به اجبار به سوی همكاری داری مستقر مىتحت هژمونى كشورهای سرمايه
  .شدسياسى و اقتصادی با شوروی رانده مى

از اين . طبقاتى آغاز شدعصر نوينى برای نبرد " اردوگاه سوسياليستى"پس از فروپاشى 
داری در جوار نظام پارلمانى و دموكراسى، پرچم اقتصاد سياسى پس، سرمايه

ی های مخملى، سياست توسعهدر حالى كه از طريق انقالب. نئوليبراليسم را بر افراشت
داری خصوصى دگرگون گشت، انبوه اقتصادی تمامى كشورهای اروپای شرقى به سرمايه

زمان هم. های استبدادی در خاورميانه قيام كردندربى بر عليه دولتمردم كشورهای ع
های رفرميستى و جوامع مدنى كشورهای مدرن به شكل باالتری ارتقا يافتند و جنبش

پيداست كه اين . ديگر مرتبط شدندگرا با همهای فورم جهانى و اشغالبه صورت جنبش
ی مهلكى را به تمامى ضربه" سياليستىاردوگاه سو"وقايع تاريخى و از جمله فروپاشى 

ها از ايدئولوژی ی سياسى آناحزاب و تشكالت سنتى چپ وارد آورد كه فلسفه
با وجودی كه شكست تئوريک و پراكسيس . شوندماركسيسم ـ لنينيسم سيراب مى

گونه نقد اصولى ها بدون هيچسياسى احزاب ماركسيست ـ لنينيست قطعى است، اما آن
ای های پراكنده و حاشيهزده، فرقهو به فعاليت سياسى خود در اشكال بحرانبه گذشته 

ی شكست انقالب اكتبر و ضرورت بازنگری متأسفانه طرح مسئله. اندپابرجا مانده
ی تابو دارد، زيرا تنها ها جنبهانتقادی به تجربيات اين دوران برای تمامى اين جريان

كند، اساطيری هستند كه از اين دوران  موجه مىها را تضمين وچيزی كه موجوديت آن
ی انقالب اكتبر از جمله بايد از شخص لنين به عنوان اسطوره. اندساخته و پرداخته شده

شود كه با وجود شرايط بحرانى در ايران و جا بالفاصله پرسش طرح مىاين. ياد كرد
- ديگر چه نيازی به اسطورهطلبد، خاورميانه كه بدون ترديد يک دگرگونى انقالبى را مى

ی انقالب اكتبر است؟ به بيان ديگر، چرا اصوًال دگرگونى انقالبى كه البته يک موضوع 
تاريخى و متناهى است، يعنى در دستور فعاليت سياسى كنونى قرار دارد و مشمول زمان 

ى شود، بايد با رجوع به اسطوره كه البته فراتاريخى و نامتناهو مكان مخصوص خود مى
  است، موجه شود؟

های دكترايش در مورد افالطون طرح نويسيک چنين پرسشى را هم ماركس در پيش
پرسد كه چرا افالطون برای تشريح تشكيل دولت كه البته جا مىوی در اين. كندمى
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كند؟ چرا افالطون های تصويری استفاده مىيک امر ضروری است، از اسطوره و نمونه
سازد و وی را فيلسوف مرگ و عشق و مولد حقيقت ردمندی مىی خاز سقراط اسطوره

سازی را در ناتوانى خواند؟ ماركس سپس در تحقيقات خود دليل اين اسطورهمطلق مى
جا كه افالطون قادر نيست كه يک يعنى از آن. يابدافالطون از تشريح يک ضرورت مى

های سطوره و نمونهحركت فكری را برای مردم عامى تشريح كند، در نتيجه به ا
گرا و غير انتقادی به شود كه امر ضروری را از يک منظر مثبتتصويری متوصل مى

منتها اسطوره يک سری عواقب بسيار ناگوار را هم در آگاهى . اذهان عمومى انتقال دهد
- آورند كه ماركس به شرح زير بر آنتئوريک و هم در پراكسيس سياسى به وجود مى

  :ردگذاها انگشت مى

-جايى كه واقعيت مطلق يک طرف و واقعيت مثبت و محدود طرف ديگر قرار مىآن»

شود كه در جا تبديل به رسانه مىگيرد و در اين حال اثر مثبت بايد محفوظ بماند، آن
شكند و اثر ها مىجا نور مطلق خود را در محشر بازی رنگتابد، آنآن نور مطلق مى

دهد، در خود يک روح دارد كه جهت از خود معنى مىنهايى و مثبت چيز ديگری را 
اند و هر پيكره تمامى كيهان يک جهان از اساطير شده: آسا استاين دگرديسى معجزه

  ١«.يک معما است

كرد اسطوره به صورت كند، ماركس از عملی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ره تنها آثار مثبت را از كليت واقعيت دارد، زيرا اسطوای پرده بر مىيک فيلتر رسانه

بنابراين اسطوره منجر به بيماری شناخت و اختالل در آگاهى تئوريک . دهدبازتاب مى
تر، شكل ابزاری استفاده از اسطوره است كه در پراكسيس اما از اين هم مهم. شودمى

طون تنها از به اين صورت كه به نظر افال. آوردسياسى عواقب بسيار ناگوار به بار مى
به . شودوساطت مى" ی كندذهنتوده"با " خردمندان"ی طريق اسطوره است كه رابطه

كند، در نتيجه ای عمل مىجا كه اسطوره به صورت يک فيلتر رسانهبيان ديگر، از آن
گذارد و اذهان تفكرات انفرادی و به اصطالح خردمند را با انبوه مردم در ميان مى

جا تسلط يک اقليت به پيداست كه اين. سازدها آشنا مىب دلپسند آنعمومى را با عواق

                                                 
١ Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und 
epikurischen Naturphilosophie, in: MEGA I, ١/١, Berlin (ost), S. ١٣٨ 
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- ی به اصطالح كندذهن موجه مىاصطالح نخبه و خردمند بر اكثريت مردم، يعنى توده

ی به اصطالح ی آگاه و تودهاز اين منظر، اين اقليت به اصطالح خردمند، سوژه. شود
-به بيان ديگر، اين. شونداعى محسوب مىی ناآگاه اما فعال دگرگونى اجتمكندذهن ابژه

ها نيز شود و تحت تأثير آپريوريسم موضوع خودآگاهى انسانجا سوژه با ابژه جابجا مى
  .گرددمنتفى مى

سازی از انقالب اكتبر و ستايش لنين به عنوان رهبر اين ی اسطورهاز اين منظر، انگيزه
كه از طريق پالكاردهای رنگى كه به اين صورت . شودانقالب نيز به خوبى روشن مى

شود كه انگاری دهند، به ناظر القا مىماركس، انگلس و لنين را پشت سر هم قرار مى
ديگر متكامل و ماركس و انگلس تئوری انقالب و سوسياليسم علمى را با همكاری هم

از همين بابت نيز . ها را در پراكسيس سياسى مو به مو متحقق كرده استلنين آن
. ها شدی كمونيستد لنين موميايى و مكان حفاظت آن در مسكو تبديل به كعبهجس

ی مصری يک خدا بشر انگاری كه لنين نه يک انسان انقالبى، بلكه در سنت فراعنه
انگاری كه لنين طرح انقالب اكتبر را نه به صورت يک . ای بوده استاسطوره

 خود و ارزيابى شكست و يا پراكسيس سياسى كه صحت آن مشمول به زمان و مكان
شود، بلكه به صورت يک طرح های آتى مىپيروزی آن مربوط به بررسى نسل

پيداست كه با ترويج . شمول به جنبش كمونيستى ارائه كرده استفراتاريخى و جهان
شود كه تنها راه ممكنه جهت تشكيل ی انقالب اكتبر به اذهان عمومى القا مىاسطوره

دن به ساختار احزاب ماركسيست ـ لنينيست، استناد به آثار لنين و سوسياليسم تن دا
  . برداری از تجربيات شوروی استنمونه

سازی مانع هرگونه ارزيبای انتقادی از انقالب اكتبر و آثار لنين به بيان ديگر، اسطوره
ی سياسى به اين ترتيب، احزاب ماركسيست ـ لنينيست با همان فلسفه. شودمى

ی لنينيستى، با همان تشكل ساختاری، يعنى بينانهگرايى مثبتى، يعنى ارادهمتافيزيك
تشكيل حزب آهنين لنينيستى كه به اصطالح از طريق پيشروان پرولتاريا تشكيل شده و 

رويزيونيست، اپورتونيست، : با همان فرهنگ سياسى ناجور كه با مفاهيمى مانند
مپرياليست مسلح و برای مرزبندهای آنارشيست، سنديكاليست، رفرميست و عامل ا
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 اوج اين ١.پردازندی مخالفان سياسى خود مىحزبى تدارک ديده شده است، به تخطئه
شود، زمانى كه های سياسى و تبليغات سازمانى مشاهده مىحماقت خودكرده در مناظره

- كه اينانگاری. گرددهر گونه انتقادی با رجوع به يک نقل قول كوتاه از لنين منتفى مى

جا يک حكم تاريخى اعالم شده و تنها تحت تأثير آن است كه انقالب سوسياليستى و 
  . آن هم تنها به رهبری اين جريان به خصوص متحقق خواهد گشت

ای از برداری ايدئولوژيک از تئوری ماركسيسم ـ لنينيسم و اسطورهبه اين ترتيب، نمونه
. كنندهای كمونيست را معين مى-ازمانانقالب اكتبر، پراكسيس سياسى احزاب و س

جا موضوع نقد از يک طرف، ممانعت از پرسش و خودآگاهى فعاالن سياسى بنابراين اين
در حالى كه عنوان فعاالن . كشدها را به خدمت تحقق اهداف حزبى مىاست كه آن

نبش ها نه به جشان ظاهرًا پيشروان پرولتاريا است، اما تعهد آنسياسى كادر و اسم
از . ی مركزی حزب استهای كميتهكارگری، بلكه به ايدئولوژی حزبى و تحقق تصميم

شوند، زيرا كه ی مركزی و رهبران حزبى سلب مسئوليت مىطرف ديگر، اعضای كميته
ی ديگری را ها به غير از تحقق تئوری موفق و فراتاريخى انقالب اكتبر وظيفهانگاری آن

گردد، ها به كلى عريان مى هم كه خطاهای سياسى آنجايىآن. كشندبه دوش نمى
به دادشان " تحليل مشخص از اوضاع مشخص"بالفاصله عبارت مشهور لنين، يعنى 

شود و به اين ترتيب، خطای سياسى نه به تحليل، بلكه به اوضاع منسوب مى. رسدمى
  ٢.يابدآموزش نمى) پراكسيس(از طريق تجربه ) تئوری(نظريه 

دهد، فقط كوتاه مدت طوری كه تجربه نشان مى شيوه از فعاليت سياسى، اينمنتها اين
به اين دليل كه شناخت . گرددمنجر به رونق بازار احزاب ماركسيست ـ لنينيست مى

ی شناسا همواره انسان حتا اگر تحت تأثير ايدئولوژی و اسطوره سمت بگيرد، اما سوژه
است و مشخصًا همين ) يافتهموضوعيت(و در صدد حل تضاد خويش با واقعيت ابژكتي

ها رفته رفته منجر به ترديد، تضاد است كه در ميان فعاالن سياسى احزاب و سازمان
                                                 
١ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, ٥. 
Auflage, erste Auflage (١٩٧٦), Frankfurt am Main, S. ٧f., und 
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٧٥): Der Bolschewismus als moralisches Problem, in: Taktik und 
Ethik - Politische Aufsätze, Jörg Kammler/Frank Benseler (Hg.), S. ٢٧ff., 
Darmstadt/Neuwied, S. ٣٣ 
٢ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main, S. ٢٣ ,٩f. 
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جا كه احزاب از آن. شودها و اهداف تشكيالتى مىها به راهبردپرسش و اعتراض آن
ستند و ماركسيست ـ لنينيست از منظر تئوريک اصوًال دچار جابجايى سوژه با ابژه ه

تشكيل حزب كمونيست را نه محصول فعاليت خودآگاه پرولتاريا، بلكه بر عكس، يعنى 
ی سياسى شمارند، در نتيجه فلسفهی حزب خود مىی كارگر را ساخته و پرداختهطبقه

. گيردگردد و نقش اسطوره به خود مىها نيز نسبت به پراكسيس مستقل مىآن
های حزبى با اتهامات واهى نه انتقادی به تصميمپيداست كه تحت چنين شرايطى هرگو

  . شودمواجه و منجر به اخراج فعاالن سياسى و يا انشعاب سازمانى مى

های موجود ماركسيست ـ لنينيست با جا كه احزاب و سازمانبه بيان ديگر، از آن
ند كناستناد به ايدئولوژی و تحت تأثير اسطوره تداوم زيست سياسى خود را تضمين مى

گرا نسبت به روند تاريخ و دچار يک جا كه دچار تصوارت متافيزيكى و مثبتو از آن
شناسى هستند، در نتيجه نه قادراند كه وقايع ابژكتيو و تجربيات بيماری مضمن شناخت

ی فراتاريخى و تئوری سازمانى خود بازتاب دهند، نه پراكسيس سياسى را در نظريه
 مناسب تشكيالتى به وجود بياورند و نه قادر هستند كه شوند كه يک ساختارموفق مى

يک فرهنگ مناسب سياسى را متكامل و ترويج كنند كه مانع تخطئه و فحاشى به 
بنابراين علت و معلول . های سازمانى شودهای بى معنى و اخراجمنتقدان و انشعاب

وت های متفاوضعيت موجود، يعنى تعدد احزاب كمونيست، موجوديت سازمان
سوسياليستى، پراكندگى گسترده و فعاليت انفرادی انبوه فعاالن جنبش كارگری و 

ی برداری و تحت تأثير اسطورههايى هستند كه از طريق نمونهكمونيستى، خود آن
انگاری كه يک اقليت به اصطالح خردمند كه در حزب . كنندانقالب اكتبر فعاليت مى

ی به اصطالح ی كارگر، همان توده و طبقهی آگاهپيشتاز متشكل شده است، سوژه
شود كه مد نظر هايى مىی ناآگاه، اما فعال آن دگرگونىكندذهن است كه البته ابژه

- ی دلپسند را به وجود مىی مركزی حزب اند كه انگاری يک آيندهاعضای كميته

  . آورند

های اعتمحصول يک چنين تصور متافيزيكى از فعاليت سياسى در نهايت تشكيل جم
جا اين. شوندهای سياسى هستند كه در واقعيت به وفور مشاهده مىتک نظری و فرقه

به اين . دينى در جهان مدرن استاستفاده از مفهوم فرقه تأكيد بر ساختارهای شبه
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شود كه يک نفر مراسم عبادی را به جا دليل كه دينى بودن فقط محدود به اين نمى
كه با رجوع در ماورای طبيعت اعتقاد داشته باشد و يا اينبياورد، به يک خدای مجرد 

انتقاد به دينى بودن اصوال هر كسى . روابط اجتماعى خود را سامان دهد" وحى نازله"به 
گيرد كه به يک خدای مشخص نيز ايمان دارد، از آگاهى تئوريک و را در بر مى

ذاتى  موضوع نقد درونها را تبديل بهكند و كليت آنپراكسيس سياسى عزيمت نمى
چنين شامل آن انتقاد به دينى بود هم. سازدجهت بازنگری در فعاليت سياسى خود نمى

نگرند و شود كه از يک موضع انتزاعى، تخيلى و فراتاريخى به جامعه مىكسانى مى
به بيان ديگر، هر كسى كه . كنندتحت تأثير اسطوره فعاليت سياسى خود را موجه مى

 ارگانيک با پراكسيس نبرد طبقاتى ندارد، اما خود را به عنوان پيشتاز يک ارتباط
جا كه شناخت از آن. شمارد، بدون ترديد دينى استی كارگر مىپرولتاريا ناجى طبقه

تئوريک و پراكسيس سياسى اصوًال در عالم انتزاعى غير ممكن است، در نتيجه احزاب 
ک نقش مؤثر سياسى در وقايع جاری كشور توانند يهای كمونيست زمانى مىو سازمان

شده و از فعاليت سياسى خود ) ماركس" (حركت واقعى"بازی كنند كه معطوف به 
زدايى شامل تئوری انتقادی و البته پيداست كه موضوع اسطوره. زدايى كننداسطوره

يد به اين معنى كه ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را با. شودانقالبى ماركس نيز مى
ها درگير نخست در رابطه با آن وقايع ابژكتيو و سوبژكتيو كه ماركس مستقيمًا با آن

بود و با در نظر داشتن آن بستر تاريخى و فرهنگى از جهان مدرن كه وی در آن 
های سپس با در نظر داشتن تجربيات انقالب. ساخته و پرداخته شده است، فهميد

توان از تئوری انتقادی و  ايران است كه مىچنين تاريخ فرهنگىسوسياليستى و هم
شود كه با استناد به اين ترتيب ممكن مى. انقالبى ماركس برای دوران معاصر بهره برد

از جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم پرهيز كرد و اشكال ) ماركس" (علم مثبت"به 
رگر به بحث و ی كای خودآگاه و تشكل طبقهدهى را جهت تكامل سوژهنوين سازمان

-زمان مانعى در برابر تقليلجا همپيداست كه اين. محک ارزيابى افكار عمومى گذاشت

گردد زيرا با استناد به يک تئوری كلى به نقد يک پراكسيس مشخص گرايى مستقر مى
-متكامل مى" حركت واقعى"شود و مفاهيم مختص به آن از ذات درونى پرداخته مى

هايى كه های ناتمام و شكستجا تجربيات انقالب كه اينچنين پيداستهم. گردند
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جنبش كمونيستى تا كنون به صورت ضد انقالب تجربه كرده است، در يک تئوری 
  . يابندگرا جهت تأثير بر پراكسيس نبرد طبقاتى بازتاب مىانتقادی و عمل

ئوری با ی تی رابطهماركس از بدو فعاليت تحقيقاتى و نوشتاری خود همواره مسئله
ی تحصيل به برلين آمد، از آن زمانى كه وی برای ادامه. پراكسيس را مد نظر داشت

های ماركس به طوری كه از نامهاين. های جوان قرار گرفتتحت تأثير گفتمان هگلى
های بنام را آيد، وی در مدت كوتاهى تمامى آثار موجود هگل و هگلىپدرش بر مى

آليستى ی ايدهی متشنج خود با فلسفهها از رابطهاين نامهوی در يكى از . مطالعه كرد
دهد كه هر چه بيشتر در فكر رهايى از آن است، به همان اندازه نيز هگل گزارش مى

آن چيزی كه ماركس در دوران جوانى مد نظر داشت، . شودبيشتر مجذوب آن مى
 بر خالف مابقى ی هگلى در واقعيت بود و به همين دليل نيزی ايدهكشف سرچشمه

های جوان معطوف به ماترياليسم دموكريت و بخصوص اتميسم اپيكور هگلى
  . ماترياليست شد

آليستى هگل از های جوان با هواداران متعصب هگل بر سر طرح ايدهنزاع هگلى
ی بورژوايى و به اين صورت كه هگل دولت، جامعه. بود" يافتهی عرفى و آشتىجامعه"

به نظر وی استقالل دولت . گرفتهای مستقل در نظر مىصورت مقولهخانواده را به 
به . آيدی عصر مدرن است كه با عبور از دوران آنتيک به وجود مىسياسى يک پديده

اين صورت كه در دوران آنتيک اقشار با اهميت سياسى، در داد و ستد مستقيمًا شركت 
كردند، در نتيجه  مديريت و اداره مىها اصناف جامعه را كًالجا كه آنداشتند و از آن

اما با آغاز دوران . ها با اهداف سياسى كامًال مشابه و منطبق بودندمنافع خصوصى آن
ی بورژوايى به وجود آمده كه منافع ای در جامعهمدرن يک كثرت قابل مالحظه

ابراين بن. ها را در تناقض با اهداف اقشار با اهميت سياسى قرار داده استخصوصى آن
ی بورژوايى و خانواده را موجه هگل با استناد به اين تناقض استقالل دولت از جامعه

آليستى را در شكل ايده" يافتهی عرفى و آشتىجامعه"كرده با عزيمت از اين تفكيک، 
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ی به اين معنى كه دولت با ادغام روح متناهى خانواده و جامعه. كندمتكامل مى
  ١.گرددل به روح نامتناهى مىبورژوايى در خود تبدي

هگل شكل حقوقى اين جامعه را از طريق تفكر ديالكتيكى، يعنى نفى آگاهانه متكامل 
. دهدتميز مى" قلمرو سوبژكتيو"را از " قلمرو ابژكتيو"به اين صورت كه وی . كندمى

شود كه پس از و آن وقايع ناگواری مى" اوضاع موجود"مربوط به " قلمرو ابژكتيو"
اوضاع "از " قلمرو سوبژكتيو"در برابر . نقالب فرانسه و تحت حاكميت يعقوبيان رخ دادا

دهى شده و دهد كه به صورت خردمند سازمانای گزارش مىو از آن جامعه" مطلوب
شود و آن عشقى حركت ديالكتيكى از تضاد در خانواده آغاز مى. به آشتى رسيده است

به اين معنى كه فرزندان . سازداست، مضمحل مى كه منجر به تشكيل خانواده شده
ی حق مالكيت دهند و پيداست كه مسئلهشوند، تشكيل خانواده مىرفته رفته بزرگ مى

ی اين روند فرديت است كه اعضای حقيقى خانواده نتيجه. آيدها به وجود مىميان آن
بورژوايى تضاد بر ی در جامعه. كندی بورژوايى تبديل مىرا به اعضای حقوقى جامعه

" اعالحضرت مطلق"و " كليت عرفى"را سر حق مالكيت از طريق قرارداد كه هگل آن
به اين ترتيب، اعضای . شودنامد، وساطت و منجر به آشتى طرفين منازعه مىمى

ی منتها خود جامعه. شوندی بورژوايى نفى مىخانواده به صورت شهروند در جامعه
ثرت اقشار و اصناف و نزاع بر سر حق مالكيت كامًال متضاد بورژوايى نيز به دليل ك

گيرد و با تصويب وساطت اين تضادها را مجلس اقشار و اصناف به عهده مى. است
ی به اين ترتيب، خانواده در جامعه. رساندقوانين عرفى طرفين نزاع را به آشتى مى

نظر هگل به معنى نفى نفى شود كه از می بورژوايى در دولت نفى مىبورژوايى و جامعه
ديالكتيكى و تدارک وحدت جامعه با وجود كثرت آن است كه البته تحت عنوان 

  .  دهدی دلپسند و مثبت گزارش مىاز يک آينده" يافته و عرفىی خردگرا، آشتىجامعه"

آليستى و در يک حركت از تفكر ی مد نظر هگل به صورت ايدهجا كه جامعهاز آن
های اشرافى و جا كه تحت نفوذ نهادهای دينى و شخصيتست و از آنمتكامل شده ا

ی آلمان ای از خردمندی و آشتى در واقعيت جامعهگونه نشانهاعيان فئودالى اصوًال هيچ

                                                 
١ Vgl. Hegel, § ٢٦٢, z. n. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٢٦١ – 
٣١٣), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost), S. ٢٠٥ 
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اسطوره، (ی هگل های جوان به درستى تناقض فلسفهشد، در نتيجه هگلىمشاهده نمى
بنابراين با وجود پايبندی به علم منطق و ديدند و را مى) پراكسيس(با واقعيت ) تئوری

های جوان به بيان ديگر، هگلى. پذيرفتندی حق وی را نمىفرايض هگل، نتايج فلسفه
چنين در پيروی ها همآن. ی بورژوايى و خانواده را قبول داشتنداستقالل دولت از جامعه

شود ا زمانى ممكن مىاز هگل پذيرفته بودند كه فراروی از تناقض فلسفه با واقعيت تنه
به اين ترتيب و بنا بر . كه فلسفه به صورت خالق واقعيت را در خود ادغام سازد

به ) من سوژه(رسد و با ترويج انديشه آليستى هگل سوژه به خودآگاهى مىی ايدهفلسفه
. آوردگردد و واقعيت را به وجود مىمتكامل مى" روح جهان) "ما سوژه(افكار عمومى 

-ی هگل توافق داشتند، اما جوانب توجيهجا با فلسفههای جوان تا اين كه هگلىدر حالى

به اين صورت كه هگل در زمان بروز تناقض ميان فلسفه با . كردندرا رد مىای آن
روح "گرفت، زيرا واقعيت را محصول تكامل واقعيت، در برابر واقعيت موضع نمى

های های جوان از هگلىجا راه هگلىاز اين. دخوانو در نتيجه خردمند و عرفى مى" جهان
را منطبق " اوضاع موجود"ی هگل ها در پيروی از فلسفهشد، زيرا آنمتعصب مجزا مى

  .شمردندی خردگرايى مىيافته و نتيجهبا عرف، آشتى

های جوان مستقيمًا با منافع ی هگلىكند، فلسفهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ها دليل آن. كرداف سياسى اعيان و اشراف فئودالى و نهادهای دينى تالقى مىو اهد

و " آگاهى وارونه"را نابسامانى واقعيت موجود آلمان را در رواج آگاهى دينى كه آن
ی هگل با ها به فلسفهانتقاد آن. ديدندشمردند، مىی ازخودبيگانگى جامعه مىنشانه

به اين معنى كه هگل با وجود تكامل يک . آمد وارد مىاستفاده از مفهوم آكوموداتسيون
كند، اما منجر به را بى اعتبار مىذاتى كه معموًال از دين فراروی و آنی درونفلسفه

پيداست كه از اين منظر نه تنها آگاهى دينى بلكه . آشتى دين با فلسفه شده است
های جوان بنابراين هگلى. شدبى اعتبار مى" آگاهى وارونه"ی هگل نيز به عنوان فلسفه

شمردند كه از طريق آن به اختالفات جناحى در نقد دين و سياست را ابزار مناسبى مى
جا از آن. حاكميت دامن بزنند و سياست كلى كشور را به سوی اهداف خويش برانند

شمردند، در نتيجه به ی مستقل مىی هگل دولت را يک مقولهها طبق فرضيهكه آن
ولت به سوی خردمندی رانده  دادند كه با تشديد نقد اوضاع موجود، دوعده مىخود 

. سازدشود و جهت ممانعت از تجربيات انقالب فرانسه، فلسفه را در خود ادغام مىمى
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ی را به صورت منطقى سازمان به اين معنى كه دولت نهادهای مقننه، قضائيه و مجريه
نهادهای دينى و منافع اشراف و اعيان فئودالى، دهد و بدون در نظر گرفتن اهداف مى

های به نظر هگلى. آوردقوانين عرفى و خردمند را به تصويب رسانده و به اجرا در مى
ی آلمان به جوان تنها از اين طريق ممكن بود كه از جنگ داخلى ممانعت شود و جامعه

  . آشتى دست بيابد

 نام داشت كه دوست بسيار نزديک های جوان برونو بائريكى از سركردگان هگلى
جا در اين. ها عضو كلوپ دكترهای برلين بودندآن. ماركس در دوران تحصيل وی بود

. پرداختندی فلسفى مىهای طوالنى به مناظرهشدند و ساعتهای جوان جمع مىهگلى
ی ی دكترا از دانشگاه ينا از برلين به بن بازگشت و با همكارماركس پس از اخذ درجه

ئيست و صوراصرافيل هگل آته"ی ی نشريهبرونو بائر اولين جلد و تنها شماره
در اين زمان برونو بائر به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه . را منتشر كرد" ضدمسيحى

جا كه مضمون درسگفتارهای وی شامل نقد راديكال دين و از آن. كردبن تدريس مى
د، در نتيجه چندی نگذشت كه دانشگاه وی را شی آلمان مىجامعه" اوضاع موجود"

از آن پس كه برونو بائر به اين تصميم تن نداد و با حمايت دانشجويان به . اخراج كرد
درسگفتارهای خود ادامه داد، پليس وارد جريان شد و وی را با خشونت از دانشگاه 

مسلم شد كه وی با وجود اين تجربيات بسيار ناگوار، برای ماركس نيز . بيرون انداخت
به كرسى استادی دست نخواهد يافت و برای وی امكان تدريس در دانشكاه وجود 

ی راين ی روزنامهبه اين ترتيب، وی همراه با برونو بائر به هيئت تحريريه. ندارد
ترين نشريات اين دوران بود كه مواضع ليبراليسم اين روزنامه يكى از راديكال. پيوست

های جوان مانند ماكس اشتيرنر و از جمله بايد از ديگر هگلى. كردرا ترويج مى
ی راين بودند و همچنين از ی روزنامهروتنبرگ نيز ياد كرد كه عضو هيئت تحريريه

  .   زدندكسانى مانند انگلس، ادگار بائر، رويگه و مووس هس كه در اين روزنامه قلم مى

های جوان حت تأثير مباحث هگلىی راين تبا وجودی كه مقاالت ماركس در روزنامه
آليستى ی ايدهها از دوران گسست و گذار وی از فلسفهاند، اما مضمون آننوشته شده

ای در برای نمونه ماركس در مقاله. دهندآلمانى و ايدئولوژی ليبراليسم گزارش مى
دزدی را محكوم ی چوبهای اعيان و اشراف، قانون مصوبهمورد دزدی چوب از جنگل
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انتقاد وی از اين زاويه به . كندآوری چوب دفاع مىو از حق پذيرفته شده و معمول جمع
ی اجرايى يک آگاهى دولتى به وجود نيامده كه آيد كه هنوز در حوزهدولت وارد مى

جا  به بيان ديگر، ماركس اين١.يک جايگاه مناسب را برای زيست فقرا در نظر بگيرد
كند كه دولت هنوز فلسفه را در و بر اين نكته تأكيد مىشود منكر خردمندی دولت مى

-اما از آن. يافته نيز به وجود نيامده استی آشتىخود ادغام نساخته و در نتيجه جامعه

جا كه ماركس در اين دوران با آثار پرودن نيز آشنا شده بود و وی كًال حق مالكيت را 
پرسد كه اگر يق يک پرسش پلمک مىخواند، در نتيجه ماركس از طربرابر با دزدی مى

ای به حق مالكيت، بدون تفاوت و يا تعريف به خصوص، دزدی محسوب هرگونه خدشه
   ٢شود، پس آيا خود حق مالكيت برابر با دزدی نيست؟مى

های فقير جا هيچ مخالفتى با حق مالكيت ندارد و فقط از حق معمول انسانماركس اين
های فقير نه حق انتخاب و نه وليكى در مجلس دارند و انبه نظر وی انس. كنددفاع مى

. ها فاقد صالحيت استاز اين بابت، مجلس اصناف و اقشار اصوًال برای حل مسائل آن
. پردازدگذاری به نقد مناسبات اجتماعى مىماركس سپس با استناد به پراكسيس قانون

بات كرده است كه هر قشر به اين عبارت كه روش تدوين و تصويب قوانين تا كنون اث
   ٣.كندو هر صنفى تنها از منافع بخصوص خود و نه از حقوق ملت محافظت مى

ی ی بعدی از مقاالت ماركس مربوط به اوضاع وخيم موكاران حوالى رودخانهنمونه
ی اوضاع وخيم دستگاه دولتى جا وضعيت موكاران را نتيجهماركس اين. شودموزل مى

دليل كه دولت با وجود آفت نباتى و آگاهى از ضعف موكاران در به اين . شماردمى
ی فقر پيداست كه از اين منظر مسئله. زندها سر باز مىرقابت، اما از حمايت از آن

ی استقالل از تواند به بهانهشود و دولت نمىی بورژوايى نمىديگر مربوط به جامعه
 به اين ترتيب، ماركس در مقاالت .مسئوليت و وظايف خود نسبت به ملت چشم بپوشد

خويش همواره مسائل اجتماعى را به پراكسيس سياسى ربط و مضمون نقد خود را به 
دهد كه از يک سو، ملت را روشن و از حقوق خود آگاه دو موضوع اصلى اختصاص مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Verhandlungen des ٦. rheinischen Landtags - Debatten über 
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به اين معنى كه . سازد و از سوی ديگر، بر وظايف دولت نسبت به ملت تأكيد كند
داند كه روابط يک دولت را موظف مى" آزادی خردگرا"استفاده از مفهوم ماركس با 

عرفى را نه با رجوع به اصول دينى، بلكه با استفاده از خرد متكامل كرده و به صورت 
نگار  وی ترويج آگاهى را جزء وظيفه و اخالق يک روزنامه١.قانون به تصويب برساند

های آزاد، كانون از انسان"البات يک شمارد كه بايد در جهت تحقق مطمسئول مى
-وی تشكيل يک چنين كانونى را منطبق با نوع بشر مى. انجام شود" عرفى و خردگرا

خواند كه تعليم و تربيت شهروندان را به وی فقط آن دولتى را خردمند مى. شمارد
ين در ا. كندهای عرفى تبديل مىها را به تمايلهای خام آنگيرد و غريزهعهده مى

ها را به كنند، زيرا به نظر ماركس انسانارتباط مطبوعات آزاد يک نقش اصولى ايفا مى
  ٢.شوندرسانند كه خواهان تعليم و تربيت دولتى مىآن درجه از بلوغ مى

شود و پيداست كه از اين منظر سانسور دولتى منجر به اختالل در افكار عمومى مى
تر جا كه مقاالت ماركس همواره راديكالاز آن .ازدسمانعى در برابر تحقق نوع بشر مى

شدند، در نتيجه دستگاه سانسور پای وی را به اتهام تشويش اذهان عمومى به پيش مى
 ميالدی به تصويب رسانده ١٨١٩دولت كه قوانين سانسور را در سال . دادگاه كشيد

 ميالدی به ١٨٤٢ها را تحت تأثير نشر مقاالت راديكال و ليبرال در سال بود، آن
 اين قوانين هرگونه نقدی را بر اصول كلى دين ٢برای نمونه اصل . تر كردمراتب سخت

در اين . كردهای تک تک اديان ممنوع مىبدون در نظر داشتن نظرات و آموزش
ی تحرير در آورد و ارتباط ماركس يک سری مقاالت را در نقد قوانين سانسور به رشته

  ٣.پرده برداشت" وريسم هوالناکتر"از آن به عنوان 

گذارد كه يک دولت تنها زمانى به های خود بر اين نكته انگشت مىوی در نوشته
كند كه دين را نفى و فلسفه را در صورت يک نهاد خردمند، بى همتا و همگانى جلوه مى

شود كه انبوه شهروندان از قوانين مصوبه به از اين پس ممكن مى. خود ادغام سازد
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به نظر وی تنها يک چنين دولتى قادر به تحقق منافع . وان قوانين خويش پيروی كنندعن
شود، حتا اگر بخشى از شهروندان به مخالفت با آن در بيايند و در جايگاه عمومى مى

وی نه تنها دانش خواندن و نوشتن را برای همگان ضروری . اپوزيسيون آن قرار بگيرند
-خواهند، بخوانند و آنچه را مىخواند كه آند و مجاز مىشمرد، بلكه همگان را آزامى

نگار موظف به پيروی از ی ماركس، روزنامهبنا بر عقيده. خواهند، بنويسندچه را كه مى
اما منظور وی خرد يک فيلسوف به خصوص نيست زيرا هر عالمى منتقد . خرد است

 اين ترتيب، ماركس از كثرت و  به١.پنداردخود را طبعًا فاقد توان كارشناسى و خرد مى
آزادی مطبوعات دفاع و تصميم بر سر آن چيزی كه خردمند و يا غير خردمند است، 

  : كندبه شرح زير به افكار عمومى واگذار مى

آن دارای من . واقعيت عمومى است، آن از آن من نيست، آن از آن همگان است»
   ٢«. ذهن فردی من استمالكيت من شكل است، آن. است، من دارای آن نيستم

شود كه ماركس پيداست كه از اين منظر دستگاه سانسور فاقد صالحيت محسوب مى
  :  سازدرا به شرح زير مستدل مىآن

ی يک ملت يافتهی روح ملت است، اعتماد تجسممطبوعات آزاد همه جا چشم گشوده»
كند، فرهنگ مىگو كه تک تک افراد را با دولت و جهان متصل به خود، باند سخن

-را ايدهانضمامى كه نبردهای مادی را به نبردهای ذهنى تعبير و پيكر خشن مواد آن

پروای يک ملت در برابر خود و قدرت اعتراف آن اعتراف دينى بى. كندآليزه مى
بيند ی روحى است كه در آن يک ملت خود را مىآن آينه. معموًال رهايى بخش است

تواند به آن روح دولت است كه مى. ين شرط خردمندی استی خويشتن اولو مشاهده
جانبه و آن كًال متنوع، همه. صورت عطر مادی در هر كلبه به خوبى پخش شود

گيرد و هرباره ال است كه همواره از واقعيت سرچشمه مىآن جهان ايده. خردمند است
  ٣«.گرداندشده به آن باز مىتر را كه از نو اشباع يک روح غنى
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جا نقش مطبوعات آزاد را به كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
های جوان مستقل ی هگل و اعتقاد هگلىی ملت با دولت كه بنا بر فلسفهصورت واسطه

پيداست كه از اين منظر، دستگاه . سازدی بورژوايى و خانواده است، برقرار مىاز جامعه
ی تشكيل يک شود و ايدهی دولت با ملت مىل در رابطهسانسور منجر به اختال

در يكى از همين مقاالت ماركس . كندرا نقش بر آب مى" يافتهی عرفى و آشتىجامعه"
دهد كه اگر به يک انقالب ذهنى ماديت ندهد، بعدًا انقالب به دولت حتا هشدار مى

  ١.دهدمادی به دولت ذهنيت مى

های جوان خواهان اين بود كه دولت آلمان اوم تفكر هگلىماركس در تدبه اين ترتيب، 
جهت ممانعت از يک انقالب خشونت آميز مانند انقالب فرانسه، فلسفه را در خود 
ادغام سازد، قوای مقننه، قضائيه و مجريه را منطقى سازمان دهد و قوانين عرفى را نه با 

جا كه نه از آن. تصويب برساندرجوع به دين بلكه با استناد به خرد متكامل كند و به 
آمد، نه كشمكش نظری اعضای راديكال با اعضای ماركس در برابر سانسور كوتاه مى

يافت و نه بورژوازی  پايان مىليبرال هيئت تحريريه پس از توقيف مكرر روزنامه
ضعيف آلمان حاضر بود كه بدون چون و چرا از اهداف اين روزنامه دفاع كند، در 

گيری با قوای اجرايى باال گرفت و منجر به استعفای ماركس از مقام سردبيری نتيجه در
   ٢.شد

ی راين سر باز زد و انتشار ی انتشار روزنامهچندی نگذشت كه دولت از تجديد پروانه
های جوان به از اين پس ماركس همراه با يكى ديگر از هگلى. آن نيز به كلى پايان يافت

ها پس از آن. های آلمانى و فرانسوی را ريختی انتشار سالنامههنام آرنولد رويگه برنام
ی چند نامه به اين نتيجه رسيدند كه بهترين جا برای انتشار آن شهر پاريس مبادله
در اين زمان فضای سياسى پاريس نسبتًا ليبرال بود و بسياری از فعاالن سياسى . است

-هايى كه به رويگه مى در يكى از نامهماركس. جا نقل مكان كرده بودندآلمانى به آن

نگاری را مسبب با وجودی كه وی شغل روزنامه. داردنويسد، از يأس خود پرده بر مى
كند كه از اين طريق شمارد، اما بر اين نكته نيز تأكيد مىافزايش آگاهى سياسى خود مى
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مين دوران  در ه١.غير ممكن است" های خردگرا و عرفىكانون از انسان"تشكيل يک 
نويسد، از اوضاع ی ديگری كه به رويگه مىكند و در نامهماركس به هلند سفر مى
به اين صورت كه هلند، فرانسه و پروس يک شباهت . داردوخيم سياسى پرده بر مى

ديگر دارند زيرا هر سه دولت شنل ليبراليسم را در آورده و بسيار هوالناک با هم
ی گيرد كه اين آيندهماركس سپس نتيجه مى. اندريان كردهاستبداد منفور را به كلى ع

   ٢.گيردانقالب است كه پيش چشمان ما شكل مى

 آميزی بود، يعنى پراكسيس انقالبى و در حالى كه ماركس شاهد چنين وقايع خشونت
های جوان در پيروی از كرد، اما تئوری هگلىرا در تجربه مشاهده مىسركوب آن

ی ی مستقل از جامعهليستى هگل معتقد بود كه دولت يک مقولهآی ايدهفلسفه
را به سوی ی آزادی قانع كرد و آنبورژوايى و خانواده است، دولت را بايد از ايده

جا تئوری با پراكسيس در پيداست كه اين. كسب فلسفه و تصويب قوانين خردگرا راند
نتقادی ديالكتيک هگل، يعنى نقد تناقض قرار داشت و فراروی از اين تناقض، بازنگری ا

ی به بيان ديگر، مقوله. كردی بورژوايى در دولت را ضروری مىادغام خانواده و جامعه
نفى نفى به عنوان دستور تفكر ديالكتيكى فقط محصول يک حركت ناب فكری و تنها 

ی به يک شكل جنجالى و اسرارآميز از حل تضاد بود كه هگل را در توجيه جامعه
جا حل تضاد يک شكل در حالى كه اين. كردی بورژوايى محق مىيافتهالح آشتىاصط

گرفت، تنها وقوع يک انقالب مادی بود كه منجر به فراروی از ظاهری به خود مى
  . شدتضادهای واقعى مى

فويرباخ را مطالعه " ماهيت مسيحيت"نگاری كتاب ماركس در همان دوران روزنامه
با وجودی كه ماركس ارادت . ی ماترياليستى وی قرار گرفتفهكرد و تحت تأثير فلس

آيد، های وی به رويگه بر مىطوری كه از نامهكرد، اما آنخود به فويرباخ را انكار نمى
شمرد زيرا به ی هگل فقير مىی فويرباخ را غير سياسى و نسبت به فلسفهوی فلسفه

ی فويرباخ با ديالكتيک بود كه ا، رابطههافزون بر اين. دادطبيعت زياد از حد بها مى
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ی خود را از طريق به اين صورت كه فويرباخ فلسفه. پذيرفترا كًال نمىماركس آن
جا كه محصول تفكر ديالكتيكى هگل، يعنى متكامل كرده بود و از آن" ی حسىمشاهده"

خ نفى نفى شد در نتيجه فويربايافته در واقعيت مشاهده نمىی خردمند و آشتىجامعه
با تمامى اين . كردشمرد و رد مىديالكتيكى را متدولوژی تكامل يک دين اين جهانى مى

از آن زمان كه ماركس با برخى از . وجود ماركس مشتاق همكاری با فويرباخ بود
آرشيو "ی اين را داشت كه با همكاری وی و برونو بائر مقاالت فويرباخ آشنا شد، انگيزه

نگاری اين پروژه البته ناكام ماند، زيرا در دوران روزنامه. سيس كندرا تأ" ئيسمآته
  . ی دوستى ماركس با برونو بائر به داليل اختالفات نظری به كلى خراب شدرابطه

فال، به شهر ماركس در اين دوران برای ازدواج با همسر آتى خود، جنى فون وست
در اين ارتباط . ی حق هگل شدلسفهجا مشغول به نقد فناخ نقل مكان كرد و آنكريتس
به اين . گذاشتی ماترياليستى فويرباخ ابزار نقد را به خوبى در اختيار وی مىفلسفه

ی رفرم تزهايى درباره"و " ماهيت مسيحيت"عبارت كه فويرباخ در آثار خود و از جمله 
جا پرده از اين. به هگل انتقاد داشت كه وی سوژه و ابژه را جابجا كرده است" فلسفه
ی همه  شود كه به صورت يک حركت از تفكر آليستى هگل برداشته مىی ايدهفلسفه

جا كه گيرد و از آنها در نظر مىی متقابل و نفى آنمسائل را با در نظر داشتن نقطه
دار نيست، در نتيجه به نظر فويرباخ مربوط به محصول اين تفكر محسوس و معنى

   ١.شودسوب مىجنجال و غير واقعى مح

ی جابجايى سوژه با ابژه را در ارتباط با ی دكترای خود مسئلهالبته ماركس در رساله
را به داليل شغلى به صورت  اما آن٢آليستى كشف كرده بود،ی ايدهتكامل دين و فلسفه

به اين ترتيب، اين كشف فلسفى به حساب فويرباخ . ی تحقيقاتى دنبال نكرديک پروژه
افزون بر . ی حق هگل پرداختد و ماركس نيز با استناد به وی به نقد فلسفهگذاشته ش

اين، ماركس از بدو فعاليت تحقيقاتى خود تمايل به ماترياليسم داشت، اما تا كنون تحت 
از اين پس، ماركس يک . نوشتهای جوان مقاالت خود را مىتأثير مباحث هگلى

ی ن اساسى كشورهای اروپايى و اياالت متحدهی گسترده را پيرامون تاريخ قوانيمطالعه
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وی . چنين آثار روسو، منتسكيو و مكياولى را دوباره مرور كردآمريكا آغاز و هم
ی اعيان و اشراف فئودالى نه فقط از طريق سرانجام به اين نتيجه رسيد كه حقوق ويژه

جا نيز سكون آنهای مها بر انسانها بر زمين، بلكه از حق مالكيت آنحق مالكيت آن
ی تسليحات جا مونوپل خشونت كه البته با استناد به حق ويژهاين. رشد كرده است

شود، يک نقش اساسى جهت پاسداری از مناسبات موجود بازی برای اشراف موجه مى
در حالى كه مناسبات حاكميت و بندگى در روستاها رشد كشاورزی و تجارت . كندمى

-ی نظامى اشراف بر شهرها مانع شكوفايى اقتصادی در آنطهكند، اما سلرا محدود مى

ی نوين به صورت بورژوازی به وجود به اين ترتيب، در شهرها يک طبقه. شودجا نمى
به اين ترتيب، توازن قوای . آيد كه البته تحت مونوپل خشونت اشرافى قرار داردمى

گردد كه البته همواره گون مىنظامى ميان شهر و روستا رفته رفته به نفع بورژوازی دگر
جا ماركس اين. شودهای محلى و جنگ ميان قوای شهری و روستايى مىمنجر به قيام

 ميالدی و تجربياتى تاريخى در ١٨٣٠برای نمونه از انقالب كانتون زوريخ در سال 
به اين عبارت كه دولت انگلستان در برابر قوای شهری . كندانگلستان و فرانسه ياد مى

دارد، كند و سلطنت را از طريق رشوه و مذاكره با بورژوازی محفوظ مىنشينى مىقبع
آورد و منجر به در حالى كه دولت فرانسه مستقيمًا به سركوب بورژوازی روی مى

با تمامى اين وجود، نتيجه در هر دو حالت . شود ميالدی مى١٧٨٩انقالب در سال 
 و اعيان و اشراف فئودالى پيرامون حق مالكيت مشابه، يعنى يک ائتالف ميان بورژوازی

به اين ترتيب، از يک طرف، . شودخصوصى است كه از طريق قانون اساسى تضمين مى
گردد و از طرف توازن قوای سياسى بورژوازی با اشراف و اعيان فئودالى بر قرار مى

ين به وجود ی نوشود، زيرا حاكميت يک طبقهديگر، موضوع حاكميت ملى نيز منتفى مى
   ١.آيدمى

ی هگل، يعنى موضوع استقالل دولت از خانواده و پيداست كه از اين منظر فرضيه
 در حالى كه هگل ٢.گيردی بورژوايى اشكال اسرارآميز و جنجالى به خود مىجامعه

ی ايده"ی وحدت سوژه با ابژه، يعنى را نتيجهشمرد و آنشناخت خود را واقعى مى
ی ی حق هگل را در پيروی از نقد فلسفه، ليكن ماركس فلسفهخواندمى" مطلق
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 به بيان ديگر، ماركس بر اين ١.شماردماترياليستى فويرباخ نامحسوس و غير واقعى مى
ی بورژوايى نه تنها در دولت نفى نشده، بلكه دولت كند كه جامعهموضوع تأكيد مى

ذاتى  حق مالكيت درونبه اين صورت كه تضادها بر سر. ی آن استشكل دوگانه
شوند، در نتيجه ها از طريق قرارداد حل و فصل نشده و نمىجا كه آنهستند و از آن

ی خود به وجود آورده كه از ی بورژوايى، دولت مدرن را به صورت شكل دوگانهجامعه
بنابراين . طريق قوای مقننه، قضائيه و خشونت اجرايى مناسبات موجود را تحكيم كند

ی بورژوايى به صورت نافى رسد كه جامعهدر اين دوران به اين نتيجه مىماركس 
به اين معنى كه . كه در دولت نفى شده باشدماند، البته بدون اينخانواده پا بر جا مى

اند، اما به صورت ملت در دولت ادغام ها البته به شكل حقوقى شهروند در آمدهانسان
گيرد ، نفى نفى هگلى يک شكل استعالئى به خود مىپيداست كه از اين منظر. اندنشده

را كه حركت ديالكتيكى آن متوقف شده است، موجه " جهان وارونه"كه موجوديت اين 
  . كند

گرا و غير ی مثبتكند، نقد ماركس ريشهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ليدات ناب ذهنى و يک گيرد و از آن به صورت توی حق هگل را نشانه مىواقعى فلسفه

شمارد كه البته به صورت را شكلى مىزمان آنوی هم. دارددين اين جهانى پرده بر مى
. كندآليستى بر واقعيت واكنش و مناسبات و تضادهای ماهوی موجود را موجه مىايده

از . يافته و در نتيجه ابدی هستندمحصول خردمندی، آشتى" اوضاع موجود"انگاری كه 
آليستى هگل، يعنى ی ايدههای جوان به فلسفهس، برای ماركس موضوع نقد هگلىاين پ

را مستقيمًا يک گردد، زيرا وی آننيز منتفى مى) آكوموداتسيون(آشتى دين با فلسفه 
ی  به اين ترتيب، ماركس بر خالف نظريات سابق خود سوژه٢.خوانددين جديد مى

  : شماردی بورژوايى مىنواده و جامعهحقيقى را نه دولت، بلكه به شرح زير خا

ی بورژوايى با دولت به صورت يابد و مناسبات واقعى خانواده و جامعهايده مطلقيت مى»
ی بورژوايى شروط دولت خانواده و جامعه. شودها فهميده مىفعاليت تخيلى درونى آن

اما اگر ايده . ندشوپا مىكله] هگلى[ها در واقع فعال اند؛ اما در جنجال هستند؛ آن
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ی بورژوايى و خانواده تبديل به جامعه] يعنى[های حقيقى، جا سوژهمطلقيت بيابد، در اين
شوند، به معنای ديگر، لحظات غير حقيقى مى] يعنى" [دردسرها، خودكامگى و غيره"

  ١«.ابژكتيو ايده

ز فويرباخ بر جا در پيروی اكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
از اين منظر نه دولت . گذاردی حق هگل انگشت مىجابجايى سوژه با ابژه در فلسفه

تواند فلسفه را در خود يعنى نه دولت مى. كندمستقل است و نه نقش سوژه را بازی مى
طور كه قبًال مد ادغام سازد و قوانين را از طريق خرد متكامل و تصويب كند و نه آن

ی جا فلسفهپيداست كه اين. د، به يک انقالب ذهنى ماديت ببخشدنظر ماركس بو
ی ی جامعهشود، زيرا دولت در واقعيت ابژههای جوان بى كلى بى اعتبار مىهگلى

  .ی حق مالكيت خصوصى استبورژوايى، يعنى ابژه

برد زيرا هگل برای توجيه خشونت دولتى مشخصًا به حق ماركس به اين مسئله پى 
را مد نظر دارد " قشر اصلى"در اين ارتباط هگل يک . كندصوصى استناد مىمالكيت خ

برای وی " خشونت اشرافى. "است" خشونت اشرافى"كه به گمان وی محق در اعمال 
برابر با باالترين درجه از خشونت است كه حق قتل دارد و غير قابل تقسيم و انحصاری 

ترين فرزند  انحصاری ارث به مسنابعاد مونوپل خشونت را هگل از طريق حق. است
مستقل از ثروت " مايورات"به اين معنى كه . كندشود، موجه مىكه مايورات ناميده مى
باشد، در نتيجه از مضرات جا كه نه قابل فروش و واگذاری مىدولت است و از آن

با به اين ترتيب، هگل . ماندتجاری، رقابت برای سود و تغيير شكل مالكيت آسوده مى
را به صورت روح نامتناهى " خشونت اشرافى"اعمال " مايورات"استناد به پايداری 

انگاری كه آن خشونتى كه از طريق قوای قضائى و اجرايى اعمال . كنددولت توجيه مى
از اين . شود، مجزا از منافع طبقاتى است و فقط تحقق منافع ملى را مد نظر داردمى

های گيرد كه انگاری فرای مقولهتقل به خود مىمنظر، دولت يک شكل ظاهرًا مس
ی بورژوايى قرار گرفته و تنها از منافع كلى ملت پاسداری مستقل مانند خانواده و جامعه

كه هگل با استناد به آن " مايورات"ی در برابر ماركس در همين مسئله. كندمى
يابد، به اين كند، مصداق تحقيقات خود را مىخشونت انحصاری دولت را موجه مى
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ترين به عنوان حق ارث، حق مالكيت خصوصى را در ناب" مايورات"صورت كه وی در 
  : آوردی حق هگل وارد مىكند و نقد خود را به شرح زير بر فلسفهشكل آن مشاهده مى

ترين فرزند به عنوان يک ای مانند حق ارث به مسنتعريف يک چنين ناقص الخلقه»
مالكيت خصوصى اصوًال اجتناب ناپذير است، زمانى كه انسان تعهد دولت سياسى به 

جا به كند، زمانى كه انسان دراينبينى قديمى را در يک معنى نوين تفسير مىيک جهان
دهد، يكى در تاالر دادگاه به يک چيز مانند مالكيت خصوصى يک معنى دوگانه مى
      ١«.صورت حق مطلق، يكى در تقابلش در سپهر دولت سياسى

گيرد كه باالترين رأس قانون اساسى، حق مالكيت به اين ترتيب، ماركس نتيجه مى
 به بيان ديگر، ٢.خصوصى و باالترين مرام دولت، حفاظت از حق مالكيت خصوصى است
ی يک ائتالف بورژوازی و اعيان و اشراف فئودالى در حق مالكيت خصوصى زمينه

شود كه با الكيت خصوصى سوژه محسوب مىاز اين منظر، حق م. اندسياسى را يافته
ی خود، يعنى دولت سياسى را جهت پاسداری از وجودش متكامل كرده آگاهى ابژه

سازد و يک به اين ترتيب، دولت قوای مقننه، قضائيه و مجريه را متشكل مى. است
اوم جا نه تنها در تدپيداست كه اين. گيردی بورژوايى به خود مىظاهر مستقل از جامعه

آليستى هگل نيز انكار ی ايدهی فلسفههای جوان نتايج بلكه اصوًال فرضيهی هگلىفلسفه
شود و نه از طريق نقد ای از خردمندی ديده مىبنابراين نه در دولت نشانه. شودمى

چيزی كه مد نظر دولت است و بر آن . را به سوی خردمندی راندتوان آندين مى
فع طبقاتى است كه البته از طريق حق مالكيت خصوصى مسبب راند، منادولت حكم مى

به بيان ديگر، دولت در واقعيت ابزار حقوقى، . يک شكل نوين از حاكميت شده است
جا حركت ديالكتيكى جامعه اين. ی بورژوايى و نه نفى آن استقضائى و اجرايى جامعه

  ٣.ت آن در تضاد استمختل شده و هگل به دولت يک استقالل نسبت داده كه با ماهي

از اين پس، برای ماركس روشن شد كه چرا دولت آزادی مطبوعات را محدود و قوانين 
های مردمى شنل ليبراليسم را كند، چرا دولت در برابر قيامدزدی را تصويب مىچوب

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٣٠٧ 
٢ Ebd., S. ٣٠٣ 
٣ Vgl. ebd., S. ٣١٢ 

 ٩٠ 

اندازد و برای حفاظت از منافع بورژوازی و اشراف و اعيان فئودالى به توجيه كنار مى
های جوان را ی هگلىتواند فلسفهآورد، چرا دولت نمىركوب نظامى روی مىدينى و س

را " های آزاد، عرفى و خردگراكانون از انسان"از آن خود سازد و با تحقق فلسفه يک 
پيداست كه از اين منظر موضوع انقالب ذهنى كه ماركس جهت . به وجود بياورد

آگاهى "مسئله ديگر . شود منتفى مىممانعت از يک انقالب مادی در نظر داشت، نيز
است كه آگاهى " جهان وارونه"نيست كه بايد دگرگون شود، بلكه خود اين " وارونه

  .آوردكذب را به وجود مى

های شگرف نظری جا با دگرگونىكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی درباره"ی وی با عنوان تهرا نيز در نوششويم كه مصداق آننزد ماركس آشنا مى

های ی هگلىاين نوشته اولين مانيفست ماركس در نقد فلسفه. يابيممى" مسئله يهود
چنين در دوران اقامت وی در كريتسناخ مدون شده شود كه همجوان محسوب مى

ماركس اين نوشته را در نقد دو مقاله از برونو بائر مدون كرد كه مربوط به حق . است
مسئله بر سر اين موضوع بود كه دولت . شدند يهوديان در دولت پروس مىاستخدام

زد زيرا هويت خود را در پروس از استخدام يهوديان در نهادهای دولتى سر باز مى
-با وجودی كه برونو بائر جدايى دين از دولت را ضروری مى. ديدتاريخ مسيحيت مى

ی  نهادهای دولتى از دو جنبهشمرد، اما درخواست يهوديان را جهت استخدام در
اول به اين دليل كه يهوديان حاضر به صرف نظر از ايمان خود : كردمتفاوت رد مى

دوم به اين دليل كه . نيستند، در حالى كه دولت پروس يک دولت مسيحى است
يهوديان دچار خودپسندی و يک هويت دينى و ملى هستند، زيرا اسرائيل را وطن واقعى 

به اين ترتيب، برونو بائر از يک طرف، يهوديان را مسبب وضعيت . دداننخود مى
گرفتند و ها بودند كه از دولت مسيحى فاصله مىشمارد زيرا آناجتماعى خودشان مى

ديد كه دولت خود را از تمامى از طرف ديگر، تنها راه رهايى شهروندان را در اين مى
ی جا برونو بائر بر صحت فلسفهر، اينبه بيان ديگ. های دينى آزاد سازدداوریپيش
كند و اميدوار است كه دولت فلسفه را از آن خود ساخته و های جوان تأكيد مىهگلى

  .  با خردمندی جامعه را سامان دهد
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وی نخست بر . كندی متفاوت مقاالت برونو بائر را نقد مىجا از دو جنبهماركس اين
بائر ميان رهايى سياسى و رهايى انسانى تميز گذارد كه برونو اين كمبود انگشت مى

جا كه ماركس در پيروی از فويرباخ دليل نفوذ دين را در ماهيت يک  از آن١.دهدنمى
ها را نيز در ماهيت دولت ديد، در نتيجه موازی با اين اصل، بندگى انسانكمبود مى
 دوگانه را به نظر ماركس دولت فقط يک واسطه است كه يک زيست. يافتسياسى مى

به اين صورت كه دولت تحت مفهوم حقوقى شهروند، تفاوت . كندها تحميل مىبر انسان
سازد، در حالى كه در ها يک كانون سياسى مىی آنها را انكار و از مجموعهانسان
ها جا اما انساناين. ها تاجر، مالک و كارگر روزمزد هستندی بورژوايى انسانجامعه

كند، در نتيجه جا كه دولت از اين كانون اقتصادی حفاظت مى اند و از آنكامًال نابرابر
پيداست كه تحت . شماردماركس نيز كانون سياسى را يک دموكراسى غير واقعى مى

توانند شهروند محسوب شوند و با كسب حقوق مساوی، شرايط موجود يهوديان نيز مى
  . ها ممكن استرهايى سياسى آن

 تا ١٩٧١(اد ماركس به برونو بائر با استناد به قانون اساسى فرانسه ی دوم انتقجنبه
به اين دليل كه برونو بائر از يک طرف، تساوی حقوق . شودمستدل مى)  ميالدی١٩٧٣

كرد و از ها در انتخابات را انكار مىسياسى يهوديان، يعنى حق شركت فعال و منفعل آن
ها، يعنى آزادی، مالكيت، برابری و نطرف ديگر، درخواست تساوی حقوق انسانى آ

دهد و در اين ارتباط ماركس ميان شهروند و انسان تميز مى. شمردامنيت را مردود مى
خواند كه البته در تناقض  خودپسند مىمانيفست حقوق بشر را، مانيفست حقوق انسان

- عريان مىجا دوباره نقش دولت سياسى به عنوان واسطه  اين٢.آشكار با نوع بشر است

. گردد، زيرا آن از طريق قانون اساسى موظف شده است كه از نظم موجود حفاظت كند
را فقط يک ابزار حقوقى، قضائى و اجرايى ) ابژه(به اين ترتيب، ماركس دولت سياسى 

از اين منظر، با . شماردمى) سوژه(ی بورژوايى جهت تحكيم و تضمين مناسبات جامعه
ی بورژوايى دگرگون گشته، كل سياسى و قرون وسطايى به جامعهانقالب فرانسه البته ش

جا كه  از آن٣.ها پاره شده استاما تمامى زنجيرهای خودپسندی نيز برای انسان
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ی آن است، در نتيجه دولت نيز همين ی بورژوايى سوژه و دولت سياسى ابژهجامعه
كند، در را تصويب مىشمارد و برايش قوانين مناسب انسان خودپسند را شهروند مى

  .ی وارونگى جهان واقعى و در تضاد با نوع بشر استحالى كه خودپسندی نشانه

با وجودی كه ماركس در اين دوران هنوز دست به مطالعات منظم اقتصادی نزده بود، 
جا از پول به وی اين. كردی بورژوايى را به خوبى مشاهده مىاما تضادهای جامعه

ها از ی انسانمراوده. راندها حكم مىكند كه بر انسانانه ياد مىصورت يک ماهيت بيگ
شوند، گيرند، زنان تبديل به اشيا شده و در بازار حراج مىطريق اشيا تجاری شكل مى

وی از . كنندرا عبادت مىها آندر حالى كه پول شكل قدسى به خود گرفته و انسان
كنند و ها نمىهم كار ديگری به غير از اينگيرد كه يهوديان همين موضع نيز نتيجه مى

 ١.ها نيز بايد در يک دولت مسيحى به رسميت شناخته و رعايت شودحقوق سياسى آن
به اين صورت كه . ماركس اما از طرف ديگر، در پى دگرگونى انقالبى نظم موجود است

مكن شده و بايد مناسباتى را به وجود آورد كه اصوًال خودپسندی و يهودی بودن غير م
 به اين ترتيب، ماركس انقالب فرانسه را يک انقالب ٢.ها به رهايى دست بيابندانسان

ی بورژوايى در جا جامعهاين. داند، زيرا كه فقط محدود به سياست شده استناتمام مى
كه اين اجزا به بند نقد كشيده و شود، بدون ايناجزای سياسى و اقتصادی متمايز مى

ی اين انقالب، يعنى حفاظت از  ماركس دليل اين كوتاهى را در فرضيه.منقلب گردند
را به شود كه آن و از اين بابت، خواهان تعميق انقالب مى٣يابدحق مالكيت خصوصى مى

  :خواندشرح زير انقالب دائمى مى

ی وار به صورت دولت سياسى از درون جامعهجا كه دولت سياسى خشونتآن(...) »
جا كه خودرهايى انسانى جهت تحقق خويش تحت شكل شود، آنولد مىبورژوايى مت

تواند و مجبور است كه تا لغو دين، تا انهدام كند، دولت مىخودرهايى سياسى تالش مى
مانند لغو مالكيت خصوصى، به ] دولت[دين پيشروی كند، اما تنها به اين صورت كه 

روی لغو زندگى به سوی گيوتين پيشحداكثر، به مصادره، به ماليات تصاعدی و مانند 
در لحظات احساس مختص به خود مناسبات زيست سياسى خويش، يعنى ] دولت. [كند

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٣٧٢ 
٢ Vgl. ebd., S. ٣٧٧ 
٣ Vgl. ebd., S. ٣٦٩ 
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را جهت خردكردن جستجو و خود را به صورت زيست ی بورژوايى و اجزا آنجامعه
قادر به ] زمانى[تنها ] زيست سياسى. [كندها تأسيس مىنوع واقعى و بدون تضاد انسان

وار در برابر مناسبات زيست خويش اقدام و ر است كه از طريق تضاد خشونتاين كا
  ١«(...)به اين ترتيب، انقالب را دائمى اعالم كند 

جا ديگر هيچ خبری از يک انقالب كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
. ی بسازدذهنى نيست كه دولت از آن بهره برده و مانعى در برابر يک انقالب ماد

ی ماترياليستى فويرباخ ی خود با استناد به فلسفهگسست ماركس از نظريات گذشته
آليستى هگل ی ايدهدر فلسفه) محمول(شود كه بر جابجايى سوژه با ابژه مستدل مى
از اين پس، موضوع ماركس يک انقالب سياسى است كه كليت . گذاردانگشت مى

-  و بنابراين در برابر شرايط زيست خود نيز اقدام مىی بورژوايى را در بر گرفتهجامعه

" جهان وارونه"ی طبقاتى را به صورت يک به اين صورت كه انقالب نه تنها جامعه. كند
 البته ٢.كندفراروی مى" آگاهى از جهان وارونه"زمان از دين به صورت منقلب، بلكه هم

ی انقالب  سوژه٣.راندخن مىماركس در همين مضمون از مفهوم انقالب اجتماعى نيز س
ی حق پيشگفتار ـ نقد فلسفه"اجتماعى پرولتاريا است كه ماركس برای اولين بار در 

   ٤.دارداز آن پرده بر مى" هگل

  

  

  

                                                 
١ Ebd., S. ٣٥٧ 

كند و با انحالل واقعيت وارونه كه دين  بلكه از طريق زمين زندگى مىدين فى نفسه بى معنى و نه از طريق فلک، »٢
 «ريزدتئوری آن است خود به خود فرو مى

Ebd., S. ٤١٢ 
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritische Randgelossen, in: MEW Bd. ١, S. ٣٩٢ff., Berlin 
(ost), S. ٤٠٩ 
٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rectsphilosophie – Einleitung, in: 
MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost), S. ٣٩١, und 
Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin 
(Ost), S. ٧٧ 
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  :نتيجه

های جوان به مضمون انقالب ی هگلىماركس پس از گسست تئوريک از فلسفه
به اين ترتيب، وی از . بى پى برداجتماعى و ديالكتيک تئوری انتقادی با پراكسيس انقال

ی طبقاتى پرده ی عملى جديد جهت دخل و تصرف در حركت واقعى جامعهيک فلسفه
جا كه آموزش ماركس از تكامل از آن. ی خودآگاه آن پرولتاريا استبرداشت كه سوژه

. دهد، در نتيجه اين دانش نيز انتقاد پذير و قابل تكامل استگزارش مى" دانش مثبت"
. دليل پايداری تئوری انتقادی و انقالبى وی را نيز بايد در همين اصول جستجو كرد

های فلسفى، سياسى، های ماركس تا كنون معتبر هستند و در رشتهبنابراين اگر آموزش
شود، نه به دليل ها استفاده مىشناسى، روانشناسى و اقتصادی از آننگاری، جامعهتاريخ

ه به دليل مصداق متدولوژی تحليل و پايداری ماترياليسم سازی از وی بلكاسطوره
  . تاريخى ـ ديالكتيكى در برابر انتقاد است

های شگرفى شده و با دوران حيات ی بورژوايى دچار دگرگونىپيداست كه جامعه
به اين صورت كه ما در دوران معاصر ديگر نه با مجلس . ماركس به كلى متفاوت است

ها را مستقيمًا با اعيان و اشراف فئودالى سر و كار داريم كه انساناقشار و اصناف و نه 
در حالى كه در جوامع مدرن اشكال متفاوت احزاب مردمى و . كشندبه بندگى مى

اند و دولت يک شكل هژمونيک به خود گرفته است، اما نظام رفرميست به وجود آمده
ها را در توليد اجتماعى انسانی مسلط توليد ثروت و بازداری به صورت شيوهسرمايه

ی مالى است ها، تكامل سرمايهافزون بر اين. كشدسطح جهان به بردگى كار مزدی مى
كه ظاهرًا مستقل از اقتصادی واقعى و غير قابل كنترل شده و در سطح جهان منجر به 

به بيان ديگر، با وجودی كه . شودهای اقتصادی و انهدام محيط زيست مىبحران
خود "داری اشكال نوينى به خود گرفته است، اما ماهيت آن هم چون گذشته بر مايهسر

عظمت فعاليت تئوريک ماركس نيز مشخصًا در . استوار است" ارزش افزايى ارزش
-داری را به بند نقد درونهمين جا است كه شكل را از ماهيت مجزا و ماهيت سرمايه

جوع به تئوری انتقادی و انقالبى ماركس ممكن بنابراين با ر. كشدكننده مىذاتى و نفى
ی عملى امروزی برای جنبش كارگری و كمونيستى و شركت در است كه يک فلسفه
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سازی و جا بى مورد بودن اسطورهپيداست كه اين. پراكسيس نبرد طبقاتى متكامل كرد
  . شودهای ناجور از تجربيات انقالب اكتبر نيز هويدا مىبردارینمونه

ی بعدی در رابطه با تاريخ نبرد طبقاتى جهت رهايى بشر است كه تا كنون با نكته
های كنونى در مضمون ماركسى به بيان ديگر، تمامى تالش. شكست مواجه شده است

البته اين موضوع فقط . انداند كه با ضد انقالب مواجه شدههای ناتمام بودهآن انقالب
شود كه منجر به استقرار حكومت نمى" ار عربىبه"شامل تجربيات قيام بهمن و نتايج 

های اند بلكه استقرار حكومتهای طوالنى در منطقه شدهدينى در ايران و جنگ
زمانى . گيرددينى مانند دولت استالينى را نيز در بر مىماركسيست ـ لنينيست و شبه

ی ظيفهی مركزی حزب كمونيست شوروی گرفته تا سرباز نظام وكه از اعضای كميته
شوند، زمانى كه حدود ارتش سرخ به اتهام انحراف از ماركسيسم ـ لنينيسم اعدام مى

های اعدام سپرده و يا از طريق كار اجباری و سؤ تغذيه سه ميليون كمونيست به جوخه
توان اين وقايع منفور تاريخى را با استناد به آثار رسند، ديگر نمىدر گوالک به قتل مى

به بيان ديگر، تاريخ نبرد . اند، موجه كردهت رهايى انسان مدون شدهماركس كه در ج
سازی از ی اسطورهاز اين منظر، انگيزه. طبقاتى تا كنون، همچنين تاريخ ضد انقالب است

ای عمل جا اسطوره به صورت يک فيلتر رسانهاين. شودانقالب اكتبر نيز مشخص مى
 به اصطالح مثبت و دلپسند را  به افكار كند كه از كليت واقعيت تنها آن آثارمى

  .گرددبرداری آسان مىها نمونهعمومى انتقال دهند كه با رجوع به آن
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زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ 
  ١ديالكتيكى

  
ای است، كه سوسياليسم چيز ساده"سازد كه برتهولد برشت به درستى برجسته مى

ی تئوريک و هادر اين يک جمله مشكالت تمامى تالش!". انجام آن سخت است
های سياسى كه تا كنون جهت تدارک انقالب اجتماعى و استقرار سوسياليسم فعاليت

گذرد كه فعاالن هم اكنون حدود يک قرن و نيم مى. شوداند، خالصه مىانجام شده
جنبش كمونيستى امكان آشنايى با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را دارند و 

ی جامعه" حركت واقعى"كه وی از " دانش مثبت"اد به آن قادر هستند كه با استن
ی عملى جهت شركت در پراكسيس نبرد بورژوايى متكامل كرده است، به يک فلسفه

با وجود اين امكانات، اما بيگانگى فعاالن جنبش كمونيستى با . طبقاتى دست بيابند
ين واقعيت را بايد در دليل ا. تئوری انتقادی و انقالبى ماركس واقعًا حيرت انگيز است
ها كشفيات تئوريک ماركس آن آوارهای ايدئولوژيک جستجو كرد كه در زير آن

از جمله بايد از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم ياد كرد كه تحت تأثير . اندمدفون شده
در حالى كه ماركس با . آثار انگلس متأخر و مكتوبات سياسى لنين متكامل شده است

" حركت واقعى"تمامى تصوران متافيزيكى را از " پراكسيس"ديالكتيكى تكامل مفهوم 
ها پرده زدود و از آن به صورت محصول فعاليت آگاه انسان" يافتهجهان موضوعيت"

هگل كرد و ظاهرًا به " یحركت ايده"را جايگزين " حركت ماده"برداشت، ليكن انگلس 
ها نگاری مستقل از آگاهى انساناز تاريخ دست يافت كه ا" ماترياليستى"يک روند 

آورد و به سوی است و به صورت اجتناب ناپذير و ابژكتيو جهان واقعى را به وجود مى
  .شوديک سرنوشت محتوم به نام سوسياليسم سپری مى

                                                 
های گرايش ماركسيست"ه از طريق ك" احيای ماركسيستى"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .   در كلن برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٣ نوامبر ٢٣ و ٢٢در تاريخ " انقالبى

 ١٠٠

ی خطای فلسفى انگلس متأخر شد و ديالكتيک غير برای اولين بار لوكاچ  متوجه
 ٢ چندی بعد كرش از طريق نقد آثار كائوتسكى،١.ماركسى وی را به باد انتقاد گرفت

 و ٤ ريازانف از طريق نقد آثار پلخانف٣پانئكوک از طريق نقد آثار پلخانف و لنين،
متافيزيكى " ماترياليسم"ی نتايج فلسفى آن  متوجه٥گرامشى از طريق نقد آثار بوخارين

به همين مقدار . كشيدندها در پيروی از انگلس متأخر با خود يدک مىشدند كه آن
های متافيزيكى سهمگين آن پراكسيس سياسى است كه تحت تأثير انرژی اين تئوری

ی جنبش از آن پس كه حزب بلشويكى موفق به مصادره. شودموجه و فعال مى
كارگری، سرنگونى رژيم تزاری و كسب قدرت سياسى در روسيه شد، لنين و تروتسكى 

- ها مىكردند و از آنگر احزاب كمونيست تجويز مىتجربيات انقالب اكتبر را برای دي

. ی عمل بلشويسم فعاليت سياسى خود را منظم سازندخواستند كه در پيروی از فلسفه
مدون " در مورد انقالب روسيه"ای را با عنوان در اين ارتباط روزا لوكزامبورگ مقاله

  :  اكتبر موضع گرفتبرداری از تجربيات انقالبكرد و به شرح زير در برابر نمونه

ی خود داريم، تنها كمى از رهنماهای بزرگ هستند كه آن چيزی كه ما در برنامه»
ی جايى كه اقدامات بايد جستجو شوند، به طور عمده روحيهدهند، آنسمت را نشان مى

را صادر كند، تواند دستور آنمنفى، يعنى تخريب، انسان مى] (...) شوداحساس مى[منفى 
تنها تجربه قادر . سرزمين نو، هزاران مشكل. ی مثبت برای سازندگى، يعنى روحيهاما نه

تنها زندگى بى پروای خشمگين به . های جديدی را بگشايداست كه تصيح كند و راه
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Grundprobleme des Marxismus, S. ٥ff., in: Verlag für Literatur und Politik, SW ٦١, 
Wien, Berlin, S. ٩ 
٥ Vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis – Eine Auswahl, Christian 
Reichers (Hrsg., Übersetzer und komentiert, Frankfurt am Main, S. ٢٢٨ ,١١٩ 
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پراكسيس، نيروی خالق را آشكار ساخته و تمامى . پاشدهزاران شكل نوين فرو مى
  ١«.كنداقدامات اشتباه را تصيح مى

كند، روزا لوكزامبورگ در پيروی از ماركس و ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
وی با استناد به نبرد . بر خالف لنين و تروتسكى دچار تصوارت متافيزيكى نيست

كند كه در طبقاتى، تجربيات روزمره و خودآگاهى كارگران بر اين نكته تأكيد مى
سمت و سوی " حركت واقعى"شوند و ىپراكسيس است كه اشتباهات گذشته تصيح م

  .يابدمنطقى خود را مى

سازد، روزا لوكزامبورگ بهترين شاگرد ماركس در اين گونه كه لوكاچ برجسته مىهمان
شد كه به درستى بر ماترياليسم تاريخى ـ دوران بود و تنها كسى محسوب مى

ات خود موفق به  به اين صورت كه ماركس در روند تحقيق٢.ديالكتيكى احاطه داشت
جا ديالكتيک نه تنها به معنى روش اين. ی بورژوايى شدجامعه" حركت واقعى"كشف 
به اين ترتيب، ماركس به . چنين منطق خود اين حركت استشناسى، بلكه و همشناخت

را به صورت ميانگين مناسبات متضاد طبقاتى و از يک كليت دست يافت و دانش آن
پيداست كه آن دانشى كه . قادی و ديالكتيكى متكامل كردطريق مفاهيم مجرد، انت

ماركس به عنوان ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى به آن دست يافت، مانند علوم ديگر 
ترين است و نه منطق آن كوچک) داروينيسم(آن نه مانند علم طبيعت ناب . نيست

به . الت شيميايى داردشباهتى با منطق معادالت رياضى و فيزيكى و يا با فعل و انفعا
نزد " حركت واقعى"جا است كه با علوم ديگر در اين" دانش مثبت"بيان ديگر، تفاوت 

. دهدذاتى گزارش مىی درونها، يعنى از وجود يک سوژهماركس از فعاليت آگاه انسان
كشد و تنها تحت تأثير آن است در حالى كه انسان تاريخ و فرهنگ خود را يدک مى

سمت و سوی منطقى خود " حركت واقعى"گيرد و يس نبرد طبقاتى شكل مىكه پراكس
  .  ها مقدر استيابد، علوم ديگر دچار دترمينيسم هستند و عاقبت حركت آنرا مى

                                                 
١ Luxemburg, Rosa (١٩٧٢ff.): Zur russischen Revolution, (Manuskript ١٩١٨), in derselbe: 
Gesammelte Werke. Hrsg.: Institut für Marxismus-Leninismus bei ZK der SED, Bd. ٤, 
S. ٣٣٢ff., Berlin, S. ٣٥٩f. 
٢ Vgl. Lukacs, Georg (١٩٧٨): Geschichte ….  Ebd., S. ٩٤ff., ٤٢٢ff. 
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" ماترياليسم"گذشت و لنين بايد نتايج سياسى آن البته بايد سه سال از انقالب اكتبر مى
كه به كرد، تا اينته بود، در تجربه مشاهده مىمتافيزيكى را كه از انگلس متأخر وام گرف

. برداری از انقالب اكتبر برای احزاب كمونيست دست بكشدعقل بيايد و از تجويز نمونه
های سوسياليستى در غرب و البته تحت به اين صورت كه وی بعد از شكست انقالب

ان از انقالب اكتبر، برداری فعاالن احزاب كمونيست تركيه، ايران و هندوستتأثير نمونه
ها موضع  در برابر آن"راديكاليسم چپ، بيمارى كودكى كمونيسم"ای با عنوان در نوشته

 و انقالبى جنبش كارگرى در هر جا با ماهيتى يكتاشود كه جا مدعى مىلنين اين. گرفت
صادى، هاى اقت گى ى طبقاتى وابسته به ويژه ى مبارزه اما شيوه، شود بر بورژوازى پيروز مى

 مستعمراتى هر كشور از  ـملى ـ و شرايط تاريخى تركيب سياسى و فرهنگى از يک سو
  ١.سوى ديگر است

با وجودی كه شكست انقالب اكتبر بر هيچ كس پوشيده نيست و با وجودی كه 
های متفاوت ها بر پراكسيس نبرد طبقاتى در آموزشگاهتأثيرات تاريخ فرهنگى ملت

های سياسى و احزاب كمونيست كه اند، اما تمامى سازمانعلوم انسانى مطرح شده
برداری از وقايع شود، مشغول به نمونهها از بلشويسم مشروب مىی عملى آنفلسفه

برداری فقط البته اين نمونه. انقالب اكتبر جهت توجيه فعاليت سياسى خود هستند
دهى بلكه شكل سازمانشود، نمى" انقالب سوسياليستى"محدود به تاكتيک و استراتژی 

ی انگاری كه در فقدان سوژه. گيردتازان پرولتاريا نيز در بر مىحزبى را به صورت پيش
ی كارگر است و با شكست سيادت تاز ناجى طبقهخودآگاه حزب به اصطالح پيش

جا جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم اين. سازدداری سوسياليسم را برقرار مىسرمايه
های مستأصل به - هويدا است و اين اتفاقى نيست كه ماركسيست ـ لنينيستكامًال

  .   شوندسوی تفسيرهای هگلى از آثار ماركس متمايل مى

آيد و ممانعت از تكرار برداری از انقالب اكتبر غير ممكن به نظر مىحال كه نمونه
چه "ش جا بالفاصله پرسهای شكست خورده ضروری است، پس اينتجربيات انقالب

                                                 
١ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): "Der linke" Radikalismus, die Kinderkrankheit im 
Kommunismus, in: Lenin-Werke, Bd. ٣١, S. ١ ff., Berlin (ost), S. ٧٨f. 
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ی ماركس به رويگه به شرح را در نامهشود كه ما پاسخ آن، مطرح مى"بايد چه كرد
  :   های جوان عبور كرده بودی هگلىيابيم، زمانى كه وی از فلسفهزير مى

-بنابراين منتقد مى. خرد هميشه موجود بوده است، تنها نه هميشه در شكل خردگرا»

را مبنا قرار داده و از اشكال خاص    پراكسيس تواند، هر شكلى از آگاهى تئوريک و
   ١«.ها را متكامل سازدواقعيت موجود، اشكال مطلوب و اهداف نهايى آن

جا نه از يک موضع انتزاعى كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ماركس خود برای . گيردای را از جای ديگری وام مىپردازد و نه نمونهبه پراكسيس مى

اوضاع "ی انتقادی است كه از نقد روند نقادی و اعتراضى، خالق است و اين انديشه
  .آوردرا به وجود مى" اوضاع مطلوب"، "موجود

شود كه اين اشكال خاص مورد نظر ماركس كه جا بالفاصله پرسش بعدی طرح مىاين
ا بپردازيم، چه هستند؟ هها مواجه هستيم و بايد به نقد آنما در دوران معاصر با آن

داری در ايران است كه به دليل تاريخ و فرهنگ كشور جا منظور همان نظام سرمايهاين
ی حاكم بازاری و به اين صورت كه طبقه. يک شكل اسالمى به خود گرفته است

روحانى جهت حفاظت از منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود دولت اسالمى را به وجود 
شود كه از طريق تها دولت فقط شامل قوای مقننه، قضائيه و مجريه نمىمن. آورده است

-كند، بلكه و همها يک نظام جنايتكار را تحميل مىها را منكوب و بر آنها انسانآن

-موضوع رابطه. دهدگيرد كه به يک چنين دولتى تن مىچنين آن ملتى را نيز در بر مى

به اين صورت . كندمطرح مى" ی حق هگلنقد فلسفه"ی دولت با ملت را ماركس در 
شمرد كه فاقد فرهنگ، عرف و های عامى مىای از انسانكه هگل ملت را مجموعه

- ها به صورت ملت متشكل مىپراكنده هستند و تنها تحت تأثير دولت است كه آن

-از آن پس كه ماركس از منظر جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم به نقد فلسفه. شوند

از منظر ماركس اين ملت .  حق هگل پرداخت، مشخصًا عكس آن را مطرح كردی
 ٢.ی به خصوص از آگاهىآورد، منتها با يک درجهاست كه دولت را به وجود مى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den "Deutsch-Französischen Jahrbüchern", Marx an 
Rüge, Kreuznach, im September ١٨٤٣, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٤٣f., Berlin (ost), S. ٣٤٥ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, 
Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost)  
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جا با ديالكتيک آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى مواجه هستيم كه از بنابراين ما اين
  . شود مى"اوضاع موجود"طرف ديگر، تبديل به موضوع نقد 

البته روش نقد ماركس منحصر به فرد و كامًال به خصوص است و آشنايى با آن 
به اين صورت كه . سازد كه ما با مسير تفكر انتقادی وی آشنا شويمضروری مى

آليستى هگل ی ايدهی تحصيل در برلين، تحت تأثير فلسفهماركس پس از آغاز ادامه
آليستى ی ايدهعبور بعدی وی از فلسفه. عبور كردقرار گرفت و از رومانتيسم آلمانى 

های جوان به وقوع پيوست و مصادف با اخذ ی هگلىهگل بود كه تحت تأثير فلسفه
سپس ماركس در . ی دكترا از دانشگاه ينا و آغاز همكاری با برونو بائر استدرجه

 قرار گرفت و از ی ماترياليستى فويرباخنگاری در كلن تحت تأثير فلسفهدوران روزنامه
آليستى شناسى ايدههای جوان عبور كرد و سرانجام عبور ماركس از انسانی هگلىفلسفه

فويرباخ و رويكرد ماترياليستى به ديالكتيک است كه البته مصادف با اقامت وی در 
محصول اين تحوالت شگرف متديک و آن . باشدپاريس و آغاز همكاری با انگلس مى

ه ماركس در اين دوران كوتاه تجربه كرد، تكامل ماترياليسم پراكسيس سياسى ك
  .  كندنيز ياد مى" دانش مثبت"تاريخى ـ ديالكتيكى است كه وی از آن به عنوان 

كند كه آن بنابراين آشنايى با مسير تفكر انتقادی و انقالبى ماركس برای ما ممكن مى
هايى كه در روند اند، از آن مقولهدهی سياسى وی پابرجا مانهايى را كه در انديشهمقوله

شود كه از اين پس، ممكن مى. اند، تميز دهيمتكامل آگاهى تئوريک وی دگرگون شده
اوضاع "شناسى ماركس آشنا شويم و از آن برای نقد ما با روش تحليل و عمق شناخت

تئوری از اين منظر، اگر ما تكاملى در . بهره ببريم" اوضاع مطلوب"و تكامل " موجود
انتقادی و انقالبى ماركس به وجود نياوريم، حداقل به دوران قبل از كشفيات تئوريک 

  .  گرديموی نيز باز نمى

ی نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى های بسيار بغرنج دربارهيكى از بحث
از های تئوريک و تفسيرهای ناجور ـ ديالكتيكى است كه اغلب اوقات منجر به كشمكش

جا موضوع قابل مالحظه فقط نقش اين. شودتئوری انتقادی و انقالبى ماركس شده و مى
چنين شامل روند ی سياسى ماركس نيست، بلكه و همتحوالت متديک در انديشه

به اين صورت كه هگل در اوايل در پى . شودآليستى هگل نيز مىی ايدهتكامل فلسفه
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 در حالى كه وی پس از كسب كرسى پروفسوری ی آلمان بود،دگرگونى واقعى جامعه
آليستى وی نيز يک شكل توجيهى به ی ايدهپرداز دولتى شد و فلسفهتبديل به نظريه

  . خود گرفت

وی پس از اتمام تحصيل در . كردهگل در دوران انقالب فرانسه در شهر ينا زندگى مى
ی  شلينگ يک نشريهی الهيات به فلسفه روی آورد و با همكاری هولدرلين ورشته

در اين دوران وضعيت اقتصادی، جغرافيايى و سياسى . كردفلسفى را منتشر مى
 ١٨٠٢با وجودی كه قانون اساسى كشور در سال . بار بودامپراطوری آلمان كامًال اسف

 حكومت اشرافى و فئودالى كه از قدرت ٣٠٠ميالدی به تصويب رسيده بوده، اما حدودًا 
های كلى آلمان شاخص. كردندراكنده بودند، كشور را اداره مىمركزی مستقل و پ
داری، عقب افتادگى اقتصادی، فقدان قوای قضائى، اجرايى و مالى استبداد عريان، برده

از طرف ديگر، جنگ فرانسه با دولت پروس آغاز شده بود كه اوضاع را . متمركز بودند
 كه هگل مكتوبات خود را در شهر ينا يعنى، در همان زمانى. كردتر از گذشته مىوخيم

  .  ها در جنگ بودهای شهر با قوای آلماننوشت، ارتش فرانسه در پشت دروازهمى

است كه وی با رجوع به آن " ی حق طبيعتفلسفه"موضوع مكتوبات هگل در شهر ينا 
ک به اين ترتيب، هگل ي. آوردی استعالئى كانت، فيشته و شلينگ روی مىبه نقد فلسفه

كند و به ی طبقاتى متكامل مىطرح جامع و گسترده را از حركت ديالكتيكى جامعه
نقش اجتماعى كار و مضمون نبرد مرگ با زندگى پيرامون تحقق آزادی و برابری 

و از بروز تضاد، نبرد " حركت واقعى"ی هگل از يک بنابراين فلسفه. بردها پى مىانسان
ذاتى هگل توان توجيه ی درونوجودی كه فلسفهبا . دهدو امكان آشتى گزارش مى

را داشت، اما وی در پى دگرگونى واقعى وضعيت آلمان و در جستجوی " اوضاع موجود"
به اين صورت كه وی جهت ممانعت از وقوع انقالب در آلمان و . آشتى اجتماعى بود

ی ادغام زهی يعقوبيان در فرانسه رخ داده بود، انگيآن وقايع ناگواری كه تحت سلطه
ی يعقوبيان، در حالى كه سركرده. آليستى خود داشتی ايدهاين تجربيات را در فلسفه

روسپير مدعى بود كه واقعيت بايد از طريق خرد اداره شود، هگل در برابر ادعا داشت 
تواند يک واقعيتى را اداره كند كه هنوز خودش خردمندانه گاه نمىكه خرد هيچ

شود كه واقعيت جا بالفاصله پرسش طرح مىپيداست كه اين. سازماندهى نشده است
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-اصوًال چيست؟ آيا واقعيت آن اوضاعى است كه وجود دارد و در تجربه مشاهده مى

كه واقعيت آن اوضاعى است كه بايد در آينده شود، يعنى واقعيت ابژكتيو است و يا اين
  به وجود بيايد، يعنى واقعيت سوبژكتيو است؟ 

كرد، گرفت و از واقعيت ابژكتيو عزيمت مىه كانت برای اولى موضع مىدر حالى ك
به اين صورت . كردهگل طرح دومى را در نظر داشت و بر واقعيت سوبژكتيو تأكيد مى

قرار داشت و از اين ) جان الک، ديويد هيوم(گرايى انگليسى كه كانت تحت تأثير تجربه
شود، بلكه به تجربه ه تنها با تجربه آغاز مىبابت، مدعى بود كه تمامى شناخت انسانى ن

را معين " خرد"از اين منظر، تنها تجربه است كه هم ابعاد مفهوم . يابدنيز خاتمه مى
ترين وجوه اثباتى را جهت توان سازد و هم از طريق استفاده از قوای حسى، محكممى

لى از خرد است كه ، آن شك"خرد ناب"نزد كانت . آوردبه وجود مى" خرد ناب"نقادی 
ی دوران كپرنيكى را پشت سر گذاشته، اين جهانى شده و ايمان دينى را به سلطه

درک سالم "را برابر با كانت آن" خرد" ليكن هگل در نقد مفهوم ١.خويش كشيده است
  .شود كه خرد چيز ديگری به غير از اين استخواند و مدعى مىمى" انسانى

مضمون واقعى خرد بايد به محتوای طبيعت معطوف به نظر هگل سوژه برای درک 
به اين صورت كه انسان مانند هر گياه و يا حيوانى بخشى از طبيعت است و يک . شود

-زند، گياه گل مىبرای نمونه تخم گياه جوانه مى. گذاردمسير تكاملى را پشت سر مى

شود، تكامل  مىبه همين منوال نيز حيوان زاده. شوددهد، صاحب ميوه و سپس فنا مى
اما انسان بر خالف گياه و حيوان قادر . شودكند و سپس فنا مىيابد، توليد مثل مىمى

به بيان ديگر، در حالى كه انسان در يک . است كه مسير تكامل خود را نيز متفكر شود
زمان نيز قادر برد، اما همواقعيت ابژكتيو، يعنى در زمان و مكان مشخص به سر مى

ا استفاده از خرد، هم تاريخ تكامل خود را بفهمد و هم مسير تكامل آتى خود است كه ب
شود و جا وجود يک واقعيت سوبژكتيو نيز موجه مىپيداست كه اين. را متفكر شود

اين سوژه، شناسا است كه . آيدآليستى هگلى به وجود مىی ايدهسوژه در مضمون فلسفه
جا منظور از واقعيت اين. يابددست مىدر يک حركت فكری به واقعيت سوبژكتيو 

                                                 
١ Vgl. Kant, Imanuel (١٩٧٦): Kritik der reinen Vernunft, Wilhelm Weischedel (Hrsg.), 
in: Werkausgabe ٣ Bände, Bd. I, Frankfurt am Main  
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است كه محسوس و قابل مشاهده نيست زيرا هنوز در " اوضاع مطلوب"سوبژكتيو آن 
آليستى ی ايدهی شناسا در فلسفهبه بيان ديگر، سوژه. واقعيت به وجود نيامده است

به اين . شود كه با واقعيت موجود در تناقض استهگل يک واقعيتى را متفكر مى
سازد زيرا به گمان وی را مستدل مى" اوضاع موجود"رتيب، هگل ضرورت دگرگونى ت

   ١.ها نيستندوجود و واقعيت ابژكتيو منطبق با امكانات خود آن

ی اين نظريه بر قانون طبيعت استوار است كه هر وجودی نفى خويش را نيز در فرضيه
 و پيداست كه از اين منظر، مواجه هستيم" حركت واقعى"جا با ما اين. پروردخود مى

جا سوژه اين. شودواقعيت ابژكتيو فاقد خرد است و تحقق خرد تبديل به يک وظيفه مى
-كه البته به صورت روح خودآگاه به آزادی رسيده است، هم توان شناخت قوای نفى

تواند با اتخاذ اراده، واقعيت موجود را چنان دگرگون سازد كه كننده را دارد و هم مى
منتها اين آزادی كه مد نظر هگل است، نه در . ک واقعيت ديگری را به وجود بياوردي

گردد، زيرا به نظر وی هيچ كس ی تفكر متحقق مىواقعيت ابژكتيو، بلكه فقط در حوزه
در جهان واقعى، حال بر تخت سلطنت نشسته و يا به زنجير بردگى افتاده باشد، آزادی 

ی تفكر است كه سوژه از يک طرف، به امكان و ط در حوزهبه بيان ديگر، فق. تام ندارد
آليستى را با استناد به حق برد و از طرف ديگر، مفاهيم ايدهضروت دگرگونى پى مى

ها، اشكال  به اين صورت كه شكل مستقيم ابژه٢.كندخودآگاهى خويش متكامل مى
نزد هگل روش و ابزار . ها نيستند و بايد در آينده به وجود بيايندواقعى و خردمند آن

به . نامدمى" كنندهی نفىفلسفه"و " روح اعتراضى"را تفكر، ديالكتيک است كه وی آن
بيان ديگر، ديالكتيک نزد هگل به معنى نفى آگاهانه، يعنى نفى تجربه و واقعيت ابژكتيو 
 است كه البته يک روح خالق دارد و از اين بابت، يک واقعيت ديگر كه همان واقعيت

  .سازدسوبژكتيو است، متكامل مى
                                                 
١ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٤): Wissenschaft der Logik, ٢ Bände, in: 
Jubiläumsausgabe in ٢٠ Bände, Bd. ٤ und ٥, Hermann Glockner (Hg.), Stutgart/Bad 
Connstatt, Ba. II, S. ٧ und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur Dialektik, 
Frankfurt am Main, S. ١٢٥  
٢ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٤): Wissenschaft der Logik, ebd., Bd. II, S. 
١٣f. und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ٢١٠ 
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يک نفى ی متفاوت دارد و مضمون اين حركت فكری نزد هگل ديالكتيک سه جنبه
ی ادراک ی اول آن، تفكر مجرد يا آن تفكری است كه از طريق قوهجنبه. دوگانه است

كه با در نظر داشتن امكان و ضرورت به اين صورت . فهمدواقعيت ابژكتيو را مى
ی دوم ديالكتيک، جنبه. بردذاتى نفى پى مىبه نيروی درون" اوضاع موجود"دگرگونى 

به اين معنى كه سرشت غيرواقعى و غيرخردمند . نفى خردگرای واقعيت ابژكتيو است
و شوند كنند، نفى مىهای سرسخت درک روزمره كه اوضاع موجود را تشريح مىمقوله

ای مفاهيم جنجالى و مثبت را از وجوهی سوم ديالكتيک است كه تكامل سرانجام جنبه
به اين ترتيب، هگل در يک حركت . گيرد كه از منظر سوژه خردمند هستنددر نظر مى
رسد و آن واقعيت سوبژكتيو را مى" اوضاع مطلوب"به " اوضاع موجود"فكری از 

آليستى، يعنى يک واقعيت كند كه مضمون يک واقعيت آتى و ايدهمتكامل مى
به بيان ديگر، ديالكتيک نزد هگل شامل يک تقابل ساده از تز با . ستغيرمحسوس ا

را به رسند، نيست كه ما مضمون آنتز كه سرانجام در حركت خود به سنتز مىآنتى
  :  يابيموی مى" یسيستم فلسفه"شرح زير در كتاب 

-ل مىها تأمی ادارک نزد تعيين ثابت و تنوع اش در برابر ديگریتفكر به صورت قوه»

. (...) كند؛ برای آن يک چنين تجريد محدود به صورت پا بر جايى و هستى اعتبار دارد
ی متناهى و عبور ی ادراک تعين شده فراروی از خود است، آن قوهديالكتيكىبٌعد 

ها را از  وحدت تعين شدهخردگرايى مثبت يا جنجال. (...) خويش به متقابل خود است
 كه حاوی انحالل و عبور از تعين نظر تأييد كنندهكند، يعنى ها استنباط مىمتقابل آن

ابعاد هر كنند، بلكه  منطق را مشخص نمىیجنبهاين جوانب، سه . (...) ها استشده
  ١«. هستند، واقعيت منطقى كه اصول هر مفهوم يا هر حقيقت استواقعيت منطقى

گذارد بر اين نكته انگشت مىجا كند، هگل اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
گرا كه وی در كه ديالكتيک انعكاس واقعيت منطقى است و آن مفاهيم جنجالى و مثبت

جا نزد ما تا اين. يک حركت فكری متكامل كرده، برابر با واقعيت و خردمند هستند

                                                 
١  Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٤): System der Philosophie, ٣ Bände, in: 
Jubiläumsausgabe in ٢٠ Bände, Bd. ١٠- ٨, Hermann Glockner (Hg.), Stutgart/Bad 
Connstatt, Bd. I, S. ١٨٤f. und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ٣٦١ 
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به اين صورت كه وجوه منفى واقعيت ابژكتيو در . هگل با منطق تضاد مواجه هستيم
جا كه اين مفاهيم از امكان يک گيرند و از آنبا مفاهيم خردگرا قرار مىكشمكش 

جا كه بنا بر قانون طبيعت هر چيزی نفى خود را دهند و از آنواقعيت آتى گزارش مى
شود و پرورد، در نتيجه در يک روند گذار از اين جوانب منفى عبور مىدر درونش مى

يابد كه مفهوم با ماهيت يكسان و از تضاد ىاين حركت ديالكتيكى تا زمانى ادامه م
به اين ترتيب، منطق تضاد نزد هگل از يک حركت ديالكتيكى ميان وجود، . فراروی شود

ی خودآگاهى دهد، در حالى كه مفهوم به صورت نتيجهمفهوم و ماهيت گزارش مى
  .  گيردسوژه، وساطت وجود با ماهيت را به عهده مى

طق هگل در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس جا جهت درک نقش مناين
كه، شرط وحدت مفهوم با ماهيت، تعميم اول اين: تأكيد بر دو نكته حائز اهميت است

ی خودآگاه بايد تبديل به ، يعنى سوژه"من سوژه"مفهوم است و يا به زبان خود هگل، 
-ی ايدهبا منطق تاريخ در فلسفهجا ما اين. شود" روح جهان"، يعنى تبديل به "ما سوژه"

-آليستى هگل مواجه هستيم كه به صورت سوبژكتيو، واقعيت ابژكتيو را به وجود مى

آليستى هگل در اشكال ی ايدهكه، منطق تضاد و منطق تاريخ در فلسفه دوم اين١.آورد
روح "در حالى كه منطق تاريخ يک شكل ممتد از تكامل . شوندمتفاوت متحقق مى

گيرد، اما منطق تضاد از يک حركت ديالكتيكى به صورت دورانى  را به خود مى"جهان
به اين عبارت كه مبدأ و مقصد اين حركت دورانى مشابه است، زيرا . دهدگزارش مى

 به بيان ديگر، حركت ٢.يايدشود و به همان مقوله خاتمه مىبا يک مقوله آغاز مى
انجامد، منتها اين وجود و دوباره به وجود مىكند دورانى ديالكتيک از وجود عزيمت مى

آخری، يک وجود ديگری است كه تحت تأثير مفهوم قرار گرفته و متكامل و خردمند 
جا با وحدت مفهوم با ماهيت، يعنى با وحدت روبنا با زيربنا در ما اين. شده است

                                                 
١ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie des Geistes, in: 
Jubiläumsausgabe in ٢٠ Bände, Bd. ٣, Hermann Glockner (Hg.), Stuttgart/Bad Connstatt, 
S. ٢٤ und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ٢٨ 

 و پراكسيس سياسى بلشويسم، در ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک): ٢٠١١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢
   ادامه، برلين٤٥ی آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
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" م منطقعل" برای نمونه هگل در كتاب ١.شويمآليستى هگل مواجه مىی ايدهفلسفه
  : دهدحركت دورانى ديالكتيک جهت فراروی از تضاد را به شرح زير توضيح مى

آن چيزی كه برای علم ماهوی است نه آنقدر كه يک چيز ناب، مستقيمًا آغاز بوده »
چنين آخری باشد بلكه كليت آن يک حركت دورانى در خود است كه در آن اولى هم

ًا آغاز از طريق اين پيشروی، آن چيزی را از بعد(...) چنين اولى گردد و آخری هم
دهد كه در اين تعيين اصوًال يک چيز مستقيم و مجرد بوده باشد، آن يک دست مى

شود و خط حركت پيشروی علمى خود را به صورت يک دايره در چيز وساطت شده مى
وز شود كه آن چيزی كه آغازكننده است، در حالى كه هنهم زمان نتيجه مى. آوردمى

شود و نخست علم و البته نامتكامل و بى محتوا است، در آغاز هنوز واقعى شناخته نمى
در تمامى تكامل خويش تبديل به شناخت نهايى، يعنى پرمحتوا و اين چنين واقعًا 

  ٢«.مستدل شده است

خواند كه در يک ترين شكل وجود مىشود كه چرا هگل منطق را كلىبنابراين روشن مى
. رساندكند و تفكر و وجود را به وحدت مىنى از تفكر از تضاد فراروی مىحركت دورا

كند كه وجود سرانجام به جا اين حركت فكری چنان وجود را متأثر و بازتوليد مىاين
به اين معنى كه شكل با ماهيت خود سپس به وحدت و . آيدشكل واقعى خود در مى
  . رسدوجود به خردمندی مى

يابيم كه آليستى هگل را در مكتوبات متأخر وی مىی ايدهاد در فلسفهما آثار منطق تض
جا ديگر مانند دوران اقامتش هگل اين. بردی حق از آن سود مىجهت استنتاج فلسفه

و " ی عرفىجامعه"ی آلمان نيست و تحت عناوين در ينا در پى دگرگونى واقعى جامعه
به اين صورت كه هگل . پردازدمى" جوداوضاع مو"به توجيه " يافتهی آشتىجامعه"

گيرد و های مستقل در نظر مىی بورژوايى و دولت را به صورت مقولهخانواده، جامعه
                                                 
١ Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution – Hegel und die Entstehung 
der Gesellschaftstheorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١٥١f.  
٢ Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٦٤): Wissenschaft der Logik, ebd., Bd. I, S. ٧٥f., 
und 
Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl 
Marx – Eine biographisch, systamatische Studie über den früheren Marx, Campus, 
Forschung Band ٣٩, Frankfurt am Main, S.٣٢٣f. 
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ی بورژوايى در خود شود كه دولت با ادغام روح متناهى خانواده و جامعهمدعى مى
 تفكر آلى هگل از طريقی ايده شكل حقوقى جامعه١.تبديل به روح نامتناهى شده است

به اين شرح كه حركت ديالكتيكى از تضاد در خانواده آغاز . شودديالكتيكى موجه مى
شود، زيرا آن عشقى كه منجر به تشكيل خانواده شده است، در روند زمان مضمحل مى
ی اين روند فرديت است كه اعضای حقيقى خانواده را به صورت نتيجه. گرددمى

ها از طريق جا آشتى آناين. كندى ادغام و نفى مىی بورژواياعضای حقوقى در جامعه
ی بورژوايى به دليل منتها خود جامعه. شودقرارداد و قوانين مدنى وساطت و تضمين مى

جا نيز تضادها از طريق مجلس اقشار و اصناف كثرت اقشار و اصناف متضاد است و اين
به اين . شود مىوساطت و آشتى شهروندان از طريق تصويب قوانين عرفى تضمين

ی بورژوايى در دولت ادغام و نفى ی بورژوايى و سپس جامعهترتيب، خانواده در جامعه
ی جا با نفى نفى سر و كار داريم كه البته بنا بر منطق تضاد در فلسفهما اين. شوندمى

آليستى هگل منجر به اثر مثبت، يعنى مسبب وحدت جامعه با وجود كثرت آن ايده
  . شودمى

كند، حركت ديالكتيكى نزد هگل مربوط به ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی شناسا و شود كه در فقدان سوژهيک تقابل ساده از تز با آنتى تز و توليد سنتز نمى

به اين صورت كه هگل روند انحالل . گرددآگاهى و بدون تاريخ فرهنگى متحقق مى
بورژوايى در دولت را در ارتباط با موازين اخالقى و ی خانواده و ادغام فرد و جامعه

" اوضاع موجود"كشد و از يک طرف، منشأ نفى وجود را در خود عرفى به چالش مى
يافته و ضرورت ی آشتىآليستى جامعهكند و از طرف ديگر، بر شكل ايدهمستقر مى

تضادهای وساطت . گذاردانگشت مى) اوضاع مطلوب(تشكيل وحدت مفهوم با ماهيت 
كليت "چنين و هم" اعالحضرت مطلق"را ی قرارداد است كه هگل آنموجود به عهده

جا قانون شكل كلى حقوقى از مفهوم است كه مفاهيم به خصوص اين. نامدمى" عرفى
  .آن از جمله آزادی، برابری، فرديت و حق مالكيت خصوصى هستند

                                                 
١ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich, § ٢٦٢, z. n. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des 
Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost), S. ٢٠٥ 
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شويم كه تمكين شهروندان به قانون و ىجا با ابعاد ايدئولوژی ليبراليسم آشنا مما اين
. خواندمى" يافته و عرفىی خردمند، آشتىجامعه"قدرت اجرايى دولت را شرط تشكيل 

كه شود، همينبه بيان ديگر، دولت از منظر هگل زمانى خردگرا و عرفى محسوب مى
 قرار بگيرد و منجر به وحدت مفهوم با ماهيت و آشتى) قانون(تحت تأثير مفهوم 

يابد به اين ترتيب، هگل به يک رابطه ميان كليت و واقعيت دست مى. اجتماعى شود
  : سازدرا به شرح زير برجسته مىكه آن

واقعيت كليت است، كليت اما تنها آن ماهيتى است كه از طريق تكاملش به اتمام »
   ١«.رسيده است

نطق تضاد، يعنى با يک جا با مكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
حركت ديالكتيكى ميان وجود، مفهوم و ماهيت مواجه هستيم كه به صورت دورانى 

شود و پس از وحدت مفهوم با ماهيت، واقعيت را كه برابر با كليت است، متحقق مى
شود كه وجود از تمامى اجزای غيرمنطقى مبرا به اين ترتيب، هگل مدعى مى. سازدمى

  .  باشدچنين كليت مىابر با واقعيت و همشده كه البته بر

رسد كه آليستى هگل تنها تا زمانى منطقى و قانع كننده به نظر مىی ايدهمنتها فلسفه
ی حدود را مطرح نكرده فراتر از موضوع امكان و ضرورت دگرگونى وجود، هنوز مسئله

هايى كه محدوديتآيد كه آيا تحت تأثير آن جا بالفاصله پرسش به وجود مىاين. است
آورند، اصوًال تحقق حق مالكيت خصوصى و قرارداد سرمايه با كار مزدی به وجود مى

آزادی و برابری واقعى شهروندان ممكن است؟ آيا با استفاده از يک حركت دورانى و 
ی طبقاتى ذاتى جامعهديالكتيكى از تفكر، واقعًا فراروی از تضادهای ماترياليستى و درون

آزادی، برابری، فرديت و حق : گرا مانندكه مفاهيم جنجالى و مثبتارد؟ و يا اينامكان د
" جهان وارونه"مالكيت خصوصى تنها اشكال ظاهری يک ماهيت متضاد، يعنى يک 

آليستى هگل يک معنى واقعى به ی ايدههستند؟ پيداست كه از اين منظر، جنجال فلسفه
و با تشكيل ) ماهيت(با ابژه ) مفهوم(غام سوژه جا نه با ادگيرد، زيرا ما اينخود مى

است، مواجه وحدت، بلكه با يک تفكر ناب، يعنى با آن تفكری كه خود را متفكر شده 

                                                 
١ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie … ebd., S. ٢٤ und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ٢٨ 
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جا موضوع انتقاد، نقد آن روش تفكر هگلى است كه توان درک تضادهای اين. هستيم
 استناد به يک خرد ی طبقاتى را ندارد و از اين بابت، با وجودی كه باذاتى جامعهدرون

اوضاع "ذاتى را دارد، اما جهت توجيه ی درونی تكامل يک فلسفهخودبنياد انگيزه
بنابراين اتفاقى نيست كه خود هگل به شرح زير . گريزدی استعالئى مىبه حوزه" موجود

اوضاع "خواست با توسط آن پردازد كه در گذشته مىی آن خردی مىبه تخطئه
  : دگرگون سازد" ضاع مطلوباو"را به " موجود

  «.چه خردمند است، واقعيت استآنچه واقعيت است، خردمند و آن»

آليستى ی ايدهی ماركس به فلسفهتوانيم برخورد دوگانهاز همين منظر است كه ما مى
گويد، ماركس در آثار گونه كه لوكاچ به درستى مىهمان. هگل را به خوبى بفهميم

آليستى ی ايده وی فلسفه١.كند صورت يک سگ مرده رفتار مىی خود با هگل بهاوليه
-سازی مىهگل را اسرارآميز، جنجالى، غيرواقعى و محصول فعاليت ايدئولوژيک و دين

اما ماركس در آثار مـتأخر خود هگل را يک . ی آن اصوًال دروغ استداند كه سوژه
هد كه با وی نبايد مانند يک دنامد و هشدار مىآسا و خود را شاگرد وی مىمتفكر غول

در حالى كه ماركس اصوًال منطق تاريخ هگل را انتزاعى و مردود . سگ مرده رفتار كرد
شمرد و تا پايان عمر خود نيز به اين انتقاد پايبند ماند، اما در مورد منطق تضاد وی مى

يخت تا را بر هم ربرای وی ديالكتيک هگل كله پا بود و بايد آن. موضع ديگری داشت
 منتها ماركس زمانى به اين ٢.ی اسرارآميز آن كشف كردرا در پوسته" ی منطقىهسته"

های جوان عبور كرده و در برابر ی هگلىموضوع به درستى دست يافت كه از فلسفه
شناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى رسيده آليستى فويرباخ به يک انسانشناسى ايدهانسان

-نمى" موجود حساس"ماركس ديگر مانند فويرباخ انسان را يک به اين ترتيب، . بود

-مفهوم كليدی اين انسان. كردعزيمت مى" موجود فعال"شمرد و از انسان به صورت 

را به شرح زير در تز هشتم فويرباخ خود است كه ماركس آن" پراكسيس"شناسى 
  :كندمطرح مى

                                                 
١ Vgl. Lukacs, Georg (١٩٦٥): Der junge Marx – Aus Wissenschaft und Dichtung, Neske-
Verlag  
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: 
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٢٧ 
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اسراری كه موجب رازآميزی ی  است، همهپراكسيستمامى زيست اجتماعى ماهيتًا »
شوند، راه حل منطقى خود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين تئوری مى

   ١«.يابندپراكسيس مى

جا با دو بعد متفاوت از كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يكى پراكسيس انسانى، يعنى زيست مادی و ديگری . شويممواجه مى" پراكسيس"
ديگر يک كليت ديالكتيكى هميدن اين پراكسيس، يعنى زيست معنوی است كه با همف

جا منظور از زيست معنوی آن مفاهيم دينى، ايدئولوژيک و فلسفى اين. سازندرا مى
  .كنندرا موجه مى" پراكسيس"دهند و هستند كه به زيست مادی معنى مى

كند، در نتيجه عزيمت مى" عالموجود ف"جا كه ماركس از انسان به صورت يک از آن
نيز نزد وی مستقيمًا با كار در ارتباط و به معنى پراكسيس مولد " پراكسيس"مفهوم 

سازد، منظور وی از كار گونه كه وی در انتقاد به جيمز مايلز برجسته مىاما همان. است
 يک فعاليت صرف بدنى نيست كه انسان با وساطت آن تبادل مادی خود با طبيعت را

كنند، آشيانه ها نيز كار مىكند كه حيوانماركس بر اين نكته تأكيد مى. سازدبرقرار مى
ها آورد كه درختكنند، وی از حيوانى با نام بيبر نمونه مىسازند، ذخيره و شكار مىمى

برای ماركس تفاوت كار انسانى با كار . كندسازد و صيادی مىافكند، سد مىرا مى
جا همان اين. كندا است كه انسان سوبژكتيو، يعنى با آگاهى كار مىجحيوانى در اين

. شودی تاريخى است كه زيست انسانى از زيست حيوانى و طبيعت ناب مجزا مىلحظه
ها جهت تبادل مادی با طبيعت و تأمين زيست مادی خود به به اين ترتيب، انسان

برند و در آوری سود مىربه و فنآورند، از تجدهى توليد و تقسيم كار روی مىسازمان
- از اين پس، جوامع انسانى به وجود مى٢.كنندزيبايى شناسى كار مىپيروی از اصلوب

يابند و بر خالف مابقى موجودات از خود آثار فرهنگى آيند كه به اضافه توليد دست مى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٧ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Auszüge aus James Mills Buch, in: MEW, Ergänzungsband I, 
S. ٤٤٥ff., Berlin (ost), S. ٤٦٢ und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, 
in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥١٧ 
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ن در چنيشناسى ماركس را هم ما مصداق انسان١.گذارندو تمدن تاريخى به جای مى
يابيم كه بر پنج شرط تشكيل تاريخ فرهنگى به اين شرح مى" ايدئولوژی آلمانى"كتاب 

ها برای تأمين زيست مادی و توليد مايحتاج خود به كه، انساناول اين: كندتأكيد مى
كه، تأمين نيازهای اوليه همواره منجر به ايجاد نيازهای دوم اين. آورندكار روی مى

های فردی است، كه، اجبار به اضافه توليد فراتر از تأمين نيازیم اينسو. شودنوينى مى
ديگر ها با يکكه، روابط انسانچهارم اين. كه دليلش ضرورت توليد مثل انسان است

كند و ی از تقسيم كار اجتماعى كه به صورت نيروی مولد عمل مىااست، يعنى درجه
دهى ها با آگاهى و از طريق سازماننسانجا كه ابنابراين از آن. پنجم، آگاهى است

كنند، در نتيجه صاحب ی به خصوص زيست مادی خود را توليد مىاجتماعى شيوه
ای از تكامل جا از يک طرف، با يک درجه ما اين٢.شوندتاريخ، فرهنگ و تمدن مى

 از زيست مادی روبرو هستيم و از طرف ديگر، با اشكال آگاهى سر و كار داريم كه البته
كنند، اما در واكنش به زيست مادی منجر به دگرگونى بطن اين زيست مادی رشد مى

بنابراين ماركس در تكامل دانش ماترياليسم تاريخى به يک ديالكتيک به . شوندآن مى
را به شرح زير در يابد كه ما مضمون آنخصوص از زيرينا و روبنا دست مى

  :يابيمگروندريسه مى

.  بر زيربنای قديمى بلكه بر تكامل خود اين زيربنا صورت گرفتالبته تكامل نه»
ای است كه از درونش زيربنا به شكلى تنظيم نقطه(...) باالترين تكامل خود اين زيربنا 

ترين تكامل افراد شده كه با باالترين تكامل نيروهای مولد و از اين رو همچنين با غنى
ی تكامل به صورت زوال به نظر آيد، ادامهمىهنگامى كه اين نقطه نائل . هماهنگ است

   ٣«.شودرسد و تكامل نوين از يک زيربنای نوين آغاز مىمى

                                                 
كند، برای وی اين مسئله با اهميت است كه اشكال ظاهری ای به انگلس اشاره مىگونه كه ماركس در نامه همان ١
  .را به صورت منطقى و تاريخى به بند نقد بكشد" جهان وارونه"

Marx, Karl (١٩٧٧): Briefe - Marx an Engels, Oktober ١٨٤٤, in: MEW, Bd. ٢٧, S. ٥f., 
Berlin (ost), S. ٥  
٢ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin 
(Ost), und 
Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): ebd., S. ٣٢٨    
٣ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ١٨٥٧ 
– ٢ ,١٨٥٨. Auflage, Berlin (ost), S. ٤٣٩  
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جا با همان منطق تضاد هگلى مواجه كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به اين صورت كه حركت دورانى از زيربنا، . شويم كه مبدأ و مقصد آن يكى استمى

تر شده و شود و با آن آگاهى، يعنى زيست معنوی كه غنى زيست مادی آغاز مىيعنى
كند و يک را برابر با زوال فهمده، بر زيربنای موجود واكنش مى" اوضاع موجود"تدوام 

به بيان ديگر، زيربنای نوين يک زيربنای ديگر، يعنى . آوردزيربنای نوين را به وجود مى
بنابراين در حالى كه ماركس بر خالف هگل از . ا استهمحصول فعاليت آگاه انسان

از اين بابت، . ی مورد نظر وی سوبژكتيو استكند، اما ابژهاولويت ابژه عزيمت مى
 برای مفاهيم جهان، طبيعت، انسان و كار ١"يافتهموضوعيت"ماركس همواره از صفت 

ها برجسته اقعى آنها را در دگرگونى وكند كه نقش فعال و آگاه انساناستفاده مى
از بطن زيست مادی، يعنى از ) افكار عمومى(به اين عبارت كه آگاهى اجتماعى . سازد

" اوضاع مطلوب"، "اوضاع موجود"كند و با واكنش مستقيم بر ها رشد مىهستى انسان
از اين منظر، دگرگونى واقعى ديگر ارتباطى با خودآگاهى فردی هگلى . آوردبه وجود مى

شود و بعدًا به صورت روح ملت در  به صورت مفهوم جنجالى متكامل مىندارد كه
بنابراين ما نزد ماركس . كنددگرگون مى" اوضاع مطلوب"را به " اوضاع موجود"آمده و 

با حركت ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مواجه هستيم كه البته از طريق درجات 
  . متفاوت تقسيم كار اجتماعى قابل تماز است

جا جهت درک درست نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ينا
-طرح مى" ايدئولوژی آلمانى"ماركس تأكيد بر دو نكته را ضروری است كه در كتاب 

ها وجود كه، آگاهى از آغاز يک توليد اجتماعى بوده و تا زمانى كه انساناول اين. شوند
كه، تقيسم كار اجتماعى زمانى تبديل به دوم اين. د بوددارند، نيز به همين منوال خواه

از . شود كه كار يدی و جسمى از كار فكری و ذهنى مجزا گرددتقسيم كار واقعى مى
به اين صورت كه آگاهى از . آينداين پس، حق مالكيت و طبقاتى اجتماعى پديد مى

شود و ايدئولوژی مىپراكسيس مولد مستقل و تبديل به تئوری ناب، يعنى دين، فلسفه 

                                                 
١ gegenständlich 
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و تحت تأثير روبنا است كه لذت، از رنج كار و توليد، از مصرف مجزا و به طبقات 
   ١.گيردمتضاد تعلق مى

ی حاكم مستقيمًا در روند توليد نقشى ندارد و به اجبار بايد از اضافه جا كه طبقهاز آن
 نياز به شكل و توليد اجتماعى زندگى و از حق مالكيت خود حفاظت كند، در نتيجه

هايى كه مستقيمًا در روند توليد ذهنيت غير، يعنى توجيه ايدئولوژيک دارد كه آن انسان
ی طبقاتى، ذاتى و ابژكتيو جامعهسهيم هستند، متقاعد سازد كه با وجود تضادهای درون

در حالى كه دين بر . شودها سپری مىروند جامعه در راستای تحقق منافع خود آن
-كند و برای مؤمنان يک عالم دلپسند اخروی مىها تأكيد مىتگاری انسانضرورت رس

آورند و اشكال مقدر و گرايى روی مىسازد، اشكال ايدئولوژيک و فلسفى به تقليل
پيداست كه انگيزه در هر دو حالت سلب آگاهى، . كنندگرای دنيوی را متكامل مىمثبت

ها است كه از شركت در نبرد طبقاتى ل آنها و تدارک انفعااراده و آزادی از انسان
ی حاكم همواره بخشى از قدرت مادی خود را در اختيار به اين ترتيب، طبقه. بپرهيزند

از اين پس، . اش را نيز بسازددهد كه قدرت ذهنى حاكميتقشری از جامعه قرار مى
و آن آيد در مى" آگاهى از جهان وارونه"ی حاكم به صورت يک قدرت ذهنى طبقه

هنگام كه بر افكار عمومى چيره شود، از خودآگاهى توليدكنندگان مستقيم از نقش خود 
  . كنددر توليد ثروت اجتماعى و شناخت خود به صورت طبقه ممانعت مى

داری ابعاد به ی مدرن توليد سرمايهپيداست كه پراكسيس نبرد طبقاتى با تكامل شيوه
به اين عبارت كه اقتصاد . ه خود گرفته استتری را بتر و پيچيدهمراتب گسترده

گيرد كه ی توليد و توزيع ثروت اجتماعى و بازتوليد جامعه را در بر مىسياسى حوزه
ی مستقل در آمده و بر البته در تفاوت با نظام فئودالى گذشته به صورت يک حوزه

قوانين بازار به بيان ديگر، دانش اقتصادی و . كندفرمايى مىی بورژوايى حكمجامعه
ظاهرًا از بستر اجتماعى خود مستقل شده و به صورت مسلط و بدون در نظر گرفتن 
عواقب اقتصادی، اجتماعى و محيط زيستى خود منطق به خصوص سرمايه را بر جوامع 

ماركس در اين ارتباط ميان سرمايه كه از منظر تاريخى در . كنندانسانى تحميل مى
در حالى كه . دهدكه به انجام رسيده است، تميز مىحال شدن است و آن سرمايه 

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, ebd., S.٢٩f. 
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دار به صورت شكل اولى سرمايه نياز به يک عامل بيرونى، يعنى نياز به سرمايه
ی خودكار كه سوژه"يافته دارد، شكل دومى سرمايه به صورت يک ی شخصيتسرمايه

. كندازی مىچنين خود را بازسفعال و مستقل شده است، در آمده كه هم" از درون خود
شمول از توليد كاالها ی نوين و يک شكل مسلط و جهانجا ظهور يک شيوهمنظور اين

 و مفهوم ١خواندمى" خود ارزش افزايى ارزش"را ذاتى آناست كه ماركس منطق درون
  : كندسرمايه را به شرح زير در گروندريسه متكامل مى

ی است كه نه از كار، بلكه از ارزش كه مفهوم سرمايه را تكامل داد، ضروربرای اين»
اين . آغاز كرد و البته از ارزش مبادله كه بخوبى در حركت دوران متكامل شده است
] عبور[به همان مقدار غير ممكن است كه مستقيمًا از كار به سرمايه عبور كرد، مانند 

  ٢«.مستقيم از نژادهای متفاوت انسانى به بانكدار و از طبيعت به ماشين بخار

جا نيز ماركس جهت تكامل مفهوم كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ديالكتيكى سرمايه از منطق تضاد هگل كه شكل دورانى دارد و مبدأ و مقصد آن يكى 

به اين صورت كه حركت ديالكتيكى سرمايه از ارزش مبادله آغاز . برداست، سود مى
در هر دو حالت ما با ارزش . انجامدسود سرمايه مىشود و به ارزش افزوده، يعنى مى

  .تر شده استمواجه هستيم، در حالى كه ارزش افزوده تغيير شكل داده و هنگفت

از " دانش مثبت"جا كه ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس يک منتها از آن
ليستى هگل آی ايدهی بورژوايى است، در نتيجه بر خالف فلسفهجامعه" حركت واقعى"

به بيان ديگر، . يابدكند و به آشتى و وحدت ظاهری دست نمىاز تضاد فراروی نمى
هگل تنها از طريق يک حركت ناب فكری، يعنى آن تفكری كه خود را متفكر شده 

ذاتى توانست بر وحدت سوژه با ابژه تأكيد كند و نسبت به تضادهای دروناست، مى
جا تضاد نيروهای مولد با مناسبات توليد اين. عتنا بماندداری بى ای مدرن سرمايهجامعه

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse…, ebd., S. ٣٦٣ f. und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, ebd., S. ١٦٩ und 
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft vom Wert – Die Marxsche Kritik der 
politischen Ökonmomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer 
Tradition, Münster, S. ١٦٦  
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse…, ebd., S. ١٧٠ und 
Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): ebd., S. ٣٢٣ 



 ١١٩

اما مناسبات توليد . كندی توزيع ثروت اجتماعى بروز مىی توليد و حوزهدر دو حوزه
شود كه انگاری فاقد روح و تاريخ كارخانه و روند توليد ماترياليستى نمىفقط شامل 

وارگى نيز ص آن و از جمله شئفرهنگى است، زيرا از بطن روند توليد اشكال به خصو
ها فقط از به اين صورت كه انسان. كندها واكنش مىرشد و بر زيست اجتماعى انسان

شناسى ، تقسيم كار اجتماعى و با پيروی از اصلوب زيبايى"يافتهكار موضوعيت"طريق 
ز يک كنند، بلكه اسازند و خدمات و هنر خود را به بازار و جامعه عرضه نمىاشياء نمى

ها به صورت يک واسطه و يک قدرت مستقل در آمده و بر طرف، محصول كار آن
ها با وجود امكانات و و از طرف ديگر، انسانكنند فرمايى مىها حكمروابط مابينى آن

ها شكل كاالئى های متفاوتى كه دارند، در بازار كار يكسان شده، نيروی كار آنخالقيت
افزون بر اين، روند توليد كااليى . شونداء قابل تعويض مىبه خود گرفته و مانند اشي

- انگاری مىكند و منجر به بتها را قطع مىی نيروهای مولد با محصول كار آنرابطه

ها هستند كه از طريق پراكسيس مولد، يعنى از طريق به اين صورت كه اين انسان. شود
كنند و پيداست ضوع اجتماعى مىمواد مادی را دگرگون و تبديل به مودهنده كار شكل

ها آموزش، تردستى، قوای حسى و خالقيت كه منشأ خواص محصوالت كار آن
ی كارگران با توليدات جا كه ارزش مبادله و جهان كاالها رابطهاما از آن. خودشان است

كنند، در نتيجه اين خواص نيز مستقيمًا به طبيعت خود كاال ها را قطع مىخود آن
نفسه داری اين خواص ويژه است، انگاری انگاری كه كاال خودش فى. شوندىمنسوب م

به اين . كه كاال يک روح مستقل و خارج از طبيعت كارگران به عنوان سوژه دارد
آيد و انگاری كه به صورت سوژه خواص طبيعى خود عبارت كه كاال مستقل به نظر مى

كند زيرا اط از يک سؤ تفاهم صحبت مىماركس در اين ارتب. دهدرا به ناظر انعكاس مى
نگرند كه انگاری خارج از طبيعت كارگران نيز به محصوالت كار خود به صورتى مى

ی نظام جا با جابجايى سوژه با ابژه و منطق جهان وارونه ما اين١.ها هستندخود آن
دهد مىشويم كه تمامى شئون اجتماعى را تحت تأثير خود قرار داری مواجه مىسرمايه

ها يا مالک آن. طلبد، كه بنا بر منطق كاال زندگى خود را سامان دهندها مىو از انسان
                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, ebd., S.  ٨٦f. und 
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge zur 
marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff., Frankfurt am Main, S. 
١٣٥ 
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كنند و يا در غير اين ابزار توليد هستند و توليدات خود را به بازار كاالها عرضه مى
صورت بايد نيروی كار خود را به صورت كاال بفروشند و به بردگى كار مزدی تن 

 . دهند

ی از بطن انقالب صنعتى و شيوهانگاری كه مستقيمًا  و بتوارگىشئ اشكال پيداست كه
اند، بر زيست اجتماعى واكنش و به صورت امور داری رشد كردهمدرن توليد سرمايه

در حالى كه . كنندها نيز رسوخ مىاجباری در آگاهى و حتا در ضمير ناخودآگاه انسان
ی قيمًا در ادغام اجتماعى كارگران در جامعهانگاری بدون ترديد مستوارگى و بتشئ

ها در پراكسيس نبرد  نقش دارند و مانعى در برابر شركت آنداریمدرن سرمايه
سازند، همين نقش را دين، فلسفه و ايدئولوژی به صورت غيرمستقيم به طبقاتى مى

-به اين صورت كه اين اشكال ايدئولوژيک ماهيت متضاد نظام سرمايه. گيرندعهده مى

چون گذشته ی حاكم همهدر حالى كه طبق. كنندداری را با نيروهای مولد وساطت مى
دهد كه قدرت ذهنى بخشى از قدرت مادی خود را در اختيار قشری از جامعه قرار مى

های دينى و تقديس، اش را بسازد، ليكن در جهان مدرن نه ديگر از طريق دگمحاكميت
يعنى با رجوع به ايمان و تصور، بلكه با استفاده از انديشه و تفكر است كه اشكال واقعى 

نيز سخن " دين مثبت"ماركس در اين ارتباط از . شوندی بورژوايى متكامل مىمعهجا
چون جا نيز همپيداست كه اين. راند كه نقش اديان در جهان مدرن را برجسته سازدمى

- ها ريخته و مانعى در برابر بروز نبرد طبقاتى ساخته مىی انفعال انسانگذشته برنامه

  .شود

ها انسانيابند كه و ايدئولوژی تنها زمانى به توفيق نهايى دست مىبنابراين دين، فلسفه 
-داری به نفع خود آنو تداوم نظام سرمايه" ارزش افزايى سرمايه"را متقاعد سازند كه 

منجر به ازخودبيگانگى كارگران نسبت به تاريخ مبارزاتى و نقش ها بايد آن. ها است
ی كارگر را دچار ت اجتماعى شوند و طبقهيكتا و واقعى خودشان در روند توليد ثرو

دين، فلسفه و ايدئولوژی همان نقش اسرارآميز كاال، جا اين. ی خودكرده سازندتفرقه
به . كندداری را موجه مىانگاری را به عهده دارند كه موجوديت نظام سرمايهيعنى بت

آورد به وجود مىبيان ديگر، خود كاال به صورت ارزش مبادله يک بعد ايدئولوژيک را 
پوشاند و هم اقتصاددانان بورژوايى را در نظرياتشان داری را مىكه هم واقعيت سرمايه
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ی ارزش و دست نامرئى بازار هر كسى انگاری كه تحت قانون منصفانه. كندمحق مى
ی توليد انگاری كه كارمزد تنها هزينه. گيردپاداش مناسب توان و زحمت خود را مى

انگاری كه بازار . د كه كامًال منصفانه به كارگران تعلق گرفته استشومحسوب مى
ماركس در نقد اين . مسئول تدارک برابری، آزادی و انصاف ميان شهروندان است

، يعنى از اشكال ايدئولوژيک "يافتهظاهر موضوعيت"و از " اشكال ابژكتيو تفكر"روابط از 
ل ايدئولوژيک به صورت نظريات معتبر  به اين معنى كه اين اشكا١.كندنيز صحبت مى

كنند و كارگران را در داری را موجه مىشوند و نه تنها نظام سرمايهاجتماعى فعال مى
ی اجتماعى به كشند، بلكه سرمايه را به صورت يک رابطهدار به انفعال مىبرابر سرمايه

 واقعيت متضاد جااين. دهدآورند كه از تسلط، نفوذ و قدرت آن گزارش مىوجود مى
. شود كه انگاری خردمند و منصفانه استظواهری مسلح مىی بورژوايى با جامعه

ثروت اجتماعى نيز با كم و بيشى ی توزيع تضاد در حوزهپيداست كه تحت اين شرايط 
به اين صورت كه بنا بر توازن قوا و نتايج نبرد طبقاتى، . شوداز مقاومت حل و فصل مى

صورت سود سرمايه، رانت و كار مزدی ميان طبقات متضاد تقسيم ثروت اجتماعى به 
  . گرددمى

كند، نقد اقتصاد سياسى ماركس، يک نقد ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا ما اين. داری استی مدرن سرمايهماترياليستى و ديالكتيكى از كليت مناسبات جامعه

يابيم و نه ماركس يا حركت دترمينيستى مىنه اثری از يک نقد صرف ماترياليستى و 
ی كشفيات رسد كه سرچشمهبه نظر مى. كندی بورژوايى را موجه مىمناسبات جامعه

شناسى به خصوص جستجو كرد كه وی پس از تئوريک ماركس را بايد در آن انسان
از . آليستى هگل به آن دست يافتی ايدهعبور از ماترياليسم فويرباخ و در نقد فلسفه

كرد كه البته از عزيمت مى" موجود فعال"اين پس، ماركس همواره از انسان به صورت 
تر و به مراتب غنى) موجود متفكر(و هگل ) موجود حساس(شناسى فويرباخ انسان
جا به اين معنى است كه انسان از طريق كار نه حركت ديالكتيكى اين. تر استواقعى

، بلكه زيست معنوی و طبيعت درونى خود )زيربنا(ى تنها زيست مادی و طبيعت بيرون
-جا كه انسان در اين روند همواره به شكل غنىاز آن. سازدرا نيز دگرگون مى) روبنا(

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, ebd., S. ٩٧ 
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را نيز به صورت " اوضاع موجود"يابد، در نتيجه تدام تری از تكامل فردی دست مى
-جا هماين. رددگفهمد و پيداست كه جهت دگرگونى آن فعال مىزوال اجتماعى مى

ی حاكم كند كه طبقهچنين پيداست كه انسان با آن دين، فلسفه و ايدئولوژی تالقى مى
داری و قدرت ذهنى حاكميت جهت ی سرمايهبه صورت آگاهى از جهان وارونه

در حالى كه . حفاظت از منافع طبقاتى و جايگاه اجتماعى خويش تدارک ديده است
ی ی مادی دارد و منشأ تضاد ماترياليستى در جامعهدگرگونى طبيعت بيرونى جنبه

ی غيرمادی دارد كه منسوب به طبقاتى است، اما دگرگونى طبيعت درونى انسان جنبه
ی دين، فلسفه و ايدئولوژی نيز به عنوان وظيفه. شودشناسى مىانديشه و شناخت

ی يک ن به سلطهها را چناجا است كه انسانی طبقاتى مشخصًا همينهای جامعهواسطه
ی قدرت بكشند كه مبادا تضاد ماترياليستى خارج از حوزه" آگاهى از جهان وارونه"

به عبارت ديگر، . ی حاكم بيان شود و تسلط دولت بر جامعه متزلزل گرددذهنى طبقه
شوند ها مستقر مىاز طريق دين، فلسفه و ايدئولوژی موانعى در برابر خودآگاهى انسان

. داری ادغام و منفعل سازندا به صورت فرودستان در نظام سرمايهكه كارگران ر
بنابراين اشكال ايدئولوژيک تنها ابزار حكومتى و فقط از اين بابت ضروری هستند، زيرا 

به بيان . نبرد طبقاتى از طريق خشونت صرف دولتى غيرقابل سركوب و كنترل است
ا ندارند و دين با دين و فلسفه با ديگر، اشكال ايدئولوژيک يک تاريخ مختص به خود ر

به شرح زير " ايدئولوژی آلمانى"گونه كه ماركس در كتاب گويد، همانفلسفه سخن نمى
  :سازدبرجسته مى

چنين ها همهای واقعى و فعال در نظر گرفته و از روند واقعى زندگى آنمبنا، انسان»
. (...) شونددگى تشريح مىهای اين روند زنهای ايدئولوژيک و پژواکتكامل بازتاب

ها متناسب اند، در ها كه با آناخالق، دين، متافيزيک و ساير ايدئولوژی و اشكال آگاهى
ها فاقد تكامل  اند، آنها فاقد تاريخآن. كننديافته را حفظ نمىجا ديگر ظاهر استقاللاين

دهند، همراه غيير مىها كه توليد مادی خويش و تبادل مادی خويش را تاند، بلكه انسان
    ١«.دهندچنين تفكر و توليد تفكر خويش را تغيير مىها واقعيت خويش و همبا آن
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كند، ماركس نيز مانند هگل به يک كليت ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی ذاتًا دهد كه چگونه يک جامعهيابد و بر خالف وی نشان مىديالكتيكى دست مى

از طريق وساطت اشكال واقعى به يک هماهنگى ظاهری و در نتيجه متضاد طبقاتى 
شوند و ی طبقاتى ادغام مىدر حالى كه نيروهای مولد در جامعه. رسدمتزلزل مى

اوضاع "ها جهت عبور از يابد، اما انسانداری به يک ثبات نسبى دست مىسرمايه
ی نطفهد و از اين رو، ی حاكم هستنكشمشكش با قدرت ذهنى طبقههمواره در " موجود

-ی بورژوايى مىداری در بطن خود جامعهپراكسيس نبرد طبقاتى و نفى نظام سرمايه

ی در حالى كه هگل از طريق يک حركت فكری و با استفاده از مفهوم، رابطه. پرورد
كند كه البته بنا بر منطق تضاد وی شكل دورانى دارد، وجود با ماهيت را برقرار مى

صد آن مشابه است و بدون ترديد تحت تأثير الهيات مسيحى به وحدت و مبدأ و مق
كند و اين عزيمت مى" حركت واقعى"رسد، ليكن ماركس همواره از يک آشتى مى

كليت متضاد را به صورت تكامل مفاهيم مجرد، انتقادی و ديالكتيكى در تئوری خود 
- كه چرا تكوين نظام سرمايهشود از اين منظر نيز به خوبى روشن مى. دهدبازتاب مى

داری در حركت دورانى خود نه به آشتى و وحدت، بلكه به تشديد تضاد و نبرد طبقاتى 
آليستى هگل به ی ايدهبه بيان ديگر، همان نقشى را كه مفهوم در فلسفه. انجامدمى

در ماترياليسم تاريخى ـ " پراكسيس"كند، بازی مى) خالق جهان واقعى(صورت دميروژ 
در حالى كه نزد هگل سوژه، من شناسا است كه از . الكتيكى ماركس به عهده دارددي

رسد، برای ماركس سوژه گرا به خودآگاهى مىطريق تكامل مفاهيم جنجالى و مثبت
منتها . رسدشود كه در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مىپرولتاريا محسوب مى

تى نيست كه فقط در زيربنا متحقق و پس نبرد طبقاتى تنا يک حركت صرف ماترياليس
به . شودی كار حل و فصل مىزنى كارگران با كارفرما بر سر كار مزد و روزانهاز چانه

دهد كه بيان ديگر، پراكسيس نبرد طبقاتى از كشمكش پيرامون يک كليت گزارش مى
گيرد، بر مىكنند، در نه تنها دين، فلسفه و ايدئولوژی كه مناسبات موجود را موجه مى

شود كه با استناد به حق مالكيت خصوصى و بلكه شامل آن دولت بورژوايى نيز مى
-قرارداد، بردگى كار مزدی را به صورت يک خشونت اجتماعى بر كارگران تحميل مى

  .كند
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  : نتيجه

موضوع اين نوشته تشريح انتقادی ديالكتيک و منطق تضاد هگل است كه در يک 
آليستى را متكامل و ظاهرًا از ورت يک حركت فكری مفاهيم ايدهحركت دورانى و به ص

گونه همان. است" اوضاع موجود"نتيجه اين فعاليت فلسفى توجيه . كندتضاد فراروی مى
ی ترين منتقدان فلسفهجا مطرح شد، با وجودی كه ماركس يكى از سرسختكه اين

مل مفاهيم ماترياليستى و آليستى هگل بود، اما از منطق تضاد وی برای تكاايده
، ما بايد مابقى مفاهيم انتقادی "نبرد طبقاتى"بنابراين همانند مفهوم . ديالكتيكى سود برد

يک مفهوم " سرمايه"برای نمونه . ها درک كنيمماركس را نيز در كليت متضاد آن
ديالكتيكى است كه پس از دگرگونى كار مشخص به كار مجرد و تحكيم شكل كاالئى 

خود ارزش افزايى "ذاتى خود، يعنى ی انسانى، از يک طرف، منطق درونامعهبر ج
ذاتى ميان نيروهای كند و از طرف ديگر، از بطن تضادهای درونرا دنبال مى" ارزش

آورد كه انگاری را نيز به وجود مىوارگى و بتمولد با مناسبات توليد، اشكال مجرد شئ
به همين . كنندرا موجه و بازسازی مى" اوضاع موجود"البته دوباره بر واقعيت واكنش و 

ها را در كليت متضاد آن" مناسبات توليد"و " نيروهای مولد"منوال نيز بايد مفاهيم 
فقط شامل كارخانه و شرايط كلى توليد " مناسبات توليد"به اين دليل كه مفهوم . فهميد
كال متفاوت از ادغام اجتماعى را شود، بلكه اشآهن و جاده نمىنيروگاه برق، راه: مانند

سازند و بردگى كار مزدی را بر كارگران های اقتصادی مىها ماسکكه برای انسان
نيز از يک " نيروهای مولد"به همين منوال، مفهوم . گيردكنند، نيز در بر مىتحميل مى

- شدهدهد، زيرا فقط شامل كارگرانى كه در روند توليد ادغام كليت متضاد گزارش مى

شود و در آوری كه منجر به افزايش بارآوری نيروی كار مىشود، بلكه آن فناند، نمى
. گيردكند، را نيز در بر مىفرمايى مىروند توليد به صورت كار مرده بر كار زنده حكم

آوری و صنعت فقط ابزار مادی و ابژكتيو توليد نيستند زيرا به پيداست كه خود فن
  .ها صاحب تاريح تكامل، يعنى سوبژكتيو هستندآگاه انسانصورت محصول فعاليت 

آليستى هگل به كلى با واقعيت بيگانه است و نه ماركس ی ايدهبنابراين نه فلسفه
ها برای هر دوی آن. آليسم مستقر كرده استماترياليسم را دشمنانه در برابر ايده

ها ژه با ابژه و اولويت آنسوجا نزاع بر سر جابجايى اين. كليت برابر با واقعيت است
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آليستى هگل تحت تأثير اولويت سوژه قرار دارد، قادر ی ايدهدر حالى كه فلسفه. است
شود و تنها به صورت آپريور به ی طبقاتى نمىذاتى جامعهبه درک تضادهای درون

- ی موضوعيترسد، ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از اولويت ابژهآشتى مى

ذاتى و شود و از طريق نقد درونمعطوف مى" حركت واقعى"كند، به فته عزيمت مىيا
به بيان ديگر، . دهدی واقعيت متضاد از پراكسيس نبرد طبقاتى گزارش مىكنندهنفى

ی برای ماركس تضاد در زيربنا و كشمكش در روبنا مسائل واقعى هستند، زيرا نتيجه
. آوردكند و يک واقعيت ديگری را به وجود مىىكشمكش در روبنا بر زيربنا واكنش م

شوند و ی متفاوت سر و كار داريم كه مربوط به پراكسيس مىجا با دو حوزما اين
ی تضاد يكى حوزه. كشدذاتى و نفى كننده مىها را به بند نقد درونماركس هر دوی آن

ی بيان ی حوزهيافته، يعنى ابژكتيو است و ديگراست كه ماهوی، مادی و موضوعيت
شود و انگار، دينى، فلسفى و ايدئولوژيک مىواره، بتتضاد است كه شامل اشكال شئى

  . غير مادی، يعنى سوبژكتيو است

با وجودی كه ماركس از طريق ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى يک چنين تئوری 
ايط موجود، انتقادی و انقالبى را در اختيار ما گذاشته است و با وجودی كه تحت شر

های ماركسيست"رود كه يعنى حاكميت جبار اسالمى بر مردم ايران و منطقه انتظار مى
در صدر جنبش روشنگری و نقد تاريخ فرهنگى و اسالمى خود بوده باشند، اما " ايرانى

شود، انكار نقش روبنا به صورت يک واقعيت آن چيزی كه در واقعيت مشاهده مى
ی سياسى بلشويسم ها از فلسفههای سياسى كه ذهنيت آنانتمامى جري. اجتماعى است
ها با تمامى آن. شناسى هستندشود، مبتال به اين بيماری مضمن شناختمشروب مى
های سياسى ـ از جريان راديكال جنبش لغو كار مزدی گرفته ها و رقابتوجود تفاوت

كه از نقد دين و تاريخ تا حزب ضد انقالب توده ـ در اين يک مورد اتفاق نظر دارند 
آن بخشى هم كه به اصطالح به نقد دين . فرهنگى و اسالمى كشور بايد پرهيز كرد

ی كار هم، نتيجه. اسالم پرداخته، يک دين ديگر به نام حكمتيسم به وجود آورده است
گرا از مناسبات اجتماعى در ايران هستند كه در واقعيت به وفور های تقليلهمين تحليل

گذارد كه ماركس به درستى بر اين اصل روانشناسى انگشت مى. شونده مىمشاهد
بنابراين پيداست، تا آن . گيردفعاليت انسان هموراه تحت تأثير شناخت وی قرار مى

  . ی شايانى نداردزمانى كه شناخت ناقص و غلط است، فعاليت سياسى نيز نتيجه
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زدايى در دينكسيس دين و دولت ـ از نقد تئوريک دين تا پرا
   ١ايران

  
ی  ميليارد دالر هزينه٦ كه تا كنون خمينىالله  آيتميان قبری اجمالى يک مقايسهبا 
كه انبوهى از زندانيان سياسى به فتوای اسالمى خاوران اخت آن شده است، با آرامگاه س

دهى و نفوذ اند، قدرت سازمانجا بى نام و نشان دفن شدهوی به قتل رسيده و در آن
در حالى كه . گردددر ايران به بهترين وجه ممكنه هويدا مى" اپوزيسيون چپ"اجتماعى 

 ٤٠ها حدود ی آندم ايران، يعنى كارگران و اعضای خانوادهی مراكثريت قابل مالحظه
های ايرانى نه تا كنون چپاما هستند، نظام جمهوری اسالمى در اسارات كه سال است 

اند و نه قادر به عرضه كردهی ايران يک آلترناتيو پذيرفته شده و فراگير به جامعه
جا كه تنها از آن. اندطلب شدهايفای يک نقش هژمونيک در ميان اپوزيسيون سرنگونى

-تحت تأثير آگاهى تئوريک است كه انرژی سوبژكتيو در پراكسيس سياسى آزاد مى

گردد، در نتيجه داليل اوضاع موجود را بايد در آن مبانى ايدئولوژيک جستجو كرد كه 
. شونداز آن مشروب مى" های ايرانىماركسيست"روش تفكر و فرهنگ سياسى 

های متنوع ها و اهداف جريانجا منظور از آگاهى تئوريک آن آرمانپيداست كه اين
سياسى نيستند كه از مشأ مادی خود به كلى بى خبر اند و بدون در نظر داشتن 

جا منظور از آگاهى تئوريک يک اين. شوندی طبقاتى تبليغ مىجامعه" حركت واقعى"
-د دانش كتابى تأكيد مىگونه كه ماركس به درستى در نقهمان. دانش سياسى است

كند، دانش نه از درون كتاب به واقعيت، بلكه كامًال برعكس، از واقعيت به درون كتاب 
طرح اين موضوع به اين معنى نيست كه ماركس برای دانش كتابى ارزشى . يابدراه مى

شود كه برای وی تنها آن دانش كتابى واقعى و قابل مالحظه محسوب مى. قائل نيست
سازد و پس از اين دگرگونى است كه دانش دوباره از واقعيت  را دگرگون مىواقعيت

                                                 
پژوهش "كه از طريق " سى و خشونت در اسالمقدرت سيا" من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان  ١

  .  در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٤ آگوست ٣٠در تاريخ " های اجتماعى ايرانجنبش
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جا با استناد به ديالكتيک دانش و واقعيت كه ماركس اين. يابدبه درون كتاب راه مى
اپوزيسيون "ای گسيختگى آگاهى تئوريک و نقش حاشيهسازد، دليل از همعريان مى

پيداست كه . گرددى روشن مىدر پراكسيس سياسى كشور نيز به درست" چپ
گسيخته قرار دارد كه يک گسيختگى نيز در خود واقعيت از همی اين از همسرچشمه

   ١.طلبدی ايران مىراه حل ديالكتيكى را در مناسبات واقعى جامعه

ايران، با وجود سركوب بى " اپوزيسيون چپ"توان انكار كرد كه البته نه بايد و نه مى
تر و از نظر فرهنگى به بينتر، واقعی اسالمى به مراتب داناتر، با تجربهامان نظام جمهور

تر از چهل سال گذشته گشته است و به احتمال زياد از منظر آگاهى مراتب مرتفع
اما طرح اين موضوع به اين . ی خاورميانه قرار داردتئوريک در رأس كشورهای منطقه
به يک سرانجام مطلوب " ای ايرانىهماركسيست"معنى نيست كه فعاليت تئوريک 

های سوسياليست سنتى هم چون در حالى كه  احزاب كمونيست و سازمان. رسيده است
كشند و خودشان علت و گذشته ايدئولوژی منحط ماركسيسم ـ لنينيسم را يدک مى

در كشور هستند، بخش وسيعى " اپوزيسيون چپ"ای معلول بحران كنونى و نقش حاشيه
-اند، يا به صورت انفرادی و يا در انجمنها گسيختهسياسى تبعيدی كه از آناز فعاالن 

رسد كه زمان به نظر مىهم. كنندهای مطالعاتى فعاليت مىهای مدنى و گروه
- از جمله بايد از برخى از سايت. در داخل كشور نيز فعال شده است" اپوزيسيون چپ"

پردازند و از طريق گری در ايران مىهای اينترنتى ياد كرد كه به مسائل جنبش كار
های كشورهای مدرن افكار انتقادی را در ميان های آثار ماركسيستانتشار ترجمه

ر مباحث تئوريک كه در تبعيد و در بتأمل كوتاه يک ليكن با . دهندايرانيان رواج مى
رسد كه انگاری در ميان شوند، به نظر مىداخل كشور به افكار عمومى عرضه مى

وجود " توافق فعال"يک ) ی استثنائىبه غير از چند نمونه" (های ايرانىماركسيست"
اين كوتاهى در زمانى مشاهده . كندها را از شركت در نقد دين معاف مىدارد كه آن

 سال است كه ١٤٠٠شود كه از يک طرف، نه تنها در دوران معاصر، بلكه حدود مى
ايرانيان فرودست مسلط و منجر به تحميق، اسالم به صورت يک ابزار حكومتى بر 

ها شده است و از طرف ديگر، ماركس شرط هر گونه نقدی را نقد تحقير و بندگى آن
                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung – Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, 
Bd. ١٣, S. ٦١٥ff. Berlin (ost), S. ٦٢١ 
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شمارد و اين اصل متديک را از دكترای خويش تا سرمايه به صورت يک دين مى
  . ندكی تحقيقاتى دنبال و سرانجام ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را متكامل مىپروژه

اوضاع "ی يابد و نه تنها رابطهدست مى" دانش مثبت"به اين ترتيب، ماركس به 
سازد، بلكه در را برقرار مى) قلمرو آزادی" (اوضاع مطلوب"با ) قلمرو ضرورت" (موجود

- چشماما. دهدانداز تشكيل يک نظم نوين را قرار مىبرابر پراكسيس نبرد طبقاتى چشم

شود كه به  تنها زمانى قابل قبول محسوب مىآلترناتيو و يک انداز تنها زمانى واقعى
. افكار عمومى راه بيابد و از يک شناخت انفرادی تبديل به اهداف جنبش كارگری گردد

كشد، جا كه انسان يک محصول اجتماعى است و تاريخ فرهنگى خود را يدک مىاز آن
 متناسب با مناسبات واقعى برداری از كشورهای ديگر نهدر نتيجه پيداست كه نمونه

توليد و توزيع در كشور است و نه ضرورت تشكيل يک نظم نوين را به درستى مستدل 
ی جامعه" حركت واقعى"ذاتى از كليت ديالكتيكى و در برابر روش نقد درون. سازدمى

ی ايران خود جامعه و مناسبات واقعى از يک طرف، از نقد تضادهاطبقاتى قرار دارد كه 
 یانداز و محصول انديشهشمچبه صورت  آلترناتيو را از طرف ديگر، و شودمىتدل مس

 قابل قبول آلترناتيويک تشكيل به بيان ديگر، . كندكامل مىمت، يعنى سوبژكتيو انسانى
به اين موضوع در همان دوران تحصيل ماركس .  انتقادی داردبستگى به استفاده از خرد

. های جوان قرار داشت، پى بردز تحت تأثير مباحث هگلىگاری خود كه هنوو روزنامه
ی راين روزنامهدر نقد سانسور دولتى در كه در يكى از مقاالت خود برای نمونه وی 

ی ملت و كه مطبوعات آزاد مانند آينهكند بر اين نكته تأكيد مىه درستى نوشت، ب
 پس كه خرد انتقادی  از آن.اولين شرط خردمندی نگريستن انتقادی به خويشتن است

گردد، پيداست كه محدود به فعاليت تبديل به ابزار شناخت در افكار عمومى مى
، ، تاريختسياس اخالق، دين، نقد ادب، فرهنگ،شود و به اجبار به نگاری نمىروزنامه

پرسش طرح  بالفاصله جااين. يابده، اقتصاد، خالصه به نقد ايدئولوژی نيز راه مىفلسف
- چرا خردمند نمى و ی انتقادی استی ايرانى اصوًال فاقد انديشهه چرا جامعهشود كمى

نقد  نيستند كه از قادر" اپوزيسيون چپ"ايرانيان و از جمله فعاالن سياسى شود؟ چرا 
يک آلترناتيو در برابر جمهوری اسالمى متكامل كنند و همواره تاريخ فرهنگى خود 

ی حاكم برايشان تدارک كنند كه طبقهعاليت مىتحت تأثير همان اشكال ايدئولوژيک ف
  ديده است؟
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به ميان سياسى  قدرت  مناسبات واقعى اجتماعى وجا بالفاصله پایپيداست كه اين
ی  قدرت يكى نشانه كهبه اين معنى. شود و قدرت بستگى به توازن قوا داردكشيده مى

 قدرتمند است و برای ی حاكم ايران بسياركه طبقهاين .استو برعكس ضعف ديگری 
 به آورد،روی مىها نيز جنايتترين ، سركوب و خشنحفظ قدرت سياسى به سانسور

 خمينى باالله آيتی قبر در مقايسهبهترين وجه ممكنه در وضعيت زندانيان سياسى و 
اپوزيسيون "، يعنى كه چرا قوای متقابل آناما اين. شودخاوران مشاهده مىآرامگاه 

- خود نمىهنوز موفق به بازنگری انتقادی تاريخ مبارزاتى سال ٤٠ گذشت بعد از" چپ

ی خود، يعنى در ماركسيسم ـ لنينيسم تجديد  شكست خوردهايدئولوژیشود و هنوز در 
ی سياسى نوين را كند و هنوز يک فلسفهنظر نكرده و اشتباهات گذشته را تكرار مى

  . كرده، موضوع نقد اين نوشته استبرای شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى متكامل ن

ايدئولوژی ی گونه كه در جای ديگری به تفصيل توضيح دادم، دليل سلطههمان
به دليل آن شكل متافيزيكى است كه " اپوزيسيون چپ"بر افكار ماركسيسم ـ لنينيسم 

 جا منظوراين. رسدی دوازده امامى به بهترين وجه ممكنه به توافق مىبا اسالم و شيعه
ی ها رابطهنقد، همان شكل ايدئولوژيک است كه جهت تحميق، تحقير و سلطه بر انسان

شناسى كند و با صرف نظر از انسانتئوری انتقادی با پراكسيس انقالبى را قطع مى
را از ماترياليسم تاريخى ) نفى آگاهانه(، ديالكتيک )موجود فعال(بخصوص ماركس 

ی به اين ترتيب، مسئله. شماردناپذير مىاجتنابزدوده و سرنوشت انسان را مقدر و 
ها ها ديگر هيچ ارتباطى با پراكسيس نبرد طبقاتى و فعاليت آگاه خود آنرهايى انسان

جا ديگر هيچ فرقى اين. شودها منسوب مىندارد، زيرا به يک چيز خارج از خود آن
 زيربنا سخن گفت و يا یندارد كه از روند تاريخ، ضرورت رشد نيروهای مولد و توسعه

در يک بستر " ماركسيسم ايرانى"به بيان ديگر، . كه منتظر ظهور اما زمان مانداين
ی حاكم متكامل شده است و از همين بابت نيز مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقه

ها را از غلط جلوه دهد و انسان" ابژكتيو"شود كه واقعيت ابژكتيو را به صورت موفق مى
ماركسيسم " به اين ترتيب، ١.ب، اراده، آزادی و آگاهى به انفعال كامل بكشدطريق سل

                                                 
حزب توده يا افيون توده؟ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ): ٢٠١٨(يدونى، فرشيد  مقايسه، فر ١

   ادامه، برلين، و١٢٥ی ـ لنينيسم، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
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ی خرد با انديشيدن انتقادی را قطع و خرد را تبديل به ابزار جهت تشكيل رابطه" ايرانى
جا با به بيان ديگر، ما اين. كندها مىنظم بوركراتيک حزبى و تسلط بر طبيعت انسان

الخلقه سر و كار داريم كه خرد را سم به صورت يک ناقصايدئولوژی ماركسيسم ـ لنيني
را تبديل به شمارد، بلكه آننه تنها ابزاری جهت نگريستن انتقادی به خويشتن نمى

    ١.كندها مىها و تحميق و تحقير آنابزاری جهت حاكميت بر انسان

خرب خود شود كه عواقب مجا موضوع نقد مربوط به يک آگاهى تئوريک ناب مىتا اين
به اين صورت كه حزب كمونيست شوروی . آوردرا در پراكسيس سياسى به وجود مى

را تشكيل داد و تعهد به اهداف ) كمينترن(پس از انقالب اكتبر، انترناسيونال سوم 
جا بايد به خصوص از مباحثى ياد اين. بلشويسم را شرط شركت در اين اجالس كرد

های  مطرح و سرانجام تبديل به بنياد كمينترنی دوم تا چهارمكنگرهكرد كه در 
فعاليت اكنون در اشكال متفاوت، متا هايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم شدند كه 

 متأثر  را، تروتسكيستى و مائوئيستىستى، استالينيستىهای لنينيجريانتمامى سياسى 
های سنتى مان با وجودی كه بسياری از فعاالن سياسى از اين احزاب و ساز٢.دنكنمى

ی ظاهری دارد، زيرا كم و بيش تحت تأثير ها فقط جنبهاند، اما استعفای آناستعفا داده
از تأثيرات مخرب اين از جمله بايد . كنندايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم فعاليت مى

ممانعت از نگريستن  به صورت بى اعتنايى به پراكسيس نبرد طبقاتى، ايدئولوژی
جا ما اين. جامعه ياد كردخردمندی انكار ضرورت و د خوی سياسى ذشتهگانتقادی به 

شويم، زيرا ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بر اين با ازخودبيگانگى خودكرده مواجه مى
ی متافيزيكى متكى است كه انگاری روند تاريخ تحت تأثير قانون ابژكتيو فرضيه

ناپذير و ناآگاه به سوی رت اجتنابقرار دارد و به صو" ماترياليسم ديالكتيكى"

                                                                                                             
توده، در ی مركزی حزب ی علميه تا كميتهتفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزه): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد مقايسه، 

   ادامه، برلين٨٩ی آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
١ Vgl. Horkheimer, Max (١٩٦٧): Zur Kritik der Instrumentellen Vernunft, Aus den 
Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende, Alfred Schmidt (Hrsg.). Frankfurt am 
Main, S. ٣٠ 

جنبش كارگرى در   تاريخچه و تجربيات-جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته ): ٢٠٠٣(شيد مقايسه، فريدونى، فر ٢
   ادامه، و٦٥ی، در آرمان و انديشه، جلد اول، برلين، صفحه)١٣٢٧ تا ١٣٢٠(ايران 

-ايسم، در آرمان و انديشه، جلد هشتم، برلين، صفحه جنبش كارگرى در پرتو توده): ٢٠٠٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه١٢١ی 
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شود و تنها مانعى كه در برابر اين روند جهانشمول قرار گرفته، سوسياليسم سپری مى
ناگوار تاريخى و يا شكست ی برای هرگونه واقعهبه اين ترتيب، . نفوذ امپرياليسم است

ی كه انگار. امپرياليسم استی شود و آن هم توطئهسياسى يک بهانه تراشيده مى
 تا ی صفويه گرفتهاز تشكيل حكومت شيعهامپرياليسم تمامى تحوالت تاريخى كشور را 

-جهان معاصر را با دقت كامل برنامهوقايع چنين تشكيل نظام جمهوری اسالمى و هم

انگاری كه جنبش كمونيستى از نظر تئوريک . كندريزی و مو به مو متحقق كرده و مى
اند، اما پراكسيس نبرد طبقاتى كامًال همبسته و موفق بودهكامًال منسجم و كارگران در 

  . سازدنفوذ امپرياليسم مانعى در برابر استقرار سوسياليسم ساخته و مى

ی نمای از نوع شيعهمظلومجا با كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 يک تاريخ فرهنگى مشترک شويم كه بنا بردوازده امامى نزد فعاالن سياسى مواجه مى

ترين كشند، اما بدون كوچکبا آخوندها، همه چيز را به گند و همه را به ذلت مى
اعتنايى به نقش مخرب خود در ايجاد اوضاع موجود، داليل ناتوانى و شكست خود را به 

كه هر چه انسان بيشتر به  پيداست. دهندی بيرونى نسبت مىيک قدرت بالمنازعه
 به همان اندازه نيز دشمن خارجى معطوف شود،يک به  و  امپرياليستىمبارزات ضد

به همان اندازه هم كمتر قادر به گردد، تر مىبيشتر با پراكسيس نبرد طبقاتى بيگانه
 است و به همان اندازه نيز كمتر نگريستن انتقادی به خويشتن و شناخت دشمن داخلى

يک آلترناتيو مطلوب و فراگير را برای " اوضاع موجود"را دارد كه از نقد توان آن
  .ی ايران متكامل كندآينده

را به " های ايرانىماركسيست"ماركسيسم ـ لنينيسم بر ما تأثيرات مخرب ايدئولوژی 
ترين با وجودی كه ارتجاعى. كنيممىبهترين وجه ممكنه در دوران قيام بهمن مشاهده 

 و بازاريان كامًال مصمم در پى قبضه كردن ی حاكم، يعنى ائتالفى از روحانيانقشر طبقه
ی هايى كه فلسفهقدرت سياسى و انهدام اپوزيسيون بودند، اما تمامى احزاب و سازمان

های ضد امپرياليستى، ها تئوریشد، برای آنها از بلشويسم مشروب مىسياسى آن
 ه و سازمانحزب توداز جمله بايد از نقش ضد انقالبى . ساختندانقالبى و پيشرو مى

 اين دوران كامًال در" پيروان خط امام خمينى"عنوان به  ياد كرد كه اكثريتفداييان 
هواداران خمينى، ها دولت موقت بازرگان را ليبرال و به اين صورت كه آن. فعال بودند
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امپرياليست  ضدهای حزب الهى و سركردگان حزب جمهوری اسالمى را انقالبى و گروه
اين . كردندمى در تخطئه و سرنگونى دولت موقت بازرگان شركت عمًالخوانده و 

 كه ردافتاد كه هر كمونيستى طبعًا انتظار دادر حالى اتفاق مىی تاريخى فاجعه
با تئوريک  يک كشمكشبه انتقادی و انقالبى ماركس تئوری با رجوع به ها ماركسيست

از  . بزنندهای اسالمى راجريانی تمامى ريشهاسالميان دامن زده و از طريق نقد دين، 
ماركسيسم ـ لنينيسم بر ذهن فعاالن سياسى مانعى در برابر ايدئولوژی جا كه نفوذ آن

گردد، در نتيجه ها مىسازد و مانع خردمندی آننگريستن انتقادی به خويشتن مى
ی شايد رجوع به دو نمونه. يابندهای منحط و مخرب تداوم مىپيداست كه اين روش

برای نمونه چندی پيش آقای . تر سازدای موضوع نقد اين نوشته را روشننده تا اندازهز
ليبراليسم  ايدئولوژی به نقد" های انقالبىگرايش ماركسيست"مازيار رازی، سخنگوی 
اسالمى مانند گرگ به وحشى های جريان در حالى كهالبته . در افغانستان روی آورد

ی كشور  واقعًا موجود برای ادارهو آلترناتيو اندافتادهن  كارگران و ملت افغانستاجان
ها جا طرح اين موضوع ضروری است كه تروتسكيستاين. ظاهرًا حكومت طالبان است

كردند و همين سياست را به سركردگى بابک زهرايى در دوران قيام بهمن نيز دنبال مى
خودكرده را به عهده بگيرد خواهد كه مسئوليت سياسى اين حماقت مازيار رازی نه مى

ی بعدی نمونه. ی سياسى منحط خود تجديد نظر كندو نه حاضر است كه در فلسفه
سازمان كارگران انقالبى ايران ـ راه "آقای محمد رضا شالگونى، يكى از سركردگان 

در حالى كه وی پس از انتشار يک بيانيه پرده از عزاداری خود برای . است" كارگر
مارتين لوتركينگ  كشيش مسيحى، يعنى به گاندی هندو وبرداشت، تظری منالله آيت

  . در ايران را موجه سازد" نافرمانى مدنى"متوصل شد كه ضرورت 

جا آثار مخرب ايدئولوژی ماركسيسم كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 هويداست و متأسفانه ـ لنينيسم و از جمله بيگانگى با پراكسيس نبرد طبقاتى كامًال

در حالى كه ماركس از موضع . شودمحدود به اين دو تن از فعاالن سياسى قديمى نمى
رد، كمى اعالم ی تمدن مخالفت خود را با بورژوازی ليبرالاز باالترين درجهئيسم و آته

ى هنوز اسير افكار دينى و تاريخ فرهنگ" های ايرانىماركسيست"ی اما اكثر قابل مالحظه
از " تىانيفست كمونيسم"برای نمونه ماركس و انگلس در . اسالمى خود هستند

جا اين. كنندمدرن، يعنى بورژوازی و پرولتاريا ياد مىمتضاد و ی دو طبقهموجوديت 
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مفهوم مدرن به معنى دنيوی شدن طبقات اجتماعى است كه تاريخ فرهنگى 
به اين ترتيب، ماركس و . يردگرفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم  را در بر مى

كنند كه به جا بر منطق اين جهانى، جهانشمول و مسلط بورژوازی تأكيد مىانگلس اين
  : آوردداری را به وجود مىشرح زير جهان سرمايه

های بى نهايت بورژوازی از طريق بهبود سريع تمامى ابزار توليد و از طريق ارتباط»
های قيمت. كشدها را به كام تمدن مىترين ملتچنين وحشىساده شده، همگى و هم

- ی سنگين هستند كه با آن تمامى ديوار چين را منهدم مىمناسب كاالهايش توپخانه

آن . كندترين تنفر وحشيان از بيگانگان را مجبور به تسليم مىكند، با آن سرسخت
ن خود سازند، اگر ی توليد بورژوازی را از آسازد كه شيوهها را مجبور مىی ملتهمه

سازد كه به اصطالح تمدن را خواهند مضمحل شوند؛ آن همگى را مجبور مىكه نمى
در يک عبارت، آن يک جهان طبق تصور . نزد خود مرسوم كنند، يعنى بورژوا شوند

  ١«.آفريندخود مى

نقش " مانيفست كمونيستى"جا كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
نه نقد ماركس بنابراين . كندزی را جهت ترويج دنيای مدرن و تمدن ستايش مىبورژوا

 و تمدن برابری، با آزادیى مخالفتآيد، نه وی از موضع دين به بورژوازی وارد مى
های دينى و استبدادی باز خواهد به دوران فئوداليسم و حكومتمدرن دارد و نه وی مى

با بورژوازی از موضع پراكسيس نبرد طبقاتى به بيان ديگر، مخالفت ماركس . گردد
گردد، زيرا آن آزادی و برابری و آن به اصطالح تمدن مدرن كه بورژوازی ابراز مى

كند، تنها يک تظاهر ايدئولوژيک از ليبراليسم است كه از طريق آن سلطه نمايندگى مى
 موضعنه از  به بيان ديگر، ماركس. كندو نفوذ اجتماعى خود را موجه و تحكيم مى

كند و نه های ماركسيست ـ لنينيست مخالفت خود را با ليبراليسم ابراز مىجريان
شود كه نقد خود از  مىگاندی هندو و مارتين لوتركينگ مسيحىمتوصل به امثال 

اين يک درد مشترک است كه كليت . ی بورژوايى را مستدل سازدمناسبات جامعه
 ـ به كام خود های سياسى نظری و رقابتیهاوتوجود تفارا ـ با " اپوزيسيون چپ"

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٩): Manifest der Kommunistischen Partei, in: 
MEW, Bd. ٤, S. ٤٥٩ff., Berlin (ost), S. ٤٦٦  
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انتقادی و انقالبى ی تئوريک اين درد مشترک بيگانگى با تئوری سرچشمه. كشدمى
 با صرف نظر از شناخت كليت ماركسيسم ـ لنينيسماست، زيرا ايدئولوژی ماركس 

 خالق،اروبنا، يعنى دين، فلسفه، كند كه از اين اصل عزيمت مىاصوًال ديالكتيكى، 
ی طبقاتى بدون تأثير جامعه تنها ظواهر ، هنر، خالصه ايدئولوژی قضاوت،سياست

. ريزندی زيربنا و رشد نيروهای مولد خود به خود فرو مىهستند كه انگاری با توسعه
- ی نظری اين ايدئولوژی غير ماركسى با استناد به آثار متأخر انگلس موجه مىپشتوانه

زدايى از مجزا و با سوژه" ماترياليسم تاريخى"را از " لكتيكىماترياليسم ديا"شود كه 
ناپذير از ماده دست يافته كه شمول و اجتنابروند تاريخ، ظاهرًا به يک حركت جهان

- ناشى شده و نظام سرمايهنيروهای مولد با مناسبات توليدی ابژكتيو از تضاد انگاری 

   ١.راندمىبه اجبار به سوی سوسياليسم داری را 

 و ی حاكم و از جمله نقد دينپيداست كه از اين منظر كشمكش نظری با طبقه
تازان ممكنه تشكيل حزب پيشتنها راه . رسد به نظر مىبى فايدهايدئولوژی اصوًال 

 در وحدت با استقالل از امپرياليسمپرولتاريا تحت نظر يک رهبری واحد و متمركز، 
 است كه انگاری سرانجام خود به تصادیی اقو تحقق سياست توسعهبورژوازی ملى 

محصول يک . انجامدداری و تشكيل سوسياليسم مىخود به شكست سيادت سرمايه
های ماركسيست ـ چنين تئوری كذبى همان چيزی است كه در فعاليت سياسى جريان

لنينيست، يعنى بيگانگى با پراكسيس نبرد طبقاتى و پادويى برای اين جناح و يا آن 
  . شودی حاكم ملى و مذهبى مشاهده مى طبقهجناح از

مواجه علت با معلول جابجايى جا با ما اينكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يعنى تا  ی طبقاتى مسلط هستند،به اين عبارت كه تا زمانى كه ظواهر جامعه. هستيم

سازند و طق جامعه را مىواقعيت و من ،ی حاكمزمانى كه دين، فلسفه و ايدئولوژی طبقه
 و افكار عمومى نقدی حاكم تبديل به موضوع يا به بيان ديگر، تا زمانى كه افكار طبقه

ی برنامهاصوًال ی كارگر از قدرت ذهنى حاكميت فراروی نكرده، دگرگون نشده و طبقه

                                                 
گرايى در ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای مثبت): ٢٠١٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد   ١

   ادامه، برلين، و٣٣ی ر آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحهجنبش كمونيستى، د
ی سياسى ماركس و در انديشه" علم مثبت"انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش ): ٢٠١٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين ٦٥ی انگلس متأخر، در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحه
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ی يک خواب و خيال خشک و خالى نتيجهسوسياليسم اجتماعى و استقرار تحقق انقالب 
 از  رااسبخواهند،  مىهای ماركسيست ـ لنينستجريانبه اين ترتيب، تمامى . تاس

ی اين نوع از فعاليت نتيجه .شيپور را از دهان گشادش بدمند و دومش مهار كنند
سنتى های تمامى جريان حزبى و سازمانى است كه اضمحالل همين بحران و سياسى

ی وقايع را به حاشيه" اپوزيسيون چپ"دچار آن هستند كه البته همراه با خود كليت 
  .كشندسياسى و تحوالت اجتماعى مى

اپوزيسيون "از اين بابت ضروری است كه جهت فراروی از بحران تئوريک و پراكسيس 
كه البته تحت تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به وجود آمده است، " چپ

وی به يک انتقادی و انقالبى  تئوری مستقيمًا به آثار ماركس رجوع كرد و با استناد به
در اين . ی سياسى نوين جهت شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى دست يافتفلسفه

كند، زيرا ماركس در كشمكش نظری با  يک نقش اساسى بازی مى١"نقد"ارتباط مفهوم 
های جوان موفق به كشف يک مشكل تئوريک شد كه سپس وی را به هگل و هگلى

به اين ترتيب، ماركس به يک روش . راند ٢"ذاتىنقد درون"كال مفهوم سوی تكامل رادي
انتقادی و ابزار مناسب تحقيقاتى دست يافت كه از يک طرف، وی را در فراروی از 
فلسفه توانمند كرد و منجر به تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى شد و از طرف 

-البى را جايگزين اشكال انفعالى جامعهديگر، ديالكتيک تئوری انتقادی با پراكسيس انق

اشترآواس، برونو بائر، (ی تحقق فلسفه و برنامه) الک، هيوم، كانت(شناسى تجربى 
 .ساخت) اشتيرنر

آليستى هگل يک نقش اساسى داشت و اين اتفاقى نيست كه ی ايدهدر اين ارتباط فلسفه
 از جمله ٣.خواندد وی مىو خود را شاگر" آسامتفكر غول"وی را " سرمايه"ماركس در 

العاده ياد كرد كه بدون ترديد يک اثر فوق" تاريخ فلسفه"بايد از كتاب هگل با عنوان 
-های متفاوت ـ اينبه اين دليل كه موضوع اين كتاب تشريح و تدريس فلسفه. است

به اين صورت كه يک فيلسوف موفق به . گونه كه در دانشگاه مرسوم است ـ نيست

                                                 
١ Kritik 
٢ Immanente Kritik   
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: 
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٢٧ 



 ١٣٩

. ی ديگری را متكامل كرده استله شده و ديگری در نقد آن، فلسفهكشف يک مسئ
چنين نقد ابعاد جنجالى، خرافى و تصورهای فيلسوفان تاريخى جا همموضوع هگل اين

های متفاوت خود های گوناگون تنها بازتاب مشكالت دوراننيست، زيرا برای وی فلسفه
-ا به صورت بيان به خصوص و معنىهای گوناگون ربه اين ترتيب، هگل فلسفه. هستند

گيرد كه البته به صورت يک های متفاوت در نظر مىهای متفاوت در دوراندار ملت
از اين منظر، تاريخ . برندرا در روند تاريخ به پيش مى" روح جهان"حركت ذهنى، 

آيد كه هنگام جستجوی حقيقت فلسفه به صورت يک حركت از خردگرايى بشر در مى
آيد و از اين پس، خرد به خود مى. رسد مى٢"خودآگاهى" مستقل شده و به ١"وجود"از 

  . گرددخودبنياد مى

گيرد و به اين عبارت كه هگل آغاز حركت فلسفى را در يونان باستان در نظر مى
شمرد و نامد، زيرا وی فلسفه را پيشتاز تمامى علوم مىمى" اولين فيلسوف"ارسطو را 

از طريق فلسفه قادر است كه تمامى اصول تفكر، شناخت و دانش مدعى بود كه انسان 
-از اين منظر، خرد كامًال توانمند به نظر مى. ها را معين سازدرا متفكر شود و مبانى آن

بنابراين نزد .  خردمندی تمامى واقعيت را اثبات كند٣"منطق"آيد كه با استفاده از 
وی واقعيت را برابر با . شودوب مىشرط شناخت واقعيت محسارسطو خرد اولين پيش

شامل علم طبيعت و فيزيک " طبيعت"در حالى كه . شمرد مى٥"سياست" و ٤"طبيعت"
. گرددمربوط به اخالق، نظم شهری، اقتصاد، آموزش و تربيت مى" سياست"شود، مى

روح "نزد هگل از يک حركت فلسفى به صورت تكامل " تاريخ فلسفه"به اين ترتيب، 
به اين . انجامدآليستى خود وی مىی ايدهدهد كه در انتها به فلسفهزارش مىگ" جهان

تر تر و منطقىتر، غنىبيندر روند تاريخ همواره واقع" روح جهان"صورت كه انگاری 
به اين . انجاميده است" ی مطلقايده"ای به شده و با فراروی از اشكال دينى و اسطوره

يابد دست مى" منطق تاريخ"گرا از  هگل به يک تفكر مثبتآليستىی ايدهترتيب، فلسفه

                                                 
١ Sein 
٢ Selbstbewusstsein 
٣ Logos 
٤ Natura 
٥ Polis 

 ١٤٠

 در حالى ١.گرددتر مىتر و دنيویشود و همواره منطقىكه به صورت ممتد سپری مى
خرد كند، ارسطو شناخت خود را در فقدان داليل فيزيكى معطوف به متافيزيک مىكه 

  .مستقل استای هگلى خودبنياد و ظاهرًا نسبت به اشكال دينى و اسطوره

اما آن واقعيتى كه مد . شناخت واقعيت است" ی مطلقايده"ی وظيفهی هگل در فلسفه
 يک ٢"گوهر"به اين دليل كه به گمان وی . شودنظر هگل است، در تجربه مشاهده نمى

را " گوهر"هگل مفهوم . نامدنيز مى" گوهر گنديده"را شكل ازخودبيگانه دارد كه وی آن
گيرد كه نزد وی به شرح زير از يک كليت مشخص گزارش ينوزا وام مىی اسپاز فلسفه

  :دهدمى

 به نفسهفىنفسه و برای خود است؛ ـ واقعيت وجود فى] يعنى[، مطلقگوهر چيز »
ماهيت مطلق كه تمامى واقعيت و ] يعنى[صورت يک همسانى ساده از امكان و واقعيت، 

 كه نفىمسانى به صورت قدرت مطلق يا ، اين هبرای خودامكان را در بر خود دارد؛ 
        ٣ «.كنداساسًا خود را به خود معطوف مى

به ) ماهيت(به اين معنى است كه كليت مشخص " گوهر ازخودبيگانه"بنابراين مفهوم 
از همسانى " گوهر"در حالى كه . دهى نشده استسازمان) شكل(كلى خردمندانه 

ی شناسا از طريق دهد، سوژهگزارش مى) خردمندی(و امكان ) غيرخردمند(واقعيت 
گردد و در يک مستقل مى" گوهر"از اوضاع ازخودبيگانه آگاه و از " ندای درونى"

مفاهيم " گوهر"حركت ديالكتيكى از تفكر، اوضاع موجود را نفى و از امكانات خود 
- د مىآليستى به وجوبه اين ترتيب، مفاهيم ايده. سازدرا متكامل مى" اوضاع مطلوب"

به بيان ديگر، هگل از . كنندتأكيد مى" گوهر"آيند كه بر ضرورت و امكان دگرگونى 

                                                 
): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد . قابل تمايز است" منطق تضاد"از " منطق تاريخ"آليستى هگل ی ايدهدر فلسفه ١

-ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
   ادامه، برلين ٤٥ی 

٢ Substanz 
٣ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٤): Wissenschaft der Logik, ٢ Bände, in: 
Jubiläumsausgabe in ٢٠ Bände, Bd. ٤ und ٥, Hermann Glockner (Hg.), Stutgart/Bad 
Connstatt, Ba. II, S. ٧ und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur Dialektik, 
Frankfurt am Main, S. ١٢٥ 
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 از تضاد ١"فراروی"يابد و با دست مى" منطق تضاد"طريق حركت ديالكتيكى ذهن به 
-جا منظور از واقعيت ديگر يک واقعيت ايدهاين. شوديک واقعيت ديگری را متفكر مى

بنابراين مفهوم . قعيت تجربى و موجود در تضاد استآليستى است كه البته با وا
" گوهر ازخودبيگانه"در مضمون هگلى آن به معنى عبور، حفاظت و ارتقا از " فراروی"

ی ايده"است كه البته مفاهيم آن با رجوع به يک خرد خودبنياد و به شرح زير از طريق 
  :  شوندمتكامل مى" مطلق

شود، گرا در واقعيت خويش، تنها با خود همراه مىی مطلق به صورت مفهوم خردايده»
 تمامى حقيقت، و حقيقت از خودآگاه نامتناهى، زيست، هستىی مطلق به تنهايى ايده

 اطمينان كلىبه اين صورت كه آن . آن به تنهايى موضوع و مضمون فلسفه است. است
 خويش به خود را در درون خود دارد و ماهيتش اين است كه از طريق تعيين يا ويژگى

های متفاوت دارد و اشتغال فلسفه اين است كه باز گردد، آن به اين صورت آرايش
های طبيعت و روح اصوًال روش. های متفاوت بشناسدی مطلق را در آرايشايده

-های متفاوت هنر و دين درک مى از طريق روشهابقای آنتشريح ] كه. [اندمتفاوت

كند زيرا ی مطلق را درک مىباالترين روش است كه ايده (...) اما(...) فلسفه (...) شوند 
   ٢«.مفهوم است] يعنى[روش آن باالترين، 

با استناد به يک خرد " ايده مطلق"كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شود كه از طريق تكامل مفهوم و در يک حركت ديالكتيكى ذهنى، خودبنياد موجه مى

را به شكل واقعى را نفى و با فراروی از تضاد، آن) ماهيت" (گوهر"ی انهشكل ازخودبيگ
يابد، سوژه جا حركت ديالكتيكى خاتمه مىپيداست كه اين. دهدو خردمند خود ارتقا مى

-گسسته مى) پراكسيس(از واقعيت ) تئوری(رسند و فلسفه با ابژه ظاهرًا به وحدت مى

قدرت مفهوم قادر است كه پس از فراروی از گيرد كه البته هگل در نظر مى. شود
ه اين صورت كه خودآگاهى انفرادی ب. شود" روح جهان"تضاد، فراگير و تبديل به 

" من سوژه: "ی خود هگلگردد و يا به گفتهی شناسا تبديل به خودآگاهى ملت مىسوژه
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-ايدهاما پرسش پيرامون چگونگى تحقق اين واقعيت  ١.شودمى" ما سوژه"تبديل به 

رود كه حتا حقيقت فلسفى هگل تا جايى پيش مى. ماندآليستى نزد وی بدون پاسخ مى
شمارد هايى مىرا مانند كشيشگيرد و حاميان آنرا مانند يک معبد مقدس در نظر مى

ها در اين خالصه كه اصوًال با جهان واقعى سر و كاری ندارند و تنها وظيفه و هدف آن
به نظر هگل تحقق اين حقيقت فلسفى . قت فلسفى حفاظت كنندشود كه از اين حقيمى

بايستى به خود واقعيت محول شود، زيرا كه موضوع فلسفه اصوًال دخالت مستقيم در 
  ٢.واقعيت نيست

پيداست كه گسست راديكال تئوری از پراكسيس بدون عواقب نيست كه ما تأثيرات 
به اين صورت كه . يابيمه خوبى مىی دولت بی هگل دربارهرا در نظريهای آنتوجيه

البته . پردازدبه دفاع از دولت پروس مى" خطوط اصلى فلسفه و حق"هگل در كتاب 
های حوزه"در " واقعيت موجود"كند كه دولت وقت به صورت يک وی انكار نمى

ی فلسفه را نه در نقد و تعين خطوط اما وی وظيفه. درگير است" استبداد، حادثه و خطا
جا توجيه دولت يک شكل فلسفى به خود اين. بيند دولت، بلكه در تأييد دولت مىبرای

تكامل آگاهى انسان "ای از هگل تشكيل دولت مدرن را به صورت درجهگيرد، زيرا مى
-گيرد و از اين بابت، اوضاع موجود را برابر با خرد موجود مىدر نظر مى" از آزادی

آورند كه برايشان منطقى تنها آن نظمى را به وجود مىها به اين معنى كه انسان. شمارد
به . كندنيز طرح مى" سيستم فلسفه"در كتاب وی توجيه نظم موجود را . آيدبه نظر مى

با واقعيت تجربى، ايده اصوًال مجاز نيست كه " ی مطلقايده"اين عبارت كه در تناقض 
را به صورت خالق و از طريق در برابر اين واقعيت تجربى موضع بگيرد، بلكه بايد آن

آليستى هگل اصوًال با ی ايدهدر حالى كه فلسفه. تكامل مفهوم در خود ادغام سازد
كند، اما محصول تئوريک آن يک عزيمت مى" گوهر ازخودبيگانه"ادعای دگرگونى 
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و به خصوص دولت وقت پروس " اوضاع موجود"ای است كه به شرح زير شكل توجيه
  :  دارد و اعتراض محفوظ مىرا از گزند نقد

گيرد، مجاز نيست كه چيز جايى كه دانش دولت را در بر مىپس اين نوشته تا آن»
ديگری به غير از يک امتحان بوده باشد كه دولت را به صورت از درون خردمند درک 

ی فلسفى دورترين فاصله را از آن داشته باشد آن بايد به صورت نوشته. و تشريح كند
ی فلسفه درک كه وظيفه(...). گونه كه بايد بوده باشد، طراحى كند  دولت را آنكه يک

  ١«. است كه وجود دارد، زيرا آن چيزی كه وجود دارد، خرد استچيزیآن 

آليستى هگل يک سری ی ايدهكند، فلسفهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
نه تنها " ی مطلقايده. "وردآمشكالت اساسى برای پراكسيس سياسى به وجود مى

كار نيز است كند، بلكه بسيار محافظهی تئوری با پراكسيس را راديكال قطع مىرابطه
به اين . كندشمارد و توجيه مىرا همسان با خرد موجود مى" اوضاع موجود"زيرا 

-ی متفاوت مدعى آشتى مىی هگل در يک حركت از تفكر در دو حوزهترتيب، فلسفه

با واقعيت " ی مطلقايده"ی تضاد است كه سوژه با ابژه به وحدت و ل در حوزهاو: شود
به اين صورت كه ايده اصوًال در برابر واقعيت تجربى . رسندتجربى ظاهرًا به آشتى مى

ی تاريخ است كه ظاهرًا منجر به دوم در حوزه. كندرا موجه مىگيرد و آنموضع نمى
ها هميشه از طريق خرد زندگى خود اين معنى كه انسانبه . شودآشتى دين با فلسفه مى

ی دينى و دولت آنتيک اند، جامعهآن زمان كه دينى و اخروی بوده. اندرا سامان داده
ی بورژوايى و دولت اند، جامعهاند و از زمانى كه دنيوی شدهمستبد را به وجود آورده

ين و فلسفه به صورت دو بعد پيداست كه از اين منظر، د. اندمدرن را تشكيل داده
 البته هگل نه تنها از اين ٢.رسندآيند و تنها ظاهرًا به آشتى مىمتفاوت ايده به نظر مى

نزد . ديدی نهايى فلسفه را در آشتى تفكر مىتناقض آگاه بود، بلكه اصوًال هدف و انگيزه
را  كه هگل آنوی آشتى به معنى آشتى مفهوم با واقعيت و آشتى ايمان با انديشه است
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" روح مقدس" در حالى كه در دين مسيحيت اين ١.نامدنيز مى" توجيه خدای واقعى"
گذارد و جهان را جای آن مى" ی مطلقايده"آفريند، هگل است كه جهان واقعى را مى
جا با يک خدای اين جهانى ما اين. خواندشناسى سوژه مىواقعى را محصول شناخت

يعنى آفريننده، مدير و مدبر جهان واقعى نيز " دميروژ"را  آنشويم كه هگلمواجه مى
  ٢.نامدمى

ی پرداز برجستهبا وجودی كه هگل در زمان حيات خود فيلسوف شناخته شده و نظريه
با واقعيت موجود كشور ) تئوری(ی وی شد، اما تناقض فلسفهدولت پروس محسوب مى

از جمله بايد از . ساختت وی مىمانعى در برابر تعميم نظريا) پراكسيس(پروس 
- و از آن" سنجيدندواقعيت بخصوص را نسبت به ايده مى"های جوان ياد كرد كه هگلى

جا كه اين آشتى و وحدت مورد نظر هگل فقط يک ادعای كذب بود، در نتيجه وی را 
-اهداف هگلى. كردند متهم به آشتى دين با فلسفه مى٣از طريق مفهوم آكوموداتسيون

ها از طريق نقد راديكال دين آن. بودند" رفرم آگاهى"و " فراروی از فلسفه"جوان های 
دادند كه دولت مسيحى پروس را به سوی خردمندی، يعنى سكوالريسم به خود قول مى
رانند و مانعى در برابر دخالت نهادهای دينى در تصويب قوانين مدنى و مدرنيته مى

ی تئوريک، يعنى از طريق نقد  جوان تنها در حوزههایبه بيان ديگر، هگلى. سازندمى
از جمله بايد از فعاليت برادران بائر، اشترآواس، روتنبرگ، فويرباخ، . دين فعال بودند

  . چنين ماركس ياد كردهس، اشتيرنر و هم

های جوان به  ميالدی دكترای خود را تحت تأثير گفتمان هگلى١٨٤١ماركس در سال 
ی ماترياليستى اپيكور موفق به نقد جا با استناد به اتميسم در فلسفهنوی اي. پايان رساند

ی ايمان شود و از يک طرف، رابطهآليستى هگل مىی ايدهمفهوم خودآگاهى در فلسفه
ما مصداق اين موضوع . كندی دين با فلسفه را راديكال قطع مىبا انديشه، يعنى رابطه
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به اين صورت كه پلوتارش مدعى . يابيم مىرا در كشمكش فلسفى ماركس با پلوتارش
با . شودها مىآيد، مانع پليدی انسانبود كه آن هراسى كه از مجازات الهى به وجود مى

- شمرد و موجه مىاين بهانه، پلوتارش دخالت دين در امور اجتماعى را ضروری مى

ركس در اما ما. دادی اخالق را به دين نسبت مىساخت و از اين طريق، سرچشمه
به اين عبارت كه به نظر وی . كندرا نمايندگى مىانتقاد به پلوتارش مشخصًا عكس آن

ی پليدی است، زيرا كه هراس ذاتى از مجازات اخروی خودش نشانهاين هراس درون
ی خودشان ها را نسبت به قوای تشخيص و ارادهشود، آنها مىمانع انديشيدن انسان

  ١.سازدمحروم مى) خرد(شان ذاتى و طبيعت نامتناهىبى اعتنا و از قوای درون

كند، به نظر ماركس هراس از خدا و مجازات ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-وی سپس نتيجه مى. شودالهى نه مانع پليدی، بلكه مشخصًا منجر به پليدی انسان مى

اند، به قوای خالق اد شدهها از اين هراس دينى آزگيرد كه تنها در لحظاتى كه انسان
به بيان ديگر، تاريخ فرهنگى و . اندخود دست يافته و فرهنگ و هنر را متكامل كرده

ی خالق، شوق و ذوق تمدن انسانى نه از طريق ايمان دينى، بلكه تنها از طريق انديشه
 گونه نقشاز اين رو، ماركس اصوًال برای دين هيچ. دنيوی انسانى به وجود آمده است

  . شودای را در ارتباط با تشكيل و ترويج تمدن انسانى قائل نمىسازنده

معيار تفكر . كندمتمايز مى" كارنوال فلسفه"جا از طرف ديگر، فلسفه را از ماركس اين
و اين جهانى شدن فلسفه ) پراكسيس(فلسفى برای ماركس واكنش آن بر واقعيت 

- نظر دارد كه تفكرات يک فيلسوف نه مىجا با هگل توافق البته ماركس تا اين. است

تواند مجزا از تاريخ خود كه در روند آن خرد در حال به خود آمدن و خودبنياد شدن 
است، در نظر گرفته شود و نه درک يک فلسفه مجزا از مشكالت و معانى معمول 

موضوع كشمكش نظری ماركس با هگل مربوط به . دوران خود قابل درک است
به اين معنى كه به نظر . شودمى) پراكسيس(با واقعيت ) تئوری(ه ديالكتيک فلسف

توان است كه مى) زندگى ملت(ماركس تنها از طريق واكنش متقابل فلسفه و واقعيت 
به . چنين داليل انحطاط يک فلسفه پى ببردذاتى، سرشت تاريخى و همبه تعيين درون

                                                 
١ Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: in: MEGA I, ١/١, Berlin (ost), S. ١١١ und  
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را به يابد كه آناكسيس دست مىاين ترتيب، ماركس به مضمون ديالكتيک تئوری با پر
  : كندی دكترای خود مطرح مىشرح زير در رساله

اين يک قانون روانشناسى است كه آن روح تئوريک كه در خود آزاد شده، تبديل به »
ی قلمرو نيايش خارج شده و خود را گردد، به صورت اراده از سايهانرژی پراكسيس مى

اما از . (گرداندموجود است، مى] الهى[ی ون ارادهدر برابر واقعيت اين جهانى كه بد
تر شود، زيرا از روش به خصوص منظر فلسفى مهم است كه اين ابعاد به مراتب دقيق

ذاتى و خصلت تاريخى ـ جهانى يک فلسفه را توان تعيين دروناين برگشت ناگهانى مى
اين نقد است . استتنها پراكسيس فلسفه به خودی خود تئوريک . (...) ) پيگيری كرد

-واقعيت به خصوص را نسبت به ايده مى] يعنى[های منفرد ماهيت، كه موجوديت

ترين ماهيتش با تضادها آغشته است تنها اين تحقق مستقيم فلسفه بنا بر درونى. سنجد
. كندآرايد و مهر خود را بر آن ضرب مىو اين ماهيت متضاد خود را در ظاهر مى

گرداند؛ سيستم رت اراده خود را در مقابل جهان متظاهر مىهمين كه فلسفه به صو
-يابد، يعنى آن تبديل به يک جنبه از جهان مىبه يک كليت مجرد تنزل مى] فلسفى[

نسبت آن به جهان يک نسبت باتاب يافته . شود كه ديگری در برابرش ايستاده است
-اين. [كنديگری مىجهت تحقق خويش پرشور و با انگيزه اقدام به كشمكش با د. است

قناعت درونى خودكرده و محدوديت شكسته و آن چيزی كه نور درونى بود، تبديل ] جا
اين چنين پيامد فلسفى . گرداندشود كه خود را به سوی بيرون مىی بلعنده مىبه شعله

زمان افت آن است و زمان اين جهانى شدن فلسفه است، تحقق آن همشدن جهان، هم
  ١«(...)جنگد، كمبود درونى خود است  بيرون با آن مىآن چيزی كه از

جا ديالكتيک تئوری با كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگون كه خوانندههمان
ی بسيار ساده، اما كامًال قاطع جهت كند كه البته يک نتيجهپراكسيس را متكامل مى

است كه فلسفه بيش از به اين عبارت كه اگر قرار . است" كارنوال فلسفه"فراروی از 
بوده باشد، اصوًال " كارنوال فلسفه"شناسى، يعنى بيش از يک تئوری تشريحى و جامعه

. بنابراين فلسفه بايد از دو سو رها گردد. تواند به گسست از پراكسيس تن دهدنمى
                                                 
١ Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und 
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ی هگل و سپس رهايى ی محدود و زنجير شدهنخست رهايى خود فلسفه از آن فلسفه
البته ماركس در اين دوران هنوز تحت . است) كارنوال فلسفه(ر غيرفلسفى جهان از افكا

ذاتى فلسفه بى خبر و از اولويت ی درونتأثير سيستم هگلى قرار دارد، زيرا از سرچشمه
شود و بر پراكسيس واكنش جا آزاد مىاين روح تئوريک كه اين. كندسوژه عزيمت مى

شود، در واقعيت همان ی بلعنده مىديل به شعلهجا تبكند و اين نور درونى كه اينمى
سوژه و قدرت مفهوم هستند كه نزد هگل ظاهرًا واقعيت را به وجود " ندای درونى"

  ١.آورندمى

ی دكترای خود را به صورت غيابى از دانشگاه ينا گرفت، كه درجهماركس پس از اين
صوراسرافيل "ی ن جلد نشريهاز برلين به شهر بن بازگشت و با همكاری بروئو بائر اولي

جا كه در اين دوران يكى ديگر از از آن. را منتشر كرد" ئيست و ضد مسيحىهگل آته
های جوان به نام لودويگ فويرباخ با انتشار چنديت مقاله در نقد دين نامى از خود هگلى

ا ر" ئيسمآرشيو آته"ها تصميم گرفتند كه با همكاری وی ساخته بود، در نتيجه آن
كرد كه البته در اين دوران برونو بائر در دانشگاه بن فلسفه تدريس مى. تأسيس كنند

از اين پس، ماركس نيز . به دليل نظريات راديكال ضد دينى خود از دانشگاه اخراج شد
ی اخذ كرسى دانشگاهى را از سر بيرون راند و همراه با برونو بائر به هيئت انگيزه

ماركس در اين دوران آثار پرودون و كتاب . ين پيوستی رای روزنامهتحريريه
های جوان فويرباخ را مطالعه كرد و از طريق مقاالت يكى از هگلى" ماهيت مسيحيت"

با مباحث جنبش . جا كمونيست شده بودبه نام موزوس هس كه به پاريس رفته و آن
برای ماركس بسيار نگاری بدون ترديد اشتغال به روزنامه. كارگری در فرانسه آشنا شد

از جمله بايد از مقاالت وی . آموزنده بود، زيرا وی مستقيمًا با پراكسيس ارتباط داشت
در نقد سياست پارلمان راين و بخصوص دستگاه سانسور ياد كرد كه ماركس همواره با 

از آن پس كه ماركس به دليل نزاع در هيئت تحريريه از . ها در حال كشمكش بودآن
ی انتشار آن سر باز ی راين استعفا داد و دولت از تمديد پروانهری روزنامهمقام سردبي

زد، وی پس از پايان يک سفر به هلند، جهت ازدواج با همسر آتى خود، جنى فون 
ی تاريخ قوانين وی در اين دوران به مطالعه. وستفال به شهر كريتسناخ نقل مكان كرد

                                                 
١ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Vorlesungen … ebd., Bd. I, S. ١٥١ und  
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ١٨٩f. 
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وی آورد و سرانجام به اين نتيجه رسيد كه اساسى كشورهای اروپای غربى و آمريكا ر
 از اين پس، ١.بورژوازی با نظام فئودالى بر سر مالكيت خصوصى به توافق رسيده است

روی آورد و در پيشگفتار آن همان اصول تئوريک " ی حق هگلنقد فلسفه"ماركس به 
متكامل را برجسته ساخت كه البته بعدها به صورت ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 

از جمله بايد از نقش نقد دين ياد كرد كه ماركس به شرح زير بر ضرورت آن . شدند
  : كندتأكيد مى

برای آلمان نقد دين به صورت عمده به پايان رسيده است و نقد دين شرط هرگونه »
  ٢«.نقدی است

شود كه چرا ماركس شرط هر گونه نقدی را نقد دين جا بالفاصله پرسش طرح مىاين
به اين دليل كه هر كسى كه با روش نقد دين آشنا است، ديگر به دام اشكال . داندمى

به . افتدنمى" كارنوال فلسفه"سری، سحرآميز و انفعالى فلسفه و متافيزيک، يعنى به دام 
بيان ديگر، كسى هم كه با روش نقد دين آشنا است، ديگر تحت تأثير اشكال 

  . گيرديسم و حكمتيسم قرار نمىايدئولوژيک مانند ماركسيسم ـ لنين

ای به آرنولد رويگه بر آن تأكيد گونه كه قبًال نيز در نامهماركس در اين نوشته ـ همان
به نظر وی از . برداری كندخواهد كه برای آلمان از جای ديگری نمونهكند ـ نمىمى

ق انتقاد و جا با روح خالما اين. آيدنقد جهان كهن است كه جهان نوين به وجود مى
اصوًال " ماركسيسم ايرانى"شويم، يعنى همان چيزی كه اعتراض نزد ماركس آشنا مى

شود، های ماركسيست ـ لنينيست مشاهده مىآن روشى كه نزد جريان. فاقد آن است
به اين صورت كه نخست از تاريخ . برداری و امتناع از نقد پراكسيس استفقط نمونه

 و مبارزات ضد امپرياليستى در ويتنام و كوبا اسطوره ساخته انقالب اكتبر، انقالب چين
انگاری كه . شودبرداری مىی ايران نمونهو بعدًا از اين تاريخ خودساخته برای آينده

. ی ايران پوک و ايرانيان فاقد تاريخ فرهنگى و هويت ملى و مذهبى هستندجامعه

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٤٦): Kreuznacher Exzerpte, in: MEGA ١/٢, und 

ی ی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهدولت و جامعه): ٢٠١٨(يسه، فريدونى، فرشيد مقا
  ، برلين٢٣٧ی سياسى هگل و ماركس، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه

٢ Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 
MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost), S. ٣٧٨ 
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های ماركسيست ـ  خود جريانانگاری كه تجربيات تاريخى كشور و حتا تاريخ سياسى
لنينيست اصوًال ارزش بازنگری انتقادی را ندارند و همين كافى است كه با استناد به 

ی عملى برای فعاليت سياسى در ايران وصله و ی تاريخى، يک فلسفهاساطير خودساخته
  .  پينه شود

ايج خود و خشم كند كه نقد مجاز نيست كه از نتزمان بر اين نكته تأكيد مىماركس هم
های ماركسيست ـ  اما آن چيزی كه ما در تجربه با جريان١.های حاضر بهراسدقدرت

ها از نقد دين و ايدئولوژی در هراسند آن. كنيم، صرفًا هراس استلنينيست مشاهده مى
ی واحد در ی حاكم و تشكيل جبههها با طبقهزيرا انتقاد اصوًال مانع ائتالف سياسى آن

داری ی سرمايهها را جهت تحقق سياست توسعهی آنشود و برنامهپرياليسم مىبرابر ام
ها اين است كه ی آنمنتها بهانه. كندو رشد نيروهای مولد با خطر جدی مواجه مى

ها را رنجور ساخت، زيرا در روند نبايد به دين و آيين مردم مسلمان پرداخت و آن
فلسفه، ايدئولوژی، (ی بورژوايى ر ظواهر جامعهرشد نيروهای مولد، دين نيز مانند ديگ

  . ريزدبه اجبار و خود به خود فرو مى) هنر

جا بر يک امر ضمنى كه تئوری انتقادی و انقالبى وی را ها، ماركس اينافزون بر اين
به اين عبارت كه وی . گذارد و آن موضوع رهايى بشر استكند، انگشت مىهدايت مى

 ٢.كنندمناسباتى را دارد كه انسان را بنده، پست، حقير و منزوی مىی لغو تمامى انگيزه
ی انسانى، يعنى با يک پراكسيس مشخص مواجه هستيم، در حالى كه جا با جامعهما اين
های ماركسيست ـ لنينيست اصوًال نه رهايى انسان، بلكه تحقق سياست ی جريانمسئله
ی ضد امپرياليستى  و تحكيم مبارزهداری جهت رشد نيروهای مولدی سرمايهتوسعه
ی استقرار سوسياليسم، تنها توجيه كسب قدرت پيداست كه از اين منظر وعده. است

  .سياسى تحت فرمان يک حزب تماميت خواه است

پيشگفتار "كند، با اين گسستى كه ماركس در ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
خواهد مانند هگل از آورد، نه مىمعاصر به وجود مىهای با فلسفه" ی هگلـ نقد فلسفه

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٧): Breife aus den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ - Marx an 
Rüge, Kreunznach, im September ١٨٤٣, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٤٣f., Berlin (ost), S. ٣٤٤ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik … ebd., S. ٣٨٥  
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های تواند مانند هگلىواقعيت فلسفى در يک معبد مقدس حفاظت كند و نه ديگر مى
ی واقعى وی دگرگونى انگيزه". واقعيت بخصوص را نسبت به ايده بسنجد"جوان 

پراكسيس راديكال خود واقعيت تجربى است و از همين بابت نيز ديالكتيک تئوری با 
از اين پس، پراكسيس مبدأ و مقصد فعاليت تئوريک . شودنزد وی به كلى دگرگون مى

كند و از به اين صورت كه تئوری نه تنها از اولويت ابژه عزيمت مى. ماركس است
گردد، ی بورژوايى متكامل مىجامعه" حركت واقعى"طريق نقد پراكسيس، يعنى از نقد 

جا با يک ما اين. كندپراكسيس دوباره بر آن واكنش مىی دگرگونى بلكه با انگيزه
- گرا مواجه هستيم كه به صورت جانبدار در حركت واقعى جامعهتئوری انتقادی و عمل

كند و منجر به يک پراكسيس آگاه جهت تشكيل يک ی بورژوايى دخل و تصرف مى
رسد كه ت مىدر اين حركت ديالكتيكى تئوری با پراكسيس به وحد. شودنظم نوين مى

  . ی خودآگاه، رهايى انسان استمحصول آن به صورت فعاليت سوژه

چنين مانند های جوان و همبه بيان ديگر، ماركس از اين پس ديگر مانند هگل و هگلى
كند، زيرا تئوری از منشأ واقعى ی دكترايش از اولويت سوژه عزيمت نمىروش رساله

اين نقد واقعيت ابژكتيو و درک تضادهای به اين عبارت كه . خود آگاه شده است
. شوندی بورژوايى است كه نزد وی به صورت اولويت ابژه مطرح مىذاتى جامعهدرون

محصول اين دگرگونى متديک يک آگاهى تئوريک است كه تعميم آن به پراكسيس 
به اين ترتيب، ماركس وحدت سوژه با . انجامدانقالبى جهت تشكيل يک نظم نوين مى

ذاتى طبقات كند، زيرا تضادهای درونآليستى هگل را انكار مىی ايدهه در فلسفهابژ
شوند و گاه از طريق يک نگرش خردمندانه به واقعيت حل و فصل نمىاجتماعى هيچ

موضوع . رسدگاه به آشتى نمىی بورژوايى هيچپيداست كه از اين طريق نيز جامعه
آليستى ی ايدهای فلسفهلوژيک و شكل توجيهجا فراتر از نقد نقش ايدئوماركس اين

ها ی آنهگل، تأكيد بر ضرورت آگاهى از مناسبات واقعى اجتماعى و دگرگونى سازنده
  .جهت تشكيل يک نظم نوين است

كند، روش نقد ماركس يک نقد صرف ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
رژوايى نيست و روش نقد وی فراتر از ی بوذاتى جامعههای درونماترياليستى از تضاد

به اين . يابدنقد واقعيت ابژكتيو، به نقد آگاهى سوبژكتيو از اين واقعيت نيز راه مى
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ی آگاهى از تضاد و هم در حوزه) ابژكتيو(ی تضاد صورت كه نقد هم در حوزه
ی فهپيشگفتار ـ نفد فلس"را نزد ماركس در شود كه ما مضمون آنفعال مى) سوبژكتيو(

  :  يابيمبه شرح زير مى" حق هگل

ترين و ترين و كاملی حق كه از طريق هگل قاطعانهی دولت و فلسفهنقد فلسفه»
هم بررسى انتقادی دولت مدرن و . باشدی نهايى خود را گرفته است، هر دو مىپيكره

ى و های كنونى از آگاهى سياسچنين نفى قاطع تمامى روشواقعيت مربوط به آن و هم
ی حق جنجالى ترين آن همين خود فلسفهشمولترين و جهانحقوقى آلمانى كه عمده

   ١«.است كه با ادعای علمى بودن مطرح شده است] هگل[

شود كه هم آگاهى تئوريک و به اين ترتيب، روش نقد ماركس در هر دو حوزه فعال مى
اين منظر، دين، فلسفه و از . گيردی بورژوايى را در بر مىهم پراكسيس سياسى جامعه

ی طبقاتى ارزيابى و تبديل به موضوع روش ايدئولوژی عوامل سوبژكتيو و واقعى جامعه
جا دين، فلسفه و ايدئولوژی به صورت روبنا، كامًال اين. شوندذاتى ماركس مىنقد درون

- ی حاكم بر افكار عمومى حكمشوند زيرا به صورت منطق طبقهواقعى محسوب مى

به بيان ديگر، . آورندی بورژوايى را به وجود مىكنند و واقعيت جامعه مىفرمايى
ماركس از يک طرف، بررسى ماترياليستى و واقعيت جامعه طبقاتى را تبديل به نقد 

گرا كند و از طرف ديگر، از طريق تكامل يک تئوری عملايدئولوژی بورژوازی مى
جا منظور اين.  نوين مد نظر داردتعميم يک پراكسيس آگاه را جهت تشكيل يک نظم

ها را بنده، پست، حقير و وی دگرگونى راديكال و انقالبى هر گونه نظامى است كه انسان
سازد به اين ترتيب، ماركس ديالكتيک تئوری و پراكسيس را بر قرار مى. كندمنزوی مى

حزب "اركس جناح اول را م. گيردو از اين منظر در برابر دو جناح متفاوت موضوع مى
به نظر وی اين جناح از يک پراكسيس ناآگاه و كور پيروی . نامدمى" سياسى پراكسيس

ی كند كه بى معنى و فاقد مفهوم برای درک سياست معاصر، دولت مدرن و جامعهمى
در حالى كه اين جناح اصوًال پشت به فلسفه كرده، اما به دليل . بورژوايى است

تواند كه با فلسفه به صورت مصمم قطع اهد و نه مىخومحدوديتهای نظری، نه مى
  :گويدماركس در انتقاد به اين جناح مى. رابطه كند

                                                 
١ Ebd., S. ٣٨٤ 
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  ١«.كه آن را متحقق سازيدتوانيد از فلسفه فراروی كنيد، بدون اينشما نمى»

آليستى ی ايده به بيان ديگر، ماركس يک مخالفت ضمنى با آشتى ظاهری در فلسفه
كند كه اين آشتى مورد نظر را بايد در اند و بر اين نكته تأكيد مىدهگل را كافى نمى

بنابراين خرد بايد از اشكال . واقعيت، يعنى از طريق يک پراكسيس آگاه به وجود آورد
  . متافيزيكى، استعالئى و ايدئولوژيک منزه و بايد اين جهانى و متحقق گردد

-كه منظورش در واقعيت هگلىنامد مى" حزب سياسى تئوريک"جناح دوم را ماركس 

-جا نزد ماركس با نگريستن انتقادی به خويشتن مواجه مىما اين. های جوان هستند

وی در فعاليت اين جناح . كندی خود را تبديل با موضوع نقد مىشويم كه افكار گذشته
به اين معنى كه . بيندتنها يک كشمكش انتقادی و فلسفى را با افكار عمومى آلمانى مى

-شمارد و خيال مىی فلسفى دولت مىی ايدهاين جناح مناسبات موجود را تنها نتيجه

ها قادر است كه دولت را به سوی خردمندی براند و مناسبات كند كه از طريق نقد آن
به نظر ماركس، در حالى كه اين جناح به طرف متقابل خود . موجود را تغير دهد
جا كه اين از آن. نه نقدی به روش فعاليت خود نداردگوكند، اما هيچانتقادی برخورد مى

شود، كند، در نتيجه يا نزد نتايج خويش متوقف مىجناح تنها از نقد فلسفى عزيمت مى
ها گيرد و آنكه مطالبات خود را از جای ديگر وام مىيا اصوًال مطالباتى ندارد و يا اين

 اين صورت كه از تجربيات انقالب به. كندی خود اعالم مىرا به صورت نتايج فلسفه
ماركس در . كندفرانسه و تحوالت سياسى در انگلستان برای آلمان نمونه برداری مى

  :گويدانتقاد به اين جناح مى

كه از آن فراروی توانند فلسفه را متحقق كنند، بدون اينها عقيده دارند كه مىآن»
  ٢«.كنند

ها قادر آيد كه آنای جوان از اين منظر وارد مىهبه بيان ديگر، انتقاد ماركس به هگلى
گرا ارتقا دهند و از طريق آن در نيستند كه نقد فلسفى خود را به يک تئوری عمل

بنابراين انتقاد ماركس به هر دو جناح از منظر . پراكسيس دخل و تصرف كنند

                                                 
١ Ebd., S. ٣٨٤ 
٢ Ebd.  
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ها را  آنیآيد، زيرا هر كدام به شكلى رابطهديالكتيک تئوری با پراكسيس وارد مى
  .كندقطع مى

كه در پيداست كه هدف نقد ماركس اين نيست كه به دوران گذشته باز گردد و يا اين
ما اين . برابر دولت شبه مدرن پروس دوباره نظام دينى و  دولت آنتيک را زنده سازد

های ماركسيست ـ لنينيست تجربه كرديم كه در نوع از حماقت سياسى را نزد جريان
الله خمينى و جناح م بهمن  و از فرط امپرياليست ستيزی به هواداری از آيتدوران قيا

ی ايران را از نظام شبه مدرن به اصطالح انقالبى روحانيت شيعه روی آورده و جامعه
جا اين است موضوع نقد ماركس اين. شاهنشاهى به دوران سياه تاريخ اسالمى كشاندند

ی نه در حوزه) آشتى" (اوضاع مطلوب" به "اوضاع موجود"كه دگرگونى واقعى از 
ی پراكسيس، يعنى از ديالكتيک يک تئوری صرف فلسفى و تئوريک، بلكه در حوزه

در حالى كه هگل . گرا با پراكسيس سياسى و آگاه به وجود خواهد آمدانتقادی و عمل
 توجيه" تكامل آگاهى انسان از آزادی"ای از تشكيل دولت مدرن را به صورت درجه

 ماركس ١ساخت،را برجسته مى" جوانب مثبت دولت"كرد و به صورت تأييد كننده مى
ها ی اين جوانب مثبت و منفى را عوامل پستى، تحقير، بندگى و انزوای انسانمجموعه

شمرد و از اين رو نيز مانند هگل درخواست حفاظت از جوانب به اصطالح مثبت و مى
ی برای وی خرد هگلى و خردمندی جامعه. ی بورژوايى نداشتخردمند جامعه

بورژوايى، تنها يک تظاهر ايدئولوژيک از ليبراليسم بود كه ماركس مضمون نقد خود را 
 :  گذاردبه شرح زير در يک نامه با آرنولد رويگه در ميان مى

-بنابراين منتقد مى. خرد هميشه وجود داشته است، تنها نه هميشه در شكل خردمند»

لى از آگاهى تئوريک و پراكسيس را مبنا قرار داده و از خود اشكال واقعيت تواند هر شك
حال . موجود، واقعيت حقيقى را به صورت شكل مطلوب و هدف نهايى آن متكامل سازد

چنين كه دولت سياسى در تمامى شود، اينآن چيزی كه مربوط به زندگى واقعى مى
جا كه هنوز از طريق چنين آن هماشكال مدرنش مستقيمًا حاوی مطالبات خرد است،

-جا توقف نمىو دولت در اين. مطالبات سوسياليستى آكنده به روش آگاهى نشده است

                                                 
١ Hegel, Werke, Bd. ١٢, S. ٣٢ 

 ١٥٤

چنين همه جا گرفتار تضاد آن هم. گيردآن همه جا تحقق خرد را به فرضيه مى. كند
  ١«.گرددآلى با شرايط واقعى خويش مىتعيين ايده

جا با روش نقد ماركس به صورت كند، ما اينحظه مىی نقاد مالگونه كه خوانندههمان
ی خود به اين صورت كه نقد ماركس نخست از فرضيه. شويمذاتى آشنا مىنقد درون

كند كه همان تحقق خرد است كه البته دولت شبه مدرن ی بورژوايى عزيمت مىجامعه
) پراكسيس(يت با واقع) تئوری(وی بعدًا ادعای دولت مدرن . شودپروس مدعى آن مى

آلى دولت با شرايط كشد كه همان تضاد تعيين ايدهی آلمان را به بند نقد مىدر جامعه
ماركس سرانجام از طريق نقد . شودواقعى ملت است كه البته منجر به نبرد طبقاتى مى

آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى موجود است كه شكل مطلوب و هدف نهايى را 
ها را بنده، پست، ان موضوع دگرگونى مناسباتى است كه انسانكند كه هممتكامل مى

  .اندحقير و منزوی كرده

برداری از جای ديگر را نه فراروی از فلسفه، بلكه تدارک به بيان ديگر، ماركس نمونه
گری و توليد جنجال را جايگزين يک تئوری داند، زيرا هوچىمى" كارنوال فلسفه"

 از همين منظر نيز بايد نقش ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم .كندگرا مىانتقادی و عمل
-برداری از اساطير انقالب اكتبر چيز ديگری را نمىرا ارزيابى كرد كه به غير از نمونه

. كندمى" كارنوال فلسفه"های اين فهمد و از اين بابت، فعاالن سياسى را تبديل به دلقک
خصًا عكس اين روش، يعنى اتصال نقد اما آن موضوعى كه مد نظر ماركس است، مش

به اين صورت كه نقد تئوريک با . ی طبقاتى استتئوريک با مبارزات واقعى جامعه
ی آن انسان به عنوان يک محصول تاريخى استناد به يک پراكسيس مشخص كه ريشه

هايى كه بنده، پست، و فرهنگى است، متكامل و كامًال جانبدار، يعنى از موضع انسان
به بيان ديگر، آن تئوری انتقادی . شوداند، وارد فعاليت سياسى مىير و منزوی شدهتحق

ذاتى واقعيت ابژكتيو متكامل شده است، بايد در يک گرا كه از طريق نقد درونو عمل
ی حاكم به توفيق كامل برسد، بايد كشمكش نظری با دين، فلسفه و ايدئولوژی طبقه

افكار عمومى كارگران را در هم بشكند و تنها تحت تسلط قدرت ذهنى بورژوازی بر 

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٧): Breife … ebd., S. ٣٤٥  



 ١٥٥

ی طبقاتى دخل و تصرف كرده جامعه" حركت واقعى"تواند در اين شرايط است كه مى
  . و منجر به تعميم يک پراكسيس آگاه و انقالبى گردد

ذاتى مناسبات به بيان ديگر، با وجودی كه تئوری انتقادی و انقالبى ماركس از نقد درون
 ١،"بعد منفعل"شود، اما وی زيربنای متضاد مادی را تنها اترياليستى متكامل مىمتضاد م

فقط در يک " بعد منفعل"به اين معنى كه اين . شماردمى يعنى تنها يک قدرت بالقوه
ی حاكم پيرامون آگاهى از تضاد و پردازان طبقهنبرد موفق ايدئولوژيک با نظريه

-دئولوژی بر افكار عمومى كارگران است كه مىی دين، فلسفه و ايشكست قاطع سلطه

ی تاريخى و طبقاتى شود، اين قدرت بالقوه را به صورت سوژهآگاهى تواند منجر به خود
جا ما اين. قدرت بالفعل در بياورد و پراكسيس نبرد طبقاتى را تحت تأثير قرار دهد

شويم كه با شنا مىدوباره با يک بعد ديگر از ايدئولوژی منحط ماركسيسم ـ لنينيسم آ
يک تفكر غير ماركسى از ماترياليسم و ديالكتيک، از درک و كشمكش پيرامون آگاهى 

بندد كه از تضاد صرف نظر كرده و در توهم خود به رشد نيروهای مولد دخيل مى
انگاری در آينده سوسياليسم را به صورت يک حركت ابژكتيو و اجتناب ناپذير از روند 

ی بورژوايى جامعه" حركت واقعى"ماركس در برابر از آن . آوردتاريخ به وجود مى
ذاتى دارد و بدون فعاليت آگاه انسان اصوًال بى ی درونكند كه يک سوژهعزيمت مى
ذاتى نه تنها تكامل يک تئوری انتقادی و به اين ترتيب، روش نقد درون. معنى است

 با يک پراكسيس آگاه، يعنى سازد، بلكه در وحدت ديالكتيكىگرا را ممكن مىعمل
  : شود مى٢"انقالب نيازهای راديكال"سوبژكتيو به شرح زير منجر به 

تواند جايگزين نقد تسليحات شود، خشونت مادی بايد توسط البته سالح نقد نمى»
- چنين تئوری به تنهايى به خشونت مادی تبديل مىخشونت مادی سرنگون گردد، هم

گونه كه فلسفه در پرولتاريا همان»٣«.ردم را متأثر سازدشود، زمانى كه آن انبوه م
يابد، و همين  خويش را مىذهنى خويش، پرولتاريا در فلسفه تسليحات مادیتسليحات 

ها به آلمانلوحه مردمى برخورد كند، رهايى كه رعد تفكر اصولى به اين زمين ساده
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ن آلمان، رهايى از موضع  و ممكاكسيسپرتنها رهايى (...) يابد  تحقق مىهاانسان
     ١«.شماردها مىها را باالترين موجود برای انسان است كه انسانتئوريک

جا وحدت ديالكتيكى تئوری كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
گرا را با پراكسيس آگاه و انقالبى به صورت يک حركت واقعى بر قرار انتقادی و عمل

 تئوری ازتكامل نخست به صورت . از دو منظر بازتاب يافته استاين تئوری . سازدمى
 كه البته مربوط به يابد بازتاب مى)واقعيت ابژكتيو (اجتماعىكسيس پراذاتى نقد درون

اين تئوری . اندها را بنده، پست، حقير و منزوی كردهشود كه انساننقد آن مناسباتى مى
 و منجر به فعاليت يابدسياسى بازتاب مىكسيس بر پرابعدًا به صورت آگاهى تئوريک 

ها ی كارگر جهت تشكيل يک نظم نوين، قلمرو آزادی و رهايى انسانخودآگاه طبقه
  .  شودمى

  :نتيجه

با " های ايرانىماركسيست"هدف اين نوشته آشنايى خوانندگان نقاد با داليل بيگانگى 
بيگانگى محصول تأثيرات مخرب ايدئولوژی اين . تئوری انتقادی و انقالبى ماركس است

است كه " اپوزيسيون چپ"منحط ماركسيسم ـ لنينيسم بر افكار عمومى فعاالن سياسى 
ها را در دوران قيام بهمن به هواداری از آخوندها وا ی آننه تنها اكثر قابل مالحظه

 اسالمى به اكنون در برابر نظام جمهوریها را تا همداشت، بلكه بخش وسيعى از آن
اپوزيسيون " سال هنوز ٤٠اين مسئله اتفاقى نيست كه پس از گذشت . كشدانفعال مى

قادر نشده است كه يک آلترناتيو فراگير و قابل قبول را در برابر جمهوری " چپ
  . اسالمى ايران متكامل كند

 گونه كه با استناد به ديالكتيک تئوری با پراكسيس نزد ماركس مستدل كردم،همان
اين به . فقط از موضع نقد تئوريک ممكن است" اوضاع موجود"تنها راه رهايى از 

بسط داد " ماركسيسم ايرانى"بازنگری انتقادی را بايد به دين  كه روش كلى نقد صورت
و افكار عمومى فعاالن سياسى را از جوانب متافيزيكى ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم 

از اين پس، نگريستن . دت رسيده است، روشن كرد دوازه امامى به وحتشيعكه با 
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ذاتى از مناسبات متضاد اجتماعى، تاريخ فرهنگى و انتقادی به خويشتن، يعنى نقد درون
های ايران ممكن و زمينه برای شركت در پراكسيس نبرد هويت ملى و مذهبى ملت

  .    گرددطبقاتى پيرامون آگاهى از تضاد مهيا مى

و نظام " اپوزيسيون چپ"موضوع نقد دين فرارتر از انتقاد به جا پيداست كه اين
- از اصالح. آكنده به دين اسالم است" اپوزيسيون"رود زيرا كليت جمهوری اسالمى مى

طلب، مجاهدين خلق و مجامع اسالمى، طلب حكومتى گرفته تا اپوزيسيون سلطنت
و " ان ملىجمهوری خواه"های جريان. همگى به صورت عريان اسالمى هستند

كنند، اما در ظاهرًا سكوالريسم را نمايندگى مى" جمهوری خواهان دموكراتيک و الئيک"
  .های اسالمى هستندواقعيت در حال معامله و مماشت با جريان

ها، نقد دين مانعى در برابر ترويج اشكال ديگر فلسفى، استعالئى، جنجالى، افزون بر اين
های انفعالى مانند پست مدرنيسم و جمله بايد از فلسفهاز . سازدخالصه ايدئولوژيک مى

كارنوال "های هايدگر و بديو منجر به نيز ياد كرد كه در جوار فلسفه) نيتچه(نهيليسم 
- ذاتى نزد ماركس ممكن مىبه بيان ديگر، آشنايى با روش نقد درون. شوندمى" فلسفه

 از تضاد در افتاد و به توفيق كند كه با تمامى اين اشكال متافيزيكى پيرامون آگاهى
پيداست كه پس از سرنگونى نظام جمهوری اسالمى و پس از انهدام . كامل رسيد

-، يک عصر نوين جهت دين)آخوندها(ی حاكم ترين قشرطبقهترين و ارتجاعىخشن
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- ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای مثبت): ٢٠١٧(فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين٣٣ی گرايى در جنبش كمونيستى، در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحه

ی سياسى در انديشه" علم مثبت"انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش ): ٢٠١٧(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين ٦٥ی هم، صفحهماركس و انگلس متأخر، در آرمان و انديشه، جلد د
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ی حق ـ گفتگويى پيرامون روش تكامل بديل ماركس و فلسفه
  ١حقوقى نظام جمهوری اسالمى ايران

  

پشت سر خراب، در جلو "زنده ياد احمد شاملو در يكى از اشعار خود با عبارت؛ 
دهد كه با گزارش مى" ملت ايران"ى به بهترين وجه ممكنه از تجربيات تاريخ!" سراب

كه همواره عزم راسخ جهت رهايى خود كرده، اما به ندرت به دست آوردهای وجود اين
های سهمگين مواجه های تاريخى با شكستقابل مالحظه رسيده و در بسياری از دوران

شود و نه البته طرح موضوع شكست نه محدود به تاريخ مدرن كشور مى. شده است
 اين تجربيات تلخ تا كنون منجر به آن درجه از خودآموزی ملت و يا خودآگاهى كسب

در حالى كه نظام . ها بسازنداند كه مانعى در برابر تكرار آنجنبش كارگری شده
های مدنى و از جمله نبرد طبقاتى كارگران مواجه جمهوری اسالمى از يک سو، با جنبش

های اقتصادی، ساختاری و عبور از بحراناست و از سوی ديگر، ظاهرًا قادر به 
های فكر در داخل و خارج از كشور شود، اشكال متفاوت از اطاقايدئولوژيک خود نمى

های جور و ی كارگر نسخهايران و طبقه" كوبيدن ملت"اند كه جهت به وجود آمده
 انواع جا منظور نقد اين نوشته فقطالبته اين. پيچندی كشور مىواجور برای آينده

- چنين نظريهطلبان حكومتى، عوامل حزب توده و سازمان فداييان اكثريت و هماصالح

سى و بىالمللى و از جمله بىهای بيناكنون به رسانهپردازان تروتسكيست نيستند كه هم
طلبان و سلطنت: اند، بلكه شامل اشكال شبه فاشيستى مانندصدای آمريكا راه يافته

شود كه با همكاری امپرياليسم آمريكا سودای تعرض لق نيز مىسازمان مجاهدين خ
  .  ی قدرت سياسى را در سر دارندنظامى به كشور و مصادره

                                                 
-پژوهش جنبش"كه از طريق " گذار و دولت قانونمندملت قانون"ا عنوان من مضمون اين مقاله را در سميناری ب ١

  .  در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٦ فوريه ٢٨در تاريخ " های اجتماعى ايران
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در كجای " اپوزيسيون چپ"شود كه جا بالفاصله پرسش طرح مىپيداست كه اين
ای را جهت جغرافايى سياسى ايران ايستاده است و فعاالن جنبش كمونيستى چه برنامه

های سنتى، كنند؟ در حالى كه جريانل و تصرف در تحوالت جاری كشور دنبال مىدخ
های تروتسكيست ـ همگى تحت ايستى گرفته تا سازمانمنفعل و منحط ـ از اشكال توده

تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و به كلى مستقل از پراكسيس نبرد طبقاتى 
ی جنبش كارگری  ستيزی اقدام به مصادرههستند و بدون ترديد از شدت امپرياليسم

شوند، بخش وسيعى از فعاالن كرده و به سوی دفاع از نظام جمهوری اسالمى رانده مى
جنبش كمونيستى به كلى پراكنده هستند و بدون داشتن يک پالتفرم سياسى ناظر وقايع 

آيا امكان : شوندهای ديگری به اين شرح طرح مىجا دوباره پرسشاين. اندجاری شده
توافق "ی كارگر و تشكيل يک يک ائتالف ارگانيک از فعاالن جنبش كمونيستى با طبقه

جهت سرنگونى نظام جمهوری اسالمى و تشكيل يک نظم نوين وجود دارد؟ آيا " فعال
كشور، " اوضاع موجود"ذاتى تاريخ فرهنگى ايرانيان و ممكن است كه از نقد درون

سياليستى را به وجود آورد و در پرتو آن در پراكسيس انداز تشكيل يک نظم سوچشم
ی بورژوايى چه ابزار تحقيقاتى نبرد طبقاتى شركت كرد؟ نقد حقوقى ماركس از جامعه

گذارد و آيا با استفاده از روش نقد ماركس امكان دارد كه يک قانون را در اختيار ما مى
  اساسى سوسياليستى را برای ايران طراحى كرد؟ 

چنين جا كه انسان اصوًال يک محصول اجتماعى است، در نتيجه منتقد و هماز آن
موضوع نقد وی را نيز بايد در همان طرح مشخص تاريخى و فرهنگى بررسى كرد كه 

ی بورژوايى كه از گسست از به اين ترتيب، جامعه. كندپيوند اين دو را ناگسستنى مى
داری به وجود آمده  مدرن توليد سرمايهینظام فئودالى و در روند گذار به سوی شيوه

به اين " مدرن"جا استفاده از مفهوم اين. شوداست، تبديل به موضوع نقد ماركس مى
ی انسانى دوران كپرنيكى را به انجام رسانده و اين جهانى شده معنى است كه جامعه

وساطت خرد از اين پس، اوضاع موجود ديگر نه با رجوع به ايمان دينى، بلكه با . است
  .شودو استفاده از ايدئولوژی موجه مى

آغاز اين تاريخ فرهنگى با رفرماسيون دينى مارتين لوتر رقم خورده است كه البته 
الفعل شدن خدا و صرف نظر آن از دخل و تصرف در جهان ی توجيه متوقفزمينه
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از به اين صورت كه پس . های آتى مسيحيان به وجود آوردواقعى را برای نسل
رفرماسيون لوتری ديگر معجزه الهى به معنى دخل و تصرف مستقيم و پياپى خدا در 

ای را به كرات در ما برای نمونه اين اشكال اسطوره. شدجهان واقعى محسوب نمى
ی نيل را گشايد، رودخانهبه اين صورت كه موسى دريا را مى. يابيمتورات و انجيل مى
كشد، در وم يهود را از يک فالكت به فالكت بعدی مىكند و يهوه قبا خون رنگين مى

- كند و بر روی آب قدم مىها را زنده و نابينايان را بينا مىحالى كه عيسى مسيح مرده

  .زند

از آن پس كه رفرماسيون مسيحيت در غرب اروپا تعميم يافت، مؤمنان پروتستانى 
به اين ترتيب، . دندشمرالقدوس را در خلقت طبيعت در شش روز مىی روحمعجزه

طبيعت به سوی طبيعت معطوف شد و اين امكان به وجود آمد كه انسان از ماورای
و آثار دينى، بلكه در علوم طبيعى و تجربى جستجو " وحى الهى"حقيقت را نه ديگر در 

چون گذشته به صورت يک البته تحت تأثير پروتستانتيسم نيز خشونت دولتى هم. كرد
ها را از ها ذاتًا شرور هستند و دولت آنانگاری كه انسان. شد مىعنايت الهى موجه

تر بود، در اين ارتباط هر چه دولت خشن. سازدداشته و رستگار مىارتكاب گناه برحضر 
ی رستگاری زمان توفيق اقتصادی نشانههم. كردتر جلوه مىبه همان اندازه نيز الهى

به اين ترتيب، . كردند انجيلى زندگى مىشد كه در پرتو اخالقمؤمنان محسوب مى
ها پردازان آنهای گوناگون پروتستانى و از جمله كلوينيسم به وجود آمدند و نظريهفرقه

به بيان ديگر، . توجيه منافع مادی بورژوازی نوپا در غرب اروپا را به عهده گرفتند
رهای اروپای رفرماسيون لوتری منجر به يک دگرگونى شگرف فرهنگى در تاريخ كشو

به شرح زير بر آن " ی حق هگلپيشگفتار ـ نقد فلسفه"غربى شد كه ماركس در 
  : گذاردانگشت مى

اطمينان  چيره شد، زيرا وی بندگى با چاكر صفتى دينى بر بندگى در مراسم لوترالبته »
 ی ايمانوی ايمان به اتوريته را در هم شكست، زيرا اتوريته.  را جايگزين آن كردكامل

های های عادی تبديل كرد، زيرا وی انسانوی كشيشان را به انسان. را بازسازی كرد
ها را از ديانت ظاهری آزاد ساخت، زيرا وی وی انسان. عادی را به كشيش تبديل كرد
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را از زنجير رها ساخت، زيرا ] انسان[وی جسم . ها ارجاع دادديانت را به باطن انسان
   ١«.كردرا زنجير ] انسان[وی قلب 

های البته اين دگرگونى در معرفت دينى و دگرديسى در روش زندگى همواره با جنگ
به . پيوستهای كاتوليک به وقوع مىها و دولتمتعددی همراه بود كه ميان پروتستان

اين ترتيب، هر دو جريان چنان ضعيف شدند كه خالقيت انسان به صورت هنر و تفكر 
 از جمله بايد از فعاليت روشنفكرانى مانند اسپينوزا، بيكن، .در دوران رنسانس شكوفا شد

دكارت، ولتر و اليبنيتس ياد كرد كه نفوذ دين را گام به گام به عقب راندند و خرد 
به اين ترتيب، رفته رفته ايدئولوژی جايگزين . بشری را جايگزين ايمان دينى كردند

ن رويكرد نظری و فرهنگى را به ما اي. ی بورژوايى شددين جهت توجيه جهان وارونه
از جمله بايد از كسانى . يابيمپردازان كالسيک اروپای مدرن مىخوبى در فعاليت نظريه

مكياولى و كاپنال و بعدًا از هابس، الک و روسو ياد كرد كه به سياست با چشمان : مانند
ريكاردو و زمان بايد فعاليت تئوريک كسانى مانند اسميت، هم. اين جهانى نگريستند

سرانجام . جان استيوارت ميل را در نظر داشت كه دانش اقتصاد ملى را متكامل كردند
سياست مدرن و اقتصاد ملى، فلسفه است كه در اشكال استعالئى نزد كانت و فيشته و 

  .آليستى هگل متكامل شدندی ايدهذاتى در فلسفهدر شكل درون

 استفاده از خرد بشری اصوًال مانع رستگاری در حالى كه بنا بر اساطير تورات و انجيل
های تاريخى و فرهنگى در جوامع اروپای شود، اما محصول اين كشمكشمؤمنان مى

ی غربى به مدرنيته انجاميد كه خردگرايى را يک امر مثبت جهت تنظيم مراودها
ماركس جهت تأكيد بر نقش . كرداجتماعى و تشخيص قدرت سياسى ارزيابى مى

كند و بر اين نيز استفاده مى" دين مثبت" دينى در جهان مدرن از مفهوم دگرديسى
گذارد كه توجيه دين نه ديگر با رجوع به منابع به اصطالح قدسى، نكته انگشت مى

در حالى كه بنا بر اديان سامى . شودبلكه با استفاده از علوم طبيعى و تجربى انجام مى
شود، اما از بطن ى اصوًال مانع رستگاری مؤمنان مىكار است و خردگرايانسان ذاتًا گناه

ذاتى جوامع اروپای غربى اشكال مدرن سياست، اقتصاد و فلسفه به تضادهای درون

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 
MEW, Bd. ١, Berlin (ost), S. ٣٨٦ 
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در حالى كه در . شمردندياب مىوجود آمدند كه انسان را موجودی خردگرا و حقيقت
ين متعارف دوران قديم كشيشان مسيحى شريعت به اصطالح نازله را به عنوان قوان

ی ديگر از حق، پردازان جهان مدرن به يک سرچشمهزدند، اما نظريهاجتماعى جا مى
از اين پس، با استناد به يک مفهوم . ی حقوق طبيعى دست يافتنديعنى فلسفه

-ی حقوقى و قانونجهانشمول از انسان، خردگرايى مثبت ارزيابى و ملت به عنوان سوژه

ول اين تحوالت شگرف فرهنگى و نبردهای طبقاتى آن محص. گذار در نظر گرفته شد
های مدرن و سكوالر را در اشكال های اجتماعى بودند كه بعدها دولتدگرديسى

از " ی جهانى حقوق بشراعالميه"ها متفاوت ملى به وجود آوردند كه البته مانيفست آن
  .  ميالدی است١٧٧٤سال 

ع مدرن اروپايى جايگزين دين جهت توجيه به اين ترتيب، فلسفه و ايدئولوژی در جوام
ی بورژوايى شدند و در حالى كه خردگرايى نفوذ ايمان و جهان وارونه" اوضاع موجود"

های سكوالر با راند، قوانين اساسى دولتدينى بر روابط اجتماعى را پياپى به عقب مى
يمان دينى ظاهرًا از اين پس، خرد انسانى بر ا. گذاری ملت موجه شدنداستناد به قانون

آمد، از اين های مدرن بورژوايى وارد مىچيره شد و اگر احيانًا انتقادی هم به دولت
ما با اين نمونه . شودمنظر بود كه خردگرايى در واقعيت تجربى به درستى مشاهده نمى

 از اشترآوس، برادران بائر، اشتيرنر، فويرباخ و: های جوان ماننداز انتقادها در آثار هگلى
واقعيت بخصوص را نسبت به ايده "شويم كه جمله ماركس در دوران جوانى مواجه مى

- جا كه اثری از خردمندی در مناسبات ديوانى آلمان معاصر نمىو از آن" سنجيدندمى

ديدند، در نتيجه به نقد راديكال دين متوصل شده كه دولت را به سوی خردمندی و 
  .سكوالريسم برانند

های مدرن جا با تاريخ فرهنگى ملتكند، ما اينی نقاد مالحظه مى خوانندهگونه كههمان
ی مواجه هستيم كه ماركس را به عنوان منتقد به موضوع نقد وی، يعنى به جامعه

اين تاريخ فرهنگى محصول يک مجموعه از مناسبات . دهدبورژوايى ناگسستنى پيوند مى
ها، يعنى ه از طريق فعاليت آگاه انسانابژكتيو اجتماعى و نبردهای طبقاتى است ك

به اين ترتيب، هستى مادی بورژوازی با آگاهى طبقاتيش به . اندسوبژكتيو به وجود آمده
. آوردی بورژوايى به وجود مىرسد و حاكميتش را در پراكسيس جامعهتوافق كامل مى
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ورژوايى جا منظور از حاكميت فقط يک شكل مجرد از نظام سياسى و اقتصاد باين
ی حق را موجه و شود كه فلسفهنيست، بلكه شامل آن روابط عرفى و اخالقى نيز مى

ها را به عنوان محصول تاريخ و فرهنگ جهان مدرن تربيت، منضبط و اجتماعى انسان
اعتباری دين و دست تقدير كه جنبش پيداست كه اين انسان مورد نظر با بى. كندمى

اجه و در نتيجه مأيوس است و بايد به اجبار از طريق روشنگری به وجود آورده، مو
زمان به دام اشكال اما انسان جهان مدرن هم. خرد زيست اجتماعى خود را سامان دهد
ی بورژوايى را در ظواهر فلسفى، اقتصاد سياسى متنوع ايدئولوژيک افتاده و جهان وارونه

ال ايدئولوژيک نه تنها تظاهر چنين پيداست كه اين اشكهم. كندو حقوقى آن تجربه مى
ی طبقاتى را نيز به كنند، بلكه واقعيت جامعهرا موجه مىواقعيت اجتماعى هستند و آن

روش نقد دين " ی هگلپيشگفتار ـ نقد فلسفه"از اين بابت، ماركس در . آورندوجود مى
  :دهدرا به شرح زير به نقد ايدئولوژی بسط مى

كه وی فكر و با اين وسيله رفتار كند و واقعيت ه، تا ايننقد دين انسان را مأيوس كرد»
به عقل رسيده بيآرايد، و به دور خورشيد واقعى ] اما[خود را مانند يک انسان مأيوس 

گردد تا زمانى كه دين تنها يک خورشيد تخيلى است كه به دور انسان مى. خود بگردد
حقيقت آن كه  است، پس از اين اينی تاريخوظيفهبنابراين . وی خود را نيافته است

- مىی فلسفهوظيفهاين نخست .  ناپديد شد، حقيقت اين جهان را مستقر سازدجهانى

 ازخودبيگانگى پيكر مقدسكه باشد كه در خدمت تاريخ پا بر جا است، پس از اين
.  اش افشا سازدپيكر نامقدسی انسان افشا شد، ازخودبيگانگى خودكرده را در خودكرده

 نقد سياست به نقد الهيات، نقد حق به نقد دينن ترتيب، نقد آسمان به نقد زمين، به اي
  ١«.گردددگرگون مى

ی جا با انسان به صورت مجموعهكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
بنابراين ماركس نه از . از مناسبات اجتماعى و محصول يک تاريخ فرهنگى روبرو هستيم

                                                 
١ Ebd., S. ٣٧٩ 

هگل قرار دارد كه وی به " روح جهان"جا ماركس هنوز تحت تأثير كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
را در جای ديگری به تفصيل به پردازم، زيرا آنجا به اين مسئله نمىمن اين. كندآن يک نقش تاريخى را محول مى

 . امبحث گذاشته
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جا نه با پيداست كه ما اين. راند سخن مى١"يافتهانسان موضوعيت"بلكه از انسان، 
انسان در مفهوم جهانشمول و شكل مجرد آن، بلكه با يک انسان مشخص مواجه 

البته انسان به عنوان محصول طبيعت دارای قوای ماهوی، طبيعى و جهانشمول . هستيم
 به تبادل مادی با طبيعت هستند و ها برای بقای خود مجبوری انسانيعنى همه. است

اما انسان نه مانند حيوانات، بلكه با استفاده از آگاهى، تجربه، دانش و . بايد كار كنند
به اين ترتيب، انسان . كندشناسى، يعنى سوبژكتيو كار مىپيروی از اصلوب زيبايى

ت كار كند و تحت تأثير محصوالمحصول فعاليت خود را تبديل به موضوع جامعه مى
برای نمونه اگر يک نفر محصول كار خود را به صورت ميز . يابدخود نيز موضوعيت مى

و صندلى به جامعه عرضه كند، تبديل به نجار و اگر كسى از طريق نقاشى و موسيقى 
  .شودامرار معاش كند، تبديل به هنرمند مى

، عوامل تاريخى و راندسخن مى" يافتهانسان موضوعيت"بنابراين زمانى كه ماركس از 
 به اين ٢.كندشناسى خويش ادغام مىفرهنگى، يعنى عوامل سوبژكتيو را نيز در انسان

ها همگى دارای قوای ماهوی، طبيعى و جهانشمول هستند و در حالى كه معنى كه انسان
كشند و تحت تأثير دين، فلسفه و از يک سو، فرهنگ و تاريخ خود را يدک مى

ها نيز شوند، ليكن از سوی ديگر، در حال كشمكش و عبور از آنايدئولوژی فعال مى
- ی انتقادی ماركس را در واقعيت معاصر نيز به درستى مىما مصداق نظريه. باشندمى

برای نمونه يكى تحت تأثير ايدئولوژی يا دين، يعنى عوامل سوبژكتيو تبديل به . يابيم
قد و نفى ايدئولوژی و دين، يعنى شود و ديگری از طريق ناللهى مىفاشيست يا حزب

پيداست كه محصول فعاليت اين دو . شودچنين سوبژكتيو، كمونيست و آزاديخواه مىهم
برای نمونه . انسان متفاوت از نظر اجتماعى، سياسى و فرهنگى هم كامًال متفاوت است

نده زده و درماهای جنگرود كه به انسانشود و از لندن به سوريه مىيكى پزشک مى
رود كه در جهاد شود و از همان لندن به سوريه مىاللهى مىكمک كند و ديگری حزب

  .های غير مسلمانان تجاوز كند و سر كافران را ببردشركت و به زنان و بچه
                                                 
١ gegenständlicher Mensch 

كند كه موضوع خود را به تأكيد مى" يافتهانسان موضوعيت"های فلسفى ـ اقتصادی به وضوح بر  ماركس در جزوه٢
  .آورديافته، يعنى سوبژكتيو به وجود مىصورت موضعيت

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, 
in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٨٢f. 
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به بيان ديگر، ما نزد ماركس با يک مفهوم از انسان واقعى و مشخص سر و كار داريم 
ر گرفته و نسبت به يک مفهوم مجرد از انسان كه تحت تأثير دين و ايدئولوژی قرا

در حالى كه مسبب ازخودبيگانگى خودكرده . دچار ازخودبيگانگى خودكرده شده است
در گذشته يک پيكر مقدس دينى بوده، اما در جهان مدرن پيكر نامقدس ايدئولوژيک 

  .جايگزين آن شده است

-را از فويرباخ وام مىآن است كه ماركس ١"نوع ماهوی"اين مفهوم مجرد از انسان 

كند، ی ماترياليستى فويرباخ مستقيمًا از طبيعت عزيمت مىبا وجودی كه فلسفه. گيرد
" خرد، قلب و اراده: "را از طريق مفاهيم مجرد مانند" نوع ماهوی"اما وی مفهوم 

ها را نسبت به آن سنجيده و ازخودبيگانه كند و سپس زيست واقعى انسانمتكامل مى
 ٣"محمول" فويرباخ دليل ازخودبيگانگى انسان را جابجايى سوژه با ابژه و ٢.مدنامى

به اين صورت كه مؤمنان مسيحى تمامى . شمارددر دين مسيحيت مى) خواص، صفات(
اند، اما در خواص و صفات ناب انسانى خود را به يک خدای خودساخته نسبت داده

كنند كه ى و خودپسند را دنبال مىزندگى تجربى و واقعى خود يک زندگى غيرانسان
  . وی مغايرت دارد" نوع ماهوی"البته با مفهوم 

كند، ما نزد ماركس با يک انسان مشخص و ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا منظور همان اين. كشدواقعى سر و كار داريم كه تاريخ و فرهنگ خود را يدک مى

ی  انسان متناهى است كه البته در پيروی از فلسفه، يعنى يک"يافتهانسان موضوعيت"
آليستى از ماترياليستى فويرباخ نسبت به يک تعريف مجرد، غيرواقعى، نامتناهى و ايده

" نوع ماهوی"جا كه مفهوم از آن. شودانسان سنجيده و ازخودبيگانه محسوب مى
يک چنين فويرباخ محصول يک تفكر انتزاعى و مجرد است و وی برای موجوديت 

                                                 
١ Gattungswesen 
٢ Vgl. Feuerbach Ludwig (١٨٤١): Das Wesen des Christentums, Leipzig, S. ٣٠٦ und 
Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl 
Marx – Eine biographisch, systamatische Studie über den früheren Marx, Campus, 
Forschung Band ٣٩, Frankfurt am Main, S. ٢٨٩ f. und 
Vgl. György, Markus (١٩٧٩): Über die erkenntnistheoretischen Ansichten des jungen 
Marx, in: Beiträge zu marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٨ff, 
Frankfurt am Main, S. ٢٩ 
٣ Prädikat 
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البته ماركس . آيدانسانى شواهد عينى ندارد، در نتيحه تنها يک اثر دينى به حساب مى
به اين بود كه " تنها كس و مالكيتش"كتاب ماكس اشتيرنر با عنوان ی پس از مطالعه

را از طريق تز ششم فويرباخ خود به شرح زير تصيح  و بعدًا آن١خطای فلسفى پى برد
  :  كرد

اما ماهيت انسانى تجريدی . كند حل مىانسانىاهيت دينى را در ماهيت فويرباخ م»
ای از در واقعيت خود، مجموعه] ماهيت انسان. [كرده در شخص منفرد نيستمنزل

پردازد، بنابراين فويرباخ كه به نقد اين ماهيت واقعى نمى. مناسبات اجتماعى است
ی دينى را برای خود ثبت  روحيهپوشى كرده واز مسير تاريخى چشم. ١: ناگزير است

- بدين سان، ماهيت مى. ٢. كند و يک شخص انسان مجرد و منزوی را به فرضيه بگيرد

، به صورت عاميتى درونى و خاموش كه بسياری از اشخاص "نوع"تواند تنها به صورت 
    ٢«.دهد، درک شود پيوند مىطبيعتًارا 

كند و موضوع ى فويرباخ عبور مىی ماترياليستبه اين ترتيب، ماركس از فلسفه
نوع "شناسى وی، يعنى ی انسانازخودبيگانگى انسان را نه ديگر با استناد به مقوله

ی از اين پس، مقوله. سازدمستدل مى" پراكسيس"، بلكه با رجوع به "ماهوی
ازخودبيگانگى نزد ماركس به اين معنى است كه انسان تحت تأثير دين، فلسفه و 

ی بورژوايى تجربه را در ظواهر جامعه) تضاد(قرار گرفته و هستى مادی خود ايدئولوژی 
ها به بيان ديگر، دين، فلسفه و ايدئولوژی برای انسان. شودكند و از تضاد آگاه مىمى

ما . كشندها را در برابر روند نظم متضاد موجود به انفعال مىسازند و آنهويت غير مى
های  و ازخودبيگانه مواجه هستيم كه مناسبات توليد را از نسلهای واقعىجا با انساناين

اند و از يک طرف، تحت شرايط به كلى دگرگون شده، فعاليت گذشته به ارث برده
دهند و از طرف ديگر، با يک فعاليت به كلى دگرگون شده، شرايط قديمى را ادامه مى

                                                 
تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١
   ادامه، برلين، و٧ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه"ماركسيسم ايرانى"

ی در انديشه" خرد استعالئى" انقالبى ـ نقش فراروی از فرهنگ دينى و رئاليسم): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ، برلين ..ی سياسى كارل ماركس، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحه

٢ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦  
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 سخن ٢"يافتهجهان موضوعيت " ماركس در اين ارتباط از١.دهندقديمى را نيز تغيير مى
. راند كه بر نقش فعال و آگاه انسانى در ايجاد جهان واقعى و ابژكتيو انگشت بگذاردمى

ها، يعنى به بيان ديگر، جهان واقعى و اوضاع ابژكتيو محصول فعاليت آگاه انسان
 ها به يک آگاهى ديگر، يعنى به خودآگاهىسوبژكتيو است و پيداست زمانى كه انسان

برسند و از تضاد هستى مادی خود آگاه شوند، از مناسبات موجود، جهان ديگری را به 
كنند های واقعى همواره از آن شرايطى عزيمت مىجا كه انساناز آن. آورندوجود مى

ها هستند كه چنين پيداست كه تنها اين انساناند، همكه از نسل قبلى به ارث برده
به شرح زير بر آن " ايدئولوژی آلمانى"ه ماركس در كتاب گونه كتاريخ دارند و همان

ی بورژوايى مستقل كند، دين، فلسفه و ايدئولوژی نه از پراكسيس جامعهتأكيد مى
  : هستند و نه يک تاريخ بخصوص دارند

چنين ها همهای واقعى و فعال در نظر گرفته و از روند واقعى زندگى آنمبنا، انسان»
. (...) شوندهای اين روند زندگى تشريح مىايدئولوژيک و پژواکهای تكامل بازتاب

اند، در ها متناسبها كه با آناخالق، دين، متافيزيک و ساير ايدئولوژی و اشكال آگاهى
- ها فاقد تكاملاند، آنها فاقد تاريخآن. كننديافته را حفظ نمىجا ديگر ظاهر استقاللاين

دهند، همراه مادی خويش و تبادل مادی خويش را تغيير مىها كه توليد اند، بلكه انسان
    ٣«.دهندچنين تفكر و توليد تفكر خويش را تغيير مىها واقعيت خويش و همبا آن

گرايى كه جا ديگر اثری از فرجامكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
انسان واقعى نه با استناد به . ابيميی ماترياليستى فويرباخ وجود داشت، نمىدر فلسفه

شود و نه قرار بر اين است كه به سوی يک ارزيابى مى" نوع ماهوی"ی مجرد مقوله
ی ماترياليستى در حالى كه فلسفه. مقصد فلسفى از ماهيت اسمى خود سمت بگيرد

موجود "كند كه انسان را به صورت شناسى بخصوص عزيمت مىفويرباخ از يک انسان
است كه خود را در " موجود فعال" در نظر دارد، انسان مورد نظر ماركس يک "حساس

ی طبقاتى، يعنى در پراكسيس مولد فعاليت ماترياليستى و در حركت ديالكتيكى جامعه

                                                 
١ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche Ideologe, in: MEW, Bd. ٣, Berlin 
(ost), S. ٤٥ 
٢ Gegenständliche Welt 
٣ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche Ideologe, ebd., S. ٢٦ f. 
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گونه كه از طريق فعاليت به اين صورت كه اين انسان مشخص همان. كندمتكامل مى
دهد، به همين دی خود را با طبيعت تغيير مىتوليد و تبادل ما" كار شكل دهنده"آگاه و 

به بيان ديگر، انسان . سازدمنوال نيز واقعيت زندگى، تفكر و آگاهى خود را دگرگون مى
های معاصر با آفريند و از همين بابت است كه انساندر پراكسيس مولد خود را مى

  .های قرون گذشته به كلى متفاوت هستندانسان

ی بورژوايى ذاتى جامعه تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از نقد درونبنابراين ماترياليسم
جا با آن ما اين. دهدشود كه البته از حركت يک كليت متضاد گزارش مىمتكامل مى

زدايى از ديالكتيک برای ايدئولوژی شويم كه انگلس با سوژهخطای فلسفى نيز آشنا مى
ن منظر دين، فلسفه و ايدئولوژی تنها از اي. ماركسيسم ـ لنينيسم به ارث گذاشته است

شوند كه انگاری در يک حركت به ی طبقاتى محسوب مىظواهر بدون تأثير جامعه
. ريزندناپذير ماترياليستى از تاريخ خود به خود در هم فرو مىاصطالح ابژكتيو و اجتناب

بنای اقتصادی به بيان ديگر، در حالى كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با اتكا به زير
پندارد و اصوًال در نقد دين، فلسفه و ای مىی حاشيهموضوع روبنا را يک مسئله

ی كند، ليكن نزد ماركس آگاهى تئوريک جامعهی حاكم شركت نمىايدئولوژی طبقه
ها همراه با به اين صورت كه انسان. شودبورژوايى منسوب به پراكسيس سياسى آن مى

ی بورژوايى همواره نيازهای مادی و معنوی نوينى را به بار امعهدگرگونى ماترياليستى ج
بينند و را برابر با زوال اجتماعى مى" اوضاع موجود"آورند و از اين بابت، تداوم مى

" اوضاع موجود"جا كه دگرگونى از آن. شوندپيداست كه جهت دگرگونى آن فعال مى
ی بورژوايى كند، در نتيجه جامعهقى مىی حاكم تالی طبقهبا منافع مادی و حقوق ويژه

جا نيز پيداست كه اين. ذاتى خود نافيش را نيز به همراه داردبه دليل تضادهای درون
به بيان ديگر، ماترياليسم تاريخى ـ . ريزی شده استپراكسيس نبرد طبقاتى برنامه

 صورت دهد كه بهذاتى گزارش مىی درونديالكتيكى ماركس از موجوديت يک سوژه
رسد و سرانجام با ی بورژوايى و در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مىنافى جامعه

ی حق شود، زيرا دولت از طريق قوای مجريه از ايدئولوژی و فلسفهدولت درگير مى
  .كندبورژوازی پاسداری مى

 ١٧٢

ئوری با ی ماترياليستى فويرباخ است كه ديالكتيک تالبته ماركس قبل از عبور از فلسفه
انتقادی "از يک حركت " ايدئولوژی آلمانى"وی در كتاب . كندپراكسيس را متكامل مى

و " ی يهودمسئله"هايى با عناوين را در نوشتهراند كه بنای آنسخن مى" و واقعى
منتها با اين انتقاد كه آن دوران هنوز . گذاشته است" ی حق هگلپيشگفتار ـ نقد فلسفه"

 به بيان ديگر، ماركس آثار ١.فويرباخ بوده است" نوع ماهوی"گويى تحت تأثير گزافه
شناسى مجرد كه وی در پيروی از خود از اين دوران را با صرف نظر از آن انسان

ما . داندی ماترياليستى فويرباخ دچارش بود است، كامًال درست و قابل رجوع مىفلسفه
به اين . يابيمتأخر ماركس نيز مىمصداق اين موضوع را در سرمايه، يعنى در اثر م

به ماركس انتقاد شده بود كه از ) جلد اول(صورت كه پس از نشر اول سرمايه 
متفكر "جا هگل را يک در حالى كه ماركس اين. ديالكتيک هگل استفاده كرده است

نامد، تفاوت ديالكتيک خود با هگل را كوتاه تشريح و و خود را شاگرد وی مى" آساغول
ی هگل را سى سال پيش نقد كرده كه مد روز بوده كند كه فلسفهين نكته تأكيد مىبر ا

  ٢.است

آليستى هگل را با در نظر داشتن خطای ی ايدهبنابراين، در حالى كه ماركس نقد فلسفه
داند، اما ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به آثار اين شناسى خود قابل رجوع مىانسان

ليبرال " ماركس جوان"زند و وی را تحت عنوان آليستى مىيدهدوران ماركس انگ ا
به " حركت ماده"به اين ترتيب، خطای فلسفى انگلس متأخر، يعنى جايگزينى . خواندمى

آليسم در هگلى پوشيده و تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايده" یحركت ايده"جای 
 با ابژه و آپريوريسم است كه سپس جابجايى سوژه. شودشكل يک ايدئولوژی ممكن مى

های ی سياسى بلشويسم و موجوديت تمامى جريانآليسم هگلى فلسفهدر تدام ايده
به اين ترتيب، از موضوع خودآگاهى سوژه و . كندماركسيست ـ لنينيست را موجه مى

ی حاكم صرف نظر و با عدول از ديالكتيک تئوری انتقادی ضرورت نقد ايدئولوژی طبقه
ی يک ائتالف سياسى با گرا با پراكسيس آگاه و انقالبى نزد ماركس، زمينهو عمل

. آيدی اقتصادی و تكامل زيربنا به وجود مىبورژوازی ملى جهت تحقق سياست توسعه

                                                 
١ Vgl., ebd., ٢١٧ f. 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: 
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٢٧ f. 
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جا تنها با يک تصميم سياسى و توجيه ايدئولوژيک مواجه هستيم كه تمامى ما اين
دهد كه البته به بورژوازی ملى پيوند مىهای ماركسيست ـ لنينيست را الزامًا جريان
ی ضد امپرياليستى و رشد نيروهای مولد جهت ها هم ضرورت مبارزهی آنبهانه

  .تشكيل سوسياليسم است

را قبل از تدوين تزهای آليستى هگل كه ماركس آنی ايدهبه بيان ديگر، نقد فلسفه
ی ماركسيسم ـ لنينيسم را نيز فويرباخ نوشته است، به بهترين وجه ممكنه نقد ايدئولوژ

ی هگل را مورد ی متفاوت فلسفهبه اين صورت كه ماركس از دو جنبه. كندممكن مى
آپريوريسم يک شكل . اول، نقد وی به آپريوريسم است. دهدانتقادی قرار مى

ايدئولوژيک دارد و يک نوع از آگاهى كاذب است، زيرا آن شناختى را هم كه در 
به اين صورت كه هگل از آن . شماردشود، قابل قبول و منطقى مىىتجربه مشاهده نم

پيداست كه . كندی حق خود را متكامل مىای كه به فرضيه گرفته است، فلسفهنتيجه
اوضاع "ی آيد كه البته رابطهجا شناخت تنها در يک حركت فكری به وجود مىاين

در حالى كه . كند وساطت مىآليستى را به صورت ايده٢"اوضاع مطلوب" با ١"موجود
شود و از اين رو، به ابژكتيو و واقعى است، اما غير خردمند محسوب مى" اوضاع موجود"

ی محصول فعاليت آگاه سوژه" اوضاع مطلوب"در برابر . دوران گذشته تعلق دارد
شناسا، يعنى سوبژكتيو است كه البته در يک حركت فكری و به صورت شكل آتى و 

دوم، انتقاد . شودی بورژوايى متكامل و خردمند محسوب مىی جامعهيافتهآشتى
آليستى هگل را ی ايدهماركس به جابجايى سوژه با ابژه است كه به نظر وی فلسفه

  .كنداسرارآميز و جنجالى مى

ها به  ياد كرد كه هگل با استناد به آن٤"تكليف"و ٣"نظم"از جمله بايد از مفاهيم 
وی ميان به اين صورت كه . سازدی دولت با ملت را بر قرار مىهصورت آپريور رابط

قلمرو . دهدتميز مى) اوضاع مطلوب(و قلمرو ماهوی ) اوضاع موجود(قلمرو متظاهر 
ی از خودبيگانه است، زيرا هيچ اثری از خردمندی در آن متظاهر تجربى و يک جامعه

                                                 
١ Sein 
٢ Seinsollen 
٣ Ordnung   
٤ Anordnung 
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آن . شوده در تجربه مشاهده نمىدر برابر آن، قلمرو ماهوی قرار دارد كه البت. نيست
ی هگل، يعنى از منظر آگاهى موجود، تنها فرای قوای حسى انسانى قرار گرفته و به گفته

است كه به صورت يک طرح آتى از طريق خرد " جهان ناب"و  يک " جهان ديگر"يک 
تيب، به اين تر. شودمتكامل و اداره مى" ی مطلقايده"سوبژكتيو، يعنى با استفاده از 

ی شناسا ضرورت و امكان عبور از قلمرو متظاهر را درک و با استفاده از مفهوم سوژه
ی حق هگل منتها در فلسفه. كندبه سوی قلمرو ماهوی عزيمت مى" آزادی"كليدی 

به اين دليل كه به نظر . تنها به معنى يک حركت صرف فكری نيست" آزادی"ی مقوله
تواند متفكر خواهد، مىادی تام دارد و هر چه را كه مىی تفكر آزوی برده نيز در حوزه

يابد كه به معنى تحقق دست مى" آزادی زنده"به اين ترتيب، هگل به مفهوم . شود
  ١.انسان خودآگاه است" آزادی"

ی بيرونى دارد و آن حق برای تحقق خود نياز به يک حوزه" آزادی"به بيان ديگر، 
 ٢.كندی خود را در آن متحقق مىی هگل ـ اراده گفتهمالكيت است كه انسان آزاد ـ به

به . پروردذاتى را در خود مىی يک تضاد دروناما بنا بر تجربه، مالكيت همواره نطفه
البته . گذاردتفاوت مى" مالكيت ديگری"با " مالكيت من"اين دليل كه به اجبار ميان 

را كه وی آن" قرارداد"آن به هگل هم به خوبى از اين تضاد آگاه است و در پى لغو 
به اين ترتيب، . كندنامد، رجوع مىنيز مى" كليت عرفى"و " اعالحضرت مطلق"
ها گيرد و به انسانبه عهده مى" مالكيت ديگری"با " مالكيت من"وساطت " قرارداد"

و " قرارداد"ها را قبل از بستن به اين عبارت كه هگل انسان. بخشدهويت حقوقى مى
خانواده، اهالى و جامعه در : های مجهول و كلى مانند مالكيت از طريق مقولهكسب حق

ی حق وی به است كه افراد حقيقى در فلسفه" قرارداد"گيرد و تنها با بستن نظر مى
اين " قرارداد"به اين ترتيب، . شوندی بورژوايى تبديل مىاشخاص حقوقى در جامعه

فردی در منافع عمومى ادغام و دولت ملى به آورد كه منافع امكان را به وجود مى

                                                 
١ Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution – Hegel und die Entstehung 
der Gesellschaftstheorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١١٢ f.  
٢ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٤): Grundlinie der Philosophie des Rechtes, 
§٤١ und §٤١ Zusatz, vgl. Lantz, Göran (١٩٧٧): Eigentumsrecht – ein Recht oder Unrecht, 
Stockholm, S. ٩٣ und  
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. ١٦٩ ,١٧٤ f. 
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ی بورژوايى و دولت را به صورت به اين صورت، كه هگل خانواده، جامعه. وجود بيايد
-تا اين. دهدگيرد و در يک نظم هيرارشى حقوقى قرار مىهای مستقل در نظر مىمقوله

ی بورژوايى را عههگل بعدًا خانواده و جام. جا ما هنوز با اشخاص حقوقى مواجه نيستيم
به اين شرح . سازددر دولت ادغام مى" قرارداد"در يک حركت ديالكتيكى و از طريق 

كه حركت ديالكتيكى از تضاد در خانواده كه البته با عشق به وجود آمده است، آغاز 
دهند و مسائلى مانند ارث و شوند، تشكيل خانواده مىيعنى فرزندها بزرگ مى. شودمى

سپس اعضای خانواده با استفاده . آيددر ميان اعضای خانواده به وجود مىحق مالكيت 
ی و در نتيجه به صورت سوژه١رسندبه آشتى مى" قرارداد"از خرد عملى و انعقاد 

ی بورژوايى به منتها خود جامعه. شوندی بورژوايى ادغام، يعنى نفى مىحقوقى در جامعه
 اين تضادها نيز با استفاده از خرد عملى و دليل كثرت اقشار و اصناف متضاد است و

به اين ترتيب، مجلس انعقاد . شوندتصويب قوانين عرفى در مجلس حل و فصل مى
سرانجام اين . شناسدسازد و اشخاص حقوقى را به رسميت مىرا قانونمند مى" قرارداد"

 یيافته است كه خانواده و جامعهی آشتىحركت فكری نزد هگل تشكيل جامعه
به اين ترتيب، نفى نفى ديالكتيكى به يک . كندبورژوايى را در دولت ادغام، يعنى نفى مى

. رسدی بورژوايى با وجود تنوع و تكثر به وحدت مىشود زيرا جامعهاثر مثبت ختم مى
ی بورژوايى را در شود كه دولت روح متناهى خانواده و جامعهبنابراين هگل مدعى مى

 از اين بابت هگل پى در پى ٢.بديل به يک روح نامتناهى شده استخود ادغام كرده و ت
 ٣"ارگانيسم خردمند"و " قدمگاه خدا در جهان"ضرورت بيرونى، "از دولت به عنوان 

ی مستقل و نسبت به منافع طبقاتى كامًال بى انگاری كه دولت يک مقوله. راندسخن مى
شرح زير از منافع عمومى حفاظت طرف است و تنها با پيروی از قوانين مصوبه و به 

  ٤:كندمى

                                                 
١ Ebd., S. ٨٢ 
٢ Vgl. Hegel, § ٢٦٢, vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٢٦١ – 
٣١٣), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ ff., Berlin (ost), S. ٢٠٥ 
٣ Vgl. Lantz, Göran (١٩٧٧): Eigentumsrecht … ebd., S. ١٠٣ 
٤ Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. ٨٠ 
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دولت در مقابل قرارداد يک ضرورت ابژكتيو است كه ماهيتًا از نيازهای سوبژكتيو »
  ١«باشدمستقل مى

گيرد و ملت را كه ی آگاه را به خود مىپيداست كه از اين منظر دولت نقش يک سوژه
شود، به د عرف و هويت مىانگاری شامل انبوهى از افراد پراكنده، بى فرهنگ و فاق

برای نقش " ا در جهانخدقدمگاه "ی هگل از مفهوم جا استفادهاين. رساندوحدت مى
گونه كه در اديان سامى يک خدای واحد همان. دولت در تشكيل ملت اتفاقى نيست

آليستى هگل نيز اين دولت است كه انگاری ی ايدهآفريند، در فلسفهجهان مادی را مى
در . آوردتصويب قوانين عرفى و اعمال خشونت اشرافى ملت را به وجود مىاز طريق 

صدر دولت و هيئت حاكمه شاه قرار دارد كه البته مقام وی با رجوع به حق مالكيت، 
كند كه دولت به اين ترتيب، هگل ادعا مى. شود موجه مى٢يعنى اصل موروثيت شاهانه

-  همان٣.شودمى" ت مشخص و كاملعيني"فقط در شخص شاه است كه تبديل به يک 

گونه قراردادی ميان شاه و ملت جا هيچكند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خواننده
. رسدبسته نشده است، زيرا شاه از طريق اصل و نسب خود به اين مقام موروثى مى

-ی ظاهری به خود مىگذاری ملت تنها يک جنبهجا نيز موضوع قانونپيداست كه اين

  :كندتوجيه مى" ی حقفلسفه"را به شرح زير در رد كه هگل آنگي

تواند با اين معنى بيان شود كه يک ملت اصوًال نسبت به خارج گذاری ملت مىقانون»
اما . آورد، مانند ملت بريتانيای كبيرمستقل است و دولت خود را پديد مى] ملت[يک 

گذار ه، سيالن و غيره ديگر ملت قانونملت انگلستان يا اسكاتلند، ايرلند يا ونيز، گين
- نيست، زمانى كه به پادشاهى خود و يا به يک هيئت حاكمه برای خود خاتمه مى

  ٤«.دهد

                                                 
١ Hegel, z. n. ebd., S. ١٥٨ 
٢ Majorat 
٣ Vgl. Hegel, Grundlinie …. ebd., §٢٧٩, vgl. Cerroni, Umberto (١٩٧٤): Marx und das 
moderne Recht, Frankfurt am Main, S. ١١٨ 
٤ Hegel, Grundlinie … ebd., §٢٧٩, Anmerkung, S. ٣٦٧, z. n. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … 
ebd., S. ٢٤٠ 
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به اين . شودآليستى هگل برداشته مىی ايدهبه اين ترتيب، پرده از آپريوريسم در فلسفه
 بورژوايى را یی حق جامعهعبارت كه وی تنها در يک حركت از تفكر است كه فلسفه

ها متكامل كرده و با وجودی كه برای محصوالت تفكر خود شواهد ابژكتيو ندارد، اما آن
يافته و وحدت دولت با ملت به ی به اصطالح آشتىرا خردمند خوانده و در لوای جامعه

از اين منظر، دولت نه تنها مستقل از منافع طبقاتى و محافظ . كندبازار فلسفى عرضه مى
" نظم"چنين مجاز است كه جهت حفاظت از رود، بلكه و هم عمومى به شمار مىمنافع

به اين عبارت كه افراد حقيقى با بستن . به وظيفه كند" مكلف"موجود، ملت را 
توانند شوند و مىو تعهد به حق مالكيت به اشخاص حقوقى تبديل مى" قرارداد"

را دريافت جا قيمت طبيعى آن آنمحصول كار خود را به صورت كاال به بازار عرضه و
پيداست آن كسى كه فاقد ابزار توليد است، بايد به اجبار نيروی كار خود را به . كنند

انگاری كه تن دادن . صورت كاال به بازار عرضه كند و به بردگى كار مزدی تن دهد
ی ها به حكومت اشرافى، حق مالكيت و كار مزدی منجر به خردمندی جامعهانسان

ی بخصوصى انگاری كه دولت از منافع طبقه. شود و به نفع خود ملت استورژوايى مىب
ی آگاه محافظ همان قراردادی است كه كند و تنها به صورت يک سوژهحفاظت نمى

آليستى هگل ی ايدهجا كه فلسفهاز آن. اندها در كمال آزادی و با آگاهى تام بستهانسان
های جوان و از جمله ماركس در برابر بود، در نتيجه هگلىبا واقعيت ابژكتيو در تضاد 

ی حق برای نمونه ماركس به شرح زير پرده از آپريوريسم در فلسفه. آن قيام كردند
  :داردهگل بر مى

خود، بلكه به صورت ] یتجربه[شود نه به صورت ای كه از آن عزيمت مىواقعه(...) »
شود، اما ايده محتوای ت تبديل به پديده مىواقعي. شودی اسرارآميز درک مىنتيجه

چنين ايده هدف ديگری به غير از چيز منطقى هم. ديگری به غير از اين پديده ندارد
ها در اين پاراگراف". برای خود روح نامتناهى واقعى بوده باشد] "به اصطالح[ندارد، 

ی تحرير در آمده ی هگل به رشتهچنين اصوًال فلسفهی حق و همتمامى اسرار فلسفه
    ١«.است

                                                 
١ Ebd., S. ٢٠٧f. 
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هگل را " ی حقفلسفه"جا كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شمارد كه البته به صورت پديده در آمده و فاقد محصول يک حركت ناب فكری مى

كامًال منطقى " ايده مطلق"را با استناد به با اين وجود هگل آن. واقعيت تجربى است
. شويمبه بيان ديگر، ما نزد هگل با فعاليت ايدئولوژيک مواجه مى. رده استمتكامل ك

آليستى هگل قرار بگيرند و به ی ايدهها بايد تحت تأثير فلسفهبه اين صورت كه انسان
خواهند كه يک ملت بوده باشند، اگر تكاليف خود و به خشونت دولتى تن دهند، اگر مى

ی خردمند،  دارند و اگر خواهان تشكيل يک جامعهتحقق منافع فردی خود را مد نظر
  .يافته هستندعرفى و آشتى

. است) ابژه(با دولت ) سوژه(ی حق هگل جابجايى ملت انتقاد بعدی ماركس به فلسفه
گيرد كه اين دولت نيست كه مانند خدای واحد ملت به اين ترتيب، ماركس نتيجه مى

آورد، منتها با ملت است كه دولت را به وجود مىآفريند، بلكه كامًال برعكس، اين را مى
يابيم كه هگل ای مىما مضمون اين انتقاد را در رابطه. ی بخصوصى از آگاهىيک درجه

  : داردكند و ماركس به شرح زير پرده از اسرار آن بر مىميان ملت و شاه برقرار مى

 به صورت باالترين ]يعنى[كه دولت به صورت باالترين واقعيت شخص، به جای اين»
شخص ] يعنى[، تجربى انسان يک نفر، ]در نظر گرفته شود[واقعيت اجتماعى انسان 

اين گرداندن ذهنيت . شودبه صورت باالترين واقعيت دولت برجسته مى] شاه[تجربى 
ی غيرانتقادی دهد كه به شيوهضرورتًا نتيجه مى(...) در عينيت و عينيت در ذهنيت 

ه صورت حقيقت واقعى ايده در نظر گرفته شود؛ زيرا با اين روش يک وجود تجربى ب
شود كه وجود تجربى به واقعيت خويش، بلكه واقعيت را به يک وجود تجربى رفتار نمى

  ١«(...)برساند 

هگل را يک " ی حقفلسفه"كند، ماركس ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به اين صورت كه اين افراد . شماردلوژيک مىآگاهى از جهان وارونه و يک شكل ايدئو

شوند، بلكه اين دولت است كه در شخص شاه خالصه نيستند كه در دولت ادغام مى
حل " قرارداد"جا آن تضادهايى كه قرار بود از طريق بستن پيداست كه اين. شده است

دست " دهآزادی زن"هايى كه قرار بود به آن انسان. مانندو فصل شوند، پا برجا مى
                                                 
١ Ebd., S. ٢٤٠f.  
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آن . كنندبيابند، حق مالكيت خصوصى را به صورت بردگى كار مزدی تجربه مى
شود و آن ی نبرد طبقاتى مىای كه قرار بود به آشتى دست بيابد، تبديل به حوزهجامعه

مردمى كه قرار بود تحت حاكميت دولت و شاه متعارف، با فرهنگ، اجتماعى و تبديل 
ی حاكم قرار ای غيرارگانيک در برابر دولت و طبقهبه ملت شوند، به صورت يک قو

ی مجلس محدود به انفعال چنين پيداست كه تحت شرايط موجود وظيفههم. گيرندمى
شود كه ماركس به شرح زير های مردمى در برابر خشونت اشرافى و دولتى مىجنبش

  : دارداز آن پرده بر مى

شوند كه خشونت ها مانع مىآن. دكنناصناف تنها ملت و حكومت را وساطت نمى»
چنين اشرافى به صورت افراط منزوی، همراه با خشونت عريان حاكم و استبداد، هم

چنين بازنمای افراد به صورت جماعت و انبوه مردم به نظر انزوای منافع بخصوص و هم
در . ی حكومت مشترک استدهى شدهاين وساطت با اصناف، با خشونت سازمان. بيايد
شود كه افراد بازنمای يک جماعت يا  دولت كه در آن موضع اصناف مانع مىيک

تبديل به ] يعنى[ی غيرارگانيک، انبوهى از مردم، و اين چنين به يک عقيده و اراده
   ٥٨«(...)خشونت عريان و انبوه مردمى در برابر دولت ارگانيک شوند، 

ی بورژوايى برای ماركس در جامعهكند، تضاد ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
بنابراين ماركس . شودذاتى است و از طريق يک حركت ناب فكری لغو نمىدرون

يابد كه همين حق مالكيت های دولتى را در تضادهايى مىی تمامى خشونتسرچشمه
يافته پيداست كه حق مالكيت برای ماركس محسوس و موضوعيت. آوردبه بار مى

گذارد، بلكه تاريخ ی انسانى مىها تأثيرات واقعى خود را بر جامعهاست، زيرا نه تن
ی ابژكتيو و كشد، به بيان ديگر، حق مالكيت يک پديدهفرهنگى خود را نيز يدک مى

شود و دولت مدرن با استناد سوبژكتيو است؛ ابژكتيو است، زيرا در واقعيت مشاهده مى
ژكتيو از دوجنبه است؛ اول، به اين صورت كند و سوبی حق از آن پاسداری مىبه فلسفه
را با آگاهى تصاحب ) ی كار و توان طبيعتنتيجه(ی حاكم ثروت اجتماعى كه طبقه

آورد و دوم، به اين صورت كه كارگران مزدی به دليل كرده و به مالكيت خود در مى
  ١.دهندازخودبيگانگى، يعنى ناآگاهى از هستى مادی خود به حق مالكيت تن مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch ..., ebd., S. ٥٢٠ 
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به اين ترتيب، ماركس باالترين مرام سياسى دولت مدرن را به درستى مرام مالكيت 
خواند، قانون اساسى بورژوايى را در باالترين رأس آن، قانون اساسى خصوصى مى

خواند كه مالكيت  ليبراليسم را شنل يک استبداد منفور مى١شمارد،مالكيت خصوصى مى
- ی آگاه و دولت را ابژهالكيت خصوصى را سوژه و سرانجام م٢كندخصوصى را موجه مى

جا با دولت مدرن به صورت شكل از اين منظر، ما اين. شماردی مالكيت خصوصى مى
 كه در واقعيت چيز ديگری به غير از ابزار ٣شويمی بورژوايى آشنا مىی جامعهدوگانه

، كليت به اين ترتيب. اجرايى و قضائى جهت حفاظت از حق مالكيت خصوصى نيست
- گردد كه نه نتيجههويدا مى" يافتهجهان موضوعيت"ی بورژوايى به صورت يک جامعه

ی حادثه و رخداد است، نه در مسير يک فرجام تاريخى قرار دارد و نه خود به خودی 
ها و ی بورژوايى محصول فعاليت آگاه انسانبه بيان ديگر، جامعه. به وجود آمده است

ی مدرن، اين جهانى و مشخص هم تاريخ ه صورت يک جامعهآن ب. نبرد طبقاتى است
فرهنگى رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را تجربه كرده و هم تحت تأثير 

  . ايدئولوژی، اشكال و نهادهای مختص به خود را در روند تاريخ به وجود آورده است

ی بورژوايى و عهها و نتايج جامتوانيم فرضيهاز اين منظر كامًال پيداست كه ما نمى
ی دينى ايران و حكومت اسالمى كشور بسط دولت مدرن را يک به يک به جامعه

ماركس، " یيافتهجهان موضوعيت"به اين دليل كه مردم ايران در مفهوم . دهيم
جمهوری اسالمى را به صورت محصول پراكسيس مولد، نبرد طبقاتى و تاريخ فرهنگى 

ما به گمان من اين امكان وجود دارد كه از ابزار ا. كنندبخصوص خودشان تجربه مى
ها تحليلى ماركس بهره برد و بديل حقوقى نظام جمهوری اسالمى را با استناد به آن

  .متكامل كرد

ی بورژوايى و دولت مدرن ذاتى مناسبات واقعى جامعهابزار تحليل ماركس از نقد درون
ذاتى كه حق يل آن تضادهای درونيعنى نقد مناسباتى كه به دل. اندبه وجود آمده

موجود را " نظم"آورند، تداوم مالكيت، قانون ارزش و بردگى كار مزدی به وجود مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٣٠٣ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den "Deutsch - Franzosische Jahrbüchern" - Marx 
an Ruge, in: MEW Bd. ١, S. ٣٣٧ff., Berlin (ost), S. ٣٣٧f. 
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٣١٢ 
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ی حاكم بكشد و ی ايدئولوژی طبقهكند كه افكار عمومى را به سلطهمشروط به اين مى
 به بيان ديگر، ما نزد. ملت سازد" تكليف"داری را تبديل به قوانين نظام سرمايه

شويم كه ی حقوقى مواجه مىماركس با يک مفهوم مشخص از انسان به عنوان سوژه
ی البته از يک طرف، تحت تأثير ايدئولوژی ليبراليسم قرار گرفته و جهان وارونه

به اين معنى كه اين انسان مورد نظر هنوز به خودآگاهى . كندبورژوايى را تجربه مى
اما آن از طرف ديگر، به دليل . خود بى خبر استی نرسيده و از حقوق و قدرت بالقوه

-اش رشد مىجا كه آگاهى وی از هستىی بورژوايى و از آنذاتى جامعههای درونتضاد

ی حاكم رانده و با كسب طبقه) ايدئولوژی(كند، در نتيجه به سوی نقد آگاهى تئوريک 
آيد و نافى فعل در مىخودآگاهى در پراكسيس نبرد طبقاتى از قدرت بالقوه به قدرت بال

جا با يک انسان مشخص مواجه هستيم كه در بنابراين ما اين. شودموجود مى" نظم"
جا كه بنا به ماركس اين ملت از آن. كندی طبقاتى خود را متكامل مىپراكسيس جامعه

آورد، در نتيجه ی بخصوص از آگاهى دولت را به وجود مىاست كه با يک درجه
ی نبرد ی ملت با دولت تبديل به حوزهی اراده صورت واسطهمجلس مؤسسان به

  .شودطبقاتى مى

كند، با استفاده از ابزار تحليل ماركس برای ما ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
خودمان را به صورت " یيافتهجهان موضوعيت"شود كه تاريخ فرهنگى و ممكن مى

ی عملى را ذاتى آن بديل حقوقى و يک فلسفه درونانتقادی متفكر شويم و از طريق نقد
مانيفست . برای سرنگونى نظام جمهوری اسالمى و تشكيل يک نظم نوين متكامل كنيم

" مكلف"مناسبات واقعى جمهوری اسالمى همان قانون اساسى نظام است كه دولت را 
شود وجه مىبا استناد قرآن م" امت اسالمى"تشكيل . كندمى" امت اسالمى"به تشكيل 

ی زيست مسلمانان و داراالسالم حوزه. دهدكه ميان داراالسالم و دارالحرب تميز مى
مالكيت اصوًال منحصر " امت اسالمى"در . ی تحقق شريعت، يعنى قوانين الله استحوزه

شود و بنا بر قرآن، يعنى به الله است كه تحت نظارت پيامبر، ولى و يا خليفه اداره مى
جا در اين. گيردها تعلق مىمسلمانان به آن" رزق و روزی"ی الله به صورت دهبنا بر ارا

" امت اسالمى"متقيان، يعنى مسلمانانى كه به بيعت پايبند هستند، با دشمنان درونى 
های منافق، فاسق، مرتد، ملحد، محارب، مفسد ها را با مقولهمواجه هستند كه قرآن آن

در برابر . كندها را حق الله محسوب مىخص و قتل آنو بيماردل دقيقًا تعريف و مش
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-ی جهاد، يعنى دارالحرب قرار گرفته است و جهاد زمانى به پايان مىداراالسالم، حوزه

، يعنى مشركان، كافران و اهل كتاب يا به قتل "امت اسالمى"رسد كه دشمنان بيرونى 
  . كه به دين الله ايمان آورده باشندرسيده و يا اين

كند، دين اسالم نه تنها به يک مفهوم ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندهانهم
ی يابد و اصوًال انسان را به عنوان يک سوژهجهانشمول از انسان و يا ملت دست نمى

-چنين جنسيت متمايز مىها را از نظر ايمان و همگيرد، بلكه انسانحقوقى در نظر نمى

شود كه از سى جمهوری اسالمى نيز به خوبى روشن مىاز اين منظر، پراكسيس سيا. كند
رساند و از طرف ديگر، برای های دينى به قتل مىيک طرف، مخالفان نظام را با اتهام

ها در حال حاضر اين تبعيض. گيردهواداران پر و پا قرص خود حقوق ويژه در نظر مى
- اند با آنه دو شهيد دادهاند كه حتا ميان خانوادهايى كچنان شكل زشتى به خود گرفته

  .هايى كه فقط يک شهيد دارند، تفاوت وجود دارد

-كه در تجربه مشاهده مى" يافتهجهان موضوعيت"پيداست كه مناسبات موجود و اين 

اين ساختار مورد نظر، . توانند بدون توجيه دينى و سيستم اداری پابرجا بمانندشوند، نمى
-سازمان" دولت در دولت"ان است كه به صورت شكل سازمانى روحانيت شيعه در اير

دهى شده و يک قدمت پنج قرنى دارد، به اين عبارت كه دولت صفوی روحانيان شيعه 
را از اردون، لبنان، قطر و بحرين به ايران آورد كه به عنوان كارمندان دستگاه ديوانى و 

- هم. ض موجه كننداالرفىاللهقضائى مشغول به كار شوند و نقش شاه را به صورت ضل

. ها گذاشتهای اوقاف را در اختيار آنزمان دولت برای امرا معاش روحانيان زمين
خمس و  از طريق روابط خويشاوندی با بازاريان به وها در بازار مسكون شدند نآ

به اين ترتيب، روحانيان صاحب منابع درآمد مستقل از .  بازار نيز دست يافتندزكات
برای نمونه .  را تشكيل دادند از دولت مركزىىمستقلهای مان نهادزدولت شدند و هم

شدند، ها  هاى تبليغاتى آن نهادتبديل به تريبون نماز جمعه، تعزيه خوانى و روضه خوانى 
، هاى آموزشى نهادنقش هاى علميه  هاى قرآن و حوزه ها، كالس مكتبدر حالى كه 

هايى را  نهادزمان روحانيان هم.  گرفتندرا به عهدهعلماى شيعه و ايدئولوژيک تربيتى 
هاى  دادگاهبرای نمونه .  داشتندعهدهبه كه وظايف قواى سه گانه را ردند ك اداره مى

به " احكام الهى" ادعاى مجتهدين براى تفسير ادند،د ى قضائيه را تشكيل مى  قوه،شرع
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-همان لوتىماى شيعه ى عل ى مجريه قوهرد و ك قننه را واگذار مىی م ى قوه ها وظيفهآن

هاى عاشورا و  هاى مستبد در روز كه شبيه قواى دولتی بازار بودند ها ميدانىها و 
زنى و  زنجير زنى، هاى دينى به سينه  ارعاب اقليت جهتو تاسوعا براى ابراز قدرت

به غير از زيربنا و ساختار مستقل اين نهادها، دستگاه . ختندپردا ها مى زنى در خيابان قمه
ی  نيز دست يافت كه از طريق آخرين امام جمعهتوجيه دينىبه يک " دولت در دولت"

 مكتب"گذار وی بنيان. پايتخت دولت صفوی، يعنى سيد محمد باقر مجلسى موجه شد
ی به عهدهتا پايان غيبت كبرى را  "امت اسالمى"شود كه هدايت محسوب مى" اصولى

هم است كه مجتهدين خود را مجاز به صدور و با همين ادعا  گذارد مىشيعه مجتهدين
برای نمونه بايد از فتوای جهاد برای جنگ با دشمنان بيرونى و فتوای . دانندفتوا مى

ساختار به اين ترتيب، . ياد كرد" امت اسالمى"ارتداد برای حذف دشمنان درونى 
 يک گيرد كه ازروحانيان يک شكل پلوراليسم داخلى به خود مى" دولت در دولت"

-طرف، به دليل استقالل خود، مونوپل قدرت مركزی را مدام در معرض خطر قرار مى

دهد، اما از طرف ديگر، در برابر حكومت مركزی بسيار منعطف است، زيرا مجتهدين 
گرايى را جهت حفظ منافع مادی خود و جايگاه طبقاتى روحانيان در كشور به مصلحت

  ١ .داردوا مى

كند، ما در ايران با روحانيان شيعه به صورت ی نقاد مالحظه مىهگونه كه خوانندهمان
ی حاكم سر و كار داريم كه از طريق قدرت ساختاری و تسلط بر افكار بخشى از طبقه

شايد يک نگاه اجمالى به . سازدعمومى مانعى در برابر قدرت منوپول دولت مركزی مى
برای نمونه . تر سازدی برای ما روشنزهی ايران، مسئله را تا انداتاريخ دو قرن گذشته

های ها به  انعقاد عهدنامهی تزاری كه عواقب شكست آنهای ايران با روسيهجنگ
قتل عام . تركمنچای و گلستان انجاميد، با فتوای جهاد مجتهدين شيعه موجه شدند

اكو با جنبش بابيان با فتوای ارتداد همين روحانيان يک توجيه دينى يافت و جنبش تنب
به همين منوال ما نقش روحانيان را در . يک فتوای دينى تبديل به يک قيام مردمى شد

با وجودی كه تشكيل مجلس شورای ملى بدون . كنيمجنبش مشروطه مشاهده مى
ترديد يک دست آورد بزرگ تاريخى برای ملت ايران بود، اما روحانيان متممى را به 
                                                 

ام، مقايسه فريدونى، فرشيد ی سياسى جمهوری اسالمى را در جای ديگری به تفضيل به انجام رسانده من نقد فلسفه١
  ، در آرمان و انديشه، جلد سوم، برلينمدارى در ايران ى دولت دارى و فلسفه تاريخ دين): ٢٠٠٦(
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-ز يک طرف، مانعى در برابر حق ملت جهت قانونقانون اساسى مشروطه افزودند كه ا

ی حاكم به را در برابر طبقه" اوضاع موجود"گذاری بسازند و از طرف ديگر، قوای نافى 
  . انفعال بكشند

به بيان ديگر، ما تا اوايل قرن گذشته با همكاری تنگاتنگ دولت مركزی و ساختار 
يض سلطنت قاجار به شاهنشاهى حتا تعو. شويمروحانيان مواجه مى" دولت در دولت"

منتها ما از اين به بعد نه تنها . پهلوی نيز با صالح ديد مجتهدان سرشناس متحقق شد
های قانونى و ساختاری دولت مركزی با ساختار روحانيت با همكاری، بلكه با كشمكش

از جمله بايد از سياست مدرنيزاسيون دستگاه دولتى و آموزشى . شويمنيز مواجه مى
به همين منوال . راندشور ياد كرد كه قدرت و نفوذ اجتماعى روحانيان را به عقب مىك

ی اقتصادی در دوران حكومت رضا خان و به خصوص اصالحات ارضى سياست توسعه
روحانيان را با " دولت در دولت"در دوران سلطنت محمد رضا شاه بودند كه ساختار 

ی ی سياست توسعهكه پنج برنامهاز آن پس . خطر جدی انقراض مواجه كردند
ی مناسبات اجتماعى در داری نيز بر كليهاقتصادی در ايران متحقق شدند، نظام سرمايه

ايران تسلط يافت و پس از استقرار نظام جمهوری اسالمى هم راه ديگری به غير تعميق 
  ١.و تشديد آن برای روحانيان باقى نماند

در ايران را به صورت مناسبات متضاد " فتهياجهان موضوعيت"ما هم اكنون اين 
كنيم كه جهت تداوم خود نياز به اين دارد كه افكار عمومى را به اجتماعى تجربه مى

ذاتى همين حق مالكيت ی اين تضادهای درونسرچشمه. ی تفكرات دينى بكشدسلطه
از . ندكی ملت ايران تحميل مىاست كه بردگى كار مزدی را بر اكثريت قابل مالحظه

ی دينى ايران فاقد آن تاريخ فرهنگى جوامع مدرن است كه جا كه جامعهآن
اند، در نتيجه پيداست كه حق رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را تجربه كرده

، بلكه با استناد به قرآن "آزادی زنده"ی حق هگل از طريق مالكيت نيز نه مانند فلسفه
داران ايران، يعنى به اين ترتيب، سرمايه. شودو به صورت رزق اسالمى توجيه مى

                                                 
١ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen 
Republik“ - Ökonomische, politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen Republik Iran“, Berlin 
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نياز به اين دارند كه ذهن انسان " اوضاع موجود"آخوند، پاسدار و بازاری جهت تداوم 
" امت اسالمى"ی ی افكار دينى بكشند و موجوديت اين جهان وارونهايرانى را به سلطه

-ذاتى اند و از آناری دروندهای مناسبات سرمايهجا كه تضاداما از آن. را توجيه كنند

كند، در نتيجه نقد آگاهى تئوريک ها رشد مىجا كه آگاهى كارگران از هستى مادی آن
به بيان ديگر، ما . ريزی شده استو نفى پراكسيس سياسى در نظم موجود نيز برنامه

جا با يک انسان مشخص مواجه هستيم كه البته يک تاريخ فرهنگى دينى را با خود اين
كشد، اما در پراكسيس نبرد طبقاتى به سوی خودآگاهى رانده و تبديل به ک مىيد

  . شودی دگرگونى نظام جمهوری اسالمى مىسوژه

خواند، را به درستى انتقادی و انقالبى مىكه ماركس آن" حركت واقعى"در برابر اين 
ست كه با اول، خود نظام جمهوری اسالمى ا. اندهای متفاوت صف آرائى كردهجريان

آن، اصوًال به يک مفهوم جهانشمول از انسان " امت اسالمى"استناد به قرآن و طرح 
-هم. شناسدگذار به رسميت نمىی قانونيابد و حق ملت را به عنوان سوژهدست نمى

ی متضاد ملت با دولت اسالمى را زمان مجلس شواری اسالمى و شورای نگهبان رابطه
شوند كه كارگران كشور به های جناحى مانع آن مىد نزاعكنند و با توليوساطت مى

ی خودآگاهى برسند، از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در بيايند و به صورت يک اراده
به اين ترتيب، حكومت اسالمى كه در شخص . عمومى كليت نظام را سرنگون سازند
كند كه به نظم ف مىها را با خشونت اجرايى مكلواليت فقيه خالصه شده است، انسان

رسد كه جمهوری اسالمى ظاهرًا نفوذ ايدئولوژيک خود را از به نظر مى. موجود تن دهند
دست داده و به غير از ترور و سركوب در سياست داخلى و اغتشاش در منطقه و 

های امپرياليستى ابزار ديگری را جهت تثبيت حاكميت خود در دست معامله با قدرت
هستند كه در اشكال متفاوت ـ از " اپوزيسيون"های به اصطالح اندوم، جري. ندارد

خواه گرفته تا حزب توده و انشعابات طلب، مجاهدين خلق، جمهوریسلطنت
ماركسيست ـ لنينيستى آن ـ همه در اين فكر هستند كه مبادا كارگران كشور به 

 با خطر جدی داری راتدام نظام سرمايه" حركت واقعى"خودآگاهى برسند و در اين 
  .مواجه كنند
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كه ما " يافتهجهان موضوعيت"كند، اين ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
داری آن در ايران ايرانيان به صورت جمهوری اسالمى و شكل به خصوص سرمايه

كنيم، محصول تاريخ فرهنگى خودمان و آن شكستى است كه جنبش كارگری تجربه مى
اما طرح اين واقعيت به اين معنى نيست . قاتى متحمل شده استدر پراكسيس نبرد طب

اين يک . های مدرن را تجربه كنيمكه ما مجبور هستيم كه همان تاريخ فرهنگى كشور
اما . واقعيت است كه ما ايرانيان رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را تجربه نكرديم

 ظهور لوتر، دكارت، ولتر و طرح اين كمبود به اين معنى نيست كه ما بايد منتظر
-اين يک واقعيت است كه ما در ايران با فلسفه و جامعه. اسپينوزار در ايران باشيم

اما طرح اين موضوع به اين معنى نيست كه ما بايد . شناسى انتقادی سر و كار نداريم
ما ايرانيان . منتظر ظهور كانت، هگل، ماركس، كرش، لوكاچ و آدورنو در ايران باشيم

اما طرح . ی تاريخى با ناسيونال سوسياليسم و استالينيسم را نيز نداريمچنين تجربههم
اين واقعيت نيز به اين معنى نيست كه ما بايد به اجبار هيتلر و استالين ايرانى را هم 

به همين منوال ما تجربه با ايدئولوژی ليبراليسم و اقتصاد سياسى نئوليبرال . تجربه كنيم
اما طرح اين موضوع نيز به اين معنى نيست كه ما . الن آن نيز نداريمرا در شكل ك

به بيان ديگر، ما . ی جهان مدرن را دوباره تكرار كنيمبايد تجربيات شكست خورده
رسى داريم و های مدرن دستايرانيان به يک گنجينه غنى از تجربيات تاريخى ملت

  :توانيم به شرح زير از آن بهره ببريمكند، مىگونه كه ماركس به درستى تأكيد مىهمان

چنين اگر يک جامعه به رد هم. ديگر بياموزد] هایملت[تواند و بايد از يک ملت مى»
پای قانون طبيعت حركت خويش رسيده باشد ـ و اين آخرين هدف نهايى اين اثر است 

تًا نه طبيع] يک جامعه[ی مدرن را آشكار سازد ـ ، كه قانون حركت اقتصادی جامعه
-اما آن مى. ها حكم صادر كندتواند از روی مراحل تكامل بپرد و نه جهت انكار آنمى

  ١«.تواند درد زايمان را كوتاه و خفيف سازد

قانون طبيعى حركت "جا از كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
، بلكه )داروينيسم(ناب گويد كه منظور وی از آن، نه قانون طبيعت سخن مى" جامعه

ی مدرن است كه اين جهانى شده و با استناد به خرد بشری خود قانون طبيعت جامعه

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital … ebd., S. ١٥f. 
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های ديگر كه ماركس بر افزون بر اين، اين موضوع آموزش از ملت. دهدرا سازمان مى
های گوناگون از مكتوبات جهان مدرن به اكنون به صورت ترجمهكند، همآن تأكيد مى

ی مدرن است ی دينى ايران در حال زايمان يک جامعهگردد و جامعهحقق مىفارسى مت
  . شويمرا حدود يک قرن است كه متحمل مىكه ما درد آن

  :نتيجه

ی حق ی نقاد با نقد ماركس از فلسفهی من از تدوين اين مقاله آشنايى خواننده انگيزه
قادی و انقالبى ماركس وضعيت به اين عبارت كه ما با استناد به تئوری انت. هگل است

كنونى خود را به صورت انتقادی متفكر شويم و يک قانون اساسى نوين را برای ايران 
طراحى " تكليف"ی حقوقى تواند بنا بر مقولهاين قانون اساسى مى.  آتى طراحى كنيم

ر در اين ارتباط حق بايد افكا. شود و به شكل يک قرارداد ميان ملت و دولت در بيايد
حركت "ی ارزشمند كه خارج از عمومى را متقاعد سازد كه نه تنها از طريق يک نظريه

ی طبقاتى است به وجود نيامده، بلكه از تجربيات ناگوار تاريخى و فرهنگى جامعه" واقعى
ملت ايران درس عبرت گرفته است و جهت ممانعت از تكرار اين تجربيات قوانين نظم 

  . رساندبه تصويب مىكند و موجود را مدون مى

داری در ارتباط ی مدرن توليد سرمايهی اصلى حق با ماهيت شيوهپيداست كه مسئله
است كه البته با پيروی از ايدئولوژی ليبراليسم آزادی، برابری و حق مالكيت خصوصى 

جا به پراكسيس نبرد طبقاتى سر و كار داريم، زيرا ما اين. شناسدافراد را به رسميت مى
 حق هگل آشنا شديم، حق مالكيت خصوصى در گونه كه با نقد ماركس به فلسفهانهم

ها در واقعيت واقعيت منجر به بردگى كار مزدی، تبعيض و لغو آزادی و برابری انسان
  .شودمى

بنابراين حق بايد به صورت مكانيزم نظم جامعه و محصول نبرد طبقاتى فهميده شود كه 
اگر جنبش . تگى به توازن قوای نيروهای آنتاگونيستى داردالبته محتوا و شكل آن بس

كارگری از نظر آگاهى تئوريک منسجم و در پراكسيس سياسى موفق باشد، پيداست 
را مكلف به اهداف خود تواند دولت مورد نظر خود را نيز به وجود بياورد و آنكه مى

 گذار به به اين صورت كه دولت به صورت نهادی مختص برای دوران. سازد
ی برای نمونه دولت مكلف شود كه انسان را به عنوان سوژه. سوسياليسم قانونمند شود
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حقوقى به رسميت بشناسد و قوانين اجتماعى را بدون تبعيض نژادی، دينى، ملى و 
دارن دفاع كند و مالكيت اجتماعى را به جنيستى متكامل سازد، از سلب مالكيت سرمايه

ی توليد و توزيع را حق قانونى شوراهای كارگری و ت و ادراهرسميت بشناسد، مسئولي
روحانيت شيعه را منهدم سازد، از حقوق " دولت در دولت"مردمى بداند، ساختار 

المللى خود را با زدايى كند، روابط بينها و كودكان پاسداری و از جامعه ديناقليت
كنند، آخوندهای رعايت مىكشورهايى سكوالر و مدرن برقرار سازد كه حقوق بشر را 

گران اسالمى را در سطح جهان تعيب و دستگير كند و به سزای جانى و اختالص
- پيداست زمانى كه دولت از تكاليف خود تخطى و نقض قرارداد مى. اعمالشان برساند

  .گيردكند، در برابر حق انقالب قرار مى

 اين نوشته معرفى يک پيشنويس یكند، انگيزهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
اول به دليل تئوريک است، زيرا يک چنين كاری به . قانون اساسى شسته و رفته نيست

يعنى . دوم به دليل پراكسيس سياسى است. آيدصورت انفرادی غير ممكن به نظر مى
ی عمومى و اگر قرار بر اين است كه يک چنين فعاليت تئوريک تبديل به يک اراده

ی قوای نافى جمهوری اسالمى شود، بايد يک سری اتفاقات اصولى در درون خود برنامه
ايران بيفتد كه از اين پراكندگى و اوضاع بحرانى " اپوزيسيون چپ"جنبش كارگری و 
بايد اين جهانى شود و خود را " اپوزيسيون چپ"به اين صورت كه . موجود فراروی كند

های چند نفره، ادعای رهبری  امپرياليسم، فرقهیتوطئه: از دست ارواح خودساخته مانند
جنبش كارگری، تشكيل حزب پيشتاز پرولتاريا، اساطير انقالب اكتبر و سياهكل و آن 

-ناپذير و ابژكتيو تاريخ بشری مىتفكرات متافيزيكى كه سوسياليسم را فرجام اجتناب

  . شمارند، رها سازد

به . رانى موجود از موضع تئوريک استبنابراين تنها راه حل برون رفت از اوضاع بح
ی ی تفكر، تاريخ و گذشتهنه تنها بايد به شيوه" اپوزيسيون چپ"بيان ديگر، فعاالن 

سياسى خود به صورت انتقادی بنگرند، بلكه بايد به پراكسيس نبرد طبقاتى معطوف و 
. دی كارگر شونی عمل گرامشى تبديل به روشنفكر ارگانيک طبقهدر مضمون فلسفه
به . ی سياسى استی ذهنى و ارتقا جنبش كارگری به حوزهجا تصفيهموضوع اصلى اين

ی كارگر و فقط پس از فراروی از اين معنى كه تنها در همياری و همكاری با طبقه
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ی خودآگاه جهت ی كارگر تبديل سوژهی حاكم است كه طبقهآگاهى تئوريک طبقه
ن پيداست كه يک چنين تالشى نه از طريق چنيهم. شوداستقرار يک نظم نوين مى

ذاتى از اشكال ی سياسى، بلكه تنها از طريق نقد درونبرداری از اساطير خودساختهنمونه
گونه كه ماركس به درستى بر گردد و همانی حاكم ممكن مىمتنوع ايدئولوژی طبقه

  ."  شرط هرگونه نقدی، نقد دين است: "كندنقش مخرب دين تأكيد مى

 !امه دارداد
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دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم 
  ١ی سياسى كارل ماركسدر انديشه" خودآگاهى"

  
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى محصول يک سری تحوالت متديک و كشفيات تئوريک 

اين دوران .  ميالدی متكامل كرد١٨٤٥ تا ١٨٣٧را از سال ناست كه ماركس اصول آ
با " ايدئولوژی آلمانى"شود و تا تدوين كتاب از زمان تحصيل وی در برلين آغاز مى

به اين ترتيب، روند تكامل تئوری انتقادی و . يابدهمكاری فريدريش انگلس ادامه مى
ذاتى از كليت ود، به نقد درونآغاز شده ب" آگاهى وارونه"انقالبى ماركس كه با نقد 

در اين ارتباط ديالكتيک به . انجاميد" جهان وارونه"ی بورژوايى، يعنى نقد متضاد جامعه
ی تئوری با ی بورژوايى، متدولوژی تحليل و رابطهجامعه" حركت واقعى"صورت 

جا كه ماركس شرط هرگونه نقدی را نقد از آن. پراكسيس يک نقش اساسى داشت
داد، زمانى كه برای بسيار حساس و انتقادی واكنش نشان مىدانست، در نتيجه دين مى

. شدندهای به خصوص مفاهيم نامناسب و كلى استفاده مىچيزهای مشخص و موضوع
اما ما با اين روش غير ماركسى مشخصًا در ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مواجه 

 مشخص، مفاهيم استعالئى و مجرد ذاتى و پراكسيسشويم كه از يک وضعيت درونمى
شويم مواجه مى" جهان وارونه"جا با توجيه همان ما اينبه بيان ديگر، . كندرا متكامل مى

گرای خود را جهت دگرگونى آگاه و انقالبى آن كه ماركس تئوری انتقادی و عمل
  .متكامل كرده بود

را " حركت ماده"نگلس كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با استناد به خطای فلسفى ا
-ی ايدهدر حالى كه در فلسفه. شودهگل كرده است، توجيه مى" حركت ايده"جايگزين 

سازد و به ، يعنى قدرت مفهوم است كه واقعيت را مى"ی مطلقايده"آليستى هگل اين 

                                                 
های پژوهش جنبش"كه از طريق " هلنيسم و انديشيدن انتقادی"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان  ١

  .  در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٣ سپتامبر ٢٢در تاريخ " اجتماعى ايران
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" قدرت ماده"كند، نزد انگلس اين صورت دميروژ نقش خالق جهان واقعى را ايفا مى
به اين ترتيب، انگلس در تصور خود به يک . آورداقعيت را به وجود مىاست كه و

" ماترياليسم ديالكتيكى"را يابد كه آنقانون به اصطالح جهانشمول و ابژكتيو دست مى
به اين معنى كه تمامى اشكال هستى تحت تأثير اين قانون كلى قرار دارند كه . نامدمى

شوند و طبق تر همواره منهدم مىتر و ضعيفانگاری مانند داروينيسم، اشكال پست
جا كه ما در طبيعت ناب با حضور از آن. آيندتر به وجود مىقانون بقا اشكال متكامل

ذاتى سر و كار نداريم، در نتيجه پيداست كه انتقال ی درونانسان، يعنى با حضور سوژه
ی انسانى، به ه جامعهيک چنين قانون به اصطالح جهانشمول و ابژكتيو از حركت ماده ب

ها است كه البته در تداوم اديان ديگر قرار معنى سلب اراده، استقالل و آزادی انسان
  .گيردمى

جهان "متافيزيكى مواجه هستيم كه البته موجوديت " ماترياليسم"جا با بنابراين ما اين
ها آن شود كه سوژه تنبه اين صورت كه انگلس مدعى مى. كندرا موجه مى" وارونه

جا از يک يعنى ما اين. كندتواند ايفا كند كه قدرت ماده به وی ديكته مىنقشى را مى
به صورت يک قانون جهانشمول و ابژكتيو سر و كار " ماترياليسم ديالكتيكى"طرف، با 

مواجه هستيم كه انگاری مختص به " ماترياليسم تاريخى"داريم و از طرف ديگر، با 
قرار " ماترياليسم ديالكتيكى"شود كه البته تحت تأثير جتماعى مىهای اتاريخ فرماسيون

انگاری . از اين منظر، هيچ راه گريزی و يا راه حل ديگری برای سوژه وجود ندارد. دارد
- داری، فئوداليسم، سرمايههای اجتماعى به ترتيب جوامع اشتراكى، بردهكه فرماسيون

اند و هر ر و كامًال منطقى قرار گرفتهداری، سوسياليسم و كمونيسم پشت سر يكديگ
كسى كه خواهان استقرار سوسياليسم است، بايد به اجبار به قدرت به اصطالح 

به بيان ديگر، . های اقتصادی عبور كندجهانشمول و ابژكتيو ماده تن دهد و از اين داالن
ركت شود كه خودش مجری اين حجا تنها به اين موضوع محدود مىفعاليت سوژه اين

  . را جهت رهايى خويش تشديد كندمادی شده و روند آن

ی حاكم به اين ترتيب، از موضوع خودآگاهى سوژه و ضرورت نقد ايدئولوژی طبقه
گرا با پراكسيس آگاه و انقالبى صرف نظر و با عدول از ديالكتيک تئوری انتقادی و عمل

-هت تحقق سياست توسعهی يک ائتالف سياسى با بورژوازی ملى جنزد ماركس، زمينه
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جا تنها با يک تصميم سياسى و ما اين. آيدی اقتصادی و تكامل زيربنا به وجود مى
های ماركسيست ـ لنينيست را الزامًا توجيه ايدئولوژيک مواجه هستيم كه تمامى جريان

ی ضد ها ضرورت مبارزهی آنی همهدهد كه البته بهانهبه بورژوازی ملى پيوند مى
بنابراين تحت تأثير . ليستى و رشد نيروهای مولد جهت تشكيل سوسياليسم استامپريا

ی های ماركسيست ـ لنينيست به يک فلسفهيک چنين ايدئولوژی است كه جريان
ی جنبش كارگری جهت پيروی از ها را محق به مصادرهيابند كه آنعملى نيز دست مى

رط تحقق سوسياليسم تن دادن به به اين صورت كه تنها ش. كنداهداف حزبى خود مى
يک رهبری واحد حزبى است كه از طريق حزب پيشتاز پرولتاريا مجری تشديد اين 

ی عملى همان پراكسيس سياسى است كه ما محصول اين فلسفه. شودحركت مادی مى
ايم كه البته با استناد به سوسيال داروينيسم، تحت نام استالينيسم در تاريخ تجربه كرده

ها منتقد استالينيسم با وجودی كه تروتسكيست. شود نوعى از فاشيسم توجيه مىيعنى
های جناحى جهت كسب قدرت سياسى و ها فقط محدود به رقابتهستند، اما نزاع آن

های مائوئيستى يک ها نيز مانند جريانی عملى آنشود، زيرا فلسفهمقام رهبری مى
  .   دی مشترک تئوريک در بلشويسم دارسرچشمه

ی طبقاتى محسوب از اين منظر دين، فلسفه و ايدئولوژی تنها ظواهر بدون تأثير جامعه
ناپذير ماترياليستى از شوند كه انگاری در يک حركت به اصطالح ابژكتيو و اجتنابمى

به بيان ديگر، در حالى كه . ريزندتاريخ و با تكامل زيربنا خود به خود در هم فرو مى
سيسم ـ لنينيسم با اتكا به زيربنای اقتصادی موضوع روبنا را يک ايدئولوژی مارك

ی حاكم پندارد و اصوًال در نقد دين، فلسفه و ايدئولوژی طبقهای مىی حاشيهمسئله
كند، ليكن نزد ماركس آگاهى تئوريک بورژوايى منسوب به پراكسيس شركت نمى

شكال متنوع ايدئولوژيک را شود كه جهت بقای خود ای طبقاتى مىسياسى همان جامعه
-ها همراه با دگرگونى ماترياليستى در جامعهبه اين صورت كه انسان. آوردبه وجود مى

آورند و از اين بابت، ی بورژوايى همواره نيازهای مادی و معنوی نوينى را به بار مى
نى بينند و پيداست كه جهت دگرگوتداوم اوضاع موجود را برابر با زوال اجتماعى مى

ی جا كه دگرگونى اوضاع موجود با منافع مادی و حقوق ويژهاز آن. شوندآن فعال مى
ذاتى ی بورژوايى به دليل تضادهای درونكند، در نتيجه جامعهی حاكم تالقى مىطبقه

جا نيز پراكسيس نبرد طبقاتى پيداست كه اين. خود نافى اش را نيز به همراه دارد
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 بيان ديگر، ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از به. ريزی شده استبرنامه
ی دهد كه به صورت نافى جامعهذاتى گزارش مىی درونموجوديت يک سوژه

رسد و سرانجام با دولت درگير بورژوايى و در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مى
بورژوايى ی حق شود، زيرا دولت از طريق قوای مجريه از ايدئولوژی و فلسفهمى

های ماركسيست ـ لنينيست با جا ائتالف جريانپيداست كه اين. كندپاسداری مى
ها را به سوی سركوب جنبش شود و آنها اسباب دردسر مىبورژوازی ملى برای آن
 .راندی طبقاتى مىكارگری و توجيه جامعه

ی ز فلسفهالبته ماركس اصول ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را پس از فراروی ا
اما تمامى ابعاد تئوری انتقادی و انقالبى وی رفته . ماترياليستى فويرباخ متكامل كرد

طرح اين موضوع به خصوص از اين بابت . اندرفته و در آثار ماقبل وی متكامل شده
ضروری است زيرا ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به آثار اين دوران ماركس انگ 

به اين ترتيب . خواندليبرال مى" ماركس جوان" وی را تحت عنوان زند وآليستى مىايده
ترين از يک طرف، بازگشت به دوران ماقبل از مدرنيته هموار و دفاع از ارتجاعى

از طرف ديگر، . گرددهای اسالمى ممكن مىهای سياسى و پيروی از خط حكومتجريان
" یحركت ايده" به جای "حركت ماده"خطای فلسفى انگلس متأخر، يعنى جايگزينى 

آليسم در شكل يک ايدئولوژی هگلى پوشيده و تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايده
آليسم سپس جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است كه در تدام ايده. شودممكن مى

های ماركسيست ـ لنينيست را از پراكسيس نبرد ی عملى تمامى جريانهگلى فلسفه
 . كندقل و در تدام اشكال دينى توجيه مىطبقاتى مست

 از اين بابت، آشنايى با آثار دوران جوانى ماركس بسيار مهم است و به خصوص به اين 
دليل كه وی آثار خود از اين دوران را با صرف نظر از آن اشكال استعالئى كه وی 

باخ دچارش شناسى مجرد فويرهای جوان و در پيروی از انسانتحت تأثير مباحث هگلى
ی دكترای ماركس ياد  از جمله بايد از رساله١.داندبود، كامًال درست و قابل رجوع مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche Ideologe, in: MEW, Bd. ٣, Berlin 
(ost), S. ٢١٧f., und  
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, 
Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٢٧f. 
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ی طبيعى اپيكور جا در نقد آكوموداتسيون هگلى و با استناد به فلسفهكرد كه وی آن
را به عنوان ماهيت " خودآگاهى"ی دين با فلسفه را قطع و مفهوم واقعى رابطه

جا آن انسانى است كه ی ماركس اينی عمدهمسئله. كندمتكامل مىماترياليستى انسان 
های مدرن رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را تجربه كرده و در تداوم تاريخ ملت

اين جهانى شده است و پيداست كه يک چنين انسانى قادر است كه با رجوع به خرد 
ز اين بابت ماركس همواره ا. خود آن نظمى را به وجود بياورد كه مورد نظرش است

شود و قاطعانه از موضع انسان آزاد، آگاه، صاحب كامًال جانبدار وارد كارزار سياسى مى
برای نمونه وی در دوران . كنداراده، مستقل و خردمند مطالبات خود را مطرح مى

 گيرد و در برابررا مى" های خردگرا و عرفىكانون انسان"نگاری جانب تشكيل روزنامه
به . شودمى" ديكتاتوری مطبوعات آزاد ملى"سانسور دولتى خواهان مقاومت و تحقق 

همكاری آزاد "يابيم كه ايشان از های متأخر ماركس مىهمين منوال ما در نوشته
كند و در برابر قدرت سركوب دولت بورژوايى و و نظام شورائى جانبداری مى" كارگران

به . شودمى" ديكتاتوری پرولتاريا"قاومت و تشكيل تهاجم قوای ضد انقالبى، خواهان م
نه به معنى استقرار يک نظام " ديكتاتوری"ی ماركس از مفهوم بيان ديگر، استفاده

توتاليتر در اشكال استالينيستى، مائوئيستى و پولپتيستى، بلكه به معنى حق مقاوت و 
ت ماركس اصوًال به از اين باب. ی اهداف انسانى بر حاكميت غير مردمى استديكته

- دهد و همواره جانبدار و با عزم راسخ مواضع اين جهانى انسانخود ترديدی نشان نمى

يكى ديگر از هواداران جانبداری هگل است كه با استناد به خرد . كندها را مطرح مى
چنين قوانين مصوبه سرسختانه از دولت بورژوايى، مناسبات طبقاتى، زندگى عرفى و هم

شود كه حتا يک قاضى هم ی خود مدعى مىبرای نمونه وی در دانشنامه. كنددفاع مى
  ١.ی بورژوايى را بگيردبايد جانبدار باشد، منتها وی بايد جانب حق، يعنى قوانين جامعه

به اين معنى كه ماركس جانب . شودپرسش اين نوشته نيز مربوط به همين موضوع مى
ه هم به نظرش فراتر از حق و قانون معمول گيرد ككدام حق و كدام قانون را مى

                                                 
١ Vgl. Hegel, Enzyklopädie ....... §٥٤٩ und 
Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl 
Marx – Eine biographisch, systamatische Studie über den früheren Marx, Campus, 
Forschung Band ٣٩, Frankfurt am Main, S. ٣٥٢ 
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ی بورژوايى بوده و هم برای تحقق آن حق مقاومت، يعنى تشكيل ديكتاتوری را جامعه
  شمرده است؟ نيز مجاز مى

جا كه از آن. ی علم حقوق بدون ترديد هگل بودرتبهپرداز عالىدر اين دوران نظريه
بيات انقالب فرانسه است، در نتيجه وی آليستى تجری فلسفى وی بازتاب ايدهانگيزه
از " قلمرو ابژكتيو"در حالى كه . دهدتميز مى" قلمرو سوبژكتيو"و " قلمرو ابژكتيو"ميان 

دهد كه فرانسه در دوران انقالب اوضاع موجود و آن آشفتگى سياسى گزارش مى
خود ادغام ی انقالب فرانسه را در ذهنيت و روحيه" قلمرو سوبژكتيو"دچارش شده بود، 

ی نقطه. ی پروس ممانعت كندسازد كه از وقايع ناگوار آن برای كشور عقب افتادهمى
ی دينى اسپينوزا وام را از فلسفه است كه وی آن١"گوهر"ی هگل مفهوم عزيمت فلسفه

 نيز سخن ٢"روح گوهری"از مفهوم " علم منطق"در اين ارتباط وی در كتاب . گيردمى
  :است" امكان"و " واقعيت" زير به معنى راند كه به شرحمى

 به نفسهفىنفسه و برای خود واقعى است ـ  است، آن وجود فىمطلقگوهر آن چيز »
ی امكان و واقعيت، يعنى ماهيتى مطلق كه تمامى واقعيت و امكان صورت يكسانى ساده

فى  مطلق يا اصوًال نقدرت، يعنى اين يكسانى به صورت برای خودرا در بر دارد؛ 
  ٣«.معطوف به خود است

به تعريف هگل از يک كليت " گوهر"كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
دهد كه با وجود واقعيت متضاد، نفى خود و امكان دگرگونى را بحران زده گزارش مى

 نيز ١"گوهر گنديده"از " اوضاع موجود" هگل با رجوع به ٤.پروردنيز در بطن خود مى

                                                 
١ Substanz 
٢ Substantieller Geist 
٣ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٤): Wissenschaft der Logik, ٢ Bände, in: 
Jubiläumsausgabe in ٢٠ Bände, Bd. ٤ und ٥, Hermann Glockner (Hg.), Stutgart/Bad 
Connstatt, Bd. II, S. ٧ 

   .راندنيز سخن مى" ماهيت و هدف كلى"به معنى " گوهر"از " پديدار شناسى روح"البته هگل در 
Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie des Geistes, in: 
Jubiläumsausgabe in ٢٠ Bände, Bd. ٣, Hermann Glockner (Hg.), Stuttgart/Bad Connstatt, 
S. ٣٣٩ 

. تواند به اين معنى هم باشد كه تا كنون فقط آن چيزی واقعيت يافته است كه امكانش بوده است اما اين مى٤
 .گيردتى هگل يک شكل توجيهى به خود مىآليسی ايدهجا فلسفهپيداست كه اين



 ١٩٧

شود، كه منجر به انحطاط اجتماعى مى) افكار عمومى(راند كه بر آن روح سخن مى
- به نظر وی آگاهى از اين انحطاط از طريق خردمند و به صورت ايده. انگشت بگذارد

از وقوع انحطاط " ندای درونى"به اين معنى كه سوژه از طريق . آيدآليستى به وجود مى
آليستى هگل جنگ پلئونى ی ايده مصداق فلسفه.شودآگاه و به سوی تفكر آزاد رانده مى

شود مستقل مى" گوهر"از ) ی شناساسوژه(از اين پس، خردمند . در يونان باستان است
به شرح زير " روح گوهری" را در تقابل با ٢"روح سوبژكتيو"و با استفاده از تفكر آزاد، 

  : كندمتكامل مى

 بيايد، اين چنين بايد يک برش در اگر قرار است كه فلسفه نزد يک ملت به پيش»
فلسفه سپس آشتى انحطاطى است كه تفكر را آغاز . جهان واقعى اتفاق افتاده باشد
دهد، يعنى در جهان ذهنيت كه انسان به آن آل رخ مىكرده؛ اين آشتى در جهان ايده

فلسفه با سقوط يک جهان . گريزد، اگر كه جهان مادی وی را ديگر راضى نسازدمى
   ٣«.شودعى آغاز مىواق

بنابراين ما نزد هگل با يک جهان واقعى سر و كار داريم كه مواجه با خطر انحطاط 
، يعنى يک نوعى از آگاهى است كه "روح گوهری"اين جهان واقعى حامل يک . است

- ، يعنى فراروی ايده"خودآگاهى"ی هگل جا موضوع فلسفهاين. شودمنجر به انحطاط مى

اين فراروی از طريق تكامل مفاهيم . آگاهى موجود و معمول استآليستى از همين 
اوضاع (با فلسفه ) اوضاع موجود(ی واقعيت گردد كه رابطهآليستى ممكن مىايده

آليستى، از به بيان ديگر، هگل از طريق تكامل مفاهيم ايده. آوردرا به وجود مى) مطلوب
تأكيد " گوهر"كان دگرگونى يک طرف بر ضرورت دگرگونى و از طرف ديگر، بر ام

آليستى هگل ی ايدهمفهوم در فلسفه: شوندهای متعددی طرح مىجا پرسشاين. كندمى
آليستى با واقعيت ابژكتيو چيست و تكامل ی مفهوم ايدهآيد؟ رابطهچگونه به وجود مى

                                                                                                             
١ Verdorbener Substanz 
٢ Subjektiver Geist  
٣ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Vorlesungen über die Geschichte der 
Philosophie, ٣ Bände, in: Jubiläumsausgabe in: ٢٠ Bände, Bd. ١٩ - ١٧, Hermann 
Glockner (Hg.), Stutgart/Bad Connstatt, Bd. I, S. ١٥١ 
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ها را به شرح زير در كتاب شود؟ ما پاسخ اين پرسشمفهوم نزد هگل چگونه موجه مى
  : يابيمهگل مى" علم منطق"

شود كه بشخصه آزاد است، چيز مفهوم، تا آن جايى به يک چنين موجوديتى شكوفا مى»
 خود ناب، معطوف به اولين يا خودآگاهى ناب، اما من، اين منديگری نيست به غير از 

 است؛ وحدتى كه تنها از عموميتآن اين گونه . وحدت خود با خويشتن شده است
بعدًا . شود، وحدت با خود استكننده به صورت تجريد ظاهر مىفتار نفىطريق آن ر

انفراد، شود، كننده به خويشتن معطوف مىچنين خود بدون واسطه به صورت نفىمن هم
شخصيت سازد؛ دهد و مجزا مى كه خود را در برابر ديگری قرار مىتعيين مطلق وجود

     ١«.فردی

جا كه نزد هگل موضوع خودآگاهى كند، از آنالحظه مىی نقاد مگونه كه خوانندههمان
شود، در نتيجه سوژه هم آزاد، مختار و محق است كه با رجوع مربوط به خود سوژه مى

البته هگل تكامل . آليستى كندبه آگاهى خود از انحطاط، اراده به تكامل مفاهيم ايده
كند كه البته بحث يه مىتوج" اوضاع مطلوب"جهت تشكيل " ی خيرايده"مفهوم را با 

  ٢.شودی اخالق وی مىپيرامون آن مربوط به فلسفه

شود و اين آليستى هگل واقعيت به صورت سوبژكتيو متفكر مىی ايدهبنابراين در فلسفه
ی شناسا است كه در روند شناخت خود واقعيت ديگری را تحت نام روح و به سوژه

جا سوژه از يک طرف، نسبت به ابژه متعهد پيداست كه اين. آفريندآل مىصورت ايده
كند و به صورت يک تأكيد مى" گوهر"ماند، زيرا بر ضرورت و امكان دگرگونى مى

اما سوژه از طرف . گيردآليستى به سوی دگرگونى واقعيت ابژكتيو نشانه مىهدف ايده
اوضاع "ز رود، زيرا فراروی اديگر، از وابستگى خود به واقعيت ابژكتيو نيز فرا مى

. گرددنه در واقعيت ابژكتيو، بلكه به صورت يک حركت فكری متحقق مى" موجود
كند، در آل بيان مىجا كه سوژه شناسا خود را به صورت ايدهها، از آنافزون بر اين

                                                 
١ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٤): Wissenschaft der Logik, … ebd., Bd. II, S. 
١٣f.  
٢ Vgl. ebd., S. ٣٢٢f. und  
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur Dialektik, 
Frankfurt am Main, S. ٢٦٩ ,٢١٠ 
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-به بيان ديگر، سوژه. گيرديک شكل انفرادی به خود مى" خودآگاهى"نتيجه اين نوع از 

آفريند كه را به صورت روح و يا ذهنيت خود مى" وبژكتيوواقعيت س"ی شناسا يک 
بنابراين . گرا استی خود هگل جنجالى و مثبتالبته با واقعيت ابژكتيو مغاير و به گفته

كند، زيرا به نظر وی نخست اين انديشه هگل تناقض ميان ماهيت با مفهوم را انكار نمى
- ت كه واقعيت ابژكتيو دگرگون مىاست كه بايد به وجود بيايد و تحت تأثير آن اس

  .گردد

بايد نخست " روح گوهری"و يا ) افكار عمومى(به بيان ديگر، در برابر آگاهى معمول 
" گوهر"انفرادی به وجود بيايد كه بر امكان و ضرورت دگرگونى " خودآگاهى"نوعى از 

ژه متعهد چون گذشته نسبت به ابجا با وجودی كه سوژه همپيداست كه اين. تأكيد كند
خواهد آن را دگرگون سازد، اما ديگر امكانى برای درک تضاد و عوامل است، يعنى مى

ذاتى تضاد ندارد، زيرا آشتى و وحدت مورد نظر هگل نه در واقعيت ابژكتيو، بلكه درون
ما . آيدبه وجود مى" واقعيت سوبژكتيو"به صورت روح و در ذهنيت سوژه، يعنى در 

شويم، زيرا وی آليستى هگل نيز مواجه مىی ايدهريوريسم در فلسفهجا با عواقب آپاين
ی مورد نظر خود را بدون شواهد ابژكتيو و تنها به صورت يک يافتهی آشتىجامعه

-ايده" خودآگاهى"به اين ترتيب، هگل ديالكتيک. كندحركت منطقى از تفكر متكامل مى

پديدارشناسى "را در كتاب  مضمون آنكند كه مارا متكامل مى" گوهر"آليستى سوژه با 
  :  يابيموی نيز به شرح زير مى" روح

گردد؛ گوهر به عنوان ماهيت و هدف كلى با خود به صورت واقعيت تكى روبرو مى»
 وحدت واقعيت خويش با واقعيت گوهر نفسهفىی نامتناهى خودآگاهى است كه ميانه

سازد، اش را متحد مىو واقعيت تكىگردد، يعنى ماهيت كلى كه اكنون برای خود مى
كند، و ماهيت كلى دهد، و عرفى رفتار مىواقعيت تكى را به سوی ماهيت كلى ارتقا مى

دهد، و هدف، يعنى وحدت را تنها گوهر متفكر را به سوی اين واقعيت تكى تنزل مى
-يتحاصل فعالرساند؛ خودآگاهى اتحاد خويش با گوهر را به صورت شده به انجام مى

    ١«.آورد به وجود مىواقعيت و از اين رو به صورت اش

                                                 
١ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie … ebd., S. ٣٣٩  
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و سوژه از اين واقعيت " گوهر"كند، ديالكتيک ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
و يا نوعى از آگاهى " روح گوهری"تحت تأثير يک " اوضاع موجود"كند كه عزيمت مى

محصول . خطر انحطاط مواجه استكه به گذشته تعلق دارد، قرار گرفته و در نتيجه با 
ندای "است كه البته از طريق " گوهر"از ) ی شناساسوژه(انحطاط استقالل خردمند 

" خودآگاهى"سپس . آيدبه وجود مى" روح گوهری"و پس از نفى خردمند " درونى
آليستى و با استناد به خرد و انفرادی سوژه است كه البته از طريق تكامل مفاهيم ايده

نزد هگل تعميم " اوضاع موجود" شرط دگرگونى ١.شود فعاليت خير موجه مىضرورت
ی شناسا تبديل انفرادی سوژه" خودآگاهى"به اين صورت كه . آليستى استمفاهيم ايده

آورد و از اين پس است كه در مى" ما سوژه"را به " من سوژه"شود و به روح ملت مى
 البته هگل از ٢.سازددگرگون مى"  مطلوباوضاع"را به " اوضاع موجود"قدرت مفهوم 

راند كه به نظر وی افراطى سوژه به صورت روح نامتناهى نيز سخن مى" خودآگاهى"
به بيان ديگر، هگل بر ديالكتيک تئوری با . كندرو و عرفى عمل مىنيست، ميانه

- مىآليسم مسخره نيز موضعپراكسيس اشراف دارد و از اين رو است كه در برابر ايده

آليسم مسخره نزد وی به اين معنى است كه كسى فكر كند، چون چيزی را ايده. گيرد
    . متفكر شده، پس آن هم واقعيت يافته است

يافته و نه نتايج آن در واقعيت آليستى هگل نه موضوعيتی ايدهجا كه فلسفهاز آن
به توليد هنر ی خويش از يک سو، شود، در نتيجه وی جهت مصداق فلسفهمشاهده مى
فلز و (، ابژه )هنرمند(به اين صورت كه سوژه . گريزدشناسى مىی زيبايىو به حوزه

به ابژه يک شكل و ماهيت نوين " ی عملىايده"سازد و از طريق را دگرگون مى) چوب
ی شود، سوژه از طريق تحقق ايدهدر حالى كه ابژه در يک پيكر نو حبس مى. بخشدمى

آليستى خود را از ی ايده هگل از سوی ديگر، كمبود تجربى فلسفه٣.دگردخويش رها مى
به اين صورت كه وی . كندشناسى اجتماعى ظاهرًا حل و فصل مىطريق تاريخ و روان

                                                 
١ Vgl. Hegel, System der Philosophie I, S. ١٨٤f. (§§٨٢ ,٨١ ,٨٠ ,٧٩f.), und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx … ebd., S. ٣٦١ 
٢ Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. ١١٨f. und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx … ebd., S. ١٨٠f.   
٣ Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik, I, S. ١٦٢ und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx … ebd., S ٢٦٧f. 
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از جمله بايد از وقوع انقالب فرانسه . سازدگرا تاريخ فلسفه را مدون مىبه صورت تقليل
  :قدرت مفهوم به وجود آمده استياد كرد كه انگاری به اين شرح از طريق 

ی اين انرژی شگفت انگيز و قدرت مفهوم در برابر وجود، در برابر ايمان، در برابر همه»
ی ی عجيب است، روحيهآن روحيه. ی هزار ساله قابل تقدير استقدرت اتوريته
ترين خشم در برابر تمامى چيزهای رايج، آن چيزی كه نسبت به احساس عميق

خواهد هم بدون آن بوده باشد، در جايى كه يک ماهيت بيگانه است و مىخودآگاهى 
يابد؛ ـ يک اطمينان از واقعيت و خرد وجود دارد كه خودآگاهى، خويشتن را نمى

. خيزد و از انهدام آن مطمئن استخودآگاهى با تمام جهان روشنفكر به مبارزه بر مى
      ١«.آن پيش داوری همه را منهدم كرد و پيروز شد

كند، نزد هگل تمامى تاريخ ماترياليستى كه ما ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
های متعدد و طوالنى بورژوازی با قوای فئودالى در تكامل متفاوت شهر از روستا، جنگ

به اين دليل كه برای . شودجا حذف مىشناسيم، در اينها مىو تشكيل و سقوط دولت
بنابراين . ، يعنى تاريخ تفكر است"روح جهان" به معنى تاريخ تكامل هگل اصوًال تاريخ

ی ايده"و " ذهنيت"، "روح"آليستى وی با مفاهيمى مانند ی ايدهاتفاقى نيست كه فلسفه
گرا است، در نتيجه اقدام به آشتى جا كه سوژهشود و از آنمتكامل و موجه مى" خير

 نه تنها از اين مسئله آگاه است، بلكه اصوًال البته هگل. كندظاهری دين با فلسفه مى
داند كه نزد وی به معنى آشتى مفهوم با ی نهايى فلسفه را آشتى تفكر مىهدف و انگيزه

ی ايده"را نيز واقعيت، آشتى ايمان با انديشه و توجيه خدای واقعى است كه وی آن
      ٢.نامد، يعنى دميروژ مى"مطلق

شود های دينى موجه مىهم خدای كليسايى كه از طريق دگمپيداست كه از اين منظر، 
ی اثبات وجود خدا را دارد، مردود كه از طريق شواهد طبيعى انگيزه" دين مثبت"و هم 

" دروغ"، "متناهى"، "غيرواقعى"در حالى كه هگل شكل كليسايى اثبات خدا را . شوندمى
د كه خدا را تبديل به جوب فساد كنرا متهم مى" دين مثبت"نامد، مى" تجريد پوچى"و 

                                                 
١ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Vorlesungen über die Geschichte der 
Philosophie, ٣ Bände, in: Jubiläumsausgabe in: ٢٠ Bände, Bd. ١٩ - ١٧, Hermann 
Glockner (Hg.), Stutgart/Bad Connstatt, Bd. III, S. ٥١٠ 
٢ Vgl., ebd., S. ٦٨٤  
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شود، در نتيجه يعنى زمانى كه برای اثبات خدا از شواهد طبيعى استفاده مى. كرده است
ی خدا نيز به اراده) های مسریسيل، زلزله، آفت نباتى و بيماری(تمامى حوادث طبيعى 

وًال اين كار را ی اثبات وجود خدا را دارد و نه اصهگل اما نه انگيزه. شودنسبت داده مى
پيداست كه . برای وی دين و فلسفه دو بعد متفاوت از ايده هستند. شماردضروری مى

گيرد، زيرا از يک طرف، هم ايمان و هم از اين منظر خرد يک خلط متضاد به خود مى
ذاتى است، نه با انديشه، هم دينى و هم دنيوی است و از طرف ديگر، فلسفه كه درون

به اين ترتيب، نه ديگر گسستى . گيردداوم اشكال استعالئى قرار مىبرش، بلكه در ت
مشاهده و نه فلسفه از طريق قطع رابطه با ) متافيزيک(طبيعت ميان طبيعت با ماورای

آليستى هگل در امتداد دين متكامل و ی ايدهبه بيان ديگر، فلسفه. شوددين متكامل مى
  :دشوبه شرح زير منجر به آكوموداتسيون مى

ی نوين يک نقش به مراتب بزرگتر از نوع قديمى آن بازی بنابراين خدا در فلسفه»
در نوع نوين آن درخواست اصلى فهميدن، يعنى تقابل مطلق حاكم ميان تفكر و . كندمى

: رود، تا آن اندازه كهكشان وجود داردتا آن اندازه كه تفكر به پيش مى. وجود است
شود، تا جايى گيرد و خدا آغاز مىيابد، كهكشان پايان مىجا كه فهميدن خاتمه مىآن

از طريق فهميدن، خدا شر شده، زيرا به . شودكه كهكشان حتا به جای خدا گرفته مى
شود كه اين و آن را از چيزهای معينى عزيمت مى. انتها پايين كشيده شده است

-ا بعدًا به خدا محول مىهآن: فهميمشمارد، اما ما وحدت اين ابعاد را نمىضروری مى

بنابراين خدا هم زمان جوب فساد است كه در آن تمامى تضادها با هم جريان . شود
    ١«.يابندمى

آيد، زمانى كه دين و پيداست زمانى كه فلسفه از تكامل و در امتداد دين به وجود مى
انب فلسفه به صورت دو بعد متفاوت ايده در نظر گرفته شوند و زمانى كه خرد جو

آليستى هگل نيز به توجيه و ی ايدهگيرد، در نتيجه فلسفهدينى و دنيوی به خود مى
ما اين جوانب را به كرات در آثار هگل . آوردروی مى" اوضاع موجود"جانبداری از 

: شودبرای نمونه هگل مدعى مى. انديابيم كه انگاری به صورت قانون مدون شدهمى
وی ."  است و آن چه واقعيت است، خردمند استآن چه خردمند است، واقعيت"

                                                 
١ Ebd., S. ٤٧٢  
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 ١خواند،مى" خردمند و اين جهانى"و يک تشكل " گوهر خودآگاه و عرفى"دولت را 
ها به سوی ها و انسانتاريخ حركت خدا به سوی انسان"ماهيت تاريخ الهيات را به 

. هستمخدا هست، چون من "ی خدا با انسان را به صورت كند، رابطهتفسير مى" خدا
   ٢.كندموجه مى." من هستم، پس خدا هست

ها را های متمادی انسانبه بيان ديگر، ما ديگر با دين و دولت سر و كار نداريم كه قرن
ی خرد خود بشر بوده است كه اين اوضاع را به اند، بلكه اين نتيجهبه بندگى كشيده

.  كه وجود داشته اندی ضرورت و امكانى بودهوجود آورده است و اين اوضاع نتيجه
ی دگرگونى آن از طريق شود، ايدهبا خطر انحطاط روبرو مى" گوهر"زمانى هم كه 

شود و واقعيت را آيد، تبديل به روح ملت مىآليستى به وجود مىخردمند و مفاهيم ايده
را " ی مطلقايده"شود كه به اين ترتيب، هگل ظاهرًا موفق مى. سازددگرگون مى

القدوس يک خدای استعالئى و در حالى كه روح. مسيحيان كند" وح مطلقر"جايگزين 
ذاتى است كه ی درونهگلى يک آفريننده" ی مطلقايده"طبيعى است، ليكن ماورای

جا ديگر روشن اين. شودی شناسا، يعنى طبيعت اين جهانى مىمنسوب به خرد سوژه
 انسان است كه از طريق تصور نيست كه اين خدا است كه انسان را آفريده و يا اين

های در حالى كه خدای مسيحيان از طريق دگم. آفريندخدای مورد نظر خود را مى
آليستى هگل از يک ی ايدهشود، فلسفهدينى و يا با رجوع به علوم طبيعى موجه مى

دهد كه نه از طريق تقديس، بلكه از طريق تفكر و علم منطق بينى گزارش مىجهان
آليستى هگل تفكر جايگزين تصور ی ايدهبنابراين در فلسفه. شودابل دفاع مىتوجيه و ق

پيداست كه از اين منظر، دين ديگر يک ابزار حكومتى و محصول فعاليت . گرددمى
رود كه جهت حفاظت از منافع مادی و جايگاه اجتماعى های متقلب به شمار نمىانسان
ی سطح خرد انسانى متفاوت دينى تنها نشانهی حاكم برپا شده است، بلكه اشكال طبقه

  . های مشخص تاريخى هستنددر دوران

جا كند و مشخصًا در همينبه اين ترتيب، هگل از تضاد دين با فلسفه ظاهرًا فراروی مى
به اين معنى كه . گرددگرايى و ماترياليسم نيز عريان مىاست كه خصومت وی با تجربه

                                                 
١ Vgl. ebd., Bd. I, S. ٣٧١ 
٢ Vgl. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Bd. I, S. ٢٢٨ ,١٢٦ ,٢٥٦ und 
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx … ebd., S. ١٥٣ ,١٦٢ 
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، يعنى همان واقعيتى كه خودش از "گوهر گنديده" همان وی با رجوع به تجربه، يعنى
" اوضاع موجود"آل خود گريخته است، نه امكان توجيه آن ناراضى و به جهان ايده

گرا آليستى، جنجالى و مثبتوجود دارد و نه تكامل مفاهيم ايده) وضعيت دولت پروس(
-اپيكور را در تقدسبنابراين پيداست كه چرا هگل با وجودی كه نقش . شودممكن مى

ی طبيعى كند، اما از يک طرف، فلسفهزدايى از طبيعت و مبارزه با خرافات تقدير مى
بدون "، "محتوابى"، "مبهم"، "كنندهخسته"، "اختياری"، "كوتاه"، "بدوی"، "سطحى"وی را 

شود كه تئوری خواند و از طرف ديگر، مدعى مىمى" بدون اهداف جنجالى"و " تفكر
جا است كه  و مشخصًا در همين١.است" تشريح تيره"شناسى اپيكور يک شناخت

ی هگل وی در نقد تاريخ فلسفه. كندی دكترايش به هگل اعتراض مىماركس در رساله
-گذارد كه اگر قرار بر اين باشد كه هر چيزی را كه ما نمىبر اين نكته انگشت مى

تابلوی "يگر با تاريخ فلسفه، بلكه با يک فهميم، انكار كنيم و كنار بگذاريم، بعدًا نه د
رجوع ماركس به اپيكور به اين دليل بود كه وی بر خالف . سر و كار داريم" شدهپاک

آليستى هگل فقط از طريق ی ايدههای جوان به زودی فهميد كه نقد فلسفهديگر هگلى
-را در نامهماركس اين موضوع . ی طبيعى و با رجوع به تجربه امكان پذير استفلسفه

خواهد منشأ ايده را در واقعيت گذارد كه مىای با پدرش به اين شرح در ميان مى
    ٢.جستجو كند

البته ماركس با هگل توافق نظر داشت كه ماترياليسم اپيكور، استوا و اسكپسيس 
ی اپيكور را فرای منتها با اين تفاوت كه ماركس فلسفه. هستند" های خودآگاهىفلسفه"

به اين . خواندمى" بزرگترين روشنگر يونانى"دهد و وی را و اسكپسيس قرار مىاستوا 
 و نه ٣آورددليل كه اپيكور نه مانند استوا تحت تأثير اسطوره بود و به تخيالت روی مى

چنين ماركس هم. دادهای غيرضروری مىمانند اسكپسيس به جهان محسوس پاسخ

                                                 
١ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Vorlesungen über die Geschichte der 
Philosophie … ebd., Bd. II, S. ٥١٣-٤٨٢ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Brief an denVater in Trier, Berlin, den ١٠. Nov ١٨٣٧, in: 
MEW, EB I, S. ٣ f., Berlin (ost) 
٣ Marx, Karl (١٩٢٧): Die Dissertation – Differenzen der demokritischen und 
epikureischen Naturphilosophie, in: Mega I, ١/١, ed. Rjazanow bzw. Adorratskij, Berlin, 
S. ٥١ 
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كند، ارسطو برای ماركس ارسطو ستايش مىشناسى اپيكور را در مقايسه با شناخت
- بوده زيرا وی در فقدان داليل فيزيكى به متافيزيک روی مى" تعصب گوهری"دچار 

ی اپيكور اثبات اين موضوع است كه همه چيز قابل  در برابر پرنسيپ فلسفه١.آورد
د گير به اين ترتيب، ماركس نتيجه مى٢ .و هيچ نيازی به متافيزيک نيست تفكر است

كه اپيكور تنها فيلسوف دوران آنتيک بوده كه برای فرد آن زمانى تنها پراكسيس 
ماركس نوع خودآگاهى اپيكور . ممكنه را جهت تحقق ماهيت انسانى مستدل كرده است

خواند كه به معنى خلقت جهان از طريق وحدت ذهنيت سوژه با مى" آگاهى تصوری"را 
طريق تفكر و بدون رجوع به متافيزيک، جهان به بيان ديگر، انسان از . طبيعت است

  .شودواقعى را متصور مى

شناسى فقط نقش تاريخى قائل است، زيرا ی شناختپيداست كه ماركس برای اين شيوه
ی در اين دوران هم توان خالقيت تفكر و تصور بسيار زياد بوده كه البته منجر به فاصله

آگاهى "سپس ماركس . سيار محدود بودشد و هم علم طبيعت بشناخت از واقعيت مى
دهد كه توسط پلوتارش نمايندگى قرار مى" آگاهى معمولى"اپيكور را در برابر " تصوری

آورد، مانع اين پلوتارش مدعى بود كه آن هراسى كه دين به وجود مى. شده استمى
و ) هاانزندگى واقعى انس" (طبيعت تجربى"جا ميان ماركس اين. شودها مىپليدی انسان

آگاهى "گذارد و به شرح زير تفاوت مى) های انسانانديشه" (طبيعت نامتناهى"
  :  كشدرا به بند نقد مى" معمولى

انگاری كه . مانندها محفوظ مىها از پليدیبنابراين از طريق هراس احساسى انسان»
بى ی پليدی تجرپليدی نيست؟ پس هسته] ینشانه[ذاتى اين هراس درون] خود[

اش بى چيست؟ كه فرد در طبيعت تجربى خويش، خود را در برابر طبيعت نامتناهى
اش را از خود محروم اعتنا كند؛ آيا اين به اين معنى نيست كه وی طبيعت نامتناهى

شود، از يعنى به صورت سرخوردگى فرد در خود كه در واقعيت مشاهده مى. سازدمى
  ٣«نگرد؟واقعى خارج از خويش مىاين رو است كه پلوتارش به يک خدای 
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كند، ماركس بر خالف پلوتارش بر اين نكته ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
گذارد كه هراس انسان از خدا نه مانع پليدی، بلكه مشخصًا منجر به پليدی انگشت مى

ها  و آنسازدها را از انديشه محروم مىبه بيان ديگر، هراس از خدا انسان. شودوی مى
. كشدكند و به انفعال مىرا در برابر يک قدرت ماورای طبيعى سلب اراده و آزادی مى

يابد، در نتيجه ماركس بر اين جا كه انسان تنها از طريق انديشه به هنر دست مىاز آن
كند كه انسان فقط در لحظاتى كه از اين هراس دينى آزاد شده، به نكته نيز تأكيد مى

جا با نقش انديشه در تكامل فرهنگ و تمدن انسانى مواجه ما اين. ته استهنر دست ياف
های متفاوت شناسى معرف تمدنبه اين صورت كه آثار هنری و دانش زيبايى. شويممى

كند، جا كه ماركس هنر را فقط منسوب به انديشه و خالقيت انسان مىهستند و از آن
به . شودينى در تكامل تمدن انسانى قائل نمىگونه نقشى را برای ايمان ددر نتيجه هيچ

بيان ديگر، هنر محصول شوق فردی است كه به نظر ماركس تنها در زمان آسودگى 
در اين ارتباط ماركس از ماهيت . آيدانسان از هراس قوای ماورای طبيعى به وجود مى

د را به اين صورت كه انسان نه تنها موجوديت مادی خو. راندانسان نيز سخن مى
شناسى به ی خالق و با پيروی از اصلوب زيبايىكند، بلكه از طريق انديشهتضمين مى

  . سازديابد و خودش را در محصول هنريش متحقق مىهنر دست مى

ی اپيكور تحقق آسودگى ی واقعى فلسفهگيرد كه انگيزهبه اين ترتيب، ماركس نتيجه مى
خواهد اثبات كند كه برای انسان  و وی مىانسان از هراس دينى و اساطير يونانى است

ماركس برای اثبات اين موضوع به . آزاد و صاحب اراده و همه چيز قابل فهم است
كند كه به نظر وی مستقيمًا از زندگى شناسى و اتميسم اپيكور رجوع مىتئوری اختر

يچ ارتباطى های مذكور هبه بيان ديگر، تئوری. دهندواقعى يونانيان باستانى گزارش مى
اند و محصول تجربيات خود اپيكور ای و اخترشناسى نداشتهبا دانش مدرن هسته

شويم كه ماركس به نزد اپيكور مواجه مى" آگاهى تصوری"جا با يک ما اين. هستند
  : كندرا برجسته مىشرح زير آن

 يک نبرد .ها پر سر و صدا استی آنرانى و جاذبهها، عقبها از اتمپديدآمدن ساخت»
جهان در . سازدشلوغ، يک هيجان دشمنانه كه به صورت كارگاه و آهنگری جهان را مى

ترين جای قلبش اين چنين مغشوش برگزار درون خويش دريده شده است، در درونى
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افتد، عكسى از اين نبرد نامتناهى دار مىی خورشيد كه در اماكن سايهحتا اشعه. شودمى
كند كه چگونه اين قدرت كور و مخوف تقدير به خودسری انسان مشاهده مى. است

  ١«.كنداشكال و گوهر را خرد مى. شودشخص و فرد تسليم مى

ها بدون دخالت كند، بنا بر اتميسم اپيكور اتمی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يک قدرت ماورای طبيعى خود سر و به علت خالء در حركت هستند، از طريق قدرت 

جا كه از آن. شوندكنند و به عقب رانده و منحرف مىجاذبه با يكديگر برخورد مى
كند، ماركس در اتميسم اپيكور روال زندگى واقعى و تجربيات خود اپيكور را مشاهده مى

ی انديشه و در برخورد با گيرد كه وی به دليل قدرت تضاد و جاذبهسپس نتيجه مى
- منحرف كرده و به دين" تعصب گوهری"هش را از ، خودسر شده، را"آگاهى معمول"

جا با مضمون ما اين. زدايى از افكار يونانيان باستانى روی آورده استزدايى و اسطوره
" خودآگاهى"شويم كه به نظر ماركس منجر به مواجه مى" آگاهى تصوری"همان مفهوم 

خود وی از دست تقدير و بنابراين اتميسم اپيكور مستقيمًا با استقالل . اپيكور شده است
  : گذاردقوای ماورای طبيعى مرتبط است كه ماركس به شرح زير بر آن انگشت مى

پرنسيپ فلسفه نزد اپيكور اين است كه جهان و تفكر را به صورت قابل فكر و ممكن »
ها مراجعه ها اثبات و به آناثبات كند؛ اسناد و پرنسيپ وی كه اين موضوع توسط آن

اره همان امكان موجود برای خود است كه بيان طبيعى آن اتم و بيان ذهنى شود، دوبمى
  ٢«.آن اتفاق و خودسری است

ها به دليل اتفاق و خودسری به وجود به بيان ديگر، برخورد فلسفى مانند برخورد اتم
بنابراين روشن است كه چرا ماركس اپيكور را . آيد و دست تقديری در كار نيستمى

ها و پس از برخورد فلسفى كند كه مانند اتمخطاب مى" من آزاد شده"يا و " مرتد"يک 
- كه ارسطو دچار آن بوده، منحرف و خودسر شده و به دين" تعصب گوهری"از آن 

شود كه اپيكور جا پرسش طرح مىاين. زدايى از تفكر روی آورده استزدايى و اسطوره
ه نظر ماركس از اين طريق كه اپيكور گردد؟ بی دين و اسطوره آزاد مىچگونه از سلطه

  :كندخدا را به شرح زير تبديل به پوچى مى
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بنابراين از خدا تصميم، يعنى خالف برطرف شده است، و اين مستقيمًا يک اصل »
محوری اپيكور است كه از اين رو قاطعانه اين فقدان خالف را در انسان هم تئوريک و 

يابد، در خدا به صورت پوچى، ر احساسات مىهم تجربى در هويت مستقيم وی، يعنى د
خدا كه از طريق خلع تصميم به صورت خير معين شده، پوچى . يعنى آسودگى ناب

  ١«است

- جا بر اين نكته انگشت مىكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

آورد،  وجود مىگذارد كه اپيكور با خلع تصميم از خدا، از آن پليدی كه هراس دينى به
از اين . رها گشته و با تبديل خدا به پوچى به انديشه و آسودگى ناب دست يافته است

به اين صورت كه . گرددزدايى از طبيعت ممكن مىپس، همه چيز قابل تفكر و اسطوره
را به شرح زير ) دين و اسطوره(اپيكور خرد را مختص به طبيعت و قوای ماورای طبيعى 

  : كندتبار مىبه كلى بى اع

. يابدهمين كه ما طبيعت را به صورت خردمند شناختيم، وابستگى ما به آن پايان مى»
گيش، آن ديگر وحشت آگاهى ما نيست، و اپيكور مستقيمًا شكل آگاهى را در بى واسطه

تنها همين كه طبيعت از خرد آگاه به . كنديعنى خودبنيادی، تبديل به شكل طبيعت مى
شود، تمامًا در تصاحب خرد نگريسته مىگردد، به صورت خرد در خويش كلى آزاد مى

   ٢«.ای با طبيعت خود به خود ازخودبيگانگى خرد استزمان هر واسطههم. است

- ی ماترياليستى اپيكور خرد مختص به طبيعت، يعنى جهان واقعى مىبنابراين در فلسفه

به خصوص به . كندكور را ستايش مىزدايى اپيزدايى و اسطورهجا ماركس ديناين. شود
اين دليل كه وی زمانى دست به اين كار زد كه يونانيان باستانى در آتش اجاق خويش 

كند، زيرا وی هيچ چنين اپيكور را تحسين مىماركس هم. ديدندارواح و خدايان را مى
ب، اپيكور به اين ترتي. شماردچيزی كه خارج از وجود انسان قرار گرفته باشد، خير نمى

يابد كه تنها در كمال آرامش ذاتى و خردمندی ناب انسان دست مىبه تعيين درون
  .آيدگونه هراسى از دين و اسطوره به وجود مىروحى و بدون هيچ
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شود و زمانى كه طبيعت مىپيداست زمانى كه خرد مختص به طبيعت و نه ماواری 
گردد، در نتيجه ما يرونى متحقق مىی بجهان واقعى بدون تصميم خدا و يا يک اراده

مواجه هستيم كه نه تنها اشكال متفاوت دينى، بلكه " حركت واقعى"جا با يک اين
متكامل شده است، را " حركت فكری"آليستى هگل كه با استناد به يک ی ايدهفلسفه

به خصوص به اين دليل كه نزد هگل موضوع آشتى . دهدنيز در تيررس نقد قرار مى
آليستى و تنها در يک  و آشتى دين با فلسفه خصوصًا از طريق تكامل مفاهيم ايدهكًال

پيداست كه از اين منظر . آيدكه فاقد شواهد ابژكتيو است، به وجود مى" حركت فكری"
ای را كه هگل به صورت منطقى رسد كه آن رابطهبرای ماركس كامًال ساده به نظر مى

توليد مفاهيم جنجالى "، "جدايى خردمند از گوهر"، "نىندای درو"، "انحطاط گوهر"ميان 
به اين ترتيب، . كند، به كلى انكار كندسوژه متكامل مى" خودآگاهى"و " گراو مثبت

ی موجوديت قدرت جاذبه"و " ی ملتروح زنده"را " گوهر"ماركس در برابر هگل، 
طبيعت خويش ظاهر خواند كه البته برای انسان يونانى به صورت مى" سياسى و دينى

ندای " به اين ترتيب، ماركس موضوع ١.سازدگردد و وی را همواره به آن متعهد مىمى
به خصوص به اين دليل كه هگل . كندآليستى هگل را نفى مىی ايدهدر فلسفه" درونى

. بردبرای تشريح تكامل فلسفه در يونان باستان نيز بهره مى" ندای درونى"از مفهوم 
گذارد كه فلسفه در زندگى يونانيان  در نقد هگل بر اين نكته انگشت مىماركس اما

چنين يک چيز بيرونى بوده است و اين تمايز ميان فرد باستانى يک چيز درونى و هم
شود، در زندگى كه در دوران مدرن مشاهده مى) جهان بيرونى(و جامعه ) جهان درونى(

ی در فلسفه" ندای درونى"از اين منظر، پيداست كه . ها وجود نداشته استواقعى آن
  ٢.گيردآليستى هگل نقش دست تقدير طبيعى را به خود مىايده

همواره با گوهر در ) سوژه(كند كه خردمند بنابراين ماركس بر خالف هگل ادعا مى
ماركس . ماند، منتها با اين تفاوت كه آن يک درک ديگری از طبيعت داردارتباط مى

به اين صورت كه يک . كندی قاضى با قانون رجوع مىتش به رابطهبرای مصداق صحب
تواند كه قانون قاضى مانند قضات ديگر نيز به قانون پايند است، اما با اين وجود وی مى

كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان. را طور ديگری تفسير كند و به كار گيرد
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آليستى هگل است اول، طرح ايده. ض مواجه هستيمجا با دو طرح متفاوت و متناقما اين
" گوهر"كه به معنى آگاهى از امكان و ضرورت دگرگونى " ندای درونى"كه با استناد به 
مجزا گشته " گوهر"از ) ی شناساسوژه(به اين عبارت كه خردمند . شوداست، موجه مى

به صورت من ناب كند و آليستى را متكامل مىمفاهيم ايده" حركت فكری"و در يک 
دوم، طرح ماترياليستى ماركس . رسدانفرادی مى" خودآگاهى"در جهان درونى خود به 

به اين عبارت كه خودسری خردمند . شوداست كه با رجوع به اتميسم اپيكور موجه مى
اتفاق " حركت واقعى"محصول تقابل و انحراف سوژه است كه البته در يک " گوهر"از 
-شود و با استناد به انديشه به دين كه سوژه آسوده از هراس مىاز آن پس. افتدمى

اجتماعى نيز " خودآگاهى"آورد، سرانجام به آن نوع از زدايى روی مىزدايى و اسطوره
نيازی " حركت واقعى"پيداست كه . يابد كه با ماهيت انسانيش يكسان استدست مى

" روح مطلق"ی آسمانى مانند خواهد يک خدای بيرونى ندارد، حال مىبه يک اراده
كند ها را معين مىمسيحيان باشد كه انگاری از طريق تصميم الهى، تقدير جهان و انسان

را " اوضاع موجود"هگلى باشد كه " ی مطلقايده"كه يک خدای زمينى مانند و يا اين
راده و در هر دو حالت انسان سلب ا. خواندها مىبرابر با خرد و در نتيجه تقدير انسان

  . شودبه انفعال كشيده مى

ها  خودمختار و غيرمقدر است، زيرا مانند حركت اتم" حركت واقعى"به بيان ديگر، 
به اين صورت كه يونانيان باستانى . آيد به وجود مى١"انحراف مختصر"تحت تأثير 

ها در حال اتم. تشكيل شده است) ذره(كردند كه جهان واقعى از طريق اتم تصور مى
" انحراف مختصر"يک سقوط نامتناهى در خالء و مجزا از يكديگر هستند و تنها پس از 

از اين پس يک حركت . كندها ممكن و جهان محسوس ظهور مىاست كه تجمع آن
آيد كه ماركس به شرح زير بر آن نوين، خودمختار و غيرمقدر ديگر به وجود مى

  :    گذاردانگشت مى

ای كه قاطعيت آيد، رابطهحركت خودمختار به وجود مىنخست از انحراف مختصر »
رانى نتيجه در تكامل عقب. خود را به صورت اطمينان خويشتن و نه در ديگری دارد

شود كه اتم به صورت يک شكل مستقيم مفهوم خود را تنها در استقالل مستقيم از مى
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كه اين ] ستى هگلآليايده[ی سازد، همين، نسبت به آگاهى فلسفهمفهوم متجسم مى
  ١«.اجبار ماهيتش است، اعتبار دارد

، "حركت واقعى"كند، ماركس با استناد به ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
است، " حركت فكری"آليستى هگل را كه البته محصول يک ی ايدهمتافيزيک فلسفه

ز ذهنيت سوژه، در رسد كه واقعيت خارج ازمان به اين نتيجه مىوی هم. كندافشا مى
- بنابراين واقعيت نه محصول اراده. پيونددفقدان مفهوم و به صورت ابژكتيو به وقوع مى

. شودهگلى آفريده مى" ی مطلقايده"مسيحى است و نه از طريق " روح مطلق"ی 
به اين . كنداپيكور را نيز مشخصًا در همين ارتباط ارزيابى مى" خودآگاهى"ماركس 

ها منحرف و از مانند برخورد اتم" آگاهى معمول"ور در برخورد با عبارت كه اپيك
ماركس در اين ارتباط از مفاهيم علم فيزيک نيز . مجزا شده است" تعصب گوهری"

ی ها در فلسفهاپيكور را مانند حركت اتم" خودآگاهى" كه موضوع ٢كنداستفاده مى
به اين . اجتماعى نسبت دهدماترياليستى وی به خودسری، جاذبه و اتفاق در روابط 

ی ماركس گردد و به گفتهترتيب، اپيكور از هراس قوای ماورای طبيعى كامًال آسوده مى
گردد، وی حتا از هراس مرگ نيز به كلى آسوده مى. يابددست مى" آزادی وجود"به 

ين به اين ترتيب، اپيكور بر ا. شودی مرگ اصوًال مربوط به انسان زنده نمىزيرا مسئله
وقتى كه من هستم، پس مرگ نيست و وقتى كه مرگ است، : "كندمسئله تأكيد مى
ی خويش به بيان ديگر، اپيكور از موجوديت مستقل و بدون واسطه"! پس من نيستم

  ٣.ی انسانى دست يافته استكامًال آگاه شده و در تقابل با ايمان دينى به انديشه

ل به پوچى و زمانى كه خرد مختص به پيداست زمانى كه خدا سلب تصميم و تبدي
شناسى سوبژكتيو شود، در نتيجه تأثيرات دين و اسطوره نيز از شناختطبيعت مى

گردد و ممكن مى" حركت واقعى"از اين پس، شناخت ماترياليستى از . شوندزدوده مى
 از. يابدشناخت با استناد به روابط متقابل اجتماعى به مفهوم ماهيت انسان دست مى

-شناسى فعاليت انسان تحت تأثير شناختش شكل مىجا كه بنا بر يک اصل روانآن

گيرد، در نتيجه ماهيت انسانى نيز خود را به صورت يک امر تجربى و ماترياليستى 
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ی فلسفه كند كه وظيفهجا است كه ماركس به هگل انتقاد مىدر همين. سازدمتحقق مى
آليستى، از طريق مفاهيم ايده" حركت فكری "نه توجيه مجرد آشتى، يعنى تدوين يک

ها در جامعه به وقوع است كه ميان انسان" حركت واقعى"بلكه بازتاب مشخص همين 
كند كه نه به آليستى هگل را متهم مىی ايدهافزون بر اين، ماركس فلسفه. پيونددمى

-حل و فصل مىی تحقق انسان را يابد و نه مسئلهيک مفهوم واقعى از انسان دست مى

نزد هگل به صورت انفرادی و از طريق " خودآگاهى"به خصوص به اين داليل كه . كند
شناسى فقط آيد، در حالى كه وی با استناد به هنر و دانش زيبايىبه وجود مى" من ناب"

به اين ترتيب، ماركس بر منشأ ماترياليستى . پردازدظاهرًا به موضوع تحقق انسان مى
  :  كندرا به شرح زير برجسته مى" خودآگاهى"ى تأكيد و موضوع روابط اجتماع

گردد تا جايى كه خود را به ديگری فرد زمانى در مفهوم انسان متحقق مى: در حقيقت»
كه انسان ديگری در شكل موجوديت مستقيم معطوف سازد كه خود وی باشد و يا اين

يابد، اگر د طبيعت پايان مىانسان زمانى به صورت تولي. خود در برابرش عزيمت كند
ديگری كه وی به آن معطوف است، نه موجوديت متفاوت، بلكه يک نفر انسان، حتا اگر 

ی يگانه و كه انسان به صورت انسان تبديل به ابژهبرای اين. هنوز بدون روح بوده باشد
واقعى خويش گردد، بايد موجوديت نسبى خويش، قدرت طمع و طبيعت عريان را در 

رانى اولين شكل خودآگاهى است؛ آن بنابراين با آن خودآگاهى عقب.  شكسته باشدخود
بنابراين . مطابقت دارد كه خود را به صورت موجوديت مستقيم و فرد مجرد درک كند

ی جايى كه شكل مجرد اما نه كمتر نقطهگردد، آنرانى مفهوم اتم متحقق مىدر عقب
ها، اما گردد، البته اتمه اتم به آن معطوف مىی مجرد است؛ چون ماده كمقابل ماده

اگر من نسبت به خويشتن بدون واسطه به صورت يک نفر . های ديگری هستنداتم
  ١«.چنين رفتار من يک رفتار ماترياليستى استديگر رفتار كنم، اين

كند، برای ماركس انسان در روابط واقعى و ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-مى" خودآگاهى"رانى در جامعه انسانى است كه به ها و از طريق عقبابل انسانمتق

ها مواجه هستيم كه و بدون واسطه ميان انسان" حركت واقعى"جا با يک ما اين. رسد
ها، افزون بر اين. شودتجربى و رفتار ماترياليستى در جامعه مى" خودآگاهى"منجر به 
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رانى، كشمكش، يک موضوع جمعى است كه از عقبنزد ماركس " خودآگاهى"ی مسئله
در برابر نزد هگل، . آوردتأييد و تكذيب رفتار اجتماعى، افكار عمومى را به بار مى

در " خودآگاهى"ی فلسفى نيست، زيرا رانى در روابط اجتماعى اصوًال يک مسئلهعقب
و " ت فكریحرك"و به صورت يک " من ناب"آليستى وی تنها از طريق ی ايدهفلسفه

  .آيدانفرادی به وجود مى

شود كه اگر نظر ماركس درست جا بالفاصله اين پرسش طرح مىپيداست كه اين
ها در جامعه به از طريق تجربه و از روابط متقابل انسان" خودآگاهى"باشد، يعنى اگر 

-فهآليستى در فلسآيد، پس دين، اسطوره و مفاهيم ايدهصورت ماترياليستى به وجود مى

كنند؟ از منظر ماركس سوژه بازی مى" خودآگاهى"ی هگل چه نقشى را در ارتباط با 
ها هستند كه جهت فريب و انفعال انسان" خودآگاهى"اين اشكال متافيزيكى و مانع 

البته طرح اين موضوع به اين معنى نيست كه ماركس اصوًال . اندساخته و پرداخته شده
كند، انتقادی هستند، جهت مفاهيمى كه وی متكامل مىاما . مخالف تكامل مفهوم است

اند و در حالى كه با رجوع به ها در نظر گرفته شدهروشنگری و فعال كردن انسان
به بيان . پردازندنمى" اوضاع موجود"اند، اما به توجيه تجربه ساخته و پرداخته شده

بت، پادزهر موانع ديگر، مفاهيم ماركس ماترياليستى و مشخص هستند و از اين با
-ی هگل محسوب مىآليستى در فلسفه، يعنى دين، اسطوره و مفاهيم ايده"خودآگاهى"

، "آگاهى ماهوی: "ی دكترايش مفاهيمى را مانندبرای نمونه ماركس در رساله. شوند
كند كه تمامى متكامل مى" خصلت تاريخى و جهانى فلسفه"و " ذاتى فلسفهتعيين درون"

" خودآگاهى" به اين ترتيب، ماركس موضوع ١.ربى و ماترياليستى دارندها وجوه تجآن
را به صورت يک اصل مطلق كه كليت وجود و تفكر انسانى را كه در جامعه ساخته و 

آليستى برای وی دين، اسطوره و مفاهيم مجرد ايده. گيردشوند، در نظر مىپرداخته مى
شوند و حقق ماهيت خردگرای انسان مىاشكال متفاوت متافيزيكى هستند كه مانع از ت

ی از اين بابت، وی در رساله. كشندبه انفعال مى" اوضاع موجود"ها را در برابر انسان
كند كه در جوار يوس بر اين موضوع تأكيد مىدكترايش با استناد به پرومته

 حالى در. هيچ خدايى، نه خدای آسمانى و نه خدای زمينى بايد قرار بگيرد" خودآگاهى"

                                                 
١ Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx … ebd., S. ٣٧٣ 
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مسيحيان است، برای ماركس خدای زمينى " روح مطلق"كه خدای آسمانى همان 
  .شودهگلى محسوب مى" ی مطلقايده"

  :نتيجه

موضوع اين مقاله تأكيد بر ضرورت شناخت آن تحوالت متديک و كشفيات تئوريک 
 ميالدی منجر به تكامل ماترياليسم ١٨٤٥ تا ١٨٤١های ماركس است كه در تى سال

كند، جا مالحظه مىی نقاد اينگونه كه خوانندههمان. يخى ـ ديالكتيكى شده استتار
اش متمايل به ماترياليسم ماركس در همان دوران تحصيل و از بدو فعاليت تئوريک

اين موضوع به خصوص به اين دليل مهم است، زيرا ايدئولوژی ماركسيسم ـ . بود
خواند و مستقيمًا و بى مهابا به يبرال مىل" ماركس جوان"لنينيسم وی را تحت عنوان 

ی دكترايش در در حالى كه ماركس در رساله. كندهای جوان منسوب مىهگلى
ی جستجوی يک راه حل جهت فراروی از اشكال متافيزيكى و استعالئى است، همه

ما مصداق اين موضوع را . ی كالسيک آلمانى بودندهای جوان به كلى اسير فلسفههگلى
به اين صورت كه . ی دكترای ماركس يافتيمدر رساله" خودآگاهى"ی طرح مسئلهدر 

دهد و ديگر قرار مىرا در برابر يک" خودآگاهى"جا دو نوع متفاوت از ماركس اين
ی يک نوع هگلى آن نتيجه. شودمانند هگل به صورت جانبدار وارد كارزار سياسى مى

اوضاع "، اما "گوهر" ادعای دگرگونى و انفرادی است كه با وجود" حركت فكری"
" خودآگاهى"در برابر نوع ماركسى از . كندخواند و توجيه مىرا خردمند مى" موجود

و جمعى است و از طرف " حركت واقعى"ی يک قرار دارد كه از يک طرف، نتيجه
 و آيدآليستى هگل به وجود مىی ايدهديگر، از طريق تجربه و نقد دين، اسطوره و فلسفه

به اين ترتيب، . گيردنشانه مى" اوضاع موجود"پيداست كه به سوی دگرگونى واقعى 
شود كه هم وجود متضاد و آگاهى از تضاد را در نظر بگيرد و هم از ماركس موفق مى

ياب انسان كه متناقض با ماهيت خردگرا و حقيقت" اوضاع موجود"توجيه غيرخردمند 
 از اين ديدگاه و با رجوع به اين نوع از خردمندی به بيان ديگر،. است، ممانعت كند

خويش " خودآگاهى"داند كه با استناد به ها را محق و مجاز مىاست كه ماركس انسان
پيداست كه . خواهندای را بر پا سازند و آن نظمى را به وجود بياورند كه مىآن جامعه

ب است و از اين بابت، ی عمومى به معنى تدارک ضد انقالايستادگى در برابر اراده
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به " ديكتاتوری"شود و از مفهوم ماركس به صورت جانبدار وارد كارزار سياسى مى
  .  راندسخن مى" اوضاع موجود"معنى ديكته كردن اهداف عمومى بر مدافعان 

آليستى هگل نيز از همين منظر ی ايدهموضع متخاصم ماركس با دين، اسطوره و فلسفه
هايى كه اين اشكال متافيزيكى دارند، اما با وجود تمامى تفاوت. ودشبه خوبى روشن مى

از اين بابت، ماركس در تقابل با هگل . است" اوضاع موجود"ها توجيه وجه مشترک آن
ی انسانى بفهمد، بلكه خواهد كه دين را به صورت وجهى از تاريخ انديشهاصوًال نمى

اركس تمامى اشكال متافيزيكى را موانع به بيان ديگر، م. اصرار بر انهدام آن دارد
ها را از انديشه، شناخت واقعيت و ضرورت شمارد، زيرا انسانمى" خودآگاهى"

اوج "به صورت " دين مثبت"البته وی از . دارندباز مى" اوضاع موجود"دگرگونى 
راند كه نه به معنى نيز سخن مى" ی استعاليىاتمام فلسفه"و " ی تكامل دينىدرجه

به اين . ييد و يا توجيه موجوديت دين، بلكه به معنى آغاز دوران زوال آن استتأ
ی مدرن راه گيرد كه برای فلسفهی دكترای خود نتيجه مىترتيب، ماركس در رساله

حل ديگری به غير از پيروی از ماترياليسم اپيكور وجود ندارد و تنها از اين طريق است 
شود و تنها از طريق ممكن مى) طبيعت(ز واقعيت زدايى ازدايى و اسطورهكه دين

زدايى از مناسبات جهان واقعى و به خصوص وضعيت دولت دينى پروس است تقدس
به اين ترتيب، انسان از آن هراسى كه . گرددكه شرايط تحقق ماهيت انسان مهيا مى

 دينى به شود و از ايماندين برايش به وجود آورده و منجر به پليديش شده، آسوده مى
  . آوردانديشه و خردمندی روی مى

مانند يک " خودآگاهى"در حالى كه موضوع تكامل يک مفهوم انتقادی و ماترياليستى از 
شود، در حالى كه وی متدولوژی نقد دين خط سرخ در تمامى آثار ماركس مشاهده مى

دهد و سط مىو از جمله به نقد اقتصاد سياسى ب" جهان وارونه"را به نقد تمامى سطوح 
ی با يک چنين پشتوانه" های ايرانىماركسيست"در حالى كه انسان انتظار دارد كه 

ی روشنگری قرار گرفته و مشغول به نقد دين و اشكال تئوريک در رأس پروژه
از گستردگى يک فاجعه " اپوزيسيون چپ"متافيزيكى باشند، اما پراكسيس سياسى 

های ماركسيست ـ جا فقط محدود به جريانينی نقد دين امسئله. دهدگزارش مى
ايستى و شود كه به صورت عريان اسالمى هستند و در اشكال سنتى تودهلنينيست نمى
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به بيان . گردندفدائيستى به دنبال يک آخوند خوب و يک تفسير متعارف از اسالم مى
را نيز " چپاپوزيسيون "ی نقد دين گريبان آن بخش به اصطالح مدرن از ديگر، مسئله

جا منظور اين. كشدگيرد كه به صورت پوشيده اشكال متافيزيكى را با خود يدک مىمى
های ماركسيست ـ لنينيست از متافيزيكى است كه تمامى جريان" ماترياليسم"نقد همان 

ماترياليسم "محصول اين خطای فلسفى تمايز . اندآثار انگلس متأخر وام گرفته
است كه در تناقض با تئوری انتقادی و انقالبى " اليسم تاريخىماتري"از " ديالكتيكى

به اين ترتيب، . كندآليسم را توجيه مىماركس تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايده
پردازد، بلكه اصوًال نمى" خودآگاهى"نه تنها خودش به نقد موانع " ماركسيست ايرانى"

ی يک چنين درک غير ماركسى  نتيجه.شمارديک چنين اقدامى را نيز غير ضروری مى
گرا و های خشک ماترياليستى، تقليلی طبقاتى نيز همين تحليلجامعه" حركت واقعى"از 

ها كنش اجتماعى كارگران های ناقص اقتصادی هستند كه با استناد به آنشناخت
  .شودتشريح مى

پراكسيس (نسان گذارد كه فعاليت اماركس همواره بر اين اصل روانشناسى انگشت مى
پيداست زمانى كه . آيدبه وجود مى) آگاهى تئوريک(تحت تأثير شناختش ) سياسى

-به بيان ديگر، ما اين. شودگرا است، فعاليت سياسى نيز غلط مىشناخت ناقص و تقليل

تواند تنها به اين شرط مى" اپوزيسيون چپ"مواجه هستيم و " ماركسيسم"جا با بحران 
  . ى در وقايع جاری ايران ايفا كند كه از اين بحران فرا روديک نقش مؤثر سياس
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