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ممكن گشت و آمريكا از طريق تشـكيل مناسـبات مسـاعد اقتصـادی جهـت انباشـت

سرمايه و دخالتهای سياسى و نظامى ،سيستم هژمونيک مورد نظـر خـود را در جهـان

ديباچه

سرمايهداری تحكيم كرد .اينجا عملكرد هژمونى جهانى به اين معنى است كـه اعمـال
خشونت و قدرت نظامى به تنهايى برای تثبيـت سـرمايهداری جهـانى كـافى نيسـت و
كشورهای عقبافتاده بايد در يک نظم هيرارشى سازماندهى شـده و بـرای آنهـا نيـز

امكان توسعهی اقتصادی در نظر گرفته شود .بنابراين صعود كشورهای عقـبافتـاده در
هيرارشى اين نظم جهانى ممكن است.

به اين ترتيب ،آمريكا هژمونى جهانى خود را از طريق چهار وجه متفاوت سـازمان داد؛
اول ،برنامهی مارشال بود كه به كشورهای جنگ زدهی اروپای غربى وامهای ارزان داد،

دوم ،قراردادهــای نظــامى بودنــد كــه كشــورهای ســرمايهداری را بــر عليــه "بلــوک
سوسياليستى" متفق كردند ،سوم ،دسترسى بـه انـرژی فسـيلى ارزان بـرای كشـورهای
صنعتى و در حال رشد بود و چهارم ،توليد يک ارز ثابت جهانى برای روابط بازرگـانى و

سرمايهگذاری در سطح جهان بود كه از طريـق تشـكيل سيسـتم برتـونوودز در سـال
 ١٩٤٧ميﻼدی ممكن گشت .از اين پس ،دولـت آمريكـا يـک ارز ثابـت را بـرای دﻻر

تضمين كرد كه برابر با يک اونس طﻼی خالص با  ٣٥دﻻر بود .به اين ترتيب ،آمريكـا

موفق شد كه مناسبات كلى توليد سرمايهداری را در سطح جهان مهيا سازد كـه تحـت

تأثير آنها شكوفايى دراز مدت بازار جهانى ممكن شد و سرمايههـای ملـى كشـورهای
مدرن را در هم ادغام ساخت.

البته سيستم برتونوودز از همان اوايل بحرانزا بود ،زيرا دﻻر وظايف بسيار متضادی را

به عهده داشت .از جمله بايد از دﻻر به عنوان ارز ذخيرهای و پول جهانى ياد كـرد كـه

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

كاﻻها و همچنين تحرک افزايش يافتهی سرمايه در سطح جهان را تضمين سازد .اما از

طرف ديگر ،حجم دﻻر بايد محدود مىشد كه آمريكا قادر به تعويض يک اونس طﻼی
خالص با  ٣٥دﻻر باشد .در سال  ١٩٧١ميﻼدی مقدار دﻻر شش برابر بيشتر از ذخـاير

طﻼ در بانک مركزی آمريكـا بـود ،زيـرا بسـياری از كشـورها دﻻر را بـه صـورت ارز

در عرض اين سه ماه اخير كه از انتشار جلـد يـازدهم "آرمـان و انديشـه" مـىگـذرد،

اتفاقات بسيار مهمى در مورد ايران رخ داده است .در حالى كه سـركردگان جمهـوری

اسﻼمى از يک خيزش مردمى ديگر مانند دی ماه سال گذشته شديداً در هراسـند و در
حالى كه تمامى مطالبات اجتماعى و فرهنگى ايرانيان بى پاسخ مانده است و اعتصـابات

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

وزير خارجهی كابينهی ترامپ ،مايک پمپئو قرائت شد ،هرگونه ترديـدی را بـر طـرف
كرد كه آمريكا هرگز برای ايران حق ايفای يک نقش هژمونيک در منطقهی خاورميانه

را قائل نخواهد شد .پيداست كه اينجا مسئلهی ايران بيش از مشكل غنىسازی اورانيم

و استفاده از انرژی هستهای است.

دونالد ترامپ از بدو رقابتهای انتخاباتى خود بر مسئلهی ايران در منطقهی خاورميانه
انگشت گذاشت و با شعار "اول آمريكا" انگيزهی خود را جهت كسب دوبارهی هژمونى
نظام سرمايهداری جهانى اعﻼم كرد .وی همواره از ارقام تريليونى سخن راند كه آمريكا
به اصطﻼح جهت "ثبات و امنيت" منطقهی خاورميانه هزينه كرده ،در حالى كـه نتـايج

آن افزايش نفوذ هر چه بيشتر نظام جمهوی اسﻼمى در آنجا بوده است.

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

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

در اقيانوس آرام شركت كند و به پيروزی برسد .بنابراين پس از شكست آلمان نازی و

با استفاده از بمبهای اتمى در ژاپن بود كه آمريكا به قدرت بﻼمنازعهی نظام سرمايه-

داری جهانى تبديل شد .به اين ترتيب ،عبور از پاكس بريتانيايى بـه پـاكس آمريكـايى
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به اين صورت كه ايران در سال  ١٩٧٨ميﻼدی  ٣٥٠هزار سـرباز مسـلح را در اختيـار

ذخيرهای برای حفاظت از ارز ملى خويش به كار گرفته بودند .از اين پس ،افول هژمونى

كشورهايى مانند هندوسـتان ،مصـر و پاكسـتان وامهـای ارزان مـىداد و بـه برخـى از

به اين ترتيب ،صنايع منتاژ به كشورهای حاشيهای راه يافتند و منجر به توليد و مصرف

داشت ،نيروی هوايى كشور به پيشرفتهترين جنگندههای آمريكايى مجهز بود ،ايران بـه
كشورهای آفريقايى جهت توسعهی اقتصادی كمکهای مالى مىكرد .هـمزمـان ارتـش
ايران در عمان و يمن مشغول به سركوب جنبشهـای مائوئيسـتى بـود ،در حـالى كـه
محمد رضا شاه از اداره و تضمين امنيت اقيانوس هند به سركردگى ايران سخن مىراند.

پيداست كه تحت اين شرايط ،دولت آمريكا نا مطمئن مىشد ،زيرا ايران در حال صعود

در نظم هيرارشى جهانى بود .همچنين پيداست كه ايفای نقش هژمـونى در منطقـه بـه
نظام شاهنشاهى اين امكان را مىداد كه حمل و نقل نفت خليج فارس را كنترل كنـد و

برای قدرت هژمونيک آمريكا موجب دردسر شود .به نظر مىرسد كه به همين دﻻيـل
بود كه آمريكا در دوران قيام بهمن از حمايت از محمد رضا شاه سر باز زد.

آمريكا در جهانى شدن و صدور سرمايه از آنجا به كشورهای در حال رشد نمايان شد.

انبوه كاﻻها در آنجا شدند .ايران نيز يكى از همين كشـورها بـود كـه البتـه بـه دليـل
شرايط جغرافيايى ـ سياسى به خصوص خـود يـک نقـش عمـده را در تحـوﻻت نظـام

سرمايهداری جهانى بازی كرد.

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

وودز نمىديد ،در نتيجه كابينهی نيكسون در سال  ١٩٧١ميﻼدی آنرا لغو كرد .از اين
پس ،دو روند قابل مﻼحظه آغاز شدند كه البته مربوط بـه وضـعيت كنـونى ايـران در
منطقه مىشوند .نخست ،تمايل به منطقهای شدن اقتصاد جهانى است .از جمله بايـد از

اتحاديهی اروپا و "منطقهی بازرگانى آزاد آسيا" ياد كرد كه خود را در برابر "منطقـهی

البته اسﻼميان هم پس از كسب قدرت سياسى و تشكيل جمهوری اسﻼمى در ايـران از

بازرگانى آزاد آمريكا" مستقر كردند .به اين صورت كـه دولـتهـای ملـى در منـاطق

سازمان دهند" ،انقﻼب اسﻼمى" را به كشورهای منطقه و از جمله عراق صادر و آمريكا

لجام گسيختهی سرمايه را محدود ساخته و نظم اجتماعى خود را تا اندازهی حفظ كنند.

قدرت هژمونيک منطقه صرف نظر نكردند .آنها مـىخواسـتند كـه امـت اسـﻼمى را

و اسرائيل را منهدم كنند .اين موضوع را مىتوان به خوبى در قانون اساسـى جمهـوری

اسﻼمى مشاهده كرد .اينجا از دولت اسﻼمى به عنوان "حامى امت اسﻼمى" يـاد مـى-
شود و پاراگراف  ١١قانون اساسى سران كشور را متعهد مىسازد كـه سياسـت كلـى و

ائتﻼفهای ملل مسلمان را جهت وحدت سياسى ،اقتصادی و فرهنگى جهان اسﻼمى به
كار گيرند .همزمان بايد از نفوذ مخـرب ايـدئولوژی ماركسيسـم ـ لنينيسـم بـر افكـار
عمومى "اپوزيسيون چپ" ياد كرد كه در دوران قيام بهمن منجـر بـه فاجعـه شـد .در
حالى كه "ماركسيستهای ايرانى" با رژيم شاه به عنـوان سـنگ زنجيـری امپرياليسـم
آمريكا و بورژوازی كمپرادور در نبرد بودند ،اسﻼميان در ايـن سـناريوی كـذب نقـش

بورژوازی ملى و قوای خلقى ،دموكراتيک و پيشرفته را بازی مىكردند.

از آنجا كه فلسفهی سياسى اسﻼم اصوﻻً با تحقـق دموكراسـى و پيشـرفت در تنـاقض

است ،در نتيجه تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى در ايران مصادف با انهدام اپوزيسـيون و
آغاز جنگ هشت ساله با عراق بر سر هژمونى منطقه بود .از آن پس كه شكست ايران

متفاوت جهان با همديگر متفق شدند كه از طريق گسترش حوزهی اقتصـادی ،تحـرک

محصول اين روند ايجاد بلوکهای جديد هژمونيک در اروپا )آلمان ،فرانسه ،انگلسـتان(

و در آسيا )ژاپن ،چين( بودند كه البته روسيه نيز بعد از فروپاشى "بلوک سوسياليسـتى"

در جوار آنها قرار مىگيرد.

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

وودز بود .تا اين زمان ايران اين وظيفه را به عهده داشت كه به عنوان يک كشور هـم-
جوار با شوروی و همپيمانش عراق و با همكاری عربستان سعودی امنيت خليج فـارس

را برای جهان سرمايهداری تضمين سازد .اما لغو سيسـتم ارزی برتـونوودز منجـر بـه
تورم دﻻر شد و سازمان اوپک در تقابل با اين روند ،قيمت نفت را چهار برابر كرد .بـه

اين ترتيب ،ايران از سال  ١٩٧٣تا  ١٩٧٩ميﻼدی به  ٤١ميليارد دﻻر نفتى دست يافت
و دولت نيكسون جهت بازگشت دﻻر به آمريكا پيشرفتهترين تسـليحات نظـامى را بـه

ايران فروخت .از اين پس ،ايران تبديل به قدرت هژمونيک منطقه شد.
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از آن سياستى كه كابينهی دونالد ترامپ در آمريكا و در سطح جهان پيـاده مـىكنـد،

در اين جنگ قطعى شد ،در نتيجـه سـران نظـام بـه مصـلحتگرايـى روی آوردنـد و

اشكال شبهفاشيستى مانند سازمان مجاهدين خلق و نيروهای پراكندهی ناسيوناليسـت و

مصلحتگرايى تبديل به فلسفهی سياسى اسﻼميان در ايران شد كه البته نهاد مشـخص

پيداست كه "اپوزيسيون" مورد نظر وی نه جريانهای ليبرال ،دموكرات و سكوﻻر ،بلكه
سلطنتطلب هستند .پيداست كه نظام جمهوری اسﻼمى نيز بى كـار ننشسـته اسـت و

هواداران خود را در داخل و خارج از كشور و در تقابل با آمريكا ،اسـرائيل و عربسـتان
سعودی به خط مىكند .به اين ترتيب ،تمام جريانهايى كه در تشكيل جمهوری اسﻼمى
سهيم بودهاند ،به بهانهی حفاظت از تماميت ارضى و ممانعت از فشار بر مـردم دوبـاره

به يک "توافق فعال" مىرسند و به پشتيبانى از نظام روی مـىآورنـد .از جملـه بايـد از
جريان موسوم به اصﻼحطلب ،جريانهای محافظهكـار ماننـد جبهـهی ملـى و نهضـت
آزادی و به خصوص "چپهای" تودهای و فداييان اكثريتى ياد كرد كه اغلـب اعضـای

آنها معموﻻً دستشان به خون مردم ايران آغشته است و بدون ترديد جهت خﻼصى از
پيگرد قضائى و جنايى به حمايت از جمهوری اسﻼمى روی مىآورند.

عهدنامهی  ٥٩٨سازمان ملل را جهت آتشبس با عـراق پذيرفتنـد .بـه ايـن ترتيـب،

آن "شورای مصلحت نظام" است كـه تركيـب و وظـايف آن پـس از بـازنگری قـانون

اساسى جمهوری اسﻼمى در سال  ١٩٨٧مـيﻼدی در پـاراگراف  ١١٢آن معـين شـده
است.

سياست مصلحتگرايى با استناد به قرآن موجه مىشود كه البته به معنى يـک عقـب-
نشينى سازماندهى شده جهت تجديد قوا و تعرض دوباره بـه دشـمنان امـت اسـﻼمى

است .به بيان ديگر ،جمهوری اسﻼمى از هدف خود جهت كسـب هژمـونى در منطقـه

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

تبديل به يک اصل امنيتى مىسازد و از طرف ديگر ،همينكه تحريمها شدت مىيابند و

به بيان ديگر ،دو جريان ارتجاعى جهت كسب هژمونى در منطقهی خاورميانه دشـمنانه

امكان حملهی نظامى آمريكا به ايران محتمل مىشود ،به مصلحتگرايـى روی آورده و

مسئلهی اساسى اپوزيسيون چپ نيز مربوط به همين اوضاع بحرانى موجود مىشود كـه

تمامى كشمكشهای نظامى ،سياسى و ديپلماتيک پيرامـون هژمـونى در منطقـه همـين

در برابر يكديگر صف آرايى كردهاند و احتمال درگيری نظامى آنهـا نيـز وجـود دارد.
به صورت يک جريان سوم منجر به يک ائتﻼف ارگانيک با طبقهی كـارگر شـده و در

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

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

كليت جنبش كمونيستى شده است .به اين ترتيب ،ممكن مىشود كـه از گفتمـانهـای

بورژوايى عبور و مسئلهی لغو مالكيت خصوصى ،قانون ارزش و كار مزدی را تبديل بـه
گفتمان مسلط جنبش كارگری و اهداف نبرد طبقاتى جهت تشكيل سوسياليسم كرد .من
جهت تحقق اين اهداف فعاليت تئوريک "پژوهش جنبشهای اجتماعى ايران" و سـايت

"آرمان و انديشه" را ادامه مىدهم و اميدوارم كه آن بذری كه اينجا با همكاری رفقای
ديگر و به خصوص سخنرانان مهمان انجمن ما كاشـته شـده اسـت ،جوانـه بزنـد و در

آيندهی نزديک ثمر دهد.

پس از مذاكرات ديپلماتيک و جهت تجديد قوا ظاهراً عقبنشـينى مـىكنـد .محصـول
قرارداد برجام است كه پس از خروج آمريكا از آن تبديل به يـک برگـهی بـى اعتبـار

شده است .از آنجا كه دولت كنونى آمريكا حاضر نيست كه به يک ساختار هژمونيک
جهانى و چند مليتى تن دهد و به احتمال زياد تعويض رژيم جمهوری اسﻼمى را در نظر

دارد ،در نتيجه پيداست كه اوضـاع سياسـى آينـدهی ايـران نيـز نـه تنهـا اسـتراتژی
جغرافيايى منطقه را رقم مىزند ،بلكه مناسبات جهانى را نيز دگرگون مىسازد.

به بيان ديگر ،حمايتهای دولت آمريكا از مقاومت مردم ايران تنها يک شـكل ابـزاری
دارد كه نظام جمهوری اسﻼمى را متزلزل سـاخته و جهـت كسـب دوبـارهی هژمـونى
جهانى ،نظام مورد نظر خود را در ايران مسـتقر سـازد .از ايـن بابـت ،اشـكال متفـاوت

"اپوزيسيون" جهت كسب تأييد دولت آمريكا قطار شدهاند و كابينهی ترامپ نيز بدون

ترديد مهرهای را مد نظر دارد.

١٠

٩

اينجا بار ديگر مىخواهم از تمامى دوستانم و به خصوص اعضـای "كـانون پناهنـدگان

سياسى ايرانى ـ برلين" و "آرشيو اسناد و پژوهشهای ايران ـ بـرلين" كـه بـه فعاليـت
تئوريک ما ياری رساندهاند ،تشكر كنم .دست تمامى اين عزيزان را بـا سـپاس و ارادت
مىفشارم .پيداست كه مسئوليت تمـام و كمـال سـايت "آرمـان و انديشـه" و انجمـن

"پژوهش جنبشهای اجتماعى ايران" به عهدهی خود من است!

 ٢٦جون  ٢٠١٨ميﻼدی ،فرشيد فريدونى

١٢

١١

متشكل شده و مديريت توليد و توزيع را در دست گرفته بودند ،ليكن چندی نگذشت

كه عوامل اسﻼميان اين شوراها را تبديل به شوراهای اسﻼمى كرده و سرانجام آنها را

سركوب و منحل كردند.

بدون ترديد يكى از عوامل اصلى ناكامى طبقهی كارگر دولت استبدادی در ايران بوده و

است كه جهت تحقق منافع سرمايههای خصوصى ،دولتى و نظامى حتا مانع تشكلهای
زرد كارگری در كشور شده و مىشود .ليكن پرسش قابل تعمق اين است كه چرا در

رئاليسم انقﻼبى ـ نقش ديالكتيک تئوری با پراكسيس در انديشه-
ی سياسى كارل ماركس

١

دوران تزلزل و انحطاط دولتهای استبدادی ،كارگران ايران قادر نبودند كه تشكلهای

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

مىرسد كه شكستهای جنبش كارگری فقط بستگى به دولت استبدادی در ايران

كارگران موفق به فراروی از جايگاه فرودست اجتماعى خويش به عنوان پرولتاريا و

طبقاتى خويش را بسازند و از آنها در برابر قدرت مركزی پاسداری كنند؟ به نظر

ندارد و از اين رو ،بحث پيرامون عوامل ديگری كه منجر به ضعف و پراكندگى

آن معطوف مىشود ،از اين واقعيت گزارش مىدهد كه تنها از طريق اتحاد است كه

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

كارگران كشور مىشوند ،گشوده مىشود .پيداست كه ناكامى در سازماندهى جنبش

های كارگری ،كمونيستى و سوسياليستى مطرح مىشود و با وجودی كه برای هيچ كس

پراكسيس را به پيش مىكشد .به خصوص به اين دليل كه اين شكستهای متمادی در

دست يافته و به اهداف سياسى خود جامهی عمل مىپوشانند ،ليكن طبقهی كارگر در

كارگری و شكست در پراكسيس نبرد طبقاتى ،بﻼفاصله موضوع ديالكتيک تئوری با
حالى به وقوع پيوستهاند كه بسياری از فعاﻻن سياسى صادقانه از جان و مال خود

گذشته و جهت رهايى طبقهی كارگر تا پای جانفشانى كوشيدهاند .بنابراين اينجا
ضروری است كه ميان انگيزه و انديشهی مبارزهی طبقاتى تفاوت گذاشت .انگيزهی
مبارزه ،همان تاريخ مبارزات طبقاتى است كه همهی فعاﻻن جنبش كمونيستى طبعاً

وارث آن و از نظر اخﻼقى موظف به پاسداری از آن هستند .منتها اگر قرار بر اين

است كه ما به عنوان فعاﻻن سياسى يک نقش مؤثر اجتماعى در آيندهی ايران بازی
كنيم ،ضروری است كه تجربيات اين شكستها را به صورت "آگاهى تئوريک" در

نظريهی خودمان بازتاب داده و به يک فلسفهی سياسى نوين دست بيابيم .به اين معنى
كه ما بايد در انديشهی مبارزاتى و شيوهی سازماندهى جنبش كارگری تجديد نظر

كنيم .اين شيوهی انديشيدن و ساختار سازماندهى كه بايد در آنها تجديد نظر شود،
محصول همان سيستم فكری است كه تحت تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم

موجه شده و از طريق حزب توده در ايران رواج يافته است .تعميم ماركسيسم ـ

لنينيسم در ايران به دليل سادگى و شكل شبهدينى آن است كه در تداوم تاريخ

فرهنگى اسﻼمزدهی ايرانيان رهايى انسانها را به يک چيز خارج از خود آنها ،يعنى

پوشيده نبوده و نيست كه كارگران فقط از طريق اتحاد و تشكل به منافع مادی خود
قسمت اعظم تاريخ خويش يا به كلى پراكنده و بدون تشكيﻼت بوده و يا تحت سلطهی
احزاب سياسى و جهت تحقق اهداف حزبى متشكل شده است.

پيداست كه جنبش كارگری ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست .برای نمونه مىتوان
به تجربيات "شورای متحدهی مركزی" رجوع كرد كه تحت سقف آن تا سال ١٩٤٦

ميﻼدی حدود  ٣٣٠هزار تن از كارگران كشور متشكل شده بودند .از آنجا كه اين

سنديكا برای دفاع از منافع شوروی در ايران تا تحقق اهداف جنبش كارگری كشور

اولويت قائل مىشد ،در نتيجه چندان زمانى نگذشت كه "شورای متحدهی مركزی" به
اتهام خيانت و وطنفروشى چنان وجههی خويش را نزد كارگران از دست داد كه

سركوب آن برای دولت شاهنشاهى به كلى ساده گشت .به همين منوال مىتوان از
تجربيات "جنبش شوارايى" كارگران در دوران قيام بهمن در سال  ١٩٧٩ميﻼدی ياد

كرد .با وجودی كه در اين ايام و در فقدان قدرت مركزی ،انبوهى از شوراهای كارگری
١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "طبقهی كارگر و انديشهی رهايى" كه از طريق "پژوهش جنبش-
های اجتماعى ايران" در تاريخ  ٢٩آوريل  ٢٠١٢در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.

١٤

١٣

«بلشويسم بر اين فرضيهی متافيزيكى متكى است كه از شر مىتواند خير حاصل شود

"حزب تراز نوين" نسبت داده و با استناد به ضرورت رشد نيروهای مولد به يک آينده-

نمىتواند اين اعتقاد را تأييد كند و از اين بابت در ريشههای موضع بلشويستى يک

كه رابطهی تئوری با پراكسيس را قطع كرده و با يک درک غير ماركسى از ماترياليسم

ازخودگذشتگى كسانى را مىطلبد كه در پى تحقق آن بىريا و آگاه مىكوشند .اما اين

و سياست توسعهی اقتصادی مىشود .انگاری كه در روند رشد نيروهای مولد همواره

و ممكن است ) (...كه از دم دروغ گفت تا به حقيقت ]رسيد[ .نويسندهی اين سطور

مشكل غير قابل حل اخﻼقى مىبيند .در برابر دموكراسى تنها چشمپوشى فوقالعاده و

وظيفه ـ اگر هم قوای فوق انسانى مىطلبد ـ بر خﻼف مشكل اخﻼقى بلشويسم ،غير
قابل حل نيست».

١

بنابراين مسئلهی متافيزيک كه لوكاچ بر آن انگشت مىگذارد ،سيستماتيک است و از

اين رو ،تمامى جريانهايى را در بر مىگيرد كه فلسفهی سياسى آنها از بلشويسم

مشروب مىشود .آن دسته از خوانندگان نقاد كه كشمكشهای تئوريک را تا كنون

دنبال كردهاند ،بدون ترديد مىدانند كه موضوع ضرورت تجديد نظر در روش فعاليت
سياسى و نقد و نفى ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم جديد نيست .از همان دورانى كه
حزب توده در ايران تأسيس شد ،راد مردانى مانند يوسف افتخاری و خليل ملكى در

برابر فلسفهی سياسى آن قد علم كردند .به همين منوال بايد از تجربيات سياسى در
دوران قيام بهمن ياد كرد .در حالى كه اكثر قابل مﻼحظهی سازمانهای ماركسيست ـ

لنينيست و در رأس آنها حزب توده به دفاع از روحانيت "ضد امپرياليست" روی
آورده بودند و در حالى كه ضد انقﻼب و تسلط روحانيان بر كشور در حال واقعى شدن

بود ،برخى از فعاﻻن سياسى به صورت انفرادی و گروهى به تحليل دﻻيل ضعف
نيروهای چپ و كمونيست پرداختند .از جمله بايد از مقاﻻت نشريهی "نظم نوين" ياد
كرد كه يكى از پيشكسوتان بحثهای انتقادی در ميان "ماركسيستهای ايرانى" به

شمار مىرود .هماكنون بسياری از سايتهای فارسىزبان و همچنين فعاﻻن سياسى

منفرد مستقيماً به نقد مسائل جنبش كمونيستى مىپردازند و يا اينكه از طريق ترجمه-

ی متون فلسفى و انتقادی در جستجوی راهى جهت برون رفت از اوضاع بحرانى موجود

هستند .از جمله بايد از كشمكشهای نظری ميان فعاﻻن "جنبش لغو كار مزدی" با
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

ی نامعلوم واگذار مىكند .اين ايدئولوژی با استناد به آثار متأخر انگلس موجه مىشود
تاريخى و ديالكتيک معطوف به حركت مادی و به اصطﻼح ابژكتيو ،يعنى تكامل زيربنا
تعداد كارگران افزايش يافته و از اين طريق ،شرايط تحقق سوسياليسم نيز به صورت
اجتناب ناپذير و ابژكتيو مهيا مىگردد .به اين ترتيب ،ماركسيسم ـ لنينيسم تبديل به

ايدئولوژی سرمايهداری دولتى و استقرار نظام بوروكراتيک جهت تشكيل اقتصاد با
برنامه و تنظيم روابط اجتماعى مىشود و از اين بابت ،جامعهی طبقاتى را در شكل

نوينى بازسازی مىكند .از آنجا كه استبداد در ايران مانع تكامل يک دانش جامعه-

شناسى انتقادی و مستقل شده و مىشود و از آنجا كه اغلب مكتوبات تاريخى ،فلسفى و

سياسى يا در شوروی مدون و يا از طريق افرادی ترجمه شدهاند كه از منظر ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم به جهان نگريسته و مىنگرند ،در نتيجه پيداست كه چرا مخالفان

سياسى حزب توده نيز مانند اعضای همين حزب فكر و فعاليت مىكنند .نتيجهی اين
شيوه از انديشيدن سياسى و تشكل ساختاری را ما به وضوح در واقعيت موجود مشاهده

مىكنيم كه تنها به پراكندگى گسترده و انشعابهای بى معنى حزبى و سازمانى محدود

نمىشود ،بلكه از تعميم يک فرهنگ سياسى منحط و مبتذل گزارش مىدهد كه به
صورت اتهامهای واهى ،پروندهسازی ،تخطئهی مخالفان و زد و خوردهای فيزيكى در

ميان جريانهای ماركسيست ـ لنينيست رايج است .از آنجا كه بنا بر درک روزمرهی

ما ايرانيان؛ "عقل كه نيست ،جان در عذاب است" ،در نتيجه آن روابط سياسى كه در

ميان جريانهای ماركسيست ـ لنينيست رايج است ،محصول ضعف تئوريک و فقدان

شيوهی تفكر انتقادی است .كسى كه اصوﻻً قادر به شركت در يک مجادلهی تئوريک و
محتوايى نيست و همزمان فعاليت سياسى خود را با استناد به يک روند به اصطﻼح

ابژكتيو و اجتناب ناپذير از حركت مادی در روند تاريخ موجه مىكند ،در نتيجه جهت
تحقق اهداف سياسى خود نيز به ناچار به اين راه كارهای ناجور كشيده مىشود .ما اين-

جا با عواقب متافيزيک در پراكسيس سياسى مواجه هستيم كه لوكاچ سرچشمهی آنرا

شرح زير در بلشويسم مىيابد:

١٦

١٥

همانگونه كه شايد خوانندهی نقاد آگاه باشد ،ماركس متخصص فلسفهی كﻼسيک

"جنبش سنديكاليستى" و نزاعهای معمول ميان "هواداران رفرم" با "جريانهای انقﻼبى"

يونانى بود .وی دكترای خود را در مورد تفاوت فلسفهی طبيعى دموكريت و اپيكور

نوشت كه يكى از مسائل آن همين رابطهی تئوری با پراكسيس است .در حالى كه
دموكريت به "جهان محسوس" به صورت "ظاهر سوبژكتيو" مىنگريست ،اپيكور "جهان
محسوس" را "تظاهر ابژكتيو" مىشمرد .پيداست كه اين دو شيوهی متفاوت از

"نگريستن خردگرا" عواقب متفاوتى را در پراكسيس به بار مىآوردند .از جمله بايد از

تفاوت نظری دموكريت و اپيكور در مورد خورشيد ياد كرد .اپيكور فكر مىكرد كه
خورشيد فقط يک گلولهی آتشين است كه وی را گرم مىكند .وی در تمامى دوران

زندگى خود فقط يک بار از آتن به رم سفر كرد كه يكى از بستگان خود را مﻼقات
كند .در برابر دموكريت فكر مىكرد كه خورشيد فقط يک گلولهی آتشين نيست ،بلكه

اسرار بسيار پيچيدهای را در خود نهفته است .از اين بابت ،وی بر خﻼف اپيكور در
جهان آواره شد و سر و كلهاش از پيش نجوم شناسان فارسى ،مصری و اتيوپى در

آمد.

١

بنابراين ماركس نتيجه مىگيرد كه فلسفه بايد وارد يک رابطهی بازتاب يافته نسبت به
جهان واقعى شود و در حالى كه به پراكسيس مىپردازد ،با وجود اين همواره تئوريک

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

در ميان ايرانيان ياد كرد.

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

يک فرهنگ مدرن و متقابل در برابر جريانهای ماركسيست ـ لنينيست دست بيابيم؟
آيا استفاده از ديالكتيک تئوری با پراكسيس نزد ماركس امكان تكامل يک فلسفهی

عملى امروزی را برای شركت در نبرد طبقاتى ممكن و شكل نوينى از سازماندهى

جنبش كارگری را مستدل مىكند؟ موضوع فرهنگى كﻼً و مسئلهی نفوذ اسﻼم در ميان

كارگران خصوصاً چه موانعى را در برابر خودآگاهى آنها و سازماندهى جنبش
كارگری مىسازند؟ و سرانجام تئوری انقﻼبى چگونه به وجود مىآيد و آن چه نقشى را

در پراكسيس نبرد طبقاتى جهت بسيج كارگران بازی مىكند؟

مفهوم "تئوری" از زبان ﻻتين مشتق مىشود كه از معنى هستىشناسى در فرهنگ

يونانيان باستان گزارش مىدهد .به اين معنى كه بر خﻼف اديان سامى مانند :يهوديت،
مسيحيت و اسﻼم 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 بعداً به رستگاری
مؤمنان و پاداش اخروی در بهشت برين مىانجامد .معنى آفرينش در يونان باستان به

اين شرح بوده كه انسان به اين دليل هست كه بنگرد و بياموزد .مضمون اين شكل از

«اين يک قانون روانشناسى است كه آن ذهن تئوريک كه از درون خود آزاد شده

هستىشناسى از طريق يک اسطورهی يونانى موجه مىشود كه از سرگذشت فردی به

بيرون مىريزد ،خود را در برابر واقعيت به هر حال موجود اين جهانى مىگرداند(...) .

يونان به دربار يكى از خدايان فرستاده مىشود كه در يک جشن سرنوشتساز شركت

است ،تبديل به انرژی پراتيک مىگردد ،به صورت اراده از قلمرو تيرهی آشفتگى دينى
تنها پراكسيس فلسفه ،خود تئوريک است».

٢

از اين منظر ،ماركس به نقد سيستم هواداران ايپكور ،استوا و اسكپتيک كه آنها را

فﻼسفهی خودآگاهى مىشمرد ،روی آورد كه با تأكيد ،اين نكته را برجسته سازد كه تا
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

نام تئوروس گزارش مىدهد .به اين عبارت كه وی به عنوان نمايندهی رسمى شهرهای

كند و در آنجا به حكمت ،خردمندی و دانايى بنگرد ،بشناسد و بياموزد و پس از
١

بازگشت به شهر آموختههای خود را به صورت پراكسيس سياسى به كار بگيرد .به
بيان ديگر ،مفهوم "تئوری" در مضمون هستىشناسى يونانيان باستان به معنى "نگريستن

خردگرا" است.

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.

١٨

١٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،يک چنين دركى از موجوديت خدا بسيار

چه اندازه رابطهی تئوری با پراكسيس ناشناخته است ١.بنابراين ماركس از همان بدو

كه هگل از طريق "ايدهی مطلق" هميشه مفروضات فلسفى را مشمول روند زمان كرده

"رئاليسم انقﻼبى" كه من به شيوهی تفكر انتقادی وی نسبت مىدهم ،بين سالهای

جنجالى و اسرارآميز به نظر مىرسد .اما كسى كه با ديالكتيک هگل آشنا است ،مىداند

و نفى آنها را تا ايجاد "وحدت خردمند" در نظر مىگيرد .به بيان ديگر ،اين فرضيه در
واقعيت از دو موضوع گزارش مىدهد .اول اينكه ،خداوند يک تصور انسانى ،يعنى
محصول دانش انسان است .دوم اينكه ،دانش نياز به زمان دارد و هر چه دانش بشری

از خدا بيشتر شود ،به همين منوال نيز موجوديت خدا برای بشر بى معنىتر از گذشته

گشته و دست خدا جهت دخل و تصرف در جهان واقعى كوتاهتر مىشود .از اين پس،
خرد خودبنياد مىشود و رويكرد "ايده" از ايمان دينى به "انديشهی خردمند" به وقوع

مىپيوندد.

فعاليت تحقيقاتى خود معطوف به رابطهی تئوری با پراكسيس مىشود .منتها اين مفهوم

 ١٨٤٣تا  ١٨٤٥ميﻼدی به وجود آمده است .اين دوران از فعاليت روزنامهنگاری
ماركس در هيئت تحريريهی روزنامهی راين آغاز مىشود و تا تدوين تزهای فويرباخ

ادامه مىيابد.

به اين صورت كه ماركس در اين دوران تحوﻻت بسيار شگرف فكری را تجربه كرد و

به كشفيات مهم تئوريكى دست يافت كه البته از برش و در تداوم فلسفهی ايدهآليستى
آلمانى به وجود آمدند .به اين صورت كه هگل در درسگفتارهای خود تحت عناوين

"تاريخ جهان" و "خرد" در فرانكفورت از اين فرضيه عزيمت مىكند كه بنيان مسيحيت

در ارتباط با موضوع اين نوشته و فلسفهی ايدهآليستى هگل دو امر ضمنى قابل توجه

بر اصل خودآگاهى انسان از آزادی برقرار شده است .از اين منظر ،تاريخ مسيحيت به

مطلوب" ٢ايجاد مىكند كه البته يک شكل ايدهآليستى دارد .به اين معنى كه اين

آگاهى انسان از آزادی به نظر مىآيد .به اين ترتيب ،درجات آزادی به صورت بيان

است .اول اينكه ،هگل در فلسفهی خويش يک رابطه ميان "اوضاع موجود" ١با "اوضاع
فﻼسفه ،هنرمندان و اديبان هستند كه از طريق تفكر" ،روح جهان" را متكامل كرده و

صورت تاريخ تكامل خرد بشری موجه مىشود و روند تاريخ جهان به صورت تكامل

دانش واقعى "روح جهان" از خودش تلقى مىشود .البته به نظر هگل اين دانش با كمک

تحت تأثير قدرت مفهوم است كه واقعيت به وجود مىآيد و جامعه به پيش رانده مى-

افراد متشخص تاريخ جهان كه بر فراز روح ملتها قرار گرفتهاند ،به صورت توليد

خود مىگيرد .به اين معنى كه تكامل تاريخ محصول عوامل سوبژكتيو جامعهی بشری،

است كه هگل آنرا "ايدهی مطلق" مىنامد .يعنى همان انديشهای كه به گمان هگل

جنجالى از خردگرايى و آزادی مواجه هستيم .محافظهكار به اين معنى كه تحت "اوضاع

درونذاتى دگرگون گشته است .به اين ترتيب ،هگل مدعى مىشود:

شود .پيداست كه با اولويت سوژه بر ابژه ،هستىشناسى هگل يک شكل ايدهآليستى به
يعنى "روح جهان" است .دوم اينكه ،ما اينجا با يک تئوری بسيار محافظهكار و

موجود" بايد زمان كافى برای ترويج دانش قائل شد و جنجالى به اين معنى كه تكامل

"روح جهان" از منشأ مادی خود بى خبر مىماند .بنابراين اتفاقى نيست كه پس از

٢

تفكر ،هنر و فلسفه به پيش رانده مىشود .نتيجه هم در واقعيت همان خرد خودبنياد

تمامى آثار اسطورهای و دينى از آن زدوده شدهاند و از شكل استعﻼئى به فلسفهی
«دانش انسان از خدا ،دانش خدا از خويش است».

گذشت اين همه سال و با وجود اين همه نقد كه بر هگل وارد آمده است ،فلسفهی

ايدهآليستى وی در ميان اقشار محافظهكار پيروان پر و پا قرص دارد.

١

Vgl. ebd., S. ٣٠٩
Vgl. Hegel, G-W-F: (١٩٢٣): Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte,
Lasson, Georg (Hrsg.), Bd. ٨ - ٩, 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
٢

Sein
Sein sollen

١
٢

٢٠

١٩

دام آن تئوریهای كذبى افتادند كه از روحانيت شيعه دموكرات و ضد امپرياليست

يكى از منتقدهای جدی هگل ،لودويگ فويرباخ بود كه انگيزهی تكامل ماترياليستى يک

رونق نمىگيرد.

تاريخ فرهنگى مىديد كه ميان يونانيان باستان با دوران تسلط مسيحيت بر اروپا وجود

مىساختند .اينجا موضوع نقد فقط فريب نيست زيرا بدون خودفريبى دكان فريبكار نيز
فويرباخ نيز مشخصاً همين روابط را در تاريخ مسيحيت مشاهده مىكرد كه نزد وی

عوامل انحطاط فرهنگى اروپا محسوب مىشدند .در حالى كه در يونان باستان هنر،

دانش و فلسفه شكوفا بودند ،وی سلطهی مسيحيت بر اروپا را عامل ركود فرهنگى و
اضمحﻼل اجتماعى مىشمرد .از اين بابت ،فويرباخ مىخواست كه از طريق تكامل يک

فلسفهی ماترياليستى كه آنرا "فلسفهی آتى" مىخواند ،تمامى عوامل جنجالى ،تخيلى و

اسرارآميز را از تفكر انسانى اخراج كند .به اين ترتيب ،وی در كتاب "ماهيت
مسيحيت" و در برابر هگل مدعى مىشود:

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

داشت .وی در كتاب "ماهيت مسيحيت" بر اين نكته تأكيد مىكند كه مسيحيت
انديشه ،هنر و دانش انسانى را با اين قصد سركوب مىكرد كه جهت تحكيم سلطهی
كليسا تمامى احساس انسانى را صرفاً به خدا معطوف سازد .البته يک چنين روشى فقط

مختص به تاريخ سياه دين مسيحيت نمىشود و ما در دوران معاصر هنوز با اين روش-

ها در دين اسﻼم مواجه هستيم .برای نمونه چندی پيش يكى از علمای دينى جمهوری

اسﻼمى با كمال افتخار و در برابر بيش از  ٥٠٠نفر مدعى شد كه دين اسﻼم حتا برای
مستراح مسلمانان نيز احكام صادر كرده است كه مبادا مسلمانان آنجا از وجود خدا
غافل شوند.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با دگرگونى پاراديم فلسفى به
صورت تعويض جای ابژه و "محمول" ٢با سوژه مواجه هستيم .به اين عبارت كه "روح

انسان" فويرباخ جايگزين "روح جهان" هگل شده و مشخصاً در همينجا است كه
هستىشناسى فويرباخ از شكل هگلى آن متمايز مىشود .به بيان ديگر ،در حالى كه

هستىشناسى هگل از طريق "روح جهان" ،يعنى غيرمستقيم و از طريق عوامل سوبژكتيو

وساطت مىشود ،هستىشناسى فويرباخى مستقيماً با رجوع به عوامل ابژكتيو موجه مى-
گردد.

"فلسفهی آتى" را در سر داشت .وی ضرورت تجديد فلسفه را در تفاوت تجربيات

٣

از آنجا كه احساس انسانها از طريق انديشه ،هنر ،دانش ،عشق ،اخﻼق و سياست بيان
مىشود ،در نتيجه پيداست كه نتيجهی سركوب آنها توليد يک سپهر نامتناهى

متافيزيكى و تخيلى برای بروز احساسات است .ما همين تجربيات را در تاريخ اسﻼم و

در تاريخ معاصر خويش نيز مشاهده مىكنيم .به اين عبارت كه هر چه سركوب اين
جهانى خشنتر است ،به همين منوال نيز عالم تخيل گستردهتر و تمايل به جهانگريزی

شديدتر مىگردد .مصداق اين موضوع را مىتوان به خوبى در تمايل ايرانيان به شعر و

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

منتها تجديد فلسفه در شكل فويرباخى آن ،يعنى اخراج تمامى عوامل جنجالى ،تخيلى و

اسامى مستعار فعاليت كنند ،بلكه مىخواهند از خود يک شخصيت و هويت جعلى

برای رابطهی تئوری با پراكسيس به وجود مىآورد كه ما به بهترين وجه ممكنه نقد

از بديلسازی چهرهی خود نيز صرف نظر نكردهاند .به بيان ديگر ،هر چه سركوب

اسرارآميز از تفكر انسانى ،يک سری عواقب بسيار ناگوار برای هستىشناسى و همچنين

آنها را در تزهای فويرباخ ماركس مىيابيم .البته اينجا تأكيد بر اين نكته ضروری

سياسى نيز بسازند .اينجا منظور بروز انواع و اقسام رهبران قﻼبى انقﻼب است كه حتا
جهان بيرونى شديدتر شود ،به همين منوال نيز جهان تخيلى و مجازی گستردهتر مى-

است كه ماركس پس از مطالعهی كتاب "ماهيت مسيحيت" تحت تأثير فلسفهی

گردد .ما عواقب چنين مناسباتى را به خصوص در دوران قيام بهمن مشاهده كرديم .به

١

ايران بدون در نظر گرفتن تاريخ مخرب ،مرتجع و متعرض اسﻼميان رهايى خود را در

Feuerbach Ludwig (١٨٤١): Das Wesen des Christentums, Leipzig, S. ١٨
Prädikat
٣
Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): ebd., S. ٩٤f.
٢

اين صورت كه تحت سركوب ساواک و خشونت بى امان نظام شاهنشاهى بود كه مردم
يک چيز خارج از خود ،يعنى در يک ناجى به نام آيتالله خمينى جستجو كردند و به

٢٢

٢١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا دو انتقاد بر فويرباخ وارد

ماترياليستى فويرباخ قرار گرفت .وی همراه با انگلس و آرنولد رويگه عﻼقهی زيادی

تحت شكل ابژه يا مشاهده در نظر گرفته مىشود ،اما نه به صورت يک فعاليت

ماركس حتا يک نامهی بسيار محترمانه به فويرباخ نوشت و در آن مانند كتاب

مىآورد كه مربوط به موضوع اين نوشته مىشود .اول اينكه موضوع ،واقعيت و حسيت

داشت كه فويرباخ را برای همكاری با "سالنامههای آلمانى و فرانسوی" قانع كند.

موضوعيتيافته كه سوبژكتيو است .در اينجا فعاليت موضوعيتيافته يک مفهوم

"خانوادهی مقدس" فعاليت تئوريک وی را تحسين كرد .اما فويرباخ اين نامه را بى

بلكه و همچنين از نظر احساسى ،معنوی و زيبايىشناسى در بر مىگيرد .به بيان ديگر ،از

صورت انفرادی دنبال كند و شايد عﻼقهی زيادی نيز به همكاری با جمهوری خواهان

كليدی است زيرا فعاليت انسان را در كليتش ،يعنى نه تنها از نظر مادی و ملموس،
منظر ماركس آن عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو كه فعاليت انسان را تحت تأثير خود قرار
مىدهند ،منسوب به پراكسيس مىشوند .به اين ترتيب ،آن تفكری )تئوری( هم كه با
زمينهی مادی در ارتباط است ،پراكسيس محسوب مىشود .برای نمونه يک شئى مادی

مانند قالى فقط از محصوﻻت مادی و ابژكتيو مانند پشم رنگى و نخ )كه البته خودشان
محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى سوبژكتيو هستند( به وجود نيامده است بلكه نقش

آن و شيوهی بافت آن از زيبايىشناسى و تجربهی تاريخى گزارش مىدهند كه
سوبژكتيو هستند .به بيان ديگر ،قالى ايرانى در تفاوت با قالى چينى از تاريخ فرهنگى
بخصوص ايرانيان گزارش مىدهد كه به صورت فعاليت آگاه انسانها به وجود آمده

است .پيداست فويرباخ كه فلسفهی آتى را در تقابل مجرد ماترياليسم از ايدهآليسم

پاسخ گذاشت .به احتمال زياد فويرباخ مىخواست كه تكامل فلسفهی ماترياليستى را به

نداشت ،زيرا وی هوادار نظام سلطنتى بود .ماركس در همين ايام اقامت خود در پاريس
بود كه دو اثر بسيار مهم را مطالعه كرد .اولى كتابى بود كه سيسموندی در نقد تئوری

آدام اسميت از اقتصاد ملى نوشته بود و دومى كتابى بود كه ماكس اشتينر در نقد

فلسفهی ماترياليستى فويرباخ و كمونيسم ماركس نوشته بود .از اين پس ،ماركس از

هستىشناسى فويرباخ عبور و ديالكتيک تئوری با پراكسيس را مشخصتر از گذشته
١

كرد .وی همچنين از همكاری با فويرباخ منصرف شد .ماركس در تز اول فويرباخ به
شرح زير انتقاد خود را به فلسفهی ماترياليستى وی و مابقى اشكال ماترياليستى وارد
مىآورد:

«ايراد اصلى تمامى ماترياليسم كنونى )و هم چنين نوع فويرباخى آن( اين است كه

تكامل مىدهد ،به كليت فعاليت انسانى و تاريخ فرهنگى بشر كه هم ابژكتيو و هم

موضوع ،واقعيت ،حسيت تنها تحت شكل ابژه يا مشاهده درک مىشود] ،يعنى[ غير

دومين انتقادی كه ماركس به فويرباخ وارد مىآورد ،مىتوان با استناد به كتاب "ماهيت

فعال را در تقابل مجرد ماترياليسم از ايدهآليسم كه طبعاً فعاليت واقعى و احساسى را به

آن مؤمنى كه از طريق عبادت خدا خواهان ارضاع كمبودهای زندگى واقعى خويش

ابژههای متصور ،واقعاًٌ قابل تمايز اند :اما وی خود فعاليت انسانى را به صورت فعاليت

سوبژكتيو است ،دست نمىيابد.

مسيحيت" بهتر فهميد .فويرباخ در بررسى عبادت مسيحيان به اين نتيجه مىرسد كه

است ،قادر به درک اين موضوع نيست كه بر طرف كردن اين كمبودها تنها از طريق
روابط متقابل نوع ماهوی بشر با طبيعت حل و فصل مىشود .بنابراين وی مدعى است

كه اگر انسان از اين روابط متقابل آگاه شود ،بعداً به بهترين لذات زندگى ،يعنى فعاليت
ذهنى مانند تفكر ،تحقيق پيرامون طبيعت و هنر دست مىيابد .به بيان ديگر ،فويرباخ بر
اين نكته تأكيد مىكند كه اين عبادت خدا نيست كه منجر به عنايت الهى و رفاه انسان
مىشود ،بلكه اين تقسيم كار اجتماعى و همكاری انسانها است كه رفاه به بار مىآورد.

بنابراين فويرباخ موضوع ازخودبيگانگى از نوع ماهوی بشر را مطرح مىكند .به اين

سوبژكتيو ،اما نه به صورت فعاليت حسى انسانى ]يعنى[ پراكسيس ،از اين رو ،جنبهی
اين صورت نمىشناسد ،تكامل مىدهد .فويرباخ در پى ابژههای محسوسى است كه از
موضوعيتيافته نمىنگرد .بنابراين وی در كتاب "ماهيت مسيحيت" تنها رفتار تئوريک

را به صورت ناب انسانى در نظر مىگيرد ،در حالى كه پراكسيس فقط در شكل ظاهری

كثيف و يهودیوارش متمركز مىگردد .از اين رو ،وی معنى فعاليت "انقﻼبى"" ،عملى و
انتقادی" را درک نمىكند».
١

٢

مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دين و دولت ـ از نقد تئوريک دين تا پراكسيس دينزدايى در ايران ،در آرمان
و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی
٢
Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٥

٢٤

٢٣

اين پس ،انسان ديگر فقط محصول طبيعت نيست ،بلكه يک نقش فعال بازی مىكند .به

صورت كه مؤمنان مسيحى در پراكسيس يک زندگى پست و خودپسند را دنبال مى-
١

اين صورت كه انسان از طريق كار و در تبادل مادی با طبيعت نه تنها طبيعت بيرونى،

كنند ،در حالى كه تئوری عبادت آنها از رفتار ناب انسانى گزارش مىدهد .به بيان

"گوهر" ١و سوژه" ،طبيعت موضوعيتيافته" و "انسان موضوعيتيافته" است .بنابراين

پراكسيس دو سپهر متمايز از يكديگر هستند و در كمال استقﻼل از يكديگر به زيست

بلكه طبيعت درونى خويش را نيز دگرگون مىسازد .محصول اين حركت ديالكتيكى از

انسان از يک طرف ،نه تنها يک موجود طبيعى و بخشى از طبيعت است ،بلكه به مراتب

بيشتر يک موجود اجتماعى محسوب مىشود .انسان اما از طرف ديگر ،طبيعت و
همچنين خودش را نيز به صورت محصول فعاليت آگاه خود به وجود مىآورد .انسان
تقسيم كار و برنامهريزی مىكند و جامعه را به درجهی باﻻتری از توان توليدی ارتقا

مىدهد .ما اينجا با "جهان موضوعيتيافته" به صورت محصول فعاليت آگاه انسانها
مواجه مىشويم .پيداست زمانى كه هستىشناسى اشكال متفاوت به خود مىگيرد ،انتقاد

هم از زاويههای متفاوت مطرح مىشود .در حالى كه مضمون انتقاد فويرباخ به

مسيحيت نقد "آگاهى وارونه" ،يعنى نقد بيگانگى مسيحيان با نوع ماهوی بشر است،
انتقاد ماركس مستقيماً به هستى ،يعنى به "جهان وارونه" و از هم گسيخته وارد مىآيد
كه آگاهى دينى را به وجود مىآورد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انتقاد ماركس به فويرباخ و مابقى
ماترياليستها از اين زاويه وارد مىآيد كه آنها فعاليت موضوعيتيافتهی انسان را كه

بدون ترديد سوبژكتيو ،يعنى از طريق احساسات و تحت تأثير ذهنيت انسان )تئوری( به
وجود مىآيد ،به درستى نمىفهمند ،زيرا ماترياليسم را در برابر ايدهآليسم به صورت
مجرد متكامل مىكنند .به بيان ديگر ،زمانى كه پراكسيس ابژكتيو )آن چيز عينى كه
مشاهده مىشود( بدون تأثير عوامل سوبژكتيو در نظر گرفته شود ،در نتيجه تمامى

ظواهر اجتماعى كه در سپهر ايدهها ،احساسات و آرمانهای اجتماعى طرح مىشوند،
خارج از پراكسيس قرار گرفته و بى اهميت تلقى مىشوند .پيداست كسى كه اصوﻻً

تأثير ظواهر احساسى را بر واقعيتهای اجتماعى انكار مىكند ،تئوری وی نيز در بهترين
وضع ممكنه يک تئوری تشريحى و غير دخالتگر است .به بيان ديگر ،يک چنين
تئوری قادر نيست كه رابطهی "اوضاع موجود" با "اوضاع مطلوب" را برقرار سازد.
Substanz

١

ديگر ،فويرباخ اينجا رابطهی تئوری با پراكسيس را قطع مىكند .انگاری كه تئوری و
خود ادامه مىدهند .ماركس در نقد اين نظريهی غير واقعى تز هشتم فويرباخ را به

شرح زير مدون مىكند كه ديالكتيک تئوری با پراكسيس را برقرار سازد:

«تمامى زيست اجتماعى ماهيتاً پراكسيس است .تمامى اسراری كه منجر به رازآميزی

تئوری مىشوند ،راه حل منطقى خويش را در پراكسيس انسانى و در فهم اين پراكسيس
مىيابند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا دو بعد متفاوت از

پراكسيس را عريان مىسازد .اول اينكه ،عوامل سوبژكتيو موجود كه همان ايمان
مسيحيان است ،بايد با استناد به منشأ مادی آن مطرح شوند .بنابراين با عدول از

كليت و از طريق تقابل مجرد ماترياليسم با ايدهآليسم تكامل يک فلسفهی آتى غير

ممكن است .دوم اينكه ،پراكسيس فقط به معنى فعاليت ابژكتيو نيست ،بلكه تفكر و

احساسات انسانى را نيز در بر مىگيرد .به اين معنى كه انسان در روند توليد و بازتوليد
اجتماعى همواره با اتخاذ ابزار مناسبتر و تفكر نوين فعال مىشود و به يک درجهی

باﻻتری از زيست اجتماعى دست مىيابد .ما اينجا با تعويض پارادايم هستىشناسى هم
مواجه مىشويم .در حالى كه نوع فويرباخى آن به انسان همانگونه مىنگرد كه وجود

دارد ،يعنى غير سوبژكتيو ،يعنى همان انسان مسيحى كه از طريق ايمانش با نوع ماهوی
بشر بيگانه شده است .پيداست كه از اين منظر انسان يک نقش منفعل دارد .اين همان
نگرشى است كه ما در زبان روزمرهی ايرانى به آن "خﻼيق هر چه ﻻيق" مىگوييم كه

مردم را به دليل انفعال و بىاعتنائى به وضعيت اجتماعى خود نكوهش كنيم .انسان اما

در پارادايم هستىشناسى ماركس ،منفعل محسوب نمىشود .به اين صورت كه ماركس

پراكسيس مولد )ابزار و تفكر( را جايگزين عوامل ناب طبيعى )داروينيسم( مىكند .از
Vgl. Feuerbach Ludwig (١٨٤١): ebd., S. ٣٠٦f.
Marx, Karl (١٩٥٨): ebd., S. ٧

١
٢

٢٦

٢٥

اشكال ايدئولوژيک كه انسانها از طريق آنها به اين نزاع آگاه مىشوند و به نبرد بر

بنابراين فلسفهی ماترياليستى فويرباخ با وجودی كه از طريق مشاهده و مستقيماً از

مىخيزند ـ تفاوت قائل شد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با همان ابعادی آشنا مىشويم

كه فلسفهی ايدهآليستى هگل و فلسفهی ماترياليستى فويرباخى برای درک آنها اصوﻻً

ناتوان هستند .به اين معنى كه هيچ كدام از آنها كليت را به صورت محصول فعاليت
موضوعيتيافته درک نمىكنند .در حالى كه فلسفهی ايدهآليستى هگل از منشأ مادی
خويش به كلى بى خبر است ،ماترياليسم فويرباخ اصوﻻً نقش ايدههای اجتماعى را جهت

دگرگونى "اوضاع موجود" انكار مىكند .اما از آنجا كه هستىشناسى ماركس از اولويت

ابژه عزيمت مىكند و كليت را در مد نظر دارد ،در نتيجه تمامى جوانب ابژكتيو و

سوبژكتيو را در نظر مىگيرد .به بيان ديگر ،مسئلهی ماركس فقط اين نيست كه
انسانها دين ،فلسفه و ايدئولوژی مىسازند ،بلكه اين هم است كه دين ،فلسفه و
ايدئولوژی از انسانها چه مىسازند .مسئلهی ماركس فقط اين نيست كه انسانها از

جامعه متكامل مىشود ،اما در مقايسه با فلسفهی ايدهآليستى هگل كه البته دچار

جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است ،يک عقبگرد محسوب مىشود .عقبگرد،

زيرا فويرباخ ديالكتيک را يک متدولوژی جهت تكامل يک دين اين جهانى مىشمارد و
روش نقد دين وی اصوﻻً تكامل ديالكتيک تئوری انتقادی با پراكسيس انقﻼبى را جهت

دگرگونى "اوضاع موجود" به "اوضاع مطلوب" مسدود مىسازد .از اين بابت ،ماركس

هم به درستى به فويرباخ انتقاد مىكند كه فلسفهی ماترياليستى وی برای درک معنى
فعاليت انقﻼبى ،عملى و انتقادی ناتوان است .به بيان ديگر ،روش "رئاليسم انقﻼبى"

نتيجهی آن انتقادی است كه ماركس بر هستىشناسى فويرباخ و هگل وارد مىآورد .به

اين ترتيب ،ماركس به "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى پى مىبرد و ديالكتيک آن را

به شرح زير برجسته مىسازد:

«انسانها طى توليد اجتماعى براى زندگى خويش وارد مناسبات ضرورى ،بخصوص و

طريق كار در كارخانه ،روند توليد را مىسازند ،بلكه اين هم است كه اين روند توليد از

مستقل از ارادهشان مىشوند) ،يعنى( مناسبات توليدی كه با درجهى معينى از رشد

تحت مقولهی "ازخودبيگانگى" مىيابيم .به اين معنى كه هر چه انسان بيشتر در روند

جامعه ،يعنى زيربناى واقعى آنرا مىسازند كه بنا بر آن ،روبناى حقوقى و سياسى بر پا

"انسانهای ديگر" و با "نوع ماهوی" خويش ازخودبيگانهتر مىشود ٢.به همين منوال

زيست مادى اصوﻻً موجب روند اجتماعى ،سياسى و ذهنى زندگى مىشود .اين آگاهى

انسانها چه مىسازد .ما طرح اين موضوع را در "جزوههای فلسفى ـ اقتصادی" ماركس

توليد ادغام شود ،به همان اندازه هم بيشتر با "فرايند كار"" ،تقسيم كار اجتماعى"،

نيروهاى مولد مادی مطابقت دارند .تمامى اين مناسبات توليدى ،ساختار اقتصادى

مىشود و آنان با اشكال بخصوص آگاهى اجتماعى متناسب هستند .شيوهى توليد

مسئلهی ماركس فقط اين نيست كه انسانها از طريق "كار موضوعيتيافته" اشيا مى-

انسانها نيست كه هستى آنها را ،بلكه برعكس ،هستى اجتماعى آنها است كه

انسانها چه مىسازند .اين همان موضوعى است كه ماركس در سرمايه از طريق مقوله-

خويش با مناسبات توليدى موجود يا با بيان حقوقى آن كه مناسبات مالكيتى است و در

سازند و خدمات اجتماعى و هنر توليد مىكنند ،بلكه اين هم است كه محصوﻻت كار از

ی "شىوارگى" به نقد آن مىپردازد .به اين معنى كه در جوامع مدرن سرمايهداری

محصوﻻت كار انسانى به صورت امور اجباری در آگاهى و حتا ضمير ناخودآگاه انسان-

ها نيز رسوخ كرده و به صورت يک قدرت مستقل بر روابط انسانها حكمفرمايى مى-
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

آگاهىشان را معين مىكند .نيروهاى مولد مادى جامعه در درجهى معينى از رشد
چهار چوب آن تا كنون عمل كردهاند ،در تضاد قرار مىگيرند .اين مناسبات كه از بطن

اشكال رشد نيروهاى مولد نتيجه مىشوند ،به رشد خود آنها زنجير مىبندند .سپس

يک دورهى انقﻼب اجتماعى فرا مىرسد .با تغيير زمينهی اقتصادى ،تمام روبنای عظيم
كندتر يا سريعتر دگرگون مىگردد .در نظارهی اينگونه دگرگونىها همواره بايستى

ميان دگرگونى مادى شرايط اقتصادى توليد كه به همان دقت علوم طبيعى قابل

اندازهگيرى است و دگرگونىهای حقوقى ،سياسى ،دينى ،هنرى و يا فلسفى ـ خﻼصه،

٢٨

٢٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه طرح هگل به سپهر استعﻼئى

كنند ،و سرانجام مسئلهی ماركس فقط اين نيست كه انسانها در نظام سرمايهداری

"اوضاع مطلوب" را به صورت ايدهآليستى برقرار مىسازد .بعداً طرح فويرباخ است كه

است كه ماركس در سرمايه از طريق مقولهی "بتانگاری كاﻻ" به نقد آن مىپردازد.

"اوضاع موجود" با "اوضاع مطلوب" را برقرار سازد ١.در برابر اين دو طرح ،ماترياليسم

كند و كاﻻ را چنان از توليدكنندگان مستقيم آن مجزا مىكنند كه كاﻻها به كلى مستقل

راه مىيابد و با منشأ مادی خويش به كلى بيگانه مىشود ،اما رابطهی "اوضاع موجود" با

البته از موجوديت واقعى و سپهر درونذاتى گزارش مىدهد ،اما بدون اين كه رابطهی
تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس كليت را مد نظر دارد كه هم از طريق نقد درونذاتى،

كاﻻ مىسازند بلكه اين هم است كه كاﻻ از انسانها چه مىسازد .اين همان مسئلهای

به اين معنى ،كه قانون ارزش تمامى كاﻻها را در بازار چنان قابل تعويض و يكسان مى-

به نظر مىآيند و انگاری كه خواص خود را به ناظر منعكس مىكنند ،در حالى كه اين
١

مناسبات ابژكتيو و متضاد ماترياليستى را در يک تئوری انتقادی و علمگرا بازتاب مى-

خواص محصول "كار موضوعيتيافته" است .به بيان ديگر ،ماركس فقط از تضاد

احساسى ،آرمانى و ايدئولوژيک را ضميمهی خويش مىسازد .به بيان ديگر ،ماركس از

گيرد .اين مقولهها اشكال ايدئولوژيک هستند كه به صورت "آگاهى از جهان وارونه"

دهد و نفى مىكند و هم از طريق ديالكتيک بخصوص خود نقد ايدههای اجتماعى،
طريق تكامل يک تئوری انتقادی و عملگرا به بهترين وجه ممكنه درگير يک نبرد

ايدئولوژيک پيرامون آگاهى از تضاد مىشود .اينجا منظور همان سپهری است كه خرد

سوژه از تضاد آگاه مىشود و تحت تأثير آن است كه به فعاليت سوبژكتيو ،يعنى
پراكسيس نبرد طبقاتى روی مىآورد.

ما مضمون روش "رئاليسم انقﻼبى" ماركس را به خوبى در "پيشگفتار نقد فلسفهی حق

هگل" مىيابيم كه به بهترين وجه ممكنه از خودانگاری فعاليت تئوريک ماركس

نيروهای مولد با مناسبات توليد سخن نمىگويد ،بلكه آگاهى از تضاد را هم در نظر مى-
مانع "خودآگاهى" انسانها مىشوند .به اين معنى كه تضاد به عنوان عامل ابژكتيو

دگرگونى و آگاهى از تضاد به عنوان عامل سوبژكتيو دگرگونى مكمل و ﻻزم و ملزوم

همديگر هستند .بنابراين ماركس دين ،ايدئولوژی و فلسفه را يک سری ظواهر حاشيهای

و بدون تأثير بر "حركت واقعى" نمىشمارد و ماترياليسم را دشمنانه در برابر ايدهآليسم
مستقر نمىكند.

حاﻻ اگر ما دو طرح ايدهآليستى هگل و ماترياليستى فويرباخ را در كنار هم قرار دهيم،

گزارش مىدهد .به اين صورت كه تئوری انتقادی و عملگرای وی كه البته از طريق

بعداً به مضمون نظريه ماركس نزديکتر شده و به تفاوت هستىشناسى اين سه طرح

متكامل مىشود و سپس به صورت جانبدار در كشمكش تئوريک پيرامون آگاهى از

و فويرباخ در برابر هگل ادعا داشت" :دانش انسان از خدا ،دانش انسان از خويش

نقد درونذاتى و نفىكنندهی زمينهی مادی متضاد كه وی آنرا "بعد منفعل" مىنامد،
تضاد شركت مىكند و سرانجام به يک پراكسيس انقﻼبى دامن مىزند .سوژهی
خودآگاه "انقﻼب نيازهای راديكال" پرولتاريا است ٢كه تحت تأثير اين تئوری از قدرت

بالقوه به قدرت بالفعل در مىآيد و "اوضاع موجود" را به شرح زير به "اوضاع مطلوب"

دگرگون مىسازد:

«همانگونه كه فلسفه در پرولتاريا تسليحات مادی خويش ،پرولتاريا در فلسفه

تسليحات ذهنى خويش را مىيابد ،و همين كه رعد تفكر اصولى به اين زمين سادهلوحه

متفاوت پى مىبريم .هگل مدعى بود" :دانش انسان از خدا ،دانش خدا از خويش است".

است ".در حالى كه هگل و فويرباخ هر كدام به شكلى رابطهی تئوری با پراكسيس را
قطع مىكنند ،بنا به استنتاج من ،ماركس روش "رئاليسم انقﻼبى" را به صورت

ديالكتيک تئوری با پراكسيس به شرح زير برقرار مىسازد:

«دانش انسان از خدا ،دانش انسان از خويش است ،همان دانشى كه انسان را از خدا بى

نياز و تبديل به آفرينندهی يک "جهان موضوعيتيافته" و يک نظم نوين ،يعنى استقرار
قلمرو آزادی مىسازد».

١

Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): ebd., S. ١٤٧
vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in:
MEW, Bd. ١, Berlin (ost), S. ٣٨٦
٢

١

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٨٦

٣٠

نتيجه:
همانگونه كه خوانندهی نقاد تا كنون دنبال كرده ،ماركس يک درک بسيار منسجم از

فعاليت تئوريک خود داشته است .وی برای تدوين سرمايه از روش نقد درونذاتى نفى-

كننده سود برد و از خود يک تئوری مجرد و انتقادی كه به صورت ميانگين مناسبات

٢٩

مردمى برخورد كند ،رهايى آلمانها به انسانها تحقق مىيابد ) (...تنها رهايى پراتيک و

ممكن آلمان ،رهايى از موضع تئوريک است كه انسانها را باﻻترين موجود برای انسان-

ها مىشمارد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا ديالكتيک يک تئوری

واقعى و متضاد جامعهی بورژوايى متكامل شده بود ،به جای گذاشت .افزون بر اين ،نقد

انتقادی و عملگرا را با پراكسيس آگاه و انقﻼبى برقرار مىسازد .همانگونه كه

است ،زيرا در سپهر ايدههای اجتماعى و در نبرد پيرامون كشف واقعيت دخالت و در

ديالكتيكى از دو منظر بازتاب يافته است .نخست به صورت توليد تئوری از پراكسيس

تئوريک ماركس از شيوهی مدرن توليد سرمايهداری ،يک تئوری دخالتگر و جانبدار

نقد ايدئولوژی به عنوان "آگاهى از جهان وارونه" شركت مىكند و از آنجا كه منجر به
خودآگاهى پرولتاريا و فعاليت سياسى جهت دگرگونى "اوضاع موجود" به "اوضاع
مطلوب" مىشود ،در نتيجه يک روش "رئاليسم انقﻼبى" است .بنابراين ما اينجا با يک

تئوری مواجه هستيم كه نه تشريح و نه توجيه مىكند و نه در پى منطقى ساختن جهان

وارونهی نظام سرمايهداری است .از آنجا كه تئوری انتقادی ماركس يک تئوری عمل-
گرا است كه جهت تبديل طبقهی كارگر از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل متكامل شده

است ،در نتيجه بﻼفاصله بر پراكسيس نبرد طبقاتى واكنش مىكند و از اين بابت،
ماركس هم به درستى فعاليت تئوريک خود را يک پراكسيس سياسى مىدانسته است.

نكتهی بعدی قابل تعمق ،رابطهی "اوضاع موجود" با "اوضاع مطلوب" در انديشهی

سياسى ماركس است .از آنجا كه ماركس از نقد درونذاتى و نفىكنندهی يک كليت

ديالكتيكى به سوی تكامل تئوری عزيمت مىكند ،در نتيجه نمونهبرداری را نيز اصوﻻً
جايز نمىشمارد .ما اين موضوع را در نقل قول از "پيشگفتار نقد فلسفهی حق هگل"

مشاهده كرديم كه ماركس مشخصاً از آلمان سخن مىراند ،زيرا برای وی تكرار

تجربيات انقﻼب فرانسه و تاريخ انگلستان در آلمان غير ممكن است .ماركس به اين
نتيجه از طريق تجربيات خود در دوران روزنامهنگاری رسيده بود كه بورژوازی آلمان

هابرماس نيز به درستى تشريح مىكند ،تئوری ماركس ،يعنى ماترياليسم تاريخى ـ
اجتماعى ،يعنى از واقعيت ابژكتيو بازتاب مىيابد و بعداً به صورت آگاهى تئوريک بر
٢

پراكسيس سياسى بازتاب مىيابد .به بيان ديگر ،ماركس تئوری را نه جهت تفسير

فلسفى ،تشريح جامعهشناسى ،توجيه اوضاع موجود و يا منطقى كردن جامعهی طبقاتى،

بلكه جهت دگرگونى انقﻼبى آن متكامل مىكند كه ما مضمون آنرا در تز يازده
فويرباخ ماركس به شرح زير مىيابيم:

«فﻼسفه تنها جهان را متفاوت تفسير كردهاند ،موضوع بر سر تغيير آن است».

٣

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

تاريخى ـ ديالكتيكى رابطهی فلسفه با فلسفه را قطع مىكند .به اين عبارت كه نقد وی
از يک فلسفهی نوين به فلسفههای موجود وارد نمىآيد .از اين پس ،ماركس با استناد

به "جهان موضوعيتيافته" و "حركت واقعى" كه محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى
سوبژكتيو است ،به نقد اقتصاد سياسى و تفكرات فلسفى روی مىآورد و از اشكال

استعﻼئى اسرار زدايى مىكند .از اين بابت ،پيداست كه چرا در آثار اقتصادی ماركس
عميقترين انتقادهای فلسفى يافت مىشود.

به دليل ضعف و به خصوص هراس از قيام پرولتاريا از وقوع انقﻼب ممانعت مىكند.

به بيان ديگر ،اگر قرار است كه يک تئوری انتقادی و عملگرا جهت خودآگاهى

پرولتاريا و برای سرنگونى نظام جمهوری اسﻼمى به وجود بيايد ،اين تئوری بايد از نقد
درونذاتى و نفىكنندهی كليت ديالكتيكى به خصوص ايران ،يعنى از نقد عوامل ابژكتيو

١

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

٣٢

٣١

دين اسﻼم استفاده مىشود كه البته مصداق تجربى آن تا كنون در ايران مشاهده نشده

مانند مناسبات متضاد سرمايهداری دولتى ،نظامى و تجاری كشور از يک سو و از نقد

ليبى ياد كرد كه نزد اين جماعت ماركسيست ـ لنينيست به اصطﻼح اصﻼحطلب برای

متكامل شود .به گمان من تنها يک چنين تئوری قادر است كه وحدت نيروهای

است .به همين منوال بايد از نمونهبرداری از وقايع "بهار عربى" و نتايج آن در سوريه و
آيندهی ايران نيز معتبر مىباشد.

بنابراين موضوع نقد اين نوشته به ماركسيسم ـ لنينيسم به اين شرح است كه آن

انرژی تئوريک كه اين ايدئولوژی آزاد مىسازد ،نه منجر به "نگريستن خردگرا" مىشود

و نه اصوﻻً با ديالكتيک تئوری با پراكسيس در مضمون ماركسى آن ارتباطى دارد.

پيداست كه تحت تأثير اين ايدئولوژی جريانهای كارگری ،كمونيست و سوسياليست
قادر نخواهند بود كه به يک وحدت سياسى دست بيابند و يک نقش مسلطى را در

پراكسيس نبرد طبقاتى بازی كنند .از اين بابت ،دوباره بر اين نكته تأكيد مىكنم كه ما
با حفظ انگيزهی مبارزه ،يعنى پاسداری از تاريخ جنبش كمونيستى بايد در انديشهی

سياسى خود و البته با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس تجديد

نظر كنيم.

عوامل سوبژكتيو مانند تاريخ ،فرهنگ و فلسفهی سياسى اسﻼميان از سوی ديگر،

كارگری و كمونيستى را به وجود بياورد و طبقهی كارگر را در پراكسيس سياسى از
قدرت بالقوه به قدرت بالفعل تبديل كند .اين روش تكامل تئوری كه ماركس آنرا در

اختيار ما گذاشته است ،به درستى مىتواند "رئاليسم انقﻼبى" ناميده شود .به بيان ديگر،
از منظر ماركس نه نمونهبرداری از وقايع تاريخى )كمون پاريس ،انقﻼب اكتبر( ممكن
است و نه هر ملتى محكوم به تكرار تجربيات ناگوار ملتهای ديگر مىباشد.

حال با يک نگاه اجمالى به سياستهای جريانهای ماركسيست ـ لنينيست به اصطﻼح

انقﻼبى بﻼفاصله تناقض فعاليت تئوريک آنها با تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس هويدا
مىشود .آن چيزی كه نظريهپردازان اين جريانها مىشناسند ،فقط نمونهبرداری برای

ايران است .يک طيفى از آنها از انقﻼب اكتبر و ديگری از انقﻼب چين نمونهبرداری
كرده كه با همان فلسفهی سياسى و شكل سازماندهى حزبى در ايران انقﻼب كند .اين

دو طيف بر خﻼف كشفيات تئوريک ماركس اصوﻻً مد نظر ندارند كه وقايع تاريخى

ادامه دارد!

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

يک چنين تمايلهايى را نيز نزد جريانهای ماركسيست ـ لنينيست به اصطﻼح

رفرميست )تودهای ،فداييان اكثريتى( مىبينيم كه از تمامى عالم برای ايران نمونه-

برداریهای حقوق بشری ،دموكراتيک و اقتصاد سياسى مىكنند .اما مشمئز كنندهترين
شكل از اين نمونهبرداریها آن وقايع سياسى بود كه بعداً منجر به فروپاشى شوروی و
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همان زمان رفسنجانى همراه با ديگر سران كشور در حال برنامهريزی ترور فعاﻻن

اپوزيسيون در تبعيد بود .يكى ديگر از اين نمونهبرداریهای بسيار ناجور كه ما نزد
جريانهای ماركسيست ـ لنينيست )سازمان كارگران انقﻼبى ـ راه كارگر( مىيابيم ،با

استناد به تجربيات "دينشناسى رهايىبخش" در آمريكای ﻻتين برای توجيه تحوﻻت
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در حالى كه كشورهای مدرن صنعتى همواره به شگرفترين پيشرفتها در علوم طبيعى
و توسعهی اقتصادی دست مىيافتند ،دولت قاجار هر چه بيشتر به ورطهی انحطاط

كشيده مىشد .از آنجا كه نفوذ و قدرت سياسى دولتها بستگى به توازن قوا دارد و
قدرت يكى ،نشانهی ضعف ديگری است ،در نتيجه هر چه دولتهای مدرن غربى در

تكامل علوم و در توسعهی اقتصادی موفقتر بودند ،به همان اندازه نيز حكومت قاجار

فرهنگ دينى و رئاليسم انقﻼبى ـ نقش فراروی از "خرد
استعﻼئى" در انديشهی سياسى كارل ماركس

١

برای ادارهی كشور ناتوانتر از گذشته به نظر مىآمد و به همان اندازه نيز دولتهای

روس و انگلستان بر سياست خارجى و داخلى كشور مسلطتر مىشدند .در حالى كه

برخى از روشنفكران مانند آخوندزاده و طالبوف دليل ضعف ايران را در اسﻼم و نقش
روحانيان در ساختار قضائى و آموزشى كشور مىديدند ،افرادی مانند ملكم خان و از
جمله استرآبادی )افغانى( دين اسﻼم را به صورت يک سنگر در برابر نفوذ دولتهای

كلونياليستى مىپنداشتند .با وجودی كه در اين دوران فقط يک درصد از مردم ايران با

سواد و اغلب آنها از قشر روحانيان بودند ،اما تأثير جنبش بابيه و مباحث روشنفكران

بر جنبش مشروطه غير قابل انكار است .البته اين جنبش نيز به اهداف خود نرسيد،

زيرا اين بار نيز روحانيان و درباريان به ائتﻼف رسيدند كه محصول آن آغاز سلطنت
رضا شاه پهلوی بود .از اين پس ،دولت مستقيماً وارد كارزار شد و ساختار نظام و كشور

را به كلى دگرگون ساخت .از جمله بايد از تحوﻻتى ياد كرد كه در قوهی قضائيه و
آموزش و پرورش كشور رخ داد .در حالى كه دست روحانيان از نهادهای اداری كوتاه
شد ،اما اسﻼم به عنوان دين رسمى كشور و استبداد دولتى همچون گذشته مانع

روشنگری در كشور مىشدند.

با يک نگاه اجمالى به تاريخ روشنگری ايران ،فاجعهی استقرار نظام جمهوری اسﻼمى در
كشور به مراتب بهتر قابل درک مىشود .از آن زمان كه ايران با دولتهای مدرن
مستقيماً تﻼقى كرد ،همواره جنبشهای دينى و اجتماعى به وجود آمدند و افراد
متشخصى به فكر دگرگونى وضعيت موجود كشور و رفع نقاط ضعف دولت مركزی
افتادند .شكست ارتش ايران در برابر قوای روسيهی تزاری و تجزيهی مناطق شمالى

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

جنبش بابيه بود .بابيان به درستى دليل نابسامانى اجتماعى و ضعف دولت مركزی را

در شريعت اسﻼم و نفوذ روحانيت شيعه مىديدند و از اين بابت ،نه به فكر تفسير و

تأويل قرآن بودند و نه موجوديت قشر روحانيت را برای جامعه ضروری مىشمردند.

هدف جنبش بابيه تعطيل كردن قرآن به عنوان وحى ازلى بود كه آنرا با ظهور امام
زمان و شريعت جديد موجه مىكرد .اغلب سركردگان اين جنبش از قشر تجار و
بازاری بودند كه با پيشرفت صنعتى در كشورهای غربى و كاﻻهای مرقوبى كه از طريق

از آن پس كه جنگ دوم جهانى آغاز شد ،ايران نيز تبديل به جوﻻنگاه قوای متفقين

شيوهی توليد مدرن سرمايهداری توليد مىشدند ،به خوبى آشنايى داشتند .با وجودی

فعال شدند .از جمله بايد از سازمان تروريستى فداييان اسﻼم ياد كرد كه به غير از

تأثير خود را بر دولت قاجار گذاشت و حكومت را مجبور به اصﻼحاتى كرد كه در

گشت .با سقوط حكومت رضا شاه و ضعف دولت مركزی ،محافل ارتجاعى دينى دوباره

كه جنبش بابيه از طريق ائتﻼف روحانيان و درباريان به خاک و خون كشيده شد ،اما

ترور چندين شخصيت سياسى يكى از برجستهترين چهرههای تاريخ روشنگری ايران،

زمان وزارت امير كبير رخ داد.

يعنى احمد كسروی را نيز به قتل رساند .به همين منوال بايد از تشكيل حزب توده در
اين دوران ياد كرد كه تحت تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و برای تحقق منافع
شوروی در ايران تأسيس شد .اين ايدئولوژی بنا بر يک تصور متافيزيكى از يک حركت
مادی و به اصطﻼح ابژكتيو و اجتناب ناپذير به سوی سوسياليسم نوع شوروی متكامل

 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "تفكر دينى و چپ سكوﻻر در ايران" كه از طريق "پژوهش جنبش-
های اجتماعى ايران" در تاريخ  ٥فوريه  ٢٠١٧در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.

٣٨
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بيسوادی و حق شركت زنان در انتخابات جايگاه اجتماعى روحانيان را متزلزلتر از

شده است .به اين صورت كه "احزاب برادر" تحت يک سياست جهانشمول موظف مى-

در برابر دولت موضع گرفت و هيئت مؤتلفه به ترور شخصيتهای سياسى دست زد،

سوی همكاری سياسى و اقتصادی با شوروی برانند .از اين منظر ديگر هيچ نيازی به نقد

گذشته مىساخت .از آن پس كه بخشى از روحانيان به پيروی از شيخ روحالله خمينى

شوند كه با در نظر داشتن موجوديت جهان دو قطبى ،سياست خارجى كشور خود را به

حسينيهی ارشاد تأسيس شد كه در آنجا يک تفسير مدرن از اسﻼم به عنوان آلترناتيو

دين و روشنگری نيست ،زيرا با تكامل زيربنا فرجام تمامى ملتها ورود به "اردوگاه

ايدئولوژيک موجه سازد .در حالى كه در آنجا اشخاصى مانند :شريعتى ،بازرگان و

افتتاح شد و اولين دبير كل آن ،سليمان ميرزا اسكندری ،از اشراف قاجار و يک مسلمان

در برابر "ارتجاع سياه و سرخ" متكامل شود و نظام شاهنشاهى را از منظر تاريخى و

مطهری افكار ارتجاعى خود را به خورد مردم مىدادند ،هرگونه انتقادی به نظام درباری

و روحانى كشور با تيغ سانسور و مشت آهنين ساواک مواجه مىشد .از جمله بايد از

انتشار كتاب " ٢٣سال" در لبنان ياد مرد كه امكان انتشار آن در ايران نبود ،با وجودی

كه نويسندهی آن ،على دشتى بر كرسى مجلس سنا نشسته بود .با در نظر داشتن اين
خفقان ،اتفاقى نيست كه روحانيان در برابر محمد رضا شاه تبديل به اپوزيسيون شدند و

به يک "توافق فعال" برای استقرار نظام جمهوری اسﻼمى در ايران دست يافتند.
پيداست كه اين "توافق فعال" نه نتيجهی خودآگاهى از هستى مردم ،بلكه كامﻼً

برعكس ،در فقدان خودآگاهى به وجود آمد .به اين عبارت كه فريب روحانى و
خودفريبى مردم به يک توافق رسيدند ،افكار عمومى را به وجود آوردند و انبوه مردم را
جهت تحقق اهداف فريبكار تحميق و فعال ساختند .اوج اين فاجعه در سياست حزب

توده مشاهده مىشود كه در رأس جريانهای ماركسيست ـ لنينيست و به بهانهی
مبارزه با امپرياليسم نه تنها به پيروی از "خط امام خمينى" روی آورد و خلخالى جﻼد

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

پرداز استقرار نظام جمهوری اسﻼمى در ايران شد.

١

هماكنون حدود  ٤٠سال است كه از تشكيل جمهوری اسﻼمى در ايران مىگذرد .با

وجودی كه رژيم در كشور همچون گذشته هر گونه انتقادی به دين و هر گونه تمايل

به روشنگری را در نطفه خفه مىكند ،اما در تبعيد و از طريق ابزار ارتباط جمعى

وضعيتى به وجود آمده است كه حكومت اسﻼمى را از تحميق افكار عمومى و سركوب

نقد دين و روشنگری عاجز مىسازد .آخرين اقدام جمهوری اسﻼمى صدور فتوای قتل
١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم
ـ لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه

سوسياليسم" است .به اين ترتيب ،اولين كنگرهی حزب توده با تﻼوت يک آيه از قرآن
مؤمن بود كه برای انجام فروع دين در مراسم حج نيز شركت مىكرد.

اين دوران مواجه با بحرانهای متعدد سياسى و اقتصادی بود .به اين عبارت كه در
فقدان يک قدرت مركزی و با حمايت نظامى شوروی جنبشهای خودمختار در

آذربايجان و كردستان به وجود آمدند .همزمان حزب توده موفق به مصادرهی جنبش
كارگری شد و آنرا جهت اهدای قرارداد نفت شمال به شوروی به انحطاط كامل
كشيد ١.اوج اين بحرانهای سياسى تجربهی ملى كردن صنعت نفت در دوران وزارت

مصدق بود كه البته اين بار نيز روحانيان با درباريان به ائتﻼف رسيدند و با حمايت

سياسى و مالى آمريكا كودتای  ٢٨مرداد را به راه انداختند .به اين ترتيب ،جبههی ملى

و حزب توده ممنوع شدند ،در حالى كه روحانيان دوباره به نهادهای اداری راه يافتند

كه در مبارزه با "سكوﻻريسم" و "كمونيسم" فعال شوند .به اين ترتيب ،استبداد و اسﻼم

هر گونه صدايى را كه تمايل به روشنگری داشت ،در نطفه خفه مىكردند.

البته چندی نگذشت كه ائتﻼف روحانيان با درباريان دچار بحران شد زيرا كشور ايران

از منظر اقتصادی و سياسى با كشورهای مدرن غربى در ارتباط بود و يا بايد به شيوهی
مدرن توليد و نظام بانكى سرمايهداری تن مىداد و يا اينكه انحطاط خود را تجربه مى-

كرد .از اين بابت ،دولت برنامهی اصﻼحات ارضى را تصويب و زمينهای مالكان بزرک

و اراضى اوقاف را به كشاورزان اهدا كرد .از اين پس ،استقﻼل روحانيان از دولت
مركزی با خطر جدی مواجه شد .هم زمان اصول "انقﻼب سفيد" مانند مبارزه با

١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته  -تاريخچه و تجربيات جنبش كارگرى در
ايران ) ١٣٢٠تا  ،(١٣٢٧در آرمان و انديشه ،جلد اول ،برلين ،صفحهی ٦٥ادامه ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩جنبش كارگرى در پرتو تودهايسم ،در آرمان و انديشه ،جلد هشتم ،برلين ،صفحه-
ی  ١٢١ادامه

٤٠

٣٩

دورهی اول از بديلسازی و تدارک ازخودبيگانگى در ايران مصادف با تأسيس

سلمان روشتى از طريق آيتالله خمينى در سال  ١٩٨٨ميﻼدی بود كه قاطعانه با

شاهنشاهى ساسانيان است .به اين صورت كه در اين دوران امپراطور بيزانس به دين

شكست مواجه شد .به اين ترتيب ،يک سری مكتوبات قابل مﻼحظه در نقد دين و

يكتاپرستى ساميان از مناسبات بردهداری رشد كرده است ،در نتيجه حاكميت بيزانس

اندركاران كه جان ،مال و وقت خود را در اين راه گذاشتند ،صميمانه سپاسگزاری كرد.

مسيحيت گرويد و اين دين را تبديل به ايدئولوژی دولت خود كرد .از آنجا كه

به يک مشروعيت بﻼمنازعهی دينى و ابزار مناسب حكومتى جهت تحميق مردم و
گسترش امپراطوری دست يافت .در برابر يكتاستايى ايرانيان از آن مناسبات جوامع
اشتراكى رشد كرده بود كه انسانها در آن آزاد بودند و مقبوليت حكومت مركزی

بستگى به فرهی ايزدی شاهنشاه داشت .ما اينجا با ايدئولوژیهای متفاوت مواجه مى-
شويم كه نتايج متفاوتى را به بار مىآورند .در حالى كه نقض عدالت و فقدان امنيت در
ايران باستان قيام مردمى را در برابر حاكميت موجه مىكرد ،امپراطور بيزانس تمامى

نكبت جهان واقعى را به ارادهی خدا جهت آزمودن مؤمنان نسبت مىداد و آنها را

سلب آزادی و اراده كرده و مطيع خود مىساخت.

بنابراين بحران ايدئولوژيک حكومت ساسانيان ،نظريهپردازان طبقهی حاكم را به چاره

انديشى وا داشت كه از طريق بديلسازی يک ايدئولوژی همسنگ را در برابر
امپراطوری بيزانس متكامل كنند .از جمله اقدام مانى بود كه تمايز زرتشتى ميان

سپندمينيو )انديشهی افزاينده( با انگرهمينيو )انديشهی كاهنده( را در نوع سامى آن

بديلسازی كرد .به اين عبارت كه وی از فن تأويل )مقايسهی تمثيلى( سود برد و اين
تناقض سپهری را به صورت تناقض روح با جسم در آورد .از اين پس ،شاهنشاه تبديل

به روح و مظهر نيكى شد و به يک مشروعيت بﻼمنازعهی دينى دست يافت ،در حالى

كه به مردم ذلت جسم و پليدی منسوب شد و آنها را تبديل به بندگان شاه كرد .اين-
جا بايد همچنين از آيين زوروانى ياد كرد كه در همين دوران متكامل شد .به اين

صورت كه يک خدای يكتا به نام زوروان در مضمون اديان سامى برای ايرانيان بديل-

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

آيين زرتشت انسانها از طريق گفتار ،كردار و رفتار نيک ،سپندمينيو را به يكتايى مى-
ايران ـ نقدى بر عوامل عينى و ذهنى رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسﻼم ،در آرمان و انديشه،
جلد نهم ،برلين

تاريخ فرهنگى ايران منتشر شدهاند كه بايد به حق از تمامى روشنفكران و دست
اما يک مسئله كه تا كنون در نقد فرهنگ دينى به درستى مورد توجه قرار نگرفته

است ،بديلسازی و تكامل اسطوره است كه منجر به تخليهی تاريخ فرهنگى و

ازخودبيگانگى خودكرده نسبت به "حركت واقعى" جامعه مىشود .پيداست كه هر چه

انسان بيشتر معطوف به اين بديلها شود و تحت تأثير اين اشكال اسطورهای قرار
بگيرد ،به همان اندازه نيز بيشتر با تاريخ فرهنگى خويش و پراكسيس جامعهی طبقاتى
بيگانهتر مىشود .انگيزهی بديلسازی تدارک ابزار حكومتى و به بيانى ديگر ،تكامل

ايدئولوژی است .يعنى آن جامعهای كه از تاريخ فرهنگى خود تخليه شده و تحت تأثير

اشكال اسطورهای و با بديلها قﻼبى و با هويتهای كذب زندگى مىكند ،برايش هم
ممكن نيست كه تجربيات تاريخى و فرهنگ خود را تبديل به موضوع نقد و بازنگری

انتقادی كند و همانگونه كه ماركس به درستى برجسته مىسازد:
«اولين شرط خردمندی نگريستن انتقادی به خويشتن است».

١

بنابراين آن جامعهای كه نسبت به تاريخ فرهنگى خود بى اعتنا است و نقدی بر آن

وارد نمىآورد ،پيداست كه خطاهای نسلهای گذشته را تكرار مىكند و از دام يک
قشر طبقهی حاكم به دام قشر بعدی آن مىافتد .تاريخ فرهنگى ايران مملو از اين

اساطير است و مانند يک دشت سحرآميز به نظر مىآيد .از جمله بايد از سه دورهی
متفاوت در تاريخ كشور ياد كرد كه مردم ايران را تحت تأثير بديلسازی و اشكال

اسطورهای قرار داد و با ايجاد يک هويت كذب دچار ازخودبيگانه خودكرده ساخت كه
عواقب آن تحوﻻت شگرف و دگرگونىهای عميق اجتماعى و فرهنگى در كشور بودند.

٢

١

Marx, Karl (١٩٥٧): Bemerkungen über die neueste preußische Zensurinstruktion, in:
MEW, Bd. ١, S. ٣ff., Berlin, S. ٦٠f.
 ٢من در اين نوشته تنها به صورت اجمالى ،فشرده ،جسته و گريخته به تحوﻻت فرهنگى و دينى در تاريخ ايران
رجوع مىكنم .البته من در جايى ديگر تاريخ فرهنگى ايران را به صورت مفصل و در كليت ديالكتيكى آن به بند نقد
درونذاتى كشيدهام كه توجه دوستان را به آن جلب مىكنم .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) (٢٠١٢فرهنگ يكتايى در

٤٢

٤١

خدمت خﻼفت اعراب در آمد ،از جمله بايد از تكامل دو فرقهی اصلى دين اسﻼم،

رسانند ،انگرهمينيو را به قهقرا مىرانند و از محصوﻻت فعاليت خويش در اين جهان

حالى كه ابوحنيفه خراسانى مؤسس فرقهی ظاهريه محسوب مىشود ،فرقهی باطنيه در

تميز دهند و عاقبت اعمال خود را در آخرت متحمل شوند .پيداست كه اينجا هم

يعنى فرقهی باطنيه و فرقهی ظاهريه ياد كرد كه از طريق ايرانيان متكامل شدند .در
مكتب حسن بصری و از طريق واصل بنعطا و عمرو بنعبيد ايرانى متكامل شد .به

همين صورت فرقهی اسماعيليه از طريق حسن صباح ايرانى در كشور رواج يافت.
شيعهی دوازده امامى نيز از طريق خاندان نوبختى ايرانىتبار تأسيس شد و به ابتكار

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

طوسى ايرانىتبار گردآوری ،منظم و منتشر شدند .همزمان شعوبيان اسطوری سياوش
را به ماجرای امام حسين در كربﻼ تزريق كردند و نحجالبﻼغه در همين دوران بود كه

لذت مىبرند ،اما در آيين زوروانى انسانها در تبعيت از روحانيت بايد ميان خير و شر

مانند اقدام مانى انگيزهی تأويل آيين زرتشت سلب خرد ،اختيار و اراده از انسانها و

تدارک انفعال آنها در برابر قدرت مركزی است .ما اينگونه از بديلسازیها را نيز به
خوبى در اوستای ساسانى )متأخر( مشاهده مىكنيم .به اين صورت كه عناصر آيين

يكتاپرستى ساميان در افكار ايرانيان باستانى تزريق مىشود .به اين ترتيب ،عبادت
جايگزين ستايش و پليدی منسوب به ذات زنانه مىگردد .در حالى كه ايرانيان باستانى

خودآزاری ،قربانى كردن و آزار حيوانات ،تقديس و نيرگ را عوامل كاهندگى مى-
شمردند ،اما آنها در اوستای ساسانى تبديل به فرايض غير قابل انكار ايمان دينى مى-

به نام امام على مدون و منتشر شد .در اين كتاب على مانند يک دولت مرد مدبر و

شوند .البته در برابر اين تمايﻼت ايدئولوژيک طبقهی حاكم مقاومت هم وجود داشت.

بالفطره مانند :خالد بنوليد قابل مقايسه است .به همين منوال همين شعوبيان بودند كه

قباد ساسانى بود .سرانجام قيام مزدكيان چنان دامنهای به خود گرفت كه شاهنشاه از

و با استناد به همين مغلطهی شعوبيان بود كه ابومسلم خراسانى به بغداد لشكر كشيد و

سركردگى وليعهد خود ،خسرو انوشيروان برنامهی قتل عام مزدكيان را ريخت و عملى

خردمند به نظر مىآيد ،در حالى كه وی از منظر وحشىگری تنها با يک جنايتكار

گرامر زبان عربى را درست و متكامل كردند ،به زبان عربى شعر گفتند و تاريخ نوشتند
خﻼفت امويان را سرنگون كرد .البته ابومسلم هم جذبهی رهبری و هم قدرت نظامى

آنرا داشت كه دوباره شاهنشاهى ايران را احيا كند .اما وی نه مىخواست و نه مى-
توانست از اسﻼم به عنوان يک ايدئولوژی مناسب حكومتى دست بشويد .از يک طرف،

اشكال متفاوت بديلسازی چنان فرهنگ ايران باستان را توخالى كرده بودند كه ديگر

هيچ تمايز محسوسى ميان آيين ايرانيان با دين اعراب مسلمان مشاهده نمىشد و از
طرف ديگر ،اسﻼم به قدرت بﻼمنازعهی خليفه چنان مشروعيت تام مىداد كه با

صرف نظر از آن توجيه قدرت مركزی به كلى غير ممكن مىگشت .به همين دﻻيل نيز

ابومسلم به سرنگونى خليفهی اموی بسنده و خﻼفت عباسيان را تأسيس كرد .اينجا

همچنين ضروری است كه از خاندانهای ايرانىتبار مانند :بوييان ،تيموريان ،صفاريان و
سامانيان ياد كرد كه به خﻼفت عباسيان تن دادند ،با وجودی كه قدرت نظامى

سرنگونى آن و احيا نظام شاهنشاهى در ايران را داشتند .از آنجا كه همهی آنها به
صﻼح خود مىديدند كه از اسﻼم به عنوان ابزار تحميق مردم و ايدئولوژی مناسب

از جمله بايد از جنبش مزدكيان ياد كرد كه مسئلهی اساسى آن فقدان فرهی ايزدی

هراس سرنگونى خود به آيين اين جنبش گرويد .البته چند زمانى نگذشت كه قباد به
كرد .به بيان ديگر ،قبل از اينكه ايرانيان جنگ را در برابر اعراب مسلمان ببازند ،از

طريق بديلسازی ،سلب هويت ،دچار تخليهی فرهنگى ،ازخودبيگانگى خودكرده و
بحران ايدئولوژيک شده بودند.

دورهی دوم از بديلسازی و تدارک ازخودبيگانگى مربوط به جنبش شعوبيه مىشود.
اين جنبش از طريق ايرانيان مسلمان در دوران خﻼفت امويان به وجود آمد .شعوبيان

با استناد به قرآن خواهان برابری تمامى مسلمانان بودند ،زيرا خلفای اموی ،تبار عربى
محمد و كﻼم عربى قرآن را نشانههای برگزيدگى اعراب جهت حاكميت بر جهان مى-

خواندند .از اين منظر ،ايرانيان مسلمان به عنوان ماولى و اهل ذمه ،بردههای آزاد شده
محسوب مىشدند و موظف به پرداخت جزيه بودند .طبقهی حاكم ايرانى كه پس از

سلطهی اعراب اسﻼمى بر كشور فروريخته و امتيازهای سياسى و منزلت اجتماعى خود

را از دست داده بود ،در نتيجه برای كسب جايگاه گذشتهی خود به زودی به اسﻼم
گرويد و در مقام دبير ،مترجم ،نديم ،خراج دار ،مرزبان ،سواركار و از جمله فقيه به

٤٤

٤٣

حاكميت روحانيان بر كشور تنها زمانى تضمين مىشود كه تمامى ابتكارات انسانى و

حكومتى سود بجويند ،در نتيجه به مقام اميراﻻمرا رضايت دادند و خراجپرداز خلفای

آنجايى كه دين اسﻼم نه حظور تاريخى داشته است و نه اصﻼً موضوع به آن مربوط

همچنين حاكميت اعراب مسلمان بر ايران مقاومت هم به اندازهی كافى وجود داشت.

از مصادرهی حافظ از طريق آيتالله مطهری و مصادرهی كوروش هخامنشى

ابىطالب از طريق سرداران ايرانى مانند :بهزاد نهاوندی ،سيروس همدانى و بهمن

فعاليتهای اجتماعى تحت قدرت ذهنى و نظارت آنها برنامهريزی و متحقق گردند و

مىشود ،در نتيجه روحانيان و اسﻼميان اقدام به مصادرهی آن مىكنند .برای نمونه بايد

)ذوالقرنين( از طريق مهدی خزعلى ياد كرد .اين مصادرههای ناجور در حالى صورت

مىگيرد كه نه انديشهی حافظ و نه خدای كوروش )مزدا( با اديان سامى رابطهای

داشتهاند.

از آنجا كه تاريخ فرهنگى ايرانيان با استفاده از اين شيوههای ناجور تخليه شده است،
در نتيجه اپوزيسيون جمهوری اسﻼمى هم در همان بستر مشترک فرهنگى كه روحانيان

به وجود آوردهاند ،فعال مىشود و به بديلسازی روی مىآورد .برای نمونه مرضيه به

امكلثم ،شجريان به پاواروتى ،سروش به لوتر و اميرانتظام به مندﻻ ايران تبديل مىشوند
كه يک هويت اسطورهای بيابند و انسانها را تحت تأثير خود قرار دهند .انگاری كه

خود اين افراد فاقد تاريخ مستقل و يک هويت مشخص هستند و تنها از طريق بديل-

سازی با آن اشخاصى كه ايرانيان به مراتب كمتر مىشناسند ،است كه آنها به يک
منزلت قابل مﻼحظه و در شأن خود دست مىيابند .با همين منظور بود كه اكبر گنجى

عباسى شدند .البته در برابر اين بديلسازیها ،توخالى كردن تاريخ فرهنگى ايرانيان و

برای نمونه سه تن از خلفای مسلمانان مانند :عمر بنخطاب ،عثمان بنعفن و على بن-
جازويه ترور شدند .به همين صورت بايد از مقاومت نظامى خرمدينان ياد كرد كه تا

اواخر خﻼفت عباسيان به طول انجاميد .سركردهی اين جنبش بابک نام داشت كه در

سنت مزدكيان و با استناد به يک تفسير از خرمه )همسر مزدک( در برابر اعراب
مسلمان مقاومت مىكرد .وی سرانجام از طريق افشين سامانى ايرانىتبار فريب خورد و

به اسارت وی در آمد .از آن پس كه بابک به قتل رسيد ،جنبش خرمدينان چنان
پراكنده و ضعيف شد كه قوای نظامى خليفه آنرا به كلى و به راحتى منهدم كرد .البته

اينجا همچنين ضروری است كه از مقاومت فرهنگى زنديكان و از جمله ابنمقفه

ايرانىتبار ياد كرد كه همگى از طريق خلفای عباسى قلع و غم شدند و سرانجام بايد از

آن مقاومت گستردهی فرهنگى مردم ايران ياد كرد كه شاهنامهی فردوسى تبديل به

مظهر آن شد.

دورهی سوم از بديلسازی و تدارک ازخودبيگانگى مربوط به دوران معاصر مىشود.

نيز جهت تخليهی اپوزيسيون راديكال و انقﻼبى ،خود را به صورت گاندی ايران بديل-

همين جمهوری اسﻼمى يكى از مسخرهترين بديلسازیها است .در حالى كه در نظام

غذا وادار به اصﻼحات كند .وی حتا يک فراخوان به اعتصاب غذای عمومى داد و يک

در شكل اسﻼمى آن روحانيت با استناد به شريعت قوانين را تفسير و مصوب مىكند .از

سازی كرد .به اين صورت كه وی مىخواست جمهوری اسﻼمى را از طريق اعتصاب
سری انسانهای نادان و مأيوس نيز از وی پيروی كردند .اما از تمامى اين بديلسازیها
مشمئزكنندهتر ،اين رفسنجانى بود كه به صورت گورباچوف ايران بديلسازی شد .اكثر

فعاﻻن اين جريان تودهای و فدايى اكثريتى بودند كه پس از فروريزی ديوار برلين به

صورت مازاد "اردوگاه سوسياليستى" به سوی منطقهی غربى شهر سرازير شدند .با

وجودی كه شهر برلين تا اين زمان يكى از چپترين شهرهای تبعيديان ايرانى بود ،اما
چندی نگذشت كه اين جماعت با همكاری چند تن از فعاﻻن سابق كنفدارسيون آنرا

به يكى از راستترين شهرها تبديل كردند .در حالى كه هنوز مدت زمانى از قتل عام

زندانيان سياسى در ايران نگذشته بود ،برلين تبديل به مكانى برای تبليغات اصﻼحات

جمهوری سرچشمهی قانون خرد بشری و جمهوريت به معنى قانونگذاری ملت است اما

آنجا كه اسﻼم هويت دولت و تاريخ فرهنگى كشور را مىسازد ،در نتيجه تمامى

ابتكارات انسانى ،جنبشهای اجتماعى و حتا ابزار روزمرهی زندگى مردم بايد منطبق با
دين اسﻼم شوند كه مبادا يک حوزهی مستقل از نظارت روحانيان به وجود بيايد .برای
نمونه هنر ،تمدن ،روشنفكر ،دانشگاه ،علوم انسانى ،فلسفه ،فمينيسم ،ماركسيسم ،شورای

كارگری ،جامعهی مدنى ،حقوق بشر و اينترنت در ايران تحت دين رسمى و قوانين
شرعى قرار گرفته و به اصطﻼح اسﻼمى شدهاند .پيداست كه اين نمونه از بديلسازیها
كه در دوران معاصر مشاهده مىشوند ،مانند دوران قبل از اسﻼم و دوران شعوبيان در

كمال آگاهى و جهت تدارک يک ابزار حكومتى به وجود آمدهاند .به اين صورت كه

٤٦

٤٥

قابل مﻼحظهی چپهای ايرانى اصوﻻً با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس

اقتصادی رفسنجانى و "انتخابات آزاد" در ايران شد .يكى از فعاﻻن اين جريان نوری

و انقﻼبى وی را از منظر ديدگاهای غير ماركسى انگلس متأخر ،لنين ،استالين ،تروتسكى،

بديلسازی به صورت حماقتخودكرده آشنا مىشويم .به اين دليل كه بنا بر تحقيقات و

به كلى بيگانه هستند و اگر هم احياناً به آثار ماركس رجوع مىكند ،اما تئوری انتقادی
مائو و حكمت مىفهمند .به بيان ديگر ،چپ ايرانى نه تنها با تاريخ فرهنگى خود و تاريخ

دهكوردی نام داشت كه بعداً در رستوران ميكونوس ترور شد .ما اينجا با عواقب
حكم دادگاه ميكونوس ،رفسنجانى در تدارک تمامى ترورهای داخل و خارج از كشور

جنبش كارگری كشور به كلى بيگانه است ،بلكه تحت تأثير بديلها و اساطير

دخيل بوده است .به بيان ديگر ،در همان زمان كه نوری دهكردی ،رفسنجانى را به

اجمالى به انواع و اقسام رهبرهای خودخوانده و هويتهای قﻼبى لنينى است كه نتايج

انداخت ،رفسنجانى تدرک قتل وی را مىديد .افسوس كه اين سناريو تراژيک به

خودساخته به كلى با پراكسيس نبرد طبقاتى ازخودبيگانه شده است .تنها با يک نگاه

صورت گورباچوف ايران بديلسازی مىكرد و برای وی تبليغات سياسى به راه مى-

مخرب روش بديلسازی به درستى در ميان چپهای ايرانى عريان مىشود .اما زشت-

همينجا خاتمه نمىيابد ،زيرا هماكنون برخى از فعاﻻن سياسى برلين در فكر بديلسازی

حكمت را "ماركس زمان" خواند ،انجمن ماركس و حكمت تأسيس و هفتهی حكمت

قبر وی به سوی يادبود لوكزامبورگ پياده روی كرده و در مسير راه ميتينگ نيز برگزار

ترين بديلسازی را حزب كمونيست كارگری انجام داد ،زمانى كه زندهياد منصور

برگزار كرد .اوج اين بديلسازی مسخره و حماقت خودكرده خاكسپاری منصور حكمت
در نزديكى آرامگاه ماركس بود .از آن پس كه حزب كمونيست كارگری منشعب و
دعوا بر سر حق انتشار آثار حكمت گشوده شد ،همسر وی ،آذر ماجدی نيز به صورت

"انگلس زمان" بديلسازی شد .يعنى همانگونه كه نزديکترين دوست ماركس ،يعنى

انگلس حق انتشار آثار وی را به دست آورده است ،آذر ماجدی نيز تنها انسان دارای
صﻼحيت جهت انتشار آثار حكمت است.

بنابراين انسان دينى در همان بستر مشترک تاريخ و فرهنگى فعاليت مىكند كه

روحانيان و طبقهی حاكم برايش تدارک ديده است .به بيان ديگر ،دينى بودن محدود

نوری دهكوردی به صورت روزا لوكزامبورگ ايران هستند .به اين صورت كه از سر

مىكنند .تنها يک مقايسهی اجمالى ميان آثار نوشتاری و ميراث سياسى لوكزامبورگ با

اهداف و نوشتههای نوری دهكردی به وضوح روشن مىسازد كه اين بديلسازی تا چه

اندازه ناشيانه و مسخره است.

البته ما تأثيرات مخرب اين بديلسازیها و ازخودبيگانگى با جنبش واقعى را به كرات
ميان جريانهای چپ مىيابيم .برای نمونه زنده ياد تراب حقشناس امام حسين را به

صورت چگوارای ايران بديلسازی مىكرد .اما چگوارا يک انسان مدرن،

انترناسيوناليست و پزشک بود كه در پى رهايى انسانها جانفشانى كرد ،در حالى كه
حسين يک موجود قرون وسطائى ،بردهدار بود كه برای مقام خﻼفت و تقسيم بيتالمال

به نماز خواندن ،روزه گرفتن و حج رفتن نمىشود كه البته از اين انواع و اقسام انسان-

جان خود را از دست داد .به اين ترتيب ،بخش اعظم ازخودبيگانگى چپ ايرانى با تاريخ

شهر برلين يكى از چريک فدايى اقليتى چندين بار به زيارت مكه رفته است كه حاجى

بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با روحانيان اسﻼمى فعاليت مىكند ،بلكه و همچنين به

های اسﻼمزده نيز به اندازهی كافى در ميان چپها وجود دارند .برای نمونه از همين
شود ،كادر حزب كمونيست ايران به فرقهی علىالهى پيوسته است ،هوادار قصم خورده-

و فرهنگ خويش ازخودبيگانگى خودكرده است .البته نه تنها به اين دليل كه در يک

اين دليل كه از تاريخ خود اسطوره و حماسه مىآفريند .برای نمونه حماسهی سياهكل و

ی فدايى حاضر نيست كه دربارهی سكوﻻريسم بحث كند ،اما همزمان تدارک برگزاری

اسطورهی حميد اشرف از اين دست هستند .هم زمان بايد از اساطيری ياد كرد كه به

"يا الله" اعﻼم مىكند ،در حالى كه اغلب كمونيستهای ايرانى هنوز كه هنوز است ،به

چپهای ايران رايج هستند و منجر به هويت كذب فعاﻻن سياسى مىشوند .البته

مراسم عرفانى را مىبيند ،فعال "راديكال فمينيست" ورود خود را به يک جمع با گفتن

دنبال يک "آخوند خوب" مىگردند .از جمله بايد از فعال سياسى و با سابقهی چپ،

صورت انقﻼب اكتبر ،انقﻼب چين ،مبارزات ضد امپرياليستى و جنبش فلسطين در ميان

مسئلهی ازخودبيگانگى خودكرده فقط محدود به پراكسيس نمىشود زيرا همواره تحت

تأثير شناخت تئوريک است كه فعاليت سياسى شكل مىگيرد .به اين صورت كه اكثر

٤٨

٤٧

فقيه و قوانين شرعى دوباره زنده خواهند كرد .به اين دليل كه دين اسﻼم از يک سو،

محمد رضا شالگونى ياد كرد كه با صدور يک اعﻼميه از عزاداری خود برای آيتالله

يک ابزار بسيار مناسب حكومتى برای تحقير ،تحميق و سركوب انسانها است و از

سوی ديگر ،شيعهی دوازده امامى محصول فعاليت آگاه و ايدئولوژيک همين طبقهی
حاكم است كه آنرا از منظر تحقق منافع مادی و جهت حفاظت از جايگاه اجتماعى

خود متكامل كرده است .بنابراين مخاطب اين نوشته تنها كسانى هستند كه خود را
چپ مىدانند و جهت رهايى طبقهی كارگر فعاليت سياسى مىكنند .اما از آنجا كه

آنها در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقهی حاكم و تحت تأثير افكار

متافيزيكى و اسطورهای فعاليت مىكنند ،در نتيجه نه توجهای به پراكسيس نبرد طبقاتى

و سوژهی خودآگاه و انقﻼبى دارند و نه قادر به ارزيابى و بازنگری انتقادی فعاليت

تئوريک و پراكسيس سياسى خود جهت تكامل يک فرهنگ مدرن و متقابل هستند.
محصول ازخودبيگانگى خودكرده چشمپوشى از خردمندی است و آن كسى كه خردمند

نيست ،يک نقش مؤثر در پراكسيس سياسى بازی نمىكند ،از دام اين قشر از طبقهی
حاكم به دام قشر بعدی مىافتد و به معنى انقﻼب و سوسياليسم دست نمىيابد.

منتظری پرده برداشت.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما در ميان چپها با يک مجموعه از
انسانها سر و كار داريم كه نه تنها درک و زبان روزمرهی آنها از دين اسﻼم پاكيزه
نشده است ،بلكه تحت تأثير افكار اسطورهای ،متافيزيكى و آن جهانى فعاليت سياسى
مىكنند .بنابراين زمانى كه زندهياد خسرو گلسرخى در دفاعيات خود در برابر بيدادگاه

نظامى مىگويد" :من از عدل امام على به سوسياليسم رسيدم" ،ايشان از يک بستر
مشترک تاريخى و فرهنگى با روحانيان گزارش مىدهد كه بديلسازی و توخالى شده

است .وی همچنين از وضعيت ازخودبيگانهی خود گزارش مىدهد ،زيرا وی نه از
پراكسيس نبرد طبقاتى و "حركت واقعى" ،يعنى نه از نقد "جهان موضوعيتيافته" بلكه
از طريق اسطوره و اوهام به سوسياليسم رسيده است .پيداست كه آن جامعهای كه
دچار فريب و خودفريبى شده است و تحت تأثير اشكال اسطورهای و متافيزيكى و با

هويت كذب فعاليت مىكند ،توان مقاومت در برابر جريانهای ارتجاعى را نيز ندارد و

پيداست كه دليل ورشكستى موجود و خطر انحطاط چپ ايران را بايد در سپهر

زمانى هم كه قيام مىكند ،بعداً با مقدار كم و بيشى از مقاومت به راحتى به كودتا و

است كه پراكسيس سياسى شكل مىگيرد و تاريخ فرهنگى مشترک با روحانيان و

ضد انقﻼب آخوندی در ايران ياد كرد كه همگى از اين دست هستند .همچنين

موجود استناد مستقيم به آثار ماركس و آشنايى با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى است

انتقادی اند و در همان بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با روحانيان و طبقهی حاكم

تئوريک ،يعنى در "ماركسيسم اسﻼمى" جستجو كرد زيرا تحت تأثير آگاهى تئوريک

طبقهی حاكم را موجه و بازسازی مىكند .به گمان من تنها راه برون رفت از بحران

كه ماركس اصول تئوريک آنرا در آخرين كشمكش با كتاب ماكس اشتيرنر با عنوان

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

ضد انقﻼب تن مىدهد .از جمله بايد از كودتای كميتهی آهنين ،كودتای  ٢٨مرداد و
پيداست كه آيندهی كشوری كه مردم آن فاقد آگاهى از هستى خود و فاقد يک هويت
كشور فعاليت مىكنند ،مىتواند فاشيسم هم بوده باشد.

البته در برابر اين بديلسازیها ،توخالى كردن تاريخ فرهنگى و توليد ايدئولوژی در

دوران معاصر مقاومت هم كم و بيش وجود دارد .اگر در دوران ايران باستان مزدكيان،

ماركس با ماكس اشتيرنر در دوران تحصيل خود در كلوپ دكترهای برلين آشنا شد.

خرمدينان و زنديكان بودند ،ما در عصر مدرن با اشكال متنوع مقاومت و از جمله

فراروی از فلسفهی هگل بود .در حالى كه هگل مسئلهی خودآگاهى را مختص به

ارگانيكش با يک طبقهی اجتماعى ،مخاطب مخصوص خود را هم دارد .بنابراين

وی نيز يكى از هگلىهای جوان سرشناس محسوب مىشد كه مانند ماركس در پى
فعاليت فكری سوژه و تكامل مفهوم ايدهآليستى مىكرد ،ماركس اما در رسالهی

دكترايش مسئلهی خودآگاهى را با رجوع به اتميسم اپيكور ماترياليست مستدل مىكند.

جنبش كارگری و فعاليت روشنفكران روبرو هستيم .منتها هر روشنفكری بنا بر رابطهی

مخاطب اين نوشته جريانهايى ناسيوناليست ،محافظهكار و ليبرال نيستند .اين جريانها

بدون ترديد دست از اسﻼم نخواهند شست و آنرا در شكل ديگری ،يعنى بدون وﻻيت

٥٠
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نتيجه فويرباخ هم ديالكتيک را تنها متدولوژی تكامل يک دين اين جهانى مىشمرد و

به اين معنى كه نه از طريق حركت تفكر ،بلكه در تصادم انسانها در جامعه است كه

رد مىكرد.

١

ماركس پس از مطالعهی كتاب "ماهيت مسيحيت" تحت تأثير مفهوم "نوع ماهوی

انسانى" و آتهئيسم فويرباخ قرار گرفت .اما آشنايى ماركس با فلسفهی ماترياليستى
فويرباخ بر خﻼف آن ادعايى كه انگلس دارد ،برای وی يک "ضربهی رهايى" نبود ٢.به

اين دليل كه ماركس قبل از فويرباخ در رسالهی دكترايش متوجهی جابجايى سوژه با
محمول در اشكال دينى و فلسفهی ايدهآليستى شده بود .به غير از اين ،همانگونه كه از

نامهی ماركس به آرنولد رويگه روشن مىشود ،وی فلسفهی فويرباخ را غيرسياسى و

نسبت به فلسفهی هگل فقير مىدانست .اما از تمامى اين دﻻيل مهمتر برداشت ماركس
از ديالكتيک بود .در حالى كه فويرباخ ديالكتيک و فلسفهی ايدهآليستى هگل را اصوﻻً
رد مىكرد ،ماركس اما همواره در آن واقعيتى را مىديد .به اين صورت كه ماركس

تحت تأثير فلسفهی هگل از رمانتيسم گسست و در نامهای كه از وی به پدرش به
جای مانده است ،از فلسفهی هگل به عنوان يک سخرهی غريب ياد مىكند كه با وجود
تنفر از آن همواره بيشتر به كامش كشيده مىشود .ماركس همچنين در جزوههای

١

آنها منظبط مىشوند و به خودآگاهى مىرسند .به بيان ديگر ،ماركس از همان بدو
فعاليت تئوريک خود و بر خﻼف مابقى هگلىهای جوان متمايل به ماترياليسم بود .يكى

ديگر از هگلىهای جوان لودويگ فويرباخ نام داشت كه جهت فراروی از فلسفهی ايده-

آليستى هگل به ماترياليسم روی آورد و در راستای تكامل يک "فلسفهی آتى" كتاب

"ماهيت مسيحيت" را مدون كرد .به نظر وی فلسفه نبايد از فلسفه بلكه از طبيعت،
يعنى از طريق مشاهدهی واقعيت ماترياليستى عزيمت كند و دوباره به طبيعت معطوف
شود.

از اين منظر ،فلسفهی ايدهآليستى هگل يک دين اين جهانى به نظر مىآيد كه در تداوم

دين مسيحيت متكامل شده است .ما اينجا با انتقاد به آكوموداتسيون هگل ،يعنى

هماهنگى دين با فلسفه مواجه مىشويم كه البته موضوع نقد تمامى هگلىهای جوان در

اين دوران بود .به اين ترتيب ،فويرباخ در نقد ماهيت مسيحيت بر جابجايى سوژه با ابژه
)محمول( تأكيد مىكند كه محصول آن ازخودبيگانگى است .به اين صورت كه انسانها
صفات ناب خود را به يک خدای تصوری نسبت دادهاند و در واقعيت از روحيهی خود

فلسفى ـ اقتصادی خود عظمت فلسفهی هگل را ستايش مىكند زيرا وی به مضمون

)محمول( يک خدا ساختهاند ،اما اين خدای خودساخته از انسانهای واقعى مستقل شده

مىآورد .منتها با اين انتقاد كه كار برای هگل تنها يک فعاليت ذهنى است ٣.به بيان

دينى قرار گرفته و با "نوع ماهوی انسانى" به كلى بيگانه شدهاند .در حالى كه فلسفهی

كار پى برده و به اين نتيجه رسيده است كه انسان از طريق كار ،خودش را به وجود
ديگر ،ماركس اينجا بر اين موضوع انگشت مىگذارد كه نه از طريق كار فكری بلكه از
طريق آن كاری كه با تفكر همراه است ،انسان خويشتن خود را به وجود مىآورد .به
اين ترتيب ،ابژه بر سوژه اولويت مىگيرد و از اين منظر ،ديگر اين آگاهى نيست كه

واقعيت را مىسازد ،بلكه واقعيت محصول فعاليت آگاه انسان است .ما اينجا با

دگرگونى حركت ديالكتيكى از شكل ايدهآليستى آن به ماترياليسم مواجه مىشويم .به
اين صورت كه انسان به صورت سوژهی آگاه و از طريق كار ،ابژه )طبيعت( را تبديل به

و از طريق كليسا چنان بر مؤمنان حكمفرمايى مىكند كه آنها تحت تأثير اين اشكال
ماترياليستى فويرباخ از مشاهدهی طبيعت عزيمت مىكند اما وی مفهوم "نوع ماهوی

انسانى" را نه از واقعيت اجتماعى ،بلكه با استناد به مفاهيم "خرد ،قلب و اراده" استنتاج
مىكند .ما اينجا با يک مفهوم ارزشمند و اسمى ،يعنى غير واقعى و ايدهآليستى مواجه
مىشويم .اين كشف به اصطﻼح فلسفى فويرباخ محصول روش شناختشناسى وی،
٢

يعنى "مشاهدهی حسى" است و از آنجا كه جامعهی خردمند ،سكوﻻر و آشتىيافتهی
هگل در واقعيت مشاهده نمىشد ،يعنى ايدهآليستى و محصول تفكر ديالكتيكى بود ،در

١

Vgl. Feuerbach Ludwig (١٨٤١): Das Wesen des Christentums, Leipzig
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
٢

١

Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur Dialektik,
Frankfurt am Main, S. ٣٤٠f.
٢
Sinnliches Anschauen

٥٢

٥١

يک تجريد كه دوباره اين چنين تثبيت و به صورت يک فعاليت مستقل] ،يعنى[ به

موضوع خود كرده و از يک طرف ،خود را در اين ابژه متحقق مىكند و يک موضوع

شكل مجرد و بى محتوا از آن فعاليت واقعى و زنده نيست ،از اين رو ،محتوای آن نيز

موضوعيت مىيابد .برای نمونه انسان )سوژه( از طريق "كار شكلدهنده" چوب درخت

صورت فعاليت اصوﻻً ]ذهنى[ متفكر مىشود .زيرا اين نفى كذايى چيز ديگری به غير از
تنها مىتواند يک محتوای ظاهری كه از طريق تجريد تمامى محتوای توليد شده از

محتوا بوده باشد .بنابراين آن محتوای كلى و مجرد ) ،(...اشكال تفكر ]يعنى[ مقولههای
منطقى هستند كه از روح واقعى و از طبيعت واقعى تكه و پاره شدهاند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،بنا بر نقد ماركس ،هگل خودآگاهى ،يعنى

روح انسان را جايگزين انسان واقعى كرده است .بنابراين در فلسفهی ايدهآليستى هگل
يک تجريد از انسان جايگزين تشخيص انسان واقعى مىشود و از اين بابت ،ماركس نيز
پرنسيپ و سوژهی فلسفهی هگل را دروغ مىنامد.

٢

از آنجا كه سوژهی هگل يک "موجود متفكر" است كه از طريق كار ذهنى خويشتن را
مىآفريند ،به خودآگاهى مىرسد و جهان واقعى را به وجود مىآورد ،در نتيجه از منظر
فلسفهی ايدهآليستى وی تاريخ انسان به صورت تكامل مجرد از آگاهى و خودآگاهى،

يعنى تكامل "روح جهان" تشريح مىشود .پيداست كه اينجا تاريخ خودآفرينى انسان از
طريق كار موضوعيتيافته به صورت تاريخ خودآفرينى از طريق روح فلسفى انسان كله
پا مىشود .بنابراين انتقاد فويرباخ به هگل ،يعنى جابحايى سوژه با ابژه )محمول( منطقى

و قابل قبول است و ماركس نيز در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی خود موازی با نقد دين
فويرباخ ،موضوع ازخودبيگانگى را به بند نقد مىكشد .به اين معنى كه هر چه انسان
روی آن خدايى كه خود ساخته است ،بيشتر حساب باز كند ،به همان اندازه نيز كمتر

از وجود خود بهره مىبرد و از "نوع ماهوی انسانى" خود نيز ازخودبيگانهتر مىشود .به
نظر ماركس ،روند كار و توليد نيز به همين صورت است .يعنى هر چه انسان بيشتر در

روند توليد ادغام شود ،به همان اندازه نيز كمتر از وجود خود بهره مىبرد و به همان

اندازه نيز بيشتر با ماهيت خود بيگانهتر مىشود .منتها ماركس اينجا چهار نوع
ازخودبيگانگى را از هم تميز مىدهد .اول ،ازخودبيگانگى انسان از كار است ،يعنى
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. ٥٧٧, ٥٨١

جديد را به وجود مىآورد و از طرف ديگر ،تحت تأثير محصول كار خود نيز

)ابژه( را تبديل به ميز )موضوع( مىكند .در اين روند از توليد انسان با آگاهى و با
پيروی از اصلوب زيبايىشناسى خود را به صورت سوژه در ابژه متحقق مىكند و

پيداست كه تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مىيابد ،يعنى تبديل به نجار مى-
شود .همچنين پيداست كه كار به عنوان فعاليت سوبژكتيو انسانى نه به معنى كار

صرف بدنى و نه محصول آن الزاماً مادی است .برای نمونه انسان )سوژه( از طريق كار

هنری و با استفاده از آلت موسيقى )ابژه( موزيک )موضوع( مىنوازد .در اين روند از

توليد انسان با آگاهى و با پيروی از نتهای زيبا ،خود را به صورت سوژه در ابژه
متحقق مىكند و تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مىيابد ،يعنى تبديل به

هنرمند مىشود.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما در هر دو حالت با فعاليت موضوعيت-
يافته و محسوس سر كار داريم و انسان ،طبيعت و جهان موجود و ابژكتيو نيز محصول
فعاليت آگاه انسان ،يعنى سوبژكتيو و موضوعيتيافته هستند .ما اينجا با مضمون
حركت ماترياليستى و ديالكتيكى از روند تاريخ نيز مواجه مىشويم و مشكل اصولى

ماركس هم با فلسفهی ايدهآليستى هگل مشخصاً در همينجا است .به اين صورت كه
هگل با جابجايى سوژه با ابژه )محمول( ،يعنى كلهپا كردن ديالكتيک منجر به رازآميزی
فلسفهی خود و آپريوريسم شده است .به بيان ديگر ،ماركس بر خﻼف فويرباخ هيچگاه

ديالكتيک را رد نكرد و در شكل ايدهآليستى آن نزد هگل همواره منطق جهان وارونه را
مىديده است .ما مصداق اين كشف فلسفى ماركس را در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی

وی مىيابيم .ماركس اين جابجايى سوژه با ابژه را مسبب آن مىداند كه هگل در
فلسفهی خود نه به انسان واقعى و مشخص ،بلكه به شرح زير تنها به تجريدی از انسان

دست مىيابد:

«بنابراين فعاليت پرمحتوا ،زنده ،محسوس و مشخص موضوعيتيابى خودكرده] ،يعنى

توليد انسان از طريق كار خود[ به صورت تجريد خالص و نفى مطلق آن در مىآيد،

٥٤

٥٣

در همين دوران اقامت ماركس در پاريس بود كه ماكس اشتيرنر كتاب "تنها كس و

كارمزدی به صورت يک طبيعت غير بر انسان تحميل شده است ،دوم ،ازخودبيگانگى

ساخته بود ،سرسختانه مواضع و ايدههای ليبراليسم را نمايندگى مىكرد .وی انگيزهی

سوم ،ازخودبيگانگى انسان از انسانهای ديگر است ،يعنى آن انسانى كه از جامعه مجزا

نهايت متفكر شود و به آن در واقعيت جامهی عمل بپوشاند .بنابراين اشتيرنر از فرديت

انسان بى خرد ،فاقد اراده و بى احساس شده است .نتيجهی كار از خودبيگانه هم

مالكيتش" را منتشر كرد .وی كه البته به هگلىهای جوان منسوب مىشد و نامى از خود
فعاليت فلسفى خود را در تحقق اين هدف مىديد كه فلسفهی انسان آزاد و خﻼق را در

به صورت يک اصل فلسفى عزيمت مىكرد و هرگونه مفهوم ،معيار و يا ارزشى را كه

فرای فرد قرار مىگرفت كه انسان را در تفكر و كردارش منظبط سازد ،منسوب به دين

كرده و محصول ازخودبيگانگى مىشمرد .وی با عزيمت از همين انديشهی ليبرال بود
كه نقش مفهوم در فلسفهی ايدهآليستى هگل را به شرح زير به باد انتقاد مىگرفت:

انسان از نتايج فعاليت اش است ،يعنى انسان تبديل به ابزار جهت توليد شده است،
و منزوی شده است و چهارم ،ازخودبيگانگى انسان از "نوع ماهوی انسانى" است ،يعنى
تشكيل مالكيت خصوصى است .به اين معنى كه انسانهای ازخودبيگانه به اين موضوع
پى نمىبرند كه محصول كار آنها به صورت مالكيت خصوصى مصادره مىشود.

١

پيداست كه از اين منظر آتهئيسم فويرباخ با كمونيسم ماركس به توافق مىرسند كه
محصول آن هم هومانيسم است .منتها با اين تفاوت كه فويرباخ شرط دگرگونى اوضاع

«صﻼح است كه مفاهيم همه چيز را معين و زندگى را تنظيم كنند] ،يعنى[ مفاهيم حاكم

موجود را در تغيير آگاهى و تشكيل سكوﻻريسم مىبيند ،در حالى كه ماركس شرط

]ديالكتيک[ را به هجويات كشانده و در نهايت اساس مفاهيم را به دگم كامل و

ماركس با يک سوژهی مشخص سر و كار داريم كه مانند سوژه در فلسفهی هگل

هستند .اين جهان دينى است كه هگل به آن يک بيان سيستماتيک داد ،وی در آن متد
سرسخت رسانده است .همه چيز در پيروی از مفاهيم مشتق مىشوند و انسان واقعى،
يعنى من مجبور مىشوم كه در پيروی از قوانين اين مفاهيم زندگى كنم .آيا ناراحت
كنندهتر از اين حاكميت قوانين مىتواند وجود داشته باشد و آيا مسيحيت از همان آغاز

اعتراف نكرد كه تنها مىخواهد حاكميت قوانين يهوديت را محكمتر سازد؟»

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،از اين منظر نه تنها فلسفهی ايدهآليستى

هگل ،بلكه آتهئيسم و هومانيسم فويرباخ و همچنين كمونيسم ماركس نيز دين و نشانه-
ی ازخودبيگانگى محسوب مىشوند .در حالى كه هگل در تداوم دين مسيحيت ،يعنى
مانند روحالقدوس به "ايدهی مطلق" يک نقش قدسى داده و آنرا به صورت آفريننده-

ی جهان واقعى و دميروژ در آورده است ،همين كار را نيز فويرباخ و ماركس با مفهوم

"نوع ماهوی انسانى" كردهاند .به نظر اشتيرنر اصوﻻً نمىتوان انسان واقعى )من
غيرماهوی( را از يک انسان تخيلى و قدسى )من ماهوی( مجزا كرد و انتظار داشت كه

انسان واقعى كه به اصطﻼح ازخودبيگانه است ،به سوی "من ماهوی" كه شكلى از دين
١

Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige und sein Eigentum, ٢. Auflage, Leipzig, S. ٩٩, und
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): ebd., S. ٢٢٧, Fn. ٥٧

دگرگونى را در خودآگاهى سوژهی انقﻼبى ،يعنى در پرولتاريا مىيابد .بنابراين ما نزد
مجرد ،يعنى روح و محصول تفكر نيست .به اين ترتيب ،ماركس روش نقد دين فويرباخ

را به نقد مالكيت خصوصى بسط مىدهد و در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی به شرح زير
هومانيسم را محصول ادغام آتهئيسم با كمونيسم مىخواند:

«) (...آتهئيسم از طريق فسخ دين و كمونيسم از طريق فسخ مالكيت خصوصى همراه با

خود هومانيسم وساطتشدهاند .تنها از طريق فسخ اين واسطه كه البته يک شرط
ضروری است ،خود به خود اثر مثبت آغاز مىشود ،يعنى هومانيسم مثبت».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا لغو دين و لغو مالكيت خصوصى
برابر با لغو آن اشكال ازخودبيگانه اند كه از مناسبات موجود پديد آمده و آنرا موجه

مىكنند .به گمان ماركس تنها از اين طريق است كه تحميق ،تحقير و انزوا انسانها

پايان مىيابند و انسان در جامعه رشد كرده و تبديل به "نوع ماهوی انسانى" مىشود.
بنابراين پيداست كه چرا ماركس تا اينجا انقﻼب تئوريک فويرباخ را ستايش مىكند و

وی را بنيانگذار علم واقعى و نظريهپرداز سوسياليسم مىخواند.

Vgl. ebd., S. ٥٢٠f.
Ebd., S. ٥٨٣

١
٢

٥٦

٥٥

ارواح ،مفاهيم و ارزشها آزاد سازد .به نظر وی ،انسان اصوﻻً هيچ نيازی به اينگونه

است ،سمت بگيرد .به نظر اشتيرنر كمونيستها نيز در نهايت مسيحى هستند ،زيرا

اشتيرنر مضمون ايدئولوژی ليبراليسم را برجسته مىسازد و با استناد به آن ماركس را

حالى كه مسيحيان انسانها را به رستگاری و آخرت وعده مىدهند ،اما بنا بر نقد

آموزشهای دينى ندارد و فقط كافى است كه خﻼقيت را بياموزد .به اين ترتيب،

به شرح زير به باد انتقاد مىگيرد:

«برای اينكه من كامﻼً به صورت انسان هويت بيابم ،شخصى اين درخواست را كشف و

طرح كرده است :من بايد يک "نوع ماهوی واقعى" شوم .برای نمونه ماركس ) .(...دين

انسانى تنها آخرين استعارهی دين مسيحى است .اين نزد ليبراليسم دين است ،زيرا
ماهيت من را از من جدا مىسازد و فرای من قرار مىدهد ،زيرا آن "انسان" را تا آن

اندازه ارتقاء مىدهد ،مانند :هر دينى ،خدا و يا بت خود را».

١

پيداست كه يک چنين نقدی برای ماركس بسيار گران تمام شده است .به اين دليل كه

وی از بدو فعاليت تئوريکاش از موضع آتهئيسم به نقد مسائل فلسفى و اجتماعى مى-
پرداخت .برای نمونه وی در رسالهی دكترايش از موضع پرومتهيوس كه از تمامى

خداها و هر خدايى متنفر بود ،به نقد فلسفه مىپردازد .بنا بر اساطير يونان باستان،

پرومتهيوس آتش را از عرش دزديد كه بر روی زمين خانه بسازد .به بيان ديگر ،وی

آنها انسان واقعى را قربانى تصوراتى مىكنند كه برای فرد به كلى بيگانه هستند .در
اشتيرنر ،معبد مقدس كمونيستها جامعه نام دارد .افزون بر اينها ،اشتيرنر در لغو
مالكيت خصوصى خشونتى را مشاهده مىكند كه نقد آنرا به كمونيسم به شرح زير

مستدل مىسازد:

») (...كمونيسم من را از طريق لغو تمامى مالكيت شخصىام تنها بيشتر در وابستگى به

كس ديگری عقب مىراند ،يعنى ]در وابستگى[ به عموم مردم يا تماميت ،و با وجودی
كه همواره گوشخراش به "دولت" مىتازد ،قصدش اين است كه خودش دوباره يک
دولت ،يک موقعيت ،يک وضعيت كه حركت آزاد من را كند مىكند] ،يعنى[ يک

ابرقدرت فرای من به وجود بياورد .كمونيسم در برابر آن فشاری كه من از طريق

مالكان ديگر متحمل مىشوم ،به حق مىشورد؛ اما آن خشونتى كه بر عموم روا مىدارد،

به مراتب هولناكتر است».

١

به اين ترتيب ،اشتيرنر كمونيسم را يک دين اين جهانى مىخواند كه در تداوم اديان

از ماورایطبيعت به جهانى واقعى و طبيعت معطوف شده است .به همين منوال،

ديگر برنامهی بندگى انسانها را مىريزد .به نظر وی انسان واقعى همين انسان

معنى كه تئوروس به عنوان نمايندهی شهرهای يونان باستان به دربار يكى از خدايان

رسيده است .در حالى كه انسان واقعى در ماهيت خود فرد است ،ليكن همواره اين

ماركس از مفهوم تئوری در مضمون اسطورهی يونانى تئوروس استفاده مىكند .به اين

فرستاده مىشود كه در آنجا رسم حكمت ،خردمندی و دانايى را بشناسد و بياموزد و

پس از بازگشت به شهر آنها را به صورت پراكسيس سياسى به كار بگيرد ٢.بنابراين
اتفاقى نيست كه ماركس اينجا هرگونه دوگانگى ميان تفكر )تئوری( و واقعيت
)پراكسيس سياسى( را "مدفوع فلسفى" مىخواند .وی همچنين در "پيشگفتار ـ نقد

خودپسند است كه در روند تاريخ از رئاليسم به ايدهآليسم و هماكنون به اگوئيسم
ارواح مقدس بودهاند كه انگيزهی سركوب و محدود كردن فرديت انسان واقعى را

داشتهاند .تنها تفاوتى كه تا كنون در روند تاريخ مشاهده مىشود ،به نظر اشتيرنر اين
است كه اين ارواح همواره فربهتر از گذشته گشتهاند .اگر مؤمنان مسيحى قبﻼً به

رستگاری و آمرزش وعده داده مىشدند ،هماكنون "جامعهی آشتىيافته" )هگل(" ،نوع

فلسفهی حق هگل" بر اين نكته تأكيد مىكند كه "پيششرط هرگونه نقدی ،نقد دين

ماهوی انسانى" )فويرباخ( و "كمونيسم" )ماركس( هستند كه از طريق مفاهيم

١

شوند .انگيزهی فعاليت فلسفى اشتيرنر به اين شرح است كه انسان را از سلطهی تمامى

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.

خردمندی ،اخﻼق شهروندی ،احساس انسانى ،همبستگى اجتماعى و غيره توجيه مى-

١

Stirner, Max (١٨٨٢): ebd., S. ٢٦٤, und
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در برابرش مىجنگد .با همين چيزهای پيشپا افتاده مىتوان غرضورزی وی را مردود

است ١".افزون بر اينها ،ماركس در مقام سردبير روزنامهی راين ،سانسور دولتى را به

كرد .اما ما بايد همچنين آن چيزی كه از پرنسيپ وی حقيقى است ،بپذيريم».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد در پيشنهاد انگلس مشاهده مىكند ،ما البته اينجا با سوژه

سر و كار داريم ،اما نه خبری از ابژه ،نه ازكار و نه از موضوع است .بنابراين حركت
انسان خودپسند به سوی انسان كمونيست را نمىتوان به صورت حركت ديالكتيكى

متكامل كرد .به بيان ديگر ،انگلس اينجا هنوز دچار "قلب انسانى" و فلسفهی

ماترياليستى و غيرديالكتيكى فويرباخ بود كه تا پايان عمرش نيز در اسارات آن گرفتار

مىماند .البته ماركس كتاب "خانوادهی مقدس" را با همكاری جانبى انگلس نوشت ،اما

اين طور به نظر مىرسد كه وی از وجود جزوههای فلسفى ـ اقتصادی ماركس بى خبر

بود و مشخصاً در همينجا است كه ماركس ديالكتيک هگل را بر پايههای واقعىاش

استوار مىسازد.

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

به احتمال زياد خود انگلس آنرا برای حفظ آبرويش و جهت مصادرهی ناجور تحقيقات

ماركس نابود كرده است .خوشبختانه نامهی بعدی كه انگلس در جواب ماركس مى-

نويسد ،موجود و به شرح زير به اندازهی كافى گويا است:

«آن چيزی كه مربوط به اشتينر مىشود ،با تو كامﻼً موافق هستم .وقتى كه برای تو

نوشتم ،با كمال خجالت هنوز تحت تأثير مستقيم كتاب ]اشتيرنر[ بودم .از وقتى كه

كتاب را كنار گذاشتم و بيشتر توانستم فكر كنم ،آن چيزی در نظرم است كه تو

درست مىدانى».

٢

بنابراين آن مسئلهای مهمى كه خوانندهی نقاد بايد همواره مد نظر داشته باشد ،اين

است كه انگلس همواره در جوار ماركس بنيانگذار ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى

شديدترين شكل ممكنه نقد مىكند و در جزوههای كريتسناخ و "نقد فلسفهی حق

هگل" استبداد دولت را به عنوان شكل دوگانهی جامعهی بورژوايى به باد انتقاد راديكال
مىگيرد .در حالى كه مواضع ماركس در مورد دين و استبداد به درستى روشن بود ،اما

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

متافيزيكى مىداد .از اين بابت ،انتقاد اشتيرنر به ماركس درست بود ،زيرا يک چنين

تعريف استعﻼئى از انسان منجر به دينسازی و توجيه تشكيل يک دولت استبدادی
مىشد .انگاری كه قرار است يک چنين دولتى بر فراز ملت قرار بگيرد و آنرا در

راستای "نوع ماهوی انسانى" و تشكيل همبستگى اجتماعى و كمونيسم آموزش و

پرورش دهد .همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،عاقبت يک چنين خطای

تئوريكى همان جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است كه فلسفهی ايدهآليستى هگل
نيز دچار آن بود .از آن پس كه كتاب اشتينر منتشر شد ،انگلس بﻼفاصله آنرا خواند

و در نامهای به شرح زير روش نقد آنرا به ماركس پيشنهاد كرد:

«ما آنرا نبايد كنار بگذاريم بلكه مستقيماً از آن به صورت بيان تمام و كمال بىپروايى

موجود بهره برداری كنيم و اينطور كه آنرا بچرخانيم و روی آن مدام بنا سازيم .به

اين ترتيب ،اگوئيسم به سر حد خود رانده مىشود ،چنان بىپروا و همزمان خودآگاه كه
خودپسند در غرضورزی خود يک لحظه هم نمىتواند پايدار بماند بلكه بايد بﻼفاصله

در كمونيسم واژگون گردد .البته اين يک چيز جزئى است كه به اشتيرنر اثبات شود كه
انسانهای اگوئيستاش ضرورتاً از فرط خودپسندی مجبور به كمونيست شدن هستند.

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

محسوب مىشود و اين موضوع كامﻼً نادرست است .پيداست كه يک چنين خطايى در
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

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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انسانهای دگم در برابر جهان قديمى خود مستقر مىشوند ،به جای اينكه به صورت

كمال آگاهى و كامﻼً مغرضانه و تنها جهت توجيه ماركسيسم ـ لنينيسم صورت مى-

به موضوع ،به واقعيت است .بنابراين مسئله فقط نسبت فلسفى انسانهای قديمى به

ممكن است .البته ماركس كتاب "ايدئولوژی آلمانى" را نيز با همكاری انگلس نوشت،

توليدكنندگان خود اين ]جهان[ حظور بيابند .بنابراين مسئله فقط بر سر نسبت آگاهى

جهان آنها است ـ به جای تاريخ قديمى ،تاريخ فلسفهی قديمى پا مىگذارد و آن-

جوری كه ماكس مقدس پس از هگل و فويرباخ تصور مىكند».

١

گيرد زيرا با استناد به تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس تكامل ايدئولوژی اصوﻻً غير

اما در همانجا نيز خطاهای فلسفى وی را تصيح كرد.

١

به اين ترتيب روشن مىشود كه چرا ماركس به عنوان متخصص ديالكتيک از پيشنهاد

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما نزد اشتيرنر نيز مانند هگل تنها با

انگلس پيروی نكرد و در "ايدئولوژی آلمانى" انسانشناسى فويرباخ را مانند "تنها كس"

دروغ است .انگاری كه دگرگونى قوای فيزيكى و اجتماعى كه البته با تكامل افراد همراه

ايدهآليست متكامل كرده است .اگر برای هگل ،تاريخ "روح جهان" از مسيحيت به

تجريدی از انسان روبرو هستيم و از اين بابت ،سوژهی وی )تنها كس ،اگوئيست( نيز
است ،به آنها مربوط نمىشود ٢.به اين ترتيب ،ماركس از انسانشناسى ايدهآليستى
فويرباخ كه انسان را "موجود حساس" مىشمرد ،عبور كرد و به مضمون انسان واقعى

به صورت "موجود فعال" دست يافت .به اين عبارت كه انسان از طريق كار و در تبادل

مادی با طبيعت ،نه تنها طبيعت بيرونى ،بلكه طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مى-
كند .به اين ترتيب ،ماركس بر اين نكته تأكيد مىكند كه؛

«هستى آگاهى را معين مىكند و نه آگاهى هستى را».

نزد اشتيرنر دچار توهمات بىگناه و بچهگانهای خواند كه هستهی فلسفى آنرا هگل
فلسفهی استعﻼئى و بعداً به فلسفهی درونذاتى وی انجاميده ،نزد فويرباخ بعد از تاريخ

مسيحيت و فلسفهی ايدهآليستى هگل ،فلسفهی آتى و انسانشناسى خودش قرار مى-
گيرد و به همين منوال نيز نزد اشتيرنر روند تاريخ از رئاليسم و ايدهآليسم به "تنها

كس" ،يعنى به اگوئيست ايشان رسيده است .به بيان ديگر ،اشتيرنر نيز مانند هگل و

فويرباخ واقعيت را از طريق آگاهى و نه از طريق فعاليت آگاه انسانها )پراكسيس( مى-
٢

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

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا افكار استعﻼئى هگل و
هگلىهای جوان را از عرش مفاهيم خودساخته متوجهی جهان واقعى مىكند .يعنى

همان جهانى كه انسانها به صورت محصول فعاليت آگاه خود ،يعنى در پراكسيس به

وجود آوردهاند .پيداست كه حركت جهان واقعى تحت تأثير ايدههای طبقهی حاكم

متحقق مىگردد ،البته فقط تا آن زمانى كه ازخودبيگانگى نيروهای مولد دوام بياورد .به

اين صورت كه آن طبقهی حاكم كه البته در روند تاريخ و از طريق تقسيم كار فكری از

كار يدی رشد كرده است٤،همواره بخشى از قدرت مادی خود را در اختيار كسانى مى-
گذارد كه قدرت ذهنى حاكميتاش را نيز به وجود بياورند .ما اينجا با نقش ايدئولوژی
١

Ebd., S. ١٢١
Vgl. ebd., S. ١١١f.
٣
Ebd., S. ٢٤٥
٤
Vgl. ebd., S. ٣١
٢

چنين برونو بائر را نوچههای هگل مىخواند ،زيرا همگى آنها تحت تأثير محمول و از

طريق روح ،واقعيت را مىفهمند ٣.به بيان ديگر ،با وجودی كه نقد اشتيرنر به مفهوم
"نوع ماهوی انسانى" فويرباخ وارد است ،اما خود وی نيز در تداوم فلسفهی ايدهآليستى

آلمانى دچار تصورات واهى است كه ماركس آنها را به شرح زير در "ايدئولوژی
آلمانى" به بند نقد مىكشد:

«) (...ما مشاهده مىكنيم كه ]اشتيرنر[ واقعيتها را كلهپا مىكند و اجازه مىدهد كه

تاريخ مادی از طريق تاريخ ايدهالى توليد شود ) (...ما از همان آغاز فقط باخبر مىشويم
كه انسانهای قديمى به اصطﻼح چه ديدی از جهان خود داشتند؛ آنها به صورت

١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران
"ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
٢
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche Ideologe, in: MEW, Bd. ٣, Berlin
(ost), S. ٢١٦f.
٣
Ebd., S. ٢١٨
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گونه تفسير كرده است ـ و نه فرجام نبرد طبقاتى از پيش معين شده است ـ انگاری كه

به صورت "زبان زندگى واقعى" مواجه هستيم كه ماركس آنرا به اين شرح زير در

منطق تاريخ جوامع انسانى را به صورت اجتناب ناپذير و ابژكتيو به سوی سوسياليسم

مىراند .در هر دو حالت خرد شكل استعﻼئى به خود مىگيرد كه نتيجهی آن بيگانگى

با "حركت واقعى" ،تفرقهی خودكرده و انفعال سياسى است .اما در واقعيت آن انسان-
هايى كه توليد و تبادل مادی خود را تغيير مىدهند ،تفكر و همچنين روش توليد تفكر

خود را نيز تغيير مىدهند و با استناد به آن است كه به نبرد طبقاتى روی مىآورند .ما

اينجا با سوژهی خودآگاه و انقﻼبى در مضمون ماركسى آن روبرو مىشويم كه تحت

تأثير يک تئوری انتقادی و عملگرا كه از نقد درونذاتى اوضاع موجود و از نبرد
ايدئولوژيک با طبقهی حاكم متكامل شده است ،به خودآگاهى مىرسد و از قدرت بالقوه

تبديل به قدرت بالفعل مىشود .پيداست كه كمونيسم هم محصول فعاليت آگاه انسان-
ها ،يعنى يک جنبش واقعى و نتيجهی پيروزی نبرد طبقاتى در پراكسيس است كه
ماركس جهت فراروی از "خرد استعﻼئى" گذشتهی خود آنرا به شرح زير برجسته

مىكند:

«كمونيسم برای ما يک وضعيت نيست كه بايد بر قرار گردد ،يک ايدهآل كه واقعيت

"ايدئولوژی آلمانى" به بند نقد مىكشد:

«آگاهى نمىتواند هيچگاه چيز ديگری به غير از هستى آگاه بوده باشد و هستى انسانها

در واقعيت روند زندگى واقعى آنها است .اگر در تمامى ايدئولوژی انسانها و مناسبات
آنها مانند سوراخ تاريک دوربين كله پا ظاهر مىشود ،اين چنين اين پديده به همان

اندازه از روند تاريخ زندگى آنها به وجود مىآيد ،مانند چرخش مستقيم فيزيک
موضوعات بر روی پردهی بينش چشم».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انسانها تحت تأثير ايدئولوژی است كه
هستى مادی خود را تجربه مىكنند .نفوذ ايدئولوژی بر افكار عمومى باعث مىشود كه
از يک طرف ،جهان وارونهی موجود كلهپا شده و برای انسانها كامﻼً منطقى به نظر

بيايد .اما از آنجا كه تضاد در نظام سرمايهداری درونذاتى است و طبقات متفاوت

منافع متضاد دارند ،در نتيجه پيداست كه از طرف ديگر ،آگاهى كارگران نيز از هستى

آنها رشد كرده و در برابر ايدئولوژی طبقهی حاكم مستقر مىگردد .ما اينجا با

ديالكتيک هستى با آگاهى و با پراكسيس نبرد طبقاتى در جامعهی بورژوايى سر و كار

به سوی آن سمت ]خواهد[ گرفت .ما كمونيسم را يک جنبش واقعى كه اوضاع كنونى

داريم و كارگران بنا بر هستى خود است كه در حال كشمكش و گذار از نظم موجود

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،كمونيسم اينجا از اشكال ايدهآلى و

بايد افكار عموی را به سلطهی خويش بكشد و كارگران را متقاعد سازد كه تداوم جهان

اوضاع موجود ،يعنى لغو قانون ارزش و كار مزدی ،فسخ مالكيت خصوصى و تقسيم كار

زمانى كامﻼً موفق است كه طبقهی كارگر را متفرق و منفعل سازد .اينجا فريب و

را فسخ مىكند ،مىناميم».

١

اتوپيک بيرون مىآيد و بر حركت واقعى جامعهی طبقاتى مستقر مىگردد .منتها فسخ
معمول و فراروی از بتانگاری و شئىوارگى ،يعنى پايان دادن به حاكميت سرمايه به

معنى استقرار يک نظام هولناکتر از گذشته ـ آنطور كه اشتيرنر پيشگويى مىكند و يا

آنطور كه بشريت به صورت نظامهای استالينيستى ،مائوئيستى و پلپوتيستى در تاريخ

خود تجربه كرده است ـ نيست .اين موضوع را ماركس در "ايدئولوژی آلمانى" و در

نقد اشتيرنر كه البته وی را اينجا سانجو نيز مىنامد به شرح زير مستدل مىكند:

Ebd., S. ٣٥

١

هستند .به بيان ديگر ،نقش ايدئولوژی توجيه و وساطت تضادها است ،يعنى ايدئولوژی
وارونهی سرمايهداری به نفع خود آنها است .بنابراين ايدئولوژی در كاربرد خود تنها
خودفريبى به وحدت مىرسند و موضوع ازخودبيگانگى به صورت ازخودبيگانگى

خودكرده بروز مىكند و مشخصاً در نقد كاربرد ايدئولوژی است كه ماركس از "تفرقه-

ی خودكردهی پرولتاريا" سخن مىگويد .بنابراين از منظر ماترياليسم تاريخى ـ

ديالكتيكى نه ايدئولوژی )دين ،فلسفه ،متافيزيک( دارای يک تاريخ و يا تكامل مستقل
٢

است ـ انگاری كه فلسفه با فلسفه سخن مىگويد و يكى دين را اينگونه و ديگری آن-
Ebd., S. ٢٦
Vgl. ebd., S. ٢٦f.

١
٢

٦٤

٦٣

انقﻼب چين و قيام كوبا نيست ،بلكه از نقد درونذاتى و نفىكنندهی آگاهى تئوريک و

«در دوران معاصر حاكميت مناسبات عينى بر افراد ،كوبيدن فرديت از طريق تصادف،

پراكسيس سياسى جامعهی موجود و "جهان موضوعيتيافته" متكامل مىشود .و از آن-

تندترين و جهانشمولترين شكل را گرفته است و بدين سان به افراد حاظر يک تكليف

نتيجه همانگونه كه ماركس نيز به درستى بر آن تأكيد مىكند ،نقد زمانى راديكال

افراد را بر تصادف و مناسبات مستقر سازد .آن ـ اينگونه كه سانچو تصور مىكند ـ

جا كه "جهان موضوعيتيافته" محصول فعاليت آگاه انسانها )پراكسيس( است ،در

است كه دست به ريشهها مىبرد و ريشه نيز همين انسان است كه علت و معلول

"جهان موضوعيتيافته" محسوب مىشود.
نتيجه:

هدف تدوين اين مقاله تأكيد بر آن عوامل تاريخى و فرهنگى است كه تا كنون مانع آن
شدهاند كه چپهای ايرانى يک نقش مؤثر سياسى در تحوﻻت كشور بازی كنند.

وضعيت چپ ايران را مىتوان به بهترين وجه ممكنه با عبارت" :پشت سر خراب ،در
جلو سراب!" بيان كرد .به اين صورت كه چپهای ايرانى وارث يک تاريخ فرهنگى

هستند كه چنان بديلسازی و تخليهشده است كه آنها را در نقد درونذاتى و نفى-
كنندهی آن جهت تكامل يک تئوری انتقادی و عملگرا و برای شركت در پراكسيس

نبرد طبقاتى ناتوان مىسازد .همين ناتوانى مضمن باعث مىشود كه اغلب چپهای
ايرانى چنان تحت تأثير آن تاريخ فرهنگى كه روحانيان و طبقهی حاكم برايشان به بار
آوردهاند ،قرار بگيرند كه يا آنرا به صورت عريان يدک بكشند و يا آنرا در اشكال

پوشيده دوباره بازسازی كنند .در هر دو حالت نتيجه يكى و آن "خرد استعﻼئى" است
كه محصول آن بيگانگى با "جنبش واقعى" و پراكسيس نبرد طبقاتى مىباشد .پيداست

كه تحت چنين شرايطى نه تكامل سوژهی انقﻼبى ممكن است و نه سوسياليسم يک

پروژهی واقعى محسوب مىشود.

در حالى كه اغلب چپهای ايرانى در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با روحانيان

و طبقهی حاكم فعاليت مىكنند ،اما از طرف ديگر ،تحت تأثير توهماتى نيز قرار دارند
كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم برايشان به بار آورده است .سرچشمهی اين

توهمات خطای فلسفى انگلس ،يعنى جايگزينى حركت ماده به جای حركت ايدهی هگل

است كه ما عواقب آنرا به صورت دسته گلهای تئوريكى مىيابيم كه وی در آثار
متأخر خود به آب مىدهد .به اين ترتيب" ،ماترياليسم ديالكتيكى" انگلس نيز مانند

كلى محول شده است ) (...كه به جای حاكميت مناسبات و حادثه بر افراد ،حاكميت

نمىخواهد كه "من تكامل بيابم" ،آن چيزی كه هر فردی تا كنون بدون نصيحت خوب

سانچو انجام داده است ،آن به مراتب بيشتر آزادی از يک روش معين از تكامل را
مقرر كرده است .اين تكليف كه از طريق مناسبات معاصر مقرر شده ،مصادف با تكليف

سازماندهى جامعهی كمونيستى است (...) .ما نشان داديم كه افراد معاصر بايد مالكيت
خصوصى را فسخ كنند زيرا نيروهای مولد و اشكال مبادله خود را تا اين اندازه تكامل

دادهاند كه تحت حاكميت مالكيت خصوصى به نيروهای مخرب تبديل و تضاد طبقات

به باﻻترين حد خود رانده شدهاند (...) .ما در پايان نشان داديم كه خود فسخ مالكيت

خصوصى و تقسيم كار بنا بر اتحاد افراد و زيربنای موجود نيروهای مولد كنونى و
مبادﻻت جهانى است .در جامعهی كمونيستى ،تنها جايى كه در آن تكامل آزاد و خﻼق

افراد حرف مفت نيست ،دقيقاً مشروط به پيوستگى افراد است ،يک پيوستگى كه بخشى
از آن در پيش شرطهای اقتصادی و بخشى از آن در همبستگى ضروری از تكامل آزاد

عموم و نهايتاً در روش فعاليت جهانشمول افراد بر زيربنای نيروهای مولد موجود

مستقر است .بنابراين اينجا موضوع بر سر افراد با يک درجهی تكامل تاريخى معين ،و

به هيچ وجه نه بر سر افراد اختياری و تصادفى است ،البته صرف نظر از ضرورت

انقﻼب كمونيستى كه خود آن يک شرط همگانى از تكامل آزاد افراد است .آگاهى افراد

از رابطهی متقابل خود نيز طبيعتاً به كلى جور ديگری ]است[ و از اين رو ،به همان

اندازه كمتر "پرنسيپ عشق" يا فداكاری همچون خودپسندی خواهد بود».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا ديگر با ترحم مسيحى،
خردمندی هگلى ،قلب و احساسات فويرباخى و ازخودگذشتگى و فداكاریهای اخﻼقى

سر و كار نداريم .اينجا نقطهی پايان حاكميت ارواح و خردهای استعﻼئى است .تئوری

انتقادی و عملگرای اين "جنبش واقعى" هم كپى شده از ناكجا آبادهای انقﻼب اكتبر،
Ebd., S. ٤٢٤f.

١

٦٦

منابع:

٦٥

فلسفهی ايدهآليستى هگل دچار جابحايى سوژه با ابژه و آپريوريسم مىشود .اينجا ديگر

فرقى ندارد كه يک نفر ماترياليست و يا اينكه ايدهآليست بوده باشد زيرا در هر دو

Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach und der Ausgang der
klassischen deutschen Philosophie, in MEW, Bd. ٢١, S. ٢٥٩f., Berlin
)(ost

واقعى" در پراكسيس سياسى است .نخست ازخودبيگانگى در نوع هگلى آن است كه

Engels, Friedrich (١٩٥٧): Briefe - Engels am Marx ١٩ Now ١٨٤٤, in:
)MEW, Bd. ٢٧, S. ١١f., Berlin (ost

خوانده و توجيه مىكند .به اين صورت كه تشكيل جامعهی آشتىيافته كه البته ايدهی

Engels, Friedrich (١٩٥٧): Briefe - Engels am Marx in Paris, ٢٠ Jan ١٨٤٥,
)in: MEW, Bd. ٢٧, S. ١٤f., Berlin (ost

شود .بعداً ازخودبيگانگى در نوع انگلسى آن است كه واقعيت موجود را به صورت

Feuerbach Ludwig (١٨٤١): Das Wesen des Christentums, Leipzig
Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur
Dialektik, Frankfurt am Main

حالت نتيجه مشابه و آن "خرد استعﻼئى" در آگاهى تئوريک و بيگانگى با "جنبش

واقعيت موجود را به صورت محصول تكامل مفهوم و حركت "ايدهی مطلق" خردمند
بسيار خوبى است ،اما فعﻼً غير ممكن و در نتيجه به يک آيندهی نامعلوم موكول مى-
محصول تكامل نيروهای مولد و حركت "مادهی مطلق" خوانده و توجيه مىكند .به اين

صورت كه تشكيل سوسياليسم كه البته ايدهی بسيار خوبى است ،اما فعﻼً غير ممكن و
در نتيجه به يک آيندهی نامعلوم موكول مىشود.

با يک نگاه اجمالى به فلسفهی سياسى تمامى جريانهای ماركسيست ـ لنينيست سراب

Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch philosophische Manuskripte (١٨٤٤), in:
)MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost

سوسياليسم آنها نيز به كلى عريان مىگردد .با وجودی كه بهانههای آنها متفاوت

– Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
)Einleitung, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost

است .برخى بر ضرورت رشد نيروهای مولد انگشت مىگذارند ،برخى عملى بودن

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

مبارزه ضد امپرياليستى اولويت داده و در پى وحدت با بورژوازی ملى و تحقق راه رشد

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche Ideologe, in: MEW, Bd.
)٣, Berlin (ost

فعﻼً نامناسب مىشمارند ،برخى از مرحلهی انقﻼب دموكراتيک سخن مىگويند و

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

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد چپهای ايرانى نيز سوسياليسم مانند

Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige und sein Eigentum, ٢. Auflage,
Leipzig

است ،اما همگى بر سر اين موضوع توافق دارند كه تشكيل سوسياليسم فعﻼً غير ممكن
سوسياليسم را در جهانى بودن انقﻼب جستجو مىكنند ،برخى هنوز كه هنوز است ،به
غير سرمايهداری هستند ،برخى سرمايهداری ايران را نامتعارف و طرح سوسياليسم را

پيششرط تشكيل سوسياليسم را در فعاليتهای صنفى و مدنى جستجو مىكنند.

جامعهی آشتىيافتهی هگل تبديل به يک ايدهی خوب خشک و خالى مىشود .ما اينجا

با "خرد استعﻼئى" سر و كار داريم كه جنبش كمونيستى را به ورطهی انحطاط مى-
كشد .اوج اين ازخودبيگانگى خودكرده در دوران قيام بهمن مشاهده شد كه حزب توده

در تئوری و در پراكسيس نقش ضد انقﻼب را بازی كرد.
ادامه دارد!

٦٨

٦٧
Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das
Kapital“, Berlin
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته  -تاريخچه و تجربيات جنبش
كارگرى در ايران ) ١٣٢٠تا  ،(١٣٢٧در آرمان و انديشه ،جلد اول ،برلين ،صفحهی ٦٥ادامه
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩جنبش كارگرى در پرتو تودهايسم ،در آرمان و انديشه ،جلد هشتم،
برلين ،صفحهی  ١٢١ادامه
فريدونى ،فرشيد ) (٢٠١٢فرهنگ يكتايى در ايران ـ نقدى بر عوامل عينى و ذهنى رويكرد
تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسﻼم ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران
"ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين

٧٠

٦٩

تحت هژمونى كشورهای سرمايهداری مستقر مىماند و يا به اجبار به سوی همكاری

سياسى و اقتصادی با شوروی رانده مىشد.

پس از فروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" عصر نوينى برای نبرد طبقاتى آغاز شد .از اين
پس ،سرمايهداری در جوار نظام پارلمانى و دموكراسى ،پرچم اقتصاد سياسى

نئوليبراليسم را بر افراشت .در حالى كه از طريق انقﻼبهای مخملى ،سياست توسعهی

اسطوره و پراكسيس ـ نقش تكامل مفهوم "انقﻼب" در انديشهی
سياسى كارل ماركس

١

اقتصادی تمامى كشورهای اروپای شرقى به سرمايهداری خصوصى دگرگون گشت ،انبوه
مردم كشورهای عربى بر عليه دولتهای استبدادی در خاورميانه قيام كردند .همزمان

مانيفست كمونيستى به درستى بر اين موضوع تأكيد مىكند كه تاريخ بشريت ،تاريخ

به صورت جنبشهای فورم جهانى و اشغالگرا با همديگر مرتبط شدند .پيداست كه اين

كمونيستى هويدا مىگردد .البته موضوع نبرد طبقاتى فقط محدود به عصر مدرن و به

احزاب و تشكﻼت سنتى چپ وارد آورد كه فلسفهی سياسى آنها از ايدئولوژی

سوسياليسم و يا با تشكيﻼت حزبى به ميدان سياسى راه يافتند ،بلكه و همچنين جنبش-

جنبشهای رفرميستى و جوامع مدنى كشورهای مدرن به شكل باﻻتری ارتقا يافتند و

نبرد طبقاتى است .با نگاهى اجمالى به جنبشهای با اهميت تاريخى ،مصداق مانيفست

وقايع تاريخى و از جمله فروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" ضربهی مهلكى را به تمامى

وقايع كمون پاريس ،انقﻼب اكتبر و انقﻼب چين نمىشود كه با هدف تأسيس

ماركسيسم ـ لنينيسم سيراب مىشوند .با وجودی كه شكست تئوريک و پراكسيس

هايى را در بر مىگيرد كه در پى استقﻼل از دول كلونياليستى و امپرياليستى در قرن

به گذشته و به فعاليت سياسى خود در اشكال بحرانزده ،فرقههای پراكنده و حاشيهای

الجزاير ،ويتنام و كوبا ياد كرد كه به توفيق نهايى رسيدند .در برابر بسياری از

سياسى احزاب ماركسيست ـ لنينيست قطعى است ،اما آنها بدون هيچگونه نقد اصولى

گذشته بودند .از جمله بايد از جنبشهای استقﻼل ملى در كشورهايى مانند :هندوستان،

پابرجا ماندهاند .متأسفانه طرح مسئلهی شكست انقﻼب اكتبر و ضرورت بازنگری

كشورهای آسيايى ،آمريكای جنوبى و به خصوص آفريقايى درگير كودتاهای نظامى

چيزی كه موجوديت آنها را تضمين و موجه مىكند ،اساطيری هستند كه از اين دوران

بايد از كودتای  ٢٨مرداد بر عليه دولت ملى دكتر محمد مصدق در ايران و كودتای

ياد كرد .اينجا بﻼفاصله پرسش طرح مىشود كه با وجود شرايط بحرانى در ايران و

كودتاهای نظامى و تغيير دولت فقط محدود به كشورهای امپرياليستى نمىشود ،بلكه

ی انقﻼب اكتبر است؟ به بيان ديگر ،چرا اصوﻻً دگرگونى انقﻼبى كه البته يک موضوع

در كشورهايى مانند :مصر ،عراق ،سوريه و ليبى قدرت سياسى را در دست گرفتند.

و مكان مخصوص خود مىشود ،بايد با رجوع به اسطوره كه البته فراتاريخى و نامتناهى

نيز به ميدان سياسى آمدند و برای نمونه در ايران موفق به تشكيل جمهوری اسﻼمى

يک چنين پرسشى را هم ماركس در پيشنويسهای دكترايش در مورد افﻼطون طرح

كارگر صورت گرفت و هر كشوری بنا بر منافع ملى و تمايﻼت ايدئولوژيک خود يا

انتقادی به تجربيات اين دوران برای تمامى اين جريانها جنبهی تابو دارد ،زيرا تنها

شدند و همچون گذشته تحت تسلط و نفوذ كشورهای امپرياليستى باقى ماندند .از جمله

ساخته و پرداخته شدهاند .از جمله بايد از شخص لنين به عنوان اسطورهی انقﻼب اكتبر

نظامى در شيلى بر عليه دولت سوسياليستى سالوادور آلنده ياد كرد .البته تدارک

خاورميانه كه بدون ترديد يک دگرگونى انقﻼبى را مىطلبد ،ديگر چه نيازی به اسطوره-

جنبشهای ناسيوناليستى را نيز در بر مىگيرد كه تحت تأثير ايدئولوژی پان عربيسم

تاريخى و متناهى است ،يعنى در دستور فعاليت سياسى كنونى قرار دارد و مشمول زمان

تحت اوضاع موجود جريانهای پان اسﻼميستى مانند اخوانالمسلمين و فداييان اسﻼم

است ،موجه شود؟

شدند .تمامى اين وقايع در يک جهان دو قطبى و بدون حضور فعال و آگاه طبقهی

مىكند .وی در اينجا مىپرسد كه چرا افﻼطون برای تشريح تشكيل دولت كه البته

١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "ايدئولوژی و اسطورهسازی در ايران" كه از طريق "پژوهش جنبش-
های اجتماعى ايران" در تاريخ  ٩ژوئن  ٢٠١٣در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.
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اصطﻼح نخبه و خردمند بر اكثريت مردم ،يعنى تودهی به اصطﻼح كندذهن موجه مى-

يک امر ضروری است ،از اسطوره و نمونههای تصويری استفاده مىكند؟ چرا افﻼطون

شود .از اين منظر ،اين اقليت به اصطﻼح خردمند ،سوژهی آگاه و تودهی به اصطﻼح

از سقراط اسطورهی خردمندی مىسازد و وی را فيلسوف مرگ و عشق و مولد حقيقت

كندذهن ابژهی ناآگاه اما فعال دگرگونى اجتماعى محسوب مىشوند .به بيان ديگر ،اين-

مطلق مىخواند؟ ماركس سپس در تحقيقات خود دليل اين اسطورهسازی را در ناتوانى

منتفى مىگردد.

حركت فكری را برای مردم عامى تشريح كند ،در نتيجه به اسطوره و نمونههای

جا سوژه با ابژه جابجا مىشود و تحت تأثير آپريوريسم موضوع خودآگاهى انسانها نيز

از اين منظر ،انگيزهی اسطورهسازی از انقﻼب اكتبر و ستايش لنين به عنوان رهبر اين

انقﻼب نيز به خوبى روشن مىشود .به اين صورت كه از طريق پﻼكاردهای رنگى كه
ماركس ،انگلس و لنين را پشت سر هم قرار مىدهند ،به ناظر القا مىشود كه انگاری

ماركس و انگلس تئوری انقﻼب و سوسياليسم علمى را با همكاری همديگر متكامل و

لنين آنها را در پراكسيس سياسى مو به مو متحقق كرده است .از همين بابت نيز
جسد لنين موميايى و مكان حفاظت آن در مسكو تبديل به كعبهی كمونيستها شد.

انگاری كه لنين نه يک انسان انقﻼبى ،بلكه در سنت فراعنهی مصری يک خدا بشر
اسطورهای بوده است .انگاری كه لنين طرح انقﻼب اكتبر را نه به صورت يک

پراكسيس سياسى كه صحت آن مشمول به زمان و مكان خود و ارزيابى شكست و يا

پيروزی آن مربوط به بررسى نسلهای آتى مىشود ،بلكه به صورت يک طرح
فراتاريخى و جهانشمول به جنبش كمونيستى ارائه كرده است .پيداست كه با ترويج

اسطورهی انقﻼب اكتبر به اذهان عمومى القا مىشود كه تنها راه ممكنه جهت تشكيل

سوسياليسم تن دادن به ساختار احزاب ماركسيست ـ لنينيست ،استناد به آثار لنين و
نمونهبرداری از تجربيات شوروی است.

به بيان ديگر ،اسطورهسازی مانع هرگونه ارزيبای انتقادی از انقﻼب اكتبر و آثار لنين

افﻼطون از تشريح يک ضرورت مىيابد .يعنى از آنجا كه افﻼطون قادر نيست كه يک

تصويری متوصل مىشود كه امر ضروری را از يک منظر مثبتگرا و غير انتقادی به
اذهان عمومى انتقال دهد .منتها اسطوره يک سری عواقب بسيار ناگوار را هم در آگاهى
تئوريک و هم در پراكسيس سياسى به وجود مىآورند كه ماركس به شرح زير بر آن-

ها انگشت مىگذارد:

«آنجايى كه واقعيت مطلق يک طرف و واقعيت مثبت و محدود طرف ديگر قرار مى-
گيرد و در اين حال اثر مثبت بايد محفوظ بماند ،آنجا تبديل به رسانه مىشود كه در

آن نور مطلق مىتابد ،آنجا نور مطلق خود را در محشر بازی رنگها مىشكند و اثر

نهايى و مثبت چيز ديگری را از خود معنى مىدهد ،در خود يک روح دارد كه جهت
اين دگرديسى معجزهآسا است :تمامى كيهان يک جهان از اساطير شدهاند و هر پيكره
يک معما است».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس از عملكرد اسطوره به صورت

يک فيلتر رسانهای پرده بر مىدارد ،زيرا اسطوره تنها آثار مثبت را از كليت واقعيت
بازتاب مىدهد .بنابراين اسطوره منجر به بيماری شناخت و اختﻼل در آگاهى تئوريک

مىشود .اما از اين هم مهمتر ،شكل ابزاری استفاده از اسطوره است كه در پراكسيس

سياسى عواقب بسيار ناگوار به بار مىآورد .به اين صورت كه به نظر افﻼطون تنها از

مىشود .به اين ترتيب ،احزاب ماركسيست ـ لنينيست با همان فلسفهی سياسى

طريق اسطوره است كه رابطهی "خردمندان" با "تودهی كندذهن" وساطت مىشود .به

تشكيل حزب آهنين لنينيستى كه به اصطﻼح از طريق پيشروان پرولتاريا تشكيل شده و

تفكرات انفرادی و به اصطﻼح خردمند را با انبوه مردم در ميان مىگذارد و اذهان

متافيزيكى ،يعنى ارادهگرايى مثبتبينانهی لنينيستى ،با همان تشكل ساختاری ،يعنى

با همان فرهنگ سياسى ناجور كه با مفاهيمى مانند :رويزيونيست ،اپورتونيست،

آنارشيست ،سنديكاليست ،رفرميست و عامل امپرياليست مسلح و برای مرزبندهای

بيان ديگر ،از آنجا كه اسطوره به صورت يک فيلتر رسانهای عمل مىكند ،در نتيجه
عمومى را با عواقب دلپسند آنها آشنا مىسازد .پيداست كه اينجا تسلط يک اقليت به
١

Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und
epikurischen Naturphilosophie, in: MEGA I, ١/١, Berlin (ost), S. ١٣٨
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پرسش و اعتراض آنها به راهبردها و اهداف تشكيﻼتى مىشود .از آنجا كه احزاب

حزبى تدارک ديده شده است ،به تخطئهی مخالفان سياسى خود مىپردازند ١.اوج اين

تشكيل حزب كمونيست را نه محصول فعاليت خودآگاه پرولتاريا ،بلكه بر عكس ،يعنى

هر گونه انتقادی با رجوع به يک نقل قول كوتاه از لنين منتفى مىگردد .انگاری كه اين-

ماركسيست ـ لنينيست از منظر تئوريک اصوﻻً دچار جابجايى سوژه با ابژه هستند و

طبقهی كارگر را ساخته و پرداختهی حزب خود مىشمارند ،در نتيجه فلسفهی سياسى

آنها نيز نسبت به پراكسيس مستقل مىگردد و نقش اسطوره به خود مىگيرد.

پيداست كه تحت چنين شرايطى هرگونه انتقادی به تصميمهای حزبى با اتهامات واهى
مواجه و منجر به اخراج فعاﻻن سياسى و يا انشعاب سازمانى مىشود.

حماقت خودكرده در مناظرههای سياسى و تبليغات سازمانى مشاهده مىشود ،زمانى كه

جا يک حكم تاريخى اعﻼم شده و تنها تحت تأثير آن است كه انقﻼب سوسياليستى و

آن هم تنها به رهبری اين جريان به خصوص متحقق خواهد گشت.

به اين ترتيب ،نمونهبرداری ايدئولوژيک از تئوری ماركسيسم ـ لنينيسم و اسطورهای از
انقﻼب اكتبر ،پراكسيس سياسى احزاب و سازمان-های كمونيست را معين مىكنند.

به بيان ديگر ،از آنجا كه احزاب و سازمانهای موجود ماركسيست ـ لنينيست با

بنابراين اينجا موضوع نقد از يک طرف ،ممانعت از پرسش و خودآگاهى فعاﻻن سياسى

و از آنجا كه دچار تصوارت متافيزيكى و مثبتگرا نسبت به روند تاريخ و دچار يک

سياسى كادر و اسمشان ظاهراً پيشروان پرولتاريا است ،اما تعهد آنها نه به جنبش

استناد به ايدئولوژی و تحت تأثير اسطوره تداوم زيست سياسى خود را تضمين مىكنند
بيماری مضمن شناختشناسى هستند ،در نتيجه نه قادراند كه وقايع ابژكتيو و تجربيات

است كه آنها را به خدمت تحقق اهداف حزبى مىكشد .در حالى كه عنوان فعاﻻن
كارگری ،بلكه به ايدئولوژی حزبى و تحقق تصميمهای كميتهی مركزی حزب است .از

پراكسيس سياسى را در نظريهی فراتاريخى و تئوری سازمانى خود بازتاب دهند ،نه

طرف ديگر ،اعضای كميتهی مركزی و رهبران حزبى سلب مسئوليت مىشوند ،زيرا كه

يک فرهنگ مناسب سياسى را متكامل و ترويج كنند كه مانع تخطئه و فحاشى به

به دوش نمىكشند .آنجايى هم كه خطاهای سياسى آنها به كلى عريان مىگردد،

موفق مىشوند كه يک ساختار مناسب تشكيﻼتى به وجود بياورند و نه قادر هستند كه

منتقدان و انشعابهای بى معنى و اخراجهای سازمانى شود .بنابراين علت و معلول

وضعيت موجود ،يعنى تعدد احزاب كمونيست ،موجوديت سازمانهای متفاوت

سوسياليستى ،پراكندگى گسترده و فعاليت انفرادی انبوه فعاﻻن جنبش كارگری و

كمونيستى ،خود آنهايى هستند كه از طريق نمونهبرداری و تحت تأثير اسطورهی

انقﻼب اكتبر فعاليت مىكنند .انگاری كه يک اقليت به اصطﻼح خردمند كه در حزب
پيشتاز متشكل شده است ،سوژهی آگاه و طبقهی كارگر ،همان تودهی به اصطﻼح
كندذهن است كه البته ابژهی ناآگاه ،اما فعال آن دگرگونىهايى مىشود كه مد نظر
اعضای كميتهی مركزی حزب اند كه انگاری يک آيندهی دلپسند را به وجود مى-

آورند.

محصول يک چنين تصور متافيزيكى از فعاليت سياسى در نهايت تشكيل جماعتهای

تک نظری و فرقههای سياسى هستند كه در واقعيت به وفور مشاهده مىشوند .اينجا

استفاده از مفهوم فرقه تأكيد بر ساختارهای شبهدينى در جهان مدرن است .به اين

انگاری آنها به غير از تحقق تئوری موفق و فراتاريخى انقﻼب اكتبر وظيفهی ديگری را
بﻼفاصله عبارت مشهور لنين ،يعنى "تحليل مشخص از اوضاع مشخص" به دادشان
مىرسد .به اين ترتيب ،خطای سياسى نه به تحليل ،بلكه به اوضاع منسوب مىشود و

نظريه )تئوری( از طريق تجربه )پراكسيس( آموزش نمىيابد.

٢

منتها اين شيوه از فعاليت سياسى ،اينطوری كه تجربه نشان مىدهد ،فقط كوتاه مدت

منجر به رونق بازار احزاب ماركسيست ـ لنينيست مىگردد .به اين دليل كه شناخت

انسان حتا اگر تحت تأثير ايدئولوژی و اسطوره سمت بگيرد ،اما سوژهی شناسا همواره
در صدد حل تضاد خويش با واقعيت ابژكتيو )موضوعيتيافته( است و مشخصاً همين

تضاد است كه در ميان فعاﻻن سياسى احزاب و سازمانها رفته رفته منجر به ترديد،
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. ٩, ٢٣f.
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جنبش كمونيستى تا كنون به صورت ضد انقﻼب تجربه كرده است ،در يک تئوری

دليل كه دينى بودن فقط محدود به اين نمىشود كه يک نفر مراسم عبادی را به جا

انتقادی و عملگرا جهت تأثير بر پراكسيس نبرد طبقاتى بازتاب مىيابند.

ماركس از بدو فعاليت تحقيقاتى و نوشتاری خود همواره مسئلهی رابطهی تئوری با

پراكسيس را مد نظر داشت .از آن زمانى كه وی برای ادامهی تحصيل به برلين آمد،
تحت تأثير گفتمان هگلىهای جوان قرار گرفت .اينطوری كه از نامههای ماركس به

پدرش بر مىآيد ،وی در مدت كوتاهى تمامى آثار موجود هگل و هگلىهای بنام را
مطالعه كرد .وی در يكى از اين نامهها از رابطهی متشنج خود با فلسفهی ايدهآليستى

هگل گزارش مىدهد كه هر چه بيشتر در فكر رهايى از آن است ،به همان اندازه نيز
بيشتر مجذوب آن مىشود .آن چيزی كه ماركس در دوران جوانى مد نظر داشت،

كشف سرچشمهی ايدهی هگلى در واقعيت بود و به همين دليل نيز بر خﻼف مابقى

هگلىهای جوان معطوف به ماترياليسم دموكريت و بخصوص اتميسم اپيكور
ماترياليست شد.

نزاع هگلىهای جوان با هواداران متعصب هگل بر سر طرح ايدهآليستى هگل از
"جامعهی عرفى و آشتىيافته" بود .به اين صورت كه هگل دولت ،جامعهی بورژوايى و

خانواده را به صورت مقولههای مستقل در نظر مىگرفت .به نظر وی استقﻼل دولت

سياسى يک پديدهی عصر مدرن است كه با عبور از دوران آنتيک به وجود مىآيد .به

اين صورت كه در دوران آنتيک اقشار با اهميت سياسى ،در داد و ستد مستقيماً شركت

داشتند و از آنجا كه آنها اصناف جامعه را كﻼً مديريت و اداره مىكردند ،در نتيجه
منافع خصوصى آنها با اهداف سياسى كامﻼً مشابه و منطبق بودند .اما با آغاز دوران
مدرن يک كثرت قابل مﻼحظهای در جامعهی بورژوايى به وجود آمده كه منافع

خصوصى آنها را در تناقض با اهداف اقشار با اهميت سياسى قرار داده است .بنابراين

هگل با استناد به اين تناقض استقﻼل دولت از جامعهی بورژوايى و خانواده را موجه
كرده با عزيمت از اين تفكيک" ،جامعهی عرفى و آشتىيافته" را در شكل ايدهآليستى

بياورد ،به يک خدای مجرد در ماورای طبيعت اعتقاد داشته باشد و يا اينكه با رجوع

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

پراكسيس سياسى عزيمت نمىكند و كليت آنها را تبديل به موضوع نقد درونذاتى
جهت بازنگری در فعاليت سياسى خود نمىسازد .انتقاد به دينى بود همچنين شامل آن

كسانى مىشود كه از يک موضع انتزاعى ،تخيلى و فراتاريخى به جامعه مىنگرند و
تحت تأثير اسطوره فعاليت سياسى خود را موجه مىكنند .به بيان ديگر ،هر كسى كه

يک ارتباط ارگانيک با پراكسيس نبرد طبقاتى ندارد ،اما خود را به عنوان پيشتاز
پرولتاريا ناجى طبقهی كارگر مىشمارد ،بدون ترديد دينى است .از آنجا كه شناخت

تئوريک و پراكسيس سياسى اصوﻻً در عالم انتزاعى غير ممكن است ،در نتيجه احزاب

و سازمانهای كمونيست زمانى مىتوانند يک نقش مؤثر سياسى در وقايع جاری كشور
بازی كنند كه معطوف به "حركت واقعى" )ماركس( شده و از فعاليت سياسى خود

اسطورهزدايى كنند .البته پيداست كه موضوع اسطورهزدايى شامل تئوری انتقادی و
انقﻼبى ماركس نيز مىشود .به اين معنى كه ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را بايد

نخست در رابطه با آن وقايع ابژكتيو و سوبژكتيو كه ماركس مستقيماً با آنها درگير

بود و با در نظر داشتن آن بستر تاريخى و فرهنگى از جهان مدرن كه وی در آن

ساخته و پرداخته شده است ،فهميد .سپس با در نظر داشتن تجربيات انقﻼبهای

سوسياليستى و همچنين تاريخ فرهنگى ايران است كه مىتوان از تئوری انتقادی و

انقﻼبى ماركس برای دوران معاصر بهره برد .به اين ترتيب ممكن مىشود كه با استناد

به "علم مثبت" )ماركس( از جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم پرهيز كرد و اشكال

نوين سازماندهى را جهت تكامل سوژهی خودآگاه و تشكل طبقهی كارگر به بحث و

محک ارزيابى افكار عمومى گذاشت .پيداست كه اينجا همزمان مانعى در برابر تقليل-

گرايى مستقر مىگردد زيرا با استناد به يک تئوری كلى به نقد يک پراكسيس مشخص

پرداخته مىشود و مفاهيم مختص به آن از ذات درونى "حركت واقعى" متكامل مى-
گردند .همچنين پيداست كه اينجا تجربيات انقﻼبهای ناتمام و شكستهايى كه
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مشاهده نمىشد ،در نتيجه هگلىهای جوان به درستى تناقض فلسفهی هگل )اسطوره،

متكامل مىكند .به اين معنى كه دولت با ادغام روح متناهى خانواده و جامعهی

تئوری( با واقعيت )پراكسيس( را مىديدند و بنابراين با وجود پايبندی به علم منطق و
فرايض هگل ،نتايج فلسفهی حق وی را نمىپذيرفتند .به بيان ديگر ،هگلىهای جوان

استقﻼل دولت از جامعهی بورژوايى و خانواده را قبول داشتند .آنها همچنين در پيروی

از هگل پذيرفته بودند كه فراروی از تناقض فلسفه با واقعيت تنها زمانى ممكن مىشود

كه فلسفه به صورت خﻼق واقعيت را در خود ادغام سازد .به اين ترتيب و بنا بر
فلسفهی ايدهآليستى هگل سوژه به خودآگاهى مىرسد و با ترويج انديشه )من سوژه( به
افكار عمومى )ما سوژه( "روح جهان" متكامل مىگردد و واقعيت را به وجود مىآورد.

در حالى كه هگلىهای جوان تا اينجا با فلسفهی هگل توافق داشتند ،اما جوانب توجيه-

ای آنرا رد مىكردند .به اين صورت كه هگل در زمان بروز تناقض ميان فلسفه با

واقعيت ،در برابر واقعيت موضع نمىگرفت ،زيرا واقعيت را محصول تكامل "روح
جهان" و در نتيجه خردمند و عرفى مىخواند .از اينجا راه هگلىهای جوان از هگلىهای

متعصب مجزا مىشد ،زيرا آنها در پيروی از فلسفهی هگل "اوضاع موجود" را منطبق

با عرف ،آشتىيافته و نتيجهی خردگرايى مىشمردند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،فلسفهی هگلىهای جوان مستقيماً با منافع

بورژوايى در خود تبديل به روح نامتناهى مىگردد.

١

هگل شكل حقوقى اين جامعه را از طريق تفكر ديالكتيكى ،يعنى نفى آگاهانه متكامل

مىكند .به اين صورت كه وی "قلمرو ابژكتيو" را از "قلمرو سوبژكتيو" تميز مىدهد.

"قلمرو ابژكتيو" مربوط به "اوضاع موجود" و آن وقايع ناگواری مىشود كه پس از
انقﻼب فرانسه و تحت حاكميت يعقوبيان رخ داد .در برابر "قلمرو سوبژكتيو" از "اوضاع
مطلوب" و از آن جامعهای گزارش مىدهد كه به صورت خردمند سازماندهى شده و

به آشتى رسيده است .حركت ديالكتيكى از تضاد در خانواده آغاز مىشود و آن عشقى
كه منجر به تشكيل خانواده شده است ،مضمحل مىسازد .به اين معنى كه فرزندان
رفته رفته بزرگ مىشوند ،تشكيل خانواده مىدهند و پيداست كه مسئلهی حق مالكيت
ميان آنها به وجود مىآيد .نتيجهی اين روند فرديت است كه اعضای حقيقى خانواده

را به اعضای حقوقى جامعهی بورژوايى تبديل مىكند .در جامعهی بورژوايى تضاد بر
سر حق مالكيت از طريق قرارداد كه هگل آنرا "كليت عرفى" و "اعﻼحضرت مطلق"
مىنامد ،وساطت و منجر به آشتى طرفين منازعه مىشود .به اين ترتيب ،اعضای

خانواده به صورت شهروند در جامعهی بورژوايى نفى مىشوند .منتها خود جامعهی

و اهداف سياسى اعيان و اشراف فئودالى و نهادهای دينى تﻼقى مىكرد .آنها دليل

بورژوايى نيز به دليل كثرت اقشار و اصناف و نزاع بر سر حق مالكيت كامﻼً متضاد

نشانهی ازخودبيگانگى جامعه مىشمردند ،مىديدند .انتقاد آنها به فلسفهی هگل با

قوانين عرفى طرفين نزاع را به آشتى مىرساند .به اين ترتيب ،خانواده در جامعهی

نابسامانى واقعيت موجود آلمان را در رواج آگاهى دينى كه آنرا "آگاهى وارونه" و

است .وساطت اين تضادها را مجلس اقشار و اصناف به عهده مىگيرد و با تصويب

استفاده از مفهوم آكوموداتسيون وارد مىآمد .به اين معنى كه هگل با وجود تكامل يک

بورژوايى و جامعهی بورژوايى در دولت نفى مىشود كه از منظر هگل به معنى نفى نفى

آشتى دين با فلسفه شده است .پيداست كه از اين منظر نه تنها آگاهى دينى بلكه

"جامعهی خردگرا ،آشتىيافته و عرفى" از يک آيندهی دلپسند و مثبت گزارش مىدهد.

فلسفهی درونذاتى كه معموﻻً از دين فراروی و آنرا بى اعتبار مىكند ،اما منجر به

فلسفهی هگل نيز به عنوان "آگاهى وارونه" بى اعتبار مىشد .بنابراين هگلىهای جوان

نقد دين و سياست را ابزار مناسبى مىشمردند كه از طريق آن به اختﻼفات جناحى در
حاكميت دامن بزنند و سياست كلى كشور را به سوی اهداف خويش برانند .از آنجا

كه آنها طبق فرضيهی هگل دولت را يک مقولهی مستقل مىشمردند ،در نتيجه به

خود وعده مىدادند كه با تشديد نقد اوضاع موجود ،دولت به سوی خردمندی رانده
مىشود و جهت ممانعت از تجربيات انقﻼب فرانسه ،فلسفه را در خود ادغام مىسازد.

ديالكتيكى و تدارک وحدت جامعه با وجود كثرت آن است كه البته تحت عنوان
از آنجا كه جامعهی مد نظر هگل به صورت ايدهآليستى و در يک حركت از تفكر
متكامل شده است و از آنجا كه تحت نفوذ نهادهای دينى و شخصيتهای اشرافى و

اعيان فئودالى اصوﻻً هيچگونه نشانهای از خردمندی و آشتى در واقعيت جامعهی آلمان
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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و از حق پذيرفته شده و معمول جمعآوری چوب دفاع مىكند .انتقاد وی از اين زاويه به

به اين معنى كه دولت نهادهای مقننه ،قضائيه و مجريهی را به صورت منطقى سازمان

يک جايگاه مناسب را برای زيست فقرا در نظر بگيرد ١.به بيان ديگر ،ماركس اينجا

قوانين عرفى و خردمند را به تصويب رسانده و به اجرا در مىآورد .به نظر هگلىهای

دولت وارد مىآيد كه هنوز در حوزهی اجرايى يک آگاهى دولتى به وجود نيامده كه
منكر خردمندی دولت مىشود و بر اين نكته تأكيد مىكند كه دولت هنوز فلسفه را در

خود ادغام نساخته و در نتيجه جامعهی آشتىيافته نيز به وجود نيامده است .اما از آن-
جا كه ماركس در اين دوران با آثار پرودن نيز آشنا شده بود و وی كﻼً حق مالكيت را

برابر با دزدی مىخواند ،در نتيجه ماركس از طريق يک پرسش پلمک مىپرسد كه اگر

هرگونه خدشهای به حق مالكيت ،بدون تفاوت و يا تعريف به خصوص ،دزدی محسوب
مىشود ،پس آيا خود حق مالكيت برابر با دزدی نيست؟

٢

مىدهد و بدون در نظر گرفتن اهداف نهادهای دينى و منافع اشراف و اعيان فئودالى،
جوان تنها از اين طريق ممكن بود كه از جنگ داخلى ممانعت شود و جامعهی آلمان به
آشتى دست بيابد.

يكى از سركردگان هگلىهای جوان برونو بائر نام داشت كه دوست بسيار نزديک
ماركس در دوران تحصيل وی بود .آنها عضو كلوپ دكترهای برلين بودند .در اينجا

هگلىهای جوان جمع مىشدند و ساعتهای طوﻻنى به مناظرهی فلسفى مىپرداختند.
ماركس پس از اخذ درجهی دكترا از دانشگاه ينا از برلين به بن بازگشت و با همكاری

ماركس اينجا هيچ مخالفتى با حق مالكيت ندارد و فقط از حق معمول انسانهای فقير

برونو بائر اولين جلد و تنها شمارهی نشريهی "صوراصرافيل هگل آتهئيست و

از اين بابت ،مجلس اصناف و اقشار اصوﻻً برای حل مسائل آنها فاقد صﻼحيت است.

بن تدريس مىكرد .از آنجا كه مضمون درسگفتارهای وی شامل نقد راديكال دين و

دفاع مىكند .به نظر وی انسانهای فقير نه حق انتخاب و نه وليكى در مجلس دارند و
ماركس سپس با استناد به پراكسيس قانونگذاری به نقد مناسبات اجتماعى مىپردازد.

به اين عبارت كه روش تدوين و تصويب قوانين تا كنون اثبات كرده است كه هر قشر

و هر صنفى تنها از منافع بخصوص خود و نه از حقوق ملت محافظت مىكند.

٣

نمونهی بعدی از مقاﻻت ماركس مربوط به اوضاع وخيم موكاران حوالى رودخانهی
موزل مىشود .ماركس اينجا وضعيت موكاران را نتيجهی اوضاع وخيم دستگاه دولتى
مىشمارد .به اين دليل كه دولت با وجود آفت نباتى و آگاهى از ضعف موكاران در

رقابت ،اما از حمايت از آنها سر باز مىزند .پيداست كه از اين منظر مسئلهی فقر

ديگر مربوط به جامعهی بورژوايى نمىشود و دولت نمىتواند به بهانهی استقﻼل از
مسئوليت و وظايف خود نسبت به ملت چشم بپوشد .به اين ترتيب ،ماركس در مقاﻻت

خويش همواره مسائل اجتماعى را به پراكسيس سياسى ربط و مضمون نقد خود را به

دو موضوع اصلى اختصاص مىدهد كه از يک سو ،ملت را روشن و از حقوق خود آگاه
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Verhandlungen des ٦. rheinischen Landtags - Debatten über
Holzdiebstahlgesetz, in: MEW, Bd. ١, S. ١٠٩ff., Berlin (ost), S. ١, ١٩
٢
Vgl. ebd., S. ١١٣
٣
Vgl. ebd., S. ١٤٦f.

ضدمسيحى" را منتشر كرد .در اين زمان برونو بائر به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه

"اوضاع موجود" جامعهی آلمان مىشد ،در نتيجه چندی نگذشت كه دانشگاه وی را
اخراج كرد .از آن پس كه برونو بائر به اين تصميم تن نداد و با حمايت دانشجويان به

درسگفتارهای خود ادامه داد ،پليس وارد جريان شد و وی را با خشونت از دانشگاه
بيرون انداخت .با وجود اين تجربيات بسيار ناگوار ،برای ماركس نيز مسلم شد كه وی
به كرسى استادی دست نخواهد يافت و برای وی امكان تدريس در دانشكاه وجود

ندارد .به اين ترتيب ،وی همراه با برونو بائر به هيئت تحريريهی روزنامهی راين

پيوست .اين روزنامه يكى از راديكالترين نشريات اين دوران بود كه مواضع ليبراليسم
را ترويج مىكرد .از جمله بايد از ديگر هگلىهای جوان مانند ماكس اشتيرنر و

روتنبرگ نيز ياد كرد كه عضو هيئت تحريريهی روزنامهی راين بودند و همچنين از
كسانى مانند انگلس ،ادگار بائر ،رويگه و مووس هس كه در اين روزنامه قلم مىزدند.

با وجودی كه مقاﻻت ماركس در روزنامهی راين تحت تأثير مباحث هگلىهای جوان
نوشته شدهاند ،اما مضمون آنها از دوران گسست و گذار وی از فلسفهی ايدهآليستى

آلمانى و ايدئولوژی ليبراليسم گزارش مىدهند .برای نمونه ماركس در مقالهای در

مورد دزدی چوب از جنگلهای اعيان و اشراف ،قانون مصوبهی چوبدزدی را محكوم

٨٢

٨١

عنوان قوانين خويش پيروی كنند .به نظر وی تنها يک چنين دولتى قادر به تحقق منافع

سازد و از سوی ديگر ،بر وظايف دولت نسبت به ملت تأكيد كند .به اين معنى كه

اپوزيسيون آن قرار بگيرند .وی نه تنها دانش خواندن و نوشتن را برای همگان ضروری

عرفى را نه با رجوع به اصول دينى ،بلكه با استفاده از خرد متكامل كرده و به صورت

عمومى مىشود ،حتا اگر بخشى از شهروندان به مخالفت با آن در بيايند و در جايگاه

ماركس با استفاده از مفهوم "آزادی خردگرا" يک دولت را موظف مىداند كه روابط
١

مىشمرد ،بلكه همگان را آزاد و مجاز مىخواند كه آنچه را مىخواهند ،بخوانند و آن-

قانون به تصويب برساند .وی ترويج آگاهى را جزء وظيفه و اخﻼق يک روزنامهنگار

خرد است .اما منظور وی خرد يک فيلسوف به خصوص نيست زيرا هر عالمى منتقد

عرفى و خردگرا" انجام شود .وی تشكيل يک چنين كانونى را منطبق با نوع بشر مى-

چه را كه مىخواهند ،بنويسند .بنا بر عقيدهی ماركس ،روزنامهنگار موظف به پيروی از

خود را طبعاً فاقد توان كارشناسى و خرد مىپندارد ١.به اين ترتيب ،ماركس از كثرت و

آزادی مطبوعات دفاع و تصميم بر سر آن چيزی كه خردمند و يا غير خردمند است،

به شرح زير به افكار عمومى واگذار مىكند:

«واقعيت عمومى است ،آن از آن من نيست ،آن از آن همگان است .آن دارای من

است ،من دارای آن نيستم .مالكيت من شكل است ،آن ذهن فردی من است».

٢

پيداست كه از اين منظر دستگاه سانسور فاقد صﻼحيت محسوب مىشود كه ماركس
آنرا به شرح زير مستدل مىسازد:

«مطبوعات آزاد همه جا چشم گشودهی روح ملت است ،اعتماد تجسميافتهی يک ملت

به خود ،باند سخنگو كه تک تک افراد را با دولت و جهان متصل مىكند ،فرهنگ

انضمامى كه نبردهای مادی را به نبردهای ذهنى تعبير و پيكر خشن مواد آنرا ايده-
آليزه مىكند .آن اعتراف دينى بىپروای يک ملت در برابر خود و قدرت اعتراف
معموﻻً رهايى بخش است .آن آينهی روحى است كه در آن يک ملت خود را مىبيند

و مشاهدهی خويشتن اولين شرط خردمندی است .آن روح دولت است كه مىتواند به
صورت عطر مادی در هر كلبه به خوبى پخش شود .آن كﻼً متنوع ،همهجانبه و

خردمند است .آن جهان ايدهال است كه همواره از واقعيت سرچشمه مىگيرد و هرباره

يک روح غنىتر را كه از نو اشباع شده به آن باز مىگرداند».

٣

مسئول مىشمارد كه بايد در جهت تحقق مطالبات يک "كانون از انسانهای آزاد،
شمارد .وی فقط آن دولتى را خردمند مىخواند كه تعليم و تربيت شهروندان را به

عهده مىگيرد و غريزههای خام آنها را به تمايلهای عرفى تبديل مىكند .در اين

ارتباط مطبوعات آزاد يک نقش اصولى ايفا مىكنند ،زيرا به نظر ماركس انسانها را به

آن درجه از بلوغ مىرسانند كه خواهان تعليم و تربيت دولتى مىشوند.

٢

پيداست كه از اين منظر سانسور دولتى منجر به اختﻼل در افكار عمومى مىشود و
مانعى در برابر تحقق نوع بشر مىسازد .از آنجا كه مقاﻻت ماركس همواره راديكالتر
مىشدند ،در نتيجه دستگاه سانسور پای وی را به اتهام تشويش اذهان عمومى به پيش

دادگاه كشيد .دولت كه قوانين سانسور را در سال  ١٨١٩ميﻼدی به تصويب رسانده
بود ،آنها را تحت تأثير نشر مقاﻻت راديكال و ليبرال در سال  ١٨٤٢ميﻼدی به
مراتب سختتر كرد .برای نمونه اصل  ٢اين قوانين هرگونه نقدی را بر اصول كلى دين

بدون در نظر داشتن نظرات و آموزشهای تک تک اديان ممنوع مىكرد .در اين

ارتباط ماركس يک سری مقاﻻت را در نقد قوانين سانسور به رشتهی تحرير در آورد و

از آن به عنوان "تروريسم هوﻻناک" پرده برداشت.

٣

وی در نوشتههای خود بر اين نكته انگشت مىگذارد كه يک دولت تنها زمانى به
صورت يک نهاد خردمند ،بى همتا و همگانى جلوه مىكند كه دين را نفى و فلسفه را در
خود ادغام سازد .از اين پس ممكن مىشود كه انبوه شهروندان از قوانين مصوبه به
١

١

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Die Verhandlungen des ٦. rheinischen Landtages - Debatten
über Pressefreiheit und Publikation, in: MEW Bd. ١, S. ٢٨ff., Berlin (ost), S. ٧١
٢
Marx, Karl (١٩٥٧): Bemerkungen …., ebd., S. ٦
٣
Ebd., S. ٦٠f.

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Der leitende Artikel in Nr. ١٧٩ der "Kölnischen Zeitung", in:
MEW, Bd.١, S. ٨٦ff., Berlin (ost), S. ١٠٣
٢
Vgl. ebd., S. ٨٦, ٩٥
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Bemerkungen über die neueste preußische Zensurinstruktion,
in: MEW, Bd. ١, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ١٦

٨٤

٨٣

تشكيل يک "كانون از انسانهای خردگرا و عرفى" غير ممكن است ١.در همين دوران

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا نقش مطبوعات آزاد را به

ماركس به هلند سفر مىكند و در نامهی ديگری كه به رويگه مىنويسد ،از اوضاع

صورت واسطهی ملت با دولت كه بنا بر فلسفهی هگل و اعتقاد هگلىهای جوان مستقل

بسيار هوﻻناک با همديگر دارند زيرا هر سه دولت شنل ليبراليسم را در آورده و

سانسور منجر به اختﻼل در رابطهی دولت با ملت مىشود و ايدهی تشكيل يک

وخيم سياسى پرده بر مىدارد .به اين صورت كه هلند ،فرانسه و پروس يک شباهت

استبداد منفور را به كلى عريان كردهاند .ماركس سپس نتيجه مىگيرد كه اين آيندهی
انقﻼب است كه پيش چشمان ما شكل مىگيرد.

٢

در حالى كه ماركس شاهد چنين وقايع خشونت آميزی بود ،يعنى پراكسيس انقﻼبى و

سركوب آنرا در تجربه مشاهده مىكرد ،اما تئوری هگلىهای جوان در پيروی از
فلسفهی ايدهآليستى هگل معتقد بود كه دولت يک مقولهی مستقل از جامعهی

از جامعهی بورژوايى و خانواده است ،برقرار مىسازد .پيداست كه از اين منظر ،دستگاه

"جامعهی عرفى و آشتىيافته" را نقش بر آب مىكند .در يكى از همين مقاﻻت ماركس

به دولت حتا هشدار مىدهد كه اگر به يک انقﻼب ذهنى ماديت ندهد ،بعداً انقﻼب
مادی به دولت ذهنيت مىدهد.

١

به اين ترتيب ،ماركس در تداوم تفكر هگلىهای جوان خواهان اين بود كه دولت آلمان
جهت ممانعت از يک انقﻼب خشونت آميز مانند انقﻼب فرانسه ،فلسفه را در خود

بورژوايى و خانواده است ،دولت را بايد از ايدهی آزادی قانع كرد و آنرا به سوی

ادغام سازد ،قوای مقننه ،قضائيه و مجريه را منطقى سازمان دهد و قوانين عرفى را نه با

تناقض قرار داشت و فراروی از اين تناقض ،بازنگری انتقادی ديالكتيک هگل ،يعنى نقد

ماركس در برابر سانسور كوتاه مىآمد ،نه كشمكش نظری اعضای راديكال با اعضای

كسب فلسفه و تصويب قوانين خردگرا راند .پيداست كه اينجا تئوری با پراكسيس در

رجوع به دين بلكه با استناد به خرد متكامل كند و به تصويب برساند .از آنجا كه نه

ادغام خانواده و جامعهی بورژوايى در دولت را ضروری مىكرد .به بيان ديگر ،مقولهی

ليبرال هيئت تحريريه پس از توقيف مكرر روزنامه پايان مىيافت و نه بورژوازی

يک شكل جنجالى و اسرارآميز از حل تضاد بود كه هگل را در توجيه جامعهی به

نتيجه درگيری با قوای اجرايى باﻻ گرفت و منجر به استعفای ماركس از مقام سردبيری

نفى نفى به عنوان دستور تفكر ديالكتيكى فقط محصول يک حركت ناب فكری و تنها
اصطﻼح آشتىيافتهی بورژوايى محق مىكرد .در حالى كه اينجا حل تضاد يک شكل

ظاهری به خود مىگرفت ،تنها وقوع يک انقﻼب مادی بود كه منجر به فراروی از

تضادهای واقعى مىشد.

ضعيف آلمان حاضر بود كه بدون چون و چرا از اهداف اين روزنامه دفاع كند ،در
شد.

٢

چندی نگذشت كه دولت از تجديد پروانهی انتشار روزنامهی راين سر باز زد و انتشار
آن نيز به كلى پايان يافت .از اين پس ماركس همراه با يكى ديگر از هگلىهای جوان به

ماركس در همان دوران روزنامهنگاری كتاب "ماهيت مسيحيت" فويرباخ را مطالعه

نام آرنولد رويگه برنامهی انتشار سالنامههای آلمانى و فرانسوی را ريخت .آنها پس از

خود به فويرباخ را انكار نمىكرد ،اما آنطوری كه از نامههای وی به رويگه بر مىآيد،

است .در اين زمان فضای سياسى پاريس نسبتاً ليبرال بود و بسياری از فعاﻻن سياسى

كرد و تحت تأثير فلسفهی ماترياليستى وی قرار گرفت .با وجودی كه ماركس ارادت

وی فلسفهی فويرباخ را غير سياسى و نسبت به فلسفهی هگل فقير مىشمرد زيرا به
طبيعت زياد از حد بها مىداد .افزون بر اينها ،رابطهی فويرباخ با ديالكتيک بود كه
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Briefe - Marx an Arnold Ruge, in: MEW, Bd. ٢٧, S. ٤١٤ff.,
Berlin (ost), S. ٤١٥
٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den "Deutsch - Franzosische Jahrbüchern" - Marx
an Ruge, in: MEW Bd. ١, S. ٣٣٧ff., Berlin (ost), S. ٣٣٧

مبادلهی چند نامه به اين نتيجه رسيدند كه بهترين جا برای انتشار آن شهر پاريس

آلمانى به آنجا نقل مكان كرده بودند .ماركس در يكى از نامههايى كه به رويگه مى-

نويسد ،از يأس خود پرده بر مىدارد .با وجودی كه وی شغل روزنامهنگاری را مسبب
افزايش آگاهى سياسى خود مىشمارد ،اما بر اين نكته نيز تأكيد مىكند كه از اين طريق
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Die Verhandlungen des ٦. rheinischen Landtages – Debatten
über Pressefreiheit und Publikation, in: MEW Bd. ١, S. ٢٨ff., Berlin (ost), S. ٣٩
٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٧): Erklärung, in: MEW Bd. ١, Berlin (ost), S. ٢٠٠

٨٦

٨٥

آمريكا آغاز و همچنين آثار روسو ،منتسكيو و مكياولى را دوباره مرور كرد .وی

ماركس آنرا كﻼً نمىپذيرفت .به اين صورت كه فويرباخ فلسفهی خود را از طريق

حق مالكيت آنها بر زمين ،بلكه از حق مالكيت آنها بر انسانهای مسكون آنجا نيز

جامعهی خردمند و آشتىيافته در واقعيت مشاهده نمىشد در نتيجه فويرباخ نفى نفى

سرانجام به اين نتيجه رسيد كه حقوق ويژهی اعيان و اشراف فئودالى نه فقط از طريق
رشد كرده است .اينجا مونوپل خشونت كه البته با استناد به حق ويژهی تسليحات

برای اشراف موجه مىشود ،يک نقش اساسى جهت پاسداری از مناسبات موجود بازی
مىكند .در حالى كه مناسبات حاكميت و بندگى در روستاها رشد كشاورزی و تجارت

را محدود مىكند ،اما سلطهی نظامى اشراف بر شهرها مانع شكوفايى اقتصادی در آن-
جا نمىشود .به اين ترتيب ،در شهرها يک طبقهی نوين به صورت بورژوازی به وجود

مىآيد كه البته تحت مونوپل خشونت اشرافى قرار دارد .به اين ترتيب ،توازن قوای

نظامى ميان شهر و روستا رفته رفته به نفع بورژوازی دگرگون مىگردد كه البته همواره
منجر به قيامهای محلى و جنگ ميان قوای شهری و روستايى مىشود .اينجا ماركس

برای نمونه از انقﻼب كانتون زوريخ در سال  ١٨٣٠ميﻼدی و تجربياتى تاريخى در
انگلستان و فرانسه ياد مىكند .به اين عبارت كه دولت انگلستان در برابر قوای شهری

عقبنشينى مىكند و سلطنت را از طريق رشوه و مذاكره با بورژوازی محفوظ مىدارد،

در حالى كه دولت فرانسه مستقيماً به سركوب بورژوازی روی مىآورد و منجر به
انقﻼب در سال  ١٧٨٩ميﻼدی مىشود .با تمامى اين وجود ،نتيجه در هر دو حالت
مشابه ،يعنى يک ائتﻼف ميان بورژوازی و اعيان و اشراف فئودالى پيرامون حق مالكيت

خصوصى است كه از طريق قانون اساسى تضمين مىشود .به اين ترتيب ،از يک طرف،

توازن قوای سياسى بورژوازی با اشراف و اعيان فئودالى بر قرار مىگردد و از طرف

ديگر ،موضوع حاكميت ملى نيز منتفى مىشود ،زيرا حاكميت يک طبقهی نوين به وجود
مىآيد.

١

پيداست كه از اين منظر فرضيهی هگل ،يعنى موضوع استقﻼل دولت از خانواده و

جامعهی بورژوايى اشكال اسرارآميز و جنجالى به خود مىگيرد ٢.در حالى كه هگل

شناخت خود را واقعى مىشمرد و آنرا نتيجهی وحدت سوژه با ابژه ،يعنى "ايدهی

مطلق" مىخواند ،ليكن ماركس فلسفهی حق هگل را در پيروی از نقد فلسفهی
)Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kreuznacher Exzerpte, in: MEGA ١/٢, Berlin (ost
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik …. Ebd., S. ٢٧٥

١
٢

"مشاهدهی حسى" متكامل كرده بود و از آنجا كه محصول تفكر ديالكتيكى هگل ،يعنى
ديالكتيكى را متدولوژی تكامل يک دين اين جهانى مىشمرد و رد مىكرد .با تمامى اين
وجود ماركس مشتاق همكاری با فويرباخ بود .از آن زمان كه ماركس با برخى از
مقاﻻت فويرباخ آشنا شد ،انگيزهی اين را داشت كه با همكاری وی و برونو بائر "آرشيو

آتهئيسم" را تأسيس كند .اين پروژه البته ناكام ماند ،زيرا در دوران روزنامهنگاری

رابطهی دوستى ماركس با برونو بائر به دﻻيل اختﻼفات نظری به كلى خراب شد.

ماركس در اين دوران برای ازدواج با همسر آتى خود ،جنى فون وستفال ،به شهر

كريتسناخ نقل مكان كرد و آنجا مشغول به نقد فلسفهی حق هگل شد .در اين ارتباط
فلسفهی ماترياليستى فويرباخ ابزار نقد را به خوبى در اختيار وی مىگذاشت .به اين

عبارت كه فويرباخ در آثار خود و از جمله "ماهيت مسيحيت" و "تزهايى دربارهی رفرم
فلسفه" به هگل انتقاد داشت كه وی سوژه و ابژه را جابجا كرده است .اينجا پرده از

فلسفهی ايدهآليستى هگل برداشته مىشود كه به صورت يک حركت از تفكر همهی

مسائل را با در نظر داشتن نقطهی متقابل و نفى آنها در نظر مىگيرد و از آنجا كه

محصول اين تفكر محسوس و معنىدار نيست ،در نتيجه به نظر فويرباخ مربوط به

جنجال و غير واقعى محسوب مىشود.

١

البته ماركس در رسالهی دكترای خود مسئلهی جابجايى سوژه با ابژه را در ارتباط با
تكامل دين و فلسفهی ايدهآليستى كشف كرده بود ٢،اما آنرا به دﻻيل شغلى به صورت

يک پروژهی تحقيقاتى دنبال نكرد .به اين ترتيب ،اين كشف فلسفى به حساب فويرباخ
گذاشته شد و ماركس نيز با استناد به وی به نقد فلسفهی حق هگل پرداخت .افزون بر
اين ،ماركس از بدو فعاليت تحقيقاتى خود تمايل به ماترياليسم داشت ،اما تا كنون تحت

تأثير مباحث هگلىهای جوان مقاﻻت خود را مىنوشت .از اين پس ،ماركس يک
مطالعهی گسترده را پيرامون تاريخ قوانين اساسى كشورهای اروپايى و اياﻻت متحدهی
١

Vgl. Feuerbach, Ludwig (١٩٦٩ff.): Gesammelte Werke, Bd. ٩, Werner Schuffenhauer
(Hrsg.), Berlin, S. ٢٤٧f.
٢
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München

٨٨

٨٧

مطلقيت بيابد ،در اينجا سوژههای حقيقى] ،يعنى[ جامعهی بورژوايى و خانواده تبديل به

ماترياليستى فويرباخ نامحسوس و غير واقعى مىشمارد ١.به بيان ديگر ،ماركس بر اين

"دردسرها ،خودكامگى و غيره" ]يعنى[ غير حقيقى مىشوند ،به معنای ديگر ،لحظات

ابژكتيو ايده».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا در پيروی از فويرباخ بر
جابجايى سوژه با ابژه در فلسفهی حق هگل انگشت مىگذارد .از اين منظر نه دولت

مستقل است و نه نقش سوژه را بازی مىكند .يعنى نه دولت مىتواند فلسفه را در خود

ادغام سازد و قوانين را از طريق خرد متكامل و تصويب كند و نه آنطور كه قبﻼً مد
نظر ماركس بود ،به يک انقﻼب ذهنى ماديت ببخشد .پيداست كه اينجا فلسفهی
هگلىهای جوان بى كلى بى اعتبار مىشود ،زيرا دولت در واقعيت ابژهی جامعهی

بورژوايى ،يعنى ابژهی حق مالكيت خصوصى است.

ماركس به اين مسئله پى برد زيرا هگل برای توجيه خشونت دولتى مشخصاً به حق
مالكيت خصوصى استناد مىكند .در اين ارتباط هگل يک "قشر اصلى" را مد نظر دارد

كه به گمان وی محق در اعمال "خشونت اشرافى" است" .خشونت اشرافى" برای وی

برابر با باﻻترين درجه از خشونت است كه حق قتل دارد و غير قابل تقسيم و انحصاری

است .ابعاد مونوپل خشونت را هگل از طريق حق انحصاری ارث به مسنترين فرزند

كه مايورات ناميده مىشود ،موجه مىكند .به اين معنى كه "مايورات" مستقل از ثروت

دولت است و از آنجا كه نه قابل فروش و واگذاری مىباشد ،در نتيجه از مضرات
تجاری ،رقابت برای سود و تغيير شكل مالكيت آسوده مىماند .به اين ترتيب ،هگل با

استناد به پايداری "مايورات" اعمال "خشونت اشرافى" را به صورت روح نامتناهى
دولت توجيه مىكند .انگاری كه آن خشونتى كه از طريق قوای قضائى و اجرايى اعمال
مىشود ،مجزا از منافع طبقاتى است و فقط تحقق منافع ملى را مد نظر دارد .از اين

موضوع تأكيد مىكند كه جامعهی بورژوايى نه تنها در دولت نفى نشده ،بلكه دولت
شكل دوگانهی آن است .به اين صورت كه تضادها بر سر حق مالكيت درونذاتى

هستند و از آنجا كه آنها از طريق قرارداد حل و فصل نشده و نمىشوند ،در نتيجه
جامعهی بورژوايى ،دولت مدرن را به صورت شكل دوگانهی خود به وجود آورده كه از

طريق قوای مقننه ،قضائيه و خشونت اجرايى مناسبات موجود را تحكيم كند .بنابراين
ماركس در اين دوران به اين نتيجه مىرسد كه جامعهی بورژوايى به صورت نافى
خانواده پا بر جا مىماند ،البته بدون اينكه در دولت نفى شده باشد .به اين معنى كه

انسانها البته به شكل حقوقى شهروند در آمدهاند ،اما به صورت ملت در دولت ادغام

نشدهاند .پيداست كه از اين منظر ،نفى نفى هگلى يک شكل استعﻼئى به خود مىگيرد
كه موجوديت اين "جهان وارونه" را كه حركت ديالكتيكى آن متوقف شده است ،موجه
كند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نقد ماركس ريشهی مثبتگرا و غير

واقعى فلسفهی حق هگل را نشانه مىگيرد و از آن به صورت توليدات ناب ذهنى و يک

دين اين جهانى پرده بر مىدارد .وی همزمان آنرا شكلى مىشمارد كه البته به صورت
ايدهآليستى بر واقعيت واكنش و مناسبات و تضادهای ماهوی موجود را موجه مىكند.

انگاری كه "اوضاع موجود" محصول خردمندی ،آشتىيافته و در نتيجه ابدی هستند .از
اين پس ،برای ماركس موضوع نقد هگلىهای جوان به فلسفهی ايدهآليستى هگل ،يعنى
آشتى دين با فلسفه )آكوموداتسيون( نيز منتفى مىگردد ،زيرا وی آنرا مستقيماً يک

دين جديد مىخواند ٢.به اين ترتيب ،ماركس بر خﻼف نظريات سابق خود سوژهی
حقيقى را نه دولت ،بلكه به شرح زير خانواده و جامعهی بورژوايى مىشمارد:

منظر ،دولت يک شكل ظاهراً مستقل به خود مىگيرد كه انگاری فرای مقولههای

«ايده مطلقيت مىيابد و مناسبات واقعى خانواده و جامعهی بورژوايى با دولت به صورت

مىكند .در برابر ماركس در همين مسئلهی "مايورات" كه هگل با استناد به آن

هستند؛ آنها در واقع فعال اند؛ اما در جنجال ]هگلى[ كلهپا مىشوند .اما اگر ايده

مستقل مانند خانواده و جامعهی بورژوايى قرار گرفته و تنها از منافع كلى ملت پاسداری

خشونت انحصاری دولت را موجه مىكند ،مصداق تحقيقات خود را مىيابد ،به اين
Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik …. ebd., S. ٢٠٦

١

فعاليت تخيلى درونى آنها فهميده مىشود .خانواده و جامعهی بورژوايى شروط دولت
١

Vgl. ebd., S. ٢٠٨
٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch philosophische Manuskripte (١٨٤٤), in: MEW,
EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٨١

٩٠

٨٩

كنار مىاندازد و برای حفاظت از منافع بورژوازی و اشراف و اعيان فئودالى به توجيه

صورت كه وی در "مايورات" به عنوان حق ارث ،حق مالكيت خصوصى را در نابترين

دينى و سركوب نظامى روی مىآورد ،چرا دولت نمىتواند فلسفهی هگلىهای جوان را

از آن خود سازد و با تحقق فلسفه يک "كانون از انسانهای آزاد ،عرفى و خردگرا" را

به وجود بياورد .پيداست كه از اين منظر موضوع انقﻼب ذهنى كه ماركس جهت
ممانعت از يک انقﻼب مادی در نظر داشت ،نيز منتفى مىشود .مسئله ديگر "آگاهى

وارونه" نيست كه بايد دگرگون شود ،بلكه خود اين "جهان وارونه" است كه آگاهى
كذب را به وجود مىآورد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با دگرگونىهای شگرف نظری
نزد ماركس آشنا مىشويم كه مصداق آنرا نيز در نوشتهی وی با عنوان "دربارهی

مسئله يهود" مىيابيم .اين نوشته اولين مانيفست ماركس در نقد فلسفهی هگلىهای
جوان محسوب مىشود كه همچنين در دوران اقامت وی در كريتسناخ مدون شده

است .ماركس اين نوشته را در نقد دو مقاله از برونو بائر مدون كرد كه مربوط به حق

استخدام يهوديان در دولت پروس مىشدند .مسئله بر سر اين موضوع بود كه دولت

پروس از استخدام يهوديان در نهادهای دولتى سر باز مىزد زيرا هويت خود را در

تاريخ مسيحيت مىديد .با وجودی كه برونو بائر جدايى دين از دولت را ضروری مى-
شمرد ،اما درخواست يهوديان را جهت استخدام در نهادهای دولتى از دو جنبهی
متفاوت رد مىكرد :اول به اين دليل كه يهوديان حاضر به صرف نظر از ايمان خود

نيستند ،در حالى كه دولت پروس يک دولت مسيحى است .دوم به اين دليل كه
يهوديان دچار خودپسندی و يک هويت دينى و ملى هستند ،زيرا اسرائيل را وطن واقعى
خود مىدانند .به اين ترتيب ،برونو بائر از يک طرف ،يهوديان را مسبب وضعيت

اجتماعى خودشان مىشمارد زيرا آنها بودند كه از دولت مسيحى فاصله مىگرفتند و

از طرف ديگر ،تنها راه رهايى شهروندان را در اين مىديد كه دولت خود را از تمامى

پيشداوریهای دينى آزاد سازد .به بيان ديگر ،اينجا برونو بائر بر صحت فلسفهی
هگلىهای جوان تأكيد مىكند و اميدوار است كه دولت فلسفه را از آن خود ساخته و

با خردمندی جامعه را سامان دهد.

شكل آن مشاهده مىكند و نقد خود را به شرح زير بر فلسفهی حق هگل وارد مىآورد:

«تعريف يک چنين ناقص الخلقهای مانند حق ارث به مسنترين فرزند به عنوان يک

تعهد دولت سياسى به مالكيت خصوصى اصوﻻً اجتناب ناپذير است ،زمانى كه انسان

يک جهانبينى قديمى را در يک معنى نوين تفسير مىكند ،زمانى كه انسان دراينجا به
يک چيز مانند مالكيت خصوصى يک معنى دوگانه مىدهد ،يكى در تاﻻر دادگاه به

صورت حق مطلق ،يكى در تقابلش در سپهر دولت سياسى».

١

به اين ترتيب ،ماركس نتيجه مىگيرد كه باﻻترين رأس قانون اساسى ،حق مالكيت

خصوصى و باﻻترين مرام دولت ،حفاظت از حق مالكيت خصوصى است ٢.به بيان ديگر،

بورژوازی و اعيان و اشراف فئودالى در حق مالكيت خصوصى زمينهی يک ائتﻼف
سياسى را يافتهاند .از اين منظر ،حق مالكيت خصوصى سوژه محسوب مىشود كه با
آگاهى ابژهی خود ،يعنى دولت سياسى را جهت پاسداری از وجودش متكامل كرده

است .به اين ترتيب ،دولت قوای مقننه ،قضائيه و مجريه را متشكل مىسازد و يک
ظاهر مستقل از جامعهی بورژوايى به خود مىگيرد .پيداست كه اينجا نه تنها در تداوم
فلسفهی هگلىهای جوان نتايج بلكه اصوﻻً فرضيهی فلسفهی ايدهآليستى هگل نيز انكار

مىشود .بنابراين نه در دولت نشانهای از خردمندی ديده مىشود و نه از طريق نقد

دين مىتوان آنرا به سوی خردمندی راند .آن چيزی كه مد نظر دولت است و بر

دولت حكم مىراند ،منافع طبقاتى است كه البته از طريق حق مالكيت خصوصى مسبب
يک شكل نوين از حاكميت شده است .به بيان ديگر ،دولت در واقعيت ابزار حقوقى،
قضائى و اجرايى جامعهی بورژوايى و نه نفى آن است .اينجا حركت ديالكتيكى جامعه
مختل شده و هگل به دولت يک استقﻼل نسبت داده كه با ماهيت آن در تضاد است.

٣

از اين پس ،برای ماركس روشن شد كه چرا دولت آزادی مطبوعات را محدود و قوانين
چوبدزدی را تصويب مىكند ،چرا دولت در برابر قيامهای مردمى شنل ليبراليسم را
١

Vgl. ebd., S. ٣٠٧
Ebd., S. ٣٠٣
٣
Vgl. ebd., S. ٣١٢
٢

٩٢
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جامعهی بورژوايى سوژه و دولت سياسى ابژهی آن است ،در نتيجه دولت نيز همين

ماركس اينجا از دو جنبهی متفاوت مقاﻻت برونو بائر را نقد مىكند .وی نخست بر

انسان خودپسند را شهروند مىشمارد و برايش قوانين مناسب را تصويب مىكند ،در
حالى كه خودپسندی نشانهی وارونگى جهان واقعى و در تضاد با نوع بشر است.

با وجودی كه ماركس در اين دوران هنوز دست به مطالعات منظم اقتصادی نزده بود،
اما تضادهای جامعهی بورژوايى را به خوبى مشاهده مىكرد .وی اينجا از پول به

صورت يک ماهيت بيگانه ياد مىكند كه بر انسانها حكم مىراند .مراودهی انسانها از

طريق اشيا تجاری شكل مىگيرند ،زنان تبديل به اشيا شده و در بازار حراج مىشوند،
در حالى كه پول شكل قدسى به خود گرفته و انسانها آنرا عبادت مىكنند .وی از
همين موضع نيز نتيجه مىگيرد كه يهوديان هم كار ديگری به غير از اينها نمىكنند و
حقوق سياسى آنها نيز بايد در يک دولت مسيحى به رسميت شناخته و رعايت شود.

١

ماركس اما از طرف ديگر ،در پى دگرگونى انقﻼبى نظم موجود است .به اين صورت كه

بايد مناسباتى را به وجود آورد كه اصوﻻً خودپسندی و يهودی بودن غير ممكن شده و
انسانها به رهايى دست بيابند ٢.به اين ترتيب ،ماركس انقﻼب فرانسه را يک انقﻼب

ناتمام مىداند ،زيرا كه فقط محدود به سياست شده است .اينجا جامعهی بورژوايى در
اجزای سياسى و اقتصادی متمايز مىشود ،بدون اينكه اين اجزا به بند نقد كشيده و
منقلب گردند .ماركس دليل اين كوتاهى را در فرضيهی اين انقﻼب ،يعنى حفاظت از

حق مالكيت خصوصى مىيابد ٣و از اين بابت ،خواهان تعميق انقﻼب مىشود كه آنرا به

شرح زير انقﻼب دائمى مىخواند:

«) (...آنجا كه دولت سياسى خشونتوار به صورت دولت سياسى از درون جامعهی

بورژوايى متولد مىشود ،آنجا كه خودرهايى انسانى جهت تحقق خويش تحت شكل
خودرهايى سياسى تﻼش مىكند ،دولت مىتواند و مجبور است كه تا لغو دين ،تا انهدام

دين پيشروی كند ،اما تنها به اين صورت كه ]دولت[ مانند لغو مالكيت خصوصى ،به

حداكثر ،به مصادره ،به ماليات تصاعدی و مانند لغو زندگى به سوی گيوتين پيشروی

كند] .دولت[ در لحظات احساس مختص به خود مناسبات زيست سياسى خويش ،يعنى

اين كمبود انگشت مىگذارد كه برونو بائر ميان رهايى سياسى و رهايى انسانى تميز
١

نمىدهد .از آنجا كه ماركس در پيروی از فويرباخ دليل نفوذ دين را در ماهيت يک
كمبود مىديد ،در نتيجه موازی با اين اصل ،بندگى انسانها را نيز در ماهيت دولت

سياسى مىيافت .به نظر ماركس دولت فقط يک واسطه است كه يک زيست دوگانه را

بر انسانها تحميل مىكند .به اين صورت كه دولت تحت مفهوم حقوقى شهروند ،تفاوت

انسانها را انكار و از مجموعهی آنها يک كانون سياسى مىسازد ،در حالى كه در
جامعهی بورژوايى انسانها تاجر ،مالک و كارگر روزمزد هستند .اينجا اما انسانها
كامﻼً نابرابر اند و از آنجا كه دولت از اين كانون اقتصادی حفاظت مىكند ،در نتيجه
ماركس نيز كانون سياسى را يک دموكراسى غير واقعى مىشمارد .پيداست كه تحت

شرايط موجود يهوديان نيز مىتوانند شهروند محسوب شوند و با كسب حقوق مساوی،

رهايى سياسى آنها ممكن است.

جنبهی دوم انتقاد ماركس به برونو بائر با استناد به قانون اساسى فرانسه ) ١٩٧١تا

 ١٩٧٣ميﻼدی( مستدل مىشود .به اين دليل كه برونو بائر از يک طرف ،تساوی حقوق

سياسى يهوديان ،يعنى حق شركت فعال و منفعل آنها در انتخابات را انكار مىكرد و از

طرف ديگر ،درخواست تساوی حقوق انسانى آنها ،يعنى آزادی ،مالكيت ،برابری و
امنيت را مردود مىشمرد .در اين ارتباط ماركس ميان شهروند و انسان تميز مىدهد و
مانيفست حقوق بشر را ،مانيفست حقوق انسان خودپسند مىخواند كه البته در تناقض
٢

آشكار با نوع بشر است .اينجا دوباره نقش دولت سياسى به عنوان واسطه عريان مى-

گردد ،زيرا آن از طريق قانون اساسى موظف شده است كه از نظم موجود حفاظت كند.

به اين ترتيب ،ماركس دولت سياسى )ابژه( را فقط يک ابزار حقوقى ،قضائى و اجرايى
جهت تحكيم و تضمين مناسبات جامعهی بورژوايى )سوژه( مىشمارد .از اين منظر ،با

انقﻼب فرانسه البته شكل سياسى و قرون وسطايى به جامعهی بورژوايى دگرگون گشته،
اما تمامى زنجيرهای خودپسندی نيز برای انسانها پاره شده است ٣.از آنجا كه

١

١

٢

٢

Vgl. ebd., S. ٣٧٢
Vgl. ebd., S. ٣٧٧
٣
Vgl. ebd., S. ٣٦٩

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Judenfrage, in: MEW, Bd., ١, S. ٣٤٧ff., Berlin (ost), S. ٣٥١
Vgl. ebd., S. ٣٦٤
٣
Vgl. ebd., S. ٣٦٩

٩٤

نتيجه:
ماركس پس از گسست تئوريک از فلسفهی هگلىهای جوان به مضمون انقﻼب

اجتماعى و ديالكتيک تئوری انتقادی با پراكسيس انقﻼبى پى برد .به اين ترتيب ،وی از

يک فلسفهی عملى جديد جهت دخل و تصرف در حركت واقعى جامعهی طبقاتى پرده
برداشت كه سوژهی خودآگاه آن پرولتاريا است .از آنجا كه آموزش ماركس از تكامل
"دانش مثبت" گزارش مىدهد ،در نتيجه اين دانش نيز انتقاد پذير و قابل تكامل است.

دليل پايداری تئوری انتقادی و انقﻼبى وی را نيز بايد در همين اصول جستجو كرد.

٩٣

جامعهی بورژوايى و اجزا آنرا جهت خردكردن جستجو و خود را به صورت زيست

نوع واقعى و بدون تضاد انسانها تأسيس مىكند] .زيست سياسى[ تنها ]زمانى[ قادر به
اين كار است كه از طريق تضاد خشونتوار در برابر مناسبات زيست خويش اقدام و
به اين ترتيب ،انقﻼب را دائمى اعﻼم كند )»(...

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا ديگر هيچ خبری از يک انقﻼب

ذهنى نيست كه دولت از آن بهره برده و مانعى در برابر يک انقﻼب مادی بسازد.
گسست ماركس از نظريات گذشتهی خود با استناد به فلسفهی ماترياليستى فويرباخ

بنابراين اگر آموزشهای ماركس تا كنون معتبر هستند و در رشتههای فلسفى ،سياسى،

مستدل مىشود كه بر جابجايى سوژه با ابژه )محمول( در فلسفهی ايدهآليستى هگل

اسطورهسازی از وی بلكه به دليل مصداق متدولوژی تحليل و پايداری ماترياليسم

جامعهی بورژوايى را در بر گرفته و بنابراين در برابر شرايط زيست خود نيز اقدام مى-

تاريخنگاری ،جامعهشناسى ،روانشناسى و اقتصادی از آنها استفاده مىشود ،نه به دليل

تاريخى ـ ديالكتيكى در برابر انتقاد است.

پيداست كه جامعهی بورژوايى دچار دگرگونىهای شگرفى شده و با دوران حيات
ماركس به كلى متفاوت است .به اين صورت كه ما در دوران معاصر ديگر نه با مجلس

اقشار و اصناف و نه با اعيان و اشراف فئودالى سر و كار داريم كه انسانها را مستقيماً

به بندگى مىكشند .در حالى كه در جوامع مدرن اشكال متفاوت احزاب مردمى و

انگشت مىگذارد .از اين پس ،موضوع ماركس يک انقﻼب سياسى است كه كليت

كند .به اين صورت كه انقﻼب نه تنها جامعهی طبقاتى را به صورت يک "جهان وارونه"
٢

منقلب ،بلكه همزمان از دين به صورت "آگاهى از جهان وارونه" فراروی مىكند .البته
ماركس در همين مضمون از مفهوم انقﻼب اجتماعى نيز سخن مىراند ٣.سوژهی انقﻼب

اجتماعى پرولتاريا است كه ماركس برای اولين بار در "پيشگفتار ـ نقد فلسفهی حق

هگل" از آن پرده بر مىدارد.

٤

رفرميست به وجود آمدهاند و دولت يک شكل هژمونيک به خود گرفته است ،اما نظام

سرمايهداری به صورت شيوهی مسلط توليد ثروت و بازتوليد اجتماعى انسانها را در
سطح جهان به بردگى كار مزدی مىكشد .افزون بر اينها ،تكامل سرمايهی مالى است
كه ظاهراً مستقل از اقتصادی واقعى و غير قابل كنترل شده و در سطح جهان منجر به

بحرانهای اقتصادی و انهدام محيط زيست مىشود .به بيان ديگر ،با وجودی كه

سرمايهداری اشكال نوينى به خود گرفته است ،اما ماهيت آن هم چون گذشته بر "خود
ارزش افزايى ارزش" استوار است .عظمت فعاليت تئوريک ماركس نيز مشخصاً در

همين جا است كه شكل را از ماهيت مجزا و ماهيت سرمايهداری را به بند نقد درون-
ذاتى و نفىكننده مىكشد .بنابراين با رجوع به تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس ممكن

است كه يک فلسفهی عملى امروزی برای جنبش كارگری و كمونيستى و شركت در

١

Ebd., S. ٣٥٧
« ٢دين فى نفسه بى معنى و نه از طريق فلک ،بلكه از طريق زمين زندگى مىكند و با انحﻼل واقعيت وارونه كه دين
تئوری آن است خود به خود فرو مىريزد»
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

٩٥

٩٦

 پيداست كه اينجا بى مورد بودن اسطورهسازی و.پراكسيس نبرد طبقاتى متكامل كرد

Lukacs, Georg (١٩٧٥): Der Bolschewismus als moralisches Problem, in:
Taktik und Ethik - Politische Aufsätze, Jörg Kammler/Frank Benseler
(Hg.), S. ٢٧ff., Darmstadt/Neuwied

.نمونهبرداریهای ناجور از تجربيات انقﻼب اكتبر نيز هويدا مىشود

نكتهی بعدی در رابطه با تاريخ نبرد طبقاتى جهت رهايى بشر است كه تا كنون با
 تمامى تﻼشهای كنونى در مضمون ماركسى، به بيان ديگر.شكست مواجه شده است

Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٢٦١ – ٣١٣), in:
MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost)

شامل تجربيات قيام بهمن و نتايج "بهار عربى" نمىشود كه منجر به استقرار حكومت

Marx, Karl (١٩٥٧): Verhandlungen des ٦. rheinischen Landtags Debatten über Holzdiebstahlgesetz, in: MEW, Bd. ١, ١٠٩ff., Berlin (ost)

 زمانى.ماركسيست ـ لنينيست و شبهدينى مانند دولت استالينى را نيز در بر مىگيرد

Marx, Karl (١٩٥٧): Der leitende Artikel in Nr. ١٧٩ der "Kölnischen
Zeitung", in: MEW, Bd.١, S. ٨٦ff., Berlin (ost)

 زمانى كه حدود،ارتش سرخ به اتهام انحراف از ماركسيسم ـ لنينيسم اعدام مىشوند

سه ميليون كمونيست به جوخههای اعدام سپرده و يا از طريق كار اجباری و سؤ تغذيه

Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen
und epikurischen Naturphilosophie, in: MEGA I, ١ / ١, Berlin (ost)

 ديگر نمىتوان اين وقايع منفور تاريخى را با استناد به آثار،در گوﻻک به قتل مىرسند
 تاريخ نبرد، به بيان ديگر. موجه كرد،ماركس كه در جهت رهايى انسان مدون شدهاند

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

 انگيزهی اسطورهسازی از، از اين منظر. همچنين تاريخ ضد انقﻼب است،طبقاتى تا كنون

Marx, Karl (١٩٥٧): Die Verhandlungen des ٦. rheinischen Landtages Debatten über Pressefreiheit und Publikation, in: MEW Bd. ١, S. ٢٨ff.,
Berlin (ost)

 البته اين موضوع فقط.آن انقﻼبهای ناتمام بودهاند كه با ضد انقﻼب مواجه شدهاند

دينى در ايران و جنگهای طوﻻنى در منطقه شدهاند بلكه استقرار حكومتهای
كه از اعضای كميتهی مركزی حزب كمونيست شوروی گرفته تا سرباز نظام وظيفهی

 اينجا اسطوره به صورت يک فيلتر رسانهای عمل.انقﻼب اكتبر نيز مشخص مىشود
مىكند كه از كليت واقعيت تنها آن آثار به اصطﻼح مثبت و دلپسند را به افكار

.عمومى انتقال دهند كه با رجوع به آنها نمونهبرداری آسان مىگردد
!ادامه دارد
:منابع

Feuerbach, Ludwig (١٩٦٩ff.): Gesammelte Werke, Bd. ٩, Werner
Schuffenhauer (Hrsg.), Berlin

Marx, Karl (١٩٧): Erklärung, in: MEW Bd. ١, Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٧٧): Briefe - Marx an Arnold Ruge, in: MEW, Bd. ٢٧, S.
٤١٤ff., Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den "Deutsch - Franzosische Jahrbüchern"
- Marx an Ruge, in: MEW Bd. ١, S. ٣٣٧ff., Berlin (ost)

Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main

Marx, Karl (١٩٥٧): Kreuznacher Exzerpte, in: MEGA ١/٢, Berlin (ost)

Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Zur Rekonstruktion des Historischen
Materialismus,٥. Auflage, erste Auflage (١٩٧٦), Frankfurt am Main

Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٢٦١ – ٣١٣), in:
MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch philosophische Manuskripte (١٨٤٤), in:
MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost)

٩٧
Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Judenfrage, in: MEW, Bd., ١, S. ٣٤٧ff., Berlin
(ost)
Marx, Karl (١٩٥٧): Kritische Randgelossen, in: MEW Bd. ١, S. ٣٩٢ff.,
Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rectsphilosophie –
Einleitung, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost)
Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW
Bd.٣, S. Berlin (Ost)
Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München

٩٨

٩٩

١٠٠

برای اولين بار لوكاچ متوجهی خطای فلسفى انگلس متأخر شد و ديالكتيک غير
ماركسى وی را به باد انتقاد گرفت ١.چندی بعد كرش از طريق نقد آثار كائوتسكى،

٢

پانئكوک از طريق نقد آثار پلخانف و لنين ٣،ريازانف از طريق نقد آثار پلخانف ٤و
گرامشى از طريق نقد آثار بوخارين ٥متوجهی نتايج فلسفى آن "ماترياليسم" متافيزيكى
شدند كه آنها در پيروی از انگلس متأخر با خود يدک مىكشيدند .به همين مقدار

زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى

١

سهمگين آن پراكسيس سياسى است كه تحت تأثير انرژی اين تئوریهای متافيزيكى
موجه و فعال مىشود .از آن پس كه حزب بلشويكى موفق به مصادرهی جنبش
كارگری ،سرنگونى رژيم تزاری و كسب قدرت سياسى در روسيه شد ،لنين و تروتسكى

تجربيات انقﻼب اكتبر را برای ديگر احزاب كمونيست تجويز مىكردند و از آنها مى-
خواستند كه در پيروی از فلسفهی عمل بلشويسم فعاليت سياسى خود را منظم سازند.

در اين ارتباط روزا لوكزامبورگ مقالهای را با عنوان "در مورد انقﻼب روسيه" مدون
كرد و به شرح زير در برابر نمونهبرداری از تجربيات انقﻼب اكتبر موضع گرفت:

برتهولد برشت به درستى برجسته مىسازد كه "سوسياليسم چيز سادهای است ،كه
انجام آن سخت است!" .در اين يک جمله مشكﻼت تمامى تﻼشهای تئوريک و
فعاليتهای سياسى كه تا كنون جهت تدارک انقﻼب اجتماعى و استقرار سوسياليسم

انجام شدهاند ،خﻼصه مىشود .هم اكنون حدود يک قرن و نيم مىگذرد كه فعاﻻن
جنبش كمونيستى امكان آشنايى با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را دارند و

قادر هستند كه با استناد به آن "دانش مثبت" كه وی از "حركت واقعى" جامعهی

«آن چيزی كه ما در برنامهی خود داريم ،تنها كمى از رهنماهای بزرگ هستند كه

بورژوايى متكامل كرده است ،به يک فلسفهی عملى جهت شركت در پراكسيس نبرد

منفى ]احساس مىشود[ ) (...منفى ،يعنى تخريب ،انسان مىتواند دستور آنرا صادر كند،

تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس واقعاً حيرت انگيز است .دليل اين واقعيت را بايد در

است كه تصيح كند و راههای جديدی را بگشايد .تنها زندگى بى پروای خشمگين به

مدفون شدهاند .از جمله بايد از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم ياد كرد كه تحت تأثير

سمت را نشان مىدهند ،آنجايى كه اقدامات بايد جستجو شوند ،به طور عمده روحيهی

طبقاتى دست بيابند .با وجود اين امكانات ،اما بيگانگى فعاﻻن جنبش كمونيستى با

اما نه برای سازندگى ،يعنى روحيهی مثبت .سرزمين نو ،هزاران مشكل .تنها تجربه قادر

آن آوارهای ايدئولوژيک جستجو كرد كه در زير آنها كشفيات تئوريک ماركس

آثار انگلس متأخر و مكتوبات سياسى لنين متكامل شده است .در حالى كه ماركس با
تكامل مفهوم ديالكتيكى "پراكسيس" تمامى تصوران متافيزيكى را از "حركت واقعى"

"جهان موضوعيتيافته" زدود و از آن به صورت محصول فعاليت آگاه انسانها پرده

١

Vgl. Lukacs, Georg (١٩٧٨): Geschichte und Klassenbewusstsein – Studien über
marxistische Dialektik, ٥. Auflage, Darmstadt/Neuwied, S. ٦٣, Fn. ٦
٢
Vgl. Korsch, Karl (١٩٦٦): Marxismus und Philosophie, Frankfurt am Main, S. ٦٧
٣
Vgl. Pannekoek, Anton (١٩٦٩): Lenin als Philosoph, Alfred Schmidt (Hg.), Frankfurt
am Main, S. ٩٨, ١٠٦
٤
Vgl. Rjazanv, D. (١٩٢٩): Vorwort des Herausgebers, in: Plechanow, G.: Die
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. ١١٩, ٢٢٨

برداشت ،ليكن انگلس "حركت ماده" را جايگزين "حركت ايدهی" هگل كرد و ظاهراً به
يک روند "ماترياليستى" از تاريخ دست يافت كه انگاری مستقل از آگاهى انسانها

است و به صورت اجتناب ناپذير و ابژكتيو جهان واقعى را به وجود مىآورد و به سوی

يک سرنوشت محتوم به نام سوسياليسم سپری مىشود.

 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "احيای ماركسيستى" كه از طريق "گرايش ماركسيستهای
انقﻼبى" در تاريخ  ٢٢و  ٢٣نوامبر  ٢٠١٣در كلن برگزار شد ،ارائه كردم.

١٠١

١٠٢

البته بايد سه سال از انقﻼب اكتبر مىگذشت و لنين بايد نتايج سياسى آن "ماترياليسم"
متافيزيكى را كه از انگلس متأخر وام گرفته بود ،در تجربه مشاهده مىكرد ،تا اينكه به
عقل بيايد و از تجويز نمونهبرداری از انقﻼب اكتبر برای احزاب كمونيست دست بكشد.

به اين صورت كه وی بعد از شكست انقﻼبهای سوسياليستى در غرب و البته تحت

تأثير نمونهبرداری فعاﻻن احزاب كمونيست تركيه ،ايران و هندوستان از انقﻼب اكتبر،

در نوشتهای با عنوان "راديكاليسم چپ ،بيمارى كودكى كمونيسم" در برابر آنها موضع

گرفت .لنين اينجا مدعى مىشود كه جنبش كارگرى در هر جا با ماهيتى يكتا و انقﻼبى

بر بورژوازى پيروز مىشود ،اما شيوهى مبارزهى طبقاتى وابسته به ويژهگىهاى اقتصادى،
تركيب سياسى و فرهنگى از يک سو و شرايط تاريخى ـ ملى ـ مستعمراتى هر كشور از

سوى ديگر است.

١

هزاران شكل نوين فرو مىپاشد .پراكسيس ،نيروی خﻼق را آشكار ساخته و تمامى
اقدامات اشتباه را تصيح مىكند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روزا لوكزامبورگ در پيروی از ماركس و
بر خﻼف لنين و تروتسكى دچار تصوارت متافيزيكى نيست .وی با استناد به نبرد

طبقاتى ،تجربيات روزمره و خودآگاهى كارگران بر اين نكته تأكيد مىكند كه در

پراكسيس است كه اشتباهات گذشته تصيح مىشوند و "حركت واقعى" سمت و سوی
منطقى خود را مىيابد.

همانگونه كه لوكاچ برجسته مىسازد ،روزا لوكزامبورگ بهترين شاگرد ماركس در اين

دوران بود و تنها كسى محسوب مىشد كه به درستى بر ماترياليسم تاريخى ـ
٢

با وجودی كه شكست انقﻼب اكتبر بر هيچ كس پوشيده نيست و با وجودی كه

تأثيرات تاريخ فرهنگى ملتها بر پراكسيس نبرد طبقاتى در آموزشگاههای متفاوت
علوم انسانى مطرح شدهاند ،اما تمامى سازمانهای سياسى و احزاب كمونيست كه

فلسفهی عملى آنها از بلشويسم مشروب مىشود ،مشغول به نمونهبرداری از وقايع

انقﻼب اكتبر جهت توجيه فعاليت سياسى خود هستند .البته اين نمونهبرداری فقط

محدود به تاكتيک و استراتژی "انقﻼب سوسياليستى" نمىشود ،بلكه شكل سازماندهى

حزبى را به صورت پيشتازان پرولتاريا نيز در بر مىگيرد .انگاری كه در فقدان سوژهی
خودآگاه حزب به اصطﻼح پيشتاز ناجى طبقهی كارگر است و با شكست سيادت

سرمايهداری سوسياليسم را برقرار مىسازد .اينجا جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم
ﻼ هويدا است و اين اتفاقى نيست كه ماركسيست ـ لنينيست-های مستأصل به
كام ً

سوی تفسيرهای هگلى از آثار ماركس متمايل مىشوند.

حال كه نمونهبرداری از انقﻼب اكتبر غير ممكن به نظر مىآيد و ممانعت از تكرار

تجربيات انقﻼبهای شكست خورده ضروری است ،پس اينجا بﻼفاصله پرسش "چه

ديالكتيكى احاطه داشت .به اين صورت كه ماركس در روند تحقيقات خود موفق به
كشف "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى شد .اينجا ديالكتيک نه تنها به معنى روش
شناختشناسى ،بلكه و همچنين منطق خود اين حركت است .به اين ترتيب ،ماركس به

يک كليت دست يافت و دانش آنرا به صورت ميانگين مناسبات متضاد طبقاتى و از
طريق مفاهيم مجرد ،انتقادی و ديالكتيكى متكامل كرد .پيداست كه آن دانشى كه
ماركس به عنوان ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى به آن دست يافت ،مانند علوم ديگر

نيست .آن نه مانند علم طبيعت ناب )داروينيسم( است و نه منطق آن كوچکترين
شباهتى با منطق معادﻻت رياضى و فيزيكى و يا با فعل و انفعاﻻت شيميايى دارد .به

بيان ديگر ،تفاوت "دانش مثبت" با علوم ديگر در اينجا است كه "حركت واقعى" نزد
ماركس از فعاليت آگاه انسانها ،يعنى از وجود يک سوژهی درونذاتى گزارش مىدهد.

در حالى كه انسان تاريخ و فرهنگ خود را يدک مىكشد و تنها تحت تأثير آن است
كه پراكسيس نبرد طبقاتى شكل مىگيرد و "حركت واقعى" سمت و سوی منطقى خود

را مىيابد ،علوم ديگر دچار دترمينيسم هستند و عاقبت حركت آنها مقدر است.

١

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.

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.

١٠٤

١٠٣

بنابراين ما اينجا با ديالكتيک آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى مواجه هستيم كه از

بايد چه كرد" ،مطرح مىشود كه ما پاسخ آنرا در نامهی ماركس به رويگه به شرح

البته روش نقد ماركس منحصر به فرد و كامﻼً به خصوص است و آشنايى با آن

«خرد هميشه موجود بوده است ،تنها نه هميشه در شكل خردگرا .بنابراين منتقد مى-

طرف ديگر ،تبديل به موضوع نقد "اوضاع موجود" مىشود.

ضروری مىسازد كه ما با مسير تفكر انتقادی وی آشنا شويم .به اين صورت كه
ماركس پس از آغاز ادامهی تحصيل در برلين ،تحت تأثير فلسفهی ايدهآليستى هگل

قرار گرفت و از رومانتيسم آلمانى عبور كرد .عبور بعدی وی از فلسفهی ايدهآليستى

هگل بود كه تحت تأثير فلسفهی هگلىهای جوان به وقوع پيوست و مصادف با اخذ

درجهی دكترا از دانشگاه ينا و آغاز همكاری با برونو بائر است .سپس ماركس در

دوران روزنامهنگاری در كلن تحت تأثير فلسفهی ماترياليستى فويرباخ قرار گرفت و از
فلسفهی هگلىهای جوان عبور كرد و سرانجام عبور ماركس از انسانشناسى ايدهآليستى

فويرباخ و رويكرد ماترياليستى به ديالكتيک است كه البته مصادف با اقامت وی در

پاريس و آغاز همكاری با انگلس مىباشد .محصول اين تحوﻻت شگرف متديک و آن

پراكسيس سياسى كه ماركس در اين دوران كوتاه تجربه كرد ،تكامل ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى است كه وی از آن به عنوان "دانش مثبت" نيز ياد مىكند.

بنابراين آشنايى با مسير تفكر انتقادی و انقﻼبى ماركس برای ما ممكن مىكند كه آن
مقولههايى را كه در انديشهی سياسى وی پابرجا ماندهاند ،از آن مقولههايى كه در روند
تكامل آگاهى تئوريک وی دگرگون شدهاند ،تميز دهيم .از اين پس ،ممكن مىشود كه

ما با روش تحليل و عمق شناختشناسى ماركس آشنا شويم و از آن برای نقد "اوضاع

موجود" و تكامل "اوضاع مطلوب" بهره ببريم .از اين منظر ،اگر ما تكاملى در تئوری

انتقادی و انقﻼبى ماركس به وجود نياوريم ،حداقل به دوران قبل از كشفيات تئوريک

وی نيز باز نمىگرديم.

يكى از بحثهای بسيار بغرنج دربارهی نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى

ـ ديالكتيكى است كه اغلب اوقات منجر به كشمكشهای تئوريک و تفسيرهای ناجور از
تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس شده و مىشود .اينجا موضوع قابل مﻼحظه فقط نقش

تحوﻻت متديک در انديشهی سياسى ماركس نيست ،بلكه و همچنين شامل روند

تكامل فلسفهی ايدهآليستى هگل نيز مىشود .به اين صورت كه هگل در اوايل در پى

زير مىيابيم ،زمانى كه وی از فلسفهی هگلىهای جوان عبور كرده بود:

تواند ،هر شكلى از آگاهى تئوريک و پراكسيس را مبنا قرار داده و از اشكال خاص

واقعيت موجود ،اشكال مطلوب و اهداف نهايى آنها را متكامل سازد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا نه از يک موضع انتزاعى
به پراكسيس مىپردازد و نه نمونهای را از جای ديگری وام مىگيرد .برای ماركس خود

روند نقادی و اعتراضى ،خﻼق است و اين انديشهی انتقادی است كه از نقد "اوضاع
موجود"" ،اوضاع مطلوب" را به وجود مىآورد.

اينجا بﻼفاصله پرسش بعدی طرح مىشود كه اين اشكال خاص مورد نظر ماركس كه
ما در دوران معاصر با آنها مواجه هستيم و بايد به نقد آنها بپردازيم ،چه هستند؟

اينجا منظور همان نظام سرمايهداری در ايران است كه به دليل تاريخ و فرهنگ كشور

يک شكل اسﻼمى به خود گرفته است .به اين صورت كه طبقهی حاكم بازاری و
روحانى جهت حفاظت از منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود دولت اسﻼمى را به وجود

آورده است .منتها دولت فقط شامل قوای مقننه ،قضائيه و مجريه نمىشود كه از طريق

آنها انسانها را منكوب و بر آنها يک نظام جنايتكار را تحميل مىكند ،بلكه و هم-
چنين آن ملتى را نيز در بر مىگيرد كه به يک چنين دولتى تن مىدهد .موضوع رابطه-

ی دولت با ملت را ماركس در "نقد فلسفهی حق هگل" مطرح مىكند .به اين صورت

كه هگل ملت را مجموعهای از انسانهای عامى مىشمرد كه فاقد فرهنگ ،عرف و

پراكنده هستند و تنها تحت تأثير دولت است كه آنها به صورت ملت متشكل مى-

شوند .از آن پس كه ماركس از منظر جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم به نقد فلسفه-

ی حق هگل پرداخت ،مشخصاً عكس آن را مطرح كرد .از منظر ماركس اين ملت

است كه دولت را به وجود مىآورد ،منتها با يک درجهی به خصوص از آگاهى.

٢
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 (§§٢٦١ – ٣١٣), in: MEW,
)Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost

١٠٦

١٠٥

اصوﻻً چيست؟ آيا واقعيت آن اوضاعى است كه وجود دارد و در تجربه مشاهده مى-

دگرگونى واقعى جامعهی آلمان بود ،در حالى كه وی پس از كسب كرسى پروفسوری

به وجود بيايد ،يعنى واقعيت سوبژكتيو است؟

خود گرفت.

شود ،يعنى واقعيت ابژكتيو است و يا اينكه واقعيت آن اوضاعى است كه بايد در آينده

تبديل به نظريهپرداز دولتى شد و فلسفهی ايدهآليستى وی نيز يک شكل توجيهى به

در حالى كه كانت برای اولى موضع مىگرفت و از واقعيت ابژكتيو عزيمت مىكرد،

هگل در دوران انقﻼب فرانسه در شهر ينا زندگى مىكرد .وی پس از اتمام تحصيل در

كه كانت تحت تأثير تجربهگرايى انگليسى )جان ﻻک ،ديويد هيوم( قرار داشت و از اين

فلسفى را منتشر مىكرد .در اين دوران وضعيت اقتصادی ،جغرافيايى و سياسى

هگل طرح دومى را در نظر داشت و بر واقعيت سوبژكتيو تأكيد مىكرد .به اين صورت

بابت ،مدعى بود كه تمامى شناخت انسانى نه تنها با تجربه آغاز مىشود ،بلكه به تجربه
نيز خاتمه مىيابد .از اين منظر ،تنها تجربه است كه هم ابعاد مفهوم "خرد" را معين
مىسازد و هم از طريق استفاده از قوای حسى ،محكمترين وجوه اثباتى را جهت توان

نقادی "خرد ناب" به وجود مىآورد .نزد كانت "خرد ناب" ،آن شكلى از خرد است كه

دوران كپرنيكى را پشت سر گذاشته ،اين جهانى شده و ايمان دينى را به سلطهی

رشتهی الهيات به فلسفه روی آورد و با همكاری هولدرلين و شلينگ يک نشريهی

امپراطوری آلمان كامﻼً اسفبار بود .با وجودی كه قانون اساسى كشور در سال ١٨٠٢

ميﻼدی به تصويب رسيده بوده ،اما حدوداً  ٣٠٠حكومت اشرافى و فئودالى كه از قدرت

مركزی مستقل و پراكنده بودند ،كشور را اداره مىكردند .شاخصهای كلى آلمان

استبداد عريان ،بردهداری ،عقب افتادگى اقتصادی ،فقدان قوای قضائى ،اجرايى و مالى
متمركز بودند .از طرف ديگر ،جنگ فرانسه با دولت پروس آغاز شده بود كه اوضاع را

خويش كشيده است ١.ليكن هگل در نقد مفهوم "خرد" كانت آنرا برابر با "درک سالم

وخيمتر از گذشته مىكرد .يعنى ،در همان زمانى كه هگل مكتوبات خود را در شهر ينا

به نظر هگل سوژه برای درک مضمون واقعى خرد بايد به محتوای طبيعت معطوف

موضوع مكتوبات هگل در شهر ينا "فلسفهی حق طبيعت" است كه وی با رجوع به آن

انسانى" مىخواند و مدعى مىشود كه خرد چيز ديگری به غير از اين است.

شود .به اين صورت كه انسان مانند هر گياه و يا حيوانى بخشى از طبيعت است و يک

مىنوشت ،ارتش فرانسه در پشت دروازههای شهر با قوای آلمانها در جنگ بود.

به نقد فلسفهی استعﻼئى كانت ،فيشته و شلينگ روی مىآورد .به اين ترتيب ،هگل يک

مسير تكاملى را پشت سر مىگذارد .برای نمونه تخم گياه جوانه مىزند ،گياه گل مى-

طرح جامع و گسترده را از حركت ديالكتيكى جامعهی طبقاتى متكامل مىكند و به

مىيابد ،توليد مثل مىكند و سپس فنا مىشود .اما انسان بر خﻼف گياه و حيوان قادر

انسانها پى مىبرد .بنابراين فلسفهی هگل از يک "حركت واقعى" و از بروز تضاد ،نبرد

دهد ،صاحب ميوه و سپس فنا مىشود .به همين منوال نيز حيوان زاده مىشود ،تكامل
است كه مسير تكامل خود را نيز متفكر شود .به بيان ديگر ،در حالى كه انسان در يک
واقعيت ابژكتيو ،يعنى در زمان و مكان مشخص به سر مىبرد ،اما همزمان نيز قادر

است كه با استفاده از خرد ،هم تاريخ تكامل خود را بفهمد و هم مسير تكامل آتى خود
را متفكر شود .پيداست كه اينجا وجود يک واقعيت سوبژكتيو نيز موجه مىشود و

سوژه در مضمون فلسفهی ايدهآليستى هگلى به وجود مىآيد .اين سوژه ،شناسا است كه
در يک حركت فكری به واقعيت سوبژكتيو دست مىيابد .اينجا منظور از واقعيت
١

Vgl. Kant, Imanuel (١٩٧٦): Kritik der reinen Vernunft, Wilhelm Weischedel (Hrsg.),
in: Werkausgabe ٣ Bände, Bd. I, Frankfurt am Main

نقش اجتماعى كار و مضمون نبرد مرگ با زندگى پيرامون تحقق آزادی و برابری
و امكان آشتى گزارش مىدهد .با وجودی كه فلسفهی درونذاتى هگل توان توجيه
"اوضاع موجود" را داشت ،اما وی در پى دگرگونى واقعى وضعيت آلمان و در جستجوی
آشتى اجتماعى بود .به اين صورت كه وی جهت ممانعت از وقوع انقﻼب در آلمان و

آن وقايع ناگواری كه تحت سلطهی يعقوبيان در فرانسه رخ داده بود ،انگيزهی ادغام

اين تجربيات را در فلسفهی ايدهآليستى خود داشت .در حالى كه سركردهی يعقوبيان،

روسپير مدعى بود كه واقعيت بايد از طريق خرد اداره شود ،هگل در برابر ادعا داشت
كه خرد هيچگاه نمىتواند يک واقعيتى را اداره كند كه هنوز خودش خردمندانه

سازماندهى نشده است .پيداست كه اينجا بﻼفاصله پرسش طرح مىشود كه واقعيت

١٠٨

١٠٧

نزد هگل ديالكتيک سه جنبهی متفاوت دارد و مضمون اين حركت فكری يک نفى

سوبژكتيو آن "اوضاع مطلوب" است كه محسوس و قابل مشاهده نيست زيرا هنوز در

واقعيت ابژكتيو را مىفهمد .به اين صورت كه با در نظر داشتن امكان و ضرورت

هگل يک واقعيتى را متفكر مىشود كه با واقعيت موجود در تناقض است .به اين

دوگانه است .جنبهی اول آن ،تفكر مجرد يا آن تفكری است كه از طريق قوهی ادراک
دگرگونى "اوضاع موجود" به نيروی درونذاتى نفى پى مىبرد .جنبهی دوم ديالكتيک،
نفى خردگرای واقعيت ابژكتيو است .به اين معنى كه سرشت غيرواقعى و غيرخردمند

مقولههای سرسخت درک روزمره كه اوضاع موجود را تشريح مىكنند ،نفى مىشوند و

سرانجام جنبهی سوم ديالكتيک است كه تكامل مفاهيم جنجالى و مثبت را از وجوهای
در نظر مىگيرد كه از منظر سوژه خردمند هستند .به اين ترتيب ،هگل در يک حركت
فكری از "اوضاع موجود" به "اوضاع مطلوب" مىرسد و آن واقعيت سوبژكتيو را

متكامل مىكند كه مضمون يک واقعيت آتى و ايدهآليستى ،يعنى يک واقعيت

غيرمحسوس است .به بيان ديگر ،ديالكتيک نزد هگل شامل يک تقابل ساده از تز با

آنتىتز كه سرانجام در حركت خود به سنتز مىرسند ،نيست كه ما مضمون آنرا به

شرح زير در كتاب "سيستم فلسفهی" وی مىيابيم:

«تفكر به صورت قوهی ادارک نزد تعيين ثابت و تنوع اش در برابر ديگریها تأمل مى-
كند؛ برای آن يک چنين تجريد محدود به صورت پا بر جايى و هستى اعتبار دارد(...) .

بعٌد ديالكتيكى فراروی از خود است ،آن قوهی ادراک تعين شدهی متناهى و عبور
خويش به متقابل خود است (...) .جنجال يا خردگرايى مثبت وحدت تعين شدهها را از

متقابل آنها استنباط مىكند ،يعنى نظر تأييد كننده كه حاوی انحﻼل و عبور از تعين

شدهها است (...) .اين جوانب ،سه جنبهی منطق را مشخص نمىكنند ،بلكه ابعاد هر
١
واقعيت منطقى هستند ،واقعيت منطقى كه اصول هر مفهوم يا هر حقيقت است».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هگل اينجا بر اين نكته انگشت مىگذارد
كه ديالكتيک انعكاس واقعيت منطقى است و آن مفاهيم جنجالى و مثبتگرا كه وی در

يک حركت فكری متكامل كرده ،برابر با واقعيت و خردمند هستند .ما تا اينجا نزد
١

Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٤): System der Philosophie, ٣ Bände, in:
Jubiläumsausgabe in ٢٠ Bände, Bd. ٨ -١٠, Hermann Glockner (Hg.), Stutgart/Bad
Connstatt, Bd. I, S. ١٨٤f. und
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ٣٦١

واقعيت به وجود نيامده است .به بيان ديگر ،سوژهی شناسا در فلسفهی ايدهآليستى
ترتيب ،هگل ضرورت دگرگونى "اوضاع موجود" را مستدل مىسازد زيرا به گمان وی
وجود و واقعيت ابژكتيو منطبق با امكانات خود آنها نيستند.

١

فرضيهی اين نظريه بر قانون طبيعت استوار است كه هر وجودی نفى خويش را نيز در

خود مىپرورد .ما اينجا با "حركت واقعى" مواجه هستيم و پيداست كه از اين منظر،

واقعيت ابژكتيو فاقد خرد است و تحقق خرد تبديل به يک وظيفه مىشود .اينجا سوژه

كه البته به صورت روح خودآگاه به آزادی رسيده است ،هم توان شناخت قوای نفى-
كننده را دارد و هم مىتواند با اتخاذ اراده ،واقعيت موجود را چنان دگرگون سازد كه

يک واقعيت ديگری را به وجود بياورد .منتها اين آزادی كه مد نظر هگل است ،نه در

واقعيت ابژكتيو ،بلكه فقط در حوزهی تفكر متحقق مىگردد ،زيرا به نظر وی هيچ كس

در جهان واقعى ،حال بر تخت سلطنت نشسته و يا به زنجير بردگى افتاده باشد ،آزادی

تام ندارد .به بيان ديگر ،فقط در حوزهی تفكر است كه سوژه از يک طرف ،به امكان و

ضروت دگرگونى پى مىبرد و از طرف ديگر ،مفاهيم ايدهآليستى را با استناد به حق
٢

خودآگاهى خويش متكامل مىكند .به اين صورت كه شكل مستقيم ابژهها ،اشكال

واقعى و خردمند آنها نيستند و بايد در آينده به وجود بيايند .نزد هگل روش و ابزار
تفكر ،ديالكتيک است كه وی آنرا "روح اعتراضى" و "فلسفهی نفىكننده" مىنامد .به

بيان ديگر ،ديالكتيک نزد هگل به معنى نفى آگاهانه ،يعنى نفى تجربه و واقعيت ابژكتيو

است كه البته يک روح خﻼق دارد و از اين بابت ،يک واقعيت ديگر كه همان واقعيت
سوبژكتيو است ،متكامل مىسازد.

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

١١٠

١٠٩

فلسفهی ايدهآليستى هگل مواجه مىشويم ١.برای نمونه هگل در كتاب "علم منطق"

هگل با منطق تضاد مواجه هستيم .به اين صورت كه وجوه منفى واقعيت ابژكتيو در

حركت دورانى ديالكتيک جهت فراروی از تضاد را به شرح زير توضيح مىدهد:

«آن چيزی كه برای علم ماهوی است نه آنقدر كه يک چيز ناب ،مستقيماً آغاز بوده

باشد بلكه كليت آن يک حركت دورانى در خود است كه در آن اولى همچنين آخری
و آخری همچنين اولى گردد ) (...بعداً آغاز از طريق اين پيشروی ،آن چيزی را از

دست مىدهد كه در اين تعيين اصوﻻً يک چيز مستقيم و مجرد بوده باشد ،آن يک
چيز وساطت شده مىشود و خط حركت پيشروی علمى خود را به صورت يک دايره در
مىآورد .هم زمان نتيجه مىشود كه آن چيزی كه آغازكننده است ،در حالى كه هنوز

نامتكامل و بى محتوا است ،در آغاز هنوز واقعى شناخته نمىشود و نخست علم و البته
در تمامى تكامل خويش تبديل به شناخت نهايى ،يعنى پرمحتوا و اين چنين واقعاً

مستدل شده است».

٢

بنابراين روشن مىشود كه چرا هگل منطق را كلىترين شكل وجود مىخواند كه در يک

حركت دورانى از تفكر از تضاد فراروی مىكند و تفكر و وجود را به وحدت مىرساند.
اينجا اين حركت فكری چنان وجود را متأثر و بازتوليد مىكند كه وجود سرانجام به

شكل واقعى خود در مىآيد .به اين معنى كه شكل با ماهيت خود سپس به وحدت و

وجود به خردمندی مىرسد.

ما آثار منطق تضاد در فلسفهی ايدهآليستى هگل را در مكتوبات متأخر وی مىيابيم كه
جهت استنتاج فلسفهی حق از آن سود مىبرد .هگل اينجا ديگر مانند دوران اقامتش

در ينا در پى دگرگونى واقعى جامعهی آلمان نيست و تحت عناوين "جامعهی عرفى" و

"جامعهی آشتىيافته" به توجيه "اوضاع موجود" مىپردازد .به اين صورت كه هگل
خانواده ،جامعهی بورژوايى و دولت را به صورت مقولههای مستقل در نظر مىگيرد و

كشمكش با مفاهيم خردگرا قرار مىگيرند و از آنجا كه اين مفاهيم از امكان يک

واقعيت آتى گزارش مىدهند و از آنجا كه بنا بر قانون طبيعت هر چيزی نفى خود را

در درونش مىپرورد ،در نتيجه در يک روند گذار از اين جوانب منفى عبور مىشود و
اين حركت ديالكتيكى تا زمانى ادامه مىيابد كه مفهوم با ماهيت يكسان و از تضاد
فراروی شود .به اين ترتيب ،منطق تضاد نزد هگل از يک حركت ديالكتيكى ميان وجود،
مفهوم و ماهيت گزارش مىدهد ،در حالى كه مفهوم به صورت نتيجهی خودآگاهى

سوژه ،وساطت وجود با ماهيت را به عهده مىگيرد.

اينجا جهت درک نقش منطق هگل در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس

تأكيد بر دو نكته حائز اهميت است :اول اينكه ،شرط وحدت مفهوم با ماهيت ،تعميم
مفهوم است و يا به زبان خود هگل" ،من سوژه" ،يعنى سوژهی خودآگاه بايد تبديل به

"ما سوژه" ،يعنى تبديل به "روح جهان" شود .ما اينجا با منطق تاريخ در فلسفهی ايده-
آليستى هگل مواجه هستيم كه به صورت سوبژكتيو ،واقعيت ابژكتيو را به وجود مى-

آورد ١.دوم اينكه ،منطق تضاد و منطق تاريخ در فلسفهی ايدهآليستى هگل در اشكال
متفاوت متحقق مىشوند .در حالى كه منطق تاريخ يک شكل ممتد از تكامل "روح

جهان" را به خود مىگيرد ،اما منطق تضاد از يک حركت ديالكتيكى به صورت دورانى

گزارش مىدهد .به اين عبارت كه مبدأ و مقصد اين حركت دورانى مشابه است ،زيرا

با يک مقوله آغاز مىشود و به همان مقوله خاتمه مىيايد ٢.به بيان ديگر ،حركت

دورانى ديالكتيک از وجود عزيمت مىكند و دوباره به وجود مىانجامد ،منتها اين وجود
آخری ،يک وجود ديگری است كه تحت تأثير مفهوم قرار گرفته و متكامل و خردمند

شده است .ما اينجا با وحدت مفهوم با ماهيت ،يعنى با وحدت روبنا با زيربنا در

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.

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
٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١١٨ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم ،در
آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٤٥ادامه ،برلين

١١١

١١٢

ما اينجا با ابعاد ايدئولوژی ليبراليسم آشنا مىشويم كه تمكين شهروندان به قانون و

مدعى مىشود كه دولت با ادغام روح متناهى خانواده و جامعهی بورژوايى در خود

به بيان ديگر ،دولت از منظر هگل زمانى خردگرا و عرفى محسوب مىشود ،همينكه

ديالكتيكى موجه مىشود .به اين شرح كه حركت ديالكتيكى از تضاد در خانواده آغاز

قدرت اجرايى دولت را شرط تشكيل "جامعهی خردمند ،آشتىيافته و عرفى" مىخواند.

تحت تأثير مفهوم )قانون( قرار بگيرد و منجر به وحدت مفهوم با ماهيت و آشتى

اجتماعى شود .به اين ترتيب ،هگل به يک رابطه ميان كليت و واقعيت دست مىيابد

كه آنرا به شرح زير برجسته مىسازد:

«واقعيت كليت است ،كليت اما تنها آن ماهيتى است كه از طريق تكاملش به اتمام

رسيده است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با منطق تضاد ،يعنى با يک

حركت ديالكتيكى ميان وجود ،مفهوم و ماهيت مواجه هستيم كه به صورت دورانى

متحقق مىشود و پس از وحدت مفهوم با ماهيت ،واقعيت را كه برابر با كليت است،
مىسازد .به اين ترتيب ،هگل مدعى مىشود كه وجود از تمامى اجزای غيرمنطقى مبرا
شده كه البته برابر با واقعيت و همچنين كليت مىباشد.

منتها فلسفهی ايدهآليستى هگل تنها تا زمانى منطقى و قانع كننده به نظر مىرسد كه

فراتر از موضوع امكان و ضرورت دگرگونى وجود ،هنوز مسئلهی حدود را مطرح نكرده

است .اينجا بﻼفاصله پرسش به وجود مىآيد كه آيا تحت تأثير آن محدوديتهايى كه

حق مالكيت خصوصى و قرارداد سرمايه با كار مزدی به وجود مىآورند ،اصوﻻً تحقق

آزادی و برابری واقعى شهروندان ممكن است؟ آيا با استفاده از يک حركت دورانى و

ديالكتيكى از تفكر ،واقعاً فراروی از تضادهای ماترياليستى و درونذاتى جامعهی طبقاتى

امكان دارد؟ و يا اينكه مفاهيم جنجالى و مثبتگرا مانند :آزادی ،برابری ،فرديت و حق

مالكيت خصوصى تنها اشكال ظاهری يک ماهيت متضاد ،يعنى يک "جهان وارونه"

هستند؟ پيداست كه از اين منظر ،جنجال فلسفهی ايدهآليستى هگل يک معنى واقعى به
خود مىگيرد ،زيرا ما اينجا نه با ادغام سوژه )مفهوم( با ابژه )ماهيت( و با تشكيل

١

تبديل به روح نامتناهى شده است .شكل حقوقى جامعهی ايدهآلى هگل از طريق تفكر
مىشود ،زيرا آن عشقى كه منجر به تشكيل خانواده شده است ،در روند زمان مضمحل
مىگردد .نتيجهی اين روند فرديت است كه اعضای حقيقى خانواده را به صورت

اعضای حقوقى در جامعهی بورژوايى ادغام و نفى مىكند .اينجا آشتى آنها از طريق

قرارداد و قوانين مدنى وساطت و تضمين مىشود .منتها خود جامعهی بورژوايى به دليل
كثرت اقشار و اصناف متضاد است و اينجا نيز تضادها از طريق مجلس اقشار و اصناف

وساطت و آشتى شهروندان از طريق تصويب قوانين عرفى تضمين مىشود .به اين
ترتيب ،خانواده در جامعهی بورژوايى و سپس جامعهی بورژوايى در دولت ادغام و نفى
مىشوند .ما اينجا با نفى نفى سر و كار داريم كه البته بنا بر منطق تضاد در فلسفهی

ايدهآليستى هگل منجر به اثر مثبت ،يعنى مسبب وحدت جامعه با وجود كثرت آن
مىشود.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،حركت ديالكتيكى نزد هگل مربوط به

يک تقابل ساده از تز با آنتى تز و توليد سنتز نمىشود كه در فقدان سوژهی شناسا و

آگاهى و بدون تاريخ فرهنگى متحقق مىگردد .به اين صورت كه هگل روند انحﻼل
خانواده و ادغام فرد و جامعهی بورژوايى در دولت را در ارتباط با موازين اخﻼقى و

عرفى به چالش مىكشد و از يک طرف ،منشأ نفى وجود را در خود "اوضاع موجود"
مستقر مىكند و از طرف ديگر ،بر شكل ايدهآليستى جامعهی آشتىيافته و ضرورت
تشكيل وحدت مفهوم با ماهيت )اوضاع مطلوب( انگشت مىگذارد .وساطت تضادهای
موجود به عهدهی قرارداد است كه هگل آنرا "اعﻼحضرت مطلق" و همچنين "كليت

عرفى" مىنامد .اينجا قانون شكل كلى حقوقى از مفهوم است كه مفاهيم به خصوص
آن از جمله آزادی ،برابری ،فرديت و حق مالكيت خصوصى هستند.

وحدت ،بلكه با يک تفكر ناب ،يعنى با آن تفكری كه خود را متفكر شده است ،مواجه
١

Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie … ebd., S. ٢٤ und
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ٢٨

١

Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich, § ٢٦٢, z. n. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des
Hegelschen Staatsrechts (§§٢٦١ – ٣١٣), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost), S. ٢٠٥

١١٤

١١٣

«تمامى زيست اجتماعى ماهيتاً پراكسيس است ،همهی اسراری كه موجب رازآميزی

هستيم .اينجا موضوع انتقاد ،نقد آن روش تفكر هگلى است كه توان درک تضادهای

تئوری مىشوند ،راه حل منطقى خود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين

پراكسيس مىيابند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با دو بعد متفاوت از
"پراكسيس" مواجه مىشويم .يكى پراكسيس انسانى ،يعنى زيست مادی و ديگری
فهميدن اين پراكسيس ،يعنى زيست معنوی است كه با همديگر يک كليت ديالكتيكى

را مىسازند .اينجا منظور از زيست معنوی آن مفاهيم دينى ،ايدئولوژيک و فلسفى

هستند كه به زيست مادی معنى مىدهند و "پراكسيس" را موجه مىكنند.

درونذاتى جامعهی طبقاتى را ندارد و از اين بابت ،با وجودی كه با استناد به يک خرد
خودبنياد انگيزهی تكامل يک فلسفهی درونذاتى را دارد ،اما جهت توجيه "اوضاع

موجود" به حوزهی استعﻼئى مىگريزد .بنابراين اتفاقى نيست كه خود هگل به شرح زير

به تخطئهی آن خردی مىپردازد كه در گذشته مىخواست با توسط آن "اوضاع
موجود" را به "اوضاع مطلوب" دگرگون سازد:

«آنچه واقعيت است ،خردمند و آنچه خردمند است ،واقعيت است».
از همين منظر است كه ما مىتوانيم برخورد دوگانهی ماركس به فلسفهی ايدهآليستى

از آنجا كه ماركس از انسان به صورت يک "موجود فعال" عزيمت مىكند ،در نتيجه

هگل را به خوبى بفهميم .همانگونه كه لوكاچ به درستى مىگويد ،ماركس در آثار

است .اما همانگونه كه وی در انتقاد به جيمز مايلز برجسته مىسازد ،منظور وی از كار

هگل را اسرارآميز ،جنجالى ،غيرواقعى و محصول فعاليت ايدئولوژيک و دينسازی مى-

مفهوم "پراكسيس" نيز نزد وی مستقيماً با كار در ارتباط و به معنى پراكسيس مولد

يک فعاليت صرف بدنى نيست كه انسان با وساطت آن تبادل مادی خود با طبيعت را

برقرار مىسازد .ماركس بر اين نكته تأكيد مىكند كه حيوانها نيز كار مىكنند ،آشيانه

١

اوليهی خود با هگل به صورت يک سگ مرده رفتار مىكند .وی فلسفهی ايدهآليستى
داند كه سوژهی آن اصوﻻً دروغ است .اما ماركس در آثار مـتأخر خود هگل را يک
متفكر غولآسا و خود را شاگرد وی مىنامد و هشدار مىدهد كه با وی نبايد مانند يک

مىسازند ،ذخيره و شكار مىكنند ،وی از حيوانى با نام بيبر نمونه مىآورد كه درختها

سگ مرده رفتار كرد .در حالى كه ماركس اصوﻻً منطق تاريخ هگل را انتزاعى و مردود

حيوانى در اينجا است كه انسان سوبژكتيو ،يعنى با آگاهى كار مىكند .اينجا همان

موضع ديگری داشت .برای وی ديالكتيک هگل كله پا بود و بايد آنرا بر هم ريخت تا

به اين ترتيب ،انسانها جهت تبادل مادی با طبيعت و تأمين زيست مادی خود به

موضوع به درستى دست يافت كه از فلسفهی هگلىهای جوان عبور كرده و در برابر

را مىافكند ،سد مىسازد و صيادی مىكند .برای ماركس تفاوت كار انسانى با كار

لحظهی تاريخى است كه زيست انسانى از زيست حيوانى و طبيعت ناب مجزا مىشود.

سازماندهى توليد و تقسيم كار روی مىآورند ،از تجربه و فنآوری سود مىبرند و در

پيروی از اصلوبزيبايى شناسى كار مىكنند ٢.از اين پس ،جوامع انسانى به وجود مى-
آيند كه به اضافه توليد دست مىيابند و بر خﻼف مابقى موجودات از خود آثار فرهنگى

مىشمرد و تا پايان عمر خود نيز به اين انتقاد پايبند ماند ،اما در مورد منطق تضاد وی
٢

"هستهی منطقى" را در پوستهی اسرارآميز آن كشف كرد .منتها ماركس زمانى به اين
انسانشناسى ايدهآليستى فويرباخ به يک انسانشناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى رسيده

بود .به اين ترتيب ،ماركس ديگر مانند فويرباخ انسان را يک "موجود حساس" نمى-
شمرد و از انسان به صورت "موجود فعال" عزيمت مىكرد .مفهوم كليدی اين انسان-
شناسى "پراكسيس" است كه ماركس آنرا به شرح زير در تز هشتم فويرباخ خود

مطرح مىكند:
١

Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٧
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
٢

١

Vgl. Lukacs, Georg (١٩٦٥): Der junge Marx – Aus Wissenschaft und Dichtung, NeskeVerlag
٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in:
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٢٧

١١٦

١١٥

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با همان منطق تضاد هگلى مواجه

و تمدن تاريخى به جای مىگذارند ١.ما مصداق انسانشناسى ماركس را همچنين در

يعنى زيست مادی آغاز مىشود و با آن آگاهى ،يعنى زيست معنوی كه غنىتر شده و

تأكيد مىكند :اول اينكه ،انسانها برای تأمين زيست مادی و توليد مايحتاج خود به

مىشويم كه مبدأ و مقصد آن يكى است .به اين صورت كه حركت دورانى از زيربنا،

كتاب "ايدئولوژی آلمانى" مىيابيم كه بر پنج شرط تشكيل تاريخ فرهنگى به اين شرح

تدوام "اوضاع موجود" را برابر با زوال فهمده ،بر زيربنای موجود واكنش مىكند و يک

كار روی مىآورند .دوم اينكه ،تأمين نيازهای اوليه همواره منجر به ايجاد نيازهای

محصول فعاليت آگاه انسانها است .بنابراين در حالى كه ماركس بر خﻼف هگل از

كه دليلش ضرورت توليد مثل انسان است .چهارم اينكه ،روابط انسانها با يکديگر

زيربنای نوين را به وجود مىآورد .به بيان ديگر ،زيربنای نوين يک زيربنای ديگر ،يعنى

اولويت ابژه عزيمت مىكند ،اما ابژهی مورد نظر وی سوبژكتيو است .از اين بابت،

ماركس همواره از صفت "موضوعيتيافته" ١برای مفاهيم جهان ،طبيعت ،انسان و كار

استفاده مىكند كه نقش فعال و آگاه انسانها را در دگرگونى واقعى آنها برجسته

سازد .به اين عبارت كه آگاهى اجتماعى )افكار عمومى( از بطن زيست مادی ،يعنى از

هستى انسانها رشد مىكند و با واكنش مستقيم بر "اوضاع موجود"" ،اوضاع مطلوب"
به وجود مىآورد .از اين منظر ،دگرگونى واقعى ديگر ارتباطى با خودآگاهى فردی هگلى
ندارد كه به صورت مفهوم جنجالى متكامل مىشود و بعداً به صورت روح ملت در
آمده و "اوضاع موجود" را به "اوضاع مطلوب" دگرگون مىكند .بنابراين ما نزد ماركس

با حركت ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مواجه هستيم كه البته از طريق درجات
متفاوت تقسيم كار اجتماعى قابل تماز است.

اينجا جهت درک درست نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى

ماركس تأكيد بر دو نكته را ضروری است كه در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" طرح مى-

شوند .اول اينكه ،آگاهى از آغاز يک توليد اجتماعى بوده و تا زمانى كه انسانها وجود

دارند ،نيز به همين منوال خواهد بود .دوم اينكه ،تقيسم كار اجتماعى زمانى تبديل به
تقسيم كار واقعى مىشود كه كار يدی و جسمى از كار فكری و ذهنى مجزا گردد .از

اين پس ،حق مالكيت و طبقاتى اجتماعى پديد مىآيند .به اين صورت كه آگاهى از

پراكسيس مولد مستقل و تبديل به تئوری ناب ،يعنى دين ،فلسفه و ايدئولوژی مىشود

gegenständlich

١

نوينى مىشود .سوم اينكه ،اجبار به اضافه توليد فراتر از تأمين نيازیهای فردی است،

است ،يعنى درجهای از تقسيم كار اجتماعى كه به صورت نيروی مولد عمل مىكند و

پنجم ،آگاهى است .بنابراين از آنجا كه انسانها با آگاهى و از طريق سازماندهى
اجتماعى شيوهی به خصوص زيست مادی خود را توليد مىكنند ،در نتيجه صاحب
٢

تاريخ ،فرهنگ و تمدن مىشوند .ما اينجا از يک طرف ،با يک درجهای از تكامل

زيست مادی روبرو هستيم و از طرف ديگر ،با اشكال آگاهى سر و كار داريم كه البته از
بطن اين زيست مادی رشد مىكنند ،اما در واكنش به زيست مادی منجر به دگرگونى
آن مىشوند .بنابراين ماركس در تكامل دانش ماترياليسم تاريخى به يک ديالكتيک به
خصوص از زيرينا و روبنا دست مىيابد كه ما مضمون آنرا به شرح زير در

گروندريسه مىيابيم:

«البته تكامل نه بر زيربنای قديمى بلكه بر تكامل خود اين زيربنا صورت گرفت.

باﻻترين تكامل خود اين زيربنا ) (...نقطهای است كه از درونش زيربنا به شكلى تنظيم
شده كه با باﻻترين تكامل نيروهای مولد و از اين رو همچنين با غنىترين تكامل افراد

هماهنگ است .هنگامى كه اين نقطه نائل مىآيد ،ادامهی تكامل به صورت زوال به نظر
مىرسد و تكامل نوين از يک زيربنای نوين آغاز مىشود».
١

٣

همانگونه كه ماركس در نامهای به انگلس اشاره مىكند ،برای وی اين مسئله با اهميت است كه اشكال ظاهری
"جهان وارونه" را به صورت منطقى و تاريخى به بند نقد بكشد.
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
– ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost), S. ٤٣٩

١١٧

١١٨

شكل اولى سرمايه نياز به يک عامل بيرونى ،يعنى نياز به سرمايهدار به صورت

سرمايهی شخصيتيافته دارد ،شكل دومى سرمايه به صورت يک "سوژهی خودكار كه
از درون خود" فعال و مستقل شده است ،در آمده كه همچنين خود را بازسازی مىكند.

منظور اينجا ظهور يک شيوهی نوين و يک شكل مسلط و جهانشمول از توليد كاﻻها

است كه ماركس منطق درونذاتى آنرا "خود ارزش افزايى ارزش" مىخواند ١و مفهوم
سرمايه را به شرح زير در گروندريسه متكامل مىكند:

و تحت تأثير روبنا است كه لذت ،از رنج كار و توليد ،از مصرف مجزا و به طبقات
متضاد تعلق مىگيرد.

١

از آنجا كه طبقهی حاكم مستقيماً در روند توليد نقشى ندارد و به اجبار بايد از اضافه

توليد اجتماعى زندگى و از حق مالكيت خود حفاظت كند ،در نتيجه نياز به شكل و
ذهنيت غير ،يعنى توجيه ايدئولوژيک دارد كه آن انسانهايى كه مستقيماً در روند توليد

سهيم هستند ،متقاعد سازد كه با وجود تضادهای درونذاتى و ابژكتيو جامعهی طبقاتى،

«برای اينكه مفهوم سرمايه را تكامل داد ،ضروری است كه نه از كار ،بلكه از ارزش

روند جامعه در راستای تحقق منافع خود آنها سپری مىشود .در حالى كه دين بر

به همان مقدار غير ممكن است كه مستقيماً از كار به سرمايه عبور كرد ،مانند ]عبور[

سازد ،اشكال ايدئولوژيک و فلسفى به تقليلگرايى روی مىآورند و اشكال مقدر و

آغاز كرد و البته از ارزش مبادله كه بخوبى در حركت دوران متكامل شده است .اين

مستقيم از نژادهای متفاوت انسانى به بانكدار و از طبيعت به ماشين بخار».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا نيز ماركس جهت تكامل مفهوم

ديالكتيكى سرمايه از منطق تضاد هگل كه شكل دورانى دارد و مبدأ و مقصد آن يكى
است ،سود مىبرد .به اين صورت كه حركت ديالكتيكى سرمايه از ارزش مبادله آغاز
مىشود و به ارزش افزوده ،يعنى سود سرمايه مىانجامد .در هر دو حالت ما با ارزش

مواجه هستيم ،در حالى كه ارزش افزوده تغيير شكل داده و هنگفتتر شده است.

منتها از آنجا كه ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس يک "دانش مثبت" از

"حركت واقعى" جامعهی بورژوايى است ،در نتيجه بر خﻼف فلسفهی ايدهآليستى هگل

از تضاد فراروی نمىكند و به آشتى و وحدت ظاهری دست نمىيابد .به بيان ديگر،

هگل تنها از طريق يک حركت ناب فكری ،يعنى آن تفكری كه خود را متفكر شده

است ،مىتوانست بر وحدت سوژه با ابژه تأكيد كند و نسبت به تضادهای درونذاتى
جامعهی مدرن سرمايهداری بى اعتنا بماند .اينجا تضاد نيروهای مولد با مناسبات توليد
١
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ضرورت رستگاری انسانها تأكيد مىكند و برای مؤمنان يک عالم دلپسند اخروی مى-
مثبتگرای دنيوی را متكامل مىكنند .پيداست كه انگيزه در هر دو حالت سلب آگاهى،

اراده و آزادی از انسانها و تدارک انفعال آنها است كه از شركت در نبرد طبقاتى

بپرهيزند .به اين ترتيب ،طبقهی حاكم همواره بخشى از قدرت مادی خود را در اختيار

قشری از جامعه قرار مىدهد كه قدرت ذهنى حاكميتاش را نيز بسازد .از اين پس،
قدرت ذهنى طبقهی حاكم به صورت يک "آگاهى از جهان وارونه" در مىآيد و آن

هنگام كه بر افكار عمومى چيره شود ،از خودآگاهى توليدكنندگان مستقيم از نقش خود

در توليد ثروت اجتماعى و شناخت خود به صورت طبقه ممانعت مىكند.

پيداست كه پراكسيس نبرد طبقاتى با تكامل شيوهی مدرن توليد سرمايهداری ابعاد به
مراتب گستردهتر و پيچيدهتری را به خود گرفته است .به اين عبارت كه اقتصاد

سياسى حوزهی توليد و توزيع ثروت اجتماعى و بازتوليد جامعه را در بر مىگيرد كه

البته در تفاوت با نظام فئودالى گذشته به صورت يک حوزهی مستقل در آمده و بر
جامعهی بورژوايى حكمفرمايى مىكند .به بيان ديگر ،دانش اقتصادی و قوانين بازار

ظاهراً 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

انسانى تحميل مىكنند .ماركس در اين ارتباط ميان سرمايه كه از منظر تاريخى در
حال شدن است و آن سرمايه كه به انجام رسيده است ،تميز مىدهد .در حالى كه
Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, ebd., S.٢٩f.
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ابزار توليد هستند و توليدات خود را به بازار كاﻻها عرضه مىكنند و يا در غير اين

در دو حوزهی توليد و حوزهی توزيع ثروت اجتماعى بروز مىكند .اما مناسبات توليد

دهند.

فرهنگى است ،زيرا از بطن روند توليد اشكال به خصوص آن و از جمله شئوارگى نيز

صورت بايد نيروی كار خود را به صورت كاﻻ بفروشند و به بردگى كار مزدی تن

پيداست كه اشكال شئوارگى و بتانگاری كه مستقيماً از بطن انقﻼب صنعتى و شيوهی
مدرن توليد سرمايهداری رشد كردهاند ،بر زيست اجتماعى واكنش و به صورت امور

اجباری در آگاهى و حتا در ضمير ناخودآگاه انسانها نيز رسوخ مىكنند .در حالى كه
شئوارگى و بتانگاری بدون ترديد مستقيماً در ادغام اجتماعى كارگران در جامعهی

مدرن سرمايهداری نقش دارند و مانعى در برابر شركت آنها در پراكسيس نبرد

طبقاتى مىسازند ،همين نقش را دين ،فلسفه و ايدئولوژی به صورت غيرمستقيم به

عهده مىگيرند .به اين صورت كه اين اشكال ايدئولوژيک ماهيت متضاد نظام سرمايه-

داری را با نيروهای مولد وساطت مىكنند .در حالى كه طبقهی حاكم همچون گذشته

بخشى از قدرت مادی خود را در اختيار قشری از جامعه قرار مىدهد كه قدرت ذهنى

حاكميتاش را بسازد ،ليكن در جهان مدرن نه ديگر از طريق دگمهای دينى و تقديس،
يعنى با رجوع به ايمان و تصور ،بلكه با استفاده از انديشه و تفكر است كه اشكال واقعى
جامعهی بورژوايى متكامل مىشوند .ماركس در اين ارتباط از "دين مثبت" نيز سخن

مىراند كه نقش اديان در جهان مدرن را برجسته سازد .پيداست كه اينجا نيز همچون

گذشته برنامهی انفعال انسانها ريخته و مانعى در برابر بروز نبرد طبقاتى ساخته مى-

شود.

بنابراين دين ،فلسفه و ايدئولوژی تنها زمانى به توفيق نهايى دست مىيابند كه انسانها

را متقاعد سازند كه "ارزش افزايى سرمايه" و تداوم نظام سرمايهداری به نفع خود آن-

ها است .آنها بايد منجر به ازخودبيگانگى كارگران نسبت به تاريخ مبارزاتى و نقش
يكتا و واقعى خودشان در روند توليد ثروت اجتماعى شوند و طبقهی كارگر را دچار

تفرقهی خودكرده سازند .اينجا دين ،فلسفه و ايدئولوژی همان نقش اسرارآميز كاﻻ،
يعنى بتانگاری را به عهده دارند كه موجوديت نظام سرمايهداری را موجه مىكند .به

بيان ديگر ،خود كاﻻ به صورت ارزش مبادله يک بعد ايدئولوژيک را به وجود مىآورد

كه هم واقعيت سرمايهداری را مىپوشاند و هم اقتصاددانان بورژوايى را در نظرياتشان

فقط شامل كارخانه و روند توليد ماترياليستى نمىشود كه انگاری فاقد روح و تاريخ

رشد و بر زيست اجتماعى انسانها واكنش مىكند .به اين صورت كه انسانها فقط از
طريق "كار موضوعيتيافته" ،تقسيم كار اجتماعى و با پيروی از اصلوب زيبايىشناسى

اشياء نمىسازند و خدمات و هنر خود را به بازار و جامعه عرضه نمىكنند ،بلكه از يک
طرف ،محصول كار آنها به صورت يک واسطه و يک قدرت مستقل در آمده و بر

روابط مابينى آنها حكمفرمايى مىكنند و از طرف ديگر ،انسانها با وجود امكانات و

خﻼقيتهای متفاوتى كه دارند ،در بازار كار يكسان شده ،نيروی كار آنها شكل كاﻻئى

به خود گرفته و مانند اشياء قابل تعويض مىشوند .افزون بر اين ،روند توليد كاﻻيى
رابطهی نيروهای مولد با محصول كار آنها را قطع مىكند و منجر به بتانگاری مى-

شود .به اين صورت كه اين انسانها هستند كه از طريق پراكسيس مولد ،يعنى از طريق

كار شكلدهنده مواد مادی را دگرگون و تبديل به موضوع اجتماعى مىكنند و پيداست
كه منشأ خواص محصوﻻت كار آنها آموزش ،تردستى ،قوای حسى و خﻼقيت
خودشان است .اما از آنجا كه ارزش مبادله و جهان كاﻻها رابطهی كارگران با توليدات

خود آنها را قطع مىكنند ،در نتيجه اين خواص نيز مستقيماً به طبيعت خود كاﻻ
منسوب مىشوند .انگاری كه كاﻻ خودش فىنفسه داری اين خواص ويژه است ،انگاری

كه كاﻻ يک روح مستقل و خارج از طبيعت كارگران به عنوان سوژه دارد .به اين

عبارت كه كاﻻ مستقل به نظر مىآيد و انگاری كه به صورت سوژه خواص طبيعى خود

را به ناظر انعكاس مىدهد .ماركس در اين ارتباط از يک سؤ تفاهم صحبت مىكند زيرا

كارگران نيز به محصوﻻت كار خود به صورتى مىنگرند كه انگاری خارج از طبيعت

خود آنها هستند ١.ما اينجا با جابجايى سوژه با ابژه و منطق جهان وارونهی نظام

سرمايهداری مواجه مىشويم كه تمامى شئون اجتماعى را تحت تأثير خود قرار مىدهد

و از انسانها مىطلبد ،كه بنا بر منطق كاﻻ زندگى خود را سامان دهند .آنها يا مالک
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تری از تكامل فردی دست مىيابد ،در نتيجه تدام "اوضاع موجود" را نيز به صورت

محق مىكند .انگاری كه تحت قانون منصفانهی ارزش و دست نامرئى بازار هر كسى

زوال اجتماعى مىفهمد و پيداست كه جهت دگرگونى آن فعال مىگردد .اينجا هم-

پاداش مناسب توان و زحمت خود را مىگيرد .انگاری كه كارمزد تنها هزينهی توليد

به صورت آگاهى از جهان وارونهی سرمايهداری و قدرت ذهنى حاكميت جهت

مسئول تدارک برابری ،آزادی و انصاف ميان شهروندان است .ماركس در نقد اين

چنين پيداست كه انسان با آن دين ،فلسفه و ايدئولوژی تﻼقى مىكند كه طبقهی حاكم

حفاظت از منافع طبقاتى و جايگاه اجتماعى خويش تدارک ديده است .در حالى كه

محسوب مىشود كه كامﻼً منصفانه به كارگران تعلق گرفته است .انگاری كه بازار

روابط از "اشكال ابژكتيو تفكر" و از "ظاهر موضوعيتيافته" ،يعنى از اشكال ايدئولوژيک
١

دگرگونى طبيعت بيرونى جنبهی مادی دارد و منشأ تضاد ماترياليستى در جامعهی

نيز صحبت مىكند .به اين معنى كه اين اشكال ايدئولوژيک به صورت نظريات معتبر

انديشه و شناختشناسى مىشود .وظيفهی دين ،فلسفه و ايدئولوژی نيز به عنوان

برابر سرمايهدار به انفعال مىكشند ،بلكه سرمايه را به صورت يک رابطهی اجتماعى به

"آگاهى از جهان وارونه" بكشند كه مبادا تضاد ماترياليستى خارج از حوزهی قدرت

جامعهی بورژوايى با ظواهری مسلح مىشود كه انگاری خردمند و منصفانه است.

طبقاتى است ،اما دگرگونى طبيعت درونى انسان جنبهی غيرمادی دارد كه منسوب به

واسطههای جامعهی طبقاتى مشخصاً همينجا است كه انسانها را چنان به سلطهی يک
ذهنى طبقهی حاكم بيان شود و تسلط دولت بر جامعه متزلزل گردد .به عبارت ديگر،

از طريق دين ،فلسفه و ايدئولوژی موانعى در برابر خودآگاهى انسانها مستقر مىشوند
كه كارگران را به صورت فرودستان در نظام سرمايهداری ادغام و منفعل سازند.

بنابراين اشكال ايدئولوژيک تنها ابزار حكومتى و فقط از اين بابت ضروری هستند ،زيرا
نبرد طبقاتى از طريق خشونت صرف دولتى غيرقابل سركوب و كنترل است .به بيان

ديگر ،اشكال ايدئولوژيک يک تاريخ مختص به خود را ندارند و دين با دين و فلسفه با

فلسفه سخن نمىگويد ،همانگونه كه ماركس در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" به شرح زير

برجسته مىسازد:

اجتماعى فعال مىشوند و نه تنها نظام سرمايهداری را موجه مىكنند و كارگران را در
وجود مىآورند كه از تسلط ،نفوذ و قدرت آن گزارش مىدهد .اينجا واقعيت متضاد

پيداست كه تحت اين شرايط تضاد در حوزهی توزيع ثروت اجتماعى نيز با كم و بيشى

از مقاومت حل و فصل مىشود .به اين صورت كه بنا بر توازن قوا و نتايج نبرد طبقاتى،

ثروت اجتماعى به صورت سود سرمايه ،رانت و كار مزدی ميان طبقات متضاد تقسيم
مىگردد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نقد اقتصاد سياسى ماركس ،يک نقد
ماترياليستى و ديالكتيكى از كليت مناسبات جامعهی مدرن سرمايهداری است .ما اينجا

نه اثری از يک نقد صرف ماترياليستى و يا حركت دترمينيستى مىيابيم و نه ماركس
مناسبات جامعهی بورژوايى را موجه مىكند .به نظر مىرسد كه سرچشمهی كشفيات

«مبنا ،انسانهای واقعى و فعال در نظر گرفته و از روند واقعى زندگى آنها همچنين

تئوريک ماركس را بايد در آن انسانشناسى به خصوص جستجو كرد كه وی پس از

اخﻼق ،دين ،متافيزيک و ساير ايدئولوژی و اشكال آگاهىها كه با آنها متناسب اند ،در

اين پس ،ماركس همواره از انسان به صورت "موجود فعال" عزيمت مىكرد كه البته از

اند ،بلكه انسانها كه توليد مادی خويش و تبادل مادی خويش را تغيير مىدهند ،همراه

واقعىتر است .حركت ديالكتيكى اينجا به اين معنى است كه انسان از طريق كار نه

تكامل بازتابهای ايدئولوژيک و پژواکهای اين روند زندگى تشريح مىشوند(...) .

اينجا ديگر ظاهر استقﻼليافته را حفظ نمىكنند .آنها فاقد تاريخ اند ،آنها فاقد تكامل
با آنها واقعيت خويش و همچنين تفكر و توليد تفكر خويش را تغيير مىدهند».
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عبور از ماترياليسم فويرباخ و در نقد فلسفهی ايدهآليستى هگل به آن دست يافت .از

انسانشناسى فويرباخ )موجود حساس( و هگل )موجود متفكر( به مراتب غنىتر و
تنها زيست مادی و طبيعت بيرونى )زيربنا( ،بلكه زيست معنوی و طبيعت درونى خود

)روبنا( را نيز دگرگون مىسازد .از آنجا كه انسان در اين روند همواره به شكل غنى-
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, ebd., S. ٩٧

١

١٢٤

نتيجه:
موضوع اين نوشته تشريح انتقادی ديالكتيک و منطق تضاد هگل است كه در يک
حركت دورانى و به صورت يک حركت فكری مفاهيم ايدهآليستى را متكامل و ظاهراً از

تضاد فراروی مىكند .نتيجه اين فعاليت فلسفى توجيه "اوضاع موجود" است .همانگونه
كه اينجا مطرح شد ،با وجودی كه ماركس يكى از سرسختترين منتقدان فلسفهی

ايدهآليستى هگل بود ،اما از منطق تضاد وی برای تكامل مفاهيم ماترياليستى و
ديالكتيكى سود برد .بنابراين همانند مفهوم "نبرد طبقاتى" ،ما بايد مابقى مفاهيم انتقادی

ماركس را نيز در كليت متضاد آنها درک كنيم .برای نمونه "سرمايه" يک مفهوم

ديالكتيكى است كه پس از دگرگونى كار مشخص به كار مجرد و تحكيم شكل كاﻻئى
بر جامعهی انسانى ،از يک طرف ،منطق درونذاتى خود ،يعنى "خود ارزش افزايى

ارزش" را دنبال مىكند و از طرف ديگر ،از بطن تضادهای درونذاتى ميان نيروهای
مولد با مناسبات توليد ،اشكال مجرد شئوارگى و بتانگاری را نيز به وجود مىآورد كه

البته دوباره بر واقعيت واكنش و "اوضاع موجود" را موجه و بازسازی مىكنند .به همين

منوال نيز بايد مفاهيم "نيروهای مولد" و "مناسبات توليد" را در كليت متضاد آنها
فهميد .به اين دليل كه مفهوم "مناسبات توليد" فقط شامل كارخانه و شرايط كلى توليد

مانند :نيروگاه برق ،راهآهن و جاده نمىشود ،بلكه اشكال متفاوت از ادغام اجتماعى را

كه برای انسانها ماسکهای اقتصادی مىسازند و بردگى كار مزدی را بر كارگران

تحميل مىكنند ،نيز در بر مىگيرد .به همين منوال ،مفهوم "نيروهای مولد" نيز از يک
كليت متضاد گزارش مىدهد ،زيرا فقط شامل كارگرانى كه در روند توليد ادغام شده-

اند ،نمىشود ،بلكه آن فنآوری كه منجر به افزايش بارآوری نيروی كار مىشود و در

روند توليد به صورت كار مرده بر كار زنده حكمفرمايى مىكند ،را نيز در بر مىگيرد.

پيداست كه خود فنآوری و صنعت فقط ابزار مادی و ابژكتيو توليد نيستند زيرا به
صورت محصول فعاليت آگاه انسانها صاحب تاريح تكامل ،يعنى سوبژكتيو هستند.

بنابراين نه فلسفهی ايدهآليستى هگل به كلى با واقعيت بيگانه است و نه ماركس
ماترياليسم را دشمنانه در برابر ايدهآليسم مستقر كرده است .برای هر دوی آنها

كليت برابر با واقعيت است .اينجا نزاع بر سر جابجايى سوژه با ابژه و اولويت آنها

١٢٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس نيز مانند هگل به يک كليت

ديالكتيكى دست مىيابد و بر خﻼف وی نشان مىدهد كه چگونه يک جامعهی ذاتاً
متضاد طبقاتى از طريق وساطت اشكال واقعى به يک هماهنگى ظاهری و در نتيجه

متزلزل مىرسد .در حالى كه نيروهای مولد در جامعهی طبقاتى ادغام مىشوند و

سرمايهداری به يک ثبات نسبى دست مىيابد ،اما انسانها جهت عبور از "اوضاع
موجود" همواره در كشمشكش با قدرت ذهنى طبقهی حاكم هستند و از اين رو ،نطفهی

پراكسيس نبرد طبقاتى و نفى نظام سرمايهداری در بطن خود جامعهی بورژوايى مى-
پرورد .در حالى كه هگل از طريق يک حركت فكری و با استفاده از مفهوم ،رابطهی

وجود با ماهيت را برقرار مىكند كه البته بنا بر منطق تضاد وی شكل دورانى دارد،
مبدأ و مقصد آن مشابه است و بدون ترديد تحت تأثير الهيات مسيحى به وحدت و

آشتى مىرسد ،ليكن ماركس همواره از يک "حركت واقعى" عزيمت مىكند و اين
كليت متضاد را به صورت تكامل مفاهيم مجرد ،انتقادی و ديالكتيكى در تئوری خود

بازتاب مىدهد .از اين منظر نيز به خوبى روشن مىشود كه چرا تكوين نظام سرمايه-

داری در حركت دورانى خود نه به آشتى و وحدت ،بلكه به تشديد تضاد و نبرد طبقاتى
مىانجامد .به بيان ديگر ،همان نقشى را كه مفهوم در فلسفهی ايدهآليستى هگل به

صورت دميروژ )خالق جهان واقعى( بازی مىكند" ،پراكسيس" در ماترياليسم تاريخى ـ

ديالكتيكى ماركس به عهده دارد .در حالى كه نزد هگل سوژه ،من شناسا است كه از
طريق تكامل مفاهيم جنجالى و مثبتگرا به خودآگاهى مىرسد ،برای ماركس سوژه

پرولتاريا محسوب مىشود كه در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مىرسد .منتها

نبرد طبقاتى تنا يک حركت صرف ماترياليستى نيست كه فقط در زيربنا متحقق و پس
از چانهزنى كارگران با كارفرما بر سر كار مزد و روزانهی كار حل و فصل مىشود .به

بيان ديگر ،پراكسيس نبرد طبقاتى از كشمكش پيرامون يک كليت گزارش مىدهد كه

نه تنها دين ،فلسفه و ايدئولوژی كه مناسبات موجود را موجه مىكنند ،در بر مىگيرد،

بلكه شامل آن دولت بورژوايى نيز مىشود كه با استناد به حق مالكيت خصوصى و

قرارداد ،بردگى كار مزدی را به صورت يک خشونت اجتماعى بر كارگران تحميل مى-

كند.

١٢٦

ادامه دارد!
منابع:
Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge
zur marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff.,
Frankfurt am Main
Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis – Eine Auswahl,
Christian Reichers (Hrsg., Übersetzer und komentiert, Frankfurt am
Main
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
Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٤): System der Philosophie, ٣
Bände, in: Jubiläumsausgabe in ٢٠ Bände, Bd. ٨ -١٠, Hermann Glockner
(Hg.), Stutgart/Bad Connstatt
Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie des Geistes,
in: Jubiläumsausgabe in ٢٠ Bände, Bd. ٣, Hermann Glockner (Hg.),
Stuttgart/Bad Connstatt

١٢٥

است .در حالى كه فلسفهی ايدهآليستى هگل تحت تأثير اولويت سوژه قرار دارد ،قادر
به درک تضادهای درونذاتى جامعهی طبقاتى نمىشود و تنها به صورت آپريور به
آشتى مىرسد ،ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از اولويت ابژهی موضوعيت-

يافته عزيمت مىكند ،به "حركت واقعى" معطوف مىشود و از طريق نقد درونذاتى و

نفىكنندهی واقعيت متضاد از پراكسيس نبرد طبقاتى گزارش مىدهد .به بيان ديگر،

برای ماركس تضاد در زيربنا و كشمكش در روبنا مسائل واقعى هستند ،زيرا نتيجهی
كشمكش در روبنا بر زيربنا واكنش مىكند و يک واقعيت ديگری را به وجود مىآورد.

ما اينجا با دو حوزی متفاوت سر و كار داريم كه مربوط به پراكسيس مىشوند و
ماركس هر دوی آنها را به بند نقد درونذاتى و نفى كننده مىكشد .يكى حوزهی تضاد

است كه ماهوی ،مادی و موضوعيتيافته ،يعنى ابژكتيو است و ديگری حوزهی بيان
تضاد است كه شامل اشكال شئىواره ،بتانگار ،دينى ،فلسفى و ايدئولوژيک مىشود و
غير مادی ،يعنى سوبژكتيو است.

با وجودی كه ماركس از طريق ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى يک چنين تئوری

انتقادی و انقﻼبى را در اختيار ما گذاشته است و با وجودی كه تحت شرايط موجود،
يعنى حاكميت جبار اسﻼمى بر مردم ايران و منطقه انتظار مىرود كه "ماركسيستهای

ايرانى" در صدر جنبش روشنگری و نقد تاريخ فرهنگى و اسﻼمى خود بوده باشند ،اما
آن چيزی كه در واقعيت مشاهده مىشود ،انكار نقش روبنا به صورت يک واقعيت

اجتماعى است .تمامى جريانهای سياسى كه ذهنيت آنها از فلسفهی سياسى بلشويسم

Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft vom Wert – Die Marxsche
Kritik der politischen Ökonmomie zwischen wissenschaftlicher
Revolution und klassischer Tradition, Münster

وجود تفاوتها و رقابتهای سياسى ـ از جريان راديكال جنبش لغو كار مزدی گرفته

Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur
Dialektik, Frankfurt am Main

فرهنگى و اسﻼمى كشور بايد پرهيز كرد .آن بخشى هم كه به اصطﻼح به نقد دين

Kant, Imanuel (١٩٧٦): Kritik der reinen Vernunft, Wilhelm Weischedel
(Hrsg.), in: Werkausgabe ٣ Bände, Bd. I, Frankfurt am Main

همين تحليلهای تقليلگرا از مناسبات اجتماعى در ايران هستند كه در واقعيت به وفور

Korsch, Karl (١٩٦٦): Marxismus und Philosophie, Frankfurt am Main

مشروب مىشود ،مبتﻼ به اين بيماری مضمن شناختشناسى هستند .تمامى آنها با
تا حزب ضد انقﻼب توده ـ در اين يک مورد اتفاق نظر دارند كه از نقد دين و تاريخ

اسﻼم پرداخته ،يک دين ديگر به نام حكمتيسم به وجود آورده است .نتيجهی كار هم،
مشاهده مىشوند .ماركس به درستى بر اين اصل روانشناسى انگشت مىگذارد كه

فعاليت انسان هموراه تحت تأثير شناخت وی قرار مىگيرد .بنابراين پيداست ،تا آن
زمانى كه شناخت ناقص و غلط است ،فعاليت سياسى نيز نتيجهی شايانى ندارد.

١٢٧

١٢٨

Lenin, W. I. (١٩٥٩): "Der linke" Radikalismus, die Kinderkrankheit im
Kommunismus, in: Lenin-Werke, Bd. ٣١, S. ١ ff., Berlin (ost)

Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW
Bd.٣, S. Berlin (Ost)

Lukacs, Georg (١٩٦٥): Der junge Marx – Aus Wissenschaft und
Dichtung, Neske-Verlag

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie,
Rohentwurf ١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost)

Lukacs, Georg (١٩٧٨): Geschichte und Klassenbewusstsein – Studien
über marxistische Dialektik, ٥. Auflage, Darmstadt/Neuwied

Pannekoek, Anton (١٩٦٩): Lenin als Philosoph, Alfred Schmidt (Hg.),
Frankfurt am Main

Luxemburg, Rosa (١٩٧٢ff.): Zur russischen Revolution,
(Manuskript١٩١٨), in derselbe: Gesammelte Werke. Hrsg.: Institut für
Marxismus-Leninismus bei ZK der SED, Bd. ٤, S. ٣٣٢ff., Berlin

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

Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution – Hegel und die
Entstehung der Gesellschaftstheorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main

Rjazanv, D. (١٩٢٩): Vorwort des Herausgebers, in: Plechanow, G.: Die
Grundprobleme des Marxismus, S. ٥ff., in: Verlag für Literatur und
Politik, SW ٦١, Wien, Berlin

Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den "Deutsch-Französischen
Jahrbüchern", Marx an Rüge, Kreuznach, im September ١٨٤٣, in: MEW,
Bd. ١, S. ٣٤٣f., Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٢٦١ – ٣١٣), in:
MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd.
I, in: MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٧٧): Auszüge aus James Mills Buch, in: MEW,
Ergänzungsband I, S. ٤٤٥ff., Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem
Jahre ١٨٤٤, in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٧٧): Briefe - Marx an Engels, Oktober ١٨٤٤, in: MEW,
Bd. ٢٧, S. ٥f., Berlin (ost)

 ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى:(٢٠١١٨)  فرشيد،فريدونى
 برلين، ادامه٤٥  صفحهی، جلد يازدهم، در آرمان و انديشه،بلشويسم

١٢٩

١٣٠

به درون كتاب راه مىيابد .با استناد به ديالكتيک دانش و واقعيت كه ماركس اينجا

عريان مىسازد ،دليل از همگسيختگى آگاهى تئوريک و نقش حاشيهای "اپوزيسيون
چپ" در پراكسيس سياسى كشور نيز به درستى روشن مىگردد .پيداست كه

سرچشمهی اين از همگسيختگى نيز در خود واقعيت از همگسيخته قرار دارد كه يک
راه حل ديالكتيكى را در مناسبات واقعى جامعهی ايران مىطلبد.

١

دين و دولت ـ از نقد تئوريک دين تا پراكسيس دينزدايى در
ايران

١

البته نه بايد و نه مىتوان انكار كرد كه "اپوزيسيون چپ" ايران ،با وجود سركوب بى
امان نظام جمهوری اسﻼمى به مراتب داناتر ،با تجربهتر ،واقعبينتر و از نظر فرهنگى به

با يک مقايسهی اجمالى ميان قبر آيتالله خمينى كه تا كنون  ٦ميليارد دﻻر هزينهی

تئوريک در رأس كشورهای منطقهی خاورميانه قرار دارد .اما طرح اين موضوع به اين

وی به قتل رسيده و در آنجا بى نام و نشان دفن شدهاند ،قدرت سازماندهى و نفوذ

مراتب مرتفعتر از چهل سال گذشته گشته است و به احتمال زياد از منظر آگاهى

ساخت آن شده است ،با آرامگاه خاوران كه انبوهى از زندانيان سياسى به فتوای اسﻼمى

معنى نيست كه فعاليت تئوريک "ماركسيستهای ايرانى" به يک سرانجام مطلوب

اجتماعى "اپوزيسيون چپ" در ايران به بهترين وجه ممكنه هويدا مىگردد .در حالى كه

گذشته ايدئولوژی منحط ماركسيسم ـ لنينيسم را يدک مىكشند و خودشان علت و

سال است كه در اسارات نظام جمهوری اسﻼمى هستند ،اما چپهای ايرانى نه تا كنون

رسيده است .در حالى كه احزاب كمونيست و سازمانهای سوسياليست سنتى هم چون

اكثريت قابل مﻼحظهی مردم ايران ،يعنى كارگران و اعضای خانوادهی آنها حدود ٤٠

معلول بحران كنونى و نقش حاشيهای "اپوزيسيون چپ" در كشور هستند ،بخش وسيعى

يک آلترناتيو پذيرفته شده و فراگير به جامعهی ايران عرضه كردهاند و نه قادر به

از فعاﻻن سياسى تبعيدی كه از آنها گسيختهاند ،يا به صورت انفرادی و يا در انجمن-

ايفای يک نقش هژمونيک در ميان اپوزيسيون سرنگونىطلب شدهاند .از آنجا كه تنها

"اپوزيسيون چپ" در داخل كشور نيز فعال شده است .از جمله بايد از برخى از سايت-

گردد ،در نتيجه دﻻيل اوضاع موجود را بايد در آن مبانى ايدئولوژيک جستجو كرد كه

های مدنى و گروههای مطالعاتى فعاليت مىكنند .همزمان به نظر مىرسد كه

تحت تأثير آگاهى تئوريک است كه انرژی سوبژكتيو در پراكسيس سياسى آزاد مى-

های اينترنتى ياد كرد كه به مسائل جنبش كارگری در ايران مىپردازند و از طريق

روش تفكر و فرهنگ سياسى "ماركسيستهای ايرانى" از آن مشروب مىشوند.

ايرانيان رواج مىدهند .ليكن با يک تأمل كوتاه بر مباحث تئوريک كه در تبعيد و در

سياسى نيستند كه از مشأ مادی خود به كلى بى خبر اند و بدون در نظر داشتن

"ماركسيستهای ايرانى" )به غير از چند نمونهی استثنائى( يک "توافق فعال" وجود

دانش سياسى است .همانگونه كه ماركس به درستى در نقد دانش كتابى تأكيد مى-

مىشود كه از يک طرف ،نه تنها در دوران معاصر ،بلكه حدود  ١٤٠٠سال است كه

راه مىيابد .طرح اين موضوع به اين معنى نيست كه ماركس برای دانش كتابى ارزشى

تحقير و بندگى آنها شده است و از طرف ديگر ،ماركس شرط هر گونه نقدی را نقد

واقعيت را دگرگون مىسازد و پس از اين دگرگونى است كه دانش دوباره از واقعيت

انتشار ترجمههای آثار ماركسيستهای كشورهای مدرن افكار انتقادی را در ميان

پيداست كه اينجا منظور از آگاهى تئوريک آن آرمانها و اهداف جريانهای متنوع

داخل كشور به افكار عمومى عرضه مىشوند ،به نظر مىرسد كه انگاری در ميان

"حركت واقعى" جامعهی طبقاتى تبليغ مىشوند .اينجا منظور از آگاهى تئوريک يک

دارد كه آنها را از شركت در نقد دين معاف مىكند .اين كوتاهى در زمانى مشاهده

كند ،دانش نه از درون كتاب به واقعيت ،بلكه كامﻼً برعكس ،از واقعيت به درون كتاب

اسﻼم به صورت يک ابزار حكومتى بر ايرانيان فرودست مسلط و منجر به تحميق،

قائل نيست .برای وی تنها آن دانش كتابى واقعى و قابل مﻼحظه محسوب مىشود كه

١

Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung – Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW,
Bd. ١٣, S. ٦١٥ff. Berlin (ost), S. ٦٢١

 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "قدرت سياسى و خشونت در اسﻼم" كه از طريق "پژوهش
جنبشهای اجتماعى ايران" در تاريخ  ٣٠آگوست  ٢٠١٤در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.

١٣٢

١٣١

پيداست كه اينجا بﻼفاصله پای مناسبات واقعى اجتماعى و قدرت سياسى به ميان

دين مىشمارد و اين اصل متديک را از دكترای خويش تا سرمايه به صورت يک

كشيده مىشود و قدرت بستگى به توازن قوا دارد .به اين معنى كه قدرت يكى نشانهی
ضعف ديگری و برعكس است .اينكه طبقهی حاكم ايران بسيار قدرتمند است و برای

حفظ قدرت سياسى به سانسور ،سركوب و خشنترين جنايتها نيز روی مىآورد ،به

بهترين وجه ممكنه در وضعيت زندانيان سياسى و در مقايسهی قبر آيتالله خمينى با

آرامگاه خاوران مشاهده مىشود .اما اينكه چرا قوای متقابل آن ،يعنى "اپوزيسيون

چپ" بعد از گذشت  ٤٠سال هنوز موفق به بازنگری انتقادی تاريخ مبارزاتى خود نمى-

شود و هنوز در ايدئولوژی شكست خوردهی خود ،يعنى در ماركسيسم ـ لنينيسم تجديد

نظر نكرده و اشتباهات گذشته را تكرار مىكند و هنوز يک فلسفهی سياسى نوين را

برای شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى متكامل نكرده ،موضوع نقد اين نوشته است.

پروژهی تحقيقاتى دنبال و سرانجام ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را متكامل مىكند.

به اين ترتيب ،ماركس به "دانش مثبت" دست مىيابد و نه تنها رابطهی "اوضاع
موجود" )قلمرو ضرورت( با "اوضاع مطلوب" )قلمرو آزادی( را برقرار مىسازد ،بلكه در

برابر پراكسيس نبرد طبقاتى چشمانداز تشكيل يک نظم نوين را قرار مىدهد .اما چشم-

انداز تنها زمانى واقعى و يک آلترناتيو تنها زمانى قابل قبول محسوب مىشود كه به
افكار عمومى راه بيابد و از يک شناخت انفرادی تبديل به اهداف جنبش كارگری گردد.

از آنجا كه انسان يک محصول اجتماعى است و تاريخ فرهنگى خود را يدک مىكشد،

در نتيجه پيداست كه نمونهبرداری از كشورهای ديگر نه متناسب با مناسبات واقعى

توليد و توزيع در كشور است و نه ضرورت تشكيل يک نظم نوين را به درستى مستدل

همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل توضيح دادم ،دليل سلطهی ايدئولوژی

مىسازد .در برابر روش نقد درونذاتى از كليت ديالكتيكى و "حركت واقعى" جامعهی

با اسﻼم و شيعهی دوازده امامى به بهترين وجه ممكنه به توافق مىرسد .اينجا منظور

مستدل مىشود و از طرف ديگر ،آلترناتيو را به صورت چشمانداز و محصول انديشهی

ماركسيسم ـ لنينيسم بر افكار "اپوزيسيون چپ" به دليل آن شكل متافيزيكى است كه

طبقاتى قرار دارد كه از يک طرف ،از نقد تضادها و مناسبات واقعى خود جامعهی ايران

نقد ،همان شكل ايدئولوژيک است كه جهت تحميق ،تحقير و سلطه بر انسانها رابطهی

انسانى ،يعنى سوبژكتيو متكامل مىكند .به بيان ديگر ،تشكيل يک آلترناتيو قابل قبول

بخصوص ماركس )موجود فعال( ،ديالكتيک )نفى آگاهانه( را از ماترياليسم تاريخى

و روزنامهگاری خود كه هنوز تحت تأثير مباحث هگلىهای جوان قرار داشت ،پى برد.

تئوری انتقادی با پراكسيس انقﻼبى را قطع مىكند و با صرف نظر از انسانشناسى

بستگى به استفاده از خرد انتقادی دارد .ماركس به اين موضوع در همان دوران تحصيل

زدوده و سرنوشت انسان را مقدر و اجتنابناپذير مىشمارد .به اين ترتيب ،مسئلهی

برای نمونه وی در يكى از مقاﻻت خود كه در نقد سانسور دولتى در روزنامهی راين

ندارد ،زيرا به يک چيز خارج از خود آنها منسوب مىشود .اينجا ديگر هيچ فرقى

اولين شرط خردمندی نگريستن انتقادی به خويشتن است .از آن پس كه خرد انتقادی

رهايى انسانها ديگر هيچ ارتباطى با پراكسيس نبرد طبقاتى و فعاليت آگاه خود آنها
ندارد كه از روند تاريخ ،ضرورت رشد نيروهای مولد و توسعهی زيربنا سخن گفت و يا

نوشت ،به درستى بر اين نكته تأكيد مىكند كه مطبوعات آزاد مانند آينهی ملت و
تبديل به ابزار شناخت در افكار عمومى مىگردد ،پيداست كه محدود به فعاليت

اينكه منتظر ظهور اما زمان ماند .به بيان ديگر" ،ماركسيسم ايرانى" در يک بستر

روزنامهنگاری نمىشود و به اجبار به نقد ادب ،فرهنگ ،اخﻼق ،دين ،سياست ،تاريخ،

موفق مىشود كه واقعيت ابژكتيو را به صورت "ابژكتيو" غلط جلوه دهد و انسانها را از

مىشود كه چرا جامعهی ايرانى اصوﻻً فاقد انديشهی انتقادی است و چرا خردمند نمى-

مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقهی حاكم متكامل شده است و از همين بابت نيز

طريق سلب ،اراده ،آزادی و آگاهى به انفعال كامل بكشد ١.به اين ترتيب" ،ماركسيسم
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم
ـ لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين ،و

فلسفه ،اقتصاد ،خﻼصه به نقد ايدئولوژی نيز راه مىيابد .اينجا بﻼفاصله پرسش طرح

شود؟ چرا ايرانيان و از جمله فعاﻻن سياسى "اپوزيسيون چپ" قادر نيستند كه از نقد
تاريخ فرهنگى خود يک آلترناتيو در برابر جمهوری اسﻼمى متكامل كنند و همواره

تحت تأثير همان اشكال ايدئولوژيک فعاليت مىكنند كه طبقهی حاكم برايشان تدارک
ديده است؟

١٣٤

١٣٣

سوسياليسم سپری مىشود و تنها مانعى كه در برابر اين روند جهانشمول قرار گرفته،

ايرانى" رابطهی خرد با انديشيدن انتقادی را قطع و خرد را تبديل به ابزار جهت تشكيل

سياسى يک بهانه تراشيده مىشود و آن هم توطئهی امپرياليسم است .انگاری كه

ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به صورت يک ناقصالخلقه سر و كار داريم كه خرد را

نفوذ امپرياليسم است .به اين ترتيب ،برای هرگونه واقعهی ناگوار تاريخى و يا شكست
امپرياليسم تمامى تحوﻻت تاريخى كشور را از تشكيل حكومت شيعهی صفويه گرفته تا

تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى و همچنين وقايع جهان معاصر را با دقت كامل برنامه-

ريزی و مو به مو متحقق كرده و مىكند .انگاری كه جنبش كمونيستى از نظر تئوريک
كامﻼً منسجم و كارگران در پراكسيس نبرد طبقاتى كامﻼً همبسته و موفق بودهاند ،اما

نفوذ امپرياليسم مانعى در برابر استقرار سوسياليسم ساخته و مىسازد.

نظم بوركراتيک حزبى و تسلط بر طبيعت انسانها مىكند .به بيان ديگر ،ما اينجا با
نه تنها ابزاری جهت نگريستن انتقادی به خويشتن نمىشمارد ،بلكه آنرا تبديل به

ابزاری جهت حاكميت بر انسانها و تحميق و تحقير آنها مىكند.

١

تا اينجا موضوع نقد مربوط به يک آگاهى تئوريک ناب مىشود كه عواقب مخرب خود

را در پراكسيس سياسى به وجود مىآورد .به اين صورت كه حزب كمونيست شوروی

پس از انقﻼب اكتبر ،انترناسيونال سوم )كمينترن( را تشكيل داد و تعهد به اهداف

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با مظلومنمای از نوع شيعهی

بلشويسم را شرط شركت در اين اجﻼس كرد .اينجا بايد به خصوص از مباحثى ياد

با آخوندها ،همه چيز را به گند و همه را به ذلت مىكشند ،اما بدون كوچکترين

ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم شدند كه تا هماكنون در اشكال متفاوت ،فعاليت

دوازده امامى نزد فعاﻻن سياسى مواجه مىشويم كه بنا بر يک تاريخ فرهنگى مشترک
اعتنايى به نقش مخرب خود در ايجاد اوضاع موجود ،دﻻيل ناتوانى و شكست خود را به

يک قدرت بﻼمنازعهی بيرونى نسبت مىدهند .پيداست كه هر چه انسان بيشتر به
مبارزات ضد امپرياليستى و به يک دشمن خارجى معطوف شود ،به همان اندازه نيز
بيشتر با پراكسيس نبرد طبقاتى بيگانهتر مىگردد ،به همان اندازه هم كمتر قادر به
نگريستن انتقادی به خويشتن و شناخت دشمن داخلى است و به همان اندازه نيز كمتر

توان آنرا دارد كه از نقد "اوضاع موجود" يک آلترناتيو مطلوب و فراگير را برای
آيندهی ايران متكامل كند.

ما تأثيرات مخرب ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بر "ماركسيستهای ايرانى" را به

بهترين وجه ممكنه در دوران قيام بهمن مشاهده مىكنيم .با وجودی كه ارتجاعىترين
قشر طبقهی حاكم ،يعنى ائتﻼفى از روحانيان و بازاريان كامﻼً مصمم در پى قبضه كردن

قدرت سياسى و انهدام اپوزيسيون بودند ،اما تمامى احزاب و سازمانهايى كه فلسفهی

سياسى آنها از بلشويسم مشروب مىشد ،برای آنها تئوریهای ضد امپرياليستى،
انقﻼبى و پيشرو مىساختند .از جمله بايد از نقش ضد انقﻼبى حزب توده و سازمان

فداييان اكثريت ياد كرد كه به عنوان "پيروان خط امام خمينى" در اين دوران كامﻼً

فعال بودند .به اين صورت كه آنها دولت موقت بازرگان را ليبرال و هواداران خمينى،

كرد كه در كنگرهی دوم تا چهارم كمينترن مطرح و سرانجام تبديل به بنيادهای
سياسى تمامى جريانهای لنينيستى ،استالينيستى ،تروتسكيستى و مائوئيستى را متأثر
٢

مىكنند .با وجودی كه بسياری از فعاﻻن سياسى از اين احزاب و سازمانهای سنتى

استعفا دادهاند ،اما استعفای آنها فقط جنبهی ظاهری دارد ،زيرا كم و بيش تحت تأثير

ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم فعاليت مىكنند .از جمله بايد از تأثيرات مخرب اين
ايدئولوژی به صورت بى اعتنايى به پراكسيس نبرد طبقاتى ،ممانعت از نگريستن

انتقادی به گذشتهی سياسى خود و انكار ضرورت خردمندی جامعه ياد كرد .ما اينجا
با ازخودبيگانگى خودكرده مواجه مىشويم ،زيرا ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بر اين
فرضيهی متافيزيكى متكى است كه انگاری روند تاريخ تحت تأثير قانون ابژكتيو

"ماترياليسم ديالكتيكى" قرار دارد و به صورت اجتنابناپذير و ناآگاه به سوی
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی حزب توده ،در
آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٨٩ادامه ،برلين
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
٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته  -تاريخچه و تجربيات جنبش كارگرى در
ايران ) ١٣٢٠تا  ،(١٣٢٧در آرمان و انديشه ،جلد اول ،برلين ،صفحهی ٦٥ادامه ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩جنبش كارگرى در پرتو تودهايسم ،در آرمان و انديشه ،جلد هشتم ،برلين ،صفحه-
ی  ١٢١ادامه

١٣٦

١٣٥

مفهوم مدرن به معنى دنيوی شدن طبقات اجتماعى است كه تاريخ فرهنگى

گروههای حزب الهى و سركردگان حزب جمهوری اسﻼمى را انقﻼبى و ضد امپرياليست

رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را در بر مىگيرد .به اين ترتيب ،ماركس و

خوانده و عمﻼً در تخطئه و سرنگونى دولت موقت بازرگان شركت مىكردند .اين

شرح زير جهان سرمايهداری را به وجود مىآورد:

ماركسيستها با رجوع به تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس به يک كشمكش تئوريک با

انگلس اينجا بر منطق اين جهانى ،جهانشمول و مسلط بورژوازی تأكيد مىكنند كه به
«بورژوازی از طريق بهبود سريع تمامى ابزار توليد و از طريق ارتباطهای بى نهايت

ساده شده ،همگى و همچنين وحشىترين ملتها را به كام تمدن مىكشد .قيمتهای
مناسب كاﻻهايش توپخانهی سنگين هستند كه با آن تمامى ديوار چين را منهدم مى-

كند ،با آن سرسختترين تنفر وحشيان از بيگانگان را مجبور به تسليم مىكند .آن

همهی ملتها را مجبور مىسازد كه شيوهی توليد بورژوازی را از آن خود سازند ،اگر
كه نمىخواهند مضمحل شوند؛ آن همگى را مجبور مىسازد كه به اصطﻼح تمدن را

نزد خود مرسوم كنند ،يعنى بورژوا شوند .در يک عبارت ،آن يک جهان طبق تصور
خود مىآفريند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا "مانيفست كمونيستى" نقش

بورژوازی را جهت ترويج دنيای مدرن و تمدن ستايش مىكند .بنابراين نقد ماركس نه

از موضع دين به بورژوازی وارد مىآيد ،نه وی مخالفتى با آزادی ،برابری و تمدن
مدرن دارد و نه وی مىخواهد به دوران فئوداليسم و حكومتهای دينى و استبدادی باز

گردد .به بيان ديگر ،مخالفت ماركس با بورژوازی از موضع پراكسيس نبرد طبقاتى
ابراز مىگردد ،زيرا آن آزادی و برابری و آن به اصطﻼح تمدن مدرن كه بورژوازی

نمايندگى مىكند ،تنها يک تظاهر ايدئولوژيک از ليبراليسم است كه از طريق آن سلطه

و نفوذ اجتماعى خود را موجه و تحكيم مىكند .به بيان ديگر ،ماركس نه از موضع

جريانهای ماركسيست ـ لنينيست مخالفت خود را با ليبراليسم ابراز مىكند و نه
متوصل به امثال گاندی هندو و مارتين لوتركينگ مسيحى مىشود كه نقد خود از

مناسبات جامعهی بورژوايى را مستدل سازد .اين يک درد مشترک است كه كليت

"اپوزيسيون چپ" را ـ با وجود تفاوتهای نظری و رقابتهای سياسى ـ به كام خود
١

Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٩): Manifest der Kommunistischen Partei, in:
MEW, Bd. ٤, S. ٤٥٩ff., Berlin (ost), S. ٤٦٦

فاجعهی تاريخى در حالى اتفاق مىافتاد كه هر كمونيستى طبعاً انتظار دارد كه
اسﻼميان دامن زده و از طريق نقد دين ،ريشهی تمامى جريانهای اسﻼمى را بزنند .از
آنجا كه نفوذ ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بر ذهن فعاﻻن سياسى مانعى در برابر
نگريستن انتقادی به خويشتن مىسازد و مانع خردمندی آنها مىگردد ،در نتيجه

پيداست كه اين روشهای منحط و مخرب تداوم مىيابند .شايد رجوع به دو نمونهی
زنده تا اندازهای موضوع نقد اين نوشته را روشنتر سازد .برای نمونه چندی پيش آقای
مازيار رازی ،سخنگوی "گرايش ماركسيستهای انقﻼبى" به نقد ايدئولوژی ليبراليسم

در افغانستان روی آورد .البته در حالى كه جريانهای وحشى اسﻼمى مانند گرگ به
جان كارگران و ملت افغانستان افتادهاند و آلترناتيو واقعاً موجود برای ادارهی كشور

ظاهراً حكومت طالبان است .اينجا طرح اين موضوع ضروری است كه تروتسكيستها

همين سياست را به سركردگى بابک زهرايى در دوران قيام بهمن نيز دنبال مىكردند و
مازيار رازی نه مىخواهد كه مسئوليت سياسى اين حماقت خودكرده را به عهده بگيرد

و نه حاضر است كه در فلسفهی سياسى منحط خود تجديد نظر كند .نمونهی بعدی
آقای محمد رضا شالگونى ،يكى از سركردگان "سازمان كارگران انقﻼبى ايران ـ راه

كارگر" است .در حالى كه وی پس از انتشار يک بيانيه پرده از عزاداری خود برای

آيتالله منتظری برداشت ،به گاندی هندو و كشيش مسيحى ،يعنى مارتين لوتركينگ
متوصل شد كه ضرورت "نافرمانى مدنى" در ايران را موجه سازد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا آثار مخرب ايدئولوژی ماركسيسم

ـ لنينيسم و از جمله بيگانگى با پراكسيس نبرد طبقاتى كامﻼً هويداست و متأسفانه
محدود به اين دو تن از فعاﻻن سياسى قديمى نمىشود .در حالى كه ماركس از موضع

آتهئيسم و از باﻻترين درجهی تمدن مخالفت خود را با بورژوازی ليبرال اعﻼم مىكرد،

اما اكثر قابل مﻼحظهی "ماركسيستهای ايرانى" هنوز اسير افكار دينى و تاريخ فرهنگى

اسﻼمى خود هستند .برای نمونه ماركس و انگلس در "مانيفست كمونيستى" از
موجوديت دو طبقهی متضاد و مدرن ،يعنى بورژوازی و پرولتاريا ياد مىكنند .اينجا

١٣٨

١٣٧

تحقق انقﻼب اجتماعى و استقرار سوسياليسم نتيجهی يک خواب و خيال خشک و خالى

مىكشد .سرچشمهی تئوريک اين درد مشترک بيگانگى با تئوری انتقادی و انقﻼبى

دومش مهار كنند و شيپور را از دهان گشادش بدمند .نتيجهی اين نوع از فعاليت

ديالكتيكى ،اصوﻻً از اين اصل عزيمت مىكند كه روبنا ،يعنى دين ،فلسفه ،اخﻼق،

است .به اين ترتيب ،تمامى جريانهای ماركسيست ـ لنينست مىخواهند ،اسب را از
سياسى همين بحران و اضمحﻼل حزبى و سازمانى است كه تمامى جريانهای سنتى

دچار آن هستند كه البته همراه با خود كليت "اپوزيسيون چپ" را به حاشيهی وقايع
سياسى و تحوﻻت اجتماعى مىكشند.

از اين بابت ضروری است كه جهت فراروی از بحران تئوريک و پراكسيس "اپوزيسيون
چپ" كه البته تحت تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به وجود آمده است،

مستقيماً به آثار ماركس رجوع كرد و با استناد به تئوری انتقادی و انقﻼبى وی به يک

فلسفهی سياسى نوين جهت شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى دست يافت .در اين

ارتباط مفهوم "نقد" ١يک نقش اساسى بازی مىكند ،زيرا ماركس در كشمكش نظری با

ماركس است ،زيرا ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با صرف نظر از شناخت كليت

سياست ،قضاوت ،هنر ،خﻼصه ايدئولوژی تنها ظواهر بدون تأثير جامعهی طبقاتى

هستند كه انگاری با توسعهی زيربنا و رشد نيروهای مولد خود به خود فرو مىريزند.
پشتوانهی نظری اين ايدئولوژی غير ماركسى با استناد به آثار متأخر انگلس موجه مى-

شود كه "ماترياليسم ديالكتيكى" را از "ماترياليسم تاريخى" مجزا و با سوژهزدايى از
روند تاريخ ،ظاهراً به يک حركت جهانشمول و اجتنابناپذير از ماده دست يافته كه

انگاری از تضاد ابژكتيو نيروهای مولد با مناسبات توليدی ناشى شده و نظام سرمايه-
داری را به اجبار به سوی سوسياليسم مىراند.

١

پيداست كه از اين منظر كشمكش نظری با طبقهی حاكم و از جمله نقد دين و

هگل و هگلىهای جوان موفق به كشف يک مشكل تئوريک شد كه سپس وی را به

ايدئولوژی اصوﻻً بى فايده به نظر مىرسد .تنها راه ممكنه تشكيل حزب پيشتازان

انتقادی و ابزار مناسب تحقيقاتى دست يافت كه از يک طرف ،وی را در فراروی از

بورژوازی ملى و تحقق سياست توسعهی اقتصادی است كه انگاری سرانجام خود به

سوی تكامل راديكال مفهوم "نقد درونذاتى" ٢راند .به اين ترتيب ،ماركس به يک روش
فلسفه توانمند كرد و منجر به تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى شد و از طرف

پرولتاريا تحت نظر يک رهبری واحد و متمركز ،استقﻼل از امپرياليسم در وحدت با
خود به شكست سيادت سرمايهداری و تشكيل سوسياليسم مىانجامد .محصول يک

ديگر ،ديالكتيک تئوری انتقادی با پراكسيس انقﻼبى را جايگزين اشكال انفعالى جامعه-

چنين تئوری كذبى همان چيزی است كه در فعاليت سياسى جريانهای ماركسيست ـ

اشتيرنر( ساخت.

جناح از طبقهی حاكم ملى و مذهبى مشاهده مىشود.

شناسى تجربى )ﻻک ،هيوم ،كانت( و برنامهی تحقق فلسفه )اشترآواس ،برونو بائر،

لنينيست ،يعنى بيگانگى با پراكسيس نبرد طبقاتى و پادويى برای اين جناح و يا آن

در اين ارتباط فلسفهی ايدهآليستى هگل يک نقش اساسى داشت و اين اتفاقى نيست كه

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با جابجايى علت با معلول مواجه

بايد از كتاب هگل با عنوان "تاريخ فلسفه" ياد كرد كه بدون ترديد يک اثر فوقالعاده

زمانى كه دين ،فلسفه و ايدئولوژی طبقهی حاكم ،واقعيت و منطق جامعه را مىسازند و

ماركس در "سرمايه" وی را "متفكر غولآسا" و خود را شاگرد وی مىخواند ٣.از جمله

است .به اين دليل كه موضوع اين كتاب تشريح و تدريس فلسفههای متفاوت ـ اين-
گونه كه در دانشگاه مرسوم است ـ نيست .به اين صورت كه يک فيلسوف موفق به
١

Kritik
Immanente Kritik
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in:
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٢٧
٢

هستيم .به اين عبارت كه تا زمانى كه ظواهر جامعهی طبقاتى مسلط هستند ،يعنى تا
يا به بيان ديگر ،تا زمانى كه افكار طبقهی حاكم تبديل به موضوع نقد و افكار عمومى

دگرگون نشده و طبقهی كارگر از قدرت ذهنى حاكميت فراروی نكرده ،اصوﻻً برنامهی
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای مثبتگرايى در
جنبش كمونيستى ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٣٣ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش "علم مثبت" در انديشهی سياسى ماركس و
انگلس متأخر ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين

١٤٠

١٣٩

كه به صورت ممتد سپری مىشود و همواره منطقىتر و دنيویتر مىگردد ١.در حالى

كشف يک مسئله شده و ديگری در نقد آن ،فلسفهی ديگری را متكامل كرده است.

هگلى خودبنياد و ظاهراً نسبت به اشكال دينى و اسطورهای مستقل است.

نيست ،زيرا برای وی فلسفههای گوناگون تنها بازتاب مشكﻼت دورانهای متفاوت خود

كه ارسطو شناخت خود را در فقدان دﻻيل فيزيكى معطوف به متافيزيک مىكند ،خرد

در فلسفهی هگل وظيفهی "ايدهی مطلق" شناخت واقعيت است .اما آن واقعيتى كه مد

نظر هگل است ،در تجربه مشاهده نمىشود .به اين دليل كه به گمان وی "گوهر" ٢يک
شكل ازخودبيگانه دارد كه وی آنرا "گوهر گنديده" نيز مىنامد .هگل مفهوم "گوهر" را

از فلسفهی اسپينوزا وام مىگيرد كه نزد وی به شرح زير از يک كليت مشخص گزارش
مىدهد:

«گوهر چيز مطلق] ،يعنى[ واقعيت وجود فىنفسه و برای خود است؛ ـ فىنفسه به

صورت يک همسانى ساده از امكان و واقعيت] ،يعنى[ ماهيت مطلق كه تمامى واقعيت و

امكان را در بر خود دارد؛ برای خود ،اين همسانى به صورت قدرت مطلق يا نفى كه

اساساً خود را به خود معطوف مىكند».

٣

موضوع هگل اينجا همچنين نقد ابعاد جنجالى ،خرافى و تصورهای فيلسوفان تاريخى

هستند .به اين ترتيب ،هگل فلسفههای گوناگون را به صورت بيان به خصوص و معنى-

دار ملتهای متفاوت در دورانهای متفاوت در نظر مىگيرد كه البته به صورت يک
حركت ذهنى" ،روح جهان" را در روند تاريخ به پيش مىبرند .از اين منظر ،تاريخ
فلسفه به صورت يک حركت از خردگرايى بشر در مىآيد كه هنگام جستجوی حقيقت

از "وجود" ١مستقل شده و به "خودآگاهى" ٢مىرسد .از اين پس ،خرد به خود مىآيد و
خودبنياد مىگردد.

به اين عبارت كه هگل آغاز حركت فلسفى را در يونان باستان در نظر مىگيرد و

ارسطو را "اولين فيلسوف" مىنامد ،زيرا وی فلسفه را پيشتاز تمامى علوم مىشمرد و
مدعى بود كه انسان از طريق فلسفه قادر است كه تمامى اصول تفكر ،شناخت و دانش

را متفكر شود و مبانى آنها را معين سازد .از اين منظر ،خرد كامﻼً توانمند به نظر مى-

بنابراين مفهوم "گوهر ازخودبيگانه" به اين معنى است كه كليت مشخص )ماهيت( به

آيد كه با استفاده از "منطق" ٣خردمندی تمامى واقعيت را اثبات كند .بنابراين نزد

واقعيت )غيرخردمند( و امكان )خردمندی( گزارش مىدهد ،سوژهی شناسا از طريق

"طبيعت" ٤و "سياست" ٥مىشمرد .در حالى كه "طبيعت" شامل علم طبيعت و فيزيک

كلى خردمندانه )شكل( سازماندهى نشده است .در حالى كه "گوهر" از همسانى
"ندای درونى" از اوضاع ازخودبيگانه آگاه و از "گوهر" مستقل مىگردد و در يک
حركت ديالكتيكى از تفكر ،اوضاع موجود را نفى و از امكانات خود "گوهر" مفاهيم

"اوضاع مطلوب" را متكامل مىسازد .به اين ترتيب ،مفاهيم ايدهآليستى به وجود مى-

آيند كه بر ضرورت و امكان دگرگونى "گوهر" تأكيد مىكنند .به بيان ديگر ،هگل از

١در فلسفهی ايدهآليستى هگل "منطق تاريخ" از "منطق تضاد" قابل تمايز است .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ):(٢٠١٨
ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحه-
ی  ٤٥ادامه ،برلين
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

ارسطو خرد اولين پيششرط شناخت واقعيت محسوب مىشود .وی واقعيت را برابر با
مىشود" ،سياست" مربوط به اخﻼق ،نظم شهری ،اقتصاد ،آموزش و تربيت مىگردد.

به اين ترتيب" ،تاريخ فلسفه" نزد هگل از يک حركت فلسفى به صورت تكامل "روح
جهان" گزارش مىدهد كه در انتها به فلسفهی ايدهآليستى خود وی مىانجامد .به اين

صورت كه انگاری "روح جهان" در روند تاريخ همواره واقعبينتر ،غنىتر و منطقىتر
شده و با فراروی از اشكال دينى و اسطورهای به "ايدهی مطلق" انجاميده است .به اين

ترتيب ،فلسفهی ايدهآليستى هگل به يک تفكر مثبتگرا از "منطق تاريخ" دست مىيابد
١

Sein
Selbstbewusstsein
٣
Logos
٤
Natura
٥
Polis
٢

١٤٢

١٤١

تبديل به "ما سوژه" مىشود ١.اما پرسش پيرامون چگونگى تحقق اين واقعيت ايده-

طريق حركت ديالكتيكى ذهن به "منطق تضاد" دست مىيابد و با "فراروی" ١از تضاد

را مانند يک معبد مقدس در نظر مىگيرد و حاميان آنرا مانند كشيشهايى مىشمارد

آليستى است كه البته با واقعيت تجربى و موجود در تضاد است .بنابراين مفهوم

آليستى نزد وی بدون پاسخ مىماند .هگل تا جايى پيش مىرود كه حتا حقيقت فلسفى
كه اصوﻻً با جهان واقعى سر و كاری ندارند و تنها وظيفه و هدف آنها در اين خﻼصه
مىشود كه از اين حقيقت فلسفى حفاظت كنند .به نظر هگل تحقق اين حقيقت فلسفى

بايستى به خود واقعيت محول شود ،زيرا كه موضوع فلسفه اصوﻻً دخالت مستقيم در

واقعيت نيست.

٢

يک واقعيت ديگری را متفكر مىشود .اينجا منظور از واقعيت ديگر يک واقعيت ايده-
"فراروی" در مضمون هگلى آن به معنى عبور ،حفاظت و ارتقا از "گوهر ازخودبيگانه"

است كه البته مفاهيم آن با رجوع به يک خرد خودبنياد و به شرح زير از طريق "ايدهی
مطلق" متكامل مىشوند:

«ايدهی مطلق به صورت مفهوم خردگرا در واقعيت خويش ،تنها با خود همراه مىشود،

توجيهای آنرا در نظريهی هگل دربارهی دولت به خوبى مىيابيم .به اين صورت كه

ايدهی مطلق به تنهايى هستى ،زيست نامتناهى ،حقيقت از خودآگاه ،و تمامى حقيقت
است .آن به تنهايى موضوع و مضمون فلسفه است .به اين صورت كه آن اطمينان كلى

وی انكار نمىكند كه دولت وقت به صورت يک "واقعيت موجود" در "حوزههای

باز گردد ،آن به اين صورت آرايشهای متفاوت دارد و اشتغال فلسفه اين است كه

پيداست كه گسست راديكال تئوری از پراكسيس بدون عواقب نيست كه ما تأثيرات
هگل در كتاب "خطوط اصلى فلسفه و حق" به دفاع از دولت پروس مىپردازد .البته

استبداد ،حادثه و خطا" درگير است .اما وی وظيفهی فلسفه را نه در نقد و تعين خطوط

برای دولت ،بلكه در تأييد دولت مىبيند .اينجا توجيه دولت يک شكل فلسفى به خود
مىگيرد ،زيرا هگل تشكيل دولت مدرن را به صورت درجهای از "تكامل آگاهى انسان

از آزادی" در نظر مىگيرد و از اين بابت ،اوضاع موجود را برابر با خرد موجود مى-
شمارد .به اين معنى كه انسانها تنها آن نظمى را به وجود مىآورند كه برايشان منطقى

به نظر مىآيد .وی توجيه نظم موجود را در كتاب "سيستم فلسفه" نيز طرح مىكند .به

اين عبارت كه در تناقض "ايدهی مطلق" با واقعيت تجربى ،ايده اصوﻻً مجاز نيست كه
در برابر اين واقعيت تجربى موضع بگيرد ،بلكه بايد آنرا به صورت خﻼق و از طريق

تكامل مفهوم در خود ادغام سازد .در حالى كه فلسفهی ايدهآليستى هگل اصوﻻً با

ادعای دگرگونى "گوهر ازخودبيگانه" عزيمت مىكند ،اما محصول تئوريک آن يک

را در درون خود دارد و ماهيتش اين است كه از طريق تعيين يا ويژگى خويش به خود

ايدهی مطلق را در آرايشهای متفاوت بشناسد .طبيعت و روح اصوﻻً روشهای

متفاوتاند] .كه[ تشريح بقای آنها از طريق روشهای متفاوت هنر و دين درک مى-

شوند ) (...فلسفه ) (...اما ) (...باﻻترين روش است كه ايدهی مطلق را درک مىكند زيرا

روش آن باﻻترين] ،يعنى[ مفهوم است».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند" ،ايده مطلق" با استناد به يک خرد
خودبنياد موجه مىشود كه از طريق تكامل مفهوم و در يک حركت ديالكتيكى ذهنى،

شكل ازخودبيگانهی "گوهر" )ماهيت( را نفى و با فراروی از تضاد ،آنرا به شكل واقعى

و خردمند خود ارتقا مىدهد .پيداست كه اينجا حركت ديالكتيكى خاتمه مىيابد ،سوژه

با ابژه ظاهراً به وحدت مىرسند و فلسفه )تئوری( از واقعيت )پراكسيس( گسسته مى-

شود .البته هگل در نظر مىگيرد كه قدرت مفهوم قادر است كه پس از فراروی از

تضاد ،فراگير و تبديل به "روح جهان" شود .به اين صورت كه خودآگاهى انفرادی

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
٢
Hegel, Werke Bd. ١٧, S. ٣٤٣, und
vgl. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik … ebd., S. ٣٩

سوژهی شناسا تبديل به خودآگاهى ملت مىگردد و يا به گفتهی خود هگل" :من سوژه"
١

Aufhebung
Hegels, Wissenschaft der Logik; Werke, Bd. ٦, S. ٥٤٩ und
Vgl. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik der gesellschaflichen Praxis
– Zur Genesis und Kernstruktur der Marxschen Theorie, München, S. ٣٨f.
٢

١٤٤

١٤٣

"توجيه خدای واقعى" نيز مىنامد ١.در حالى كه در دين مسيحيت اين "روح مقدس"

شكل توجيهای است كه به شرح زير "اوضاع موجود" و به خصوص دولت وقت پروس

است كه جهان واقعى را مىآفريند ،هگل "ايدهی مطلق" را جای آن مىگذارد و جهان
واقعى را محصول شناختشناسى سوژه مىخواند .ما اينجا با يک خدای اين جهانى
مواجه مىشويم كه هگل آنرا "دميروژ" يعنى آفريننده ،مدير و مدبر جهان واقعى نيز

مىنامد.

٢

با وجودی كه هگل در زمان حيات خود فيلسوف شناخته شده و نظريهپرداز برجستهی

دولت پروس محسوب مىشد ،اما تناقض فلسفهی وی )تئوری( با واقعيت موجود كشور
پروس )پراكسيس( مانعى در برابر تعميم نظريات وی مىساخت .از جمله بايد از

هگلىهای جوان ياد كرد كه "واقعيت بخصوص را نسبت به ايده مىسنجيدند" و از آن-

جا كه اين آشتى و وحدت مورد نظر هگل فقط يک ادعای كذب بود ،در نتيجه وی را

از طريق مفهوم آكوموداتسيون ٣متهم به آشتى دين با فلسفه مىكردند .اهداف هگلى-

های جوان "فراروی از فلسفه" و "رفرم آگاهى" بودند .آنها از طريق نقد راديكال دين

به خود قول مىدادند كه دولت مسيحى پروس را به سوی خردمندی ،يعنى سكوﻻريسم

و مدرنيته مىرانند و مانعى در برابر دخالت نهادهای دينى در تصويب قوانين مدنى
مىسازند .به بيان ديگر ،هگلىهای جوان تنها در حوزهی تئوريک ،يعنى از طريق نقد

دين فعال بودند .از جمله بايد از فعاليت برادران بائر ،اشترآواس ،روتنبرگ ،فويرباخ،

هس ،اشتيرنر و همچنين ماركس ياد كرد.

ماركس در سال  ١٨٤١ميﻼدی دكترای خود را تحت تأثير گفتمان هگلىهای جوان به

پايان رساند .وی اينجا با استناد به اتميسم در فلسفهی ماترياليستى اپيكور موفق به نقد
مفهوم خودآگاهى در فلسفهی ايدهآليستى هگل مىشود و از يک طرف ،رابطهی ايمان

با انديشه ،يعنى رابطهی دين با فلسفه را راديكال قطع مىكند .ما مصداق اين موضوع
١

Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Vorlesungen über die Geschichte der
Philosophie, ٣ Bände, in: Jubiläumsausgabe in ٢٠ Bände, Bd. ١٧ - ١٩, Hermann
Glockner (Hg.), Stutgart/Bad Connstatt, Bd. III, S.٦٨٤ und
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ١٩١
٢
Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Vorlesungen … ebd., Bd. III, S. ٤٧٢ und
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ٢٣٢
٣
Akkommodation

را از گزند نقد و اعتراض محفوظ مىدارد:

«پس اين نوشته تا آنجايى كه دانش دولت را در بر مىگيرد ،مجاز نيست كه چيز

ديگری به غير از يک امتحان بوده باشد كه دولت را به صورت از درون خردمند درک
و تشريح كند .آن بايد به صورت نوشتهی فلسفى دورترين فاصله را از آن داشته باشد

كه يک دولت را آنگونه كه بايد بوده باشد ،طراحى كند ) .(...وظيفهی فلسفه درک كه
آن چيزی است كه وجود دارد ،زيرا آن چيزی كه وجود دارد ،خرد است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،فلسفهی ايدهآليستى هگل يک سری
مشكﻼت اساسى برای پراكسيس سياسى به وجود مىآورد" .ايدهی مطلق" نه تنها

رابطهی تئوری با پراكسيس را راديكال قطع مىكند ،بلكه بسيار محافظهكار نيز است

زيرا "اوضاع موجود" را همسان با خرد موجود مىشمارد و توجيه مىكند .به اين

ترتيب ،فلسفهی هگل در يک حركت از تفكر در دو حوزهی متفاوت مدعى آشتى مى-
شود :اول در حوزهی تضاد است كه سوژه با ابژه به وحدت و "ايدهی مطلق" با واقعيت

تجربى ظاهراً به آشتى مىرسند .به اين صورت كه ايده اصوﻻً در برابر واقعيت تجربى

موضع نمىگيرد و آنرا موجه مىكند .دوم در حوزهی تاريخ است كه ظاهراً منجر به
آشتى دين با فلسفه مىشود .به اين معنى كه انسانها هميشه از طريق خرد زندگى خود

را سامان دادهاند .آن زمان كه دينى و اخروی بودهاند ،جامعهی دينى و دولت آنتيک

مستبد را به وجود آوردهاند و از زمانى كه دنيوی شدهاند ،جامعهی بورژوايى و دولت
مدرن را تشكيل دادهاند .پيداست كه از اين منظر ،دين و فلسفه به صورت دو بعد
٢

متفاوت ايده به نظر مىآيند و تنها ظاهراً به آشتى مىرسند .البته هگل نه تنها از اين

تناقض آگاه بود ،بلكه اصوﻻً هدف و انگيزهی نهايى فلسفه را در آشتى تفكر مىديد .نزد

وی آشتى به معنى آشتى مفهوم با واقعيت و آشتى ايمان با انديشه است كه هگل آنرا
١

Hegel, Grundlinie der Philosophie des Rechtes, Werke, Bd. ٧, S. ٢٦ und
Vgl. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik …. ebd., S. ٤٤
٢
Hegel, Enzyklopädie, §٤٥, Zusatz; vgl. S. ١٢٢f. und
Vgl. Brechtken, Josef (١٩٧٩): Die Praxisdialektische Kritik der Marxschen Atheismus,
Bd. I – Der Wirklichkeitsbegriff, in: Monographien zur philosophische Forschung, Bd.
١٨١, Form Academicum, S. ٢٨٩ und ٢٧٠

١٤٦

١٤٥

اين ترتيب ،ماركس به مضمون ديالكتيک تئوری با پراكسيس دست مىيابد كه آنرا به

را در كشمكش فلسفى ماركس با پلوتارش مىيابيم .به اين صورت كه پلوتارش مدعى

شرح زير در رسالهی دكترای خود مطرح مىكند:

«اين يک قانون روانشناسى است كه آن روح تئوريک كه در خود آزاد شده ،تبديل به

انرژی پراكسيس مىگردد ،به صورت اراده از سايهی قلمرو نيايش خارج شده و خود را
در برابر واقعيت اين جهانى كه بدون ارادهی ]الهى[ موجود است ،مىگرداند) .اما از
منظر فلسفى مهم است كه اين ابعاد به مراتب دقيقتر شود ،زيرا از روش به خصوص

اين برگشت ناگهانى مىتوان تعيين درونذاتى و خصلت تاريخى ـ جهانى يک فلسفه را

پيگيری كرد ( (...) .تنها پراكسيس فلسفه به خودی خود تئوريک است .اين نقد است

بود كه آن هراسى كه از مجازات الهى به وجود مىآيد ،مانع پليدی انسانها مىشود .با
اين بهانه ،پلوتارش دخالت دين در امور اجتماعى را ضروری مىشمرد و موجه مى-

ساخت و از اين طريق ،سرچشمهی اخﻼق را به دين نسبت مىداد .اما ماركس در
انتقاد به پلوتارش مشخصاً عكس آنرا نمايندگى مىكند .به اين عبارت كه به نظر وی

اين هراس درونذاتى از مجازات اخروی خودش نشانهی پليدی است ،زيرا كه هراس
مانع انديشيدن انسانها مىشود ،آنها را نسبت به قوای تشخيص و ارادهی خودشان

بى اعتنا و از قوای درونذاتى و طبيعت نامتناهىشان )خرد( محروم مىسازد.

١

كه موجوديتهای منفرد ماهيت] ،يعنى[ واقعيت به خصوص را نسبت به ايده مى-

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،به نظر ماركس هراس از خدا و مجازات

و اين ماهيت متضاد خود را در ظاهر مىآرايد و مهر خود را بر آن ضرب مىكند.

گيرد كه تنها در لحظاتى كه انسانها از اين هراس دينى آزاد شدهاند ،به قوای خﻼق

سنجد .تنها اين تحقق مستقيم فلسفه بنا بر درونىترين ماهيتش با تضادها آغشته است

همين كه فلسفه به صورت اراده خود را در مقابل جهان متظاهر مىگرداند؛ سيستم

الهى نه مانع پليدی ،بلكه مشخصاً منجر به پليدی انسان مىشود .وی سپس نتيجه مى-
خود دست يافته و فرهنگ و هنر را متكامل كردهاند .به بيان ديگر ،تاريخ فرهنگى و

]فلسفى[ به يک كليت مجرد تنزل مىيابد ،يعنى آن تبديل به يک جنبه از جهان مى-

تمدن انسانى نه از طريق ايمان دينى ،بلكه تنها از طريق انديشهی خﻼق ،شوق و ذوق

است .جهت تحقق خويش پرشور و با انگيزه اقدام به كشمكش با ديگری مىكند] .اين-

سازندهای را در ارتباط با تشكيل و ترويج تمدن انسانى قائل نمىشود.

شود كه ديگری در برابرش ايستاده است .نسبت آن به جهان يک نسبت باتاب يافته

جا[ قناعت درونى خودكرده و محدوديت شكسته و آن چيزی كه نور درونى بود ،تبديل

به شعلهی بلعنده مىشود كه خود را به سوی بيرون مىگرداند .اين چنين پيامد فلسفى
شدن جهان ،همزمان اين جهانى شدن فلسفه است ،تحقق آن همزمان افت آن است و

آن چيزی كه از بيرون با آن مىجنگد ،كمبود درونى خود است )»(...

١

دنيوی انسانى به وجود آمده است .از اين رو ،ماركس اصوﻻً برای دين هيچگونه نقش

ماركس اينجا از طرف ديگر ،فلسفه را از "كارنوال فلسفه" متمايز مىكند .معيار تفكر
فلسفى برای ماركس واكنش آن بر واقعيت )پراكسيس( و اين جهانى شدن فلسفه

است .البته ماركس تا اينجا با هگل توافق نظر دارد كه تفكرات يک فيلسوف نه مى-

تواند مجزا از تاريخ خود كه در روند آن خرد در حال به خود آمدن و خودبنياد شدن

همانگون كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا ديالكتيک تئوری با

است ،در نظر گرفته شود و نه درک يک فلسفه مجزا از مشكﻼت و معانى معمول

فراروی از "كارنوال فلسفه" است .به اين عبارت كه اگر قرار است كه فلسفه بيش از

ديالكتيک فلسفه )تئوری( با واقعيت )پراكسيس( مىشود .به اين معنى كه به نظر

پراكسيس را متكامل مىكند كه البته يک نتيجهی بسيار ساده ،اما كامﻼً قاطع جهت
يک تئوری تشريحى و جامعهشناسى ،يعنى بيش از "كارنوال فلسفه" بوده باشد ،اصوﻻً

نمىتواند به گسست از پراكسيس تن دهد .بنابراين فلسفه بايد از دو سو رها گردد.

دوران خود قابل درک است .موضوع كشمكش نظری ماركس با هگل مربوط به
ماركس تنها از طريق واكنش متقابل فلسفه و واقعيت )زندگى ملت( است كه مىتوان

به تعيين درونذاتى ،سرشت تاريخى و همچنين دﻻيل انحطاط يک فلسفه پى ببرد .به

١

Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und
epikurischen Naturphilosophie nebst einem Anhange, in: MEW – Ergänzungsband,
Erster Teil, Berlin (ost), S. ٣٢٧f.

١

Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: in: MEGA I, ١/١, Berlin (ost), S. ١١١ und
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ١٥٠

١٤٨

١٤٧

اساسى كشورهای اروپای غربى و آمريكا روی آورد و سرانجام به اين نتيجه رسيد كه

نخست رهايى خود فلسفه از آن فلسفهی محدود و زنجير شدهی هگل و سپس رهايى

بورژوازی با نظام فئودالى بر سر مالكيت خصوصى به توافق رسيده است ١.از اين پس،

جهان از افكار غيرفلسفى )كارنوال فلسفه( است .البته ماركس در اين دوران هنوز تحت

را برجسته ساخت كه البته بعدها به صورت ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى متكامل

سوژه عزيمت مىكند .اين روح تئوريک كه اينجا آزاد مىشود و بر پراكسيس واكنش

ماركس به "نقد فلسفهی حق هگل" روی آورد و در پيشگفتار آن همان اصول تئوريک

شدند .از جمله بايد از نقش نقد دين ياد كرد كه ماركس به شرح زير بر ضرورت آن

تأكيد مىكند:

«برای آلمان نقد دين به صورت عمده به پايان رسيده است و نقد دين شرط هرگونه

نقدی است».

٢

اينجا بﻼفاصله پرسش طرح مىشود كه چرا ماركس شرط هر گونه نقدی را نقد دين
مىداند .به اين دليل كه هر كسى كه با روش نقد دين آشنا است ،ديگر به دام اشكال

سری ،سحرآميز و انفعالى فلسفه و متافيزيک ،يعنى به دام "كارنوال فلسفه" نمىافتد .به
بيان ديگر ،كسى هم كه با روش نقد دين آشنا است ،ديگر تحت تأثير اشكال
ايدئولوژيک مانند ماركسيسم ـ لنينيسم و حكمتيسم قرار نمىگيرد.

ماركس در اين نوشته ـ همانگونه كه قبﻼً نيز در نامهای به آرنولد رويگه بر آن تأكيد

مىكند ـ نمىخواهد كه برای آلمان از جای ديگری نمونهبرداری كند .به نظر وی از

نقد جهان كهن است كه جهان نوين به وجود مىآيد .ما اينجا با روح خﻼق انتقاد و

اعتراض نزد ماركس آشنا مىشويم ،يعنى همان چيزی كه "ماركسيسم ايرانى" اصوﻻً

فاقد آن است .آن روشى كه نزد جريانهای ماركسيست ـ لنينيست مشاهده مىشود،

فقط نمونهبرداری و امتناع از نقد پراكسيس است .به اين صورت كه نخست از تاريخ

انقﻼب اكتبر ،انقﻼب چين و مبارزات ضد امپرياليستى در ويتنام و كوبا اسطوره ساخته

و بعداً از اين تاريخ خودساخته برای آيندهی ايران نمونهبرداری مىشود .انگاری كه
جامعهی ايران پوک و ايرانيان فاقد تاريخ فرهنگى و هويت ملى و مذهبى هستند.
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٤٦): Kreuznacher Exzerpte, in: MEGA ١/٢, und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی
سياسى هگل و ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ،٢٣٧برلين
٢
Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in:
MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost), S. ٣٧٨

تأثير سيستم هگلى قرار دارد ،زيرا از سرچشمهی درونذاتى فلسفه بى خبر و از اولويت
مىكند و اين نور درونى كه اينجا تبديل به شعلهی بلعنده مىشود ،در واقعيت همان

"ندای درونى" سوژه و قدرت مفهوم هستند كه نزد هگل ظاهراً واقعيت را به وجود
مىآورند.

١

ماركس پس از اينكه درجهی دكترای خود را به صورت غيابى از دانشگاه ينا گرفت،

از برلين به شهر بن بازگشت و با همكاری بروئو بائر اولين جلد نشريهی "صوراسرافيل

هگل آتهئيست و ضد مسيحى" را منتشر كرد .از آنجا كه در اين دوران يكى ديگر از
هگلىهای جوان به نام لودويگ فويرباخ با انتشار چنديت مقاله در نقد دين نامى از خود

ساخته بود ،در نتيجه آنها تصميم گرفتند كه با همكاری وی "آرشيو آتهئيسم" را

تأسيس كنند .در اين دوران برونو بائر در دانشگاه بن فلسفه تدريس مىكرد كه البته
به دليل نظريات راديكال ضد دينى خود از دانشگاه اخراج شد .از اين پس ،ماركس نيز
انگيزهی اخذ كرسى دانشگاهى را از سر بيرون راند و همراه با برونو بائر به هيئت

تحريريهی روزنامهی راين پيوست .ماركس در اين دوران آثار پرودون و كتاب

"ماهيت مسيحيت" فويرباخ را مطالعه كرد و از طريق مقاﻻت يكى از هگلىهای جوان

به نام موزوس هس كه به پاريس رفته و آنجا كمونيست شده بود .با مباحث جنبش
كارگری در فرانسه آشنا شد .بدون ترديد اشتغال به روزنامهنگاری برای ماركس بسيار
آموزنده بود ،زيرا وی مستقيماً با پراكسيس ارتباط داشت .از جمله بايد از مقاﻻت وی

در نقد سياست پارلمان راين و بخصوص دستگاه سانسور ياد كرد كه ماركس همواره با

آنها در حال كشمكش بود .از آن پس كه ماركس به دليل نزاع در هيئت تحريريه از
مقام سردبيری روزنامهی راين استعفا داد و دولت از تمديد پروانهی انتشار آن سر باز

زد ،وی پس از پايان يک سفر به هلند ،جهت ازدواج با همسر آتى خود ،جنى فون
وستفال به شهر كريتسناخ نقل مكان كرد .وی در اين دوران به مطالعهی تاريخ قوانين
١

Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Vorlesungen … ebd., Bd. I, S. ١٥١ und
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ١٨٩f.

١٥٠

١٤٩

واقعيت فلسفى در يک معبد مقدس حفاظت كند و نه ديگر مىتواند مانند هگلىهای

انگاری كه تجربيات تاريخى كشور و حتا تاريخ سياسى خود جريانهای ماركسيست ـ

جوان "واقعيت بخصوص را نسبت به ايده بسنجد" .انگيزهی واقعى وی دگرگونى

لنينيست اصوﻻً ارزش بازنگری انتقادی را ندارند و همين كافى است كه با استناد به

نزد وی به كلى دگرگون مىشود .از اين پس ،پراكسيس مبدأ و مقصد فعاليت تئوريک

پينه شود.

راديكال خود واقعيت تجربى است و از همين بابت نيز ديالكتيک تئوری با پراكسيس

ماركس است .به اين صورت كه تئوری نه تنها از اولويت ابژه عزيمت مىكند و از

طريق نقد پراكسيس ،يعنى از نقد "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى متكامل مىگردد،

بلكه با انگيزهی دگرگونى پراكسيس دوباره بر آن واكنش مىكند .ما اينجا با يک
تئوری انتقادی و عملگرا مواجه هستيم كه به صورت جانبدار در حركت واقعى جامعه-

ی بورژوايى دخل و تصرف مىكند و منجر به يک پراكسيس آگاه جهت تشكيل يک

نظم نوين مىشود .در اين حركت ديالكتيكى تئوری با پراكسيس به وحدت مىرسد كه
محصول آن به صورت فعاليت سوژهی خودآگاه ،رهايى انسان است.

به بيان ديگر ،ماركس از اين پس ديگر مانند هگل و هگلىهای جوان و همچنين مانند

روش رسالهی دكترايش از اولويت سوژه عزيمت نمىكند ،زيرا تئوری از منشأ واقعى
خود آگاه شده است .به اين عبارت كه اين نقد واقعيت ابژكتيو و درک تضادهای

درونذاتى جامعهی بورژوايى است كه نزد وی به صورت اولويت ابژه مطرح مىشوند.

محصول اين دگرگونى متديک يک آگاهى تئوريک است كه تعميم آن به پراكسيس

انقﻼبى جهت تشكيل يک نظم نوين مىانجامد .به اين ترتيب ،ماركس وحدت سوژه با

ابژه در فلسفهی ايدهآليستى هگل را انكار مىكند ،زيرا تضادهای درونذاتى طبقات

اجتماعى هيچگاه از طريق يک نگرش خردمندانه به واقعيت حل و فصل نمىشوند و

پيداست كه از اين طريق نيز جامعهی بورژوايى هيچگاه به آشتى نمىرسد .موضوع
ماركس اينجا فراتر از نقد نقش ايدئولوژيک و شكل توجيهای فلسفهی ايدهآليستى

هگل ،تأكيد بر ضرورت آگاهى از مناسبات واقعى اجتماعى و دگرگونى سازندهی آنها
جهت تشكيل يک نظم نوين است.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روش نقد ماركس يک نقد صرف
ماترياليستى از تضادهای درونذاتى جامعهی بورژوايى نيست و روش نقد وی فراتر از

نقد واقعيت ابژكتيو ،به نقد آگاهى سوبژكتيو از اين واقعيت نيز راه مىيابد .به اين

اساطير خودساختهی تاريخى ،يک فلسفهی عملى برای فعاليت سياسى در ايران وصله و
ماركس همزمان بر اين نكته تأكيد مىكند كه نقد مجاز نيست كه از نتايج خود و خشم
قدرتهای حاضر بهراسد ١.اما آن چيزی كه ما در تجربه با جريانهای ماركسيست ـ

لنينيست مشاهده مىكنيم ،صرفاً هراس است .آنها از نقد دين و ايدئولوژی در هراسند
زيرا انتقاد اصوﻻً مانع ائتﻼف سياسى آنها با طبقهی حاكم و تشكيل جبههی واحد در

برابر امپرياليسم مىشود و برنامهی آنها را جهت تحقق سياست توسعهی سرمايهداری

و رشد نيروهای مولد با خطر جدی مواجه مىكند .منتها بهانهی آنها اين است كه
نبايد به دين و آيين مردم مسلمان پرداخت و آنها را رنجور ساخت ،زيرا در روند

رشد نيروهای مولد ،دين نيز مانند ديگر ظواهر جامعهی بورژوايى )فلسفه ،ايدئولوژی،

هنر( به اجبار و خود به خود فرو مىريزد.

افزون بر اينها ،ماركس اينجا بر يک امر ضمنى كه تئوری انتقادی و انقﻼبى وی را

هدايت مىكند ،انگشت مىگذارد و آن موضوع رهايى بشر است .به اين عبارت كه وی
انگيزهی لغو تمامى مناسباتى را دارد كه انسان را بنده ،پست ،حقير و منزوی مىكنند.

٢

ما اينجا با جامعهی انسانى ،يعنى با يک پراكسيس مشخص مواجه هستيم ،در حالى كه

مسئلهی جريانهای ماركسيست ـ لنينيست اصوﻻً نه رهايى انسان ،بلكه تحقق سياست

توسعهی سرمايهداری جهت رشد نيروهای مولد و تحكيم مبارزهی ضد امپرياليستى
است .پيداست كه از اين منظر وعدهی استقرار سوسياليسم ،تنها توجيه كسب قدرت
سياسى تحت فرمان يک حزب تماميت خواه است.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،با اين گسستى كه ماركس در "پيشگفتار

ـ نقد فلسفهی هگل" با فلسفههای معاصر به وجود مىآورد ،نه مىخواهد مانند هگل از
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

١٥٢

«شما نمىتوانيد از فلسفه فراروی كنيد ،بدون اينكه آن را متحقق سازيد».

١٥١
١

صورت كه نقد هم در حوزهی تضاد )ابژكتيو( و هم در حوزهی آگاهى از تضاد

به بيان ديگر ،ماركس يک مخالفت ضمنى با آشتى ظاهری در فلسفهی ايدهآليستى

هگل را كافى نمىداند و بر اين نكته تأكيد مىكند كه اين آشتى مورد نظر را بايد در

واقعيت ،يعنى از طريق يک پراكسيس آگاه به وجود آورد .بنابراين خرد بايد از اشكال
متافيزيكى ،استعﻼئى و ايدئولوژيک منزه و بايد اين جهانى و متحقق گردد.

جناح دوم را ماركس "حزب سياسى تئوريک" مىنامد كه منظورش در واقعيت هگلى-

های جوان هستند .ما اينجا نزد ماركس با نگريستن انتقادی به خويشتن مواجه مى-
شويم كه افكار گذشتهی خود را تبديل با موضوع نقد مىكند .وی در فعاليت اين جناح

تنها يک كشمكش انتقادی و فلسفى را با افكار عمومى آلمانى مىبيند .به اين معنى كه

)سوبژكتيو( فعال مىشود كه ما مضمون آنرا نزد ماركس در "پيشگفتار ـ نفد فلسفهی
حق هگل" به شرح زير مىيابيم:

«نقد فلسفهی دولت و فلسفهی حق كه از طريق هگل قاطعانهترين و كاملترين و

پيكرهی نهايى خود را گرفته است ،هر دو مىباشد .هم بررسى انتقادی دولت مدرن و
واقعيت مربوط به آن و همچنين نفى قاطع تمامى روشهای كنونى از آگاهى سياسى و
حقوقى آلمانى كه عمدهترين و جهانشمولترين آن همين خود فلسفهی حق جنجالى

]هگل[ است كه با ادعای علمى بودن مطرح شده است».

١

به اين ترتيب ،روش نقد ماركس در هر دو حوزه فعال مىشود كه هم آگاهى تئوريک و

اين جناح مناسبات موجود را تنها نتيجهی ايدهی فلسفى دولت مىشمارد و خيال مى-

هم پراكسيس سياسى جامعهی بورژوايى را در بر مىگيرد .از اين منظر ،دين ،فلسفه و

موجود را تغير دهد .به نظر ماركس ،در حالى كه اين جناح به طرف متقابل خود

نقد درونذاتى ماركس مىشوند .اينجا دين ،فلسفه و ايدئولوژی به صورت روبنا ،كامﻼً

كند كه از طريق نقد آنها قادر است كه دولت را به سوی خردمندی براند و مناسبات

انتقادی برخورد مىكند ،اما هيچگونه نقدی به روش فعاليت خود ندارد .از آنجا كه اين

ايدئولوژی عوامل سوبژكتيو و واقعى جامعهی طبقاتى ارزيابى و تبديل به موضوع روش

واقعى محسوب مىشوند زيرا به صورت منطق طبقهی حاكم بر افكار عمومى حكم-

جناح تنها از نقد فلسفى عزيمت مىكند ،در نتيجه يا نزد نتايج خويش متوقف مىشود،

فرمايى مىكنند و واقعيت جامعهی بورژوايى را به وجود مىآورند .به بيان ديگر،

را به صورت نتايج فلسفهی خود اعﻼم مىكند .به اين صورت كه از تجربيات انقﻼب

ايدئولوژی بورژوازی مىكند و از طرف ديگر ،از طريق تكامل يک تئوری عملگرا

يا اصوﻻً مطالباتى ندارد و يا اينكه مطالبات خود را از جای ديگر وام مىگيرد و آنها

فرانسه و تحوﻻت سياسى در انگلستان برای آلمان نمونه برداری مىكند .ماركس در

انتقاد به اين جناح مىگويد:

«آنها عقيده دارند كه مىتوانند فلسفه را متحقق كنند ،بدون اينكه از آن فراروی
٢
كنند».
به بيان ديگر ،انتقاد ماركس به هگلىهای جوان از اين منظر وارد مىآيد كه آنها قادر
نيستند كه نقد فلسفى خود را به يک تئوری عملگرا ارتقا دهند و از طريق آن در
پراكسيس دخل و تصرف كنند .بنابراين انتقاد ماركس به هر دو جناح از منظر

ماركس از يک طرف ،بررسى ماترياليستى و واقعيت جامعه طبقاتى را تبديل به نقد

تعميم يک پراكسيس آگاه را جهت تشكيل يک نظم نوين مد نظر دارد .اينجا منظور

وی دگرگونى راديكال و انقﻼبى هر گونه نظامى است كه انسانها را بنده ،پست ،حقير و
منزوی مىكند .به اين ترتيب ،ماركس ديالكتيک تئوری و پراكسيس را بر قرار مىسازد

و از اين منظر در برابر دو جناح متفاوت موضوع مىگيرد .جناح اول را ماركس "حزب

سياسى پراكسيس" مىنامد .به نظر وی اين جناح از يک پراكسيس ناآگاه و كور پيروی
مىكند كه بى معنى و فاقد مفهوم برای درک سياست معاصر ،دولت مدرن و جامعهی

بورژوايى است .در حالى كه اين جناح اصوﻻً پشت به فلسفه كرده ،اما به دليل
محدوديتهای نظری ،نه مىخواهد و نه مىتواند كه با فلسفه به صورت مصمم قطع

رابطه كند .ماركس در انتقاد به اين جناح مىگويد:
Ebd., S. ٣٨٤
Ebd.

١
٢

Ebd., S. ٣٨٤

١

١٥٤

١٥٣

كند .آن همه جا تحقق خرد را به فرضيه مىگيرد .آن همچنين همه جا گرفتار تضاد

ديالكتيک تئوری با پراكسيس وارد مىآيد ،زيرا هر كدام به شكلى رابطهی آنها را

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با روش نقد ماركس به صورت

پيداست كه هدف نقد ماركس اين نيست كه به دوران گذشته باز گردد و يا اينكه در

جامعهی بورژوايى عزيمت مىكند كه همان تحقق خرد است كه البته دولت شبه مدرن

نوع از حماقت سياسى را نزد جريانهای ماركسيست ـ لنينيست تجربه كرديم كه در

تعيين ايدهآلى با شرايط واقعى خويش مىگردد».

١

نقد درونذاتى آشنا مىشويم .به اين صورت كه نقد ماركس نخست از فرضيهی خود
پروس مدعى آن مىشود .وی بعداً ادعای دولت مدرن )تئوری( با واقعيت )پراكسيس(
در جامعهی آلمان را به بند نقد مىكشد كه همان تضاد تعيين ايدهآلى دولت با شرايط
واقعى ملت است كه البته منجر به نبرد طبقاتى مىشود .ماركس سرانجام از طريق نقد

قطع مىكند.

برابر دولت شبه مدرن پروس دوباره نظام دينى و دولت آنتيک را زنده سازد .ما اين
دوران قيام بهمن و از فرط امپرياليست ستيزی به هواداری از آيتالله خمينى و جناح

به اصطﻼح انقﻼبى روحانيت شيعه روی آورده و جامعهی ايران را از نظام شبه مدرن
شاهنشاهى به دوران سياه تاريخ اسﻼمى كشاندند .موضوع نقد ماركس اينجا اين است

آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى موجود است كه شكل مطلوب و هدف نهايى را

كه دگرگونى واقعى از "اوضاع موجود" به "اوضاع مطلوب" )آشتى( نه در حوزهی

حقير و منزوی كردهاند.

انتقادی و عملگرا با پراكسيس سياسى و آگاه به وجود خواهد آمد .در حالى كه هگل

متكامل مىكند كه همان موضوع دگرگونى مناسباتى است كه انسانها را بنده ،پست،

به بيان ديگر ،ماركس نمونهبرداری از جای ديگر را نه فراروی از فلسفه ،بلكه تدارک
"كارنوال فلسفه" مىداند ،زيرا هوچىگری و توليد جنجال را جايگزين يک تئوری

انتقادی و عملگرا مىكند .از همين منظر نيز بايد نقش ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم

را ارزيابى كرد كه به غير از نمونهبرداری از اساطير انقﻼب اكتبر چيز ديگری را نمى-
فهمد و از اين بابت ،فعاﻻن سياسى را تبديل به دلقکهای اين "كارنوال فلسفه" مىكند.
اما آن موضوعى كه مد نظر ماركس است ،مشخصاً عكس اين روش ،يعنى اتصال نقد

تئوريک با مبارزات واقعى جامعهی طبقاتى است .به اين صورت كه نقد تئوريک با

استناد به يک پراكسيس مشخص كه ريشهی آن انسان به عنوان يک محصول تاريخى

صرف فلسفى و تئوريک ،بلكه در حوزهی پراكسيس ،يعنى از ديالكتيک يک تئوری
تشكيل دولت مدرن را به صورت درجهای از "تكامل آگاهى انسان از آزادی" توجيه

مىكرد و به صورت تأييد كننده "جوانب مثبت دولت" را برجسته مىساخت ١،ماركس
مجموعهی اين جوانب مثبت و منفى را عوامل پستى ،تحقير ،بندگى و انزوای انسانها

مىشمرد و از اين رو نيز مانند هگل درخواست حفاظت از جوانب به اصطﻼح مثبت و

خردمند جامعهی بورژوايى نداشت .برای وی خرد هگلى و خردمندی جامعهی

بورژوايى ،تنها يک تظاهر ايدئولوژيک از ليبراليسم بود كه ماركس مضمون نقد خود را
به شرح زير در يک نامه با آرنولد رويگه در ميان مىگذارد:

«خرد هميشه وجود داشته است ،تنها نه هميشه در شكل خردمند .بنابراين منتقد مى-

و فرهنگى است ،متكامل و كامﻼً جانبدار ،يعنى از موضع انسانهايى كه بنده ،پست،

تواند هر شكلى از آگاهى تئوريک و پراكسيس را مبنا قرار داده و از خود اشكال واقعيت

و عملگرا كه از طريق نقد درونذاتى واقعيت ابژكتيو متكامل شده است ،بايد در يک

آن چيزی كه مربوط به زندگى واقعى مىشود ،اينچنين كه دولت سياسى در تمامى

تسلط قدرت ذهنى بورژوازی بر افكار عمومى كارگران را در هم بشكند و تنها تحت

مطالبات سوسياليستى آكنده به روش آگاهى نشده است .و دولت در اينجا توقف نمى-

تحقير و منزوی شدهاند ،وارد فعاليت سياسى مىشود .به بيان ديگر ،آن تئوری انتقادی

كشمكش نظری با دين ،فلسفه و ايدئولوژی طبقهی حاكم به توفيق كامل برسد ،بايد

Marx, Karl (١٩٥٧): Breife … ebd., S. ٣٤٥

١

موجود ،واقعيت حقيقى را به صورت شكل مطلوب و هدف نهايى آن متكامل سازد .حال

اشكال مدرنش مستقيماً حاوی مطالبات خرد است ،همچنين آنجا كه هنوز از طريق

Hegel, Werke, Bd. ١٢, S. ٣٢

١

١٥٦

١٥٥

انسانها تحقق مىيابد ) (...تنها رهايى پراكسيس و ممكن آلمان ،رهايى از موضع

اين شرايط است كه مىتواند در "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى دخل و تصرف كرده

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا وحدت ديالكتيكى تئوری

به بيان ديگر ،با وجودی كه تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس از نقد درونذاتى مناسبات

مىسازد .اين تئوری از دو منظر بازتاب يافته است .نخست به صورت تكامل تئوری از

يعنى تنها يک قدرت بالقوه مىشمارد .به اين معنى كه اين "بعد منفعل" فقط در يک

تئوريک است كه انسانها را باﻻترين موجود برای انسانها مىشمارد».

١

انتقادی و عملگرا را با پراكسيس آگاه و انقﻼبى به صورت يک حركت واقعى بر قرار

و منجر به تعميم يک پراكسيس آگاه و انقﻼبى گردد.

متضاد ماترياليستى متكامل مىشود ،اما وی زيربنای متضاد مادی را تنها "بعد منفعل"،

١

نقد درونذاتى پراكسيس اجتماعى )واقعيت ابژكتيو( بازتاب مىيابد كه البته مربوط به

نبرد موفق ايدئولوژيک با نظريهپردازان طبقهی حاكم پيرامون آگاهى از تضاد و

بعداً به صورت آگاهى تئوريک بر پراكسيس سياسى بازتاب مىيابد و منجر به فعاليت

تواند منجر به خودآگاهى طبقاتى شود ،اين قدرت بالقوه را به صورت سوژهی تاريخى و

نقد آن مناسباتى مىشود كه انسانها را بنده ،پست ،حقير و منزوی كردهاند .اين تئوری
خودآگاه طبقهی كارگر جهت تشكيل يک نظم نوين ،قلمرو آزادی و رهايى انسانها
مىشود.

شكست قاطع سلطهی دين ،فلسفه و ايدئولوژی بر افكار عمومى كارگران است كه مى-
قدرت بالفعل در بياورد و پراكسيس نبرد طبقاتى را تحت تأثير قرار دهد .ما اينجا

دوباره با يک بعد ديگر از ايدئولوژی منحط ماركسيسم ـ لنينيسم آشنا مىشويم كه با
يک تفكر غير ماركسى از ماترياليسم و ديالكتيک ،از درک و كشمكش پيرامون آگاهى

نتيجه:
هدف اين نوشته آشنايى خوانندگان نقاد با دﻻيل بيگانگى "ماركسيستهای ايرانى" با

تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس است .اين بيگانگى محصول تأثيرات مخرب ايدئولوژی
منحط ماركسيسم ـ لنينيسم بر افكار عمومى فعاﻻن سياسى "اپوزيسيون چپ" است كه

نه تنها اكثر قابل مﻼحظهی آنها را در دوران قيام بهمن به هواداری از آخوندها وا

داشت ،بلكه بخش وسيعى از آنها را تا هماكنون در برابر نظام جمهوری اسﻼمى به

انفعال مىكشد .اين مسئله اتفاقى نيست كه پس از گذشت  ٤٠سال هنوز "اپوزيسيون
چپ" قادر نشده است كه يک آلترناتيو فراگير و قابل قبول را در برابر جمهوری

اسﻼمى ايران متكامل كند.

همانگونه كه با استناد به ديالكتيک تئوری با پراكسيس نزد ماركس مستدل كردم،

تنها راه رهايى از "اوضاع موجود" فقط از موضع نقد تئوريک ممكن است .به اين

صورت كه روش كلى نقد دين را بايد به بازنگری انتقادی "ماركسيسم ايرانى" بسط داد

و افكار عمومى فعاﻻن سياسى را از جوانب متافيزيكى ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم
كه با تشيع دوازه امامى به وحدت رسيده است ،روشن كرد .از اين پس ،نگريستن

از تضاد صرف نظر كرده و در توهم خود به رشد نيروهای مولد دخيل مىبندد كه

انگاری در آينده سوسياليسم را به صورت يک حركت ابژكتيو و اجتناب ناپذير از روند
تاريخ به وجود مىآورد .ماركس در برابر از آن "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى
عزيمت مىكند كه يک سوژهی درونذاتى دارد و بدون فعاليت آگاه انسان اصوﻻً بى

معنى است .به اين ترتيب ،روش نقد درونذاتى نه تنها تكامل يک تئوری انتقادی و

عملگرا را ممكن مىسازد ،بلكه در وحدت ديالكتيكى با يک پراكسيس آگاه ،يعنى

سوبژكتيو به شرح زير منجر به "انقﻼب نيازهای راديكال" ٢مىشود:

«البته سﻼح نقد نمىتواند جايگزين نقد تسليحات شود ،خشونت مادی بايد توسط

خشونت مادی سرنگون گردد ،همچنين تئوری به تنهايى به خشونت مادی تبديل مى-

شود ،زمانى كه آن انبوه مردم را متأثر سازد«٣».همانگونه كه فلسفه در پرولتاريا

تسليحات مادی خويش ،پرولتاريا در فلسفه تسليحات ذهنى خويش را مىيابد ،و همين

كه رعد تفكر اصولى به اين زمين سادهلوحه مردمى برخورد كند ،رهايى آلمانها به
١

Passive Element
vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik … ebd., S. ٣٨٦f.
٣
vgl. ebd., S. ٣٨٥
٢

Ebd., S. ٣٩١

١

١٥٧

١٥٨

 تاريخ فرهنگى و، يعنى نقد درونذاتى از مناسبات متضاد اجتماعى،انتقادی به خويشتن

Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie des Geistes,
in: Jubiläumsausgabe in ٢٠ Bände, Bd. ٣, Hermann Glockner (Hg.),
Stuttgart/Bad Connstatt

هويت ملى و مذهبى ملتهای ايران ممكن و زمينه برای شركت در پراكسيس نبرد
.طبقاتى پيرامون آگاهى از تضاد مهيا مىگردد

پيداست كه اينجا موضوع نقد دين فرارتر از انتقاد به "اپوزيسيون چپ" و نظام
- از اصﻼح.جمهوری اسﻼمى مىرود زيرا كليت "اپوزيسيون" آكنده به دين اسﻼم است

، مجاهدين خلق و مجامع اسﻼمى،طلب حكومتى گرفته تا اپوزيسيون سلطنتطلب

 جريانهای "جمهوری خواهان ملى" و.همگى به صورت عريان اسﻼمى هستند
 اما در،"جمهوری خواهان دموكراتيک و ﻻئيک" ظاهراً سكوﻻريسم را نمايندگى مىكنند

Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Vorlesungen über die
Geschichte der Philosophie, ٣ Bände, in: Jubiläumsausgabe in: ٢٠
Bände, Bd. ١٧ - ١٩, Hermann Glockner (Hg.), Stutgart/Bad Connstatt
Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur
Dialektik, Frankfurt am Main

، جنجالى، استعﻼئى، نقد دين مانعى در برابر ترويج اشكال ديگر فلسفى،افزون بر اينها

Horkheimer, Max (١٩٦٧): Zur Kritik der Instrumentellen Vernunft, Aus
den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende, Alfred Schmidt
(Hrsg.). Frankfurt am Main

نهيليسم )نيتچه( نيز ياد كرد كه در جوار فلسفههای هايدگر و بديو منجر به "كارنوال

Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung – Zur Kritik der politischen Ökonomie,
in: MEW, Bd. ١٣, S. ٦١٥ff. Berlin (ost)

كند كه با تمامى اين اشكال متافيزيكى پيرامون آگاهى از تضاد در افتاد و به توفيق

Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd.
I, in: MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost)

.واقعيت در حال معامله و مماشت با جريانهای اسﻼمى هستند

 از جمله بايد از فلسفههای انفعالى مانند پست مدرنيسم و.خﻼصه ايدئولوژيک مىسازد
- آشنايى با روش نقد درونذاتى نزد ماركس ممكن مى، به بيان ديگر.فلسفه" مىشوند

 پيداست كه پس از سرنگونى نظام جمهوری اسﻼمى و پس از انهدام.كامل رسيد

- يک عصر نوين جهت دين،(خشنترين و ارتجاعىترين قشرطبقهی حاكم )آخوندها

.زدايى از جامعهی ايران آغاز مىشود
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پيداست كه اينجا بﻼفاصله پرسش طرح مىشود كه "اپوزيسيون چپ" در كجای
جغرافايى سياسى ايران ايستاده است و فعاﻻن جنبش كمونيستى چه برنامهای را جهت

دخل و تصرف در تحوﻻت جاری كشور دنبال مىكنند؟ در حالى كه جريانهای سنتى،
منفعل و منحط ـ از اشكال تودهايستى گرفته تا سازمانهای تروتسكيست ـ همگى تحت

تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و به كلى مستقل از پراكسيس نبرد طبقاتى

ماركس و فلسفهی حق ـ گفتگويى پيرامون روش تكامل بديل
حقوقى نظام جمهوری اسﻼمى ايران

١

هستند و بدون ترديد از شدت امپرياليسم ستيزی اقدام به مصادرهی جنبش كارگری
كرده و به سوی دفاع از نظام جمهوری اسﻼمى رانده مىشوند ،بخش وسيعى از فعاﻻن
جنبش كمونيستى به كلى پراكنده هستند و بدون داشتن يک پﻼتفرم سياسى ناظر وقايع

جاری شدهاند .اينجا دوباره پرسشهای ديگری به اين شرح طرح مىشوند :آيا امكان

يک ائتﻼف ارگانيک از فعاﻻن جنبش كمونيستى با طبقهی كارگر و تشكيل يک "توافق

فعال" جهت سرنگونى نظام جمهوری اسﻼمى و تشكيل يک نظم نوين وجود دارد؟ آيا
ممكن است كه از نقد درونذاتى تاريخ فرهنگى ايرانيان و "اوضاع موجود" كشور،

چشمانداز تشكيل يک نظم سوسياليستى را به وجود آورد و در پرتو آن در پراكسيس

نبرد طبقاتى شركت كرد؟ نقد حقوقى ماركس از جامعهی بورژوايى چه ابزار تحقيقاتى

را در اختيار ما مىگذارد و آيا با استفاده از روش نقد ماركس امكان دارد كه يک قانون

اساسى سوسياليستى را برای ايران طراحى كرد؟

از آنجا كه انسان اصوﻻً يک محصول اجتماعى است ،در نتيجه منتقد و همچنين
موضوع نقد وی را نيز بايد در همان طرح مشخص تاريخى و فرهنگى بررسى كرد كه

پيوند اين دو را ناگسستنى مىكند .به اين ترتيب ،جامعهی بورژوايى كه از گسست از
نظام فئودالى و در روند گذار به سوی شيوهی مدرن توليد سرمايهداری به وجود آمده

است ،تبديل به موضوع نقد ماركس مىشود .اينجا استفاده از مفهوم "مدرن" به اين
معنى است كه جامعهی انسانى دوران كپرنيكى را به انجام رسانده و اين جهانى شده

است .از اين پس ،اوضاع موجود ديگر نه با رجوع به ايمان دينى ،بلكه با وساطت خرد
و استفاده از ايدئولوژی موجه مىشود.

زنده ياد احمد شاملو در يكى از اشعار خود با عبارت؛ "پشت سر خراب ،در جلو

سراب!" به بهترين وجه ممكنه از تجربيات تاريخى "ملت ايران" گزارش مىدهد كه با

وجود اينكه همواره عزم راسخ جهت رهايى خود كرده ،اما به ندرت به دست آوردهای
قابل مﻼحظه رسيده و در بسياری از دورانهای تاريخى با شكستهای سهمگين مواجه

شده است .البته طرح موضوع شكست نه محدود به تاريخ مدرن كشور مىشود و نه

كسب اين تجربيات تلخ تا كنون منجر به آن درجه از خودآموزی ملت و يا خودآگاهى
جنبش كارگری شدهاند كه مانعى در برابر تكرار آنها بسازند .در حالى كه نظام

جمهوری اسﻼمى از يک سو ،با جنبشهای مدنى و از جمله نبرد طبقاتى كارگران مواجه

است و از سوی ديگر ،ظاهراً قادر به عبور از بحرانهای اقتصادی ،ساختاری و
ايدئولوژيک خود نمىشود ،اشكال متفاوت از اطاقهای فكر در داخل و خارج از كشور

به وجود آمدهاند كه جهت "كوبيدن ملت" ايران و طبقهی كارگر نسخههای جور و

واجور برای آيندهی كشور مىپيچند .البته اينجا منظور نقد اين نوشته فقط انواع
اصﻼحطلبان حكومتى ،عوامل حزب توده و سازمان فداييان اكثريت و همچنين نظريه-

پردازان تروتسكيست نيستند كه هماكنون به رسانههای بينالمللى و از جمله بىبىسى و
صدای آمريكا راه يافتهاند ،بلكه شامل اشكال شبه فاشيستى مانند :سلطنتطلبان و

سازمان مجاهدين خلق نيز مىشود كه با همكاری امپرياليسم آمريكا سودای تعرض
نظامى به كشور و مصادرهی قدرت سياسى را در سر دارند.

آغاز اين تاريخ فرهنگى با رفرماسيون دينى مارتين لوتر رقم خورده است كه البته
زمينهی توجيه متوقفالفعل شدن خدا و صرف نظر آن از دخل و تصرف در جهان

١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "ملت قانونگذار و دولت قانونمند" كه از طريق "پژوهش جنبش-
های اجتماعى ايران" در تاريخ  ٢٨فوريه  ٢٠١٦در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.
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ديانت را به باطن انسانها ارجاع داد .وی جسم ]انسان[ را از زنجير رها ساخت ،زيرا

واقعى را برای نسلهای آتى مسيحيان به وجود آورد .به اين صورت كه پس از

وی قلب ]انسان[ را زنجير كرد».

١

البته اين دگرگونى در معرفت دينى و دگرديسى در روش زندگى همواره با جنگهای
متعددی همراه بود كه ميان پروتستانها و دولتهای كاتوليک به وقوع مىپيوست .به

اين ترتيب ،هر دو جريان چنان ضعيف شدند كه خﻼقيت انسان به صورت هنر و تفكر

در دوران رنسانس شكوفا شد .از جمله بايد از فعاليت روشنفكرانى مانند اسپينوزا ،بيكن،
دكارت ،ولتر و ﻻيبنيتس ياد كرد كه نفوذ دين را گام به گام به عقب راندند و خرد

بشری را جايگزين ايمان دينى كردند .به اين ترتيب ،رفته رفته ايدئولوژی جايگزين
دين جهت توجيه جهان وارونهی بورژوايى شد .ما اين رويكرد نظری و فرهنگى را به
خوبى در فعاليت نظريهپردازان كﻼسيک اروپای مدرن مىيابيم .از جمله بايد از كسانى

رفرماسيون لوتری ديگر معجزه الهى به معنى دخل و تصرف مستقيم و پياپى خدا در
جهان واقعى محسوب نمىشد .ما برای نمونه اين اشكال اسطورهای را به كرات در

تورات و انجيل مىيابيم .به اين صورت كه موسى دريا را مىگشايد ،رودخانهی نيل را
با خون رنگين مىكند و يهوه قوم يهود را از يک فﻼكت به فﻼكت بعدی مىكشد ،در
حالى كه عيسى مسيح مردهها را زنده و نابينايان را بينا مىكند و بر روی آب قدم مى-

زند.

از آن پس كه رفرماسيون مسيحيت در غرب اروپا تعميم يافت ،مؤمنان پروتستانى
معجزهی روحالقدوس را در خلقت طبيعت در شش روز مىشمردند .به اين ترتيب،

انسان از ماورایطبيعت به سوی طبيعت معطوف شد و اين امكان به وجود آمد كه

مانند :مكياولى و كاپنﻼ و بعداً از هابس ،ﻻک و روسو ياد كرد كه به سياست با چشمان

حقيقت را نه ديگر در "وحى الهى" و آثار دينى ،بلكه در علوم طبيعى و تجربى جستجو

جان استيوارت ميل را در نظر داشت كه دانش اقتصاد ملى را متكامل كردند .سرانجام

عنايت الهى موجه مىشد .انگاری كه انسانها ذاتاً شرور هستند و دولت آنها را از

اين جهانى نگريستند .همزمان بايد فعاليت تئوريک كسانى مانند اسميت ،ريكاردو و

سياست مدرن و اقتصاد ملى ،فلسفه است كه در اشكال استعﻼئى نزد كانت و فيشته و

در شكل درونذاتى در فلسفهی ايدهآليستى هگل متكامل شدند.

در حالى كه بنا بر اساطير تورات و انجيل استفاده از خرد بشری اصوﻻً مانع رستگاری
مؤمنان مىشود ،اما محصول اين كشمكشهای تاريخى و فرهنگى در جوامع اروپای

غربى به مدرنيته انجاميد كه خردگرايى را يک امر مثبت جهت تنظيم مراودهای
اجتماعى و تشخيص قدرت سياسى ارزيابى مىكرد .ماركس جهت تأكيد بر نقش

دگرديسى دينى در جهان مدرن از مفهوم "دين مثبت" نيز استفاده مىكند و بر اين
نكته انگشت مىگذارد كه توجيه دين نه ديگر با رجوع به منابع به اصطﻼح قدسى،

بلكه با استفاده از علوم طبيعى و تجربى انجام مىشود .در حالى كه بنا بر اديان سامى

انسان ذاتاً گناهكار است و خردگرايى اصوﻻً مانع رستگاری مؤمنان مىشود ،اما از بطن
تضادهای درونذاتى جوامع اروپای غربى اشكال مدرن سياست ،اقتصاد و فلسفه به
١

Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in:
MEW, Bd. ١, Berlin (ost), S. ٣٨٦

كرد .البته تحت تأثير پروتستانتيسم نيز خشونت دولتى همچون گذشته به صورت يک
ارتكاب گناه برحضر داشته و رستگار مىسازد .در اين ارتباط هر چه دولت خشنتر بود،
به همان اندازه نيز الهىتر جلوه مىكرد .همزمان توفيق اقتصادی نشانهی رستگاری
مؤمنان محسوب مىشد كه در پرتو اخﻼق انجيلى زندگى مىكردند .به اين ترتيب،
فرقههای گوناگون پروتستانى و از جمله كلوينيسم به وجود آمدند و نظريهپردازان آنها

توجيه منافع مادی بورژوازی نوپا در غرب اروپا را به عهده گرفتند .به بيان ديگر،
رفرماسيون لوتری منجر به يک دگرگونى شگرف فرهنگى در تاريخ كشورهای اروپای

غربى شد كه ماركس در "پيشگفتار ـ نقد فلسفهی حق هگل" به شرح زير بر آن

انگشت مىگذارد:

«البته لوتر بر بندگى در مراسم چاكر صفتى دينى چيره شد ،زيرا وی بندگى با اطمينان
كامل را جايگزين آن كرد .وی ايمان به اتوريته را در هم شكست ،زيرا اتوريتهی ايمان

را بازسازی كرد .وی كشيشان را به انسانهای عادی تبديل كرد ،زيرا وی انسانهای

عادی را به كشيش تبديل كرد .وی انسانها را از ديانت ظاهری آزاد ساخت ،زيرا وی

١٦٦
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اينجا منظور از حاكميت فقط يک شكل مجرد از نظام سياسى و اقتصاد بورژوايى

وجود آمدند كه انسان را موجودی خردگرا و حقيقتياب مىشمردند .در حالى كه در

انسانها را به عنوان محصول تاريخ و فرهنگ جهان مدرن تربيت ،منضبط و اجتماعى

اجتماعى جا مىزدند ،اما نظريهپردازان جهان مدرن به يک سرچشمهی ديگر از حق،

نيست ،بلكه شامل آن روابط عرفى و اخﻼقى نيز مىشود كه فلسفهی حق را موجه و
مىكند .پيداست كه اين انسان مورد نظر با بىاعتباری دين و دست تقدير كه جنبش

روشنگری به وجود آورده ،مواجه و در نتيجه مأيوس است و بايد به اجبار از طريق
خرد زيست اجتماعى خود را سامان دهد .اما انسان جهان مدرن همزمان به دام اشكال

متنوع ايدئولوژيک افتاده و جهان وارونهی بورژوايى را در ظواهر فلسفى ،اقتصاد سياسى

و حقوقى آن تجربه مىكند .همچنين پيداست كه اين اشكال ايدئولوژيک نه تنها تظاهر

واقعيت اجتماعى هستند و آنرا موجه مىكنند ،بلكه واقعيت جامعهی طبقاتى را نيز به
وجود مىآورند .از اين بابت ،ماركس در "پيشگفتار ـ نقد فلسفهی هگل" روش نقد دين

را به شرح زير به نقد ايدئولوژی بسط مىدهد:

دوران قديم كشيشان مسيحى شريعت به اصطﻼح نازله را به عنوان قوانين متعارف
يعنى فلسفهی حقوق طبيعى دست يافتند .از اين پس ،با استناد به يک مفهوم

جهانشمول از انسان ،خردگرايى مثبت ارزيابى و ملت به عنوان سوژهی حقوقى و قانون-

گذار در نظر گرفته شد .محصول اين تحوﻻت شگرف فرهنگى و نبردهای طبقاتى آن

دگرديسىهای اجتماعى بودند كه بعدها دولتهای مدرن و سكوﻻر را در اشكال
متفاوت ملى به وجود آوردند كه البته مانيفست آنها "اعﻼميهی جهانى حقوق بشر" از

سال  ١٧٧٤ميﻼدی است.

به اين ترتيب ،فلسفه و ايدئولوژی در جوامع مدرن اروپايى جايگزين دين جهت توجيه

"اوضاع موجود" و جهان وارونهی بورژوايى شدند و در حالى كه خردگرايى نفوذ ايمان

«نقد دين انسان را مأيوس كرده ،تا اينكه وی فكر و با اين وسيله رفتار كند و واقعيت

دينى بر روابط اجتماعى را پياپى به عقب مىراند ،قوانين اساسى دولتهای سكوﻻر با

خود بگردد .دين تنها يک خورشيد تخيلى است كه به دور انسان مىگردد تا زمانى كه

چيره شد و اگر احياناً انتقادی هم به دولتهای مدرن بورژوايى وارد مىآمد ،از اين

خود را مانند يک انسان مأيوس ]اما[ به عقل رسيده بيآرايد ،و به دور خورشيد واقعى

استناد به قانونگذاری ملت موجه شدند .از اين پس ،خرد انسانى بر ايمان دينى ظاهراً

وی خود را نيافته است .بنابراين وظيفهی تاريخ اين است ،پس از اينكه حقيقت آن
جهانى ناپديد شد ،حقيقت اين جهان را مستقر سازد .اين نخست وظيفهی فلسفه مى-
باشد كه در خدمت تاريخ پا بر جا است ،پس از اينكه پيكر مقدس ازخودبيگانگى
خودكردهی انسان افشا شد ،ازخودبيگانگى خودكرده را در پيكر نامقدس اش افشا سازد.
به اين ترتيب ،نقد آسمان به نقد زمين ،نقد دين به نقد حق ،نقد الهيات به نقد سياست

ديدند ،در نتيجه به نقد راديكال دين متوصل شده كه دولت را به سوی خردمندی و

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با انسان به صورت مجموعهی

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با تاريخ فرهنگى ملتهای مدرن

دگرگون مىگردد».

١

از مناسبات اجتماعى و محصول يک تاريخ فرهنگى روبرو هستيم .بنابراين ماركس نه از

١

Ebd., S. ٣٧٩
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا ماركس هنوز تحت تأثير "روح جهان" هگل قرار دارد كه وی به
آن يک نقش تاريخى را محول مىكند .من اينجا به اين مسئله نمىپردازم ،زيرا آنرا در جای ديگری به تفصيل به
بحث گذاشتهام.

منظر بود كه خردگرايى در واقعيت تجربى به درستى مشاهده نمىشود .ما با اين نمونه

از انتقادها در آثار هگلىهای جوان مانند :اشترآوس ،برادران بائر ،اشتيرنر ،فويرباخ و از
جمله ماركس در دوران جوانى مواجه مىشويم كه "واقعيت بخصوص را نسبت به ايده

مىسنجيدند" و از آنجا كه اثری از خردمندی در مناسبات ديوانى آلمان معاصر نمى-

سكوﻻريسم برانند.

مواجه هستيم كه ماركس را به عنوان منتقد به موضوع نقد وی ،يعنى به جامعهی

بورژوايى ناگسستنى پيوند مىدهد .اين تاريخ فرهنگى محصول يک مجموعه از مناسبات
ابژكتيو اجتماعى و نبردهای طبقاتى است كه از طريق فعاليت آگاه انسانها ،يعنى
سوبژكتيو به وجود آمدهاند .به اين ترتيب ،هستى مادی بورژوازی با آگاهى طبقاتيش به

توافق كامل مىرسد و حاكميتش را در پراكسيس جامعهی بورژوايى به وجود مىآورد.

١٦٨

١٦٧

به بيان ديگر ،ما نزد ماركس با يک مفهوم از انسان واقعى و مشخص سر و كار داريم

انسان ،بلكه از "انسان موضوعيتيافته" ١سخن مىراند .پيداست كه ما اينجا نه با

دچار ازخودبيگانگى خودكرده شده است .در حالى كه مسبب ازخودبيگانگى خودكرده

هستيم .البته انسان به عنوان محصول طبيعت دارای قوای ماهوی ،طبيعى و جهانشمول

كه تحت تأثير دين و ايدئولوژی قرار گرفته و نسبت به يک مفهوم مجرد از انسان

انسان در مفهوم جهانشمول و شكل مجرد آن ،بلكه با يک انسان مشخص مواجه

در گذشته يک پيكر مقدس دينى بوده ،اما در جهان مدرن پيكر نامقدس ايدئولوژيک

است .يعنى همهی انسانها برای بقای خود مجبور به تبادل مادی با طبيعت هستند و

اين مفهوم مجرد از انسان "نوع ماهوی" ١است كه ماركس آنرا از فويرباخ وام مى-

پيروی از اصلوب زيبايىشناسى ،يعنى سوبژكتيو كار مىكند .به اين ترتيب ،انسان

جايگزين آن شده است.

گيرد .با وجودی كه فلسفهی ماترياليستى فويرباخ مستقيماً از طبيعت عزيمت مىكند،
اما وی مفهوم "نوع ماهوی" را از طريق مفاهيم مجرد مانند" :خرد ،قلب و اراده"
متكامل مىكند و سپس زيست واقعى انسانها را نسبت به آن سنجيده و ازخودبيگانه

مىنامد ٢.فويرباخ دليل ازخودبيگانگى انسان را جابجايى سوژه با ابژه و "محمول"

٣

بايد كار كنند .اما انسان نه مانند حيوانات ،بلكه با استفاده از آگاهى ،تجربه ،دانش و
محصول فعاليت خود را تبديل به موضوع جامعه مىكند و تحت تأثير محصوﻻت كار

خود نيز موضوعيت مىيابد .برای نمونه اگر يک نفر محصول كار خود را به صورت ميز

و صندلى به جامعه عرضه كند ،تبديل به نجار و اگر كسى از طريق نقاشى و موسيقى
امرار معاش كند ،تبديل به هنرمند مىشود.

)خواص ،صفات( در دين مسيحيت مىشمارد .به اين صورت كه مؤمنان مسيحى تمامى

بنابراين زمانى كه ماركس از "انسان موضوعيتيافته" سخن مىراند ،عوامل تاريخى و

زندگى تجربى و واقعى خود يک زندگى غيرانسانى و خودپسند را دنبال مىكنند كه

معنى كه انسانها همگى دارای قوای ماهوی ،طبيعى و جهانشمول هستند و در حالى كه

خواص و صفات ناب انسانى خود را به يک خدای خودساخته نسبت دادهاند ،اما در

البته با مفهوم "نوع ماهوی" وی مغايرت دارد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما نزد ماركس با يک انسان مشخص و

واقعى سر و كار داريم كه تاريخ و فرهنگ خود را يدک مىكشد .اينجا منظور همان

"انسان موضوعيتيافته" ،يعنى يک انسان متناهى است كه البته در پيروی از فلسفهی
ماترياليستى فويرباخ نسبت به يک تعريف مجرد ،غيرواقعى ،نامتناهى و ايدهآليستى از

انسان سنجيده و ازخودبيگانه محسوب مىشود .از آنجا كه مفهوم "نوع ماهوی"
فويرباخ محصول يک تفكر انتزاعى و مجرد است و وی برای موجوديت يک چنين
١

Gattungswesen
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
٢

٢

فرهنگى ،يعنى عوامل سوبژكتيو را نيز در انسانشناسى خويش ادغام مىكند .به اين

از يک سو ،فرهنگ و تاريخ خود را يدک مىكشند و تحت تأثير دين ،فلسفه و
ايدئولوژی فعال مىشوند ،ليكن از سوی ديگر ،در حال كشمكش و عبور از آنها نيز
مىباشند .ما مصداق نظريهی انتقادی ماركس را در واقعيت معاصر نيز به درستى مى-

يابيم .برای نمونه يكى تحت تأثير ايدئولوژی يا دين ،يعنى عوامل سوبژكتيو تبديل به
فاشيست يا حزباللهى مىشود و ديگری از طريق نقد و نفى ايدئولوژی و دين ،يعنى

همچنين سوبژكتيو ،كمونيست و آزاديخواه مىشود .پيداست كه محصول فعاليت اين دو
انسان متفاوت از نظر اجتماعى ،سياسى و فرهنگى هم كامﻼً متفاوت است .برای نمونه
يكى پزشک مىشود و از لندن به سوريه مىرود كه به انسانهای جنگزده و درمانده

كمک كند و ديگری حزباللهى مىشود و از همان لندن به سوريه مىرود كه در جهاد

شركت و به زنان و بچههای غير مسلمانان تجاوز كند و سر كافران را ببرد.

١

gegenständlicher Mensch
 ٢ماركس در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی به وضوح بر "انسان موضوعيتيافته" تأكيد مىكند كه موضوع خود را به
صورت موضعيتيافته ،يعنى سوبژكتيو به وجود مىآورد.
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤,
in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٨٢f.

١٧٠

١٦٩

قديمى را نيز تغيير مىدهند ١.ماركس در اين ارتباط از "جهان موضوعيتيافته" ٢سخن

انسانى شواهد عينى ندارد ،در نتيحه تنها يک اثر دينى به حساب مىآيد .البته ماركس

مىراند كه بر نقش فعال و آگاه انسانى در ايجاد جهان واقعى و ابژكتيو انگشت بگذارد.

به بيان ديگر ،جهان واقعى و اوضاع ابژكتيو محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى

سوبژكتيو است و پيداست زمانى كه انسانها به يک آگاهى ديگر ،يعنى به خودآگاهى

برسند و از تضاد هستى مادی خود آگاه شوند ،از مناسبات موجود ،جهان ديگری را به
وجود مىآورند .از آنجا كه انسانهای واقعى همواره از آن شرايطى عزيمت مىكنند

كه از نسل قبلى به ارث بردهاند ،همچنين پيداست كه تنها اين انسانها هستند كه
تاريخ دارند و همانگونه كه ماركس در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" به شرح زير بر آن

تأكيد مىكند ،دين ،فلسفه و ايدئولوژی نه از پراكسيس جامعهی بورژوايى مستقل

هستند و نه يک تاريخ بخصوص دارند:

«مبنا ،انسانهای واقعى و فعال در نظر گرفته و از روند واقعى زندگى آنها همچنين

تكامل بازتابهای ايدئولوژيک و پژواکهای اين روند زندگى تشريح مىشوند(...) .
اخﻼق ،دين ،متافيزيک و ساير ايدئولوژی و اشكال آگاهىها كه با آنها متناسباند ،در

اينجا ديگر ظاهر استقﻼليافته را حفظ نمىكنند .آنها فاقد تاريخاند ،آنها فاقد تكامل-

اند ،بلكه انسانها كه توليد مادی خويش و تبادل مادی خويش را تغيير مىدهند ،همراه
با آنها واقعيت خويش و همچنين تفكر و توليد تفكر خويش را تغيير مىدهند».

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا ديگر اثری از فرجامگرايى كه

پس از مطالعهی كتاب ماكس اشتيرنر با عنوان "تنها كس و مالكيتش" بود كه به اين
١

خطای فلسفى پى برد و بعداً آنرا از طريق تز ششم فويرباخ خود به شرح زير تصيح

كرد:

«فويرباخ ماهيت دينى را در ماهيت انسانى حل مىكند .اما ماهيت انسانى تجريدی
منزلكرده در شخص منفرد نيست] .ماهيت انسان[ در واقعيت خود ،مجموعهای از

مناسبات اجتماعى است .بنابراين فويرباخ كه به نقد اين ماهيت واقعى نمىپردازد،

ناگزير است .١ :از مسير تاريخى چشمپوشى كرده و روحيهی دينى را برای خود ثبت
كند و يک شخص انسان مجرد و منزوی را به فرضيه بگيرد .٢ .بدين سان ،ماهيت مى-

تواند تنها به صورت "نوع" ،به صورت عاميتى درونى و خاموش كه بسياری از اشخاص
را طبيعتاً پيوند مىدهد ،درک شود».

٢

به اين ترتيب ،ماركس از فلسفهی ماترياليستى فويرباخ عبور مىكند و موضوع

ازخودبيگانگى انسان را نه ديگر با استناد به مقولهی انسانشناسى وی ،يعنى "نوع
ماهوی" ،بلكه با رجوع به "پراكسيس" مستدل مىسازد .از اين پس ،مقولهی
ازخودبيگانگى نزد ماركس به اين معنى است كه انسان تحت تأثير دين ،فلسفه و

ايدئولوژی قرار گرفته و هستى مادی خود )تضاد( را در ظواهر جامعهی بورژوايى تجربه
مىكند و از تضاد آگاه مىشود .به بيان ديگر ،دين ،فلسفه و ايدئولوژی برای انسانها

در فلسفهی ماترياليستى فويرباخ وجود داشت ،نمىيابيم .انسان واقعى نه با استناد به

هويت غير مىسازند و آنها را در برابر روند نظم متضاد موجود به انفعال مىكشند .ما

مقصد فلسفى از ماهيت اسمى خود سمت بگيرد .در حالى كه فلسفهی ماترياليستى

گذشته به ارث بردهاند و از يک طرف ،تحت شرايط به كلى دگرگون شده ،فعاليت

مقولهی مجرد "نوع ماهوی" ارزيابى مىشود و نه قرار بر اين است كه به سوی يک

فويرباخ از يک انسانشناسى بخصوص عزيمت مىكند كه انسان را به صورت "موجود
حساس" در نظر دارد ،انسان مورد نظر ماركس يک "موجود فعال" است كه خود را در

اينجا با انسانهای واقعى و ازخودبيگانه مواجه هستيم كه مناسبات توليد را از نسلهای
قديمى را ادامه مىدهند و از طرف ديگر ،با يک فعاليت به كلى دگرگون شده ،شرايط

فعاليت ماترياليستى و در حركت ديالكتيكى جامعهی طبقاتى ،يعنى در پراكسيس مولد
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.

١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران
"ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨فرهنگ دينى و رئاليسم انقﻼبى ـ نقش فراروی از "خرد استعﻼئى" در انديشهی
سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ،..برلين
٢
Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦

١٧٢

١٧١

البته ماركس قبل از عبور از فلسفهی ماترياليستى فويرباخ است كه ديالكتيک تئوری با

متكامل مىكند .به اين صورت كه اين انسان مشخص همانگونه كه از طريق فعاليت

و واقعى" سخن مىراند كه بنای آنرا در نوشتههايى با عناوين "مسئلهی يهود" و

منوال نيز واقعيت زندگى ،تفكر و آگاهى خود را دگرگون مىسازد .به بيان ديگر ،انسان

تحت تأثير گزافهگويى "نوع ماهوی" فويرباخ بوده است ١.به بيان ديگر ،ماركس آثار

انسانهای قرون گذشته به كلى متفاوت هستند.

پراكسيس را متكامل مىكند .وی در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" از يک حركت "انتقادی
"پيشگفتار ـ نقد فلسفهی حق هگل" گذاشته است .منتها با اين انتقاد كه آن دوران هنوز
خود از اين دوران را با صرف نظر از آن انسانشناسى مجرد كه وی در پيروی از
فلسفهی ماترياليستى فويرباخ دچارش بود است ،كامﻼً درست و قابل رجوع مىداند .ما

مصداق اين موضوع را در سرمايه ،يعنى در اثر متأخر ماركس نيز مىيابيم .به اين
صورت كه پس از نشر اول سرمايه )جلد اول( به ماركس انتقاد شده بود كه از

ديالكتيک هگل استفاده كرده است .در حالى كه ماركس اينجا هگل را يک "متفكر

غولآسا" و خود را شاگرد وی مىنامد ،تفاوت ديالكتيک خود با هگل را كوتاه تشريح و

بر اين نكته تأكيد مىكند كه فلسفهی هگل را سى سال پيش نقد كرده كه مد روز بوده
است.

٢

آگاه و "كار شكل دهنده" توليد و تبادل مادی خود را با طبيعت تغيير مىدهد ،به همين
در پراكسيس مولد خود را مىآفريند و از همين بابت است كه انسانهای معاصر با

بنابراين ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از نقد درونذاتى جامعهی بورژوايى
متكامل مىشود كه البته از حركت يک كليت متضاد گزارش مىدهد .ما اينجا با آن

خطای فلسفى نيز آشنا مىشويم كه انگلس با سوژهزدايى از ديالكتيک برای ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم به ارث گذاشته است .از اين منظر دين ،فلسفه و ايدئولوژی تنها

ظواهر بدون تأثير جامعهی طبقاتى محسوب مىشوند كه انگاری در يک حركت به

اصطﻼح ابژكتيو و اجتنابناپذير ماترياليستى از تاريخ خود به خود در هم فرو مىريزند.

به بيان ديگر ،در حالى كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با اتكا به زيربنای اقتصادی

موضوع روبنا را يک مسئلهی حاشيهای مىپندارد و اصوﻻً در نقد دين ،فلسفه و

بنابراين ،در حالى كه ماركس نقد فلسفهی ايدهآليستى هگل را با در نظر داشتن خطای

ايدئولوژی طبقهی حاكم شركت نمىكند ،ليكن نزد ماركس آگاهى تئوريک جامعهی

دوران ماركس انگ ايدهآليستى مىزند و وی را تحت عنوان "ماركس جوان" ليبرال

دگرگونى ماترياليستى جامعهی بورژوايى همواره نيازهای مادی و معنوی نوينى را به بار

انسانشناسى خود قابل رجوع مىداند ،اما ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به آثار اين
مىخواند .به اين ترتيب ،خطای فلسفى انگلس متأخر ،يعنى جايگزينى "حركت ماده" به
جای "حركت ايدهی" هگلى پوشيده و تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهآليسم در

بورژوايى منسوب به پراكسيس سياسى آن مىشود .به اين صورت كه انسانها همراه با
مىآورند و از اين بابت ،تداوم "اوضاع موجود" را برابر با زوال اجتماعى مىبينند و

پيداست كه جهت دگرگونى آن فعال مىشوند .از آنجا كه دگرگونى "اوضاع موجود"

شكل يک ايدئولوژی ممكن مىشود .سپس جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است كه

با منافع مادی و حقوق ويژهی طبقهی حاكم تﻼقى مىكند ،در نتيجه جامعهی بورژوايى

ماركسيست ـ لنينيست را موجه مىكند .به اين ترتيب ،از موضوع خودآگاهى سوژه و

پراكسيس نبرد طبقاتى برنامهريزی شده است .به بيان ديگر ،ماترياليسم تاريخى ـ

در تدام ايدهآليسم هگلى فلسفهی سياسى بلشويسم و موجوديت تمامى جريانهای
ضرورت نقد ايدئولوژی طبقهی حاكم صرف نظر و با عدول از ديالكتيک تئوری انتقادی

و عملگرا با پراكسيس آگاه و انقﻼبى نزد ماركس ،زمينهی يک ائتﻼف سياسى با
بورژوازی ملى جهت تحقق سياست توسعهی اقتصادی و تكامل زيربنا به وجود مىآيد.
١

Vgl., ebd., ٢١٧ f.
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in:
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٢٧ f.
٢

به دليل تضادهای درونذاتى خود نافيش را نيز به همراه دارد .پيداست كه اينجا نيز

ديالكتيكى ماركس از موجوديت يک سوژهی درونذاتى گزارش مىدهد كه به صورت
نافى جامعهی بورژوايى و در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مىرسد و سرانجام با

دولت درگير مىشود ،زيرا دولت از طريق قوای مجريه از ايدئولوژی و فلسفهی حق

بورژوازی پاسداری مىكند.

١٧٤

١٧٣

نيست .در برابر آن ،قلمرو ماهوی قرار دارد كه البته در تجربه مشاهده نمىشود .آن

ما اينجا تنها با يک تصميم سياسى و توجيه ايدئولوژيک مواجه هستيم كه تمامى

يک "جهان ديگر" و يک "جهان ناب" است كه به صورت يک طرح آتى از طريق خرد

بهانهی آنها هم ضرورت مبارزهی ضد امپرياليستى و رشد نيروهای مولد جهت

فرای قوای حسى انسانى قرار گرفته و به گفتهی هگل ،يعنى از منظر آگاهى موجود ،تنها

سوبژكتيو ،يعنى با استفاده از "ايدهی مطلق" متكامل و اداره مىشود .به اين ترتيب،

سوژهی شناسا ضرورت و امكان عبور از قلمرو متظاهر را درک و با استفاده از مفهوم
كليدی "آزادی" به سوی قلمرو ماهوی عزيمت مىكند .منتها در فلسفهی حق هگل

مقولهی "آزادی" تنها به معنى يک حركت صرف فكری نيست .به اين دليل كه به نظر

وی برده نيز در حوزهی تفكر آزادی تام دارد و هر چه را كه مىخواهد ،مىتواند متفكر
شود .به اين ترتيب ،هگل به مفهوم "آزادی زنده" دست مىيابد كه به معنى تحقق

"آزادی" انسان خودآگاه است.

١

به بيان ديگر" ،آزادی" برای تحقق خود نياز به يک حوزهی بيرونى دارد و آن حق

جريانهای ماركسيست ـ لنينيست را الزاماً به بورژوازی ملى پيوند مىدهد كه البته

تشكيل سوسياليسم است.

به بيان ديگر ،نقد فلسفهی ايدهآليستى هگل كه ماركس آنرا قبل از تدوين تزهای
فويرباخ نوشته است ،به بهترين وجه ممكنه نقد ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را نيز
ممكن مىكند .به اين صورت كه ماركس از دو جنبهی متفاوت فلسفهی هگل را مورد

انتقادی قرار مىدهد .اول ،نقد وی به آپريوريسم است .آپريوريسم يک شكل

ايدئولوژيک دارد و يک نوع از آگاهى كاذب است ،زيرا آن شناختى را هم كه در
تجربه مشاهده نمىشود ،قابل قبول و منطقى مىشمارد .به اين صورت كه هگل از آن

نتيجهای كه به فرضيه گرفته است ،فلسفهی حق خود را متكامل مىكند .پيداست كه

٢

اينجا شناخت تنها در يک حركت فكری به وجود مىآيد كه البته رابطهی "اوضاع

اين دليل كه به اجبار ميان "مالكيت من" با "مالكيت ديگری" تفاوت مىگذارد .البته

"اوضاع موجود" ابژكتيو و واقعى است ،اما غير خردمند محسوب مىشود و از اين رو ،به

مالكيت است كه انسان آزاد ـ به گفتهی هگل ـ ارادهی خود را در آن متحقق مىكند.

١

٢

اما بنا بر تجربه ،مالكيت همواره نطفهی يک تضاد درونذاتى را در خود مىپرورد .به

موجود" با "اوضاع مطلوب" را به صورت ايدهآليستى وساطت مىكند .در حالى كه

هگل هم به خوبى از اين تضاد آگاه است و در پى لغو آن به "قرارداد" كه وی آنرا

دوران گذشته تعلق دارد .در برابر "اوضاع مطلوب" محصول فعاليت آگاه سوژهی

"اعﻼحضرت مطلق" و "كليت عرفى" نيز مىنامد ،رجوع مىكند .به اين ترتيب،
"قرارداد" وساطت "مالكيت من" با "مالكيت ديگری" به عهده مىگيرد و به انسانها

شناسا ،يعنى سوبژكتيو است كه البته در يک حركت فكری و به صورت شكل آتى و
آشتىيافتهی جامعهی بورژوايى متكامل و خردمند محسوب مىشود .دوم ،انتقاد

هويت حقوقى مىبخشد .به اين عبارت كه هگل انسانها را قبل از بستن "قرارداد" و

ماركس به جابجايى سوژه با ابژه است كه به نظر وی فلسفهی ايدهآليستى هگل را

نظر مىگيرد و تنها با بستن "قرارداد" است كه افراد حقيقى در فلسفهی حق وی به

از جمله بايد از مفاهيم "نظم"٣و "تكليف" ٤ياد كرد كه هگل با استناد به آنها به

كسب حق مالكيت از طريق مقولههای مجهول و كلى مانند :خانواده ،اهالى و جامعه در

اشخاص حقوقى در جامعهی بورژوايى تبديل مىشوند .به اين ترتيب" ،قرارداد" اين

امكان را به وجود مىآورد كه منافع فردی در منافع عمومى ادغام و دولت ملى به
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. ١٧٤, ١٦٩ f.

اسرارآميز و جنجالى مىكند.

صورت آپريور رابطهی دولت با ملت را بر قرار مىسازد .به اين صورت كه وی ميان

قلمرو متظاهر )اوضاع موجود( و قلمرو ماهوی )اوضاع مطلوب( تميز مىدهد .قلمرو

متظاهر تجربى و يک جامعهی از خودبيگانه است ،زيرا هيچ اثری از خردمندی در آن
١

Sein
Seinsollen
٣
Ordnung
٤
Anordnung
٢

١٧٦

١٧٥

«دولت در مقابل قرارداد يک ضرورت ابژكتيو است كه ماهيتاً از نيازهای سوبژكتيو

وجود بيايد .به اين صورت ،كه هگل خانواده ،جامعهی بورژوايى و دولت را به صورت

مستقل مىباشد»

١

پيداست كه از اين منظر دولت نقش يک سوژهی آگاه را به خود مىگيرد و ملت را كه

انگاری شامل انبوهى از افراد پراكنده ،بى فرهنگ و فاقد عرف و هويت مىشود ،به

وحدت مىرساند .اينجا استفادهی هگل از مفهوم "قدمگاه خدا در جهان" برای نقش
دولت در تشكيل ملت اتفاقى نيست .همانگونه كه در اديان سامى يک خدای واحد

جهان مادی را مىآفريند ،در فلسفهی ايدهآليستى هگل نيز اين دولت است كه انگاری

از طريق تصويب قوانين عرفى و اعمال خشونت اشرافى ملت را به وجود مىآورد .در
صدر دولت و هيئت حاكمه شاه قرار دارد كه البته مقام وی با رجوع به حق مالكيت،

يعنى اصل موروثيت شاهانه ٢موجه مىشود .به اين ترتيب ،هگل ادعا مىكند كه دولت
فقط در شخص شاه است كه تبديل به يک "عينيت مشخص و كامل" مىشود ٣.همان-

گونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا هيچگونه قراردادی ميان شاه و ملت

بسته نشده است ،زيرا شاه از طريق اصل و نسب خود به اين مقام موروثى مىرسد.

پيداست كه اينجا نيز موضوع قانونگذاری ملت تنها يک جنبهی ظاهری به خود مى-
گيرد كه هگل آنرا به شرح زير در "فلسفهی حق" توجيه مىكند:

«قانونگذاری ملت مىتواند با اين معنى بيان شود كه يک ملت اصوﻻً نسبت به خارج

يک ]ملت[ مستقل است و دولت خود را پديد مىآورد ،مانند ملت بريتانيای كبير .اما
ملت انگلستان يا اسكاتلند ،ايرلند يا ونيز ،گينه ،سيﻼن و غيره ديگر ملت قانونگذار

نيست ،زمانى كه به پادشاهى خود و يا به يک هيئت حاكمه برای خود خاتمه مى-
دهد».

٤

مقولههای مستقل در نظر مىگيرد و در يک نظم هيرارشى حقوقى قرار مىدهد .تا اين-
جا ما هنوز با اشخاص حقوقى مواجه نيستيم .هگل بعداً خانواده و جامعهی بورژوايى را

در يک حركت ديالكتيكى و از طريق "قرارداد" در دولت ادغام مىسازد .به اين شرح
كه حركت ديالكتيكى از تضاد در خانواده كه البته با عشق به وجود آمده است ،آغاز
مىشود .يعنى فرزندها بزرگ مىشوند ،تشكيل خانواده مىدهند و مسائلى مانند ارث و

حق مالكيت در ميان اعضای خانواده به وجود مىآيد .سپس اعضای خانواده با استفاده

از خرد عملى و انعقاد "قرارداد" به آشتى مىرسند١و در نتيجه به صورت سوژهی
حقوقى در جامعهی بورژوايى ادغام ،يعنى نفى مىشوند .منتها خود جامعهی بورژوايى به

دليل كثرت اقشار و اصناف متضاد است و اين تضادها نيز با استفاده از خرد عملى و
تصويب قوانين عرفى در مجلس حل و فصل مىشوند .به اين ترتيب ،مجلس انعقاد

"قرارداد" را قانونمند مىسازد و اشخاص حقوقى را به رسميت مىشناسد .سرانجام اين
حركت فكری نزد هگل تشكيل جامعهی آشتىيافته است كه خانواده و جامعهی

بورژوايى را در دولت ادغام ،يعنى نفى مىكند .به اين ترتيب ،نفى نفى ديالكتيكى به يک
اثر مثبت ختم مىشود زيرا جامعهی بورژوايى با وجود تنوع و تكثر به وحدت مىرسد.

بنابراين هگل مدعى مىشود كه دولت روح متناهى خانواده و جامعهی بورژوايى را در

خود ادغام كرده و تبديل به يک روح نامتناهى شده است ٢.از اين بابت هگل پى در پى
از دولت به عنوان "ضرورت بيرونى" ،قدمگاه خدا در جهان" و "ارگانيسم خردمند"

٣

سخن مىراند .انگاری كه دولت يک مقولهی مستقل و نسبت به منافع طبقاتى كامﻼً بى

طرف است و تنها با پيروی از قوانين مصوبه و به شرح زير از منافع عمومى حفاظت
مىكند:

٤

١

Hegel, z. n. ebd., S. ١٥٨
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
٢

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

١٧٨

١٧٧

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا "فلسفهی حق" هگل را

به اين ترتيب ،پرده از آپريوريسم در فلسفهی ايدهآليستى هگل برداشته مىشود .به اين

واقعيت تجربى است .با اين وجود هگل آنرا با استناد به "ايده مطلق" كامﻼً منطقى

متكامل كرده و با وجودی كه برای محصوﻻت تفكر خود شواهد ابژكتيو ندارد ،اما آنها

محصول يک حركت ناب فكری مىشمارد كه البته به صورت پديده در آمده و فاقد

متكامل كرده است .به بيان ديگر ،ما نزد هگل با فعاليت ايدئولوژيک مواجه مىشويم.

به اين صورت كه انسانها بايد تحت تأثير فلسفهی ايدهآليستى هگل قرار بگيرند و به
تكاليف خود و به خشونت دولتى تن دهند ،اگر مىخواهند كه يک ملت بوده باشند ،اگر

تحقق منافع فردی خود را مد نظر دارند و اگر خواهان تشكيل يک جامعهی خردمند،
عرفى و آشتىيافته هستند.

انتقاد بعدی ماركس به فلسفهی حق هگل جابجايى ملت )سوژه( با دولت )ابژه( است.
به اين ترتيب ،ماركس نتيجه مىگيرد كه اين دولت نيست كه مانند خدای واحد ملت

را مىآفريند ،بلكه كامﻼً برعكس ،اين ملت است كه دولت را به وجود مىآورد ،منتها با

يک درجهی بخصوصى از آگاهى .ما مضمون اين انتقاد را در رابطهای مىيابيم كه هگل
ميان ملت و شاه برقرار مىكند و ماركس به شرح زير پرده از اسرار آن بر مىدارد:

«به جای اينكه دولت به صورت باﻻترين واقعيت شخص] ،يعنى[ به صورت باﻻترين

واقعيت اجتماعى انسان ]در نظر گرفته شود[ ،يک نفر انسان تجربى] ،يعنى[ شخص

تجربى ]شاه[ به صورت باﻻترين واقعيت دولت برجسته مىشود .اين گرداندن ذهنيت

در عينيت و عينيت در ذهنيت ) (...ضرورتاً نتيجه مىدهد كه به شيوهی غيرانتقادی

يک وجود تجربى به صورت حقيقت واقعى ايده در نظر گرفته شود؛ زيرا با اين روش

رفتار نمىشود كه وجود تجربى به واقعيت خويش ،بلكه واقعيت را به يک وجود تجربى

برساند )»(...

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس "فلسفهی حق" هگل را يک

آگاهى از جهان وارونه و يک شكل ايدئولوژيک مىشمارد .به اين صورت كه اين افراد

نيستند كه در دولت ادغام مىشوند ،بلكه اين دولت است كه در شخص شاه خﻼصه
شده است .پيداست كه اينجا آن تضادهايى كه قرار بود از طريق بستن "قرارداد" حل

عبارت كه وی تنها در يک حركت از تفكر است كه فلسفهی حق جامعهی بورژوايى را

را خردمند خوانده و در لوای جامعهی به اصطﻼح آشتىيافته و وحدت دولت با ملت به

بازار فلسفى عرضه مىكند .از اين منظر ،دولت نه تنها مستقل از منافع طبقاتى و محافظ

منافع عمومى به شمار مىرود ،بلكه و همچنين مجاز است كه جهت حفاظت از "نظم"
موجود ،ملت را "مكلف" به وظيفه كند .به اين عبارت كه افراد حقيقى با بستن

"قرارداد" و تعهد به حق مالكيت به اشخاص حقوقى تبديل مىشوند و مىتوانند
محصول كار خود را به صورت كاﻻ به بازار عرضه و آنجا قيمت طبيعى آنرا دريافت
كنند .پيداست آن كسى كه فاقد ابزار توليد است ،بايد به اجبار نيروی كار خود را به

صورت كاﻻ به بازار عرضه كند و به بردگى كار مزدی تن دهد .انگاری كه تن دادن

انسانها به حكومت اشرافى ،حق مالكيت و كار مزدی منجر به خردمندی جامعهی

بورژوايى مىشود و به نفع خود ملت است .انگاری كه دولت از منافع طبقهی بخصوصى
حفاظت نمىكند و تنها به صورت يک سوژهی آگاه محافظ همان قراردادی است كه

انسانها در كمال آزادی و با آگاهى تام بستهاند .از آنجا كه فلسفهی ايدهآليستى هگل
با واقعيت ابژكتيو در تضاد بود ،در نتيجه هگلىهای جوان و از جمله ماركس در برابر

آن قيام كردند .برای نمونه ماركس به شرح زير پرده از آپريوريسم در فلسفهی حق
هگل بر مىدارد:

«) (...واقعهای كه از آن عزيمت مىشود نه به صورت ]تجربهی[ خود ،بلكه به صورت

نتيجهی اسرارآميز درک مىشود .واقعيت تبديل به پديده مىشود ،اما ايده محتوای
ديگری به غير از اين پديده ندارد .همچنين ايده هدف ديگری به غير از چيز منطقى
ندارد] ،به اصطﻼح[ "برای خود روح نامتناهى واقعى بوده باشد" .در اين پاراگرافها

تمامى اسرار فلسفهی حق و همچنين اصوﻻً فلسفهی هگل به رشتهی تحرير در آمده
است».

١

و فصل شوند ،پا برجا مىمانند .آن انسانهايى كه قرار بود به "آزادی زنده" دست
Ebd., S. ٢٤٠f.

١

Ebd., S. ٢٠٧f.

١

١٨٠

١٧٩

به اين ترتيب ،ماركس باﻻترين مرام سياسى دولت مدرن را به درستى مرام مالكيت

بيابند ،حق مالكيت خصوصى را به صورت بردگى كار مزدی تجربه مىكنند .آن

خصوصى مىخواند ،قانون اساسى بورژوايى را در باﻻترين رأس آن ،قانون اساسى

جامعهای كه قرار بود به آشتى دست بيابد ،تبديل به حوزهی نبرد طبقاتى مىشود و آن

خصوصى را موجه مىكند ٢و سرانجام مالكيت خصوصى را سوژهی آگاه و دولت را ابژه-

به ملت شوند ،به صورت يک قوای غيرارگانيک در برابر دولت و طبقهی حاكم قرار

مالكيت خصوصى مىشمارد ١،ليبراليسم را شنل يک استبداد منفور مىخواند كه مالكيت

مردمى كه قرار بود تحت حاكميت دولت و شاه متعارف ،با فرهنگ ،اجتماعى و تبديل

ی مالكيت خصوصى مىشمارد .از اين منظر ،ما اينجا با دولت مدرن به صورت شكل

مىگيرند .همچنين پيداست كه تحت شرايط موجود وظيفهی مجلس محدود به انفعال

اجرايى و قضائى جهت حفاظت از حق مالكيت خصوصى نيست .به اين ترتيب ،كليت

از آن پرده بر مىدارد:

دوگانهی جامعهی بورژوايى آشنا مىشويم ٣كه در واقعيت چيز ديگری به غير از ابزار
جامعهی بورژوايى به صورت يک "جهان موضوعيتيافته" هويدا مىگردد كه نه نتيجه-
ی حادثه و رخداد است ،نه در مسير يک فرجام تاريخى قرار دارد و نه خود به خودی

به وجود آمده است .به بيان ديگر ،جامعهی بورژوايى محصول فعاليت آگاه انسانها و

نبرد طبقاتى است .آن به صورت يک جامعهی مدرن ،اين جهانى و مشخص هم تاريخ

فرهنگى رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه كرده و هم تحت تأثير

ايدئولوژی ،اشكال و نهادهای مختص به خود را در روند تاريخ به وجود آورده است.

از اين منظر كامﻼً پيداست كه ما نمىتوانيم فرضيهها و نتايج جامعهی بورژوايى و

دولت مدرن را يک به يک به جامعهی دينى ايران و حكومت اسﻼمى كشور بسط
دهيم .به اين دليل كه مردم ايران در مفهوم "جهان موضوعيتيافتهی" ماركس،
جمهوری اسﻼمى را به صورت محصول پراكسيس مولد ،نبرد طبقاتى و تاريخ فرهنگى

بخصوص خودشان تجربه مىكنند .اما به گمان من اين امكان وجود دارد كه از ابزار
تحليلى ماركس بهره برد و بديل حقوقى نظام جمهوری اسﻼمى را با استناد به آنها

متكامل كرد.

جنبشهای مردمى در برابر خشونت اشرافى و دولتى مىشود كه ماركس به شرح زير

«اصناف تنها ملت و حكومت را وساطت نمىكنند .آنها مانع مىشوند كه خشونت

اشرافى به صورت افراط منزوی ،همراه با خشونت عريان حاكم و استبداد ،همچنين

انزوای منافع بخصوص و همچنين بازنمای افراد به صورت جماعت و انبوه مردم به نظر
بيايد .اين وساطت با اصناف ،با خشونت سازماندهى شدهی حكومت مشترک است .در

يک دولت كه در آن موضع اصناف مانع مىشود كه افراد بازنمای يک جماعت يا

انبوهى از مردم ،و اين چنين به يک عقيده و ارادهی غيرارگانيک] ،يعنى[ تبديل به
خشونت عريان و انبوه مردمى در برابر دولت ارگانيک شوند»(...) ،

٥٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تضاد در جامعهی بورژوايى برای ماركس

درونذاتى است و از طريق يک حركت ناب فكری لغو نمىشود .بنابراين ماركس

سرچشمهی تمامى خشونتهای دولتى را در تضادهايى مىيابد كه همين حق مالكيت
به بار مىآورد .پيداست كه حق مالكيت برای ماركس محسوس و موضوعيتيافته
است ،زيرا نه تنها تأثيرات واقعى خود را بر جامعهی انسانى مىگذارد ،بلكه تاريخ
فرهنگى خود را نيز يدک مىكشد ،به بيان ديگر ،حق مالكيت يک پديدهی ابژكتيو و

ابزار تحليل ماركس از نقد درونذاتى مناسبات واقعى جامعهی بورژوايى و دولت مدرن

سوبژكتيو است؛ ابژكتيو است ،زيرا در واقعيت مشاهده مىشود و دولت مدرن با استناد

مالكيت ،قانون ارزش و بردگى كار مزدی به وجود مىآورند ،تداوم "نظم" موجود را

كه طبقهی حاكم ثروت اجتماعى )نتيجهی كار و توان طبيعت( را با آگاهى تصاحب

به وجود آمدهاند .يعنى نقد مناسباتى كه به دليل آن تضادهای درونذاتى كه حق

١

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٣٠٣
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
٢

به فلسفهی حق از آن پاسداری مىكند و سوبژكتيو از دوجنبه است؛ اول ،به اين صورت
كرده و به مالكيت خود در مىآورد و دوم ،به اين صورت كه كارگران مزدی به دليل
ازخودبيگانگى ،يعنى ناآگاهى از هستى مادی خود به حق مالكيت تن مىدهند.

١

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch ..., ebd., S. ٥٢٠

١

١٨٢

١٨١

داراﻻسﻼم ،حوزهی جهاد ،يعنى دارالحرب قرار گرفته است و جهاد زمانى به پايان مى-

مشروط به اين مىكند كه افكار عمومى را به سلطهی ايدئولوژی طبقهی حاكم بكشد و

رسيده و يا اينكه به دين الله ايمان آورده باشند.

ماركس با يک مفهوم مشخص از انسان به عنوان سوژهی حقوقى مواجه مىشويم كه

رسد كه دشمنان بيرونى "امت اسﻼمى" ،يعنى مشركان ،كافران و اهل كتاب يا به قتل
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،دين اسﻼم نه تنها به يک مفهوم
جهانشمول از انسان و يا ملت دست نمىيابد و اصوﻻً انسان را به عنوان يک سوژهی

حقوقى در نظر نمىگيرد ،بلكه انسانها را از نظر ايمان و همچنين جنسيت متمايز مى-

كند .از اين منظر ،پراكسيس سياسى جمهوری اسﻼمى نيز به خوبى روشن مىشود كه از

يک طرف ،مخالفان نظام را با اتهامهای دينى به قتل مىرساند و از طرف ديگر ،برای

هواداران پر و پا قرص خود حقوق ويژه در نظر مىگيرد .اين تبعيضها در حال حاضر
چنان شكل زشتى به خود گرفتهاند كه حتا ميان خانوادهايى كه دو شهيد دادهاند با آن-

هايى كه فقط يک شهيد دارند ،تفاوت وجود دارد.

پيداست كه مناسبات موجود و اين "جهان موضوعيتيافته" كه در تجربه مشاهده مى-
شوند ،نمىتوانند بدون توجيه دينى و سيستم اداری پابرجا بمانند .اين ساختار مورد نظر،

شكل سازمانى روحانيت شيعه در ايران است كه به صورت "دولت در دولت" سازمان-

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
قضائى مشغول به كار شوند و نقش شاه را به صورت ضلاللهفىاﻻرض موجه كنند .هم-

زمان دولت برای امرا معاش روحانيان زمينهای اوقاف را در اختيار آنها گذاشت.

آنها در بازار مسكون شدند و از طريق روابط خويشاوندی با بازاريان به خمس و
زكات بازار نيز دست يافتند .به اين ترتيب ،روحانيان صاحب منابع درآمد مستقل از

دولت شدند و همزمان نهادهای مستقلى از دولت مركزى را تشكيل دادند .برای نمونه

تريبون نماز جمعه ،تعزيه خوانى و روضه خوانى تبديل به نهادهاى تبليغاتى آنها شدند،
در حالى كه مكتبها ،كﻼسهاى قرآن و حوزههاى علميه نقش نهادهاى آموزشى،

تربيتى و ايدئولوژيک علماى شيعه را به عهده گرفتند .روحانيان همزمان نهادهايى را
اداره مىكردند كه وظايف قواى سه گانه را به عهده داشتند .برای نمونه دادگاههاى
شرع ،قوهى قضائيه را تشكيل مىدادند ،ادعاى مجتهدين براى تفسير "احكام الهى" به

قوانين نظام سرمايهداری را تبديل به "تكليف" ملت سازد .به بيان ديگر ،ما نزد

البته از يک طرف ،تحت تأثير ايدئولوژی ليبراليسم قرار گرفته و جهان وارونهی

بورژوايى را تجربه مىكند .به اين معنى كه اين انسان مورد نظر هنوز به خودآگاهى
نرسيده و از حقوق و قدرت بالقوهی خود بى خبر است .اما آن از طرف ديگر ،به دليل

تضادهای درونذاتى جامعهی بورژوايى و از آنجا كه آگاهى وی از هستىاش رشد مى-
كند ،در نتيجه به سوی نقد آگاهى تئوريک )ايدئولوژی( طبقهی حاكم رانده و با كسب
خودآگاهى در پراكسيس نبرد طبقاتى از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مىآيد و نافى

"نظم" موجود مىشود .بنابراين ما اينجا با يک انسان مشخص مواجه هستيم كه در

پراكسيس جامعهی طبقاتى خود را متكامل مىكند .از آنجا كه بنا به ماركس اين ملت

است كه با يک درجهی بخصوص از آگاهى دولت را به وجود مىآورد ،در نتيجه

مجلس مؤسسان به صورت واسطهی ارادهی ملت با دولت تبديل به حوزهی نبرد

طبقاتى مىشود.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،با استفاده از ابزار تحليل ماركس برای ما
ممكن مىشود كه تاريخ فرهنگى و "جهان موضوعيتيافتهی" خودمان را به صورت

انتقادی متفكر شويم و از طريق نقد درونذاتى آن بديل حقوقى و يک فلسفهی عملى را
برای سرنگونى نظام جمهوری اسﻼمى و تشكيل يک نظم نوين متكامل كنيم .مانيفست
مناسبات واقعى جمهوری اسﻼمى همان قانون اساسى نظام است كه دولت را "مكلف"

به تشكيل "امت اسﻼمى" مىكند .تشكيل "امت اسﻼمى" با استناد قرآن موجه مىشود

كه ميان داراﻻسﻼم و دارالحرب تميز مىدهد .داراﻻسﻼم حوزهی زيست مسلمانان و
حوزهی تحقق شريعت ،يعنى قوانين الله است .در "امت اسﻼمى" مالكيت اصوﻻً منحصر

به الله است كه تحت نظارت پيامبر ،ولى و يا خليفه اداره مىشود و بنا بر قرآن ،يعنى
بنا بر ارادهی الله به صورت "رزق و روزی" مسلمانان به آنها تعلق مىگيرد .در اينجا

متقيان ،يعنى مسلمانانى كه به بيعت پايبند هستند ،با دشمنان درونى "امت اسﻼمى"

مواجه هستند كه قرآن آنها را با مقولههای منافق ،فاسق ،مرتد ،ملحد ،محارب ،مفسد

و بيماردل دقيقاً تعريف و مشخص و قتل آنها را حق الله محسوب مىكند .در برابر

١٨٤

١٨٣

قانون اساسى مشروطه افزودند كه از يک طرف ،مانعى در برابر حق ملت جهت قانون-

آنها وظيفهى قوهی مقننه را واگذار مىكرد و قوهى مجريهى علماى شيعه همان لوتى-

انفعال بكشند.

تاسوعا براى ابراز قدرت و جهت ارعاب اقليتهاى دينى به سينهزنى ،زنجيرزنى و

گذاری بسازند و از طرف ديگر ،قوای نافى "اوضاع موجود" را در برابر طبقهی حاكم به

به بيان ديگر ،ما تا اوايل قرن گذشته با همكاری تنگاتنگ دولت مركزی و ساختار
"دولت در دولت" روحانيان مواجه مىشويم .حتا تعويض سلطنت قاجار به شاهنشاهى
پهلوی نيز با صﻼح ديد مجتهدان سرشناس متحقق شد .منتها ما از اين به بعد نه تنها
با همكاری ،بلكه با كشمكشهای قانونى و ساختاری دولت مركزی با ساختار روحانيت

نيز مواجه مىشويم .از جمله بايد از سياست مدرنيزاسيون دستگاه دولتى و آموزشى

كشور ياد كرد كه قدرت و نفوذ اجتماعى روحانيان را به عقب مىراند .به همين منوال
سياست توسعهی اقتصادی در دوران حكومت رضا خان و به خصوص اصﻼحات ارضى

در دوران سلطنت محمد رضا شاه بودند كه ساختار "دولت در دولت" روحانيان را با
خطر جدی انقراض مواجه كردند .از آن پس كه پنج برنامهی سياست توسعهی

اقتصادی در ايران متحقق شدند ،نظام سرمايهداری نيز بر كليهی مناسبات اجتماعى در
ايران تسلط يافت و پس از استقرار نظام جمهوری اسﻼمى هم راه ديگری به غير تعميق

و تشديد آن برای روحانيان باقى نماند.

١

ما هم اكنون اين "جهان موضوعيتيافته" در ايران را به صورت مناسبات متضاد

اجتماعى تجربه مىكنيم كه جهت تداوم خود نياز به اين دارد كه افكار عمومى را به

سلطهی تفكرات دينى بكشد .سرچشمهی اين تضادهای درونذاتى همين حق مالكيت

است كه بردگى كار مزدی را بر اكثريت قابل مﻼحظهی ملت ايران تحميل مىكند .از
آنجا كه جامعهی دينى ايران فاقد آن تاريخ فرهنگى جوامع مدرن است كه
رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه كردهاند ،در نتيجه پيداست كه حق
مالكيت نيز نه مانند فلسفهی حق هگل از طريق "آزادی زنده" ،بلكه با استناد به قرآن

و به صورت رزق اسﻼمى توجيه مىشود .به اين ترتيب ،سرمايهداران ايران ،يعنى
١

Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen
Republik“ - Ökonomische, politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und
Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen Republik Iran“, Berlin

ها و ميدانىهای بازار بودند كه شبيه قواى دولتهاى مستبد در روزهاى عاشورا و
قمهزنى در خيابانها مىپرداختند .به غير از زيربنا و ساختار مستقل اين نهادها ،دستگاه

"دولت در دولت" به يک توجيه دينى نيز دست يافت كه از طريق آخرين امام جمعهی
پايتخت دولت صفوی ،يعنى سيد محمد باقر مجلسى موجه شد .وی بنيانگذار "مكتب

اصولى" محسوب مىشود كه هدايت "امت اسﻼمى" را تا پايان غيبت كبرى به عهدهی
مجتهدين شيعه مىگذارد و با همين ادعا هم است كه مجتهدين خود را مجاز به صدور
فتوا مىدانند .برای نمونه بايد از فتوای جهاد برای جنگ با دشمنان بيرونى و فتوای

ارتداد برای حذف دشمنان درونى "امت اسﻼمى" ياد كرد .به اين ترتيب ،ساختار

"دولت در دولت" روحانيان يک شكل پلوراليسم داخلى به خود مىگيرد كه از يک

طرف ،به دليل استقﻼل 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

را جهت حفظ منافع مادی خود و جايگاه طبقاتى روحانيان در كشور به مصلحتگرايى

وا مىدارد.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما در ايران با روحانيان شيعه به صورت
بخشى از طبقهی حاكم سر و كار داريم كه از طريق قدرت ساختاری و تسلط بر افكار
عمومى مانعى در برابر قدرت منوپول دولت مركزی مىسازد .شايد يک نگاه اجمالى به

تاريخ دو قرن گذشتهی ايران ،مسئله را تا اندازهی برای ما روشنتر سازد .برای نمونه
جنگهای ايران با روسيهی تزاری كه عواقب شكست آنها به انعقاد عهدنامههای

تركمنچای و گلستان انجاميد ،با فتوای جهاد مجتهدين شيعه موجه شدند .قتل عام
جنبش بابيان با فتوای ارتداد همين روحانيان يک توجيه دينى يافت و جنبش تنباكو با

يک فتوای دينى تبديل به يک قيام مردمى شد .به همين منوال ما نقش روحانيان را در
جنبش مشروطه مشاهده مىكنيم .با وجودی كه تشكيل مجلس شورای ملى بدون

ترديد يک دست آورد بزرگ تاريخى برای ملت ايران بود ،اما روحانيان متممى را به
 ١من نقد فلسفهی سياسى جمهوری اسﻼمى را در جای ديگری به تفضيل به انجام رساندهام ،مقايسه فريدونى ،فرشيد
) :(٢٠٠٦تاريخ ديندارى و فلسفهى دولتمدارى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد سوم ،برلين

١٨٦

١٨٥

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اين "جهان موضوعيتيافته" كه ما

آخوند ،پاسدار و بازاری جهت تداوم "اوضاع موجود" نياز به اين دارند كه ذهن انسان

تجربه مىكنيم ،محصول تاريخ فرهنگى خودمان و آن شكستى است كه جنبش كارگری

را توجيه كنند .اما از آنجا كه تضادهای مناسبات سرمايهداری درونذاتى اند و از آن-

ايرانيان به صورت جمهوری اسﻼمى و شكل به خصوص سرمايهداری آن در ايران

ايرانى را به سلطهی افكار دينى بكشند و موجوديت اين جهان وارونهی "امت اسﻼمى"

در پراكسيس نبرد طبقاتى متحمل شده است .اما طرح اين واقعيت به اين معنى نيست

جا كه آگاهى كارگران از هستى مادی آنها رشد مىكند ،در نتيجه نقد آگاهى تئوريک

واقعيت است كه ما ايرانيان رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه نكرديم .اما

اينجا با يک انسان مشخص مواجه هستيم كه البته يک تاريخ فرهنگى دينى را با خود

كه ما مجبور هستيم كه همان تاريخ فرهنگى كشورهای مدرن را تجربه كنيم .اين يک

طرح اين كمبود به اين معنى نيست كه ما بايد منتظر ظهور لوتر ،دكارت ،ولتر و

اسپينوزار در ايران باشيم .اين يک واقعيت است كه ما در ايران با فلسفه و جامعه-
شناسى انتقادی سر و كار نداريم .اما طرح اين موضوع به اين معنى نيست كه ما بايد

منتظر ظهور كانت ،هگل ،ماركس ،كرش ،لوكاچ و آدورنو در ايران باشيم .ما ايرانيان

همچنين تجربهی تاريخى با ناسيونال سوسياليسم و استالينيسم را نيز نداريم .اما طرح

اين واقعيت نيز به اين معنى نيست كه ما بايد به اجبار هيتلر و استالين ايرانى را هم

تجربه كنيم .به همين منوال ما تجربه با ايدئولوژی ليبراليسم و اقتصاد سياسى نئوليبرال

را در شكل كﻼن آن نيز نداريم .اما طرح اين موضوع نيز به اين معنى نيست كه ما
بايد تجربيات شكست خوردهی جهان مدرن را دوباره تكرار كنيم .به بيان ديگر ،ما

ايرانيان به يک گنجينه غنى از تجربيات تاريخى ملتهای مدرن دسترسى داريم و
همانگونه كه ماركس به درستى تأكيد مىكند ،مىتوانيم به شرح زير از آن بهره ببريم:

«يک ملت مىتواند و بايد از ]ملتهای[ ديگر بياموزد .همچنين اگر يک جامعه به رد

و نفى پراكسيس سياسى در نظم موجود نيز برنامهريزی شده است .به بيان ديگر ،ما
يدک مىكشد ،اما در پراكسيس نبرد طبقاتى به سوی خودآگاهى رانده و تبديل به

سوژهی دگرگونى نظام جمهوری اسﻼمى مىشود.

در برابر اين "حركت واقعى" كه ماركس آنرا به درستى انتقادی و انقﻼبى مىخواند،
جريانهای متفاوت صف آرائى كردهاند .اول ،خود نظام جمهوری اسﻼمى است كه با

استناد به قرآن و طرح "امت اسﻼمى" آن ،اصوﻻً به يک مفهوم جهانشمول از انسان

دست نمىيابد و حق ملت را به عنوان سوژهی قانونگذار به رسميت نمىشناسد .هم-
زمان مجلس شواری اسﻼمى و شورای نگهبان رابطهی متضاد ملت با دولت اسﻼمى را

وساطت مىكنند و با توليد نزاعهای جناحى مانع آن مىشوند كه كارگران كشور به
خودآگاهى برسند ،از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در بيايند و به صورت يک ارادهی
عمومى كليت نظام را سرنگون سازند .به اين ترتيب ،حكومت اسﻼمى كه در شخص

وﻻيت فقيه خﻼصه شده است ،انسانها را با خشونت اجرايى مكلف مىكند كه به نظم

موجود تن دهند .به نظر مىرسد كه جمهوری اسﻼمى ظاهراً نفوذ ايدئولوژيک خود را از

پای قانون طبيعت حركت خويش رسيده باشد ـ و اين آخرين هدف نهايى اين اثر است

دست داده و به غير از ترور و سركوب در سياست داخلى و اغتشاش در منطقه و

مىتواند از روی مراحل تكامل بپرد و نه جهت انكار آنها حكم صادر كند .اما آن مى-

ندارد .دوم ،جريانهای به اصطﻼح "اپوزيسيون" هستند كه در اشكال متفاوت ـ از

كه قانون حركت اقتصادی جامعهی مدرن را آشكار سازد ـ ] ،يک جامعه[ طبيعتاً نه
تواند درد زايمان را كوتاه و خفيف سازد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا از "قانون طبيعى حركت

جامعه" سخن مىگويد كه منظور وی از آن ،نه قانون طبيعت ناب )داروينيسم( ،بلكه
قانون طبيعت جامعهی مدرن است كه اين جهانى شده و با استناد به خرد بشری خود
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital … ebd., S. ١٥f.

١

معامله با قدرتهای امپرياليستى ابزار ديگری را جهت تثبيت حاكميت خود در دست
سلطنتطلب ،مجاهدين خلق ،جمهوریخواه گرفته تا حزب توده و انشعابات
ماركسيست ـ لنينيستى آن ـ همه در اين فكر هستند كه مبادا كارگران كشور به
خودآگاهى برسند و در اين "حركت واقعى" تدام نظام سرمايهداری را با خطر جدی

مواجه كنند.

١٨٨

١٨٧

حقوقى به رسميت بشناسد و قوانين اجتماعى را بدون تبعيض نژادی ،دينى ،ملى و

را سازمان مىدهد .افزون بر اين ،اين موضوع آموزش از ملتهای ديگر كه ماركس بر

رسميت بشناسد ،مسئوليت و ادراهی توليد و توزيع را حق قانونى شوراهای كارگری و

فارسى متحقق مىگردد و جامعهی دينى ايران در حال زايمان يک جامعهی مدرن است

جنيستى متكامل سازد ،از سلب مالكيت سرمايهدارن دفاع كند و مالكيت اجتماعى را به

مردمى بداند ،ساختار "دولت در دولت" روحانيت شيعه را منهدم سازد ،از حقوق

اقليتها و كودكان پاسداری و از جامعه دينزدايى كند ،روابط بينالمللى خود را با
كشورهايى سكوﻻر و مدرن برقرار سازد كه حقوق بشر را رعايت مىكنند ،آخوندهای

جانى و اختﻼصگران اسﻼمى را در سطح جهان تعيب و دستگير كند و به سزای

اعمالشان برساند .پيداست زمانى كه دولت از تكاليف خود تخطى و نقض قرارداد مى-

كند ،در برابر حق انقﻼب قرار مىگيرد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگيزهی اين نوشته معرفى يک پيشنويس
قانون اساسى شسته و رفته نيست .اول به دليل تئوريک است ،زيرا يک چنين كاری به

صورت انفرادی غير ممكن به نظر مىآيد .دوم به دليل پراكسيس سياسى است .يعنى
اگر قرار بر اين است كه يک چنين فعاليت تئوريک تبديل به يک ارادهی عمومى و

برنامهی قوای نافى جمهوری اسﻼمى شود ،بايد يک سری اتفاقات اصولى در درون خود
جنبش كارگری و "اپوزيسيون چپ" ايران بيفتد كه از اين پراكندگى و اوضاع بحرانى

موجود فراروی كند .به اين صورت كه "اپوزيسيون چپ" بايد اين جهانى شود و خود را

از دست ارواح خودساخته مانند :توطئهی امپرياليسم ،فرقههای چند نفره ،ادعای رهبری
جنبش كارگری ،تشكيل حزب پيشتاز پرولتاريا ،اساطير انقﻼب اكتبر و سياهكل و آن

تفكرات متافيزيكى كه سوسياليسم را فرجام اجتنابناپذير و ابژكتيو تاريخ بشری مى-
شمارند ،رها سازد.

بنابراين تنها راه حل برون رفت از اوضاع بحرانى موجود از موضع تئوريک است .به

بيان ديگر ،فعاﻻن "اپوزيسيون چپ" نه تنها بايد به شيوهی تفكر ،تاريخ و گذشتهی

سياسى خود به صورت انتقادی بنگرند ،بلكه بايد به پراكسيس نبرد طبقاتى معطوف و
در مضمون فلسفهی عمل گرامشى تبديل به روشنفكر ارگانيک طبقهی كارگر شوند.
موضوع اصلى اينجا تصفيهی ذهنى و ارتقا جنبش كارگری به حوزهی سياسى است .به

اين معنى كه تنها در همياری و همكاری با طبقهی كارگر و فقط پس از فراروی از

آن تأكيد مىكند ،هماكنون به صورت ترجمههای گوناگون از مكتوبات جهان مدرن به

كه ما درد آنرا حدود يک قرن است كه متحمل مىشويم.
نتيجه:

انگيزهی من از تدوين اين مقاله آشنايى خوانندهی نقاد با نقد ماركس از فلسفهی حق

هگل است .به اين عبارت كه ما با استناد به تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس وضعيت

كنونى خود را به صورت انتقادی متفكر شويم و يک قانون اساسى نوين را برای ايران

آتى طراحى كنيم .اين قانون اساسى مىتواند بنا بر مقولهی حقوقى "تكليف" طراحى
شود و به شكل يک قرارداد ميان ملت و دولت در بيايد .در اين ارتباط حق بايد افكار
عمومى را متقاعد سازد كه نه تنها از طريق يک نظريهی ارزشمند كه خارج از "حركت

واقعى" جامعهی طبقاتى است به وجود نيامده ،بلكه از تجربيات ناگوار تاريخى و فرهنگى
ملت ايران درس عبرت گرفته است و جهت ممانعت از تكرار اين تجربيات قوانين نظم
موجود را مدون مىكند و به تصويب مىرساند.

پيداست كه مسئلهی اصلى حق با ماهيت شيوهی مدرن توليد سرمايهداری در ارتباط

است كه البته با پيروی از ايدئولوژی ليبراليسم آزادی ،برابری و حق مالكيت خصوصى

افراد را به رسميت مىشناسد .ما اينجا به پراكسيس نبرد طبقاتى سر و كار داريم ،زيرا

همانگونه كه با نقد ماركس به فلسفه حق هگل آشنا شديم ،حق مالكيت خصوصى در

واقعيت منجر به بردگى كار مزدی ،تبعيض و لغو آزادی و برابری انسانها در واقعيت
مىشود.

بنابراين حق بايد به صورت مكانيزم نظم جامعه و محصول نبرد طبقاتى فهميده شود كه

البته محتوا و شكل آن بستگى به توازن قوای نيروهای آنتاگونيستى دارد .اگر جنبش

كارگری از نظر آگاهى تئوريک منسجم و در پراكسيس سياسى موفق باشد ،پيداست

كه مىتواند دولت مورد نظر خود را نيز به وجود بياورد و آنرا مكلف به اهداف خود

سازد .به اين صورت كه دولت به صورت نهادی مختص برای دوران گذار به

سوسياليسم قانونمند شود .برای نمونه دولت مكلف شود كه انسان را به عنوان سوژهی

١٨٩

١٩٠

آگاهى تئوريک طبقهی حاكم است كه طبقهی كارگر تبديل سوژهی خودآگاه جهت
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صورت دميروژ نقش خالق جهان واقعى را ايفا مىكند ،نزد انگلس اين "قدرت ماده"

است كه واقعيت را به وجود مىآورد .به اين ترتيب ،انگلس در تصور خود به يک
قانون به اصطﻼح جهانشمول و ابژكتيو دست مىيابد كه آنرا "ماترياليسم ديالكتيكى"

مىنامد .به اين معنى كه تمامى اشكال هستى تحت تأثير اين قانون كلى قرار دارند كه

انگاری مانند داروينيسم ،اشكال پستتر و ضعيفتر همواره منهدم مىشوند و طبق

دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم
"خودآگاهى" در انديشهی سياسى كارل ماركس

١

قانون بقا اشكال متكاملتر به وجود مىآيند .از آنجا كه ما در طبيعت ناب با حضور

انسان ،يعنى با حضور سوژهی درونذاتى سر و كار نداريم ،در نتيجه پيداست كه انتقال

يک چنين قانون به اصطﻼح جهانشمول و ابژكتيو از حركت ماده به جامعهی انسانى ،به
معنى سلب اراده ،استقﻼل و آزادی انسانها است كه البته در تداوم اديان ديگر قرار

مىگيرد.

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى محصول يک سری تحوﻻت متديک و كشفيات تئوريک

است كه ماركس اصول آنرا از سال  ١٨٣٧تا  ١٨٤٥ميﻼدی متكامل كرد .اين دوران
از زمان تحصيل وی در برلين آغاز مىشود و تا تدوين كتاب "ايدئولوژی آلمانى" با

همكاری فريدريش انگلس ادامه مىيابد .به اين ترتيب ،روند تكامل تئوری انتقادی و

بنابراين ما اينجا با "ماترياليسم" متافيزيكى مواجه هستيم كه البته موجوديت "جهان

انقﻼبى ماركس كه با نقد "آگاهى وارونه" آغاز شده بود ،به نقد درونذاتى از كليت

نقشى را مىتواند ايفا كند كه قدرت ماده به وی ديكته مىكند .يعنى ما اينجا از يک

صورت "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى ،متدولوژی تحليل و رابطهی تئوری با

وارونه" را موجه مىكند .به اين صورت كه انگلس مدعى مىشود كه سوژه تنها آن

متضاد جامعهی بورژوايى ،يعنى نقد "جهان وارونه" انجاميد .در اين ارتباط ديالكتيک به

طرف ،با "ماترياليسم ديالكتيكى" به صورت يک قانون جهانشمول و ابژكتيو سر و كار

پراكسيس يک نقش اساسى داشت .از آنجا كه ماركس شرط هرگونه نقدی را نقد

تاريخ فرماسيونهای اجتماعى مىشود كه البته تحت تأثير "ماترياليسم ديالكتيكى" قرار

چيزهای مشخص و موضوعهای به خصوص مفاهيم نامناسب و كلى استفاده مىشدند.

كه فرماسيونهای اجتماعى به ترتيب جوامع اشتراكى ،بردهداری ،فئوداليسم ،سرمايه-

مىشويم كه از يک وضعيت درونذاتى و پراكسيس مشخص ،مفاهيم استعﻼئى و مجرد

داريم و از طرف ديگر ،با "ماترياليسم تاريخى" مواجه هستيم كه انگاری مختص به

دين مىدانست ،در نتيجه بسيار حساس و انتقادی واكنش نشان مىداد ،زمانى كه برای

دارد .از اين منظر ،هيچ راه گريزی و يا راه حل ديگری برای سوژه وجود ندارد .انگاری

اما ما با اين روش غير ماركسى مشخصاً در ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مواجه

داری ،سوسياليسم و كمونيسم پشت سر يكديگر و كامﻼً منطقى قرار گرفتهاند و هر

را متكامل مىكند .به بيان ديگر ،ما اينجا با توجيه همان "جهان وارونه" مواجه مىشويم

كسى كه خواهان استقرار سوسياليسم است ،بايد به اجبار به قدرت به اصطﻼح
جهانشمول و ابژكتيو ماده تن دهد و از اين داﻻنهای اقتصادی عبور كند .به بيان ديگر،

فعاليت سوژه اينجا تنها به اين موضوع محدود مىشود كه خودش مجری اين حركت
مادی شده و روند آنرا جهت رهايى خويش تشديد كند.

به اين ترتيب ،از موضوع خودآگاهى سوژه و ضرورت نقد ايدئولوژی طبقهی حاكم

صرف نظر و با عدول از ديالكتيک تئوری انتقادی و عملگرا با پراكسيس آگاه و انقﻼبى

نزد ماركس ،زمينهی يک ائتﻼف سياسى با بورژوازی ملى جهت تحقق سياست توسعه-

كه ماركس تئوری انتقادی و عملگرای خود را جهت دگرگونى آگاه و انقﻼبى آن
متكامل كرده بود.

ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با استناد به خطای فلسفى انگلس كه "حركت ماده" را

جايگزين "حركت ايده" هگل كرده است ،توجيه مىشود .در حالى كه در فلسفهی ايده-

آليستى هگل اين "ايدهی مطلق" ،يعنى قدرت مفهوم است كه واقعيت را مىسازد و به
١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "هلنيسم و انديشيدن انتقادی" كه از طريق "پژوهش جنبشهای
اجتماعى ايران" در تاريخ  ٢٢سپتامبر  ٢٠١٣در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.

١٩٤
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برنامهريزی شده است .به بيان ديگر ،ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از

ی اقتصادی و تكامل زيربنا به وجود مىآيد .ما اينجا تنها با يک تصميم سياسى و

موجوديت يک سوژهی درونذاتى گزارش مىدهد كه به صورت نافى جامعهی

توجيه ايدئولوژيک مواجه هستيم كه تمامى جريانهای ماركسيست ـ لنينيست را الزاماً

مىشود ،زيرا دولت از طريق قوای مجريه از ايدئولوژی و فلسفهی حق بورژوايى

امپرياليستى و رشد نيروهای مولد جهت تشكيل سوسياليسم است .بنابراين تحت تأثير

بورژوايى و در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مىرسد و سرانجام با دولت درگير
پاسداری مىكند .پيداست كه اينجا ائتﻼف جريانهای ماركسيست ـ لنينيست با

بورژوازی ملى برای آنها اسباب دردسر مىشود و آنها را به سوی سركوب جنبش
كارگری و توجيه جامعهی طبقاتى مىراند.

البته ماركس اصول ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را پس از فراروی از فلسفهی
ماترياليستى فويرباخ متكامل كرد .اما تمامى ابعاد تئوری انتقادی و انقﻼبى وی رفته

رفته و در آثار ماقبل وی متكامل شدهاند .طرح اين موضوع به خصوص از اين بابت
ضروری است زيرا ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به آثار اين دوران ماركس انگ

ايدهآليستى مىزند و وی را تحت عنوان "ماركس جوان" ليبرال مىخواند .به اين ترتيب

از يک طرف ،بازگشت به دوران ماقبل از مدرنيته هموار و دفاع از ارتجاعىترين

جريانهای سياسى و پيروی از خط حكومتهای اسﻼمى ممكن مىگردد .از طرف ديگر،

به بورژوازی ملى پيوند مىدهد كه البته بهانهی همهی آنها ضرورت مبارزهی ضد
يک چنين ايدئولوژی است كه جريانهای ماركسيست ـ لنينيست به يک فلسفهی
عملى نيز دست مىيابند كه آنها را محق به مصادرهی جنبش كارگری جهت پيروی از

اهداف حزبى خود مىكند .به اين صورت كه تنها شرط تحقق سوسياليسم تن دادن به
يک رهبری واحد حزبى است كه از طريق حزب پيشتاز پرولتاريا مجری تشديد اين
حركت مادی مىشود .محصول اين فلسفهی عملى همان پراكسيس سياسى است كه ما

تحت نام استالينيسم در تاريخ تجربه كردهايم كه البته با استناد به سوسيال داروينيسم،
يعنى نوعى از فاشيسم توجيه مىشود .با وجودی كه تروتسكيستها منتقد استالينيسم

هستند ،اما نزاع آنها فقط محدود به رقابتهای جناحى جهت كسب قدرت سياسى و
مقام رهبری مىشود ،زيرا فلسفهی عملى آنها نيز مانند جريانهای مائوئيستى يک

سرچشمهی مشترک تئوريک در بلشويسم دارد.

خطای فلسفى انگلس متأخر ،يعنى جايگزينى "حركت ماده" به جای "حركت ايدهی"

از اين منظر دين ،فلسفه و ايدئولوژی تنها ظواهر بدون تأثير جامعهی طبقاتى محسوب

ممكن مىشود .سپس جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است كه در تدام ايدهآليسم

تاريخ و با تكامل زيربنا خود به خود در هم فرو مىريزند .به بيان ديگر ،در حالى كه

طبقاتى مستقل و در تدام اشكال دينى توجيه مىكند.

مسئلهی حاشيهای مىپندارد و اصوﻻً در نقد دين ،فلسفه و ايدئولوژی طبقهی حاكم

هگلى پوشيده و تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهآليسم در شكل يک ايدئولوژی

هگلى فلسفهی عملى تمامى جريانهای ماركسيست ـ لنينيست را از پراكسيس نبرد
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 استعﻼئى كه وی
تحت تأثير مباحث هگلىهای جوان و در پيروی از انسانشناسى مجرد فويرباخ دچارش

بود ،كامﻼً درست و قابل رجوع مىداند ١.از جمله بايد از رسالهی دكترای ماركس ياد
١

Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche Ideologe, in: MEW, Bd. ٣, Berlin
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مىشوند كه انگاری در يک حركت به اصطﻼح ابژكتيو و اجتنابناپذير ماترياليستى از

ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با اتكا به زيربنای اقتصادی موضوع روبنا را يک
شركت نمىكند ،ليكن نزد ماركس آگاهى تئوريک بورژوايى منسوب به پراكسيس

سياسى همان جامعهی طبقاتى مىشود كه جهت بقای خود اشكال متنوع ايدئولوژيک را

به وجود مىآورد .به اين صورت كه انسانها همراه با دگرگونى ماترياليستى در جامعه-
ی بورژوايى همواره نيازهای مادی و معنوی نوينى را به بار مىآورند و از اين بابت،

تداوم اوضاع موجود را برابر با زوال اجتماعى مىبينند و پيداست كه جهت دگرگونى

آن فعال مىشوند .از آنجا كه دگرگونى اوضاع موجود با منافع مادی و حقوق ويژهی

طبقهی حاكم تﻼقى مىكند ،در نتيجه جامعهی بورژوايى به دليل تضادهای درونذاتى
خود نافى اش را نيز به همراه دارد .پيداست كه اينجا نيز پراكسيس نبرد طبقاتى

١٩٦

١٩٥

جامعهی بورژوايى بوده و هم برای تحقق آن حق مقاومت ،يعنى تشكيل ديكتاتوری را

كرد كه وی آنجا در نقد آكوموداتسيون هگلى و با استناد به فلسفهی طبيعى اپيكور

نيز مجاز مىشمرده است؟

در اين دوران نظريهپرداز عالىرتبهی علم حقوق بدون ترديد هگل بود .از آنجا كه

انگيزهی فلسفى وی بازتاب ايدهآليستى تجربيات انقﻼب فرانسه است ،در نتيجه وی
ميان "قلمرو ابژكتيو" و "قلمرو سوبژكتيو" تميز مىدهد .در حالى كه "قلمرو ابژكتيو" از

اوضاع موجود و آن آشفتگى سياسى گزارش مىدهد كه فرانسه در دوران انقﻼب

دچارش شده بود" ،قلمرو سوبژكتيو" ذهنيت و روحيهی انقﻼب فرانسه را در خود ادغام

مىسازد كه از وقايع ناگوار آن برای كشور عقب افتادهی پروس ممانعت كند .نقطهی

عزيمت فلسفهی هگل مفهوم "گوهر" ١است كه وی آنرا از فلسفهی دينى اسپينوزا وام
مىگيرد .در اين ارتباط وی در كتاب "علم منطق" از مفهوم "روح گوهری" ٢نيز سخن
مىراند كه به شرح زير به معنى "واقعيت" و "امكان" است:

رابطهی دين با فلسفه را قطع و مفهوم واقعى "خودآگاهى" را به عنوان ماهيت

ماترياليستى انسان متكامل مىكند .مسئلهی عمدهی ماركس اينجا آن انسانى است كه

در تداوم تاريخ ملتهای مدرن رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه كرده و

اين جهانى شده است و پيداست كه يک چنين انسانى قادر است كه با رجوع به خرد
خود آن نظمى را به وجود بياورد كه مورد نظرش است .از اين بابت ماركس همواره
كامﻼً جانبدار وارد كارزار سياسى مىشود و قاطعانه از موضع انسان آزاد ،آگاه ،صاحب

اراده ،مستقل و خردمند مطالبات خود را مطرح مىكند .برای نمونه وی در دوران

روزنامهنگاری جانب تشكيل "كانون انسانهای خردگرا و عرفى" را مىگيرد و در برابر

سانسور دولتى خواهان مقاومت و تحقق "ديكتاتوری مطبوعات آزاد ملى" مىشود .به
همين منوال ما در نوشتههای متأخر ماركس مىيابيم كه ايشان از "همكاری آزاد

كارگران" و نظام شورائى جانبداری مىكند و در برابر قدرت سركوب دولت بورژوايى و

«گوهر آن چيز مطلق است ،آن وجود فىنفسه و برای خود واقعى است ـ فىنفسه به

تهاجم قوای ضد انقﻼبى ،خواهان مقاومت و تشكيل "ديكتاتوری پرولتاريا" مىشود .به

را در بر دارد؛ برای خود ،يعنى اين يكسانى به صورت قدرت مطلق يا اصوﻻً نفى

توتاليتر در اشكال استالينيستى ،مائوئيستى و پولپتيستى ،بلكه به معنى حق مقاوت و

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند" ،گوهر" به تعريف هگل از يک كليت

خود ترديدی نشان نمىدهد و همواره جانبدار و با عزم راسخ مواضع اين جهانى انسان-

صورت يكسانى سادهی امكان و واقعيت ،يعنى ماهيتى مطلق كه تمامى واقعيت و امكان
معطوف به خود است».

٣

بحران زده گزارش مىدهد كه با وجود واقعيت متضاد ،نفى خود و امكان دگرگونى را
نيز در بطن خود مىپرورد ٤.هگل با رجوع به "اوضاع موجود" از "گوهر گنديده" ١نيز
١

Substanz
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
البته هگل در "پديدار شناسى روح" از "گوهر" به معنى "ماهيت و هدف كلى" نيز سخن مىراند.
Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie des Geistes, in:
Jubiläumsausgabe in ٢٠ Bände, Bd. ٣, Hermann Glockner (Hg.), Stuttgart/Bad Connstatt,
S. ٣٣٩
 ٤اما اين مىتواند به اين معنى هم باشد كه تا كنون فقط آن چيزی واقعيت يافته است كه امكانش بوده است.
پيداست كه اينجا فلسفهی ايدهآليستى هگل يک شكل توجيهى به خود مىگيرد.
٢

بيان ديگر ،استفادهی ماركس از مفهوم "ديكتاتوری" نه به معنى استقرار يک نظام

ديكتهی اهداف انسانى بر حاكميت غير مردمى است .از اين بابت ماركس اصوﻻً به
ها را مطرح مىكند .يكى ديگر از هواداران جانبداری هگل است كه با استناد به خرد
سرسختانه از دولت بورژوايى ،مناسبات طبقاتى ،زندگى عرفى و همچنين قوانين مصوبه

دفاع مىكند .برای نمونه وی در دانشنامهی خود مدعى مىشود كه حتا يک قاضى هم
بايد جانبدار باشد ،منتها وی بايد جانب حق ،يعنى قوانين جامعهی بورژوايى را بگيرد.

١

پرسش اين نوشته نيز مربوط به همين موضوع مىشود .به اين معنى كه ماركس جانب

كدام حق و كدام قانون را مىگيرد كه هم به نظرش فراتر از حق و قانون معمول
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

١٩٨

١٩٧

مفهوم نزد هگل چگونه موجه مىشود؟ ما پاسخ اين پرسشها را به شرح زير در كتاب

سخن مىراند كه بر آن روح )افكار عمومى( كه منجر به انحطاط اجتماعى مىشود،

"علم منطق" هگل مىيابيم:

«مفهوم ،تا آن جايى به يک چنين موجوديتى شكوفا مىشود كه بشخصه آزاد است ،چيز

ديگری نيست به غير از من يا خودآگاهى ناب ،اما من ،اين اولين خود ناب ،معطوف به
وحدت خود با خويشتن شده است .آن اين گونه عموميت است؛ وحدتى كه تنها از
طريق آن رفتار نفىكننده به صورت تجريد ظاهر مىشود ،وحدت با خود است .بعداً

من همچنين خود بدون واسطه به صورت نفىكننده به خويشتن معطوف مىشود ،انفراد،
تعيين مطلق وجود كه خود را در برابر ديگری قرار مىدهد و مجزا مىسازد؛ شخصيت
١
فردی».
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،از آنجا كه نزد هگل موضوع خودآگاهى
مربوط به خود سوژه مىشود ،در نتيجه سوژه هم آزاد ،مختار و محق است كه با رجوع

به آگاهى خود از انحطاط ،اراده به تكامل مفاهيم ايدهآليستى كند .البته هگل تكامل
مفهوم را با "ايدهی خير" جهت تشكيل "اوضاع مطلوب" توجيه مىكند كه البته بحث

پيرامون آن مربوط به فلسفهی اخﻼق وی مىشود.

٢

بنابراين در فلسفهی ايدهآليستى هگل واقعيت به صورت سوبژكتيو متفكر مىشود و اين

سوژهی شناسا است كه در روند شناخت خود واقعيت ديگری را تحت نام روح و به
صورت ايدهآل مىآفريند .پيداست كه اينجا سوژه از يک طرف ،نسبت به ابژه متعهد
مىماند ،زيرا بر ضرورت و امكان دگرگونى "گوهر" تأكيد مىكند و به صورت يک

هدف ايدهآليستى به سوی دگرگونى واقعيت ابژكتيو نشانه مىگيرد .اما سوژه از طرف

ديگر ،از وابستگى خود به واقعيت ابژكتيو نيز فرا مىرود ،زيرا فراروی از "اوضاع
موجود" نه در واقعيت ابژكتيو ،بلكه به صورت يک حركت فكری متحقق مىگردد.

انگشت بگذارد .به نظر وی آگاهى از اين انحطاط از طريق خردمند و به صورت ايده-

آليستى به وجود مىآيد .به اين معنى كه سوژه از طريق "ندای درونى" از وقوع انحطاط
آگاه و به سوی تفكر آزاد رانده مىشود .مصداق فلسفهی ايدهآليستى هگل جنگ پلئونى

در يونان باستان است .از اين پس ،خردمند )سوژهی شناسا( از "گوهر" مستقل مىشود

و با استفاده از تفكر آزاد" ،روح سوبژكتيو" ٢را در تقابل با "روح گوهری" به شرح زير
متكامل مىكند:

«اگر قرار است كه فلسفه نزد يک ملت به پيش بيايد ،اين چنين بايد يک برش در
جهان واقعى اتفاق افتاده باشد .فلسفه سپس آشتى انحطاطى است كه تفكر را آغاز

كرده؛ اين آشتى در جهان ايدهآل رخ مىدهد ،يعنى در جهان ذهنيت كه انسان به آن
مىگريزد ،اگر كه جهان مادی وی را ديگر راضى نسازد .فلسفه با سقوط يک جهان

واقعى آغاز مىشود».

٣

بنابراين ما نزد هگل با يک جهان واقعى سر و كار داريم كه مواجه با خطر انحطاط
است .اين جهان واقعى حامل يک "روح گوهری" ،يعنى يک نوعى از آگاهى است كه
منجر به انحطاط مىشود .اينجا موضوع فلسفهی هگل "خودآگاهى" ،يعنى فراروی ايده-

آليستى از همين آگاهى موجود و معمول است .اين فراروی از طريق تكامل مفاهيم

ايدهآليستى ممكن مىگردد كه رابطهی واقعيت )اوضاع موجود( با فلسفه )اوضاع
مطلوب( را به وجود مىآورد .به بيان ديگر ،هگل از طريق تكامل مفاهيم ايدهآليستى ،از

يک طرف بر ضرورت دگرگونى و از طرف ديگر ،بر امكان دگرگونى "گوهر" تأكيد
مىكند .اينجا پرسشهای متعددی طرح مىشوند :مفهوم در فلسفهی ايدهآليستى هگل
چگونه به وجود مىآيد؟ رابطهی مفهوم ايدهآليستى با واقعيت ابژكتيو چيست و تكامل

افزون بر اينها ،از آنجا كه سوژه شناسا خود را به صورت ايدهآل بيان مىكند ،در
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. ٢١٠, ٢٦٩

١

Verdorbener Substanz
Subjektiver Geist
٣
Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Vorlesungen über die Geschichte der
Philosophie, ٣ Bände, in: Jubiläumsausgabe in: ٢٠ Bände, Bd. ١٧ - ١٩, Hermann
Glockner (Hg.), Stutgart/Bad Connstatt, Bd. I, S. ١٥١
٢

٢٠٠

١٩٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ديالكتيک "گوهر" و سوژه از اين واقعيت

نتيجه اين نوع از "خودآگاهى" يک شكل انفرادی به خود مىگيرد .به بيان ديگر ،سوژه-

كه به گذشته تعلق دارد ،قرار گرفته و در نتيجه با خطر انحطاط مواجه است .محصول

البته با واقعيت ابژكتيو مغاير و به گفتهی خود هگل جنجالى و مثبتگرا است .بنابراين

عزيمت مىكند كه "اوضاع موجود" تحت تأثير يک "روح گوهری" و يا نوعى از آگاهى

انحطاط استقﻼل خردمند )سوژهی شناسا( از "گوهر" است كه البته از طريق "ندای

درونى" و پس از نفى خردمند "روح گوهری" به وجود مىآيد .سپس "خودآگاهى"

انفرادی سوژه است كه البته از طريق تكامل مفاهيم ايدهآليستى و با استناد به خرد و

ضرورت فعاليت خير موجه مىشود ١.شرط دگرگونى "اوضاع موجود" نزد هگل تعميم
مفاهيم ايدهآليستى است .به اين صورت كه "خودآگاهى" انفرادی سوژهی شناسا تبديل

به روح ملت مىشود و "من سوژه" را به "ما سوژه" در مىآورد و از اين پس است كه
قدرت مفهوم "اوضاع موجود" را به "اوضاع مطلوب" دگرگون مىسازد ٢.البته هگل از

"خودآگاهى" سوژه به صورت روح نامتناهى نيز سخن مىراند كه به نظر وی افراطى
نيست ،ميانهرو و عرفى عمل مىكند .به بيان ديگر ،هگل بر ديالكتيک تئوری با

پراكسيس اشراف دارد و از اين رو است كه در برابر ايدهآليسم مسخره نيز موضع مى-
گيرد .ايدهآليسم مسخره نزد وی به اين معنى است كه كسى فكر كند ،چون چيزی را
متفكر شده ،پس آن هم واقعيت يافته است.

از آنجا كه فلسفهی ايدهآليستى هگل نه موضوعيتيافته و نه نتايج آن در واقعيت

مشاهده مىشود ،در نتيجه وی جهت مصداق فلسفهی خويش از يک سو ،به توليد هنر

و به حوزهی زيبايىشناسى مىگريزد .به اين صورت كه سوژه )هنرمند( ،ابژه )فلز و
چوب( را دگرگون مىسازد و از طريق "ايدهی عملى" به ابژه يک شكل و ماهيت نوين
مىبخشد .در حالى كه ابژه در يک پيكر نو حبس مىشود ،سوژه از طريق تحقق ايدهی

خويش رها مىگردد ٣.هگل از سوی ديگر ،كمبود تجربى فلسفهی ايدهآليستى خود را از

طريق تاريخ و روانشناسى اجتماعى ظاهراً حل و فصل مىكند .به اين صورت كه وی
١

Vgl. Hegel, System der Philosophie I, S. ١٨٤f. (§§٧٩, ٨٠, ٨١, ٨٢f.), 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.

ی شناسا يک "واقعيت سوبژكتيو" را به صورت روح و يا ذهنيت خود مىآفريند كه
هگل تناقض ميان ماهيت با مفهوم را انكار نمىكند ،زيرا به نظر وی نخست اين انديشه

است كه بايد به وجود بيايد و تحت تأثير آن است كه واقعيت ابژكتيو دگرگون مى-
گردد.

به بيان ديگر ،در برابر آگاهى معمول )افكار عمومى( و يا "روح گوهری" بايد نخست

نوعى از "خودآگاهى" انفرادی به وجود بيايد كه بر امكان و ضرورت دگرگونى "گوهر"
تأكيد كند .پيداست كه اينجا با وجودی كه سوژه همچون گذشته نسبت به ابژه متعهد
است ،يعنى مىخواهد آن را دگرگون سازد ،اما ديگر امكانى برای درک تضاد و عوامل

درونذاتى تضاد ندارد ،زيرا آشتى و وحدت مورد نظر هگل نه در واقعيت ابژكتيو ،بلكه

به صورت روح و در ذهنيت سوژه ،يعنى در "واقعيت سوبژكتيو" به وجود مىآيد .ما

اينجا با عواقب آپريوريسم در فلسفهی ايدهآليستى هگل نيز مواجه مىشويم ،زيرا وی
جامعهی آشتىيافتهی مورد نظر خود را بدون شواهد ابژكتيو و تنها به صورت يک

حركت منطقى از تفكر متكامل مىكند .به اين ترتيب ،هگل ديالكتيک"خودآگاهى" ايده-

آليستى سوژه با "گوهر" را متكامل مىكند كه ما مضمون آنرا در كتاب "پديدارشناسى

روح" وی نيز به شرح زير مىيابيم:

«گوهر به عنوان ماهيت و هدف كلى با خود به صورت واقعيت تكى روبرو مىگردد؛
ميانهی نامتناهى خودآگاهى است كه فىنفسه وحدت واقعيت خويش با واقعيت گوهر

كه اكنون برای خود مىگردد ،يعنى ماهيت كلى و واقعيت تكىاش را متحد مىسازد،

واقعيت تكى را به سوی ماهيت كلى ارتقا مىدهد ،و عرفى رفتار مىكند ،و ماهيت كلى
را به سوی اين واقعيت تكى تنزل مىدهد ،و هدف ،يعنى وحدت را تنها گوهر متفكر

شده به انجام مىرساند؛ خودآگاهى اتحاد خويش با گوهر را به صورت حاصل فعاليت-
١
اش و از اين رو به صورت واقعيت به وجود مىآورد».

Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie … ebd., S. ٣٣٩

١

٢٠٢

٢٠١

كرده است .يعنى زمانى كه برای اثبات خدا از شواهد طبيعى استفاده مىشود ،در نتيجه

به صورت تقليلگرا تاريخ فلسفه را مدون مىسازد .از جمله بايد از وقوع انقﻼب فرانسه

تمامى حوادث طبيعى )سيل ،زلزله ،آفت نباتى و بيماریهای مسری( نيز به ارادهی خدا

نسبت داده مىشود .هگل اما نه انگيزهی اثبات وجود خدا را دارد و نه اصوﻻً اين كار را
ضروری مىشمارد .برای وی دين و فلسفه دو بعد متفاوت از ايده هستند .پيداست كه

از اين منظر خرد يک خلط متضاد به خود مىگيرد ،زيرا از يک طرف ،هم ايمان و هم
انديشه ،هم دينى و هم دنيوی است و از طرف ديگر ،فلسفه كه درونذاتى است ،نه با

برش ،بلكه در تداوم اشكال استعﻼئى قرار مىگيرد .به اين ترتيب ،نه ديگر گسستى
ميان طبيعت با ماورایطبيعت )متافيزيک( مشاهده و نه فلسفه از طريق قطع رابطه با

دين متكامل مىشود .به بيان ديگر ،فلسفهی ايدهآليستى هگل در امتداد دين متكامل و
به شرح زير منجر به آكوموداتسيون مىشود:

«بنابراين خدا در فلسفهی نوين يک نقش به مراتب بزرگتر از نوع قديمى آن بازی
مىكند .در نوع نوين آن درخواست اصلى فهميدن ،يعنى تقابل مطلق حاكم ميان تفكر و

وجود است .تا آن اندازه كه تفكر به پيش مىرود ،تا آن اندازه كهكشان وجود دارد:

آنجا كه فهميدن خاتمه مىيابد ،كهكشان پايان مىگيرد و خدا آغاز مىشود ،تا جايى
كه كهكشان حتا به جای خدا گرفته مىشود .از طريق فهميدن ،خدا شر شده ،زيرا به

انتها پايين كشيده شده است .از چيزهای معينى عزيمت مىشود كه اين و آن را

ضروری مىشمارد ،اما ما وحدت اين ابعاد را نمىفهميم :آنها بعداً به خدا محول مى-

شود .بنابراين خدا هم زمان جوب فساد است كه در آن تمامى تضادها با هم جريان
مىيابند».

١

پيداست زمانى كه فلسفه از تكامل و در امتداد دين به وجود مىآيد ،زمانى كه دين و
فلسفه به صورت دو بعد متفاوت ايده در نظر گرفته شوند و زمانى كه خرد جوانب

دينى و دنيوی به خود مىگيرد ،در نتيجه فلسفهی ايدهآليستى هگل نيز به توجيه و
جانبداری از "اوضاع موجود" روی مىآورد .ما اين جوانب را به كرات در آثار هگل

مىيابيم كه انگاری به صورت قانون مدون شدهاند .برای نمونه هگل مدعى مىشود:

"آن چه خردمند است ،واقعيت است و آن چه واقعيت است ،خردمند است ".وی
Ebd., S. ٤٧٢

١

ياد كرد كه انگاری به اين شرح از طريق قدرت مفهوم به وجود آمده است:

«اين انرژی شگفت انگيز و قدرت مفهوم در برابر وجود ،در برابر ايمان ،در برابر همهی
قدرت اتوريتهی هزار ساله قابل تقدير است .آن روحيهی عجيب است ،روحيهی
احساس عميقترين خشم در برابر تمامى چيزهای رايج ،آن چيزی كه نسبت به

خودآگاهى يک ماهيت بيگانه است و مىخواهد هم بدون آن بوده باشد ،در جايى كه

خودآگاهى ،خويشتن را نمىيابد؛ ـ يک اطمينان از واقعيت و خرد وجود دارد كه

خودآگاهى با تمام جهان روشنفكر به مبارزه بر مىخيزد و از انهدام آن مطمئن است.
آن پيش داوری همه را منهدم كرد و پيروز شد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد هگل تمامى تاريخ ماترياليستى كه ما

در تكامل متفاوت شهر از روستا ،جنگهای متعدد و طوﻻنى بورژوازی با قوای فئودالى

و تشكيل و سقوط دولتها مىشناسيم ،در اينجا حذف مىشود .به اين دليل كه برای
هگل اصوﻻً تاريخ به معنى تاريخ تكامل "روح جهان" ،يعنى تاريخ تفكر است .بنابراين
اتفاقى نيست كه فلسفهی ايدهآليستى وی با مفاهيمى مانند "روح"" ،ذهنيت" و "ايدهی
خير" متكامل و موجه مىشود و از آنجا كه سوژهگرا است ،در نتيجه اقدام به آشتى

ظاهری دين با فلسفه مىكند .البته هگل نه تنها از اين مسئله آگاه است ،بلكه اصوﻻً

هدف و انگيزهی نهايى فلسفه را آشتى تفكر مىداند كه نزد وی به معنى آشتى مفهوم با

واقعيت ،آشتى ايمان با انديشه و توجيه خدای واقعى است كه وی آنرا نيز "ايدهی
مطلق" ،يعنى دميروژ مىنامد.

٢

پيداست كه از اين منظر ،هم خدای كليسايى كه از طريق دگمهای دينى موجه مىشود

و هم "دين مثبت" كه از طريق شواهد طبيعى انگيزهی اثبات وجود خدا را دارد ،مردود
مىشوند .در حالى كه هگل شكل كليسايى اثبات خدا را "غيرواقعى"" ،متناهى"" ،دروغ"

و "تجريد پوچى" مىنامد" ،دين مثبت" را متهم مىكند كه خدا را تبديل به جوب فساد
١

Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Vorlesungen über die Geschichte der
Philosophie, ٣ Bände, in: Jubiläumsausgabe in: ٢٠ Bände, Bd. ١٧ - ١٩, Hermann
Glockner (Hg.), Stutgart/Bad Connstatt, Bd. III, S. ٥١٠
٢
Vgl., ebd., S. ٦٨٤

٢٠٤
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وی با رجوع به تجربه ،يعنى همان "گوهر گنديده" ،يعنى همان واقعيتى كه خودش از

دولت را "گوهر خودآگاه و عرفى" و يک تشكل "خردمند و اين جهانى" مىخواند،

)وضعيت دولت پروس( وجود دارد و نه تكامل مفاهيم ايدهآليستى ،جنجالى و مثبتگرا

خدا" تفسير مىكند ،رابطهی خدا با انسان را به صورت "خدا هست ،چون من هستم.

آن ناراضى و به جهان ايدهآل خود گريخته است ،نه امكان توجيه "اوضاع موجود"

ممكن مىشود .بنابراين پيداست كه چرا هگل با وجودی كه نقش اپيكور را در تقدس-

زدايى از طبيعت و مبارزه با خرافات تقدير مىكند ،اما از يک طرف ،فلسفهی طبيعى

وی را "سطحى"" ،بدوی"" ،كوتاه"" ،اختياری"" ،خستهكننده"" ،مبهم"" ،بىمحتوا"" ،بدون
تفكر" و "بدون اهداف جنجالى" مىخواند و از طرف ديگر ،مدعى مىشود كه تئوری
شناختشناسى اپيكور يک "تشريح تيره" است ١.و مشخصاً در همينجا است كه
ماركس در رسالهی دكترايش به هگل اعتراض مىكند .وی در نقد تاريخ فلسفهی هگل

بر اين نكته انگشت مىگذارد كه اگر قرار بر اين باشد كه هر چيزی را كه ما نمى-
فهميم ،انكار كنيم و كنار بگذاريم ،بعداً نه ديگر با تاريخ فلسفه ،بلكه با يک "تابلوی

پاکشده" سر و كار داريم .رجوع ماركس به اپيكور به اين دليل بود كه وی بر خﻼف

ديگر هگلىهای جوان به زودی فهميد كه نقد فلسفهی ايدهآليستى هگل فقط از طريق

فلسفهی طبيعى و با رجوع به تجربه امكان پذير است .ماركس اين موضوع را در نامه-

ای با پدرش به اين شرح در ميان مىگذارد كه مىخواهد منشأ ايده را در واقعيت
جستجو كند.

٢

١

ماهيت تاريخ الهيات را به "تاريخ حركت خدا به سوی انسانها و انسانها به سوی
من هستم ،پس خدا هست ".موجه مىكند.

٢

به بيان ديگر ،ما ديگر با دين و دولت سر و كار نداريم كه قرنهای متمادی انسانها را
به بندگى كشيدهاند ،بلكه اين نتيجهی خرد خود بشر بوده است كه اين اوضاع را به

وجود آورده است و اين اوضاع نتيجهی ضرورت و امكانى بوده كه وجود داشته اند.
زمانى هم كه "گوهر" با خطر انحطاط روبرو مىشود ،ايدهی دگرگونى آن از طريق

خردمند و مفاهيم ايدهآليستى به وجود مىآيد ،تبديل به روح ملت مىشود و واقعيت را
دگرگون مىسازد .به اين ترتيب ،هگل ظاهراً موفق مىشود كه "ايدهی مطلق" را
جايگزين "روح مطلق" مسيحيان كند .در حالى كه روحالقدوس يک خدای استعﻼئى و

ماورایطبيعى است ،ليكن "ايدهی مطلق" هگلى يک آفرينندهی درونذاتى است كه
منسوب به خرد سوژهی شناسا ،يعنى طبيعت اين جهانى مىشود .اينجا ديگر روشن

نيست كه اين خدا است كه انسان را آفريده و يا اين انسان است كه از طريق تصور

خدای مورد نظر خود را مىآفريند .در حالى كه خدای مسيحيان از طريق دگمهای

دينى و يا با رجوع به علوم طبيعى موجه مىشود ،فلسفهی ايدهآليستى هگل از يک

البته ماركس با هگل توافق نظر داشت كه ماترياليسم اپيكور ،استوا و اسكپسيس

جهانبينى گزارش مىدهد كه نه از طريق تقديس ،بلكه از طريق تفكر و علم منطق

استوا و اسكپسيس قرار مىدهد و وی را "بزرگترين روشنگر يونانى" مىخواند .به اين

مىگردد .پيداست كه از اين منظر ،دين ديگر يک ابزار حكومتى و محصول فعاليت

"فلسفههای خودآگاهى" هستند .منتها با اين تفاوت كه ماركس فلسفهی اپيكور را فرای
دليل كه اپيكور نه مانند استوا تحت تأثير اسطوره بود و به تخيﻼت روی مىآورد ٣و نه
مانند اسكپسيس به جهان محسوس پاسخهای غيرضروری مىداد .ماركس همچنين
١

Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Vorlesungen über die Geschichte der
Philosophie … ebd., Bd. II, S. ٤٨٢-٥١٣
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

توجيه و قابل دفاع مىشود .بنابراين در فلسفهی ايدهآليستى هگل تفكر جايگزين تصور
انسانهای متقلب به شمار نمىرود كه جهت حفاظت از منافع مادی و جايگاه اجتماعى
طبقهی حاكم برپا شده است ،بلكه اشكال متفاوت دينى تنها نشانهی سطح خرد انسانى
در دورانهای مشخص تاريخى هستند.

به اين ترتيب ،هگل از تضاد دين با فلسفه ظاهراً فراروی مىكند و مشخصاً در همينجا

است كه خصومت وی با تجربهگرايى و ماترياليسم نيز عريان مىگردد .به اين معنى كه
١

Vgl. ebd., Bd. I, S. ٣٧١
Vgl. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Bd. I, S. ٢٥٦, ١٢٦, ٢٢٨ und
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx … ebd., S. ١٦٢, ١٥٣
٢
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس بر خﻼف پلوتارش بر اين نكته

شناختشناسى اپيكور را در مقايسه با ارسطو ستايش مىكند ،ارسطو برای ماركس

انگشت مىگذارد كه هراس انسان از خدا نه مانع پليدی ،بلكه مشخصاً منجر به پليدی

دچار "تعصب گوهری" بوده زيرا وی در فقدان دﻻيل فيزيكى به متافيزيک روی مى-
١

وی مىشود .به بيان ديگر ،هراس از خدا انسانها را از انديشه محروم مىسازد و آنها

آورد .در برابر پرنسيپ فلسفهی اپيكور اثبات اين موضوع است كه همه چيز قابل

از آنجا كه انسان تنها از طريق انديشه به هنر دست مىيابد ،در نتيجه ماركس بر اين

كه اپيكور تنها فيلسوف دوران آنتيک بوده كه برای فرد آن زمانى تنها پراكسيس

را در برابر يک قدرت ماورای طبيعى سلب اراده و آزادی مىكند و به انفعال مىكشد.

نكته نيز تأكيد مىكند كه انسان فقط در لحظاتى كه از اين هراس دينى آزاد شده ،به

هنر دست يافته است .ما اينجا با نقش انديشه در تكامل فرهنگ و تمدن انسانى مواجه
مىشويم .به اين صورت كه آثار هنری و دانش زيبايىشناسى معرف تمدنهای متفاوت

هستند و از آنجا كه ماركس هنر را فقط منسوب به انديشه و خﻼقيت انسان مىكند،
در نتيجه هيچگونه نقشى را برای ايمان دينى در تكامل تمدن انسانى قائل نمىشود .به
بيان ديگر ،هنر محصول شوق فردی است كه به نظر ماركس تنها در زمان آسودگى

انسان از هراس قوای ماورای طبيعى به وجود مىآيد .در اين ارتباط ماركس از ماهيت

انسان نيز سخن مىراند .به اين صورت كه انسان نه تنها موجوديت مادی خود را

تضمين مىكند ،بلكه از طريق انديشهی خﻼق و با پيروی از اصلوب زيبايىشناسى به

هنر دست مىيابد و خودش را در محصول هنريش متحقق مىسازد.

به اين ترتيب ،ماركس نتيجه مىگيرد كه انگيزهی واقعى فلسفهی اپيكور تحقق آسودگى
انسان از هراس دينى و اساطير يونانى است و وی مىخواهد اثبات كند كه برای انسان
آزاد و صاحب اراده و همه چيز قابل فهم است .ماركس برای اثبات اين موضوع به

تئوری اخترشناسى و اتميسم اپيكور رجوع مىكند كه به نظر وی مستقيماً از زندگى

واقعى يونانيان باستانى گزارش مىدهند .به بيان ديگر ،تئوریهای مذكور هيچ ارتباطى
با دانش مدرن هستهای و اخترشناسى نداشتهاند و محصول تجربيات خود اپيكور

هستند .ما اينجا با يک "آگاهى تصوری" نزد اپيكور مواجه مىشويم كه ماركس به
شرح زير آنرا برجسته مىكند:

«پديدآمدن ساختها از اتمها ،عقبرانى و جاذبهی آنها پر سر و صدا است .يک نبرد
شلوغ ،يک هيجان دشمنانه كه به صورت كارگاه و آهنگری جهان را مىسازد .جهان در

درون خويش دريده شده است ،در درونىترين جای قلبش اين چنين مغشوش برگزار

٢

تفكر است و هيچ نيازی به متافيزيک نيست .به اين ترتيب ،ماركس نتيجه مىگيرد

ممكنه را جهت تحقق ماهيت انسانى مستدل كرده است .ماركس نوع خودآگاهى اپيكور

را "آگاهى تصوری" مىخواند كه به معنى خلقت جهان از طريق وحدت ذهنيت سوژه با
طبيعت است .به بيان ديگر ،انسان از طريق تفكر و بدون رجوع به متافيزيک ،جهان

واقعى را متصور مىشود.

پيداست كه ماركس برای اين شيوهی شناختشناسى فقط نقش تاريخى قائل است ،زيرا

در اين دوران هم توان خﻼقيت تفكر و تصور بسيار زياد بوده كه البته منجر به فاصلهی

شناخت از واقعيت مىشد و هم علم طبيعت بسيار محدود بود .سپس ماركس "آگاهى

تصوری" اپيكور را در برابر "آگاهى معمولى" قرار مىدهد كه توسط پلوتارش نمايندگى
مىشده است .اين پلوتارش مدعى بود كه آن هراسى كه دين به وجود مىآورد ،مانع

پليدی انسانها مىشود .ماركس اينجا ميان "طبيعت تجربى" )زندگى واقعى انسانها( و

"طبيعت نامتناهى" )انديشهی انسانها( تفاوت مىگذارد و به شرح زير "آگاهى
معمولى" را به بند نقد مىكشد:

«بنابراين از طريق هراس احساسى انسانها از پليدیها محفوظ مىمانند .انگاری كه

]خود[ اين هراس درونذاتى ]نشانهی[ پليدی نيست؟ پس هستهی پليدی تجربى

چيست؟ كه فرد در طبيعت تجربى خويش ،خود را در برابر طبيعت نامتناهىاش بى

اعتنا كند؛ آيا اين به اين معنى نيست كه وی طبيعت نامتناهىاش را از خود محروم
مىسازد .يعنى به صورت سرخوردگى فرد در خود كه در واقعيت مشاهده مىشود ،از

اين رو است كه پلوتارش به يک خدای واقعى خارج از خويش مىنگرد؟»

٣

١

Vgl. ebd., S. ١٢٥
٢
Vgl. ebd., S. ٨٨
٣
Ebd., S. ١١١

٢٠٨

٢٠٧

«بنابراين از خدا تصميم ،يعنى خﻼف برطرف شده است ،و اين مستقيماً يک اصل

مىشود .حتا اشعهی خورشيد كه در اماكن سايهدار مىافتد ،عكسى از اين نبرد نامتناهى

محوری اپيكور است كه از اين رو قاطعانه اين فقدان خﻼف را در انسان هم تئوريک و

هم تجربى در هويت مستقيم وی ،يعنى در احساسات مىيابد ،در خدا به صورت پوچى،
يعنى آسودگى ناب .خدا كه از طريق خلع تصميم به صورت خير معين شده ،پوچى

است»

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا بر اين نكته انگشت مى-

است .انسان مشاهده مىكند كه چگونه اين قدرت كور و مخوف تقدير به خودسری
شخص و فرد تسليم مىشود .اشكال و گوهر را خرد مىكند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،بنا بر اتميسم اپيكور اتمها بدون دخالت

يک قدرت ماورای طبيعى خود سر و به علت خﻼء در حركت هستند ،از طريق قدرت
جاذبه با يكديگر برخورد مىكنند و به عقب رانده و منحرف مىشوند .از آنجا كه

گذارد كه اپيكور با خلع تصميم از خدا ،از آن پليدی كه هراس دينى به وجود مىآورد،

ماركس در اتميسم اپيكور روال زندگى واقعى و تجربيات خود اپيكور را مشاهده مىكند،

پس ،همه چيز قابل تفكر و اسطورهزدايى از طبيعت ممكن مىگردد .به اين صورت كه

"آگاهى معمول" ،خودسر شده ،راهش را از "تعصب گوهری" منحرف كرده و به دين-

رها گشته و با تبديل خدا به پوچى به انديشه و آسودگى ناب دست يافته است .از اين

اپيكور خرد را مختص به طبيعت و قوای ماورای طبيعى )دين و اسطوره( را به شرح زير

به كلى بى اعتبار مىكند:

«همين كه ما طبيعت را به صورت خردمند شناختيم ،وابستگى ما به آن پايان مىيابد.

آن ديگر وحشت آگاهى ما نيست ،و اپيكور مستقيماً شكل آگاهى را در بى واسطهگيش،

يعنى خودبنيادی ،تبديل به شكل طبيعت مىكند .تنها همين كه طبيعت از خرد آگاه به

كلى آزاد مىگردد ،به صورت خرد در خويش نگريسته مىشود ،تماماً در تصاحب خرد

است .همزمان هر واسطهای با طبيعت خود به خود ازخودبيگانگى خرد است».

٢

بنابراين در فلسفهی ماترياليستى اپيكور خرد مختص به طبيعت ،يعنى جهان واقعى مى-

سپس نتيجه مىگيرد كه وی به دليل قدرت تضاد و جاذبهی انديشه و در برخورد با

زدايى و اسطورهزدايى از افكار يونانيان باستانى روی آورده است .ما اينجا با مضمون
همان مفهوم "آگاهى تصوری" مواجه مىشويم كه به نظر ماركس منجر به "خودآگاهى"

اپيكور شده است .بنابراين اتميسم اپيكور مستقيماً با استقﻼل خود وی از دست تقدير و
قوای ماورای طبيعى مرتبط است كه ماركس به شرح زير بر آن انگشت مىگذارد:

«پرنسيپ فلسفه نزد اپيكور اين است كه جهان و تفكر را به صورت قابل فكر و ممكن

اثبات كند؛ اسناد و پرنسيپ وی كه اين موضوع توسط آنها اثبات و به آنها مراجعه
مىشود ،دوباره همان امكان موجود برای خود است كه بيان طبيعى آن اتم و بيان ذهنى

آن اتفاق و خودسری است».

٢

شود .اينجا ماركس دينزدايى و اسطورهزدايى اپيكور را ستايش مىكند .به خصوص به

به بيان ديگر ،برخورد فلسفى مانند برخورد اتمها به دليل اتفاق و خودسری به وجود

ارواح و خدايان را مىديدند .ماركس همچنين اپيكور را تحسين مىكند ،زيرا وی هيچ

يک "مرتد" و يا "من آزاد شده" خطاب مىكند كه مانند اتمها و پس از برخورد فلسفى

اين دليل كه وی زمانى دست به اين كار زد كه يونانيان باستانى در آتش اجاق خويش

مىآيد و دست تقديری در كار نيست .بنابراين روشن است كه چرا ماركس اپيكور را

چيزی كه خارج از وجود انسان قرار گرفته باشد ،خير نمىشمارد .به اين ترتيب ،اپيكور

از آن "تعصب گوهری" كه ارسطو دچار آن بوده ،منحرف و خودسر شده و به دين-

روحى و بدون هيچگونه هراسى از دين و اسطوره به وجود مىآيد.

چگونه از سلطهی دين و اسطوره آزاد مىگردد؟ به نظر ماركس از اين طريق كه اپيكور

به تعيين درونذاتى و خردمندی ناب انسان دست مىيابد كه تنها در كمال آرامش

زدايى و اسطورهزدايى از تفكر روی آورده است .اينجا پرسش طرح مىشود كه اپيكور
خدا را به شرح زير تبديل به پوچى مىكند:

Ebd., S. ١١٣
Ebd., S. ٩٢f.

١
٢

Ebd., S. ١٢٤
Ebd., S. ٨٨

١
٢

٢١٠

٢٠٩

ما اينجا با دو طرح متفاوت و متناقض مواجه هستيم .اول ،طرح ايدهآليستى هگل است

پيداست زمانى كه خرد مختص به طبيعت و نه ماواری طبيعت مىشود و زمانى كه

كه با استناد به "ندای درونى" كه به معنى آگاهى از امكان و ضرورت دگرگونى "گوهر"

جهان واقعى بدون تصميم خدا و يا يک ارادهی بيرونى متحقق مىگردد ،در نتيجه ما

و در يک "حركت فكری" مفاهيم ايدهآليستى را متكامل مىكند و به صورت من ناب

فلسفهی ايدهآليستى هگل كه با استناد به يک "حركت فكری" متكامل شده است ،را

است ،موجه مىشود .به اين عبارت كه خردمند )سوژهی شناسا( از "گوهر" مجزا گشته
در جهان درونى خود به "خودآگاهى" انفرادی مىرسد .دوم ،طرح ماترياليستى ماركس

است كه با رجوع به اتميسم اپيكور موجه مىشود .به اين عبارت كه خودسری خردمند
از "گوهر" محصول تقابل و انحراف سوژه است كه البته در يک "حركت واقعى" اتفاق

اينجا با يک "حركت واقعى" مواجه هستيم كه نه تنها اشكال متفاوت دينى ،بلكه
نيز در تيررس نقد قرار مىدهد .به خصوص به اين دليل كه نزد هگل موضوع آشتى

كﻼً و آشتى دين با فلسفه خصوصاً از طريق تكامل مفاهيم ايدهآليستى و تنها در يک
"حركت فكری" كه فاقد شواهد ابژكتيو است ،به وجود مىآيد .پيداست كه از اين منظر

مىافتد .از آن پس كه سوژه آسوده از هراس مىشود و با استناد به انديشه به دين-

برای ماركس كامﻼً ساده به نظر مىرسد كه آن رابطهای را كه هگل به صورت منطقى

دست مىيابد كه با ماهيت انسانيش يكسان است .پيداست كه "حركت واقعى" نيازی

و مثبتگرا" و "خودآگاهى" سوژه متكامل مىكند ،به كلى انكار كند .به اين ترتيب،

زدايى و اسطورهزدايى روی مىآورد ،سرانجام به آن نوع از "خودآگاهى" اجتماعى نيز

به يک ارادهی بيرونى ندارد ،حال مىخواهد يک خدای آسمانى مانند "روح مطلق"
مسيحيان باشد كه انگاری از طريق تصميم الهى ،تقدير جهان و انسانها را معين مىكند

و يا اينكه يک خدای زمينى مانند "ايدهی مطلق" هگلى باشد كه "اوضاع موجود" را

برابر با خرد و در نتيجه تقدير انسانها مىخواند .در هر دو حالت انسان سلب اراده و
به انفعال كشيده مىشود.

به بيان ديگر" ،حركت واقعى" مانند حركت اتمها خودمختار و غيرمقدر است ،زيرا

تحت تأثير "انحراف مختصر" ١به وجود مىآيد .به اين صورت كه يونانيان باستانى

تصور مىكردند كه جهان واقعى از طريق اتم )ذره( تشكيل شده است .اتمها در حال
يک سقوط نامتناهى در خﻼء و مجزا از يكديگر هستند و تنها پس از "انحراف مختصر"

است كه تجمع آنها ممكن و جهان محسوس ظهور مىكند .از اين پس يک حركت

نوين ،خودمختار و غيرمقدر ديگر به وجود مىآيد كه ماركس به شرح زير بر آن
انگشت مىگذارد:

«نخست از انحراف مختصر حركت خودمختار به وجود مىآيد ،رابطهای كه قاطعيت
خود را به صورت اطمينان خويشتن و نه در ديگری دارد .در تكامل عقبرانى نتيجه

مىشود كه اتم به صورت يک شكل مستقيم مفهوم خود را تنها در استقﻼل مستقيم از
Clinamen

١

ميان "انحطاط گوهر"" ،ندای درونى"" ،جدايى خردمند از گوهر"" ،توليد مفاهيم جنجالى
ماركس در برابر هگل" ،گوهر" را "روح زندهی ملت" و "قدرت جاذبهی موجوديت

سياسى و دينى" مىخواند كه البته برای انسان يونانى به صورت طبيعت خويش ظاهر
١

مىگردد و وی را همواره به آن متعهد مىسازد .به اين ترتيب ،ماركس موضوع "ندای

درونى" در فلسفهی ايدهآليستى هگل را نفى مىكند .به خصوص به اين دليل كه هگل

از مفهوم "ندای درونى" برای تشريح تكامل فلسفه در يونان باستان نيز بهره مىبرد.

ماركس اما در نقد هگل بر اين نكته انگشت مىگذارد كه فلسفه در زندگى يونانيان

باستانى يک چيز درونى و همچنين يک چيز بيرونى بوده است و اين تمايز ميان فرد
)جهان درونى( و جامعه )جهان بيرونى( كه در دوران مدرن مشاهده مىشود ،در زندگى

واقعى آنها وجود نداشته است .پيداست كه از اين منظر" ،ندای درونى" در فلسفهی
ايدهآليستى هگل نقش دست تقدير طبيعى را به خود مىگيرد.

٢

بنابراين ماركس بر خﻼف هگل ادعا مىكند كه خردمند )سوژه( همواره با گوهر در
ارتباط مىماند ،منتها با اين تفاوت كه آن يک درک ديگری از طبيعت دارد .ماركس

برای مصداق صحبتش به رابطهی قاضى با قانون رجوع مىكند .به اين صورت كه يک
قاضى مانند قضات ديگر نيز به قانون پايند است ،اما با اين وجود وی مىتواند كه قانون

را طور ديگری تفسير كند و به كار گيرد .همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند،
Vgl. ebd., S. ١٠٤, ٩٩
Vgl. ebd., S. ١٣٠f.

١
٢

٢١١

٢١٢

متحقق مىسازد .در همينجا است كه ماركس به هگل انتقاد مىكند كه وظيفهی فلسفه

نه توجيه مجرد آشتى ،يعنى تدوين يک "حركت فكری" از طريق مفاهيم ايدهآليستى،
بلكه بازتاب مشخص همين "حركت واقعى" است كه ميان انسانها در جامعه به وقوع
مىپيوندد .افزون بر اين ،ماركس فلسفهی ايدهآليستى هگل را متهم مىكند كه نه به

يک مفهوم واقعى از انسان دست مىيابد و نه مسئلهی تحقق انسان را حل و فصل مى-
كند .به خصوص به اين دﻻيل كه "خودآگاهى" نزد هگل به صورت انفرادی و از طريق

"من ناب" به وجود مىآيد ،در حالى كه وی با استناد به هنر و دانش زيبايىشناسى فقط
ظاهراً به موضوع تحقق انسان مىپردازد .به اين ترتيب ،ماركس بر منشأ ماترياليستى

روابط اجتماعى تأكيد و موضوع "خودآگاهى" را به شرح زير برجسته مىكند:

مفهوم متجسم مىسازد ،همين ،نسبت به آگاهى فلسفهی ]ايدهآليستى هگل[ كه اين
اجبار ماهيتش است ،اعتبار دارد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس با استناد به "حركت واقعى"،
متافيزيک فلسفهی ايدهآليستى هگل را كه البته محصول يک "حركت فكری" است،

افشا مىكند .وی همزمان به اين نتيجه مىرسد كه واقعيت خارج از ذهنيت سوژه ،در

فقدان مفهوم و به صورت ابژكتيو به وقوع مىپيوندد .بنابراين واقعيت نه محصول اراده-

ی "روح مطلق" مسيحى است و نه از طريق "ايدهی مطلق" هگلى آفريده مىشود.
ماركس "خودآگاهى" اپيكور را نيز مشخصاً در همين ارتباط ارزيابى مىكند .به اين
عبارت كه اپيكور در برخورد با "آگاهى معمول" مانند برخورد اتمها منحرف و از

«در حقيقت :فرد زمانى در مفهوم انسان متحقق مىگردد تا جايى كه خود را به ديگری

"تعصب گوهری" مجزا شده است .ماركس در اين ارتباط از مفاهيم علم فيزيک نيز

خود در برابرش عزيمت كند .انسان زمانى به صورت توليد طبيعت پايان مىيابد ،اگر

ماترياليستى وی به خودسری ،جاذبه و اتفاق در روابط اجتماعى نسبت دهد .به اين

هنوز بدون روح بوده باشد .برای اينكه انسان به صورت انسان تبديل به ابژهی يگانه و

به "آزادی وجود" دست مىيابد .وی حتا از هراس مرگ نيز به كلى آسوده مىگردد،

معطوف سازد كه خود وی باشد و يا اينكه انسان ديگری در شكل موجوديت مستقيم

ديگری كه وی به آن معطوف است ،نه موجوديت متفاوت ،بلكه يک نفر انسان ،حتا اگر
واقعى خويش گردد ،بايد موجوديت نسبى خويش ،قدرت طمع و طبيعت عريان را در
خود شكسته باشد .عقبرانى اولين شكل خودآگاهى است؛ آن بنابراين با آن خودآگاهى

مطابقت دارد كه خود را به صورت موجوديت مستقيم و فرد مجرد درک كند .بنابراين

در عقبرانى مفهوم اتم متحقق مىگردد ،آنجايى كه شكل مجرد اما نه كمتر نقطهی
مقابل مادهی مجرد است؛ چون ماده كه اتم به آن معطوف مىگردد ،البته اتمها ،اما

اتمهای ديگری هستند .اگر من نسبت به خويشتن بدون واسطه به صورت يک نفر
ديگر رفتار كنم ،اينچنين رفتار من يک رفتار ماترياليستى است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،برای ماركس انسان در روابط واقعى و

متقابل انسانها و از طريق عقبرانى در جامعه انسانى است كه به "خودآگاهى" مى-

رسد .ما اينجا با يک "حركت واقعى" و بدون واسطه ميان انسانها مواجه هستيم كه

منجر به "خودآگاهى" تجربى و رفتار ماترياليستى در جامعه مىشود .افزون بر اينها،
Ebd., S. ٦٤f.

١

٢

استفاده مىكند كه موضوع "خودآگاهى" اپيكور را مانند حركت اتمها در فلسفهی
ترتيب ،اپيكور از هراس قوای ماورای طبيعى كامﻼً آسوده مىگردد و به گفتهی ماركس

زيرا مسئلهی مرگ اصوﻻً مربوط به انسان زنده نمىشود .به اين ترتيب ،اپيكور بر اين

مسئله تأكيد مىكند" :وقتى كه من هستم ،پس مرگ نيست و وقتى كه مرگ است،

پس من نيستم"! به بيان ديگر ،اپيكور از موجوديت مستقل و بدون واسطهی خويش
كامﻼً آگاه شده و در تقابل با ايمان دينى به انديشهی انسانى دست يافته است.

٣

پيداست زمانى كه خدا سلب تصميم و تبديل به پوچى و زمانى كه خرد مختص به

طبيعت مىشود ،در نتيجه تأثيرات دين و اسطوره نيز از شناختشناسى سوبژكتيو
زدوده مىشوند .از اين پس ،شناخت ماترياليستى از "حركت واقعى" ممكن مىگردد و

شناخت با استناد به روابط متقابل اجتماعى به مفهوم ماهيت انسان دست مىيابد .از

آنجا كه بنا بر يک اصل روانشناسى فعاليت انسان تحت تأثير شناختش شكل مى-
گيرد ،در نتيجه ماهيت انسانى نيز خود را به صورت يک امر تجربى و ماترياليستى
١

Ebd., S. ٨٩, vgl. S. ٢٩, ١٢٥f.
٢
Deklination, Repulsion etc.
٣
Vgl. ebd., S. ٢٩, vgl. S. ٤٠

٢١٤

٢١٣

كه خدای آسمانى همان "روح مطلق" مسيحيان است ،برای ماركس خدای زمينى

مسئلهی "خودآگاهى" نزد ماركس يک موضوع جمعى است كه از عقبرانى ،كشمكش،

"ايدهی مطلق" هگلى محسوب مىشود.
نتيجه:

موضوع اين مقاله تأكيد بر ضرورت شناخت آن تحوﻻت متديک و كشفيات تئوريک
ماركس است كه در تى سالهای  ١٨٤١تا  ١٨٤٥ميﻼدی منجر به تكامل ماترياليسم

تاريخى ـ ديالكتيكى شده است .همانگونه كه خوانندهی نقاد اينجا مﻼحظه مىكند،
ماركس در همان دوران تحصيل و از بدو فعاليت تئوريکاش متمايل به ماترياليسم

بود .اين موضوع به خصوص به اين دليل مهم است ،زيرا ايدئولوژی ماركسيسم ـ
لنينيسم وی را تحت عنوان "ماركس جوان" ليبرال مىخواند و مستقيماً و بى مهابا به

هگلىهای جوان منسوب مىكند .در حالى كه ماركس در رسالهی دكترايش در

جستجوی يک راه حل جهت فراروی از اشكال متافيزيكى و استعﻼئى است ،همهی
هگلىهای جوان به كلى اسير فلسفهی كﻼسيک آلمانى بودند .ما مصداق اين موضوع را

در طرح مسئلهی "خودآگاهى" در رسالهی دكترای ماركس يافتيم .به اين صورت كه
ماركس اينجا دو نوع متفاوت از "خودآگاهى" را در برابر يکديگر قرار مىدهد و

مانند هگل به صورت جانبدار وارد كارزار سياسى مىشود .نوع هگلى آن نتيجهی يک

"حركت فكری" و انفرادی است كه با وجود ادعای دگرگونى "گوهر" ،اما "اوضاع
موجود" را خردمند مىخواند و توجيه مىكند .در برابر نوع ماركسى از "خودآگاهى"
قرار دارد كه از يک طرف ،نتيجهی يک "حركت واقعى" و جمعى است و از طرف

ديگر ،از طريق تجربه و نقد دين ،اسطوره و فلسفهی ايدهآليستى هگل به وجود مىآيد و
پيداست كه به سوی دگرگونى واقعى "اوضاع موجود" نشانه مىگيرد .به اين ترتيب،
ماركس موفق مىشود كه هم وجود متضاد و آگاهى از تضاد را در نظر بگيرد و هم از

توجيه غيرخردمند "اوضاع موجود" كه متناقض با ماهيت خردگرا و حقيقتياب انسان
است ،ممانعت كند .به بيان ديگر ،از اين ديدگاه و با رجوع به اين نوع از خردمندی

است كه ماركس انسانها را محق و مجاز مىداند كه با استناد به "خودآگاهى" خويش
آن جامعهای را بر پا سازند و آن نظمى را به وجود بياورند كه مىخواهند .پيداست كه

تأييد و تكذيب رفتار اجتماعى ،افكار عمومى را به بار مىآورد .در برابر نزد هگل،
عقبرانى در روابط اجتماعى اصوﻻً يک مسئلهی فلسفى نيست ،زيرا "خودآگاهى" در
فلسفهی ايدهآليستى وی تنها از طريق "من ناب" و به صورت يک "حركت فكری" و

انفرادی به وجود مىآيد.

پيداست كه اينجا بﻼفاصله اين پرسش طرح مىشود كه اگر نظر ماركس درست

باشد ،يعنى اگر "خودآگاهى" از طريق تجربه و از روابط متقابل انسانها در جامعه به

صورت ماترياليستى به وجود مىآيد ،پس دين ،اسطوره و مفاهيم ايدهآليستى در فلسفه-

ی هگل چه نقشى را در ارتباط با "خودآگاهى" سوژه بازی مىكنند؟ از منظر ماركس

اين اشكال متافيزيكى و مانع "خودآگاهى" هستند كه جهت فريب و انفعال انسانها

ساخته و پرداخته شدهاند .البته طرح اين موضوع به اين معنى نيست كه ماركس اصوﻻً
مخالف تكامل مفهوم است .اما مفاهيمى كه وی متكامل مىكند ،انتقادی هستند ،جهت

روشنگری و فعال كردن انسانها در نظر گرفته شدهاند و در حالى كه با رجوع به

تجربه ساخته و پرداخته شدهاند ،اما به توجيه "اوضاع موجود" نمىپردازند .به بيان

ديگر ،مفاهيم ماركس ماترياليستى و مشخص هستند و از اين بابت ،پادزهر موانع

"خودآگاهى" ،يعنى دين ،اسطوره و مفاهيم ايدهآليستى در فلسفهی هگل محسوب مى-
شوند .برای نمونه ماركس در رسالهی دكترايش مفاهيمى را مانند" :آگاهى ماهوی"،

"تعيين درونذاتى فلسفه" و "خصلت تاريخى و جهانى فلسفه" متكامل مىكند كه تمامى
آنها وجوه تجربى و ماترياليستى دارند ١.به اين ترتيب ،ماركس موضوع "خودآگاهى"
را به صورت يک اصل مطلق كه كليت وجود و تفكر انسانى را كه در جامعه ساخته و

پرداخته مىشوند ،در نظر مىگيرد .برای وی دين ،اسطوره و مفاهيم مجرد ايدهآليستى

اشكال متفاوت متافيزيكى هستند كه مانع از تحقق ماهيت خردگرای انسان مىشوند و
انسانها را در برابر "اوضاع موجود" به انفعال مىكشند .از اين بابت ،وی در رسالهی
دكترايش با استناد به پرومتهيوس بر اين موضوع تأكيد مىكند كه در جوار

"خودآگاهى" هيچ خدايى ،نه خدای آسمانى و نه خدای زمينى بايد قرار بگيرد .در حالى

ايستادگى در برابر ارادهی عمومى به معنى تدارک ضد انقﻼب است و از اين بابت،
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx … ebd., S. ٣٧٣

١

٢١٦

٢١٥

فدائيستى به دنبال يک آخوند خوب و يک تفسير متعارف از اسﻼم مىگردند .به بيان

ماركس به صورت جانبدار وارد كارزار سياسى مىشود و از مفهوم "ديكتاتوری" به

ديگر ،مسئلهی نقد دين گريبان آن بخش به اصطﻼح مدرن از "اپوزيسيون چپ" را نيز
مىگيرد كه به صورت پوشيده اشكال متافيزيكى را با خود يدک مىكشد .اينجا منظور

نقد همان "ماترياليسم" متافيزيكى است كه تمامى جريانهای ماركسيست ـ لنينيست از
آثار انگلس متأخر وام گرفتهاند .محصول اين خطای فلسفى تمايز "ماترياليسم

ديالكتيكى" از "ماترياليسم تاريخى" است كه در تناقض با تئوری انتقادی و انقﻼبى
ماركس تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهآليسم را توجيه مىكند .به اين ترتيب،

"ماركسيست ايرانى" نه تنها خودش به نقد موانع "خودآگاهى" نمىپردازد ،بلكه اصوﻻً

يک چنين اقدامى را نيز غير ضروری مىشمارد .نتيجهی يک چنين درک غير ماركسى
از "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى نيز همين تحليلهای خشک ماترياليستى ،تقليلگرا و

شناختهای ناقص اقتصادی هستند كه با استناد به آنها كنش اجتماعى كارگران

تشريح مىشود.

معنى ديكته كردن اهداف عمومى بر مدافعان "اوضاع موجود" سخن مىراند.

موضع متخاصم ماركس با دين ،اسطوره و فلسفهی ايدهآليستى هگل نيز از همين منظر
به خوبى روشن مىشود .با وجود تمامى تفاوتهايى كه اين اشكال متافيزيكى دارند ،اما

وجه مشترک آنها توجيه "اوضاع موجود" است .از اين بابت ،ماركس در تقابل با هگل

اصوﻻً نمىخواهد كه دين را به صورت وجهى از تاريخ انديشهی انسانى بفهمد ،بلكه
اصرار بر انهدام آن دارد .به بيان ديگر ،ماركس تمامى اشكال متافيزيكى را موانع

"خودآگاهى" مىشمارد ،زيرا انسانها را از انديشه ،شناخت واقعيت و ضرورت

دگرگونى "اوضاع موجود" باز مىدارند .البته وی از "دين مثبت" به صورت "اوج
درجهی تكامل دينى" و "اتمام فلسفهی استعﻼيى" نيز سخن مىراند كه نه به معنى

تأييد و يا توجيه موجوديت دين ،بلكه به معنى آغاز دوران زوال آن است .به اين
ترتيب ،ماركس در رسالهی دكترای خود نتيجه مىگيرد كه برای فلسفهی مدرن راه

ماركس همواره بر اين اصل روانشناسى انگشت مىگذارد كه فعاليت انسان )پراكسيس

حل ديگری به غير از پيروی از ماترياليسم اپيكور وجود ندارد و تنها از اين طريق است

شناخت ناقص و تقليلگرا است ،فعاليت سياسى نيز غلط مىشود .به بيان ديگر ،ما اين-

تقدسزدايى از مناسبات جهان واقعى و به خصوص وضعيت دولت دينى پروس است

يک نقش مؤثر سياسى در وقايع جاری ايران ايفا كند كه از اين بحران فرا رود.

دين برايش به وجود آورده و منجر به پليديش شده ،آسوده مىشود و از ايمان دينى به

سياسى( تحت تأثير شناختش )آگاهى تئوريک( به وجود مىآيد .پيداست زمانى كه

جا با بحران "ماركسيسم" مواجه هستيم و "اپوزيسيون چپ" تنها به اين شرط مىتواند
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