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موضوع نقد فقط بر سر  ١٤قرن ترويج ترور و توحش در سرزمين ايران نيست ،بلكه

ائتﻼف خونين شاه و شيخ را كه قدمت آن حدود  ٥قرن است ،نيز در بر مىگيرد.

ديباچه

فقط با يک نگاه اجمالى به صد سال گذشته نقش مخرب ،مرتجع و متعرض آخوندها

در تاريخ متأخر و معاصر ايران به درستى هويدا مىگردد .از جمله بايد از تجربيات
بسيار ناگوار دوران انقﻼب مشروطه ياد كرد .از آن پس كه محمد على شاه قاجار
قوانين مجلس را در تناقض با قدرت سياسى خود و منافع مالى دربار ديد و دشمنانه در

برابر مشروطهخواهان قرار گرفت ،آخوندها به دو جناح تقسيم شدند .در حالى كه
مشروعهخواهان به سركردگى شيخ فضلالله نوری برای حاكميت بى چون و چرای شاه
موضع گرفتند ،مجتهد طباطبائى و مجتهد بهبهانى به مشروطهخواهان پيوستند و از

طريق تحميل متمم قانون اساسى و به خصوص اصل دوم آن به مجلس ،مانع حق

قانونگذاری ملت شدند .محصول تمامى اين هرج و مرجى كه در اين دوران به وقوع

پيوست ،كودتای "كميتهی آهنين" و سرانجام تعويض سلسلهی قاجار به سلطنت رضا
شاه مستبد بود كه مشروعيت آن از طريق مراجع تقليد و از جمله مجتهد نائينى توجيه

شد .با تمامى اين وجود سياست مدرنيزاسيون دولت رضا شاه با مقاومت گستردهی
آخوندها تﻼقى كرد و وی جهت تحكيم سياست دولت مركزی ،نه تنها به سركوب

روحانيت شيعه روی آورد ،بلكه شخصاً به ضرب و شتم يک تن از آخوندهای گستاخ

نيز پرداخت.

پس از سرنگونى رضا شاه آخوندها دوباره فعال شدند و به نقش مخرب و واپسگرای
خود در سپهر سياسى ايران ادامه دادند .از جمله بايد از "سازمان فدائيان اسﻼم" ياد

كرد كه به سركردگى نواب صفوی به ترور رجال سياسى ،شخصيتهای فرهنگى و از
جمله احمد كسروی پرداخت .اوج تخريب و ارتجاع آخوندی در دوران ملى شدن

صنعت نفت و در ماجرای "كودتای  ٢٨مرداد" رخ داد .يعنى زمانى كه آيتالله

بروجردی ،آيتالله كاشانى و آيتالله بهبهانى در هواداری از محمد رضا شاه و با
همكاری سازمان سيا ،دولت ملى مصدق را سرنگون كردند .البته چندی نگذشت كه
آخوندها بار ديگر در برابر دولت مركزی صف آرائى كردند .دليل اين رو در روئى

سياست مدرنيزاسيون و اصﻼحات ارضى دولت بود كه به غير از زمينهای زراعى

هماكنون حدود  ٤٠سال است كه از استقرار نظام جمهوری اسﻼمى در ايران مىگذرد.
يكى از شعارهای رايج قيام بهمن "نه شرقى ،نه غربى ،جمهوری اسﻼمى!" بود كه
آخوندها جهت مصادرهی قيام بر جنبش دموكراتيک و مردمى تحميل كردند .به غير از

اين ،توهم انبوه مردم به تشكيل "جامعهی بى طبقه و اقتصاد توحيدی" بود كه از طريق

فعاليت نوشتاری امثال على شريعتى ،آيتالله طالقانى و ابوالحسن بنى صدر پديد آمد و

افكار عمومى را به سلطهی بﻼمنازعهی نظری اسﻼميان كشيد .البته اينجا بايد از نقش
مخرب حزب توده نيز ياد كرد كه نه تنها از طريق مقاﻻت نشريهی "دنيا" استقرار نظام

جمهوری اسﻼمى در ايران را توجيه كرد ،بلكه منجر به ضعف آگاهى تئوريک و

انشعاب در "سازمان چريکهای فدائى خلق ايران" شد و از اين طريق ،كمر مقاومت در
برابر حاكميت آخوندها بر كشور را شكست .بنابراين اتفاقى نبود كه آخوندها بﻼفاصله

پس از سرنگونى محمد رضا شاه به عنوان ارتجاعىترن قشر طبقهی حاكم و بدون يک
مقاومت قابل مﻼحظه بر كشور مسلط شده و ادارهی تمامى امور كشوری و لشكری را

به عهده گرفتند.

با وجودی كه بنا بر درک روزمرهی ما ايرانيان "گذشته ،چراغ راه آينده است!" ،اما به

نظر مىرسد كه نسل قيام بهمن به كلى فاقد يک حافظهی تاريخى و انتقادی از اسﻼم و

روحانيت شيعه بوده است .به اين دليل كه آخوندها در تمامى تاريخ سرزمين ايران يک

نقش مخرب ،مرتجع و متعرض را بازی كرده و همواره به صورت ضد انقﻼب در برابر

"حركت واقعى" جامعهی طبقاتى و هر تمايل انتقادی و انقﻼبى در كشور ايستاده بودند.
از آنجا كه آگاهى از هستى مادی رشد مىكند و در پرتو يک تاريخ فرهنگى شكل مى-

گيرد ،در نتيجه پيداست كه موضع سياسى آخوندها جهت تحكيم استبداد و تدارک
ضد انقﻼب نيز بستگى به منافع طبقاتى و جايگاه اجتماعى خود آنها دارد .تاريخ

فرهنگى اسﻼميان واقعاً هولناک و مانيفست سياسى آنها قرآن است .البته اينجا
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های بانكى در خارج و تابعيتهای دوگانهی سران كشور گزارش مىدهند .از طرف

مالكان بزرگ ،اراضى اوقاف را نيز در بر مىگرفت .از اين پس شيخ روحالله خمينى كه

هستند كه در جوار گزارش بحران نظام بانكى ،تورم افسار گسيخته و حقوقهای معوقه-

به اصل تقيه پشت پرده عمل مىكرد ،مستقيماً وارد كارزار سياسى شد و به بهانهی

ديگر ،اخبار تقديم دريای خزر به روسيه ،تاراج منابع طبيعى و نابودی محيط زيست
ی كارگران عمق تضادهای طبقاتى در كشور را هويدا مىسازند.

البته اتهامات آخوندها بى شمار هستند .آنها نه تنها حدود  ٣٠هزار زندانى سياسى را

به قتل رساندند ٧ ،ميليون ايرانى را به تبعيد متواری كردند و طبقهی كارگر را به سيه-
روزی كشاندند ،بلكه منجر به يک سقوط فرهنگى و اخﻼقى نيز در ميان ايرانيان شدند.
آخوندها به مردم ايران اثبات كردند كه مىتوان برای جهاد و شهادت تبليغ و همزمان
خود را از خدمت سربازی و شركت در جنگ معاف كرد .مىتوان بنا به نياز روزمره

مدعى ظهور امام زمان شد ،همزمان مؤمنان بهائى را به جرم همين ادعا به جوخهی
اعدام سپرد .مىتوان زندگى انگلى داشت و ثروت اجتماعى را از طريق اختﻼس و

تا كنون به صدور فتوای قتل برای ترورهای "سازمان فدائيان اسﻼم" بسنده و با استناد
مخالفت با حق رأی زنان" ،قانون كاپيتوﻻسيون" و رابطهی دولت ايران با اسرائيل منجر

به فاجعهی  ١٥خرداد شد .از اين پس ،دولت مركزی بار ديگر به سركوب روحانيت
شيعه روی آورد و نخست وزير وقت ،اسدالله اعلم برنامهی اعدام خمينى را ريخت.

ليكن پس از وساطت آيتالله شريعتمداری برخى از درباريان با محمد رضا شاه تماس
گرفتند و بر نقش روحانيت جهت توجيه دينى نظام سلطنتى و ممانعت از نفوذ كمونيسم

در كشور تأكيد كردند .به اين ترتيب ،دولت در برابر روحانيت عقب نشينى و اقدام به
تأسيس حسينهی ارشاد كرد كه از طريق مباحث دينى يک تفسير امروزی از اسﻼم را

به افكار عمومى ارائه دهد.

رانتخواری مصادره و همزمان برای فقر و پرهيزگری مسلمانان تبليغ كرد .مىتوان از

بنابراين آخوندها همواره در سياست كشور و در توجيه دينى نظام سلطنتى نقش فعال

تحصيﻼت عالى و جهت پولشوئى و نجات ثروت مسروقهی خود به آمريكا فرستاد.

حفاظت از منافع قشری خود به عنوان بخشى از طبقهی حاكم بوده است .افزون بر اين-

تكرار "مرگ بر آمريكا" كف كرد ،اما همزمان آخوندزادهی خود را به بهانهی
مىتوان زنان ايران را با ضرب توسری مجبور به حمل روسری كرد و از عفت اسﻼمى

سخن راند ،اما همزمان دكاندار مراكز تنفروشى و منجر به فحشا در كشور شد.

البته اين نمونهها فقط چندين مثال هستند كه بر بىپرنسيپى آخوند جماعت صحه مى-
گذارند .آنها قادر هستند كه نه تنها متناقضترين گفتار و كردار را توجيه كنند ،بلكه

نفس مقاومت و همبستگى را در ميان ايرانيان بشكنند .همين شعارهای معروف؛

"نترسيد ،نترسيد ،ما همه با هم هستيم!" و "ايرانى غيرتت را نشان بده!" ،گواهى از اين

واقعيت مىدهند كه انبوه مردم به نقش مخرب آخوندها جهت تجزيه و توليد بى
اعتمادی ميان ايرانيان پى برده و تداوم حكومت آخوندها را محصول فقدان همبستگى
مىشمارد .از جمله بايد از نقش مخرب جناح به اصطﻼح اصﻼحطلب جمهوری اسﻼمى

ياد كرد كه با سياست "بد در مقابل بدتر" ظاهراً جامعه را به استيصال كشيده است .ما
آثار نا اميدی به بهبود وضعيت اجتماعى و اقتصادی در كشور را در آمار خودكشى و

انواع بيماریهای روانى مىيابيم كه البته اقدام به خودسوزی چهار تن از كارگران

داشتند و اگر هم با دولت مركزی رو در رو مىشدند ،از موضع ارتجاعى و جهت

ها ،شكل ساختاری روحانيت شيعه در ايران است كه به صورت "دولت در دولت"
سازماندهى شده و يک قدرت قابل مﻼحظه در برابر دولت مركزی مىسازد .مقاومت

اسﻼميان در برابر نظام سلطنتى نيز از طريق همين ساختار دينى متشكل شد كه به
اندازهی كافى امكانات تبليغاتى ،مالى و مكانى در اختيار آخوندها مىگذاشت كه جهت
مصادرهی قدرت سياسى و ممانعت از جنبشهای انتقادی و انقﻼبى در كشور مستقيماً

وارد عمل شوند.

با وجودی كه روحانيت شيعه در دوران قيام بهمن از يک اعتبار كلى بهره مىبرد ،ليكن

پس از گذشت چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسﻼمى در ايران پرده از چهرهی
كريه و مكار آخوندها به كلى افتاده است .فقط با يک نگاه اجمالى به اخبار روزمره

پروندهی حكومت اسﻼميان بر كشور به درستى گشوده و افشا مىشود .در حالى كه

دولت آمريكا جمهوری اسﻼمى را به دليل ايجاد اغتشاش و نا امنى در منطقه به اعمال

شديدترين تحريمها تهديد كرده است ،اخبار روزمره از اختﻼسهای ميلياردی ،حساب-
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فرقههای پراكندهی مائوئيستى نيستند كه از بدو تشكيل جمهوری اسﻼمى تا هم اكنون

نيشكر هفتتپه از اوج اين فاجعهی اجتماعى گزارش مىدهد .پيداست كه در اين

پشتيبان آن بوده و به صورت جريانهای ضد انقﻼبى در برابر جنبشهای انتقادی و

ارتباط برنامههای صدا و سيمای جهانى و از جمله بىبىسى و صدای آمريكا يک نقش

كارگری را نشانه گرفتهاند.

نگاران اصﻼحطلب و اعضای حزب توده و سازمان فدائيان اكثريت هستند ،همواره به

انقﻼبى در كشور ايستادهاند .به بيان ديگر ،هواداران سلطنت تمامى جنبش كمونيستى و

اينجا بﻼفاصله اين پرسش به وجود مىآيد كه با وجود تضادهای درونذاتى در جامعه-

ی طبقاتى ـ جنسيتى ايران و با در نظر گرفتن خطر استقرار يک نظام فاشيستى در

كشور ،چرا "اپوزيسيون چپ" موفق به ايجاد يک رابطهی ارگانيک با جنبش كارگری،

تشكيل يک وحدت سياسى فراگير جهت سرنگونى نظام جمهوری اسﻼمى و هدايت

مخرب را ايفا مىكنند ،زيرا از طريق كارشناسان خود كه به صورت عمده از روزنامه-

توهم اصﻼحپذيری نظام دامن مىزنند و ايرانيان را از عواقب انقﻼب و سرنگونى
جمهوری اسﻼمى مىهراسانند .البته در اين ارتباط نيز تحوﻻت بسيار شگرفى در افكار

عمومى ايرانيان به وجود آمده است كه شعار معروف آن "اصﻼحطلب ،اصولگرا ،ديگه

تمومه ماجرا!" است.

جنبش كارگری به سوی استقرار سوسياليسم در كشور نمىشود .من برای اين پرسش تا

بنابراين افكار عمومى ايرانيان به درستى با فريبكاری آخوندی آشنا و به اين مسئله پى

تاريخى و فرهنگى را پديد مىآورد و از طريق درک و زبان روزمرهی دينى تمامى

توان از شعارهايى مانند؛ "دشمن ما همين جاست ،فقط ميگن آمريكاست" و "توپ،

كنون دو پاسخ يافتهام .اول ،تأثيرات ايدئولوژيک اسﻼم است كه يک بستر مشترک
ايرانيان ـ از آخوند گرفته تا كمونيست ـ را در جامعهی طبقاتى ـ جنسيتى كشور ادغام

مىكند .محصول يک چنين نظمى توهم به آخوند خوب ،عادل ،ملى ،دموكرات ،انقﻼبى،

برده است كه دشمن واقعى آنها خانگى است و از درون شبيخون مىزند .از جمله مى-
تانک ،فشفشه ،آخوند بايد گم بشه!" ياد كرد كه بدون ترديد با اوج گيری جنبش

سرنگونى جمهوری اسﻼمى به مراتب راديكالتر خواهند شد .به نظر مىرسد كه در

ضد امپرياليست و غيره است .البته اين توهم نه مختص به مردم بى سواد و عامى مى-

آينده افكار عمومى ايرانيان به سمت حذف آخوند از جامعه سمت مىگيرد و اين

بحثى در صفحهی فيسبوک حسن مرتضوی به مناسبت انتشار كاستهای آيتالله

هدفى تنها زمانى امكان دارد كه اسﻼم به عنوان ايدئولوژی دولتى و يک ابزار مناسب

فعاﻻن سياسى كمونيست و فمينيست در تجليل منتظری چنان مداحى كردند كه واقعاً

دولت" آخوندها سمت بگيرد .البته آخوندها نيز از وضعيت خطرناک خود كامﻼً با خبر

شود و نه بخش اعظم "ماركسيستهای ايرانى" از آن فراروی كردهاند .چندی پيش
منتظری در مورد افشای كشتار زندانيان سياسى در سال  ١٣٦٧گشوده شد .برخى از

باعث ننگ و شرم بود .از آن پس كه من بر اين نكته تأكيد كردم كه تمايز ميان
آخوند خوب و بد ،همان شيوهی تفكر حزب توده است كه ميان جناح حجتى و جناح
مكتبى روحانيت شيعه تميز مىدهد ،بسياری از دوستان بحث را انحرافى خواندند و از

من رنجيده شدند .بنابراين اغلب فعاﻻن سياسى چپ هنوز به درستى با تاريخ فرهنگى

اسﻼمى خود تصفيه حساب نكرده و به يک فرهنگ متقابل و مدرن دست نيافتهاند.

برنامه سياسى را تبديل به يک ارادهی عمومى مىكند .پيداست كه تحقق يک چنين
حكومتى بى اثر شده و جنبش سرنگونى جمهوری اسﻼمى به سوی انهدام "دولت در

و بسيار نگران هستند .برای نمونه آيتالله جوادی آملى هشدار مىدهد كه پس از

سرنگونى نظام جمهوری اسﻼمى آخوندها به دريا ريخته مىشوند ،در حالى كه حوزهی
علميهی قم تدارک تظاهرات عليه گرانى را مىبيند و برخى علما به فكر تشكيل دولت

مستقل قم افتادهاند كه البته مخارج آنرا بايد چندين پاﻻيشگاه نفت به عهده بگيرند.

همزمان "روشنفكران دينى" به تكاپو افتادهاند كه جهت حفاظت از اسﻼم به عنوان يک

دوم ،تأثيرات ايدئولوژی ماركسيسم لنينيسم است كه البته در امتداد "ماترياليسم"

ابزار مناسب حكومتى يک قرائت ليبرال و امروزی از قرآن ارائه دهند .از سوی ديگر،

شكل تودهايسم آنرا به وجود آورده است .ما اينجا با انتقاد به "ارتجاع سياه و سرخ"

اسﻼمى را محصول ائتﻼف سياسى آخوندها و كمونيستها بر عليه محمد رضا شاه مى-

متافيزيكى آثار متأخر انگلس متكامل شده و در پيوند با تاريخ فرهنگى اسﻼمى ايرانيان
مواجه هستيم كه به صورت واقعيتى پنهان افكار عمومى "اپوزيسيون چپ" را مسموم

هوادارن سلطنت بار ديگر پرچم "ارتجاع سياه و سرخ" را بر افراشتهاند و جمهوری
شمارند .پيداست كه منظور آنها اينجا فقط حزب توده ،سازمان فدائيان اكثريت و

٩
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مىكند .بنابراين دين اسﻼم و ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به يک مخرج مشترک

دست مىيابند كه به صورت تودهايسم فعاﻻن سياسى را در برابر نظام جمهوری
اسﻼمى به انفعال مىكشد و آنها را نسبت به نقش مخرب ،مرتجع و متعرض آخوند
بى اعتنا مىكنند.

دوستان و رفقايى كه بحثهای انجمن "پژوهش جنبشهای اجتماعى ايران" و انتشارات
سايت "آرمان و انديشه" را دنبال كردهاند ،مىتوانند به راحتى گواهى دهند كه من از
همان بدو فعاليت تئوريک خود عبارت مشهور ماركس كه شرط هرگونه نقدی را نقد
دين مىشمارد ،جدی گرفتم .به اين ترتيب ،روش شناختشناسى ماترياليسم تاريخى ـ

ديالكتيكى ماركس را برای نقد تاريخ و فرهنگ اسﻼمى ايرانيان شكوفا كردم .افزون بر
اين ،نقد ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بود كه من مبانى تئوريک آنرا در خطای
فلسفى و "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر يافتم .به اين ترتيب ،ريشههای فلسفى و

تاريخى بحران كنونى جنبش كمونيستى و كارگری در ايران هويدا شد كه به نظر من

تنها راه فراروی از آن بازگشت تئوريک به آثار ماركس است .مقاﻻت جلد سيزدهم

"آرمان و انديشه" نيز در همين راستا مدون شدهاند كه اميدوارم مورد توجه خوانندگان

نقاد قرار بگيرند.

اينجا مىخواهم بار ديگر از تمامى دوستان و سخنرانان كه با انجمن "پژوهش جنبش-

های اجتماعى ايران" و با سايت "آرمان و انديشه" همكاری كردهاند ،سپاسگذاری كنم.
اينجا همچنين ضروری است كه از آن فعاﻻن سياسى كه در عرض اين  ٤٠سال در

برابر نظام جنايتكار جمهوری اسﻼمى مقاومت كردهاند ،تشكر كنم .از جمله بايد از

مقاومت اعضای "كميتهی دفاع از زندانيان سياسى ـ برلين"" ،كانون پناهندگان سياسى

ايرانى ـ برلين" و "آرشيو اسناد و پژوهشهای ايران ـ برلين" ياد كنم كه در تمامى
مدت پرچم حقوق بشر ،دموكراسى ،ﻻئيسيته و سوسياليسم را در برلين برافراشته نگاه

داشتند .دست تمامى اين عزيزان را با سپاس و ارادت مىفشارم.

پيداست كه مسئوليت تمام و كمال سايت "آرمان و انديشه" و انجمن "پژوهش جنبش-
های اجتماعى ايران" به عهدهی خود من است!

 ٦سپتامبر  ٢٠١٨ميﻼدی ،فرشيد فريدونى
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"اصﻼحات ارضى" جامعهی سنتى و زيست روستايى را به كلى دگرگون ساخت و نظام

سرمايهداری را تبديل به شكل مسلط انباشت ثروت در كشور كرد.

با وجود كه آشنايى ايرانيان كمونيست با آثار ماركس به مراتب قديمىتر از تكوين
نظام سرمايهداری در كشور است ،اما مىتوان به جرأت گفت كه تا كنون نه تئوری
انتقادی و انقﻼبى ماركس يک تأثير قابل مﻼحظه بر افكار عمومى فعاﻻن جنبش
كمونيستى گذاشته و نه مضمون تئوريک "سرمايه" تبديل به تئوری انتقادی و

پراكسيس آگاه جنبش كارگری در كشور شده است .به صورت اجمالى مىتوان چهار

دورهی متفاوت را متمايز كرد كه ايرانيان با آثار ماركس و از جمله "سرمايه" مواجه
شدند .اولين دوره مصادف با سالهای  ١٢٨٤تا  ١٢٩٩هجری شمسى است كه از

تأسيس گروه "سوسيال دموكرات تبريز" آغاز مىشود و تا انهدام "حزب كمونيست
ايران" دوام مىآورد .اين دوران مصادف با عواقب انقﻼب مشروطه در كشور و انقﻼب

اكتبر در روسيه است .به اين ترتيب ،فعاليت كمونيستهای ايرانى تحت تأثير

ايدئولوژی بلشويسم قرار داشت ،آنها در كنگرههای كمينترن شركت مىكردند و

موفق به تشكيل "جمهوری شورايى گيﻼن" در سرزمين ايران شدند .دومين دوره

مصادف با سالهای  ١٣٢٠تا  ١٣٣٢هجری شمسى است كه از تأسيس "حزب تودهی

ايران" تا كودتای  ٢٨مرداد دوام مىآورد .در اين دوران سياست حزب توده محدود به
مصادرهی جنبش كارگری جهت تحكيم سياست خارجى شوروی در ايران مىشد.

تئوری اين نوع از فعاليت سياسى در كنگرههای دوم تا چهارم كمينترن طراحى شده بود
كه به صورت پوپوليستى تشكيل سرمايهداری مستقل و ملى را از طريق راه رشد غير

سرمايهداری تبليغ مىكرد و مبارزه با امپرياليسم را پيشفرض تشكيل جمهوریهای
خودمختار خلقى و به اصطﻼح دموكراتيک مىشمرد .به اين ترتيب ،توهمات سوسيال

سرمايه ـ تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از
١
فلسفه؟
سال  ٢٠١٧ميﻼدی مصادف با  ١٥٠سالگى انتشار جلد اول "سرمايه" است .ماركس در

پسگفتار نشر دوم "سرمايه" از يک "حركت واقعى" در جامعهی بورژوايى سخن مى-

گويد كه ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است .علت اين حركت ،تضاد درونذاتى نيروهای
مولد با مناسبات توليد است كه البته از ديالكتيک ،يعنى از وجود سوژهی درونذاتى و

نفى آگاهانه گزارش مىدهد .مصداق تجربى ماركس ،انگلستان است كه در آن زمان
پيشرفتهترين كشور سرمايهداری جهان محسوب مىشد ٢.ليكن تجربهی ما ايرانيان با
تكوين سرمايهداری در كشور به كلى متفاوت است .توليد و بازتوليد اجتماعى در ايران

به دليل شرايط اقليمى و به خصوص كمبود آب منسوب به شيوهی توليد آسيايى مى-
شود و پيداست كه به صورت محصول پراكسيس نبرد طبقاتى و بر خﻼف نظامهای

فئودالى نه تنها شكل ساختاری به خصوص خود را پديد آورده ،بلكه تاريخ و فرهنگ
٣

مختص به خود را نيز يدک مىكشد .به بيان ديگر ،تثبيت و تكوين نظام سرمايهداری

در ايران نه از طريق رشد طبقهی بورژوازی و در پرتو تاريخ فرهنگى مدرنيته
)رفرماسيون ،روشنگری ،سكوﻻريسم( ،بلكه با دخالت مستقيم دولت به وجود آمده

است .از جمله بايد از سياست مدرنيزاسيون ساختار دولتى در دوران رضا شاه و
سياست توسعهی اقتصادی در دوران محمد رضا شاه ياد كرد كه البته پس از تحكيم

رفرميستى و هويت ناسيوناليستى در واقعيت يک جهان دو قطبى موجه و مسئلهی نظام

سرمايهداری كه حق مالكيت خصوصى ،قانون ارزش و كار مزدی را بر طبقهی كارگر

تحميل مىكرد ،به حاشيهی افكار عمومى رانده مىشد .بنابراين در پرتو همين توهمات

و توجيهات تئوريک بود كه حزب توده از قرارداد نفت شمال برای شوروی دفاع مى-

كرد و در پى تشكيل جمهوریهای منطقهای در كردستان و آذربايجان بود .به همين

منوال بايد از سياست حزب توده در دوران ملى شدن صنعت نفت ياد كرد كه يک روز

 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "ماركس و تئوری ارزش اضافى" كه از طريق "پژوهش جنبشهای
اجتماعى ايران" در تاريخ  ١٦جوﻻی  ٢٠١٧در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.
٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in:
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٢٠, ٢٧f.
 ٣من شيوهی به خصوص توليد و بازتوليد در ايران را تحت مفاهيم "اقتصاد رانتى" و "دولت منطقهای" بررسى كرده-
ام .مقايسه ،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 ،صفحهی  ٥٠ادامه
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كتاب قديمى است؟ آيا با گذشت زمان ،مصداق تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس به

مصدق را رهبر ملى و روز ديگر عروسک خيمه شببازی عمو سام آمريكايى مىخواند.

"سرمايه" ممكن است كه اشكال متنوع نظامهای سرمايهداری مانند :شكل نئوليبرالى

محافظهكار قوامالسلطنه و انفعال در برابر كوتای  ٢٨مرداد بود ،با وجودی كه توان

مراتب واضحتر و يا اينكه به كلى كمرنگ و بى معنى شده است؟ آيا با استناد به

آن در اروپا ،شكل دولتى آن در چين و شكل اسﻼمى آن در ايران را به درستى فهميد؟
اصو ًﻻ مخاطب "سرمايه" كيست و آنرا چگونه بايد خواند؟

به نظر مىرسد كه پاسخ به اين پرسش آخری منجر به شناخت دﻻيل بيگانگى فعاﻻن
"اپوزيسيون چپ" با تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس مىشود .به اين صورت كه انگلس

پس از مرگ ماركس مسئوليت حراست از آثار ماركس و از جمله ويراستاری و انتشار

جلد دوم و سوم سرمايه را به عهده گرفت .در حالى كه وی به عنوان دوست نزديک و

همكار قديمى ماركس تنها مفسر زنده و معتبر آثار ماركس محسوب مىشد ،خود
انگلس نيز از طريق نامهنگاری با فعاﻻن سياسى و انتشار آثار متأخرش يک چنين
تصوری را نيز به ماركسيستهای اين دوران القاء مىكرد .انگاری كه نظريات انگلس
دقيقًا منطبق با تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس بوده و آنها از ماترياليسم ،تاريخ و

ديالكتيک يک نظريهی مشترک را ارائه كرده بودند .در حالى كه بسياری از آثار

كليدی ماركس و از جمله "نقد فلسفهی حق هگل"" ،جزوههای فلسفى ـ اقتصادی"،
"ايدئولوژی آلمانى" و "گروندريسه" در دسترس نبودند ،انگلس از طريق آثار متأخر
خود مانند" :آنتى دورينگ" ،دربارهی فويرباخ" و "مشأ خانواده  "...نظريات دترمينيستى

و متافيزيک خود را به ماركس نيز نسبت مىداد .با وجودی كه ماركس مفهوم
ديالكتيكى "سرمايه" را از يک "حركت واقعى" ،يعنى از ذات درونى و متضاد پراكسيس
جامعهی بورژوايى متكامل كرده بود ،انگلس دست به يک خطای فلسفى زد كه تئوری

انتقادی و انقﻼبى ماركس را به كلى تخطئه مىكرد .به اين صورت كه انگلس "حركت
ماده" را جايگزين "حركت ايدهی" هگل كرد و به دوران قبل از كشفيات تئوريک

ماركس بازگشت ١.ما اينجا دوباره با همان مشكل متافيزيک در فلسفهی ايدهآليستى
١

Vgl. Engels, Friedrich (١٨٥٨): Engels an Marx in London, Manchester, ١٤. Juli ١٨٥٨,
in: Briefe, MEW, Bd. ٢٩, S. ٣٣٧f., Berlin (ost), S. ٣٣٨, und
Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin (ost),
٣٠٥f.

محصول پايندی حزب توده به اهداف استراتژيک شوروی ،شركت در كابينهی

مقاومت در برابر آن و حمايت از دولت مصدق را داشت .سومين دوره مصادف با

سالهای  ١٣٣٢تا  ١٣٦٠هجری شمسى است كه از زمان تأسيس سازمانهای چريكى
آغاز مىشود و تا وقوع قيام بهمن و انهدام نهايى "اپوزيسيون چپ" از طريق ضد

انقﻼب اسﻼميان دوام مىآورد .در حالى كه سازمانهای چريكى تحت تأثير انواع

تئوریهای وابستگى ،امپرياليستى و سوسيال امپرياليستى فعاليت مىكردند ،حزب توده

به پيروی از "خط امام خمينى" روی آورد و با انتشارات خود و از جمله نشريهی

تئوريک "دنيا" به توجيه نظام جمهوری اسﻼمى و تخطئهی سازمانهای انقﻼبى كشور

پرداخت .نتيجه اين فعاليت مخرب و ارتجاعى انشعاب در "سازمان چريکهای فدايى
خلق" و شكست مقاومت در برابر ضد انقﻼب اسﻼميان بود كه سرانجام آن به قتل عام

زندانيان سياسى و تراژدی خاورانها كشيده شد ١.چهارمين دوره مصادف با دوران
معاصر ما است .در حالى كه تا كنون نه تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس يک تأثير قابل

مﻼحظه بر افكار عمومى فعاﻻن جنبش كمونيستى كشور گذاشته و نه رابطهی "سرمايه"

با جنبش كارگری تبديل به گفتمان مسلط "اپوزيسيون چپ" شده است ،اما برخى از

فعاﻻن سياسى در پى فراروی از بحران تئوريک و پراكسيس سياسى "اپوزيسيون چپ"

هستند .از جمله بايد از فعاليت مترجمان آثار ماركسيستى ياد كرد كه افكار فعاﻻن
سياسى را با خوانشهای متفاوت از "سرمايه" در آموزشگاههای متفاوت علوم اجتماعى
آشنا مىكنند .افزون بر اينها ،هم اكنون ترجمههای جديدی از "سرمايه" به زبان
فارسى منتشر شدهاند و بخشى از فعاﻻن سياسى جوان به مطالعهی آنها روی آوردهاند.

با تمامى اين وجود ،اغلب انتقادهای "ماركسيستهای ايرانى" نه به ماهيت نظام

سرمايهداری ،بلكه به اشكال نئوليبرال ،گلوبال و غير مدرن آن وارد مىآيد.

بنابراين ما هم اكنون با پرسشهای متعددی مواجه هستيم .به اين معنى كه پس از
گذشت  ١٥٠سال از انتشار جلد اول "سرمايه" اصوﻻً چه نيازی به مطالعهی يک چنين
 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

١٦

١٥

انگلس متأخر و سوسيال دموكراسى آلمانى اعتقاد داشتند كه در روسيه بايد نخست

هگل ،اما در شكل "ماترياليستى" آن مواجه مىشويم كه محصول آن ازخودبيگانگى

طبقهی بورژوازی به وجود بيايد ،بايد يک دوران از سرمايهداری سپری شود ،بايد يک

خودكرده نسبت به پراكسيس نبرد طبقاتى است .از اين پس ،ديگر اين ماهيت متضاد

انقﻼب و سوسياليسم بيفتد ،بلشويکها با نظريات جبر باورانه و مقدر اقتصادی مخالفت

بلكه انگاری كه قضيه بايد كامﻼً برعكس بوده باشد .به اين معنى كه بنا بر

تمدن مانند كشورهای غربى به وجود بيايد ،تا اينكه پرولتاريا اصﻼً بتواند به فكر

مىكردند و بدون واسطه در پى سرنگونى نظام تزاری و مصادرهی انقﻼبى قدرت

نيست كه بنا بر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس شكل واقعى را پديد مىآورد،

"ماترياليسم" متافيزيكى انگلس اين حركت و شكل ماده است كه انگاری واقعيت را به

سياسى بودند .بنابراين گرامشى خوانش رايج و انفعالى از "سرمايه" را مسبب اين مى-

وجود مىآورد .به بيان ديگر ،ما در تمامى آثار متأخر انگلس با جابجايى سوژه با ابژه

برای بورژوازی تا برای پرولتاريا شده است ،زيرا انسانها را در راستای دخل و تصرف

ماركسيستهای انترناسيونال دوم نيز تحت تأثير همين نظريات غيرماركسى شكل

دانست كه در روسيه كتاب "سرمايه" ماركس به مراتب بيشتر تبديل به يک كتاب

در زندگى واقعى خود سلب اراده ،آگاهى و آزادی مىكند .برای وی اما سوسياليسم
محصول فعاليت آگاه انسانها است و نه يک حركت مادی ،انتزاعى و خود به خودی.

١

البته گرامشى در اين دوران هنوز قادر به پيشبينى وقايع پس از انقﻼب اكتبر نبود .به

اين صورت كه بلشويکها نيز از تأثيرات مخرب آثار متأخر انگلس بى نسيب نمانده

بودند و مانند سوسيال دموكراتها ،يعنى بنا بر قانون ارزش و كار مزدی بود كه رشد
نيروهای مولد را در نظر داشتند .منتها با اين تفاوت كه بلشويکها اين برنامه را از

طريق سرمايهی دولتى دنبال مىكردند كه مانع سود فوقالعادهی امپرياليستى شوند و
در لوای ديكتاتوری پرولتاريا ،زمينهی استقرار سوسياليسم را به وجود بياورند .بنابراين

)محمول( و آپريوريسم در شكل "ماترياليستى" آن مواجه مىشويم و فلسفهی عملى
گرفت .اگر هگليست با استناد به "روح جهان" ،هر واقعيتى را منطقى مىشمرد،
ماركسيست انترناسيونال دوم واقعيت را محصول منطقى رشد نيروهای مولد مىدانست.

اگر هگليست واقعيت را غيرخردمند مىشمرد و برای تغيير آن ،مفهوم ايدهآليستى را
متكامل مىكرد ،ماركسيست انترناسيونال دوم رشد نيروهای مولد را تنها شرط

دگرگونى اوضاع موجود مىشمرد.

به اين ترتيب ،اغلب ماركسيستهای اين دوران معتقد به يک حركت مادی و
دترمينيستى از روند تاريخ بودند و خيال مىكردند كه تاريخ در ذات خود يک منطق
مثبت درونى دارد كه البته با تحقق سياست توسعهی اقتصادی و رشد نيروهای مولد به

نتيجه در هر دو حالت يكسان و آن گسست ديالكتيک تئوری انتقادی و عملگرا با

صورت ابژكتيو و اجتنابناپذير به سوی استقرار نظام سوسياليستى سپری مىشود.

تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از ديالكتيک متافيزيكى و اسرار آميز هگل و همچنين

شركت در انتخابات پارلمانى ،اكثريت آرا و قدرت سياسى را به دست بياورند ،بانکها

پراكسيس آگاه و انقﻼبى بود كه البته يكى از وجوه اساسى تمايز ميان ماترياليسم
"ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر محسوب مىشود .به اين ترتيب ،حزب
كمونيست شوروی تحت تأثير ايدئولوژی بلشويسم قرار گرفت و تبديل به مجری

انباشت سرمايهی دولتى شد .در حالى كه سياست توسعهی اقتصادی از طريق ارگان-

بنابراين فلسفهی عملى ماركسيستهای انترناسيونال دوم در اين خﻼصه مىشد كه با
را دولتى و آنارشيسم بازار را كنترل كنند ،به توسعهی اقتصادی و رشد نيروهای مولد
شدت دهند و به گمان خود از طريق رفرم زمينهی استقرار سوسياليسم را مهيا سازند.

از اين منظر وقوع انقﻼب اكتبر يک نقطهی عطف در تاريخ جنبش كمونيستى محسوب

های حزبى و بنا بر قانون ارزش برنامهريزی و متحقق مىشد ،وظيفهی سنديكای

مىشود كه ما مضمون آنرا در مقالهای مىيابيم كه گرامشى در سال  ١٩١٧ميﻼدی با

كارگران در روند توليد بود .از اين پس ،استقرار سوسياليسم به يک ايدهی خوب ،اما

انقﻼب بر عليه سرمايهداری ،بلكه انقﻼب بر عليه خوانشهای انفعالى از كتاب

كارگران ترويج يک آگاهى از جهان وارونهی سرمايهداری دولتى و منظبط كردن
١

Gramsci, Antonio (١٩٩١): Revolution gegen Kapital, (٢٤. Nov.١٩١٧), in: Vergessender
Humanist? – Zusammengestellt und eingeleitet von H. Neubert, s. ٣٦ff., Berlin, S. ٣٦

عنوان "انقﻼب بر عليه سرمايه" در مجلهی "آوانتى" نوشت .اينجا منظور گرامشى نه

"سرمايه" ماركس است .برای وی انقﻼب اكتبر محصول رشد اقتصادی و حركت
ماترياليستى در جامعهی روسيه نيست .در حالى كه منشويکها در پيروی از آثار

١٨

١٧

معنى دانا و ابژه به معنى دانستنى بود كه وحدت آنها به شناخت ،يعنى به فلسفه ختم

وعدهی خشک و خالى تبديل شد ،در حالى كه بردگى كار مزدی واقعيت زندگى

مىكند .در حالى كه يونانيان دوران باستان فلسفه را مساوی با "آزادی" مىخواندند ،در

تبديل به ارگانهای سرمايهی دولتى و از پراكسيس نبرد طبقاتى مستقل و دچار

آن تفكری مواجه مىشويم كه محصول ماهيت متضاد يک جامعهی بردهداری است .به

كه ما به صورت پراكسيس نظامهای استالينيستى ،مائوئيستى و پولپتيستى در روند

مىشد .اينجا ابژه يک ماهيت مستقل از سوژه دارد كه آنرا تبديل به موضوع شناخت

برابر آن "ضرورت" را قرار مىدادند كه مساوی با كار كردن بود .ما اينجا با اشكال
اين معنى كه كار كردن" ،ضرورت" و وظيفهی برده است ،در حالى كه فلسفه" ،آزادی"

و تنها مسئلهی اعيان و اشراف محسوب مىشود.

كارگران را در شوروی رقم مىزد .به اين ترتيب ،حزب كمونيست و سنديكای كارگران

ازخودبيگانگى خودكرده شدند .محصول تشكيل يک چنين نظامى همان تجربياتى هستند
تاريخ تجربه كردهايم.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تاريخ كشمكش پيرامون خوانش مناسب

اين تمايز ميان سوژه با ابژه و وحدت آنها در فلسفه تا دوران قبل از هگل معتبر ماند

"سرمايه" ،تقريباً به اندازهی قدمت خود آن است و ما نيز پس از گذشت  ١٥٠سال از

معنى "روح اعتراضى"" ،قدرت حركت تفكر" و "نفى آگاهانه" نيز سخن مىراند و از

بايد خواند و چگونه مىتوان از آن برای پراكسيس نبرد طبقاتى در ايران بهره برد؟ به

كه البته وی آنرا از طريق ديالكتيک به كلى دگرگون ساخت .هگل از ديالكتيک به
آنجا كه وی آنرا با استناد به خرد ،يعنى "قدرت ابژكتيو تاريخ" توجيه مىكند ،در
نتيجه خودبنياد است .به اين ترتيب ،فلسفهی ايدهآليستى هگل يک شكل درونذاتى به
خود مىگيرد كه البته از فلسفههای استعﻼئى متمايز مىگردد .نزد هگل خرد تنها
منسوب به انسان به عنوان سوژه مىشود و ارتباطى با يک نيروی ازلى و فراطبيعى كه

خارج از وجود انسان قرار گرفته است ،ندارد .اينجا انسان محصول طبيعت محسوب

مىشود كه هگل آنرا آستانهی مفهوم مىنامد .به اين صورت كه انسان نيز مانند :گياه

و حيوان از طبيعت به وجود مىآيد ،تكامل مىيابد و سرانجام فنا مىشود ١.منتها با اين
تفاوت كه انسان بر خﻼف گياه و حيوان قادر است كه نه تنها تكامل گذشتهی خود را

انتشار جلد اول "سرمايه" دوباره با اين پرسشها مواجه هستيم كه "سرمايه" را چگونه
خصوص به اين دليل كه ما در ايران از يک طرف ،با يک حكومت اسﻼمى مواجه

هستيم كه ذهن آن از يک ايدئولوژی اسﻼمى و قرون وسطائى سيراب مىشود ،در حالى

كه ماركس در "سرمايه"" ،روش مدرن توليد سرمايهداری" را به بند نقد درونذاتى و

نفى كننده كشيده است .به بيان ديگر ،حوزهی مبارزاتى ما مختصات تاريخى و فرهنگى
خود را دارد .به اين صورت كه حكومت اسﻼمى با وجود بيگانگى و حتا دشمنى با تاريخ
و فرهنگ ملتهای مدرن ،اما اشكال ساختاری حكومت آنها مانند :دولت ،جمهوريت،
پارلمان و دادرسى را بديلسازی ،توخالى و اسﻼمى كرده و با سرمايهداری مدرن جهانى
نيز كم و بيش همزيستى مىكند .ما از طرف ديگر ،با بحران ايدئولوژی ماركسيسم ـ

متفكر شود ،بلكه تكامل آتى خود را نيز برنامهريزی و متحقق كند .به اين ترتيب،

لنينيسم مواجه هستيم كه در تداوم بلشويسم متكامل شده ،فلسفهی عملى تمامى احزاب

"غير ارگانيک" به خود مىگيرد .از اين منظر ،انسان يک "موجود متفكر" محسوب مى-

انحطاط كشيده است.

طبيعت انسان از طبيعت ناب متمايز مىگردد و طبيعت بيرونى برای انسان يک شكل

شود كه از تجربيات گذشته مىآموزد و از تكرار عواقب ناگوار آنها ممانعت مىكند.

اينجا موضوع هگل يک واكنش فلسفى به تجربيات انقﻼب فرانسه است كه در دوران
حاكميت يعقوبيان منجر به هرج و مرج در كشور شد .به بيان ديگر ،انگيزهی هگل از

تكامل فلسفهی ايدهآليستى خويش اين است كه از بروز عواقب ناگوار يک انقﻼب در
١

Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution und die Entstehung der
Geschichte der Theorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١٩f.

كمونيست را از جنبش كارگری مستقل كرده و كليت "اپوزيسيون چپ" را به ورطهی

پيداست كه جهت فراروی از بحران تئوريک كنونى و دسترسى به يک خوانش
مناسب و امروزی از "سرمايه" كه دخل و تصرف انتقادی و انقﻼبى در پراكسيس نبرد

طبقاتى را مجاز مىكند ،بايد نخست با روش شناختشناسى ماركس در "سرمايه" آشنا

شد كه البته ريشههای عميق فلسفى و تاريخى دارد .به اين صورت كه نزد فﻼسفهی

دوران آنتيک مانند :ارسطو و افﻼطون تمايز ميان سوژه با ابژه مرسوم بود .سوژه به

١٩

٢٠

صورت كسب خودآگاهى از وضعيت غير انسانى خود است .در حالى كه مالک ،بنده را

كشور پروس ممانعت كند .بنابراين هگل ميان "اوضاع موجود") ١قلمرو ابژكتيو( و

جا آزادی محصول تفكر بنده است ،زيرا بنده در روند تكامل علم به اين نتيجه مىرسد

٣

"گوهر غيرارگانيک ،ازخودبيگانه و گنديده" نيز سخن مىراند" .گوهر" ترجمهی مفهوم

كه بنده زراعت و دامداری كرده و از ابزار كار استفاده مىكند ،اما آن چيزی را كه او

"ماده" ترجمه شده است ،در حالى كه مفهوم "گوهر" در فلسفهی ايدهآليستى هگل به

به زنجير كار كشيده ،اما بنده در زمان فراغت از كار به آزادی خويش مىانديشد .اين-

كه آگاهى وی نسبت به ظواهر محصوﻻت كارش به گذشته تعلق دارد .به اين صورت
به كار مىگيرد و ابژهی فعاليتاش است ،ظاهراً از وجودش مستقل به نظر مىآيد .از

آنجا كه محصول كار بنده از طريق تردستى ،ابتكار و آگاهى خودش به وجود مىآيد،
در نتيجه هگل از محصوﻻت كار به عنوان "تجسم زندهی ماهيت سوژه" نيز ياد مىكند.

به بيان ديگر ،نزد هگل محصوﻻت كار اشياء و موضوعاتى هستند كه روح سوژه را
حمل مىكنند و از اين بابت ،بنده نيز نه تنها ماهيت آزاد خود را در محصول كارش

مىيابد ،بلكه نسبت به مالک كه كار و توليد نمىكند ،برتری دارد .ما اينجا با تضاد و

حركت ديالكتيكى مواجه هستيم ،زيرا بنده كه البته هنوز اسير مالک است و در يک
شكل نازل از انسان بروز مىكند ،اما آگاهى وی مشتاق فراروی از آگاهى معمول ،كسب

خودآگاهى و نفى وضعيت غير انسانى خويش است ١.به بيان ديگر ،سوژه هم در يک

رابطهی متضاد قرار گرفته و هم قادر به نفى آن است ٢.منتها موضوع خودآگاهى نزد
هگل يک مسئلهی انفرادی نيست و از اين بابت وی به شرح زير بر اين نكته تأكيد
مىكند:

«خودآگاهى تنها رضايت خويش را در يک خودآگاهى ديگر به دست مىآورد».

٢

"اوضاع مطلوب" )قلمرو سوبژكتيو( تميز مىدهد .وی از "اوضاع موجود" به عنوان
"سوبستانس" از زبان آلمانى است كه در زبان فارسى به صورت لغوی و نادرست به
٤

معنى "روح عمومى" است.

بنابراين "گوهر" كه در روند تاريخ و از طريق فعاليت آگاه سوژه به وجود آمده،

سوبژكتيو است و از آنجا كه نزد هگل اين روح سوبژكتيو ،يعنى "قدرت مفهوم" است
كه واقعيت را مىآفريند ،در نتيجه "گوهر گنديده" به معنى مناسبات منحط اجتماعى

است .به بيان ديگر" ،اوضاع موجود" از سلطهی آن "روح عمومى" گزارش مىدهد كه
اعتبار آن منجر به انحطاط جامعه مىشود .پيداست كه از اين منظر ،وظيفهی فلسفه نه

پرداختن به "اوضاع موجود" ،بلكه "فراروی" ٥از آن ،يعنى تكامل ايدهآليستى "اوضاع
مطلوب" است .فراروی نزد هگل به معنى عبور ،حفاظت و ارتقاء است .عبور به معنى

گسست و گذار تفكر از "روح عمومى" است كه البته علت انحطاط "اوضاع موجود"
محسوب مىشود .حفاظت به معنى پاسداری از "اخﻼق و عرف" ٦و ارتقاء به معنى

صعود ايدهآليستى سوژهی خودآگاه به سوی يک جامعهی آشتىيافته و خردمند است
كه برابر با تشكيل "اوضاع مطلوب" محسوب مىشود.

٣

ما مضمون اين حركت فكری را در ارتباط ديالكتيكى ميان بنده با مالک در كتاب

"پديدارشناسى روح" هگل مىيابيم .به اين صورت كه انسان كه البته سوژه و قادر به
١

Hegel, G. W. F. Phänomenologie des Geistes, S. ١١٠, ١١٤f., ٦٧f., und
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. ١٠٤f.
٢
Hegel, G. W. F. Phänomenologie des Geistes, S. ١٥٥f., und
vgl. Fraccia, Josef G. (١٩٨٧): Die Marxsche Aufhebung der Philosophie und der
philosophische Marxismus – Zur Rekonstruktion der Marxschen
Wissenschaftsauffassung und Theorie-Praxis Beziehung aufgrund einer Kritik der MarxRezeption von Georg Lukacs, Karl Korosch, Theodor Adorno und Max Horkheimer,
New York/Bern/Frankfurt am Main/ Paris, S. ٣٥, und
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. ٣٢f.
٣
Hegel, G. W. F. Phänomenologie des Geistes, S. ١٣٩, z. n. Marcuse, Herbert (١٩٩٠):
Vernunft … ebd., S. ١٠٨

شناخت است ،اما در مسير تاريخ دچار يک وضعيت غير شده كه هگل آنرا با عبارت
٧

"نزد خود ،در نوع ديگر بودن" بيان مىكند .موضوع هگل اينجا تجربهی بنده به
١

Sein
Seinsollen
٣
Unorganische, entfremdete, verdorbene Substanz
٤
Allgemeiner Geist
٥
Aufhebung
٦
Ethik und Sittlichkeit
٧
Bei sich sein in anders sein
٢

٢٢

٢١

«آدم بايد ) (...بداند كه تمام ارزش كه انسان دارد] ،يعنى[ وی همهی واقعيت روحى را

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا نطفهی نبرد طبقاتى گذاشته شده

ماهيتاش ،خردمند موضوعيتيافته باشد كه ]ماهيت[ برايش ]وجه[ ابژكتيو و مستقيم

خودآگاهى مىگردد .به اين عبارت كه در روند اين نبرد است كه خودآگاهى انفرادی

معين مىكند ،هم اينكه ارادهی سوبژكتيو انسان را تابع قانون مىسازد ،تناقض ميان

به شرح زير در كتاب "پديدار شناسى روح" هگل مىيابيم:

تنها از طرف دولت دارد .زيرا واقعيت روحى وی اين است كه نزد خود به عنوان دانای
وجود حاضر باشد (...) .هم اينكه دولت و يا ميهن ،يک وجه مشترک از وجود حاضر را

ضرورت و آزادی ناپديد مىشود .ضرورت ،خردمندی به عنوان گوهريت است و ما

آزاد هستيم ،هم اين كه آنرا به صورت قانون به رسميت مىشناسيم و از آن به

صورت گوهر ماهيت خويش پيروی مىكنيم :پس ،ارادهی ابژكتيو و سوبژكتيو به آشتى

رسيده و يک كليت شفاف هستند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد تا كنون دنبال كرده است ،هگل از يک سو ،شناختشناسى
فلسفههای قديمى را به كلى دگرگون مىكند .آنجا سوژه به معنى دانا و ابژه به معنى

دانستنى بود ،يعنى ابژه يک موجوديت مستقل از سوژه داشت ،در حالى كه هگل
موجوديت مستقل ابژه از سوژه را به كلى انكار مىكند .نزد هگل ابژه موضوع شناخت

است كه البته با استفاده از دانش و در روند يک حركت فكری به مالكيت سوژه در
مىآيد .به اين معنى كه روح در درجات متفاوت از شناخت و از طريق منطق

ديالكتيكى ،٢ابژه را به شكل مفهوم ايدهآليستى در مىآورد و تا زمانى كه ابژه تبديل به
دانش سوژه و شناخته نشده است ،وجود واقعى هم ندارد .به اين ترتيب ،هگل از تمايز

استعﻼئى سوژه با ابژه به صورت درونذاتى فرا مىرود و جهان واقعى را محصول

است كه به نظر هگل بر سر مرگ و زندگى به وقوع مىپيوندد و منجر به تعميم
١

به خودآگاهى جمعى و "من سوژه" به "ما سوژه" تبديل مىشود كه ما مضمون آنرا

«اين روند ،روند خود تاريخ است .سوژهی خودآگاه آزادی خود را نه در شكل من،

بلكه در شكل ما] ،يعنى[ ما متحد به دست مىآورد كه نخست به صورت نتيجهی نبرد
ميان مالک و بنده ظاهر شد .واقعيت تاريخى آن ما ]متحد[ ،انجام واقعى خود را "در

زيست يک ملت" مىيابد».

٢

اينجا منظور هگل از زيست يک ملت ،همان قانون اساسى ،اعﻼميهی جهانى حقوق بشر

و شهروندی و قوانين جامعهی مدنى هستند كه ديگر نه با استناد به احكام شرعى و
اصول دينى ،بلكه با استناد به فلسفهی حقوق طبيعى كه انسان را ذاتاً آزاد و خردمند

مىشمارد ،متكامل مىشوند .به اين ترتيب ،قانون تبديل به گوهر ،يعنى تبديل به "روح

عمومى" مىشود و در پرتو آن است كه جامعهی ايدهآليستى هگل ظاهراً به آشتى و

وحدت مىرسد .هستهی مركزی اين قوانين "قرارداد" است كه هگل آنرا "اعﻼحضرت
مطلق" و "كليت عرفى" نيز مىنامد .هگل پايبندی به قرارداد را شرط تشكيل جامعهی
آشتىيافته مىشمارد و با وجودی كه شديداً مخالف بردهداری است ،اما اگر يک انسان

آزاد قرارداد بردگى خود را امضا كند ،وی را موظف به پيروی از آن مىداند .هگل از

شناخت ،يعنى محصول كار فكری و فعاليت آگاه سوژه )ايدهی مطلق ،دميروژ( مى-

قرارداد به معنى "عموم" ٣نيز استفاده مىكند و نقض قرارداد را قيام بر عليه عموم مى-

هگل از سوی ديگر ،با استناد به قرارداد از تمايز ضرورت و آزادی در فلسفهی آنتيک

نامد ،ظاهراً مستقل از طبقات اجتماعى و تنها ضامن پايبندی شهروندان به آن

شمارد.

٣

فراروی مىكند .آنجا كار برابر با ضرورت و وظيفهی برده و فلسفه برابر با آزادی و
١

Hegel, G. W. F. Geschichtsphilosophie, Bd. XII, S. ٥٧, z. n. Fraccia, Josef G. (١٩٨٧):
Die Marxsche … ebd., S. ٢٩
 ٢در فلسفهی ايدهآليستى هگل منطق تضاد از منطق تاريخ 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
٣
Vgl. Fraccia, Josef G. (١٩٨٧): Die Marxsche … ebd., S. ٣٥

شمارد .دولت كه هگل آنرا "قدمگاه خدا در جهان" و يک "ضرورت بيرونى" نيز مى-

قراردادی است كه آنها در كمال آزادی با يكديگر بستهاند .برای نمونه هگل در كتاب

"تاريخ فلسفه" رابطهی دولت ،قانون و شهروند را به شرح زير توجيه مىكند:

١

Ebd.
Hegel, G. W. F. Phänomenologie des Geistes, S. ٢٥٦, z. n. Marcuse, Herbert (١٩٩٠):
Vernunft … ebd., S. ١١٢f.
٣
Allgemeinheit
٢

٢٤

٢٣

«هم اين كه فلسفه از درون و به عنوان اراده به جهان متظاهر پشت كند ،سيستم

مسئلهی اعيان و اشراف بود .ليكن نزد هگل همهی انسانها ظاهراً آزاد و برابر

كه ديگری در برابراش ايستاده است .رابطهی آن نسبت به جهان يک رابطهی انعكاسى

فراروی از نظام فئودالى و با ظواهر جامعهی بورژوايى آشنا مىشويم .به اين ترتيب،

]هگل[ به يک كليت مجرد تقليل مىيابد ،يعنى آن به يک طرف از جهان تبديل شده
است .سيستم ]هگل[ با هيجان كشش درونى و جهت تحقق خود بدون صبر در برابر

]جهان[ ديگر عزيمت مىكند .قناعت خودكردهی درونى و گرد كردن شكسته مىشود.

محسوب مىشوند ،در حالى كه پايبندی به قرارداد امر ضرورت است .ما اينجا با

هگل جامعهی بورژوايى را عرفى ،خردمند و آشتىيافته مىشمارد و فلسفهی خود را از
آن روشهايى كه آنها را ايدهآليسم مسخره مىنامد ،متمايز مىكند .ايدهآليسم مسخره

آن چيزی كه نور درونى بود ،تبديل به شعلهی بلعنده مىشود كه خود را به بيرون مى-

برای هگل زمانى به وجود مىآيد كه سوژه تصوارت و تخيﻼت خود را بدون واسطه

فلسفه ،تحقق آن همزمان مفقود شدن آن است و آن چيزی كه در بيرون با آن مى-

عمومى" وساطت مىشود .به اين معنى كه در برابر گوهر گنديده يک گوهر ايدهآليستى

مىشود كه بر خﻼف آن به صورت خرابى مىجنگد و از اين خرابى زمانى فراروی

خودآگاهى عمومى )ملت( تبديل و از "اوضاع موجود" به سوی "اوضاع مطلوب"

گرداند .اين چنين نتيجه مىشود كه فلسفى شدن جهان همزمان ،اين جهانى شدن
جنگد ،كمبود درونى خويش است ،خودش مستقيماً در جنگ در آن خرابى مضمحل
كرده ،همين كه در همان مضمحل گردد».

١

قابل تحقق مىشمارد ،در حالى كه نزد هگل تحقق فلسفه از طريق گوهر ،يعنى "روح

به وجود مىآيد و "من سوژه" را به "ما سوژه" ،يعنى خودآگاهى انفرادی و فلسفى را به
فراروی مىكند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،فراروی نزد هگلىهای جوان به اين معنى

از آنجا كه فلسفهی ايدهآليستى هگل فاقد شواهد تجربى است ،در نتيجه همواره متهم

بلكه بايد در واقعيت متحقق گردد .به بيان ديگر ،هگلىهای جوان آگاهى را وارونه مى-

استناد به منطق ديالكتيكى بود كه جامعهی بورژوايى را به صورت عرفى ،خردمند و

است كه عبور از "اوضاع موجود" و ارتقاء به جامعهی آشتىيافتهی نه در تفكر فلسفى،

به آپريوريسم مىشود .به اين معنى كه هگل فقط در يک حركت ناب فكری و تنها با

شمردند و با تجديد آگاهى يک آيندهی مثبت را به خود نويد مىدادند .به گمان آنها

آشتىيافته توجيه مىكرد .اما در واقعيت آلمان اين دوران كوچکترين نشانهای از

صورت يک سوژهی آگاه جامعهی خردمند و آشتىيافته را در واقعيت به وجود بياورد.

بود ،حدود  ٣٠٠دولت دينى و پادشاهى در نقاط پراكندهی كشور مستقﻼً حكمرانى مى-

از طريق نقد دين ،دولت بايد به سوی خردمندی و اين جهانى شدن رانده مىشد كه به
البته ماركس فراتر از انتقاد به آكوموداتسيون و آپريوريسم متوجهی جابجايى سوژه با

ابژه )محمول( در فلسفهی ايدهآليستى هگل هم شده بود ٢،اما اين مسئله را به دليل
مسائل شغلى به صورت يک پروژه تحقيقاتى دنبال نكرد ،تا اينكه فويرباخ در كتاب

"ماهيت مسيحيت" يک روش نقد ماترياليستى از دين را ارائه داد كه موضوع آن
جابجايى سوژه با محمول بود .انگيزهی فويرباخ تكامل يک فلسفهی ماترياليستى در

برابر فلسفهی ايدهآليستى هگل بود كه وی آنرا "فلسفهی آتى" مىخواند.

خردمندی و آشتى مشاهده نمىشد .در حالى كه كشور فاقد يک قدرت متمركز دولتى

كردند .عقب افتادگى اقتصادی ،بردهداری عريان و فقدان يک طبقهی مدرن بورژوايى

واقعيت آلمان اين دوران را انعكاس مىدادند .پيداست كه تناقض فاحش فلسفهی ايده-
آليستى هگل با واقعيت موجود ،هگلىهای جوان را بر مىانگيخت كه به غير از مشكل
آپريوريسم ،وی را با استفاده از مفهوم آكوموداتسيون متهم به سازش فلسفه با دين

كنند .از جمله بايد از فعاليت تئوريک برادران بائر ،اشترآواس ،هس ،اشتيرنر ،روتنبرگ،

رويگه ،فويرباخ و به خصوص ماركس ياد كرد .هگلىهای جوان مىخواستند كه از

فلسفهی ايدهآليستى هگل فراروری كنند كه ما مضمون آنرا به شرح زير در رسالهی

١

Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und
epikurischen Naturphilosophie nebst einem Anhange, in: MEW – Ergänzungsband,
Erster Teil, Berlin (ost), S. ٣٢٨
٢
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München, S. ٧٩f.

دكترای ماركس نيز مىيابيم:

٢٦

٢٥

عنوان "تنها كس و مالكيتش" بود كه از مفهوم انتزاعى "نوع ماهوی انسان" عبور و

در حالى كه هگلىهای جوان و از جمله برادران بائر و اشترآواس منشأ اعتقاد دينى

سوسياليسم تقدير مىكرد ،اما هيچگاه نقد وی را در مورد ديالكتيک به عنوان يک

خود انسانها هستند كه صفات ناب خود را به يک خدای تخيلى نسبت داده و برای

تزهای فويرباخ را مدون كرد .وی تا اين زمان با وجودی كه فويرباخ را به عنوان متفكر
متدولوژی جهت تكامل يک دين اين جهانى نپذيرفت .ما مصداق اين موضوع را در

جزوههای فلسفى ـ اقتصادی و در كتاب "خانوادهی مقدس" مىيابيم .با وجودی كه
ماركس شديدترين انتقادها را به فلسفهی ايدهآليستى هگل وارد مىآورد ،اما از "هسته-

انسانها را در تاريخ الهيات و تأثير كليسا جستجو مىكردند ،فويرباخ مدعى بود كه اين
خود يک خدا آفريدهاند ،در حالى كه اين خدای خودساخته از انسانها مستقل شده و از

طريق كليسا بر آنها حكمفرمايى مىكند .به اين ترتيب ،فويرباخ نتيجه مىگرفت كه
انسانها در زندگى واقعى خود از "نوع ماهوی انسان" ازخودبيگانه شدهاند .وی از طريق

ی منطقى" آن نيز ياد مىكند ١.ماركس همچنين هگل را تقدير مىكند ،زيرا وی به اين

روش "مشاهدهی حسى" موفق به يک چنين كشف فلسفى شده بود و از آنجا كه

تنها يک فعاليت مجرد و ذهنى است .افزون بر اينها ،ماركس ديالكتيک هگل را بعد از

جامعهی آلمان مشاهده نمىشد ،در نتيجه فويرباخ ديالكتيک را يک متدولوژی جهت

مسئله پى برده كه انسان محصول كار خويش است .منتها با اين انتقاد كه كار نزد هگل

اسرار زدايى از آن ،شكل بنيادی تمامى ديالكتيک مىخواند.

٢

١

محصول فلسفهی ايدهآليستى هگل ،يعنى خردمندی ،آشتى و وحدت در واقعيت

تكامل يک دين اين جهانى مىشمرد و رد مىكرد.

٢

مشخصاً همين دو نكته ،يعنى ديالكتيک به صورت "هستهی منطقى" و كار به عنوان

منتها خود فويرباخ نيز مانند مابقى هگلىهای جوان اسير فلسفهی ايدهآليستى هگل بود.

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ٣.انتقاد ماركس

با استفاده از مفاهيم "خرد ،قلب و اراده" متكامل كرده بود .پيداست كه يک چنين

فعاليت آگاه اجتماعى ،منجر به "حركت واقعى" در جامعهی بورژوايى مىشوند كه بنا بر

به ماترياليستهای سنتى و همچنين فويرباخ نيز از همين زاويه وارد مىآيد .به اين

به اين دليل كه وی مفهوم "نوع ماهوی" را نه از "حركت واقعى" جامعهی انسانى ،بلكه

مفهومى از انسان غيرواقعى ،اسمى و ارزشمند است و در همينجا است كه فلسفهی

صورت كه آنها مىخواهند با استفاده از مشاهده و حسيت به واقعيت دست بيابند ،در

ماترياليستى فويرباخ به حوزهی استعﻼئى راه مىيابد و جنبهی متافيزيک به خود مى-

آنجا كه شكل ابژه ،ماهيت آنرا مىپوشاند ،در نتيجه روش "مشاهدهی حسى" از

موضوع اصلى آن اولويت سوژه بر ابژه ،يعنى تسلط ارواح بر زندگى واقعى انسانها

حالى كه روش "مشاهدهی حسى" تنها قادر به درک شكل ابژه است .به بيان ديگر ،از

واقعيت تنها يک عكس مىگيرد .بنابراين ماركس بر اين نكته تأكيد مىكند كه ماهيت
ابژه "محسوس" و "موضوعيتيافته" ٤،يعنى محصول فعاليت آگاه انسانها است .از اين
١

Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin
(Ost), S. ١١١f. und
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Marx an Engels in Manchester, London, um den ١٦. Jan. ١٨٥٨,
in: MEW, Bd. ٢٩, S. ٢٥٩f., Berlin (ost), S. ٢٦٠
٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤,
in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧٤, und
Vgl. Brief von Marx an Kugelmann, vom ٦٫٣٫١٨٥٨, z. n. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der
Begriff … ebd., S. ٢١
٣
Vgl. MEW, Bd. ٢٣, S. ٢٨
٤
Sinnlich gegenständlich

گيرد .بنابراين ما نزد فويرباخ دوباره با يک دين ديگر اين جهانى مواجه مىشويم كه
است .اگر مسيحيان به "روحالقدوس" ايمان داشتند و هگل "روح مطلق" را خالق جهان
واقعى مىشمرد ،موضوع فلسفهی ماترياليستى فويرباخ "روح انسان" بود.

٣

ماركس در دوران روزنامهنگاری و پس از مطالعهی كتاب "ماهيت مسيحيت" تحت

تأثير فلسفهی ماترياليستى فويرباخ قرار گرفت و پس از مطالعهی كتاب اشتيرنر با
١

Sinnliches Anschauen
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt
am Main, S. ١٨
٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران
"ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفخهی  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  ٣٥ادامه ،برلين
٢

٢٨

٢٧

موضوع ازخودبيگانگى دينى را در پايهی دنيویاش به اصطﻼح حل و فصل كند ،در

منظر ،ابژهی تحليل )دولت ،جامعه ،طبيعت ،كاﻻ ،ابزار كار و غيره( ديگر خارج از وجود

ازخودبيگانه در جامعهی بورژوايى است كه به دليل تضادهای درونذاتىاش از خود فرا

مواجه مىشويم كه به صورت فعاليت آگاه انسانى واقعيت را به وجود مىآورند و از اين

حالى كه بنا بر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس خود اين بنياد دنيوی ،يعنى كار

مىرود و يک قلمرو ظاهراً مستقل دينى را تثبيت مىكند.

١

انسان قرار نمىگيرد ،زيرا سوبژكتيو است .ما اينجا با آن عواقب تاريخى و فرهنگى
١

بابت ،ماركس نيز نه از "جهان ابژكتيو" ،بلكه از "جهان موضوعيتيافته" سخن مىراند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با دو طرح متفاوت و متناقض

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد ماركس نيز مانند هگل ابژه يک

جهت حل و فصل مسئلهی ازخودبيگانگى دينى به روشنگری پيرامون ماهيت

مالكيت "روح مطلق" در مىآورد ،آنرا مىشناسد و مىآفريند ،نزد ماركس آفرينندهی

مواجه هستيم .اولى ،فلسفهی ماترياليستى فويرباخ است كه آگاهى را وارونه مىشمارد و

)استعﻼئى( انسان روی مىآورد .دومى ،ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس است
كه جهان واقعى را وارونه مىشمارد .به بيان ديگر ،ماركس منشأ افكار دينى را در كار

ازخودبيگانه مىيابد .اينجا فريب و خودفريبى به توافق مىرسند .در حالى كه طبقهی

موجوديت مستقل از سوژه ندارد .در حالى كه هگل از طريق فعاليت فكری ابژه را به
٢

جهان واقعى نه كار فكری ،بلكه "كار موضوعيتيافته" است .اينجا "كار موضوعيت-

يافته" يک مفهوم ديالكتيكى و به اين معنى است كه انسان سوبژكتيو ،يعنى با آگاهى و
تقسيم كار و با برنامهريزی و پيروی از اسلوب زيبايىشناسى كار مىكند .همانگونه كه

حاكم جهت توجيه منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود دين ،فلسفه و ايدئولوژی مى-

انسان مواد مادی را از طريق كار شكلدهنده دگرگون و تبديل به موضوع جامعه مى-

عالم انتزاع مىراند .در حالى كه بورژوازی با اراده و آگاهى روند توليد سرمايهداری و

كه كار به عنوان واسطهی تبادل مادی انسان با طبيعت ،طبيعت بيرونى را دگرگون

خودآگاهى دچار ازخودبيگانگى خودكرده مىشوند .از اين منظر پيداست كه چرا

دگرگون مىگردد .ما اينجا با جنبهی فعال كار به صورت يک كليت ديالكتيكى سر و

سازد ،ذلت بردگى كار مزدی كارگران را به جهانگريزی وا مىدارد و آنها را به سوی
كار ازخودبيگانه را برنامهريزی و متحقق مىكند ،كارگران مزدی به دليل فقدان
ماركس بر خﻼف فويرباخ به فعاليت انتقادی و انقﻼبى روی مىآورد و معطوف به

پراكسيس نبرد طبقاتى مىشود.

٣

كند ،به همين صورت نيز تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مىيابد .همانگونه
مىسازد ،طبيعت درونى خود انسان نيز در روند كار و تحت تأثير محصول كارش

كار داريم كه هم ابژكتيو و هم سوبژكتيو است .به بيان ديگر" ،كار موضوعيتيافته" يک
محصول تاريخى است كه فرهنگ مختص به خود را يدک مىكشد.

همانگونه كه هانس گئورگ بكهاوس به درستى توضيح مىدهد ،ماركس پس از عبور

بنابراين كسى كه ماترياليسم را به صورت مجرد در برابر ايدهآليسم متكامل مىكند،

مصداق نظر خود از تز چهارم فويرباخ ماركس استفاده مىكند .به اين صورت كه وی

انقﻼبى نمىشود .اين مضمون همان انتقادی است كه ماركس به ماترياليستها و هم-

از فلسفهی ماترياليستى فويرباخ است كه كليد نقد اقتصاد سياسى را مىيابد .وی جهت

نام ريكاردو را جای نام فويرباخ مىگذارد و به شرح زير از مفاهيم اقتصادی به جای
مفاهيم فلسفى سود مىبرد:

«ريكاردو از امر مسلم ازخودبيگانگى خودكردهی اقتصادی] ،يعنى[ دوگانگى توليد به

يک چيز با ارزش و تصوری و يک چيز واقعى عزيمت مىكند .تئوری وی از اين قرار

است كه ارزش را در كار حل كند .وی از نظر مىاندازد كه مسئلهی اصلى هنوز به
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٥f.

١

اصوﻻً قادر به درک منشأ عوامل سوبژكتيو )دين ،فلسفه ،ايدئولوژی( و پراكسيس

چنين فويرباخ در تز اول فويرباخ خود وارد مىآورد كه البته آنرا در تز چهارم اين

مجموعه مشخصتر مىسازد .به اين صورت كه فويرباخ نخست يک جهان دينى )ايده-

آليستى( را از يک جهان دنيوی )ماترياليستى( متمايز مىكند و بعداً مىخواهد كه
١

Gegenständliche Welt
٢
Gegenständliche Arbeit
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf
١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost), S. ٢٠٦f.

٣٠

٢٩

سوژهی فعال در پراكسيس مشخص جامعهی بورژوايى سرمايهدار است كه ماركس از

انجام نرسيده است ]زيرا[ اين امر كه توليد از خويشتن خويش فرا مىرود و خود را

برای مصرف ،بلكه توليد برای توليد است كه ارزش افزايى ارزش و كسب سود سرمايه

كند ،مستقيماً تنها از طريق ازخودگسيختگى و خودتضادگويى از كار اجتماعى قابل

آن به عنوان "سرمايهی شخصيتيافته" نيز ياد مىكند .موضوع سرمايهدار نه توليد

را تضمين مىكند .توليد بنا بر قانون ارزش ،يعنى "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" متحقق مى-

گردد كه ماركس از آن به عنوان "قانون مقدس" جامعهی بورژوايى نيز سخن مىراند.

نزد ماركس قانون ارزش مانند قدرت جاذبهی زمين است كه هر كسى را به زير مى-

كشد ،اگر بنا بر آن رفتار نكند .اينجا معيار توفيق اقتصادی زمان كار است كه ماركس
آنرا به شرح زير در "سرمايه" توضيح مىدهد:

«زمان كار اجتماعاً ﻻزم آن زمان كار است ]يا آن زمانى را[ مىطلبد كه يک ارزش

مصرف با شرايط توليد معمول و اجتماعى موجود و با درجهی ميانگين اجتماعى از
مهارت و شدت كار منعكس مىكند».

١

ما اينجا با كار مجرد مواجه هستيم كه البته نزد ماركس گوهر ارزش محسوب مى-

شود .از اين پس ،محصول كار ديگر نه ارزش مصرف ،بلكه ارزش مبادله ،يعنى كاﻻ
محسوب مىشود .در حالى كه ارزش مصرف هيچ چيز اسرارآميزی در خود ندارد و

تنها يک محصول ساده و محسوس از "كار موضوعيتيافته" است ،اما شكل كاﻻئى آن

ـ همانطور كه ماركس تشريح مىكند ـ "ذكاوت متافيزيكى" و "خوی روحانى" دارد،
"حسى و فراحسى" و محصول "جادو و معجزه" است .ماركس از كاﻻ به صورت يک
"تظاهر فراطبيعى" ٢نيز ياد مىكند و مدعى است كه برای درک آن بايد به نقد جهان
مهآلود دينى رفت.

٣

به اين دليل كه البته اين انسان است كه از طريق فعاليت آگاه و مولد ،يعنى كار شكل-

دهنده مواد مادی را دگرگون و تبديل به موضوع جامعه مىكند .به بيان ديگر ،منشأ
خواص محصوﻻت كار انسانى تردستى ،قوای حسى ،دانش و خﻼقيت كارگران است .اما

از آنجا كه ارزش مبادله و جهان كاﻻها رابطهی كارگران با توليدات خود آنها را قطع
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd I, … ebd., S. ٥٣
Ebd., S. ٦٢
٣
Ebd., S. ٨٦
٢

همچون قلمرو مستقل از مقولههای اقتصادی] ،يعنى[ در آخرت از آگاهى تثبيت مى-
توضيح است .بنابراين اين بنياد خودكرده بايد نخست در تضاد خود درک و بعداً از

طريق رفع تضاد عمﻼً منقلب گردد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد تا كنون دنبال كرده است ،ماركس اينجا رابطهی فلسفه با
فلسفه را قطع و از فلسفه فراروی مىكند .نزد ماركس نيز مانند هگل مفهوم "فراروی"

به معنى عبور ،حفاظت و ارتقاء است .عبور به معنى گسست و گذار از فلسفهی ايده-
آليستى آلمانى ،حفاظت به معنى محفوظ داشتن ديالكتيک )هستهی منطقى( و ارتقاء به

معنى تكامل يک فلسفهی عملى جهت دخل و تصرف انتقادی و انقﻼبى در پراكسيس

نبرد طبقاتى است .از اين پس ،ديگر فلسفه با فلسفه سخن نمىگويد و فلسفه به نقد و

نفى فلسفه نمىپردازد .ما اين روش را برای نمونه نزد هگل و فويرباخ مشاهده كرديم.
به اين صورت كه هگل با استناد به يک فلسفهی درونذاتى به نقد فلسفههای استعﻼئى
مىرود ،در حالى كه فويرباخ با استناد به يک فلسفهی ماترياليستى است كه به نقد
فلسفهی ايدهآليستى هگلى مىپردازد .ماركس اما با استناد به "جهان موضوعيتيافته"

كه محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى سوبژكتيو است ،اقتصاد سياسى را به بند نقد

درونذاتى و نفىكننده مىكشد .ما اينجا با يک پراكسيس مشخص مواجه هستيم ٢،كه
ماركس آنرا "روش مدرن توليد سرمايهداری" مىنامد .از اين منظر پيداست كه چرا
ماركس در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" ،فلسفه را خودارضاعى مىخواند ،در حالى كه

"علم حركت واقعى" جامعهی بورژوايى )دانش مثبت( برايش مانند همبستری عاشقانه
محسوب مىشود.

٣

١

Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge zur
Marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff, Frankfurt am Main, S.
١٤١, und
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٩٧): Dialektik der Wertform – Untersuchung zur
Marxistischen Ökonomiekritik, Freiburg, S. ٢٠f.
٢
Vgl. Fleischer , Helmut (١٩٧٩): Marx und Engels – Die philosophischen Grundlagen
ihres Denkens, Freiburg/München, S. ٧٤
٣
Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٢٠٨, ٢٧

٣٢

٣١

بلكه به مراتب بيشتر به صورت مناسبات واقعبينانهی اشخاص و وقايع مناسبات

مىكنند ،در نتيجه اين خواص مستقيماً به طبيعت خود كاﻻ منسوب مىشود .انگاری كه

اجتماعى».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،شكل اسرارآميز كاﻻ ،يعنى بتانگاری

كاﻻ بهترين امكانات را برای توجيه نظام سرمايهداری به وجود مىآورد .به بيان ديگر،

كاﻻ به صورت ارزش مبادله يک شكل ايدئولوژيک به خود مىگيرد كه هم ماهيت

سرمايهداری را مىپوشاند و هم اقتصاددانان بورژوايى را در نظرياتشان ظاهراً محق مى-
كند .انگاری كه تحت تأثير "قانون منصفانهی ارزش" و دست نامرئى بازار هر كسى

پاداش مناسب توان و زحمت خود را دريافت مىكند .انگاری كه كارمزد تنها هزينهی

توليد محسوب مىشود كه كامﻼً منصفانه به كارگران تعلق مىگيرد .انگاری كه بازار
مسئول تدارک برابری ،آزادی و انصاف ميان شهروندان است .ماركس در اين ارتباط

از "اشكال ابژكتيو تفكر" و "ظاهر موضوعيتيافته" ٢نيز سخن مىراند كه بر جنبهی
ايدئولوژيک توليد كاﻻئى در نظام سرمايهداری تأكيد كند.

٣

به اين ترتيب ،اين اشكال ايدئولوژيک به صورت نظريات معتبر اجتماعى فعال مىشوند

و نه تنها نظام سرمايهداری را موجه مىكنند و كارگران مزدی را در برابر سرمايهدار

به انفعال مىكشند ،بلكه سرمايه را نيز به صورت يک رابطهی مسلط اجتماعى پديد
مىآورند .اينجا واقعيت متضاد جامعهی بورژوايى با ظواهری مسلح مىشود كه انگاری

خردمند و منصفانه است .البته ماركس در نظر مىگيرد كه اقتصاد سياسى تا اندازهای

كاﻻ خودش فىنفسه داری اين خواص ويژه است ،انگاری كه كاﻻ يک ابژهی مستقل و
خارج از طبيعت كارگران مزدی به عنوان سوژه مىباشد ،در حالى كه نزد ماركس ـ

همانگونه كه تا كنون مشاهده كرديم ـ ابژه اصوﻻً فاقد يک موجوديت مستقل از سوژه

است .به بيان ديگر ،كاﻻ يک "ابژهی موضوعيتيافته" ١و محصول فعاليت آگاه انسانها

است ،در حالى كه در نظام سرمايهداری ظاهراً مستقل و تبديل به سوژه شده و بر
انسانها حكمفرمايى مىكند.

برای نمونه ،خواصى كه يک گوشى ،آسپرين و يا خودرو دارند ،خواص طبيعى خود آن-

ها نيست و ما نمىتوانيم اين كاﻻها را در طبيعت ناب بيابيم و برای تهيهی آنها بايد

به اجبار به فروشگاه ،داروخانه و كارخانه مراجعه كنيم .با وجودی كه خواص اين كاﻻها
از طريق كار شكل دهنده و در روند توليد به آنها واگذار شده است ،اما آنها در بازار
كاﻻها مانند سوژههای مستقل به نظر مىآيند و انگاری كه خواص طبيعى خود را به

ناظر بازتاب مىدهند .ماركس در اين ارتباط از يک سؤ تفاهم نيز صحبت مىكند كه

آنرا بتانگاری كاﻻ مىنامد و مضمون آنرا به شرح زير در "سرمايه" به بند نقد مى-
كشد:

«شكل اسرارآميز كاﻻ به سادگى به اين عبارت است كه آن به انسانها سرشت

اجتماعى كار خود آنها را به صورت سرشت موضوعيتيافتهی خود فرآوردها انعكاس

ارزش و مقدار ارزش را بررسى كرده و در اين اشكال ،محتوای پنهان را يافته ،اما هيچ-

مىدهد ،از اين رو ،همچنين نسبت اجتماعى توليدكنندگان نسبت به كار كلى به صورت

يعنى چرا كار در ارزش و مقدار كار از طريق طول زمانش تشريح و مقدار ارزش

طريق اين سؤ تفاهم فرآوردههای كار تبدل به كاﻻ مىشوند ،يعنى چيزهای محسوس و

گاه اين پرسش را طرح نكرده كه چرا اين محتوا يک چنين شكلى به خود گرفته است؟
محصول كار محسوب مىشود؟

٤

يک نسبت اجتماعى موضوعها كه خارج از وجود خود آنها ]است ،منعكس مىكند[ .از
فراحسى و يا اجتماعى (...) .اين سرشت بتانگاری جهان كاﻻها ) (...از سرشت غريب

اجتماعى كار كه كاﻻها را توليد مىكند ،ناشى مىشود (...) .بنابراين ]از منظر

توليدكنندگان[ مناسبات اجتماعى كار خصوصى آنها ،آن چنان كه هستند ،ظاهر مى-

١

Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd I, … ebd., S. ٨٦f., und
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik … ebd., S. ١٣٥
٢
Obektive Gedankenformen, gegenständliches Schein
٣
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ٩٧
٤
Vgl. ebd., S. ٩٤f.

شود ،يعنى نه به صورت مناسبات بدون واسطهی اجتماعى اشخاص در كارهای خود،

Gegenständliches Objekt

١

٣٤

٣٣

سرمايهدارن به نبرد طبقاتى به اين عبارت بود كه آنها ماشينآﻻت جديدی را به كار

بنابراين ما در "سرمايه" با نقد ايدئولوژی بورژوازی مواجه مىشويم ،زيرا اشكال

گرفتند كه هم همبستگى و مقاومت كارگران را در هم بشكنند و هم در زمان كوتاهتری

ايدئولوژيک ماهيت متضاد نظام سرمايهداری را مىپوشانند و باعث مىشوند كه قانون

تركيب ارگانيک سرمايه )نسبت كار مرده به كار زنده( و توليد ارزش اضافى نسبى

بيشى از مقاومت به بردگى كار مزدی ،حق مالكيت خصوصى و قانون ارزش تن مى-

به همان اندازهی گذشته و يا اينكه بيشتر توليد كنند .نتيجهی اين واكنش افزايش

است كه البته منجر به افزايش شدت كار مىشود .از اين بابت ،ماركس ماشينآﻻت را
"تسليحات جنگى" سرمايهداران نيز مىنامد كه بر عليه كارگرانى به كار گرفته مىشوند

كه از منظر سرمايه تنها "مناسبات مادی حى و حاضر توليد" محسوب مىشوند .وی به
شرح زير انتقاد خود به روش توليد مدرن سرمايهداری را ادامه مىدهد:

«در سيستم سرمايهداری تمامى روشها جهت افزايش قدرت توليد اجتماعى از كار ،به

ضرر فرد كارگر انجام مىشوند؛ تمامى ابزار جهت تكامل توليد به ابزار سلطه و استثمار
توليدكنندگان واژگون مىگردند ،كارگر را به يک نيمه انسان معيوب ،شأن وی را در
پيروی از ماشين سلب و با زجر محتوای كار وی را نابود مىكنند ،وی را به همان اندازه

با توان ذهنى از روند كار ازخودبيگانه مىسازند ،كه روند كار علم را به عنوان توان
مستقل مصادره مىكند؛ آنها شرايطى را كله پا مىكنند كه وی در چهارچوب آنها

كار مىكند ،وی را در پى روند كار تحت كوچکترين استبداد نفرت انگيز قرار مى-

دهند ،زمان زندگى وی را به زمان كار تبديل و همسر و فرزند وی را به چرخ شهادت

سرمايه پرتاب مىكنند ،اما تمامى روشها جهت توليد ارزش اضافى همچنين روشهای

انباشت هستند و هر گونه از توسعهی انباشت ،برعكس ،تبديل به ابزار جهت تكامل

همين روشها مىشود (...) .بنابراين انباشت ثروت در يک قطب ،همزمان انباشت سيه-
روزی ،زجر كار ،بردگى ،نادانى ،خشونت و تنزل اخﻼقى در قطب متقابل است ،يعنى در

طرف طبقهای كه محصول كار خود را به صورت سرمايه توليد مىكند».

١

بنابراين زمانى كه ماركس از مفهوم "سيهروزی طبقهی كارگر" ٢استفاده مىكند ،به اين

معنى است كه زيست غير انسانى كارگران مزدی يک سوژهی فعال دارد و آن هم

سرمايهدار به عنوان "سرمايهی شخصيتيافته" است .افزون بر اين ،نه معنى مفهوم
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ٦٧٤f.
Verelendung der Arbeiterklasse

١
٢

١

ارزش پشت سر توليدكنندگان مستقيم متحقق گردد .به اين ترتيب ،كارگران با كم و
دهند و به سلطهی آن مناسباتى در مىآيند كه محصول كار خود آنها است .به بيان
ديگر ،تحت تأثير ايدئولوژی است كه تدام سرمايهداری برابر با حفظ منافع ملى و

ثروت اجتماعى و محصول مديريت سرمايهدار به نظر مىآيد ،در حالى كه منشأ ثروت
اجتماعى نيروی كار )و طبيعت( و مالكيت خصوصى نتيجهی كار اضافى پرداخت نشده

است .يعنى ما اينجا با سلب مالكيت انفرادی كارگران و با نفى روبرو هستيم كه البته
در حوزهی توليد ،يعنى در تبادل كار مزدی با سرمايه به وقوع مىپيوندد .در حالى كه

سرمايهدار به عنوان سوژی فعال ،يعنى با اراده و آگاهى و با هدف ارزش افزايى سرمايه

روند توليد را برنامهريزی و اداره مىكند ،اما كارگران مزدی به صورت انسانهای
نابالغ به كار گماشته و به آنها يک طبيعت غير انسانى تحميل مىشود .به بيان ديگر،
روش توليد مدرن سرمايهداری كارگران مزدی را سلب اراده و آگاهى مىكند و از اين
بابت ،ماركس نيز در "سرمايه" از "خﻼء فكری" و "خشكى روحى" كارگران صحبت

مىكند كه البته به صورت تصنعى به وجود مىآيند .وی از ماشينآﻻت به صورت

هيوﻻ ياد مىكند كه بر كارگران فرمانروايى مىكنند ،آنها را به يوغ روند توليد مى-
كشند و كار بدنى ،يكنواخت و خستهكننده را به آنها تحميل مىكنند .ما اينجا هم-

چنين با مضمون مفهوم "سيهروزی" ٢نزد ماركس آشنا مىشويم كه به معنى "نقض

انگيزههای ضروری زندگى" كارگران در نظام سرمايهداری است.

از آنجا كه آگاهى و روحيهی كارگران مزدی همواره از هستى مادی آنها رشد مى-
كند ،در نتيجه پيداست كه با وجود تضادهای درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات

توليد ،وقوع نبرد طبقاتى نيز در نظام سرمايهداری برنامهريزی شده است .مصداق
تجربى ماركس بروز نبرد طبقاتى در انگلستان با هدف افزايش كارمزد و كوتاهى

روزانهی كار است كه در دههی  ٦٠ميﻼدی قرن نوزدهم به وقوع پيوست .اما واكنش
Vgl. ebd., S. ٥٩
Elend

١
٢

٣٦

٣٥

به صورت سوژهی فعال نه تنها نسبت به مالكيت ديگران ،بلكه اصوﻻً نسبت به حق

"سيهروزی" محدود به بيكاری ،فقر ،بيماری ،گرسنگى ،حاشيهنشينى ،تنفروشى و

حفاظت از محيط زيست بر اين نكته انگشت مىگذارد كه انسان بايد مانند يک پدر

فعال ارتش كار نيز دچار "سيهروزی" هستند كه اوج آن زمانى به وقوع مىپيوندد كه

حيات انسانها و همچنين نسلهای آتى به كلى بى اعتنا هستند .وی جهت ضرورت

خوب خانواده طبيعت را به نسل بعدی واگذار كند.

١

ما مصداق بررسى ماركس از "سيهروزی" ،يعنى سستى بنياد انسان و محيط زيست در

نظام سرمايهداری را به مراتب شديدتر و وخيمتر در دوران معاصر مىيابيم .از جمله

بايد از بارانهای اسيدی ،تششعات اتمى ،آلودگى آب و هوا ،فنآوری ژنتيک و حوادث
صنعتى ياد كرد .برای نمونه حادثهی كنسرن  BASFدر فرانكفورت آلمان تمامى

آوارگى مىشود و نه تنها ارتش ذخيرهی كار را در بر مىگيرد .به بيان ديگر ،اقشار
انسان از حق زندگى بر زمين محرم مىشود .ماركس در اين ارتباط از "بى شرمانهترين
١

استثمار سيهروزی" نيز صحبت مىكند و مضمون آنرا به شرح زير در "سرمايه"
توضيح مىدهد:

«) (...مالكيت بر زمين يک قدرت هولناک پديد مىآورد ،زمانى كه آن با سرمايهی
صنعتى متحد و همدست مىشود ،آن ممكن مىكند كه كارگران در نبرد بر سر كارمزد

رودخانه راين و سواحل آنرا تبديل به يک منطقهی مرده كرد ،حادثهی چرنوبيل در

عمﻼً از زمين به عنوان مكان زندگى خويش محروم شوند .اينجا يک بخش از جامعه

تششعات اتمى مسموم كرد ،در حالى كه هزينهی حادثهی  Exonwaldesدر سواحل

باشد ،همانگونه كه اصوﻻً در مالكيت زمين ،حق مالک ضميمه است كه اندام زمين،

شوروی بخش وسيعى از اوكرائين را غير قابل سكونت و بخش اعظم اروپا را با

كانادا و حادثهی كنسرن  BPدر خليج مكزيک هنوز به درستى ارزيابى نشدهاند .همين

مسئلهی ريزگردها در خوزستان و خشكسالى در ايران نيز محصول استثمار محيط

زيست و نشانهی "سيهروزی" انسانها هستند كه مسبب آن بدون ترديد شكل سرما-

يهداری انباشت ثروت در كشور است .پيداست كه افزايش گرما و فقدان آب

آشاميدنى بسياری از مناطق كره زمين را غير قابل سكونت خواهد كرد و در آيندهی

نزديک انبوه پناهندگان زيست محيطى را هم به وجود خواهد آورد .البته اينها تنها
چندين نمونه هستند ،اما مىتوان به جرأت از اين موضوع سخن گفت كه اگر نبرد

طبقاتى پيرامون حفاظت از انسان و محيط زيست وجود نداشت ،سرمايهداری بدون

ترديد تا كنون اين دو سرچشمه از ثروت اجتماعى را به كلى منهدم كرده بود .پيداست

كه عواقب و هزينهی تخريب محيط زيست و انسان را هميشه جامعه متحمل مىشود،

در حالى كه سود آن به جيب گشاد سرمايهدار مىريزد.

بنابراين معنى مفهوم "سيهروزی" نزد ماركس به مراتب گسترده از مسئلهی فقر در

نظر گرفته شده است .سوژهی فعال "سيهروزی" انسانها سرمايهدار ،يعنى سرمايهی
شخصيتيافته است كه در حوزهی توليد يک طبيعت غير انسانى را بر كارگران مزدی
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital, Bd. III, … ebd., S. ٧٨٤

١

از بخش ديگری يک تأوان برای اين حق مىطلبد كه مجاز به سكونت بر زمين بوده
دل و رودهی زمين ،هوا و همراه با آن ،حفاظت و تكامل ]محيط[ زيست را استثمار
كند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما نزد ماركس پيرامون حفاظت از محيط
زيست با نبرد طبقاتى مواجه هستيم .به اين صورت كه اينجا تضاد ميان حق حيات

انسان بر زمين با حق مالكيت خصوصى به وجود مىآيد كه ماركس آنرا در رابطه با
صنعت بزرگ در آمريكا بررسى مىكند .موضوع نقد ماركس اينجا بررسى نقش

مخرب نظام سرمايهداری است كه بدون كوچکترين اعتنائى به نيازهای جامعهی

انسانى و ضرورتهای محيط زيستى تنها از آن فنآوری استفاده مىكند و تنها آن

تركيب از روند توليد را به راه مىاندازد كه سرچشمهی تمامى ثروت اجتماعى ،يعنى
زمين )طبيعت( و كارگر )انسان( را از بين مىبرد ٣.ماركس علت تخريب محيط زيست

و انسان را در اهداف سرمايه و حق مالكيت خصوصى مىيابد ،زيرا سرمايهدار و مالک
١

Schamloseste Ausbeutung des Elends
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نظام سرمايهداری است كه از ديالكتيک هستى نيروهای مولد با آگاهى جامعهی

تحميل و نيروی كار آنها را استثمار مىكند ،رابطهی كارگران مزدی را با محصول

آنها رشد مىكند ،اما همزمان با آن دين ،فلسفه و ايدئولوژی )دانش اقتصاد سياسى(

اجتماعى را مصادره مىكند ،جهت كسب سود و ارزش افزايى سرمايه محيط زيست را

حفاظت از منافع مادی و توجيه مشروعيت حاكميت خويش متكامل كرده است.

تحميق طبقهی كارگر دين ،فلسفه و ايدئولوژی مىسازد .بنابراين پيداست كه چرا

بورژوايى گزارش مىدهد .به اين صورت كه آگاهى كارگران همواره از هستى مادی
تﻼقى مىكند كه طبقهی حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى و جهت

كارشان قطع و منجر به بتانگاری كاﻻ مىشود ،در حوزهی توزيع بخش اعظم ثروت
از بين مىبرد و برای حفاظت از منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود و همچنين جهت

بنابراين انگيزهی طبقهی حاكم اينجا مشخصاً تحميق انسانها و تدارک انفعال كارگران

ماركس جهت نقد نادانى ،خشونت و تنزل اخﻼقى انسانها نيز از مفهوم "سيهروزی"

هستيم كه ماركس جهت نقد آن از عبارت "تفرقهی خودكردهی پرولتاريا" ١سخن مى-

مىآيد و عاقبت خير خود را در آخرت جستجو مىكند ،دچار "سيهروزی" است .به

ايدئولوژی در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقهی كارگر متكامل شدهاند،

كارآموزی است ،دچار "سيهروزی" است .بنابراين تمامى بيماریهای عصر مدرن كه از

صفوف كارگران مىشوند .بنابراين تا زمانى كه كارگران مزدی هستى مادی خود را در

از استرس ،پرخوری ،زخم معده ،آلرژی ،كم خوابى ،انزوا ،ميگرن ،تينيتوس و انواع

در برابر نظام سرمايهداری است .ما اينجا با مانع خودآگاهى سوژهی انقﻼبى مواجه
گويد .به بيان ديگر ،از آنجا كه اشكال ظاهری جامعهی بورژوايى مانند دين ،فلسفه و

در نتيجه طبقهی كارگر را منشعب مىكنند و منجر به تفرقهی خودكرده در ميان

اشكال ايدئولوژيک تجربه مىكنند ،در نتيجه هنوز به خودآگاهى نرسيدهاند و از همين

رو نيز به حاكميت بورژوايى و نظام سرمايهداری تن مىدهند .ما اينجا با پراكسيس
نبرد طبقاتى مواجه هستيم ،زيرا انسانها همواره تحت تأثير ايدئولوژی از تضاد آگاه
مىشوند و تحت تأثير آگاهى از تضاد است كه به نبرد بر مىخيزند.

٢

از آنجا كه ايدئولوژی طبقهی حاكم در تضاد با هستى مادی كارگران است ،در نتيجه

پيداست كه چرا كارگران نيز در حال گسست و گذار از ظواهر جامعهی بورژوايى
هستند .انگيزهی ماركس نيز از نقد اقتصادی سياسى و تدوين كتاب "سرمايه" مشخصاً
همين است كه به صورت جانبدار و انتقادی در اين "حركت واقعى" دخل و تصرف كند

و پراكسيس نبرد طبقاتى را به سوی انقﻼب اجتماعى براند .به اين معنى كه كارگران
علت "سيهروزی" خود را نه در سرنوشت و دست تقدير ،بلكه در مناسبات نظام

سرمايهداری و در واقعيت جامعهی طبقاتى بيابند و راه حل رهايى خود را نه در آخرت،

بلكه در همين جهان موجود جستجو كنند .به اين معنى كه عصبانيت كارگران از "سيه-
١
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استفاده مىكند .به بيان ديگر ،كسى هم كه سر و كلهاش از توی مسجد و كليسا در

همين صورت كسى كه برای حفظ محل كارش همواره در حال رقابت و ادامهی
شدت كار و نامطمئنى شغلى به وجود مىآيند ،عﻼئم "سيهروزی" هستند .از جمله بايد

بيماریهای روانى ياد كه منشأ تمامى آنها كار ازخودبيگانه است .مخاطب اصلى
ماركس در "سرمايه" نيز همين انسانها ،يعنى همين كارگران مزدی هستند كه در

نظام سرمايهداری ادغام و دچار "سيهروزی" شدهاند .با وجودی كه ثروت اجتماعى و

همچنين "جهان موضوعيتيافته" محصول فعاليت آگاه آنها است ،اما اين آگاهى يک
آگاهى كذب است كه تحت تأثير ايدئولوژی طبقهی حاكم و دانش اقتصاد سياسى به

وجود آمده و آنها را در برابر نظام سرمايهداری به انفعال مىكشد .به بيان ديگر،

كتاب "سرمايه" ماركس ،تئوری انتقادی "سيهروزی" طبقهی كارگر است.

با وجودی كه ماركس در "سرمايه" همواره بر مسئلهی "سيهروزی" كارگران مزدی در
نظام سرمايهداری تأكيد مىكند ،اما اين موضوع را نيز در نظر مىگيرد كه ماهيت و
١

ارزشهای انسانى آنها همچون گذشته پا برجا هستند و به كلى تباه نشدهاند .به نظر

وی با وجود تأثيرات مخرب دين ،فلسفه و ايدئولوژی بر افكار عمومى كارگران ،اما توان

تكامل و شكوفايى طبيعى آنها به كلى گنديده نشده و طبيعت آنها مىتواند دوباره
٢

شكوفا گردد .مصداق نظريه ماركس "دانش مثبت" ،يعنى علم "حركت واقعى" در
١

Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ٧٩٠f.
٢
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٤٠
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دارد .همانگونه كه انسان وحشى بايد با طبيعت كشتى بگيرد تا نيازهای خود را بر

روزی" خود تحت تأثير كتاب "سرمايه" كه البته يک تئوری انتقادی و عملگرا است،

بايد در تمامى اشكال اجتماعى و تحت تمامى شيوههای ممكن توليدی ]رفتار كند[ .اين

بالقوهی كارگران در پراكسيس نبرد طبقاتى بالفعل مىشود و به سوی انقﻼب اجتماعى

طرف سازد ،زيست خود را محفوظ بدارد و بازتوليد كند ،اين چنين نيز انسان متمدن
قلمرو از طبيعت ضروری با تكامل خويش گسترش مىيابد ،زيرا نيازها؛ اما همزمان

قرار بگيرد و منجر به يک خودآگاهى طبقاتى شود .به اين ترتيب ،قدرت خاموش و

سمت مىگيرد .از اين پس ،زمان نفى نفى رسيده است .به اين صورت كه كارگران

نيروهای مولد كه آنها را بر طرف مىسازند ،گسترش مىيابند .آزادی در اين سرزمين

مزدی مالكيت نفى شدهی انفرادی خود را از سرمايهداران نفى مىكنند و آنرا به شكل

و ساز خويش را با طبيعت منطقى منظم كند] ،يعنى[ آنرا تحت كنترل اشتراكى در

اجتماعى است ،زيرا با لغو قانون ارزش و كار مزدی ،شكل توليد كاﻻئى خاتمه مىيابد و

تنها مىتواند در اين باشد كه انسان اجتماعى شده] ،يعنى[ كانون توليد كنندگان سوخت

بياورد ،به جای اينكه تحت حاكميت يک قدرت كور قرار بگيرد؛ آنرا با كمترين

مصرف نيرو و تحت طبيعت انسانى خويش با سزاوارترين و متناسبترين شرايط به

انجام برساند .اما ]قلمرو آزادی[ هميشه يک قلمرو از ضرورت مىماند .در آن سوی

اش تكامل نيروی انسانى آغاز مىشود كه خود را به صورت هدف خويش معتبر مى-

سازد ،قلمرو واقعى آزادی كه البته تنها بنا بر همان قلمرو ضرورت به صورت زمينهاش
مىتواند شكوفا شود ،كاهش روزانهی كار شرط اصلى آن است».

١

مالكيت اجتماعى در مىآورند .اينجا همچنين نقطهی پايان سرمايه به صورت مناسبات

كارگران امر توليد و توزيع را به صورت همكاری آزاد و در همبستگى با يکديگر

سازمان مىدهند.

به اين ترتيب ،ماركس به عنوان روشنفكر ارگانيک طبقهی كارگر وارد كارزار
پراكسيس نبرد طبقاتى مىشود و از طريق نقد درونذاتى و نفىكننده پرده از محمﻼت

نظريهپردازان نظام سرمايهداری بر مىدارد .در حالى كه اقتصاددانان ملى و عامى قانون

بازار را به صورت يک دست نامرئى جهت تحقق آزادی و برابری شهروندان توجيه

همانگونه كه خوانندهی نقاد تا اينجا دنبال كرده است ،ما نزد ماركس با يک "حركت

مىكنند ،ماركس آنرا تنها بازتاب دوران ساده مىشمارد و موضوع استثمار نيروی كار

از فلسفه فراروی كرده و از يک طرف ،با استناد به "جهان موضوعيتيافته" كه محصول

نشانهی خردمندی و انصاف در جامعهی بورژوايى مىشمارند ،ماركس از يک طرف،

واقعى" ،يعنى با پراكسيس جامعهی بورژوايى مواجه هستيم .به اين صورت كه ماركس
فعاليت آگاه انسانها ،يعنى محصول "كار موضوعيتيافته" است ،به نقد اقتصاد سياسى

را در دوران كار با سرمايه افشا مىسازد .در حالى كه اقتصاددانان ملى قوانين بازار را

اين قوانين را نتيجهی تكامل قوانين كار ازخودبيگانه و نشانهی بتانگاری كاﻻ و پول

مىپردازد و از طرف ديگر ،ديالكتيک "اوضاع موجود" )قلمرو ضرورت( با "اوضاع

مىخواند و از طرف ديگر ،خردمندی سرمايهی انفرادی را علت بى خردی كليت نظام

هگل با يک حركت ناب از تفكر مواجه نيستيم ،زيرا ماركس "اوضاع مطلوب" را از

نرخ سود بروز مىكند .در حالى كه اقتصاددانان ملى موجوديت نظام سرمايهداری را

مطلوب" )قلمرو آزادی( را متكامل مىكند .ما اينجا ديگر مانند فلسفهی ايدهآليستى

سرمايهداری مىنامد كه البته به صورت بحرانهای اقتصادی و از جمله گرايش نزولى

طريق نقد درونذاتى و نفىكنندهی همان تضادهای جامعهی بورژوايى و از روند

ابدی و نامتناهى مىشمارند ،ماركس آنرا با در نظر داشتن تخريب محيط زيست و

سوژهی هگل كامﻼً واقعى است و به همين دليل نيز تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

"قلمرو آزادی" ،يعنى آلترناتيو سوسياليستى معطوف مىكند كه ما مضمون آنرا به

پراكسيس نبرد طبقاتى متكامل مىكند .افزون بر اينها ،سوژهی ماركس بر خﻼف
ديالكتيكى وی هيچگاه دچار آپريوريسم و تخيﻼت ايدئولوژيک نمىشود .در حالى كه

هگل در يک حركت ناب فكری و از طريق "ايدهی مطلق" جامعهی آشتىيافته را
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١

"سيهروزی" انسانها متناهى و تنها "قلمرو ضرورت" مىخواند و توجه كارگران را به
شرح زير در سرمايه مىيابيم:

«قلمرو آزادی واقعاً آن زمانى آغاز مىشود كه تعيين فقر و هدف مفيد بيرونى از كار

كردن پايان بيابد؛ بنابراين آن بنا بر طبيعت قضيه ورای سپهر اصلى توليد مادی قرار

٤٢

٤١

حق مالكيت دارند ،در حالى كه پايبندی به قرارداد امر ضرورت است .بنابراين با

متكامل مىكند و از اين بابت نيز مدعى وحدت و "همسانى سوژه با ابژه" ١مىشود،

يک حركت از تفكر و ايدهآليسم جستجو مىكند .نزد ماركس اما تضاد درونذاتى است

است ،متكامل مىكند و از اين بابت نيز ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی بر خﻼف

پس از فراروی از فلسفهی ماترياليستى فويرباخ به اين نتيجه رسيد كه ابژه همانگونه

بر اين نكته تأكيد مىكند كه با استقرار "قلمرو آزادی" تضاد به پايان نمىرسد و در

سوژه ندارد .منتها با اين تفاوت كه سوژهی خودآگاه هگل "ايدهی مطلق" و انفرادی

ناهمسانى سوژه با ابژه ،ضرورت تبادل مادی انسان با طبيعت از طريق "كار

طبقهی كارگر است كه از يک طرف" ،جهان موضوعيتيافته" را به صورت محصول

طبيعت بيرونى را دگرگون كنند ،اما اين نوع از كار نه ازخودبيگانه است و نه يک شكل

وجودی كه هگل تضاد ماهوی ميان بنده و مالک را مىبيند ،اما راه حل اين تضاد را در
و تنها از طريق سوژهی خودآگاه و در پراكسيس نبرد طبقاتى حل و فصل مىشود .وی
كه در فلسفهی ايدهآليستى هگل نيز مرسوم است ،اصوﻻً يک موجوديت مستقل از
است كه "اوضاع مطلوب" را به وجود مىآورد ،در حالى كه نزد ماركس سوژهی واقعى

ليكن ماركس "قلمرو آزادی" را از يک "حركت واقعى" كه ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى
٢

فلسفهی ايدهآليستى هگل از "ناهمسانى سوژه با ابژه" گزارش مىدهد .ماركس اينجا

نتيجه "قلمرو آزادی هميشه يک قلمرو از ضرورت باقى مىماند" .دليل تداوم تضاد و
موضوعيتيافته" است .به بيان ديگر ،انسانها بايد در نظام سوسياليستى نيز كار و

فعاليت آگاه خود و از طريق "كار موضوعيتيافته" به وجود مىآورد و از طرف ديگر،

كاﻻئى به خود مىگيرد و نه منجر به "سيهروزی" انسانها و نابودی محيط زيست مى-

كسب خودآگاهى در پراكسيس نبرد طبقاتى است كه به سوی تشكيل "قلمرو آزادی"

يک پراكسيس آگاه و انقﻼبى متكامل مىكند كه اصوﻻً دچار دترمينيسم و مثبتگرايى

به دليل فقدان آگاهى و تفرقهی خودكرده به نظام سرمايهداری تن مىدهد و تنها با
عزيمت مىكند .اينجا ديگر قرارداد يک شكل مجرد و انفرادی ندارد ،بلكه مشخص و

اجتماعى است .اينجا ديگر انسانها ظاهراً آزاد و برابر نيستند ،بلكه رهايى آنها واقعى
است و همكاری آنها در كمال آزادی و همبستگى متحقق مىگردد .به بيان ديگر،
ماركس در "سرمايه" و در برابر جامعهی بورژوايى هگل چشم انداز تشكيل يک نظم

نوين واقعى را متكامل مىكند و به گمان من اين نوع خوانش از "سرمايه" درست و
دليل تازگى آن نيز مشخصاً همين است.

نتيجه:
موضوع اصلى اين مقاله بحث پيرامون روش مناسب مطالعهی "سرمايه" است .ماركس

پس از فراروی از فلسفه ،كليد نقد اقتصاد سياسى را يافت .وی از اين پس ،موضوع

ازخودبيگانگى را ديگر نسبت به يک شكل مجرد مانند" :نوع ماهوی انسان" )فويرباخ(

نمىسنجد و تنها با رجوع مستقيم به "حركت واقعى" و مشخص جامعهی بورژوايى

)پراكسيس( است كه انتقاد كار ازخودبيگانه را به اقتصاددانان ملى و عامى وارد مى-

آورد .به اين ترتيب ،ماركس روش نقد دين را تبديل به روش نقد اقتصاد سياسى مى-

شود .به اين ترتيب ،ماركس در "سرمايه" يک تئوری انتقادی و عملگرا را جهت تعميم

نمىشود .موضوع اصلى ماركس اينجا فراروی از "سيهروزی" كارگران مزدی است كه

تنها از طريق خودآگاهى و تنها با ارادهی خود آنها متحقق مىشود.

به بيان ديگر ،روش تكامل "سرمايه" محصول تحوﻻت شگرف متديک و كشفيات
تئوريک ماركس است كه ريشههای عميق تاريخى دارد .همانگونه كه در مسير اين

مقاله تا كنون طرح شد ،ارسطو و افﻼطون فلسفهی نظام بردهداری را متكامل كرده

بودند .از اين منظر ،ابژه يک موجوديت مستقل از سوژه به خود مىگيرد .اينجا كار

برابر با ضرورت و وظيفهی برده است ،در حالى كه فلسفه برابر با آزادی و مسئلهی
اعيان و اشراف محسوب مىشود .بنابراين در جامعهی بردهداری موضوع تضاد

ضرورت با آزادی اصوﻻً يک مسئلهی فلسفى محسوب نمىشود .به همين منوال ،هگل

فلسفهی جامعهی بورژوايى را متكامل كرده بود .از اين منظر ،ابژه ديگر يک موجوديت

مستقل از سوژه ندارد ،زيرا در روند شناخت و از طريق مفهوم به مالكيت سوژه در مى-
آيد .اينجا تضاد ضرورت با آزادی )حق مالكيت( از طريق قرارداد )قانون( و قوهی

مجريه )دولت( حل و فصل مىشود .انگاری كه همهی انسانها آزاد و برابر هستند و
Identität
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پراكسيس نبرد طبقاتى بيگانه است ،كسى كه جنبش واقعى كارگران نمىبيند و از

كند ،زيرا تﻼش تئوريک اقتصاد سياسى در "معكوسكردن دينى" ١و "سوژه كردن

پرولتاريا را ناجى طبقه كارگر مىشمارد ،كسى كه به تئوریهای كذب طبقهی متوسط

جابجايى سوژه با ابژه مواجه مىشويم .به اين صورت كه در نظام سرمايهداری كاﻻ و

درجهی خودآگاهى آنها بى خبر است ،كسى كه نه خود كارگران ،بلكه حزب پيشتار

معطوف است ،كسى كه در حال مبارزه با اشكال امپرياليسم ،نئوليبراليسم و گلوباليسم

سرمايهداری است و ماهيت متضاد آنرا نمىبيند ،مضمون كتاب "سرمايه" ماركس را
نيز نمىفهمد.

بنابراين "سرمايه" را مىتوان به صورت متفاوت خواند .برای نمونه مىتوان آنرا تحت

تأثير "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس خواند .ما اين نوع از خوانش را نزد تمامى جريان-

هايى مىيابيم كه ذهنيت آنها از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مشروب مىشود .از
جمله مىتوان از ايرج اسكندری به عنوان مترجم "سرمايه" و احسان طبری به عنوان

نظريهپرداز شاخص حزب توده ياد كرد كه به پيروی از "خط امام خمينى" روی
آوردند .البته اين مسئله دينخويى فقط مربوط به احزاب و سازمانهای چپ ايرانى
نمىشود كه با خود يک تاريخ فرهنگى اسﻼمى را يدک مىكشند ،بلكه تمامى جريان-

٢

چيزها و چيز كردن اشخاص" خﻼصه مىشود .ما اينجا در تداوم اشكال دينى دوباره با

پول )چيزها( ظاهراً از مناسبات توليد مستقل مىشوند و به صورت سوژه بر نيروهای
مولد )اشخاص( حكمفرمايى مىكنند .كاﻻ اينجا تبديل به سوژه مىشود ،زيرا روش

توليد مدرن سرمايهداری رابطهی كارگران مزدی با محصول كار خود آنها را قطع
مىكند و كاﻻ ظاهراً خواص مستقل خود را به ناظر انعكاس مىدهد .اينجا همچنين

پول تبديل به سوژه مىشود ،زيرا آن ظاهراً مستقل به نظر مىآيد و تمامى كاﻻها را در

بازار قابل مقايسه و مبادله مىكند .پيداست كه اين ظواهر معتبر اجتماعى ماهيت قانون

ارزش ،يعنى "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" را مىپوشانند .به بيان ديگر ،ما اينجا با بت-

انگاری كاﻻ و پول مواجه هستيم و تحت تأثير آنها است كه ماسکهای اقتصادی
طبقات اجتماعى پديد مىآيند.

نتيجهی "معكوس كردن دينى" توجيه حاكميت سرمايه و سلطهی كار مرده بر كار

هايى را نيز در بر مىگيرد كه با استناد به آثار متأخر انگلس و به صورت دترمينيستى

زنده است .به اين ترتيب ،اقتصاد سياسى نظريات مجرد جامعهی بورژوايى را ظاهراً

تروتسكيست ياد كرد كه وی نيز در دوران قيام بهمن و به بهانهی مبارزه با امپرياليسم

پراكسيس مشخص ،يعنى نبرد طبقاتى مىشوند .كتاب "سرمايه" ماركس هم تئوری

كتاب "سرمايه" ماركس را مىخوانند و مىفهمند .برای نمونه مىتوان از ارنست مندل

به دفاع از نظام جمهوری اسﻼمى ايران پرداخت و با استناد به وی بود كه
تروتسكيستهای ايرانى و در رأس آنها بابک زهرائى هوادار "خمينى ضد
امپرياليست" شدند .محصول نهايى اين نوع خوانشهای كذب از "سرمايه" خودفريبى و

آدرس آن در شرايط موجود ايران ،زندان اوين و در نهايت تراژدی خاورانها است.

پيداست كه كتاب "سرمايه" را نيز مىتوان به صورت انفعالى و غير سياسى خواند .برای

معتبر مىسازد ،در حالى كه تضادهای درونذاتى نظام سرمايهداری منجر به يک

انتقادی همين "معكوس كردن دينى" است كه البته از عوامل ماهوی "سيهروزی"
كارگران مزدی پرده بر مىدارد و طبقهی كارگر را به صورت يک سوژهی خودآگاه به

سوی تشكيل يک نظم نوين مىراند .بنابراين سخن معروف ماركس در "پيشگفتار ـ نقد
فلسفهی حق هگل" را بايد جدی گرفت ،زمانى كه وی بر اين نكته تأكيد مىكند كه

"پيششرط هرگونه نقدی ،نقد دين است"!

نمونه مىتوان از نظريهپردازان "تئوری تنظيم" ياد كرد كه تنها مسئلهی آنها بررسى

به بيان ديگر ،هر كسى كه مىخواهد كتاب "سرمايه" را بخواند و آنرا بفهمد ،نخست

بيان ديگر ،آليتا فرانسوی ،انو ژاپونى ،جسوپ انگليسى ،هيوبنر و ماهنكوپف آلمانى

تصفيهی حساب كند .يعنى كسى كه با "حركت واقعى" در جامعهی بورژوايى ،يعنى با

بحران اقتصادی و تنظيم آن جهت ممانعت از بروز "نقطهی فينال" )انقﻼب( است .به

همگى سرمايه را خواندهاند ،اما دغدغهی آنها اصوﻻً ترويج تئوری انتقادی و انقﻼبى

بايد با افكار دينى ،اسطورهای ،عرفانى ،متافيزيكى و تصورات واهى و مهآلود خود
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 پيداست كه دولتهای بورژوايى نيز هيچ١.ماركس و رهايى طبقهی كارگر نيست

Fleischer , Helmut (١٩٧٩): Marx und Engels – Die philosophischen
Grundlagen ihres Denkens, Freiburg/München

نيست كه همگى آنها از اساتيد "ماركسشناس" و معتبر دانشگاههای كشورهای

Fraccia, Josef G. (١٩٨٧): Die Marxsche Aufhebung der Philosophie und
der philosophische Marxismus – Zur Rekonstruktion der Marxschen
Wissenschaftsauffassung und Theorie-Praxis Beziehung aufgrund einer
Kritik der Marx-Rezeption von Georg Lukacs, Karl Korosch, Theodor
Adorno und Max Horkheimer, New York/Bern/Frankfurt am Main/
Paris

مشكلى با خوانشهای غير سياسى و انفعالى از "سرمايه" ندارند و از اين بابت هم اتفاقى

" به همين منوال نيز اتفاقى نيست كه يک "ماركسشناس.اروپايى محسوب مىشوند
 صرف نظر از آن.مانند ديود هاروی تبديل به كارشناس شهرداری تهران مىشود

 يعنى پاسدار قالىباف، شهردار آن،روابط مافيايى كه در اين نهاد دولتى رايج است

 حتا، به بيان ديگر.سركردهی سركوب جنبش دانشجويى بوده و متهم به قتل است
 اگر آنرا،دولت جنايتكار جمهوری اسﻼمى هم هيچ مشكلى با "سرمايه" ماركس ندارد
.مانند ديويد هاروی و به صورت غير سياسى و انفعالى خواند و تدريس كرد
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اولين كنگرهی حزب توده با تﻼوت يک آيه از قرآن افتتاح شد و اولين دبير كل آن
سليمان ميرزا اسكندری نام داشت كه يک حاجى و از اشرافيت قاجار بود .آن تجربياتى
كه فعاﻻن سياسى تا كنون با اين حزب داشتهاند ،به اين عبارت است كه جهت تحقق

اهداف سياسى خود از ناجورترين ابزار استفاده مىكند .برای نمونه ظاهراً تحقق

ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى
پرولتاريا؟

سوسياليسم را مد نظر دارد ،اما در واقعيت خواهان تشديد توسعهی نظام سرمايهداری

١

است .ظاهراً دموكراسى شورايى را نمايندگى مىكند ،اما مىخواهد آنرا از طريق

ديكتاتوری حزبى متحقق كند .ظاهراً مدعى انترناسيوناليسم است ،اما در واقعيت به

ناسيوناليسم دامن مىزند .ظاهراً مدعى تساوی حقوق زن با مرد و تحقق حقوق بشر

است ،اما در واقعيت به فعاليت اطﻼعاتى مىپردازد و از دين اسﻼم دفاع مىكند .ظاهراً
مدعى وحدت طبقهی كارگر است ،اما در واقعيت منجر به تفرقهی كارگران مىشود.

ظاهراً مدعى استقﻼل ايران از امپرياليسم است ،اما در واقعيت منافع شوروی را در
كشور تحكيم مىكند .ظاهراً مدافع صلح است ،اما در واقعيت بر طبل جنگ مىكوبد.

ظاهراً از انقﻼب دفاع مىكند ،اما در واقعيت برنامهی كودتا را مىريزد و عمﻼً با قوای
ضد انقﻼب همكاری مىكند .ظاهراً مدعى اخﻼق و پرنسيپ سياسى است ،اما بى مهابا

به تخطئهی مخالفان خود مىپردازد و برای آنها پرونده مىسازد ،ظاهراً مدعى
پيشرفت اجتماعى و فرهنگ و هنر است ،اما در واقعيت از "خط امام خمينى" پيروی

مىكند .به بيان ديگر ،با وجودی كه حزب توده خود را "حزب تراز نوين" مىشمارد و

ظاهراً مدعى دموكراسى و سوسياليسم است ،اما در واقعيت برای تحكيم ضد انقﻼب

موضع مىگيرد .از جمله بايد از فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى حزب توده در

دوران قيام بهمن ياد كرد كه نه تنها از طريق نشريهی "دنيا" پشتوانهی نظری تشكيل

نظام جمهوری اسﻼمى را مهيا كرد ،بلكه جهت انهدام اپوزيسيون ،حاكم دادگاهای

"انقﻼب اسﻼمى" ،يعنى آخوند خلخالى جنايتكار را كانديد رياست جمهوری خود

ساخت.
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 ١مقايسه ،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 ،و
مقايسه ،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

سال  ٢٠١٨ميﻼدی مصادف با ٢٠٠مين سالگرد زادروز كارل ماركس است .وی بدون

ترديد بزرگترين متفكری است كه تا كنون تاريخ بشريت تجربه كرده و از وی مىتوان

به درستى به عنوان راديكالترين و انسانترين متفكر نيز ياد كرد .مصداق اين
مشخصات را مىتوان به راحتى در ابعاد برنامهای يافت كه ماركس در "پيشگفتار ـ نقد
فلسفهی حق هگل" مدون كرد كه البته بعداً آنرا به صورت تئوری ماترياليسم تاريخى

ـ ديالكتيكى به كمال رساند .وی در اين نوشته از يک طرف ،بر اين نكته تأكيد مىكند:

كه "پيششرط هر گونه نقدی نقد دين است" و از طرف ديگر ،دگرگونى كليت

مناسبات اجتماعى را كه انسان را برده ،منزوی ،تحقير و سركوب مىكنند ،تبديل به
٢

اهداف فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى خود مىسازد .سوژهی اين دگرگونى

انقﻼبى ،پرولتاريا است كه بنا بر مانيفست كمونيستى چيزی به جز از دست دادن
٣

زنجيرهای خود را ندارد .ما تا اينجا با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى به صورت يک
تئوری انتقادی و انقﻼبى مواجه هستيم ،اما آن چيزی را كه به صورت عواقب

پراكسيس سياسى آن تجربه مىكنيم ،مشخصاً عكس اهداف تئوريک ماركس است.

اينجا منظور انتقاد كم فقط تجربيات تاريخى نظامهای استالينيستى ،مائوئيستى و
پلپوتيستى نيستند كه ميليونها انسان را به قتل رساندهاند ،بلكه شامل آن تجربياتى نيز
مىشوند كه فعاﻻن سياسى تا كنون با حزب توده در ايران كسب كردهاند.

 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "بحران و فراروی از بحران ماركسيم" كه از طريق "پژوهش
جنبشهای اجتماعى ايران" در تاريخ  ٢٧مه  ٢٠١٨در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.
٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in:
MEW, Bd. ١, ٣٧٨ff., Berlin (ost), S. ٣٧٨, ٣٨٥
٣
Vgl. Marx, Karl / Engels Friedrich (١٩٥٩): Manifest der Kommunistischen Partei, in:
MEW, Bd. ٤, ٤٥٩ff., Berlin (ost), S. ٤٦٨f.
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مىكند ،در نتيجه مسئلهی بى پرنسيپى تنها محدود به اعضای حزب توده نمىشود.

البته اين تجربياتى كه فعاﻻن سياسى با حزب توده در ايران كسب كردهاند ،منحصر به

فداييان اكثريت داشتهاند و برخى از رهبران احزاب كمونيست ،مائوئيست و

آنها از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مشروب مىشود ،در بر مىگيرد .برای نمونه

اغلب فعاﻻن سياسى همين تجربيات را نيز به صورت گسترده با اعضای سازمان

فرد نيست و تمامى "احزاب برادر حزب كمونيست شوروی" را كه تئوری و پراكسيس

تروتسكيست هم دستكمى از آنها ندارند .از طرف ديگر ،اين مسئلهی بى پرنسيپى

حزب كمونيست عراق با شيخ مقتدا صدر به وحدت سياسى رسيده است ،حزب

به اصطﻼح جوان كه حدود  ١٠سال پيش به برلين راه يافت ،دقيقاً همين سياست

جمهور ناسيوناليست ،ژنرال السىسى دفاع مىكند ،در حالى كه حزب كمونيست

سياسى يک ارتباط مستقيمى هم با يک نسل به خصوص ندارد .برای نمونه همين نسل
حزب توده و سازمان فداييان اكثريت را اينجا به پيش مىبرد .يكى از ابتكارات سياسى
آنها شبكهسازی برای دفاع از "جنبش سبز" بود كه قاطعانه با شكست مواجه شد.

ابتكار بعدی آنها دفاع از جريانها اسﻼمى مانند :حزبالله لبنان و سازمان حماس

اسﻼمى است كه البته به بهانهی دفاع از خلق فلسطين و مبارزه با امپرياليسم توجيه
مىشود .اما از تمامى اين حركات مشمئزكنندهتر دفاع از "سياست اعتدال" و شركت

در نمايش اخير انتخاباتى جمهوری اسﻼمى است .از جمله بايد از يكى از فعاﻻن سياسى
جوان ياد كرد كه پدر وی عضو سازمان فداييان اكثريت بوده و در زمان قتل عام

زندانيان سياسى در سال  ٦٧توسط جمهوری اسﻼمى به قتل رسيده است .به نظر مى-
رسد كه وی حتا از سرگذشت پدر اعدامى خود نيز نياموخته است ،زيرا اخيراً نه تنها از

دولت حسن روحانى دفاع كرد ،بلكه با كمال گستاخى و در برابر تظاهركنندگان به
سفارت جمهوری اسﻼمى رفت و در نمايش انتخاباتى رژيم نيز شركت كرد .اما حماقت
خودكردهی اين شخص كه به اصطﻼح پناهندهی سياسى نيز است ،به اينجا خاتمه

نمىيابد .وی همچنين جلسات سخنرانى نيز برای يک سری فيلسوف پسامدرن و
مستأصل مانند :فرهادپور ،توفيق و نيكفر نيز به راه مىاندازد كه در تداوم افكار

ارتجاعى حزب توده و سازمان فداييان اكثريت برای "اپوزيسيون چپ" نسخه بپيچند.

به بيان ديگر ،بحران كنونى به مراتب عميقتر از اين است كه بﻼفاصله به نظر بيايد،
زيرا مشكﻼتى را كه تودهايسم در آگاهى تئوريک به بار مىآورد ،سيستماتيک است و

فقط پراكسيس سياسى حزب توده را متأثر نمىسازد ،بلكه افكار عمومى "اپوزيسيون
چپ" را به كلى مسموم مىكند .پرسشهای اين نوشته نيز معطوف به همين مشكﻼت

مىشوند .به اين عبارت كه تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس دستخوش چه مغلطهها و

التقاطهايى شده است كه محصول آن تودهايسم به صورت يک آگاهى تئوريک ضد

كمونيست مصر در گذشته از اخوان المسلمين و رهبر آن ،مرسى و هماكنون از رئيس

سوريه مدافع بشار اﻻسعد بعثى و علوی است كه ملت كشور خود را به خاک و خون

كشيده و  ٧ميليون انسان را متواری كرده است .ما اينجا با يک فلسفهی سياسى ضد و

نقيض و با يک بى پرنسيپى تضمينشده مواجه هستيم كه لوكاچ ريشههای آنرا به
شرح زير در متافيزيک بلشويستى مىيابد:

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

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

نمىتواند اين اعتقاد را تأييد كند و از اين بابت در ريشههای موضع بلشويستى يک
مشكل غير قابل حل اخﻼقى را مىبيند .در برابر دموكراسى تنها چشمپوشى فوقالعاده و

ازخودگذشتگى كسانى را مىطلبد كه در پى تحقق آن بىريا و آگاه مىكوشند .اما اين
وظيفه ـ اگر هم قوای فوق انسانى مىطلبد ـ بر خﻼف مشكل اخﻼقى بلشويسم ،غير
قابل حل نيست».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكنند ،مسئلهی بى پرنسيپى در ايدئولوژی
بلشويسم محصول يک فرضيهی متافيزيكى و توهم دينى است كه به صورت

سيستماتيک عمل مىكند .بنابراين اتفاقى نيست كه در حزب توده هر كسى كه بى-

پرنسيپتر ،متقلبتر و سابقهی سياسىاش اطﻼعاتىتر و مخوفتر ،به همان اندازه نيز

اعتبار سياسى و رتبهی حزبىاش باﻻتر است .بنا بر زبان روزمرهی ايرانيان "سياست

پدر و مادر ندارد" ،اما حزب توده اين واقعيت دلخراش را تبديل به يک اصل جهت
افزايش اعتبار سياسى كرده است .از آنجا كه متافيزيک بلشويستى سيستماتيک عمل
١

Lukacs, Georg (١٩٧٥): Der Bolschewismus als moralisches Problem, in: Taktik und
Ethik - Politische Aufsätze, Jörg Kammler/Frank Benseler (Hg.), S. ٢٧ff.,
Darmstadt/Neuwied, S. ٣٣
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سوسياليسم و كمونيسم قرار گرفتهاند و هر كسى كه خواهان استقرار سوسياليسم است،

انقﻼبى و عامهپسند است؟ چگونه مىتوان از تودهايسم كه مانند يک غدهی سرطانى

بايد به اجبار از اين داﻻنهای اقتصادی عبور كند .به بيان ديگر ،فعاليت سوژه اينجا
تنها به اين موضوع خﻼصه مىشود كه خودش مجری اين حركت مادی شده و روند
آنرا جهت رهايى خويش تشديد كند.

اشاعه مىيابد و تمامى جنبش كمونيستى را به ورطهی انحطاط مىكشد ،فراروی كرد؟

آگاهى تئوريک حزب توده از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم كه در امتداد بلشويسم و

با استناد به آثار متأخر انگلس متكامل شده است ،مشروب مىشود .ما اينجا به يک

ما اينجا با مضمون درک لنين از تشكيل "حزب پيشروان پرولتاريا" نيز مواجه مىشويم

طرح كذب و غير ماركسى از رهايى انسان ،تشكيل قلمرو آزادی و استقرار سوسياليسم

انگيزهی انهدام كليت موانعى را دارد كه رشد نيروهای مولد را محدود مىكنند .وی در

پراكسيس نيز قاطعانه شكست خورده است .نقطهی عزيمت آن خطای فلسفى انگلس

كه به اصطﻼح رهبر طبقهی كارگر است و با ادعای تشكيل ديكتاتوری پرولتاريا،

سال  ١٩٠٦ميﻼدی مدعى مىشود كه پرولتاريا نه از مناسبات سرمايهداری مانند :حق
مالكيت خصوصى ،قانون ارزش و كار مزدی ،بلكه از شكل نامتكامل آن زجر مىكشد.

آن چيزی را كه لنين "سوسياليسم علمى" مىنامد" ،منطق ابژكتيو دگرديسى اقتصادی"

است كه البته مضمون آنرا نه مستقيماً از مكتوبات ماركس ،بلكه از آثار متأخر انگلس

وام مىگيرد .وی بر اين نكته تأكيد مىكند كه "سوسياليسم علمى" بايد به آگاهى حزبى
تبديل شود و بايد آنرا به صورت منطقى و تئوريک كارگزاری كرد و به طبقهی كارگر
آموزش داد ١.به نظر لنين جنبش كارگری اصوﻻً قادر نيست كه بيش از اهداف

مواجه هستيم .اين طرح كذب است ،زيرا تئوری آن متافيزيكى ،ناجور و متزلزل و در

متأخر است كه "حركت ماده" را جايگزين "حركت ايده" هگل مىكند و در خيال خود

به يک قانون به اصطﻼح جهانشمول و ابژكتيو به عنوان "ماترياليسم ديالكتيكى" دست
مىيابد .در حالى كه در فلسفهی ايدهآليستى هگل اين "ايدهی مطلق" ،يعنى قدرت

مفهوم است كه واقعيت را مىسازد و نقش دميروژ را ايفا مىكند ،نزد انگلس اين

"قدرت ماده" است كه انگاری واقعيت را به وجود مىآورد .به اين معنى كه انگاری

تمامى اشكال هستى تحت تأثير اين "قانون ابژكتيو" قرار دارند و همان مسيری را طى

مىكنند كه داروين در روند تكامل طبيعت ناب كشف كرده است .بنا بر داروينيسم،

رفرميستى و سنديكاليستى را دنبال كند و تنها اين حزب كمونيست است كه طبقهی

اشكال پستتر و ضعيفتر همواره منهدم مىشوند و طبق قانون بقا همواره اشكال

نظريات دترمينيستى را همچنين در يک مقاله از لنين از سال  ١٩١٨ميﻼدی با عنوان

حضور يک سوژهی درونذاتى سر و كار نداريم ،در نتيجه پيداست كه انتقال يک چنين

كارگر را متشكل مىسازد و در مسير واقعى تاريخ قرار مىدهد ٢.ما مصداق اين

"كارل ماركس" مىيابيم .اينجا لنين يک روند سوسيال داروينيستى را مد نظر دارد و

لذا مدعى مىشود كه ماركس از طريق "ماترياليسم تاريخى" زمينهی زندگى تودهها و

تغييرات آنرا با "دقت علم طبيعى" بررسى كرده است ٣و بعداً تحت عنوان "تاكتيک
١

Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem philosophischen Nachlaß, Exzerpte und
Randglossen, Berlin (ost), S. ٩ und
Vgl. Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus und Emperiokratismus, in: LW, Bd. ١٤, Berlin
(ost), S. ٣٢٨
٢
Vgl. Lenin, W. I. (..): Was Tun?, in: LW Bd. ٥, S. ٣٥٥ff., Berlin (ost), S. ٤٥٢, und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen
Konstitution des Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٢٨١
٣
Vgl. Lenin W. I (١٩٧٠): Karl Marx – Kurzer biographischer Abrißmit einer Darlegung
des Marxismus, in: Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٢٣ff., Berlin (ost), S. ٣٦

متكاملتری به وجود مىآيند .از آنجا كه ما در طبيعت ناب با حضور انسان ،يعنى با
قانون به اصطﻼح جهانشمول و ابژكتيو به جامعهی انسانى ،به معنى سلب اراده ،استقﻼل

و آزادی انسانها است كه البته در تداوم اديان ديگر قرار مىگيرد .بنابراين ما در آثار
متأخر انگلس با "ماترياليسم" متافيزيكى مواجه هستيم و تنها از اين بابت است كه به

ادعای وی ،سوژه تنها آن نقشى را مىتواند ايفا كند كه "قدرت ماده" به وی ديكته مى-
كند .يعنى ما اينجا از يک طرف ،با "ماترياليسم ديالكتيكى" به صورت يک قانون
جهانشمول و ابژكتيو و از طرف ديگر ،با "ماترياليسم تاريخى" مواجه هستيم كه انگاری

تحت تأثير "ماترياليسم ديالكتيكى" قرار دارد و مختص به تاريخ فرماسيونهای
اجتماعى مىشود .از اين منظر ،آغاز و فرجام زيست بشری از پيش مقدر و معين شده

است و هيچ راه حل ديگری برای انسان وجود ندارد .فرماسيونهای اجتماعى پشت سر
يکديگر كامﻼً منطقى و به صورت جوامع اشتراكى ،بردهداری ،فئوداليسم ،كاپيتاليسم،
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انسانها ،يعنى در مورد مسائل حقوقى ،سياسى ،دينى ،هنرى و يا فلسفى ـ خﻼصه،

پرولتاريا" كه البته منظورش سياست حزب كمونيست به رهبری خودش است ،به شرح

اشكال ايدئولوژيک نمىگويد كه آنرا مىتوان با "دقت علم طبيعى" بررسى كرد ١.به

بيان ديگر ،ماركس بر خﻼف انگلس متأخر و لنين اصوﻻً يک رابطهی مكانيكى را ميان

زيربنا با روبنا بر قرار نمىسازد .انگاری كه چون زيربنا متكامل شده است و نيروهای
مولد رشد كردهاند ،در نتيجه زندگى واقعى انسانها نيز خود به خودی و به اجبار به

درجات باﻻتری صعود مىكند .به بيان ديگر ،ماركس هيچگاه نمىگويد و در هيچ كجا
از اين سخن نمىراند كه چون اقتصاد توسعه يافته است ،در نتيجه فعاليت احزاب
سياسى و سنديكاهای كارگری آزاد شده است ،حقوق برابر جنسيتها و حقوق بشر
رعايت مىشوند و روزانهی كار كوتاه و رفاه اجتماعى متحقق شده است .از منظر
ماركس ،تمامى مواردی كه مربوط به روبنا مىشوند ،محصول نتايج نبرد طبقاتى هستند

كه البته تحت تأثير آگاهى تئوريک از تضاد شكل مىگيرند و تنها در پراكسيس سياسى

حل و فصل مىشوند .بنابراين اگر طبقهی كارگر از نظر تئوريک فرهيخته و منسجم

باشد و بر پايهی خودآگاهى طبقاتى در سازماندهى جنبش كارگری موفق شود ،بدون
ترديد دست آوردهای اجتماعى نيز خواهد داشت و زندگى واقعى كارگران نيز به
درجهی باﻻتری صعود خواهد كرد .اما اگر عكس اين معادله از هستى با آگاهى درست

باشد ،يعنى طبقهی كارگر نه توان دفاع تئوريک از مواضع خود را داشته باشد و نه

موفق به سازماندهى صفوف همبستهی خود شود ،در بدترين شرايط ممكنه پراكسيس

سياسى فاشيسم را تجربه خواهد كرد.

دوم به اين دليل كه ماركس بر خﻼف انگلس متأخر هيچگاه و در هيچ كجا "ماترياليسم
ديالكتيكى" را از "ماترياليسم تاريخى" متمايز نكرده است .زمانى كه ماركس از

"ماترياليسم تاريخى" سخن مىراند ،منظورش آن تاريخى است كه انسانها با آگاهى

ساختهاند .اينجا ديالكتيک تنها منطق تضاد و به معنى "نفى آگاهانه" ٢است كه به
صورت فعاليت آگاه انسانها ،تاريخ را به وجود مىآورد .بنابراين ما نزد ماركس با يک

حركت سوبژكتيو از روند تاريخ مواجه هستيم كه البته تحت تأثير ايدئولوژی شكل مى-
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff.,
Berlin (ost), S. ٨f.
٢
Bewusste Negation

زير ادامه مىدهد:

«ماركس وظيفهی اصلى تاكتيک پرولتاريا را در هماهنگى دقيق با قوانين هدايتكنندهی
جهانبينى ماترياليستى ـ ديالكتيكى خود معين كرده است (...) .اينجا تمامى طبقات و

تمامى كشورها نه در استاتيک خود ،بلكه در ديناميک خود در نظر گرفته مىشوند،

يعنى نه در وضعيت ثابت ،بلكه در حركت )كه قوانين آن از شرايط موجوديت
اقتصادی هر طبقه زائيده مىشود( .حركت از سوی ديگر نه تنها از موضع گذشته ،بلكه
از موضع آينده در نظر گرفته مىشود و البته نه از درک سطحى تحولگرايان كه تنها

تغييرات آهسته را مىبينند ،بلكه ديالكتيكى (...) .بنا بر هر پلهی تكامل و در هر لحظه
بايد تاكتيک پرولتاريا اين ديالكتيک ابژكتيو و اجتنابناپذير از تاريخ انسانى را در نظر

بگيرد .به اين صورت كه پرولتاريا از دورانهای ركود سياسى يا تكامل آهستهی
حلزونى و به اصطﻼح "صلحآميز" حداكثر استفاده را ببرد كه آگاهى ،يعنى قدرت و

توان نبرد طبقهی مترقى را متكامل كند و همينكه پرولتاريا از سوی ديگر ،تمامى

فعاليت را بر "هدف نهايى" از جنبش طبقهی مربوطه سمت دهد و به سوی آن منظم

كند] ،يعنى[ اين طبقه را جهت حل عملى از وظايف عظيم در روزهای سترگ توانمند

سازد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با محصوﻻت خطای فلسفى

انگلس متأخر مواجه مىشويم .با وجودی كه لنين از طريق اين مقاله انگيزهی معرفى
كارل ماركس را به عموم دارد ،اما شناخت وی از ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى چنان

ناجور و نادرست است كه واقعاً باعث شگفتى و تأسف مىشود .اول به اين دليل كه

ماركس در منبع مورد نظر لنين فقط در مورد زيربنا ،يعنى زمينهی زندگى انسانها

مىگويد كه آن با "دقت علم طبيعى" قابل بررسى است .به اين صورت كه هر چه

بيشتر در حوزهی توليد سرمايهگذاری شود ،به همان اندازه نيز محصوﻻت روند توليد
انبوهتر و مرقوبتر هستند و پيداست كه يک چنين دگرگونى اقتصادی را مىتوان با

"دقت علم طبيعى" بررسى كرد .اما ماركس در مورد روبنا ،يعنى تغييرات زندگى واقعى
Ebd., S. ٥٣

١

٥٨

٥٧

ماترياليستى و انسانشناسى فويرباخ فراروی كرد ،به "علم مثبت" كه البته با استناد به

گيرد و پيداست كه فرجام آن بستگى به توازن قوای طبقات اجتماعى دارد .با تمامى

"حركت واقعى" جامعهی بورژوايى متكامل مىشود ،دست يافت .مضمون اين "حركت

اين وجود لنين با استناد به آثار انگلس متأخر از "ديالكتيک اجتنابناپذير و ابژكتيو"

است كه نه تنها از وجود يک سوژهی درونذاتى گزارش مىدهد ،بلكه به دليل

كه نزد ماركس حركت ديالكتيكى اصوﻻً در فقدان آگاهى به كلى بى معنى و نادرست

واقعى" ديالكتيک هستى با آگاهى ،ديالكتيک ماهيت با شكل و ديالكتيک گوهر با سوژه
تضادهای درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد در نظام سرمايهداری ،ماهيتاً

انتقادی و انقﻼبى است .بنابراين ماركس در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" از "علم مثبت"
به صورت همبستری عاشقانه ياد مىكند ،در حالى كه فلسفه را در مقايسه با آن خود

ارضاعى مىخواند ١.به بيان ديگر ،جهانبينى نزد ماركس بيش از توجيه ،تفسير و تكامل
فلسفه نيست كه وی آنرا در تز يازدهم فويرباخ خود نيز شديداً محكوم و بر ضرورت

دگرگونى واقعيت موجود تأكيد مىكند .از اين پس ،ماركس رابطهی فلسفه با فلسفه

)جهانبينى ،ايدئولوژی( را گسست و با استناد به "جهان موضوعيتيافته" به نقد درون-

ذاتى و نفىكنندهی ظواهر واقعى جامعهی بورژوايى پرداخت.

افزون بر اين دﻻيل كه بيگانگى لنين با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را افشا
مىكنند ،وی در اين نقل قول از "تاكتيک پرولتاريا" نيز سخن مىراند .منظور وی بدون

ترديد سياست توسعهی اقتصادی "حزب پيشروان پرولتاريا" به رهبری خودش است.

لنين اينجا با استناد به خطای فلسفى انگلس متأخر سوژه با ابژه را جابجا مىكند و
منجر به آپريوريسم مىشود .به اين معنى كه ديگر اين انبوه كارگران نيستند كه در

پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مىرسند و حزب كمونيست را مىسازند ،بلكه

سخن مىگويد كه انگاری تحت تأثير "قدرت ماده" تاريخ را به وجود مىآورد .در حالى

است ،ليكن انگلس متأخر حركت طبيعت ناب ،يعنى داروينيسم كه قانون آن تنها
١

محصول "تأثير متقابل" ابژهها است و تنها از يک حركت ناآگاه "علت و معلول"

٢

گزارش مىدهد ،را نيز به ديالكتيک نسبت مىدهد .ما اينجا با اوج مغلطه مواجه مى-
شويم ،زيرا نتايج حركت در طبيعت ناب مقدر و يا محصول حادثه هستند ،در حالى كه

ديالكتيک از وجود يک سوژهی درونذاتى گزارش مىدهد كه هدفمند و با آگاهى ،يعنى

سوبژكتيو اين حركت را برنامهريزی و متحقق مىكند و از آنجا كه اين هستى است كه
آگاهى را مىسازد و از آنجا كه طبقات اجتماعى اهداف متضادی را دنبال مىكنند ،در

نتيجه حركت ديالكتيكى به پراكسيس نبرد طبقاتى مىانجامد و ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى
است .بنابراين انتقال داروينيسم به مناسبات جامعهی بشری محصول خطای فلسفى

انگلس متأخر است و لنين نيز در پيروی از وی و نه از ماركس از حركت اجتنابناپذير
و ابژكتيو "ماترياليسم ديالكتيكى" سخن مىراند.

٣

سوم به اين دليل كه ماركس هيچگاه و در هيچ كجا يک جهانبينى را متكامل نكرده

است .نزد وی جهانبينى به معنى ايدئولوژی است كه به صورت يک سيستم بستهی
فلسفى به توجيه و تفسير واقعيت مىپردازد و در نهايت از پراكسيس مستقل مىگردد.

انگاری كه قضيه بايد كامﻼً بر عكس بوده باشد .به اين صورت كه "پيشروان پرولتاريا"

ماركس از همان بدو دوران تحصيﻼت خود كه نظرياتش به هگلىهای جوان منسوب

توسعهی اقتصادی به كارگران مىآموزند و پرولتاريا را جهت تحقق "ميسيون تاريخى و

رسالهی دكترايش ميان فلسفه با مدفوع فلسفى تميز مىدهد .وی اينجا از كارنوال

در حزب كمونيست متشكل مىشوند و "سوسياليسم علمى" را به صورت سياست

جهانى" خود متحد و توانمند مىسازند .اين طرح به صورت عريان يک طرح دينى

است ،زيرا رهايى انسانها را نه مشروط به خودآگاهى و فعاليت آگاه خودشان ،بلكه به

يک چيز خارج از خود آنها ،يعنى به توسعهی اقتصادی و حزب كمونيست نسبت مى-
دهد .ما اينجا همچنين با عواقب تفكرات آپريور مواجه مىشويم ،زيرا لنين از موضع
 ١مقايسه ،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

مىشود ،در پى تكامل ديالكتيک تئوری با پراكسيس بود و از همين جهت نيز در

فلسفه نيز سخن مىراند كه به معنى انتقاد به آن نوع از تفكراتى است كه به صورت

ناب و مجرد در مىآيند و با واقعيت بيگانه مىشوند .از آن پس كه ماركس از فلسفهی
Weckselwirkung
Kausalität
 ٣مقايسه ،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

١
٢

٦٠

٥٩

سرچشمهی يک نوع از فاشيسم است ،توجيه و متكامل شد ١.با وجودی كه

آينده به واقعيت مىنگرد و پيشگويىهای خود را كه برای آنها شواهد ابژكتيو ندارد،

رقابت جناحى تروتسكى با استالين بر سر قدرت سياسى مىشود ،زيرا فلسفهی سياسى

است ،گسترش مىدهد .بنابراين برنامهی سياسى لنين تنها مصادرهی جنبش كارگری

تروتسكيستها مخالف استالين هستند ،اما نزاع آنها با استالينيسم تنها محدود به
آنها نيز مانند مابقى جريانهای مائوئيستى از يک منشأ مشترک ،يعنى بلشويسم
مشروب مىشود.

بنابراين بحران كنونى كه "اپوزيسيون چپ" با آن مواجه است ،ريشههای عميق تئوريک

دارد كه از طريق خطای فلسفى انگلس متأخر و مغلطههای لنين به تئوری انتقادی و

انقﻼبى ماركس نسبت داده شدهاند .محصول اين كژ راهه تعميم يک فرهنگ سياسى
منحط و مبتذل در شكل تودهايسم است كه منجر به پراكندگى گسترده و انشعابهای

بى معنى حزبى و سازمانى مىشود و به صورت اتهامهای واهى ،پروندهسازی ،تخطئهی
مخالفان و زد و خوردهای فيزيكى فضای فعاليت سياسى را مسموم مىكند .ما اينجا با

عواقب يک ايدئولوژی شكست خورده مواجه هستيم ،زيرا هر جريانى كه دچار ضعف و
از درگيری در يک مناظرهی تئوريک ناتوان است و همزمان فعاليت سياسى خود را با

استناد به يک روند به اصطﻼح ابژكتيو و اجتناب ناپذير از حركت مادی به سوی

سوسياليسم توجيه مىكند ،در نهايت جهت تحقق اهداف سياسى خود نيز به ناچار به

اين راه كارهای ناجور و اعمال زشت كشيده مىشود .به بيان ديگر ،ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم نه تنها از منظر تئوريک متافيزيكى ،ناجور ،متزلزل و كذب ،بلكه

در پراكسيس سياسى نيز قاطعانه با شكست مواجه شده است .البته اين شكست تنها
محدود به تجربيات فروپاشى كشورهای "اردوگاه سوسياليستى" نمىشود ،بلكه تمامى

احزابى را نيز در بر مىگيرد كه فلسفهی سياسى آنها از ايدئولوژی ماركسيسم ـ

لنينيسم مشروب مىشود .از جمله بايد از احزاب كمونيست ايتاليا ،فرانسه ،اسپانيا،
 ١هانا آرنت در كتاب"عناصر و سرچشمهی حاكميت توتاليتر" بر سوسيال داروينيسم به عنوان مخرج مشترک
فاشيسم و استالينيسم تأكيد مىكند .به اين ترتيب ،يک فلسفهی سياسى متكامل مىشود كه نه تنها تشكيل احزاب
توتاليتر را موجه مىكند ،بلكه نابودی مخالفان سياسى و اقليتها را شرط بقای اين احزاب مىشمارد.
Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt am
Main, und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣نظام جمهورى اسﻼمى و "تئورى توتاليتاريسم" ،در آرمان و انديشه ،جلد اول،
صفحهی  ٩٣ادامه ،برلين

به صورت يک حركت منطقى از تفكر ناب كه البته از پراكسيس به كلى مستقل شده

برای تحقق اهداف حزبى است .از اين منظر ،انگاری كه آيندهی انسانها از هم اكنون

معين شده و فرجام تاريخ بشری استقرار سوسياليسم است .تنها مانعى كه در برابر

سرنوشت مقدر انسان قرار گرفته است ،نفوذ امپرياليسم محسوب مىشود كه جهت
سود ويژهی كنسرنها و افزايش سرمايهی ملى اقدام به تقسيم دوبارهی جهان و آغاز

به جنگ مىكند .به اين ترتيب ،لنين يک سناريو ظاهری از تضاد سوسياليسم با
امپرياليسم مىسازد و از يک طرف ،ماهيت نظام سرمايهداری دولتى ،يعنى حق مالكيت

بوروكراتيک ،اعتبار قانون ارزش و واقعيت بردگى كار مزدی در شوروی را مىپوشاند و

از طرف ديگر ،تنها شرط تحقق سوسياليسم را تن دادن به رهبری واحد حزب بلشويكى
مىخواند كه البته از طريق سياست توسعهی اقتصادی مجری تشديد روند اين حركت

به اصطﻼح اجتنابناپذير و ابژكتيو مادی است .اينجا بنيان دگماتيسم گذاشته شده

است كه البته لنين در تدارک فرهنگ سياسى آن بسيار كوشا بود .از جمله بايد از
مفاهيمى مانند :رفرميست ،منشويست ،رويزيونيست ،اپورتونيست ،آنارشيست ،ضد

انقﻼب و خورده بورژوا ياد كرد كه وی به صورت دشنام سياسى همواره از آنها سود
مىبرد .در حالى كه لنين با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به كلى بيگانه بود و

به بهانهی "تحليل مشخص از اوضاع مشخص" همواره منجر به ترويج فرهنگ بى

پرنسيپى در امور سياست مىشد ،اما همين كمبودها و كوتاهىهای خود را با استفاده از
مفاهيمى مانند :رويزيونيست و اپورتونيست به مخالفان خود نسبت مىداد.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با سرچشمهی بى پرنسيپى
سياسى آشنا مىشويم كه لوكاچ به درستى دليل آنرا در متافيزيک بلشويستى مىيابد.
محصول اين فلسفهی سياسى در نهايت همان اوضاعى است كه انسانها تحت نظام

استالينيستى در شوروی تجربه كردهاند .به اين ترتيب ،ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم
با استناد به سوسيال داروينيسم كه البته محصول خطای فلسفى انگلس متأخر و
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم ،در
آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٤٥ادامه ،برلين

٦٢

٦١

توليد ،نظم شهری ،قانون ،دانش ،فلسفه ،دين ،صنعت و طبقات اجتماعى را پديد مى-

پرتقال و يونان ياد كرد كه در اواسط قرن گذشته به پارلمان كشورهای خود راه يافتند

آورند و از آنجا كه اين چيزها از طبيعت ناب و اصوﻻً بدون حضور انسان به وجود

و برخى از آنها در تشكيل دولت نيز سهيم شدند .تنها چيزی كه هماكنون از اين

سوسيال داروينيسم است كه البته سرچشمهی فلسفى استالينيسم ،يعنى نوعى از فاشيسم

نيست .به همين صورت نيز مىتوان از جنبشهای كمونيستى در آسيا ،آفريقا و

نمىآيند ١،در نتيجه انتقال داروينيسم به مناسبات جامعهی بشری به معنى دفاع از
محسوب مىشود.

البته ما در آثار ماركس به كرات مىيابيم كه وی از فرماسيونهای اجتماعى سخن مى-

گويد .برای نمونه وی در "گروندريسه" سه دوران متفاوت را از يکديگر تميز مىدهد،

اول ،مناسبات وابستگى فردی است كه طبيعتاً رشد كرده و توان توليد بسيار كمى دارد.

احزاب به جای مانده است ،بيش از يک تجمع كوچک از فعاﻻن حزبى و دفتر سياسى
آمريكای ﻻتين ياد كرد كه به غير از يک خاطرهی تاريک چيزی از آنها به جای

نمانده است .بدون ترديد احزاب كمونيست ايرانى نيز دچار همين سرنوشت خواهند
شد ،اگر در ايدئولوژی ماركسيست ـ لنينيستى خود يک تجديد نظر انتقادی نكنند.

اين تجديد نظر انتقادی تنها با استناد به ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس كه

اينجا منظور نقد ماركس رابطهی مالک با بنده است كه مربوط به فرماسيون

البته از نظر تئوريک كامﻼً استوار است ،اما تا كنون تبديل به آگاهى تئوريک طبقهی

نقد ماركس رابطهی سرمايهدار با كارگر مزدی است كه يک شكل جهانشمول از روابط

استناد به قانون به اصطﻼح جهانشمول و ابژكتيو "ماترياليسم ديالكتيكى" از "حركت

فئوداليستى مىشود .دوم ،استقﻼل فردی با وجود وابستگى واقعى است .اينجا منظور

كارگر و در پراكسيس سياسى پياده نشده ،ممكن مىگردد .در حالى كه انگلس متأخر با

و نيازهای انسانى را به وجود مىآورد و مربوط به فرماسيون كاپيتاليستى مىشود .سوم،

واقعى" جامعهی طبقاتى سوژهزدايى مىكند ،اما اساس تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس

توليد و ثروت اشتراكى تأسيس مىشود .اينجا موضوع ماركس تشكيل فرماسيون

عزيمت مىكند .به اين معنى كه اوضاع ابژكتيو محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى

آزادی فردی است كه بر اساس تكامل جهانشمول افراد و سلطهی آنها بر قدرت

سوسياليستى است كه البته فرماسيون كاپيتاليستى زمينهی مادی آنرا مىسازد.

٢

اما ماركس تكوين و افول اين فرماسيونهای اجتماعى را هيچگاه به صورت يک حركت

ابژكتيو از روند تاريخ مد نظر ندارد .به اين صورت كه انگاری يک حركت اجتناب-

ناپذير سپری مىگردد كه مستقل از آگاهى و ارادهی انسانها است و انگاری كه اين

حركت ابژكتيو ماده است كه يک فعاليت به خصوص را بر سوژه ديكته مىكند .ما

مصداق نقد نظريات دترمينيستى انگلس متأخر و لنين را در كتاب "ايدئولوژی آلمانى"
مىيابيم .به اين عبارت كه با تقسيم كار يدی از كار فكری ،آگاهى از پراكسيس مستقل

و تبديل به تئوری ناب )دين ،اسطوره ،فلسفه ،ايدئولوژی( مىشود و تحت تأثير
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf
١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost), S. ٥٩٤
٢
Vgl. ebd., S. ٧٥f., und
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik von Substanz und Subjekt bei Hegel und
Marx, Frankfurt am Main, S. ١٥٧

يک انسانشناسى به خصوص است كه از ماهيت انسان به صورت "موجود فعال"

سوبژكتيو است .به اين صورت كه انسان بنا بر مناسبات مادی و با استناد به آگاهى
خود جهان واقعى را به وجود آورده است و پيداست كه با دگرگونى آگاهى و يا كسب
خودآگاهى طبقاتى قادر است كه از مناسبات مادی موجود ،يک جهان ديگری را به
وجود بياورد .ما اينجا ديگر بر خﻼف نظريهی غير ماركسى انگلس متأخر و لنين با

يک حركت به اصطﻼح ابژكتيو و اجتنابناپذير از روند تاريخ سر و كار نداريم .از اين

بابت ،ماركس نيز نه از "جهان ابژكتيو" ،بلكه از "جهان موضوعيتيافته" ١سخن مى-
گويد كه بر نقش فعال و سوبژكتيو انسان در ايجاد جهان واقعى تأكيد كند .بنابراين

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى از موجوديت انسان به صورت يک سوژهی

درونذاتى گزارش مىدهد و از آن زمانى كه انسان با آگاهى ،يعنى با برنامهريزی،
پيروی از دانش و اصلوب زيبايىشناسى كار و تبادل مادی خود را با طبيعت برقرار
مىسازد ،برای ماركس هم داروينيسم به اعتبار مىگردد .از آنجا كه انسانها مازاد
Gegenständliche Welt

١

٦٤

٦٣

سوژهی درونذاتى در اين "حركت واقعى" انكار مىكند ،با استناد به ماركس يک

ايدئولوژی است كه لذت ،از رنج كار و توليد ،از مصرف مجزا و محصوﻻت كار به

شخصيت ارتجاعى دارد .ما اينجا با ماترياليسم تاريخى به صورت يک كليت ديالكتيكى

مواجه هستيم كه محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى سوبژكتيو است .به اين معنى كه

اين "حركت واقعى" نه اجتناب ناپذير و ابژكتيو و نه محصول منطقى يک روند

بﻼمنازعه از تاريخ و حركت ماده است .بنابراين ماركس هرگونه ادعائى را كه با

حركت به اصطﻼح ابژكتيو توجيه مىشود ،هرگونه ادعايى كه رهايى انسانها را به يک
چيز خارج از خود آنها نسبت مىدهد و آنها را در تعيين آيندهی خود و در تدام

اشكال دينى سلب اراده ،آگاهى و آزادی مىكند و به انفعال مىكشد ،ارتجاعى مى-
شمارد .آدرس واقعى اين انتقاد ،انگلس متأخر ،لنين و تمامى جريانهايى هستند كه

فلسفهی سياسى آنها از بلشويسم مشروب مىشوند .اينجا هيچ فرقى ندارد كه رهايى

انسان را به روند تاريخ ،حركت ماده ،رشد نيروهای مولد ،حزب پيشرو و يا ظهور امام

زمان نسبت داد .تمامى اينها اشكال دينى هستند ،زيرا رهايى انسان را نه مشروط به

خودآگاهى ،بلكه به يک چيز خارج از خود انسان نسبت مىدهند .اما از منظر ماركس

اين انسانها هستند كه از شرايط موجود مادی عزيمت مىكنند و با آگاهى تاريخ را
مىسازند .پيداست اگر انسانها به يک آگاهى ديگر از طبقهی حاكم و يا به خودآگاهى

طبقاتى برسند ،يک تاريخ ديگری را نيز پديد مىآورند .به اين ترتيب ،ماركس بر

حركت سوبژكتيو تاريخ تأكيد مىكند كه ما مصداق آنرا به شرح زير در كتاب "در

مورد نقد اقتصاد سياسى" وی مىيابيم:

«يک فرماسيون اجتماعى هيچگاه مضمحل نمىگردد قبل از اينكه تمامى نيروهای مولد

كه برای آن به اندازهی كافى گسترش يافتهاند ،متكامل شده باشند ،و مناسبات توليدی
جديد و باﻻتر جای آنها را نمىگيرند قبل از اينكه شرايط مادی موجوديت آنها در

آغوش خود جامعهی قديمى پرورده شده باشد .بنابراين بشريت هميشه برای خود تنها

وظايفى را معين مىكند كه توان حل آنها را دارد ،زيرا با نگاه دقيقتر همواره پيدا مى-

گردد كه خود وظيفه به تنهايى ناشى مىشود ،آنجايى كه شرايط مادی حل آن به

خوبى وجود دارند و يا اينكه حداقل در روند شدن خود مفهوم هستند».

١

١

Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MWE, Bd. ١٣, S. ٣ff.,
Berlin (ost), S. ٩

طبقات متضاد اجتماعى تعلق مىگيرند .از اين پس ،طبقهی حاكم به حق مالكيت دست
١

مىيابد و تحت تأثير قدرت ذهنى حاكميت و به دليل ازخودبيگانگى نيروهای مولد

است كه فرماسيونهای اجتماعى در اين اشكال به وجود آمده و پشت سر هم قرار
گرفتهاند.

٢

به بيان ديگر ،اگر اشراف و اعيان فئودالى بندگى را بر انسانها تحميل كردهاند و اگر

كارگران در نظام سرمايهداری به حق مالكيت خصوصى ،قانون ارزش و بردگى كار
مزدی تن مىدهند ،به اين دليل است كه نيروهای مولد هستى مادی خود را در آن

اشكال ايدئولوژيک تجربه مىكنند كه طبقهی حاكم با آگاهى و جهت حفاظت از منافع
مادی و جايگاه اجتماعى خويش برايشان پديد آورده است .ما اينجا نه با جبر تاريخى

از حركت ماده ،بلكه با آگاهى طبقهی حاكم و فقدان خودآگاهى ،يعنى ازخودبيگانگى

نيروهای مولد مواجه هستيم كه منجر به تكوين و افول فرماسيونهای اجتماعى مى-

شوند .از اين بابت ،ماركس در تز اول فويرباخ خود ماترياليستها را محكوم مىكند،

زيرا آنها ماترياليسم را به صورت مجرد در برابر ايدهآليسم متكامل مىكنند و به
ماهيت ابژه كه نه تنها محسوس ،بلكه موضوعيتيافته ،يعنى محصول فعاليت آگاه

انسان و سوبژكتيو است ،پى نمىبرند .در همين ارتباط ماركس در كتاب "ايدئولوژی
آلمانى" به شرح زير تأكيد مىكند:

«تشريح تاريخ به اصطﻼح ابژكتيو دقيقاً به اين عبارت است كه مناسبات تاريخى را
مجزا از فعاليت ]سوبژكتيو انسان ،فف[ درک مىكند ،شخصيت ارتجاعى».

٣

به بيان ديگر ،فرماسيونهای اجتماعى بنا بر ايدهآلها و تحت قدرت ايدئولوژيک و
سياسى طبقهی حاكم به وجود آمدهاند .هر كسى كه نقش انسان را به صورت يک
١

Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin (Ost),
S.٢٩f.
٢
Ebd., S. ٣٤, und
Vgl. Fleischer, Helmut (١٩٧٩): Marx und Engels – Die philosophischen Grundlagen
ihres Denkens, Freiburg/München, S. ٧١
٣
Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٤٠
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پيدا نمىشود ،زيرا تركيبى از فلزات و يک آلياژ مخصوص است كه بنا بر نيازهای

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا از يک طرف ،با آن شرايط

است ،اما آن نيز در طبيعت ناب پيدا نمىشود .به بيان ديگر ،زمانى كه ماركس از

از طرف ديگر ،ماركس بر اين نكته تأكيد مىكند كه انسانها بر اساس محصول فعاليت

جامعهی انسانى توليد شده است .به همين صورت يک صندلى از چوب و كامﻼً مادی
گوهر سخن مىراند ،منظور وی آن مواد مادی است كه از طريق فعاليت آگاه انسانها

دگرگون شده و به آن شكلى در آمده كه برای جامعهی انسانى قابل استفاده است.

مسئله ديالكتيک گوهر با سوژه را ماركس در "خانوادهی مقدس" و در نقد هگلىهای

جوان مانند :اشترآواس و برونو بائر طرح مىكند .به نظر وی ديالكتيک هگل از سه

جزء متفاوت متكامل شده است ،اول ،مفهوم گوهر اسپينوزا ،دوم ،فلسفهی خودآگاهى
فيشته و سوم ،وحدت ضروری و متضاد آنها در "روح مطلق" است ١.به اين صورت

كه انگيزهی فلسفى هگل تدوين ايدهآليستى يک روند تاريخى به صورت "روح جهان"

است كه ما تحت مفاهيم رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم از تاريخ فرهنگى جهان
مدرن مىشناسيم .محصول اين روند تاريخى تشكيل جامعهی بورژوايى و تكامل شيوهی
مدرن توليد سرمايهداری است كه انگاری به صورت منطقى و هدفمند ظواهر واقعى

خود را نيز پديد آوردهاند .به اين ترتيب ،هگل در درسگفتارهای خود با عنوان "تاريخ

فلسفه" اسپينوزا را ستايش مىكند ،وی را "نقطهی مركزی فلسفهی مدرن" مىنامد و

مدعى مىشود كه فلسفه تنها از وی سرچشمه مىگيرد و روح انسان بايد در عطر

مفهوم "گوهر" وی حمام كند .به اين شرح كه اسپينوزا تفكر و گستردگى آنرا به

صورت دو جنبهی متفاوت در نظر مىگيرد و آنها را در خدا متحد مىسازد و سپس

به طبيعت نسبت مىدهد .بنابراين نزد اسپينوزا طبيعت ،گوهر محسوب مىشود و

انسان به صورت سوژه ،محصول تكامل گوهر است .از اين منظر طبيعت خالق انسان،
يعنى برابر با خدا است .ما اينجا با دنيوی شدن انسان سر و كار داريم و از اين پس،
حقيقت تنها به طبيعت و نه به ماواریطبيعت منسوب مىشود .منتها هگل به اسپينوزا

انتقاد هم مىكند ،زيرا وی گوهر را فاقد حركت مىداند و در نظر نمىگيرد كه انسان

به صورت سوژه از گوهر مجزا ،مرتفع و مستقل مىشود و به علم ،منطق و فلسفه دست
مىيابد .ما اينجا با مضمون مفهوم "روح جهان" در فلسفهی ايدهآليستى هگل مواجه
١

Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Die Heilige Familie, in: MEW, Bd. ٢, S.
١ff., Berlin (ost), S. ١٤٧

مادی و ابژكتيو مواجه هستيم كه محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى سوبژكتيو هستند.
آگاه خود ،وظيفه نيز برای خود تعيين مىكنند كه از محدوديتهای فرماسيون موجود

اجتماعى فراروی كنند .ما اينجا نيز با انسان به صورت يک سوژهی درونذاتى مواجه

هستيم كه آيندهی خود را طراحى و با اراده متحقق مىكند و اين هم سوبژكتيو است.
بنابراين انتقاد به "ماترياليسم" متافيزيكى كه انگلس متأخر از طريق خطای فلسفى خود
بنيان گذاشته و لنين نيز در پيروی از وی دچار آن شده است ،از همين موضع آگاهى

وارد مىآيد .ما نزد ماركس با يک حركت اجتنابناپذير و ابژكتيو مادی كه مستقل از
آگاهى انسانها باشد ،اصوﻻً سر و كار نداريم و وی نيز به درستى شخصيت نمايندگان

تشريح ابژكتيو روند تاريخ را ارتجاعى مىنامد ،زيرا آنها انسانها را سلب اراده ،آگاهى
و آزادی كرده و تحت شرايطى قرار مىدهند كه محصول فعاليت آگاه خود آنها است.

بنابراين از منظر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس كشفيات زيستشناسى داروين
كامﻼً درست هستند ،اما فقط مربوط به مناسبات طبيعت ناب مىشوند و هيچ ارتباطى

با جامعهی انسانى ندارند.

به بيان ديگر ،ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس با استناد به يک "حركت واقعى"
متكامل شده است كه از يک كليت ديالكتيكى ،يعنى از ديالكتيک گوهر با سوژه گزارش
١

مىدهد .مفهوم گوهر ترجمهی مفهوم "سوبستانس" از زبان آلمانى است كه برخى آن-

را در زبان فارسى به نادرستى به ماده ترجمه كردهاند .ماركس جهت تمايز گوهر از
٢

ماده و ممانعت از خلط مطلب ،برای ماده از مفاهيم "مواد مادی" و "قوای ماهوی
٣

مادی" استفاده مىكند .ما اينجا با قوای مادهی ناب مواجه هستيم كه انسان پس از

استخراج آن از طبيعت ،از خواص ماهوی آن سود برده و آنرا با استفاده از ابزار كار،
دانش و تجربه و پيروی از اسلوب زيبايىشناسى به شكلى در مىآورد كه مورد نيازش

است .برای نمونه يک تير چراغ برق از فلز و كامﻼً مادی است ،اما آن در طبيعت ناب
١

Substanz
Materielle Substrat
٣
Materielle Wesenskräfte
٢

٦٨

٦٧

حركت را تا پايان قرن  ١٨ميﻼدی به صورت يک كليت ديالكتيكى متفكر شود .نزد

مىشويم كه مصداق آن تكامل علوم متنوع انسانى و فلسفهی كانت است كه سرانجام

روح" طرح مىكند:

فيشته مىرسد.

وی كليت برابر با حقيقت است كه آنرا به اين شرح زير در كتاب "پديدارشناسى

«چيز حقيقى را ]بايد[ نه به صورت گوهر ،بلكه به همان اندازه بيشتر به صورت سوژه

درک و بيان كرد»

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تعريف بسيار اسرارآميز
از حقيقت مواجه مىشويم .بنابراين اينجا بﻼفاصله پرسش به وجود مىآيد كه اين
"چيز حقيقى" كه هگل آنرا هم گوهر و هم سوژه مىشمارد ،چيست؟ در اين ارتباط

هگل از مفهوم "خود قضيه" ٢نيز استفاده مىكند و طبيعت آنرا به شرح زير در همين-
جا توضيح مىدهد:

«يک وجود كه هستى آن فعاليت يک نفر به تنهايى و تمامى افراد ]است[ و فعاليت وی

مستقيماً برای ديگری يا يک قضيه است و تنها قضيه است ،به صورت فعاليت همگانى
و هر كس ) (...آن به مراتب بيشتر گوهری است كه فرديت در نورديده ،يعنى سوژه
٣
است )».(...

برای اولين بار فرديناند ﻻسال اين مسئله را كشف كرد كه مفهوم در فلسفهی ايده-
آليستى هگل همان نقشى را دارد كه كاﻻ در كتاب "سرمايه" ماركس بازی مىكند .به

بيان ديگر ،هگل اينجا از طريق مفهوم "خود قضيه" از موجوديت يک عصر نوين

گزارش مىدهد كه مصادف با سقوط نظام فئودالى ،تشكيل جامعهی بورژوايى و آغاز

توليد به روش مدرن سرمايهداری است .از اين پس ،منبع توليد ثروت ديگر طبيعت به
تنهايى )گوهر( محسوب نمىشود ،زيرا توليدات صنعتى نسبت به محصوﻻت كشاورزی

دست باﻻ را گرفتهاند .ما اينجا با ديالكتيک گوهر ،فعاليت و سوژه مواجه هستيم كه در
جامعهی بورژوايى منبع اصلى ثروت محسوب مىشود .به اين معنى كه سوژه )بورژوا( از
١

Hegel, G. W. F. (١٩٧٠): Phänomenologie des Geistes, in: HW, Bd. ٣, S. ٢٣, und
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik … ebd., S. ٦٢
٢
Die Sache selbst
٣
Hegel, G. W. F. (١٩٧٠): Phänomenologie … ebd., S. ٣١٠, und
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik … ebd., S. ٩٥

آن به موضوع خودآگاهى ،يعنى استقﻼل كامل سوژه از گوهر در فلسفهی ايدهآليستى
به اين ترتيب ،هگل نياز فلسفه را در اين مىبيند كه تمامى تعيينها را از ديالكتيک
گوهر با سوژه متكامل كند ،زيرا نه اتحاد سوژه با طبيعت نزد اسپينوزا و نه فعاليت

سوبژكتيو نزد فيشته برای وی قابل قبول است .هدف فلسفى وی به اين شرح است كه

يک كليت ديالكتيكى را در اشكال جهانشمول ،نامتناهى و خردمند آن متفكر شود ١.آن
چيزی را كه هگل نزد اسپينوزا و فيشته نمىيابد ،خودبنيادی خرد و نفى ديالكتيكى

است كه از يک طرف ،در برابر اشكال مطلق از گوهر و سوژه قرار مىگيرند و از طرف

ديگر ،به صورت پرنسيپ جامعهی بورژوايى به فرديت و حق مالكيت خصوصى مى-

انجامند.

البته هگل در نظر مىگيرد كه در يونان باستان نيز سوژه از گوهر مجزا ،مرتفع و

مستقل شده است .برای نمونه وی از افﻼطون ،ارسطو ،فيلسوفان استوا و ماترياليستها
ياد مىكند ٢.اما به گمان وی تنها در تاريخ مسيحيت بوده كه سوژهگرايى در كليت

خود فعال شده و يک چنين عواقبى را در يک جهان مدرن به بار آورده است .به اين
معنى كه ايده به صورت آن روح و ذهنيتى در آمده كه از وجود خود آگاه شده است.

ما اينجا با خودآگاهى سوژه مواجه هستيم كه نزد هگل "ايدهی مطلق" ،يعنى خالق
جهان واقعى )دميروژ( محسوب مىشود .به اين ترتيب ،سوژهی خودآگاه از آن شكافى

كه ميان "وجود موضوعيتيافته" ٣و روح اخروی انسان وجود دارد ،فراروی مىكند .از

اين پس ،تفكر انسان از متافيزيک و ماورایطبيعت معطوف به جهان واقعى و خرد

سوژه خودبنياد مىشود .به اين ترتيب ،هگل به ديالكتيک گوهر ،فعاليت و سوژه دست
مىيابد ٤و برنامهی فلسفهی ايدهآليستى وی نيز بر اين موضوع متمركز مىشود كه اين
١

Vgl. Hegel, G. W. F. (١٩٧١): Vorlesung über die Geschichte, in: HW, Bd. ٢٠, S. ٤٢٣,
und
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik … ebd., S. ٥٧
٢
Ebd., S. ١١٠
٣
Gegenständliches Sein
٤
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik … ebd., S. ١١١
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نيروی كار خود را به صورت كاﻻ به بازار عرضه كند و در واقعيت به بردگى كار

گوهر )طبيعت( مجزا و مستقل شده و در فعاليت خود و با استفاده از علوم طبيعى از

"اعﻼحضرت مطلق" و "كليت عرفى" نيز مىنامد ،منظم مىشود .وی همچنين از

جامعهی بورژوايى به اين معنى است كه انسان پس از اختراع ماشين بخار بر طبيعت

مزدی تن دهد .رابطهی صاحبان كاﻻها با يکديگر از طريق قرارداد كه هگل آنرا

قدرت فوقالعادهی طبيعت فراروی كرده است .مضمون اين پيام فلسفى در پراكسيس

قرارداد به معنى عموم نيز استفاده مىكند و لغو قرارداد را برابر با قيام عليه عموم مى-

مسلط و طبيعت برای وی تبديل به يک چيز بيرونى شده است كه هگل آنرا "طبيعت

ظاهراً نسبت به منافع طبقاتى در جامعهی بورژوايى بى طرف است ،مجری پايبندی

سوژه شده و به صورت گوهر فرد و روح عمومى در آمده است .از اين پس فرد ،سوژه-

شمارد .دولت كه در فلسفهی ايدهآليستى هگل يک مقولهی مستقل به شمار مىرود و

غير ارگانيک" مىنامد .به بيان ديگر ،سلطهی انسان بر طبيعت تبديل به خودآگاهى

انسانها به قانون و آن قراردادی محسوب مىشود كه آنها در كمال آزادی با يک-

گرايى خود را به صورت فعاليت به گوهر الحاق مىكند و گوهر را به صورت سوژه

بيرونى" و "ارگان خردمند" نيز ياد و نقش آنرا به شرح زير توجيه مىكند:

خواهد آمد كه هگل آنرا در كتاب "پديدارشناسى روح" به شرح زير مطرح مىكند:

ديگر بستهاند .از اين بابت ،وی از دولت به عنوان "قدمگاه خدا در جهان"" ،ضرورت

١

ارتقاء مىدهد .به اين ترتيب ،يک روح عمومى ديگری به صورت گوهر به وجود

«ضروری آن چيز خردمند به صورت گوهريت است و ما آزاد هستيم ،همين كه آنرا

«فرد اين چيز موجود را به دست آورده ،طبيعت غير ارگانيک آنرا در خود هضم كرده

خود پيروی كنيم :در آن ارادهی ابژكتيو و سوبژكتيو به آشتى رسيده و همان كليت

ديگری نيست ،به غير از اينكه آن خود را به خودآگاهى فرد الحاق كند ،شدن و

به صورت قانون به رسميت بشناسيم و از قانون به صورت گوهر موجوديت شخص
واحد و شفاف است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد تا كنون دنبال كرده است ،ما نزد هگل با يک حركت از

و به مالكيت خود در مىآورد .اين اما از جنبهی روح عمومى به صورت گوهر چيز

انعكاس فرد را در خود به وجود بياورد».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،مسئلهی جامعهی بورژوايى با پذيرفتن

تفكر مواجه هستيم كه رابطهی "اوضاع موجود" با "اوضاع مطلوب" را به صورت ايده-

حق مالكيت خصوصى پايان نيافته ،زيرا به گمان هگل قبﻼً نيز حق مالكيت وجود داشته

نيز استفاده مىكند كه بر اين كمبود تأكيد كند كه روح عمومى هنوز تحت تأثير شكل

هويت جامعهی بورژوايى را تثبيت كند .پيداست كه اين خودآگاهى يک امر انفرادی

آليستى به وجود مىآورد .البته هگل از مفاهيم "گوهر ازخودبيگانه" و "گوهر گنديده"
كاﻻ قرار نگرفته ،حق مالكيت خصوصى و ضرورت بستن قرارداد را نپذيرفته است.

اينجا حركت ديالكتيكى تفكر به اين معنى است كه سوژه )بورژوا( از گوهر )طبيعت(
مجزا و مستقل مىشود و از طريق فعاليت آگاه دوباره به طبيعت باز مىگردد و كاﻻ

)گوهر( را به صورت سوژه ارتقاء داده و آنرا تبديل به روح عمومى مىكند .ما اينجا با
تكامل يک فلسفه ايدهآليستى از روش توليد مدرن سرمايهداری و توجيه اقتصاد سياسى

سر و كار داريم كه مربوط به پراكسيس جامعهی بورژوايى مىشود .اينجا مسئله
فلسفهی ايدهآليستى هگل نيز خاتمه مىيابد ،زيرا حركت ديالكتيكى ظاهراً پايان يافته و
١

Hegel, G. W. F. (١٩٦٩): Vorlesungen über Philosophie der Geschichte, in: HW, Bd. ١٢,
S. ٥٧, und
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik … ebd., S. ٧٣f.

است .اينجا بايد از كاﻻ يک خودآگاهى ،يعنى يک روح عمومى به وجود بيايد كه

نيست ،زيرا به گفتهی هگل خودآگاهى همواره در خودآگاهى ديگری ارضاع مىشود و
٣

"من سوژه" بايد به "ما سوژه" تبديل شود كه قدرت مفهوم واقعيت را بيآفريند .به

بيان ديگر ،كاﻻ بايد تبديل به سوژهی جامعه بورژوايى شود و رفتار و كردار انسانها
بايد در پرتو آن شكل بگيرند .به اين معنى كه هر كسى كاﻻی خود را به بازار عرضه و

آنجا قيمت طبيعى آنرا دريافت مىكند .پيداست كسى كه فاقد ابزار توليد است ،بايد
١

Vgl. ebd., S. ٨٣
٢
Hegel, G. W. F. (١٩٧٠): Phänomenologie … ebd., S. ٣٢f., und
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik … ebd., S. ٦١
٣
Hegel, G. W. F. (١٩٧٠): Phänomenologie … ebd., S. ١٣٩, und
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution und die Entstehung der
Geschichte der Theorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١٠٨
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«هگل به محمولها ،ابژهها استقﻼل مىبخشد ،اما وی آنها را مجزا از مستقلهای آنها،

تضاد گوهر با سوژه در "ايدهی مطلق" به وحدت رسيده و منتفى شده است .به بيان

شود ،در حالى كه ]بايد[ از سوژهی واقعى عزيمت كرد و ابژههای آنرا در نظر گرفت.

فعاليت آگاه خود كاﻻ )گوهر( را توليد كرده و سپس آنرا به صورت سوژه در آورده

به صورت چيز ديگری به نظر مىآيد ]يعنى[ به صورت يک لحظه از گوهر

ايدهآليستى هگل جامعهی بورژوايى را به آشتى و وحدت مىرساند ،اگر رفتار و كردار

البته ماركس در اين دوران هنوز به مطالعهی آثار اقتصاد سياسى نپرداخته بود .آن

از آن زمانى كه ماركس آثار كليدی و از جمله كتاب "پديدار شناسى روح" هگل را

بودند كه البته از طريق مقالههای موزوس هس پيرامون كمونيسم با آنها آشنا شده

آلمانى كه تحت تأثير آن بود ،عبور كرد .از منظر فلسفهی ايدهآليستى هگل رمانتيسم

]يعنى[ سوژهی آنها مستقل مىكند .سپس سوژهی واقعى به صورت نتيجه ظاهر مى-

بنابراين ]نزد هگل[ گوهر اسرارآميز تبديل به سوژهی واقعى مىگردد و سوژهی واقعى
اسرارآميز».

١

چيزی كه وی تا كنون مىشناخت آثار پرودن و مباحث سوسياليستهای فرانسوی

بود .وی پس از نقل مكان به پاريس به مطالعهی كتابهای اقتصادی و از جمله آثار

ديگر ،بورژوا )سوژه( ابزار كار و طبيعت )گوهر( را به مالكيت خود در آورده ،از طريق
است .محصول اين حركت ديالكتيكى يک روح عمومى )گوهر( است كه بنا بر فلسفهی
انسانها در پرتو آن شكل بگيرند.

مطالعه كرد ،دچار يک رابطهی بسيار متشنج فلسفى شد .وی نخست از رمانتيسم
مردود است ،زيرا برابر با يأس سوژه محسوب مىشود .ماركس در يک نامه به پدرش

سيسموندی و شاگردان مشهور وی پرداخت و سپس به اين مسئله پى برد كه فلسفهی

از فلسفهی ايدهآليستى هگل به صورت يک سخرهی غريب ياد مىكند كه با وجود تنفر

تئوری مجرد و اسرارآميز را از منطق جامعهی بورژوايى متكامل كرده كه مضمون آن

فلسفى در حال غرق شدن است ،اما راه نجات خود را نيز نزد هگل نمىيابد .در حالى

ايدهآليستى هگل بر اساس اقتصاد ملى استوار شده است .به اين معنى كه وی يک
در "جزوههای فلسفى ـ اقتصادی" ماركس به شرح زير است:

«عظمت "پديدارشناسى" هگل و نتايج نهايى آن ـ ديالكتيک نفى به صورت پرنسيپ

حرکدهنده و زاينده ـ است كه هگل سرانجام يک بار ،خودآفرينى انسان را به صورت
يک روند مىفهمد] ،يعنى[ موضوعيتيافتگى به صورت سلب موضوعيت ،به صورت

بروز ازخودبيگانه و به صورت فراروی از اين بيگانگى؛ بنابراين هگل ماهيت كار و

انسانهای موضوعيتيافته و واقعى را درک مىكند ،زيرا انسان واقعى را به صورت

نتيجهی كار خودش مىفهمد (...) .هگل بر موضع اقتصاد مدرن ملى ايستاده است .وی
كار را به صورت ماهيت] ،يعنى[ به صورت ماهيت تثبيتكنندهی انسان درک مىكند؛

وی تنها جنبهی سازندهی كار و نه جنبهی نفىكنندهی آنرا مىبيند .كار ،تكوين انسان

١

Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in:
MEW, Bd. ١, Berlin (ost), S. ٢٢٤

از آن ،همواره بيشتر به كامش كشيده مىشود .انگاری كه وی در يک دريای خروشان
كه سوژهی هگل از طريق يک حركت فكری به خودآگاهى مىرسد ،اما ماركس در

رسالهی دكترايش مشخصاً عكس آنرا مستدل مىسازد .به اين صورت كه وی با
استناد به اتميسم اپيكور ماترياليست موضوع خودآگاهى را به روابط اجتماعى نسبت
مىدهد ١.افزون بر اين ماركس اينجا متوجهی جابجايى سوژه با ابژه در فلسفهی ايده-

آليستى هگل نيز مىشود كه البته آنرا به دﻻيل شغلى به صورت يک پروژهی فلسفى

دنبال نمىكند ٢.پس از انتشار كتاب "ماهيت مسيحيت" اين كشف فلسفى به حساب
فويرباخ گذاشته مىشود ،زيرا وی موضوع جابجايى سوژه با ابژه )محمول( را تبديل به
زمينهی نقد فلسفهی ايدهآليستى هگل و تكامل يک فلسفهی ماترياليستى مىكند.

بنابراين ماركس نيز با استناد به فويرباخ به نقد جابجايى سوژه با ابژه مىپردازد و در

"نقد فلسفهی حق هگل" به شرح زير ادامه مىدهد:

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم "خودآگاهى" در
انديشهی سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١٩١ادامه ،برلين
٢
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München, S. ٧٩f.

٧٤
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موضوعيتيابى انسان به معنى سلب موضوعيت و بروز ازخودبيگانى كارگران مزدی

برای خود در حدود ازخودبيگانگى يا انسان بيگانه شده است .آن كاری كه هگل فقط

است ،زيرا محصول كار آنها ،يعنى كاﻻ كه هم گوهر و هم سوژه است ،مانند دين
مستقل شده بر آنها فرمانروايى مىكند.

نكته آخر رويكرد ماترياليستى ماركس به ديالكتيک هگل است .به اين صورت كه

مىشناسد و به رسميت مىشناسد ،كار مجرد و ذهنى است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا موفق به چندين كشف
تئوريک مىشود كه تا كنون ناشناخته بودند .به اين صورت كه با استقرار روش توليد

ماركس بر خﻼف فويرباخ ديالكتيک را يک متدولوژی جهت تكامل يک دين اين

سرمايهداری يک دگرگونى كيفى به وقوع پيوسته است .در حالى كه در نظام فئودالى،

نفى كار ازخودبيگانه را نيز يافت .به بيان ديگر ،ماركس اينجا ديالكتيک گوهر با سوژه

)انسان بنده شده( متفق بودند ،اما در جامعهی بورژوايى گوهر از سوژه گسيخته شده

جهانى نمىشمرد ،زيرا وی در همان كار ازخودبيگانه قوای خودآفرينى ،استقﻼل سوژه و

را به صورت ماترياليستى و از طريق كار برقرار مىسازد و از آن ديالكتيكى ذهنى هگل
كه اصوﻻً قادر به شناخت تضاد ماترياليستى نيروهای مولد با مناسبات توليد در نظام

سرمايهداری نمىشود و تنها آپريور از وحدت گوهر با سوژه سخن مىراند ،فراروی مى-
كند .سپس ماركس موازی با نقد دين فويرباخ ازخودبيگانگى را به روند توليد مدرن

سرمايهداری بسط مىدهد .به اين صورت كه هر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز
كند ،به همان اندازه نيز كمتر از وجود خود بهره مىبرد و نسبت به "نوع ماهوی بشر"

ازخودبيگانه تر مىشود .ماركس اينجا بر اين نكته تأكيد مىكند كه در روند توليد
سرمايهداری نيز به همين صورت است ،يعنى هر چه انسان بيشتر در روند توليد ادغام
شود ،به همان اندازه نيز بيشتر سلب موضوعيت و ازخودبيگانهتر مىگردد .ما اينجا
مانند نقش دين نه تنها با فريب ،بلكه با خودفريبى نيز مواجه هستيم .بنابراين در روند

توليد سرمايهداری نيز به همين صورت است ،زيرا مناسبات بيگانه و ازخودبيگانگى
خودكرده مكمل و ﻻزم و ملزوم هم هستند .به بيان ديگر ،مسئله اينجا فقط بورژوا

نيست كه حق مالكيت دارد و با آگاهى نيروی كار را استثمار مىكند ،بلكه كارگران نيز

هستند كه در فقدان خودآگاهى و به دليل ازخودبيگانگى خودكرده به بردگى كار مزدی

تن مىدهند .سرانجام ماركس چهار نوع از خودبيگانگى را به اين شرح تميز مىدهد؛

ازخودبيگانگى انسان از كار ،ازخودبيگانگى انسان از نتايج كار ،ازخودبيگانگى انسان از
ديگر انسانها و ازخودبيگانى انسان از "نوع ماهوی بشر".

١

يعنى در روند كار ساده ،زمين زراعى و ابزار توليد )طبيعت ،گوهر( با سوژهی زنده

است .به اين صورت كارگران مزدی )سوژه( از ابزار توليد )سرمايه( و كاﻻ كه گوهر
خودشان هستند ،مجزا شده و اشكال تئوريک خود را به صورت فلسفهی ايدهآليستى

هگل و اقتصاد مدرن ملى به وجود آوردهاند .اينجا سرمايه به صورت يک رابطهی
اجتماعى و قدرت مسلط در آمده كه از طريق ايدئولوژی موجه مىشود.

نكتهی بعدی ،كشف ازخودبيگانگى در شكل ماترياليستى آن است .آن چيزی كه تا
كنون تحت عنوان ازخودبيگانگى مرسوم بود ،مربوط به نقد دين و آگاهى وارونه مىشد.

در حالى كه ماركس اينجا ازخودبيگانگى را مربوط به هستى مىكند و آنرا به روابط
متضاد مادی بسط مىدهد .برای نمونه فويرباخ در "ماهيت مسيحيت" و در نقد

جابجايى سوژه با ابژه )محمول( مىگويد كه مؤمنان مسيحى صفات ناب انسانى خود را

به يک خدای تخيلى نسبت داده و برای خود يک خدا ساختهاند ،اما در زندگى واقعى
خود نسبت به "نوع ماهوی بشر" ازخودبيگانه شدهاند .به بيان ديگر ،آن خدايى كه

مسيحيان برای خود ساختهاند ،مستقل شده و از طريق كليسا بر آنها فرمانروايى مى-

كند .اما ماركس اينجا بر اين نكته انگشت مىگذارد كه انسان در گذشته و از طريق

كار يک موضوع را به جامعه ارائه مىكرده و تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت

مىيافته است .برای نمونه اگر انسان ميز و صندلى مىساخته ،تبديل به نجار و اگر

لباس مىدوخته ،تبديل به خياط مىشده است .اما در جامعهی بورژوايى از آنجا كه

گوهر )ابزار توليد ،كاﻻ( و سوژه )كارگران مزدی( از هم گسيخته شدهاند ،در نتيجه
١

Vgl. ebd., S. ٥١٩f.

١

Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in:
MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧٤
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اجتماعى ،يعنى سوبژكتيو است كه يک درجهی معين از آموزش ،پرورش ،تجربه ،توان

ماركس تا اينجا هنوز از انسانشناسى فويرباخ عبور نكرده و به ماهيت انسان به

صورت "طبيعت موضوعيتيافته" ١مواجه هستيم كه اين هم محصول فعاليت آگاه

مشخص و قانون ارزش را كشف نكرده است .اين تحوﻻت متديک و كشفيات شگرف

مديريت و تقسيم كار را با خود به همراه دارد .ما از طرف ديگر ،با گوهر طبيعى به

انسانها ،يعنى سوبژكتيو است .به اين صورت كه انسان از طريق كار چنان طبيعت را
دگرگون كرده كه نيازهايش را بر طرف سازد .برای نمونه انسان زمين را زراعى و مواد
مادی معادن را استخراج كرده ،شهرها را به وجود آورده و خيابان ،راه آهن و فرودگاه

احداث كرده است .به اين ترتيب ،انسان از طريق "كار موضوعيتيافته" و در تبادل

صورت "موجود فعال" دست نيافته ،هنوز اصول ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را
تئوريک با تدوين "گروندريسه" به صورت طرح خام سرمايه تا سال  ١٨٥٨ميﻼدی كم

و بيش به پايان مىرسند .هستهی مركزی موضوع تحقيق ماركس كشف ارتباط درون-
ذاتى "گوهر ارزش"" ،مقدار ارزش" و "شكل ارزش" است كه از اسرار پوشيدهی شيوه-
١

ی مدرن توليد سرمايهداری پرده بر مىدارد .در اين ارتباط ماركس همواره به طبيعت

مادی با "طبيعت موضوعيتيافته" ،محصول كار خود را تبديل به موضوع جامعه مى-

رجوع مىكند و از مفاهيمى مانند" :رشد طبيعى"" ،قوانين طبيعى سرمايهداری مدرن" ،و

كار خود نيز موضوعيت مىيابد .محصول تبادل مادی كار انسانى با طبيعت را ماركس

مناسبات واقعى اجتماعى است كه انسانها از طريق فعاليت آگاه خود به وجود آورده-

كند و يک ارزش مصرف را به جامعه ارائه مىدهد و پيداست كه تحت تأثير محصول

"جهان موضوعيتيافته" ٢مىنامد.

اما با استقرار نظام سرمايهداری يک دگرگونى كيفى به وجود آمده است كه ماركس
آغاز آنرا "انباشت اوليه" مىنامد .از اين پس ،نيروی كار از دو سو آزاد و تبديل به

كاﻻ مىشود .يعنى نيروی كار از ابزار توليد آزاد شده و مالک آن آزاد است كه آنرا

به صورت كار مزدی به هر كارفرمائى كه خواست ،بفروشد .به همين صورت ارزش

٢

"شرايط زيست طبيعى انسان" سخن مىراند .پيداست كه منظور وی از طبيعت ،آن
اند .به بيان ديگر ،ما اينجا با محصوﻻت طبيعت انسان مواجه هستيم كه البته هيچ

ارتباطى با يک طبيعت ناب داروينى كه بدون حضور انسان و يک سوژهی درونذاتى
فعال مىشود و به حركت در مىآيد ،ندارد.

نخست گوهر ارزش است كه ماركس آنرا به صورت كار و زمين كشف مىكند .بنا بر

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى كار ،پدر و زمين ،مادر ارزش مصرف و منشأ ثروت
٣

مصرف هم تبديل به ارزش مبادله مىشود و محصوﻻت كار نيز شكل كاﻻيى به خود

اجتماعى محسوب مىشوند .ماركس از ارزش مصرف به عنوان "شكل دستپختهی

مفهوم "انباشت اوليه" به اين معنى استفاده نمىكند كه قبﻼً انباشتى و حق مالكيتى وجود

داريم كه ماركس آنرا "كار موضوعيتيافته" ٥مىنامد .به اين معنى كار نه يک فعاليت

مىگيرند كه ماركس از آنها به صورت "تظاهر فرا طبيعى" ٣نيز ياد مىكند .وی از

نداشته است .اينجا منظور ماركس "انباشت اوليه" در نظام سرمايهداری است كه البته

با انواع روشهای انباشت در گذشته قطع رابطه مىكند .به اين ترتيب ،كارگر مزدی

)سوژهی زنده( از گوهر خود ،يعنى ابزار توليد و محصول كار خود مجزا مىشود و گوهر

نسبت به سوژه استقﻼل مىيابد ،در حالى كه توليد ديگر نه برای مصرف ،بلكه برای

توليد و جهت تصاحب ارزش اضافى و كسب سود سرمايه برنامهريزی و متحقق مى-
شود .مصداق توفيق اقتصادی ديگر نه ارضاع نيازهای اجتماعى ،بلكه قانون ارزش است
١

Gegenständliche Natur
Gegenständliche Welt
٣
Übernatürliche Erscheinung, vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I … ebd., S. ٦٢
٢

٤

طبيعت" نيز سخن مىراند .ما اينجا از يک طرف ،با يک گوهر اجتماعى سر و كار

صرف بدنى و نه فاقد تاريخ و فرهنگ است .به بيان ديگر ،نيروی كار يک محصول
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٧١): Ware und Geld, in: Marx/Engels Studienausgabe, Bd. ٢,
Fetscher, I. (Hg.), Frankfurt am Main, S. ٢٤٠, und
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik … ebd., S. ١١٤
٢
Naturwücksig, Naturgesetz der modernen kapitalistischen Produktionsweise und
natürliche Lebensbedingungen des Menschen
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in:
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٥٣, und
– Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ١٨٥٧
١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost), S. ٢٠٥, ٢١٧, ١٢٠, ١٢١
٤
Hausgebackene Naturalform, vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I … ebd., S. ٥٢
٥
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توليد و كاﻻ مجزا مىگردد ،در نتيجه كاﻻ در بازار كامﻼً مستقل و قابل مقايسه و

كه ماركس آنرا "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" مىنامد و از آن به عنوان "قانون تنظيم و

بتانگاری كاﻻ حتا باعث مىشود كه كارگران مزدی نيز به محصول كار خود مانند يک

بورژوايى نيز محسوب مىشود كه مانند قدرت جاذبهی زمين است و هر كسى را كه

تعويض به نظر مىآيد و انگاری كه خواص طبيعى خود را به ناظر منعكس مىكند.
چيز خارج از خودشان بنگرند ١.ماركس از مفهوم بتانگاری جهت نقد نقش پول در

نظام سرمايهداری نيز سود مىبرد ،زيرا بنا بر تحليل وی پول اينجا از گوهر واقعى
خود ،يعنى طﻼ و نقره مستقل و به شرح زير تبديل به سوژه شده است:

«) (...در پول قيمت متحقق شده است و آن گوهر خود ثروت است ،هم در تجريد آن

از روش موجوديت به خصوصاش و هم در كليتاش .ارزش مبادله گوهر پول را مى-

سازد و ارزش مبادله ثروت است .بنابراين پول از طرف ديگر ،همچنين شكل جسميت-
يافتهی ثروت در برابر تمامى گوهرهای به خصوص است كه از آنها حاصل مىشود.

بنابراين از يک سو ،اگر پول برای خود در نظر گرفته شود ،شكل و محتوای ثروت در
پول يكسان اند ،از سوی ديگر ،پول بر خﻼف تمامى كاﻻها در برابر آنها شكل كلى از

ثروت است ،در حالى كه كليت اين ويژگىها گوهر آنرا مىسازند .اگر پول بنا بر اولين

تعيين خود ثروت است ،اين چنين بنا بر تعيينهای ديگر نمايندهی كلى و مادی خود
همانها است .اين كليت در خود پول به صورت مظهر معرف كاﻻها وجود دارد.

بنابراين ثروت )]يعنى[ ارزش مبادله هم به صورت كليت و هم تجريد( از همان اول در
پيوند با تمامى كاﻻهای ديگر وجود دارد ،به صورت انفرادی در طﻼ يا نقره و به صورت

يک موضوع تكى و در دسترس .بنابراين پول ،خدا در ميان كاﻻها است».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با اشكال متنوع ارزش آشنا مى-
شويم كه در يک "حركت واقعى" به وجود مىآيند .در حالى كه ارزش مبادله ،گوهر

پول است ،اما خود پول هم گوهر ثروت محسوب مىشود .پول همچنين به عنوان ابزار
چرخش ،نمايندهی كلى و جهانشمول جهان كاﻻها ،يعنى خدای كاﻻها است.

١

خشونتبار طبيعت" نيز ياد مىكند .برای وی قانون ارزش ،قانون مقدس جامعهی

بنا بر آن رفتار نكند ،به اين شرح به زير مىكشد:

«زمان كار اجتماعاً ﻻزم آن زمان كار است ]يا آن زمانى را[ مىطلبد كه يک ارزش

مصرف با شرايط توليد معمول و اجتماعى موجود و با درجهی ميانگين اجتماعى از
مهارت و شدت كار منعكس مىكند».

٢

ما اينجا ديگر نه با كار مشخص ،بلكه با كار مجرد مواجه هستيم كه نزد ماركس گوهر

ارزش محسوب مىشود .اينجا محصول كار ديگر نه ارزش مصرف ،بلكه ارزش مبادله

است كه شكل كاﻻ به خود مىگيرد ،در حالى كه مقدار ارزش نيز از طريق قانون

ارزش ،يعنى "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" معين مىشود ،به بيان ديگر ،هر چه توليد يک

كاﻻ به "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" بيشتری نياز داشته باشد ،به همان اندازه نيز مقدار

ارزش آن بيشتر است.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما تا اينجا با مضمون مفاهيم "گوهر

ارزش" و "مقدار ارزش" آشنا شديم و سرانجام نقد "شكل ارزش" است كه ماركس به
آن مىپردازد .نزد وی ارزش مصرف هيچ چيز اسرارآميزی با خود ندارد ،زيرا محصول

ساده و محسوس "كار موضوعيتيافته" است ،در حالى كه شكل كاﻻئى آن )ارزش
مبادله( "ذكاوت متافيزيكى" و "خوی روحانى" به خود مىگيرد" ،حسى و فراحسى" و

محصول "جادو و معجزه" محسوب مىشود كه جهت درک آن بايد به نقد جهان مه-

آلود دينى رفت ٣.ماركس در اين ارتباط از يک سؤ تفاهم نيز سخن مىراند كه آنرا

بتانگاری كاﻻ مىنامد .به اين صورت كه كاﻻ محصول تبادل مادی نيروی كار مزدی
با طبيعت است و از اين رو ،كار مجرد گوهر ارزش محسوب مىشود .اما از آنجا كه

١

Vgl. ebd., S. ٨٦f., und
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge zur
marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff., Frankfurt am Main, S.
١٣٥
٢
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …. ebd., S. ١٣٢

تحت روش مدرن توليد سرمايهداری ،نيروی كار مزدی از گوهر خود ،يعنى از ابزار
١

… Regelendes gewaltsames Naturgesetz, vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I
ebd., S. ٨٩
٢
Vgl. ebd., S. ٥٣
٣
Vgl. ebd., S. ٨٦

٨٠

٧٩

ماركس در اين ارتباط از "چيزهای شخصيتيافته و انسانهای چيز شده" ١نيز سخن

افزون بر اينها ،خود پول نيز كاﻻ محسوب مىشود و كاﻻ ارزش مصرف و ارزش

ترتيب ،يک "حركت واقعى" به وجود مىآيد و ماركس نيز مفهوم سرمايه را به صورت

ثروت و ابزار چرخش محسوب مىشود ،در حالى كه ارزش مبادلهی پول ،قيمت آن،

مىراند كه بر جابجايى سوژه با ابژه در جهان وارونهی بورژوايى تأكيد كند .به اين

يک بازتاب ديالكتيكى از همين "حركت واقعى" متكامل مىكند ٢كه به دليل تضادهای
درونذاتى خود و به شرح زير قوای آنتاگونستىاش را نيز به وجود مىآورد:

«سرمايه بنا به پيروی از مفهوم خود پول است ،اما پولى كه نه ديگر در شكل طﻼ و

نقره و همچنين نه ديگر به صورت پول در برابر چرخش وجود دارد ،بلكه در شكل

تمامى گوهرها ،يعنى كاﻻها (...) .از اين رو ،تنها ارزش مصرفى كه مىتواند يک تضاد

نسبت به سرمايه بسازد ،كار و البته كار خﻼق ارزش ،يعنى كار مولد است».

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا بر اين نكته انگشت مى-

گذارد كه كار مولد يک كاﻻی به خصوص است كه در تضاد با سرمايه قرار مىگيرد.
منظور ماركس از كار مولد آن نيروی كاری است كه سرمايه توليد مىكند .به بيان

ديگر ،از منظر قانون ارزش تعيين كننده نيست كه محصوﻻت نيروی كار مادی،
خدماتى و يا هنری باشند.

٤

نزد ماركس كار مولد از اين بابت در تضاد با سرمايه قرار مىگيرد ،زيرا محصول

مبادله دارد .ارزش مصرف پول ،توان آن برای ذخيرهی ارزش است ،يعنى پول گوهر

يعنى بهرهی مالى است .اما تنها شرط بهرهوری پول اين است كه آن بايد تبديل به

سرمايه شود و پول تنها زمانى به سرمايه تبديل مىشود كه در بازار يک كاﻻی به
خصوص را جهت ارزش افزايى ارزش بيابد و آن هم شكل كاﻻيى نيروی كار ،يعنى كار

مزدی است .به اين ترتيب ،ارزش مبادلهی نيروی كار بنا بر توان توليد و توازن قوای
طبقاتى معين مىشود كه همان كارمزد است كه كارگر دريافت مىكند ،در حالى كه

ارزش مصرف نيروی كار در اين خﻼصه مىشود كه به صورت تنها كاﻻی ممكنه منجر

به ارزش افزايى سرمايه مىگردد .به اين ترتيب ،سود سرمايه به صورت كار اضافى

پرداخت نشده از كارگران مزدی سلب مالكيت و به سرمايه الحاق مىشود و از اين
بابت است كه نزد ماركس سرمايه ،گوهر كار مزدی محسوب مىشود .از آنجا كه اين
مناسبات واقعى و متضاد طبقاتى از طريق اشكال بتانگاری پوشيده مىشوند ،در نتيجه

كارگران مزدی نيز به دليل ازخودبيگانگى و در فقدان خودآگاهى به حق مالكيت

خصوصى ،قانون ارزش و بردگى خود در روند توليد تن مىدهند و تنها تحت اين
شرايط است كه سرمايه به شكل سوژه در مىآيد و به صورت كار مرده بر كار زنده

فعاليت بدنى و روحى انسان است .وی در اين ارتباط از سوژهی زنده نيز سخن مىراند

حكم مىراند .ماركس در اين ارتباط از سرمايه به عنوان "سوژهی فعال"" ،سوژهی

انسان بر خﻼف كاﻻهای ديگر داری قوای حسى است .يعنى كارگران مزدی در حوزهی

بگذارد .به اين صورت كه سرمايه تمامى مايحتاج مادی ،خدمات اجتماعى و ابتكارات و

كه به سلطهی گوهر خود ،يعنى ابزار توليد و سرمايه در آمده است .به اين معنى كه

توزيع ،تقسيم نابرابر ثروت اجتماعى را مشاهده و در حوزهی توليد ،شدت كار و سلطه-

ی ماشينآﻻت و مديريت غير را بر خود احساس مىكنند و از آنجا كه آگاهى آنها
١

Versachlichung der Personen und Personifizierung der Sachen, vgl. Marx, Karl (١٩٦٩):
Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٦١٥ff., Berlin (ost),
S. ٦٢١f.
٢
Die wirkliche Bewegung, worin das Kapital wird!, vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse
…. ebd., S. ٤٣١
٣
Ebd., S. ١٨٢f.
٤
Marx, Karl (١٩٧٤): Theorien über den Mehrwert (Vierter Band des „Kapitals“) Erster
Teil, in: MEW, Bd. ٢٦/١, Berlin (ost), S. ٣٧٧

١

خودكار" و "سرمايهی شخصيتيافته" نيز ياد مىكند كه بر نقش سوبژكتيو آن انگشت

هنرهای فردی را تبديل به كاﻻ و موضوع ارزش افزايى ارزش مىكند و از اين طريق،

نه تنها تمامى مناسبات توليد ،بلكه شرايط بازتوليد اجتماعى را نيز تابع قوانين خود مى-

سازد .به اين ترتيب ،سرمايه بنا بر تمايل درونذاتى خود تبديل به يک رابطهی
اجتماعى و مسلط مىشود ٢كه به صورت سوژهی آگاه در آمده و انگاری كه گوهر خود،

يعنى نيروی كار مزدی را به حركت در مىآورد و آنرا مديريت و استثمار مىكند.

Aktives Subjekt, automatisches Subjekt, personifizirtes Kapital
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٤٣١

١
٢

٨٢

٨١

بنابراين اين آگاهى فوقالعاده كه ماركس از آن سخن مىراند به معنى فراروی طبقهی

از هستىشان رشد مىكند ،در نتيجه به نقد آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى جامعه-

نبايد استقرار نظام پارلمانى را به صورت تحقق آزادی خود بفهمند ،پراكسيس نبرد

اينجا با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم كه از منظر ماركس و به شرح زير

كارگر از آگاهى و اشكال ساختاری جامعهی بورژوايى است .به اين صورت كه كارگران

طبقاتى را نبايد محدود به تحقق اهداف صنفى كنند ،مسئلهی تساوی حقوق را نبايد
محدود به حوزهی سياست كنند و بايد آنرا به حوزهی اقتصاد بسط دهند ،نظام

سرمايهداری را نبايد حسن ختام تاريخ بشر بپندارند و شرط رهايى خود را نه در رشد

ی بورژوايى روی آورده و جهت دگرگونى انقﻼبى نظام سرمايهداری فعال مىشوند .ما

حوزهی كسب خودآگاهى كارگران محسوب مىشود:

«شرايط ابژكتيو كار در برابر توان كار زنده ،موجوديت سوبژكتيو كسب مىكنند ـ از

سرمايه ،سرمايهدار به وجود مىآيد ) (...موادی را كه توان كار به كار مىگيرد ،مواد

نيروهای مولد ،بلكه در يک انقﻼب اجتماعى بيابند .به بيان ديگر ،پرولتاريا بايد از

بيگانه است ،به همين منوال ابزار ،ابزار بيگانه است ،كار وی تنها به صورت چيز جانبى

بالقوهی طبقهی خود متكى شود و آنرا با كسب خودآگاهى و در پراكسيس نبرد

مىگردد .آری ،خود كار زنده به صورت بيگانه در برابر توان كار زنده به نظر مىآيد.

معنى مفهوم پراكسيس در مضمون ماركسى آن به معنى آگاهى تئوريک و پراكسيس

تحقق وی به صورت شيوهی اجباری غير قابل قبول ـ يک آگاهى فوقالعاده است ،حتا

آگاهىهای كذب ،خودفريبى ،ازخودبيگانگى و تفرقهی خودكرده فراروی كند و به قوای

طبقاتى بالفعل سازد.

سياسى است .آن چيزی كه مربوط به آگاهى تئوريک مىشود ،ماركس آنرا به بهترين

وجه ممكنه از طريق "سرمايه" مهيا كرده است .به اين صورت كه وی از طريق نقد

درونذاتى و نفىكنندهی كليت ،يعنى نقد ديالكتيگ گوهر با سوژه نزد هگل ،يک تئوری
انتقادی و علمگرا را جهت ترويج خودآگاهى كارگران و فعاليت آگاه پرولتاريا متكامل

كرده است .اما آن چيزی كه مربوط به پراكسيس سياسى جنبش كمونيستى مىشود،
واقعاً فاجعه بار است .اين فاجعه از اين ناشى مىشود كه تمامى جريانهای موجود در

پرتو افكار غير ماركسى انگلس متأخر و لنين فعاليت مىكنند .منظور انتقاد من اينجا
انواع و اقصام سازمانها و احزاب به اصطﻼح پيشرو ماركسيست ـ لنينيست هستند كه

اهدافى مانند :تشكيل سرمايهداری دولتى ،رشد نيروهای مولد ،راه رشد غير سرمايه-
داری ،مبارزه با امپرياليسم ،ائتﻼف سياسى با بورژوازی و استقرار يک نظام خلقى را

دنبال مىكنند .از آنجا كه فعاليت سياسى در پرتو آگاهى تئوريک شكل مىگيرد و از

آنجا كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم نسبت به "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى
و پراكسيس نبرد طبقاتى به بى اعتنا است ،در نتيجه علت و معلول بحران كنونى نيز

خود اين جريانها محسوب مىشوند ،زيرا تنها هدف آنها مصادرهی جنبش كارگری
جهت تحقق اهداف سازمانى و حزبى است.

به جای گوهر آنها به نظر مىآيد و از اين رو در چيزی كه به وی تعلق ندارد ،متحقق
) (...شناخت محصوﻻت به صورت توليدات شخص خود و تشخيص جدايى از شرايط
محصول شيوهی توليد كه بر آن سرمايه آرام گرفته و همچنين بيشتر سقوط آن مانند
آگاهى برده است كه وی نمىتواند در تملک شخص سومى باشد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد تا اينجا دنبال كرده است ،ماركس از ديالكتيک گوهر و

سوژه نزد هگل كه يک شكل ايدهآليستى دارد و تنها يک حركت ناب فكری است،
اسرارزدايى مىكند .وی همچنين به نقش سرمايه به صورت يک سوژهی فعال و
خودكار كه به يک رابطهی مسلط اجتماعى تبديل شده ،پى مىبرد .در حالى كه سلطهی

سرمايه و شكل كاﻻئى جامعهی بورژوايى از طريق فلسفه و اقتصاد سياسى توجيه مى-

شود ،ماركس با استناد به ديالكتيک گوهر و سوژه به نقد اين اشكال ايدئولوژيک روی

مىآورد و در برابر آنها موضوع خودآگاهى كارگران مزدی را قرار مىدهد .به بيان

ديگر ،تنها از طريق خودآگاهى است كه سوژهی زنده قادر مىشود كه گوهر خود ،يعنى

سرمايه را از آن خود سازد .از اين پس ،تضاد در حوزهی توليد و توزيع برطرف مىشود
و با فراروی مثبت از شكل كاﻻئى جامعه ،وحدت و آشتى به وجود مىآيند و قلمرو
آزادی متشكل مىشود.

٢

١

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …. ebd., S. ٣٦٦
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in:
MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٢٨
٢

٨٣

٨٤

نتيجه:

Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge
zur marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff.,
Frankfurt am Main

موضوع نقد اين مقاله مربوط به آن "ماترياليسم" متافيزيكى مىشود كه انگلس در آثار

Fleischer, Helmut (١٩٧٩): Marx und Engels – Die philosophischen
Grundlagen ihres Denkens, Freiburg/München

شده است .اينجا موضوع رهايى انسان نه به خودآگاهى پرولتاريا ،بلكه به يک چيز

Hegel, G. W. F. (١٩٧١): Werke in zwanzig Bänden, Frankfurt am Main

نيروهای مولد جهت تشديد "حركت ماده" به سوی سوسياليسم است .به اين ترتيب،

Hegel, G. W. F. (١٩٢٧ff.): Sämtliche Werke Glockner, H. (Hg.),
Jubiläumausgabe, ٢٦ Bände, Stutgart
Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik von Substanz und Subjekt bei
Hegel und Marx, Frankfurt am Main

متأخر خود بنيان گذاشته و ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با استناد به آن متكامل
خارج از آن ،يعنى به حزب لنينيستى نسبت داده مىشود كه انگاری مجری رشد

حزب جايگزين طبقه مىشود و با جابجايى سوژه با ابژه محصول فعاليت انسانها )گوهر(

بر آنها حكمفرما مىشود .نتيجهی اين نوع از پراكسيس سياسى همان تجربياتى هستند
كه بشريت از نظام استالينيستى در شوروی به خاطر دارد.

همانگونه كه در اين مقاله مستدل و مستند شد ،ماركس اصوﻻً يک چنين ديدگاهى را

Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem philosophischen Nachlaß, Exzerpte und
)Randglossen, Berlin (ost

نسبت به رهايى انسان و تشكيل قلمرو آزادی نداشت .اگر وی همواره بر خودآگاهى

Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus und Emperiokratismus, in: LW, Bd.
)١٤, Berlin (ost

حاصل فعاليت آگاه خود كارگران مىشمارد .به بيان ديگر ،اگر ماركس نقش "حزب

)Lenin, W. I. (..): Was Tun?, in: LW Bd. ٥, S. ٣٥٥ff., Berlin (ost

نكرده است ،به اين دليل بوده كه اين نمونه از فعاليت سياسى را خارج از پراكسيس

Lenin W. I (١٩٧٠): Karl Marx – Kurzer biographischer Abrißmit einer
Darlegung des Marxismus, in: Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٢٣ff.,
)Berlin (ost

بنابراين پيشنهاد من به فعاﻻن جنبش چپ اين است كه به جای معطوف شدن به اين

Lukacs, Georg (١٩٧٥): Der Bolschewismus als moralisches Problem, in:
Taktik und Ethik - Politische Aufsätze, Jörg Kammler/Frank Benseler
(Hg.), S. ٢٧ff., Darmstadt/Neuwied
Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution und die Entstehung
der Geschichte der Theorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main
– Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
)Einleitung, in: MEW, Bd. ١, ٣٧٨ff., Berlin (ost

پرولتاريا تأكيد مىكند ،به اين دليل است كه وی رهايى از جامعهی طبقاتى را تنها
پيشرو پرولتاريا" را در "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى و رهايى طبقهی كارگر مطرح

نبرد طبقاتى و در نتيجه برای جنبش كمونيستى مضر و مخرب مىشمرده است.

رهبران خودخوانده و لنينهای قﻼبى ،معطوف به حركت واقعى و پراكسيس نبرد
طبقاتى شوند ،زيرا فقط از طريق خودآگاهى پرولتاريا است كه انقﻼب اجتماعى صورت
مىگيرد و سوسياليسم را به وجود مىآورد .ما مصداق اين موضوع را به صورت

تمايﻼت جنبش كارگری در همه جا و از جمله در ايران به خوبى مشاهده مىكنيم.
ادامه دارد!
منابع:

Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft,
Frankfurt am Main

٨٥

٨٦

Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in MEW, Bd.
١٣, S. ٣ff., Berlin (ost)

Marx, Karl / Engels Friedrich (١٩٥٩): Manifest der Kommunistischen
Partei, in: MEW, Bd. ٤, ٤٥٩ff., Berlin (ost)

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie,
Rohentwurf ١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost)

Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München

Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MWE, Bd.
١٣, S. ٣ff., Berlin (ost)

Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer
ideologischen Konstitution des Marxismus – Leninismus, Berlin (west)

Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie –
Einleitung, in: MEW, Bd. ١, Berlin (ost)

Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen
„Kapital“ – Der Rohentwurf des Kapital ١٨٥٧-١٨٥٨, ٣ Bände, Frankfurt
am Main

Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem
Jahre ١٨٤٤, in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost)

Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx,
Frankfurt am Main

Marx, Karl (١٩٧١): Ware und Geld, in: Marx/Engels Studienausgabe,
Bd. ٢, Fetscher, I. (Hg.), Frankfurt am Main

، در آرمان و انديشه،" نظام جمهورى اسﻼمى و "تئورى توتاليتاريسم:(٢٠٠٣)  فرشيد،فريدونى
 برلين، ادامه٩٣  صفحهی،جلد اول

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

- ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای مثبت:(٢٠١٧)  فرشيد،فريدونى
 برلين، ادامه٣٣  صفحهی، جلد دهم، در آرمان و انديشه،گرايى در جنبش كمونيستى

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie,
Rohentwurf ١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, in:
MEW, Bd. ١٣, S. ٦١٥ff., Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٧٤): Theorien über den Mehrwert (Vierter Band des
„Kapitals“) Erster Teil, in: MEW, Bd. ٢٦/١, Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd.
III, in: MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost)
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Die Heilige Familie, in: MEW,
Bd. ٢, S. ١ff., Berlin (ost)
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd.
٣, Berlin (Ost)

 انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش "علم مثبت" در انديشهی سياسى:(٢٠١٧)  فرشيد،فريدونى
 برلين، ادامه٦٥  صفحهی، جلد دهم، در آرمان و انديشه،ماركس و انگلس متأخر
 تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی:(٢٠١٨)  فرشيد،فريدونى
 برلين، ادامه٨٩  صفحهی، جلد يازدهم، در آرمان و انديشه،حزب توده
 حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی:(٢٠١٨)  فرشيد،فريدونى
 برلين، ادامه١٢٥  صفحهی، جلد يازدهم، در آرمان و انديشه،ماركسيسم ـ لنينيسم
" دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم "خودآگاهى:(٢٠١٨)  فرشيد،فريدونى
، ادامه١٩١  صفحهی، جلد دوازدهم، در آرمان و انديشه،در انديشهی سياسى كارل ماركس
برلين
 ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى:(٢٠١٨)  فرشيد،فريدونى
 برلين، ادامه٤٥  صفحهی، جلد يازدهم، در آرمان و انديشه،بلشويسم

٨٨

٨٧

تشكيل "حزب پيشرو پرولتاريا" و در مبارزهی ضد امپرياليستى مىيابند .طرح

تشكيﻼتى آنها سانتراليسم دموكراتيک نام دارد كه البته پيروی از تصميمها و فرمان-

های كميتهی مركزی را در دستور فعاليت سياسى خود قرار مىدهد .طرح اقتصاد
سياسى آنها تشكيل سرمايهداری دولتى و اقتصاد با برنامه است كه البته با مفهوم "راه
رشد غير سرمايهداری" توجيه مىشود .رابطهی اين جريانها با تجربيات انقﻼب اكتبر

قانون ارزش ،سرمايهی دولتى و كار مزدی ـ نقدی بر اقتصاد
سياسى بلشويسم

١

بسيار متنوع است .در حالى كه جريانهای تروتسكيست تمامى فجايع انسانى در
شوروی را با ضد انقﻼب استالينيستى توجيه مىكنند و آب پاكى را روی دست

تروتسكى و فراكسيون وی مىريزند ،جريانهای استالينيست و مائوئيست ،دوران بعد از
استالين را با مفهوم رويزيونيسم محكوم كرده و مصادف با تشكيل سوسيال ـ امپرياليسم
مىشمارند .اين طيف تا فروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" گفتمان "اپوزيسيون چپ" را

تحت تأثير خود قرار مىداد ،زيرا از يک طرف ،دستگاه ايدئولوژيک شوروی بود كه در

تمامى رشتهها سمت و سوی گفتمانها را معين كرده و نظريات هوادارن خود را سامان
مىداد و از طرف ديگر ،موجوديت ابژكتيو يک نظم دو قطبى در جهان معاصر بود كه

در برابر اقتدار امپراليسم ،ظاهراً يک آلترناتيو سياسى را برای كشورهای جهان سوم
عرضه مىكرد.

طيف سوم شامل منتقدان چپگرای انقﻼب اكتبر مىشود .اين جريانها اصوﻻً انقﻼب

سوسياليستى و اهداف انقﻼب اكتبر را نفى نمىكنند .موضوع نقد آنها ،نوع سازماندهى
حزبى و آن ابزاری است كه پس از انقﻼب اكتبر جهت تحقق سوسياليسم در شوروی به

كار گرفته شدند .از جمله بايد از روزا لوكزامبورگ ،آنتونيو گرامشى ،جورج لوكاچ،
كارل كرش ،آنتون پانئكوک و هربرت گورتر ياد كرد كه از اولين منتقدان جدی

پراكسيس سياسى بلشويسم محسوب مىشوند .در حالى كه اين طيف در دوران
موجوديت جهان دو قطبى ،ظاهراً در حاشيهی وقايع سياسى به سر مىبرد و فعاليت

خود را به كار تئوريک خﻼصه مىكرد ،اما هم اكنون به طور مسلط ،گفتمان انتقادی
چپ راديكال را معين مىكند .البته بحثهای انتقادی در ارتباط با انقﻼب اكتبر زياد

هستند و از جنبههای متفاوت به پراكسيس سياسى حزب كمونيست شوروی وارد مى-
آيند ،اما آن موضوعى كه تا كنون به آن توجه قابل مﻼحظهای نشده است ،رابطهی

كتاب "سرمايه" ماركس با اقتصادی سياسى بلشويسم است.

سال  ٢٠١٧ميﻼدی مصادف با صدمين سالگرد انقﻼب اكتبر است .بدون ترديد مى-

توان از اين انقﻼب به عنوان باشكوهترين واقعهی تاريخ قرن گذشته ياد كرد كه نه تنها
تمامى جوانب سياسى ،اقتصادی ،فلسفى ،هنری و نظامى را در سطح جهان تحت تأثير
خود قرار داد ،بلكه چشمانداز رهايى از سلطهی امپرياليسم را نيز برای جنبشهای ملى

و استقﻼلطلبانه گشود .پيداست كه يک چنين واقعهای و آن هم با چنين دست

آوردهای جهانشمول ،تحليلهای متفاوتى را نيز به بار آورد .در اين ارتباط مىتوان به
صورت كلى سه طيف متفاوت را از يکديگر متمايز كرد .طيف اول شامل مخالفان

راستگرای انقﻼب اكتبر مىشود كه اغلب آنها از جريانهای ليبرال و محافظهكار به
شمار مىروند .برای اين جريانها انقﻼب سوسياليستى اصوﻻً منجر به فاجعه و هرج و

مرج اجتماعى و تشكيل نظام توتاليتاريستى مىشود .از اين منظر ،نظام سرمايهداری
متناسب با روابط آزاد اجتماعى و اهداف فردی محسوب مىشود كه همراه با

دموكراسى پارلمانى ،برابری حقوقى انسانها و تشكيل جامعهی مدنى را نيز تضمين مى-

سازد .پشتوانهی نظری اين جريانها از طريق انواع تئوری توتاليتاريسم و مكتبهای
اقتصادی ارتجاعى و از جمله مكتب شيكاگو تأمين مىشود.

طيف دوم شامل هواداران انقﻼب اكتبر مىشود .اين جريانها نه تنها انقﻼب اكتبر را

يک واقعهی كامﻼً موفق مىشمارند ،بلكه نمونهبرداری از آنرا برای شرايط موجود نيز
كامﻼً منطقى و درست مىدانند .از جمله بايد از جريانهای لنينيست ،استالينيست،

تروتسكيست و مائوئيست ياد كرد كه شرط توفيق انقﻼب سوسياليستى را تنها در
 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "صدمين سالگرد انقﻼب اكتبر" كه از طريق "پژوهش جنبشهای
اجتماعى ايران" در تاريخ  ٣سپتامبر  ٢٠١٧در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.

٩٠

٨٩

كه وی آنرا "توافق زرهوار به وسيلهی اجبار" مىنامد ،زيرا هژمونى از بطن جامعهی

اينجا پرسش طرح مىشود كه ماركس با كدام روش و با چه انگيزهای "سرمايه" را

مدنى به عنوان حوزهی نبرد طبقاتى و محصول توافق اجتماعى رشد مىكند.

١

بنابراين كسى كه با حق انقﻼب مخالفت مىكند ،بدون ترديد در حفظ و تداوم اوضاع
موجود منفعت فردی و طبقاتى دارد و در واقعيت ضد انقﻼب محسوب مىشود.

موضوع كتاب "سرمايه" ماركس هم مشخصاً بررسى عوامل درونذاتى يک حركت

انتقادی و انقﻼبى در جامعهی بورژوايى است كه از طريق نقد اقتصاد سياسى عريان

مىگردد .وی در اين ارتباط از مفهوم "حركت واقعى" نيز استفاده مىكند كه هستهی

مدون كرد و اين كتاب در روسيه چه سرنوشى را متحمل شد كه محصول آن نظام ضد

انسانى استالينيستى بود؟ آيا انقﻼب اكتبر يک واقعهی به خصوص تاريخى در اوضاع
سياسى و اقتصادی اوايل قرن گذشته است و يا اينكه مىتوان از تجربيات آن جهت

انقﻼب اجتماعى در ايران نمونهبرداری كرد؟

پيداست كه اينجا وقوع انقﻼب اكتبر اصوﻻً مورد پرسش قرار نمىگيرد ،زيرا انقﻼب
مربوط به فلسفهی حق و با رجوع به فلسفهی حقوق طبيعى مستدل مىشود .يعنى

منطقى آن ديالكتيک است ٢.از آنجا كه اين "حركت واقعى" از بطن تضادهای درون-

زمانى كه حق حيات انسان با خطر مواجه است ،انسانها حق انتقاد ،اعتراض و مقاومت

آن از طريق يک متدولوژی تجربهگرا و ايستا غير ممكن است ،در نتيجه پيداست كه

بهداشت ،آب آشاميدنى و امكان تحصيل است و دسترسى به هنر ،فرهنگ ،تمدن و

ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد در نظام سرمايهداری رشد مىكند و بررسى و نقد
خود متدولوژی نيز بايد در حركت باشد كه واقعيت مشخص و ابژكتيو را به صورت

يک تئوری مجرد از ميانگين مناسبات مسلط جامعهی بورژوايى بازتاب دهد .اين
متدولوژی ،ديالكتيک است كه ماركس با استفاده از آن ،مفهوم "سرمايه" را متكامل
مىكند و تنها از اين بابت است كه وی از "متد ديالكتيكى من" سخن مىراند.

٣

البته تا اواسط قرن گذشته هنوز به درستى روشن نبود كه ديالكتيک هگلى چه نقشى را
در تدوين "سرمايه" بازی كرده است .آنطوری كه از يک نامهی ماركس به انگلس از

ژانويه  ١٨٥٨ميﻼدی معلوم مىشود ،وی در دوران تدوين "گروندريسه" به صورت

طرح خام "سرمايه" دوباره كتاب "علم منطق" هگل را ورق مىزند و مىخواهد كه چند
١

Vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian
Reichers (Hrsg.), Frankfurt am Main, und
“Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen Republik
- Ökonomische, politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und
Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen Republik Iran“, Berlin, S. ١٨f.
٢
Marx, Karl (١٩٧٣): Marx an Engels in Manchester, London, um den ١٦. Jan. ١٨٥٨, in:
MEW, Bd. ٢٩, S. ٢٥٩f., Berlin (ost), S. ٢٦٠, und
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt am
Main, S. ٢١
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in:
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٢٧f.

و در نهايت حق انقﻼب دارند .به بيان ديگر ،كسى كه فاقد درآمد ،مسكن ،امنيت،
آزادی ندارد ،كسى كه در بردگى كار مزدی است و به سلطهی محصوﻻت كار خود،

يعنى سرمايه و ابزار توليد در آمده است ،كسى كه حق حياتش از طريق بروز جنگ و
نابودی محيط زيست با خطر مواجه شده است و سيهروزی جامعهی طبقاتى را متحمل
مىشود ،پيداست كه حق مقاومت و انقﻼب دارد .البته دفاع از حق انقﻼب يک موضع

بسيار راديكال نيست كه برای استدﻻل آن بايد بﻼفاصله به مانيفست كمونيستى رجوع

كرد .برای نمونه قوانين اساسى كشورهای مدرن بورژوايى حق انتقاد ،اعتراض و
مقاومت و قانون اساسى آمريكا حتا حق انقﻼب را هم به رسميت مىشناسد .به اين

دليل كه دولت يک پديدهی فلسفى و تاريخى است و تمامى كشورهای مدرن نيز از
درون همين انقﻼبهای بورژوايى به وجود آمدهاند كه يا به صورت "انقﻼب فعال" ،آن-

طوری كه فرانسه و آمريكا در تاريخ خود تجربه كردهاند و يا به صورت "انقﻼب
منفعل" ،آنطوری كه گرامشى بر آن تأكيد مىكند ،متحقق شدهاند .وی در اين ارتباط

از مفهوم "ترانسفورميسم" نيز استفاده مىكند كه به معنى فعاليت منطقى دولت جهت

دگرديسى "اوضاع موجود" به "اوضاع جديد" است كه از يک انقﻼب پرولتری ممانعت
كند .اينجا منظور گرامشى از "انقﻼب منفعل" دگرديسى كل نظام است كه جهت حفظ

مناسبات طبقاتى اعمال مىشود .از اين پس ،دولت يک شكل هژمونيک به خود مىگيرد

٩١

٩٢

نيست؛ اما از آنجا كه حق مالكيت در "جامعهی بورژوايى" به راستى مثبت ارزيابى و

صفحه نيز دربارهی آن بنويسد و منطق اسرارآميز هگل را برای درک انسان معمولى
١

از طريق مداخﻼت خشن دولت حفاظت مىشود ،در نتيجه دولت هگلى ،دولت حق

ساده سازد .اما تا آنجايى كه از آثار منتشر شدهی ماركس بر مىآيد ،وی اقدام به

ماركس ،نقدش از آزادی و برابری مجرد را همچنين بر مفهوم مجرد مالكيت گسترش

كتاب "سرمايه" شده است .از جمله بايد از مغلطهی كريستوفر جى آرتور ياد كرد كه

شخصى بورژوايى باقى مىماند .تا اينجا هگل يک تئوريسين بورژوايى است كه مانند

نمىدهد ،در اينجا تفاوتها ميان مالكيت بر ابزار توليد و بر ابزار مصرف و استفاده از

كاﻻی "نيروی كار" پديدار نمىشوند؛ اينگونه ماركس ]در برابر هگل[ مالكيت سرمايه-

داری بر ابزار توليد را به صورت نفى مالكيت ]انفرادی كارگران[ معين مىكند كه از
طريق تعيينهای اوليهی حق خصوصى بورژوايى تضمين شده است».

١

بنابراين زمانى كه هگل از مفاهيم "قلمرو عرف"" ،قلمرو خرد" و "جامعهی آشتىيافته"
استفاده مىكند ،منظورش همين جامعهی بورژوايى است كه وی منطق آنرا به صورت

ايدهآليستى ،يعنى در يک حركت فكری و به صورت آپريور متكامل كرده است .از آن-
جا كه هگل برای نتايج فلسفهی ايدهآليستى خود شواهد عينى ندارد ،در نتيجه نه از

واقعيت ابژكتيو ،بلكه تنها از يک واقعيت سوبژكتيو سخن مىراند و تنها از موضع يک

نتيجهی ايدهآليستى است كه سيستم فلسفى خود را متكامل مىكند .بنابراين علم منطق
هگل تنها توجيه اسرارآميز و جنجالى منطق بورژوايى است كه البته نسبت به "حركت

واقعى" جامعهی طبقاتى بىاعتنا و مستقل شده است .از اين منظر ،سوژه نسبت به ابژه

اين كار نمىكند و اين كوتاهى منجر به تفسيرهای متفاوتى از نقش ديالكتيک در تدوين

به عنوان "ماركسيست هگلى" معروف است .وی نقش ديالكتيک هگل در "سرمايه" را
به اين صورت طرح مىكند كه انگاری ماركس با استناد به منطق هگل مفاهيم
ديالكتيكى را متكامل كرده و انگاری كه ديالكتيک ماركس يک ديالكتيک مفهومى است
٢

كه مفهوم را از پيشروی و پسروی آن متكامل مىكند ،در حالى كه مشخصاً عكس اين

نظريه درست است .به اين معنى كه هگل منطق جامعهی بورژوايى را به صورت يک

فلسفهی ايدهآليستى از "اوضاع مطلوب" متكامل كرده كه البته به دليل جابجايى سوژه

با ابژه و آپريوريسم منجر به يک سيستم از ذهنيت اسرارآميز و جنجالى شده است .ما
مصداق اين موضوع را در "جزوههای فلسفى ـ اقتصادی" ماركس مىيابيم كه وی بر

اين نكته تأكيد مىكند كه فلسفهی ايدهآليستى هگل بر موضع اقتصاد مدرن ملى
ايستاده است ٣.از جمله بايد از تحقيقات يكى از كارشناسان معتبر آثار هگل و ماركس

به نام هربرت شندلباخ ياد كرد كه بر تفاوت فلسفهی ايدهآليستى هگل با نقد اقتصاد

سياسى ماركس به شرح زير تأكيد مىكند:

اولويت مىگيرد و تنها از اين طريق است كه هگل در يک حركت دورانى از تفكر،

«نوع مالكيت كه هگل جهت تشريح ايدهآليسم به پيش مىكشد (...) ،تجريد حق

محتوا و غيرواقعى است كه به گمان هگل همواره پر محتواتر و خردمندتر مىشود و

مالكيت مرخص نمىشوند ،زيرا آنها فىنفسه اموال روح عمومى هستند .همچنين در

مفاهيم ايدهآليستى را متكامل مىكند .در آغاز اين حركت دورانى مفهوم نامتكامل ،بى-

انگاری كه در نهايت به كمال و شناخت مىرسد.

٢

شخصى بورژوايى است (...) .منتها از طريق اين تشريح چيزها دوباره از همين مناسبت
كتاب فلسفهی حق ،حق مالكيت مجرد هنوز تشريح كامل واقعيت نهادی از دولت
١

١

Schändelbach, Herbert (١٩٧٠): Zum Verhältnis von Logik und Gesellschaftstheorie bei
Hegel, in: Aktualität und Folgen der Philosophie Hegels, S. ٥٨ff., Oskar Negt (Hg.),
Frfankfurt am Main, S. ٦٥f. und
Vgl. Schändelbach, Herbert (١٩٦٦): Hegels Theorie der subjektiven Freiheit, Frankfurt
am Main
٢
Vgl. Hegel, G. W. F. (١٩٤٩): Wissenschaft der Logik, Teil ١, S. ٥٦, und
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“,
Berlin, S. ٥٦f.

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Briefe, Marx an Engels in Manchester (London, ١٦. ٠١. ١٨٥٨),
in: MEW, Bd. ٢٩, S. ٢٥٩f,. Berlin (ost), S. ٢٦٠
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur Dialektik,
Frankfurt am Main, S. ٢٦, und
– “Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen „Kapital
Der Rohentwurf des Kapital ١٨٥٧-١٨٥٨, ٣ Bände, Frankfurt am Main, Bd. I, S. ١٠
 ٢مقايسه ،آرتور ،كريستوفر جى ) :(...ديالكتيک جديد و سرمايه ،ترجمهی فروغ اسدپور
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤,
in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧٤

٩٤

٩٣

در جامعهی بورژوايى ادغام )نفى( مىشود .وی سپس تضاد بر سر حق مالكيت در

از جمله بايد از مفهوم "آزادی" ياد كرد كه به نظر هگل بنا به عرف در وجود ،يعنى در

جامعهی بورژوايى را از طريق قرارداد و دولت حل و فصل مىكند .بنابراين پس از اين-

گوهر )روح عمومى( معمول است .به اين معنى كه هر انسانى در حوزهی تفكر آزاد

مىكند .ما اينجا با يک حركت منطقى از تفكر مواجه هستيم كه به صورت دورانى

نيست ،زيرا انسان در زنجبر بردگى و يا بر تخت سلطنت نشسته باشد ،متعهد به يک

آغاز و پايان اين حركت دورانى يک مفهوم است كه اينجا به صورت مفهوم "آزادی"

به يک حوزهی بيرونى دارد و آن هم به نظر هگل حق مالكيت خصوصى است كه

كه هگل خانواده را در جامعهی بورژوايى ادغام كرد ،هر دوی آنها را در دولت نفى
متحقق مىگردد و منجر به نفى نفى ديالكتيكى و يک اثر مثبت مىشود .به اين معنى كه

پر محتوا و تبديل به "آزادی زنده" مىگردد و با ادغام خانواده و جامعهی بورژوايى در

دولت ،يک جامعهی خردمند و آشتىيافته را پديد مىآورد .به بيان ديگر ،هگل بر اين
نكته تأكيد مىكند كه تنها آن جامعهای به وحدت مىرسد كه به اصل حق مالكيت

است و مىتواند آنچه را كه مىخواهد ،بينديشد .اما در واقعيت هيچ انسانى كامﻼً آزاد
سری قوانين و قيد و بندهای اجتماعى است .بنابراين انسان برای تحقق آزادی خود نياز
انسان در آن آزادی واقعى خود را تجربه مىكند .به اين ترتيب ،هگل در كتاب

"فلسفهی حق" ميان "آزادی" و "آزادی زنده" تفاوت مىگذارد .در حالى كه "آزادی"

تنها يک حركت فكری است و محدود به "تفكر آزاد" مىشود" ،آزادی زنده" به معنى

خصوصى و قدرت دولتى تن مىدهد و تحت تأثير شكل كاﻻ روابط خود را منظم مى-

تحقق آزادی انسان خودآگاه است .اينجا منظور هگل از خودآگاهى آن آگاهى از حق

به اصطﻼح پر محتوا و خردمند شده است .ما تا اينجا با منطق تضاد نزد هگل مواجه

كرات تأكيد مىكند كه "آزادی ،آزادی را مىخواهد" و "آن ارادهی آزاد است كه

سازد .پيداست كه اينجا مفهوم "آزادی" تنها به صورت ايدئولوژی بورژوايى توجيه و
هستيم كه البته وی به صورت يک حركت از "تفكر منطقى" )دورانى و آپريور( از آن
فراروی مىكند.

١

مالكيت خصوصى است كه انسان بورژوا به آن دست مىيابد .به اين ترتيب ،هگل به

آزادی اراده را مىطلبد".

١

بنابراين حق مالكيت خصوصى نزد هگل به صورت نتايج ابژكتيو آزادی و تحقق ارادهی

منتها هگل در درسگفتارهايى كه پيرامون "روح تاريخ" در فرانكفورت برگزار مىكند،

سوبژكتيو انسان آزاد متكامل مىشود .اما بنا بر تجربه ،حق مالكيت خصوصى همواره

اين ارتباط از تعميم "من سوژه" به "ما سوژه" سخن مىراند و اين ادعا به اين معنى

تضاد ميان "حق مالكيت من" با "حق مالكيت ديگری" مىشود .اينجا هگل جهت

همچنين در نظر مىگيرد كه مفهوم تبديل به روح ملت )افكار عمومى( مىشود .وی در

است كه قدرت مفهوم به صورت فعاليت سوبژكتيو )شكل( ،واقعيت ابژكتيو )ماهيت( را
مىسازد .ما اينجا با نقش "ايدهی مطلق" و منطق حركت ايدهآليستى و مثبتگرا از

روند تاريخ در سيستم فلسفى هگل آشنا مىشويم كه يک شكل ايدئولوژيک به خود
مىگيرد .به اين صورت كه با وجود شرايط نامناسب "اوضاع موجود" ،اما روند تاريخ به

سوی يک آيندهی مثبت سپری مىگردد كه "اوضاع مطلوب" را به وجود مىآورد.

٢

اينجا روند تاريخ محصول درجات متفاوتى از خردگرايى و فعاليت آگاه سوژه محسوب
مىشود كه از طريق شناخت ،واقعيت سوبژكتيو را متكامل مىكند .به اين معنى كه ايده
١

Das Logische Denken
Vgl. Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. ١٣٩, ٢٥٦, und
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. ١٠٨, ١١٢f.
٢

نطفهی يک تضاد درونذاتى را در خود مىپرورد ،زيرا آن در واقعيت همواره منجر به
فراروی از اين تضاد به مفهوم "قرارداد" كه آنرا "اعﻼحضرت مطلق" و "كليت عرفى"
نيز مىنامد ،متوصل مىشود .به اين صورت كه هگل خانواده ،جامعهی بورژوايى و

دولت را به صورت مقولههای مستقل در نظر مىگيرد و تضاد بر سر حق مالكيت در
خانواده را از طريق قرارداد و قوانين مدنى حل و فصل مىكند .به اين ترتيب ،خانواده
Vgl. Hegel, G. W. F. (١٩٤٩): Wissenschaft der Logik, in: Sämtliche Werke, Bd. ٤,
Hermann Glockner (Hrsg.), Stuttgart, 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, G. W. F. (…): Phänomenologie des Geistes, S. ١٥٣, ١٧٥f., ٢٥٦ und
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution und die Entstehung der
Geschichte der Theorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١١٢f., ١٧٤, ١٦٩f.

٩٦

٩٥

صورت روند درونذاتى از كار موضوعيتيافته( كه در نسبت خود به خويشتن به

قبﻼً دينى بوده ،مفاهيم دينى را متكامل كرده و در نتيجه محصول آن جوامع دينى و

صورت ارزش جديد ،يعنى مولد ارزش رفتار مىكند»(...) .

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما نزد ماركس با همان منطق تضاد كه
يک شكل دورانى دارد و هگل در يک حركت منطقى از تفكر ،ظاهراً از آن فراروی مى-

كند ،مواجه مىشويم .در حالى كه هگل حق مالكيت خصوصى را در حركت دورانى

تفكر و از طريق مفهوم "آزادی زنده" توحيه مىكند ،ماركس از منطق بورژوايى هگل

اسرارزدايى كرده و ديالكتيک كلهپای وی را بر پايهی واقعى آن استوار مىسازد .به اين

ترتيب ،هستهی منطقى فلسفهی ايدهآليستى هگل برای تكامل ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى نزد ماركس شكوفا مىگردد .به اين عبارت كه سرمايهدار به صورت

سرمايهی شخصيتيافته و سوژهی فعال ،يعنى با اراده و آگاهى به توليد كاﻻ روی مى-
آورد و جامعه را كه بر اساس توليد ارزش مصرف سازماندهى شده است ،به سوی

توليد ارزش مبادله )شكل كاﻻ( دگرگون مىسازد ٢.توليد كاﻻ بنا بر قانون ارزش ،يعنى

"زمان كار اجتماعاً ﻻزم" برنامهريزی و متحقق مىشود ،زيرا رقابت كاﻻها در بازار
ميانگين شرايط معمول توليد را بر سرمايهدار تحميل مىكند ٣.البته در مسير توليد كاﻻ

كه "پول ـ كاﻻ ـ پول" نام دارد ،سرمايهدار بايد در بازار كاﻻيى را بيابد كه مصرف آن
منجر به ارزش افزايى سرمايه مىشود و آن هم نيروی كار مزدی است كه از ابزار

توليد آزاد شده و مالكش آنرا ظاهراً آزادانه به بازار كار عرضه مىكند ٤.اينجا ارزش
افزوده به سرمايه محصول كار اضافى پرداخت نشده ،يعنى استثمار نيروی كار و نفى

مالكيت انفرادی كارگران است .بنابراين ما در "سرمايه" با نقد منطق دورانى بورژوايى

از حق مالكيت خصوصى كه هگل آنرا برابر با "آزادی زنده" مىشمارد ،آشنا مىشويم.
آغاز اين حركت دورانى كاﻻ ،يعنى ارزش مبادله و پايان آن سرمايه ،يعنى ارزش

افزوده است .از اين منظر ،حق مالكيت خصوصى ديگر نشانهی "آزادی زنده" نيست،

دولت آنتيک استبدادی بوده است ،در حالى كه هماكنون ايده به اصطﻼح فلسفى و
خودبنياد شده ،مفاهيم مدرن را متكامل كرده و در نتيجه جامعهی بورژوايى در پرتو

آنها به آشتى رسيده و دولت نيز دنيوی و خردمند شده است .ما اينجا با مضمون
مفهوم "روح جهان" هگل مواجه هستيم كه انگاری روند تاريخ را به سوی يک آيندهی
مثبت سمت مىدهد .بنابراين ما نزد هگل در جوار منطق تضاد با يک منطق ديگر،

يعنى با منطق تاريخ نيز آشنا مىشويم كه به صورت يک حركت از "تفكر تاريخى"

)ممتد و آپريور( حاكميت بورژوايى را توجيه مىكند.

١

به بيان ديگر ،علم منطق هگل از دو منطق ،يعنى از منطق تضاد و منطق تاريخ گزارش
مىدهد و تا اواسط قرن گذشته به درستى روشن نبود كه ماركس از علم منطق هگل

چگونه بهرمند شده است؟ زمانى كه وی از هستهی منطقى ديالكتيک سخن مىراند و
٢

ديالكتيک هگل را سرچشمهی تمامى ديالكتيک مىخواند ،آيا منظور ماركس "تفكر
منطقى" و يا "تفكر تاريخى" در سيستم فلسفهی ايدهآليستى هگل است؟ سرانجام در

سال  ١٩٤٨ميﻼدی يكى از ماركسپژوهان سرشناس به نام رومن روسدولسكى به يک
نسخه از "گروندريسه" دست يافت و با استناد به آن كتاب سه جلدی "دربارهی مبدأ

تاريخى سرمايهی ماركس" را مدون كرد كه يكى از مسائل آن به شرح زير بررسى

نقش منطق هگل در كتاب "سرمايه" است:

«بخش سود و بهره كه بسيار تكست "هگلى" را به ياد مىآورد ،به شرح زير آغاز مى-

شود؛ "سرمايه هم اكنون" )يعنى پس از اينكه دوران كامل خود را به پايان رساند( "به

صورت وحدت توليد و دوران معين شد ... ،نه تنها خود را به صورت ارزش
بازتوليدشده و بنابراين تكراری ،بلكه و همچنين به صورت ارزش متعين متحقق كرد .از

طريق جذب زمان كار زنده در خود ،از يک طرف و دوران كه به خود حركتش تعلق

دارد )يعنى در آن حركت تبادل به صورت حركت خودش معين مىشود] ،يعنى[ به
١
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Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٥٣
٤
Vgl. Ebd., S. ٧٤٢
٢
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١
٢

٩٧

٩٨

مىگيرند و از آنجا كه كارگران مزدی دارای قوای حسى هستند ،در نتيجه تضاد در

حوزهی توليد و حوزهی توزيع را مشاهده و احساس مىكنند .آنها احساس مىكنند كه

تحت سلطهی فنآوری و مديريت سرمايهدار يک طبيعت غير انسانى را متحمل مى-
شوند .آنها همچنين تقسيم نابرابر و غير منصفانهی ثروت اجتماعى و واقعيت جامعهی

طبقاتى را احساس مىكنند و متوجهی سيهروزی خود و طبعاً برآشفته مىشوند .بنابراين

اقدام كارگران جهت افزايش دستمزد و كوتاهى روزانهی كار محصول يک روند توليد

سرمايهداری است كه به انسانها ماسکهای اقتصادی مىپوشاند .ما اينجا با
پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم كه به صورت محصول يک خشونت اقتصادی از

يک حركت انتقادی و انقﻼبى در جامعهی بورژوايى گزارش مىدهد.

بلكه محصول سلب حق مالكيت انفرادی و سلب آزادی كارگران مزدی محسوب مى-

شود.

١

ما تا اينجا نزد ماركس با يک مدل مجرد ،يعنى حركت سرمايه و كاﻻی منفرد سر و
كار داريم كه البته به غير از روند توليد ،روند دوران ،يعنى تبادل كاﻻ با پول را نيز در

بر مىگيرد .سپس ماركس از اين مدل مجرد به سوی واقعيت مشخص ،يعنى حركت
كليت سرمايه و جهان كاﻻها صعود مىكند كه البته به تعريف وی يک ساختار بسيار
پيچيده و متنوع دارد .دﻻيل پيچيدگى و تنوع واقعيت مشخص فقط محدود به انواع

روشهای توليد ،منابع درآمد متنوع ،وجود كاﻻهای متفاوت و بازار جهانى نمىشود،
بلكه و به خصوص شكل كاﻻئى نيروی كار را نيز در بر مىگيرد .به بيان ديگر ،نيروی

از آنجا كه تضاد نيروهای مولد با مناسبات توليد سرمايهداری درونذاتى است و از

كار مزدی يک كاﻻی مخصوص است ،زيرا محصول فعاليت بدنى و روحى مالک آن

حل و فصل نمىشود ،در نتيجه طبقهی حاكم برای بقای جامعهی بورژوايى از يک

و ماركس نيز جهت تأكيد بر قوای حسى كارگران مزدی از مفهوم "سوژهی زنده" برای

آنجا كه اين تضاد با اعمال خشونت غير اقتصادی )قوای قضائيه و مجريهی دولت(
طرف ،نياز به دين ،فلسفه و ايدئولوژی دارد كه در تداوم يک تاريخ فرهنگى مشترک
منجر به گسﻼندن دينى ،قومى ،جنسيتى و ايدئولوژيک ميان كارگران مزدی شود و

موانعى را در برابر خودآگاهى طبقاتى و وحدت آنها بسازد .ماركس در اين ارتباط از

"تفرقهی خودكردهی پرولتاريا" سخن مىراند ١.به اين معنى كه اينجا هدف نقد وی
فقط طبقهی حاكم نيست كه اين اشكال ايدئولوژيک را به وجود مىآورد و منجر به

تفرقهی پرولتاريا مىشود ،بلكه و همچنين كارگران مزدی نيز هستند كه در فقدان
خودآگاهى طبقاتى به اين تفرقه تن مىدهند .به اين عبارت كه آنها واقعيت ابژكتيو،

يعنى علت سيهروزی خود را غلط تلقى مىكنند و مسبب آنرا نه در وجود سرمايه به
صورت سوژهی فعال و سرمايهی شخصيتيافته ،بلكه در شكل دينى به صورت دست

تقدير و يا در اشكال ايدئولوژيک به صورت يک دوران گذرا مىپندارند .انگاری كه با
وجود تضادهای درونذاتى در نظام سرمايهداری ،اما زمان در راستای منافع آتى خود
كارگران مزدی سپری مىشود و يک آيندهی مثبت را پديد مىآورد .اينجا ديگر فرقى

ندارد كه اين آينده اخروی و يا دنيوی بوده باشد .در هر دو حالت نتايج آن

محسوب مىشود .ما اينجا با انسان به عنوان فروشندهی نيروی كار خود مواجه هستيم

آنها استفاده مىكند.

٢

به اين صورت كه نيروی كار در روند توليد و در تبادل مادی با طبيعت محصول كار
خود را به صورت يک موضوع به جامعه عرضه مىكند و تحت تأثير آن نيز در جامعه

موضوعيت مىيابد .برای نمونه اگر انسان ميز و صندلى بسازد ،تبديل به نجار مىشود و

اگر مسبب سﻼمتى انسانها شود ،نقش پزشک و پرستار را در جامعه به عهده دارد .از

اين بابت ،ماركس از مفهوم "انسان موضوعيتيافته" استفاده مىكند و بر اين نكته
انگشت مىگذارد كه انسان خالق خود ،يعنى محصول "كار موضوعيتيافتهی" خويش

است.

٣

ليكن با استقرار نظام سرمايهداری و تعميم شكل كاﻻئى نيروی كار ،كارگران مزدی از
محصوﻻت كار خود )كاﻻ ،سرمايه ،ابزار توليد( مجزا شده ،به سلطهی آنها در آمده و

سلب موضوعيت شدهاند .از اين پس ،نيروهای مولد در تضاد با مناسبات توليد قرار
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ١٥٩f., ٩١٦
Vgl. ebd., S. ٩٤٦
٣
Gegenständlicher Mensch, gegenständliche Arbeit
٢

Selbstzerrissenheit des Proletariats

١

١٠٠

٩٩

بنابراين ما اينجا با يک حركت واقعى ،تاريخى و مشخص كه انگستان مصداق تجربى

ازخودبيگانگى با پراكسيس نبرد طبقاتى ،انفعال كارگران و تحمل بردگى كار مزدی

آن است ،سر و كار داريم .يعنى با يک واقعيت ابژكتيو كه محصول فعاليت سوبژكتيو،

است .اما از طرف ديگر ،بورژوازی نياز به فنآوری جديد نيز دارد كه سود سرمايه را

سرمايهداری را موجه مىكند و نه تبديل به ايدئولوگ بورژوازی مىشود .برای نمونه

و واقعى خود نه تنها با نبرد طبقاتى ،بلكه با سيستم بهرهی بانكى )فاكتور زمان( ،ميراث

ليشنوسكى رجوع مىكند كه مخالفت خود با نظام سرمايهداری را بيان كند .ليشنوسكى

و بازار جهانى مواجه است .يعنى با وجودی كه سرمايه از زمانى كه روی پای خود مى-

يعنى سرمايهی شخصيتيافته است ١.اما ماركس هيچگاه و در هيچكجا نه موجوديت

وی در "سرمايه" به تمسخر به يک لهستانى آلمانىتبار بسيار نادان و مرتجع به نام

در اين دوران وكيل مجلس فرانكفورت بود و از آنجا كه به زبان آلمانى تسلط نداشت،
در نتيجه مخالفت خود با تشكيل كشور لهستان را با عبارت نادرست "لهستان هيچ

تاريخ ندارد" ،بيان مىكرد ٢.به اين ترتيب ،ماركس بر نقش سرمايه در تاريخ انگشت
مىگذارد و موضع خود را نسبت به آن به شرح زير عريان مىسازد:

از طريق ارزش اضافى نسبى تضمين سازد .به اين دليل كه سرمايه در حركت مشخص
فرماسيونهای ماقبل از سرمايهداری )رانت( و به خصوص با رقابت كاﻻها در بازار ملى
١

ايستد ،مستقﻼً منطق خود را دنبال مىكند ،اما به گفتهی ماركس رقابت بر سرمايه
مانند "قانون جاذبهی زمين" اثر مىكند و هر كارفرمائى كه نسبت به آن بى اعتنا باشد،

به زير كشيده مىشود.

٢

به اين ترتيب ،ماركس به يک كليت متضاد و ابژكتيو دست مىيابد كه البته محصول

«اكنون تا آنجايى كه سرمايهدار سرمايهی شخصيتيافته است ،يک ارزش تاريخى و

فعاليت آگاه انسانها ،يعنى سويژكتيو است .وی سپس با استناد به "حركت واقعى" اين

ضرورت موقتى خويش را تا آنجا در ضرورت موقتى از روش توليد سرمايهداری

ديگر متكامل مىسازد .به اين معنى كه مقرر شدن هر مفهوم مشروط به وجود مفهوم

آن حق موجوديت تاريخى را دارد كه ليشنوسكى پرمغز مىگويد ،هيچ تاريخ ندارد .تنها
صرف مىكند .اما همچنين تا آنجايى كه نه ارزش مصرف و لذت ،بلكه ارزش مبادله

و افزايش آن انگيزهی محركهاش هستند .وی به صورت فاناتيک ارزش افزايى ارزش،

انسانيت را بىرحمانه مجبور به توليد جهت اراده به توليد مىكند ،از اين رو مىتواند به

سوی يک تكامل از نيروهای مولد اجتماعى و خلق شرايط توليد مادی ]براند[ كه تنها
زيربنای واقعى از يک شكل اجتماعى باﻻتر را مىسازند كه اصل بنيادی آن تكامل
كامل و آزاد هر فرد است».

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه ماركس از يک طرف،

موجوديت سرمايه را اصوﻻً توجيه نمىكند ،اما از طرف ديگر ،بر اين نكته انگشت مى-

كليت متضاد مفاهيم درونذاتى را يكى پس از ديگری و در ارتباط ديالكتيكى با يک-
قبلى است و مقولهها ﻻزم و ملزوم هم هستند .برای نمونه :كاﻻ ،ارزش ،پول و سرمايه
٣

در ارتباطى قرار دارند كه ماركس آنرا "اشكال موجود فونكسيونال" مىنامد .وی هم-
چنين بر اين نكته تأكيد مىكند كه مفاهيم كتاب "سرمايه" محصول يک ديالكتيک

مفهومى نيستند .به اين معنى كه ديالكتيک نزد ماركس حدود خود را مىشناسد و
٤

مقولهها تنها زمانى به صورت مفهوم در مىآيند كه كامﻼً متكامل شدهاند .به بيان

ديگر ،ماركس مفهوم "سرمايه" را منطبق با حركت ديالكتيكى خودش متكامل مىكند.

برای نمونه وی در "گروندريسه" از يک "حركت واقعى" سخن مىراند كه در آن

سرمايه به وجود مىآيد.

٥

گذارد كه روند سرمايهداری زمينهی مادی انحﻼل خود را نيز به وجود مىآورد .اينجا

١

١
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خورده به دست آورده به كلى در شامپاين خرج كند و يا تا اندازهای دوباره به سياهان

اما مخاطب ماركس طبقهی كارگر نيست كه بايد به اميد سوسياليسم به سيهروزی

بيشتر و زمين بيشتر تبديل سازد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس تئوری پرهيزگاری را كذب و
تنها محصول تفكرات ناب اقتصاددانان عامى مىشمارد .پيداست كه اينجا مقايسه

سرمايهدار با بردهدار گرجى اتفاقى نيست .ماركس نه تنها زندگى بندگان در دوران
فئودالى آلمان را مىشناخت ،بلكه با نظام بردهداری در آمريكا نيز به خوبى آشنا بود.

اگر وی اينجا سرمايهدار را با بردهدار گرجى و نه با فئودال آلمانى و يا با بردهدار
آمريكايى مقايسه مىكند ،تنها به اين دليل است كه هر دو كوچکترين بويى از تمدن و

انسانيت نبردهاند.

بنابراين نظام سرمايهداری يک سوژهی فعال دارد و آن سرمايهدار به صورت سرمايهی

شخصيتيافته است .هدف شيوهی مدرن توليد سرمايهداری ،توليد نه برای مصرف،

بلكه توليد برای توليد است كه به بحرانهای اقتصادی ،انهدام محيط زيست ،سيهروزی

پرولتاريا و پراكسيس نبرد طبقاتى مىانجامد .به بيان ديگر ،ماركس از طريق نقد درون-
ذاتى و نفىكننده به اقتصاددانان ملى و عامى اعﻼم مىكند كه آنها تنها قوانين طبيعى

سرمايه را در پرتو ايدئولوژی بورژوايى خود متكامل كردهاند .به اين معنى كه اين
قوانين فقط مختص به ظواهر فرماسيون سرمايهداری است كه يک آغازی داشته و
عاقبت آن نيز بستگى به خودآگاهى پرولتاريا و نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى دارد .به

بيان ديگر ،ماركس منطق تضاد هگل را كه شكل دورانى دارد و منطق بورژوايى برای

توجيه حق مالكيت خصوصى است ،مد نظر دارد و از طريق نقد اين منطق اسرارآميز

است كه مفهوم ديالكتيكى "سرمايه" را در حركت واقعىاش متكامل مىكند .اما

ماركس هيچگاه منطق سرمايه را جايگزين منطق تاريخ هگل نكرد و نمىتوانست كه اين

كار را هم بكند ،زيرا مفهوم هگلى در يک حركت از تفكر ،يعنى به صورت "مجرد و

استعﻼئى" ٢متكامل مىشود ،در حالى كه حركت سرمايه "مشخص و درونذاتى"

٣

است.

خود تن دهد و جامعهی خردمند خود را در توسعهی اقتصادی و بى رحمى سرمايهدار
جستجو كند .ماركس اينجا از روش نقد درونذاتى و نفىكننده سود مىبرد و مخاطبان

واقعى وی اقتصاددانان ملى و عامى هستند كه حق مالكيت خصوصى و قوانين بازار را
خردمند ،منصفانه ،جهانشمول و ابدی مىخوانند .به اين معنى كه ماركس از فرضيهی

آنها عزيمت مىكند ،ادعای آنها را نسبت به واقعيت ابژكتيو مىسنجد و سرانجام
آنها را با عواقب فرضيههای خودشان در پراكسيس جامعهی بورژوايى مواجه مىكند.

مصداق اين روش انتقادی ماركس را ما همينجا در نقد تئوری پرهيزگاری مىيابيم .به

اين صورت كه اقتصادانان عامى و از جمله سنيور سرمايه را محصول پرهيزگاری

سرمايهدار تلقى مىكنند .از اين منظر ،سرمايهدار يک وجه اخﻼقى به خود مىگيرد،
زيرا عذاب شخصى را به وسوسهی لذت ترجيح مىدهد و سود سرمايهی خود را دوباره

سرمايهگذاری مىكند .تا اينجا ما با يک تئوری مجرد مواجه هستيم و از اين منظر،
سرمايهدار به صورت سرمايهی شخصيتيافته محترم نيز به نظر مىآيد .از اين پس،
ماركس از اين تئوری مجرد به واقعيت مشخص صعود مىكند و در آنجا به وضوح
عكس آنرا مىيابد .به اين صورت كه انباشت سرمايه به معنى تصرف جهان و ثروت

اجتماعى است كه از طريق استثمار انسانها همزمان مستقيم و غير مستقيم حاكميت

سرمايهداران را تثبيت مىكند .آنها پرهيزگاری را مرام از مد افتادهی گنجساز مى-

شمارند و به تمسخر از آن ياد مىكنند .ماركس اينجا از هزاران منبع سخن مىگويد

كه از طريق بورسبازی و سيستم بانكى منجر به انباشت ثروت و مسبب زندگى بى

پروای سرمايهداران مىشود .به بيان ديگر ،با استقرار روش مدرن توليد سرمايهداری و
سيستم بانكى مربوط به آن ،سرمايهدار به كلى از مخمصهی مصرف يا سرمايهگذاری
مجدد رها شده است كه ماركس به شرح زير در "سرمايه" بر آن انگشت مىگذارد:

«بنابراين انسانيت ساده به روشنى اقتضا مىكند كه سرمايهدار را از عذاب و وسوسه

رستگار سازد ،به همين شيوه كه بردهدار گرجى را جديداً از طريق لغو بردهداری از اين
١

Ebd., S. ٦٢٤
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٣
Konkret und Immanent
٢

مخمصهی دردآور رستگار ساخت كه آن توليد بيشتر را كه از بردگان سياه شﻼق

١٠٤

١٠٣

از اين بابت ،ماركس در اين دوران در حال مكاتبه با روسها بود .به خصوص به اين

به بيان ديگر ،ما نزد ماركس با يک منطق از روند تاريخ كه از پراكسيس مجزا و

 ٣٠٠٠نسخه از آن در مدت كوتاهى به فروش رسيده بود .در نوشتههايى كه از

يعنى سوسياليسم سپری مىشود ،اصوﻻً سر و كار نداريم .نزد وی خبری از آپريوريسم،

دليل كه يک نفر به نام دانيلسون جلد اول سرمايه را به زبان روسى ترجمه كرده و
ماركس به جا مانده ،وی هيچكجا از اين سخن نمىراند كه روسيه بايد راه انگلستان را

برود و طبقهی كارگر روسيه بايد همان سيهروزی را متحمل شود كه كارگران انگلسى

مستقل شده است و به صورت اجتنابناپذير و ابژكتيو به سوی يک سرنوشت مثبت،

افق استعﻼئى و فرجام قطعى زيست بشر وجود ندارد .تمامى اين اشكال ظاهری از منظر

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مربوط به دين ،متافيزيک ،اسطوره ،فلسفه و ايدئولوژی

تجربه كردهاند .البته ماركس در پيشگفتار نشر اول "سرمايه" بر اين نكته تأكيد مىكند

مىشوند و در نتيجه مردود هستند .برای ماركس همانگونه كه پرولتاريا در پراكسيس

اشاره مىكند كه آن قوانين از حركت اقتصادی جامعهی مدرن و فازهای تكاملى را

است ،طبقهی حاكم نيز قادر است كه جنبش كارگری را به انفعال و حتا به انحطاط

كه كشور صنعتى پيشرفته به كشور عقب افتاده آيندهاش را نشان مىدهد .وی همچنين
عريان ساخته كه نه مىتوان آنها را انكار كرد و نه از روی آنها به فاز ديگری پريد،

اما با شناخت طبيعت اين قوانين مىتوان درد و مدت زايمان يک نظم نوين را كاهش

داد.

١

بنابرابن ماركس برای روسيه نسخه نمىپيچيد كه بايد انباشت اوليه را متحقق سازد و

سرمايهداری بايد كارگران مزدی را به سيهروزی بكشد و محيط زيست را نابود كند،

٢

نبرد طبقاتى به خودآگاهى مىرسد و در حال گسست و فراروی از نظام سرمايهداری
بكشد .برای نمونه بورژوازی مىتواند ايدئولوژی جديد تدارک ببيند و منجر به گسل-

های نوينى ميان كارگران شود ،مىتواند با استفاده از فنآوری نوين روش توليد و توزيع

را دگرگون سازد و ميان شاغﻼن و بيكاران طبقهی كارگر تفرقه بيندازد و همچنين مى-
تواند ضد انقﻼب و يک نظام فاشيستى را سازمان دهد ،جنگ به راه بيندازد و يا از
قوای نظامى بيگانگان برای سركوب جنبش كارگری استفاده كند.

١

تا اينكه بعداً طبقهی كارگر به وجود بيايد و يک روزی به فكر انقﻼب اجتماعى و

ماركس هم مشخصاً همين مسئله تدارک ضد انقﻼب بورژوايى و استفاده از قوای

يک درک تقليلگرا و مكانيكى نداشت كه تنها معطوف به زيربنا و توسعهی اقتصادی

كشور روسيه مستقيماً آگاه شود .در حالى كه ماركس انقﻼبهای كارگری در

تشكيل سوسياليسم بيفتد .به خصوص به اين دليل كه ماركس از رشد نيروهای مولد
مىشد .وی همواره آگاهى طبقاتى را نيز به صورت بعد فعال "حركت واقعى" و اصل

پراكسيس نبرد طبقاتى در نظر مىگرفت .برای نمونه وی در پيسگفتار نشر دوم سرمايه
تفاوت آلمان با فرانسه و انگلستان را به شرح زير برجسته مىسازد:

«در آلمان شيوهی توليد سرمايهداری به پختگى رسيد ،بعد از اينكه سرشت

آنتاگونيستى آن خود را در فرانسه و انگلستان به خوبى از طريق نبردهای تاريخى پر

سر و صدا عريان كرده بود ،در حالى كه پرولتاريای آلمانى به درستى يک آگاهى
طبقاتى قاطع نسبت به بورژوازی آلمانى داشت .لذا هم اينكه يک علم بورژوايى از

اقتصاد سياسى اينجا ممكن به نظر آمد ،دوباره غير ممكن شده بود».

٣

بيگانگان را مد نظر داشت كه در اواخر عمر خود زبان روسى را آموخت كه از وقايع
كشورهای غربى و به خصوص انگلستان را مد نظر داشت ،اما موجوديت روسيهی

پيشاسرمايهداری را يک خطر جدی برای انقﻼبهای كارگری ارزيابى مىكرد .در اين

دوران دولت تزاری روسيه نه تنها قيام مردمى در مجارستان را سركوب كرده بود،

بلكه كشورهای غربى اروپا را نيز تهديد به جنگ مىكرد .افزون بر اين ،ماركس ضد

انقﻼب را در اواخر دههی  ٤٠ميﻼدی در آلمان تجربه كرده بود و به عنوان كارشناس

وقايع سياسى فرانسه در نظر داشت كه چرا دولت پروس جهت سركوب انقﻼب به

آنجا لشكر كشيد و اشراف و قوای فئودالى را تجهيز نظامى كرد و چگونه دولت

بناپارتيستى كارگران فرانسه را به سيهروزی كشيد.

٢

١

١

٢

٢

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ١٢, ١٥f.
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ١١٦, ١٢٥, ١٢٨
٣
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٢١

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٤١٣, ٥٤٤f.
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen
Konstitution des Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ١٣٨f.

١٠٦

١٠٥

نيز به وضوح در رابطه با سياست توسعهی اقتصادی در روسيه به شرح زير موضع مى-

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس يک ديدگاه جهانشمول و مثبت-

گيرد:

«اكنون اين پرسش مطرح است :كه آيا اٌٍبشين روسى مىتواند اگر هم در يک شكل

تحتانى از ملک اشتراكى بسيار قديمى از زمين ،مستقيماً در يک شكل باﻻی مالكيت
اشتراكى كمونيستى عبور كند؟ يا آن بايد بر عكس قبﻼً همان روند انحﻼل را بگذراند

كه تكامل تاريخى غرب پشت سر گذاشته است؟ تنها پاسخ ممكنه به آن امروز اين

است؛ اگر انقﻼب روسى عﻼمت يک انقﻼب پرولتری در غرب شود ،اينطور كه هر دو

همديگر را تكميل كنند ،مالكيت اشتراكى روسى كنونى از زمين مىتواند به نقطهی
عزيمت يک تكامل كمونيستى ياری رساند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس منطق سرمايه را جايگزين منطق
تاريخ هگل نمىكند و از اين بابت ،به يک قانون جهانشمول ماترياليستى كه انگاری بر

سرنوشت تمامى ملتها حكم مىراند ،نيز دست نمىيابد .وی تنها از نقد منطق تضاد

هگل كه يک منطق بورژوايى و استعﻼئى است و شكل دورانى دارد ،اسرارزدائى كرده و
مفهوم "سرمايه" را در حركت مشخص ،درونذاتى و ديالكتيكىاش كه البته به صورت

يک رابطهی اجتماعى عواقب فاجعهبار خود را نيز پديد مىآورد ،متكامل مىكند.
بنابراين از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى كه ماركس متكامل كرده است،

نه روند تاريخ يک منطق به خصوص دارد و نه تاريخ سوژه محسوب مىشود .به بيان

ديگر ،اين انسانها هستند كه از آن شرايطى كه از نسلهای گذشته به ارث بردهاند ،با
آگاهى عزيمت مىكنند و روند تاريخ را به صورت محصول پراكسيس مولد و نتايج

نبرد طبقاتى پديد مىآورند.

بنابراين نقطهی عزيمت تئوريک ماركس نيز اولويت ابژه ،يعنى "جهان موضوعيت-

يافته" ٢است كه محصول فعاليت آگاه انسان ،يعنى سوبژكتيو محسوب مىشود .ما اين-
جا با يک كليت ديالكتيكى كه هم مادی است و هم ايدههای اجتماعى را به همراه دارد،
١

Marx, Karl / Engels Friedrich (٢١ Jan. ١٨٨٢): Vorrede zur zweiten russischen Ausgabe
des “Manifests der Kommunistischen Partei“, in: MEW, Bd. ١٩, S. ٢٩٥f., Berlin (ost), S.
٢٩٦
٢
Gegenständliche Welt

گرا از حركت سرمايه و روند تاريخ را نداشت .از ديد وی هيچ ملتى مجبور نبود و

نيست كه تجربيات تلخ و سيهروزی كارگران انگليسى را تجربه كند ،تا اينكه يک روز

و روزگاری به فكر تحقق سوسياليسم بيفتد .پيداست كه اين اصل برای روسيه كه در

دوران پيشاسرمايهداری به سر مىبرد ،نيز صدق مىكرد .در اين ارتباط مدارک بسيار
زيادی وجود دارند كه اينجا جهت مصداق اين نظريه به دو تا از آنها رجوع مىشود.

اولى نامهای است كه ماركس به هيئت تحريريهی يكى از نشريات روسى در سال

 ١٨٧٧ميﻼدی مىنويسد .موضوع بحث ماركس در اين نوشته تقابل دو نظريهی
متفاوت از سياست توسعهی اقتصادی در روسيه است .در حالى كه جريان ليبرال به

دنبال كپىبرداری از كشورهای صنعتى در غرب بود ،يعنى مىخواست كه روستاهای
كشاورزان را منهدم و بعداً به نظم سرمايهداری عبور كند ،دومين نظريه مدعى بود كه

روسيه بايد به فكر راه ديگری باشد .ماركس وارد اين درگيری تئوريک مىشود ،زيرا
جناح ليبرال با رجوع به انباشت اوليه در كتاب "سرمايه" نظريه خود را توجيه مىكرد.

ماركس اينجا با در نظر داشتن اصﻼحات ارضى روسيه از سال  ١٨٦١ميﻼدی به شرح

زير موضع خود را اعﻼم مىكند:

«اگر روسيه ادامه داده و آن راهى را تعقيب كند كه از سال  ١٨٦١اتخاذ كرده است،

بعداً زيباترين شانس را از دست مىدهد كه تاريخ تا كنون به يک ملت عرضه كرده
است ،آن هم از اين جهت كه تمامى افت و خيز فاجعهبار سيستم سرمايهداری را

سپری كند ) (...اگر انسان هر كدام از اين تكاملها را برای خود تحصيل و بعداً آنها را
با يكديگر مقايسه كند ،به سادگى كليد اين ظواهر را مىيابد ،اما انسان هيچگاه به يک
كليد جهانشمول از يک تئوری كلى ـ تاريخى ـ فلسفى دست نمىيابد كه بزرگترين

حسن آن در اين است كه فرا تاريخى بوده باشد».

١

منبع بعدی يک نامه از ماركس است كه همراه با انگلس به مناسبت ترجمهی دوم

مانيفست كمونيستى به زبان روسى در سال  ١٨٨٢ميﻼدی نوشته مىشود .وی اينجا
١

Marx, Karl (Now. ١٨٧٧): Brief an die Redaktion der „Otetschestwennyje Sapiski“, in:
MEW, Bd. ١٩, S. ١٠٧f., Berlin (ost), S. ١٠٨, ١١٢

١٠٨

١٠٧

جهانشمول و ابژكتيو تاريخ را رقم مىزند و دومى "ماترياليسم تاريخى" است كه انگاری

مواجه هستيم .از اين بابت ،ماركس در تز اول فويرباخ خود به درستى ماترياليستها و

تحت تأثير اولى قرار دارد و تنها محدود به تاريخ زيست بشری در فرماسيونهای
متفاوت اجتماعى مىشود .محصول اين خطای فلسفى كه انگلس متأخر در تضاد با

كشفيات تئوريک ماركس مرتكب شده است ،سلب آزادی ،اراده و آگاهى انسان جهت

همچنين فويرباخ را مورد انتقاد قرار مىدهد ،زيرا آنها ماترياليسم را به صورت مجرد
در برابر ايدهآليسم متكامل كرده و در نتيجه به ماهيت ابژه كه نه تنها محسوس ،بلكه
١

موضوعيتيافته نيز است ،دست نمىيابند .با وجودی كه انگلس با اين كشف تئوريک

دخل و تصرف در زندگى واقعى خويش است كه البته در تداوم اديان قرار مىگيرد،

ماركس كامﻼً آشنا بود ،اما وی در آثار متأخر خود دست به يک خطای فلسفى زد كه

هر انسانى كه تحت تأثير "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر قرار بگيرد ،معطوف به

"حركت ماده" را به جای "حركت ايدهی" هگل گذاشت و آنرا به كل تاريخ طبيعت،

زيرا روند تاريخ را مستقل از پراكسيس ،جهانشمول و اجتنابناپذير مىشمارد .بنابراين

يک حركت مادی و دترمينيستى از روند تاريخ مىشود و تصور مىكند كه گذشت
زمان محمول يک منطق مثبت است كه البته از طريق رشد نيروهای مولد به صورت

اجتنابناپذير و ابژكتيو به سوی يک آيندهی مثبت و استقرار سوسياليسم سپری مى-
شود .اينجا وحدت ديالكتيكى تئوری انتقادی و عملگرا با پراكسيس آگاه و انقﻼبى كه
ماركس با استناد به "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى متكامل كرده است و البته يكى

از وجوه اساسى تمايز ميان ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی از ديالكتيک متافيزيكى

و اسرارآميز هگل است ،گسسته مىشود .به بيان ديگر" ،ماترياليسم" متافيزيكى كه

انگلس متأخر از طريق خطای فلسفى خود بنيان مىگذارد ،شناختشناسى را به دوران
ماقبل از كشفيات تئوريک ماركس باز مىگرداند و تئوری انتقادی و انقﻼبى وی را به

كلى تخطئه مىكند.

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را به كلى تخطئه كرد .به اين صورت كه وی

يعنى به آن زمانى كه انسان وجود نداشت و داروينيسم در طبيعت ناب حاكم بود ،نيز

بسط داد.

٢

ما اينجا دوباره با همان مشكﻼت فلسفهی ايدهآليستى در شكل به اصطﻼح

ماترياليستى آن مواجه مىشويم .از اين پس ،ديگر اين ماهيت متضاد نيست كه شكل

واقعى را به وجود مىآورد ،بلكه انگاری كه قضيه بايد كامﻼً برعكس بوده باشد .به اين
عبارت كه اين اشكال ظاهری ،يعنى "حركت ايده" و يا "حركت ماده" هستند كه به
صورت ايدئولوژی فعال مىشوند و واقعيت را به وجود مىآورند .به بيان ديگر ،ما نزد

انگلس متأخر با "ماترياليسم" متافيزيكى مواجه هستيم كه از جابجايى سوژه با ابژه و

آپريوريسم در شكل به اصطﻼح ماترياليستى آن گزارش مىدهد .در حالى كه هگل هر

واقعيتى را با استناد به قدرت مفهوم و "روح جهان" منطقى مىشمارد ،از منظر انگلس

در حالى كه هنوز بسياری از آثار كليدی ماركس و از جمله "نقد فلسفهی حق هگل"،

متأخر واقعيت موجود محصول منطقى رشد نيروهای مولد است .در حالى كه هگل

انگلس اما بعد از درگذشت وی ،اين نظريات غير ماركسى را نه تنها از طريق آثار

متأخر توسعهی نيروهای مولد تنها راه دگرگونى اوضاع موجود است.

"جزوههای فلسفى ـ اقتصادی"" ،ايدئولوژی آلمانى" و "گروندريسه" در دسترس نبودند،

متأخر خود مانند" :آنتى دورينگ"" ،دربارهی فويرباخ" و "منشأ خانواده  "...و در نامه-

نگاری با فعاﻻن جنبش سوسيال دموكراسى ترويج مىكرد ،بلكه آنها را بدون هراس

به ماركس نيز نسبت مىداد .در اين زمان انگلس با مهرينگ ،بلوخ ،برناشتاين ،ببل،
كائوتسكى ،ﻻفارگ ،پلخانف و از جمله با دانيلسون مكاتبه مىكرد.

اين دانيلسون كه مترجم جلد اول "سرمايه" به زبان روسى بود ،بعد از درگذشت
ماركس با انگلس ارتباط بر قرار كرد .وی در اوايل نسبت به رشد سرمايهداری در

جهت دگرگونى اوضاع موجود به تكامل مفهوم ايدهآليستى روی مىآورد ،نزد انگلس

به اين ترتيب ،ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در دو وجه متفاوت شقه مى-
شود .اولى "ماترياليسم ديالكتيكى" است كه انگاری به صورت يک حركت مادی روند
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., Berlin (ost), S.

١

٥
٢

Vgl. Engels, Friedrich (١٨٥٨): Engels an Marx in London, Manchester, ١٤. Juli ١٨٥٨,
in: Briefe, MEW, Bd. ٢٩, S. ٣٣٧f., Berlin (ost), S. ٣٣٨, und
Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin (ost),
٣٠٥f.

١١٠

١٠٩

پيداست كه دانيلسون برای گسترش و مستدل كردن نظرياتش نياز به منابع معتبر

روسيه بسيار خوشبين بود ،اما بعد از مشاهدهی عواقب آن تجديد نظر كرد و تبديل به

داشت و از آنجا كه وی در حال ترجمهی جلد دوم و سوم "سرمايه" به زبان روسى

نظريهپرداز برجستهی نارودنيكى شد .در حالى كه جريان ليبرال به تقليد از كشورهای

دوم و سوم "سرمايه" را ويراستاری و منتشر كرد و سپس دست به ويراستاری نشر

تحقق انباشت اوليه در روسيه را داشت ،نارودنيكى از روند گسترش سرمايهداری در

بود ،در نتيجه پياپى با انگلس مكاتبه مىكرد .انگلس پس از درگذشت ماركس ،جلد

پيشرفتهی سرمايهداری مانند انگلستان و فرانسه درخواست انهدام ساختار روستاها و

سوم جلد اول "سرمايه" زد .از آنجا كه وی در اين دوران تنها مفسر معتبر و زندهی

كشور نگران بود و مىخواست كه سياست توسعهی اقتصادی را در پيوند با اٌبشينها

به صورت پرسش با وی در ميان مىگذاشت .برای نمونه وی مدام انگلس را با اين

يک نظم سوسياليسم مردمى را در روسيه مستقر سازد .بنابراين دانيلسون در كتابى كه

آثار ماركس محسوب مىشد ،در نتيجه دانيلسون در نامههايش نظريات نارودنيكى را

پرسشها مواجه مىكرد كه آيا مالكيت اشتراكى روستائى مىتواند زيربنای رشد يک
اقتصاد نوين شود و با وجود ضرورت صنعت بزرگ برای روسيه ،آيا توسعهی اقتصادی

حتماً بايد در شكل سرمايهداری متحقق گردد؟ در يک نامه به دانيلسون ،انگلس به

شرح زير به پرسشهای وی پاسخ مىدهد:

«روند دگرگونى حدود  ٥٠٠هزار مالک و  ٨٠ميليون كشاورز به يک طبقهی جديد از
مالكان بورژوايى تنها مىتواند تحت زجر وحشتناک و تنشهای متراكم متحقق گردد.

اما تاريخ سنگدلترين خدای همهی خدايان است و آن ارابهی پيروزی خود را بر روی
تپهها از ﻻشهها هدايت مىكند ،نه تنها در جنگ ،بلكه و همچنين در زمانهايى از رشد

"صلحآميز" اقتصادی .و ما مردان و زنان متأسفانه چنان ابله هستيم كه هيچگاه نمى-

توانيم شهامت در جهت يک پيشرفت واقعى را به خرج دهيم ،مگر اينكه از طريق آن
زجر به حركت بياييم كه كم و بيش از هر اندازهای لبريز مىشود».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با عواقب ابتكار فلسفى انگلس

متأخر ،يعنى جايگزينى "حركت ماده" به جای "حركت ايدهی" هگل مواجه مىشويم.

اينجا ديگر اين دولت به صورت شكل دوگانهی جامعهی بورژوايى و سرمايهدار به

صورت سرمايهی شخصيتيافته ،سوژه فعال اين دگرگونى محسوب نمىشوند كه با
آگاهى و اراده و جهت سود آوری انسانها را به سيهروزی مىكشند ،بلكه اين تاريخ

است كه به صورت سوژه ،يعنى يک خدای سنگدل فعال شده است .اينجا همچنين
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ١٩٩
١
Engels, Friedrich (١٨٩٣): Briefe, Engels an Danielson, (London, ٢٤. Feb. ١٨٩٣), in:
MEW, Bd. ٣٩, S. ٣٦f., Berllin (ost), S. ٣٨

)مالكيت اشتراكى روستائى( متحقق كند و با توجه به محدوديتهای پيشاسرمايهداری،

با عنوان "اقتصاد ملى در روسيه و رهايى كشاورزان" در سال  ١٨٩٢ميﻼدی نوشت،

نقش مخرب سرمايهی صنعتى را نسبت به توليد روستائى روشن كرد .به اين صورت
كه كاﻻهای صنعتى به روستاها راه يافتهاند و بخشهای جانبى از توليد و مانوفاكتور

روستايى را به كلى منهدم كردهاند .از طرف ديگر ،توليد صنعتى با فنآوری جديد
صورت مىگيرد كه همواره به تعداد كمتری از كارگران نياز دارد و با در نظر داشتن
حدود بازار داخلى و افت و خيز آن تكامل صنعت از كشاورزی كامﻼً مجزا شده است.

در حالى كه انگلستان از طريق بازار جهانى قادر است كه بحرانهای اقتصادی خود را
مديريت كند ،روسيه اصوﻻً نقشى در بازار جهانى ندارد و لذا تضادهای طبقاتى را به

صورت عريان تجربه مىكند .افزون بر اينها ٢٠،تا  ٢٥درصد مردم روستائى بيكار و به

سوی شهرها روانه شدهاند ،بدون اينكه آنجا كار بيابند .نتيجه تجزيهی كامل صنعت

از كشاورزی ،ناهماهنگى اقتصادی و بحران اجتماعى است .بنابراين دانيلسون در انتقاد

به نظريات گذشتهی خود به شرح زير نتيجه مىگيرد:

«اولين نشانهها از شكوفايى زرين توليد سرمايهداری چنان چشمان ما را نابينا كرد كه ما

تكامل سرمايهداری را به جای تكامل كليت توليد ملى در نظر گرفتيم؛ ]هم اكنون[ ما
آن چيزی كه بنا بر ماهيتاش آنتاگونيستى قرار گرفته است ،مشخص كرديم؛ ) (...ما
نمىخواستيم متوجه شويم كه عبور به شكل توليد سرمايهداری بايد ضرورتاً بازار داخلى

را محدود كند ،زيرا كه آن از طريق محدوديت بازار پا بر جا مىماند ،حدود سرمايه-
داری از طريق خود سرمايهداری برقرار مىشود».

١

١

Danielson, N. (١٨٩٩): Die Volkswirtschaft in Russland nach der Bauernemanzipation,
München, S. ٤٧٧, und

١١٢

١١١

انگلس راضى نمىشد و از وی مىخواست كه اگر ماركس مكتوباتى در ارتباط با

خبری از ضرورت نقد ايدئولوژی جهت ترويج خودآگاهى نيروهای مولد و سازماندهى

اما در جواب اين نامه به دانيلسون مىنويسد كه چيز قابل استفادهای را برای "مترجم

داد و ناظر تپههای پر از ﻻشه شد .بايد از مقاومت دست برداشت ،بايد با حاكميت

مالكيت اشتراكى روستائى در روسيه نوشته است ،آنها را برای وی ارسال كند .انگلس

روسى" نيافته است ١.لحن اين نامهها بسيار تند است كه البته از يک تفاوت نظری
ﻼ متناقض ميان دانيلسون و انگلس پيرامون شرايط موجود روسيه گزارش مىدهد.
كام ً

مصداق اين موضوع را مىتوان در نامهای يافت كه انگلس دقيقاً ده روز قبل از نوشتن

اين نامهی اخير به پلخانف مىنويسد .از آنجا كه پلخانف تحت تأثير همين

"ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر "ماركسيسم" را آموخته بود و به يک روند

اجتناب ناپذير و ابژكتيو از تاريخ ايمان داشت ،در نتيجه از انگلس مىخواست كه وارد
بحث تئوريک با نارودنيكى شود و نظريات دانيلسون را نقد كند .ليكن انگلس از زير

اين وظيفه شانه خالى مىكند و نظر خود نسبت به دانيلسون را به شرح زير با پلخانف
در ميان مىگذارد:

«آن چيزی كه مربوط به دانيلسون مىشود ،گمان مىكنم با وی كاری نمىشود كرد

) (...اين غير ممكن است كه با اين نسل از روسها كه وی به آن تعلق دارد ،تبادل نظر
كرد] ،اين نسل[ همواره به يک ميسيون كمونيستى ناگهانى اعتقاد دارد كه روسيه،

]يعنى[ روسيهی واقعى مقدس را از ديگر ملتهای نامقدس متمايز مىكند .در ضمن،

در يک كشور مانند سرزمين شما كه صنعت بزرگ مدرن با جماعت روستايى اوليه

تﻼقى مىكند و تمامى درجات از تمدن در جوار يكديگر وجود دارند ،در يک سرزمين
كه به غير از اين ،از طريق ديوار ذهنى چينى كم و بيش محصور شده و استبداد را
مستقر ساخته است ،در يک چنين سرزمينى انسان نبايد تعجب كند اگر آنجا ايدههای
غير ممكن و عجيب و غريب به وجود بيايند (...) .اين يک فاز است كه كشور ]شما[

بايد تجربه كند .همراه با رشد شهرها انزوای آدمهای پر استعداد محو مىشود و با آن
اين آشفتگى ذهنى )»(...

٢

كارگران جهت شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى نيست .بايد شهامت و خرد به خرج

همراه شد و به صورت فعال اوضاع موجود را موجه و يا اينكه به كلى سكوت كرد و

هر كسى اين چنين نكند ،بيشتر از يک ابله نيست.

اينجا بﻼفاصله پرسش طرح مىشود ،مگر استالينيستها ،مائوئيستها و پولپوتستها
چه جناياتى را مرتكب شدهاند كه انگلس آنها را اينجا توجيه نمىكند؟ همين حرفها

را نيز مىتوان راجع به شاه و ساواكى در نظام گذشته و همچنين راجع به آخوند،

پاسدار ،بازاری ،بسيجى و اطﻼعاتى در نظام جمهوری اسﻼمى زد .به اين معنى كه اين
جنايتكاران اصوﻻً خودشان كارهای نيستند و تنها اين خدای سنگدل تاريخ است كه اين
فجايع را به بار آورده است .تودهای و فدايى اكثريتى كه پروندهای قطور جنايى و

قضائى را با خود يدک مىكشند ،نيز همين را مىگويند .با وجودی كه آنها هنوز از
آخوندهای جنايتكار دفاع مىكنند ،اما همزمان به آن نيز مىافزايند كه ما يک جمهوری

به اين آخوندها بدهكار بوديم ،تا چهرهی واقعى آنها برای مردم روشن شود.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با ايدئولوژی در منفورترين شكل

آن مواجه هستيم كه به صورت يک آگاهى از جهان وارونه فعال مىشود و به اسم
تاريخ هر گونه جنايتى را توجيه مىكند .اينجا ديگر تاريخ در مضمون مانيفست
كمونيستى ،تاريخ نبرد طبقاتى نيست .اينجا ديگر اين طبقهی كارگر نيست كه همواره

در نبرد با آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى طبقهی حاكم است و افكار عمومى را به

سيهروزی خويش ،بحرانهای اقتصادی و انهدام محيط زيست جلب مىكند و در حال

گسست و گذار از جامعهی بورژوايى و فراروی از نظام سرمايهداری است و از اين
بابت ،با آگاهى و اراده تاريخ را مىسازد ،بلكه خود روند تاريخ ظاهراً محمول يک منطق

"ماترياليستى ديالكتيكى" است كه به اصطﻼح به صورت اجتناب ناپذير و ابژكتيو به

١

Engels, Friedrich (١٨٩٥): Briefe, Engels an Danielson (London, ٥. März ١٨٩٥), in:
MEW, Bd. ٣٩, S. ٤٢٢f., Berllin (ost), S. ٤٢٢
٢
Engels Friedrich (١٨٩٥): Briefe, Engels an Plechanow (London, ٢٦. Feb. ١٨٩٥), in:
MEW, Bd. ٣٩, S. ٤١٦f., Berllin (ost), S. ٤١٦f.

سوی يک آيندهی مثبت سپری مىشود.

از آنجا كه دانيلسون نشر دوم جلد اول "سرمايه" را به زبان روسى ترجمه كرده و تا

اندازهای مستقيماً با نظريات ماركس آشنا بود ،در نتيجه با اين توضيحات ايدئولوژيک

١١٤

١١٣

هماهنگى دفاع مىكرد ،اما بعد از مشاهدی عواقب ناگوار آن در روسيه به شرح زير

همانگونه كه خوانندهی نقاد تا كنون دنبال كرده است ،ماركس در نامهای كه به هيئت

تغيير موضع داد:

«اينكه تكامل توليد )و در پى آن همچنين بازار داخلى( اصوﻻً بر محاسبات ابزار توليد

رخ مىدهد ،به نظر ضد و نقيض مىآيد و بدون ترديد يک تضاد در خود پديد مى-
آورد .اين يک توليد واقعى جهت اراده به توليد است ،يک گسترش از توليد بدون
گسترش متناسب از مصرف .اما اين تضاد يک علم خشک نيست ،بلكه يک تضاد از

زندگى واقعى ]است زيرا كه آن دقيقاً[ متناسب با ميسيون تاريخى سرمايهداری و

ساختار اجتماعى آن است .ميسيون آن در تكامل نيروهای مولد از جامعه است؛ ]ليكن[
ساختار آن انبوه مردم را از استفاده از اين دستآوردهای فنى محروم مىكند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا عواقب خطای فلسفى انگلس
متأخر را نزد لنين مىيابيم .انگاری كه روند تاريخ كامﻼً مستقل از پراكسيس و نبرد

طبقاتى است و روند اجتنابناپذير و ابژكتيو خود را دنبال مىكند .انگاری كه ما اينجا
با يک حركت جهانشمول كه به اصطﻼح تحت تأثير "ماترياليسم ديالكتيكى" سپری
مىشود ،مواجه هستيم .پيداست كه از اين منظر به نظام سرمايهداری يک رسالت

تاريخى محول مىشود كه لنين آنرا در تداوم افكار مسيحيان "ميسيون" مىنامد.

انگاری كه اين حق مالكيت خصوصى ،قانون ارزش و بردگى كار مزدی هستند كه روند
تاريخ را برای استقرار فرماسيون سوسياليسم ارشاد مىكنند .بنابراين لنين با استناد به
همين درک متافيزيكى از "ماترياليسم" و روند تاريخ است كه در كتاب "دو تاكتيک

سوسيال دموكراسى" از سال  ١٩٠٥ميﻼدی هر گونه راه حلى را كه خارج از سرمايه-
داری برای روسيه در نظر گرفته مىشود ،ارتجاعى مىخواند .پيداست كه آدرس واقعى

انتقاد وی اينجا نارودنيكى است ،زيرا لنين مدعى نيز مىشود كه طبقهی كارگر روسيه

نه از سرمايهداری ،بلكه از پيشرفت نامكفى و شكل نامتكامل آن زجر مىكشد .وی هم-

تحريريهی مجلهی روسى نوشته بود ،بر اين نكته تأكيد مىكند كه انسان هيچگاه به

يک كليد جهانشمول از يک تئوری كلى ـ تاريخى ـ فلسفى دست نمىيابد كه بزرگ-

ترين حسن آن در اين است كه فرا تاريخى بوده باشد .اما انگلس متأخر با جايگزينى
"حركت ماده" به جای "حركت ايدهی" هگل ،انگاری كه به يک چنين كليدی دست
يافته است .در حالى كه ماركس از تجويز نسخههای كلى و فراتاريخى اصوﻻً ممانعت

مىكرد و با استناد به تاريخ ،فرهنگ و پراكسيس مولد در كشورهای متفاوت نظريات

مشخص خود را مطرح مىكرد ،ليكن انگلس متأخر بدون كوچکترين هراسى به آب

مىزد و بدون در نظر داشتن عواقب نظريات انتزاعى خود ،نسخههای جهانشمول صادر

و به اينجا و آنجا ارسال مىكرد.

به اين ترتيب ،نسل اول "ماركسيستهای روسيه" تحت تأثير همين"ماترياليسم"
متافيزيكى و رابطهی مكانيكى زيربنا با روبنا كه انگلس متأخر ابداع كرده بود ،قرار
گرفت و با يک ديدگاه دترمينيستى به تاريخ مىنگريست .انگاری كه تاريخ سوژه است

و در روند خود به سوی يک آيندهی مثبت سپری مىشود .از اين پس ،دغدغهی آنها
نيز نه پراكسيس نبرد طبقاتى ،بلكه تنها سياست توسعهی اقتصادی ،تكامل زيربنا و

رشد نيروهای مولد بود .اين بحث در روسيه پس از انتشار جلد دوم "سرمايه" به زبان

روسى به عمق ابتذال كشيده شد .از جمله بايد از فعاليت تئوريک بولگاكف و توگان ـ

بارانوسكى ياد كرد كه با استناد به "مدل بازسازی" ماركس مدعى بودند كه سرمايه-

داری همواره بازار خود را به وجود مىآورد و در درجهی باﻻتری خود را بازتوليد و

تثبيت مىكند .بنابراين اتفاقى نبود كه آنها تبديل به نظريهپردازان اقتصاد ليبرالى در

روسيه شدند و كتاب "سرمايه" ماركس را تبديل به يک كتاب برای بورژوازی كردند.
اينجا نظريهی هماهنگى توليد با مصرف در برابر نظريهی ناهماهنگى نارودنيكى قرار

داشت ١.لنين نيز كتاب "تكامل سرمايهداری در روسيه" را در سال  ١٨٩٩ميﻼدی و

در پرتو همين مباحث در روسيه نوشت .با وجودی كه وی در اوايل از نظريهی

١

Lenin, W. I. (١٩٦٨): Entwicklung des Kapitalismus in Russland, in: LW, Bd. ٣, Berlin
(ost), S. ٤٢ff., und
Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte … ebd., Bd. III, S. ٥٦١

Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte … ebd., Bd. III

١

١١٦

١١٥

كند ١.پيداست كه اينجا منظور لنين از وقايع ناگوار همان "تپهها از ﻻشهها" است كه

زمان از گستردهترين ،آزادترين و سريعترين تكامل سرمايهداری در روسيه دفاع مى-

انگلس در نامهی خود به دانيلسون از آنها ياد مىكند.

در حالى كه حركت ديالكتيكى برای هگل و ماركس فقط با حضور سوژه ،يعنى با

كند.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،لنين اينجا به صورت عريان تبديل به

٢

ايدئولوگ نظام سرمايهداری مىشود و همان نقشى را ايفا مىكند كه ماركس هيچگاه و

هدفمند در نظر مىگيرد .به اين عبارت كه مانند تكامل دانهی جو به خوشه ،مالكيت

مسئلهی آتى از روند تاريخ كه در صد سال آينده به وقوع مىپيوندد ،بلكه يک مسئله-

فعاليت آگاه انسان معنى مىيابد و ديالكتيک نزد آنها اصوﻻً به معنى "نفى آگاهانه"

است ،اما لنين در پيروی از انگلس متأخر روند تاريخ را به صورت يک حركت مادی و

در هيچكجا به عهده نگرفته است .به اين دليل كه رهايى انسان برای ماركس نه يک

خصوصى نيز به شكل سوسياليستى آن صعود مىكند .از اين پس ،سوسياليسم ديگر

ی عاجل اجتماعى است كه البته سوژهی آن نه تاريخ ،بلكه پرولتاريا است كه در

زيست انسانى محسوب مىشود كه البته با عبور از داﻻنهای تاريخى و سياسى ضرورتاً

آيد و از طريق انقﻼب اجتماعى سوسياليسم را متحقق مىسازد.

يک امكان و محصول پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا نيست ،بلكه فرجام
و خود به خود به وجود مىآيد .ما اينجا در تداوم اديان با سلب آزادی ،اراده و آگاهى
انسانها و با نفى پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم و از اين بابت اتفاقى نيست كه
لنين ديالكتيک را "ايده ژنيال" و منطق آنرا "منطق ابژكتيو تكامل اقتصادی" مىنامد.

٣

ما اينجا با عواقب تصورات واهى ،افكار متافيزيكى و دين اين جهانى لنين مواجه مى-

شويم و اين هم اتفاقى نيست كه وی همواره از "ميسيون تاريخى بورژوازی" نيز صحبت

پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مىرسد ،از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مى-

به بيان ديگر ،لنين با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس چنان بيگانه است كه
قابل تصور نيست .وی در پيروی از انگلس متأخر به "قوانين كلى از حركت و تكامل

طبيعت" رجوع مىكند ٢،و در نوشتهای از سال  ١٩١٨ميﻼدی با عنوان "كارل ماركس"

به اصطﻼح به منطق تاريخ دست مىيابد .انگاری كه ارابهی تاريخ نه مستقيماً و به
صورت هدفمند و ممتد ،بلكه به صورت يک فنر به درجهی باﻻتری صعود مىكند.

مىكند كه انگاری با تكامل سرمايهداری ،زمينهی "ميسيون تاريخى و جهانى پرولتاريا"

علت اين حركت به اصطﻼح اجتنابناپذير و ابژكتيو از روند تاريخ همان قانون

و حق مالكيت خصوصى ،قانون ارزش و بردگى كار مزدی ندارد ،زيرا آنرا در حال

صورت "تداخل تضادها"" ،كميت و كيفيت" و "نفى نفى" كشف كرده است .بنابراين

را نيز به وجود مىآورد .به بيان ديگر ،لنين اصوﻻً انتقادی به ماهيت نظام سرمايهداری

تحقق ميسيون تاريخى خود مىبيند .مشكل وی با سرمايهداری تنها محدود به شكل
امپرياليستى آن مىشود .به اين ترتيب ،لنين با در نظر داشتن روند تاريخ به صورت

صعود فنری ،ميان اقتصاد سادهی كاﻻئى ،سرمايهداری رقابتى و سرمايهداری مونوپل
١

Lenin, W. I. (١٩٧٠): Karl Marx - Kurzer Biographischer Abriß mit einer Darlegung des
Marxismus, in Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٢٣ff., Berlin (ost), S. ٣٣f.
٢
Bewußte Negation
٣
Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem Philosophischen Nachlaß, Exzerpte und
Randglossen, Berlin (ost), S. ١٠٩, ٩ und
Vgl. Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus und Empeiriokritizismus, in: LW, Bd. ١٤, Berlin
(ost), S. ٣٥٠, ٣٢٨, und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٣٠٦f.

جهانشمول "ماترياليسم ديالكتيكى" است كه انگلس متأخر سه وجه متفاوت آنرا به

لنين مدعى مىشود كه روند تاريخ به صورت تكامل جهشوار انقﻼبى كه البته با وقايع

بسيار ناگوار همراه است ،همواره به درجهی باﻻتری از رشد نيروهای مولد صعود مى-

١

Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٠): Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen
Revolution, in: LW, Bd. ٩, Berlin (ost), S. ٣٧, und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٢٩٥
٢
Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Düring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff., Berlin (ost), ١٣١f., und
Vgl. Fleicher, Helmut (١٩٧٩): Marx und Engels – Die philosophischen Grundlagen ihres
Denkens, Freiburg/München, S. ١٣٨f., ١٤١ und
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff ... ebd., S. ٤٣

١١٨

١١٧

تبديل به جنگ داخلى و تزاريسم را سرنگون كرد و پس از كسب قدرت سياسى موانع

امپرياليستى تميز مىدهد ١.وی در نوشتهای با عنوان "امپرياليسم باﻻترين درجهی

اين حركت جهانشمول ماترياليستى به سوی سوسياليسم را از سر راه برداشت.

١

ابزار تحقق سرنگونى تزاريسم حزب سياسى است كه لنين نظم ساختاری و آگاهى

تئوريک آنرا در لوای "حزب پيشروان پرولتاريا" در نوشتهای با عنوان "چه بايد كرد"

طرح مىكند .در حالى كه كادرهای اين حزب مجموعهای از انقﻼبيون حرفهای هستند

كه به صورت مخفى و پليس سياسى متشكل شدهاند ٢،آگاهى حزبى آنها محدود به

"سوسياليسم علمى" مىشود كه وی با استناد به آثار انگلس متأخر آنرا "منطق ابژكتيو
دگرديسى اقتصادی" مىنامد .به نظر لنين اين آگاهى بايد به صورت منطقى و تئوريک

كارگزاری و از طريق كادرهای حزبى به كارگران تعليم داده شود.

٣

به اين ترتيب ،بلشويکها موفق شدند كه در دوران جنگ با حدود  ٤٥هزار تن از

همين انقﻼبيون حرفهای ،جنبشهای هيجانى و خشمگين كارگران ،كشاورزان و سربازان
را برای تحقق اهداف حزبى خود مصادره كنند ٤و يک قدرت دوگانه را در روسيه به

وجود بياورند .به اين ترتيب ،برنامهی سياسى لنين به نتيجه رسيد و نظام تزاری را از

طريق جنگ داخلى سرنگون كرد .از اين پس ،قدرت سياسى در دست بلشويکها قرار
گرفت ،در حالى كه برنامهی اقتصادی لنين فقط محدود به تحقق ميسيون تاريخى

بورژوازی مىشد كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "دولت و انقﻼب" وی از
سال  ١٩١٧ميﻼدی مىيابيم:

سرمايهداری" چنان مستدل مىكند كه انگاری با ظهور امپرياليسم ،تئوری ارزش
٢

ماركس ملغى و كامﻼً بى اعتبار شده است .اينجا ديگر هيچ اثری از آن مفاهيم

مشخص و ديالكتيكى مانند سرمايه ،كار مجرد ،ارزش اضافى ،نرخ سود و غيره كه

ماركس متكامل كرده است ،وجود ندارد .ما نزد لنين با مفاهيمى مانند رباخواری ،سود

ويژهی امپرياليستى ،اشرافيت كارگری ،انگلى ،گنديدگى و غيره مواجه مىشويم كه

ارتباط ديالكتيكى آنها به كلى ناروشن است .در حالى كه ماركس مفاهيم درونذاتى را

يكى پس از ديگری و در ارتباط ديالكتيكى آنها با يکديگر متكامل مىكند و همواره

در نظر مىگيرد كه مقرر شدن هر مفهوم مشروط به وجود مفهوم قبلى و مقولهها ﻻزم

و ملزوم هم هستند ،اما نزد لنين مفاهيم اصوﻻً فاقد يک چنين نظمى هستند و تنها به
صورت مجموعهای از واژهها در يک بيانيهی سياسى استفاده مىشوند.

صرف نظر از ضعف متدولوژی ،مضمون نظريات تئوريک لنين نيز به كلى با تئوری

انتقادی و انقﻼبى ماركس متفاوت است .بحث وی به اين مسئله خﻼصه مىشود كه
ظهور امپرياليسم منجر به اختﻼل در ميسيون تاريخى سرمايهداری شده ،زيرا آن جهت

كسب سود ويژه و تقسيم دوبارهی جهان به كشورگشايى متوصل مىشود .به اين

ترتيب ،لنين نتيجه مىگيرد كه بورژوازی ملى در روسيه بسيار ضعيف است و از آنجا
كه توان مقاومت در برابر امپرياليسم را ندارد ،در نتيجه بايد جنگ امپرياليستى را

١

Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٣): Der Krieg und die russische Sozialdemokratie, in: LW, Bd.
٢١, Berlin (ost), S. ١٣, ٢٠, und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٣١٠f.
٢
Lenin, W. I. (١٩٧٠): Was Tun? - Brennende Fragen unserer Bewegung, in:
Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ١٣٩ff., Berlin (ost), S.٢٥٢f.
٣
Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem Philosophischen … ebd., S. ٩, und
Vgl. Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus … ebd., S. ٣٢٨, und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٣٠٧
 ٤برای لنين جنبشهای آنى تنها مىتوانند اهداف رفرميستى و سنديكاليستى را دنبال كنند و در نتيجه غير علمى
محسوب مىشوند .به اين معنى كه در مسير تاريخ حركت نمىكنند .در برابر اين تنها روش مبارزهی حزبى است كه
ماركسيسم را نمايندگى مىكند.
Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٨): Was Tun?, in: LW, Bd. ٥, Berlin (ost), S. ٤٥٢, und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٢٨١

١

Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٣): Eine Wendung in der Weltpolitik, in: LW, Bd. ٢٣, Berlin
(ost), S. ٢٧٩, und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٣١٧f.
 ٢البته ماركس تمركز سرمايه و ابزار توليد را در كتاب "سرمايه" در نظر مى گيرد ،بدون اينكه مدعى شود كه
قانون ارزش ملغى شده است .برای نمونه وی از فازهای  ١ـ تمركز ٢ ،ـ سازماندهى كار و  ٣ـ ايجاد بازرا جهانى
سخن مى راند.
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in:
MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost), S. ٢٧٦, und
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative – Zur Kritik des real existierenden
Sozialismus, Köln/Frankfurt am Main, S. ٣٢f.

١٢٠

١١٩

"مسير درست تاريخ" نيز مىخواند .در حالى كه اينجا ماهيت سرمايهداری پا بر جا

«تا اينكه مرحلهی "مرتفع" كمونيسم پيش آيد ،سوسياليستها شديدترين نظارت از

به اين ترتيب ،دولت تبديل به يک سرمايهدار و كارفرمای كلى و خشونت اقتصادی در

چنين حق بورژوايى در مورد توزيع مواد مصرف طبيعتاً مستلزم دولت بورژوايى است،

مىماند ،تنها شكل آن است كه دگرگون مىگردد.

خشونت غيراقتصادی )سياسى ،قضائى( ادغام مىگردد .از اين پس ،كار دوگانه آزاد نيز

لغو مىشود كه البته برای كارگران به مراتب هولناكتر از بردگى كار مزدی در نظام

سرمايهداری است ،زيرا آنها ديگر نمىتواند كه نيروی كار خود را به هر كارفرمائى
كه مىخواهند ،بفروشند .پيداست كه تحت اين شرايط دولت نيز مىتواند جهت تحقق

اهداف سياسى و نظامى خود ،روند توليد را پادگانى سازد و هر كسى كه مقاومت كند،

به گوﻻک استالينى بفرستد و ﻻشهی وی را بر روی تپههايى بيندازد كه به گمان انگلس
محصول روند تاريخ هستند.

پيداست كه با استقرار سرمايهداری مونوپل دولتى مدير عامل حزبى جايگزين بورژوازی

جانب جامعه و از جانب دولت را بر اندازهی كار و مصرف مطالبه مىكنند ) (...اين

زيرا حق بدون يک دستگاه مقتدر كه رعايت نرومهای حقوقى را تحميل مىكند ،هيچ

است .اينگونه نتيجه مىشود كه در كمونيسم نه تنها حق بورژوايى چند زمانى دوام
مىآورد ،بلكه حتا دولت بورژوايى ـ بدون بورژوازی! ]وجود خواهد داشت[»

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،بيگانگى لنين با تئوری ماترياليسم تاريخى
ـ ديالكتيكى ماركس غير قابل تصور است .به خصوص به اين دليل كه وی در جای

ديگری مدعى مىشود كه با استقرار سرمايهداری مونوپل و مالكيت دولتى ،نظام

سرمايهداری مونوپل عمﻼً بر مىافتد ،زيرا از نتايج آن تمامى ملت بهره مىبرد.

٢

همانگونه كه اينجا نيز با استناد به ماركس طرح شد ،سرمايه يک رابطهی اجتماعى

مىشود و به عنوان بوروكرات وظايف وی را به عهده مىگيرد .البته بوروكرات مالک

است كه مناسبات به خصوص خود را پديد مىآورد .ماركس با استفاده از مفهوم

كه وی با اراده و آگاهى روند توليد را برنامهريزی و توليد كاﻻ را آغاز مىكند .وی هم-

سرمايه را در حركت واقعىاش متكامل كرده است و سرمايه ،توليد كاﻻ ،قانون ارزش،

تنها توجه به حسابداری ،رقابت ،قيمت مواد خام و نيروی كار ارزان دارد ،بلكه حقوق و

كه ماركس در سرمايه از "نفى نفى" صحبت مىكند ،تشكيل مالكيت دولتى را مد نظر

حقوقى كارخانه و يا مؤسسهی دولتى نيست ،اما مالک حقيقى آن است .به اين صورت
زمان بنا بر قانون ارزش )زمان كار اجتماعاً ﻻزم( روند توليد را مديريت مىكند و نه

"اشكال موجود فوكسيونال" همچنين بر اين نكته تأكيد مىكند كه وی مفهوم ديالكتيكى

كار مزدی و ماسکهای اقتصادی ﻻزم و ملزوم همديگر هستند .افزون بر اينها ،زمانى

مزايای خود را نيز معين مىكند .به بيان ديگر ،بوروكرات تبديل به سرمايهی

ندارد .به نظر وی با نفى مالكيت خصوصى ،مالكيت انفرادی كارگران در شكل اجتماعى

٢

سوسياليسم كه البته مضمون آنرا از "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر وام گرفته

شخصيتيافتهی دولتى و به وی يک ماسک اقتصادی اهدا مىشود.

همزمان كاﻻ كه "سلول اقتصادی جامعهی بورژوايى" ١و "حسى و فراحسى" است،

منجر به بتانگاری كاﻻ و پول در نظام سرمايهداری دولتى مىشود .به اين صورت كه
شكل كاﻻئى توليد رابطهی كارگران مزدی را با محصول كارشان قطع مىكند .از اين

آن به وجود مىآيد .اما لنين تحت تأثير همين حركت اجتنابناپذير و ابژكتيو به سوی

است ،فقط تبديل مالكيت خصوصى به مالكيت دولتى و همچنين تداوم حق و دولت

بورژوايى را مد نظر دارد كه البته اين دگرگونىها را "حركت ابژكتيو تكامل به پيش" و

پس ،كاﻻ از نيروهای مولد مستقل به نظر مىآيد و در بازار ظاهراً خواص خود را به
ناظر منعكس مىكند .به اين ترتيب ،كارگران مزدی نيز به محصوﻻت كار خود مانند

چيزی مىنگرند كه انگاری خارج از ماهيت و توان خودشان است و در نتيجه به سلطه-
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ١٢
Ebd., S. ٨٦

١
٢

١

Lenin, W. I. (١٩٧٠): Staat und Revolution, in: Ausgewählte Werke, Bd. II, S. ٣١٥ ff.,
Berlin (ost), S. ٣٩٩f., und in: LW, Bd. ٢٥, Berlin (ost), S. ٤٨٤f., und
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative … ebd., S. ١١٣
٢
Lenin, W. I. (١٩٦٣): Die drohende Katastrophe und wie man sie bekämpfen sollte, in:
LW ٢٥, S. ٣٢٧ff., Berlin (ost), S. ٣٦٩, und
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative … ebd., S. ١١٤

١٢٢

١٢١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس نقد سرمايهداری مونوپل دولتى

ی محصول كار خود ،يعنى ابزار كار و سرمايهی دولتى در مىآيند .اينجا ديگر فرق

يک طبقهی جديد به جای طبقهی حاكم قديمى است ،زيرا سرمايه مناسبات مخصوص

را قابل مقايسه و مبادله و خود كوپن غذايى را نيز تبديل به پول و كاﻻ مىكند .در

را قبل از تشكيل آن در شوروی مهيا كرده است .تنها اتفاقى كه اينجا مىافتد ،استقرار
خود را پديد مىآورد .بنابراين ماركس اينجا از فراروی مثبت نيز سخن مىگويد كه

البته به معنى يک دوران گذار از سرمايهداری است .به اين صورت كه كارگران بايد

نخست تبديل به سرمايهدار خود شوند و همينكه مالكيت انفرادی خود را به صورت
مالكيت اجتماعى در مىآورند ،شكل كاﻻئى نيروی كار ،يعنى سيستم كار مزدی را

بﻼفاصله لغو مىكنند .از اين پس ،مديريت توليد و توزيع به عهدهی "همكاری متحد،
آزاد و داوطلبانهی كارگران" واگذار مىشود كه البته نه ديگر تحت تأثير رقابت بازار و

بنا بر قانون ارزش ،بلكه به صورت همكاری مشترک كارخانهها و مؤسسات اجتماعى
اداره مىشود ١.از اين پس ،كار يک شكل اجتماعى به خود مىگيرد و با فراروی از كار
ازخودبيگانه معيار توفيق در روند توليد ،پاسخ به مايحتاج جامعه و معيار توفيق

اقتصادی ،زمان كار مشخص محسوب مىشود ٢.پيداست كه در يک چنين نظمى هر
كسى بنا به توان و نيازش از محصوﻻت كار اجتماعى استفاده مىكند .سوژهی فعال
فراروی مثبت نزد ماركس پرولتاريا است كه در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى

مىرسد .همچنين پيداست كه تحت اين شرايط دولت پژمرده و عبور از قلمرو ضرورت

به قلمرو آزادی ممكن مىگردد .به بيان ديگر ،فراروی از طبقات اجتماعى مصادف با

اضمحﻼل دولت و ساختار حاكميت طبقاتى است .از اين پس ،حاكميت انسان بر انسان
خاتمه مىيابد و مسئلهی مديريت محدود به چيزها و موضوعات اجتماعى مىشود كه

البته به عهدهی كمون واگذار و به صورت شورايى اداره مىگردد ٣.به نظر ماركس تنها

نمىكند كه پول و يا كوپن غذايى ميان انسانها تقسيم شود ،زيرا قانون ارزش همه چيز
پشت اين جريان بانک مركزی عملكرد سرمايهی دولتى را به عهده مىگيرد و سود

سرمايه مىطلبد.

به بيان ديگر ،تا زمانى كه قانون ارزش پابرجا است و توليد كاﻻئى ادامه مىيابد،
سودآوری سرمايه و استثمار نيروی كار مزدی نيز اهداف روند توليد محسوب مىشوند.
اينجا هيچ فرقى ندارد كه سرمايه و حق مالكيت ،خصوصى و يا دولتى باشد ،زيرا

سرمايه به صورت يک رابطهی اجتماعى مناسبات واقعى خود را نيز پديد مىآورد .به

اين صورت كه سرمايه از يک طرف ،كارگر مزدی و طبقهی حاكم ،يعنى بورژوا و يا

بوروكرات به وجود مىآورد و از طرف ديگر ،قدرت و ثروت را به نفع طبقهی حاكم

تقسيم مىكند و پيداست كه منجر به نبرد طبقاتى مىشود .بنابراين محصول حركت
متضاد سرمايه ،استثمار نيروی كار مزدی ،سلطهی كار مرده بر كار زنده ،ازخودبيگانگى
نيروهای مولد و انهدام محيط زيست است و ماركس هم مشخصاً در نقد همين

تمايﻼت سرمايه است كه ميان فراروی منفى و فراروی مثبت از سرمايهداری تميز مى-
دهد و فراروی منفى را به شرح زير در "سرمايه" به باد انتقاد مىگيرد:

«اين فراروی از روش توليد سرمايهداری در چارچوب خود روش توليد سرمايهداری

است و از اين رو ،يک فراروی خودكرده از تضاد كه با ديد اول ،خود را تنها به صورت
نقطهی عبور به يک شكل جديد توليد نمايان مىسازد .پس به صورت اين قبيل از

تضاد خود را همچنين در ظاهر نمايان مىكند .آن در حوزههای معين مونوپل به وجود
مىآورد و از اين بابت ،دخالت دولتى را مىطلبد .آن دوباره يک اشرافيت جديد مالى

توليد مىكند ،يک نوع از انگلهای جديد در ساختار از مديران پروژهها ،مؤسسان و
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٧٢
١
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Bd. III … ebd., S. ٤٥٦, und
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٩٢f.
٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٨٨f., und
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٥١٢
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW, Bd.
١٧, S. ٤٩٣ff., Berlin (ost), S. ٥٤١, ٥٤٦

مديرعامﻼن صوری؛ يک سيستم كلى از كﻼهبرداری و حقهبازی در ارتباط با مؤسسات

نوبنياد ،صدور و معاملهی سهام ]پديد مىآورد[ .اين توليد خصوصى است ،بدون نظارت
مالک خصوصى».

١

Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Bd. III … ebd., S. ٤٥٤, und

١

١٢٣

١٢٤

به اين معنى كه انسان ناگزير است كه جهت استقرار سوسياليسم به اجبار فرماسيون-

تحت اين شرايط است كه مناسبات طبقاتى گذشته نمىتوانند دوباره زنده و بازسازی

پيداست كسى كه اينطور كتاب "سرمايه" ماركس مىخواند و مىفهمد و كسى كه

بنابراين نزد ماركس هيچ خبری از دم و دستگاه حزب به اصطﻼح پيشرو و دولت

های اجتماعى و از جمله سرمايهداری را تجربه كند.

شوند.

١

رهايى طبقهی كارگر را يک مسئلهی عاجل اجتماعى نمىشمارد ،بدون ترديد تبديل به

بورژوايى ،آنطور كه مد نظر لنين است ،وجود ندارد .از منظر وی تشكيل يک حزب

كه انگلس متأخر و در پيروی از وی سوسيال دموكراتها ،منشويکها و بلشويکها

"ديكتاتوری پرولتاريا" مخالفان خود را به خاک و خون مىكشد ،مردود است .برای وی

ماهيت مخرب سرمايه نيست ،بلكه تغيير شكل و منطقى كردن آن است .به بيان ديگر،

تشكيل ديكتاتوری بورژوازی ،يعنى فاشيسم است .به اين معنى كه اكثريت قاطع جامعه

نظريهپرداز نظام سرمايهداری و مسبب سيهروزی كارگران مزدی مىشود ،همانگونه
شدند .اينجا ديگر مقصود فعاليت سياسى فراروی مثبت از نظام سرمايهداری و نفى

تئوريسين واقعى كرنشهای سوسيال دموكراسى در برابر بورژوازی و جنايات استالين،

مائو و پولپوت همين انگلس متأخر است و تنها با رجوع به آثار وی است كه سوسيال

داروينيسم قابل توجيه و كتاب "سرمايه" تبديل به يک كتاب برای بورژوازی مىشود.

به بيان ديگر ،با استناد به "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر تاريخ تبديل به سوژه و

همه چيز قابل توجيه مىشود؛ از انقﻼب سفيد شاه ،خمينى ضد امپرياليست ،رفسنجانى
گورباچف و خاتمى اصﻼحطلب گرفته تا روحانى اعتدالگرا .بنابراين اتفاقى نيست،

زمانى كه از ساختار شوروايى ،مالكيت اجتماعى ،لغو قانون ارزش ،لغو كار مزدی،

خﻼقيت انسان و پيروی از اصلوب زيبايىشناسى در روند توليد صحبت مىشود ،تمامى
جريانهای ماركسيست ـ لنينيست مانند :تودهای ،تروتسكيست و مائوئيست بر افروخته

شده و آغاز به دشنام مىكنند .به اين دليل كه آنها انقﻼب اكتبر را يک تجربهی

بسيار موفق مىشمارند و از آن برای كسب قدرت سياسى در ايران نمونه بر مىدارند.
با وجودی كه ماركسپژوهان سرشناس اين خوانشهای غير ماركسى از كتاب

"سرمايه" را حدود صد سال است كه نقد مىكنند ،اما تأثيرات مخرب آثار متأخر

انگلس همچون يک كابوس بر ذهنيت "اپوزيسيون چپ" سنگينى مىكند .اين اتفاقى
نيست كه يک نفر مانند ديويد هاروی تبديل به كارشناس يک نهاد مافيايى مانند
شهرداری تهران مىشود كه شهردار آن ،يعنى سردار پاسدار قاليباف مسئول مستقيم

سركوب جنبش دانشجويى و متهم به قتل است .بنابراين حتا نظام جنايتكار جمهوری

اسﻼمى نيز مشكلى با كتاب "سرمايه" ماركس ندارد ،اگر آنرا در پرتو نظريات

شبهفاشيستى كه در پيروی از ايدئولوژی سوسيال داروينيسم توجيه و در لوای

استقرار ديكتاتوری پرولتاريا تنها به معنى حق مقاومت و ممانعت از بروز ضد انقﻼب و
اهداف خود را بر يک اقليت ناچيز كه در تداوم اوضاع موجود منافع مادی و طبقاتى

دارد ،ديكته مىكند.
نتيجه:

اين نوشته از اين شناخت عزيمت مىكند كه كتاب "سرمايه" ماركس تئوری انتقادی

سيهروزی پرولتاريا است كه به سلطهی محصول كار خود ،يعنى سرمايه در آمده است.

انگيزهی ماركس از تدوين اين كتاب دخل و تصرف در پراكسيس نبرد طبقاتى به نفع
كارگران مزدی است .به اين صورت كه آنها در پرتو اين تئوری انتقادی و عملگرا به
خودآگاهى برسند ،از يک قدرت بالقوه به يک قدرت بالفعل در بيايند و از طريق يک

پراكسيس آگاه و انقﻼبى از نظام سرمايهداری فراروی مثبت كنند.

اما خطای فلسفى انگلس متأخر ،يعنى جايگزينى "حركت ماده" به جای "حركت ايدهی"

هگل و بسط آن به تاريخ طبيعت باعث شد كه كشفيات تئوريک و ماترياليسم تاريخى

ـ ديالكتيكى ماركس به كلى تخطئه شود .از اين منظر نه پرولتاريا ،بلكه اين تاريخ است

كه ظاهراً نقش سوژه به خود مىگيرد .انگاری كه در راستای رشد نيروهای مولد روند
تاريخ به صورت هدفمند و اجتنابناپذير به سوی يک سرنوشت مثبت سپری مىشود.

 ١ماركس ساختار تشكيل كمون را توضيح مىدهد .در كمون است كه خشونت دولتى به دست جامعه و انبوه مردمى
باز مىگردد .برای ماركس كمون يک اصل ابدی است كه همواره خود را متحقق مىسازد تا اين كه طبقهی كارگر
رها گردد.
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Erste Entwurf … ebd., S. ٥٤٣, ٦٣٧, und
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative … ebd., S. ٣٧, ٤٠f.

١٢٥

١٢٦

 زمانى كه، نبايد متعجب شد، از اين بابت.متافيزيكى انگلس متأخر خواند و فهميد

Engels, Friedrich (١٨٥٨): Engels an Marx in London, Manchester, ١٤.
Juli ١٨٥٨, in: Briefe, MEW, Bd. ٢٩, S. ٣٣٧f., Berlin (ost)

 پيداست كه.دانشگاه اسﻼمى كرسى استادی جهت تدريس "سرمايه" تأسيس مىكند

 بلكه انحراف افكار انتقادی،انگيزهی واقعى حكومت اسﻼمى نه ترويج ماركسپژوهى

Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S.
٣٠٥ff., Berlin (ost)

دانشجويان از پراكسيس نبرد طبقاتى به سوی سياست توسعهی اقتصادی رژيم و جناح

 اعتدالگرا و آخوند خوب و خردمند و در نهايت انفعال سياسى،به اصطﻼح اصﻼحطلب

Engels, Friedrich (١٨٩٣): Briefe, Engels an Danielson, (London, ٢٤. Feb.
١٨٩٣), in: MEW, Bd. ٣٩, S. ٣٦f., Berllin (ost)

١٩٠٥ همچنين اتفاقى نيست كه اين سخن لنين كه وی در "دو تاكتيک" در سال

Engels, Friedrich (١٨٩٥): Briefe, Engels an Danielson (London, ٥. März
١٨٩٥), in: MEW, Bd. ٣٩, S. ٤٢٢f., Berllin (ost)

وزارت ارشاد جمهوری اسﻼمى برای ترجمههای ناجور از آثار ماركس مجوز صادر و

.آنها است

 هنوز در اشكال متفاوت به كرات از "ماركسيستهای ايرانى" شنيده،ميﻼدی گفته است

 بلكه از پيشرفت، اگر لنين اينجا مدعى مىشود كه پرولتاريا نه از سرمايهداری.مىشود

Engels Friedrich (١٨٩٥): Briefe, Engels an Plechanow (London, ٢٦. Feb.
١٨٩٥), in: MEW, Bd. ٣٩, S. ٤١٦f., Berllin (ost)

 برخى در دوران معاصر مدعى هستند كه،نامكفى و شكل نامتكامل آن زجر مىكشد

سرمايهداری ايران نامتعارف است و بايد از طريق اصﻼحات "جنبش سبز" خاتمى و

Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Düring – Herrn Eugen Dührings
Umwälzung der Wissenschaft, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff., Berlin (ost)

 برخى ديگر ديالكتيک تئوری با پراكسيس نزد،"جنبش اعتدال" روحانى متعارف شود

 برخى ديگر از طبقهی،ماركس را با استناد به مفسران هگلى بى اعتبار مىخوانند
متوسط سخن مىرانند و سرمايهدار را به صورت سرمايهی شخصيتيافته و به عنوان

 تمامى اين فعاليتهای به اصطﻼح تئوريک تنها."كار آفرين" قابل احترام مىشمارند

يک هدف مشترک را دنبال مىكنند و آن هم توجيه نظام سرمايهداری و انحراف افكار
 جمع همهی آنها در سايت "نقد اقتصاد.عمومى از پراكسيس نبرد طبقاتى است

.سياسى" جمع است
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١٣١

١٣٢

نمىشده است .اينجا منظور از مفهوم "سوژه" آن زنى است كه با اراده ،آگاهى و

مستقل آيندهی خود را برنامهريزی و متحقق مىكند .از منظر افكار عمومى آن دوران،

زن تنها در خانواده ،تحت سرپرستى شوهر و آن هم به صورت مادر بود كه يک هويت
اجتماعى مىيافت .با وجودی كه زنان به غير از كار خانگى در توليدات پيشهوری،
صنعتى ،كشاورزی ،خدماتى ،بهداشتى ،آموزشى و هنری نقش داشتند ،اما فعاﻻن جنبش

توليد و بازتوليد نيروی كار ـ نقش زنان كارگر و كار خانگى در
انباشت سرمايه

١

فمينيستى بايد حدود  ١٤٠سال مبارزه مىكردند ،تا اينكه به حق رأی در كشورهای

مدرن اروپا دست بيابند.

از جمله بايد از يكى از پيشكسوتان جنبش فمينيستى در اروپا به نام لوئيزه اتو ياد كرد.

وی يک شاعر ،نويسنده و روزنامهنگار بود كه در دوران انقﻼب آلمان ،يعنى در سال-

های  ١٨٤٨و  ١٨٤٩ميﻼدی "روزنامهی زنان" را تأسيس كرد .اتو در يک سرمقالهی

بسيار شورانگيز از مردان آزاد و آزاد منش خواست كه نه تنها بر عليه نظام بردهداری،
بلكه بر عليه بردگى زنان نيز قيام كنند .وی در ارتباط با مسائل زنان و به خصوص
زجر كار زنانه ،مقالههای متعدد و چندين كتاب نوشت و سرانجام كارش به سازمان

اطﻼعات ،دستگاه سانسور ،زندان و تبعيد كشيده شد.

در همان زمان كه لوئيزه اتو برای تحقق حقوق زنان در آلمان مبارزه مىكرد ،كنفرانس

بابيان در بدشت برگزار شد .در آنجا قرتالعين كشف حجاب و حق مالكيت مردان

بر زنان را حرام اعﻼم كرد .از كنفرانس بدشت يک گزارش از سفارت انگلستان به
جای مانده است كه جنبش بابيان را با جنبش كمونيستى در اروپا مقايسه مىكند كه

البته تمايلهای عرفانى و اخروی هم دارد ١.با وجودی كه اين مقايسه بسيار ناجور
است ،اما ظاهراً سفير انگلستان )جرج چرچيل( كم و بيش از اين موضوع با خبر بوده

كه اين دو جنبش در دو بستر كامﻼً متفاوت و متناقض تاريخى و فرهنگى رشد كرده-

اند.

با يک نگاه اجمالى به تاريخ جنبش فمينيستى بﻼفاصله روشن مىشود كه دست-

آوردهای زنان نه خود به خودی به وجود آمده و نه به آنها هديه داده شدهاند .در
حالى كه هم اكنون حدود صد سال مىگذرد كه زنان در كشورهای مدرن اروپا به حق

رأی دست يافتهاند و در دوران معاصر هم تراز با مردان در تمامى سطوح اقتصادی،

اجتماعى ،علمى و سياسى مسئوليتهای قابل مﻼحظهای را به عهده مىگيرند ،ما در

ايران با اوج مقاومت زنان مواجه هستيم كه از تعميم خودآگاهى جنسيتى در كشور
گزارش مىدهد .به نظر مىرسد كه انبوه زنان ايرانى ديگر حاضر نيستند كه آن نقشى
را كه شريعت برای آنها در ساختار "امت اسﻼمى" قائل مىشود ،تحمل كنند.

از آنجا كه خودآگاهى يک محصول اجتماعى است و از نبرد پيرامون آگاهى تئوريک و

در پراكسيس سياسى پديد مىآيد ،در نتيجه به خوبى روشن مىشود كه فعاﻻن جنبش

فمينيستى در كشورهای مدرن از چه موانعى گذشته كه به حقوق كنونى زنان دست

يافتهاند .برای نمونه اگر ما نگاهى به اولين اعﻼميهی جهانى حقوق بشر از ١٧٧٨

ميﻼدی بيندازيم ،در آن مفاهيم بسيار زيبايى مانند" :حقوق انسانها"" ،مقام شهروند"،

"خوشبختى همگانى"" ،انسانهای آزاد" و "ارادهی عمومى" را مىيابيم .اما اينجا هيچ-

گونه مفهومى كه از تساوی حقوقى زنان با مردان گزارش بدهد ،پيدا نمىشود .به نظر
مىآيد كه آرمان انقﻼب فرانسه ،يعنى "آزادی ،برابری و برادری" ناشى از يک اشتباه

١

Vgl. Greussing, Kurt (١٩٨١): Vom „guten König“ zum Imam – Staatsmacht und
Gesellschaft im Iran, Berlin, S. ١٠٠ff., und
“Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen Republik
- Ökonomische, politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und
Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen Republik Iran“, Berlin, S. ٩٤f.

لپى نبوده است و بنيانگذاران حقوق مدرن با كمال آگاهى از مفهوم "برادری" استفاده
كردهاند .به اين دليل كه در اين دوران اصوﻻً زن به صورت يک سوژه در نظر گرفته
 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "فمينيسم و سوسياليسم" كه از طريق "پژوهش جنبشهای
اجتماعى ايران" در تاريخ  ١٧مارس  ٢٠١٨در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.

١٣٤

١٣٣

با وجود فرقههای متعدد اسﻼمى كه دشمنانه در برابر يکديگر صف آرائى كردهاند ،اما

جنبش كمونيستى اروپا از يک تاريخ فرهنگى كه رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم

اين موضوع را نزد تمامى فقيهان ظاهری و باطنى مىيابيم .از جمله بايد از كسانى مانند

سركردگان فرقههای پروتستانى تبديل به نظريهپردازان بورژوازی نو پای اروپای غربى

تمامى آنها به يک توافق كلى ،يعنى "وحدت وجود" معتقد و متعهد هستند .ما مصداق

را تجربه كرده بود ،سيراب مىشد .به اين صورت كه پس از رفرماسيون لوتری،

ابوالهٌذيل ،فارابى ،ابنسينا ،سهروردی ،غزالى ،مﻼصدار و مﻼهادی سبزواری ياد كرد كه

شدند و سلطهی دينى واتيكان بر انبوه مؤمنان مسيحى را در هم شكستند .همزمان

سيستماتيک عمل مىكند ،زيرا "امت اسﻼمى" يک نظم خدا خواسته محسوب مىشود

"حركت واقعى" جنبش روشنگری و نوزايش به وجود آمد .از جمله بايد از كسانى

گزارش مىدهد .پيداست كه اسﻼم اينجا يک نقش ايدئولوژيک را در توجيه مناسبات

طبيعت مجزا و موضوع حق و حقيقت را مختص به طبيعت و جهان واقعى كردند .آنها

تفكر دينى همهی آنها با استناد به "وحدت وجود" متكامل شده است .اينجا ارتجاع

كه ساختار آن به غير از تمايزهای جنسيتى و دينى از وجود يک نظام طبقاتى نيز

واقعى به عهده دارد كه جهت تحميق و تحقير انسانها به صورت يک ابزار مناسب

جنگهای طوﻻنى فرقههای دينى چنان قدرت كليسا را ضعيف كرد كه از بطن اين
مانند :اسپينوزا ،دكارت ،ولتر ،ﻻيپنيتس ،روسو و كانت ياد كرد كه ماورایطبيعت را از

همچنين به يک مفهوم جهانشمول از "انسان" به عنوان سوژهی حقوقى دست يافتند.

حكومتى فعال مىشود .در اين ارتباط زن نه تنها منشأ فتنه و فساد محسوب مىشود،

سرانجام اين مسير به فلسفهی ايدهآليستى هگل مىرسد كه با استناد به يک خرد خود

نكاح قابل استفاده هستند و مﻼ هادى سبزوارى مدعى است كه الله به اين حيوانات،

برادران بائر ،فويرباخ ،اشتيرنر ،روتنبرگ ،هس و همچنين ماركس ياد كرد كه در دكان

بلكه اصوﻻً انسان نيست .برای نمونه مﻼ صدرا زنان را حيواناتى مىداند كه فقط براى
يعنى زنان يک چهرهی انسانى داده است ،تا مردان از مصاحبت با آنان متنفر نشوند و

در نكاح با آنان رغبت بورزند.

١

بنياد متكامل مىشود .به همين منوال بايد از فعاليت هگلىهای جوان مانند :اشترآواس،

دين را در اروپای غربى تخته و دوران كپرنيكى را متحقق كردند.

به بيان ديگر ،برای پيشكسوتان جنبش فمينيستى در كشورهای مدرن نسبتاً راحت بود

اين دو تن وحوش اسﻼمى نزد طلبههای حوزهی علميه "فيلسوف" محسوب مىشوند و

كه ادعاهای بورژوازی ليبرال مانند خردمندی و انسانيت را به چالش بكشند و با استناد

مىآموزند و تفسير مىكنند .البته موضوع اينجا در نقش مخرب متكلمان اسﻼمى در

ايرانى از تاريخ فرهنگى كشورهای مدرن به كلى بى بهره بودند .به اين عبارت كه

افكار ارتجاعى و زن ستيز آنها از جمله دروسى هستند كه آنها جهت كسب اجتهاد
تاريخ ايران خﻼصه نمىشود ،زيرا اين افكار ارتجاعى همچون گذشته پايدار هستند و
اگر مقاومت اجتماعى در برابر آنها كوتاه بيايد ،واقعيت كشورهای اسﻼمزده را به

به فلسفهی حقوق طبيعى مطالبات و حقوق زنان را درخواست كنند .در برابر زنان
اسﻼم نه ماورایطبيعت از طبيعت را قابل تمايز مىداند و نه به يک مفهوم جهانشمول

از انسان دست مىيابد .آن چيزی كه قرآن ارائه مىدهد ،تنها تمايز ميان انسانها

دوران قرون وسطا باز مىگرداند .برای نمونه مفتى اعظم عربستان سعودی ،عبدالعزيز

است .به اين صورت كه اسﻼم ،مرد را از زن و مسلمان را از كافر ،مشرک ،منافق،

خوردن گوشت زن خود است ،اگر گرسنگى وی را با خطر مرگ مواجه كند .انگاری كه

اسﻼمى تا كنون به بار آوردهاند ،ايمان به "وحدت وجود" است كه با استناد به آن

بن عبدالله آل الشيخ به تازگى فتوايى صادر كرده كه بنا بر آن مرد مسلمان مجاز به

فاسق ،مرتد ،ملحد ،مفسد ،محارب و اهلكتاب متمايز مىكند .آن چيزی كه فقيهان

يک نفر گوسفند خود را جهت پختن غذا قربانى مىكند .به بيان ديگر ،ذهن اين وحوش

تمايز ميان ماورایطبيعت و طبيعت را برابر با شرک مىشمارند و با حكم شرعى مرگ

فرهنگى ديگری مشروب مىشود ،تا آن نظريهپردازان جامعهی مدرن كه رفرماسيون،

و حق قانونگذاری انسان برابر با كفر محسوب مىشود .به بيان ديگر ،بنا بر اسﻼم و بر

 ١مقايسه ،سروش ،عبدالكريم ) :(١٣٧٧قبض و بسط تئوريک شريعت  -نظريه تكامل معرفت دينى ،تهران ،صفحهی
٨٢

كه به نام الله شريعت را تفسير و اجرائى مىكنند.

اسﻼمى متحجر ،ضد انسان و زن ستيز ،يعنى ذهن اين آخوندهای جنايتكار از يک تاريخ

مجازات مىكنند .اينجا نقش انسان فقط در بندگى الله و بيعت با پيامبر و امام خﻼصه

خﻼف جوامع مدرن ،اين ملت نيست كه قانون مىگذارد ،بلكه مجتهدان دين هستند

١٣٦

١٣٥

اساسى داشت ،زيرا از تفرقه در صف متحد خلق و خطر حملهی نظامى امپرياليسم در

روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه كردهاند و پيداست كه مبارزه با اين وحوش اسﻼمى

البته مسئله اينجا نه محدود به موضوع برابری حقوقى و حقيقى زنان با مردان و نه

پرسشهای اين نوشته نيز مربوط به همين مسائل مىشوند .به اين صورت كه ما پس

مطالبهای را منوط به توفيق مبارزهی ضد امپرياليستى و سياست توسعهی اقتصادی

كار خانگى و توليد و بازتوليد نيروی كار چه نقشى را در انباشت سرمايه ايفا مىكنند؟

هراس بودند.

فقط به تجربيات دوران قيام بهمن خﻼصه مىشود ،زيرا جريانهای مذكور هر گونه
مىكنند .نزد آنها اصوﻻً هيچ چيز وقتش نيست .اگر از سوسياليسم ،مالكيت اجتماعى،

لغو قانون ارزش و كار مزدی نيز گفتمانى به وجود بيايد ،جهت تيشه زدن به ريشهاش

بﻼفاصله متحد مىشوند .البته بهانهها بسيار متفاوت هستند كه همواره تحت شرايط

موجود از نو و در شكل ديگری بيان مىشوند .برای نمونه به مبارزه با ديكتاتور و وﻻيت

فقيه اولويت مىدهند ،خواهان دموكراتيک شدن و پوسته انداختن نيروهای چپ مى-

شوند ،سرمايهداری ايران را نامتعارف مىخوانند و مبلغ اصﻼحات آخوندی هستند،

شرط تشكل كارگران را محدود به جنبش سنديكائى و گسترش جامعهی مدنى مى-
كنند ،برای انقﻼب اجتماعى تئوری مراحل مىسازند و مرحلهی كنونى را انقﻼب

دموكراتيک مىخوانند ،انقﻼب سوسياليستى را غير ممكن مىشمارند و بر ضرورت
جهانى بودن آن تأكيد مىكنند .از آنجا كه انرژی فعاليت سياسى تحت تأثير آگاهى

تئوريک به وجود مىآيد ،در نتيجه پيداست كه محصول اينگونه نگرشهای انفعالى
تداوم نكبت نظام جمهوری اسﻼمى در ايران است.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما نزد جريانهای ماركسيست ـ لنينيست

به مراتب سختتر است.

از گذشت بيش از يک قرن و نيم از جنبش فمينيستى و سوسياليستى كجا ايستادهايم؟
چگونه مىتوان انبوه زنانى را كه به كار خانگى اشتغال و در بازسازی جامعه يک نقش
مسلط را دارند ،برای احقاق مطالباتشان به ميدان نبرد طبقاتى كشيد و نظم جنسيتى

"امت اسﻼمى" را سرنگون كرد؟

ما اينجا با پراكسيس ،يعنى با آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى مواجه هستيم ،زيرا

از يک سو ،اشكال متنوع فمينيسم مانند "فمينيسم ليبرال" و "فمينيسم اسﻼمى" دست

به تخطئهی جنبش فمينيستى ـ سوسياليستى زدهاند و زنان را از مردان مجزا و نسبت
به جامعهی طبقاتى بى اعتنا مىكنند .از سوی ديگر ،يک شيوهی تفكر در ميان

"اپوزيسيون چپ" رايج است كه سرچشمهی تمامى مشكﻼت اجتماعى را در عقب
ماندگى اقتصادی و وابستگى به امپرياليسم مىبينند و چنان به رشد نيروهای مولد و

توسعهی زيربنا معطوف مىشود كه اصوﻻً برای پرسشهای عاجل اجتماعى راه حلى را

ارائه نمىدهد .انگاری كه با استقﻼل از امپرياليسم و با توسعهی اقتصادی سرنوشت
مقدر بشر به اجبار سوسياليسم است و پس از استقرار سوسياليسم همهی مسائل و
مشكﻼت اجتماعى خواهى نخواهى حل و فصل مىشوند .ما اينجا با يک شيوهی تفكر

با افكار متافيزيكى و بيگانگى عريان با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم كه

مثبتگرا و دترمينيستى از روند تاريخ مواجه مىشويم كه پاسخ هر پرسشى پيرامون

"حركت ماده" را جايگزين "حركت ايدهی" هگل كرد و در خيال خود به يک قانون

است.

سرچشمهی تئوريک آنرا در آثار متأخر انگلس مىيابيم .به اين صورت كه وی

جهانشمول كه به آن "ماترياليسم ديالكتيكى" مىگويد ،دست يافت .اگر در فلسفهی

ايدهآليستى هگل "ايدهی مطلق" از طريق شناخت و هدفمند واقعيت سوبژكتيو را به
وجود مىآورد ،واقعيت نزد انگلس متأخر محصول حركت "مادهی مطلق" است كه

البته هدفمند و ظاهراً كور سپری مىشود و به اصطﻼح ابژكتيو به وجود مىآيد .در هر

دو حالت ايدهآليسم و ماترياليسم به صورت مجرد در برابر يکديگر متكامل مىشوند

مسائل اجتماعى را از پيش معين كرده و آن هم اولويت مبارزهی ضد امپرياليستى
ما ايرانيان عواقب سياسى اين شيوهی تفكر مخرب را كه جريانهای ماركسيست ـ

لنينيست نمايندگى مىكنند ،در دوران قيام بهمن به خوبى مشاهده كرديم .به اين
صورت كه آنها مطالبات عاجل جنبش فمينيستى را به يک آيندهی نامعلوم و انتزاعى

واگذار مىكردند ،زيرا به نظر آنها شرايط موجود برای طرح مسئلهی حجاب و برابری

حقوقى زنان با مردان مناسب نبود .برای آن دفاع از دستآوردهای انقﻼب اولويت

١٣٨

١٣٧

«اين آگاهى انسانها نيست كه هستى آنها را ،بلكه بر عكس ،هستى اجتماعى آنها

كه البته محصول فلسفى آنها تنها يک توجيه آپريور مىيابد .آپريوريسم اينجا به

است كه آگاهىشان را معين مىكند .نيروهای مولد مادی جامعه در درجهی معينى از
رشد خويش با مناسبات توليدی موجود يا با بيان حقوقى آن كه مناسبات مالكيتى است

و در چهارچوب آن تا كنون عمل كردهاند ،در تضاد قرار مىگيرند .اين مناسبات كه از

بطن اشكال رشد نيروهای مولد نتيجه مىشوند ،به رشد خود آنها زنجير مىبندند.
سپس يک دورهی انقﻼب اجتماعى فرا مىرسد .با تغيير زيربنای اقتصادی ،تمام روبنای
عظيم ،كندتر يا سريعتر دگرگون مىگردد .در نظارهی اينگونه دگرگونىها همواره
بايستى ميان دگرگونى مادی شرايط اقتصادی توليد كه به همان دقت علم طبيعى قابل

اندازهگيری است و دگرگونى حقوقى ،سياسى ،دينى ،هنری و يا فلسفى ـ خﻼصه ،اشكال
ايدئولوژيک كه انسانها از طريق آنها به اين نزاع آگاه مىشوند و به نبرد بر مىخيزند

ـ تفاوت قائل شد».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد اينجا مﻼحظه مىكند ،ما نزد ماركس از يک طرف ،با
عوامل ابژكتيو سر و كار داريم كه البته به صورت زيربنا و مناسبات توليد اجتماعى
محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى سوبژكتيو هستند .اينجا موضوع نقد ،رشد

اقتصادی و توليدی مىباشد كه به گفتهی ماركس به همان "دقت علم طبيعى" قابل

اندازه گيری است .به اين صورت كه هر چه سرمايهگذاری كﻼنتر و هر چه صنعت

پيشرفتهتر به همان اندازه نيز محصوﻻت توليد شده مرقوبتر و انبوهتر هستند .ماركس
از طرف ديگر ،انگشت بر عوامل سوبژكتيو نيز مىگذارد كه البته مربوط به روبنا و
اشكال ايدئولوژيک مىشوند .اما وی اينجا ديگر نمىگويد كه اين دگرگونىها به همان

دقت علم طبيعى قابل اندازه گيری هستند .به بيان ديگر ،ماركس بر خﻼف انگلس
متأخر اصوﻻً يک رابطهی مكانيكى ميان زيربنا و روبنا را برقرار و توجيه نمىكند.

انگاری كه چون صنعت پيشرفت كرده است ،پس سيستمهای حقوقى ،فلسفى و سياسى

هم به شكل فوقانى صعود كردهاند .انگاری كه چون نيروهای مولد متكامل شدهاند ،پس

كارگران نيز به درجهی باﻻتری از آگاهى رسيدهاند .انگاری كه چون روند تاريخ ذاتاً

معنى توجيه منطقى يک حركت فكری است كه برای آن شواهد عينى وجود ندارد.

به اين ترتيب ،انگلس متأخر مدعى مىشود كه تمامى اشكال هستى تحت تأثير قانون به
اصطﻼح جهانشمول و ابژكتيو "ماترياليسم ديالكتيكى" قرار دارند و در فعل و انفعاﻻت

خود همواره به شكل باﻻتری صعود مىكنند .از اين منظر ،قوانين طبيعت ناب

)داروينيسم( ديگر با قوانين طبيعى جامعهی انسانى هيچ فرقى با هم ندارند .همانگونه

كه بذر جو به خوشهی جو متكامل مىشود ،خانواده نيز به درجهی باﻻتری صعود مى-

كند ١.به اين ترتيب ،انگلس متأخر با استناد به يک جامعهشناس به نام مورگان در

كتاب "منشأ خانواده ،مالكيت خصوصى و دولت" به شرح زير مدعى مىشود:

«مورگان مىگويد كه خانواده عنصر فعال است؛ آن هيچگاه ساكن نيست ،بلكه از يک
شكل تحتانى به يک شكل فوقانى صعود مىكند ،در همان اندازه كه جامعه خود را از

درجهی نازل به درجهی مرتفع تكامل مىدهد ) (...و ماركس به آن مىافزايد ،به همين
منوال نيز اصوﻻً سيستمهای سياسى ،حقوقى ،دينى و فلسفى رفتار مىكنند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس اينجا بدون هراس نظريات

دترمينيستى مورگان را به ماركس نيز نسبت مىدهد .انگاری كه آيندهی خانواده از هم
اكنون رقم خورده است .پيداست كه رجوع به مورگان و كشيدن پای ماركس به اين

افكار انتزاعى جهت توجيه آن "ماترياليسم" متافيزيكى است كه انگلس متأخر آنرا در

تناقض با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده است .بنابراين اتفاقى
نيست كه انگلس اينجا به آثار ماركس رفرنس نمىدهد و اين موضوع را مسكوت مى-

گذارد كه وی اين چيزها را كجا و در چه ارتباطى گفته است .ما مصداق نظريات غير
ماركسى انگلس متأخر را در كتاب "در مورد نقد اقتصاد سياسى" ماركس مىيابيم كه

وی اينجا با استناد به "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى ديالكتيک زيربنا با روبنا را به
عبارت زير تشريح مىكند:

 ١برای نمونه انگلس در "آنتى دورينگ" مدعى مىشود كه در قلمرو ضرورت داروينيسم حكمفرمايى مىكند.
Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des
Staats – Im Anschluß an Lewis H. Morgans Forschungen, veröffentlicht im Jahre ١٨٨٤,
in: MEW, Bd. ٢١, S. ٢٣ff., Berlin (ost), S. ٣٧f.
٢

١

Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MWE, Bd. ١٣, S. ٣ff.,
Berlin (ost), S. ٨f.

١٤٠

١٣٩

طبقهی حاكم پديد مىآورند .پيداست كه به همين منوال نيز آگاهى نيروهای مولد

مثبت سپری مىشود ،پس انسانها نيز از قرن گذشته مرفهتر زندگى مىكنند و جامعه

)كارگران( از هستى مادی آنها رشد مىكند و از آنجا كه آگاهى اجتماعى در يک

بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقهی حاكم متكامل شده است ،در نتيجه با كم و
بيشى از مقاومت ،هستى مادی خود را در اين اشكال ايدئولوژيک تجربه مىكنند و در
نتيجه در برابر طبقهی حاكم به انفعال كشيده مىشوند .اما با رشد نيروهای مولد،
مناسبات گذشته به اين "حركت واقعى" زنجير مىبندند .از اين پس زيربنا با روبنا در

تضاد قرار مىگيرد و هستى مادی كارگران با اشكال ايدئولوژيک جامعهی طبقاتى تﻼقى
مىكند .اما نزد ماركس هيچ اجبار دترمينيستى وجود ندارد كه با رشد نيروهای مولد

اشكال ايدئولوژيک نيز خود به خود به درجات باﻻتری صعود مىكنند و اين بدون
ترديد ناشى از يک خطای لپى نيست ،زمانى كه وی در همين نقل قول مذكور تنها از

دگرگونى روبنا سخن مىگويد .به اين دليل كه ما اينجا با پراكسيس نبرد طبقاتى سر و

كار داريم و مسئلهی صعود و يا سقوط روبنا فقط مربوط به توازن قوای اجتماعى مى-

شود .به بيان ديگر ،اينجا موضوع فقط استثمار نيروی كار و حاكميت سرمايه ،يعنى

تضاد ماترياليستى و ابژكتيو نيست ،بلكه بيان سوبژكتيو تضاد ،يعنى نقش ايدئولوژی نيز

مطرح است .ماركس در همين نقل قول به درستى بر اين نكته تأكيد مىكند كه انسان-

ها از طريق ايدئولوژی است كه از نزاع آگاه مىشوند و به نبرد بر مىخيزند .بنابراين
اگر جنبش كارگری از نظر تئوريک فرهريخته و از نظر تشكيﻼتى همبسته و منسجم

باشد ،پيداست كه در پراكسيس نبرد طبقاتى به دستآوردهايى نيز مىرسد و در نتيجه
سيستمهای سياسى ،حقوقى ،دينى و فلسفى نيز به درجات باﻻتری صعود مىكنند .اما
اگر عكس اين شرايط حاكم باشد ،يعنى اگر جنبش كارگری از نظر تئوريک و تشكيﻼتى

ضعيف باشد و در پراكسيس نبرد طبقاتى نيز با شكست مواجه شود ،در بدترين شرايط
ممكنه پراكسيس فاشيسم را تجربه خواهد كرد.

ما مصداق ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را در تجربيات قرن گذشته نيز به

خوبى مىيابيم .برای نمونه كشور آلمان كه سه بار با جنبش راديكال كارگری مواجه و
در آستانهی انقﻼب سوسياليستى بود ،اما بعداً گرفتار ايدئولوژی فاشيسم شد .با وجودی
كه آلمان در اين دوران بيش از  ١٠درصد رشد اقتصادی داشت ،اما جامعه به قهقرا

كشيده شد .حزب ناسيونال سوسياليست هيتلری نه تنها تمامى نهادهای كارگری را

و خانواده نيز به درجهی باﻻتری صعود كردهاند.

به بيان ديگر ،ماركس بر خﻼف انگلس متأخر نتايج دترمينيستى از تكامل زيربنا با

روبنا و يک برداشت مثبتگرا و سرنوشتساز را از روند تاريخ اصوﻻً نادرست ،محصول
تفكرات ناب و تخيﻼت بى گناه كودكانه مىشمارد .وی پس از عبور از فلسفهی
ماترياليستى فويرباخ همواره از "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى عزيمت مىكند كه

البته "هستهی منطقى" آن ديالكتيک است .در حالى كه حركت "ماترياليسم ديالكتيكى"

نزد انگلس متأخر به اصطﻼح اجتنابناپذير و ابژكتيو به وقوع مىپيوندد ،ديالكتيک نزد
ماركس و همچنين نزد هگل به معنى "نفى آگاهانه" ،١يعنى سوبژكتيو است .به بيان

ديگر ،ديالكتيک بدون حضور انسان به عنوان سوژهی فعال و در فقدان آگاهى اصوﻻً بى
معنى است و تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس نيز از فعاليت آگاه انسان به صورت يک

سوژهی درونذاتى گزارش مىدهد .ما اينجا با انسانهايى مواجه هستيم كه تحت
روابط متضاد مادی قرار گرفته ،تحت تأثير ايدئولوژی از تضاد آگاه شده و به مبارزه بر

مىخيزند .از آنجا كه يک چنين مناسباتى اصوﻻً در حركت طبيعت ناب حاكم نيست،

در نتيجه همسان كردن قوانين طبيعت ناب )داروينيسم( با قوانين طبيعى جامعهی

انسانى تحت عنوان "ماترياليسم ديالكتيكى" فقط محصول خطای فلسفى انگلس متأخر
است و هيچ ارتباطى با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ندارد.

اينجا بﻼفاصله پرسش طرح مىشود كه اين ديالكتيک زيربنا با روبنا نزد ماركس

اصوﻻً به چه معنى است؟ همانگونه كه ماركس در نقل قول مذكور تأكيد مىكند،

هستى اجتماعى انسانها آگاهى آنها را نيز معين مىكند .به اين معنى كه طبقهی حاكم
بنا بر هستى مادی خود ،يعنى جهت حفظ قدرت مادی و استقرار حاكميت خويش به

يک تاريخ مشترک فرهنگى متوصل مىشود و قدرت ذهنى خود را با استناد به آن به
وجود مىآورد .اينجا منظور از قدرت ذهنى ،اشكال ايدئولوژيک مانند :دين ،فلسفه،

سياست ،هنر و اخﻼق هستند كه با افكار عمومى مطابقت دارند و آگاهى اجتماعى را به
صورت بيان ايدهآل ساختار اقتصادی و جهت حفظ منافع مادی و منزلت اجتماعى
Bewußte Negation

١

١٤٢

١٤١

كشيدند كه خسارت مادی و انسانى آنها غير قابل ارزيابى هستند .به اين صورت كه

منهدم و فعاﻻن سياسى چپ را به قتل رساند و يا به تبعيد متواری كرد ،بلكه جهت

١

تأسيس كرد .بسياری از كارهای هنری تحت نام "هنر منحط" منهدم شدند كه قيمت

شد ،اما اشكال ايدئولوژيک مانند حق ،سياست ،دين ،هنر و فلسفه را نه تنها به سوی

حاكميت استالين در شوروی نيز مشاهده مىكنيم .مردم كشوری كه با پيشرفتهترين و

ايران نه تنها با يک جنگ هشت ساله مواجه شد ،بلكه جمهوری اسﻼمى كليت
اپوزيسيون را به خاک و خون كشيد و ميليونها انسان را به سوی تبعيد متواری كرد.

نابودی منتقدان ،يهوديان ،كوليان ،معلوﻻن و دگرباشان جنسيتى كارخانه و راه آهن

به بيان ديگر ،رشد اقتصادی و دگرگونى در زيربنا البته منجر به دگرگونى در روبنا نيز

آنها تا هم اكنون غير قابل ارزيابى است .ما همين تجربيات تاريخى را در دوران

درجات باﻻتری نراند ،بلكه به قهقرای قرون وسطائى كشاند .اين وضعيت محصول

انسانىترين آرمانها در سال  ١٩١٧ميﻼدی انقﻼب كرده بودند ،اما بعداً گرفتار

شكست نبرد طبقاتى است كه البته از ضعف آگاهى تئوريک در جنبش كارگری و

تفرقهی خودكردهی كارگران سرچشمه مىگيرد .هم اكنون وضع كارگران ايرانى به

ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم شدند .با وجودی كه شوروی در اين دوران بيش از

 ٣٠درصد رشد اقتصادی داشت ،اما جامعه به قهقرا كشيده شد .سيستم اطﻼعاتى

گدايى حقوق معوقه و تخت شﻼق كشيده شده و زنان برای آزادی پوشش مبارزه مى-

شوروی نه تنها صدای هر مخالفى را در نطفه خفه مىكرد ،بلكه از اعضای كميتهی

سوی يک سرنوشت مثبت مشاهده نمىشود ،زيرا مردم ايران در حال حاضر برای

ی انحراف از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به جوخهی اعدام مىسپرد .به غير از

كنند .اينجا هيج اثری از يک حركت اجتنابناپذير تاريخى و حركت ابژكتيو مادی به

همان حقوقى مبارزه مىكنند كه  ٤٠سال پيش داشتهاند.

بنا بر اين شواهد تاريخى به درستى روشن مىشود كه هيچ رابطهی دترمينيستى و
مكانيكى ميان توسعهی زيربنا و صعود اتوماتيک روبنا به درجهی باﻻتری وجود ندارد.

مركزی حزب كمونيست شوروی گرفته تا سرباز نظام وظيفهی ارتش سرخ را به بهانه-

اينها ،دولت استالينى ميليونها انسان را در گوﻻک از طريق كار اجباری و سؤ تعذيه به
قتل رساند .همزمان هر نوع از هنر كه خارج از رئاليسم سوسياليستى قرار مىگرفت،

تبديل به موضوع امنيتى و مربوط به كاگب مىشد.

به همين صورت نيز هيچ رابطهای مستقيم و دترمينيستى ميان روند تاريخ و بهبود

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در اين نمونهها از نظامهای توتاليتر حقوق

واقعيت را به وجود بياورند ،زيرا مشخصاً عكس اين معادله صحت دارد .به اين معنى

اينكه رشد سريع اقتصادی وجود دارد و روند تاريخ نيز سپری مىشود .البته ما ايرانيان

وضعيت اجتماعى انسانها وجود ندارد .به بيان ديگر ،تاريخ و صنعت سوژه نيستند كه

كه سوژهی آگاه انسانها هستند كه تاريخ و صنعت را به صورت محمول خود مى-

سازند .اگر انسانها در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى و پيروزی برسند ،بدون

اوليهی انسانها مانند حق حيات و آزادی انديشه اصوﻻً رعايت نمىشود ،صرف نظر از
نيز چنين تجربياتى را كم و بيش در تاريخ معاصر كشور خودمان داشتهايم .در حالى كه

ايران در آخرين برنامهی اقتصادی پنچ سالهی دوران سلطنت محمد رضا شاه و به

ترديد دست آوردهای مثبتى نيز خواهند داشت .اما اگر انسانها تحت تأثير ايدئولوژی-

خصوص بعد از افزايش قيمت نفت ،ساليانه بيش از  ٢٥درصد رشد اقتصادی داشت،

بنابراين آينده باز است و شكوفايى يا ركود اجتماعى بستگى به توازن قوا در جامعهی

"مردم" و "ايران نوين" را در "حزب رستاخيز" ادغام كرد ،بلكه ساواک به بهانهی

برای يک آيندهی مثبت وجود ندارد و كسى كه به غير از اين مىگويد ،در حال ساختن

شرايط موجود آن تضاد ابژكتيو كه به دليل رشد نيروهای مولد ايجاد شده بود ،تحت

های مخرب و ارتجاعى قرار بگيرند ،وضعيت آنها از گذشته نيز بدتر خواهد شد.
طبقاتى دارد .از منظر پراكسيس نبرد طبقاتى ،هيچگونه تضمين قطعى و دترمينيستى

دين است و وعده و وعيدهای دروغ و توخالى مىدهد.

١

Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٢٣٤ff., ٢٨٨ff.,
٣٦٨ff.

اما دولت به مراتب مستبدتر از گذشته گشت .محمد رضا شاه نه تنها دو حزب دولتى
مبارزه با "ارتجاع سياه و سرخ" هر گونه صدای مخالفى را در نطفه خفه مىكرد .تحت

تأثير بيان سوبژكتيو تضاد ،يعنى ايدئولوژی اسﻼمى قرار گرفت كه محصول آن استقرار
نظام جمهوری اسﻼمى در ايران بود .از اين پس ،آخوندها يک سقوط فرهنگى را در

ايران سازمان دادند و با استناد به شريعت اسﻼمى كشور را به ورطهی بحرانهايى

١٤٤

١٤٣

سرمايهداری نيروی كار خانگى زن را استثمار مىكند .اما ما با رجوع به كتاب

البته در همان دورانى كه انگلس آثار متأخر خود را مىنوشت و محصوﻻت خطای

ماركس ميان مناسبات طبيعى با مناسبات اجتماعى جهت توليد نيروی كار خودی و

تاريخى ـ ديالكتيكى وی به خوبى آشنا بود ،بلكه به اندازهی كافى نيز تجربيات سياسى

"ايدئولوژی آلمانى" يک چنين كشفيات به اصطﻼح تئوريكى را در آن نمىيابيم .اينجا

بيگانه تميز مىدهد و ايجاد طبقات را نه از طريق مناسبات طبيعى ،يعنى توليد مثل در
خانواده ،بلكه از طريق مناسبات اجتماعى ،يعنى تقسيم كار توضيح مىدهد .اينجا منظور

ماركس حتا آن تقسيم كاری نيست كه بنا بر تفاوت طبيعت مرد با زن در خانواده به

فلسفى خود را هم بدون هراس به ماركس نسبت مىداد ،نه تنها با ابعاد ماترياليسم

داشت .انگلس در سالهای  ١٨٤٨و  ١٨٤٩ميﻼدی در انقﻼب آلمان شركت كرده و
شكست آنرا ديده بود .وی همچنين با شكست كمون پاريس و عواقب بناپارتيسم برای

طبقهی كارگر فرانسه به خوبى آشنايى داشت .به بيان ديگر ،انگلس به همان اندازهی

وجود مىآيد .به اين صورت كه مرد معموﻻً از نظر قدرت بدنى از زن قویتر است و

ماركس افت و خيزهای جنبش كارگری را مىشناخت و شخصاً تجربه كرده بود .با

طبيعتاً وظايف ديگری را به عهده مىگيرد .ما اينجا با يک تقسيم كار مخصوص

شده بود كه انگاری قادر به پيشبينى عواقب افكار دترمينيستى و آن صدمهی تئوريكى

از آنجا كه رنج بارداری و زايمان و وظيفهی بچهداری را نبايد تحمل كند ،در نتيجه
جنسيتى مواجه هستيم كه بنا بر مناسبات طبيعى در خانواده رشد مىكند ،در حالى كه
ماركس با استناد به مناسبات اجتماعى است كه نقش "تقسيم كار واقعى" را به شرح

زير در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" برجسته مىسازد:

«تقسيم كار تنها از آن لحظه تقسيم واقعى مىگردد ،آنجا كه يک تقسيم كار مادی و

ذهنى صورت بگيرد .از اين لحظه آگاهى مىتواند واقعاً متصور گردد] ،يعنى[ چيز

ديگری از آگاهى پراكسيس موجود بوده باشد] ،يعنى[ واقعاً چيزی را تصور كند ،بدون
اينكه يک چيز واقعى را تصور كرده باشد .از اين لحظه آگاهى قادر است كه خود را از

جهان رها سازد و به سوی پرداختن تئوری ،دينشناسى ،فلسفه و اخﻼق "ناب" و غيره

سوق بگيرد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا با استناد به مناسبات

اجتماعى ،يعنى تقسيم كار يدی از كار فكری است كه منشأ تشكيل طبقات اجتماعى را

مىيابد .به اين صورت كه پس از "تقسيم كار واقعى" آگاهى از پراكسيس مستقل و

تبديل به تئوری ناب ،يعنى دين ،فلسفه و ايدئولوژی مىشود و تنها تحت تأثير
ايدئولوژی است كه لذت ،از رنج كار و توليد ،از مصرف مجزا و به طبقات متضاد تعلق
مىگيرد .از اين پس ،حق مالكيت به وجود مىآيد و فقط تحت تأثير آن است كه زن و

تمامى اين وجود ،وی چنان معطوف به خطای فلسفى و "ماترياليسم" متافيزيكى خود
كه به جنبش كمونيستى وارد مىآورد ،نمىشد .برای انگلس تئوری انتقادی و انقﻼبى
ماركس ناپخته و ناتمام به نظر مىآمد و از اين بابت ،وی به گفتهی خودش در پى
١

تكامل و اتمام فعاليت تئوريک ماركس بود .پيداست كه با يک چنين ادعائى ،انگلس
اصوﻻً مانعى در تحريف كشفيات تئوريک ماركس نمىديد و از تقلب نيز شرم نداشت.

برای نمونه انگلس در كتاب "منشأ خانواده ،مالكيت خصوصى و دولت " به شرح زير و
به اصطﻼح به كتاب "ايدئولوژی آلمانى" رجوع مىكند:

«من در يک جزوهی قديمى و منتشر نشده از سال  ١٨٤٦ميﻼدی كه از طريق ماركس

و من تنظيم و مدون شده است ،مىيابم كه "اولين تقسيم كار ،تقسيم كار مرد با زن در
توليد مثل است ".و من امروز مىتوانم به آن بيفزايم :اولين تضاد طبقاتى كه در تاريخ

بروز كرد ،با تكامل آنتاگونيسم مرد با زن در نظام تک همسری همراه بود و اولين

سركوب طبقاتى از طريق جنسيت مردانه بر جنسيت زنانه ]اعمال شد[».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس اينجا منشأ تشكيل طبقات را در

توليد مثل و در خانوادهی تک همسری مىيابد و سپس به اين نتيجه مىرسد كه در
٣

خانوادهی مدرن مرد بورژوا است و زن نقش پرولتاريا را دارد .انگاری كه مرد بنا بر
مناسبات طبيعى نقش كارفرما را در خانواده به عهده گرفته و در يک روند توليد
١

١

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin
(Ost), S. ٣١

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung …., ebd. S. ٢٧
Ebd., S. ٦٨
٣
Vgl. ebd., S. ٧٥
٢

١٤٦

١٤٥

و پراكسيس نبرد طبقاتى ـ جنسيتى ندارد ١.همينكه اقتصاد رشد كند و زيربنا توسعه

كودک در خانواده تبديل به بردهی مرد مىشوند ١.به بيان ديگر ،ماركس مانند انگلس

كنند .از اين پس ،نقش زن به صورت پرولتاريا خانگى خاتمه مىيابد و انگاری كه

استناد به مناسبات اجتماعى و حق مالكيت است كه روابط نابرابر جنسيتى ميان مرد و

اين موضوع كامﻼً آگاه بود كه ماركس اين گونه نظريات را با مفهوم "ماترياليسم

البته حق مالكيت را توجيه مىكند ،طبقات نيز وجود نداشتهاند و ماركس هم با استناد

بيابد ،انگاری كه حقوق و نقش اجتماعى زنان نيز ضرورتاً به درجات باﻻتری صعود مى-

مشكل مردساﻻری نيز خود به خود حل و فصل مىشود .البته پيداست كه انگلس از
عاميانه" به بند نقد مىكشيد و آنها را محصول "وارونگى مطلق" مىناميد.

٢

به بيان ديگر ،ما نزد انگلس متأخر با افكار دينى مواجه مىشويم .افكار وی به اين دليل
دينى هستند ،زيرا آزادی انسان را نه به خودآگاهى و ارادهی خودش ،بلكه به محمول

متأخر اصوﻻً به مناسبات طبيعى و تقسيم كار در توليد مثل رجوع نمىكند و تنها با

زن را توضيح مىدهد .بنابراين قبل از "تقسيم كار واقعى" و قبل از تكامل ايدئولوژی كه
به همين حق مالكيت و نقش كار مزدی در روند ارزش افزايى سرمايه است كه به

موضوع استثمار نيروی كار بيگانه و نقش بورژوا و پرولتاريا در جامعهی بورژوايى دست
مىيابد.

انسان ،يعنى به يک چيز خودساخته كه از طبيعت انسان مستقل و خارج از انسان

اينجا انگيزهی انگلس متأخر از تحريف كشفيات تئوريک ماركس به خوبى روشن مى-

روند تاريخ و يا امام زمان سخن بگوييم .در هر حالت ،نتيجهی يکسان است ،زيرا

همان توليد مثل و تقسيم كار جنسيتى را كه در خانواده طبيعتاً رايج است ،تبديل به

مستقر شده است ،نسبت مىدهد .اينجا ديگر هيچ تفاوتى ندارد كه ما از صنعت بزرگ،

همهی آنها منجر به ازخودبيگانگى انسان با پراكسيس نبرد طبقاتى ـ جنسيتى و انفعال
در برابر نظم موجود مىشوند .بنابراين پيداست كه چرا انگلس متأخر موضوع آزادی

زن را كه يک مسئلهی عاجل اجتماعى است ،مشروط به تكامل صنعت بزرگ مىكند و
تحقق آنرا به يک آيندهی نامعلوم و ناكجا آباد مىسپارد .ما اينجا با عواقب سياسى

"ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر مواجه مىشويم كه البته ايدئولوژی ماركسيسم ـ

لنينيسم نيز از آن مشروب مىشود .بنابراين اگر در دوران قيام بهمن جريانهای
ماركسيست ـ لنينيست به مبارزات ضد امپرياليستى و توسعهی زيربنا اولويت مىدادند

و با حاشيهای خواندن مسائل زنان به دام بورژوازی ملى و اسﻼميان مرتجع مىافتادند،
تنها به اين دليل بود كه تئوری فعاليت سياسى آنها نه با استناد به تئوری انتقادی و

 ١انگلس در آنتى دورينگ فورير را تقدير مىكند كه وی برای اولين بار در نقد جامعهی بورژوايى بر اين موضوع
تأكيد كرده است كه در هر جامعهای "درجهی رهايى زنان ،اندازی طبيعى از رهايى عمومى است".
Vgl. Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Düring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٢٤٢
البته انگلس تساوی حقوقى و انتخابات پارلمانى را نيز در نظر مىگيرد و به اين وسيله از موضع بورژوازی راه حل
آزادی زنان را جستجو مىكند.
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung … ebd., S. ٧٥f.
٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Briefe - Marx an Engels in Manchester, London, ٥. ٣. ١٨٥٨, in:
)MEW, Bd. ٢٩, S. ٢٩٦f., Berlin (ost

شود .به اين صورت كه وی مىخواهد از يک طرف ،همان قوانين طبيعت ناب ،يعنى

قوانين جامعه انسانى كند و منشأ طبقات را به روابط طبيعى زن و مرد نسبت دهد.

انگاری كه در جامعهی انسانى هنوز قوانين طبيعت ناب و داروينيسم معتبر هستند .وی

از طرف ديگر ،با استناد به خطای فلسفى خود و آن "ماترياليسم" متافيزيكى كه در
تناقض با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده است ،آزادی زنان را

منسوب به صنعت بزرگ و رشد زيربنا مىكند كه ما مضمون آنرا در كتاب "منشأ
خانواده ،مالكيت خصوصى و دولت" به شرح زير مىيابيم:

«آزادسازی زن تنها زمانى ممكن مىشود ،همين كه وی مىتواند در سطح گستردهی
اجتماعى در توليد سهيم و كار خانگى را تنها تا اندازهی جزئى متحمل شود .و اين تنها

از طريق صنعت بزرگ مدرن ممكن شده است كه نه تنها كار زنان را در ميزان بزرگ
مجاز مىكند ،بلكه براستى آنرا مىطلبد ،و آن همچنين گرايش دارد كه كار خانگى
شخصى را بيشتر و بيشتر در يک صنعت عمومى منحل كند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،از منظر انگلس متأخر موضوع آزادی زن
ديگر مشروط به خودآگاهى سوژه نمىشود و هيچ ارتباط مستقيمى با فعاليت فمينيستى
Vgl. ebd., S.٢٩f.
Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung ….ebd., S. ١٥٨

١
٢

١٤٨

١٤٧

آن به وجود مىآيد ،متكامل كرد ١.از اين بابت ،ماركس بر اين نكته تأكيد مىكند كه

انقﻼبى ماركس ،بلكه تنها با رجوع به آثار انگلس متأخر و در شوروی ساخته و پرداخته

شكل توليد كاﻻيى بايد كامﻼً متكامل شده باشد و تنها با استناد به اين واقعيت تجربى،

يعنى از تمايل خود ارزش مبادله و شكل كاﻻيى موضوعات )مادی ،خدماتى ،هنری(
جامعه است كه بعداً درک علمى از سرمايه رشد مىكند.

٢

و از طريق انتشارات حزب توده در ايران ترويج مىشد.

بنابراين اين آگاهى كذب كه نشريات حزب توده از جهان وارونهی نظام سرمايهداری
ارائه مىدهند ،محصول خطای فلسفى انگلس متأخر است كه البته به دو دليل در تداوم

به بيان ديگر ،سرمايه تنها زمانى به وجود مىآيد كه صاحب پول بتواند پول خود را با

با فلسفهی ايدهآليستى هگل قرار مىگيرد .اول ،مسئلهی جابجايى سوژه با ابژه و يا

از "انباشت اوليه" به وجود مىآيد .به اين ترتيب ،نيروی كار از ابزار توليد آزاد مىشود

ابژهی موضوعيتيافته است .بنابراين اينجا سوژهی آگاه و فعال خود زنان محسوب

نيروی كار بيگانه عوض كند .ما اينجا با شكل كاﻻئى نيروی كار مواجه هستيم كه پس

و مالک آن نيز ظاهراً آزاد است كه آنرا به هر كارفرمائى كه مىخواهد ،بفروشد.
ماركس اينجا از مفهوم "انباشت اوليه" به اين دليل استفاده مىكند ،زيرا اين نوع از

انباشت با اشكال ماقبل از دوران سرمايهداری كامﻼً متفاوت است.

٣

تعويض پول با نيروی كار در بازار كار ،يعنى در تبادل پول كارفرما با كاﻻی كارگر
صورت مىگيرد ٤.نيروی كار نيز مانند تمامى كاﻻهای ديگر يک ارزش مبادله و يک

ارزش مصرف دارد .ارزش مبادلهی نيروی كار همان كارمزد است كه كارگر دريافت
مىكند و ارزش مبادلهی آن ارزش افزايى سرمايه است .به بيان ديگر ،نيروی كار تنها

كاﻻئى است كه مصرف آن منجر به سود سرمايه مىشود ٥.به اين ترتيب ،سرمايهدار

با اراده ،آگاهى و به صورت سرمايهی شخصيتيافته ،يعنى سوبژكتيو به توليد كاﻻ روی
مىآورد و آنرا به صورت ارزش مبادله به بازار عرضه مىكند ٦.توليد كاﻻ بنا بر قانون
١

Die wirkliche Bewegung, worin das Kapital wird! Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse
der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost),
S. ٤٣١, und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen
Konstitution des Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٥٣
٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in:
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٨٩, und
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٩٠٤
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٧٤٢
٤
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٩٤٥
٥
Vgl. ebd., S. ٢٠٥
٦
Vgl. ebd., S. ١٧٠, und

محمول است .به اين صورت كه صنعت اصوﻻً محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى

مىشوند كه در نقد تئوريک و در نبرد با مردساﻻری به خودآگاهى مىرسند و در

پراكسيس سياسى با آن تصويه حساب مىكنند .دوم ،مسئلهی آپريوريسم است .يعنى

انگلس نيز مانند هگل پيشگويىهای خود را بدون شواهد ابژكتيو ،منطقى مىشمارد و

توجيه مىكند .به بيان ديگر ،انگلس مانند هگل و بر خﻼف ماركس عمﻼً تبديل به
ايدئولوگ نظام سرمايهداری مىشود.

ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود با پيشگويىهای آپريور ،مجرد و تخيلى شديداً
مخالف بود .وی در رسالهی دكترايش هرگونه نظريهپردازی بدون رابطه با پراكسيس

را "مدفوع فلسفى" مىخواند .با وجودی كه ماركس همواره واقعيتى را در ديالكتيک
هگل مىديد ،اما شديدترين انتقادها را نيز به فلسفهی ايدهآليستى وی وارد مىآورد .از
جمله بايد از مفاهيمى مانند "اسرارآميز"" ،جنجالى" و "حركت ناب تفكر" ياد كرد كه

موضوع انتقاد ماركس به هگل بودند .برای وی سوژهی فلسفهی ايدهآليستى هگل اصوﻻً

دروغ و ديالكتيک آن كله پا بود كه البته منجر به اين تصور واهى مىشد كه انگاری
اين عاقبت است كه آغاز را مىسازد و اين فرزند است كه مادر را مىزايد.

از آن پس كه ماركس از فلسفهی ماترياليستى و انسانشناسى استعﻼئى فويرباخ

فراروی كرد ،معطوف به "حركت واقعى" در جامعهی بورژوايى شد و مفهوم "سرمايه"

را نيز دقيقاً به صورت يک بازتاب ديالكتيكى از همين "حركت واقعى" كه سرمايه در

١٥٠

١٤٩

«باﻻترين تكامل سرمايه ) (...سرمايه به صورت سرمايه است .آن از يک طرف ،اين

ارزش ،يعنى "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" صورت مىگيرد كه البته از آن شرايط معمول

مطيع خود كرده و بنابراين از طرف ديگر ،تا چه اندازه ثروت بازتوليد اجتماعى،

توليد كاﻻ ،يعنى "پول ـ كاﻻ ـ پول" ارزش افزوده حاصل مىشود كه البته محصول كار

درجه از ]تكامل[ را نشان مىدهد كه طبق آن سرمايه تمامى شرايط توليد اجتماعى را
سرمايهداری شده است و تمامى نيازها در شكل تبادل ]كاﻻئى[ تأمين مىشوند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،سرمايه ذاتاً تمايل دارد و مجبور است كه
تمامى مايحتاج مادی و خدماتى جامعهی انسانى را تبديل به كاﻻ و موضوع ارزش

افزايى ارزش كند .بنابراين سرمايه نه تنها تمامى مناسبات توليد ،بلكه بازتوليد اجتماعى

را نيز تابع قوانين خود مىسازد و ماركس هم با استناد به همين "حركت واقعى" است

كه مفاهيم درونذاتى را يكى پس از ديگری و در ارتباط ديالكتيكى با يکديگر متكامل
مىكند .به اين صورت كه مقرر شدن هر مفهوم مشروط به وجود مفهوم قبلى است.

اينجا مقولههايى مانند :كاﻻ ،ارزش ،پول و سرمايه ﻻزم و ملزوم همديگر هستند كه

١

توليد گزارش مىدهد كه به صورت ميانگين مناسبات توليدی رايج است .در مسير

اضافى پرداخت نشده ،يعنى استثمار نيروی كار بيگانه و نفى مالكيت انفرای كارگران
٢

مزدی است .ما تا اينجا نزد ماركس با يک مدل مجرد ،يعنى حركت سرمايه و كاﻻی
منفرد مواجه هستيم كه به غير از روند توليد ،روند دوران ،يعنى تبادل كاﻻ با پول را نيز

در بر مىگيرد .سپس ماركس از اين مدل مجرد به سوی واقعيت مشخص ،يعنى
حركت كليت سرمايه و جهان كاﻻها صعود مىكند و "مشخص" بنا به تعريف وی يک

ساختار بسيار پيچيده و متنوع دارد.

٣

البته سرمايه از زمانى كه روی پای خود مىايستد ،مستقﻼً منطق خود را دنبال مىكند،

٤

٥

اما با وجود اين ،رقابت بر سرمايه مانند "قانون جاذبهی زمين" اثر مىكند و اگر

ماركس از آنها به عنوان "اشكال موجود فونكسيونال" نيز سخن مىراند .بنابراين

سرمايه نسبت به قانون ارزش بى اعتنا باشد ،رقابت آنرا به زير مىكشد .بنابراين

ديالكتيک تا اين حد آشنا است كه روش نقد درونذاتى و نفىكنندهی وی از "حركت

رابطهی مسلط اجتماعى مىشود كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب

مفاهيم كتاب "سرمايه" محصول يک ديالكتيک مفهومى نيستند و ماركس با حدود

واقعى" مستقل نمىشود و تنها زمانى مقولهها را به صورت مفهوم در مىآورد كه در
تجربه كامﻼً متكامل شدهاند.

٢

سرمايه بنا بر تمايل درونذاتى خود توسعهطلب است و از اين بابت ،تبديل به يک
"گروندريسه" مىيابيم:

به بيان ديگر ،ماركس مفهوم "سرمايه" را منطبق با حركت ديالكتيكى خودش متكامل
مىكند .ما اينجا با يک حركت واقعى ،تاريخى و مشخص كه انگستان مصداق تجربى

آن است ،سر و كار داريم .يعنى با يک واقعيت ابژكتيو كه البته محصول فعاليت

سوبژكتيو سرمايهدار به صورت سرمايهی شخصيتيافته است ٣.در اين "حركت واقعى"

نيروی كار به صورت كاﻻ )كار زنده( و سرمايه )كار مرده( ﻻزم و ملزوم همديگر و
قوای آنتاگونيستى محسوب مىشوند .به اين دليل كه نيروی كار بر خﻼف كاﻻهای
١

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٤٣١
Vgl. ebd., S. ٩٠٤, und
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٨٩
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in:
MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost), S. ٢٠٦, ٣٣٦, und
Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur …. ebd., S. ١٤٣f. , ١٦٦, ٢٠٤f.
٢

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. ٣٢٣, und
– “Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen „Kapital
Der Rohentwurf des Kapital ١٨٥٧-١٨٥٨, ٣ Bände, Frankfurt am Main, Bd. I, S. ٦٤, ٢٠١
١
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٥٣
٢
Vgl. ebd., S. ٢٣١, und
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ١٥٩f., ٩١٦, und
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Theorien über Mehrwert – Vierter Band des „Kapitals“, Erster
Teil, in: MEW, Bd. ٢٦/١, (Berlin (ost), S. ٣٨٦f., und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٤٢
٣
Mannigfaltig, vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢١f.
٤
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٧٤٢
٥
Vgl. ebd., S. ٨٩

١٥٢

١٥١

مالكيت خصوصى را برابر با آزادی خود بشمارند و برابری در حوزهی اقتصادی را

ديگر يک كاﻻی مخصوص است ،زيرا نه تنها منجر به ارزش افزايى سرمايه مىشود،

اصوﻻً طرح نكنند.

بنابراين توليد نيروی كار فقط يک امر بيولوژيک و ابژكتيو نيست .به اين صورت كه

يک نفر متولد و بزرگ مىشود و بعداً سر كار مىرود .پيداست كه نيروی كار نيز مانند
مابقى كاﻻها بايد نخست توليد و به بازار عرضه شود و از آنجا كه نيروی كار محصول
فعاليت بدنى و روحى كارگران است ،در نتيجه بايد همچنين بازتوليد شود .از اين بابت،

ماركس توليد و بازتوليد را مكمل و شامل هر جريانى مىشمارد كه مجبور به تجديد
حيات است ١.پيداست كه اين موضوع فقط مربوط به نيروی كار نمىشود ،بلكه سرمايه

را نيز در بر مىگيرد .به اين معنى كه در روند توليد همواره بايد از نو سرمايهگذاری و
فنآوری نوين به كار گرفته شود .همچنين پيداست كه بازتوليد سرمايه نيز مانند

بازتوليد نيروی كار مزدی فقط ابژكتيو نيست ،بلكه سوبژكتيو هم است .به اين صورت
كه اشكال ايدئولوژيک مانند :دين ،اخﻼق ،اسطوره و فلسفه همواره بايد ترميم و بازتوليد

شوند كه مناسبات متضاد ابژكتيو را توجيه كنند.

در حالى كه مكان بازتوليد سرمايه كارخانه ،دانشگاه ،تأسيسات علمى و انواع متفاوت
مؤسسههای آموزشى و خدماتى است ،نيروی كار مزدی در خانه و جامعه توليد و

بازتوليد مىشود كه البته منبع مادی آن كار مزد است و سطح آن مربوط به جوانب
تاريخى و اخﻼقى مىشود .نخست نيروی كار بايد توليد شود كه مكان توليد آن رحم
مادر است .البته ماركس موضوع توليد مثل را مد نظر دارد ٢،اما آنرا تبديل به

موضوع نقد اقتصاد سياسى نمىكند .همين موضوع باعث شده كه برخى از فمينيستها
ماركس را متهم به مردساﻻری كنند ٣.البته اين امكان وجود دارد كه ماركس واقعاً
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٥٩١
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٢٩f., ٢٧f.
٣
Vgl. Kontos, Silvia (١٩٨١): Hausarbeit, Geburtskontrolle und Frauenautonomie, in:
Gesellschaft – Beiträge zur Marxschen Theorie, Nr. ١٤, S. ١٢ff., Frankfurt am Main, und
Vgl. Gerhard – Tauscher, Ute (١٩٨١): Über gegenwärtige und historische Erfahrungen
der Frauen mit Recht – Vorüberlegungen zu einer Rechtstheorie auch für Frauen, in:
Gesellschaft – Beiträge zur Marxschen Theorie, Nr. ١٤, S. ١٣٩ff., Frankfurt am Main,
und
٢

١

بلكه محصول فعاليت بدنى و روحى مالک آن نيز است .ما اينجا با انسان سر و كار
داريم كه از طريق كار خود ،خالق خود نيز محسوب مىشود .به اين معنى كه انسان از

طريق كار از يک طرف ،طبيعت بيرونى و طبيعت درونى خود را دگرگون مىسازد و از

طرف ديگر ،يک موضوع )مادی ،خدماتى ،هنری( را به جامعه عرضه مىكند و تحت

تأثير محصول كار خود نيز در جامعه موضوعيت مىيابد .برای نمونه توليد ميز و
صندلى نه تنها به منابع طبيعى مانند چوب و ابزار توليد نياز دارد ،بلكه انسان را نيز

تبديل به نجار در جامعه مىكند.

افزون بر اينها ،انسان به عنوان مالک نيروی كار خود دارای قوای حسى است كه آنرا

از كاﻻهای ديگر متمايز مىكند .به بيان ديگر ،كارگران مزدی تضاد در حوزهی توليد و

در حوزهی توزيع را مشاهده و احساس مىكنند .آنها احساس مىكنند كه در روند

توليد يک طبيعت غير انسانى را متحمل مىشوند .به اين صورت كه تقسيم كار در

كارخانه آنها را از كارگر ماهر به كارگر ساده تقليل مىدهد و به يک مهرهی بىاختيار

و ابژهی روند توليد تبديل و به كلى سلب موضوعيت مىكند .برای نمونه تيلور از

كارگران مزدی كه طبق سيستم توليدی وی كار مىكردند ،به عنوان "گوريل تربيت

شده" سخن مىراند .همزمان كارگران مزدی رنج كار را نيز احساس و تقسيم ناعادﻻنه-

ی ثروت اجتماعى را همچنين مشاهده مىكنند و پيداست كه جهت كوتاهى روزانهی

كار و افزايش كارمزد فعال مىشوند .ما اينجا با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم
كه در روند توليد اختﻼل به وجود مىآورد .بنابراين از منظر سرمايه كافى نيست كه

يک نفر نيروی كار خود را به بازار عرضه كند .به اين معنى كه كارگران مزدی بايد
مطيع سرمايهدار نيز باشند ،بايد تداوم نظام سرمايهداری را همسان با منافع مادی و

آتى خود بدانند ،بايد با وجود تضادهای درونذاتى و بردگى كار مزدی به مديريت غير

كارگری تن دهند ،بايد آن طبيعت غير انسانى را كه سرمايه در روند توليد به آنها

تحميل مىكند ،با كم و بيشى از مقاومت بپذيرند ،بايد تحت تأثير ايدئولوژی ليبراليسم
قرار بگيرند و تجزيهی اقتصاد از سياست را قبول كنند ،بايد سيستم پارلمانى و حق

 ١ماركس در اين ارتباط از كارگر مزدی به عنوان "سوژهی زنده" سخن مىراند.
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٩٤٦

١٥٤

١٥٣

«كار مىتواند ضروری باشد ،بدون اينكه مولد بوده باشد .تمامى شرايط كلى و اشتراكى

مردساﻻر بوده ،اما دليل اين انتقاد كامﻼً نامربوط است .به اين صورت كه در دوران

از توليد ـ تا زمانى كه توليد آنها از طريق نفس سرمايه ،تحت شرايط اش نمىتواند

حيات ماركس موضوع بارداری تنها يک امر بيولوژيک و ابژكتيو بوده است ،زيرا نه

و كارگران به صورت كارگران مولد ظاهر نمىشوند ،با وجودی كه آنها نيروی مولد

بوده است .آن چيزی كه در اين دوران جهت توليد نيروی كار معمول بوده ،تنها مربوط

اتفاق بيفتد ـ از يک بخش از درآمد كشور ـ ]يعنى[ از صندوق دولت پرداخت مىشود

سرمايه را افزايش مىدهند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد ماركس و از منظر قانون ارزش تنها
آن نوع از كار مولد است كه منجر به سودآوری سرمايه مىشود .اينجا ديگر هيچ
فرقى ندارد كه محصول كار مزدی مادی و يا غيرمادی باشد و يا اينكه كار در حوزهی

توليد و يا بازتوليد فعال شود .افزون بر اين ،ماركس اينجا بر كار ضروری نيز انگشت
مىگذارد كه البته هنوز از طريق نفس سرمايه توليد نمىشود .به اين معنى كه محصول
كار ضروری هنوز يک شكل كاﻻئى به خود نگرفته و تبديل به موضوع ارزش افزايى

روند بارداری يک سوژهی درونذاتى دارد و نه بارداری موضوع ارزش افزايى سرمايه

به زايمان مىشده كه آن هم از طريق ماما و در خانه انجام مىگرفته است .پيداست كه
ماركس نيز با استناد به يک "حركت واقعى" همان چيزی را نقد كرده كه وجود داشته

است .اما در دوران معاصر يک صنعت قابل مﻼحظه برای دوران بارداری زنان به
وجود آمده است .از جمله بايد از امكانات پزشكى و رفاهى برای زنان باردار ،تعيين
جنسيت بچه قبل از تولد ،تأسيس بانک اسپرم ،بارداری مصنوعى ،صقد جنين و فن-

آوری كلون ياد كرد كه مسئلهی توليد نيروی كار را تبديل به موضوع نقد اقتصاد

سياسى كردهاند و پيداست كه اين وظيفه را ما بايد خودمان به عهده بگيريم.

سرمايه نشده است .اما از آنجا كه وجود آن برای انباشت سرمايه ضروری است ،در

به بيان ديگر ،در دوران معاصر توليد ،آموزش و پرورش نيروی كار و همچنين بازتوليد

كار مولد دست مىيابد و معنى آنرا به شرح زير در كتاب "تئوریهای ارزش اضافى"

به مسكن ،خوراک ،پوشاک ،آموزش ،نقل مكان ،امنيت ،سﻼمتى ،تفريح ،تفنن و غيره

نتيجه دولت هزينهی توليد آنرا به عهده مىگيرد .به اين ترتيب ،ماركس به مضمون
مطرح مىكند:

«يک خوانندهی زن كه با اختيار خود آواز اش را مىفروشد ،يک كارگر غير مولد است.
اما همين خوانندهی زن اگر از طريق يک مؤسسه استخدام شود كه وی را به خوانندگى

وا مىدارد كه پول در بياورد ،يک كارگر مولد است زيرا وی سرمايه توليد مىكند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد ماركس و بنا بر قانون ارزش تنها آن

نوع از كار مولد محسوب مىشود كه برای سرمايهدار ارزش اضافى توليد كند .اينجا

منظور ماركس آن نوع از كار مزدی است كه در روند شيوهی مدرن توليد سرمايه-

داری استثمار مىشود ٣.وی اين موضوع را نيز به اين شرح در كتاب "سرمايه" طرح

آن نيز مسئلهی نقد اقتصاد سياسى است .پيداست كه توليد و بازتوليد نيروی كار نياز

دارد .با يک نگاهى اجمالى به مسكن متوجه مىشويم كه آن نخست بايد ساخته شود.

يعنى مسكن به غير از چهار ديواری نياز به كاناليزاسيون ،جاده ،آب ،برق ،گاز و شبكهی
ارتباطى دارد .در خانه ماشين لباسشويى ،يخچال ،تلويزيون ،جارو برقى ،كامپيوتر و

مبلمان وجود دارد .ما اينجا با اشيا سر و كار داريم كه مادی و موضوع سودآوری

سرمايه هستند .اما ما در رابطه با آموزش ،نقل مكان ،امنيت ،سﻼمتى و تفريح با
موضوعهای غيرمادی و خدماتى مواجه هستيم كه يا موضوع سودآوری سرمايه هستند،

يعنى به صورت كاﻻ و از طريق شيوهی مدرن سرمايهداری توليد و به بازار عرضه مى-

شوند و يا اينكه هزينهی توليد آنها به صورت خدمات ضروری از طريق منابع
عمومى تأمين مىشود كه ماركس آنرا به شرح زير در كتاب "گروندريسه" در نظر
مىگيرد:

١

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٤٣٢
Marx, Karl (١٩٧٤): Theorien … ebd. S. ٣٧٧
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٥٣٢
٢

Vgl. Bennholdt – Thomson, Veronika (١٩٨١): Subsistenzproduktion und erweiterte
Reproduktion – Ein Beitrag zur Produktionsweisendiskusion, in: Gesellschaft – Beiträge
zur Marxschen Theorie, Nr. ١٤, S. ٣٠ff., Frankfurt am Main

١٥٦

١٥٥

بعداً ماركس تحت عنوان "كاسبى خانگى" ١و "صنعت خانگى" ٢به كار مولد در خانه

مىكند كه انسان از طريق كار و در تبادل مادی با طبيعت توليد مىكند و از اين منظر

مىپردازد .اينجا منظور وی كار ريسندگى ،بافندگى ،خياطى و انبارداری است كه

سرمايهی آن از طريق رباخوار و يا سرمايهی تجاری تأمين و در جوار كار خانگى انجام
مىشود .ما اين نمونه از زنان كارگر را در ايران به وفور مشاهده مىكنيم كه از طريق
قالىبافى امرار معاش مىكنند .در حالى كه تجار بازاری هزينه توليد قالى را به عهده

مىگيرند و ابزار كار را در اختيار زنان كارگر مىگذارند ،آنها در جوار خانهداری و

بچهداری قالى مىبافند و پس از پايان كار مزد خود را دريافت مىكنند .نمونهی بعدی

كار راستهدوزی است كه بسياری از زنان كارگر جهت امرار معاش انجام مىدهند .به

اين صورت كه آنها قطعات بريدهی پارچه را از كارخانه مىگيرند و با چرخ خياطى

خود در خانه به هم مىدوزند .از منظر قانون ارزش اين نمونه از كارها مولد محسوب
مىشوند ،زيرا به صورت زمان كار اضافى پرداخت نشده در ارزش افزايى سرمايه سهيم

هستند.

مولد است ،اما نه از منظر سرمايه.

١

بنابراين ماركس با استناد به مفهوم كار مولد و از منظر قانون ارزش است كه به نقد

"كار خانگى" و نقش زنان كارگر در انباشت سرمايه مىپردازد ٢.نخست كار خانگى

است كه به صورت كار مزدی در خدمت طبقهی اعيان و اشراف فئودالى است .برای
نمونه مىتوان از كارگر آشپز ،مستخدم ،جلودار ،راننده ،باغبان ،ماسور ،بادیگارد،
آموزگار موسيقى و زبان ياد كرد .با وجودی كه اين نوع از كار خانگى از طريق كار

مزدی انجام مىشود ،اما ماركس آنرا غير مولد مىشمارد ،زيرا محصول آن نه وارد
چرخهی توليد و نه منجر به سودآوری سرمايه مىشود .وی آنرا همچنين غيرمفيد و

غيرضروری نيز مىشمارد ،زيرا محصول آن نيروی مولد سرمايه را افزايش نمىدهد .به
بيان ديگر ،ما اينجا با يک سری انگل اجتماعى مواجه هستيم كه از طريق رانت و سود

سرمايه كامﻼً مرفه زندگى مىكنند .همين آخوندهای جنايتكار و اختﻼسگران اسﻼمى

مقولهی بعدی كار زنان و كودكان در صنعت بزرگ است كه ماركس به آن مىپردازد.

در ايران نيز از همين قماش هستند كه به تازگى مدعى ژنهای خوب شدهاند و برای

قبﻼً نيروی كار خود را كه ظاهراً مالكش بود ،به كارفرما مىفروخت ،اما اﻻن به دليل

موجوديت طبقهی اعيان و اشراف فئودالى برای جامعه هيچگونه فايدهای ندارد ،در

به اين صورت كه وی با در نظر داشتن سطح كارمزد به اين نتيجه مىرسد كه كارگر
فقر و سيهروزی كه سرمايهدار به وی تحميل كرده است ،مانند يک بردهدار نيروی كار

زن و بچهی خود را در بازار كار حراج مىكند ٣.در اين ارتباط ماركس به شرح زير در
كتاب "سرمايه" نتيجه مىگيرد:

توجيه ثروتمندی و زندگى بر پروای خود تئوری راسيستى نيز مىسازند .از آنجا كه
نتيجه ماركس از ثروت آنها به عنوان "ثروت مختص به عمل مصرف" سخن مىراند

٣

و در كتاب "تئوریهای ارزش اضافى" كار خدماتى برای آنها را به شرح زير غير مولد
مىشمارد:

«منتها آن سؤاستفادهی والدين از توان خشونت خود نيست كه استثمار مستقيم يا

«تعيين مادی كار و از اين رو محصول آن فى نفسه و برای خود با تمايز ميان كار مولد

استثمار سرمايه است كه خشونت والدين را پس از انحﻼل زمينهی مناسب اقتصادی

كارگران مولد هستند ،تا آنجايى كه كار آنها خود را برای صاحب هتل به سرمايه

غيرمستقيم نيروی كار نابالغ را از طريق سرمايه خلق كرد ،بلكه بر عكس ،آن روش

]خانواده[ تبديل به يک سؤاستفاده كرد .اينطور وحشتناک و مشمئزكننده كه اﻵن

انحﻼل ساختار قديمى خانواده در سيستم سرمايهداری ظاهر مىشود ،اينطور صنعت
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٣١٦, ٣٦٣f., ٤٠٥, ٤٨٩f., ٦٢٩,
٦٩٩, ٧٣٣, ٧٧٦
٢
Vgl. ebd., S. ٤٨٥, ٥٣٣
٣
Vgl. ebd., S. ٤١٨

و غير مولد ارتباط ندارد .برای نمونه آشپز و خدمتكار در يک رستوران عمومى،
تبديل مىكند .همين اشخاص به صورت مستخدم ،كارگران غير مولد هستند ،تا آن-
جايى كه من در خدمت آنها سرمايه نمىاندوزم ،بلكه درآمد ]خود را[ خرج مىكنم».

٤

١

Vgl. ebd., S. ١٩٢f., ١٩٦f.
Weiberarbeit, vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٤٢١
٣
Reichtum consumierender Akt
٤
Marx, Karl (١٩٧٤): Theorien … ebd., S. ١٢٩
٢

١٥٨

١٥٧

موجوديت مىكشاند و منجر به سيهروزی و انحﻼل خانواده مىشود .بنابراين نه روابط

بزرگ نه به همان اندازه كمتر با نقش تعيينكننده كه زنان و هر دو جنسيت از

اجتماعى ارتباطى با جنسيت مردانه دارد.

اجتماعى توليد اختصاص مىدهد ،زمينهی نوين اقتصادی را برای يک شكل باﻻتر از

بردهداری در خانواده مستقيماً مربوط به خشونت خود والدين مىشود و نه منشأ طبقات
به بيان ديگر ،ماركس بر خﻼف انگلس متأخر يک اتوماتيسم و يک رابطهی مكانيكى
ميان زيربنا با روبنا برقرار و توجيه نمىكند .انگاری كه چون زنان در صنعت بزرگ كار

مىكنند ،در نتيجه به آزادی نيز رسيدهاند .اگر طبقهی كارگر در كشورهای متمدن و
مدرن صنعتى دستآوردهای قابل مﻼحظهی اجتماعى داشته و نسبتاً به رفاه رسيده

است ،ارتباط مستقيمى با رشد نيروهای مولد و تكامل صنعت بزرگ ندارد .مصداق اين
موضوع را ما به راحتى در تاريخ مبارزات طبقاتى همين كشورها مىيابيم .به اين

صورت كه كارگران تحت تأثير تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس از تضاد ابژكتيو و

نوجوانان و كودكان را آن سوی حوزهی ساختار خانه به روندهای برنامهريزی و
خانواده و مناسبات هر دو جنسيت خلق مىكند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا بر خﻼف انگلس متأخر

نمىگويد كه صنعت بزرگ زنان را آزاد و خانواده را در شكل باﻻتری مرتفع مىسازد.
دقيقاً بر عكس ،ماركس اينجا با استناد به "حركت واقعى" كه سرمايه از درون آن به

وجود مىآيد ،بر آن فقر و سيهروزی انگشت مىگذارد كه سرمايه بر كارگران تحميل و

مردان كارگر را تبديل به بردهدار كرده است .نزد وی صنعت بزرگ تنها زمينهی نوين
اقتصادی را برای يک شكل باﻻتر از خانواده و روابط مرد با زن مهيا مىكند و مابقى

درونذاتى در نظام سرمايهداری آگاه و جهت تحقق اهداف خود متحد و فعال شدند،

جريان مربوط به خودآگاهى كارگران و پراكسيس نبرد طبقاتى مىشود .در حالى كه

اجتماعى دست يافتند كه پر و بال سرمايه را تا اندازهای بستند.

پراكسيس نبرد طبقاتى به كلى بيگانه است ،اما ماركس "حركت واقعى" را مد نظر دارد

اعتصاب و جنگ كردند و به صورت محصول پراكسيس نبرد طبقاتى به آن قوانين

به بيان ديگر ،علت اوضاع موجود در كشورهای متمدن و مدرن صنعتى مستقيماً مربوط

به رشد نيروهای مولد و تكامل صنعت بزرگ نمىشود ،بلكه محصول آگاهى تئوريک
طبقهی كارگر و موفقيت نسبى در پراكسيس نبرد طبقاتى است .از اين منظر وضعيت

جنبش كارگری در ايران نيز به مراتب روشنتر مىشود .اگر ما در ايران هنوز با يک

اتحاديهی سراسری مواجه نيستيم كه قادر به چانه زنى با سرمايه بر سر سطح كارمزد
كارگران و طول روزانهی كار باشد ،علت آنرا بايد در ضعف آگاهى تئوريک فعاﻻن
جنبش كارگری جهت دخل و تصرف در پراكسيس نبرد طبقاتى جستجو كنيم .نتيجهی

اين ناتوانى وضعيت زندگى واقعى كارگران در كشور است .بسياری از زنان متأهل در

ايران از فرط فقر ،بيكاری و مغروضيت به تن فروشى كشيده شدهاند .در جوار تن
فروشى خيابانى ،تن فروشى شرعى نيز وجود دارد كه به صورت صيقهی اسﻼمى جاری

مىشود .نوع متعارف تن فروشى همين ازدواجهای سنتى است كه از طريق مهريهی باﻻ
جاری مىشوند .بنا به گفتهی سخنگوی قوهی قضائيهی جمهوری اسﻼمى بسياری از

مردان متأهل به دليل نپرداختن مهريهی زنان خود به زندان افتادهاند .ما اينجا با

انگلس متأخر معطوف به "حركت ماده" و دچار جابجايى سوژه با ابژه و در نتيجه با
و اينجا انسان سوژهی فعال و آگاه محسوب مىشود .بنابراين نزد ماركس سوژهی
دگرگونى خود زنان كارگر هستند كه در جنبش فمينيستى و سوسياليستى به خودآگاهى
مىرسند و بنا بر زمينهی نوين اقتصادی و در پراكسيس سياسى با مردساﻻری تصفيه
حساب مىكنند .يعنى رهايى از نظام مردساﻻری محصول توسعهی زيربنا و يک حركت

ابژكتيو نيست ،بلكه محصول مبارزهی آگاهانهی خود زنان و در نتيجه سوبژكتيو است.

افزون بر اينها ،ماركس بر خﻼف انگلس متأخر نمىگويد كه در خانواده مرد بورژوا و

زن پرولتاريا است .به نظر وی هر دو پرولتاريا هستند .از منظر ماترياليسم تاريخى ـ

ديالكتيكى ماركس منشأ طبقات اجتماعى "تقسيم كار واقعى" ،يعنى تقسيم كار فكری از
كار يدی و تكامل دين ،فلسفه و ايدئولوژی است كه حق مالكيت خصوصى و روش

استثمار سرمايه را توجيه مىكنند .به بيان ديگر ،علت خشونت والدين بر كودكان و

مناسبات رايج بردهداری در خانوادهی كارگران صنعت بزرگ است كه تحت قانون

ارزش و از منظر ارزش افزايى سرمايه كارمزد كارگران را به زير خط فقر و حداقل
Ebd., S. ٥١٤

١

١٦٠

١٥٩

خرج پول بيشتر مطابقت دارد .از اين بابت ،هزينهی توليد در خانوادهی كارگران رشد

سقوط اخﻼقى و فرهنگى در جامعه مواجه هستيم و همانگونه كه خوانندهی نقاد

كرده و با درآمد بيشتر آن همسان مىشود».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،كار خانگى شكل كاﻻئى ندارد و به عنوان
كار مشخص مستقيماً استثمار و منجر به ارزش افزايى سرمايه نمىشود .اما كار خانگى

بنا بر قانون ارزش كار مفيد و ضروری است كه البته غير مستقيم از طريق سرمايه
مصادره مىشود .به اين صورت كه كار خانگى ارزش مصرف توليد مىكند كه به غير

از اين ،جهت بازسازی نيروی كار بايد از طريق كار مزد كارگران از بازار كاﻻها
خريداری شود .به بيان ديگر ،انسان مىتواند در خانه مربا و ترشى درست و خياطى

كند و يا اينكه بايد اين محصوﻻت را در بازار بخرد .انسان مىتواند در خانه آشپزی

مﻼحظه مىكند ،خﻼف نظريات مثبتگرای انگلس متأخر را در واقعيت مىيابيم ،زيرا

با وجود گذشت زمان و سپری شدن روند تاريخ نه خانواده به درجهی باﻻتری صعود

كرده و نه موضوع مردساﻻری در كشور حل و فصل شده است.

نوع آخری از كار زنان كه ماركس به نقد آن مىپردازد ،كارخانگى است كه مختص به
بازسازی نيروی كار مىشود .برای نمونه مىتوان از خريد خانگى ،آشپزی ،نظافت،

رختشوری ،بچهداری ،پرستاری از سالمندان ،خياطى ،بافتنى و غيره ياد كرد .بنا بر قانون

ارزش كار خانگى مولد نيست ،زيرا شكل كاﻻئى ندارد و از اين رو ،مستقيماً منجر به

ارزش افزايى سرمايه نمىشود .بنابراين ما اينجا نه با كار مجرد ،بلكه با كار مشخص

كند و يا اينكه بايد غذا سفارش دهد و يا در رستوران غذا بخورد و پول آنرا نيز

مواجه هستيم كه البته از منظر قانون ارزش كار مفيد و ضروری محسوب مىشود ،زيرا

به مهد كودک و خانهی سالمندان تحويل دهد و هزينهی پرستاری از آنها را نيز

رابطه با بحران پنبه در آمريكا به شرح زير در كتاب "سرمايه" به نقد كار خانگى مى-

بپردازد .انسان مىتواند از بچهها و سالمندان در خانه پرستاری كند و يا اينكه آنها را
متحمل شود .بنابراين تفاوت بازتوليد نيروی كار از طريق كار خانگى )كار مشخص( با

كار مزدی )كار مجرد( فقط در اين است كه كار خانگى پرداخت نمىشود و از اين رو،

بازسازی نيروی كار را ارزانتر مىسازد .پيداست كه تحت شرايط موجود و بنا بر توازن
قوای طبقاتى ،سرمايهدار نيز قادر است كه كارمزد كمتری را به كارگران بپردازد و كار
مفيد ،ضروری و پرداخت نشدهی خانگى را به صورت سود سرمايه مصادره كند .به

بيان ديگر ،ماركس اينجا بر خﻼف انگلس متأخر نمىگويد كه در خانواده مرد بورژوا و
زن پرولتاريا است و اين مرد است كه نيروی كار زن را از طريق كار خانگى استثمار
مىكند.

در بازتوليد نيروی كار نقش دارد .ماركس با استناد به گزارش ادوارد اسميت و در

پردازد:

«از نظر بهداشتى ،بحران به غير از تبعيد كارگران از فضای كارخانه ،فوايد زياد ديگری

داشت .زنان كارگر به اندازهی كافى وقت يافتند كه به بچههای خود شير دهند ،به
جای اينكه آنها را با مواد شيميايى مسموم كنند .آنها وقت آنرا نيز يافتند كه
آشپزی بياموزند .متأسفانه اين هنر آشپزی در يک زمانى به وجود آمد كه آنها چيزی

برای خوردن نداشتند .اما انسان مشاهده مىكند كه سرمايه چگونه كار خانوادگى را كه
برای مصرف ضروری است ،جهت ارزش افزايى خويش مصادره مىكند (...) .از آنجا
كه وظايف حتمى خانواده مانند :مواظبت و شيردادن به بچهها و غيره نمىتوانند كامﻼً

اينجا بﻼفاصله پرسشهای متعددی طرح مىشوند .به اين صورت كه با كار خانگى كه

حذف شوند ،مادران خانواده كه از طريق سرمايه مصادره شدهاند ،مجبور هستند كه كم

متافيزيكى انگلس متأخر شد و به اميد آزادی زن و انحﻼل خانواده چشم به رشد

مانند :خياطى ،وصله و پينه كردن و غيره را تأمين مىكنند ،مجبور هستند كه آنها را

البته از طريق سرمايهدار مصادره مىشود ،چه بايد كرد؟ آيا بايد گرفتار "ماترياليسم"
نيروهای مولد و تأسيس صنعت بزرگ دوخت و يا اينكه ممكن است كه ارزش كار
خانگى را تخمين زد و مقدار آنرا تبديل به موضوع پراكسيس نبرد طبقاتى كرد؟ به
Ebd., S. ٤١٥f., Fn. ١٢٠, ١٢١
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و بيش كارهای مفيد را در وقت فراغت انجام دهند .آن كارگرانى كه مصرف خانواده
از طريق خريد كاﻻهای آماده جايگزين كنند .بنابراين صرف جويى در كار خانگى با

١٦٢

١٦١

پرداخت نشدهی خانگى را به صورت ميانگين مناسبات اجتماعى تخمين زد و آن را

اين معنى كه افكار عمومى كارگران را با اين موضوع آشنا ساخت كه كار خانگى

تبديل به موضوع پراكسيس نبرد طبقاتى كرد.

نتيجه:
موضوع اين نوشته تأكيد بر دو نكته است .اول اينكه مسبب بحران "اپوزيسيون چپ"

و انحطاط جنبش كمونيستى همين "ماترياليسم" متافيزيكى است كه انگلس متأخر در
تناقض با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده است .به اين صورت كه

وی با جايگزينى "حركت ماده" به جای "حركت ايدهی" هگل به اصطﻼح قانون
جهانشمول و ابژكتيو "ماترياليسم ديالكتيكى" را كشف كرده است .محصول اين خطای

فلسفى همسانى قوانين طبيعت ناب ،يعنى داروينيسم با قوانين طبيعى جامعهی انسانى

است .ما اينجا با يک اتوماتيسم و با يک رابطهی مكانيكى ميان زيربنا با روبنا را مواجه

هستيم كه هيچ اثری از آن در واقعيت مشاهده نمىشود .از آنجا كه "ماترياليسم
ديالكتيكى" انگلس متأخر در پيروی از فلسفهی ايدهآليستى هگل دچار جابجايى سوژهی

با ابژه و آپريوريسم مىشود و با سوژهزدايى از "حركت واقعى" به نتايج دترمينيستى و
مثبتگرا از روند تاريخ مىرسد ،در نتيجه وی عمﻼً تبديل به نظريهپرداز بورژوازی و

نظام سرمايهداری مىشود .محصول اين شيوهی تفكر دينى ،ازخودبيگانگى با پراكسيس

نبرد طبقاتى است كه منجر به گسست جنبش كمونيستى از جنبش كارگری مىشود و
كليت "اپوزيسيون چپ" را به ورطهی انحطاط و انفعال مىكشد .به بيان ديگر ،اگر

جريانهای ماركسيست ـ لنينيست از ايدئولوژی شكست خوردهی خود درس عبرت
نگيرند و معطوف به پراكسيس نبرد طبقاتى نشوند ،بدون ترديد نه تنها يک نقش

مؤثری را در سرنگونى نظام جمهوری اسﻼمى بازی نمىكنند ،بلكه در بدترين شرايط
ممكنه پراكسيس فاشيسم را نيز در ايران تجربه خواهند كرد

نكتهی بعدی مربوط به نقش زنان كارگر و كار خانگى در انباشت سرمايه مىشود كه

به دليل اين دوگانگى كذب كه انگلس متأخر به وجود آورده ،منجر به خلط تئوری

همسران آنها از طريق سرمايه مصادره مىشود .البته خود ماركس به اين مسئله
مستقيماً نمىپردازد .اما وی در كتاب "سرمايه" ابزار آنرا با استناد به قانون ارزش در

اختيار ما مىگذارد .به اين صورت كه وی اينجا ميان "شكل برابرها" با "شكل نسبى

ارزش" تميز مىدهد .در حالى كه "شكل برابرها" مختص به كار مجرد مىشود و ارزش

مبادلهی كاﻻها را با يکديگر برقرار مىسازد" ،شكل نسبى ارزش" مربوط به رابطهی

ارزش مصرف ،يعنى رابطهی كار مشخص با ارزش مىشود ١.وجه مشترک تمامى اين
كارهای متنوع ،كار انسانى است و از اين بابت ،آنها را قابل مقايسه مىكند كه البته

ارزش آنها را مىتوان با استناد به كتاب "سرمايه" به شرح زير تخمين زد:

«همين كه برای نمونه دامن به صورت چيز با ارزش با پارچه مساوی برقرار شود ،آن

مقدار كاری كه در دامن به كار رفته با آن مقدار كاری كه در پارچه به كار رفته است،

برابر مىگردد .اﻵن خياطى كه دامن را مىدوزد ،البته نسبت به پارچهبافى كه پارچه را
مىبافد ،انواع متفاوت از كار مشخص را انجام مىدهند .اما مساوی كردن خياطى با

پارچهبافى در واقعيت آنرا بر هر دو از كارهای واقعى مساوی] ،يعنى[ بر خصلت

مشترک آنها از كار انسانى تقليل مىدهد .پس از اين بيراهه گفته مىشود كه پارچه-

بافى تا آنجايى كه ارزش مىبافد ،هيچ عﻼمت اختﻼفى از خياطى ندارد ،بنابراين كار
انسانى مجرد است».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس از طريق "شكل نسبى ارزش" كه
خودش به آن بيراهه مىگويد ،كار مشخص را با كار مجرد قابل مقايسه و ارزش آنرا
قابل تخمين مىكند .اينجا ديگر تفاوتى ميان ارزش مصرف با ارزش مبادله مشاهده

نمىشود ،زيرا هر دوی آنها محصول كار انسانى هستند و بنا بر "زمان كار اجتماعاً

ﻻزم" مقايسه و ارزش آنها سنجيده مىشود .به بيان ديگر ،با رجوع به مقولهی "شكل

نسبى ارزش" و با استناد به پژوهشهای ميدانى مىتوان ارزش كار مفيد ،ضروری و

انتقادی و انقﻼبى ماركس شده است .انگاری كه در خانواده مرد بورژوا و زن پرولتاريا

است و مرد از طريق كار خانگى نيروی كار زن را استثمار مىكند .همانگونه كه اينجا
مستند و مستدل شد ،ماركس اصوﻻً يک چنين نظرياتى را نداشت .به نظر وی اعضای

Vgl. ebd., S. ٦٣f.
Ebd., S. ٦٥
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خانوادهی كارگری همگى پرولتاريا هستند و محصول كار آنها را سرمايه يا در حوزهی

 هدف اصلى اين.توليد مستقيماً و يا در حوزهی بازتوليد غير مستقيم مصادره مىكند

 ضروری و،نوشته نيز همين است كه از اين دوگانگى كذب فراروی و كار مفيد
 پيداست كه اينجا سوژه.پرداختنشدهی خانگى را تبديل به موضوع نبرد طبقاتى كند
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سوی اقتصاد بازار آزاد و سيستم سياسى پارلمانى سمت گرفته بودند .از آنجا كه روش
تطبيقى از يک متد بررسى "ارزشمند" ١پيروی مىكند و موضوع تحقيق آن ارزيابى

گسست و گذار از اوضاع موجود به سوی يک هدف معين است ،در نتيجه اين جريان
در اواخر كار اين مجمع به شوخى و تمسخر معروف به نمايندگى از "تئوری ترانزيت"

٢

مصداق و اعتبار تئوری دگرديسى ـ روندهای دگرديسى به سوی
"جمهوری اسﻼمى ايران"

شد .به اين صورت كه محقق با استفاده از روش تطبيقى ظواهر ابژهی تحقيق را با

اهداف ارزشمند مقايسه مىكند و از تشابهات و يا تناقضهای آنها به يک شناخت

١

مىرسد كه سپس آنرا در "دگرديسى موفق" يا "دگرديسى ناموفق" تميز مىدهد.

پيداست كه اينجا "تئوری ترانزيت" به جای "تئوری دگرديسى" ٣به افكار عمومى

موضوع اين مقاله تشريح روش شناختشناسى و معرفى برخى از نتايج رسالهی دكترای

از آنجا كه روش بررسى تطبيقى نسبت به ماهيت متضاد و كليت تاريخى و فرهنگى

انجاميد و دفاع از آن در همين سال در دانشگاه آزاد برلين )رشتهی علوم سياسى( با

محققان رشتهی جامعهشناسى عرضه مىشود.

٤

من است كه تحقيقات و تدوين آن از سال  ١٩٩٤تا سال  ١٩٩٩ميﻼدی به طول

يک جامعهی مشخص بى اعتنا مىماند ،در نتيجه نه تنها ارزشمند ،بلكه "تقليلگرا" ٥نيز

است و از اين بابت ،پيداست كه مشكﻼت بسيار زيادی را در روند شناختشناسى به

وجود مىآورد .به اين صورت كه محقق جهت تحقق عﻼقه و اثبات نظرياتش ،تفاوتها

و يا تشابهات ظاهری را برجسته و يا حاشيهای مىكند .به بيان ديگر ،ابژهی تحليل پس
از پايان تحقيقات تبديل به محصول فعاليت فكری محقق و به كلى با حركت واقعى

جامعهی طبقاتى ازخودبيگانه مىشود .پيداست كه اينجا نطفهی بررسىهای متفاوت و
متناقض از يک ابژهی تحليلى مشخص گذاشته شده است.

روش بررسى تطبيقى به جامعهشناسى دينى ماكس وبر منسوب مىشود .به اين صورت

كه وی برای اثبات عوامل سوبژكتيو سرمايهداری مدرن ،ظواهر شيوهی زندگى فرقه-
های پروتستان و از جمله كلوينيسم را با اديان ديگر مقايسه مىكند و با استناد به

تفاوتهای آنها ،موجوديت سرمايهداری مدرن را به ظهور اخﻼق پروتستانى نسبت
مىدهد .منتها وبر در رابطه با تحليل خود از اسﻼم به بنبست مىرسد .به اين معنى كه
١

Normativ
Transitionstheorie
٣
Transformationstheorie
٤
Vgl. Altvater, Elmar (٢٠٠٠): Vorwort, in: Feridony, Farshid (٢٠٠٠):
Transformationsprozesse …. ebd. S. ٨f.
٥
Reduktionismus
٢

موفقيت انجام شد .آن در سال بعد با عنوان "روندهای دگرديسى در يک جمهوری

اسﻼمى" در رديف كتابهای "تحصيﻼت خاورزمين مدرن و اسﻼمى" از طريق

انتشارات "كتاب عربى" چاپ شد .موضوع اين كتاب نقد اقتصاد سياسى ،فرهنگى و
٢

اجتماعى از شرايط تشكيل و تداوم نظام جمهوری اسﻼمى در ايران است .متدولوژی و
نتايج اين كتاب در جلسات مجمع تحقيقاتى "روندهای دگرديسى در يک جهان از
٣

درون وابسته" كه از اكتبر  ١٩٩٣تا فوريهی  ١٩٩٩ميﻼدی توسط پروفسورهای
دانشگاه علوم سياسى برلين و از جمله :المار الت فاتر ،اولريش آلبرشت ،مانفرد نيتچ و
هاينر گانسمن اداره مىشد ،به بحث گذاشته شدند.

از همان بدو تأسيس اين مجمع يک جريان به خصوص بر گفتمانها محققان آن مسلط

شد كه از روش بررسى تطبيقى پيروی مىكرد .موضوع اصلى اين جريان بررسى

دگرديسى كشورهای اروپای شرقى بود كه پس از فروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" به
١

من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "اسﻼمگرايى و توتاليتاريسم در ايران" كه از طريق "پژوهش
جنبشهای اجتماعى ايران" در تاريخ  ٥فوريه  ٢٠١٢در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.
٢
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen
Republik“ - Ökonomische, politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und
Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen Republik Iran“, Berlin
٣
Forschungskolloquium zum FGS „Transformationsprozesse in einer interdependenten
“Welt
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طريق تطبيق وجوه مشابه از پديدههايى كه تاريخ و فرهنگ مختص به خود را دارند ،به

اسﻼم با پرهيزگری اصوﻻً بيگانه نيست و به غير از مسئلهی چند همسری شباهتهای

يک شناخت مشابه مىرسند .وجه مشترک بررسى تطبيقى هم در شكل وبری آن و هم

بسيار زيادی با كلوينيسم دارد .در حالى كه بنا بر فرضيهی ماكس وبر سرمايهداری

بررسى ماهيت متضاد جامعه صرف نظر و جهت اثبات فرضيه خويش تناقضات و يا

انحطاط كامل مواجه بودند .اينجا تئوری ماكس وبر در تناقض با پراكسيس قرار مى-

در شكل نمايندگان تئوری توتاليتاريسم ،تقليلگرايى است .به اين معنى كه محقق از
تشابهات ظاهری را مقايسه ،تشريح و تبديل به مصداق شناخت خود مىكند .پيداست

كه تقليلگرايى برای رسيدن محقق به عﻼقهی خويش بسيار سازنده است .منتها در اين
معركه شناخت به صورت عريان قربانى عﻼقهی محقق مىگردد .پيداست كه اينجا

انحراف از شناخت ،سيستماتيک فعال مىشود .به اين صورت كه محقق جهت تحقق
عﻼقهی خود از يک سو ،منابع به خصوصى را در نظر مىگيرد و جهت مصداق تحليل
خود تنها به آنها استناد مىكند و از سوی ديگر ،از روشهای تحليلى ارزشمند و

تقليلگرا مانند بررسى تطبيقى سود مىبرد كه البته به دليل سادگىاش بسيار عامهپسند

است.

ما نقد اين نمونه از شناختشناسىهای ارزشمند ،تقليلگرا و ناجور را در اثر يورگن

هابرماس با عنوان "شناخت و عﻼقه" مىيابيم .به اين صورت كه وی در بررسى و نقد
تئوریهای شناختشناسى مدعى مىشود كه در روند تحليل "عﻼقه" قبل از "شناخت"

مدرن فرايند خردگرايى پروتستانى است ،ليكن كشورهای مسلماننشين در اين دوران با
گيرد ،زيرا ظواهر مشابهی اسﻼم با كلوينيسم عواقب بسيار متفاوتى را در روند تاريخ به

وجود آوردهاند .از اين منظر ،پرده از تقليلگرايى جامعهشناسى دينى ماكس وبر بر

داشته مىشود و به نظر مىرسد كه وی نيز به حدود بررسى تطبيقى خود پى برده

است .مصداق اين موضوع را مىتوان در نامهای يافت كه ماكس وبر به ناشر آثارش،
پاول زيبک در دسامبر  ١٩١٣ميﻼدی نوشت .وبر در اين نامه از پايان يک مجموعهی
تحقيقاتى گزارش مىدهد كه به صورت يک تئوری بسته و پخته در آمده و در آينده

سرمشق محققان ديگر خواهد شد .وی در اين ارتباط از بررسى دين اسﻼم نيز سخن
مىگويد .منتها وبر مقايسهی تطبيقى پروتستانتيسم با اسﻼم را برای زيبک نمىفرستد و

همسرش ماريانه وبر و همچنين ادوارد بامگارتن كه وارث آثار وی شدند و پس از
وفاتش بسياری از آنها را منتشر كردند ،اقدام به اين كار نكردند.

١

به احتمال زياد ماكس وبر جهت نجات كليت تحقيقات خود بخش اسﻼم آنرا از

مستقر شده است .به اين معنى كه هر محققى در روند تحليلش تنها به آن نوع از

آثارش حذف و نابود كرده است .با تمامى اين وجود روش بررسى تطبيقى وی يک

به انواع تئوریهای ادغام اجتماعى رجوع مىكند .به اين عبارت كه انسانها در دوران

از "تئوری سيستم" به نمايندگى تالكوت پرسون و نيكوﻻس لوهمن ياد كرد كه تحت

مىدهد .اينجا منظور وی همان تفاوتهای مختص انسانى و تجربيات خانوادگى،

بررسى تطبيقى مربوط به تئوری توتاليتاريسم مىشود كه نزد جريانهای راست و

شناخت و نتايج دست مىيابد كه به آنها عﻼقه دارد .وی جهت مصداق نظريهی خود

طفوليت و نوجوانى با يک سری تجربيات مواجه مىشوند كه عﻼقهی آنها را شكل
اجتماعى ،طبقاتى ،جنسيتى و نژادی هستند كه انگيزههای محقق را متأثر و نتايج تحليل

وی را از پيش معين مىكنند .بنابراين هابرماس نتيجه مىگيرد كه هيچ تحليلى نمى-

تواند مدعى شناخت از واقعيت ابژكتيو شود.

١

اينجا بﻼفاصله پرسش به وجود مىآيد كه جامعه چگونه به يک شناخت متعهدكننده

دست مىيابد و چگونه واقعيت را مىفهمد و فعال مىشود؟ ما پاسخ اين پرسش را در
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main

١

تأثير قابل مﻼحظه بر جامعهشناسى كشورهای مدرن غربى گذاشته است .از جمله بايد
تأثير "منطق هدفمند" از آثار ماكس وبر متكامل شده است .يكى ديگر از شعبههای
ليبرال از يک محبوبيت ممتاز برخوردار است .به اين صورت كه نمايندگان آن جهت

اثبات فرضيهی خود نه تفاوتها ،بلكه تشابهات را مقايسه مىكنند .به اين معنى كه از
١

)Vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.
Johannes Winkelmann, Tübingen, und
مقابسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣مدرنيسم ،امت اسﻼمى و جنبش هاى اجتماعى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
اول ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين ،و
مقابسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩اسﻼم و سياست توسعهى اقتصادى در ايران  -نقدى بر جامعهشناسى دينى
ماكس وبر ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،صفحهی  ٣ادامه ،برلين

١٧٢

١٧١

كه به اين نهاد يک قدرت فوقالعاده مىبخشد .به اين معنى كه ولى فقيه نه تنها

اثر دو جلدی هابرماس با عنوان "تئوری كنش ارتباطى" مىيابيم .به اين صورت كه وی

فرماندهی كل قوا محسوب مىشود ،بلكه  ٦تن از اعضای شواری نگهبان و رئيس قوهی

با استناد به مفهوم "خرد ارتباطى" مدعى مىشود كه در جوامع مدرن واقعيت از طريق

يک شكل ساختاری به خود مىگيرد .در رأس اين ساختار رئيس جمهور قرار دارد كه

انترسوبژكتيو به اين معنى است كه فعاليت سوژه با رجوع به خرد سوژه قابل درک و

قضائيه را نيز معين مىكند .دوم ،وجه دنيوی دولت است كه از طريق انتخابات ظاهری

بنا بر اصول  ١١٤تا  ١١٧قانون اساسى و البته پس از تأييد شورای نگهبان ظاهراً از

ارتباط گفتمانى به وجود مىآيد و تبديل به فعاليت انترسوبژكتو مىشود .اينجا فعاليت

پيگيری است .پرسش بعدی در ارتباط با خرد سوژه مطرح مىشود كه به گفتهی

طريق ملت انتخاب مىشود .به همين منوال ،مىتوان از مجلس شواری اسﻼمى ياد كرد

هابرماس از طريق نقد ،گفتمان خردگرا و بازتابيافته به وجود مىآيد كه البته مشروط

ظاهراً از طريق ملت انتخاب مىشوند .افزون بر اينها ،قانون اساسى تشكيل نهادهايى را

كسى بايد قابل نقد باشد .به اين ترتيب ،هابرماس نتيجه مىگيرد كه تحت اين شرايط،

كه نمايندگان آن پس از تأييد شورای نگهبان و بنا بر اصول  ٦٢تا  ٦٤قانون اساسى
موجه مىكند كه تركيبى از وجوه دينى ـ انتصابى و دنيوی ـ انتخابى دارند .از جمله بايد

از شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام ياد كرد .برای نمونه بنا بر اصل  ٩١قانون

اساسى شش تن از اعضای شورای نگهبان از طريق وﻻيت فقيه و شش تن ديگر از
طريق مجلس شواری اسﻼمى معين مىشوند .به همين منوال شورای مصلحت نظام بنا

بر اصل  ١١٢متمم قانون اساسى هم اعضای دينى ـ انتصابى و هم اعضای دنيوی ـ

انتخابى را در بر مىگيرد.

١

به دو اصل است .اول اينكه ،از گفتگو بايد قدرت زدايى شود و دوم اينكه ،ادعای هر
واقعيت به صورت گفتمان خردگرا در افكار عمومى جوامع مدرن بازتاب مىيابد و
فعاليت سوبژكتيو ،روند جامعه و سمت و سوی تاريخ را معين مىكند.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،موضوع نقد اقتصاد سياسى ،فرهنگى و
اجتماعى از شرايط تشكيل و تداوم نظام جمهوری اسﻼمى ايران از همان آغاز تحقيق با
مشكﻼت متعدد و بسيار پيچيدهی شناختشناسى مواجه بود .به خصوص به اين دليل،

كه نظام جمهوری اسﻼمى در مقايسه با "نظامهای پساسوسياليستى" در اروپای شرقى

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تركيب ساختاری بسيار

بسيار متفاوت و پيچيدهتر بود ،زيرا از يک سو ،يک تاريخ فرهنگى ديگری را يدک مى-

ظاهری بخش اعظم قوای متقابل خود را به انفعال مىكشد .بنابراين مسئلهی اساسى از

صنعتى معين نكرده بود .پيداست كه با وجود اين شواهد ابژكتيو ،بررسى تطبيقى و

پيچيده مواجه هستيم كه به يک مشروعيت دينى دست مىيابد و از طريق انتخابات

همان آغاز تحقيقات برای من به اين صورت مطرح شد كه چگونه و با كدام متدولوژی
مىتوان به نقد شرايط تشكيل و تداوم جمهوری اسﻼمى ايران پرداخت و چگونه مىتوان

از اين تحقيقات به يک شناخت متعهدكننده دست يافت كه بنا بر "خرد ارتباطى" قانع

كننده و قابل دفاع باشد و از كشمكشهای تئوريک نيز سرفراز بيرون بيايد؟ پيداست
كه موضوع تحقيقات من تحت تأثير فضای سياسى آن دوران نيز قرار داشت .به اين

صورت كه دو جريان متفاوت سياسى دشمنانه در برابر يکديگر صفآرائى كرده

بودند .در يک طرف ،هواداران اصﻼحات بودند كه به انتخابات و دگرگونى در هيئت
حاكمهی نظام توهم داشتند .در طرف ديگر ،هواداران سرنگونى قرار گرفته بودند كه

كشيد و از سوی ديگر ،معيار و هدف نهايى خود را در انطباق با كشورهای مدرن

استفاده از "تئوری ترانزيت" نيز برای من منتفى شد.

ما مصداق اين موضوع را در قانون اساسى جمهوری اسﻼمى ايران مىيابيم كه هدف

دولت را تشكيل "امت اسﻼمى" مىخواند و از تركيب دو وجه كامﻼً متفاوت و متناقض
متكامل شده است .اول ،وجه دينى دولت است كه از طريق انتصاب يک شكل

ساختاری به خود مىگيرد .در صدر اين ساختار نهاد وﻻيت مطلقهی فقيه قرار گرفته
است كه بنا بر اصل  ٥٧قانون اساسى در دوران غيبت امام دوازدهم ،رهبری امت
اسﻼمى را به عهده دارد .وظايف اين نهاد در اصل  ١١٠قانون اساسى معين شده است
١

Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse …. ebd. S. ٣٥٢f., ٤١٣f.

١

Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨١): Theorie des Kommunikativen Handelns, Bd. I und II,
Frankfurt am Main

١٧٤

١٧٣

متضاد صرف نظر كرده و كار خويش را به تشريح و توجيه اشكال ظاهری جامعهی

امكان هرگونه دگرگونى در كشور را انكار مىكردند و برخى از آنها با استناد به تئوری

بيان ديگر ،ماركس اصوﻻً هر گونه تحليلى را كه ماهيت متضاد را از شكل ظاهری آن

اسﻼمى را داشتند .وجه مشترک اين دو جريان روش بررسى تطبيقى آنها است كه

طبقاتى و اقتصاد سياسى خﻼصه مىكنند و در توهم خود به شناخت دست مىيابند .به
مجزا مىسازد و از بررسى كليت ديالكتيكى يک پديده صرف نظر مىكند ،غير

تحقيقاتى ،ايدئولوژيک و عاميانه مىشمارد .نزد وی اصوﻻً نيازی به علم نيست ،اگر

ظاهر يک پديده با ماهيت آن يكسان باشد.

به اين ترتيب ،ماركس به يک كليت ديالكتيكى دست مىيابد كه از آن به عنوان

"حركت واقعى" نيز ياد مىكند .بنابراين وی بر خﻼف روش بررسى تطبيقى نه ماهيت

توتاليتاريسم از دولتهای امپرياليستى درخواست دخالت نظامى و سرنگونى جمهوری
منجر به شناخت ارزشمند ،تقليلگرا و ناجورشان از جمهوری اسﻼمى مىشد .در حالى
كه هواداران اصﻼحات نهادهای انتخابى نظام را به سيستم پارلمانى كشورهای مدرن

سرمايهداری تشبيه مىكردند ،هواداران سرنگونى ،نظام جمهوری اسﻼمى را فاشيسم
مذهبى مىخواندند.

بنابراين من جهت ممانعت از اين شناختها و اين اهداف سياسى ناجور متمايل به

پديده را از شكل ظاهری آن مجزا مىسازد و نه به توجيه و تشريح ظواهر جامعهی

مفهوم "كليت" در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس شدم و نقد دولت را

به اين صورت كه ماركس از فرضيههای تشكيل جامعهی بورژوايى عزيمت مىكند و

از بررسى تطبيقى به مراتب پر مدعاتر و پيچيدهتر است كه ما مصداق آنرا در جلد

طبقاتى مىپردازد .روش تحقيق وی نقد درونذاتى از كليت ابعاد متضاد اجتماعى است.

با استناد به پراكسيس )جهان موضوعيتيافته( آگاهى تئوريک آنرا مانند :دين ،فلسفه،

حق ،ايدئولوژی و اقتصادی سياسى به بند نقد درونذاتى مىكشد و سرانجام

نظريهپردازان حاكميت بورژوايى را با عواقب فرضيههايشان ،يعنى با بحرانهای
اقتصادی ،نابودی محيط زيست ،سيهروزی پرولتاريا و نبرد طبقاتى مواجه مىكند .افزون

بر اينها ،روش نقد درونذاتى ماركس ،نفىكننده است .به اين معنى كه وی انگيزهی

منطقى ساختن ،بهبود نظام سرمايهداری و تكامل علم عبور از بحرانهای آنرا ندارد،

زيرا حق مالكيت خصوصى ،اعتبار قانون ارزش و بردگى كار مزدی را در تضاد با
طبيعت انسان آزاد مىشمارد .به بيان ديگر ،روش نقد درونذاتى و نفىكننده برای
ماركس ابزار تحليل جهت تكامل يک چشمانداز واقعى و فراروی از "اوضاع موجود"

)قلمرو ضرورت( به سوی "اوضاع مطلوب" )قلمرو آزادی( است كه البته پس از توفيق

يک انقﻼب اجتماعى از طريق "همكاری آزاد كارگران" تشكيل و اداره مىشود .اينجا

ماركس از ديالكتيک به صورت استراتژى تحليل جهت تكامل و تشريح مقولهها در

روند حركت خودشان استفاده مىكند .بنابراين ما نزد وی از يک طرف ،با يک "حركت

واقعى" به عنوان ابژهی تحليل و از طرف ديگر ،با يک متدولوژی تحليل مواجه هستيم

كه هر دو در حركت هستند .به اين معنى كه وی مقولههای غيرمستقل با هويتهای

متضاد و درونذاتى را در برابر يکديگر قرار مىدهد كه موجوديت مشخص و ارتباط

به صورت يک پديدهی فلسفى و تاريخى در نظر گرفتم .پيداست كه اين روش تحليل
سوم "سرمايه" به شرح زير مىيابيم:

«اقتصاد عاميانه در واقعيت كار ديگری نمىكند ،به غير از اينكه تصورات عوامل توليد

را كه درگير مناسبات توليد بورژوايى هستند ،به صورت اعتقاد تفسير ،منظم و قابل

دفاع مىسازد .بنابراين اين نبايد ما را متعجب كند كه ]اقتصاد عاميانه ،يعنى[ شكل
ظاهری ازخودبيگانهی مناسبات اقتصادی ،اين بديهيات منفور و تضادهای تمام عيار را

همراه دارد ـ و تمامى دانش بى مورد خواهد بود ،اگر كه شكل ظاهری و ماهيت چيزها

بدون واسطه منطبق باشند ـ اگر اينجا اقتصاد عاميانه خود را كامﻼً نزد خويش
احساس مىكند و هر چه بيشتر روابط درونى مناسبات پوشيدهتر است ،به همان اندازه

اين مناسبات مسلمتر به نظرش مىآيد ،زيرا با تصور عاميانه خودمانى است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا نقد روش بررسى تطبيقى
را قبل از اينكه ماكس وبر آنرا متكامل كند ،مهيا كرده است .اينجا فقط كافى است
كه مفهوم "جامعهشناسى عاميانه" جايگزين مفهوم "اقتصاد عاميانه" شود ،زيرا روش

شناختشناسى آنها كامﻼً مشابه است .به اين صورت كه هر دو از بررسى ماهيت
١

Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: MEW,
Bd. ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٢٥

١٧٦

١٧٥

صورت نيز بحران ايدئولوژيک منجر به پراكسيس نبرد طبقانى و اختﻼل در نظم موجود

متقابل آنها را در روند تكوين خودشان كشف كند .به اين ترتيب ،روشن مىشود كه

آگاهى از تضاد منجر به حركت واقعى جامعه و تشكيل تاريخ مىشوند.

همديگر نيز محسوب مىشوند و در نتيجه كليت مناسبات متضاد و ماديتيافتهى

مىشود .از اين پس ،تضادهای درونذاتى جامعهی بورژوايى بروز مىكنند و تحت تأثير

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با محصول برنامهی تحقيقاتى
ماركس به صورت تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى آشنا مىشويم .به اين صورت

چرا مقولهها با وجودی كه در تضاد درونذاتى با يکديگر هستند ،ليكن ﻻزم و ملزوم

جامعهى بورژوايى را مىسازند.

بنابراين ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نه تنها از اشكال ظاهری اقتصاد ملى

كه وی با استفاده از نقد درونذاتى و نفىكننده از يک سو ،نقش واسطهها را افشا مى-

)اسميت ،ريكاردو و  ،(...بلكه از فلسفهی ايدهآليستى آلمانى )كانت ،هگل ،فويرباخ و (...

عريان مىكند .به اين ترتيب ،ماركس موفق مىشود كه از يک واقعيت مشخص كه

برای نمونه هگل در يک حركت فكری و از طريق ديالكتيک مقولههای متضاد را به

سازد و از سوی ديگر ،ماهيت متضاد جامعهی بورژوايى را در برابر وحدت ظاهری آن
همان جامعهی بورژوايى در انگلستان است ،يک تئوری مجرد را به صورت ميانگين
مناسبات مسلط روش توليد مدرن سرمايهداری متكامل كند .منتها ماركس مصداق

كشفيات تئوريک خود را نه محدود به انگلستان مىكند و نه استفاده از آنها را برای
كشورهای پيشاسرمايهداری غير مجاز مىشمارد .ما مصداق اين موضوع را در پيشگفتار

"گروندريسه" به شرح زير مىيابيم:

«جامعهی بورژوايى تكامل يافتهترين و متنوعترين سازمان توليد است .مقوله مناسباتش

را بيان مىكند .از اين رو ،نسبت اجزايش همزمان بينش در اجزاء و مناسبات توليد

تمامى اشكال اجتماعى كه منقرض شدهاند ،تضمين مىسازد) ،يعنى( با آوار و عناصری
كه بنا شدهاند ،از بخشهايش كه هنوز مابقى غير قابل عبور را با خود يدک مىكشند و
اشارههايى تنها كه به معانى ساخته شده تكامل يافتهاند .آناتومى انسان كليد آناتومى
ميمون است».

١

نيز فراروی و نظريهپردازان آنها را با ماهيت متضاد جامعهی بورژوايى مواجه مىكند.
آشتى مىرساند و از وحدت آنها در "قرارداد" سخن مىراند ،در حالى كه اقتصاد ملى

"قيمت طبيعى" را محصول وحدت و آشتى خريدار با فروشندهی كاﻻ در بازار مى-

شمارد .از آنجا كه فلسفهی ايدهآليستى هگل و همچنين اقتصاد ملى با استناد به

فلسفهی حقوق طبيعى توجيه مىشوند و از آنجا كه بنا بر فلسفهی حقوق طبيعى انسان

يک موجود خردگرا و حقيقتياب است ،در نتيجه ظاهراً به نظر مىرسد كه هرگاه
انسان منفرد از منافع شخصى خود پيروی كند ،منجر به شكوفايى كل جامعه و آشتى و

وحدت آن نيز مىشود .به بيان ديگر ،اينجا خردمندی اجتماعى محصول پيروی انسان-

های منفرد از منافع اقتصادی خود و رقابت جهت انباشت ثروت شخصى محسوب مى-
شود .ماركس در برابر وحدت و آشتى مقولههای متضاد را تنها اشكال ظاهری مى-

شمارد كه البته در فقدان شواهد ابژكتيو ،اما به صورت ايدئولوژی فعال مىشوند و

واقعيت موجود را توجيه مىكنند و در نتيجه پديد مىآورند .بنابراين وی در پيروی از
١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،زمانى كه يک محقق با يک فرماسيون

كامل و پيشرفتهی اجتماعى مانند جامعهی مدرن بورژوايى و روند توليد مدرن سرمايه-

داری كامﻼً آشنا است ،در نتيجه به مراتب راحتتر قادر به بررسى يک فرماسيون
اجتماعى مىشود كه در حال تكامل است .پيداست كه ماركس اينجا اصوﻻً نظريات

ارزشمند و دترمينيستى را مطرح نمىكند ،زيرا همانگونه كه هر ميمونى ضرورتاً به

روش نقد درونذاتى ،مسئلهی "واسطه" را به پيش مىكشد كه از اين وحدت ظاهری

پرده بر دارد و به مضمون مفهوم "بحران" دست مىيابد .برای نمونه واسطهی خريد با

فروش كاﻻ پول است كه به عنوان ابزار چرخش فعال مىشود ،در حالى كه واسطهی

بورژوازی با پرولتاريا ايدئولوژی است كه به عنوان "آگاهى از جهان وارونه" مانعى در

برابر نبرد طبقاتى مىسازد .مفهوم "بحران" اينجا به معنى اختﻼل در واسطه است.

همانگونه كه بحران تورم پول رابطهی خريد با فروش را مختل مىسازد ،به همين

١

Marx, Karl (١٩٨٣): Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd.
٤٢, Berlin, S. ٣٩

Vermittlung

١

١٧٨

١٧٧

دگرگون شده بود .به اين صورت كه جهان سرمايهداری تحت سلطهی نظامى ،سياسى،

انسان تكامل نمىيابد ،هر جامعهای نيز به اجبار به جامعهی مدرن بورژوايى دگرگون

در اين ارتباط آمريكا نقش پليس و سازمان اطﻼعاتى جهانى را به عهده داشت و هر

جا يک كليت ديالكتيكى را مد نظر دارد كه تاريخ و فرهنگ به خصوص خود را يدک

داشت ،بﻼفاصله مستقيماً فعال و وارد كارزار مىشد .از جمله بايد از جنگهای كره و

دسترسى به آن فقط يک امكان است كه البته تحقق آن مشروط به عوامل ابژكتيو

اقتصادی و ايدئولوژيک آمريكا در برابر "اردوگاه سوسياليستى" سازماندهى شده بود.

كجا كه قيامى صورت مىگرفت و امكان نفوذ سياسى و نظامى شوروی در آنجا وجود
ويتنام ،كودتاهای نظامى در شيلى و ايران و همچنين ديپلماسى جهانى ياد كرد كه
وحدت جهان سرمايهداری را در برابر "اردوگاه سوسياليستى" و تحت سلطهی آمريكا
تضمين مىكردند .به اين ترتيب ،يک نظم نوين جهانى به وجود آمد كه تحت تأثير آن

نه تنها كشورهای جنگزده مانند :آلمان و ژاپن در كوتاهترين مدت ممكنه جايگاه
قديمى خود را در بازار جهانى يافتند ،بلكه كشورهايى مانند :چين ،كره جنوبى ،سنگاپور،

مالزی ،برزيل و همچنين ايران در آستانهی دگرگونى به كشورهای مدرن صنعتى و

پيشرفته قرار گرفتند .پيداست كه اينجا نه تئوری امپرياليسم لنين و نه تئوری وابستگى

كه توسط رائل پربيش ،پاول باران ،آندره گروندر فرانک ،سمير امين و پاول سوئيسى

نمايندگى مىشد ،قادر به تشريح اوضاع موجود بودند .در حالى كه تئوری امپرياليسم

لنين از ادغام سرمايهی مالى با سرمايهی صنعتى در كشورهای امپرياليستى سخن مى-

راند و جنگ آنها را برای تقسيم جهان و صدور سرمايه اجتناب ناپذير مىشمارد،

تئوری وابستگى با استناد به انتقال ارزش از كشورهای همجوار به كشورهای متروپل

توجيه مىشد و از اين بابت ،اصوﻻً غير ممكن مىشمرد كه تحت تأثير بازار جهانى
كشورهای نوين صنعتى به وجود بيايند.

نمىگردد و روند توليد مدرن سرمايهداری را بر پا نمىسازد .پيداست كه ماركس اين-
مىكشد و با وجودی كه يک نقش مسلط را در ميان جوامع انسانى بازی مىكند ،اما

)زيربنا( و سوبژكتيو )روبنا( و به خصوص نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى است.

بنابراين من با استناد به ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به يک شيوهی تحليل
جهت نقد اقتصاد سياسى ،فرهنگى و اجتماعى از شرايط تشكيل و تداوم نظام جمهوری

اسﻼمى ايران دست يافتم .از اين پس يک متدولوژی تحليل به وجود آمد كه قابل دفاع

بود .به اين صورت كه با استناد به يک تئوری كلى و مجرد از جوامع مدرن بورژوايى
امكان داشت كه اوضاع مشخص تاريخى و فرهنگى ايران را به بند نقد درونذاتى
كشيد .منتها يک چنين تئوری در اين زمان در دسترس نبود و بايد به صورت يک

تئوری دگرديسى متكامل مىشد .به خصوص به اين دليل كه پس از پايان جنگ جهانى

دوم شرايطى جهان سرمايهداری به كلى دگرگون شده بود .با وجودی كه حق مالكيت
خصوصى ،استبداد قانون ارزش و بردگى كار مزدی همچون گذشته ماهيت متضاد و

مخرب نظام سرمايهداری را مىساختند ،اما جهان سرمايهداری به اشكال نوينى دست

يافته بود كه در دوران حيات ماركس ناشناخته بودند .از يک طرف ،دولتهای مدرن و
جوامع مرفه بورژوايى در غرب اروپا و آمريكا بودند كه پس از استفاده از باند توليد و

تحقق اقتصاد سياسى كينزی به يک شكوفايى دراز مدت اقتصادی رسيده بودند.

از آنجا كه با استناد به تئوریهای مذكور امكان درک مناسبات واقعى جهان مدرن

بنابراين با دخالت مستقيم دولت در سياست توسعهی اقتصادی و با همكاری

رجوع كردم .به خصوص به اين دليل كه وی اولين "ماركسيست" بود كه به آن

واقعى كارمزد ،نرخ پائين تورم ارز ملى و بيﻼنس مثبت تجاری دست يافته بودند و

سرمايهداری وجود نداشت ،در نتيجه من برای تكامل تئوری دگرديسى به آثار گرامشى

سنديكاهای كارگری اغلب كشورهای مدرن سرمايهداری به اشتغال همگانى ،افزايش

تحوﻻت شگرف اقتصادی و اجتماعى پى برد كه در آمريكا در شروف وقوع بودند .از

طبقهی كارگر تحت تأثير ايدئولوژی كمونيسم ستيزی به انفعال كامل كشيده شده بود.

آنها استفاده و بر آن پراكسيس مولد سرمايهداری تأكيد مىكند كه قبل از بروز جنگ

"ارتش ذخيرهی كار" از فقر مطلق پرولتاريا سخن مىراند و نه با استناد به تئوری دولت

جمله بايد از مفاهيم "آمريكايسم" و "فورديسم" ياد كرد كه وی در دفترهای زندان از
جهانى دوم منجر به ايجاد شكل هژمونيک دولت آمريكا شدند .وی مفهوم "هژمونى" را

با عبارت "توافق زرهوار به وسيلهی اجبار" تشريح مىكند .به اين صورت كه گرامشى

پيداست كه يک چنين اوضاعى را نه با استناد به تئوری كارمزد ماركس كه با رجوع به

لنين كه دولت را به ابزار بورژوازی جهت سركوب نبرد طبقاتى تقليل مىدهد ،مىتوان
توضيح داد .از طرف ديگر ،روابط بينالمللى پس از استقرار پاكس آمريكائى به كلى

١٨٠

١٧٩

تئوری دگرديسى نه تنها درک و نقد تضادهای درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات

دولت مدرن بورژوايى را در جامعهی سياسى و جامعهی مدنى تميز مىدهد .در حالى

شيوهی تنظيم تضادهای آن نيز به وجود مىآيد .از آنجا كه تكوين نظام سرمايهداری

مىشود ،جامعهی مدنى سنديكا ،شوراها و احزاب را در بر مىگيرد و حوزهی توافق

نتيجه من از طرف ديگر" ،تئوری كنش ارتباطى" را در طرح هژمونى گرامشى ادغام

يافت كه از يک سو ،از يک پراكسيس مولد رشد كرده و از سوی ديگر ،چنان منجر به

توليد ممكن مىشود ،بلكه متدولوژی بررسى زمانى و مكانى از تكوين سرمايهداری و

و تنظيم تضادهای آن در يک بستر مشخص تاريخى و فرهنگى متحقق مىگردد ،در
كردم .اين تئوری اثر يورگن هابرماس است كه با استناد به تحوﻻت اجتماعى در جوامع
مدرن صنعتى متكامل شده است .وی ميان "سيستم" و "جهانزيستى" تفاوت مىگذارد.

اينجا "سيستم" به معنى همان اقتصاد سياسى نظام سرمايهداری است كه به دليل

تضادهای درونذاتى خود منجر به نبرد طبقاتى مىشود .وی از مفهوم "جهانزيستى" به
معنى يک حوزه كه در آن بيان تضاد شكل ساختاری به خود مىگيرد ،استفاده و از

سوی ديگر ،بر ابعاد "فرهنگ"" ،جامعه" و "شخصيت" تأكيد مىكند كه منجر به

بازسازی سمبوليک "جهانزيستى" مىشوند و به صورت گفتمان خردگرا دگرديسى
جوامع مدرن را به وجود مىآورند .به اين ترتيب ،هابرماس به يک تئوری از كنش

انترسوبژكتيو دست مىيابد و كنش سوژه را با رجوع به خرد سوژه قابل فهم مىسازد.

بنابراين من با استناد به طرح "هژمونى" گرامشى و با ادغام "تئوری تنظيم" و "تئوری

كه جامعهی سياسى شامل قوای مقننه ،قضائيه و مجريه و مختص به ابزار اجبار و زور
اجتماعى محسوب مىشود .به اين ترتيب ،گرامشى به يک ساختار نوين سياسى دست
شكوفايى اقتصادی و "وحدت طبقاتى" شده بود كه آمريكا را جهت شركت و پيروزی

در دو جنگ متفاوت توانمند مىكرد .وی موازی با مفهوم "فورديسم" از مفاهيم "انقﻼب
١

منفعل" و "دگرديسى" نيز استفاده مىكند كه آنرا با عبارت" :اگر همه چيز بايد مانند

گذشته بماند ،همه چيز بايد دگرگون گردد" ،تشريح مىكند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما نزد گرامشى با يک كليت ديالكتيكى
مواجه مىشويم كه با استناد به آن تكامل يک تئوری مجرد و كلى به صورت تئوری

دگرديسى ممكن مىگردد .منتها وی دفترهای زندان خود را قبل از پايان جنگ جهانى

دوم به اتمام رساند و پيداست كه قادر نبود كه تمامى ابعاد اين تحوﻻت تاريخى عصر
مدرن را در نظر بگيرد .بنابراين جهت تكامل تئوری دگرديسى ضروری بود كه از

ساختمانهای تئوريک ديگر نيز استفاده كرد و از اين رو ،من از يک طرف" ،تئوری

كنش ارتباطى" در آن يک تئوری مجرد و كلى را جهت درک عوامل ابژكتيو و

تنظيم" را در طرح "هژمونى" گرامشى ادغام كردم .اين تئوری از طريق ميشل آليتا و

تضاد و روش تنظيم تضاد را در يک كليت ديالكتيكى مد نظر دارد .منتها جواع مدرن

مصداق تجربى اين تئوری ،تحوﻻت سياسى و اقتصادی در آمريكا و ديگر كشورهای

سوبژكتيو دگرديسى در جوامع مدرن صنعتى متكامل كردم كه به غير از تضاد ،بيان
صنعتى شامل يک سری جزاير منزوی نمىشوند و همانگونه كه ماركس به درستى

برجسته مىسازد ،سرمايه نه تنها ذاتاً گسترشگرا است ،بلكه منجر به يک رابطهی
اجتماعى مىشود و حاكميت به خصوص خود را هم نيز پديد مىآورد .بنابراين من

مفهوم "هژمونى" گرامشى را به روابط بينالمللى نيز بسط دادم كه نقش مسلط آمريكا

را در سازماندهى كشورهای سرمايهداری در برابر "اردوگاه سوسياليستى" در نظر
بگيرم .در اين ارتباط به تئوریهای امانوئل والرستين و پاول كندی رجوع كردم كه بر
اساس تجربيات قرن گذشته متكامل شده و تشكيل نظم نوين جهانى را پس از پايان
جنگ دوم جهانى در نظر مىگيرند .از اين منظر ،صعود و ركود قدرتهای بزرگ به

سركردگى جهان سرمايهداری و نقش هژمونيک آنها در تشكيل بازار جهانى به خوبى

آلن ليپيتس متكامل شده است كه از آن به عنوان "تئوری فورديسم" نيز ياد مىشود.

مدرن سرمايهداری هستند كه البته از طريق مفاهيمى مانند" :رژيم انباشتى"" ،شيوهی

تنظيم"" ،پارادايم فنآوری" و "هژمونى" تشريح مىشوند .ما اينجا با اشكال متفاوت

نظام سرمايهداری مواجه هستيم ،با وجودی كه حق مالكيت خصوصى ،استبداد قانون
ارزش و بردگى كار مزدی ماهيت مشترک و متضاد آنها را تشكيل مىدهند .بنابراين

استفاده از اين تئوری ممكن مىسازد كه با استناد به تاريخ و فرهنگ جوامع مدرن هم
شكل هژمونيک سرمايهداری در آمريكا و كشورهای اروپای غربى را تشريح كرد و هم
شكل غير هژمونيک آنرا در ايران به بند نقد درونذاتى كشيد .به بيان ديگر ،از طريق
Passive Revolution, Transformismus
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تضاد ابژكتيو ميان نيروهای مولد با مناسبات توليد قرار مىگيرد و تنها از طريق بيان

روشن مىشود .به اين صورت كه آمريكا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايهداری

بنابراين روند تاريخ اينجا به صورت نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى در نظر گرفته مى-

توليد جهانى از يک طرف ،شرايط مساعد توسعهی اقتصادی كشورهای تحت سلطهاش

)اقتصاد( ،روبنا )دين( و ساختار )دولت( مستدل و ارتباط ديالكتيكى مقولههای آن

از اين شرايط شود كه به سلطهاش تن نمىدهند .پيداست كه در اين هيرارشى كشورها

سوبژكتيو تضاد و در واكنش حاكميت بر آن است كه سمت و سوی آن معين مىشود.
شود كه البته با استناد به نقد درونذاتى از كليت جامعهی طبقاتى ايران ،يعنى زيربنا
عريان مىشود.

از آنجا كه قدرت بستگى به توازن قوا دارد و قدرت يكى نشانهی ضعف ديگر است،

در نتيجه پيداست كه نقد تاريخ اسﻼم در ايران بايد از دوران انحطاط شاهنشاهى

ساسانيان آغاز مىشد .به اين صورت كه استقرار خﻼفت اسﻼمى در كشور نه محصول
قدرت نظامى و نفوذ ايدئولوژيک اعراب مسلمان ،بلكه به مراتب بيشتر نتيجهی بحران

ايدئولوژيک ،شكستهای نظامى ،ضعف دربار و اختﻼفات طبقهی حاكم در ايران بود.
اينجا بايد نخست يک بررسى مشخص از زيربنای سرزمين ايران به وجود مىآمد،
زيرا اغلب جامعهشناسان ايرانى تحت تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از
موجوديت جامعهی بردهداری و فئوالى در كشور گزارش مىدهند ،در حالى كه يک
چنين مناسباتى به صورت مسلط و متداوم در تاريخ ايران هيچگاه تجربه نشدهاند .از

كشورهای ديگر را در يک نظم هيرارشى مستقر مىسازد و با تشكيل مناسبات كلى

را مهيا مىسازد و از طرف ديگر ،همچنين قادر است كه مانع استفادهی آن كشورهايى
مىتوانند به درجهی باﻻتری صعود كنند و يا اينكه با ركود كلى مواجه شوند .همچنين

پيداست كه آمريكا يک چنين نظمى را با هدف انجام كار خيرهی تشكيل نمىدهد و

تنها تا زمانى به قوائد آن پايبند است كه از وجود آن به مراتب بيشتر از ديگر

كشورهای تحت سلطهی خود سود مىبرد .به بيان ديگر ،موجوديت جهان سرمايهداری
بايد منجر به شكوفايى اقتصادی و انباشت سرمايه در آمريكا شود و قدرت هژمونيک

كشور را بازسازی و تضمين سازد.

به اين ترتيب ،من ابزار تحقيق خود را به صورت تئوری دگرديسى از تركيب چهار

ساختمان تئوريک ماترياليستى ،تاريخى و ديالكتيكى پديد آوردم .پيداست كه استفادهی
ايجابى از اين تئوری كلى و مجرد جهت نقد عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو تشكيل و تداوم

نظام جمهوری اسﻼمى در ايران غير ممكن بود .به اين دليل كه تئوری دگرديسى تنها

آنجا كه در نظامهای بردهدای و فئودالى نيروهای مولد بنده و مستقيماً تحت سلطهی

يک بازتاب كلى و مجرد از كليت ديالكتيكى جوامع مدرن صنعتى بود كه در تناقض با

مىكند .اما شواهد تاريخى در ايران به ما گزارش مىدهند كه نيروهای مولد شامل

اينجا تنها با آناتومى انسان مواجه هستيم ،در حالى كه موضوع اصلى تحقيق من

طبقهی حاكم هستند ،در نتيجه تضاد هم در حوزهی توليد و هم در حوزهی توزيع بروز

انسانهای آزاد مىشدند كه يا در شهرها به صورت پيشهور و مزدور و يا در روستاها

به صورت اشتراكى و خودكفا زندگى مىكردند .پيداست كه تحت اين شرايط تضاد فقط
در حوزهی توزيع به وجود مىآيد .به اين صورت كه طبقهی حاكم اضافه توليد

اجتماعى را ساليانه به صورت باج و خراج از مردم شهرنشين و به صورت رانت
محصولى از مردم روستانشين مصادره و تصاحب مىكند .بنابراين من با استناد به اين

تجربيات تاريخى يک مقولهی جديد به عنوان "اقتصاد رانتى" را به صورت ميانگين
مناسبات زيربنايى برای ايران متكامل كردم .پيداست كه آن دولتى كه بر اين زيربنای

اقتصادی بر پا مىشود ،با اشكال بردهداری و فئودالى دولت به كلى متفاوت است.

بنابراين من برای شكل دولت در ايران مقولهی "دولت منطقهای" را در نظر گرفتم .به

تاريخ و فرهنگ دينى ايران قرار داشت .به بيان ديگر و در مضمون ماركسى آن ما
شناخت آناتومى ميمون ،يعنى عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو تشكيل و تداوم نظام جمهوری

اسﻼمى در ايران بود .بنابراين من از تئوری كلى و مجرد دگرديسى به سوی تجربيات
مشخص و تاريخى ايران يک پل ساختم كه از يک سو ،اوج و افول دولتهای متعدد و

متنوع سرزمين ايران را به صورت يک پديدهی فلسفى و تاريخى به بند نقد درونذاتى

بكشم و از سوی ديگر ،روندهای دگرديسى به سوی تشكيل جمهوری اسﻼمى را بررسى
كنم.

به اين ترتيب ،نقد ماترياليستى و ديالكتيكى از تاريخ جمهوری اسﻼمى ايران آغاز شد.

از اين منظر ،تاريخ ديگر تاريخ اين شاه و آن خليفه نيست ،زيرا روند تاريخ در پرتو
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ابزار حكومتى ،بلكه به صورت ابزار مبارزاتى نيز در نظر گرفتم و از يک سو ،تمايﻼت

اين معنى كه دولت منطفهای بر اساس اقتصاد رانتى بر پا مىشود و به اين ترتيب،

آنرا در تحكيم اقتصاد رانتى و توجيه تضاد )حوزهی توزيع( بررسى كردم و از سوی

ديگر ،واكنش آنرا بر جهان واقعى و تشكيل فرقههای متعدد اسﻼمى در روند تاريخ

عريان ساختم .از جمله بايد از فرقههای متفاوت دينى مانند :خوارج ،شعوبيان،

اسماعيليان ،اماميان ،صوفيان ،عرفانيان و بابيان ياد كرد كه با استناد به مفهوم "عدالت"
شكل گرفتند و يک نقش مؤثر سياسى در تاريخ ايران بازی كردند .ما اينجا با نقش

تضاد درونذاتى و با بيان تضاد در روند تاريخ مواجه مىشويم .اما از طرف ديگر ،اسﻼم

به صورت يک ابزار حكومتى نيز يک نقش مسلط در تاريخ ايران بازی كرده است كه
ما آنرا در اشكال متفاوت حكومتى مانند :امويان ،عباسيان ،فاطميان ،سامانيان،

تيموريان ،صفاريان ،بوييان ،سلجوقيان ،مغوﻻن ،صفويان ،زنديان ،قاجاريان و همچنين
پهلويان به خوبى مشاهده مىكنيم.

ملتها و اقوام متفاوت را در بر مىگيرد .ما با همين شكل دولت هنوز كه هنوز است،

در ايران سر و كار داريم.

پيدا است كه رابطهی دولت منطقهای با ملتها و اقوام متفاوت بايستى به صورت
مناسبات متضاد طبقاتى وساطت شود .اينجا واسطه بايد قادر باشد كه از منظر
فرودستان جامعه يک "آگاهى از جهان وارونه" بسازد و آنها را در برابر طبقهی حاكم

به انفعال بكشد .به بيان ديگر ،طبقهی حاكم نياز به يک ابزار حكومتى دارد كه به
صورت ايدئولوژی فعال مىشود ،اقشار طبقهی حاكم را متحد و اقوام و ملتهای
متفاوت را در دولت منطقهای ادغام مىسازد .اين ايدئولوژی به بهترين وجه ممكنه در

قرآن مدون شده است كه با استناد به "امت اسﻼمى" از يک دوگانگى ميان داراﻻسﻼم

و دارالحرب گزارش مىدهد .داراﻻسﻼم همان منطقهای است كه مسلمانان را در يک

به اين ترتيب ،يک نظريهی كلى از روند تاريخ در ايران به وجود آمد كه البته با ديگر

نظام طبقاتى ـ جنسيتى و تحت نظر فرمانروا مستقر مىسازد و آنها را در پرتو وحى

توجيه دو شكل عمده و متفاوت از فرمانروا ممكن است .شكل اول آن خﻼفت است كه

دارالحرب قرار دارد كه منطقهی نظامى و حوزهی جهاد محسوب مىشود.

كشورهای اسﻼمى متفاوت بود .به اين دليل كه با استناد به قرآن و مابقى منابع دينى

خوارج ،سنيان فرقههای ظاهری به آن اعتقاد دارند و شكل دوم آن وﻻيت است كه

فاطميان ،باطنيان و به خصوص شيعيان آنرا درست مىدانند .تفاوت خﻼفت با وﻻيت

در رابطه با شريعت معين مىشود .در حالى كه خليفه تحت پوشش شريعت قرار دارد

و ظاهراً موظف به تحقق بى چون و چرای آن است ،اما ولى مانند پيامبر فرای شريعت

قرار دارد و اگر مصلحت ايجاب كند ،محق به تغيير آن است .ما ظواهر اين تفاوتها را
در اذعان شيعيان مىشنويم كه على را ولىالله خطاب مىكند ،در حالى كه نزد آنها
امام زمان ،ولى عصر محسوب مىشود .در اين رابطه شيعيان جهت توجيه ايمان فرقهی

خود به حديث غدير خم رجوع مىكنند كه انگاری محمد در مسير بازگشت از آخرين
مراسم حج ،على را جانشين خود ساخته و به مقام وﻻيت رسانده است .به اين ترتيب،
شيعيان به يک شكل از مشروعيت دينى دست مىيابند كه البته در تشكيل حكومت

صفويان يک نقش عمده بازی كرد .از اين پس ،تشيع ظاهری دوازده امامى تبديل به

دين دولتى در ايران شد و ساختار روحانيان يک شكل نهادی به خود گرفت كه من
آنرا با مقولهی "دولت در دولت" مشخص كردم.

الهى و شريعت اسﻼمى ظاهراً به وحدت مىرساند .در طرف مقابل داراﻻسﻼم،

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اسﻼم جوانب بسيار مخرب ،مرتجع و
متعرض دارد .اما طرح اين مسئله به اين معنى نيست كه فلسفهی سياسى آن توتاليتر

است .برای نمونه قرآن از مسلمان مىخواهد كه گوشت مرده و خوک نخورد ،اما اگر
در حال مردن است ،بخورو ،با يهود و مسيحى دوستى نكند ،اما اگر از آنها مىترسد با
آنها دوستى بكند ،تا زمانى كه در جهاد پيروز است ،صلح نكند ،اما اگر در حال
شكست است ،صلح بكند .اسﻼم حتا انكار ايمان را اگر جان مسلمان در خطر و فقط

ظاهری باشد ،جرم و ﻻيق مجازات محسوب نمىكند .به بيان ديگر ،فلسفهی سياسى
اسﻼم مصلحتگرائى است كه البته به معنى يک عقب نشينى سازماندهى شده جهت

تجديد قوا و تعرض و تخريب دوباره است.

به اين ترتيب ،اين سه مقولهی متفاوت ،يعنى اقتصاد رانتى )زيربنا( ،امت اسﻼمى )روبنا(

و دولت منطقهای )ساختار( تبديل به نقاط عزيمت من جهت نقد روندهای دگرديسى
به سوی جمهوری اسﻼمى ايران شدند .از اين پس ،من دين اسﻼم را نه تنها به صورت
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به اين ترتيب ،من به يک كليت ديالكتيكى از جامعهی سنتى ايران دست يافتم كه با

به اين صورت كه اغلب ايرانيان اين دوران يا سنى مذهب بودند و يا از طريق فرقههای

)زيربنا( ،دين دولتى )روبنا( و حكومت خودكامه و ساختار "دولت در دولت" را در بر

بحرين ،اردون و به خصوص لبنان و جبال عامل فرستاد كه علمای تشيع دوازده امامى

روشن مىساخت .نتيجهی اين تقابل تحكيم سياست توسعهی اقتصادی شاهان پهلوی و

عنوان ايدئولوگهای دولتى تبديل به قشری از طبقهی حاكم كشور و آخوند ناميده

مقولههای مختص تاريخى مشخص مىشد .اين كليت از يک طرف ،اقتصاد رانتى
مىگرفت و از طرف ديگر ،شدت تقابل آن با كشورهای مدرن اروپايى را به خوبى

همچنين ادغام اقتصاد ايران در بازار جهانى بود كه من آنرا با استناد به تئوری
دگرديسى "انقﻼب منفعل" ناميدم و با استناد به مفاهيم "تئوری تنظيم" اشكال اقتصاد

سياسى آنرا مشخص كردم.

از منظر همين تضاد نيز اختﻼفات دولت مركزی حكومت پهلويان با "دولت در دولت"
آخوندها به كلى عريان شد كه البته پس از تحقق اصﻼحات ارضى و گسست بخشى از

روحانيت از حكومت محمد رضا شاه به اوج خود رسيد .اينجا من پس از نقد برنامه-

های اقتصادی دولت شاهنشاهى از يک سو ،شكل غير هژمونيک دولت ايران را به
صورت مقولهی "رژيم اتوريتهی توسعه" مشخص و از سوی ديگر ،پس از نقد گفتمان

اسﻼميان )روحالله خمينى ،على شريعتى ،ابوالحسن بنى صدر( شرايط سرنگونى نظام
شاهنشاهى در ايران را با استناد به مقولهی "توافق فعال" مستدل كردم و به اين ترتيب،

به مضمون يک كنش انترسوبژكتيو دست يافتم كه البته با استناد به يک بستر مشترک
تاريخى و فرهنگى موجه مىشد.

پيداست كه استقرار نظام جمهوری اسﻼمى در ايران مصادف با آغاز يک كابوس دراز

برای تمام ايرانيانى بود كه كوچکترين بوئى از تمدن و انسانيت برده بودند .بنابراين

من حاكميت اسﻼميان بر كشور را به صورت يک واكنش فوق ارتجاعى به دگرديسى-
های اقتصادی و مدرنيزاسيون اجتماعى در دوران محمد رضا شاه استنتاج كردم و پس

از نقد انهدام اپوزيسيون ،اقتصاد سياسى دوران جنگ و برنامههای اقتصادی دوران
سازندگى از يک طرف ،به مقولهی "ناهماهنگى فرهنگى" دست يافتم و از طرف ديگر،
شكل غير هژمونيک دولت جمهوری اسﻼمى را به صورت مقولهی "رژيم روحانى

اسﻼمى" مشخص كردم.

باطنى تشيع به اسﻼم ايمان آورده بودند .بنابراين دولت صفوی سفيران خود را به
را جهت مهاجرت به ايران متقاعد كنند .از آن پس كه آنها به ايران راه يافتند ،به
شدند .آخوند مخفف مفهوم "آقاخوانده" است كه مالک آن زمينى محسوب مىشود كه

دولت معين كرده است .بنابراين دولت صفوی برای علماى شيعه زمينهای اوقاف را
در نظر گرفت كه امرار معاش آنها را مستقل از درآمد دولتى تضمين سازد .آخوندها

در بازار مسكون شدند و با دريافت خمس و زكات از بازارىها به منابع مالى مستقل

ديگری نيز دست يافتند .آنها همزمان نهادهای مستقلى از دولت مركزى را نيز

تشكيل دادند .از جمله بايد از تريبون نماز جمعه ،تعزيه خوانى و روضه خوانى ياد كرد
كه تبديل به نهادهاى تبليغاتى آنها شدند ،در حالى كه مكتبها ،كﻼسهاى قرآن و

حوزههاى علميه نهادهاى آموزشى و تربيتى علماى شيعه را مىساختند .افزون بر اينها،
آخوندها نهادهايى را اداره مىكردند كه وظايف قواى سه گانه را به عهده داشتند .برای

نمونه دادگاههاى شرع قوهى قضائيهی آنها را تشكيل مىدادند و ادعاى مجتهدين
جهت تفسير "احكام الهى" و يا استنتاج طريقت از شريعت به آنها وظايف قوهى مقننه

را واگذار مىكرد ،در حالى كه قوهى مجريهى آخوندها شامل ميدانىهای بازار مىشد
كه شبيه قواى دولتهاى مستبد و جهت ارعاب اقليتهاى دينى در روزهاى عاشورا و

تاسوعا به سينهزنى ،زنجيرزنى و قمهزنى در خيابانها مىپرداختند .سرانجام توجيه دينى

و ايدئولوژيک "دولت در دولت" است كه تحت عنوان "مكتب اصولى" و در اواخر

دوران حكومت صفويان توسط سيد محمد باقر مجلسى معين شد .به اين صورت كه

مكتب اصولى ميان فكر و ذكر تفاوت مىگذارد و وظيفهى مجتهد را فكر و وظيفهى

مقلد را ذكر مىشمارد .در حالى كه افكار مجتهد در حريم شريعت اسﻼمى محصور

است ،هدايت امت اسﻼمى تا پايان غيبت كبرى به عهدهی تمامى مجتهدان گذاشته

مىشود .به بيان ديگر ،ساختار روحانيان شيعه به صورت "دولت در دولت" به يک

پلوراليسم درونى ميان مجتهدان دست مىيابد كه البته با ساختار احزاب و دولتهای

توتاليتر كامﻼً در تناقض است.

١٨٨

به بيان ديگر ،نظام جمهوری اسﻼمى نه تاريخ ،ساختار و فلسفهی سياسى نظامهای
توتاليتر را دارد و نه از آن مىتوان انتظار خردمندی و اصﻼحات را داشت .مصداق اين
شناخت را مىتوان مانند يک خط سرخ در تجربيات نزاعهای جناحى جمهوری اسﻼمى

يافت كه از همان دوران دولت موقت بازرگان آغاز شد و تا هماكنون ميان جناحهای
به اصطﻼح اصولگرا ،اصﻼحطلب و اعتدالگرا ادامه دارد .يک چنين تجربياتى نه تا
كنون در نظامهای توتاليتر هيتلری و استالينى مشاهده شدهاند و نه ارتباطى با نظامهای

دموكراتيک در كشورهای مدرن غربى دارند.
منابع:
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نتيجه؛
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،رسالهی دكترای من هم از منظر روش

شناختشناسى و هم به خاطر نتايج تحقيقاتى اش كه البته اينجا تنها برخى از آنها
معرفى شدهاند ،بسيار پر مدعا است .از آنجا كه در اين كتاب دولت به صورت يک

پديدهی فلسفى و تاريخى در نظر گرفته و مفاهيم آن از بطن يک كليت ديالكتيكى
متكامل مىشوند ،در نتيجه پيداست كه اينجا تاريخ يک جلوهی ديگری به خود مى-

گيرد كه البته از روشهای معمول تاريخنگاری به كلى متفاوت است .به اين صورت كه

استفاده از يک تئوری كلى و مجرد دگرديسى از جوامع مدرن صنعتى نه تنها امكان نقد
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درونذاتى از عوامل ابژكتيو )زيربنای متضاد مادی( و عوامل سوبژكتيو )روبنا ،بيان
تضاد( تشكيل و تداوم نظام جمهوری اسﻼمى را به وجود آورد ،بلكه و همچنين ممكن

ساخت كه كنش انترسوبژكتيو با استناد به يک تاريخ فرهنگى مشترک قابل درک و

نقد شود.

پيداست كه روش بررسى تطبيقى نه توان درک حركت واقعى جامعهی طبقاتى را دارد

و نه اصوﻻً يک چنين هدف تحقيقاتى را دنبال مى-كند .همانگونه كه در اين نوشته به

تفصيل مطرح شد ،روحانيت شيعه در ايران به صورت "دولت در دولت" سازماندهى
شده است و ميان مجتهدان تشيع دوازده امامى يک پلوراليسم داخلى وجود دارد.
پيداست كه يک چنين ساختار دينى و سنتى را نمىتوان منسوب به احزاب مدرن

توتاليتر كرد .البته طرح اين مسئله به اين معنى نيست كه اسﻼميان اقدام به تشكيل

Habermas, Jürgen (١٩٨١): Theorie des Kommunikativen Handelns, Bd. I
und II, Frankfurt am Main

يک نظام تک حزبى در ايران را نكردند .از جمله بايد از حزب جمهوری اسﻼمى ايران

Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band
)III, in: MEW, Bd. ٢٥, Berlin (ost

برنامهای را دنبال مىكرد .ليكن خمينى جهت ممانعت از درگيرهای جناحى و تضعيف

نظام اين حزب را منحل و فتوای وﻻيت مطلقهی فقيه را صادر كرد كه سرانجام آن به

Marx, Karl (١٩٨٣): Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, in:
MEW, Bd. ٤٢, Berlin

تشكيل شورای مصلحت نظام رسيد .اينجا مفهوم "مصلحت" از يک تاكتيک سياسى
گزارش مىدهد كه جهت تجديد قوا و تعرض و تخريب دوباره يک عقبنشينى موقتى

Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine
Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes Winkelmann, Tübingen

را توجيه مىكند .اينجا منظور همان روش مصلحتگرايى است كه خمينى آنرا "جام

ياد كرد كه با رجوع به اصل وﻻيت فقيه و به رهبری آيتالله بهشتى يک چنين

زهر" و خامنهای آنرا "نرمش قهرمانانه" ناميدند.

١٩٠

١٨٩
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣مدرنيسم ،امت اسﻼمى و جنبش هاى اجتماعى در ايران ،در آرمان و
انديشه ،جلد اول ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩اسﻼم و سياست توسعهى اقتصادى در ايران  -نقدى بر
جامعهشناسى دينى ماكس وبر ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،صفحهی  ٣ادامه ،برلين

١٩٢

١٩١

به كلى از دست نداد .از جمله بايد از "جنبش اصﻼحات" ياد كرد كه بيش از بيست

سال مردم ايران را نسبت به رفرمهای اجتماعى و اقتصادی در كشور و تحوﻻت
ضروری از طريق دولت مركزی متوهم ساخت .هماكنون كه حدود چهل سال از عمر
جمهوری اسﻼمى مىگذرد ،به نظر مىرسد كه اين نظام به كلى مشروعيت خود را از

دست داده و تنها با اعمال فشار قوای اطﻼعاتى و انتظامى پا بر جا مانده است .بنابراين

دولت ،مدرنيته و هويت ـ نقدی بر "تئوری كنش ارتباطى" ،اثر
يورگن هابرماس

١

اينجا پرسشهای متعددی به اين شرح طرح مىشوند؛ چه عواملى مسبب بحران

مشروعيت دولت اسﻼمى و بى اعتباری روحانيان شيعه شدهاند ،هويت ايرانيان

دستخوش چه تحوﻻتى شده است و در اين ارتباط پديدهى "مدرن" چه نقشى را ايفا
مىكند؟

با يک نگاه اجمالى به وقايع روزمره در كوچه و خيابانهای ايران موضوع نقد اين نوشته

نيز برای خوانندهی نقاد به مراتب روشنتر مىشود .در حالى كه زنان در حال اعتراض

به حجاب اجباری هستند ،وكيل به جرم دفاع از موكلش ،روزنامهنگار به جرم

برای اولين بار جامعهی سنتى ايران در اوايل قرن نوزدهم با جهان مدرن مستقيماً تﻼقى

خبررسانى ،روحانى به جرم تفسير غير وﻻئى از اسﻼم ،بهائى به جرم اعتقادش ،اقليت

تزاری شكست خورد و بنا بر عهدنامههای گلستان و تركمنچای مناطق شمالى كشور را

زندان است .همزمان بايد از اعضای انجمنهای فرهنگى و سياسى ياد كرد كه به اتهام

كرد .به اين صورت كه ارتش حكومت قاجاريه در دو جنگ متفاوت با قوای روسيه

ملى و مذهبى به جرم مبارزه با تبعيض ،كارگر و آموزگار به جرم تشكيل سنديكا در

از دست داد .پس از چندی دولت انگلستان از ضعف حكومت قاجار سود برد و

تشكيل نهادهای غير دولتى تحت تعقيب و سركوب عوامل امنيتى قرار گرفته ،در حالى

روس و انگلستان به كلى ناتوان و ظاهراً به نقاط ضعف خود پى برده بود ،در نتيجه در

جوانان و اعتراضهای مالباختگان مواجه اند.

افغانستان را از ايران تجزيه كرد .از آنجا كه دولت قاجار در برابر اقتدار كشورهای

اواسط قرن نوزدهم گروهى از دانشجويان ايرانى را با شهريهى دولتى براى تحصيل به

اروپا فرستاد .هدف دولت قاجار انتقال دانش و فنآورى مدرن از اروپا به ايران بود كه

از طريق توسعهى اقتصادى و تكامل صنعت نظامى قوای درونى كشور را تجديد حيات

و حفاظت از تماميت ارضى كشور را در مقابل دولتهای متجاوز روسيه و انگلستان
تضمين سازد .اما دولت يک پديدهی فلسفى و تاريخى است و ايدهی مدرنيسم در يک

بستر مشخص فرهنگى از تاريخ رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم متكامل شده است
كه اسﻼم با آنها به كلى بيگانه است .بنابراين ايدهی مدرنيسم از همان آغاز برای

اقشار سنتى و دينى ايرانى يک مهمان ناخوانده به شمار مىرفت و فارغالتحصيﻼن

ايرانى نيز پس از بازگشت به كشور تنها انگيزهى مدرنيزاسيون صنايع و ساختار دولتى
را با خود به ارمغان آوردند .با اين وجود پروژهى مدرنيزاسيون كشور با موانع فرهنگى

و مخالفتهای شديد روحانيان تشيع دوازده امامى مواجه شد و اين تناقض بعد از
گذشت حدود دو قرن هنوز حل و فصل نشده است .به بيان ديگر ،اقشار سنتى و

كه گسترهی كشور با اعتصابهای پراكندهی كارگری و شهرها با شورشهای هيجانى

بنابراين موضوع نقد اين نوشته نيز مربوط به رابطهی دولت با ملت در ايران مىشود.

به اين صورت كه نظام جمهوری اسﻼمى با استناد به تاريخ تشيع دوازده امامى در

كشور مستقر شد و از آنجا كه هويت اكثريت مردم ايران از يک بستر مشترک
تاريخى و فرهنگى با روحانيان شيعه سيرآب مىشد و از آنجا كه آخوندها از طريق

يک ساختار بسيار گسترده كه به صورت "دولت در دولت" سازماندهى شده است ،به

بهترين مناسبات ممكنه جهت تبليغات و سازماندهى قيام دسترسى داشتند ،در نتيجه

تسلط آنها بر كشور با يک استقبال قابل مﻼحظهی همگانى مواجه شد .البته چندی

نگذشت كه نظام جمهوری اسﻼمى به يک سركوب گسترده دست زد و اپوزيسيون را
به كلى منهدم كرد .با تمامى اين وجود حاكميت روحانيان بر كشور مشروعيت خود را
 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "دولت و هويت در ايران" كه از طريق "پژوهش جنبشهای
اجتماعى ايران" در تاريخ  ٢٥سپتامبر  ٢٠١١در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.

١٩٤

١٩٣

هابرماس "تئوری كنش ارتباطى" را در رابطه با تجربيات جوامع مدرن صنعتى اروپای

روحانيت تشيع دوازده امامى هنوز با ايدهی مدرنيسم خو نگرفتهاند و با آن مانند يک

برخى از وجوه فلسفى و تاريخى را كه منجر به تشكيل جوامع سكوﻻر و دموكراتيک در

فنى آن صرف نظر كنند .در اين ارتباط ترجمهی نادرست مفهوم "مدرن" به مفهوم

غربى در دهههای  ٧٠و  ٨٠ميﻼدی متكامل كرد .به اين ترتيب ،وی موفق شد كه
جهان مدرن شدهاند ،در تئوری جامعهشناسى خود بازتاب دهد .از آنجا كه جامعهی

سنتى و دينى ايران تاريخ و فرهنگ مخصوص خود را دارد ،در نتيجه پيداست كه نتايج

فلسفى "تئوری كنش ارتباطى" را نمىتوان يک به يک به ايران انتقال داد .به بيان ديگر،

جامعهی سنتى و دينى ايران در حال زايمان يک جامعهی مدرن است و ما با استناد به

اين تئوری به مراتب بهتر مىتوانيم با درد اين زايمان آشنا شويم .به اين صورت كه
"تئوری كنش ارتباطى" آناتومى پيشرفتهترين و متنوعترين سازماندهى تاريخى از
تشكل ساختاری و ارتباط جمعى را در اختيار ما مىگذارد كه از يک سو ،تمامى آثار

تاريخى توليد و نتايج فلسفى جامعهی بورژوايى را در بر دارد و از سوی ديگر ،همان-

گونه كه ماركس در "گروندريسه" به شرح زير تأكيد مىكند ،كليد شناخت آناتومى
جوامع غير پيشرفته و پيشامدرن را نيز در اختيار ما مىگذارد:

مهمان ناخوانده رفتار مىكنند ،البته بدون اينكه حاضر باشند كه از دست آوردهای

"تجدد" يک نقش مخرب دارد ،زيرا آنرا از معنى جامعهشناسى توخالى كرده و با

استفاده از فن زبانشناسى به انگيزهی نوگرايى صنعتى و بوروكراتيک تقليل مىدهد.

١

بنابراين من اينجا به نقد "تئوری كنش ارتباطى" ،اثر يورگن هابرماس مىپردازم كه
خوانندهی نقاد را با مضمون تاريخى و فرهنگى مفهوم "مدرن" و همچنين تناقض آن با

اسﻼم در ايران به مراتب بهتر آشنا سازم .هابرماس يكى از سرشناسترين فيلسوفان

نسل دوم مكتب فرانكفورت است كه تحصيﻼت خود را در رشتهی جامعهشناسى به

اتمام رساند و پس از آغاز دوران بازنشستگى تئودور آدورنو ،جانشين كرسى استادی

وی در دانشگاه فرانكفورت شد .وی تا سال  ٢٠٠٢ميﻼدی برای اغلب جامعهشناسان

ايرانى ناشناس بود ،تا اينكه عطاالله مهاجرانى )رئيس مركز بينالمللى گفتگوی تمدنها(
وی را به ايران دعوت كرد كه در رابطه با "پروژهی ناتمام مدرنيته" در دانشگاه تهران

«جامعهی بورژوايى تكامل يافتهترين و متنوعترين سازمان توليد است .مقوله مناسباتش

سخنرانى كند .دليل دعوت وی به ايران پشتيبانى دولت اصﻼحات از نفوذ فلسفى يكى

تمامى اشكال اجتماعى كه منقرض شدهاند ،تضمين مىسازد) ،يعنى( با آوار و عناصری

ی برخى از آثار مارتين هايدگر به مباحث پسامدرنيستى در كشور دامن مىزد .از

را بيان مىكند .از اين رو ،نسبت اجزايش همزمان بينش در اجزاء و مناسبات توليد
كه بنا شدهاند ،از بخشهايش كه هنوز مابقى غير قابل عبور را با خود يدک مىكشند و
اشارههايى تنها كه به معانى ساخته شده تكامل يافتهاند .آناتومى انسان كليد آناتومى
ميمون است».

١

همانگونه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،از طريق شناخت يک ساختار متكامل شده،
به مراتب بهتر مىتوان موفق به شناخت يک ساختار نامتكامل شد .پيداست كه منظور
ماركس اينجا تدوين يک قانون جهانشمول و دترمينيستى از روند تاريخ نيست كه

از ارتجاعىترين اساتيد جامعهشناسى به نام رضا داوری اردكانى بود كه پس از ترجمه-
طرف ديگر ،سياست اصﻼحطلبان حكومتى به اين قرار بود كه با طرح بحران مدرنيته

در كشورهای اروپای غربى مقاومتهای اجتماعى را جهت تحقق آزادی ،برابری حقوقى،
حقوق شهروندی به انفعال بكشند .از آن پس كه هابرماس به آلمان بازگشت و

تجربيات سفر خود به ايران را مدون كرد ،يكى از ممتازترين منتقدان معاصر اسﻼم به

نام آرامش دوستدار يک نامهی سرگشادهی انتقادی به وی نوشت كه بدون ترديد
منجر به شهرت بيشتر هابرماس نزد ايرانيان شد.

انگاری تمامى جوامع بشری تحت تأثير آن قرار دارند و در نتيجه سرانجام تاريخى

همهی آنها يكسان است .به بيان ديگر ،همانگونه كه هر ميمونى به اجبار به انسان
١

Marx, Karl (١٩٨٣): Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd.
٤٢, Berlin, S. ٣٩

 ١البته مسئلهی بد فهمى "مدرن" متأسفانه هنوز تا رتبههای باﻻی تحقيقاتى ادامه دارد .چندی پيش در يكى از
برنامههای پرگار از صدا و سيمای بىبىسى كه تحت عنوان "ايران صفوی و قدرتگيری علمای شيعه" برگزار شد،
يكى از نظريهپردازان اين جلسه به نام عباس امانت با استناد به كتاب خود با عنوان "ايران ـ يک تاريخ مدرن"
مدعى شد كه نطفهی تجدد در دوران حكومت صفويان در ايران گذاشته شده است .به اين دﻻيل كه شيعهی دوازده
امامى تبديل به ايدئولوژی دولت مركزی و قوای نظامى كشور مسلح به توپخانه و تسليحات باروتى شد.

١٩٦

١٩٥

بنابراين آشنايى با تجربيات تاريخى و فلسفى جوامع مدرن بسيار ضروری است و اگر ما

تكامل نمىيابد ،به همين منوال نيز جوامع بشری مىتوانند روند تكامل مخصوص خود

از طريق يک تئوری مجرد به ابعاد پنهان و آشكار جامعهی مدرن بورژوايى آشنا شويم،

را تجربه كنند .بنابراين تحول جامعهی سنتى و دولت دينى ايران به شكل مدرن،

با متدولوژی مناسب شناختشناسى مدون شده باشد ،فقط بازتاب مجرد وقايع

سرچشمه مىگيرد و در پراكسيس نبرد طبقاتى با حاكميت اسﻼمى حل و فصل مىشود.

بدون ترديد كليد حل مشكل دولت دينى در ايران را نيز مىيابيم .منتها اگر يک تئوری
موضوعيتيافته و مشخص يک دوران به خصوص است .به اين معنى كه واقعيت

ابژكتيو كه البته محصول فعاليت سوبژكتيو انسان و موضوعيتيافته است ،از طريق يک
خرد خود بنياد متفكر و سپس به صورت مناسبات مشخص و مسلط يک جامعهی به

خصوص در يک تئوری مجرد بازتاب مىيايد .از آنجا كه وقايع ابژكتيو در زمان و
مكان مشخص متحقق مىشوند ،در نتيجه پيداست كه استفاده از تئوری نيز بايد آن

شرايط ابژكتيو و سوبژكتيو را در نظر بگيرد كه علت و معلول يک پراكسيس مشخص
محسوب مىشوند .به بيان ديگر ،نقد "تئوری كنش ارتباطى" شناخت اوضاع سياسى،

اقتصادی و فلسفى زمان خود را ضروری مىسازد.

نخست اوضاع سياسى آلمان پس از پايان جنگ دوم جهانى است .به اين صورت كه

سكوﻻر و دموكراتيک آن فقط يک امكان است كه از آگاهى تئوريک فعاﻻن سياسى

پيداست كه نتابج نبرد طبقاتى محصول توازن قوا است و قدرت يكى نشانهی ضعف

ديگری است .از اين منظر آينده باز است و فرجام شكست يا پيروزی تنها مربوط به
فعاليت آگاه انسانها به صورت سوژهی خودآگاه مىشود.

دليل بدبينى من تجربيات سياسى است كه در واقعيت مشاهده مىكنم .به اين صورت
كه هر جريانى كه سنگ سكوﻻريسم و دموكراسى را محكمتر به سينه مىزند ،به همان

اندازه نيز سريعتر سر و كلهاش از پهلوی جريانهای اسﻼمى بيرون مىآيد .پيداست كه
اينجا منظور نقد من فقط حزب توده و سازمان فداييان اكثريت نيستند كه از آغاز قيام
تا هم اكنون برای تشكيل و تداوم نظام جمهوری اسﻼمى نسخههای جور و واجور

پيچيده و مىپيچند .صرف نظر از احزاب كمونيست كارگری كه اسﻼمستيزی را تبديل

كشور در چهار منطقهی متفاوت ميان قوای متفقين تقسيم شده بود و آمريكا به عنوان

به برنامهی سياسى خود كردهاند ،اما بخش وسيع سازمانهای چپ انقﻼبى نسبت به

سوسياليستى" قرار داشت .قدرت سياسى و نظامى آمريكا از توان اقتصادی كشور رشد

لنينيسم مواجه مىشويم كه با استناد به ضرورت توسعهی زيربنا در برابر اشكال

قدرت بﻼمنازعهی هژمونيک جهان سرمايهداری دشمنانه در برابر "اردوگاه

مىكرد كه با استفاده از باند توليدی به توليدات انبوه كاﻻها دست يافته و با افزايش

اسﻼم به كلى بى اعتنا هستند .ما اينجا با عواقب مخرب ايدئولوژی ماركسيسم ـ
مخرب روبنا و ايدئولوژيک به كلى منفعل است .البته وضعيت جريانهای دموكرات و

واقعى كارمزدها طبقهی كارگر را به صورت منفعل در ساختار كشور ادغام كرده بود.

ليبرال نيز بهتر از چپهای سنتى نيست .در حالى كه اتحاد جمهوری خواهان خود را

چشمانداز زندگى آمريكايى و كمونيسمستيزی از محورهای اصلى آن بودند .در رأس

جمهوری خواهان دموكراتيک و ﻻئيک در تبعيد ،مجامع اسﻼمى هستند .در اين ارتباط

اين نظم سياسى و اقتصادی از طريق يک ايدئولوژی همراهى و موجه مىشد كه ترويج

دولت آلمان غربى كونراد آدناور قرار داشت كه به عنوان كانديد حزب محافظهكار
دموكرات مسيحى آلمان به مقام صدر اعظم كشور رسيده بود .بنابراين فضای سياسى

شعبهای از حزب مشاركت اسﻼمى در ايران مىداند ،يكى از پايههای استوار اتحاد

مىتوان در جوار جبههی ملى و نهضت آزادی از مجمع سبزهای سكوﻻر نيز ياد كرد

كه هيچ مشكلى در اين نمىبينند كه در نظام مورد نظرشان يک آخوند به مقام رياست

آلمان غربى تحت تأثير شكست و اشغال نظامى ،تجزيهی كشور در آلمان شرقى و

جمهوری برسد .همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک بخش

آنجا كه احزاب ليبرال و محافظهكار اصوﻻً سوسياليسم را متضاد با دموكراسى مى-

و پوشيده دچار اسﻼم است .مابقى جريان مربوط به اشكال متفاوت مشروطهخواه و

غربى ،دوران سازندگى و تجربيات استالينيستى در شرق آلمان و اروپای شرقى بود .از

ديدند ،در نتيجه با رجوع به تجربيات "ديكتاتوری پرولتاريا" در شوروی ،آرمان

"سوسياليسم يا بربريت" چپها را به شعار "دموكراسى يا سوسياليسم" دگرگون كردند.

وسيع از اپوزيسيون به اصطﻼح سكوﻻر و دموكرات مواجه هستيم كه به صورت عريان
سازمان مجاهدين خلق مىشود كه البته در رأس اپوزيسيون اسﻼمى قرار دارند.

١٩٨

١٩٧

"دانشجويان سوسياليست آلمان" ياد كرد كه به سركردگى رودی دوتچكه در دانشگاه

در سال  ١٩٥٩ميﻼدی كنگرهی حزب سوسيال دموكرات آلمان در گودزبرگ برگزار

هابرماس از اين جريان به عنوان "چپهای فاشيست" ياد مىكرد ،خواهان تشكل

عمﻼً تبديل به يک حزب مردمى شد .به اين ترتيب ،راه برای تشكيل يک ائتﻼف

فرانكفورت همواره مسبب كشمكشهای تئوريک با هابرماس مىشد .در حالى كه

"چپهای وفادار به قانون اساسى" بود.

سرانجام تسلط فلسفى نسل اول آموزشگاه فرانكفورت و به خصوص تئوری انتقادی

هوركهايمر و آدورنو بر افكار عمومى جامعهشناسان آلمانى بود كه همچنين تكامل
"تئوری كنش ارتباطى" را متأثر مىكرد .تئوری انتقادی محصول نقد متديک و جامعه-

شناسانه به آگاهى تئوريک مثبتگرايى است كه آدورنو از آن در كتاب "ديالكتيک

شد و تحت اين فضای سياسى بود كه اين حزب برنامهی كارگری خود را تغيير داد و

بزرگ ميان دموكرات مسيحيان و سوسيال دموكراتها گشوده شد و از اين پس بود
كه جناح چپ سوسيال دموكراسى از اين حزب بيرون رانده شد.

بعداً اوضاع اقتصادی در آلمان بود كه بدون ترديد تكامل "تئوری كنش ارتباطى" را
متأثر مىكرد .پس از پايان جنگ به غير از يک خرابه چيز ديگری از آلمان باقى نمانده

بود .در حالى كه بسياری از آلمانها در جنگ كشته و يا معلول شده بودند ،اكثر

منفى" كه در سال  ١٩٦٩ميﻼدی منتشر شد ،به عنوان "نقد منتقد مثبتگرا" ياد مى-

سرمايهدارهای كشور به دليل همكاری با حزب ناسيونال سوسياليسم و از ترس پيگرد

اوايل سدهی گذشته بود كه سرانجام به استقرار فاشيسم در آلمان و ايتاليا و تشكيل

اروپا اهداف استراتژيک خود را مىديد و قوای نظامى كشور در آلمان مستقيماً در برابر

كند .اين روش انتقاد محصول شكست جنبشهای كارگری و سوسياليستى اروپا در

نظام استالينيستى در شوروی ختم شد ١.با وجودی كه روش "نقد منتقد مثبتگرا" به

آدورنو نسبت داده مىشود ،اما وی مضمون آنرا در كتاب "ديالكتيک روشنگری"

همراه با هوركهايمر در سال  ١٩٤٤ميﻼدی متكامل كرده بود .به اين صورت كه اينجا

هوركهايمر و آدورنو برای روشنگری يک نقش خارقالعاده قائل مىشوند كه به صورت

قضائى و جنائى به خارج از كشور گريخته بودند .از آنجا كه آمريكا در ثبات غرب

ارتش سرخ قرار گرفته بودند ،در نتيجه از يک طرف ،تحت عنوان "برنامهی مارشال"

وامهای ارزن قيمت را برای بازسازی آلمان غربى در نظر گرفت و از سوی ديگر،

سرمايهداران متواری را از پيگرد قضائى معاف كرد .به اين ترتيب ،كشور آلمان موفق
شد كه در كوتاهترين مدت ممكنه و تحت تأثير دوران دراز مدت شكوفايى اقتصاد

يک ديكتاتور فعال مىشود ،تمامى مقولهها را به چالش و بند نقد مىكشد و در برابر

جهانى به همان رتبهای اقتصادی دست بيابد كه قبل از دوران جنگ در بازار جهانى

صفحهی بعد خود مقولهی روشنگری را نيز مورد انتقاد قرار مىدهند و بر اين نكته

بيﻼنس تجاری مثبت روبرو شد .پيداست كه تحت شرايط موجود حزب سوسيال

اسطوره ،تقديس و كيش شخصيت كوتاه نمىآيد .اما هوركهايمر و آدورنو در چند
تأكيد مىكنند كه روشنگری مجاز نيست كه تبديل به اسطوره شود ،زيرا روشنگری
بايد بداند كه نمىداند.

٢

داشت .از اين پس ،آلمان با اشتغال همگانى ،افزايش واقعى كارمزدها ،نرخ پايين تورم و
دموكرات آلمان ديگر توان جذب آن نيروهای آرمانگرا را نداشت كه در پى سرنگونى

سرمايهداری و انقﻼب سوسياليستى بودند .در حالى كه طبقهی كارگر به صورت منفعل
در نظام سرمايهداری ادغام شده بود و پراكسيس نبرد طبقاتى تحت سلطهی مركزی
"اتحاد سنديكائى آلمان" به افزايش كارمزد و كوتاهى روزانهی كار محدود مىشد ،نسل
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Vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, in: Gesammelte Schriften Band
٦, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff., Frankfurt am Main
٢
 Horkheimer, Max / Adorno, Theodor W. (١٩٤٧): Dialektik der AufklärungPhilosophische Fragmente, Amesterdam, und
 Horkheimer, Max / Adorno, Theodor W. (١٩٨٤): Dialektik der AufklärungPhilosophische Fragmente, in: Gesammelte Schriften, Band ٣, Rolf Tiedemann (Hrsg.),
Zweite Auflage (١٩٨٤), S. ٧ff., Frankfurt am Main

جوان و راديكال به سوی ماجراجويى سياسى و جنبشهای نوين اجتماعى رانده شد .از
جمله بايد از گروه "فراكسيون ارتش سرخ" ياد كرد كه تحت تأثير راديكاليسم مبارزات

ضد امپرياليستى قرار گرفت و به ترور شخصيتهای سياسى و اقتصادی پرداخت .از

سوی ديگر ،جنبش فمينيستى ،جنبش صلحطلبى و از جمله جنبش دانشجويى بودند كه
به راديكاليسم سياسى دامن مىزدند .در اين ارتباط بايد به خصوص از سازمان

٢٠٠

١٩٩

«ما كﻼً موضوع خردگرا بودن كنشها را تحت هدفمند بودن منطق ،جهت انتخاب ابزار

پيداست كه روشنگری از موضع تجربيات و علوم انسانى فعال مىشود و در نتيجه

مىشناسيم .ما در اينجا يک مدل فرجامشناسانه از كنشها را به فرضيه مىگيريم.

مصداق آن نيز بستگى به زمان و مكان دارد .يعنى آن چيزی كه امروز علمى و منطقى

انگيزه در جهان دخالت مىكند كه از طريق انتخاب و استفاده از ابزار مناسب ،اوضاعى

واهى يک محقق محسوب شود .اما نتيجهی يک چنين جامعهشناسى انتقادی چيز

كنش به صورت فعاليت هدفمند متصور مىشود .به اين معنى كه سوژهی فعال با اين

را به وجود بياورد كه از پيش معين شده است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هابرماس بدبينى و منفىبافى هوركهايمر و
آدورنو را ناشى از شكست آن هدفى مىشمارد كه آنها انتظار وقوع آنرا داشته اند.

بنابراين وی اينجا آنها را متهم مىكند كه به طبقهی كارگر نقش "سوژه تاريخى" را

القاء كرده و از آن انتظار بيجا داشته اند .به نظر وی يک چنين دركى از "سوژهی
تاريخى" مربوط به يک خطای فلسفى مىشود كه مصداقى برای آن در جوامع مدرن

وجود ندارد .بنابراين هابرماس پيشنهاد مىكند كه به جای رديابى يک آگاهى انقﻼبى

بايد يک بررسى انتقادی از تأثيرات تاريخى و فرهنگى ارائه شود كه نه تنها روش
خردگرايى را به صورت يک ميراث اجتماعى توضيح مىدهد ،بلكه مصداق و بازتاب

آنرا نيز در زبان مىيابد.

پيداست كه تشريح و درک كنش اجتماعى به تدوين يک تئوری مجرد و كلى نياز

داشت كه از يک سو ،وقايع تاريخى را به صورت كنش انترسوبژكتيو مستدل مى-

ساخت .به اين صورت كه كنش سوژه بايد با رجوع به خرد سوژه قابل تشريح بود .اما
اين تئوری بايد از سوی ديگر ،در برابر آن درک مكانيكى ،مثبتگرا و دترمينيستى از

روند تاريخ نيز قرار مىگرفت كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بر افكار عمومى
چپهای سنتى مسلط كرده بود .بنابراين هابرماس جهت تكامل "تئوری كنش ارتباطى"

به بازسازی ماترياليسم تاريخى روی آورد و در يک كتاب با عنوان "در مورد بازسازی

ماترياليسم تاريخى" كه در سال  ١٩٧٦ميﻼدی منتشر شد ،اصولب فعاليت تئوريک
خود را به بحث گذاشت.

به حساب مىآيد ،مىتواند در آينده محصول روش نادرست شناختشناسى و تصوارت
ديگری به غير از ترويج يک بدبينى و منفىبافى تضمينشده نيست كه بدون ترديد
منجر به تخطئهی خودآگاهى سوژه و انفعال انسانها جهت شركت در پراكسيس نبرد

طبقاتى مىشود .از آنجا كه فعاليت سياسى تحت تأثير آگاهى تئوريک شكل مىگيرد،

در نتيجه پيداست كه چرا هوركهايمر و آدورنو سرانجام گرفتار عواقب تئوری انتقادی

خود شدند .در حالى كه هوركهايمر دين خود را تغيير داد و از آيين يهوديت به دين

مسيحيان گرويد ،آدورنو فلسفه را كنار گذاشت و به اشتغال سابق خود ،يعنى به

پداگوگيک در رشتهی موسيقى روی آورد.

١

انتقاد هابرماس به هوركهايمر و آدورنو نيز مشخصاً از همين منظر وارد مىآيد .به اين

معنى كه وی بدبينى و منفىبافى آنها را ناشى از يک درک تنگ از مفهوم "خرد" مى-
شمارد .به اين صورت كه هوركهايمر و آدورنو با استناد به جامعهشناسى دينى ماركس

وبر مفهوم "خرد ابزاری" را متكامل كردند .ماكس وبر در تحقيقات خود متوجهی
دنيوی شدن فرقههای پروتستانى و از جمله كلوينيسم شد و با رجوع به اين تجربيات،
مفهوم "منطق هدفمند" را متكامل كرد .به اين معنى كه انسان دنيوی برای تحقق يک

هدف عملى )حكومت بر طبيعت( ابزار مناسب تحقق آنرا نيز پديد مىآورد و اتخاذ
مىكند .ما تا اينجا با "منطق حكومت بر طبيعت و جهان" مواجه هستيم كه البته بنا بر

تئوری انتقادی هوركهايمر و آدورنو تبديل به "منطق حكومت بر طبيعت انسانها" در

جوامع مدرن شده است .به اين صورت كه دولتهای مدرن با تكامل بوروكراسى،
خردگرايى را تبديل به يک ابزار جهت تسلط بر انسانها كردهاند .به بيان ديگر ،انتقاد

هابرماس به هوركهايمر و آدورنو از اين منظر وارد مىآيد كه آنها با استفاده از مفهوم

"خرد ابزاری" بدبينى و منفىبافى خود را توجيه مىكنند ،زيرا بنا بر فرضيات خود و به
شرح زير از طبقهی كارگر انتظار فعاليت هدفمند به سوی سوسياليسم را داشته اند:

١

Habermas, Jürgen (١٩٩٥): Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des
kommunikativen Handelns, Frankfurt am Main, S. ٤٤١

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣ماركسيسم و سنت ـ نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و "سوژهى تاريخى" در
تئورى انتقادى ،در آرمان و انديشه ،جلد ششم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين
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نيروی كار انسانى استوار نيست .بنابراين ما اينجا با يک انسانشناسى به خصوص

وی در اين كتاب از يک سو ،به يک انسان اوليه استناد مىكند كه در علم زيست-

از آنجا كه ماركس از انسان به عنوان "موجود فعال" ٢عزيمت مىكند و تبادل مادی

قرار دارد كه تحت پوشش خانواده زندگى و مايحتاج خود را از طريق شكار و جمع-

مواجه هستيم كه انسان را به صورت "موجود ارتباطى" ١در نظر مىگيرد.

آن با طبيعت را از طريق كار شكلدهنده مد نظر دارد ،در نتيجه پيداست كه اين نوع

از انسان اوليه را اصوﻻً به عنوان انسان نمىپذيرد .ماركس حتا كار كردن را تا آنجايى

كه به يک فعاليت صرف بدنى محدود و جهت بقا ميسر مىشود ،نشانهی انسان بودن

نمىشمارد ،زيرا به نظر وی حيوانات نيز كار مىكنند .وی جهت مصداق انسانشناسى
خود از يک حيوان دوزيست به نام بيبر نمونه مىآورد كه جهت بقای خود درختها را
مىافكند و سدسازی و صيادی مىكند .به بيان ديگر ،ماركس مقولهی كار را فقط از
منظر بيولوژيک مد نظر ندارد و جوانب تلولوژيک آنرا نيز در نظر مىگيرد .از اين

منظر مقولهی كار فقط يک فعاليت ابزاری نيست كه بقای مادی انسان را تضمين مى-

سازد ،بلكه و همچنين به صورت هدفمند و فرای نيازهای مادی جامعه متحقق مىگردد

و از اين بابت ،طبيعت خﻼق انسان را نيز مجسم مىسازد .به بيان ديگر ،انسانها بر

خﻼف حيوانات نه تنها به دليل رفع نيازهای خود و همنوعان خود ،بلكه با استفاده از

تجربه و دانش و با آگاهى و پيروی از اسلوب زيبايى شناسى ،يعنى سوبژكتيو كار مى-
كنند.

٣

بنابراين برای ماركس تاريخ فرهنگى و تمدن منسوب به تاريخ انسان مىشود و از آنجا

كه انسان بر خﻼف مابقى جانوران به مراتب بيشتر انديشه تا غريزه است ،در نتيجه نه

تنها طبيعت اش از طبيعت ناب كامﻼً متفاوت است ،بلكه علت و معلول تاريخ خود نيز
به حساب مىآيد .البته هابرماس از طريق بازسازی ماترياليسم تاريخى فقط به يک

انسانشناسى ديگر از ماركس دست نمىيابد ،بلكه ديالكتيک وی نيز با نوع هگلى و

ماركسى آن كامﻼً تفاوت دارد .از منظر فلسفهی ايدهآليستى هگل ،انسان يک "موجود

شناسى "هومىنيده" ناميده مىشود .اين نوع از انسان در يک درجه ابتدايى از تكامل

آوری تأمين مىكند .آن به ابزار و همچنين آتش نيز دست يافته است و از طريق يک
زبان اوليه با اعضای تيرهی خود نيز ارتباط برقرار مىسازد .به اين ترتيب ،اين نوع از

انسان كنشهای خود را سامان مىدهد و به نظر هابرماس ،از طريق همبستگى همچنين

به اخﻼق دست مىيابد .وی از سوی ديگر ،به تحقيقات يک جامعهشناس به نام كوهل-

برگ استناد مىكند كه از يک ساختار اوليه جهت قضاوت ميان اعضای يک تيره
گزارش مىدهد .به اين معنى كه اخﻼق در روند تكامل خود تبديل به يک مرجع از

خرد سوبژكتيو مىشود كه با استناد به آن اصول قضاوت ميان اعضای يک تيره به
وجود مىآيد .در اين ارتباط هابرماس برای گفتگو يک نقش خارقالعاده جهت تنظيم

كنش ارتباطى قائل مىشود و از اين بابت ،مقولهی خرد سوبژكتيو را در زبان مستقر

مىسازد كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "در مورد بازسازی ماترياليسم
تاريخى" مىيابيم:

«هماينكه ما به يک گفتگو ،آری اصوﻻً به كنش ارتباطى تن مىدهيم ،دارای فرضيههای

به خصوصى هستيم كه فقط تحت آنها توافق ممكن است ،اين حداقل به صورت

پوشيده هميشه انجام گرفته است .فرضيه به اين منوال است كه طرح حقيقى نسبت به

طرح اشتباه و ارزش درست و قابل توجيه نسبت به ارزش نادرست ترجيح داده مى-
شود».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با دو وجه متفاوت از كنش

ارتباطى ،يعنى گفتگو و قضاوت مواجه مىشويم كه از طريق خرد سوبژكتيو به وجود
مىآيند .به بيان ديگر ،هابرماس از طريق بازسازی ماترياليسم تاريخى به يک ساختار

اوليهی اجتماعى دست مىيابد كه بر خﻼف ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بر

١

Kommunikatives Wesen
Tätiges Wesen
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤,
in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥١٧
٢

١

Habermas, Jürgen (١٩٨٢): Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, ٣.
Auflage, (١. Auflage ١٩٧٦) Frankfurt am Main, S. ١٩٤
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نزد وبر جهانبينى محصول كشمكش جهان درونى انسان با جهان بيرونى است كه از

متفكر" ١به حساب مىآيد و از آن زمانى كه به مفهوم دست مىيابد ،از طبيعت ناب

روند خردگرا و دنيوی شدن انسان گزارش مىدهد .وی در روند تحقيقات خود پيرامون

مجزا و توانا مىشود كه بر خﻼف موجودات ديگر تاريخ و همچنين آيندهی خود را نيز

پروتستان همواره ارزشهاى دينى را كه به صورت تظاهر صورت مىگرفت ،از جهان

حركت فكری از تضاد مقولهها فراروی مىكند و به يک واقعيت ديگری دست مىيابد.

كه به طور غير مستقيم توسط كليسا با خداوند ايجاد مىشد ،مبدل به يک رابطهى

تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از واقعيت ابژكتيو به صورت محصول فعاليت آگاه انسانها

تحوﻻت اخﻼقى پس از رفرماسيون لوتری به اين نتيجه مىرسد كه مؤمنان فرقههای
بيرونى به جهان درونى خود منتقل كردند .از اين پس ،روابط دينى و ظاهرى مؤمنان

متفكر شود .اينجا "ايدهی مطلق" آفرينندهی جهان واقعى است ،زيرا سوژه در يک

پيداست كه ما نزد هگل با واقعيت سوبژكتيو مواجه هستيم ،در حالى كه ماترياليسم
گزارش مىدهد .به اين عبارت كه نطفهی تحوﻻت اجتماعى در زيربنا ،يعنى در تضاد

باطنى و مستقيم با خداوند گشت .محصول اين تحوﻻت دينى انزواى شخصى

پروتستانهاى متدين بود كه بعدها به صورت يک طريقهى زندگى مسلط و جنبشى

نيروهای مولد با مناسبات توليد گذاشته شده است و سوژه تحت تأثير روبنا ،يعنى

آنها تشنج مداوم جهان درونى مؤمنان با ابعاد روانى را به وجود مىآورد ،در نتيجه

طبقاتى در روبنا بازتاب مىيابد و در واكنش آن بر زيربنا ،واقعيت ابژكتيو را به صورت

ايدئولوژی از وجود تضاد آگاه مىشود و به نبرد بر مىخيزد و سرانجام نتايج نبرد

دينى در آمد .از آنجا كه رابطهى مستقيم پروتستانها با خداوند و انزواى شخصى

محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى سوبژكتيو به وجود مىآورد.

آنها جهت برخوردارى از عنايت الهى طريقهى زندگى مخصوصى را اتخاذ كردند كه

شامل پرهيزگری ،صرفهجويى ،اعتماد نامحدود به خداوند ،محدود كردن روابط جنسى

به خانواده ،محدود كردن تعداد فرزندان و كار شديد مىشد.

بنابراين ما نزد هگل و ماركس با دو نوع متفاوت از ديالكتيک جهت تحوﻻت اجتماعى

١

مواجه هستيم كه البته ديالكتيک هابرماس از آنها به كلى متفاوت است .به اين عبارت

بنابراين پروتستانها كسب موقعيت مطلوب اجتماعى و رفاه اقتصادى خود را به عنوان

كه وی بنا بر اصل گفتگو ،سخنگو و شنونده را در برابر يکديگر قرار مىدهد .از آنجا

عنايت الهى و پاداشت دينى براى طريقهى زندگى دنيوی خود مىپنداشتند .از اين پس،

كه گفتگو با انگيزهی توافق و تفاهم ميان سخنگو و شنونده برگزار مىشود ،در نتيجه

تأثير خود قرار داد .در حالى كه قبل از رفرماسيون لوتری زندگى روزمرهی مؤمنان

شود و دوم اينكه ادعای هر دو طرف قابل نقد است .به اين ترتيب ،هابرماس به يک

رابطهی پروتستانها با جهان به كلى دگرگون گشت و زندگى روزمرهی آنها را تحت

مسيحى در پرتو "نفى جهان" و "جهانگريزی" سامان مىيافت ،فرقههای متفاوت

هابرماس دو اصل متفاوت را در نظر مىگيرد :اول اينكه از گفتگو بايد قدرتزدايى
ديالكتيک گفتمانى دست مىيابد و از طريق آن موفق مىشود كه تحوﻻت اجتماعى را

پروتستانى مبلغ "بهبود جهان"" ،تغيير جهان" و "حكومت بر جهان" بودند .از آنجا كه

به صورت انترسوبژكتيو تشريح كند .به اين عبارت كه تحوﻻت اجتماعى ناشى از توان

از اين تحوﻻت روحى با استفاده از مفاهيم "دنيوى شدن" و "رهايى از افسونزدگى

گفتمانى مىكنند و سپس با رجوع به خرد سوبژكتيو برای آنها راه حل نيز مىيابند .به

انسانهايى محسوب مىشود كه از مشكﻼت آگاه مىشوند و آنها را تبديل به موضوع

مؤمنان پروتستان ديگر سعادت را مختص به آخرت نمىكردند ،در نتيجه ماكس وبر

بيان ديگر ،اينجا تحوﻻت اجتماعى به صورت روند دنيوی و خردگرا شدن جهانبينىها

جامعه" ياد مىكند كه محصول آن يک اخﻼقيت شغلى جهت بهبود زندگى روزمره

است ٢.به اين ترتيب ،ساختارهای دينى فرقههای پروتستان نيز به كلى دگرگون شدند.

در حالى كه قبل از رفرماسيون مسائل دينى در انحصار كشيشها و واتيكان بود ،رعايت
١

)Vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.
Johannes Winkelmann, Tübingen, S. ١٢٢f., ١٦٤f.
٢
Vgl. ebd., S. ١٢٦f.

تشريح مىشوند كه البته هابرماس آنرا به صورت ميراث تاريخى و فرهنگى جهان
مدرن در نظر مىگيرد و جهت مصداق نظريهی خود به مقولهی جهانبينى در جامعه-

شناسى دينى ماكس وبر رجوع مىكند.

Denkendes Wesen

١

٢٠٦

٢٠٥

اينجا با گسترش عبارت "جهان سهرزدايى شده" نزد ماكس وبر مواجه مىشويم كه

اصول دينى توسط قواى انتظامى به مردم تحميل و مجازات و يا پاداش دينى مربوط به

ظاهراً از تشكيل يک جامعهی دنيوی و خردمند گزارش مىدهد.

همانگونه كه در جايى ديگری به تفصيل شرح دادم ،جامعهشناسى دينى ماكس وبر با

انتقادهای زيادی مواجه است .صرف نظر از روش بررسى تطبيقى وی كه شديداً مورد
پرسش قرار دارد ،انتقاد به بررسى يک جانبهى ايدهآليستى وی وارد مىآيد كه البته

يک عمل به خصوص مىشد ،اما در فرقههاى متفاوت پروتستان خود مؤمنان مبلغ و
مروج دين بودند ،رعايت اصول دينى براى كسب عنايت الهى و در نتيجه بهبود

موقعيت اجتماعى و رفاه اقتصادى صورت مىگرفت و طريقهى كلى زندگى مؤمنان
معيار تعلق آنها به يک فرقهى به خصوص محسوب مىشد.

١

منجر به تقليلگرايى و اختﻼل در روند شناخت مىشود ١.از آنجا كه تعميم هر ايدهاى

بنابراين ما اينجا با آن ميراث فرهنگى مواجه مىشويم كه از خردگرايى و تكامل يک

آگاهى دارد ،در نتيجه وی جهت نجات "تئوری كنش ارتباطى" خود به دفاع از ماكس

با جهان بيرونى به وجود آمده و با استناد به آن است كه هابرماس در كتاب "تئوری

وابسته به يک زمينهى مساعد مادى است و هابرماس نيز از اين موضوع به خوبى
وبر بر مىخيزد و مدعى مىشود كه وی جنبهى مادى عموميت يک ايدهى اجتماعى را
نيز در نظر گرفته است .در اين ارتباط هابرماس به تفاوتهای مفهومى مانند:
"كمبودهاى درونى" با "كمبودهاى بيرونى"" ،مايحتاج ذهنى" با "مايحتاج مادى" و
"ايدهها" با "انگيزهها" استناد مىكند كه در جامعهشناسى دينى ماكس وبر وجود دارند.
بنابراين هابرماس نتيجه مىگيرد كه ماكس وبر زمينهی مادی تعميم ايده را در نظر

گرفته است ،منتها با اين اشاره كه نزد وی ايدهها عوامل مسلط تحوﻻت اجتماعى
محسوب مىشوند.

٢

بنابراين "تئوری كنش ارتباطى" هابرماس نيز از اولويت ايده عزيمت مىكند و اين

اتفاقى نيست كه وی نيز در ادامهی فلسفهی ايدهآليستى هگل انقﻼب فرانسه را نتيجه-
ی تعميم يک روحيه مىشمارد .از اين پس ،دوران مدرن آغاز مىشود كه پيششرط

آن تعميم يک روحيهی خردمند و دنيوی است .يک روحيه كه آزادی برای شناخت را
حق مسلم خود مىداند ،يک روحيه از استقﻼل فردی كه هيچ چيزی را مگر در كمال

آزادی نمىپذيرد و يک روحيه از آزادی فردی كه تعيين سرنوشت را حق مسلم خود
 ١مقابسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣مدرنيسم ،امت اسﻼمى و جنبش هاى اجتماعى در ايران ،در آرمان و انديشه،
جلد اول ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين ،و
مقابسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩اسﻼم و سياست توسعهى اقتصادى در ايران  -نقدى بر جامعهشناسى دينى
ماكس وبر ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،صفحهی  ٣ادامه ،برلين
٢
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handels,
Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. I, ٣. Auflage, Frankfurt
am Main, S. ٢٦٤ff., ٢٧١

جهانبينى جهانشمول گزارش مىدهد كه از كشمكش جهان درونى مؤمنان پروتستان

كنش ارتباطى" موضوع تشكيل هويت در جوامع مدرن را به شرح زير به پيش مى-

كشد:

«) (...جهانبينىها نه تنها برای روندهای تفاهمى ،بلكه برای ادغام اجتماعى افراد هم-
چنين سازنده هستند .جهانبينىها عملكرد سازندگى و تضمين هويت را كه از طريق

آن افراد با يک هستهی پايدار از مفاهيم و فرضيههای اصولى تأمين مىشوند ،تضمين
مىكند) .البته در اين اصول( نمىتواند تجديد نظر شود ،بدون اينكه هويت فردی و

همچنين هويت گروهى عصبى گردد .اين آگاهى ضمانتشدهی هويتى در راستای گذار
از جهانبينى بسته به سوی جهانبينى باز همواره ظاهریتر مىگردد .جهانبينى به

ساختاری متصل است كه خود را هميشه به صورت گسترده از محتوايى كه برای
تجديد نظر آزاد شده است ،مبرا مىسازد».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هابرماس با استناد به جامعهشناسى دينى
ماركس وبر به يک مفهوم از جهانبينى دست مىيابد كه البته در روندهای تفاهمى و

ادغام اجتماعى نه تنها منجر به تشكيل هويت فردی و گروهى مىشود ،بلكه در

كشمكش با جهانبينىهای ديگر از آگاهى هويتى خود عبور و همواره بازتر مىگردد .ما

١

Vgl. ebd., S. ٢٩٦f.
Habermas, Jürgen (١٩٨١): Theorie des Kommunikativen Handelns, Bd. I, Frankfurt am
Main, S. ١٠٠
٢

٢٠٧

٢٠٨

مىشمارد .به اين ترتيب ،هابرماس به يک ميراث تاريخى و فرهنگى دست مىيابد كه

برنامهريزى ،سازماندهى و اداره مىشوند .به اين صورت كه حسابدارى خانوار از

به شرح زير بر آن انگشت مىگذارد:

حسابدارى كارخانه مجزا است و كارخانه با سيستم حسابدارى دوگانه )دخل و

خرج( اداره مىشود ،در حالى كه انگيزهى رقابت در بازار افزايش سود و سرمايهگذارى

«به اين روحيه يک آگاهى تاريخى تعلق دارد كه با تداوم كور ،جهانگريز و پذيرفته-

مجدد جهت گسترش كارخانه و افزايش و بهبودی توليدات است .نشانهى بعدى

شدهی سنتگرا مىشكند .يک درک از پراكسيس سياسى كه در پرتو استقﻼل فردی و

خردگرايى اجتماعى سازمانيابى شهروندان در نهادهاى غير دولتى مانند تشكلهاى

طبقاتى ،صنفى ،فرهنگى و سياسى مىباشد .دوم ،خرگرايى فرهنگى است كه شامل ايجاد

يک فرهنگ متقابل در برابر سنت ،گرايش به دانش و فنآوری ،گرايش به قانونمندى

خودشان مسبب خردگرايى قانون مىشوند و آنرا تبديل به يک روند از تكامل و بهبود
مىكنند .سوم ،خردگرايى شخصى است كه البته مربوط به خردگرايى فرهنگى افراد

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هابرماس اينجا تعلقات روحى انقﻼب
فرانسه را به درستى برجسته مىسازد ،بدون اينكه تضاد بورژوازی با دولت آنتيک
فئودالى را آشكار كند .انگاری كه انقﻼب فرانسه از منشأ تضاد مادی خود به كلى بى

مىشود .نشانهی تثبيت خردگرايى شخصى دنيوى شدن فرد است .به اين صورت كه

خبر است .در حالى كه در "تئوری كنش ارتباطى" زمينهی متضاد مادی يک نقش

تحوﻻت جهان بيرونى بر جهان درونى فرد تأثير مىگذارد و آنرا دگرگون مىسازد .به

دولت و تغيير ارزشهاى اجتماعى مسبب تغيير تعهدهاى اخﻼقى و انفرادی مىشوند.

در حد ممكنه خردگرا دارد كه هر حاكميت سياسى ،مقبوليت خويش را از آن مى-

يابد».

دولت و قانونمدارى شهروندى مىشود .به نظر هابرماس اين دو گرايش آخری

بيان ديگر ،تحوﻻت سياسى و اجتماعى مسبب تغيير ديدگاههاى فردى از جامعه و

حق تعيين سرنوشت افراد قرار دارد .و در پايان اعتماد به انجام يک گفتمان عمومى و

حاشيهای به خود مىگيرد ،هابرماس تشكيل جامعهی مدرن را محصول ادغام ايدهى
مدرنيسم با انگيزهى مدرنيزاسيون مىشمارد كه در ميان مردم شهرنشين تعميم مىيابد

١

و منجر به تحوﻻت اجتماعى و ساختاری مىشود .وی در ارتباط با مشخصات مدرنيته

به اين ترتيب ،هابرماس جامعهی مدرن را به يک شكل ايدهآليستى در مىآورد كه

از افسونزدايى ،فرديت ،اختيار تام در حريم خصوصى ،حق انتقاد و برخورد فلسفى،

روابط آن از طريق قانون اساسى و قوانين جزائى و مدنى منظم مىشوند .در اين ارتباط

فراگيرى دانش و فنآورى براى احقاق اهداف دنيوى ،ايجاد اخﻼق شغلى ،گرايش به

وی از سه اصل اساسى سخن مىراند كه اصلوب دولت قانونمند و جامعه قانونمدار را

قبول مسئوليت و خردگرايى دنيوى سخن مىراند .پيداست كه مدرنيته به عنوان يک

به وجود مىآورند .اصل اول پوزيتيويته ،يعنى قانونمندى مثبت يا مردمساﻻرى است.

وضعيت اجتماعى ،فرهنگى و سياسى به زندگى استثنائى افراد و يا اقشار به خصوص

اينجا قوانين ديگر از احكام "مقدس الهى" استنتاج نمىشوند و جنبهى دينى ندارند .به

منسوب نمىشود ،بلكه نتيجهى اصول پذيرفتهشده و زندگى عمومى شهروندان است.

اين صورت كه نمايندگان ملت از طريق انتخابات آزاد و ادواری معين مىشوند و در

مجلس جهت تحقق اهداف ،انگيزهها و مطالبات موكلين خود قوانين را تصويب مىكنند.

از اين پس ،خردگرايى دنيوى جايگزين دينساﻻرى و سنتگرايى مىشود .اصل دوم

جامعهی مدرن تأكيد كند.

اول ،خردگرايى اجتماعى است كه شامل دولت مدرن با تفكيک قواى سه گانه مانند:

فرماليته ،يعنى تفكيک حريم خصوصى شهروندان از حريم عمومى است .به اين معنى

قوای مقننه ،قضائيه و مجريه مىشود .مسئوليت دولت ايجاد شرايط كلى توليد براى

كه شهروند در حريم خصوصى خود اختيارات تام دارد و دولت موظف به حمايت

تشكيل بازار و رقابت منصفانه ميان سرمايهداران است .اينجا خردگرايى اجتماعى

قانونى از حريم خصوصى شهروندان است .در حالى كه اختيارات شهروند در حريم
vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): ebd., S. ٢٢٦ff.

در اين ارتباط هابرماس سه وجه خردگرايى را متمايز مىسازد كه بر نقش ساختاری

كارخانهها و مؤسسههاى سرمايهدارى را نيز در بر مىگيرد كه به صورت خردمندانه

١

Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Die nachholende Revolution, Frankfurt am Main, S. ١٠١

١

٢٠٩

٢١٠

بيرونى باشد ،پس زمانى كه منافع دولت با حقوق ملت تﻼقى كند ،پيداست كه ملت

بايد به نفع دولت عقب نشينى كند.

١

ما مصداق نقد ماركس از دولت مدرن بورژوايى را به كرات در واقعيت مشاهده مى-

كنيم .از جمله بايد از بحرانهای اقتصادی ياد كرد كه ناشى از ورشكستگى بانکها و

كارخانهها هستند .در يک چنين شرايطى دولت مدرن جهت حفظ نظام سرمايهداری

مغروضيت تأسيسات ورشكسته را به عهده مىگيرد و جهت پرداخت هزينهی آن از

يک سو ،به افزايش ماليات و كوتاهى خدمات اجتماعى روی مىآورد و از سوی ديگر ،از

خصوصى خود محدود به ارزشهاى دينى ،عرفى و اخﻼق پذيرفتهشدهى جامعه

نمىشود ،اما آنجا تنها موارد مشخصى كه توسط قانون ممنوع نشدهاند ،مجاز هستند.

اصل سوم لگاليته ،يعنى قانونمدارى شهروندان است .در حالىكه از انگيزههاى فردى در
حريم خصوصى شهروندان حفاظت مىشود ،اما تعرض يک شهروند به حريم خصوصى

ديگران و يا حريم عمومى جرم است .مجرم قابل مجازات تنها كسى محسوب مىشود
كه عاقل ،بالغ و در وقت ارتكاب جرم حضور ذهن داشته است.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هابرماس با استناد به جامعهشناسى

كارگران مىخواهد كه بيشتر و شديدتر كار كنند .ما اينگونه تجربيات را نيز به كرات

ماكس وبر به يک ميراث فرهنگى دست مىيابد كه از خردمندی و دنيوی شدن

مسئلهی شخصى محسوب مىشود ،اما دولت مدرن هزينهی بحرانهای اقتصادی و

جامعه و دولت بسط مىدهد .ما اينجا با يک تركيب ايدهآليستى از دولت ،مدرنيته و

در رابطه با تخريب محيط زيست مشاهده كردهايم .در حالى كه اينجا سودآوری يک
تخريب محيطزيست را به ملت تحميل مىكند .هر كسى و يا جريانى كه به فكر

مقاومت بيفتد ،با قوای قضائيه و مجريه روبرو و تبديل به مخالف قانون اساسى ،خرابكار

و جانى مىشود .به بيان ديگر ،دولت مدرن يک زمينهی مادی دارد و استقرار و تداوم
آنرا نمىتوان با روحيه توضيح داد.

اما اگر كسى از هابرماس انتظار يک نقد درونذاتى از كليت ديالكتيكى جامعهی مدرن

سرمايهداری را دارد ،به كلى مأيوس مىشود .پيداست كه كوتاهى هابرماس مربوط به
اين موضوع نيست كه جامعهشناسى انتقادی تا كنون به نقد دولت مدرن نپرداخته

است .از جمله بايد از "فلسفهی پراكسيس" گرامشى ياد كرد كه با استفاده از مفهوم
"هژمونى" تسلط دولت مدرن بر ملت را با عبارت "توافق زرهوار به وسيلهی اجبار"
مستدل مىسازد ٢.به همين منوال ،مىتوان از نظريهپردازان "تئوری تنظيم" و از جمله

گزارش مىدهد ،سپس آنرا از طريق گفتگو در زبان مستقر مىسازد و به ساختار
هويت مواجه مىشويم .البته هابرماس همواره از دولت به عنوان "نهادی مختص به

سازماندهى جامعهی طبقاتى" نيز سخن مىراند ،بدون اينكه يک تئوری مشخص و
قابل رجوع از دولت ارائه بدهد .انگاری كه دولت مدرن يک مرجع بى طرف و صالح

است كه مسائل طبقات و شهروندان را با استناد به خردمندی و در گفتگو حل و فصل
مىكند.

ما اين نمونه از تشريحات ايدهآليستى از دولت مدرن را در فلسفهی ايدهآليستى هگل

نيز مىيابيم .به اين صورت كه وی دولت را يک ضرورت بيرونى مىشمارد و تنها با

استناد به اين فرضيه است كه وظايف و حقوق شهروندان را در يک حركت فكری
متكامل مىكند .به اين ترتيب ،هگل نتيجه مىگيرد كه شهروند موظف است كه جان و
مال خود را در اختيار دولت بگذارد ،اگر موجوديت آن با خطر مواجه شود .ما اينجا با

باب جسوپ و يوآخيم هيرش ياد كرد كه از طريق نقد كليت جامعهی مدرن سرمايه-

اولويت دولت نسبت به ملت مواجه هستيم كه البته محصول جابجايى سوژه با ابژه در

منفى جريانهای ضد سرمايهداری را بررسى مىكنند و از سوی ديگر ،نقش دولت در

خصوصى ،دولت مدرن را به عنوان شكل دوگانهی جامعهی بورژوايى كشف كرد،

داری از يک سو ،ساختار احزاب و دولت جهت انفعال جنبشهای اجتماعى و ادغام

١

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٢٦١ – ٣١٣), in: MEW,
)Bd. ١, S. ٢٠١ ff., Berlin (ost
٢
Vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian
Reichers (Hrsg.), Frankfurt am Main

فلسفهی ايدهآليستى هگل است .از آن پس كه ماركس با استناد به حق مالكيت

در"نقد فلسفهی حق هگل" بر اين نكته انگشت گذاشت كه اگر دولت يک ضرورت

Vgl. ebd., S. ٣٥١f.

١

٢١٢

نمايندگى مىكند .به اين ترتيب ،هابرماس مفهوم "خرد ابزاری" را از هوركهايمر و

آدورنو وام مىگيرد و بر اين نكته تأكيد مىكند كه تحت شرايط موجود انسانها تبديل
به ابزار مىشوند و تحت منطق هدفمند سيستم سياسى و اقتصادی قرار مىگيرند.

سپس جهانزيستى است كه مابقى اجزا جامعه كه خارج از سيستم اقتصادی و سياسى
قرار دارند ،در بر مىگيرد .هابرماس بازسازی جهانزيستى را در بازسازی

فونكسيوناليستى و سمبليک متمايز مىكند .در حالى كه بازسازی فونكسيوناليستى جنبه-

ی مادی دارد .بازسازی سمبليک مربوط به همبستگى انسانها مىشود .هابرماس منطق

٢١١

ايجاد مناسبات كلى توليد و توزيع جهت تضمين ارزش افزايى سرمايه را آشكار مى-
سازند.

١

به نظر مىرسد كه هابرماس مشمول نقد شناختشناسى خود مىشود .به اين صورت
كه وی در اثر خود با عنوان "شناخت و عﻼقه" به نقد تئوریهای شناختشناسى

ارزشمند و تقليلگرا روی مىآورد و مدعى مىشود كه در روند تحليل "عﻼقه" قبل از
"شناخت" مستقر شده است .بنابراين وی از اين فرضيه عزيمت مىكند كه هر محققى
در روند تحليلش تنها به آن نوع از شناخت و نتايج دست مىيابد كه به آنها عﻼقه

جهانزيستى را "خرد ارتباطى" مىنامد و همبستگى برای وی به اين معنى است كه

دارد ٢.پيداست كه اينجا انحراف از شناخت ،سيستماتيک فعال مىشود .به اين صورت

به اين ترتيب ،هابرماس به يک ساختار تئوريک از جامعهی مدرن دست مىيابد و با

مىآورد و با استناد به يک شبه انسان به نام "هومىنيده" كه نه فكر و نه كار مىكند و

اقتصادی از يک طرف ،بازسازی فوكسيوناليستى )مادی( جهانزيستى تضمين شده و از

تحقيقاتى به خصوصى را كه به آنها عﻼقه دارد ،در نظر مىگيرد و جهت مصداق

انسانها برای همديگر تبديل به هدف مىشوند.

استناد به آن موضوع بحران را به پيش مىكشد .به اين صورت كه در دوران شكوفايى

طرف ديگر ،بازسازی سمبليک آن اشكال متفاوت و متنوع مدرن فرهنگى به خود مى-

كه هابرماس جهت تحقق عﻼقهی خود از يک سو ،به بازسازی ماترياليسم تاريخى روی

نه خﻼق است ،به يک انسانشناسى جديد دست مىيابد و از سوی ديگر ،تنها منابع
تحليل خود فقط به آنها استناد مىكند .بنابراين اتفاقى نيست كه هابرماس تمامى

گيرد .وی در اين ارتباط تأكيد مىكند كه جهانزيستى با سيستم )اقتصاد و سياست(

نقدهای ماترياليستى از دولت مدرن را كنار مىگذارد و جهت مصداق "تئوری كنش

هابرماس به جامعهی مدرن وارد مىآيد .به اين صورت كه وجوه امری سيستم مانند

دموكراتيک به صورت يک حاكميت بازتابيافته به نظر مىرسد و تضاد دولت با ملت

همواره در ارتباط مىمانند و از توان همديگر سود مىبرند .از همين منظر نيز انتقاد
پول و قدرت در گفتمان دخول مىكنند و منجر به اختﻼل در گفتگوی خردگرا و
همبستگى جهانزيستى مىشوند .هابرماس اين پديده را يک بيماری اجتماعى مىنامد و

ارتباطى" به تحقيقات اميل ديوركهايم متوصل مىشود .از اين منظر ،دولت مدرن و
ظاهراً بر مىافتد .انگاری كه تضاد درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد مشكل

سيستمى به وجود نمىآورند و پراكسيس نبرد طبقاتى در محدودهی نظام سرمايهداری

مضمون آنرا تحت مفاهيم "شئىوارگى" و "استثمار جهانزيستى" به شرح زير در

قابل اداره و مديريت است .به اين ترتيب ،هابرماس جامعهی مدرن را دو حوزهی

«آگاهى روزمره خود را جلب سنتهايى مىيابد كه اكنون در ادعای اعتبار خويش

سيستم شامل اقتصاد و سياست مىشود .در حالى كه اقتصاد از طريق پول نمايندگى و

كتاب "تئوری كنش ارتباطى" برجسته مىسازد:

معلق شدهاند و درحالى كه خود را از نفوذ سنتگرايى مىرهاند ،با اين وجود در

نااميدی تكه تكه مىماند .امروزه در جای "آگاهى اشتباه" ،آگاهى ناتمام كه با روشنگری

از مكانيزم شئىوارگى جلوگيری مىكرد ،وارد مىشود .هماكنون شرايط استثمار جهان-

زيستى مهيا شده است :وجوه امری سيستمهای جانبى) ،يعنى پول و قدرت( كه استقﻼل

يافتهاند ،از بيرون در جهانزيستى رخنه مىكنند و مانند سران كلونياليست در يک

متفاوت متمايز مىكند .اول ،سيستم و دوم ،جهان زيستى است.

بازسازی مىشود ،بوروكراسى خردگرا بازسازی قدرت سياسى را به عهده دارد و آنرا
١

Vgl. Jessop, Bob (١٩٩٢): Regulation und Politik – Integrale Ökonomie und integraler
Staat, in: Demirovic, Alex u. a. (Hg.):Hegemonie und Staat, S, ٢٣٢ff., Münster, und
Vgl. Hirsch Joachim (١٩٩٠): Kapitalismus ohne Alternative? – Materialistische
Gesellschaftstheorie und Möglichkeiten einer sozialistische Politik heute, Hamburg
٢
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main

٢١٣

٢١٤

جامعهی قبيلهای ،همگونسازی را تحميل مىكنند ،در حالى كه ابعاد پراكندهی فرهنگ

كه به عنوان آگاهى از جهان وارونه مانع خودآگاهى طبقاتى مىشوند .از جمله مقولهی

بومى نمىتوانند چنان سازمان بيابند كه بازی متروپلها و بازارجهانى از طريق همجوار

"ازخودبيگانگى" است كه ماركس آنرا موازی با نقد دين فويرباخ به بند نقد مىكشد.

قابل درک گردد».

به اين صورت كه هر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز كند ،به همان اندازه نيز

كمتر از وجود خود بهره مىبرد .به نظر ماركس در روند توليد سرمايهداری نيز به

همين صورت است .يعنى هر چه انسان بيشتر در روند توليد ادغام شود ،به همان اندازه
نيز كمتر از طبيعت خود بهره مىبرد و به همان اندازه بيشتر با طبيعت خود ،محصول
كار خود ،انسانهای ديگر و نوع ماهوی بشر ازخودبيگانهتر مىشود.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا بحران جامعهی مدرن مربوط به
اختﻼل در گفتگوی خردگرا مىشود .مفهوم "استثمار جهانزيستى" از يک دوران گذار

گزارش مىدهد كه ارزشها و همبستگىهای سنتى نفوذ خود را از دست دادهاند ،در

١

حالى كه اشكال مدرن همبستگى قادر نيستند كه جايگزين آنها شوند .اينجا يک خﻼء

به وجود مىآيد كه وجوه امری سيستم مانند پول و قدرت در آن نفوذ مىكنند و مانع

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

خردگرايى در گفتمان و همبستگى اجتماعى مىشوند.

ديالكتيكى ماركس نيز با يک طرح انترسوبژكتيو از كنش اجتماعى مواجه هستيم .در

حالى كه مقولهی "ازخودبيگانگى" نزد ماركس ماترياليستى و ديالكتيكى است ،مقولهی

بنابراين ما در "تئوری كنش ارتباطى" با يک طرح گفتمانى و انترسوبژكتيو مواجه

"استثمار جهانزيستى" نزد هابرماس با استناد به ديالكتيک گفتمانى و از طريق روحيه

هستيم كه عوامل روحى تداوم نظام سرمايهداری مدرن را توضيح مىدهد .اما اينجا نه

موجه مىشود .با وجودی كه هابرماس با استفاده از مقولهی "استثمار جهانزيستى" بر

خبری از بحران اقتصادی است و نه نقدی به نفوذ ايدئولوژی وارد مىآيد .البته ما در

بيماری جامعهی مدرن انگشت مىگذارد ،اما وی بر خﻼف هوركهايمر و آدورنو به

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نه تنها يک طرح انترسوبژكتيو از كنش

آينده خوشبين است .به نظر وی جامعهی مدرن نه تنها قادر است كه از طريق تفكر

مستقل و ذهنيت انتقادی در برابر استثمار جهانزيستى مقاومت كند ،بلكه توان شكست

آنرا نيز دارد .به اين صورت كه گفتمان خردگرا و منطق ارتباطى وجوه امری سيستم،

اجتماعى را مىيابيم ،بلكه اصوﻻً با يک چنين تقليلگرايى مواجه نمىشويم .به اين

صورت كه ماركس از تضاد ابژكتيو ،درونذاتى و ماترياليستى نيروهای مولد با مناسبات
توليد عزيمت مىكند و بنا بر آگاهى تئوريک از تضاد است كه فعاليت سوژه را در نظر

يعنى پول و قدرت را از جهانزيستى مىزدايند و سپس اصول همبستگى و تحقق

مىگيرد .ما اينجا با يک كليت ديالكتيكى مواجه هستيم كه از كنش انترسوبژكتيو

فرديت را از جهانزيستى به سيستم اقتصادی و سياسى انتقال مىدهند .به بيان ديگر،

گزارش مىدهد .به بيان ديگر ،انسان از طريق كار نه تنها طبيعت بيرونى ،بلكه طبيعت

هابرماس از يک كشمكش ميان جهانزيستى با سيستم گزارش مىدهد و به گمان وی

منطق ارتباطى قادر است كه توازن قوا را به نفع جهانزيستى دگرگون سازد .ما اينجا با

دو نكتهی متفاوت مواجه هستيم .اول ،مقاوت در برابر استثمار جهانزيستى است كه به
شرح زير از طريق گفتگوی خردگرا و تجربهی بازتاب متشكل مىشود:

«تجربهی بازتاب خود را به صورت ماهوی در مفهوم روند آموزش بيان و به صورت
متديک به سوی يک موضع هدايت مىكند كه همواره از آنجا هويت خرد با اراده به
١

Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in:
)MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost

خود را نيز دگرگون مىسازد و پيداست كه با ايدئولوژی حاكم و مناسبات موجود توليد
در تضاد قرار مىگيرد .ما اينجا با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم كه حوزهی

كسب خودآگاهى پرولتاريا به عنوان سوژه محسوب مىشود .منتها نزد ماركس مقولهی
خودآگاهى تنها يک گرايش ديالكتيكى است كه با فرجامگرايى تاريخى و دترمينيسم
ماترياليستى به كلى تفاوت دارد .بنابراين وی به غير از تأكيد بر نقش دين ،فلسفه و

ايدئولوژی مقولههای "ازخودبيگانگى"" ،شىوارگى" و "بتانگاری" را نيز متكامل مىكند
١

Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. II, Frankfurt am
Main, S. ٥٢٢f.

٢١٦

٢١٥

منطق ارتباطى باشد ،در نتيجه اصول همبستگى و حق فرديت از جهانزيستى به سيستم

خردگرايى بدون اجبار ناشى مىشود .در بازتاب شخصى ،انگيزهی بلوغ ،يكسانى شناخت

اينجا منظور هابرماس تشكيل دموكراسى سوسياليستى است كه سه دوران قبل از آنرا

به سوی رهايى مىشناسد .همزمان خرد تحت انگيزهی خردگرايى قرار مىگيرد .ما مى-

اقتصادی و سياسى منتقل و جامعهی مدرن تحت قوانين جديد از نو متشكل مىشود.

در تاريخ غرب به اين شرح در نظر مىگيرد :دوران اول ،ساختار خانوادگى و اجتماعى

است .دوران دوم ،تشكيل نظم كلى سياسى كه البته با سركوب همراه است .دوران

توانيم بگوييم كه خرد ،انگيزهی رهايى را دنبال مىكند و فىنفسه به اجرای بازتاب

نشانه مىگيرد».

سوم ،دوران مدرن كه هم اكنون در آن بسر مىبريم .دوران چهارم ،كه فقط تصوری از
آن وجود دارد كه همان دموكراسى سوسياليستى است.

با اراده به شناخت را به اتمام مىرساند ،زيرا اجرای بازتاب ،خود را به صورت حركت

١

نكتهی دوم ،انتقال اصول همبستگى و حق فرديت از جهانزيستى به سيستم اقتصادی و

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هابرماس برای جامعهی مدرن موضوع

سياسى است كه به نظر هابرماس از طريق قوانين جامعهی مدرن ميسر مىشوند .وی

با استناد به اصول پوزيتيويته ،فرماليته و لگاليته مدعى مىشود كه قوانين مدرن ،سكوﻻر

خودآگاهى پرولتاريا ،پراكسيس نبرد طبقاتى و انقﻼب اجتماعى را منتفى مىشمارد .اين-

و دموكراتيک نه تنها از گسست سيستم و جهانزيستى ممانعت مىكنند ،بلكه محرک

موضوع نفى نفى را به پيش مىكشد .ما اينجا با يک سری توهمات و تخيﻼت كودكانه

مىكند كه به شرح زير جهانزيستى را به سيستم پيوند مىدهد.

جا ديگر نه تمايزی ميان قلمرو ضرورت با قلمرو آزادی مشاهده مىشود و نه هابرماس
مواجه مىشويم كه مصداق بى اعتباری آنها را از نظر تئوريک در "سرمايه" و در

پراكسيس جامعهی مدرن سرمايهداری مىيابيم .به اين صورت كه ماركس ميان دوران
ساده و دوران سرمايه با كار مزدی تفاوت مىگذارد .در حالى كه در دوران ساده

برابرها با يکديگر مبادله مىشوند ،دوران سرمايه با كار مزدی حوزهی استثمار نيروی
كار است .به اين ترتيب ،مالكيت انفرادی كارگران به صورت كار اضافى پرداخت نشده

و از طريق سرمايهدار نفى و به صورت مالكيت خصوصى يک طبقهی ناچيز ،اما كامﻼً
مقتدر در مىآيد .ما اينجا با مقولهی "نفى پوشيده" مواجه هستيم و همانگونه كه

ماركس نيز تأكيد مىكند ،قوانين استثمار نيروی كار پشت سر نيروهای مولد و

توليدكنندگان مستقيم متحقق مىگردد .اما ما از طرف ديگر ،با مقولهی "نفى آشكار"
نيز روبرو هستيم .به اين صورت كه دولت مدرن جهت تضمين ارزش افزايى سرمايه

نه تنها مناسبات كلى توليد و توزيع سرمايهداری را به وجود مىآورد ،بلكه هزينهی

آنرا نيز به صورت ماليات بر طبقهی كارگر تحميل مىكند .افزون بر اين ،هزينهی

ورشكستگى بانکها و كارخانهها ،تخريب محيط زيست و ماجراجویهای نظامى در

سطح جهان است كه از طريق ماليات و حذف امكانات رفاهى ،يعنى "نفى آشكار" بر
Habermas, Jürgen (١٩٨٥): Die neue Übersichtlichkeit, Frankfurt am Main, S. ١٨٢
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تحوﻻت جامعهی مدرن نيز مىشوند .وی عملكرد قانون را با نقش زوار نيز تشريح

«از منظر تئوری كنش ارتباطى ،سيستم كنشى حقوق ) (...به صورت يک نظم مقبول

بازتاب يافته به عنصر اجتماعى جهانزيستى تعلق دارد ) (...كد حق به حوزهی زبان
روزمره كه از طريق توان آن ،ادغام اجتماعى جهانزيستى ميسر مىشود ،متصل مى-

ماند .كد حق همچنين پيامهای )جهانزيستى( را به شكلى در مىآورد كه برای كد

بوروكراسى در تنظيم بازار و كد اقتصادی در تنظيم پول قابل فهم مىماند .تا اين حد
زبان حقوقى مىتواند به طور ديگری از ارتباط اخﻼقى كه فقط بر جهانزيستى محدود

است ،به صورت محرک تحوﻻت اجتماعى دوران ارتباطات ،ميان سيستم و جهان-
زيستى فعال شود».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هابرماس از طريق "تئوری كنش

ارتباطى" به يک ساختار اجتماعى دست مىيابد كه انگاری فاقد خط سرخ و حدود

حقوقى است .يعنى اگر يک گفتگوی خردگرا شكل بگيرد و بازتاب تجربى آن منطبق با
١
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شرح زير مدعى مىشود كه خود سرمايهداران با رجوع به خرد ارتباطى سوژهی تحقق

طبقهی كارگر تحميل مىشود .به بيان ديگر ،مقولهی "نفى آشكار" يک شكل سياسى به

«نه تنها پرولتاريا در عزم راسخش به سوی انقﻼب ،بلكه سرمايهداران نيز مىتوانند،

بنابراين زمانى كه ماركس در "سرمايه" از نفى نفى سخن مىراند و قلمرو آزادی را در

اراده و آگاهى هدايت و از اين طريق ،در درون نظام سرمايهداری و جهت حفاظت از

دارد كه به يک پراكسيس آگاه جهت تحقق يک انقﻼب اجتماعى دامن بزند .سوژهی

آن خواهند شد:

تصميم به ممانعت قاطع از وقوع انقﻼب بگيرند ،يعنى روند اقتصادی را هر چه بيشتر با

آن ،اجزاء يک انقﻼب را وارد سازند .يعنى همان اجزائى كه ماركس فقط برای قانون

اساسى يک جامعهی سوسياليستى تصور مىكرد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا ظاهراً ديگر تضاد درونذاتى وجود
ندارد و جامعهی مدرن مسير دنيوی و منطقى خود را طى مىكند .انگاری كه اينجا نه
حدودی وجود دارد و نه سرمايهداری با بحران مواجه مىشود .فقط يک نگاه اجمالى به

سياست اقتصادی نئوليبراليسم ،بحرانهای اقتصادی و محيط زيستى در كشورهای
مدرن صنعتى ،هجوم پناهنگان سياسى ،محيط زيستى و جنگ زده از آسيا و آفريقا به
قلب اروپا و از جمله عروج دوباره فاشيسم در اروپا از بى اعتباری نتايج ارزشمند و

ايدهآليستى "تئوری كنش ارتباطى" هابرماس گزارش مىدهند.

با تمامى اين وجود هابرماس از همين جامعهی مدرن كه تئوری آنرا از طريق بازسازی
ماترياليسم تاريخى و با استناد به جامعهشناسى دينى ماكس وبر متكامل كرده است،

مقولهی هويت فردی را به صورت جزئى از هويت همگانى استنتاج مىكند .وی اينجا
از هويت پساملى نيز سخن مىگويد كه بر خﻼف هويت ملى و هويتهای حزبى و
طبقاتى ،در مسير خردگرا شدن جهانبينىها و از طريق گفتمان خردگرا و افكار عمومى
شكل مىگيرد .در اين ارتباط هابرماس با رجوع به هگل از عبارت "روحيهی يک

جامعهی مشخص" نيز سخن مىراند و تشكيل مقولهی هويت را از جنبههای متفاوت

در نظر مىگيرد .نخست جنبهی فلسفى و حقوقى هويت است كه وی آنرا با رجوع به
سه اصل قانون اساسى مدرن مانند :پوزيتيويته ،فرماليته و لگاليته توضيح مىدهد .اينجا

هويت فردی به صورت التزام عملى تمامى شهروندان به قانون اساسى و اصول آن در
١
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خود مىگيرد ،در حالى كه مقولهی "نفى پوشيده" شكل اقتصادی دارد.

برابر قلمرو ضرورت مستقر مىسازد ،انگيزهی تكامل يک تئوری انتقادی و عملگرا را

انقﻼب اجتماعى پرولتاريا است كه در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مىرسد و

از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مىآيد و از طريق "همكاری آزاد كارگران"

سوسياليسم را به وجود مىآورد .پيداست كه موضوع نفى نفى نزد ماركس فقط رفع
تضاد در حوزهی توزيع را مد نظر ندارد و از طريق لغو قانون ارزش و تشكيل مالكيت

اجتماعى به بردگى كار مزدی خاتمه مىدهد و سرانجام از تضاد در حوزهی توليد نيز
فراروی مىكند.

اما "تئوری كنش ارتباطى" هابرماس با يک چنين گفتمانى و اصوﻻً با نقد درونذاتى و

نفىكننده از كليت جامعهی مدرن سرمايهداری به كلى بيگانه است .به نظر وی نطفهی
قلمرو آزادی در همين جهانزيستى كه البته از آن به عنوان جامعهی مدنى نيز ياد مى-

كند ،گذاشته شده است .از اين منظر هيچ نيازی به يک انقﻼب اجتماعى جهت استقرار

سوسياليسم نيست .همينكه از طريق گفتمان خردگرا و بازتابيافته بر استثمار جهان-

زيستى مسلط شد و همبستگى را از طريق كد حقوقى به سيستم ،يعنى به قلمرو

ضرورت انتقال داد ،كافى است .به بيان ديگر ،همبستگى بايد بر قدرت و پول پيروز

گردد و هابرماس خوشبين است كه ذهنيت انتقادی و گفتمان خردگرا يک چنين توانى

را دارند .بنابراين روشن است كه چرا هابرماس مرتب از رفرميسم راديكال و

پاتريوتيسم قانون اساسى سخن مىگويد و بر اين نكته تأكيد مىكند ،هر كسى كه
دموكراسى را مىخواهد ،بايد آنرا تمام و كمال بپذيرد و آن هم دموكراسى

سوسياليستى است .از آنجا كه رابطهی "تئوری كنش ارتباطى" با حق مالكيت
خصوصى ،قانون ارزش و بردگى كار مزدی به كلى ناروشن است ،در نتيجه هابرماس

يک نظم مختلط سوسياليستى با تشكل سرمايهداری را نيز قابل تصور مىداند و به

٢٢٠
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تنها مىتواند به صورت جامعهشناسى انتقادی ادامهی حيات دهد .بنابراين "تئوری

نظر گرفته و به عنوان بخشى از هويت همگانى استنتاج مىشود ١.دوم جنبهی فلسفى و

كنش ارتباطى" نيز متعلق به همان دوران دههی  ٧٠و  ٨٠ميﻼدی قرن گذشته است

كه البته به صورت تقليلگرا از اوضاع سياسى ،اقتصادی و فلسفى آلمان استنتاج شده

است.

اما طرح اين موضوع به اين معنى نيست كه "تئوری كنش ارتباطى" را بايد به كلى به
فراموشى سپرد .هابرماس اينجا به درستى بر يک تاريخ فرهنگى انگشت مىگذارد كه

در مسير آن جوامع مدرن ،سكوﻻر و دموكراتيک به وجود آمدهاند .ما اينجا با آناتومى

انسان مواجه هستيم كه از طريق آن به كليد آناتومى جامعهی سنتى و دولت دينى
ايران نيز دست مىيابيم .از آنجا كه "تئوری كنش ارتباطى" بازتاب مجرد و تقليلگرا
از جامعهی مدرن آلمان از دههی  ٧٠و  ٨٠ميﻼدی قرن گذشته است ،در نتيجه

پيداست كه از آن نمىتوان به صورت ايجابى برای ايران استفاده كرد .به اين صورت

كه از مفاهيم آن مانند :جهانزيستى ،سيستم ،خرد ارتباطى ،قانون اساسى و غيره نمى-

توان يک به يک برای درک تحوﻻت سياسى و اجتماعى در ايران سود برد .به بيان

ديگر ،ما اينجا با يک دولت دينى و با يک جامعهی پيشامدرن مواجه هستيم و در
نتيجه پيداست كه از "تئوری كنش ارتباطى" تنها مىتوانيم به صورت مقطعى و سلبى

استفاده كنيم .برای نمونه مىتوان به موضوع گفتگو خردگرا جهت توافق و تفاهم استناد
كرد كه هابرماس برای تحقق آن دو شرط قائل مىشود :اول ،قدرت زدايى از گفتگو و

دوم ،ادعای سخنگو و شنونده قابل نقد است .پيداست كه يک چنين گفتگويى اصوﻻً با
جريانهای اسﻼمى به كلى غير ممكن است ،زيرا بنيان ايمان آنها بر كيش شخصيت،

تقديس و خرافات استوار شده است.

تمامى اين فاجعهای كه ما در ايران به صورت تحقير زنان ،سركوب وكيل ،روزنامهنگار،
اقليت ملى و مذهبى ،كارگر و آموزگار و پيگرد جريانهای فرهنگى و سياسى مشاهده

مىكنيم ،محصول همين اسﻼم به صورت يک ابزار مناسب حكومتى است كه اسﻼميان

آنرا متكامل كرده و از آن به بهترين وجه ممكنه جهت تحقير ،تحميق و سركوب ملت

ايران سود مىبرند.

تاريخى هويت است كه هابرماس به شرح زير آنرا برجسته مىسازد:

«هويت همگانى شكل يک هويت ماهوی است كه به صورت هويت مستقل يک جامعه،

اما نه از طريق سازمانهای به خصوص به وجود مىآيد .اين جامعه دانش هويتيش را
در ارتباط با رقابت هويتهای مطرح ،يعنى با حافظهی انتقادی از سنت و يا از طريق
شكوفايى دانش ،فلسفه و هنر ،به صورت گفتمانى و تجربى به وجود مىآورد».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هويت مد نظر هابرماس مجرد و كامﻼً

آشتىيافته است .اينجا هويت مدرن به صورت پساملى و فراطبقاتى بازسازی مىشود

كه با استناد به همبستگى در جهانزيستى از يک درجهی قابل مﻼحظه از مدارا و

خردمندی گزارش مىدهد .يعنى هويت مدرن نزد هابرماس نه جنبهی ملى و نژادی
دارد كه مانند دوران نظام فاشيستى آلمان منجر به جنگ با ديگر ملتها شود و نه يک
شكل طبقاتى به خود مىگيرد كه پراكسيس نبرد طبقاتى و انقﻼب سوسياليستى را

موجه كند .اينجا به كلى آشكار مىشود كه هابرماس از طريق "تئوری كنش ارتباطى"
چه اهدافى را دنبال مىكند .به بيان ديگر ،تئوری وی فقط يک تئوری تشريحى و

انترسوبژكتيو از جامعهی مدرن نيست ،بلكه جهت دخل و تصرف در اوضاع سياسى
آلمان معاصر متكامل شده است .به اين صورت كه وی جهت انفعال چپ و راست
راديكال بخش ميانهی جامعهی مدرن را مخاطب خود مىسازد.

نتيجه:
موضوع اين نوشته طرح رابطهی دولت با ملت در جامعهی مدرن است .همانگونه كه

در اين نوشته مطرح كردم" ،تئوری كنش ارتباطى" نه با تجربيات جامعهی مدرن كامﻼً

منطبق است و نه از كشفيات نوين فلسفى گزارش مىدهد .البته هابرماس نيز يک
چنين ادعائى را ندارد ،زيرا به نظر وی دوران فيلسوفان بزرگ گذشته است و فلسفه
١
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Band ٣, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Zweite Auflage (١٩٨٤), S. ٧ff.,
Frankfurt am Main
Horkheimer, Max / Adorno, Theodor W. (١٩٤٧): Dialektik der
Aufklärung - Philosophische Fragmente, Amesterdam
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integraler Staat, in: Demirovic, Alex u. a. (Hg.):Hegemonie und Staat, S,
٢٣٢ff., Münster
Marx, Karl (١٩٨٣): Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, in:
MEW, Bd. ٤٢, Berlin
Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem
Jahre ١٨٤٤, in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٢٦١ – ٣١٣), in:
MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ ff., Berlin (ost)

٢٢٤

٢٢٣
Tomberg, Friedrich (٢٠٠٣): Habermas und der Marxismus – Zur
Aktualität einer Rekonstruktion des historischen Materialismus,
Würzburg
Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine
Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes Winkelmann, Tübingen
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣ماركسيسم و سنت ـ نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و "سوژهى
تاريخى" در تئورى انتقادى ،در آرمان و انديشه ،جلد ششم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣مدرنيسم ،امت اسﻼمى و جنبش هاى اجتماعى در ايران ،در آرمان و
انديشه ،جلد اول ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩اسﻼم و سياست توسعهى اقتصادى در ايران  -نقدى بر
جامعهشناسى دينى ماكس وبر ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،صفحهی  ٣ادامه ،برلين

٢٢٥

٢٢٦

فلسفهی ايدهآليستى هگل مقايسه كند ،تا به اين مسئله پى ببرد كه ماركس تا چه

اندازه مديون هگل بوده است ١.به همين صورت لنين نيز مدعى مىشود كه انسان جلد

اول "سرمايه" و از جمله بخش اول آنرا نمىتواند كامﻼً بفهمد ،بدون اينكه تمامى
منطق هگل را تحصيل كرده باشد .وی سپس از اين فرضيه نتيجه مىگيرد كه پس از
گذشت نيم قرن هنوز هيچ يک از ماركسيستها ،ماركس را به درستى نفهميده است.

٢

ماركسيسم و سنت ـ نقدی بر مفهوم "سوژهی تاريخى" در
انديشهی غير سياسى موشه پوستون

١

به اين ترتيب ،ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با استناد به آثار متأخر انگلس و درک
نادرست لنين از ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در شوروی متكامل شد كه
البته از روند تاريخ به سوی يک آيندهی مثبت گزارش مىداد .در حالى كه "نقد اقتصاد

سياسى" ماركس از وجود انسان به صورت سوژهی درونذاتى گزارش مىدهد ،اما

نظريهپردازان ماركسيست ـ لنينيست در پيروی از انگلس و لنين از ديالكتيک سوژه-
زدايى كرده و سوسياليسم نوع شوروی را فرجام زيست انسانى شمردند ٣.شايد
خوانندهی نقاد با كتاب "اصول مقدماتى فلسفه" ،اثر جورج پوليتسر آشنا باشد كه

حركت ديالكتيكى را با تخم مرغ توضيح مىدهد .متأسفانه هنوز يک روش تحقيقاتى و

روانشناسى مناسب به وجود نيامده است كه آسيبهای اجتماعى اين گونه مكتوبات را
ارزيابى كند .اما آن چيزی كه مسلم است ،هر كسى كه از اين طريق با ديالكتيک آشنا
مىشد ،به يک تصور دترمينيستى و مثبتگرا از حركت مادی جامعه و روند تاريخ

از آن پس كه لنين فرمان سركوب شوراها را صادر كرد ،روند شكست انقﻼب اكتبر در

شوروی رقم خورد و از آن پس كه فراكسيون استالين و بوخارين بر حزب كمونيست
شوروی چيره شد و استالين به مقام دبير كل حزب رسيد ،تير خﻼص به جسم ناتوان

آن اصابت كرد .انقﻼب اكتبر در پرتو مثبتگرايى از روند تاريخ قرار داشت كه البته
محصول خطای فلسفى انگلس متأخر بود .به اين صورت كه وی "حركت ماده" را
جايگزين "حركت ايدهی" هگل كرد و در خيال خود به يک قانون به اصطﻼح

جهانشمول و ابژكتيو از روند تاريخ دست يافت كه آنرا "ماترياليسم ديالكتيكى" مى-

ناميد .از اين منظر ،سوژه تنها آن نقشى را مىتواند ايفا كند كه مكانيزم اين روند به آن

ديكته مىكند .پيداست كه تحت تأثير "ماترياليسم ديالكتيكى" توسعهی صنعت بزرگ
و رشد نيروهای مولد آيندهی مثبتى را به ناظر نويد مىدهند .در حالى كه ماركس روند
تاريخ را محصول نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى مىشمرد ،اما انگلس از "حركت واقعى"

١

Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٣): Ausgewählte Briefe, Stutgart, S. ٥٢٦
Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٤): Philosophische Hefte, in: LW, Bd. ٣٨, Berlin (ost), S. ١٧٠,
und
Lenin, W. I (١٩٦١): Aus der philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen,
Berlin, S. ٩٩ und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم ،در
آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،برلين ،صفحهی  ٤٥ادامه
٣
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“,
Berlin und
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٨٦): Dialektik der Rationalität – Zur Entwicklung der
Rationalitätstypus der materialistischen Dialektik, Hans Jörg Sandkühler et. Al. (Hg.),
Köln, S. ١٥٧ und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی حزب توده ،در
جلد يازدهم ،برلين ،صفحهی  ٨٩ادامه
٢

جامعهی طبقاتى سوژهزدايى كرد و با انتقال قوانين طبيعت ناب )داروينيسم( به جامعهی

انسانى ،يک درک غير انتقادی از حركت مادی و دترمينيستى از روند تاريخ را در ميان

ماركسيستهای انترناسيونال دوم رواج داد .از جمله بايد از آثار متأخر و همچنين نامه-

نگاریهای انگلس با فعاﻻن جنبش سوسيال دموكراسى ياد كرد كه از طريق آنها

نظريات غير ماركسى خود را بدون هراس به ماركس نيز نسبت مىداد .برای نمونه وی
در نامهای كه در سال  ١٨٩٢ميﻼدی به اشميت نوشت ،از وی خواست كه جهت

درک مناسب "سرمايه" بخش تكامل كاﻻ به سرمايه را با تكامل وجود به ماهيت در
 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "ماركس و خودآكاهى سوژه" كه از طريق "پژوهش جنبشهای
اجتماعى ايران" در تاريخ  ١٨سپتامبر  ٢٠١٦در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.

٢٢٨

٢٢٧

پيداست كه نقد تنها زمانى اصولى و منصفانه محسوب مىشود كه آن شرايط ابژكتيو و

دست مىيافت كه وی را در برابر وقوع فاجعهی تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى در

سوبژكتيو را نيز در نظر بگيرد كه تحت تأثير آنها يک اثر به خصوص متكامل و
مدون شده است .به اين معنى كه در دوران تحقيقات يک محقق چه مناسباتى و چه

فلسفهای بر جامعه حاكم بوده و آنها چگونه بر متدولوژی شناختشناسى و محتوای

يک كتاب تأثير گذاشتهاند .پوستون در سال  ١٩٧٢ميﻼدی از كانادا برای ادامهی
تحصيل به آلمان غربى مهاجرت كرد و كتاب "زمان ،كار و حاكميت اجتماعى" هم
محصول تحقيقات ايشان است كه در دانشگاه فرانكفورت آلمان به عنوان رسالهی دكترا

پذيرفته شد .وی سپس در سال  ١٩٨٢ميﻼدی از آلمان غربى جهت تدريس جامعه-
شناسى انتقادی در دانشگاه شيكاگو به آمريكا مهاجرت كرد ،بدون اينكه دكترای خود

را به صورت كتاب منتشر كند .اين كتاب سرانجام پس از يک بازنگری در سال ١٩٩٣

ميﻼدی به زبان انگليسى و ترجمهی آن به زبان آلمانى در سال  ٢٠٠٣ميﻼدی منتشر

شد.

ايران به كلى بى تفاوت مىكرد.

از آن پس كه سرگذشت "اردوگاه سوسياليستى" به فروپاشى قطعى شوروی كشيده شد،
كتابهای متعددی منتشر شدند كه در سطوح متفاوت به نقد سرمايهداریِ و كاﻻيى

شدن كليت روابط اجتماعى در سطح جهان مىپردازند .بسياری از اين مكتوبات متأثر

از تجربيات ناموفق اقتصادی و سياسى در كشورهايى مانند شوروی و چين هستند .ما

در كنار نقدهای سياست اقتصادی همچنين با مباحث فلسفى نيز روبرو هستيم كه
معموﻻً با استفاده از ارجاعهای مخصوص به تفسير ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
ماركس مىپردازند .به نظر مىرسد كه اينگونه مكتوبات انگيزهی بازانديشى و امروزی

كردن تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را دارند .از آنجا كه بسياری از اين آثار از

طريق ترجمه و بدون ارزيابى انتقادی در ايران منتشر مىشوند ،در نتيجه برای بسياری
از فعاﻻن سياسى اين سؤتفاهم به وجود مىآيد كه آنها با مطالعه و آموختن اين آثار با

در دوران تحصيل و تحقيقات پوستون يک نظم دو قطبى بر جهان استوار بود .در يک

روش تحليل و كليت ابعاد نظری ماركس آشنا شدهاند .بنابراين ضروری است كه

هژمونى آمريكا از نو سازماندهى و در برابر "اردوگاه سوسياليستى" متحد شده بودند.

از اين آثار كه تازگى در ميان ايرانيان محبوب شده ،كتاب "زمان ،كار و حاكميت

طرف ،كشورهای اروپای غربى قرار داشتند كه پس از پايان جنگ جهانى دوم و تحت

اين دوران مصادف با شكوفايى دراز مدت بازرا جهانى بود و كشورهای مدرن صنعتى

مكتوبات مهم ماركسشناسان معاصر با احتياط و از ديدگاه انتقادی ترويج شوند .يكى

اجتماعى" ،اثر موشه پوستون است كه من مىخواهم با استناد و انتقاد به آن ،نقش

١

با تحقق اقتصاد سياسى كينزى به اشتغال همگانى دست يافته بودند .البته نقش دولت

"خودآگاهى" و سوژهی تحقق بديل سرمايهداری را با خوانندهی نقاد در ميان بگذارم.

سوسيال رفرميسم و فشار جنبش كارگری يک شبكهی گسترده از رفاه اجتماعى را نيز

است و با كدام شاخصها تعريف مىشود؟ آيا حركت سرمايه با يک منطق ويژه

دخالتگر تنها محدود به تشكيل مناسبات كلى توليد نمىشد ،بلكه تحت تأثير ايدهی

به وجود مىآورد .از جمله بايد از نقش سنديكاهای كارگران جهت تشكيل يک توافق

اجتماعى ميان كار و سرمايه ياد كرد كه از يک سو ،كارگر و كارفرما را "شركای

اينجا پرسشهای متعددی به اين شرح طرح مىشوند :سرمايهداری اصوﻻً به چه معنى

هدايت مىشود و يا اين كه كور است؟ آيا عواقب نظام سرمايهداری قابل ارزيابى و

تنظيم هستند و يا اينكه به صورت حادثههای غير مترقبه رخ مىدهند؟ كدام سوژه در

اجتماعى" مىخوانند و از سوی ديگر ،فعاﻻن راديكال جنبش كارگری را به حاشيهی

نظام سرمايهداری نقش مسلط را بازی مىكند و طبقهی كارگر چه نقشى را اينجا به

صورت منفعل در نظام سرمايهداری ادغام شد و ايدههای انتقادی و راديكال زمينهی

خودآگاهى سوژه در اين رابطه به چه معنى است؟

پراكسيس نبرد طبقاتى و وقايع اجتماعى مىرانند .به اين ترتيب ،طبقهی كارگر به
مادی خود را در جنبشهای نوين اجتماعى مانند :جنبشهای دانشجويى ،محيط زيستى

و فمينيستى يافتند .در طرف مقابل اين نظام دو قطبى ،كشورهای اروپای شرقى قرار

داشتند كه پس از پايان جنگ جهانى دوم به عنوان "اردوگاه سوسياليستى" متشكل شده

عهده دارد؟ بديل سوسياليستى سرمايهداری چگونه به وجود مىآيد و سرانجام،

١

Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft - Eine neue
Interpretation der kritischen Theorie von Marx, Freiburg

٢٣٠

٢٢٩

بنابراين فيلسوفان مكتب فرانكفورت مىخواستند كه از طريق نقد مثبتگرايى ،تكامل

و به سلطهی كميتهی مركزی حزب كمونيست شوروی در آمده بودند .اقتصاد سياسى

معاصر را نقد كنند و مانع تكرار مجدد آنها شوند .از جمله بايد از نقش پوﻻک،

مزدی را جهت ارزش افزايى سرمايهی دولتى و توسعهی اقتصادی مديريت مىكرد .در

"اولويت سياسى"" ،خرد ابزاری" و "صنعت فرهنگ" به نقد فاشيسم و استالينيسم

حزبى بر تمامى مناسبات اجتماعى حكم مىراندند .البته اين دوران مصادف با بروز

مفاهيم جديد جامعهشناسى و با رجوع به تحقيقات مدرن روانشناسى وقايع دوران

هوركهايمر و آدورنو در مكتب فرانكفورت ياد كرد كه با استفاده از مفاهيمى مانند
پرداختند .به اين ترتيب ،نقد ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از "حركت واقعى"
و كليت جامعهی بورژوايى به نقد روبنا و اشكال ايدئولوژيک تقليل يافت .انگاری كه در

نظامهای موجود تضادهای درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد به كلى زدوده و

سرمايهداری در شكل دولتى آن منطقى و جاودانى شده است .به بيان ديگر ،تئورى
انتقادی و انقﻼبى ماركس نزد پوﻻک ،هوركهايمر و آدورنو تبديل به يک تئورى جهت

تشريح انفعال طبقهی كارگر و بى اعتباری فعاليت سياسى جهت تشكيل سوسياليسم

شد .اينجا موضوع بحث فلسفى به صورت "هويت و هويت غير" ١مطرح بود .به اين

معنى كه آنها تا اينجا به نظريات ماركس پايبند بودند ،كه هستى آگاهى را مىسازد و

نه بر عكس .اما همزمان به آن نيز مىافزودند كه كارگران تحت تأثير سرمايهداری

دولتى به يک هويت غير تن دادهاند ،با وجودی كه هويت طبقاتى آنها از هستى مادی-
شان رشد مىكند .به بيان ديگر ،كارگران تحت تأثير ايدئولوژی قرار گرفته و در كمال

آزادی به مديريت بورژوايى تن دادهاند .برای نمونه آدورنو ايدئولوژی را يک آگاهى از
جهان وارونه مىشمارد و در نقد آن مىگويد:

رأس اين كشورها احزاب كمونيست برادر قرار داشتند كه به صورت يک نظام تک

"بهار پراگ" و جنبشهای استقﻼل ملى از امپرياليسم نيز بود .در حالى كه "پيان ورشو"
جنبش دموكراتيک در چكسلواكى را بيرحمانه سركوب كرد ،برخى از كشورها مانند

چين ،كرهی شمالى ،ويتنام و كوبا با مساعدت شوروی از زير سلطهی امپرياليسم خارج
شدند.

بنابراين در اين دوران طبقهی كارگر اصوﻻً يک نقش محسوس و مسلط اجتماعى را ايفا

نمىكرد .در حالى كه در "اردوگاه سوسياليستى" هر گونه اعتراضى در نطفه خفه مىشد،

كشورهای مدرن سرمايهداری تحت تأثير ايدئولوژی كمونيسمستيزی قرار داشتند و هر

كسى كه از سوسياليسم و انقﻼب اجتماعى سخن مىراند ،متهم به رواج ايدئولوژی

استالينيسم مىشد .البته تعرض به انديشهی رهايى انسان فقط محصول فعاليت جريان-
های محافظهكار و ليبرال نبود كه با استناد به تجربيات شوروی و تئوری توتاليتاريسم،

استالينيسم را يكسان با فاشيسم مىشمردند ،بلكه شامل گفتمان برخى از ماركسيست-
های مكتب فرانكفورت نيز مىشد كه در اين دوران به يک نفوذ قابل مﻼحظهی فلسفى

دست يافته بودند .انگيزهی تأسيس مكتب فرانكفورت "نقد مثبتگرايى در ماركسيسم"

«ايدئولوژی بايد اثبات كند كه واقعيت ابژكتيو به صورت "ابژكتيو" غلط است».

بود .به اين دليل كه تمامى تﻼشها جهت انقﻼب اجتماعى و تشكيل سوسياليسم با

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ايدئولوژی از جهان وارونه يک آگاهى به

وجود مىآورد و به سوژه چنان تلقين مىكند كه با وجود تضادهای درونذاتى و ابژكتيو

جامعهی طبقاتى ،انگاری كه تداوم نظم موجود به نفع خود وی است و انگاری كه روند

تاريخ نيز در راستای تحقق اهداف وی سپری مىشود .پيداست كه ما اينجا با يک

شكل تشريحى مواجه هستيم كه انفعال كارگران در نظام سرمايهداری را توضيح مى-

دهد .اما موضوع فلسفى مكتب فرانكفورت به اينجا خاتمه نمىيابد ،زيرا نقد مثبت-
Identität und Nichtidentität

اين كشورها "اقتصاد با برنامه" نام داشت كه به صورت بوروكراتيک قانون ارزش و كار

١

شكست مواجه شده و محصول آنها فاشيسم در ايتاليا و آلمان و استالينيسم در شوروی

بودند .در حالى كه فاشيسم تمامى نهادهای كارگری و اپوزيسيون را به كلى منهدم
كرده بود ،حزب كمونيست شوروی از اعضای كميتهی مركزی گرفته تا سرباز نظام

وظيفهی ارتش سرخ را به بهانهی انحراف از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به
جوخهی اعدام مىسپرد .افزون بر اين ،خشونت بى امان اين نظامها بودند كه به صورت

نسل كشى در اردوگاههای كار اجباری رواج داشتند .در حالى كه فاشيسم برنامهی

انهدام قطعى يهوديان را تبديل به فلسفهی سياسى خود كرده بود ،انبوهترين كشتار
كمونيستها در تاريخ بشريت در دوران حاكميت استالين در شوروی به وقوع پيوست.

٢٣٢

٢٣١

برابر پژوهش و بيان واقعيت مىسازد .آدورنو در اين ارتباط از پادشاه نمونه مىآورد

گرايى نيز يک شكل ايدئولوژيک نيز به خود مىگيرد .به بيان ديگر ،نقد مثبتگرايى

كه هر چه از جامعه مجزاتر شود ،به همان اندازه نيز بيشتر نقش اسطوره به خود مى-

گيرد و بر جامعه مسلطتر حكم مىراند .پيداست كه يک چنين ادعائى به كلى بى

اساس است و مصداق عمق شناختشناسى نيز محسوب نمىشود .به اين دليل كه
پادشاه تنها زمانى مىتواند بدون چون و چرا بر جامعه حكمرانى كند كه حفظ منافع
ملى ،توازن قوای سياسى و عرف اجتماعى را نيز در نظر بگيرد .به غير از اين پادشاه با

قيام ملت و سرنگونى مواجه مىشود .البته اين معادله در مورد محقق و ابژهی تحقيق

نيز صادق است و آدورنو نمىتواند مدعى گسست قاطع از جامعه شود .وی متخصص

موسيقى كﻼسيک بود ،در فرانكفورت فلسفه درس مىداد ،كتاب مىنوشت ،در صدا و

سيما به مناظره مىپرداخت و حقوق دولتى نيز مىگرفت .افزون بر اينها ،تبار يهودی

وی بود كه به دليل فاجعهی نسلكشى در دوران فاشيسم وی را به تاريخ و جامعهی
آلمان به صورت ناگسستنى پيوند مىداد .فعاليت فلسفى وی را نيز نمىتوان بدون در

نظر داشتن اين تاريخ مخصوص به درستى فهميد .آدورنو در آستانهی استقرار فاشيسم

از آلمان به آمريكا گريخت و در آنجا با همكاری هوركهايمر اقدام به تأسيس يک

نهاد جهت ترويج تئوری انتقادی كرد .وی پس از شكست آلمان نازی در جنگ جهانى
دوم به فرانكفورت بازگشت و فعاليت فلسفى خود را با اين انگيزه ادامه داد كه از تكرار

يک هولوكاست ديگر ممانعت كند .همانگونه كه ماركس به درستى برجسته مىسازد،

انسان علت و معلول جامعه است .به اين معنى كه انسان نه تنها از طريق درک و زبان
روزمره با جامعه در ارتباط مىماند و محصول آن محسوب مىشود ،بلكه آنرا از طريق
فعاليت آگاه خود نيز به وجود مىآورد .بنابراين آدورنو نمىتواند مدعى گسست قاطع

از جامعه باشد و پوستون نيز به شرح زير شناختشناسى وی را مردود مىشمارد:

«اگر يک تئورى مىخواهد كه مانند تئورى ماركس جامعه را نقد و از ساختار اجتماعى

انسان عزيمت كند و هماهنگ بماند ،نه مىتواند ضمنى و نه عريان از يک نقطه نظرى
آغاز كند كه ادعا دارد كه خارج از روابط اجتماعىاش مستقر شده است .آن بايد خود

منجر به ترويج منفىبافى و يک ديدگاه محتاط و بدبينانه نسبت به آينده و چشمانداز

رهايى بشر مىشود كه ما مصداق آنرا در كتاب "ديالكتيک منفى" آدورنو مىيابيم .وی
١

مضمون ديالكتيک منفى را "نقد منتقد مثبتگرا" قلمداد مىكند .ما اينجا ديگر با يک

شكل تشريحى جهت توضيح انفعال طبقهی كارگر مواجه نيستيم ،زيرا نقد مثبتگرايى

در "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى مستقيماً دخل و تصرف مىكند و خودش نيز منجر

به انفعالى سياسى در برابر نظام سرمايهداری مىشود .به بيان ديگر ،نقد مثبتگرايى

يک شكل ايدئولوژيک به خود مىگيرد ،زيرا هر گونه انديشهی راديكال و انقﻼبى جهت
تشكيل سوسياليسم را تخطئه مىكند.

با در نظر داشتن شرايط سياسى موجود و نفوذ فلسفى مكتب فرانكفورت اهداف

تحقيقاتى پوستون نيز به خوبى روشن مىشوند .انگيزهی وی از يک سو ،عبور از منفى-

بافى رايج و ديدگاه بدبينانه نسبت به روند انباشت سرمايه بود و مىخواست كه با

استناد به آثار ماركس يک تفسير خوشبينانه از رهايى انسان و تشكيل سوسياليسم را
به افكار عمومى عرضه كند .پوستون از سوی ديگر ،انگيزهی عبور از آن دوگانى
مكانيكى را داشت كه تحت تأثير مباحث انترناسيونال دوم تقابل غير ديالكتيكى

ماترياليسم با ايدهآليسم ،هستى با آگاهى و زيربنا با روبنا را توجيه مىكرد .پوستون از

اين دسته به عنوان ماكسيستهای سنتى ياد مىكند و عبور از نظريات آنها را مانند

نظريات پوﻻک ،آدورنو و هوركهايمر ضروری مىشمارد.

پيداست كه يک چنين برنامهی فلسفى بايد ضرورتاً از شناختشناسى عزيمت مىكرد و

از اين بابت ،پوستون به نقد شناختشناسى آدورنو روی مىآورد .به نظر آدورنو محقق

برای درک مقولهی شناخت بايد به كلى از جامعه مجزا شود ،زيرا به گمان وی تعميق
شناخت مشروط به رهايى سوژهی شناسا از معذورات اجتماعى است .به اين صورت كه

فعاليت سياسى محقق را در قيد و بندهای حزبى و سنديكايى درگير مىكند و مانعى در
١
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و جامعهی بورژوايى با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه مىشود .از اين بابت ،همانگونه
كه پوستون هم با استناد به ماركس به درستى تأكيد مىكند ،نقد درونذاتى ماركس

نفىكننده است.

٢٣٣

را به مراتب بيشتر موضوعى درک كند كه در عرصهى اين طرح قرار دارد .در اين

صورت آن نقد درونذاتى جامعه است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،پوستون نه تنها جدايى محقق از روابط

بنابراين ماركس اصوﻻً به فكر منطقى كردن نظام سرمايهداری نيست ،زيرا وجود آنرا

اجتماعى را غير قابل قبول مىشمارد ،بلكه شرط نقد درونذاتى را نيز در اين مىبيند

مثبت به سرمايهداری نزد بلشويسم و سوسيال دموكراسى آشنا مىشويم .در حالى كه

كه روش نقد درونذاتى چگونه است؟ نقد درونذاتى يكى از ابعاد روش شناختشناسى

در تضاد با طبيعت انسان آزاد و آگاه مىشمارد .ما با اينگونه روشها ،يعنى انتقاد
بلشويسم از طريق شكل دولتى سرمايه و با استفاده از "اقتصاد با برنامه" در پى

كه محقق خود را علت و معلول جامعه بشمارد .اينجا بﻼفاصله پرسش طرح مىشود
ماركس است .به اين صورت كه نقد از فرضيههای جامعهى بورژوايى عزيمت مىكند،

مديريت منطقى قانون ارزش و كار مزدی است ،همين اهداف را سوسيال دموكراسى از

مبانى آنها را به بند نقد جامعهشناسى ماترياليستى مىكشد ،نظريهپردازان نظام

سرمايهداری در ميان ايرانيان نيز به وفور مواجه هستيم .به اين صورت كه برخى نظام

نوينى را براى تشكيل يک نظم نوين مىگشايد.

طريق سرمايهی خصوصى و اقتصاد بازار آزاد دنبال مىكند .ما با روش انتقاد مثبت به

سرمايهداری ايران را نامتعارف مىخوانند ،سرمايهدار را كارآفرين مىنامند و به عنوان

سرمايهی شخصيتيافته قابل احترام مىشمارند .برخى ديگر فرماسيون اجتماعى ايران
را منسوب به فئوداليسم مىكنند و در پيروی از "جنبش اصﻼحات" خواهان تعميق و
گستردگى مناسبات سرمايهداری در كشور مىشوند.

دليل اين برخوردهای غير ماركسى به نظام سرمايهداری به نظر پوستون اين است كه

سرمايهدارى را در برابر عواقب فرضيههای خود آنها قرار مىدهد و سرانجام افقهاى
ما اين روش نقد را مىتوانيم به خوبى در كتاب "سرمايه" ماركس بيابيم .به اين صورت
كه آدام اسميت در كتاب "رفاه ملتها" مدعى مىشود كه از طريق استقرار قوانين بازار
آزاد ،جامعه يک شكل خردمند و در نتيجه ابدی به خود گرفته است .ماركس اما در

پيشگفتار "سرمايه" بر اين نكته تأكيد مىكند كه "رفاه ملتها" به صورت انبوهى از
كاﻻها در بازار مشاهده مىشود و از اين رو ،وی نيز از نقد كاﻻ ،يعنى از نقد سلول

جريانهای مذكور تنها معطوف به حوزهی توزيع و شكل مالكيت هستند و از اين بابت

جامعهی بورژوايى آغاز مىكند .وی سپس با پيروی از متد ديالكتيكى به خصوص خود

توليد و توزيع از طريق كار مزدی يک شكل ابدی دارد و حسن ختام تاريخ و فرجام

دنبال كرده و تمامى جوانب توليد و توزيع سرمايهداری مدرن را با تكامل جمعى از

به مقولهی كار مزدی به صورت يک اصل فراتاريخى و جهانشمول مىنگرند .انگاری كه
زيست بشری محسوب مىشود ،در حالى كه برای ماركس شكل كاﻻيى نيروی كار تنها
مختص به نظام سرمايهداری و فقط يک مقولهی تاريخى است كه ماركس به شرح زير

در "سرمايه" بر آن تأكيد مىكند:

«همهی توليد سرمايهدارى تا آن جايى كه نه تنها روند كار ،بلكه هم زمان روند ارزش
افزايى سرمايه مىباشد ،داراى اين وجه مشترک است كه نه كارگر شرايط كار ،بلكه بر
عكس شرايط كار ،كارگر را مورد استفاده قرار مىدهد .ولى پس از همراهى ماشينيسم

]است[ كه اين واژگونى ]نقشها[ واقعيت ملموس مىيابد .از طريق عوض كردن آن در

كه البته با شكل هگلى آن كامﻼً متفاوت است ،سرمايه را در حركت واقعى خودش
مقولههای مشخص كه آنها را "اشكال موجود فونكسيونال" مىنامد ،در يک تئوری كلى

و مجرد بازتاب مىدهد .سرانجام كتاب "سرمايه" به انواع بحرانهای اقتصادی ،مقولهی
نفى نفى و تشكيل قلمرو آزادی مىرسد .ما اينجا با نقد آن خردمندی و ابديت

سرمايهداری مواجه مىشويم كه آدام اسميت مدعى آنها شده بود .به اين صورت كه
البته همهی سرمايههای انفرادی از قوانين طبيعى سرمايهداری مدرن پيروی و كامﻼً

خردمندانه عمل مىكنند .اما از آنجا كه خردمندی سرمايهی انفرادی منجر به بى
خردی كل نظام سرمايهداری مىشود ،در نتيجه بحرانهای اقتصادی به وجود مىآيند
Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit … ebd., S. ١٤٥f.
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٢٣٦

٢٣٥

مالكيت انفرادی كارگران مواجه هستيم كه البته قانون آن پشت سر نيروهای مولد

يک اتومات ،ابزار كار در روند كار در برابر خود كارگر به صورت سرمايه] ،يعنى[ به

متحقق مىگردد .به اين ترتيب ،سرمايهدار به صورت سوژهی آگاه و سرمايهی
شخصيتيافته مالكيت انفرادی كارگران را مصادره كرده و آنرا به شكل مالكيت

خصوصى خود در مىآورد .بنابراين تمركز فعاليت سياسى بر حوزهی توزيع جهت

تقسيم عادﻻنهی ثروت اجتماعى مشكل تضاد در حوزهی توليد را حل نمىكند و از آن-
جا كه تضاد درونذاتى ميان سرمايه )خصوصى ،دولتى( با كار مزدی پابرجا مىماند ،در

نتيجه نظام سرمايهداری نيز خود را در اشكال نوينى بازسازی مىكند.

صورت كار مردهای در مىآيد كه بر نيروى زندهی كار مسلط شده و آنرا مىمكد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،شكل كاﻻيى نيروی كار و سلطهی كار
مرده را بر كار زنده تنها مختص به نظام سرمايهداری است كه جايگاه سوژه )كارگر( را

با ابژه )ابزار توليد( واژگون مىكند .بنابراين ما اينجا تنها با يک شكل به خصوص از
توليد و توزيع ثروت اجتماعى مواجه هستيم كه يک آغازی داشته و عاقبت آن هم

بستگى به پراكسيس مولد و نتايج نبرد طبقاتى دارد .به بيان ديگر ،ماركس مقولهی كار

منتها ما نزد پوستون با يک تمايز مكانيكى ميان حوزهی توليد با حوزهی توزيع مواجه

مزدی را يک اصل ابدی نمىشمارد و از همين منظر است كه پوستون به درستى تأكيد

توليد صورت نمىگيرد .اما از منظر تئوری ارزش اصوﻻً مهم نيست كه محصوﻻت

نظام سرمايهداری به وجود نمىآيد .بنابراين پوستون بلشويکها ،سوسيال دموكراتها و

مىشويم .انگاری كه حوزهی توزيع تنها مختص به بازسازی نيروی كار است و در آنجا

نيروی كار مادی ،خدماتى و يا هنری باشند .برای ماركس تنها آن نيروی كار مولد
محسوب مىشود كه سرمايه توليد مىكند .بنابراين از منظر قانون ارزش بازسازی

نيروی كار و جامعه اصوﻻً بدون توليد غير قابل تصور است .به اين صورت كه كاﻻی
مادی پس از توليد در كارخانه بايد حمل و نقل ،بسته بندی ،انبار داری و فروخته شود.

همزمان كارگری كه در روند توليد سهيم است ،نياز به وسيلهی نقليه ،بهداشت،
آموزش ،امنيت ،خدمات اجتماعى و تفريح دارد .در حالى كه در تمامى اين حوزهها از

طريق كار مزدی كاﻻ توليد مىشود و استثمار نيز صورت مىگيرد ،اما پوستون برای
كاﻻهای خدماتى و هنری كه غير مادی اما محسوس و ضروری هستند ،اعتبار چندانى

قائل نمىشود .وی در نظر نمىگيرد كه برای اين نمونه از كاﻻها هم "زمان كار اجتماعاً

ﻻزم" مصرف مىشود ،هم توليد آنها موضوع جامعه است و در بازار متقاضى دارند و
هم منجر به ارزش افزايى سرمايه مىشوند.

مىكند كه با تغيير شكل مالكيت خصوصى به نوع دولتى آن هيچگونه تغيير ماهوی در

سنديكاليستها را ماركسيستهای سنتى مىخواند و مقولهی "ماركسيسم سنتى" را با

دو شاخص معين مىكند .به اين صورت كه ماركسيست سنتى از يک سو ،معطوف به
حوزهی توزيع است و از سوی ديگر ،شكل كاﻻيى نيروی كار را فراتاريخى و ابدی مى-

شمارد .ما اينجا با يک نوع از "ماركسيسم" مواجه مىشويم كه تحت تأثير آثار انگلس

متأخر و از درون بحثهای انترناسيونال دوم به وجود آمده و تمامى اشكال ايرانى آنرا

به صورت تودهايسم ،فدائيسم ،تروتسكيسم ،مائوئيسم ،كمونيسم كارگری و همچنين
سازمانهای راه كارگری و اتحادهای سوسياليستى را در بر مىگيرد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،بخش اعظم "اپوزيسيون چپ" ايران
اصوﻻً با "نقد اقتصاد سياسى" ماركس به كلى بيگانه است .برای نمونه ماركس در
كتاب "سرمايه" دوران ساده را از دوران كارمزدی با سرمايه تميز مىدهد .دوران ساده

برای وی حوزهی تحقق آزادی ،برابری و انصاف محسوب مىشود ،زيرا در آنجا

به بيان ديگر ،ما در حوزهی بازسازی جامعه و نيروی كار با يک مجموعهی عظيم از

انسانها ظاهراً آزاد و آگاه هستند و كاﻻهای خود را به صورت برابرها مبادله مىكنند.

درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد به نظام سرمايهداری تن مىدهند .منتها

اضافى پرداخت نشده ،سلب مالكيت مىشوند .ما اينجا با استثمار نيروی كار و نفى

كارگران مواجه هستيم كه از طريق كار مزدی امرار معاش مىكنند و با وجود تضادهای

پوستون بر خﻼف آدورنو اين واقعيت را با ادغام هويت )كارگری( در هويت غير
)بورژوايى( تشريح نمىكند ،بلكه آنرا ناشى از تصميمهايى مىداند كه افراد تحت

در حالى كه در حوزهی دوران كار مزدی با سرمايه است كه كارگران از طريق كار
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مىسازند .وی مصداق نظريهی خود را ظاهراً نزد ماركس مىيابد .به اين صورت كه

حاكميت سرمايهدارى اتخاذ مىكنند ،البته بدون اينكه قادر به ارزيابى عواقب آنها

ارزش اضافى مطلق از طريق افزايش روزانهى كار به وجود مىآيد ،توليد ارزش اضافى

شويم كه مضمون آنرا پوستون به شرح زير توضيح مىدهد:

ماركس ميان ارزش اضافى مطلق و ارزش اضافى نسبى تميز مىدهد .در حالى كه

نسبى بستگى به تكامل فنآورى دارد .فنآورى نزد ماركس سرمايهى ثابت و كار مزد

كارگران سرمايهى متغير محسوب مىشود .پوستون اما با رجوع به كتاب "گروندريسه"

ميان "ثروت مادى" و "ارزش" تفاوت مىگذارد .در حالى كه سرمايهى ثابت )فنآورى(

مولد ثروت مادى است ،سرمايهى متغير )كار مزدی( منجر به توليد ارزش مىشود .در

اين حالت ما با دو وجه متفاوت از ثروت اجتماعى مواجه مىشويم كه يكى ثروت مادى
و ديگرى ارزش است،

ما اينجا با يک تفسير غير ماركسى از پوستون مواجه مىشويم .به اين صورت كه
ماركس در كتاب "سرمايه" و در نقد برنامهی گوتا در نظر مىگيرد كه طبيعت و كار

منشأ ثروت اجتماعى هستند .اما خود طبيعت و همچنين فنآوری بدون دخالت نيروی
كار قادر نيستند كه ثروت اجتماعى را به وجود بياورند .به خصوص به اين دليل كه

طبيعت و فنآوری خودشان محصول كار و فعاليت آگاه انسانها هستند .ماركس از

طبيعت به عنوان "طبيعت موضوعيتيافته" و از فنآوری به عنوان كار مرده سخن مى-
راند .به بيان ديگر ،فنآوری نيز مانند طبيعت تنها منجر به افزايش بارآوری نيروی كار
مىشود .ما مصداق اين موضوع را در كتاب "سرمايه" و در رابطه با تغيير شكل ارزش

به پول و قيمت كاﻻ مىيابيم .به اين صورت كه مقدار ارزش كاﻻ بستگى به "زمان كار

اجتماعاً ﻻزم" برای توليد آنرا دارد ،اما تحول ارزش به قيمت كاﻻ تنها يک تحول ايده-

آل است ١.ما اينجا با نقش مفهوم "ميانگين" مواجه مىشويم و با استناد به آن است

كه ماركس از "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" برای توليد يک كاﻻی به خصوص سخن مى-
راند .يعنى آن كارخانهاى كه با تركيب ارگانيک باﻻترى از سرمايه) ،نسبت سرمايهى

ثابت به سرمايهی متغير( توليد مىكند ،به زمان كوتاهتری برای توليد اين كاﻻی به
خصوص نياز دارد و بنا بر قانون ارزش نيز به ارزش اضافى فوقالعاده و يا سود
فوقالعاده دست مىيابد .ما اينجا تنها با انتقال ارزش از كارخانهى عقب افتاده به
١
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بوده باشند .ما اينجا با يک درک انترسوبژكتيو از مقولهی "ازخودبيگانگى" روبرو مى-
«در مناسبت ميان سطوح تحليلى از ارزش و نرخ ممكن مىشود كه يک تئورى ) (...از

ساختمان دوجانبهى ساختارهاى عميق اجتماعى و از كنش و يا تفكر روزمره مستدل

گردد .اين روند از طريق اشكال ظاهرى رابطهى اين كنشها و تفكرها) ،يعنى(

ساختارهاى عميق سازنده ،وساطت مىشود .كنش و تفكر روزمره در اشكال علنى اين
ساختارهاى عميق بنا شدهاند و خود را دوباره بازسازى مىكنند .يک چنين تئورى سعى
مىكند كه توضيح دهد كه چگونه "قوانين محركهى" سرمايهدارى به وسيلهى افراد

ساخته مىشوند و چگونه خود را متحقق مىسازند ،با وجودى كه افراد موجوديت آنها

را انتظار ندارند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،پوستون با رجوع به آگاهى انسانها و از

طريق بررسى انترسوبژكتيو هم توان تئوريک درک تداوم نظام سرمايهداری را دارد ،هم
آن دوگانگى مكانيكى كه ما نزد ماركسيسم سنتى به صورت تقابل غير ديالكتيكى

هستى با آگاهى مىشناسيم ،رد مىكند و هم يک آلترناتيو در برابر تشريح آدورنو قرار
مىدهد .نزد آدورنو انسانها با آگاهى و با در نظر داشتن عواقب فعاليت خود به نظام

سرمايهداری تن دادهاند و منفعل شدهاند ،در حالى كه نزد پوستون فعاليت آگاه انسان-

ها عواقبى به بار مىآورد كه آنها انتظارشان را ندارد .به بيان ديگر ،ما نزد پوستون با

يک پتانسيل درونذاتى جهت نفى سرمايهداری روبرو مىشويم .به اين معنى كه ابژه با

سوژه ،جسم با روح و ماهيت با شكل ماهيتاً در تضاداند و با وجودی كه در برابر يک-

ديگر تأسيس شدهاند ،اما از طريق اشكال مدرن جامعه وساطت مىشوند.

٢

بنابراين پوستون تداوم و تحوﻻت جامعهى مدرن سرمايهدارى را ناشى از وجود

توافقهايى مىشمارد كه در يک سطح ديگرى از دولت و جامعهى مدنى متشكل
مىشوند و از اين طريق ،حاكميت بورژوايى و تدام نظم ازخودبيگانهی موجود را تضمن
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البته پوستون فقط با استناد به كتاب "گروندريسه" است كه تمايز ميان ثروت مادی از

كارخانهى پيشرفته مواجه هستيم كه البته تعميم فنآورى منجر به ناپديد شدن ارزش

ارزش را توجيه مىكند ،در حالى كه ما يک چنين تمايزی را نه در "سرمايه" و نه در

اضافى فوقالعاده مىشود .پيداست كه در اين ارتباط نيروى كار همچون گذشته

موضوع ضروری است كه ماركس "گروندريسه" را يک طرح اوليه و خام برای ادامهی

بدون دخالت نيروی كار ،مولد محسوب نمىشوند كه ما مصداق آنرا به شرح زير نزد

آثار ديگر ماركس كه موضوع آنها نقد اقتصاد سياسى است ،مىيابيم .اينجا طرح اين

تحقيقاتش مىشمرد و به احتمال زياد آنرا به همين دليل نيز منتشر نكرد .با تمامى اين

وجود ،پوستون مدعى مىشود كه نظام سرمايهدارى زمانى كامﻼً منطقى و وارد دوران
مدرن شده است كه توليد ارزش اضافى نسبى كه آن هم فقط از طريق فنآورى نوين

ممكن مىشود ،بر روند توليد مسلط شده باشد .به اين ترتيب ،مقدار توليد ثروت مادى

نسبت به مقدار توليد ارزش همواره افزايش بيشتری مىيابد .از اين پس ،سرمايه با يک
منطق خودكار فعال مىشود كه ماركس آنرا "خودارزش افزايى ارزش" مىنامد و نقش

آنرا در روند مدرن توليد سرمايهداری به صورت يک سوژهی خودكار و به شرح زير
در "سرمايه" توضيح مىدهد:

سرچشمهى توليد ارزش باقى مىماند و فنآوری و همچنين طبيعت هم به تنهايى و
ماركس مىيابيم:

«با عموميت يافتن ماشينآﻻت در همان رشتهی توليد ،ارزش اجتماعى محصول ماشينى

تا حد ارزش انفرادى آن تنزل مىكند و آنگاه آن قانونى خود را معتبر مىسازد كه

طبق آن ،اضافه ارزش از ماشينآﻻتى كه سرمايهدار جايگزين نيروهاى كار كرده است،

ناشى نمىشود ،بلكه بر عكس از آن نيروهاى كارى ]سرچشمه مىگيرد[ كه سرمايهدار

براى استفاده از ماشين به كار گرفته است«١».هر كودكى مىداند كه هر ملتى  -من
نمىخواهم بگويم براى يک سال ،بلكه براى چندين هفته  -سقط مىشود ،اگر كه كار را
متوقف كند .او همچنين مىداند كه انبوه توليدات كه با نيازهاى متفاوت عمومى

«گردش پول به صورت سرمايه ) (...خود مقصودی به لحاظ نفس است ،زيرا ارزش

متناسب هستند ،انبوه مخصوص كمى از كار كلى اجتماعى را انتظار دارند (...) .قوانين

سرمايه نامحدود است .صاحب پول به عنوان حامل آگاه اين حركت ،سرمايهدار مى-

متفاوت تاريخى تغيير دهد ،فقط شكل است كه در آن همان قوانين خود را متحقق

افزايى ارزش فقط در درون اين حركت دائماً تجديد يافته ،انجام مىپذيرد .پس حركت

شود .شخصيت وى و يا به مراتب بهتر ،جيب وی نقطهی مبدأ حركت و نقطه بازگشت

پول است .محتواى ابژكتيو اين گردش ـ ]يعنى[ ارزش افزايى ارزش ،هدف سوبژكتيو

وی است و تا هنگامى كه تملک روزافزون ثروت مجرد تنها محركهی فعاليت وى

است ،وى به صورت سرمايهدار يا سرمايهاى عمل مىكند كه شخصيتيافته و دارای
اراده و آگاهى است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،موضوع نقد ماركس اينجا منطق سرمايه

است كه به صورت سوژهی خودكار روابط اجتماعى و به خصوص شرايط موجوديت
خود را نيز به وجود مىآورد .پيداست كه تحقق و تحكيم اين روابط و مناسبات

طبيعى اصوﻻً نمىتوانند برانداخته شوند .آن چيزى كه خود را مىتواند در اوضاع
مىكنند».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد اينجا مﻼحظه مىكند ،برای ماركس اصوﻻً اهميتى ندارد

كه ما از ٍثروت مادی ،ثروت اجتماعى ،مالكيت خصوصى و يا مالكيت دولتى سخن

برانيم ،زيرا اينها تنها اشكال متنوع ثروت هستند ،در حالى كه ثروت ماهيتاً محصول
كار ،يعنى محصول فعاليت آگاه انسانها و ارزش انباشت شده است .بنابراين طبيعت و
فنآوری فقط منجر به تغيير شكل توليد ثروت مىشوند و تنها بر بارآوری نيروی كار

اثر مىگذارند.

محسوس و مسلط اجتماعى الزاماً نيازی به موجوديت بورژوازى ندارند و كارمندان

دولتى و يا مديرعامﻼن عالىرتبه نيز مىتوانند ،نقش سرمايهدار را در روند توليد مدرن
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شود .كار مجرد مقدار "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" و تنها "ميانگين" آن زمانى است كه

سرمايهداری به عهده بگيرند .بنابراين مسئلهی اصلى "خودارزش افزايى ارزش" تنها

براى توليد يک كاﻻ )ارزش مبادله( استفاده مىشود .ما اينجا دوباره با يک تفسير ديگر

موجوديت كار مزدی ،يعنى شكل كاﻻيى نيروی كار است .به اين صورت كه ارزش

"زمان مجرد" تفاوت مىگذارد .زمان مشخص ،يک "متغير وابسته" ١است كه مختص

است .به همين منوال ،سرمايه نيز مانند كاﻻ يک سرشت دوگانه دارد .نزد ماركس

از پوستون روبرو مىشويم .به اين صورت كه وی ميان مقولههای "زمان مشخص" و

به وقايع به خصوص ،دورانهاى تاريخى و گذشت فصلهای متمادی طبيعى مىشود.

در برابر زمان مجرد يک "متغير غير وابسته" ٢است كه كامﻼً مستقل و متداوم سپری
مىشود .يعنى نه تنوعى در آن به وجود مىآيد و نه بستگى به وقايع به خصوص

تاريخى دارد .واحد زمان مجرد مشابه است كه البته به صورت ساعت ،دقيقه و ثانيه

يک فضاى مستقل از وقايع اجتماعى را به وجود مىآورد .به گمان پوستون اين واحد
زمانى از قرن  ١٧ميﻼدى به بعد ،يعنى پس از اختراع ساعت مكانيكى به وجود آمد و

سپس تبديل به معيار توفيق اقتصادى در نظام مدرن سرمايهداری شد .به اين ترتيب،
زمان مجرد شكل كاﻻ به خود گرفت و واحد پول معيار سنجش آن در جوامع مدرن

صنعتى شد .البته پوستون اينجا فقط يک مسئلهی فنى را مد نظر ندارد ،زيرا به نظر

وی ،زمان مجرد تبديل به يک موضوع فرهنگى نيز شده است ٣كه وی به شرح زير
مضمون آنرا توضيح مىدهد:

«زمان كار گوهری است كه از آن در سرمايهدارى ثروت و مناسبات اجتماعى ساخته
شدهاند .آن بر يک شكل از زيست اجتماعى قرار دارد كه در آن انسانها از طريق كار

خودشان محكوم مىشوند و مجبور هستند ،از اين حاكميت پاسدارى كنند .دستورهايى

كه در اين شكل اجتماعى موجه مىشوند ) (...يک رشد سريع از تكامل فنآورى و يک

طرح ضرورى از "توسعهى" دائمى را تحميل مىكنند .آنها هم البته ضرورت مصرف
مستقيم كار انسانى در روند توليد را بدون توجه به درجهى تكامل فنآورى و انباشت

ثروت مادى جاودانى مىكنند .در پىگيرى از ماركس اين دستورهاى مخصوص تاريخى

مبادله نيروی كار ،كارمزد و ارزش مصرف آن ،توليد ارزش و ارزش افزايى سرمايه

بهرهی سرمايه ،ارزش مبادله و هدايت توليد از مواد خام تا كاﻻ ،ارزش مصرف سرمايه
١

محسوب مىشود و پوستون با استناد به "سرمايه" است كه اين مسئله را به شرح زير

پى مىگيرد:

«در پىگيرى از ماركس سرمايه نيز مانند كاﻻ يک سرشت دوگانه دارد ،هم يک بُعد

مجرد ) يعنى ،خودارزش افزايى ارزش( و هم يک بُِعد مشخص يا بُعد عنصرى جامعه

)يعنى ،سرشت اجتماعى كار به صورت فعاليت مولد( .سرمايه شكل ازخودبيگانهى هر

دو بُعد از كار اجتماعى در سرمايهدارى است كه خود را در برابر افراد به صورت مطلق
و يک بيگانهى ديگر داير مىكند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد اينجا مﻼحظه مىكند ،بنا بر تفسير پوستون سرمايه از

يک سو ،به صورت هدفمند "ارزش افزايى ارزش" را دنبال )بُعد مجرد( و از سوی
ديگر ،فعاليت مولد جامعه را مديريت مىكند )بُعد مشخص( .از آنجا كه سرمايه

نسبت به كار اجتماعى بىاعتنا است و ظاهراً مستقل عمل مىكند ،در نتيجه پوستون
روش توليد مدرن سرمايهداری را يک شكل ازخودبيگانه مىخواند .منتها وی علت
حاكميت مناسبات ازخودبيگانه را در تأثيرات ايدئولوژيک و يا تصميمهای ناآگاه انسان-

ها جستجو نمىكند .انگاری كه كارگران نمىدانند كه استثمار مىشوند و آنها از اين
موضوع به كلى بى خبر هستند كه سرمايه منجر به جنگ و نابودی محيط زيست مى-

شود .به نظر پوستون دليل حاكميت مناسبات ازخودبيگانه ،مقولهی "زمان مجرد" است

كه ما با رجوع به كتاب "سرمايه" مضمون آنرا به مراتب بهتر مىفهميم .به اين
صورت كه ماركس كار مشخص را از كار مجرد تميز مىدهد .كار مشخص آن مقدار

١

Abhängige Variable
Unabhängige Variable
 ٣برای نمونه ما اين نقش فرهنگى كه مد نظر پوستون است ،به خوبى در زبان آلمانى مىيابيم كه گفته مى-
شود":زمان پول است"
Zeit ist Geld
٢

از زمان كار است كه براى توليد يک محصول به خصوص )ارزش مصرف( استفاده مى-
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٢٠
Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit … ebd., S. ٥٢٦

١
٢

٢٤٤

٢٤٣

جامعه را معين مىكند كه البته محصول آن ازخودبيگانگى است .ازخودبيگانگى به

دليل قاطعى هستند كه كار در سرشت دوگانهاش به صورت فعاليت مولد و "عنصر"

صورت نزاع پيرامون تعيين روزانهى كار ميان سرمايه و كار مزدى بروز مىكند .در

حالى كه سرمايه تحقق حداكثر آنرا مد نظر دارد ،كارگران برای رساندن آن به حداقل
مبارزه مىكنند .پيداست كه ما با اينگونه كشمكشهای طبقاتى به كرات و به صورت

فعاليت سنديكايى در پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه مىشويم و پوستون نيز برای

مصداق نظريهی خود به اندازهی كافى شواهد تجربى دارد.

اجتماعى ،تاريخى و مخصوص ،هويت سرمايهدارى را مىسازد».

١

به اين ترتيب ،پوستون با استناد به زمان مجرد ،مقولهی "زمان تاريخى" را نيز متكامل
مىكند .به اين صورت كه با رشد فنآوری و در روند تاريخ ،زمان مجرد همواره نسبت

به توان توليدى متراكمتر از گذشته مىگردد و پيداست كه قيمت آن نيز پياپى افزايش
مىيابد .براى نمونه اگر يک كارخانهی خودرو سازی در  ٥٠سال پيش در مدت ٨

دومين ناهماهنگى از بطن خود سرمايه ،يعنى از تناقض "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" با

ساعت  ١٠عدد خودرو توليد مىكرد ،اما آن در حال حاضر قادر است كه با استفاده از

يک طرف ،دسترسى به حداقل "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" است كه در كوتاهترين زمان

اين ترتيب ،پوستون اينجا از زمان مجرد به صورت يک سطح از حوزهی توليد سخن

"زمان كار غير ﻻزم" يا "زمان كار زائد" رشد مىكند .به اين دليل كه هدف سرمايه از
ممكنه يک كاﻻ را توليد و به بازار عرضه كند .اما سرمايه مىخواهد از طرف ديگر،

روزانهى كار را به حداكثر آن برساند .اين ناهماهنگى منجر به ايجاد زمان كار زائد

فنآوری نوين در همين مدت  ٥٠عدد خودرو با كيفيت به مراتب باﻻتر توليد كند .به

مىراند كه از يک طرف ،همواره ثروت مادی بيشتری را از طريق فنآوری نوين به

وجود مىآورد و از طرف ديگر ،به صورت يک منطق بر جامعه حاكم و منجر به يک

مىشود كه البته پوستون آنرا با استناد به "سرمايه" مستدل مىكند .ماركس اينجا بر

توافق اجتماعى جهت تداوم نظام مدرن سرمايهداری مىشود .وی سپس از بروز دو

غير قابل تصور توسعه دهد ،در حالى كه توسعهى تمام و كمال آن را نمىتواند تحمل

مىشود .بنابراين ما نزد پوستون ديگر با مفهوم كﻼسيک "آنتاگونيسم" مواجه نمىشويم.

اين تناقض انگشت مىگذارد كه سرمايه تمايل دارد كه نيروهاى مولد را به صورت
كند .پيداست كه پوستون برای مصداق اين ناهماهنگى نيز به اندازهی كافى شواهد
تجربى دارد .برای نمونه دولت آلمان ساليانه حدود  ٣٥٠ميليارد يورو جهت مديريت و

كنترل "زمان كار زائد" هزينه مىكند.

"آناكرونيسم" سخن مىگويد كه حركت ديالكتيكى جوامع مدرن صنعتى مسبب آنها

انگاری كه تضادهای درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد در نظام مدرن سرمايه-
داری تعديل يافتهاند و ناهماهنگىهای موجود نيز از طريق ساختار ازخودبيگانه )زمان
مجرد( وساطت شده و حاكميت سرمايه را موجه مىكنند.

٢

سپس پوستون با استناد به اين دو ناهماهنگى كه البته از طريق خود سرمايه به وجود

اول ناهماهنگى ميان سرمايه و كار است كه در روند زمان تاريخى به وجود مىآيد .به

وجود مىآورد .اما اين امكان نفى به دو دليل فقط يک شانس است .اول به اين دليل

كه مقدار آن بستگى به تكامل فنآورى ،به درجهى تقسيم كار اجتماعى و مناسبات

تكامل فنآورى و افزايش مقدار ثروت مادى نسبت به ارزش ،سرمايه همواره از كار

جا مىماند ،زيرا خواهى نخواهى سپرى مىشود .اينجا پوستون ادعا مىكند كه اين

مىآيند ،مدعى مىشود كه سرمايهدارى از ذات درونى خود امكان نفى خويش را نيز به

كه كار مزدى هم چون گذشته سرچشمهى توليد ارزش باقى مىماند ،در حالى كه با
مزدی بى نيازتر از گذشته مىشود .با وجود اين تناقض هر كه مىخواهد كه در نظام

اين صورت كه "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" يک متغير وابسته از كليت يک جامعه است

كلى توليد دارد .اما زمان مجرد از نظر فعاليت فردى يک متغير مستقل است كه پا بر
متغير مستقل ،يعنى سپرى شدن زمان مجرد منجر به تشكيل يک حاكميت مجرد نيز

مدرن سرمايهداری زنده بماند ،بايد به كار مزدی تن دهد ،زيرا كار مزدى يک رابطهی

مىشود كه هم منطق درونذاتى تشكلهاى ساختارى را به وجود مىآورد و هم روند

مىسازد .از اين منظر ،كار مزدى به صورت يک نظم طبيعى ،فراتاريخى و ضرورى به

١

اجتماعى است كه نه تنها كارگران را منظبط مىكند ،بلكه هويت جامعهی طبقاتى را نيز

Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit … ebd., S. ٤٥٥
Vgl. ebd., S. ٥٢٧

٢

٢٤٦

٢٤٥

و از اين بابت ،وی ميان "من سوژه" با "ما سوژه" تفاوت مىگذارد .من سوژه آن روح و

شمار مىرود كه البته ايدئولوژى نظام مدرن سرمايهدارى را نيز توجيه مىكند .دليل

متكامل مىكند ،در حالى كه ما سوژه ،روح ملت است كه اين مفهوم را از آن خود و

هستند .به اين عبارت كه شركت و فعاليت انسانها در سازمانها ،احزاب و سنديكاهای

آن سوژهی شناسا است كه مفهوم ايدهآليستى را در يک حركت دورانى از منطق تضاد

دوم پوستون برای امكان نفى درونذاتى سرمايهداری ،بحران نهادهاى ساختارى آن

تبديل به منطق ايدهآليستى و روند تاريخ مىسازد .بنابراين پوستون از طريق تحريف

كارگری منجر به عواقبى مىگردد كه فعاﻻن اجتماعى و سياسى انتظار آنها را ندارند.

نزد ماركس يكسان مىشمارد و اين شناختشناسى استعﻼئى خود را به تئوری انتقادی

نظريهی خود را اثبات كند .برای نمونه ما آثار اين سرخوردگى را به كرات نزد فعاﻻن

سوژهی فلسفهی ايدهآليستى هگل است كه روح هگلى را با "خودارزش افزايى ارزش"
و انقﻼبى ماركس نيز نسبت مىدهد .به اين ترتيب ،وی مضمون مفهوم "سوژهى
تاريخى" را به شرح زير توضيح مىدهد:

«بنابراين سوژهى ماركس مانند هگل مجرد است و نمىتواند به صورت يكى از

بازيگران اجتماعى شناسايى شود .همچنين بيشتر ،هر دو خود را به يک نوع و شيوه در
زمان مىپرورانند كه از ارادهى فردى مستقل است (...) .در حالى كه سوژهى هگل

فراتاريخى و آگاه است ،آن در بررسى ماركس تاريخى مشخص شده و كور مىباشد».

١

پوستون سپس با استناد به يک چنين تفسير هگلى از ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
ماركس تمامى ماركسيستها كه پرولتاريا را "سوژهى تاريخى" مىشمارند ،متهم به

پيداست كه پوستون اينجا نيز به اندازهی كافى به شواهد تجربى دسترسى دارد كه

سياسى و صنفى قديمى مىيابيم .همچنين بايد از يأس مردم جهت شركت در انتخابات

ياد كرد كه به نظر پوستون به شرح زير منجر به تصور انسانها از تشكيل يک نظم
نوين مىگردد:

«تضاد شدت يافته ميان نوعى از كار كه انسانها تحت سرمايهدارى انجام مىدهند و
آن نوع از كار كه پس از لغو ارزش قادر به انجامش مىشوند و استفادهى بازتاب يافته

از توان مولد و متكامل شكل سرمايهدارى ،به انسانها ]امكان مىدهد[ كه از حاكميت

ساختارهاى ازخودبيگانه كه از طريق كار خود آنها ساخته شدهاند ،رها گردند».

١

منتها برای پوستون سرمايه نه تنها منجر به حاكميت زمان مجرد مىشود و از ذات

ترويج يک برداشت ريكاردو ـ هگلى از آثار ماركس مىكند .وی اينگونه برداشتها را

درونى خود اين دو ناهماهنگى مذكور را به وجود مىآورد ،بلكه به دليل "خودارزش

سرمايه هستند .به بيان ديگر ،پوستون بر اين نكته تأكيد مىكند كه پرولتاريا نه "سوژه-

داری را نيز ممكن مىكند .وی جهت مصداق نظريهی خود مدعى مىشود كه ماركس

در تناقض با نظريات ماركس مىداند ،زيرا به نظر وی كارگران اصوﻻً سازنده و نه نافى
ی تاريخى" ،بلكه "ابژهی تاريخ" است ،زيرا سرمايه آنرا به صورت سوژهی آگاه به

وجود مىآورد.

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،آن چيزی كه مورد انتقاد ماركس از
جهان وارونهی سرمايهداری است ،نزد پوستون تبديل به مصداق نظرياتش مىشود .هر

كسى كه اينجا در انتظار نقد جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است ،به كلى مأيوس
مىشود .به اين ترتيب ،پوستون از طريق يک چنين تفسير ناجوری به خوانندهی كتابش

تلقين مىكند كه انگاری ماركس منطق سرمايه را جايگزين منطق تاريخ و حركت
Ebd., S. ١٢٩f.
Vgl. ebd., S. ٤٢

١
٢

افزايى ارزش"" ،سوژهی تاريخى" نيز محسوب مىشود كه البته فراروی از نظام سرمايه-

مفهوم "سوژهى تاريخى" را از فلسفهی ايدهآليستى هگل وام گرفته و نزد هگل اين روح

است كه "سوژهى تاريخى" محسوب مىشود .به اين صورت كه روح در حركت

ديالكتيكى تفكر ،سوژه با ابژه را به وحدت مىرساند ،از تضاد فراروی مىكند و به
شناخت دست مىيابد .بنابراين پوستون نتيجه مىگيرد كه در فلسفهی ايدهآليستى هگل
اين خود وی و يا ملت نيست كه مىشناسد ،زيرا سوژهی شناسا تنها روح است.

واقعاً باعث تعجب و تأسف است كه يک محقق با اين درجه از شهرت به تحريف آثار

كﻼسيک روی مىآورد كه مصداق فلسفى نظريات استعﻼئى خود را ارائه دهد .به اين
دليل كه ما در فلسفهی ايدهآليستى هگل با منطق تضاد و با منطق تاريخ مواجه هستيم
Ebd., S. ٧٠

١

٢٤٨

٢٤٧

شود كه مفهوم "سوژهى تاريخى" را اصوﻻً نمىتوان به طبقات اجتماعى )پرولتاريا،

"ايدهی مطلق" هگل كرده است .پيداست كه ماركس نه يک چنين خطای فلسفى را

بورژوازى( و يا به فرد ،جمعيت ،ملت و يک نسل از بشر نسبت داد.

اما اگر ما نگاهى به آثار ماركس بيندازيم ،مشخصاً عكس نظريات غير ماركسى پوستون
را مىيابيم .به اين صورت كه ماركس هرگاه از تاريخ سخن مىراند ،بﻼفاصله بر اين

نكته نيز تأكيد مىكند كه اين انسانها هستند كه تاريخ را مىسازند .منتها انسانها از
آن شرايطى عزيمت مىكنند كه از نسلهای گذشته به ارث بردهاند .ما اينجا با سوژه

يعنى با فعاليت آگاه انسانها مواجه هستيم كه از يک زمينهی مادی و بستر فرهنگى
عزيمت كرده و با يک درجهی به خصوصى از آگاهى تاريخ را مىسازند .اما اين فعاليت
آگاه با به وجود آمدن كار مزدی ابعاد انتقادی و انقﻼبى به خود گرفته است كه

ماركس به شرح زير در "گروندريسه" بر آن تأكيد مىكند:

«در مناسبات بردهداری ،برده به فرد مالک به خصوص كه وی ماشين كاراش است،

تعلق دارد .وی به صورت كليت بروز نيرو و به صورت توان كار ،متعلق به مسئلهی
شخص ديگری است و در نتيجه مانند سوژه نسبت به بروز به خصوص نيرو خويش و

يا فعاليت زندهی كاری ،رفتار نمىكند .وی در مناسبات بندگى فئودالى به صورت
لحظهی خود مالكيت بر زمين] ،يعنى[ در وضعيت زمين ،كامﻼً مانند حيوان باركش به

نظر مىآيد] .بنابراين[ در مناسبات بردهداری كارگر چيز ديگری به غير از ماشين

زندهی كار نيست كه يک ارزش برای ديگری دارد ) .(...در برابر ]اما[ توان كار كارگر
آزاد در كليتاش به صورت مالكيت خود وی به نظرش مىآيد ،يكى از لحظات آن

]اين است[ كه وی به صورت سوژه روی آن دست مىاندازد و آنرا به دست مىآورد،

به اين صورت كه آنرا مىفروشد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس بر خﻼف تفسير پوستون كارگر
مزدی را فاقد آگاهى و ابژه نمىشمارد .نقد وی به جابجايى سوژه با محمول در روند

توليد سرمايهداری است كه كارگر مزدی )كار زنده( را به سلطهی محصول كار خود،
يعنى سرمايه )كار مرده( در آورده و آنرا استثمار مىكند .واقعاً باعث شگفتى و تأسف

Ebd., S. ٣٦٨f., und vgl. ebd., S. ١٨٣

١

مرتكب شده و نه مىتوانسته مرتكب شده باشد ،زيرا حركت "ايدهی مطلق" نزد هگل

استعﻼئى و حركت سرمايه نزد ماركس درونذاتى است .مصداق تمايز ديالكتيک

ماركس با هگل را ما در "گروندريسه" مىيابيم .ماركس اينجا بر اين نكته تأكيد مى-

كند كه ديالكتيک بايد از بازی با مفاهيم بپرهيزد و به شرح زير ادامه مىدهد:

«در اين نقطه به صورت خاص نشان داده مىشود كه چگونه شكل ديالكتيكى تشريح

فقط وقتى صحيح است كه حدود خود را بشناسد .از منظر گردش ساده ،مفهوم كلى

سرمايه به دست ما مىرسد ،زيرا در درون شيوهی توليد سرمايهداری ،سرمايه به
تنهايى ﻻزم و ملزوم وجود خود است .اينكه ]از سرمايه ،سرمايه[ نتيجه مىشود،

سرمايه را تبديل به مظهر يک ايدهی ابدی نمىكند ،بلكه نشان مىدهد كه آن چگونه

در مبدأ واقعيت تنها به صورت شكل ضروری] ،يعنى[ در كاری كه ارزش مبادله به
وجود مىآورد ،به آن توليدی كه بر ارزش مبادله استوار است ،بايد خاتمه بيابد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس از منطق تضاد هگل كه يک
شكل دورانى دارد و نقطهی آغاز و پايانش يک مفهوم است ،استفاده مىكند .به اين

صورت كه بنا بر علم منطق هگل كه البته شكل ايدهآليستى از منطق جامعهی بورژوايى

است ،سرمايه در حركت دورانى خود )پول ـ كاﻻ ـ پول( به سرمايهی افزوده خاتمه
مىيابد .اما همانگونه كه ماركس اينجا نيز تأكيد مىكند ،وی حدود ديالكتيک را به

خوبى مىشناسد و به همين دليل نيز نه مفاهيم مجرد و تخيلى مىسازد ،نه وارد حوزهی
استعﻼئى مىشود و نه مفهوم سرمايه را به صورت يک ايده متكامل مىكند .به بيان

ديگر ،ماركس از حركت واقعى جامعهی بورژوايى عزيمت مىكند و از منطق تضاد هگل
جهت تكامل مفهوم مشخص ،ماترياليستى و ديالكتيكى سرمايه سود مىبرد ،اما مضمون

آنرا به منطق تاريخ وی بسط نمىدهد .بنابراين آن چيزی كه پوستون اينجا به تئوری

انتقادی و انقﻼبى ماركس نسبت مىدهد ،در واقعيت يک مغلطهی ناب است .ما اينجا

ديگر با تفسير و تحريف مواجه نيستيم و پوستون نيز با استناد به اين مغلطه مدعى مى-

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٩٤٥f.

١

٢٥٠

٢٤٩

بورژوايى است كه از نقد درونذاتى و نفىكنندهی آن يک چشمانداز به سوی يک نظم

است ،زمانى كه پوستون اينگونه از بررسى انتقادی كشفيات تئوريک ماركس صرف

نوين و تشكيل سوسياليسم گشوده مىشود .ما اينجا با يک تئوری انتقادی و عملگرا
مواجه هستيم كه تحت تأثير آن يک فعاليت آگاه و انقﻼبى به وجود مىآيد .به بيان

ديگر ،تنها تحت تأثير آگاهى تئوريک است كه پرولتاريا به خودآگاهى مىرسد و به
صورت "سوژهی تاريخى" از قدرت بالقوه تبديل به قدرت بالفعل مىشود و سرانجام از

نظام سرمايهداری فراروی مىكند .در اين ارتباط فعاليت تئوريک ماركس واقعاً قابل

ستايش است ،زيرا بر خﻼف مفسران هگلىاش و از جمله پوستون يک چنين تئوری
انتقادی و عملگرايى را متكامل كرده است .به اين صورت كه سرمايه جهت

"خودارزش افزايى ارزش" به صورت سوژهی خودكار فعال مىشود و كارگران مزدی را
از طريق كار اضافى پرداخت نشده خلع مالكيت مىكند .ما تا اينجا با نفى در نظام

سرمايهداری مواجه مىشويم .اما سرمايه همزمان نافى خود را نيز به صورت محصول
نبرد طبقاتى ،پرولتاريا خودآگاه و "سوژهی تاريخى" نيز به وجود مىآورد .از اين پس ،ما
با نفى نفى مواجه مىشويم .به بيان ديگر ،بر خﻼف تفسير پوستون نه سرمايه برای
ماركس "سوژهی تاريخى" و نه "سوژهی تاريخى" برای ماركس مجرد و كور است كه
ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "سرمايه" مىيابيم:

نظر مىكند ،با وجودی كه منبع اصلى تحقيقات وی "گروندريسه" است.

اينجا بﻼفاصله دو پرسش متفاوت طرح مىشوند؛ اول اينكه ،اگر كارگر مزدی سوژه

است ،پس چرا كارگران به بردگى در نظام سرمايهداری تن مىدهند؟ ماركس برای
نقد اين مناسبات آنتاگونيستى مفاهيم "ازخودبيگانگى" و "بتانگاری" را متكامل مىكند.

اولين مفهوم را ما به كرات در مكتوبات ماركس قبل از عبور از انسانشناسى ايده-
آليستى فويرباخ مىيابيم .به اين صورت كه ماركس از عملكرد روند توليد مانند همان

نقشى ياد مىكند كه فويرباخ برای دين قائل است .به اين صورت كه هر چه انسان

بيشتر روی خدا حساب باز كند ،به همان اندازه نيز كمتر از وجود خود بهره مىبرد .در
رابطه با روند توليد نيز به نظر ماركس همينطور است .يعنى هر چه انسان بيشتر در

روند توليد ادغام شود ،به همان اندازه نيز ازخودبيگانهتر مىشود .دومين مفهوم "بت-

انگاری" است كه ما مضمون آنرا در كتاب "سرمايه" مىيابيم .به اين صورت كه كار
مزدی باعث قطع رابطهی انسان با محصول كارش مىشود و از اين بابت ،انسانها آن

قابليتهايى را كه خودشان از طريق كار مزدی به كاﻻ دادهاند ،قابليتهای خود كاﻻ و

آنرا يک وجود خارج از وجود خودشان مىپندارند .به اين ترتيب ،كاﻻ از توليدكنندگان

«اين خلع مالكيت از طريق بازی قوانين درونذاتى خود توليد سرمايهداری انجام مى-

مستقيم آن ظاهراً استقﻼل مىيابد و مانند بت بر آنها حكمفرمايى مىكند .مصداق نقد

مىبلعد و از اين رو ،سرشت رژيم سرمايهداری بينالمللى ]است[ ) (...آن در يک

قابليتهايى كه يک گوشى و يا يک آيفون دارند ،از طريق كار شكلدهنده ،يعنى با

شود] ،يعنى[ از طريق متمركز شدن سرمايهها ]كه[ همهی ملتها را در تور بازار جهانى

ماركس را ما در واقعيت تجربى به كرات مشاهده مىكنيم .برای نمونه تمامى اين

درجهی معينى ،ابزار مادی نابودی خود را به دنيا مىآورد .از اين لحظه قوا ،شوقها و

استفاده از دانش ،تجربه و در پيروی از اصلوب زيبايىشناسى به اين مواد مادی ملحق

حركت در مىآيند (...) .آن كه هم اكنون خلع مالكيت مىشود ،ديگر نه كارگر خودكفا،

دليل به بردگى كار مزدی در نظام سرمايهداری تن مىدهند ،زيرا هستى مادی خود را

شورها كه خود را از طريق جامعه زنجير شده احساس مىكنند ،در آغوش جامعه به
بلكه سرمايهدار] ،يعنى[ استثمارگر بسياری از كارگران است (...) .آنجا مسئله بر سر
خلع مالكيت انبوه مردم از طريق چند تا غاصب بود ،اينجا مسئله بر سر خلع مالكيت
چند تا غاصب از طريق انبوه مردم است».

١

شدهاند و در نتيجهی قابليتهای خود انسانها هستند .به بيان ديگر ،كارگران به اين

در اشكال ازخودبيگانه و بتواره تجربه مىكنند.

پرسش دومى كه اينجا طرح مىشود ،اين است كه نزد ماركس كارگران مزدی چگونه
تبديل به "سوژهی تاريخى" مىشوند؟ پاسخ ماركس در اين ارتباط پراكسيس است كه

در تئوری انتقادی و انقﻼبى وی حوزهی نبرد و كسب خودآگاهى طبقاتى محسوب مى-
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٧٨٩f.

١

شود .پراكسيس نزد ماركس به معنى آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى جامعهی

٢٥٢

نكتهی سوم تمايز پوستون ميان "ثروت مادی" و "ارزش" است كه تنها در كتاب

"گروندريسه" مشاهده مىشود .به اين معنى كه انگاری سرمايه در روند "خودارزش

افزايى ارزش" همواره از نيروی كار مزدی بى نيازتر مىشود و در مضمون هگلى روح و

به صورت "سوژهی تاريخى" سوسياليسم را نيز به صورت محصول فعاليت مولد خود به

بار مىآورد .اما ما با استناد به "سرمايه" مىدانيم كه افزايش تركيب ارگانيگ سرمايه
منجر به گرايش نزولى نرخ سود و بحران اقتصادی مىشود .اينجا هر كسى كه از

پوستون انتظار يک بررسى انتقادی از بحرانهای اقتصادی نظام سرمايهداری را دارد ،به
كلى مأيوس مىشود .وی اصوﻻً تجربيات تاريخى را در نظر نمىگيرد و به اين مسئله

كوچکترين اشارهای نيز نمىكند كه بحرانهای اقتصادی همواره منجر به پراكسيس

نبرد طبقاتى شدهاند و سرمايه جهت حفاظت و بازسازی خود مسبب سياست
كشورگشايى ،تشكيل دولتهای فاشيستى و جنگها جهانى و منطقهای شده است.
افزون بر اينها ،تجربيات تاريخى نشان مىدهند كه سرمايه به عنوان سوژی آگاه قادر

است كه پس از هر بحرانى دوباره خود را بازسازی كند و اگر طبقهی كارگر آنرا

سرنگون نسازد ،اين راه را تا آنجايى ادامه مىدهد كه هر دو سرچشمهی ارزش ،يعنى
طبيعت و انسان را منهدم مىكند .به بيان ديگر ،سوسياليسم اينطور كه پوستون آنرا

در تخيل آپريور خود پرورده است ،فرجام نهايى زيست انسانى نيست و خود به خودی
نيز متحقق نمىگردد.

نكتهی چهارم مسئلهی "سوژهی تاريخى" نزد پوستون است كه مىتوان آنرا مغلطهی

ناب ناميد .البته نه تنها به اين دليل كه از طريق تحريف فلسفهی ايدهآليستى هگل و
تفسير ناجور تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس به وجود آمده است ،بلكه و همچنين به
اين دليل كه مصداق آن در واقعيت تجربى مشاهده نمىشود .ما تازگى با اعتصاب ١٥٠

ميليون نفر از كارگران هندوستان مواجه بوديم كه تا رفع تمامى مطالبات صنفى آنها

ادامه يافت .پيداست كه يک چنين انبوهى از كارگران مزدی همچنين قادر است كه

دولت را سرنگون كرده و نفى نفى را متحقق سازد .به بيان ديگر ،اگر طبقهی كارگر

هندوستان فعاليت خود را به طرح مطالبات صنفى خﻼصه مىكند ،فقط به اين دليل

است كه كارگران كشور با يک درجهی به خصوصى از آگاهى در نبرد طبقاتى شركت
مىكنند و در مضمون ماركسى آن هنوز به "سوژهی خودآگاه" تبديل نشدهاند.

٢٥١

نتيجه:
كتاب "زمان ،كار و حاكميت اجتماعى" ،اثر موشه پوستون جوانب متفاوتى دارد كه من

پنج نكتهی آنرا اينجا برجسته مىسازم .اول اينكه نقد پوستون بر ماركسيسم سنتى
كامﻼً درست و قابل استفاده است .به اين صورت كه ماركسيست سنتى تنها معطوف به

حوزهی توزيع و شكل مالكيت است و از آنجا كه هيچ توجهای به تضاد در حوزهی

توليد و بردگى كار مزدی ندارد و قانون ارزش را ابدی مىشمارد ،در نتيجه به منطقى

ساختن روش توليد و توزيع سرمايهداری روی مىآورد .ما اينجا در تناقض با تئوری
انتقادی و انقﻼبى ماركس نه با يک نقد درونذاتى منفى ،بلكه تنها با يک نقد مثبت از
روش توليد مدرن سرمايهداری مواجه هستيم كه اشكال تاريخى آنرا به صورت
بلشويسم )سرمايهداری دولتى( و سوسيال دموكراسى )سرمايهداری خصوصى( تجربه

كردهايم .ما اشكال معاصر ماركسيسم سنتى را به صورت منتقدهای نئوليبراليسم و
گلوباليسم ،هواداران فورم جهانى و فعاﻻن جنبش اشغال نيز تجربه مىكنيم كه انواع

ايرانى آن هم از جمله چپهای اصﻼحطلب ،هواداران فعاليت صنفى و توسعهی
اقتصادی از يک طرف ،و سازمانها و احزاب ماركسيست ـ لنينيست از طرف ديگر

هستند.

نكتهی دوم مسئلهی مقولهی "زمان مجرد" است كه بايد روی آن تعمق كرد .به نظر
مىرسد كه ما در كتاب پوستون با يک كشف فلسفى مواجه هستيم .به اين صورت كه
ما اينجا با يک سطح ديگری از توافق اجتماعى برای تدام نظام سرمايهداری آشنا مى-

شويم كه فرای نقش هژمونيک دولت و جامعهی مدنى قرار گرفته و مجردتر از نقش

دين ،فلسفه و ايدئولوژی به نظر مىآيد .ما تأثيرات روانى زمان مجرد را به كرات در

بحثهای روزمرهی سياسى خود نيز مىيابيم .به اين صورت كه بسياری از فعاﻻن

سياسى بر توان نظام سرمايهداری در تكامل فنآوری و توسعهی اقتصادی تأكيد مى-

كنند .انگاری كه يک جامعهی انسانى كه از قانون ارزش ،بردگى كار مزدی و قيد و

بندهای سرمايه رها شده است ،قادر نيست كه از طريق فعاليت آگاه ،رشد نيروهای

مولد را برنامهريزی و متحقق كند .به نظر مىآيد كه ما اينجا با يک نوع از بتانگاری

مواجه هستيم كه از طريق زمان مجرد وساطت مىشود.

٢٥٣

٢٥٤
Marx, Karl (١٩٧٤): Briefe - Marx an Ludwig Kugelmann, in: Marx)Engels Werke Bd. ٣٢, S. ٥٥٢f., Berlin (ost

نكتهی آخر اين است كه پوستون اصوﻻً فاقد انديشهی سياسى است ،زيرا ديالكتيک

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٣): Ausgewählte Briefe, Stutgart

مفسران هگلى آثار ماركس است كه البته به غير از پوستون گريبان آرتور ،اسميت و

 Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche HerrschaftEine neue Interpretation der kritischen Theorie von Marx, Freiburg

جابحايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است كه سرانجامى به غير از بيگانگى با پراكسيس

تئوری انتقادی با پراكسيس سياسى را متكامل نمىكند .اين درد مشترک تمامى
باسكار را نيز مىگيرد .مشكل تمامى مفسران هگلى آثار ماركس مانند خود هگل
نبرد طبقاتى و ارائهی افكار جنجالى ،اسرارآميز و متافيزيكى ندارد .همانگونه كه من

Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen
„Kapital“ – Der Rohentwurf des Kapital ١٨٥٧-١٨٥٨, ٣ Bände, Frankfurt
am Main

آورد .ما اينجا با يک برداشت استعﻼئى و غير واقعى مواجه هستيم ،در حالى كه از

Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das
Kapital“, Berlin

كارگر )نيروی كار و سوژهی زنده( است كه سرمايه را به صورت محصول فعاليت آگاه

Zeleny, Jindrich (١٩٨٦): Dialektik der Rationalität – Zur Entwicklung
der Rationalitätstypus der materialistischen Dialektik, Hans Jörg
Sandkühler et. Al. (Hg.), Köln

كامﻼً پيدا و مشخصاً در همينجا است كه روشنفكران ارگانيک طبقهی كارگر بايد اهرم

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣ماركسيسم و سنت ـ نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و "سوژهى
تاريخى" در تئورى انتقادى ،در آرمان و انديشه ،جلد ششم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی
حزب توده ،در جلد يازدهم ،صفحهی  ٨٩ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى
بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٤٥ادامه ،برلين

اينجا نيز برجسته ساختم ،نزد پوستون اين سرمايه است كه پرولتاريا را به وجود مى-

موضع درونذاتى مشخصاً عكس اين معادله صحت دارد .به بيان ديگر ،اين طبقهی

و مولد خود و كار مرده به وجود مىآورد ،منتها با يک درجهی به خصوصى از آگاهى.
فعاليت سياسى خود را جهت تدارک انقﻼب اجتماعى ،فراروی از نظام سرمايهداری و

تشكيل سوسياليسم قرار دهند!
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