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  ديباچه

  

. گذرد سال است كه از استقرار نظام جمهوری اسالمى در ايران مى٤٠اكنون حدود هم
بود كه !" نه شرقى، نه غربى، جمهوری اسالمى"يكى از شعارهای رايج قيام بهمن 

 از به غير. ی قيام بر جنبش دموكراتيک و مردمى تحميل كردندآخوندها جهت مصادره
بود كه از طريق " ی بى طبقه و اقتصاد توحيدیجامعه"اين، توهم انبوه مردم به تشكيل 

الله طالقانى و ابوالحسن بنى صدر پديد آمد و فعاليت نوشتاری امثال على شريعتى، آيت
جا بايد از نقش البته اين. ی نظری اسالميان كشيدی بالمنازعهافكار عمومى را به سلطه

استقرار نظام " دنيا"ی ده نيز ياد كرد كه نه تنها از طريق مقاالت نشريهمخرب حزب تو
جمهوری اسالمى در ايران را توجيه كرد، بلكه منجر به ضعف آگاهى تئوريک و 

شد و از اين طريق، كمر مقاومت در " های فدائى خلق ايرانسازمان چريک"انشعاب در 
راين اتفاقى نبود كه آخوندها بالفاصله بناب. برابر حاكميت آخوندها بر كشور را شكست

ی حاكم و بدون يک ترن قشر طبقهپس از سرنگونى محمد رضا شاه به عنوان ارتجاعى
ی تمامى امور كشوری و لشكری را مقاومت قابل مالحظه بر كشور مسلط شده و اداره

  .به عهده گرفتند

، اما به !"غ راه آينده استگذشته، چرا"ی ما ايرانيان با وجودی كه بنا بر درک روزمره
ی تاريخى و انتقادی از اسالم و رسد كه نسل قيام بهمن به كلى فاقد يک حافظهنظر مى

به اين دليل كه آخوندها در تمامى تاريخ سرزمين ايران يک . روحانيت شيعه بوده است
نقش مخرب، مرتجع و متعرض را بازی كرده و همواره به صورت ضد انقالب در برابر 

. ی طبقاتى و هر تمايل انتقادی و انقالبى در كشور ايستاده بودندجامعه" حركت واقعى"
- كند و در پرتو يک تاريخ فرهنگى شكل مىجا كه آگاهى از هستى مادی رشد مىاز آن

گيرد، در نتيجه پيداست كه موضع سياسى آخوندها جهت تحكيم استبداد و تدارک 
تاريخ . ها دارداتى و جايگاه اجتماعى خود آنضد انقالب نيز بستگى به منافع طبق

جا البته اين. ها قرآن استفرهنگى اسالميان واقعًا هولناک و مانيفست سياسى آن

 ٤ 

 قرن ترويج ترور و توحش در سرزمين ايران نيست، بلكه ١٤موضوع نقد فقط بر سر 
  . گيرد قرن است، نيز در بر مى٥ائتالف خونين شاه و شيخ را كه قدمت آن حدود 

فقط با يک نگاه اجمالى به صد سال گذشته نقش مخرب، مرتجع و متعرض آخوندها 
از جمله بايد از تجربيات . گردددر تاريخ متأخر و معاصر ايران به درستى هويدا مى

از آن پس كه محمد على شاه قاجار . بسيار ناگوار دوران انقالب مشروطه ياد كرد
رت سياسى خود و منافع مالى دربار ديد و دشمنانه در قوانين مجلس را در تناقض با قد

در حالى كه . خواهان قرار گرفت، آخوندها به دو جناح تقسيم شدندبرابر مشروطه
الله نوری برای حاكميت بى چون و چرای شاه خواهان به سركردگى شيخ فضلمشروعه

پيوستند و از خواهان موضع گرفتند، مجتهد طباطبائى و مجتهد بهبهانى به مشروطه
طريق تحميل متمم قانون اساسى و به خصوص اصل دوم آن به مجلس، مانع حق 

محصول تمامى اين هرج و مرجى كه در اين دوران به وقوع . گذاری ملت شدندقانون
ی قاجار به سلطنت رضا و سرانجام تعويض سلسله" ی آهنينكميته"پيوست، كودتای 

طريق مراجع تقليد و از جمله مجتهد نائينى توجيه شاه مستبد بود كه مشروعيت آن از 
ی با تمامى اين وجود سياست مدرنيزاسيون دولت رضا شاه با مقاومت گسترده. شد

آخوندها تالقى كرد و وی جهت تحكيم سياست دولت مركزی، نه تنها به سركوب 
 روحانيت شيعه روی آورد، بلكه شخصًا 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 
ياد " سازمان فدائيان اسالم"از جمله بايد از . خود در سپهر سياسى ايران ادامه دادند

های فرهنگى و از كرد كه به سركردگى نواب صفوی به ترور رجال سياسى، شخصيت
اوج تخريب و ارتجاع آخوندی در دوران ملى شدن . ختجمله احمد كسروی پردا

الله يعنى زمانى كه آيت. رخ داد"  مرداد٢٨كودتای "صنعت نفت و در ماجرای 
الله بهبهانى در هواداری از محمد رضا شاه و با الله كاشانى و آيتبروجردی، آيت

ذشت كه البته چندی نگ. همكاری سازمان سيا، دولت ملى مصدق را سرنگون كردند
دليل اين رو در روئى . آخوندها بار ديگر در برابر دولت مركزی صف آرائى كردند

های زراعى سياست مدرنيزاسيون و اصالحات ارضى دولت بود كه به غير از زمين
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الله خمينى كه از اين پس شيخ روح. گرفتمالكان بزرگ، اراضى اوقاف را نيز در بر مى
بسنده و با استناد " سازمان فدائيان اسالم"رای ترورهای تا كنون به صدور فتوای قتل ب

ی كرد، مستقيمًا وارد كارزار سياسى شد و به بهانهبه اصل تقيه پشت پرده عمل مى
ی دولت ايران با اسرائيل منجر و رابطه" قانون كاپيتوالسيون"مخالفت با حق رأی زنان، 

بار ديگر به سركوب روحانيت از اين پس، دولت مركزی .  خرداد شد١٥ی به فاجعه
. ی اعدام خمينى را ريختشيعه روی آورد و نخست وزير وقت، اسدالله اعلم برنامه

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

به اين ترتيب، دولت در برابر روحانيت عقب نشينى و اقدام به . ور تأكيد كردنددر كش
ی ارشاد كرد كه از طريق مباحث دينى يک تفسير امروزی از اسالم را تأسيس حسينه

  .  به افكار عمومى ارائه دهد

بنابراين آخوندها همواره در سياست كشور و در توجيه دينى نظام سلطنتى نقش فعال 
شدند، از موضع ارتجاعى و جهت  و اگر هم با دولت مركزی رو در رو مىداشتند

-افزون بر اين. ی حاكم بوده استحفاظت از منافع قشری خود به عنوان بخشى از طبقه

" دولت در دولت"ها، شكل ساختاری روحانيت شيعه در ايران است كه به صورت 
مقاومت . سازدلت مركزی مىدهى شده و يک قدرت قابل مالحظه در برابر دوسازمان

اسالميان در برابر نظام سلطنتى نيز از طريق همين ساختار دينى متشكل شد كه به 
گذاشت كه جهت ی كافى امكانات تبليغاتى، مالى و مكانى در اختيار آخوندها مىاندازه

های انتقادی و انقالبى در كشور مستقيمًا ی قدرت سياسى و ممانعت از جنبشمصادره
  . رد عمل شوندوا

برد، ليكن با وجودی كه روحانيت شيعه در دوران قيام بهمن از يک اعتبار كلى بهره مى
ی پس از گذشت چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسالمى در ايران پرده از چهره

فقط با يک نگاه اجمالى به اخبار روزمره . كريه و مكار آخوندها به كلى افتاده است
در حالى كه . شودمت اسالميان بر كشور به درستى گشوده و افشا مىی حكوپرونده

دولت آمريكا جمهوری اسالمى را به دليل ايجاد اغتشاش و نا امنى در منطقه به اعمال 
-های ميلياردی، حسابها تهديد كرده است، اخبار روزمره از اختالسشديدترين تحريم
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از طرف . دهندران كشور گزارش مىی سهای دوگانههای بانكى در خارج و تابعيت
ديگر، اخبار تقديم دريای خزر به روسيه، تاراج منابع طبيعى و نابودی محيط زيست 

-های معوقههستند كه در جوار گزارش بحران نظام بانكى، تورم افسار گسيخته و حقوق

  .سازندی كارگران عمق تضادهای طبقاتى در كشور را هويدا مى

 هزار زندانى سياسى را ٣٠ها نه تنها حدود آن. دها بى شمار هستندالبته اتهامات آخون
-ی كارگر را به سيه ميليون ايرانى را به تبعيد متواری كردند و طبقه٧به قتل رساندند، 

. روزی كشاندند، بلكه منجر به يک سقوط فرهنگى و اخالقى نيز در ميان ايرانيان شدند
زمان توان برای جهاد و شهادت تبليغ و همكه مىآخوندها به مردم ايران اثبات كردند 

توان بنا به نياز روزمره مى. خود را از خدمت سربازی و شركت در جنگ معاف كرد
ی زمان مؤمنان بهائى را به جرم همين ادعا به جوخهمدعى ظهور امام زمان شد، هم

اختالس و توان زندگى انگلى داشت و ثروت اجتماعى را از طريق مى. اعدام سپرد
توان از مى. زمان برای فقر و پرهيزگری مسلمانان تبليغ كردخواری مصادره و همرانت

ی ی خود را به بهانهزمان آخوندزادهكف كرد، اما هم" مرگ بر آمريكا"تكرار 
. ی خود به آمريكا فرستادشوئى و نجات ثروت مسروقهتحصيالت عالى و جهت پول

ضرب توسری مجبور به حمل روسری كرد و از عفت اسالمى توان زنان ايران را با مى
  .فروشى و منجر به فحشا در كشور شدزمان دكاندار مراكز تنسخن راند، اما هم

-پرنسيپى آخوند جماعت صحه مىها فقط چندين مثال هستند كه بر بىالبته اين نمونه

ار را توجيه كنند، بلكه ترين گفتار و كردها قادر هستند كه نه تنها متناقضآن. گذارند
همين شعارهای معروف؛ . نفس مقاومت و همبستگى را در ميان ايرانيان بشكنند

، گواهى از اين !"ايرانى غيرتت را نشان بده"و !" نترسيد، نترسيد، ما همه با هم هستيم"
دهند كه انبوه مردم به نقش مخرب آخوندها جهت تجزيه و توليد بى واقعيت مى

 و تداوم حكومت آخوندها را محصول فقدان همبستگى  ايرانيان پى بردهاعتمادی ميان
طلب جمهوری اسالمى از جمله بايد از نقش مخرب جناح به اصطالح اصالح. شماردمى

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

يابيم كه البته اقدام به خودسوزی چهار تن از كارگران های روانى مىانواع بيماری
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پيداست كه در اين . دهدی اجتماعى گزارش مىتپه از اوج اين فاجعهنيشكر هفت
ک نقش سى و صدای آمريكا يبىهای صدا و سيمای جهانى و از جمله بىارتباط برنامه

-كنند، زيرا از طريق كارشناسان خود كه به صورت عمده از روزنامهمخرب را ايفا مى

طلب و اعضای حزب توده و سازمان فدائيان اكثريت هستند، همواره به نگاران اصالح
زنند و ايرانيان را از عواقب انقالب و سرنگونى پذيری نظام دامن مىتوهم اصالح

البته در اين ارتباط نيز تحوالت بسيار شگرفى در افكار . دهراساننجمهوری اسالمى مى
گرا، ديگه طلب، اصولاصالح"عمومى ايرانيان به وجود آمده است كه شعار معروف آن 

  .     است!" تمومه ماجرا

بنابراين افكار عمومى ايرانيان به درستى با فريبكاری آخوندی آشنا و به اين مسئله پى 
-از جمله مى. زندها خانگى است و از درون شبيخون مىعى آنبرده است كه دشمن واق

توپ، "و " دشمن ما همين جاست، فقط ميگن آمريكاست"توان از شعارهايى مانند؛ 
ياد كرد كه بدون ترديد با اوج گيری جنبش !" تانک، فشفشه، آخوند بايد گم بشه

رسد كه در ر مىبه نظ. تر خواهند شدسرنگونى جمهوری اسالمى به مراتب راديكال
گيرد و اين آينده افكار عمومى ايرانيان به سمت حذف آخوند از جامعه سمت مى

پيداست كه تحقق يک چنين . كندی عمومى مىبرنامه سياسى را تبديل به يک اراده
هدفى تنها زمانى امكان دارد كه اسالم به عنوان ايدئولوژی دولتى و يک ابزار مناسب 

دولت در " جنبش سرنگونى جمهوری اسالمى به سوی انهدام حكومتى بى اثر شده و
البته آخوندها نيز از وضعيت خطرناک خود كامًال با خبر . آخوندها سمت بگيرد" دولت

دهد كه پس از الله جوادی آملى هشدار مىبرای نمونه آيت. و بسيار نگران هستند
ی ند، در حالى كه حوزهشوسرنگونى نظام جمهوری اسالمى آخوندها به دريا ريخته مى

بيند و برخى علما به فكر تشكيل دولت ی قم تدارک تظاهرات عليه گرانى را مىعلميه
. را بايد چندين پااليشگاه نفت به عهده بگيرنداند كه البته مخارج آنمستقل قم افتاده

 يک اند كه جهت حفاظت از اسالم به عنوانبه تكاپو افتاده" روشنفكران دينى"زمان هم
از سوی ديگر، . ابزار مناسب حكومتى يک قرائت ليبرال و امروزی از قرآن ارائه دهند

اند و جمهوری را بر افراشته" ارتجاع سياه و سرخ"هوادارن سلطنت بار ديگر پرچم 
-ها بر عليه محمد رضا شاه مىاسالمى را محصول ائتالف سياسى آخوندها و كمونيست

جا فقط حزب توده، سازمان فدائيان اكثريت و ها اينپيداست كه منظور آن. شمارند
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ی مائوئيستى نيستند كه از بدو تشكيل جمهوری اسالمى تا هم اكنون های پراكندهفرقه
های انتقادی و های ضد انقالبى در برابر جنبشپشتيبان آن بوده و به صورت جريان

طنت تمامى جنبش كمونيستى و به بيان ديگر، هواداران سل. اندانقالبى در كشور ايستاده
  . اندكارگری را نشانه گرفته

- ذاتى در جامعهآيد كه با وجود تضادهای درونجا بالفاصله اين پرسش به وجود مىاين

ی طبقاتى ـ جنسيتى ايران و با در نظر گرفتن خطر استقرار يک نظام فاشيستى در 
رگانيک با جنبش كارگری، ی اموفق به ايجاد يک رابطه" اپوزيسيون چپ"كشور، چرا 

تشكيل يک وحدت سياسى فراگير جهت سرنگونى نظام جمهوری اسالمى و هدايت 
من برای اين پرسش تا . شودجنبش كارگری به سوی استقرار سوسياليسم در كشور نمى

اول، تأثيرات ايدئولوژيک اسالم است كه يک بستر مشترک . امكنون دو پاسخ يافته
ی دينى تمامى آورد و از طريق درک و زبان روزمرهپديد مىتاريخى و فرهنگى را 

ی طبقاتى ـ جنسيتى كشور ادغام ايرانيان ـ از آخوند گرفته تا كمونيست ـ را در جامعه
محصول يک چنين نظمى توهم به آخوند خوب، عادل، ملى، دموكرات، انقالبى، . كندمى

-ص به مردم بى سواد و عامى مىالبته اين توهم نه مخت. ضد امپرياليست و غيره است

چندی پيش . انداز آن فراروی كرده" های ايرانىماركسيست"شود و نه بخش اعظم 
الله های آيتی فيسبوک حسن مرتضوی به مناسبت انتشار كاستبحثى در صفحه

برخى از .  گشوده شد١٣٦٧منتظری در مورد افشای كشتار زندانيان سياسى در سال 
نيست و فمينيست در تجليل منتظری چنان مداحى كردند كه واقعًا فعاالن سياسى كمو

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

بنابراين اغلب فعاالن سياسى چپ هنوز به درستى با تاريخ فرهنگى . من رنجيده شدند
. انداسالمى خود تصفيه حساب نكرده و به يک فرهنگ متقابل و مدرن دست نيافته

" ماترياليسم"دوم، تأثيرات ايدئولوژی ماركسيسم لنينيسم است كه البته در امتداد 
آثار متأخر انگلس متكامل شده و در پيوند با تاريخ فرهنگى اسالمى ايرانيان متافيزيكى 
" ارتجاع سياه و سرخ"جا با انتقاد به ما اين. را به وجود آورده استايسم آنشكل توده

را مسموم " اپوزيسيون چپ"مواجه هستيم كه به صورت واقعيتى پنهان افكار عمومى 
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يدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به يک مخرج مشترک بنابراين دين اسالم و ا. كندمى
ايسم فعاالن سياسى را در برابر نظام جمهوری يابند كه به صورت تودهدست مى

ها را نسبت به نقش مخرب، مرتجع و متعرض آخوند كشد و آناسالمى به انفعال مى
  .كنندبى اعتنا مى

و انتشارات " اجتماعى ايرانهای پژوهش جنبش"های انجمن كه بحثدوستان و رفقايى 
توانند به راحتى گواهى دهند كه من از اند، مىرا دنبال كرده" آرمان و انديشه"سايت 

همان بدو فعاليت تئوريک خود عبارت مشهور ماركس كه شرط هرگونه نقدی را نقد 
شناسى ماترياليسم تاريخى ـ به اين ترتيب، روش شناخت. شمارد، جدی گرفتمدين مى

افزون بر . كتيكى ماركس را برای نقد تاريخ و فرهنگ اسالمى ايرانيان شكوفا كردمديال
را در خطای اين، نقد ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بود كه من مبانى تئوريک آن

های فلسفى و به اين ترتيب، ريشه. متافيزيكى انگلس متأخر يافتم" ماترياليسم"فلسفى و 
مونيستى و كارگری در ايران هويدا شد كه به نظر من تاريخى بحران كنونى جنبش ك

مقاالت جلد سيزدهم . تنها راه فراروی از آن بازگشت تئوريک به آثار ماركس است
اند كه اميدوارم مورد توجه خوانندگان نيز در همين راستا مدون شده" آرمان و انديشه"

  . نقاد قرار بگيرند

-پژوهش جنبش "ستان و سخنرانان كه با انجمنخواهم بار ديگر از تمامى دوجا مىاين

. گذاری كنماند، سپاسهمكاری كرده" آرمان و انديشه"و با سايت " های اجتماعى ايران
 سال در ٤٠چنين ضروری است كه از آن فعاالن سياسى كه در عرض اين جا هماين

له بايد از از جم. اند، تشكر كنمبرابر نظام جنايتكار جمهوری اسالمى مقاومت كرده
كانون پناهندگان سياسى "، "ی دفاع از زندانيان سياسى ـ برلينكميته"مقاومت اعضای 

ياد كنم كه در تمامى " های ايران ـ برلينآرشيو اسناد و پژوهش"و " ايرانى ـ برلين
را در برلين برافراشته نگاه و سوسياليسم  الئيسيته ،مدت پرچم حقوق بشر، دموكراسى

  . فشارمتمامى اين عزيزان را با سپاس و ارادت مىدست . داشتند

-پژوهش جنبش"و انجمن " آرمان و انديشه"پيداست كه مسئوليت تمام و كمال سايت 

 !ی خود من استبه عهده" های اجتماعى ايران
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يس فراروی از سرمايه ـ تئوری بحران اقتصادی يا پراكس
  ١فلسفه؟

  
ماركس در . است" سرمايه" سالگى انتشار جلد اول ١٥٠ ميالدی مصادف با ٢٠١٧سال 

- ی بورژوايى سخن مىدر جامعه" حركت واقعى"از يک " سرمايه"پسگفتار نشر دوم 

ذاتى نيروهای علت اين حركت، تضاد درون. گويد كه ماهيتًا انتقادی و انقالبى است
ذاتى و ی درونت توليد است كه البته از ديالكتيک، يعنى از وجود سوژهمولد با مناسبا

مصداق تجربى ماركس، انگلستان است كه در آن زمان . دهدنفى آگاهانه گزارش مى
ی ما ايرانيان با  ليكن تجربه٢.شدداری جهان محسوب مىترين كشور سرمايهپيشرفته

توليد و بازتوليد اجتماعى در ايران . ستداری در كشور به كلى متفاوت اتكوين سرمايه
-ی توليد آسيايى مىبه دليل شرايط اقليمى و به خصوص كمبود آب منسوب به شيوه

های شود و پيداست كه به صورت محصول پراكسيس نبرد طبقاتى و بر خالف نظام
فئودالى نه تنها شكل ساختاری به خصوص خود را پديد آورده، بلكه تاريخ و فرهنگ 

داری  به بيان ديگر، تثبيت و تكوين نظام سرمايه٣.كشدص به خود را نيز يدک مىمخت
ی بورژوازی و در پرتو تاريخ فرهنگى مدرنيته در ايران نه از طريق رشد طبقه

، بلكه با دخالت مستقيم دولت به وجود آمده )رفرماسيون، روشنگری، سكوالريسم(
ساختار دولتى در دوران رضا شاه و از جمله بايد از سياست مدرنيزاسيون . است

ی اقتصادی در دوران محمد رضا شاه ياد كرد كه البته پس از تحكيم سياست توسعه

                                                 
های پژوهش جنبش"كه از طريق " ماركس و تئوری ارزش اضافى"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .  در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٧ جوالی ١٦در تاريخ " اجتماعى ايران
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: 
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٢٧ ,٢٠f. 

-بررسى كرده" ایدولت منطقه"و " اقتصاد رانتى"ی به خصوص توليد و بازتوليد در ايران را تحت مفاهيم من شيوه ٣
رويكرد تاريخى  عوامل عينى و ذهنى  ـ نقدى برفرهنگ يكتايى در ايران): ٢٠١٢(مقايسه، فريدونى، فرشيد . ام

   ادامه٥٠ی برلين، صفحهم، در آرمان و انديشه، جلد نهم، ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسال
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ی سنتى و زيست روستايى را به كلى دگرگون ساخت و نظام جامعه" اصالحات ارضى"
  .داری را تبديل به شكل مسلط انباشت ثروت در كشور كردسرمايه

تر از تكوين انيان كمونيست با آثار ماركس به مراتب قديمىبا وجود كه آشنايى اير
توان به جرأت گفت كه تا كنون نه تئوری داری در كشور است، اما مىنظام سرمايه

انتقادی و انقالبى ماركس يک تأثير قابل مالحظه بر افكار عمومى فعاالن جنبش 
ری انتقادی و تبديل به تئو" سرمايه"كمونيستى گذاشته و نه مضمون تئوريک 

توان چهار به صورت اجمالى مى. پراكسيس آگاه جنبش كارگری در كشور شده است
مواجه " سرمايه"ی متفاوت را متمايز كرد كه ايرانيان با آثار ماركس و از جمله دوره

 هجری شمسى است كه از ١٢٩٩ تا ١٢٨٤های اولين دوره مصادف با سال. شدند
حزب كمونيست "شود و تا انهدام آغاز مى"  تبريزدموكرات سوسيال "تأسيس گروه 

اين دوران مصادف با عواقب انقالب مشروطه در كشور و انقالب . آورددوام مى" ايران
های ايرانى تحت تأثير به اين ترتيب، فعاليت كمونيست. اكتبر در روسيه است

كردند و های كمينترن شركت مىها در كنگرهبلشويسم قرار داشت، آنايدئولوژی 
دومين دوره . در سرزمين ايران شدند" جمهوری شورايى گيالن"موفق به تشكيل 

ی  حزب توده"تأسيس  هجری شمسى است كه از ١٣٣٢ تا ١٣٢٠های سالمصادف با 
در اين دوران سياست حزب توده محدود به . آورد مرداد دوام مى٢٨تا كودتای " ايران

. شدست خارجى شوروی در ايران مىی جنبش كارگری جهت تحكيم سيامصادره
های دوم تا چهارم كمينترن طراحى شده بود تئوری اين نوع از فعاليت سياسى در كنگره
داری مستقل و ملى را از طريق راه رشد غير كه به صورت پوپوليستى تشكيل سرمايه

ای هفرض تشكيل جمهوریكرد و مبارزه با امپرياليسم را پيشداری تبليغ مىسرمايه
به اين ترتيب، توهمات سوسيال . شمردخودمختار خلقى و به اصطالح دموكراتيک مى

ی نظام رفرميستى و هويت ناسيوناليستى در واقعيت يک جهان دو قطبى موجه و مسئله
ی كارگر داری كه حق مالكيت خصوصى، قانون ارزش و كار مزدی را بر طبقهسرمايه

بنابراين در پرتو همين توهمات . شدمومى رانده مىی افكار عكرد، به حاشيهتحميل مى
- و توجيهات تئوريک بود كه حزب توده از قرارداد نفت شمال برای شوروی دفاع مى

به همين . ای در كردستان و آذربايجان بودهای منطقهكرد و در پى تشكيل جمهوری
كه يک روز منوال بايد از سياست حزب توده در دوران ملى شدن صنعت نفت ياد كرد 



 ١٣ 

. خواندبازی عمو سام آمريكايى مىمصدق را رهبر ملى و روز ديگر عروسک خيمه شب
ی محصول پايندی حزب توده به اهداف استراتژيک شوروی، شركت در كابينه

 مرداد بود، با وجودی كه توان ٢٨السلطنه و انفعال در برابر كوتای كار قواممحافظه
سومين دوره مصادف با . ز دولت مصدق را داشتمقاومت در برابر آن و حمايت ا

های چريكى  هجری شمسى است كه از زمان تأسيس سازمان١٣٦٠ تا ١٣٣٢های سال
از طريق ضد " اپوزيسيون چپ"شود و تا وقوع قيام بهمن و انهدام نهايى آغاز مى

 های چريكى تحت تأثير انواعدر حالى كه سازمان. آوردانقالب اسالميان دوام مى
كردند، حزب توده های وابستگى، امپرياليستى و سوسيال امپرياليستى فعاليت مىتئوری

ی روی آورد و با انتشارات خود و از جمله نشريه" خط امام خمينى"به پيروی از 
های انقالبى كشور ی سازمانبه توجيه نظام جمهوری اسالمى و تخطئه" دنيا"تئوريک 
های فدايى سازمان چريک"ب و ارتجاعى انشعاب در نتيجه اين فعاليت مخر. پرداخت

و شكست مقاومت در برابر ضد انقالب اسالميان بود كه سرانجام آن به قتل عام " خلق
 چهارمين دوره مصادف با دوران ١.ها كشيده شدزندانيان سياسى و تراژدی خاوران

ركس يک تأثير قابل در حالى كه تا كنون نه تئوری انتقادی و انقالبى ما. معاصر ما است
" سرمايه"ی مالحظه بر افكار عمومى فعاالن جنبش كمونيستى كشور گذاشته و نه رابطه

شده است، اما برخى از " اپوزيسيون چپ"با جنبش كارگری تبديل به گفتمان مسلط 
" اپوزيسيون چپ"فعاالن سياسى در پى فراروی از بحران تئوريک و پراكسيس سياسى 

ايد از فعاليت مترجمان آثار ماركسيستى ياد كرد كه افكار فعاالن از جمله ب. هستند
های متفاوت علوم اجتماعى در آموزشگاه" سرمايه"های متفاوت از سياسى را با خوانش

به زبان " سرمايه"های جديدی از ها، هم اكنون ترجمهافزون بر اين. كنندآشنا مى
. اندها روی آوردهی آن جوان به مطالعهاند و بخشى از فعاالن سياسىفارسى منتشر شده

نه به ماهيت نظام " های ايرانىماركسيست"با تمامى اين وجود، اغلب انتقادهای 
  . آيدداری، بلكه به اشكال نئوليبرال، گلوبال و غير مدرن آن وارد مىسرمايه

از به اين معنى كه پس . های متعددی مواجه هستيمبنابراين ما هم اكنون با پرسش
ی يک چنين اصوًال چه نيازی به مطالعه" سرمايه" سال از انتشار جلد اول ١٥٠گذشت 

                                                 
حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

  ادامه، برلين ١٢٥ی  و انديشه، جلد يازدهم، صفحه، در آرمانـ لنينيسم

 ١٤ 

كتاب قديمى است؟ آيا با گذشت زمان، مصداق تئوری انتقادی و انقالبى ماركس به 
رنگ و بى معنى شده است؟ آيا با استناد به كه به كلى كمتر و يا اينمراتب واضح

شكل نئوليبرالى : داری مانندهای سرمايهتنوع نظامممكن است كه اشكال م" سرمايه"
آن در اروپا، شكل دولتى آن در چين و شكل اسالمى آن در ايران را به درستى فهميد؟ 

  را چگونه بايد خواند؟ كيست و آن" سرمايه"اصوًال مخاطب 

رسد كه پاسخ به اين پرسش آخری منجر به شناخت داليل بيگانگى فعاالن به نظر مى
به اين صورت كه انگلس . شودبا تئوری انتقادی و انقالبى ماركس مى" وزيسيون چپاپ"

پس از مرگ ماركس مسئوليت حراست از آثار ماركس و از جمله ويراستاری و انتشار 
در حالى كه وی به عنوان دوست نزديک و . جلد دوم و سوم سرمايه را به عهده گرفت

شد، خود معتبر آثار ماركس محسوب مىهمكار قديمى ماركس تنها مفسر زنده و 
نگاری با فعاالن سياسى و انتشار آثار متأخرش يک چنين انگلس نيز از طريق نامه

انگاری كه نظريات انگلس . كردهای اين دوران القاء مىتصوری را نيز به ماركسيست
، تاريخ و ها از ماترياليسمدقيقًا منطبق با تئوری انتقادی و انقالبى ماركس بوده و آن

در حالى كه بسياری از آثار . ی مشترک را ارائه كرده بودندديالكتيک يک نظريه
، "های فلسفى ـ اقتصادیجزوه"، "ی حق هگلنقد فلسفه"كليدی ماركس و از جمله 

در دسترس نبودند، انگلس از طريق آثار متأخر " گروندريسه"و " ايدئولوژی آلمانى"
نظريات دترمينيستى ..." مشأ خانواده "و " ی فويرباخدرباره، "آنتى دورينگ: "خود مانند

با وجودی كه ماركس مفهوم . دادو متافيزيک خود را به ماركس نيز نسبت مى
، يعنى از ذات درونى و متضاد پراكسيس "حركت واقعى"را از يک " سرمايه"ديالكتيكى 

لسفى زد كه تئوری ی بورژوايى متكامل كرده بود، انگلس دست به يک خطای فجامعه
حركت "به اين صورت كه انگلس . كردانتقادی و انقالبى ماركس را به كلى تخطئه مى

هگل كرد و به دوران قبل از كشفيات تئوريک " یحركت ايده"را جايگزين " ماده
ليستى آی ايدهجا دوباره با همان مشكل متافيزيک در فلسفه ما اين١.ماركس بازگشت

                                                 
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. 
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شويم كه محصول آن ازخودبيگانگى آن مواجه مى" ماترياليستى "هگل، اما در شكل
از اين پس، ديگر اين ماهيت متضاد . خودكرده نسبت به پراكسيس نبرد طبقاتى است

آورد، نيست كه بنا بر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس شكل واقعى را پديد مى
 به اين معنى كه بنا بر .بلكه انگاری كه قضيه بايد كامًال برعكس بوده باشد

متافيزيكى انگلس اين حركت و شكل ماده است كه انگاری واقعيت را به " ماترياليسم"
به بيان ديگر، ما در تمامى آثار متأخر انگلس با جابجايى سوژه با ابژه . آوردوجود مى

ی عملى شويم و فلسفهآن مواجه مى" ماترياليستى"و آپريوريسم در شكل ) محمول(
های انترناسيونال دوم نيز تحت تأثير همين نظريات غيرماركسى شكل كسيستمار

شمرد، ، هر واقعيتى را منطقى مى"روح جهان"اگر هگليست با استناد به . گرفت
. دانستماركسيست انترناسيونال دوم واقعيت را محصول منطقى رشد نيروهای مولد مى

آليستى را ای تغيير آن، مفهوم ايدهشمرد و براگر هگليست واقعيت را غيرخردمند مى
كرد، ماركسيست انترناسيونال دوم رشد نيروهای مولد را تنها شرط متكامل مى

  .شمرددگرگونى اوضاع موجود مى

های اين دوران معتقد به يک حركت مادی و به اين ترتيب، اغلب ماركسيست
ر ذات خود يک منطق كردند كه تاريخ ددترمينيستى از روند تاريخ بودند و خيال مى

ی اقتصادی و رشد نيروهای مولد به مثبت درونى دارد كه البته با تحقق سياست توسعه
. شودناپذير به سوی استقرار نظام سوسياليستى سپری مىصورت ابژكتيو و اجتناب

شد كه با های انترناسيونال دوم در اين خالصه مىی عملى ماركسيستبنابراين فلسفه
ها خابات پارلمانى، اكثريت آرا و قدرت سياسى را به دست بياورند، بانکشركت در انت

ی اقتصادی و رشد نيروهای مولد را دولتى و آنارشيسم بازار را كنترل كنند، به توسعه
. ی استقرار سوسياليسم را مهيا سازندشدت دهند و به گمان خود از طريق رفرم زمينه

ی عطف در تاريخ جنبش كمونيستى محسوب نقطهاز اين منظر وقوع انقالب اكتبر يک 
 ميالدی با ١٩١٧يابيم كه گرامشى در سال ای مىرا در مقالهشود كه ما مضمون آنمى

جا منظور گرامشى نه اين. نوشت" آوانتى"ی در مجله" انقالب بر عليه سرمايه"عنوان 
فعالى از كتاب های انداری، بلكه انقالب بر عليه خوانشانقالب بر عليه سرمايه

برای وی انقالب اكتبر محصول رشد اقتصادی و حركت . ماركس است" سرمايه"
ها در پيروی از آثار در حالى كه منشويک. ی روسيه نيستماترياليستى در جامعه
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انگلس متأخر و سوسيال دموكراسى آلمانى اعتقاد داشتند كه در روسيه بايد نخست 
داری سپری شود، بايد يک  بايد يک دوران از سرمايهی بورژوازی به وجود بيايد،طبقه

كه پرولتاريا اصًال بتواند به فكر تمدن مانند كشورهای غربى به وجود بيايد، تا اين
ها با نظريات جبر باورانه و مقدر اقتصادی مخالفت انقالب و سوسياليسم بيفتد، بلشويک

ی انقالبى قدرت مصادرهكردند و بدون واسطه در پى سرنگونى نظام تزاری و مى
-را مسبب اين مى" سرمايه"بنابراين گرامشى خوانش رايج و انفعالى از . سياسى بودند

ماركس به مراتب بيشتر تبديل به يک كتاب " سرمايه"دانست كه در روسيه كتاب 
ها را در راستای دخل و تصرف برای بورژوازی تا برای پرولتاريا شده است، زيرا انسان

برای وی اما سوسياليسم . كند واقعى خود سلب اراده، آگاهى و آزادی مىدر زندگى
  ١.ها است و نه يک حركت مادی، انتزاعى و خود به خودیمحصول فعاليت آگاه انسان

به . بينى وقايع پس از انقالب اكتبر نبودالبته گرامشى در اين دوران هنوز قادر به پيش
ات مخرب آثار متأخر انگلس بى نسيب نمانده ها نيز از تأثيراين صورت كه بلشويک

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

ی امپرياليستى شوند و العادهكردند كه مانع سود فوقی دولتى دنبال مىطريق سرمايه
بنابراين . ی استقرار سوسياليسم را به وجود بياورنددر لوای ديكتاتوری پرولتاريا، زمينه

گرا با نتيجه در هر دو حالت يكسان و آن گسست ديالكتيک تئوری انتقادی و عمل
پراكسيس آگاه و انقالبى بود كه البته يكى از وجوه اساسى تمايز ميان ماترياليسم 

چنين يخى ـ ديالكتيكى ماركس از ديالكتيک متافيزيكى و اسرار آميز هگل و همتار
به اين ترتيب، حزب . شودمتافيزيكى انگلس متأخر محسوب مى" ماترياليسم"

كمونيست شوروی تحت تأثير ايدئولوژی بلشويسم قرار گرفت و تبديل به مجری 
-  اقتصادی از طريق ارگانیدر حالى كه سياست توسعه. ی دولتى شدانباشت سرمايه

ی سنديكای شد، وظيفهريزی و متحقق مىهای حزبى و بنا بر قانون ارزش برنامه
داری دولتى و منظبط كردن ی سرمايهكارگران ترويج يک آگاهى از جهان وارونه

ی خوب، اما از اين پس، استقرار سوسياليسم به يک ايده. كارگران در روند توليد بود
                                                 
١ Gramsci, Antonio (١٩٩١): Revolution gegen Kapital, (٢٤. Nov.١٩١٧), in: Vergessender 
Humanist? – Zusammengestellt und eingeleitet von H. Neubert, s. ٣٦ff., Berlin, S. ٣٦ 
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 خالى تبديل شد، در حالى كه بردگى كار مزدی واقعيت زندگى ی خشک ووعده
به اين ترتيب، حزب كمونيست و سنديكای كارگران . زدكارگران را در شوروی رقم مى

ی دولتى و از پراكسيس نبرد طبقاتى مستقل و دچار های سرمايهتبديل به ارگان
مان تجربياتى هستند محصول تشكيل يک چنين نظامى ه. ازخودبيگانگى خودكرده شدند

های استالينيستى، مائوئيستى و پولپتيستى در روند كه ما به صورت پراكسيس نظام
  .   ايمتاريخ تجربه كرده

كند، تاريخ كشمكش پيرامون خوانش مناسب ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 سال از ١٥٠شت ی قدمت خود آن است و ما نيز پس از گذ، تقريبًا به اندازه"سرمايه"

را چگونه " سرمايه"ها مواجه هستيم كه دوباره با اين پرسش" سرمايه"انتشار جلد اول 
توان از آن برای پراكسيس نبرد طبقاتى در ايران بهره برد؟ به بايد خواند و چگونه مى

خصوص به اين دليل كه ما در ايران از يک طرف، با يک حكومت اسالمى مواجه 
شود، در حالى  از يک ايدئولوژی اسالمى و قرون وسطائى سيراب مىهستيم كه ذهن آن

ذاتى و را به بند نقد درون" داریروش مدرن توليد سرمايه"، "سرمايه"كه ماركس در 
ی مبارزاتى ما مختصات تاريخى و فرهنگى به بيان ديگر، حوزه. نفى كننده كشيده است

ا وجود بيگانگى و حتا دشمنى با تاريخ به اين صورت كه حكومت اسالمى ب. خود را دارد
دولت، جمهوريت، : ها مانندهای مدرن، اما اشكال ساختاری حكومت آنو فرهنگ ملت

داری مدرن جهانى سازی، توخالى و اسالمى كرده و با سرمايهپارلمان و دادرسى را بديل
اركسيسم ـ ما از طرف ديگر، با بحران ايدئولوژی م. كندزيستى مىنيز كم و بيش هم

ی عملى تمامى احزاب لنينيسم مواجه هستيم كه در تداوم بلشويسم متكامل شده، فلسفه
ی را به ورطه" اپوزيسيون چپ"كمونيست را از جنبش كارگری مستقل كرده و كليت 

  . انحطاط كشيده است

رسى به يک خوانش پيداست كه جهت فراروی از بحران تئوريک كنونى و دست
كه دخل و تصرف انتقادی و انقالبى در پراكسيس نبرد " سرمايه"ی از مناسب و امروز

آشنا " سرمايه"شناسى ماركس در كند، بايد نخست با روش شناختطبقاتى را مجاز مى
ی به اين صورت كه نزد فالسفه. های عميق فلسفى و تاريخى داردشد كه البته ريشه

سوژه به . ن سوژه با ابژه مرسوم بودارسطو و افالطون تمايز ميا: دوران آنتيک مانند
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ها به شناخت، يعنى به فلسفه ختم معنى دانا و ابژه به معنى دانستنى بود كه وحدت آن
را تبديل به موضوع شناخت جا ابژه يک ماهيت مستقل از سوژه دارد كه آناين. شدمى
خواندند، در  مى"آزادی"در حالى كه يونانيان دوران باستان فلسفه را مساوی با . كندمى

جا با اشكال ما اين. دادند كه مساوی با كار كردن بودرا قرار مى" ضرورت"برابر آن 
به . داری استی بردهشويم كه محصول ماهيت متضاد يک جامعهآن تفكری مواجه مى

" آزادی"ی برده است، در حالى كه فلسفه، و وظيفه" ضرورت"اين معنى كه كار كردن، 
  .شودی اعيان و اشراف محسوب مىو تنها مسئله

ها در فلسفه تا دوران قبل از هگل معتبر ماند اين تمايز ميان سوژه با ابژه و وحدت آن
هگل از ديالكتيک به . را از طريق ديالكتيک به كلى دگرگون ساختكه البته وی آن

 از راند ونيز سخن مى" نفى آگاهانه"و " قدرت حركت تفكر"، "روح اعتراضى"معنى 
كند، در توجيه مى" قدرت ابژكتيو تاريخ"را با استناد به خرد، يعنى جا كه وی آنآن

ذاتى به آليستى هگل يک شكل درونی ايدهبه اين ترتيب، فلسفه. نتيجه خودبنياد است
نزد هگل خرد تنها . گرددهای استعالئى متمايز مىگيرد كه البته از فلسفهخود مى

شود و ارتباطى با يک نيروی ازلى و فراطبيعى كه نوان سوژه مىمنسوب به انسان به ع
جا انسان محصول طبيعت محسوب اين. خارج از وجود انسان قرار گرفته است، ندارد

گياه : به اين صورت كه انسان نيز مانند. نامدی مفهوم مىرا آستانهشود كه هگل آنمى
 منتها با اين ١.شودبد و سرانجام فنا مىياآيد، تكامل مىو حيوان از طبيعت به وجود مى

ی خود را تفاوت كه انسان بر خالف گياه و حيوان قادر است كه نه تنها تكامل گذشته
به اين ترتيب، . ريزی و متحقق كندمتفكر شود، بلكه تكامل آتى خود را نيز برنامه

ن يک شكل گردد و طبيعت بيرونى برای انساطبيعت انسان از طبيعت ناب متمايز مى
-محسوب مى" موجود متفكر"از اين منظر، انسان يک . گيردبه خود مى" غير ارگانيک"

. كندها ممانعت مىآموزد و از تكرار عواقب ناگوار آنشود كه از تجربيات گذشته مى
جا موضوع هگل يک واكنش فلسفى به تجربيات انقالب فرانسه است كه در دوران اين

ی هگل از به بيان ديگر، انگيزه. به هرج و مرج در كشور شدحاكميت يعقوبيان منجر 
آليستى خويش اين است كه از بروز عواقب ناگوار يک انقالب در ی ايدهتكامل فلسفه

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



 ١٩ 

و ) قلمرو ابژكتيو (١"اوضاع موجود"بنابراين هگل ميان . كشور پروس ممانعت كند
به عنوان " اوضاع موجود"وی از . دهدتميز مى) قلمرو سوبژكتيو (٢"اوضاع مطلوب"
ی مفهوم ترجمه" گوهر. "راند نيز سخن مى٣"گوهر غيرارگانيک، ازخودبيگانه و گنديده"
از زبان آلمانى است كه در زبان فارسى به صورت لغوی و نادرست به " سوبستانس"
آليستى هگل به ی ايدهدر فلسفه" گوهر"ترجمه شده است، در حالى كه مفهوم " ماده"

  .  است٤"وح عمومىر"معنى 

كه در روند تاريخ و از طريق فعاليت آگاه سوژه به وجود آمده، " گوهر"بنابراين 
است " قدرت مفهوم"جا كه نزد هگل اين روح سوبژكتيو، يعنى سوبژكتيو است و از آن

به معنى مناسبات منحط اجتماعى " گوهر گنديده"آفريند، در نتيجه كه واقعيت را مى
دهد كه گزارش مى" روح عمومى"ی آن از سلطه" اوضاع موجود"يگر، به بيان د. است

ی فلسفه نه پيداست كه از اين منظر، وظيفه. شوداعتبار آن منجر به انحطاط جامعه مى
اوضاع "آليستى  از آن، يعنى تكامل ايده٥"فراروی"، بلكه "اوضاع موجود"پرداختن به 

عبور به معنى . ، حفاظت و ارتقاء استفراروی نزد هگل به معنى عبور. است" مطلوب
" اوضاع موجود"است كه البته علت انحطاط " روح عمومى"گسست و گذار تفكر از 

 و ارتقاء به معنى ٦"اخالق و عرف"حفاظت به معنى پاسداری از . شودمحسوب مى
يافته و خردمند است ی آشتىی خودآگاه به سوی يک جامعهآليستى سوژهصعود ايده

  . شودمحسوب مى" اوضاع مطلوب"بر با تشكيل كه برا

ما مضمون اين حركت فكری را در ارتباط ديالكتيكى ميان بنده با مالک در كتاب 
به اين صورت كه انسان كه البته سوژه و قادر به . يابيمهگل مى" پديدارشناسى روح"

 عبارت را باشناخت است، اما در مسير تاريخ دچار يک وضعيت غير شده كه هگل آن
ی بنده به جا تجربهموضوع هگل اين. كند بيان مى٧"نزد خود، در نوع ديگر بودن"

                                                 
١ Sein 
٢ Seinsollen 
٣ Unorganische, entfremdete, verdorbene Substanz 
٤ Allgemeiner Geist 
٥ Aufhebung 
٦ Ethik und Sittlichkeit 
٧ Bei sich sein in anders sein 
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در حالى كه مالک، بنده را . صورت كسب خودآگاهى از وضعيت غير انسانى خود است
- اين. انديشدبه زنجير كار كشيده، اما بنده در زمان فراغت از كار به آزادی خويش مى

رسد ه است، زيرا بنده در روند تكامل علم به اين نتيجه مىجا آزادی محصول تفكر بند
به اين صورت . كه آگاهى وی نسبت به ظواهر محصوالت كارش به گذشته تعلق دارد

كند، اما آن چيزی را كه او كه بنده زراعت و دامداری كرده و از ابزار كار استفاده مى
از . آيدوجودش مستقل به نظر مىاش است، ظاهرًا از ی فعاليتگيرد و ابژهبه كار مى

آيد، جا كه محصول كار بنده از طريق تردستى، ابتكار و آگاهى خودش به وجود مىآن
. كندنيز ياد مى" ی ماهيت سوژهتجسم زنده"در نتيجه هگل از محصوالت كار به عنوان 

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

جا با تضاد و ما اين. كند، برتری دارديابد، بلكه نسبت به مالک كه كار و توليد نمىمى
حركت ديالكتيكى مواجه هستيم، زيرا بنده كه البته هنوز اسير مالک است و در يک 

كند، اما آگاهى وی مشتاق فراروی از آگاهى معمول، كسب مىشكل نازل از انسان بروز 
 به بيان ديگر، سوژه هم در يک ١.خودآگاهى و نفى وضعيت غير انسانى خويش است

 منتها موضوع خودآگاهى نزد ٢.ی متضاد قرار گرفته و هم قادر به نفى آن استرابطه
 بر اين نكته تأكيد ی انفرادی نيست و از اين بابت وی به شرح زيرهگل يک مسئله

  :  كندمى

   ٣«.آوردخودآگاهى تنها رضايت خويش را در يک خودآگاهى ديگر به دست مى»

                                                 
١ Hegel, G. W. F. Phänomenologie des Geistes, S. ١١٤ ,١١٠f., 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 Marx-
Rezeption 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 
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ی نبرد طبقاتى گذاشته شده جا نطفهكند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
پيوندد و منجر به تعميم است كه به نظر هگل بر سر مرگ و زندگى به وقوع مى

به اين عبارت كه در روند اين نبرد است كه خودآگاهى انفرادی . گرددمىخودآگاهى 
را  كه ما مضمون آن١شودتبديل مى" ما سوژه"به " من سوژه"به خودآگاهى جمعى و 
  :يابيمهگل مى" پديدار شناسى روح"به شرح زير در كتاب 

ر شكل من، ی خودآگاه آزادی خود را نه دسوژه. اين روند، روند خود تاريخ است »
ی نبرد آورد كه نخست به صورت نتيجهما متحد به دست مى] يعنى[بلكه در شكل ما، 

در "، انجام واقعى خود را ]متحد[واقعيت تاريخى آن ما . ميان مالک و بنده ظاهر شد
    ٢«.يابدمى" زيست يک ملت

قوق بشر ی جهانى حجا منظور هگل از زيست يک ملت، همان قانون اساسى، اعالميهاين
ی مدنى هستند كه ديگر نه با استناد به احكام شرعى و و شهروندی و قوانين جامعه

ی حقوق طبيعى كه انسان را ذاتًا آزاد و خردمند اصول دينى، بلكه با استناد به فلسفه
روح "به اين ترتيب، قانون تبديل به گوهر، يعنى تبديل به . شوندشمارد، متكامل مىمى

آليستى هگل ظاهرًا به آشتى و ی ايده و در پرتو آن است كه جامعهشودمى" عمومى
اعالحضرت "را است كه هگل آن" قرارداد"ی مركزی اين قوانين هسته. رسدوحدت مى

ی هگل پايبندی به قرارداد را شرط تشكيل جامعه. نامدنيز مى" كليت عرفى"و " مطلق
داری است، اما اگر يک انسان الف بردهشمارد و با وجودی كه شديدًا مخيافته مىآشتى

هگل از . داندآزاد قرارداد بردگى خود را امضا كند، وی را موظف به پيروی از آن مى
-كند و نقض قرارداد را قيام بر عليه عموم مى نيز استفاده مى٣"عموم"قرارداد به معنى 

-نيز مى" ونىضرورت بير"و يک " قدمگاه خدا در جهان"را دولت كه هگل آن. شمارد

نامد، ظاهرًا مستقل از طبقات اجتماعى و تنها ضامن پايبندی شهروندان به آن 
برای نمونه هگل در كتاب . اندها در كمال آزادی با يكديگر بستهقراردادی است كه آن

  :كندی دولت، قانون و شهروند را به شرح زير توجيه مىرابطه" تاريخ فلسفه"

                                                 
١ Ebd.  
٢ Hegel, G. W. F. Phänomenologie des Geistes, S. ٢٥٦, z. n. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): 
Vernunft … ebd., S. ١١٢f. 
٣ Allgemeinheit 
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ی واقعيت روحى را وی همه] يعنى[ه تمام ارزش كه انسان دارد، بداند ك(...) آدم بايد »
زيرا واقعيت روحى وی اين است كه نزد خود به عنوان دانای . تنها از طرف دولت دارد

ابژكتيو و مستقيم ] وجه[ برايش ]ماهيت[يافته باشد كه اش، خردمند موضوعيتماهيت
هن، يک وجه مشترک از وجود حاضر را كه دولت و يا ميهم اين. (...) وجود حاضر باشد

سازد، تناقض ميان ی سوبژكتيو انسان را تابع قانون مىكه ارادهكند، هم اينمعين مى
ضرورت، خردمندی به عنوان گوهريت است و ما . شودضرورت و آزادی ناپديد مى
شناسيم و از آن به را به صورت قانون به رسميت مىآزاد هستيم، هم اين كه آن

ی ابژكتيو و سوبژكتيو به آشتى پس، اراده: كنيمرت گوهر ماهيت خويش پيروی مىصو
      ١«.رسيده و يک كليت شفاف هستند

شناسى ی نقاد تا كنون دنبال كرده است، هگل از يک سو، شناختگونه كه خوانندههمان
 به معنى جا سوژه به معنى دانا و ابژهآن. كندهای قديمى را به كلى دگرگون مىفلسفه

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

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

آورد و تا زمانى كه ابژه تبديل به آليستى در مى، ابژه را به شكل مفهوم ايده٢ديالكتيكى
به اين ترتيب، هگل از تمايز . دانش سوژه و شناخته نشده است، وجود واقعى هم ندارد

 واقعى را محصول رود و جهانذاتى فرا مىاستعالئى سوژه با ابژه به صورت درون
-مى) ی مطلق، دميروژايده(شناخت، يعنى محصول كار فكری و فعاليت آگاه سوژه 

   ٣.شمارد

ی آنتيک هگل از سوی ديگر، با استناد به قرارداد از تمايز ضرورت و آزادی در فلسفه
ی برده و فلسفه برابر با آزادی و جا كار برابر با ضرورت و وظيفهآن. كندفراروی مى

                                                 
١ Hegel, G. W. F. Geschichtsphilosophie, Bd. XII, S. ٥٧, z. n. Fraccia, Josef G. (١٩٨٧): 
Die Marxsche … ebd., S. ٢٩ 

):  ٢٠١٨(دونى، فرشيد مقايسه، فري. آليستى هگل منطق تضاد از منطق تاريخ قابل تمايز استی ايده در فلسفه٢
-ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه

   ادامه، برلين٤٥ی 
٣ Vgl. Fraccia, Josef G. (١٩٨٧): Die Marxsche … ebd., S. ٣٥ 
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ها ظاهرًا آزاد و برابر ی انسانليكن نزد هگل همه. ی اعيان و اشراف بودئلهمس
جا با ما اين. شوند، در حالى كه پايبندی به قرارداد امر ضرورت استمحسوب مى

به اين ترتيب، . شويمی بورژوايى آشنا مىفراروی از نظام فئودالى و با ظواهر جامعه
ی خود را از شمارد و فلسفهيافته مىردمند و آشتىی بورژوايى را عرفى، خهگل جامعه

آليسم مسخره ايده. كندنامد، متمايز مىآليسم مسخره مىها را ايدههايى كه آنآن روش
آيد كه سوژه تصوارت و تخيالت خود را بدون واسطه برای هگل زمانى به وجود مى

روح "ريق گوهر، يعنى شمارد، در حالى كه نزد هگل تحقق فلسفه از طقابل تحقق مى
آليستى به اين معنى كه در برابر گوهر گنديده يک گوهر ايده. شودوساطت مى" عمومى

، يعنى خودآگاهى انفرادی و فلسفى را به "ما سوژه"را به " من سوژه"آيد و به وجود مى
" اوضاع مطلوب"به سوی " اوضاع موجود"تبديل و از ) ملت(خودآگاهى عمومى 

  . دكنفراروی مى

آليستى هگل فاقد شواهد تجربى است، در نتيجه همواره متهم ی ايدهجا كه فلسفهاز آن
به اين معنى كه هگل فقط در يک حركت ناب فكری و تنها با . شودبه آپريوريسم مى

ی بورژوايى را به صورت عرفى، خردمند و استناد به منطق ديالكتيكى بود كه جامعه
ای از ترين نشانه اما در واقعيت آلمان اين دوران كوچک.كرديافته توجيه مىآشتى

در حالى كه كشور فاقد يک قدرت متمركز دولتى . شدخردمندی و آشتى مشاهده نمى
-ی كشور مستقًال حكمرانى مى دولت دينى و پادشاهى در نقاط پراكنده٣٠٠بود، حدود 

ی مدرن بورژوايى طبقهداری عريان و فقدان يک عقب افتادگى اقتصادی، برده. كردند
-ی ايدهپيداست كه تناقض فاحش فلسفه. دادندواقعيت آلمان اين دوران را انعكاس مى

انگيخت كه به غير از مشكل های جوان را بر مىآليستى هگل با واقعيت موجود، هگلى
آپريوريسم، وی را با استفاده از مفهوم آكوموداتسيون متهم به سازش فلسفه با دين 

از جمله بايد از فعاليت تئوريک برادران بائر، اشترآواس، هس، اشتيرنر، روتنبرگ، . كنند
خواستند كه از های جوان مىهگلى. رويگه، فويرباخ و به خصوص ماركس ياد كرد

ی را به شرح زير در رسالهآليستى هگل فراروری كنند كه ما مضمون آنی ايدهفلسفه
  : يابيمدكترای ماركس نيز مى

 ٢٤ 

اين كه فلسفه از درون و به عنوان اراده به جهان متظاهر پشت كند، سيستم هم »
يابد، يعنى آن به يک طرف از جهان تبديل شده به يک كليت مجرد تقليل مى] هگل[

ی انعكاسى ی آن نسبت به جهان يک رابطهرابطه. كه ديگری در برابراش ايستاده است
هت تحقق خود بدون صبر در برابر با هيجان كشش درونى و ج] هگل[سيستم . است

. شودی درونى و گرد كردن شكسته مىقناعت خودكرده. كندديگر عزيمت مى] جهان[
-شود كه خود را به بيرون مىی بلعنده مىآن چيزی كه نور درونى بود، تبديل به شعله

زمان، اين جهانى شدن شود كه فلسفى شدن جهان هماين چنين نتيجه مى. گرداند
-زمان مفقود شدن آن است و آن چيزی كه در بيرون با آن مىه، تحقق آن همفلسف

جنگد، كمبود درونى خويش است، خودش مستقيمًا در جنگ در آن خرابى مضمحل 
جنگد و از اين خرابى زمانى فراروی شود كه بر خالف آن به صورت خرابى مىمى

  ١«.كرده، همين كه در همان مضمحل گردد

های جوان به اين معنى كند، فراروی نزد هگلىی نقاد مالحظه مىانندهگونه كه خوهمان
ی نه در تفكر فلسفى، يافتهی آشتىو ارتقاء به جامعه" اوضاع موجود"است كه عبور از 

- های جوان آگاهى را وارونه مىبه بيان ديگر، هگلى. بلكه بايد در واقعيت متحقق گردد

ها به گمان آن. دادندی مثبت را به خود نويد مىشمردند و با تجديد آگاهى يک آينده
شد كه به از طريق نقد دين، دولت بايد به سوی خردمندی و اين جهانى شدن رانده مى

. يافته را در واقعيت به وجود بياوردی خردمند و آشتىی آگاه جامعهصورت يک سوژه
ی جابجايى سوژه با متوجهالبته ماركس فراتر از انتقاد به آكوموداتسيون و آپريوريسم 

 اما اين مسئله را به دليل ٢آليستى هگل هم شده بود،ی ايدهدر فلسفه) محمول(ابژه 
كه فويرباخ در كتاب مسائل شغلى به صورت يک پروژه تحقيقاتى دنبال نكرد، تا اين

يک روش نقد ماترياليستى از دين را ارائه داد كه موضوع آن " ماهيت مسيحيت"
ی ماترياليستى در ی فويرباخ تكامل يک فلسفهانگيزه. وژه با محمول بودجابجايى س
  .  خواندمى" ی آتىفلسفه"را آليستى هگل بود كه وی آنی ايدهبرابر فلسفه

                                                 
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. 
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های جوان و از جمله برادران بائر و اشترآواس منشأ اعتقاد دينى در حالى كه هگلى
كردند، فويرباخ مدعى بود كه اين  جستجو مىها را در تاريخ الهيات و تأثير كليساانسان

 و برای ها هستند كه صفات ناب خود را به يک خدای تخيلى نسبت دادهخود انسان
ها مستقل شده و از اند، در حالى كه اين خدای خودساخته از انسانخود يک خدا آفريده
گرفت كه جه مىبه اين ترتيب، فويرباخ نتي. كندها حكمفرمايى مىطريق كليسا بر آن

وی از طريق . اندازخودبيگانه شده" نوع ماهوی انسان"ها در زندگى واقعى خود از انسان
جا كه  موفق به يک چنين كشف فلسفى شده بود و از آن١"ی حسىمشاهده"روش 

آليستى هگل، يعنى خردمندی، آشتى و وحدت در واقعيت ی ايدهمحصول فلسفه
د، در نتيجه فويرباخ ديالكتيک را يک متدولوژی جهت شی آلمان مشاهده نمىجامعه

   ٢ .كردشمرد و رد مىتكامل يک دين اين جهانى مى

. آليستى هگل بودی ايدههای جوان اسير فلسفهمنتها خود فويرباخ نيز مانند مابقى هگلى
ی انسانى، بلكه جامعه" حركت واقعى"را نه از " نوع ماهوی"به اين دليل كه وی مفهوم 

پيداست كه يک چنين . متكامل كرده بود" خرد، قلب و اراده"با استفاده از مفاهيم 
ی جا است كه فلسفهمفهومى از انسان غيرواقعى، اسمى و ارزشمند است و در همين

-ی متافيزيک به خود مىيابد و جنبهی استعالئى راه مىماترياليستى فويرباخ به حوزه

شويم كه  دوباره با يک دين ديگر اين جهانى مواجه مىبنابراين ما نزد فويرباخ. گيرد
ها موضوع اصلى آن اولويت سوژه بر ابژه، يعنى تسلط ارواح بر زندگى واقعى انسان

را خالق جهان " روح مطلق"ايمان داشتند و هگل " القدوسروح"اگر مسيحيان به . است
    ٣.بود" نسانروح ا"ی ماترياليستى فويرباخ شمرد، موضوع فلسفهواقعى مى

تحت " ماهيت مسيحيت"ی كتاب نگاری و پس از مطالعهماركس در دوران روزنامه
ی كتاب اشتيرنر با ی ماترياليستى فويرباخ قرار گرفت و پس از مطالعهتأثير فلسفه

                                                 
١ Sinnliches Anschauen 
٢ Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt 
am Main, S. ١٨ 

تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران  ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد ٣
   ادامه، برلين، و٧ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفخه"ماركسيسم ايرانى"

ی در انديشه" خرد استعالئى"فرهنگ دينى و رئاليسم انقالبى ـ نقش فراروی از ): ٢٠١٨(نى، فرشيد مقايسه، فريدو
   ادامه، برلين ٣٥ی سياسى كارل ماركس، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحه
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عبور و " نوع ماهوی انسان"بود كه از مفهوم انتزاعى " تنها كس و مالكيتش"عنوان 
وی تا اين زمان با وجودی كه فويرباخ را به عنوان متفكر . ن كردتزهای فويرباخ را مدو
گاه نقد وی را در مورد ديالكتيک به عنوان يک كرد، اما هيچسوسياليسم تقدير مى

ما مصداق اين موضوع را در . متدولوژی جهت تكامل يک دين اين جهانى نپذيرفت
با وجودی كه . يابيم مى"ی مقدسخانواده"های فلسفى ـ اقتصادی و در كتاب جزوه

- هسته"آورد، اما از آليستى هگل وارد مىی ايدهماركس شديدترين انتقادها را به فلسفه

كند، زيرا وی به اين چنين هگل را تقدير مى ماركس هم١.كندآن نيز ياد مى" ی منطقى
 هگل منتها با اين انتقاد كه كار نزد. مسئله پى برده كه انسان محصول كار خويش است

ها، ماركس ديالكتيک هگل را بعد از افزون بر اين. تنها يک فعاليت مجرد و ذهنى است
  ٢.خوانداسرار زدايى از آن، شكل بنيادی تمامى ديالكتيک مى

و كار به عنوان " ی منطقىهسته"مشخصًا همين دو نكته، يعنى ديالكتيک به صورت 
شوند كه بنا بر ی بورژوايى مى جامعهدر" حركت واقعى"فعاليت آگاه اجتماعى، منجر به 

 انتقاد ماركس ٣.ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ماهيتًا انتقادی و انقالبى است
به اين . آيدچنين فويرباخ نيز از همين زاويه وارد مىهای سنتى و همبه ماترياليست
ت دست بيابند، در خواهند با استفاده از مشاهده و حسيت به واقعيها مىصورت كه آن

به بيان ديگر، از . تنها قادر به درک شكل ابژه است" ی حسىمشاهده"حالى كه روش 
از " ی حسىمشاهده"پوشاند، در نتيجه روش را مىجا كه شكل ابژه، ماهيت آنآن

كند كه ماهيت بنابراين ماركس بر اين نكته تأكيد مى. گيردواقعيت تنها يک عكس مى
از اين . ها است يعنى محصول فعاليت آگاه انسان٤،"يافتهموضوعيت "و" محسوس"ابژه 

                                                 
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 
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ديگر خارج از وجود ) دولت، جامعه، طبيعت، كاال، ابزار كار و غيره(ی تحليل منظر، ابژه
جا با آن عواقب تاريخى و فرهنگى ما اين. گيرد، زيرا سوبژكتيو استانسان قرار نمى

آورند و از اين گاه انسانى واقعيت را به وجود مىشويم كه به صورت فعاليت آمواجه مى
  .راند سخن مى١"يافتهجهان موضوعيت"، بلكه از "جهان ابژكتيو"بابت، ماركس نيز نه از 

كند، نزد ماركس نيز مانند هگل ابژه يک ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
عاليت فكری ابژه را به در حالى كه هگل از طريق ف. موجوديت مستقل از سوژه ندارد

ی آفريند، نزد ماركس آفرينندهشناسد و مىرا مىآورد، آندر مى" روح مطلق"مالكيت 
-كار موضوعيت"جا اين.  است٢"يافتهكار موضوعيت"جهان واقعى نه كار فكری، بلكه 

يک مفهوم ديالكتيكى و به اين معنى است كه انسان سوبژكتيو، يعنى با آگاهى و " يافته
گونه كه همان. كندشناسى كار مىريزی و پيروی از اسلوب زيبايىقسيم كار و با برنامهت

-دهنده دگرگون و تبديل به موضوع جامعه مىانسان مواد مادی را از طريق كار شكل

گونه همان. يابد به همين صورت نيز تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مى٣كند،
دل مادی انسان با طبيعت، طبيعت بيرونى را دگرگون ی تباكه كار به عنوان واسطه

سازد، طبيعت درونى خود انسان نيز در روند كار و تحت تأثير محصول كارش مى
ی فعال كار به صورت يک كليت ديالكتيكى سر و جا با جنبهما اين. گردددگرگون مى

يک " يافتهوضوعيتكار م"به بيان ديگر، . كار داريم كه هم ابژكتيو و هم سوبژكتيو است
  .  كشدمحصول تاريخى است كه فرهنگ مختص به خود را يدک مى

كند، آليسم متكامل مى بنابراين كسى كه ماترياليسم را به صورت مجرد در برابر ايده
و پراكسيس ) دين، فلسفه، ايدئولوژی(اصوًال قادر به درک منشأ عوامل سوبژكتيو 

-ها و همانتقادی است كه ماركس به ماترياليستاين مضمون همان . شودانقالبى نمى

را در تز چهارم اين آورد كه البته آنچنين فويرباخ در تز اول فويرباخ خود وارد مى
-ايده(به اين صورت كه فويرباخ نخست يک جهان دينى . سازدتر مىمجموعه مشخص

خواهد كه  مىكند و بعدًامتمايز مى) ماترياليستى(را از يک جهان دنيوی ) آليستى

                                                 
١ Gegenständliche Welt   
٢ Gegenständliche Arbeit 
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf 
٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. Auflage, Berlin (ost), S. ٢٠٦f. 
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اش به اصطالح حل و فصل كند، در ی دنيویموضوع ازخودبيگانگى دينى را در پايه
حالى كه بنا بر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس خود اين بنياد دنيوی، يعنى كار 

اش از خود فرا ذاتىی بورژوايى است كه به دليل تضادهای درونازخودبيگانه در جامعه
   ١.كندک قلمرو ظاهرًا مستقل دينى را تثبيت مىرود و يمى

جا با دو طرح متفاوت و متناقض كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شمارد و ی ماترياليستى فويرباخ است كه آگاهى را وارونه مىاولى، فلسفه. مواجه هستيم

يرامون ماهيت ی ازخودبيگانگى دينى به روشنگری پجهت حل و فصل مسئله
دومى، ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس است . آوردانسان روی مى) استعالئى(

به بيان ديگر، ماركس منشأ افكار دينى را در كار . شماردكه جهان واقعى را وارونه مى
ی در حالى كه طبقه. رسندجا فريب و خودفريبى به توافق مىاين. يابدازخودبيگانه مى

-ت توجيه منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود دين، فلسفه و ايدئولوژی مىحاكم جه

ها را به سوی دارد و آنگريزی وا مىسازد، ذلت بردگى كار مزدی كارگران را به جهان
داری و در حالى كه بورژوازی با اراده و آگاهى روند توليد سرمايه. راندعالم انتزاع مى

كند، كارگران مزدی به دليل فقدان زی و متحقق مىريكار ازخودبيگانه را برنامه
از اين منظر پيداست كه چرا . شوندخودآگاهى دچار ازخودبيگانگى خودكرده مى

آورد و معطوف به ماركس بر خالف فويرباخ به فعاليت انتقادی و انقالبى روی مى
  .شودپراكسيس نبرد طبقاتى مى

دهد، ماركس پس از عبور  توضيح مىگونه كه هانس گئورگ بكهاوس به درستىهمان
وی جهت . يابدی ماترياليستى فويرباخ است كه كليد نقد اقتصاد سياسى را مىاز فلسفه

به اين صورت كه وی . كندمصداق نظر خود از تز چهارم فويرباخ ماركس استفاده مى
به جای گذارد و به شرح زير از مفاهيم اقتصادی نام ريكاردو را جای نام فويرباخ مى

  :بردمفاهيم فلسفى سود مى

دوگانگى توليد به ] يعنى[ی اقتصادی، ريكاردو از امر مسلم ازخودبيگانگى خودكرده»
تئوری وی از اين قرار . كنديک چيز با ارزش و تصوری و يک چيز واقعى عزيمت مى

ی اصلى هنوز به اندازد كه مسئلهوی از نظر مى. است كه ارزش را در كار حل كند
                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٥f. 
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رود و خود را اين امر كه توليد از خويشتن خويش فرا مى] زيرا[انجام نرسيده است 
-در آخرت از آگاهى تثبيت مى] يعنى[های اقتصادی، چون قلمرو مستقل از مقولههم

كند، مستقيمًا تنها از طريق ازخودگسيختگى و خودتضادگويى از كار اجتماعى قابل 
دكرده بايد نخست در تضاد خود درک و بعدًا از بنابراين اين بنياد خو. توضيح است

  ١«.طريق رفع تضاد عمًال منقلب گردد

ی فلسفه با جا رابطهی نقاد تا كنون دنبال كرده است، ماركس اينگونه كه خوانندههمان
" فراروی"نزد ماركس نيز مانند هگل مفهوم . كندفلسفه را قطع و از فلسفه فراروی مى

-ی ايدهعبور به معنى گسست و گذار از فلسفه.  و ارتقاء استبه معنى عبور، حفاظت

و ارتقاء به ) ی منطقىهسته(آليستى آلمانى، حفاظت به معنى محفوظ داشتن ديالكتيک 
ی عملى جهت دخل و تصرف انتقادی و انقالبى در پراكسيس معنى تكامل يک فلسفه

گويد و فلسفه به نقد و نمىاز اين پس، ديگر فلسفه با فلسفه سخن . نبرد طبقاتى است
. ما اين روش را برای نمونه نزد هگل و فويرباخ مشاهده كرديم. پردازدنفى فلسفه نمى

های استعالئى ذاتى به نقد فلسفهی درونبه اين صورت كه هگل با استناد به يک فلسفه
 نقد ی ماترياليستى است كه بهرود، در حالى كه فويرباخ با استناد به يک فلسفهمى

" يافتهجهان موضوعيت"ماركس اما با استناد به . پردازدآليستى هگلى مىی ايدهفلسفه
ها، يعنى سوبژكتيو است، اقتصاد سياسى را به بند نقد كه محصول فعاليت آگاه انسان

 كه ٢جا با يک پراكسيس مشخص مواجه هستيم،ما اين. كشدكننده مىذاتى و نفىدرون
از اين منظر پيداست كه چرا . نامدمى" داریدرن توليد سرمايهروش م"را ماركس آن

خواند، در حالى كه ، فلسفه را خودارضاعى مى"ايدئولوژی آلمانى"ماركس در كتاب 
برايش مانند همبستری عاشقانه ) دانش مثبت(ی بورژوايى جامعه" علم حركت واقعى"

   ٣.شودمحسوب مى
                                                 
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. ٢٧ ,٢٠٨ 
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دار است كه ماركس از ی بورژوايى سرمايهی فعال در پراكسيس مشخص جامعهسوژه
دار نه توليد موضوع سرمايه. كندنيز ياد مى" يافتهی شخصيتسرمايه"آن به عنوان 

برای مصرف، بلكه توليد برای توليد است كه ارزش افزايى ارزش و كسب سود سرمايه 
-متحقق مى" زمزمان كار اجتماعًا ال"توليد بنا بر قانون ارزش، يعنى . كندرا تضمين مى

. راندی بورژوايى نيز سخن مىجامعه" قانون مقدس"گردد كه ماركس از آن به عنوان 
-ی زمين است كه هر كسى را به زير مىنزد ماركس قانون ارزش مانند قدرت جاذبه

جا معيار توفيق اقتصادی زمان كار است كه ماركس اين. كشد، اگر بنا بر آن رفتار نكند
  : دهدتوضيح مى" سرمايه"ير در را به شرح زآن

طلبد كه يک ارزش مى] يا آن زمانى را[زمان كار اجتماعًا الزم آن زمان كار است »
ی ميانگين اجتماعى از مصرف با شرايط توليد معمول و اجتماعى موجود و با درجه

  ١«.كندمهارت و شدت كار منعكس مى

- د ماركس گوهر ارزش محسوب مىجا با كار مجرد مواجه هستيم كه البته نزما اين

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

است، اما شكل كاالئى آن " يافتهكار موضوعيت"تنها يک محصول ساده و محسوس از 
دارد، " خوی روحانى"و " ذكاوت متافيزيكى"كند ـ ماركس تشريح مىطور كه ـ همان

ماركس از كاال به صورت يک . است" جادو و معجزه"و محصول " حسى و فراحسى"
كند و مدعى است كه برای درک آن بايد به نقد جهان  نيز ياد مى٢"تظاهر فراطبيعى"

   ٣.آلود دينى رفتمه

-ست كه از طريق فعاليت آگاه و مولد، يعنى كار شكلبه اين دليل كه البته اين انسان ا

به بيان ديگر، منشأ . كندمواد مادی را دگرگون و تبديل به موضوع جامعه مىدهنده 
اما . خواص محصوالت كار انسانى تردستى، قوای حسى، دانش و خالقيت كارگران است

ها را قطع يدات خود آنی كارگران با تولجا كه ارزش مبادله و جهان كاالها رابطهاز آن

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd I, … ebd., S. ٥٣ 
٢ Ebd., S. ٦٢ 
٣ Ebd., S. ٨٦ 
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انگاری كه . شودكنند، در نتيجه اين خواص مستقيمًا به طبيعت خود كاال منسوب مىمى
ی مستقل و نفسه داری اين خواص ويژه است، انگاری كه كاال يک ابژهكاال خودش فى

باشد، در حالى كه نزد ماركس ـ خارج از طبيعت كارگران مزدی به عنوان سوژه مى
ه كه تا كنون مشاهده كرديم ـ ابژه اصوًال فاقد يک موجوديت مستقل از سوژه گونهمان
ها  و محصول فعاليت آگاه انسان١"يافتهی موضوعيتابژه"به بيان ديگر، كاال يک . است

داری ظاهرًا مستقل و تبديل به سوژه شده و بر است، در حالى كه در نظام سرمايه
  .  كندها حكمفرمايى مىانسان

- ی نمونه، خواصى كه يک گوشى، آسپرين و يا خودرو دارند، خواص طبيعى خود آنبرا

ها بايد ی آنتوانيم اين كاالها را در طبيعت ناب بيابيم و برای تهيهها نيست و ما نمى
با وجودی كه خواص اين كاالها . به اجبار به فروشگاه، داروخانه و كارخانه مراجعه كنيم

ها در بازار ها واگذار شده است، اما آنو در روند توليد به آناز طريق كار شكل دهنده 
آيند و انگاری كه خواص طبيعى خود را به های مستقل به نظر مىكاالها مانند سوژه

كند كه ماركس در اين ارتباط از يک سؤ تفاهم نيز صحبت مى. دهندناظر بازتاب مى
-به بند نقد مى" سرمايه" شرح زير در را بهنامد و مضمون آنانگاری كاال مىرا بتآن

  :  كشد

ها سرشت شكل اسرارآميز كاال به سادگى به اين عبارت است كه آن به انسان»
ی خود فرآوردها انعكاس يافتهها را به صورت سرشت موضوعيتاجتماعى كار خود آن

 صورت چنين نسبت اجتماعى توليدكنندگان نسبت به كار كلى بهدهد، از اين رو، هممى
از ]. كنداست، منعكس مى[ها ها كه خارج از وجود خود آنيک نسبت اجتماعى موضوع
شوند، يعنى چيزهای محسوس و های كار تبدل به كاال مىطريق اين سؤ تفاهم فرآورده

از سرشت غريب (...) انگاری جهان كاالها اين سرشت بت. (...) فراحسى و يا اجتماعى
از منظر [بنابراين . (...) شودكند، ناشى مىرا توليد مىاجتماعى كار كه كاالها 

-ها، آن چنان كه هستند، ظاهر مىمناسبات اجتماعى كار خصوصى آن] توليدكنندگان

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

                                                 
١ Gegenständliches Objekt 
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وقايع مناسبات ی اشخاص و بينانهبلكه به مراتب بيشتر به صورت مناسبات واقع
 ١«.اجتماعى

انگاری كند، شكل اسرارآميز كاال، يعنى بتی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به بيان ديگر، . آوردداری به وجود مىكاال بهترين امكانات را برای توجيه نظام سرمايه

گيرد كه هم ماهيت كاال به صورت ارزش مبادله يک شكل ايدئولوژيک به خود مى
-پوشاند و هم اقتصاددانان بورژوايى را در نظرياتشان ظاهرًا محق مىداری را مىرمايهس

و دست نامرئى بازار هر كسى " ی ارزشقانون منصفانه"انگاری كه تحت تأثير . كند
ی انگاری كه كارمزد تنها هزينه. كندپاداش مناسب توان و زحمت خود را دريافت مى

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

ی راند كه بر جنبه نيز سخن مى٢"يافتهظاهر موضوعيت"و " اشكال ابژكتيو تفكر"از 
  ٣.داری تأكيد كندايدئولوژيک توليد كاالئى در نظام سرمايه

شوند به اين ترتيب، اين اشكال ايدئولوژيک به صورت نظريات معتبر اجتماعى فعال مى
دار كنند و كارگران مزدی را در برابر سرمايهداری را موجه مىو نه تنها نظام سرمايه

ی مسلط اجتماعى پديد كشند، بلكه سرمايه را نيز به صورت يک رابطهبه انفعال مى
شود كه انگاری ظواهری مسلح مىی بورژوايى با يت متضاد جامعهجا واقعاين. آورندمى

ای گيرد كه اقتصاد سياسى تا اندازهالبته ماركس در نظر مى. خردمند و منصفانه است
-ارزش و مقدار ارزش را بررسى كرده و در اين اشكال، محتوای پنهان را يافته، اما هيچ

ا يک چنين شكلى به خود گرفته است؟ گاه اين پرسش را طرح نكرده كه چرا اين محتو
يعنى چرا كار در ارزش و مقدار كار از طريق طول زمانش تشريح و مقدار ارزش 

  ٤شود؟محصول كار محسوب 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. 
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شويم، زيرا اشكال با نقد ايدئولوژی بورژوازی مواجه مى" سرمايه"بنابراين ما در 
كه قانون شوند د و باعث مىپوشاننداری را مىايدئولوژيک ماهيت متضاد نظام سرمايه

كارگران با كم و  به اين ترتيب، ١.ارزش پشت سر توليدكنندگان مستقيم متحقق گردد
- بيشى از مقاومت به بردگى كار مزدی، حق مالكيت خصوصى و قانون ارزش تن مى

به بيان . ها استآيند كه محصول كار خود آنی آن مناسباتى در مىبه سلطهدهند و 
داری برابر با حفظ منافع ملى و تأثير ايدئولوژی است كه تدام سرمايهديگر، تحت 

منشأ ثروت آيد، در حالى كه دار به نظر مىثروت اجتماعى و محصول مديريت سرمايه
 كار اضافى پرداخت نشدهی  نتيجهمالكيت خصوصىو ) و طبيعت(اجتماعى نيروی كار 

كه البته ارگران و با نفى روبرو هستيم جا با سلب مالكيت انفرادی كيعنى ما اين. است
در حالى كه . پيونددی توليد، يعنى در تبادل كار مزدی با سرمايه به وقوع مىدر حوزه
دار به عنوان سوژی فعال، يعنى با اراده و آگاهى و با هدف ارزش افزايى سرمايه سرمايه

های  به صورت انساناما كارگران مزدیكند، ريزی و اداره مىروند توليد را برنامه
به بيان ديگر، . شودها يک طبيعت غير انسانى تحميل مىنابالغ به كار گماشته و به آن

كند و از اين سلب اراده و آگاهى مىارگران مزدی را داری كروش توليد مدرن سرمايه
كارگران صحبت " خشكى روحى"و " خالء فكری"از " سرمايه"بابت، ماركس نيز در 

آالت به صورت وی از ماشين. آيندالبته به صورت تصنعى به وجود مىكند كه مى
- ها را به يوغ روند توليد مىكنند، آنكند كه بر كارگران فرمانروايى مىهيوال ياد مى

- جا همما اين. كنندها تحميل مىكننده را به آنكشند و كار بدنى، يكنواخت و خسته

نقض "شويم كه به معنى  ماركس آشنا مى نزد٢"روزیسيه"چنين با مضمون مفهوم 
  .داری استكارگران در نظام سرمايه" های ضروری زندگىانگيزه

-ها رشد مىی كارگران مزدی همواره از هستى مادی آنجا كه آگاهى و روحيهاز آن

ذاتى نيروهای مولد با مناسبات كند، در نتيجه پيداست كه با وجود تضادهای درون
مصداق . ريزی شده استداری برنامهد طبقاتى نيز در نظام سرمايهتوليد، وقوع نبر

تجربى ماركس بروز نبرد طبقاتى در انگلستان با هدف افزايش كارمزد و كوتاهى 
اما واكنش .  ميالدی قرن نوزدهم به وقوع پيوست٦٠ی ی كار است كه در دههروزانه

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٥٩ 
٢ Elend 
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آالت جديدی را به كار ها ماشيندارن به نبرد طبقاتى به اين عبارت بود كه آنسرمايه
تری گرفتند كه هم همبستگى و مقاومت كارگران را در هم بشكنند و هم در زمان كوتاه

ی اين واكنش افزايش نتيجه. كه بيشتر توليد كنندی گذشته و يا اينبه همان اندازه
ى و توليد ارزش اضافى نسب) نسبت كار مرده به كار زنده(تركيب ارگانيک سرمايه 

آالت را از اين بابت، ماركس ماشين. شوداست كه البته منجر به افزايش شدت كار مى
شوند نامد كه بر عليه كارگرانى به كار گرفته مىداران نيز مىسرمايه" تسليحات جنگى"

وی به . شوندمحسوب مى" مناسبات مادی حى و حاضر توليد"كه از منظر سرمايه تنها 
  :   دهدداری را ادامه مى روش توليد مدرن سرمايهشرح زير انتقاد خود به

ها جهت افزايش قدرت توليد اجتماعى از كار، به داری تمامى روشدر سيستم سرمايه»
شوند؛ تمامى ابزار جهت تكامل توليد به ابزار سلطه و استثمار ضرر فرد كارگر انجام مى
نسان معيوب، شأن وی را در گردند، كارگر را به يک نيمه اتوليدكنندگان واژگون مى

كنند، وی را به همان اندازه پيروی از ماشين سلب و با زجر محتوای كار وی را نابود مى
سازند، كه روند كار علم را به عنوان توان با توان ذهنى از روند كار ازخودبيگانه مى

ها نكنند كه وی در چهارچوب آها شرايطى را كله پا مىكند؛ آنمستقل مصادره مى
- ترين استبداد نفرت انگيز قرار مىكند، وی را در پى روند كار تحت كوچکكار مى

دهند، زمان زندگى وی را به زمان كار تبديل و همسر و فرزند وی را به چرخ شهادت 
های چنين روشها جهت توليد ارزش اضافى همكنند، اما تمامى روشسرمايه پرتاب مى

ی انباشت، برعكس، تبديل به ابزار جهت تكامل توسعهانباشت هستند و هر گونه از 
-زمان انباشت سيهبنابراين انباشت ثروت در يک قطب، هم. (...) شودها مىهمين روش

روزی، زجر كار، بردگى، نادانى، خشونت و تنزل اخالقى در قطب متقابل است، يعنى در 
  ١«.كندىای كه محصول كار خود را به صورت سرمايه توليد مطرف طبقه

كند، به اين  استفاده مى٢"ی كارگرروزی طبقهسيه"بنابراين زمانى كه ماركس از مفهوم 
ی فعال دارد و آن هم معنى است كه زيست غير انسانى كارگران مزدی يک سوژه

افزون بر اين، نه معنى مفهوم . است" يافتهی شخصيتسرمايه"دار به عنوان سرمايه

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ٦٧٤f. 
٢ Verelendung der Arbeiterklasse 
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فروشى و نشينى، تنيكاری، فقر، بيماری، گرسنگى، حاشيهمحدود به ب" روزیسيه"
به بيان ديگر، اقشار . گيردی كار را در بر مىشود و نه تنها ارتش ذخيرهآوارگى مى

پيوندد كه هستند كه اوج آن زمانى به وقوع مى" روزیسيه"فعال ارتش كار نيز دچار 
ترين بى شرمانه"اين ارتباط از ماركس در . شودانسان از حق زندگى بر زمين محرم مى

" سرمايه"را به شرح زير در كند و مضمون آن نيز صحبت مى١"روزیاستثمار سيه
  :دهدتوضيح مى

ی آورد، زمانى كه آن با سرمايهمالكيت بر زمين يک قدرت هولناک پديد مى(...) »
سر كارمزد كند كه كارگران در نبرد بر شود، آن ممكن مىدست مىصنعتى متحد و هم

جا يک بخش از جامعه اين. عمًال از زمين به عنوان مكان زندگى خويش محروم شوند
طلبد كه مجاز به سكونت بر زمين بوده از بخش ديگری يک تأوان برای اين حق مى

گونه كه اصوًال در مالكيت زمين، حق مالک ضميمه است كه اندام زمين، باشد، همان
زيست را استثمار ] محيط[مراه با آن، حفاظت و تكامل ی زمين، هوا و هدل و روده

   ٢«.كند

كند، ما نزد ماركس پيرامون حفاظت از محيط ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا تضاد ميان حق حيات به اين صورت كه اين. زيست با نبرد طبقاتى مواجه هستيم

را در رابطه با كه ماركس آنآيد انسان بر زمين با حق مالكيت خصوصى به وجود مى
جا بررسى نقش موضوع نقد ماركس اين. كندصنعت بزرگ در آمريكا بررسى مى

ی ترين اعتنائى به نيازهای جامعهداری است كه بدون كوچکمخرب نظام سرمايه
كند و تنها آن آوری استفاده مىهای محيط زيستى تنها از آن فنانسانى و ضرورت
ی تمامى ثروت اجتماعى، يعنى اندازد كه سرچشمهيد را به راه مىتركيب از روند تول

 ماركس علت تخريب محيط زيست ٣.بردرا از بين مى) انسان(و كارگر ) طبيعت(زمين 
دار و مالک يابد، زيرا سرمايهو انسان را در اهداف سرمايه و حق مالكيت خصوصى مى

                                                 
١ Schamloseste Ausbeutung des Elends 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: 
MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost), S. ٧٨١f. 
٣ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd I, … ebd., S. ٥٢٩f., und 
Vgl. Negt, Oskar (٢٠٠٥): Kant und Marx – Ein Epochengesprech, Göttingen, S. ٦٩ 
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گران، بلكه اصوًال نسبت به حق ی فعال نه تنها نسبت به مالكيت ديبه صورت سوژه
وی جهت ضرورت . های آتى به كلى بى اعتنا هستندچنين نسلها و همحيات انسان

گذارد كه انسان بايد مانند يک پدر حفاظت از محيط زيست بر اين نكته انگشت مى
      ١.خوب خانواده طبيعت را به نسل بعدی واگذار كند

، يعنى سستى بنياد انسان و محيط زيست در "یروزسيه"ما مصداق بررسى ماركس از 
از جمله . يابيمتر در دوران معاصر مىداری را به مراتب شديدتر و وخيمنظام سرمايه
آوری ژنتيک و حوادث های اسيدی، تششعات اتمى، آلودگى آب و هوا، فنبايد از باران

لمان تمامى  در فرانكفورت آBASFی كنسرن برای نمونه حادثه. صنعتى ياد كرد
ی چرنوبيل در ی مرده كرد، حادثهرا تبديل به يک منطقهرودخانه راين و سواحل آن

شوروی بخش وسيعى از اوكرائين را غير قابل سكونت و بخش اعظم اروپا را با 
 در سواحل Exonwaldesی ی حادثهتششعات اتمى مسموم كرد، در حالى كه هزينه

همين . اندليج مكزيک هنوز به درستى ارزيابى نشده در خBPی كنسرن كانادا و حادثه
ی ريزگردها در خوزستان و خشكسالى در ايران نيز محصول استثمار محيط مسئله

-ها هستند كه مسبب آن بدون ترديد شكل سرماانسان" روزیسيه"ی زيست و نشانه

پيداست كه افزايش گرما و فقدان آب . داری انباشت ثروت در كشور استيه
ی شاميدنى بسياری از مناطق كره زمين را غير قابل سكونت خواهد كرد و در آيندهآ

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

داری بدون حيط زيست وجود نداشت، سرمايهطبقاتى پيرامون حفاظت از انسان و م
پيداست . ترديد تا كنون اين دو سرچشمه از ثروت اجتماعى را به كلى منهدم كرده بود

شود، ی تخريب محيط زيست و انسان را هميشه جامعه متحمل مىكه عواقب و هزينه
  .ريزددار مىدر حالى كه سود آن به جيب گشاد سرمايه

ی فقر در نزد ماركس به مراتب گسترده از مسئله" روزیسيه "بنابراين معنى مفهوم
ی دار، يعنى سرمايهها سرمايهانسان" روزیسيه"ی فعال سوژه. نظر گرفته شده است

ی توليد يک طبيعت غير انسانى را بر كارگران مزدی يافته است كه در حوزهشخصيت

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital, Bd. III, … ebd., S. ٧٨٤ 
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ی كارگران مزدی را با محصول كند، رابطهها را استثمار مىتحميل و نيروی كار آن
ی توزيع بخش اعظم ثروت شود، در حوزهانگاری كاال مىكارشان قطع و منجر به بت

كند، جهت كسب سود و ارزش افزايى سرمايه محيط زيست را اجتماعى را مصادره مى
چنين جهت برد و برای حفاظت از منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود و هماز بين مى
بنابراين پيداست كه چرا . سازدی كارگر دين، فلسفه و ايدئولوژی مىبقهتحميق ط

" روزیسيه"ها نيز از مفهوم ماركس جهت نقد نادانى، خشونت و تنزل اخالقى انسان
اش از توی مسجد و كليسا در به بيان ديگر، كسى هم كه سر و كله. كنداستفاده مى

به . است" روزیسيه"كند، دچار  مىآيد و عاقبت خير خود را در آخرت جستجومى
ی همين صورت كسى كه برای حفظ محل كارش همواره در حال رقابت و ادامه

های عصر مدرن كه از بنابراين تمامى بيماری. است" روزیسيه"كارآموزی است، دچار 
از جمله بايد . هستند" روزیسيه"آيند، عالئم شدت كار و نامطمئنى شغلى به وجود مى

سترس، پرخوری، زخم معده، آلرژی، كم خوابى، انزوا، ميگرن، تينيتوس و انواع از ا
مخاطب اصلى . ها كار ازخودبيگانه استهای روانى ياد كه منشأ تمامى آنبيماری

ها، يعنى همين كارگران مزدی هستند كه در نيز همين انسان" سرمايه"ماركس در 
با وجودی كه ثروت اجتماعى و . اند شده"روزیسيه"داری ادغام و دچار نظام سرمايه

ها است، اما اين آگاهى يک محصول فعاليت آگاه آن" يافتهجهان موضوعيت"چنين هم
ی حاكم و دانش اقتصاد سياسى به آگاهى كذب است كه تحت تأثير ايدئولوژی طبقه

 ديگر، به بيان. كشدداری به انفعال مىها را در برابر نظام سرمايهوجود آمده و آن
  .ی كارگر استطبقه" روزیسيه"ماركس، تئوری انتقادی " سرمايه"كتاب 

كارگران مزدی در " روزیسيه"ی همواره بر مسئله" سرمايه"با وجودی كه ماركس در 
گيرد كه ماهيت و كند، اما اين موضوع را نيز در نظر مىداری تأكيد مىنظام سرمايه

 به نظر ١.اندته پا برجا هستند و به كلى تباه نشدهچون گذشها همهای انسانى آنارزش
وی با وجود تأثيرات مخرب دين، فلسفه و ايدئولوژی بر افكار عمومى كارگران، اما توان 

تواند دوباره ها مىها به كلى گنديده نشده و طبيعت آنتكامل و شكوفايى طبيعى آن
در " حركت واقعى"لم ، يعنى ع"دانش مثبت" مصداق نظريه ماركس ٢.شكوفا گردد
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ی داری است كه از ديالكتيک هستى نيروهای مولد با آگاهى جامعهنظام سرمايه
به اين صورت كه آگاهى كارگران همواره از هستى مادی . دهدبورژوايى گزارش مى

) دانش اقتصاد سياسى(زمان با آن دين، فلسفه و ايدئولوژی كند، اما همها رشد مىآن
ی حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى و جهت  طبقهكند كهتالقى مى

. حفاظت از منافع مادی و توجيه مشروعيت حاكميت خويش متكامل كرده است
ها و تدارک انفعال كارگران جا مشخصًا تحميق انسانی حاكم اينی طبقهبنابراين انگيزه

ی انقالبى مواجه  سوژهجا با مانع خودآگاهىما اين. داری استدر برابر نظام سرمايه
- سخن مى١"ی پرولتاريای خودكردهتفرقه"هستيم كه ماركس جهت نقد آن از عبارت 

ی بورژوايى مانند دين، فلسفه و جا كه اشكال ظاهری جامعهبه بيان ديگر، از آن. گويد
اند، ی كارگر متكامل شدهايدئولوژی در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقه

ی خودكرده در ميان كنند و منجر به تفرقهی كارگر را منشعب مىجه طبقهدر نتي
بنابراين تا زمانى كه كارگران مزدی هستى مادی خود را در . شوندصفوف كارگران مى

اند و از همين كنند، در نتيجه هنوز به خودآگاهى نرسيدهاشكال ايدئولوژيک تجربه مى
جا با پراكسيس ما اين. دهندداری تن مىرمايهرو نيز به حاكميت بورژوايى و نظام س
ها همواره تحت تأثير ايدئولوژی از تضاد آگاه نبرد طبقاتى مواجه هستيم، زيرا انسان

   ٢.خيزندشوند و تحت تأثير آگاهى از تضاد است كه به نبرد بر مىمى

ر نتيجه ی حاكم در تضاد با هستى مادی كارگران است، دجا كه ايدئولوژی طبقهاز آن
ی بورژوايى پيداست كه چرا كارگران نيز در حال گسست و گذار از ظواهر جامعه

مشخصًا " سرمايه"ی ماركس نيز از نقد اقتصادی سياسى و تدوين كتاب انگيزه. هستند
دخل و تصرف كند " حركت واقعى"همين است كه به صورت جانبدار و انتقادی در اين 

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

ی طبقاتى بيابند و راه حل رهايى خود را نه در آخرت، داری و در واقعيت جامعهسرمايه
- سيه" كارگران از به اين معنى كه عصبانيت. بلكه در همين جهان موجود جستجو كنند
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گرا است، كه البته يک تئوری انتقادی و عمل" سرمايه"خود تحت تأثير كتاب " روزی
به اين ترتيب، قدرت خاموش و . قرار بگيرد و منجر به يک خودآگاهى طبقاتى شود

شود و به سوی انقالب اجتماعى ی كارگران در پراكسيس نبرد طبقاتى بالفعل مىبالقوه
به اين صورت كه كارگران . ز اين پس، زمان نفى نفى رسيده استا. گيردسمت مى

را به شكل كنند و آنداران نفى مىی انفرادی خود را از سرمايهمزدی مالكيت نفى شده
ی پايان سرمايه به صورت مناسبات چنين نقطهجا هماين. آورندمالكيت اجتماعى در مى

يابد و ر مزدی، شكل توليد كاالئى خاتمه مىاجتماعى است، زيرا با لغو قانون ارزش و كا
ديگر كارگران امر توليد و توزيع را به صورت همكاری آزاد و در همبستگى با يک

  .دهندسازمان مى

ی كارگر وارد كارزار به اين ترتيب، ماركس به عنوان روشنفكر ارگانيک طبقه
كننده پرده از محمالت ذاتى و نفىشود و از طريق نقد درونپراكسيس نبرد طبقاتى مى

در حالى كه اقتصاددانان ملى و عامى قانون . داردداری بر مىپردازان نظام سرمايهنظريه
بازار را به صورت يک دست نامرئى جهت تحقق آزادی و برابری شهروندان توجيه 

شمارد و موضوع استثمار نيروی كار را تنها بازتاب دوران ساده مىكنند، ماركس آنمى
در حالى كه اقتصاددانان ملى قوانين بازار را . سازد در دوران كار با سرمايه افشا مىرا

شمارند، ماركس از يک طرف، ی بورژوايى مىی خردمندی و انصاف در جامعهنشانه
انگاری كاال و پول ی بتی تكامل قوانين كار ازخودبيگانه و نشانهاين قوانين را نتيجه

ی انفرادی را علت بى خردی كليت نظام ر، خردمندی سرمايهخواند و از طرف ديگمى
های اقتصادی و از جمله گرايش نزولى نامد كه البته به صورت بحرانداری مىسرمايه

داری را در حالى كه اقتصاددانان ملى موجوديت نظام سرمايه. كندنرخ سود بروز مى
اشتن تخريب محيط زيست و را با در نظر دشمارند، ماركس آنابدی و نامتناهى مى

خواند و توجه كارگران را به مى" قلمرو ضرورت"ها متناهى و تنها انسان" روزیسيه"
را به كند كه ما مضمون آن، يعنى آلترناتيو سوسياليستى معطوف مى"قلمرو آزادی"

  : يابيمشرح زير در سرمايه مى

قر و هدف مفيد بيرونى از كار شود كه تعيين فقلمرو آزادی واقعًا آن زمانى آغاز مى»
كردن پايان بيابد؛ بنابراين آن بنا بر طبيعت قضيه ورای سپهر اصلى توليد مادی قرار 
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گونه كه انسان وحشى بايد با طبيعت كشتى بگيرد تا نيازهای خود را بر همان. دارد
ن طرف سازد، زيست خود را محفوظ بدارد و بازتوليد كند، اين چنين نيز انسان متمد

اين ]. رفتار كند[های ممكن توليدی بايد در تمامى اشكال اجتماعى و تحت تمامى شيوه
زمان يابد، زيرا نيازها؛ اما همقلمرو از طبيعت ضروری با تكامل خويش گسترش مى

آزادی در اين سرزمين . يابندسازند، گسترش مىها را بر طرف مىنيروهای مولد كه آن
كانون توليد كنندگان سوخت ] يعنى[شد كه انسان اجتماعى شده، تواند در اين باتنها مى

را تحت كنترل اشتراكى در آن] يعنى[و ساز خويش را با طبيعت منطقى منظم كند، 
ترين را با كمكه تحت حاكميت يک قدرت كور قرار بگيرد؛ آنبياورد، به جای اين

ترين شرايط به ناسبمصرف نيرو و تحت طبيعت انسانى خويش با سزاوارترين و مت
در آن سوی . ماندهميشه يک قلمرو از ضرورت مى] قلمرو آزادی[اما . انجام برساند

-شود كه خود را به صورت هدف خويش معتبر مىاش تكامل نيروی انسانى آغاز مى

اش سازد، قلمرو واقعى آزادی كه البته تنها بنا بر همان قلمرو ضرورت به صورت زمينه
    ١«.ی كار شرط اصلى آن استا شود، كاهش روزانهتواند شكوفمى

حركت "جا دنبال كرده است، ما نزد ماركس با يک ی نقاد تا اينگونه كه خوانندههمان
به اين صورت كه ماركس . ی بورژوايى مواجه هستيم، يعنى با پراكسيس جامعه"واقعى

كه محصول " يافتهوعيتجهان موض"از فلسفه فراروی كرده و از يک طرف، با استناد به 
است، به نقد اقتصاد سياسى " يافتهكار موضوعيت"ها، يعنى محصول فعاليت آگاه انسان

اوضاع "با ) قلمرو ضرورت" (اوضاع موجود"پردازد و از طرف ديگر، ديالكتيک مى
آليستى ی ايدهجا ديگر مانند فلسفهما اين. كندرا متكامل مى) قلمرو آزادی" (مطلوب
را از " اوضاع مطلوب"ا يک حركت ناب از تفكر مواجه نيستيم، زيرا ماركس هگل ب

ی بورژوايى و از روند ی همان تضادهای جامعهكنندهذاتى و نفىطريق نقد درون
ی ماركس بر خالف ها، سوژهافزون بر اين. كندپراكسيس نبرد طبقاتى متكامل مى

نيز تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ی هگل كامًال واقعى است و به همين دليل سوژه
در حالى كه . شودگاه دچار آپريوريسم و تخيالت ايدئولوژيک نمىديالكتيكى وی هيچ

يافته را ی آشتىجامعه" ی مطلقايده"هگل در يک حركت ناب فكری و از طريق 
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شود،  مى١"همسانى سوژه با ابژه"كند و از اين بابت نيز مدعى وحدت و متكامل مى
كه ماهيتًا انتقادی و انقالبى " حركت واقعى"را از يک " قلمرو آزادی"ماركس ليكن 

كند و از اين بابت نيز ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی بر خالف است، متكامل مى
جا ماركس اين. دهد گزارش مى٢"ناهمسانى سوژه با ابژه"آليستى هگل از ی ايدهفلسفه

رسد و در تضاد به پايان نمى" قلمرو آزادی"با استقرار كند كه بر اين نكته تأكيد مى
دليل تداوم تضاد و ". ماندقلمرو آزادی هميشه يک قلمرو از ضرورت باقى مى"نتيجه 

كار "ناهمسانى سوژه با ابژه، ضرورت تبادل مادی انسان با طبيعت از طريق 
اليستى نيز كار و ها بايد در نظام سوسيبه بيان ديگر، انسان. است" يافتهموضوعيت

طبيعت بيرونى را دگرگون كنند، اما اين نوع از كار نه ازخودبيگانه است و نه يک شكل 
-ها و نابودی محيط زيست مىانسان" روزیسيه"گيرد و نه منجر به كاالئى به خود مى

گرا را جهت تعميم يک تئوری انتقادی و عمل" سرمايه"به اين ترتيب، ماركس در . شود
گرايى كند كه اصوًال دچار دترمينيسم و مثبتكسيس آگاه و انقالبى متكامل مىيک پرا

كارگران مزدی است كه " روزیسيه"جا  فراروی از موضوع اصلى ماركس اين. شودنمى
 . شودها متحقق مىی خود آنتنها از طريق خودآگاهى و تنها با اراده

ت شگرف متديک و كشفيات محصول تحوال" سرمايه"به بيان ديگر، روش تكامل 
گونه كه در مسير اين همان. های عميق تاريخى داردتئوريک ماركس است كه ريشه

داری را متكامل كرده ی نظام بردهمقاله تا كنون طرح شد، ارسطو و افالطون فلسفه
جا كار اين. گيرداز اين منظر، ابژه يک موجوديت مستقل از سوژه به خود مى. بودند

ی ی برده است، در حالى كه فلسفه برابر با آزادی و مسئلهضرورت و وظيفهبرابر با 
داری موضوع تضاد ی بردهبنابراين در جامعه. شوداعيان و اشراف محسوب مى

به همين منوال، هگل . شودی فلسفى محسوب نمىضرورت با آزادی اصوًال يک مسئله
ز اين منظر، ابژه ديگر يک موجوديت ا. ی بورژوايى را متكامل كرده بودی جامعهفلسفه

-مستقل از سوژه ندارد، زيرا در روند شناخت و از طريق مفهوم به مالكيت سوژه در مى

ی و قوه) قانون(از طريق قرارداد ) حق مالكيت(جا تضاد ضرورت با آزادی اين. آيد
تند و ها آزاد و برابر هسی انسانانگاری كه همه. شودحل و فصل مى) دولت(مجريه 
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بنابراين با . حق مالكيت دارند، در حالى كه پايبندی به قرارداد امر ضرورت است
بيند، اما راه حل اين تضاد را در وجودی كه هگل تضاد ماهوی ميان بنده و مالک را مى

ذاتى است نزد ماركس اما تضاد درون. كندآليسم جستجو مىيک حركت از تفكر و ايده
وی . شود خودآگاه و در پراكسيس نبرد طبقاتى حل و فصل مىیو تنها از طريق سوژه

گونه ی ماترياليستى فويرباخ به اين نتيجه رسيد كه ابژه همانپس از فراروی از فلسفه
آليستى هگل نيز مرسوم است، اصوًال يک موجوديت مستقل از ی ايدهكه در فلسفه

و انفرادی " ی مطلقايده"گل ی خودآگاه همنتها با اين تفاوت كه سوژه. سوژه ندارد
ی واقعى آورد، در حالى كه نزد ماركس سوژهرا به وجود مى" اوضاع مطلوب"است كه 

را به صورت محصول " يافتهجهان موضوعيت"ی كارگر است كه از يک طرف، طبقه
آورد و از طرف ديگر، به وجود مى" يافتهكار موضوعيت"فعاليت آگاه خود و از طريق 

دهد و تنها با داری تن مىی خودكرده به نظام سرمايهفقدان آگاهى و تفرقهبه دليل 
" قلمرو آزادی"كسب خودآگاهى در پراكسيس نبرد طبقاتى است كه به سوی تشكيل 

جا ديگر قرارداد يک شكل مجرد و انفرادی ندارد، بلكه مشخص و اين. كندعزيمت مى
ها واقعى آزاد و برابر نيستند، بلكه رهايى آنها ظاهرًا جا ديگر انساناين. اجتماعى است

به بيان ديگر، . گرددها در كمال آزادی و همبستگى متحقق مىاست و همكاری آن
ی بورژوايى هگل چشم انداز تشكيل يک نظم و در برابر جامعه" سرمايه"ماركس در 

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

  :نتيجه

ماركس . است" سرمايه"ی موضوع اصلى اين مقاله بحث پيرامون روش مناسب مطالعه
وی از اين پس، موضوع . پس از فراروی از فلسفه، كليد نقد اقتصاد سياسى را يافت

) فويرباخ" (ساننوع ماهوی ان: "ازخودبيگانگى را ديگر نسبت به يک شكل مجرد مانند
ی بورژوايى و مشخص جامعه" حركت واقعى"سنجد و تنها با رجوع مستقيم به نمى

- دانان ملى و عامى وارد مىاست كه انتقاد كار ازخودبيگانه را به اقتصاد) پراكسيس(

-به اين ترتيب، ماركس روش نقد دين را تبديل به روش نقد اقتصاد سياسى مى. آورد
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سوژه كردن " و ١"كردن دينىمعكوس"ريک اقتصاد سياسى در كند، زيرا تالش تئو
جا در تداوم اشكال دينى دوباره با ما اين. شود خالصه مى٢"چيزها و چيز كردن اشخاص

داری كاال و به اين صورت كه در نظام سرمايه. شويمجابجايى سوژه با ابژه مواجه مى
ند و به صورت سوژه بر نيروهای شوظاهرًا از مناسبات توليد مستقل مى) چيزها(پول 

شود، زيرا روش جا تبديل به سوژه مىكاال اين. كنندفرمايى مىحكم) اشخاص(مولد 
ها را قطع ی كارگران مزدی با محصول كار خود آنداری رابطهتوليد مدرن سرمايه

چنين جا هماين. دهدكند و كاال ظاهرًا خواص مستقل خود را به ناظر انعكاس مىمى
آيد و تمامى كاالها را در شود، زيرا آن ظاهرًا مستقل به نظر مىپول تبديل به سوژه مى

پيداست كه اين ظواهر معتبر اجتماعى ماهيت قانون . كندبازار قابل مقايسه و مبادله مى
-جا با بتبه بيان ديگر، ما اين. پوشانندرا مى" زمان كار اجتماعًا الزم"ارزش، يعنى 

های اقتصادی ها است كه ماسکو پول مواجه هستيم و تحت تأثير آنانگاری كاال 
  .آيندطبقات اجتماعى پديد مى

ی كار مرده بر كار توجيه حاكميت سرمايه و سلطه" معكوس كردن دينى"ی نتيجه
ی بورژوايى را ظاهرًا به اين ترتيب، اقتصاد سياسى نظريات مجرد جامعه. زنده است
داری منجر به يک ذاتى نظام سرمايهى كه تضادهای درونسازد، در حالمعتبر مى

ماركس هم تئوری " سرمايه"كتاب . شوندپراكسيس مشخص، يعنى نبرد طبقاتى مى
" روزیسيه"است كه البته از عوامل ماهوی " معكوس كردن دينى"انتقادی همين 

ودآگاه به ی خی كارگر را به صورت يک سوژهدارد و طبقهكارگران مزدی پرده بر مى
پيشگفتار ـ نقد "بنابراين سخن معروف ماركس در . راندسوی تشكيل يک نظم نوين مى

كند كه را بايد جدی گرفت، زمانى كه وی بر اين نكته تأكيد مى" ی حق هگلفلسفه
  "!شرط هرگونه نقدی، نقد دين استپيش"

را بفهمد، نخست را بخواند و آن" سرمايه"خواهد كتاب به بيان ديگر، هر كسى كه مى
آلود خود ای، عرفانى، متافيزيكى و تصورات واهى و مهبايد با افكار دينى، اسطوره

ی بورژوايى، يعنى با در جامعه" حركت واقعى"يعنى كسى كه با . ی حساب كندتصفيه
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بيند و از پراكسيس نبرد طبقاتى بيگانه است، كسى كه جنبش واقعى كارگران نمى
ها بى خبر است، كسى كه نه خود كارگران، بلكه حزب پيشتار آنی خودآگاهى درجه

ی متوسط های كذب طبقهشمارد، كسى كه به تئوریپرولتاريا را ناجى طبقه كارگر مى
معطوف است، كسى كه در حال مبارزه با اشكال امپرياليسم، نئوليبراليسم و گلوباليسم 

ماركس را " سرمايه" مضمون كتاب بيند،را نمىداری است و ماهيت متضاد آنسرمايه
  . فهمدنيز نمى

را تحت توان آنبرای نمونه مى. توان به صورت متفاوت خواندرا مى" سرمايه"بنابراين 
- ما اين نوع از خوانش را نزد تمامى جريان. متافيزيكى انگلس خواند" ماترياليسم"تأثير 

از . شود ـ لنينيسم مشروب مىها از ايدئولوژی ماركسيسميابيم كه ذهنيت آنهايى مى
و احسان طبری به عنوان " سرمايه"توان از ايرج اسكندری به عنوان مترجم جمله مى

روی " خط امام خمينى"پرداز شاخص حزب توده ياد كرد كه به پيروی از نظريه
های چپ ايرانى خويى فقط مربوط به احزاب و سازمانالبته اين مسئله دين. آوردند

- كشند، بلكه تمامى جريانه با خود يک تاريخ فرهنگى اسالمى را يدک مىشود كنمى

گيرد كه با استناد به آثار متأخر انگلس و به صورت دترمينيستى هايى را نيز در بر مى
توان از ارنست مندل برای نمونه مى. فهمندخوانند و مىماركس را مى" سرمايه"كتاب 

ی مبارزه با امپرياليسم ران قيام بهمن و به بهانهتروتسكيست ياد كرد كه وی نيز در دو
به دفاع از نظام جمهوری اسالمى ايران پرداخت و با استناد به وی بود كه 

خمينى ضد "ها بابک زهرائى هوادار های ايرانى و در رأس آنتروتسكيست
خودفريبى و " سرمايه"های كذب از محصول نهايى اين نوع خوانش. شدند" امپرياليست

  .ها استآدرس آن در شرايط موجود ايران، زندان اوين و در نهايت تراژدی خاوران

برای . توان به صورت انفعالى و غير سياسى خواندرا نيز مى" سرمايه"پيداست كه كتاب 
ها بررسى ی آنياد كرد كه تنها مسئله" تئوری تنظيم"پردازان توان از نظريهنمونه مى

به . است) انقالب" (ی فينالنقطه"آن جهت ممانعت از بروز بحران اقتصادی و تنظيم 
بيان ديگر، آليتا فرانسوی، انو ژاپونى، جسوپ انگليسى، هيوبنر و ماهنكوپف آلمانى 

ها اصوًال ترويج تئوری انتقادی و انقالبى ی آناند، اما دغدغههمگى سرمايه را خوانده
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های بورژوايى نيز هيچ  دولت پيداست كه١.ی كارگر نيستماركس و رهايى طبقه
ندارند و از اين بابت هم اتفاقى " سرمايه"های غير سياسى و انفعالى از مشكلى با خوانش

های كشورهای و معتبر دانشگاه" شناسماركس"ها از اساتيد نيست كه همگى آن
" شناسماركس"به همين منوال نيز اتفاقى نيست كه يک . شونداروپايى محسوب مى

صرف نظر از آن . شود ديود هاروی تبديل به كارشناس شهرداری تهران مىمانند
باف روابط مافيايى كه در اين نهاد دولتى رايج است، شهردار آن، يعنى پاسدار قالى

به بيان ديگر، حتا . ی سركوب جنبش دانشجويى بوده و متهم به قتل استسركرده
 راماركس ندارد، اگر آن" سرمايه "دولت جنايتكار جمهوری اسالمى هم هيچ مشكلى با
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 سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى باديالكتيک گوهر 
  ١پرولتاريا؟

  
وی بدون . مين سالگرد زادروز كارل ماركس است٢٠٠ ميالدی مصادف با ٢٠١٨سال 

توان ترديد بزرگترين متفكری است كه تا كنون تاريخ بشريت تجربه كرده و از وی مى
مصداق اين . ترين متفكر نيز ياد كردترين و انسانوان راديكالبه درستى به عن
پيشگفتار ـ نقد "ای يافت كه ماركس در توان به راحتى در ابعاد برنامهمشخصات را مى

را به صورت تئوری ماترياليسم تاريخى مدون كرد كه البته بعدًا آن" ی حق هگلفلسفه
: كندته از يک طرف، بر اين نكته تأكيد مىوی در اين نوش. ـ ديالكتيكى به كمال رساند

و از طرف ديگر، دگرگونى كليت " شرط هر گونه نقدی نقد دين استپيش"كه 
كنند، تبديل به مناسبات اجتماعى را كه انسان را برده، منزوی، تحقير و سركوب مى

ی اين دگرگونى  سوژه٢.سازداهداف فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى خود مى
بى، پرولتاريا است كه بنا بر مانيفست كمونيستى چيزی به جز از دست دادن انقال

جا با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى به صورت يک  ما تا اين٣.زنجيرهای خود را ندارد
تئوری انتقادی و انقالبى مواجه هستيم، اما آن چيزی را كه به صورت عواقب 

.  عكس اهداف تئوريک ماركس استكنيم، مشخصًاپراكسيس سياسى آن تجربه مى
های استالينيستى، مائوئيستى و جا منظور انتقاد كم فقط تجربيات تاريخى نظاماين

اند، بلكه شامل آن تجربياتى نيز ها انسان را به قتل رساندهپلپوتيستى نيستند كه ميليون
  .اندشوند كه فعاالن سياسى تا كنون با حزب توده در ايران كسب كردهمى
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ی حزب توده با تالوت يک آيه از قرآن افتتاح شد و اولين دبير كل آن اولين كنگره
آن تجربياتى . سليمان ميرزا اسكندری نام داشت كه يک حاجى و از اشرافيت قاجار بود

اند، به اين عبارت است كه جهت تحقق كه فعاالن سياسى تا كنون با اين حزب داشته
برای نمونه ظاهرًا تحقق . كند ابزار استفاده مىاهداف سياسى خود از ناجورترين

داری ی نظام سرمايهسوسياليسم را مد نظر دارد، اما در واقعيت خواهان تشديد توسعه
را از طريق خواهد آنكند، اما مىظاهرًا دموكراسى شورايى را نمايندگى مى. است

، اما در واقعيت به ظاهرًا مدعى انترناسيوناليسم است. ديكتاتوری حزبى متحقق كند
ظاهرًا مدعى تساوی حقوق زن با مرد و تحقق حقوق بشر . زندناسيوناليسم دامن مى

ظاهرًا . كندپردازد و از دين اسالم دفاع مىاست، اما در واقعيت به فعاليت اطالعاتى مى
. شودی كارگران مىی كارگر است، اما در واقعيت منجر به تفرقهمدعى وحدت طبقه

 مدعى استقالل ايران از امپرياليسم است، اما در واقعيت منافع شوروی را در ظاهرًا
. كوبدظاهرًا مدافع صلح است، اما در واقعيت بر طبل جنگ مى. كندكشور تحكيم مى

ريزد و عمًال با قوای ی كودتا را مىكند، اما در واقعيت برنامهظاهرًا از انقالب دفاع مى
 ظاهرًا مدعى اخالق و پرنسيپ سياسى است، اما بى مهابا .كندضد انقالب همكاری مى

سازد، ظاهرًا مدعى ها پرونده مىپردازد و برای آنی مخالفان خود مىبه تخطئه
پيروی " خط امام خمينى"پيشرفت اجتماعى و فرهنگ و هنر است، اما در واقعيت از 

شمارد و مى" از نوينحزب تر"به بيان ديگر، با وجودی كه حزب توده خود را . كندمى
ظاهرًا مدعى دموكراسى و سوسياليسم است، اما در واقعيت برای تحكيم ضد انقالب 

از جمله بايد از فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى حزب توده در . گيردموضع مى
ی نظری تشكيل پشتوانه" دنيا"ی دوران قيام بهمن ياد كرد كه نه تنها از طريق نشريه

های اسالمى را مهيا كرد، بلكه جهت انهدام اپوزيسيون، حاكم دادگانظام جمهوری 
، يعنى آخوند خلخالى جنايتكار را كانديد رياست جمهوری خود "انقالب اسالمى"

   ١.ساخت

                                                 
، هی مركزی حزب تودی علميه تا كميتهتفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين، و٨٩ی در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

  ادامه، برلين ١٢٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهلنينيسم
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اند، منحصر به البته اين تجربياتى كه فعاالن سياسى با حزب توده در ايران كسب كرده
را كه تئوری و پراكسيس " ونيست شورویاحزاب برادر حزب كم"فرد نيست و تمامى 

برای نمونه . گيردشود، در بر مىها از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مشروب مىآن
حزب كمونيست عراق با شيخ مقتدا صدر به وحدت سياسى رسيده است، حزب 

اكنون از رئيس كمونيست مصر در گذشته از اخوان المسلمين و رهبر آن، مرسى و هم
كند، در حالى كه حزب كمونيست سى دفاع مىسىناسيوناليست، ژنرال الجمهور 

سوريه مدافع بشار االسعد بعثى و علوی است كه ملت كشور خود را به خاک و خون 
ی سياسى ضد و جا با يک فلسفهما اين.  ميليون انسان را متواری كرده است٧كشيده و 

را به های آنتيم كه لوكاچ ريشهشده مواجه هسنقيض و با يک بى پرنسيپى تضمين
  :يابدشرح زير در متافيزيک بلشويستى مى

تواند خير حاصل شود ی متافيزيكى متكى است كه از  شر مىبلشويسم بر اين فرضيه»
ی اين سطور نويسنده]. رسيد[كه از دم دروغ گفت تا به حقيقت (...) و ممكن است 

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

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

    ١«.قابل حل نيست

ی بى پرنسيپى در ايدئولوژی كنند، مسئلهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی متافيزيكى و توهم دينى است كه به صورت بلشويسم محصول يک فرضيه

-بنابراين اتفاقى نيست كه در حزب توده هر كسى كه بى. كندسيستماتيک عمل مى

تر، به همان اندازه نيز تر و مخوفاش اطالعاتىی سياسىتر و سابقهقلبتر، متپرنسيپ
سياست "ی ايرانيان بنا بر زبان روزمره. اش باالتر استی حزبىاعتبار سياسى و رتبه

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

                                                 
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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. شودی بى پرنسيپى تنها محدود به اعضای حزب توده نمىكند، در نتيجه مسئلهمى
اغلب فعاالن سياسى همين تجربيات را نيز به صورت گسترده با اعضای سازمان 

اند و برخى از رهبران احزاب كمونيست، مائوئيست و فداييان اكثريت داشته
ی بى پرنسيپى از طرف ديگر، اين مسئله. ها ندارندست هم دستكمى از آنتروتسكي

برای نمونه همين نسل . سياسى يک ارتباط مستقيمى هم با يک نسل به خصوص ندارد
 سال پيش به برلين راه يافت، دقيقًا همين سياست ١٠به اصطالح جوان كه حدود 

يكى از ابتكارات سياسى . برديش مىجا به پحزب توده و سازمان فداييان اكثريت را اين
. بود كه قاطعانه با شكست مواجه شد" جنبش سبز"سازی برای دفاع از ها شبكهآن

الله لبنان و سازمان حماس حزب: ها اسالمى مانندها دفاع از جريانابتكار بعدی آن
 توجيه ی دفاع از خلق فلسطين و مبارزه با امپرياليسماسالمى است كه البته به بهانه

و شركت " سياست اعتدال"تر دفاع از اما از تمامى اين حركات مشمئزكننده. شودمى
از جمله بايد از يكى از فعاالن سياسى . در نمايش اخير انتخاباتى جمهوری اسالمى است

جوان ياد كرد كه پدر وی عضو سازمان فداييان اكثريت بوده و در زمان قتل عام 
-به نظر مى.  توسط جمهوری اسالمى به قتل رسيده است٦٧زندانيان سياسى در سال 

رسد كه وی حتا از سرگذشت پدر اعدامى خود نيز نياموخته است، زيرا اخيرًا نه تنها از 
دولت حسن روحانى دفاع كرد، بلكه با كمال گستاخى و در برابر تظاهركنندگان به 

اما حماقت . شركت كردسفارت جمهوری اسالمى رفت و در نمايش انتخاباتى رژيم نيز 
جا خاتمه ی سياسى نيز است، به اينی اين شخص كه به اصطالح پناهندهكردهخود
چنين جلسات سخنرانى نيز برای يک سری فيلسوف پسامدرن و وی هم. يابدنمى

اندازد كه در تداوم افكار فرهادپور، توفيق و نيكفر نيز به راه مى: مستأصل مانند
  .نسخه بپيچند" اپوزيسيون چپ" سازمان فداييان اكثريت برای ارتجاعى حزب توده و

تر از اين است كه بالفاصله به نظر بيايد، به بيان ديگر، بحران كنونى به مراتب عميق
آورد، سيستماتيک است و ايسم در آگاهى تئوريک به بار مىزيرا مشكالتى را كه توده

اپوزيسيون "د، بلكه افكار عمومى سازفقط پراكسيس سياسى حزب توده را متأثر نمى
های اين نوشته نيز معطوف به همين مشكالت پرسش. كندرا به كلى مسموم مى" چپ
ها و به اين عبارت كه تئوری انتقادی و انقالبى ماركس دستخوش چه مغلطه. شوندمى

ايسم به صورت يک آگاهى تئوريک ضد هايى شده است كه محصول آن تودهالتقاط
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ی سرطانى ايسم كه مانند يک غدهتوان از تودهپسند است؟ چگونه مىو عامهانقالبى 
  كشد، فراروی كرد؟   ی انحطاط مىيابد و تمامى جنبش كمونيستى را به ورطهاشاعه مى

آگاهى تئوريک حزب توده از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم كه در امتداد بلشويسم و 
جا به يک ما اين. شودتكامل شده است، مشروب مىبا استناد به آثار متأخر انگلس م

طرح كذب و غير ماركسى از رهايى انسان، تشكيل قلمرو آزادی و استقرار سوسياليسم 
اين طرح كذب است، زيرا تئوری آن متافيزيكى، ناجور و متزلزل و در . مواجه هستيم

ى انگلس ی عزيمت آن خطای فلسفنقطه. پراكسيس نيز قاطعانه شكست خورده است
كند و در خيال خود هگل مى" حركت ايده"را جايگزين " حركت ماده"متأخر است كه 

دست " ماترياليسم ديالكتيكى"به يک قانون به اصطالح جهانشمول و ابژكتيو به عنوان 
، يعنى قدرت "ی مطلقايده"آليستى هگل اين ی ايدهدر حالى كه در فلسفه. يابدمى

كند، نزد انگلس اين سازد و نقش دميروژ را ايفا مى مىمفهوم است كه واقعيت را
به اين معنى كه انگاری . آورداست كه انگاری واقعيت را به وجود مى" قدرت ماده"

قرار دارند و همان مسيری را طى " قانون ابژكتيو"تمامى اشكال هستى تحت تأثير اين 
بنا بر داروينيسم، . ستكنند كه داروين در روند تكامل طبيعت ناب كشف كرده امى

شوند و طبق قانون بقا همواره اشكال تر همواره منهدم مىتر و ضعيفاشكال پست
جا كه ما در طبيعت ناب با حضور انسان، يعنى با از آن. آيندتری به وجود مىمتكامل

ذاتى سر و كار نداريم، در نتيجه پيداست كه انتقال يک چنين ی درونحضور يک سوژه
ی انسانى، به معنى سلب اراده، استقالل به اصطالح جهانشمول و ابژكتيو به جامعهقانون 

بنابراين ما در آثار . گيردها است كه البته در تداوم اديان ديگر قرار مىو آزادی انسان
متافيزيكى مواجه هستيم و تنها از اين بابت است كه به " ماترياليسم"متأخر انگلس با 

-به وی ديكته مى" قدرت ماده"تواند ايفا كند كه ا آن نقشى را مىادعای وی، سوژه تنه

به صورت يک قانون " ماترياليسم ديالكتيكى"جا از يک طرف، با يعنى ما اين. كند
مواجه هستيم كه انگاری " ماترياليسم تاريخى"جهانشمول و ابژكتيو و از طرف ديگر، با 

های  و مختص به تاريخ فرماسيونقرار دارد" ماترياليسم ديالكتيكى"تحت تأثير 
از اين منظر، آغاز و فرجام زيست بشری از پيش مقدر و معين شده . شوداجتماعى مى

های اجتماعى پشت سر فرماسيون. است و هيچ راه حل ديگری برای انسان وجود ندارد
م، داری، فئوداليسم، كاپيتاليسديگر كامًال منطقى و به صورت جوامع اشتراكى، بردهيک
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اند و هر كسى كه خواهان استقرار سوسياليسم است، سوسياليسم و كمونيسم قرار گرفته
جا به بيان ديگر، فعاليت سوژه اين. های اقتصادی عبور كندبايد به اجبار از اين داالن

شود كه خودش مجری اين حركت مادی شده و روند تنها به اين موضوع خالصه مى
  .د كندرا جهت رهايى خويش تشديآن

شويم نيز مواجه مى" حزب پيشروان پرولتاريا"جا با مضمون درک لنين از تشكيل ما اين
ی كارگر است و با ادعای تشكيل ديكتاتوری پرولتاريا، كه به اصطالح رهبر طبقه

وی در . كنندی انهدام كليت موانعى را دارد كه رشد نيروهای مولد را محدود مىانگيزه
حق : داری مانندشود كه پرولتاريا نه از مناسبات سرمايهدعى مى ميالدی م١٩٠٦سال 

. كشدمالكيت خصوصى، قانون ارزش و كار مزدی، بلكه از شكل نامتكامل آن زجر مى
" منطق ابژكتيو دگرديسى اقتصادی"نامد، مى" سوسياليسم علمى"آن چيزی را كه لنين 

 ماركس، بلكه از آثار متأخر انگلس را نه مستقيمًا از مكتوباتاست كه البته مضمون آن
بايد به آگاهى حزبى " سوسياليسم علمى"كند كه وی بر اين نكته تأكيد مى. گيردوام مى

ی كارگر را به صورت منطقى و تئوريک كارگزاری كرد و به طبقهتبديل شود و بايد آن
اف  به نظر لنين جنبش كارگری اصوًال قادر نيست كه بيش از اهد١.آموزش داد

ی رفرميستى و سنديكاليستى را دنبال كند و تنها اين حزب كمونيست است كه طبقه
 ما مصداق اين ٢.دهدسازد و در مسير واقعى تاريخ قرار مىكارگر را متشكل مى

 ميالدی با عنوان ١٩١٨چنين در يک مقاله از لنين از سال نظريات دترمينيستى را هم
نين يک روند سوسيال داروينيستى را مد نظر دارد و جا لاين. يابيممى" كارل ماركس"

ها و ی زندگى تودهزمينه" ماترياليسم تاريخى"شود كه ماركس از طريق لذا مدعى مى
تاكتيک " و بعدًا تحت عنوان ٣بررسى كرده است" دقت علم طبيعى"را با تغييرات آن

                                                 
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 
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ش است، به شرح كه البته منظورش سياست حزب كمونيست به رهبری خود" پرولتاريا
  :دهدزير ادامه مى

ی كنندهی اصلى تاكتيک پرولتاريا را در هماهنگى دقيق با قوانين هدايتماركس وظيفه»
جا تمامى طبقات و اين. (...) بينى ماترياليستى ـ ديالكتيكى خود معين كرده استجهان

شوند،  مىتمامى كشورها نه در استاتيک خود، بلكه در ديناميک خود در نظر گرفته
كه قوانين آن از شرايط موجوديت (يعنى نه در وضعيت ثابت، بلكه در حركت 

حركت از سوی ديگر نه تنها از موضع گذشته، بلكه ). شوداقتصادی هر طبقه زائيده مى
گرايان كه تنها شود و البته نه از درک سطحى تحولاز موضع آينده در نظر گرفته مى

ی تكامل و در هر لحظه بنا بر هر پله. (...) ، بلكه ديالكتيكىبينندتغييرات آهسته را مى
ناپذير از تاريخ انسانى را در نظر بايد تاكتيک پرولتاريا اين ديالكتيک ابژكتيو و اجتناب

ی های ركود سياسى يا تكامل آهستهبه اين صورت كه پرولتاريا از دوران. بگيرد
تفاده را ببرد كه آگاهى، يعنى قدرت و حداكثر اس" آميزصلح"حلزونى و به اصطالح 

كه پرولتاريا از سوی ديگر، تمامى ی مترقى را متكامل كند و همينتوان نبرد طبقه
ی مربوطه سمت دهد و به سوی آن منظم از جنبش طبقه" هدف نهايى"فعاليت را بر 

د های سترگ توانمناين طبقه را جهت حل عملى از وظايف عظيم در روز] يعنى[كند، 
  ١«.سازد

جا با محصوالت خطای فلسفى كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی معرفى با وجودی كه لنين از طريق اين مقاله انگيزه. شويمانگلس متأخر مواجه مى

كارل ماركس را به عموم دارد، اما شناخت وی از ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى چنان 
اول به اين دليل كه . شوداست كه واقعًا باعث شگفتى و تأسف مىناجور و نادرست 

ها ی زندگى انسانماركس در منبع مورد نظر لنين فقط در مورد زيربنا، يعنى زمينه
به اين صورت كه هر چه . قابل بررسى است" دقت علم طبيعى"گويد كه آن با مى

ازه نيز محصوالت روند توليد گذاری شود، به همان اندی توليد سرمايهبيشتر در حوزه
توان با تر هستند و پيداست كه يک چنين دگرگونى اقتصادی را مىتر و مرقوبانبوه

اما ماركس در مورد روبنا، يعنى تغييرات زندگى واقعى . بررسى كرد" دقت علم طبيعى"

                                                 
١ Ebd., S. ٥٣ 
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خالصه،  ـ ، هنرى و يا فلسفىدينىحقوقى، سياسى، ها، يعنى در مورد مسائل انسان
به  ١.بررسى كرد" دقت علم طبيعى"توان با را مىگويد كه آن نمىايدئولوژيکكال اش

ی مكانيكى را ميان بيان ديگر، ماركس بر خالف انگلس متأخر و لنين اصوًال يک رابطه
انگاری كه چون زيربنا متكامل شده است و نيروهای . سازدزيربنا با روبنا بر قرار نمى

ها نيز خود به خودی و به اجبار به تيجه زندگى واقعى انساناند، در نمولد رشد كرده
گويد و در هيچ كجا گاه نمىبه بيان ديگر، ماركس هيچ. كنددرجات باالتری صعود مى

راند كه چون اقتصاد توسعه يافته است، در نتيجه فعاليت احزاب از اين سخن نمى
ها و حقوق بشر جنسيتسياسى و سنديكاهای كارگری آزاد شده است، حقوق برابر 

از منظر . ی كار كوتاه و رفاه اجتماعى متحقق شده استشوند و روزانهرعايت مى
شوند، محصول نتايج نبرد طبقاتى هستند ماركس، تمامى مواردی كه مربوط به روبنا مى

گيرند و تنها در پراكسيس سياسى كه البته تحت تأثير آگاهى تئوريک از تضاد شكل مى
ی كارگر از نظر تئوريک فرهيخته و منسجم بنابراين اگر طبقه. شوندمىحل و فصل 

دهى جنبش كارگری موفق شود، بدون ی خودآگاهى طبقاتى در سازمانباشد و بر پايه
ترديد دست آوردهای اجتماعى نيز خواهد داشت و زندگى واقعى كارگران نيز به 

معادله از هستى با آگاهى درست اما اگر عكس اين . ی باالتری صعود خواهد كرددرجه
ی كارگر نه توان دفاع تئوريک از مواضع خود را داشته باشد و نه باشد، يعنى طبقه
ی خود شود، در بدترين شرايط ممكنه پراكسيس دهى صفوف همبستهموفق به سازمان

  .    سياسى فاشيسم را تجربه خواهد كرد

ماترياليسم "گاه و در هيچ كجا أخر هيچكه ماركس بر خالف انگلس متدوم به اين دليل 
زمانى كه ماركس از . متمايز نكرده است" ماترياليسم تاريخى"را از " ديالكتيكى

ها با آگاهى راند، منظورش آن تاريخى است كه انسانسخن مى" ماترياليسم تاريخى"
كه به  است ٢"نفى آگاهانه"جا ديالكتيک تنها منطق تضاد و به معنى اين. اندساخته

بنابراين ما نزد ماركس با يک . آوردها، تاريخ را به وجود مىصورت فعاليت آگاه انسان
-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 
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با تمامى . گيرد و پيداست كه فرجام آن بستگى به توازن قوای طبقات اجتماعى دارد
" ناپذير و ابژكتيوديالكتيک اجتناب"ستناد به آثار انگلس متأخر از اين وجود لنين با ا

در حالى . آوردتاريخ را به وجود مى" قدرت ماده"گويد كه انگاری تحت تأثير سخن مى
كه نزد ماركس حركت ديالكتيكى اصوًال در فقدان آگاهى به كلى بى معنى و نادرست 

نى داروينيسم كه قانون آن تنها است، ليكن انگلس متأخر حركت طبيعت ناب، يع
 ٢"علت و معلول"ها است و تنها از يک حركت ناآگاه  ابژه١"تأثير متقابل"محصول 

- جا با اوج مغلطه مواجه مىما اين. دهددهد، را نيز به ديالكتيک نسبت مىگزارش مى

 شويم، زيرا نتايج حركت در طبيعت ناب مقدر و يا محصول حادثه هستند، در حالى كه
دهد كه هدفمند و با آگاهى، يعنى ذاتى گزارش مىی درونديالكتيک از وجود يک سوژه

جا كه اين هستى است كه كند و از آنريزی و متحقق مىسوبژكتيو اين حركت را برنامه
كنند، در جا كه طبقات اجتماعى اهداف متضادی را دنبال مىسازد و از آنآگاهى را مى

انجامد و ماهيتًا انتقادی و انقالبى به پراكسيس نبرد طبقاتى مىنتيجه حركت ديالكتيكى 
ی بشری محصول خطای فلسفى بنابراين انتقال داروينيسم به مناسبات جامعه. است

ناپذير انگلس متأخر است و لنين نيز در پيروی از وی و نه از ماركس از حركت اجتناب
  ٣.راندسخن مى" ماترياليسم ديالكتيكى"و ابژكتيو 

بينى را متكامل نكرده گاه و در هيچ كجا يک جهانكه ماركس هيچسوم به اين دليل 
ی بينى به معنى ايدئولوژی است كه به صورت يک سيستم بستهنزد وی جهان. است

. گرددپردازد و در نهايت از پراكسيس مستقل مىفلسفى به توجيه و تفسير واقعيت مى
های جوان منسوب ت خود كه نظرياتش به هگلىماركس از همان بدو دوران تحصيال

شود، در پى تكامل ديالكتيک تئوری با پراكسيس بود و از همين جهت نيز در مى
جا از كارنوال وی اين. دهدی دكترايش ميان فلسفه با مدفوع فلسفى تميز مىرساله

ه صورت راند كه به معنى انتقاد به آن نوع از تفكراتى است كه بفلسفه نيز سخن مى
ی از آن پس كه ماركس از فلسفه. شوندآيند و با واقعيت بيگانه مىناب و مجرد در مى

                                                 
١ Weckselwirkung 
٢ Kausalität 

گرايى در مثبت ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣
   ادامه، برلين٣٣ی ، در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحهبش كمونيستىجن
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كه البته با استناد به " علم مثبت"شناسى فويرباخ فراروی كرد، به ماترياليستى و انسان
حركت "مضمون اين . شود، دست يافتی بورژوايى متكامل مىجامعه" حركت واقعى"

ستى با آگاهى، ديالكتيک ماهيت با شكل و ديالكتيک گوهر با سوژه ديالكتيک ه" واقعى
دهد، بلكه به دليل ذاتى گزارش مىی دروناست كه نه تنها از وجود يک سوژه

داری، ماهيتًا ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد در نظام سرمايهتضادهای درون
" علم مثبت"از " دئولوژی آلمانىاي"بنابراين ماركس در كتاب . انتقادی و انقالبى است

كند، در حالى كه فلسفه را در مقايسه با آن خود به صورت همبستری عاشقانه ياد مى
بينى نزد ماركس بيش از توجيه، تفسير و تكامل  به بيان ديگر، جهان١.خواندارضاعى مى

ضرورت را در تز يازدهم فويرباخ خود نيز شديدًا محكوم و بر فلسفه نيست كه وی آن
ی فلسفه با فلسفه از اين پس، ماركس رابطه. كنددگرگونى واقعيت موجود تأكيد مى

-به نقد درون" يافتهجهان موضوعيت"را گسست و با استناد به ) بينى، ايدئولوژیجهان(

  .    ی بورژوايى پرداختی ظواهر واقعى جامعهكنندهذاتى و نفى

ا ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را افشا افزون بر اين داليل كه بيگانگى لنين ب
منظور وی بدون . راندنيز سخن مى" تاكتيک پرولتاريا"كنند، وی در اين نقل قول از مى

. به رهبری خودش است" حزب پيشروان پرولتاريا"ی اقتصادی ترديد سياست توسعه
كند و ه را جابجا مىجا با استناد به خطای فلسفى انگلس متأخر سوژه با ابژلنين اين

به اين معنى كه ديگر اين انبوه كارگران نيستند كه در . شودمنجر به آپريوريسم مى
سازند، بلكه رسند و حزب كمونيست را مىپراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مى

" پيشروان پرولتاريا"به اين صورت كه . انگاری كه قضيه بايد كامًال بر عكس بوده باشد
را به صورت سياست " سوسياليسم علمى"شوند و كمونيست متشكل مىدر حزب 

ميسيون تاريخى و "آموزند و پرولتاريا را جهت تحقق ی اقتصادی به كارگران مىتوسعه
اين طرح به صورت عريان يک طرح دينى . سازندخود متحد و توانمند مى" جهانى

 فعاليت آگاه خودشان، بلكه به ها را نه مشروط به خودآگاهى واست، زيرا رهايى انسان
-ی اقتصادی و حزب كمونيست نسبت مىها، يعنى به توسعهيک چيز خارج از خود آن

شويم، زيرا لنين از موضع چنين با عواقب تفكرات آپريور مواجه مىجا همما اين. دهد
                                                 

ماركس و  ی سياسىدر انديشه" علم مثبت"انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش ): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١
   ادامه، برلين٦٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحهانگلس متأخر
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رد، ها شواهد ابژكتيو نداهای خود را كه برای آننگرد و پيشگويىآينده به واقعيت مى
به صورت يک حركت منطقى از تفكر ناب كه البته از پراكسيس به كلى مستقل شده 

ی جنبش كارگری ی سياسى لنين تنها مصادرهبنابراين برنامه. دهداست، گسترش مى
ها از هم اكنون ی انساناز اين منظر، انگاری كه آينده. برای تحقق اهداف حزبى است

تنها مانعى كه در برابر . ستقرار سوسياليسم استمعين شده و فرجام تاريخ بشری ا
شود كه جهت سرنوشت مقدر انسان قرار گرفته است، نفوذ امپرياليسم محسوب مى

ی جهان و آغاز ی ملى اقدام به تقسيم دوبارهها و افزايش سرمايهی كنسرنسود ويژه
ليسم با به اين ترتيب، لنين يک سناريو ظاهری از تضاد سوسيا. كندبه جنگ مى

داری دولتى، يعنى حق مالكيت سازد و از يک طرف، ماهيت نظام سرمايهامپرياليسم مى
پوشاند و بوروكراتيک، اعتبار قانون ارزش و واقعيت بردگى كار مزدی در شوروی را مى

از طرف ديگر، تنها شرط تحقق سوسياليسم را تن دادن به رهبری واحد حزب بلشويكى 
ی اقتصادی مجری تشديد روند اين حركت ز طريق سياست توسعهخواند كه البته امى

جا بنيان دگماتيسم گذاشته شده اين. ناپذير و ابژكتيو مادی استبه اصطالح اجتناب
از جمله بايد از . است كه البته لنين در تدارک فرهنگ سياسى آن بسيار كوشا بود

نيست، آنارشيست، ضد رويزيونيست، اپورتورفرميست، منشويست، : مفاهيمى مانند
ها سود انقالب و خورده بورژوا ياد كرد كه وی به صورت دشنام سياسى همواره از آن

در حالى كه لنين با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به كلى بيگانه بود و . بردمى
همواره منجر به ترويج فرهنگ بى " تحليل مشخص از اوضاع مشخص"ی به بهانه

های خود را با استفاده از شد، اما همين كمبودها و كوتاهى امور سياست مىپرنسيپى در
  ١.دادرويزيونيست و اپورتونيست به مخالفان خود نسبت مى: مفاهيمى مانند

ی بى پرنسيپى جا با سرچشمهكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
. يابدرا در متافيزيک بلشويستى مىآنشويم كه لوكاچ به درستى دليل سياسى آشنا مى

ها تحت نظام ی سياسى در نهايت همان اوضاعى است كه انسانمحصول اين فلسفه
به اين ترتيب، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم . انداستالينيستى در شوروی تجربه كرده

با استناد به سوسيال داروينيسم كه البته محصول خطای فلسفى انگلس متأخر و 
                                                 

، در سياسى بلشويسم ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١
   ادامه، برلين٤٥ی آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه

 ٦٠ 

 با وجودی كه ١.ی يک نوع از فاشيسم است، توجيه و متكامل شدسرچشمه
ها با استالينيسم تنها محدود به ها مخالف استالين هستند، اما نزاع آنتروتسكيست

ی سياسى شود، زيرا فلسفهرقابت جناحى تروتسكى با استالين بر سر قدرت سياسى مى
 از يک منشأ مشترک، يعنى بلشويسم های مائوئيستىها نيز مانند مابقى جريانآن

  .شودمشروب مى

های عميق تئوريک با آن مواجه است، ريشه" اپوزيسيون چپ"بنابراين بحران كنونى كه 
های لنين به تئوری انتقادی و دارد كه از طريق خطای فلسفى انگلس متأخر و مغلطه

ک فرهنگ سياسى يمحصول اين كژ راهه تعميم . اندانقالبى ماركس نسبت داده شده
های ايسم است كه منجر به پراكندگى گسترده و انشعابمنحط و مبتذل در شكل توده
ی سازی، تخطئههای واهى، پروندهشود و به صورت اتهامبى معنى حزبى و سازمانى مى

جا با ما اين. كندمخالفان و زد و خوردهای فيزيكى فضای فعاليت سياسى را مسموم مى
كه دچار ضعف و ولوژی شكست خورده مواجه هستيم، زيرا هر جريانى عواقب يک ايدئ

زمان فعاليت سياسى خود را با  و همی تئوريک ناتوان استاز درگيری در يک مناظره
استناد به يک روند به اصطالح ابژكتيو و اجتناب ناپذير از حركت مادی به سوی 

ياسى خود نيز به ناچار به كند، در نهايت جهت تحقق اهداف سسوسياليسم توجيه مى
به بيان ديگر، ايدئولوژی . شودكشيده مىاعمال زشت اين راه كارهای ناجور و 

يسم نه تنها از منظر تئوريک متافيزيكى، ناجور، متزلزل و كذب، بلكه ماركسيسم ـ لنين
اين شكست تنها البته . در پراكسيس سياسى نيز قاطعانه با شكست مواجه شده است

شود، بلكه تمامى نمى" اردوگاه سوسياليستى"های تجربيات فروپاشى كشورمحدود به 
ها از ايدئولوژی ماركسيسم ـ ی سياسى آنگيرد كه فلسفهاحزابى را نيز در بر مى

از جمله بايد از احزاب كمونيست ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، . شودلنينيسم مشروب مى

                                                 
بر سوسيال داروينيسم به عنوان مخرج مشترک " ی حاكميت توتاليترعناصر و سرچشمه" هانا آرنت در كتاب ١

شود كه نه تنها تشكيل احزاب ی سياسى متكامل مىترتيب، يک فلسفهبه اين . كندفاشيسم و استالينيسم تأكيد مى
  .شماردها را شرط بقای اين احزاب مىكند، بلكه نابودی مخالفان سياسى و اقليتتوتاليتر را موجه مى

Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt am 
Main, und 

، در آرمان و انديشه، جلد اول، "تئورى توتاليتاريسم"نظام جمهورى اسالمى و ): ٢٠٠٣(ريدونى، فرشيد مقايسه، ف
   ادامه، برلين٩٣ی صفحه
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ن گذشته به پارلمان كشورهای خود راه يافتند پرتقال و يونان ياد كرد كه در اواسط قر
اكنون از اين تنها چيزی كه هم. ها در تشكيل دولت نيز سهيم شدندو برخى از آن

احزاب به جای مانده است، بيش از يک تجمع كوچک از فعاالن حزبى و دفتر سياسى 
و های كمونيستى در آسيا، آفريقا توان از جنبشبه همين صورت نيز مى. نيست

ها به جای ی تاريک چيزی از آنآمريكای التين ياد كرد كه به غير از يک خاطره
بدون ترديد احزاب كمونيست ايرانى نيز دچار همين سرنوشت خواهند . نمانده است

  . شد، اگر در ايدئولوژی ماركسيست ـ لنينيستى خود يک تجديد نظر انتقادی نكنند

د به ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس كه اين تجديد نظر انتقادی تنها با استنا
ی البته از نظر تئوريک كامًال استوار است، اما تا كنون تبديل به آگاهى تئوريک طبقه

در حالى كه انگلس متأخر با . گرددكارگر و در پراكسيس سياسى پياده نشده، ممكن مى
حركت "از " م ديالكتيكىماترياليس"استناد به قانون به اصطالح جهانشمول و ابژكتيو 

كند، اما اساس تئوری انتقادی و انقالبى ماركس زدايى مىی طبقاتى سوژهجامعه" واقعى
" موجود فعال"شناسى به خصوص است كه از ماهيت انسان به صورت يک انسان

ها، يعنى به اين معنى كه اوضاع ابژكتيو محصول فعاليت آگاه انسان. كندعزيمت مى
به اين صورت كه انسان بنا بر مناسبات مادی و با استناد به آگاهى . سوبژكتيو است

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 

 ماركسى انگلس متأخر و لنين با ی غيرجا ديگر بر خالف نظريهما اين. وجود بياورد
از اين . ناپذير از روند تاريخ سر و كار نداريميک حركت به اصطالح ابژكتيو و اجتناب

- سخن مى١"يافتهجهان موضوعيت"، بلكه از "جهان ابژكتيو"بابت، ماركس نيز نه از 

براين بنا. گويد كه بر نقش فعال و سوبژكتيو انسان در ايجاد جهان واقعى تأكيد كند
ی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى از موجوديت انسان به صورت يک سوژه

ريزی، دهد و از آن زمانى كه انسان با آگاهى، يعنى با برنامهذاتى گزارش مىدرون
شناسى كار و تبادل مادی خود را با طبيعت برقرار پيروی از دانش و اصلوب زيبايى

ها مازاد جا كه انساناز آن. گرددينيسم به اعتبار مىسازد، برای ماركس هم دارومى
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- توليد، نظم شهری، قانون، دانش، فلسفه، دين، صنعت و طبقات اجتماعى را پديد مى

جا كه اين چيزها از طبيعت ناب و اصوًال بدون حضور انسان به وجود آورند و از آن
ی بشری به معنى دفاع از  در نتيجه انتقال داروينيسم به مناسبات جامعه١آيند،نمى

ی فلسفى استالينيسم، يعنى نوعى از فاشيسم سوسيال داروينيسم است كه البته سرچشمه
  .شودمحسوب مى

- های اجتماعى سخن مىيابيم كه وی از فرماسيونالبته ما در آثار ماركس به كرات مى

دهد، تميز مىديگر سه دوران متفاوت را از يک" گروندريسه"برای نمونه وی در . گويد
. اول، مناسبات وابستگى فردی است كه طبيعتًا رشد كرده و توان توليد بسيار كمى دارد

ی مالک با بنده است كه مربوط به فرماسيون جا منظور نقد ماركس رابطهاين
جا منظور اين. دوم، استقالل فردی با وجود وابستگى واقعى است. شودفئوداليستى مى

دار با كارگر مزدی است كه يک شكل جهانشمول از روابط سرمايهی نقد ماركس رابطه
سوم، . شودآورد و مربوط به فرماسيون كاپيتاليستى مىو نيازهای انسانى را به وجود مى

ها بر قدرت ی آنآزادی فردی است كه بر اساس تكامل جهانشمول افراد و سلطه
ماركس تشكيل فرماسيون جا موضوع اين. شودتوليد و ثروت اشتراكى تأسيس مى

   ٢.سازدرا مىی مادی آنسوسياليستى است كه البته فرماسيون كاپيتاليستى زمينه

گاه به صورت يک حركت های اجتماعى را هيچاما ماركس تكوين و افول اين فرماسيون
- به اين صورت كه انگاری يک حركت اجتناب. ابژكتيو از روند تاريخ مد نظر ندارد

ها است و انگاری كه اين ی انسانگردد كه مستقل از آگاهى و ارادهمىناپذير سپری 
ما . كندحركت ابژكتيو ماده است كه يک فعاليت به خصوص را بر سوژه ديكته مى

" ايدئولوژی آلمانى"مصداق نقد نظريات دترمينيستى انگلس متأخر و لنين را در كتاب 
از كار فكری، آگاهى از پراكسيس مستقل به اين عبارت كه با تقسيم كار يدی . يابيممى

شود و تحت تأثير مى) دين، اسطوره، فلسفه، ايدئولوژی(و تبديل به تئوری ناب 
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ايدئولوژی است كه لذت، از رنج كار و توليد، از مصرف مجزا و محصوالت كار به 
ی حاكم به حق مالكيت دست از اين پس، طبقه. گيرندطبقات متضاد اجتماعى تعلق مى

 و تحت تأثير قدرت ذهنى حاكميت و به دليل ازخودبيگانگى نيروهای مولد ١يابدىم
های اجتماعى در اين اشكال به وجود آمده و پشت سر هم قرار است كه فرماسيون

  ٢.اندگرفته

اند و اگر ها تحميل كردهبه بيان ديگر، اگر اشراف و اعيان فئودالى بندگى را بر انسان
داری به حق مالكيت خصوصى، قانون ارزش و بردگى كار مايهكارگران در نظام سر

دهند، به اين دليل است كه نيروهای مولد هستى مادی خود را در آن مزدی تن مى
ی حاكم با آگاهى و جهت حفاظت از منافع كنند كه طبقهاشكال ايدئولوژيک تجربه مى

جا نه با جبر تاريخى ينما ا. مادی و جايگاه اجتماعى خويش برايشان پديد آورده است
ی حاكم و فقدان خودآگاهى، يعنى ازخودبيگانگى از حركت ماده، بلكه با آگاهى طبقه

- های اجتماعى مىنيروهای مولد مواجه هستيم كه منجر به تكوين و افول فرماسيون

كند، ها را محكوم مىاز اين بابت، ماركس در تز اول فويرباخ خود ماترياليست. شوند
كنند و به آليسم متكامل مىها ماترياليسم را به صورت مجرد در برابر ايدهنزيرا آ

يافته، يعنى محصول فعاليت آگاه ماهيت ابژه كه نه تنها محسوس، بلكه موضوعيت
ايدئولوژی "در همين ارتباط ماركس در كتاب . برندانسان و سوبژكتيو است، پى نمى

  :    كندبه شرح زير تأكيد مى" آلمانى

 دقيقًا به اين عبارت است كه مناسبات تاريخى را ابژكتيوتشريح تاريخ به اصطالح »
     ٣«.كند، شخصيت ارتجاعىدرک مى] سوبژكتيو انسان، فف[مجزا از فعاليت 

ها و تحت قدرت ايدئولوژيک و آلهای اجتماعى بنا بر ايدهبه بيان ديگر، فرماسيون
 هر كسى كه نقش انسان را به صورت يک .اندی حاكم به وجود آمدهسياسى طبقه
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كند، با استناد به ماركس يک انكار مى" حركت واقعى"ذاتى در اين ی درونسوژه
جا با ماترياليسم تاريخى به صورت يک كليت ديالكتيكى ما اين. شخصيت ارتجاعى دارد

نى كه به اين مع. ها، يعنى سوبژكتيو استمواجه هستيم كه محصول فعاليت آگاه انسان
نه اجتناب ناپذير و ابژكتيو و نه محصول منطقى يک روند " حركت واقعى"اين 

بنابراين ماركس هرگونه ادعائى را كه با . بالمنازعه از تاريخ و حركت ماده است
ها را به يک شود، هرگونه ادعايى كه رهايى انسانحركت به اصطالح ابژكتيو توجيه مى

ی خود و در تدام ها را در تعيين آيندهدهد و آنها نسبت مىچيز خارج از خود آن
-كشد، ارتجاعى مىكند و به انفعال مىاشكال دينى سلب اراده، آگاهى و آزادی مى

هايى هستند كه آدرس واقعى اين انتقاد، انگلس متأخر، لنين و تمامى جريان. شمارد
قى ندارد كه رهايى جا هيچ فراين. شوندها از بلشويسم مشروب مىی سياسى آنفلسفه

انسان را به روند تاريخ، حركت ماده، رشد نيروهای مولد، حزب پيشرو و يا ظهور امام 
ها اشكال دينى هستند، زيرا رهايى انسان را نه مشروط به تمامى اين. زمان نسبت داد

اما از منظر ماركس . دهندخودآگاهى، بلكه به يک چيز خارج از خود انسان نسبت مى
كنند و با آگاهى تاريخ را ها هستند كه از شرايط موجود مادی عزيمت مىاناين انس

ی حاكم و يا به خودآگاهى ها به يک آگاهى ديگر از طبقهپيداست اگر انسان. سازندمى
به اين ترتيب، ماركس بر . آورندطبقاتى برسند، يک تاريخ ديگری را نيز پديد مى

در "را به شرح زير در كتاب ه ما مصداق آنكند كحركت سوبژكتيو تاريخ تأكيد مى
  :يابيموی مى" مورد نقد اقتصاد سياسى

كه تمامى نيروهای مولد گردد قبل از اينگاه مضمحل نمىيک فرماسيون اجتماعى هيچ»
اند، متكامل شده باشند، و مناسبات توليدی ی كافى گسترش يافتهكه برای آن به اندازه

ها در كه شرايط مادی موجوديت آنگيرند قبل از اين را نمىهاجديد و باالتر جای آن
بنابراين بشريت هميشه برای خود تنها . پرورده شده باشدی قديمى آغوش خود جامعه
- تر همواره پيدا مىها را دارد، زيرا با نگاه دقيقكند كه توان حل آنوظايفى را معين مى

جايى كه شرايط مادی حل آن به  آنشود،گردد كه خود وظيفه به تنهايى ناشى مى
  ١«.كه حداقل در روند شدن خود مفهوم هستندخوبى وجود دارند و يا اين
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جا از يک طرف، با آن شرايط كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
. ها، يعنى سوبژكتيو هستندمادی و ابژكتيو مواجه هستيم كه محصول فعاليت آگاه انسان

ها بر اساس محصول فعاليت كند كه انسانرف ديگر، ماركس بر اين نكته تأكيد مىاز ط
های فرماسيون موجود كنند كه از محدوديتآگاه خود، وظيفه نيز برای خود تعيين مى

ذاتى مواجه ی درونجا نيز با انسان به صورت يک سوژهما اين. اجتماعى فراروی كنند
. كند و اين هم سوبژكتيو است و با اراده متحقق مىی خود را طراحىهستيم كه آينده
متافيزيكى كه انگلس متأخر از طريق خطای فلسفى خود " ماترياليسم"بنابراين انتقاد به 

بنيان گذاشته و لنين نيز در پيروی از وی دچار آن شده است، از همين موضع آگاهى 
ابژكتيو مادی كه مستقل از ناپذير و ما نزد ماركس با يک حركت اجتناب. آيدوارد مى

ها باشد، اصوًال سر و كار نداريم و وی نيز به درستى شخصيت نمايندگان آگاهى انسان
ها را سلب اراده، آگاهى ها انساننامد، زيرا آنتشريح ابژكتيو روند تاريخ را ارتجاعى مى

. ا استهدهند كه محصول فعاليت آگاه خود آنو آزادی كرده و تحت شرايطى قرار مى
شناسى داروين بنابراين از منظر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس كشفيات زيست

شوند و هيچ ارتباطى كامًال درست هستند، اما فقط مربوط به مناسبات طبيعت ناب مى
  .ی انسانى ندارندبا جامعه

" كت واقعىحر"به بيان ديگر، ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس با استناد به يک 
متكامل شده است كه از يک كليت ديالكتيكى، يعنى از ديالكتيک گوهر با سوژه گزارش 

- از زبان آلمانى است كه برخى آن١"سوبستانس"ی مفهوم مفهوم گوهر ترجمه. دهدمى

ماركس جهت تمايز گوهر از . اندرا در زبان فارسى به نادرستى به ماده ترجمه كرده
قوای ماهوی " و ٢"مواد مادی"ط مطلب، برای ماده از مفاهيم ماده و ممانعت از خل

ی ناب مواجه هستيم كه انسان پس از جا با قوای مادهما اين. كند استفاده مى٣"مادی
را با استفاده از ابزار كار، استخراج آن از طبيعت، از خواص ماهوی آن سود برده و آن

آورد كه مورد نيازش  به شكلى در مىشناسىدانش و تجربه و پيروی از اسلوب زيبايى
برای نمونه يک تير چراغ برق از فلز و كامًال مادی است، اما آن در طبيعت ناب . است
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شود، زيرا تركيبى از فلزات و يک آلياژ مخصوص است كه بنا بر نيازهای پيدا نمى
دی به همين صورت يک صندلى از چوب و كامًال ما. ی انسانى توليد شده استجامعه

به بيان ديگر، زمانى كه ماركس از . شوداست، اما آن نيز در طبيعت ناب پيدا نمى
ها راند، منظور وی آن مواد مادی است كه از طريق فعاليت آگاه انسانگوهر سخن مى

  .  ی انسانى قابل استفاده استدگرگون شده و به آن شكلى در آمده كه برای جامعه

های و در نقد هگلى" ی مقدسخانواده" را ماركس در مسئله ديالكتيک گوهر با سوژه
به نظر وی ديالكتيک هگل از سه . كنداشترآواس و برونو بائر طرح مى: جوان مانند

ی خودآگاهى جزء متفاوت متكامل شده است، اول، مفهوم گوهر اسپينوزا، دوم، فلسفه
به اين صورت  ١.است" روح مطلق"ها در فيشته و سوم، وحدت ضروری و متضاد آن

" روح جهان"آليستى يک روند تاريخى به صورت ی فلسفى هگل تدوين ايدهكه انگيزه
است كه ما تحت مفاهيم رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم از تاريخ فرهنگى جهان 

ی ی بورژوايى و تكامل شيوهمحصول اين روند تاريخى تشكيل جامعه. شناسيممدرن مى
ی است كه انگاری به صورت منطقى و هدفمند ظواهر واقعى دارمدرن توليد سرمايه

تاريخ "به اين ترتيب، هگل در درسگفتارهای خود با عنوان . اندخود را نيز پديد آورده
نامد و مى" ی مدرنی مركزی فلسفهنقطه"كند، وی را اسپينوزا را ستايش مى" فلسفه

 روح انسان بايد در عطر گيرد وشود كه فلسفه تنها از وی سرچشمه مىمدعى مى
را به به اين شرح كه اسپينوزا تفكر و گستردگى آن. وی حمام كند" گوهر"مفهوم 

سازد و سپس ها را در خدا متحد مىگيرد و آنی متفاوت در نظر مىصورت دو جنبه
شود و بنابراين نزد اسپينوزا طبيعت، گوهر محسوب مى. دهدبه طبيعت نسبت مى

از اين منظر طبيعت خالق انسان، . وژه، محصول تكامل گوهر استانسان به صورت س
جا با دنيوی شدن انسان سر و كار داريم و از اين پس، ما اين. يعنى برابر با خدا است

منتها هگل به اسپينوزا . شودطبيعت منسوب مىحقيقت تنها به طبيعت و نه به ماواری
گيرد كه انسان داند و در نظر نمىت مىكند، زيرا وی گوهر را فاقد حركانتقاد هم مى

شود و به علم، منطق و فلسفه دست به صورت سوژه از گوهر مجزا، مرتفع و مستقل مى
آليستى هگل مواجه ی ايدهدر فلسفه" روح جهان"جا با مضمون مفهوم ما اين. يابدمى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Die Heilige Familie, in: MEW, Bd. ٢, S. 
١ff., Berlin (ost), S. ١٤٧ 
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سرانجام ی كانت است كه شويم كه مصداق آن تكامل علوم متنوع انسانى و فلسفهمى
آليستى ی ايدهآن به موضوع خودآگاهى، يعنى استقالل كامل سوژه از گوهر در فلسفه

  .رسدفيشته مى

ها را از ديالكتيک بيند كه تمامى تعيينبه اين ترتيب، هگل نياز فلسفه را در اين مى
گوهر با سوژه متكامل كند، زيرا نه اتحاد سوژه با طبيعت نزد اسپينوزا و نه فعاليت 

هدف فلسفى وی به اين شرح است كه . سوبژكتيو نزد فيشته برای وی قابل قبول است
 آن ١.يک كليت ديالكتيكى را در اشكال جهانشمول، نامتناهى و خردمند آن متفكر شود

يابد، خودبنيادی خرد و نفى ديالكتيكى چيزی را كه هگل نزد اسپينوزا و فيشته نمى
گيرند و از طرف ل مطلق از گوهر و سوژه قرار مىاست كه از يک طرف، در برابر اشكا

-ی بورژوايى به فرديت و حق مالكيت خصوصى مىديگر، به صورت پرنسيپ جامعه

  .انجامند

گيرد كه در يونان باستان نيز سوژه از گوهر مجزا، مرتفع و البته هگل در نظر مى
ها توا و ماترياليستبرای نمونه وی از افالطون، ارسطو، فيلسوفان اس. مستقل شده است

گرايى در كليت  اما به گمان وی تنها در تاريخ مسيحيت بوده كه سوژه٢.كندياد مى
به اين . خود فعال شده و يک چنين عواقبى را در يک جهان مدرن به بار آورده است

. معنى كه ايده به صورت آن روح و ذهنيتى در آمده كه از وجود خود آگاه شده است
، يعنى خالق "ی مطلقايده" خودآگاهى سوژه مواجه هستيم كه نزد هگل جا باما اين

ی خودآگاه از آن شكافى به اين ترتيب، سوژه. شودمحسوب مى) دميروژ(جهان واقعى 
از . كند و روح اخروی انسان وجود دارد، فراروی مى٣"يافتهوجود موضوعيت"كه ميان 

بيعت معطوف به جهان واقعى و خرد طاين پس، تفكر انسان از متافيزيک و ماورای
به اين ترتيب، هگل به ديالكتيک گوهر، فعاليت و سوژه دست . شودسوژه خودبنياد مى

شود كه اين آليستى وی نيز بر اين موضوع متمركز مىی ايدهی فلسفه و برنامه٤يابدمى
                                                 
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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نزد .  ميالدی به صورت يک كليت ديالكتيكى متفكر شود١٨حركت را تا پايان قرن 
پديدارشناسى "را به اين شرح زير در كتاب وی كليت برابر با حقيقت است كه آن

  :   كندطرح مى" روح

 سوژه، بلكه به همان اندازه بيشتر به صورت گوهرنه به صورت ] بايد[چيز حقيقى را »
   ١«درک و بيان كرد

بسيار اسرارآميز جا با يک تعريف كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
آيد كه اين جا بالفاصله پرسش به وجود مىبنابراين اين. شويماز حقيقت مواجه مى

شمارد، چيست؟ در اين ارتباط را هم گوهر و هم سوژه مىكه هگل آن" چيز حقيقى"
-را به شرح زير در همينكند و طبيعت آن نيز استفاده مى٢"خود قضيه"هگل از مفهوم 

  : ددهجا توضيح مى

و فعاليت وی ] است[ يک نفر به تنهايى و تمامى افراد فعاليت آن هستىيک وجود كه »
 فعاليت همگانىمستقيمًا برای ديگری يا يک قضيه است و تنها قضيه است، به صورت 

آن به مراتب بيشتر گوهری است كه فرديت در نورديده، يعنى سوژه  (...) هر كسو 
  ٣« (...).است

-ی ايدهرديناند السال اين مسئله را كشف كرد كه مفهوم در فلسفهبرای اولين بار ف

به . كندماركس بازی مى" سرمايه"آليستى هگل همان نقشى را دارد كه كاال در كتاب 
از موجوديت يک عصر نوين " خود قضيه"جا از طريق مفهوم بيان ديگر، هگل اين

ی بورژوايى و آغاز جامعهدهد كه مصادف با سقوط نظام فئودالى، تشكيل گزارش مى
از اين پس، منبع توليد ثروت ديگر طبيعت به . داری استتوليد به روش مدرن سرمايه

شود، زيرا توليدات صنعتى نسبت به محصوالت كشاورزی محسوب نمى) گوهر(تنهايى 
جا با ديالكتيک گوهر، فعاليت و سوژه مواجه هستيم كه در ما اين. انددست باال را گرفته

از ) بورژوا(به اين معنى كه سوژه . شودی بورژوايى منبع اصلى ثروت محسوب مىامعهج
                                                 
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 
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مجزا و مستقل شده و در فعاليت خود و با استفاده از علوم طبيعى از ) طبيعت(گوهر 
مضمون اين پيام فلسفى در پراكسيس . ی طبيعت فراروی كرده استالعادهقدرت فوق

ست كه انسان پس از اختراع ماشين بخار بر طبيعت ی بورژوايى به اين معنى اجامعه
طبيعت "را مسلط و طبيعت برای وی تبديل به يک چيز بيرونى شده است كه هگل آن

ی انسان بر طبيعت تبديل به خودآگاهى به بيان ديگر، سلطه. نامدمى" غير ارگانيک
- فرد، سوژهاز اين پس . سوژه شده و به صورت گوهر فرد و روح عمومى در آمده است

كند و گوهر را به صورت سوژه گرايى خود را به صورت فعاليت به گوهر الحاق مى
 به اين ترتيب، يک روح عمومى ديگری به صورت گوهر به وجود ١.دهدارتقاء مى

  :كندبه شرح زير مطرح مى" پديدارشناسى روح"را در كتاب خواهد آمد كه هگل آن

را در خود هضم كرده رده، طبيعت غير ارگانيک آنفرد اين چيز موجود را به دست آو»
ی روح عمومى به صورت گوهر چيز اين اما از جنبه. آوردو به مالكيت خود در مى

كه آن خود را به خودآگاهى فرد الحاق كند، شدن و ديگری نيست، به غير از اين
  ٢«.انعكاس فرد را در خود به وجود بياورد

ی بورژوايى با پذيرفتن ی جامعهكند، مسئله مالحظه مىی نقادگونه كه خوانندههمان
حق مالكيت خصوصى پايان نيافته، زيرا به گمان هگل قبًال نيز حق مالكيت وجود داشته 

جا بايد از كاال يک خودآگاهى، يعنى يک روح عمومى به وجود بيايد كه اين. است
آگاهى يک امر انفرادی پيداست كه اين خود. ی بورژوايى را تثبيت كندهويت جامعه

شود و ی هگل خودآگاهى همواره در خودآگاهى ديگری ارضاع مىنيست، زيرا به گفته
 به ٣.تبديل شود كه قدرت مفهوم واقعيت را بيآفريند" ما سوژه"بايد به " من سوژه"

ها ی جامعه بورژوايى شود و رفتار و كردار انسانبيان ديگر، كاال بايد تبديل به سوژه
به اين معنى كه هر كسى كاالی خود را به بازار عرضه و .  در پرتو آن شكل بگيرندبايد
پيداست كسى كه فاقد ابزار توليد است، بايد . كندرا دريافت مىجا قيمت طبيعى آنآن

                                                 
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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نيروی كار خود را به صورت كاال به بازار عرضه كند و در واقعيت به بردگى كار 
را ديگر از طريق قرارداد كه هگل آناالها با يکی صاحبان كرابطه. مزدی تن دهد

چنين از وی هم. شودنامد، منظم مىنيز مى" كليت عرفى"و " اعالحضرت مطلق"
-كند و لغو قرارداد را برابر با قيام عليه عموم مىقرارداد به معنى عموم نيز استفاده مى

رود و قل به شمار مىی مستآليستى هگل يک مقولهی ايدهدولت كه در فلسفه. شمارد
ی بورژوايى بى طرف است، مجری پايبندی ظاهرًا نسبت به منافع طبقاتى در جامعه

-ها در كمال آزادی با يکشود كه آنها به قانون و آن قراردادی محسوب مىانسان

ضرورت "، "قدمگاه خدا در جهان"از اين بابت، وی از دولت به عنوان . اندديگر بسته
  :    كندرا به شرح زير توجيه مىنيز ياد و نقش آن" رگان خردمندا"و " بيرونى

را ضروری آن چيز خردمند به صورت گوهريت است و ما آزاد هستيم، همين كه آن»
به صورت قانون به رسميت بشناسيم و از قانون به صورت گوهر موجوديت شخص 

 رسيده و همان كليت ی ابژكتيو و سوبژكتيو به آشتىدر آن اراده: خود پيروی كنيم
  ١«.واحد و شفاف است

ی نقاد تا كنون دنبال كرده است، ما نزد هگل با يک حركت از گونه كه خوانندههمان
-را به صورت ايده" اوضاع مطلوب"با " اوضاع موجود"ی تفكر مواجه هستيم كه رابطه

" گوهر گنديده"و " گوهر ازخودبيگانه"البته هگل از مفاهيم . آوردآليستى به وجود مى
كند كه بر اين كمبود تأكيد كند كه روح عمومى هنوز تحت تأثير شكل نيز استفاده مى

. كاال قرار نگرفته، حق مالكيت خصوصى و ضرورت بستن قرارداد را نپذيرفته است
) طبيعت(از گوهر ) بورژوا(جا حركت ديالكتيكى تفكر به اين معنى است كه سوژه اين

گردد و كاال د و از طريق فعاليت آگاه دوباره به طبيعت باز مىشومجزا و مستقل مى
جا با ما اين. كندرا تبديل به روح عمومى مىرا به صورت سوژه ارتقاء داده و آن) گوهر(

داری و توجيه اقتصاد سياسى آليستى از روش توليد مدرن سرمايهتكامل يک فلسفه ايده
جا مسئله اين. شودی بورژوايى مىامعهسر و كار داريم كه مربوط به پراكسيس ج

يابد، زيرا حركت ديالكتيكى ظاهرًا پايان يافته و آليستى هگل نيز خاتمه مىی ايدهفلسفه
                                                 
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. 
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به بيان . به وحدت رسيده و منتفى شده است" ی مطلقايده"تضاد گوهر با سوژه در 
 در آورده، از طريق را به مالكيت خود) گوهر(ابزار كار و طبيعت ) سوژه(ديگر، بورژوا 

را به صورت سوژه در آورده را توليد كرده و سپس آن) گوهر(فعاليت آگاه خود كاال 
ی است كه بنا بر فلسفه) گوهر(محصول اين حركت ديالكتيكى يک روح عمومى . است
رساند، اگر رفتار و كردار ی بورژوايى را به آشتى و وحدت مىآليستى هگل جامعهايده

  .ر پرتو آن شكل بگيرندها دانسان

هگل را " پديدار شناسى روح"از آن زمانى كه ماركس آثار كليدی و از جمله كتاب 
وی نخست از رمانتيسم . ی بسيار متشنج فلسفى شدمطالعه كرد، دچار يک رابطه

آليستى هگل رمانتيسم ی ايدهاز منظر فلسفه. آلمانى كه تحت تأثير آن بود، عبور كرد
ماركس در يک نامه به پدرش . شوديرا برابر با يأس سوژه محسوب مىمردود است، ز

كند كه با وجود تنفر ی غريب ياد مىآليستى هگل به صورت يک سخرهی ايدهاز فلسفه
انگاری كه وی در يک دريای خروشان . شوداز آن، همواره بيشتر به كامش كشيده مى

در حالى . يابدا نيز نزد هگل نمىفلسفى در حال غرق شدن است، اما راه نجات خود ر
رسد، اما ماركس در ی هگل از طريق يک حركت فكری به خودآگاهى مىكه سوژه

به اين صورت كه وی با . سازدرا مستدل مىی دكترايش مشخصًا عكس آنرساله
استناد به اتميسم اپيكور ماترياليست موضوع خودآگاهى را به روابط اجتماعى نسبت 

- ی ايده با ابژه در فلسفهی جابجايى سوژهجا متوجهون بر اين ماركس اين افز١.دهدمى

ی فلسفى را به داليل شغلى به صورت يک پروژهشود كه البته آنآليستى هگل نيز مى
اين كشف فلسفى به حساب " ماهيت مسيحيت" پس از انتشار كتاب ٢.كنددنبال نمى

را تبديل به ) محمول(جايى سوژه با ابژه شود، زيرا وی موضوع جابفويرباخ گذاشته مى
. كندی ماترياليستى مىآليستى هگل و تكامل يک فلسفهی ايدهی نقد فلسفهزمينه

پردازد و در بنابراين ماركس نيز با استناد به فويرباخ به نقد جابجايى سوژه با ابژه مى
  :دهدبه شرح زير ادامه مى" ی حق هگلنقد فلسفه"

                                                 
در " خودآگاهى"ين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم د): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين١٩١ی ، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهی سياسى كارل ماركسانديشه
٢ Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München, S. ٧٩f. 
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ها، های آنها را مجزا از مستقلبخشد، اما وی آنها استقالل مىها، ابژههگل به محمول»
- ی واقعى به صورت نتيجه ظاهر مىسپس سوژه. كندها مستقل مىی آنسوژه] يعنى[

. را در نظر گرفتهای آنی واقعى عزيمت كرد و ابژهاز سوژه] بايد[شود، در حالى كه 
ی واقعى گردد و سوژهی واقعى مىتبديل به سوژهگوهر اسرارآميز ] نزد هگل[بنابراين 

به صورت يک لحظه از گوهر ] يعنى[آيد به صورت چيز ديگری به نظر مى
    ١«.اسرارآميز

آن . ی آثار اقتصاد سياسى نپرداخته بودالبته ماركس در اين دوران هنوز به مطالعه
های فرانسوی شناخت آثار پرودن و مباحث سوسياليستچيزی كه وی تا كنون مى

ها آشنا شده های موزوس هس پيرامون كمونيسم با آنبودند كه البته از طريق مقاله
های اقتصادی و از جمله آثار ی كتابوی پس از نقل مكان به پاريس به مطالعه. بود

ی سيسموندی و شاگردان مشهور وی پرداخت و سپس به اين مسئله پى برد كه فلسفه
به اين معنى كه وی يک . اساس اقتصاد ملى استوار شده استآليستى هگل بر ايده

ی بورژوايى متكامل كرده كه مضمون آن تئوری مجرد و اسرارآميز را از منطق جامعه
  :  ماركس به شرح زير است" های فلسفى ـ اقتصادیجزوه"در 

 هگل و نتايج نهايى آن ـ ديالكتيک نفى به صورت پرنسيپ "پديدارشناسى"عظمت »
دهنده و زاينده ـ است كه هگل سرانجام يک بار، خودآفرينى انسان را به صورت حرک

يافتگى به صورت سلب موضوعيت، به صورت موضوعيت] يعنى[فهمد، يک روند مى
بروز ازخودبيگانه و به صورت فراروی از اين بيگانگى؛ بنابراين هگل ماهيت كار و 

كند، زيرا انسان واقعى را به صورت يافته و واقعى را درک مىهای موضوعيتانسان
وی . هگل بر موضع اقتصاد مدرن ملى ايستاده است. (...) فهمدی كار خودش مىنتيجه

كند؛ ی انسان درک مىكنندهبه صورت ماهيت تثبيت] يعنى[كار را به صورت ماهيت، 
 تكوين انسان كار،. بيندرا مىی آنكنندهی نفىی كار و نه جنبهی سازندهوی تنها جنبه

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 
MEW, Bd. ١, Berlin (ost), S. ٢٢٤ 
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آن كاری كه هگل فقط . برای خود در حدود ازخودبيگانگى يا انسان بيگانه شده است
    ١«.شناسد، كار مجرد و ذهنى استشناسد و به رسميت مىمى

جا موفق به چندين كشف كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 به اين صورت كه با استقرار روش توليد .شود كه تا كنون ناشناخته بودندتئوريک مى

در حالى كه در نظام فئودالى، . داری يک دگرگونى كيفى به وقوع پيوسته استسرمايه
ی زنده با سوژه) طبيعت، گوهر(يعنى در روند كار ساده، زمين زراعى و ابزار توليد 

گسيخته شده ی بورژوايى گوهر از سوژه متفق بودند، اما در جامعه) انسان بنده شده(
و كاال كه گوهر ) سرمايه(از ابزار توليد ) سوژه(به اين صورت كارگران مزدی . است

آليستى ی ايدهخودشان هستند، مجزا شده و اشكال تئوريک خود را به صورت فلسفه
ی جا سرمايه به صورت يک رابطهاين. اندهگل و اقتصاد مدرن ملى به وجود آورده

  . شود آمده كه از طريق ايدئولوژی موجه مىاجتماعى و قدرت مسلط در

چيزی كه تا آن . ی بعدی، كشف ازخودبيگانگى در شكل ماترياليستى آن استنكته
. شدكنون تحت عنوان ازخودبيگانگى مرسوم بود، مربوط به نقد دين و آگاهى وارونه مى

را به روابط كند و آنجا ازخودبيگانگى را مربوط به هستى مىدر حالى كه ماركس اين
و در نقد " ماهيت مسيحيت"برای نمونه فويرباخ در . دهدمتضاد مادی بسط مى

گويد كه مؤمنان مسيحى صفات ناب انسانى خود را مى) محمول(جابجايى سوژه با ابژه 
اند، اما در زندگى واقعى به يک خدای تخيلى نسبت داده و برای خود يک خدا ساخته

به بيان ديگر، آن خدايى كه . اندازخودبيگانه شده" بشرنوع ماهوی "خود نسبت به 
-ها فرمانروايى مىاند، مستقل شده و از طريق كليسا بر آنمسيحيان برای خود ساخته

گذارد كه انسان در گذشته و از طريق جا بر اين نكته انگشت مىاما ماركس اين. كند
 محصول كار خود موضوعيت كرده و تحت تأثيركار يک موضوع را به جامعه ارائه مى

ساخته، تبديل به نجار و اگر برای نمونه اگر انسان ميز و صندلى مى. يافته استمى
جا كه ی بورژوايى از آناما در جامعه. شده استدوخته، تبديل به خياط مىلباس مى

اند، در نتيجه از هم گسيخته شده) كارگران مزدی(و سوژه ) ابزار توليد، كاال(گوهر 

                                                 
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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يابى انسان به معنى سلب موضوعيت و بروز ازخودبيگانى كارگران مزدی وضوعيتم
ها، يعنى كاال كه هم گوهر و هم سوژه است، مانند دين است، زيرا محصول كار آن

  .  كندها فرمانروايى مىمستقل شده بر آن

به اين صورت كه . نكته آخر رويكرد ماترياليستى ماركس به ديالكتيک هگل است
كس بر خالف فويرباخ ديالكتيک را يک متدولوژی جهت تكامل يک دين اين مار

شمرد، زيرا وی در همان كار ازخودبيگانه قوای خودآفرينى، استقالل سوژه و جهانى نمى
جا ديالكتيک گوهر با سوژه به بيان ديگر، ماركس اين. نفى كار ازخودبيگانه را نيز يافت

سازد و از آن ديالكتيكى ذهنى هگل ق كار برقرار مىرا به صورت ماترياليستى و از طري
كه اصوًال قادر به شناخت تضاد ماترياليستى نيروهای مولد با مناسبات توليد در نظام 

-راند، فراروی مىشود و تنها آپريور از وحدت گوهر با سوژه سخن مىداری نمىسرمايه

ى را به روند توليد مدرن سپس ماركس موازی با نقد دين فويرباخ ازخودبيگانگ. كند
به اين صورت كه هر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز . دهدداری بسط مىسرمايه

" نوع ماهوی بشر"برد و نسبت به كند، به همان اندازه نيز كمتر از وجود خود بهره مى
كند كه در روند توليد جا بر اين نكته تأكيد مىماركس اين. شودازخودبيگانه تر مى

داری نيز به همين صورت است، يعنى هر چه انسان بيشتر در روند توليد ادغام رمايهس
جا ما اين. گرددتر مىشود، به همان اندازه نيز بيشتر سلب موضوعيت و ازخودبيگانه

بنابراين در روند . مانند نقش دين نه تنها با فريب، بلكه با خودفريبى نيز مواجه هستيم
ز به همين صورت است، زيرا مناسبات بيگانه و ازخودبيگانگى داری نيتوليد سرمايه

جا فقط بورژوا به بيان ديگر، مسئله اين. خودكرده مكمل و الزم و ملزوم هم هستند
كند، بلكه كارگران نيز نيست كه حق مالكيت دارد و با آگاهى نيروی كار را استثمار مى

انگى خودكرده به بردگى كار مزدی هستند كه در فقدان خودآگاهى و به دليل ازخودبيگ
دهد؛ سرانجام ماركس چهار نوع از خودبيگانگى را به اين شرح تميز مى. دهندتن مى

ازخودبيگانگى انسان از كار، ازخودبيگانگى انسان از نتايج كار، ازخودبيگانگى انسان از 
  ١".نوع ماهوی بشر"ها و ازخودبيگانى انسان از ديگر انسان

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٥١٩f.  
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شناسى فويرباخ عبور نكرده و به ماهيت انسان به جا هنوز از انسانماركس تا اين
دست نيافته، هنوز اصول ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را " موجود فعال"صورت 

اين تحوالت متديک و كشفيات شگرف . مشخص و قانون ارزش را كشف نكرده است
 ميالدی كم ١٨٥٨ سال به صورت طرح خام سرمايه تا" گروندريسه"تئوريک با تدوين 

-ی مركزی موضوع تحقيق ماركس كشف ارتباط درونهسته. رسندو بيش به پايان مى

-ی شيوهاست كه از اسرار پوشيده" شكل ارزش"و " مقدار ارزش"، "گوهر ارزش"ذاتى 

در اين ارتباط ماركس همواره به طبيعت  ١.داردداری پرده بر مىی مدرن توليد سرمايه
، و "داری مدرنقوانين طبيعى سرمايه"، "رشد طبيعى: "و از مفاهيمى مانندكند رجوع مى

پيداست كه منظور وی از طبيعت، آن . راند سخن مى٢"شرايط زيست طبيعى انسان"
- ها از طريق فعاليت آگاه خود به وجود آوردهمناسبات واقعى اجتماعى است كه انسان

بيعت انسان مواجه هستيم كه البته هيچ جا با محصوالت طبه بيان ديگر، ما اين. اند
ذاتى ی درونارتباطى با يک طبيعت ناب داروينى كه بدون حضور انسان و يک سوژه

  . آيد، نداردشود و به حركت در مىفعال مى

بنا بر . كندرا به صورت كار و زمين كشف مىنخست گوهر ارزش است كه ماركس آن
 پدر و زمين، مادر ارزش مصرف و منشأ ثروت ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى كار،

ی شكل دستپخته" ارزش مصرف به عنوان  ماركس از٣.شونداجتماعى محسوب مى
جا از يک طرف، با يک گوهر اجتماعى سر و كار ما اين ٤.راندنيز سخن مى" طبيعت

اليت به اين معنى كار نه يک فع. نامد مى٥"يافتهكار موضوعيت"را داريم كه ماركس آن
به بيان ديگر، نيروی كار يک محصول . صرف بدنى و نه فاقد تاريخ و فرهنگ است

                                                 
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 – 
٢ ,١٨٥٨. Auflage, Berlin (ost), S. ١٢١ ,١٢٠ ,٢١٧ ,٢٠٥ 
٤ Hausgebackene Naturalform, vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I … ebd., S. ٥٢ 
٥ Gegenständliche Arbeit 
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ی معين از آموزش، پرورش، تجربه، توان اجتماعى، يعنى سوبژكتيو است كه يک درجه
ما از طرف ديگر، با گوهر طبيعى به . مديريت و تقسيم كار را با خود به همراه دارد

واجه هستيم كه اين هم محصول فعاليت آگاه  م١"يافتهطبيعت موضوعيت"صورت 
به اين صورت كه انسان از طريق كار چنان طبيعت را . ها، يعنى سوبژكتيو استانسان

برای نمونه انسان زمين را زراعى و مواد . دگرگون كرده كه نيازهايش را بر طرف سازد
ه آهن و فرودگاه مادی معادن را استخراج كرده، شهرها را به وجود آورده و خيابان، را

و در تبادل " يافتهكار موضوعيت"به اين ترتيب، انسان از طريق . احداث كرده است
-، محصول كار خود را تبديل به موضوع جامعه مى"يافتهطبيعت موضوعيت"مادی با 

دهد و پيداست كه تحت تأثير محصول كند و يک ارزش مصرف را به جامعه ارائه مى
محصول تبادل مادی كار انسانى با طبيعت را ماركس . يابدىكار خود نيز موضوعيت م

 .نامد مى٢"يافتهجهان موضوعيت"

داری يک دگرگونى كيفى به وجود آمده است كه ماركس اما با استقرار نظام سرمايه
از اين پس، نيروی كار از دو سو آزاد و تبديل به . نامدمى" انباشت اوليه"را آغاز آن
را ى نيروی كار از ابزار توليد آزاد شده و مالک آن آزاد است كه آنيعن. شودكاال مى

به همين صورت ارزش . به صورت كار مزدی به هر كارفرمائى كه خواست، بفروشد
شود و محصوالت كار نيز شكل كااليى به خود مصرف هم تبديل به ارزش مبادله مى

از وی . كند نيز ياد مى٣"تظاهر فرا طبيعى"ها به صورت گيرند كه ماركس از آنمى
كند كه قبًال انباشتى و حق مالكيتى وجود به اين معنى استفاده نمى" انباشت اوليه"مفهوم 

داری است كه البته در نظام سرمايه" انباشت اوليه"جا منظور ماركس اين. نداشته است
گر مزدی به اين ترتيب، كار. كندهای انباشت در گذشته قطع رابطه مىبا انواع روش

شود و گوهر از گوهر خود، يعنى ابزار توليد و محصول كار خود مجزا مى) ی زندهسوژه(
يابد، در حالى كه توليد ديگر نه برای مصرف، بلكه برای نسبت به سوژه استقالل مى

-ريزی و متحقق مىتوليد و جهت تصاحب ارزش اضافى و كسب سود سرمايه برنامه

 ديگر نه ارضاع نيازهای اجتماعى، بلكه قانون ارزش است مصداق توفيق اقتصادی. شود

                                                 
١ Gegenständliche Natur  
٢ Gegenständliche Welt 
٣ Übernatürliche Erscheinung, vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I … ebd., S. ٦٢  



 ٧٧ 

قانون تنظيم و "نامد و از آن به عنوان مى" زمان كار اجتماعًا الزم"را كه ماركس آن
ی برای وی قانون ارزش، قانون مقدس جامعه ١.كندنيز ياد مى" بار طبيعتخشونت

ن است و هر كسى را كه ی زميشود كه مانند قدرت جاذبهبورژوايى نيز محسوب مى
  :كشدبنا بر آن رفتار نكند، به اين شرح به زير مى

طلبد كه يک ارزش مى] يا آن زمانى را[زمان كار اجتماعًا الزم آن زمان كار است »
ی ميانگين اجتماعى از مصرف با شرايط توليد معمول و اجتماعى موجود و با درجه

  ٢«.كندمهارت و شدت كار منعكس مى

جا ديگر نه با كار مشخص، بلكه با كار مجرد مواجه هستيم كه نزد ماركس گوهر ما اين
جا محصول كار ديگر نه ارزش مصرف، بلكه ارزش مبادله اين. شودارزش محسوب مى

گيرد، در حالى كه مقدار ارزش نيز از طريق قانون است كه شكل كاال به خود مى
شود، به بيان ديگر، هر چه توليد يک  مىمعين" زمان كار اجتماعًا الزم"ارزش، يعنى 

بيشتری نياز داشته باشد، به همان اندازه نيز مقدار " زمان كار اجتماعًا الزم"كاال به 
  .ارزش آن بيشتر است

گوهر "جا با مضمون مفاهيم كند، ما تا اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
است كه ماركس به " شكل ارزش"م نقد آشنا شديم و سرانجا" مقدار ارزش"و " ارزش

نزد وی ارزش مصرف هيچ چيز اسرارآميزی با خود ندارد، زيرا محصول . پردازدآن مى
ارزش (است، در حالى كه شكل كاالئى آن " يافتهكار موضوعيت"ساده و محسوس 

و " حسى و فراحسى"گيرد، به خود مى" خوی روحانى"و " ذكاوت متافيزيكى) "مبادله
-شود كه جهت درک آن بايد به نقد جهان مهمحسوب مى" جادو و معجزه "محصول

را راند كه آنارتباط از يک سؤ تفاهم نيز سخن مى ماركس در اين ٣.آلود دينى رفت
به اين صورت كه كاال محصول تبادل مادی نيروی كار مزدی . نامدانگاری كاال مىبت

جا كه اما از آن. شودرزش محسوب مىبا طبيعت است و از اين رو، كار مجرد گوهر ا
داری، نيروی كار مزدی از گوهر خود، يعنى از ابزار تحت روش مدرن توليد سرمايه

                                                 
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 
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گردد، در نتيجه كاال در بازار كامًال مستقل و قابل مقايسه و توليد و كاال مجزا مى
. دكنآيد و انگاری كه خواص طبيعى خود را به ناظر منعكس مىتعويض به نظر مى

شود كه كارگران مزدی نيز به محصول كار خود مانند يک انگاری كاال حتا باعث مىبت
انگاری جهت نقد نقش پول در  ماركس از مفهوم بت١.چيز خارج از خودشان بنگرند

جا از گوهر واقعى برد، زيرا بنا بر تحليل وی پول اينداری نيز سود مىنظام سرمايه
  :ل و به شرح زير تبديل به سوژه شده استخود، يعنى طال و نقره مستق

در پول قيمت متحقق شده است و آن گوهر خود ثروت است، هم در تجريد آن (...) »
- ارزش مبادله گوهر پول را مى. اشاش و هم در كليتاز روش موجوديت به خصوص

- چنين شكل جسميتبنابراين پول از طرف ديگر، هم. سازد و ارزش مبادله ثروت است

. شودها حاصل مىی ثروت در برابر تمامى گوهرهای به خصوص است كه از آنتهياف
بنابراين از يک سو، اگر پول برای خود در نظر گرفته شود، شكل و محتوای ثروت در 

ها شكل كلى از پول يكسان اند، از سوی ديگر، پول بر خالف تمامى كاالها در برابر آن
اگر پول بنا بر اولين . سازندرا مىها گوهر آنژگىثروت است، در حالى كه كليت اين وي

ی كلى و مادی خود نمايندههای ديگر تعيين خود ثروت است، اين چنين بنا بر تعيين
. اين كليت در خود پول به صورت مظهر معرف كاالها وجود دارد.  استهاهمان

از همان اول در ) ارزش مبادله هم به صورت كليت و هم تجريد] يعنى([بنابراين ثروت 
پيوند با تمامى كاالهای ديگر وجود دارد، به صورت انفرادی در طال يا نقره و به صورت 

  ٢«.بنابراين پول، خدا در ميان كاالها است. يک موضوع تكى و در دسترس

-جا با اشكال متنوع ارزش آشنا مىكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

در حالى كه ارزش مبادله، گوهر . آيندبه وجود مى" حركت واقعى"شويم كه در يک 
چنين به عنوان ابزار پول هم. شودپول است، اما خود پول هم گوهر ثروت محسوب مى

  . ی كلى و جهانشمول جهان كاالها، يعنى خدای كاالها استچرخش، نماينده

                                                 
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 
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زش مصرف و ارزش شود و كاال ارها، خود پول نيز كاال محسوب مىافزون بر اين
ی ارزش است، يعنى پول گوهر ارزش مصرف پول، توان آن برای ذخيره. مبادله دارد

ی پول، قيمت آن، شود، در حالى كه ارزش مبادلهثروت و ابزار چرخش محسوب مى
وری پول اين است كه آن بايد تبديل به اما تنها شرط بهره. ی مالى استيعنى بهره

شود كه در بازار يک كاالی به  زمانى به سرمايه تبديل مىسرمايه شود و پول تنها
خصوص را جهت ارزش افزايى ارزش بيابد و آن هم شكل كااليى نيروی كار، يعنى كار 

ی نيروی كار بنا بر توان توليد و توازن قوای به اين ترتيب، ارزش مبادله. مزدی است
كند، در حالى كه يافت مىشود كه همان كارمزد است كه كارگر درطبقاتى معين مى

شود كه به صورت تنها كاالی ممكنه منجر ارزش مصرف نيروی كار در اين خالصه مى
به اين ترتيب، سود سرمايه به صورت كار اضافى . گرددبه ارزش افزايى سرمايه مى

شود و از اين پرداخت نشده از كارگران مزدی سلب مالكيت و به سرمايه الحاق مى
جا كه اين از آن. شودنزد ماركس سرمايه، گوهر كار مزدی محسوب مىبابت است كه 

شوند، در نتيجه انگاری پوشيده مىمناسبات واقعى و متضاد طبقاتى از طريق اشكال بت
كارگران مزدی نيز به دليل ازخودبيگانگى و در فقدان خودآگاهى به حق مالكيت 

دهند و تنها تحت اين ن مىخصوصى، قانون ارزش و بردگى خود در روند توليد ت
آيد و به صورت كار مرده بر كار زنده شرايط است كه سرمايه به شكل سوژه در مى

ی سوژه"، "ی فعالسوژه"ماركس در اين ارتباط از سرمايه به عنوان . راندحكم مى
كند كه بر نقش سوبژكتيو آن انگشت  نيز ياد مى١"يافتهی شخصيتسرمايه"و " خودكار
به اين صورت كه سرمايه تمامى مايحتاج مادی، خدمات اجتماعى و ابتكارات و . بگذارد

كند و از اين طريق، هنرهای فردی را تبديل به كاال و موضوع ارزش افزايى ارزش مى
-نه تنها تمامى مناسبات توليد، بلكه شرايط بازتوليد اجتماعى را نيز تابع قوانين خود مى

ی ذاتى خود تبديل به يک رابطه بنا بر تمايل درونبه اين ترتيب، سرمايه. سازد
ی آگاه در آمده و انگاری كه گوهر خود،  كه به صورت سوژه٢شوداجتماعى و مسلط مى

. كندرا مديريت و استثمار مىآورد و آنيعنى نيروی كار مزدی را به حركت در مى

                                                 
١ Aktives Subjekt, automatisches Subjekt, personifizirtes Kapital  
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٤٣١ 
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 نيز سخن ١"ز شدههای چييافته و انسانچيزهای شخصيت"ماركس در اين ارتباط از 
به اين . ی بورژوايى تأكيد كندراند كه بر جابجايى سوژه با ابژه در جهان وارونهمى

 و ماركس نيز مفهوم سرمايه را به صورت آيدبه وجود مى" حركت واقعى"ترتيب، يک 
كه به دليل تضادهای  ٢كندمتكامل مى" حركت واقعى"يک بازتاب ديالكتيكى از همين 

  :  آورداش را نيز به وجود مىد و به شرح زير قوای آنتاگونستىذاتى خودرون

سرمايه بنا به پيروی از مفهوم خود پول است، اما پولى كه نه ديگر در شكل طال و »
چنين نه ديگر به صورت پول در برابر چرخش وجود دارد، بلكه در شكل نقره و هم

تواند يک تضاد ا ارزش مصرفى كه مىرو، تنهاز اين . (...) تمامى گوهرها، يعنى كاالها
   ٣«.نسبت به سرمايه بسازد، كار و البته كار خالق ارزش، يعنى كار مولد است

- جا بر اين نكته انگشت مىكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

. گيردگذارد كه كار مولد يک كاالی به خصوص است كه در تضاد با سرمايه قرار مى
به بيان . كندنظور ماركس از كار مولد آن نيروی كاری است كه سرمايه توليد مىم

ديگر، از منظر قانون ارزش تعيين كننده نيست كه محصوالت نيروی كار مادی، 
  ٤.خدماتى و يا هنری باشند

گيرد، زيرا محصول نزد ماركس كار مولد از اين بابت در تضاد با سرمايه قرار مى
راند ی زنده نيز سخن مىوی در اين ارتباط از سوژه. وحى انسان استفعاليت بدنى و ر

به اين معنى كه . ی گوهر خود، يعنى ابزار توليد و سرمايه در آمده استكه به سلطه
ی يعنى كارگران مزدی در حوزه. انسان بر خالف كاالهای ديگر داری قوای حسى است

-ی توليد، شدت كار و سلطهه و در حوزهتوزيع، تقسيم نابرابر ثروت اجتماعى را مشاهد

ها جا كه آگاهى آنكنند و از آنآالت و مديريت غير را بر خود احساس مىی ماشين

                                                 
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 
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-كند، در نتيجه به نقد آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى جامعهشان رشد مىاز هستى

ما . وندشداری فعال مىی بورژوايى روی آورده و جهت دگرگونى انقالبى نظام سرمايه
جا با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم كه از منظر ماركس و به شرح زير اين

  :شودی كسب خودآگاهى كارگران محسوب مىحوزه

كنند ـ از شرايط ابژكتيو كار در برابر توان كار زنده، موجوديت سوبژكتيو كسب مى»
گيرد، مواد كار به كار مىموادی را كه توان (...) آيد دار به وجود مىسرمايه، سرمايه

 است، كار وی تنها به صورت چيز جانبى بيگانه است، به همين منوال ابزار، ابزار بيگانه
 تعلق ندارد، متحقق به ویآيد و از اين رو در چيزی كه ها به نظر مىبه جای گوهر آن

. آيد مى در برابر توان كار زنده به نظربيگانهآری، خود كار زنده به صورت . گرددمى
شناخت محصوالت به صورت توليدات شخص خود و تشخيص جدايى از شرايط (...) 

العاده است، حتا ی اجباری غير قابل قبول ـ يک آگاهى فوقتحقق وی به صورت شيوه
چنين بيشتر سقوط آن مانند ی توليد كه بر آن سرمايه آرام گرفته و هممحصول شيوه

   ١«.د در تملک شخص سومى باشدتوانوی نمىآگاهى برده است كه 

جا دنبال كرده است، ماركس از ديالكتيک گوهر و ی نقاد تا اينگونه كه خوانندههمان
آليستى دارد و تنها يک حركت ناب فكری است، سوژه نزد هگل كه يک شكل ايده

ی فعال و چنين به نقش سرمايه به صورت يک سوژهوی هم. كنداسرارزدايى مى
ی در حالى كه سلطه. بردی مسلط اجتماعى تبديل شده، پى مىه يک رابطهخودكار كه ب

- ی بورژوايى از طريق فلسفه و اقتصاد سياسى توجيه مىسرمايه و شكل كاالئى جامعه

شود، ماركس با استناد به ديالكتيک گوهر و سوژه به نقد اين اشكال ايدئولوژيک روی 
به بيان . دهدى كارگران مزدی را قرار مىها موضوع خودآگاهآورد و در برابر آنمى

شود كه گوهر خود، يعنى ی زنده قادر مىديگر، تنها از طريق خودآگاهى است كه سوژه
شود ی توليد و توزيع برطرف مىاز اين پس، تضاد در حوزه. سرمايه را از آن خود سازد

آيند و قلمرو و با فراروی مثبت از شكل كاالئى جامعه، وحدت و آشتى به وجود مى
  ٢.شودآزادی متشكل مى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …. ebd., S. ٣٦٦ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: 
MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٢٨  
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ی راند به معنى فراروی طبقهالعاده كه ماركس از آن سخن مىبنابراين اين آگاهى فوق
به اين صورت كه كارگران . ی بورژوايى استكارگر از آگاهى و اشكال ساختاری جامعه

يس نبرد نبايد استقرار نظام پارلمانى را به صورت تحقق آزادی خود بفهمند، پراكس
ی تساوی حقوق را نبايد طبقاتى را نبايد محدود به تحقق اهداف صنفى كنند، مسئله

ی اقتصاد بسط دهند، نظام را به حوزهی سياست كنند و بايد آنمحدود به حوزه
داری را نبايد حسن ختام تاريخ بشر بپندارند و شرط رهايى خود را نه در رشد سرمايه

به بيان ديگر، پرولتاريا بايد از . ک انقالب اجتماعى بيابندنيروهای مولد، بلكه در ي
ی خودكرده فراروی كند و به قوای های كذب، خودفريبى، ازخودبيگانگى و تفرقهآگاهى
را با كسب خودآگاهى و در پراكسيس نبرد ی خود متكى شود و آنی طبقهبالقوه

  .طبقاتى بالفعل سازد

كسى آن به معنى آگاهى تئوريک و پراكسيس معنى مفهوم پراكسيس در مضمون مار
را به بهترين شود، ماركس آنآن چيزی كه مربوط به آگاهى تئوريک مى. سياسى است

به اين صورت كه وی از طريق نقد . مهيا كرده است" سرمايه"وجه ممكنه از طريق 
 تئوری ی كليت، يعنى نقد ديالكتيگ گوهر با سوژه نزد هگل، يکكنندهذاتى و نفىدرون

گرا را جهت ترويج خودآگاهى كارگران و فعاليت آگاه پرولتاريا متكامل انتقادی و علم
شود، اما آن چيزی كه مربوط به پراكسيس سياسى جنبش كمونيستى مى. كرده است

های موجود در شود كه تمامى جرياناين فاجعه از اين ناشى مى. واقعًا فاجعه بار است
جا منظور انتقاد من اين. كنند انگلس متأخر و لنين فعاليت مىپرتو افكار غير ماركسى

ها و احزاب به اصطالح پيشرو ماركسيست ـ لنينيست هستند كه انواع و اقصام سازمان
-داری دولتى، رشد نيروهای مولد، راه رشد غير سرمايهتشكيل سرمايه: اهدافى مانند

ورژوازی و استقرار يک نظام خلقى را داری، مبارزه با امپرياليسم، ائتالف سياسى با ب
گيرد و از جا كه فعاليت سياسى در پرتو آگاهى تئوريک شكل مىاز آن. كننددنبال مى

ی بورژوايى جامعه" حركت واقعى"جا كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم نسبت به آن
ونى نيز و پراكسيس نبرد طبقاتى به بى اعتنا است، در نتيجه علت و معلول بحران كن

ی جنبش كارگری ها مصادرهشوند، زيرا تنها هدف آنها محسوب مىخود اين جريان
  . جهت تحقق اهداف سازمانى و حزبى است
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  : نتيجه

شود كه انگلس در آثار متافيزيكى مى" ماترياليسم"موضوع نقد اين مقاله مربوط به آن 
م با استناد به آن متكامل متأخر خود بنيان گذاشته و ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيس

جا موضوع رهايى انسان نه به خودآگاهى پرولتاريا، بلكه به يک چيز اين. شده است
شود كه انگاری مجری رشد خارج از آن، يعنى به حزب لنينيستى نسبت داده مى

به اين ترتيب، . به سوی سوسياليسم است" حركت ماده"نيروهای مولد جهت تشديد 
) گوهر(ها شود و با جابجايى سوژه با ابژه محصول فعاليت انسان مىحزب جايگزين طبقه

ی اين نوع از پراكسيس سياسى همان تجربياتى هستند نتيجه. شودفرما مىها حكمبر آن
  .  كه بشريت از نظام استالينيستى در شوروی به خاطر دارد

چنين ديدگاهى را گونه كه در اين مقاله مستدل و مستند شد، ماركس اصوًال يک همان
اگر وی همواره بر خودآگاهى . نسبت به رهايى انسان و تشكيل قلمرو آزادی نداشت

ی طبقاتى را تنها كند، به اين دليل است كه وی رهايى از جامعهپرولتاريا تأكيد مى
حزب "به بيان ديگر، اگر ماركس نقش . شماردحاصل فعاليت آگاه خود كارگران مى

ی كارگر مطرح ی بورژوايى و رهايى طبقهجامعه" حركت واقعى"را در " پيشرو پرولتاريا
نكرده است، به اين دليل بوده كه اين نمونه از فعاليت سياسى را خارج از پراكسيس 

. شمرده استنبرد طبقاتى و در نتيجه برای جنبش كمونيستى مضر و مخرب مى
 جای معطوف شدن به اين بنابراين پيشنهاد من به فعاالن جنبش چپ اين است كه به

های قالبى، معطوف به حركت واقعى و پراكسيس نبرد رهبران خودخوانده و لنين
طبقاتى شوند، زيرا فقط از طريق خودآگاهى پرولتاريا است كه انقالب اجتماعى صورت 

ما مصداق اين موضوع را به صورت . آوردگيرد و سوسياليسم را به وجود مىمى
  . كنيمی در همه جا و از جمله در ايران به خوبى مشاهده مىتمايالت جنبش كارگر
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ی دولتى و كار مزدی ـ نقدی بر اقتصاد قانون ارزش، سرمايه
  ١سياسى بلشويسم

  
-بدون ترديد مى.  ميالدی مصادف با صدمين سالگرد انقالب اكتبر است٢٠١٧سال 

ی تاريخ قرن گذشته ياد كرد كه نه تنها ترين واقعه به عنوان باشكوهتوان از اين انقالب
تمامى جوانب سياسى، اقتصادی، فلسفى، هنری و نظامى را در سطح جهان تحت تأثير 

های ملى ی امپرياليسم را نيز برای جنبشانداز رهايى از سلطهخود قرار داد، بلكه چشم
ای و آن هم با چنين دست نين واقعهپيداست كه يک چ. طلبانه گشودو استقالل

توان به در اين ارتباط مى. های متفاوتى را نيز به بار آوردآوردهای جهانشمول، تحليل
طيف اول شامل مخالفان . ديگر متمايز كردصورت كلى سه طيف متفاوت را  از يک

كار به ههای ليبرال و محافظها از جريانشود كه اغلب آنگرای انقالب اكتبر مىراست
 انقالب سوسياليستى اصوًال منجر به فاجعه و هرج و هابرای اين جريان. روندشمار مى

داری از اين منظر، نظام سرمايه. شودمرج اجتماعى و تشكيل نظام توتاليتاريستى مى
شود كه همراه با متناسب با روابط آزاد اجتماعى و اهداف فردی محسوب مى

- ی مدنى را نيز تضمين مىها و تشكيل جامعهری حقوقى انساندموكراسى پارلمانى، براب

های ها از طريق انواع تئوری توتاليتاريسم و مكتبی نظری اين جريانپشتوانه. سازد
  .  شوداقتصادی ارتجاعى و از جمله مكتب شيكاگو تأمين مى

ب اكتبر را  نه تنها انقالهااين جريان. شودطيف دوم شامل هواداران انقالب اكتبر مى
را برای شرايط موجود نيز برداری از آنشمارند، بلكه نمونهی كامًال موفق مىيک واقعه

های لنينيست، استالينيست، از جمله بايد از جريان. دانندكامًال منطقى و درست مى
تروتسكيست و مائوئيست ياد كرد كه شرط توفيق انقالب سوسياليستى را تنها در 
                                                 

های پژوهش جنبش"كه از طريق " صدمين سالگرد انقالب اكتبر"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١
  .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١٧ سپتامبر ٣ در تاريخ" اجتماعى ايران
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طرح . يابندی ضد امپرياليستى مىو در مبارزه" رو پرولتارياحزب پيش"تشكيل 
-ها و فرمانها سانتراليسم دموكراتيک نام دارد كه البته پيروی از تصميمتشكيالتى آن

طرح اقتصاد . دهدی مركزی را در دستور فعاليت سياسى خود قرار مىهای كميته
راه "برنامه است كه البته با مفهوم داری دولتى و اقتصاد با ها تشكيل سرمايهسياسى آن

ها با تجربيات انقالب اكتبر ی اين جريانرابطه. شودتوجيه مى" داریرشد غير سرمايه
های تروتسكيست تمامى فجايع انسانى در در حالى كه جريان. بسيار متنوع است

كنند و آب پاكى را روی دست شوروی را با ضد انقالب استالينيستى توجيه مى
های استالينيست و مائوئيست، دوران بعد از ريزند، جريانتسكى و فراكسيون وی مىترو

استالين را با مفهوم رويزيونيسم محكوم كرده و مصادف با تشكيل سوسيال ـ امپرياليسم 
را " اپوزيسيون چپ"گفتمان " اردوگاه سوسياليستى"اين طيف تا فروپاشى . شمارندمى

 زيرا از يک طرف، دستگاه ايدئولوژيک شوروی بود كه در داد،تحت تأثير خود قرار مى
ها را معين كرده و نظريات هوادارن خود را سامان ها سمت و سوی گفتمانتمامى رشته

داد و از طرف ديگر، موجوديت ابژكتيو يک نظم دو قطبى در جهان معاصر بود كه مى
ا برای كشورهای جهان سوم در برابر اقتدار امپراليسم، ظاهرًا يک آلترناتيو سياسى ر

  . كردعرضه مى

ها اصوًال انقالب اين جريان. شودگرای انقالب اكتبر مىطيف سوم شامل منتقدان چپ
دهى ها، نوع سازمانموضوع نقد آن. كنندسوسياليستى و اهداف انقالب اكتبر را نفى نمى

م در شوروی به حزبى و آن ابزاری است كه پس از انقالب اكتبر جهت تحقق سوسياليس
از جمله بايد از روزا لوكزامبورگ، آنتونيو گرامشى، جورج لوكاچ، . كار گرفته شدند

كارل كرش، آنتون پانئكوک و هربرت گورتر ياد كرد كه از اولين منتقدان جدی 
در حالى كه اين طيف در دوران . شوندپراكسيس سياسى بلشويسم محسوب مى

برد و فعاليت ی وقايع سياسى به سر مىر حاشيهموجوديت جهان دو قطبى، ظاهرًا د
كرد، اما هم اكنون به طور مسلط، گفتمان انتقادی خود را به كار تئوريک خالصه مى

های انتقادی در ارتباط با انقالب اكتبر زياد البته بحث. كند راديكال را معين مىچپ
- شوروی وارد مىهای متفاوت به پراكسيس سياسى حزب كمونيستهستند و از جنبه

ی ای نشده است، رابطهآيند، اما آن موضوعى كه تا كنون به آن توجه قابل مالحظه
  . ماركس با اقتصادی سياسى بلشويسم است" سرمايه"كتاب 
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را " سرمايه"ای شود كه ماركس با كدام روش و با چه انگيزهجا پرسش طرح مىاين
 متحمل شد كه محصول آن نظام ضد مدون كرد و اين كتاب در روسيه چه سرنوشى را

ی به خصوص تاريخى در اوضاع انسانى استالينيستى بود؟ آيا انقالب اكتبر يک واقعه
توان از تجربيات آن جهت كه مىسياسى و اقتصادی اوايل قرن گذشته است و يا اين

  برداری كرد؟  انقالب اجتماعى در ايران نمونه

گيرد، زيرا انقالب بر اصوًال مورد پرسش قرار نمىجا وقوع انقالب اكتپيداست كه اين
يعنى . شودی حقوق طبيعى مستدل مىی حق و با رجوع به فلسفهمربوط به فلسفه

ها حق انتقاد، اعتراض و مقاومت زمانى كه حق حيات انسان با خطر مواجه است، انسان
مسكن، امنيت، به بيان ديگر، كسى كه فاقد درآمد، . و در نهايت حق انقالب دارند

بهداشت، آب آشاميدنى و امكان تحصيل است و دسترسى به هنر، فرهنگ، تمدن و 
ی محصوالت كار خود، آزادی ندارد، كسى كه در بردگى كار مزدی است و به سلطه

يعنى سرمايه و ابزار توليد در آمده است، كسى كه حق حياتش از طريق بروز جنگ و 
ی طبقاتى را متحمل روزی جامعه شده است و سيهنابودی محيط زيست با خطر مواجه

البته دفاع از حق انقالب يک موضع . شود، پيداست كه حق مقاومت و انقالب داردمى
بسيار راديكال نيست كه برای استدالل آن بايد بالفاصله به مانيفست كمونيستى رجوع 

، اعتراض و برای نمونه قوانين اساسى كشورهای مدرن بورژوايى حق انتقاد. كرد
به اين . شناسدمقاومت و قانون اساسى آمريكا حتا حق انقالب را هم به رسميت مى

ی فلسفى و تاريخى است و تمامى كشورهای مدرن نيز از دليل كه دولت يک پديده
- ، آن"انقالب فعال"اند كه يا به صورت های بورژوايى به وجود آمدهدرون همين انقالب

انقالب "اند و يا به صورت كا در تاريخ خود تجربه كردهطوری كه فرانسه و آمري
وی در اين ارتباط . اندكند، متحقق شدهطوری كه گرامشى بر آن تأكيد مى، آن"منفعل

كند كه به معنى فعاليت منطقى دولت جهت نيز استفاده مى" ترانسفورميسم"از مفهوم 
 انقالب پرولتری ممانعت است كه از يک" اوضاع جديد"به " اوضاع موجود"دگرديسى 

دگرديسى كل نظام است كه جهت حفظ " انقالب منفعل"جا منظور گرامشى از اين. كند
گيرد از اين پس، دولت يک شكل هژمونيک به خود مى. شودمناسبات طبقاتى اعمال مى
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ی نامد، زيرا هژمونى از بطن جامعهمى" ی اجباروار به وسيلهتوافق زره"را كه وی آن
   ١.كندی نبرد طبقاتى و محصول توافق اجتماعى رشد مىى به عنوان حوزهمدن

كند، بدون ترديد در حفظ و تداوم اوضاع بنابراين كسى كه با حق انقالب مخالفت مى
. شودموجود منفعت فردی و طبقاتى دارد و در واقعيت ضد انقالب محسوب مى

ذاتى يک حركت ل درونماركس هم مشخصًا  بررسى عوام" سرمايه"موضوع كتاب 
ی بورژوايى است كه از طريق نقد اقتصاد سياسى عريان انتقادی و انقالبى در جامعه

ی كند كه هستهنيز استفاده مى" حركت واقعى"وی در اين ارتباط از مفهوم . گرددمى
-از بطن تضادهای درون" حركت واقعى"جا كه اين  از آن٢.منطقى آن ديالكتيک است

كند و بررسى و نقد داری رشد مىای مولد با مناسبات توليد در نظام سرمايهذاتى نيروه
گرا و ايستا غير ممكن است، در نتيجه پيداست كه آن از طريق يک متدولوژی تجربه

خود متدولوژی نيز بايد در حركت باشد كه واقعيت مشخص و ابژكتيو را به صورت 
اين . ی بورژوايى بازتاب دهدعهيک تئوری مجرد از ميانگين مناسبات مسلط جام

را متكامل " سرمايه"متدولوژی، ديالكتيک است كه ماركس با استفاده از آن، مفهوم 
 ٣.راندسخن مى" متد ديالكتيكى من"كند و تنها از اين بابت است كه وی از مى

البته تا اواسط قرن گذشته هنوز به درستى روشن نبود كه ديالكتيک هگلى چه نقشى را 
ی ماركس به انگلس از طوری كه از يک نامهآن. بازی كرده است" سرمايه" تدوين در

به صورت " گروندريسه"شود، وی در دوران تدوين  ميالدی معلوم مى١٨٥٨ژانويه 
خواهد كه چند زند و مىهگل را ورق مى" علم منطق"دوباره كتاب " سرمايه"طرح خام 
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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. 
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اسرارآميز هگل را برای درک انسان معمولى ی آن بنويسد و منطق صفحه نيز درباره
آيد، وی اقدام به ی ماركس بر مىجايى كه از آثار منتشر شده اما تا آن١.ساده سازد

اين كوتاهى منجر به تفسيرهای متفاوتى از نقش ديالكتيک در تدوين كند و اين كار نمى
آرتور ياد كرد كه ی كريستوفر جى از جمله بايد از مغلطه. شده است" سرمايه"كتاب 

را " سرمايه"وی نقش ديالكتيک هگل در . معروف است" ماركسيست هگلى"به عنوان 
كه انگاری ماركس با استناد به منطق هگل مفاهيم كند به اين صورت طرح مى

ديالكتيكى را متكامل كرده و انگاری كه ديالكتيک ماركس يک ديالكتيک مفهومى است 
 در حالى كه مشخصًا عكس اين ٢كند،سروی آن متكامل مىكه مفهوم را از پيشروی و پ

ی بورژوايى را به صورت يک به اين معنى كه هگل منطق جامعه. نظريه درست است
متكامل كرده كه البته به دليل جابجايى سوژه " اوضاع مطلوب"آليستى از ی ايدهفلسفه

ما . و جنجالى شده استبا ابژه و آپريوريسم منجر به يک سيستم از ذهنيت اسرارآميز 
يابيم كه وی بر ماركس مى" های فلسفى ـ اقتصادیجزوه"مصداق اين موضوع را در 

آليستى هگل بر موضع اقتصاد مدرن ملى ی ايدهكند كه فلسفهاين نكته تأكيد مى
 از جمله بايد از تحقيقات يكى از كارشناسان معتبر آثار هگل و ماركس ٣.ايستاده است
آليستى هگل با نقد اقتصاد ی ايدهباخ ياد كرد كه بر تفاوت فلسفهت شندلبه نام هربر

  : كندسياسى ماركس به شرح زير تأكيد مى

تجريد حق (...) كشد، آليسم به پيش مىنوع مالكيت كه هگل جهت تشريح ايده»
منتها از طريق اين تشريح چيزها دوباره از همين مناسبت . (...) شخصى بورژوايى است

چنين در هم. نفسه اموال روح عمومى هستندها فىشوند، زيرا آنلكيت مرخص نمىما
حق مالكيت مجرد هنوز تشريح كامل واقعيت نهادی از دولت ی حق، فلسفهكتاب 

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Briefe, Marx an Engels in Manchester (London, ١٨٥٨ .٠١ .١٦), 
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 ٣ ,١٨٥٨-١٨٥٧ Bände, Frankfurt am Main, Bd. I, S. ١٠ 

  ی فروغ اسدپورديالكتيک جديد و سرمايه، ترجمه(...):  مقايسه، آرتور، كريستوفر جى  ٢
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, 
in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧٤ 
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به راستى مثبت ارزيابى و " ی بورژوايىجامعه"جا كه حق مالكيت در نيست؛ اما از آن
د، در نتيجه دولت هگلى، دولت حق شواز طريق مداخالت خشن دولت حفاظت مى

جا هگل يک تئوريسين بورژوايى است كه مانند تا اين. ماندشخصى بورژوايى باقى مى
چنين بر مفهوم مجرد مالكيت گسترش ماركس، نقدش از آزادی و برابری مجرد را هم

فاده از ها ميان مالكيت بر ابزار توليد و بر ابزار مصرف و استجا تفاوتدهد، در ايننمى
-مالكيت سرمايه] در برابر هگل[گونه ماركس شوند؛ اينپديدار نمى" نيروی كار"كاالی 

كند كه از معين مى] انفرادی كارگران[داری بر ابزار توليد را به صورت نفى مالكيت 
  ١«.ی حق خصوصى بورژوايى تضمين شده استهای اوليهطريق تعيين

" يافتهی آشتىجامعه"و " قلمرو خرد"، "قلمرو عرف"بنابراين زمانى كه هگل از مفاهيم 
را به صورت ی بورژوايى است كه وی منطق آنكند، منظورش همين جامعهاستفاده مى

-از آن. آليستى، يعنى در يک حركت فكری و به صورت آپريور متكامل كرده استايده

، در نتيجه نه از آليستى خود شواهد عينى نداردی ايدهجا كه هگل برای نتايج فلسفه
راند و تنها از موضع يک واقعيت ابژكتيو، بلكه تنها از يک واقعيت سوبژكتيو سخن مى

بنابراين علم منطق . كندآليستى است كه سيستم فلسفى خود را متكامل مىی ايدهنتيجه
حركت "هگل تنها توجيه اسرارآميز و جنجالى منطق بورژوايى است كه البته نسبت به 

از اين منظر، سوژه نسبت به ابژه . اعتنا و مستقل شده استی طبقاتى بىجامعه" واقعى
گيرد و تنها از اين طريق است كه هگل در يک حركت دورانى از تفكر، اولويت مى
- در آغاز اين حركت دورانى مفهوم نامتكامل، بى. كندآليستى را متكامل مىمفاهيم ايده

شود و هگل همواره پر محتواتر و خردمندتر مىمحتوا و غيرواقعى است كه به گمان 
  ٢.رسدانگاری كه در نهايت به كمال و شناخت مى

                                                 
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. 
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ياد كرد كه به نظر هگل بنا به عرف در وجود، يعنى در " آزادی"مفهوم از جمله بايد از 
ی تفكر آزاد به اين معنى كه هر انسانى در حوزه. معمول است) روح عمومى(گوهر 

اما در واقعيت هيچ انسانى كامًال آزاد . خواهد، بينديشدچه را كه مىتواند آناست و مى
نيست، زيرا انسان در زنجبر بردگى و يا بر تخت سلطنت نشسته باشد، متعهد به يک 

بنابراين انسان برای تحقق آزادی خود نياز . سری قوانين و قيد و بندهای اجتماعى است
ظر هگل حق مالكيت خصوصى است كه ی بيرونى دارد و آن هم به نبه يک حوزه

به اين ترتيب، هگل در كتاب . كندانسان در آن آزادی واقعى خود را تجربه مى
" آزادی"در حالى كه . گذاردتفاوت مى" آزادی زنده"و " آزادی"ميان " ی حقفلسفه"

به معنى " آزادی زنده"شود، مى" تفكر آزاد"تنها يک حركت فكری است و محدود به 
جا منظور هگل از خودآگاهى آن آگاهى از حق اين. آزادی انسان خودآگاه استتحقق 

به اين ترتيب، هگل به . يابدمالكيت خصوصى است كه انسان بورژوا به آن دست مى
ی آزاد است كه آن اراده"و " خواهدآزادی، آزادی را مى"كند كه كرات تأكيد مى

   ١."طلبدآزادی اراده را مى

ی الكيت خصوصى نزد هگل به صورت نتايج ابژكتيو آزادی و تحقق ارادهبنابراين حق م
اما بنا بر تجربه، حق مالكيت خصوصى همواره . شودسوبژكتيو انسان آزاد متكامل مى

پرورد، زيرا آن در واقعيت همواره منجر به ذاتى را در خود مىی يک تضاد دروننطفه
جا هگل جهت اين. شودمى" ديگریحق مالكيت "با " حق مالكيت من"تضاد ميان 

" كليت عرفى"و " اعالحضرت مطلق"را كه آن" قرارداد"فراروی از اين تضاد به مفهوم 
ی بورژوايى و به اين صورت كه هگل خانواده، جامعه. شودنامد، متوصل مىنيز مى

گيرد و تضاد بر سر حق مالكيت در های مستقل در نظر مىدولت را به صورت مقوله
به اين ترتيب، خانواده . كندنواده را از طريق قرارداد و قوانين مدنى حل و فصل مىخا

                                                                                                             
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. ١٧٥ ,١٥٣f., ٢٥٦ und  
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution und die Entstehung der 
Geschichte der Theorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١١٢f., ١٦٩ ,١٧٤f.  
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وی سپس تضاد بر سر حق مالكيت در . شودمى) نفى(ی بورژوايى ادغام در جامعه
-بنابراين پس از اين. كندی بورژوايى را از طريق قرارداد و دولت حل و فصل مىجامعه

ها را در دولت نفى  بورژوايى ادغام كرد، هر دوی آنیكه هگل خانواده را در جامعه
جا با يک حركت منطقى از تفكر مواجه هستيم كه به صورت دورانى ما اين. كندمى

به اين معنى كه . شودگردد و منجر به نفى نفى ديالكتيكى و يک اثر مثبت مىمتحقق مى
" آزادی"صورت مفهوم جا به آغاز و پايان اين حركت دورانى يک مفهوم است كه اين

ی بورژوايى در گردد و با ادغام خانواده و جامعهمى" آزادی زنده"پر محتوا و تبديل به 
به بيان ديگر، هگل بر اين . آورديافته را پديد مىی خردمند و آشتىدولت، يک جامعه

رسد كه به اصل حق مالكيت ای به وحدت مىكند كه تنها آن جامعهنكته تأكيد مى
- دهد و تحت تأثير شكل كاال روابط خود را منظم مىصى و قدرت دولتى تن مىخصو

تنها به صورت ايدئولوژی بورژوايى توجيه و " آزادی"جا مفهوم پيداست كه اين. سازد
جا با منطق تضاد نزد هگل مواجه ما تا اين. به اصطالح پر محتوا و خردمند شده است

از آن ) دورانى و آپريور" (تفكر منطقى"از هستيم كه البته وی به صورت يک حركت 
 ١.كندفراروی مى

كند، در فرانكفورت برگزار مى" روح تاريخ"منتها هگل در درسگفتارهايى كه پيرامون 
وی در . شودمى) افكار عمومى(گيرد كه مفهوم تبديل به روح ملت چنين در نظر مىهم

راند و اين ادعا به اين معنى  مىسخن" ما سوژه"به " من سوژه"اين ارتباط از تعميم 
را ) ماهيت(، واقعيت ابژكتيو )شكل(است كه قدرت مفهوم به صورت فعاليت سوبژكتيو 

گرا از آليستى و مثبتو منطق حركت ايده" ی مطلقايده"جا با نقش ما اين. سازدمى
شويم كه يک شكل ايدئولوژيک به خود روند تاريخ در سيستم فلسفى هگل آشنا مى

، اما روند تاريخ به "اوضاع موجود"به اين صورت كه با وجود شرايط نامناسب . گيردمى
 ٢.آوردرا به وجود مى" اوضاع مطلوب"گردد كه ی مثبت سپری مىسوی يک آينده

جا روند تاريخ محصول درجات متفاوتى از خردگرايى و فعاليت آگاه سوژه محسوب اين
به اين معنى كه ايده . كند سوبژكتيو را متكامل مىشود كه از طريق شناخت، واقعيتمى

                                                 
١ Das Logische Denken 
٢ Vgl. Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. ٢٥٦ ,١٣٩, und 
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. ١١٢ ,١٠٨f. 
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قبًال دينى بوده، مفاهيم دينى را متكامل كرده و در نتيجه محصول آن جوامع دينى و 
اكنون ايده به اصطالح فلسفى و دولت آنتيک استبدادی بوده است، در حالى كه هم

ی بورژوايى در پرتو خودبنياد شده، مفاهيم مدرن را متكامل كرده و در نتيجه جامعه
جا با مضمون ما اين. ها به آشتى رسيده و دولت نيز دنيوی و خردمند شده استآن

ی هگل مواجه هستيم كه انگاری روند تاريخ را به سوی يک آينده" روح جهان"مفهوم 
بنابراين ما نزد هگل در جوار منطق تضاد با يک منطق ديگر، . دهدمثبت سمت مى

" تفكر تاريخى"شويم كه به صورت يک حركت از يخ نيز آشنا مىيعنى با منطق تار
   ١.كندحاكميت بورژوايى را توجيه مى) ممتد و آپريور(

به بيان ديگر، علم منطق هگل از دو منطق، يعنى از منطق تضاد و منطق تاريخ گزارش 
دهد و تا اواسط قرن گذشته به درستى روشن نبود كه ماركس از علم منطق هگل مى
راند و ی منطقى ديالكتيک سخن مىگونه بهرمند شده است؟ زمانى كه وی از هستهچ

تفكر " آيا منظور ماركس ٢خواند،ی تمامى ديالكتيک مىديالكتيک هگل را سرچشمه
آليستى هگل است؟ سرانجام در ی ايدهدر سيستم فلسفه" تفكر تاريخى"و يا " منطقى
سرشناس به نام رومن روسدولسكى به يک پژوهان  ميالدی يكى از ماركس١٩٤٨سال 

ی مبدأ درباره"دست يافت و با استناد به آن كتاب سه جلدی " گروندريسه"نسخه از 
را مدون كرد كه يكى از مسائل آن به شرح زير بررسى " ی ماركستاريخى سرمايه

  :است" سرمايه"نقش منطق هگل در كتاب 

-آورد، به شرح زير آغاز مىبه ياد مىرا " هگلى"بخش سود و بهره كه بسيار تكست »

به ) "كه دوران كامل خود را به پايان رسانديعنى پس از اين" (سرمايه هم اكنون"شود؛ 
نه تنها خود را به صورت ارزش ... صورت وحدت توليد و دوران معين شد، 

از . چنين به صورت ارزش متعين متحقق كردبازتوليدشده و بنابراين تكراری، بلكه و هم
طريق جذب زمان كار زنده در خود، از يک طرف و دوران كه به خود حركتش تعلق 

به ] يعنى[شود، يعنى در آن حركت تبادل به صورت حركت خودش معين مى(دارد 

                                                 
١ Das historische Denken 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٦٢٣, Fn. ٤١ 
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كه در نسبت خود به خويشتن به ) يافتهذاتى از كار موضوعيتصورت روند درون
   ١« (...).كندصورت ارزش جديد، يعنى مولد ارزش رفتار مى

كند، ما نزد ماركس با همان منطق تضاد كه ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
- يک شكل دورانى دارد و هگل در يک حركت منطقى از تفكر، ظاهرًا از آن فراروی مى

در حالى كه هگل حق مالكيت خصوصى را در حركت دورانى . شويمكند، مواجه مى
كند، ماركس از منطق بورژوايى هگل توحيه مى" ی زندهآزاد"تفكر و از طريق مفهوم 

به اين . سازدی واقعى آن استوار مىپای وی را بر پايهاسرارزدايى كرده و ديالكتيک كله
آليستى هگل برای تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ی ايدهی منطقى فلسفهترتيب، هسته

دار به صورت ه سرمايهبه اين عبارت ك. گرددديالكتيكى نزد ماركس شكوفا مى
-ی فعال، يعنى با اراده و آگاهى به توليد كاال روی مىيافته و سوژهی شخصيتسرمايه

دهى شده است، به سوی آورد و جامعه را كه بر اساس توليد ارزش مصرف سازمان
توليد كاال بنا بر قانون ارزش، يعنى  ٢.سازددگرگون مى) شكل كاال(توليد ارزش مبادله 

شود، زيرا رقابت كاالها در بازار ريزی و متحقق مىبرنامه"  كار اجتماعًا الزمزمان"
در مسير توليد كاال  البته ٣.كنددار تحميل مىميانگين شرايط معمول توليد را بر سرمايه

دار بايد در بازار كااليى را بيابد كه مصرف آن نام دارد، سرمايه" پول ـ كاال ـ پول"كه 
شود و آن هم نيروی كار مزدی است كه از ابزار فزايى سرمايه مىمنجر به ارزش ا

جا ارزش  اين٤.كندرا ظاهرًا آزادانه به بازار كار عرضه مىتوليد آزاد شده و مالكش آن
افزوده به سرمايه محصول كار اضافى پرداخت نشده، يعنى استثمار نيروی كار و نفى 

با نقد منطق دورانى بورژوايى " سرمايه" در بنابراين ما. مالكيت انفرادی كارگران است
. شويمشمارد، آشنا مىمى" آزادی زنده"را برابر با از حق مالكيت خصوصى كه هگل آن

آغاز اين حركت دورانى كاال، يعنى ارزش مبادله و پايان آن سرمايه، يعنى ارزش 
نيست، " هآزادی زند"ی از اين منظر، حق مالكيت خصوصى ديگر نشانه. افزوده است

                                                 
١ Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte ... ebd., Bd. II, S. ٤٣٢ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf 
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٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٥٣ 
٤ Vgl. Ebd., S. ٧٤٢ 
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-بلكه محصول سلب حق مالكيت انفرادی و سلب آزادی كارگران مزدی محسوب مى

   ١.شود

جا نزد ماركس با يک مدل مجرد، يعنى حركت سرمايه و كاالی منفرد سر و ما تا اين
كار داريم كه البته به غير از روند توليد، روند دوران، يعنى تبادل كاال با پول را نيز در 

سپس ماركس از اين مدل مجرد به سوی واقعيت مشخص، يعنى حركت . گيردبر مى
كند كه البته به تعريف وی يک ساختار بسيار كليت سرمايه و جهان كاالها صعود مى

داليل پيچيدگى و تنوع واقعيت مشخص فقط محدود به انواع . پيچيده و متنوع دارد
شود، ت و بازار جهانى نمىهای توليد، منابع درآمد متنوع، وجود كاالهای متفاوروش

به بيان ديگر، نيروی . گيردبلكه و به خصوص شكل كاالئى نيروی كار را نيز در بر مى
كار مزدی يک كاالی مخصوص است، زيرا محصول فعاليت بدنى و روحى مالک آن 

ی نيروی كار خود مواجه هستيم جا با انسان به عنوان فروشندهما اين. شودمحسوب مى
برای " ی زندهسوژه"نيز جهت تأكيد بر قوای حسى كارگران مزدی از مفهوم و ماركس 

  ٢.كندها استفاده مىآن

به اين صورت كه نيروی كار در روند توليد و در تبادل مادی با طبيعت محصول كار 
كند و تحت تأثير آن نيز در جامعه خود را به صورت يک موضوع به جامعه عرضه مى

شود و ای نمونه اگر انسان ميز و صندلى بسازد، تبديل به نجار مىبر. يابدموضوعيت مى
از . ها شود، نقش پزشک و پرستار را در جامعه به عهده دارداگر مسبب سالمتى انسان

كند و بر اين نكته استفاده مى" يافتهانسان موضوعيت"اين بابت، ماركس از مفهوم 
خويش " یيافتهكار موضوعيت"ول گذارد كه انسان خالق خود، يعنى محصانگشت مى

    ٣.است

داری و تعميم شكل كاالئى نيروی كار، كارگران مزدی از ليكن با استقرار نظام سرمايه
ها در آمده و ی آنمجزا شده، به سلطه) كاال، سرمايه، ابزار توليد(محصوالت كار خود 

سبات توليد قرار از اين پس، نيروهای مولد در تضاد با منا. اندسلب موضوعيت شده

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ١٥٩f., ٩١٦  
٢ Vgl. ebd., S. ٩٤٦  
٣ Gegenständlicher Mensch, gegenständliche Arbeit 
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جا كه كارگران مزدی دارای قوای حسى هستند، در نتيجه تضاد در گيرند و از آنمى
كنند كه ها احساس مىآن. كنندی توزيع را مشاهده و احساس مىی توليد و حوزهحوزه

-غير انسانى را متحمل مىدار يک طبيعت آوری و مديريت سرمايهی فنتحت سلطه

ی ی ثروت اجتماعى و واقعيت جامعهچنين تقسيم نابرابر و غير منصفانهها همآن. شوند
بنابراين . شوندروزی خود و طبعًا برآشفته مىی سيهكنند و متوجهطبقاتى را احساس مى

ی كار محصول يک روند توليد اقدام كارگران جهت افزايش دستمزد و كوتاهى روزانه
جا با ما اين. پوشاندهای اقتصادی مىها ماسکداری است كه به انسانسرمايه

پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم كه به صورت محصول يک خشونت اقتصادی از 
  .دهدی بورژوايى گزارش مىيک حركت انتقادی و انقالبى در جامعه

ذاتى است و از داری درونجا كه تضاد نيروهای مولد با مناسبات توليد سرمايهاز آن
) ی دولتقوای قضائيه و مجريه(تضاد با اعمال خشونت غير اقتصادی جا كه اين آن

ی بورژوايى از يک ی حاكم برای بقای جامعهشود، در نتيجه طبقهحل و فصل نمى
طرف، نياز به دين، فلسفه و ايدئولوژی دارد كه در تداوم يک تاريخ فرهنگى مشترک 

ميان كارگران مزدی شود و منجر به گسالندن دينى، قومى، جنسيتى و ايدئولوژيک 
ماركس در اين ارتباط از . ها بسازدموانعى را در برابر خودآگاهى طبقاتى و وحدت آن

جا هدف نقد وی  به اين معنى كه اين١.راندسخن مى" ی پرولتاريای خودكردهتفرقه"
آورد و منجر به ی حاكم نيست كه اين اشكال ايدئولوژيک را به وجود مىفقط طبقه

چنين كارگران مزدی نيز هستند كه در فقدان شود، بلكه و همی پرولتاريا مىقهتفر
ها واقعيت ابژكتيو، به اين عبارت كه آن. دهندخودآگاهى طبقاتى به اين تفرقه تن مى

را نه در وجود سرمايه به كنند و مسبب آنروزی خود را غلط تلقى مىيعنى علت سيه
يافته، بلكه در شكل دينى به صورت دست شخصيتی ی فعال و سرمايهصورت سوژه

انگاری كه با . پندارندتقدير و يا در اشكال ايدئولوژيک به صورت يک دوران گذرا مى
داری، اما زمان در راستای منافع آتى خود ذاتى در نظام سرمايهوجود تضادهای درون

جا ديگر فرقى  اين.آوردی مثبت را پديد مىشود و يک آيندهكارگران مزدی سپری مى
در هر دو حالت نتايج آن . ندارد كه اين آينده اخروی و يا دنيوی بوده باشد
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ازخودبيگانگى با پراكسيس نبرد طبقاتى، انفعال كارگران و تحمل بردگى كار مزدی 
آوری جديد نيز دارد كه سود سرمايه را اما از طرف ديگر، بورژوازی نياز به فن. است

به اين دليل كه سرمايه در حركت مشخص . فى نسبى تضمين سازداز طريق ارزش اضا
، ميراث )فاكتور زمان(ی بانكى و واقعى خود نه تنها با نبرد طبقاتى، بلكه با سيستم بهره

و به خصوص با رقابت كاالها در بازار ملى ) رانت(داری های ماقبل از سرمايهفرماسيون
-ی كه سرمايه از زمانى كه روی پای خود مىيعنى با وجود. و بازار جهانى مواجه است

ی ماركس رقابت بر سرمايه  اما به گفته١كند،ايستد، مستقًال منطق خود را دنبال مى
كند و هر كارفرمائى كه نسبت به آن بى اعتنا باشد، اثر مى" ی زمينقانون جاذبه"مانند 

  ٢ .شودبه زير كشيده مى

يابد كه البته محصول اد و ابژكتيو دست مىبه اين ترتيب، ماركس به يک كليت متض
اين " حركت واقعى"وی سپس با استناد به . ها، يعنى سويژكتيو استفعاليت آگاه انسان

-ذاتى را يكى پس از ديگری و در ارتباط ديالكتيكى با يکكليت متضاد مفاهيم درون

وجود مفهوم مقرر شدن هر مفهوم مشروط به به اين معنى كه . سازدديگر متكامل مى
كاال، ارزش، پول و سرمايه : برای نمونه. ها الزم و ملزوم هم هستندقبلى است و مقوله

- وی هم٣.نامدمى" اشكال موجود فونكسيونال"را در ارتباطى قرار دارند كه ماركس آن

محصول يک ديالكتيک " سرمايه"كند كه مفاهيم كتاب چنين بر اين نكته تأكيد مى
شناسد و به اين معنى كه ديالكتيک نزد ماركس حدود خود را مى. مفهومى نيستند

 به بيان ٤.اندآيند كه كامًال متكامل شدهها تنها زمانى به صورت مفهوم در مىمقوله
. كندرا منطبق با حركت ديالكتيكى خودش متكامل مى" سرمايه"ديگر، ماركس مفهوم 
راند كه در آن سخن مى" ىحركت واقع"از يک " گروندريسه"برای نمونه وی در 
  ٥.آيدسرمايه به وجود مى
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جا با يک حركت واقعى، تاريخى و مشخص كه انگستان مصداق تجربى بنابراين ما اين
يعنى با يک واقعيت ابژكتيو كه محصول فعاليت سوبژكتيو، . آن است، سر و كار داريم

كجا  نه موجوديت گاه و در هيچ اما ماركس هيچ١.يافته استی شخصيتيعنى سرمايه
برای نمونه . شودكند و نه تبديل به ايدئولوگ بورژوازی مىداری را موجه مىسرمايه

تبار بسيار نادان و مرتجع به نام به تمسخر به يک لهستانى آلمانى" سرمايه"وی در 
ليشنوسكى . داری را بيان كندكند كه مخالفت خود با نظام سرمايهليشنوسكى رجوع مى

جا كه به زبان آلمانى تسلط نداشت، دوران وكيل مجلس فرانكفورت بود و از آندر اين 
لهستان هيچ "در نتيجه مخالفت خود با تشكيل كشور لهستان را با عبارت نادرست 

 به اين ترتيب، ماركس بر نقش سرمايه در تاريخ انگشت ٢.كرد، بيان مى"تاريخ ندارد
  :  سازد شرح زير عريان مىگذارد و موضع خود را نسبت به آن بهمى

يافته است، يک ارزش تاريخى و ی شخصيتدار سرمايهجايى كه سرمايهاكنون تا آن»
تنها . گويد، هيچ تاريخ نداردآن حق موجوديت تاريخى را دارد كه ليشنوسكى پرمغز مى

داری جا در ضرورت موقتى از روش توليد سرمايهضرورت موقتى خويش را تا آن
جايى كه نه ارزش مصرف و لذت، بلكه ارزش مبادله چنين تا آناما هم. كندصرف مى

وی به صورت فاناتيک ارزش افزايى ارزش، . اش هستندی محركهو افزايش آن انگيزه
تواند به كند، از اين رو مىرحمانه مجبور به توليد جهت اراده به توليد مىانسانيت را بى

كه تنها ] براند[اجتماعى و خلق شرايط توليد مادی سوی يک تكامل از نيروهای مولد 
سازند كه اصل بنيادی آن تكامل زيربنای واقعى از يک شكل اجتماعى باالتر را مى

  ٣«.كامل و آزاد هر فرد است

كند، در حالى كه ماركس از يک طرف، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-، اما از طرف ديگر، بر اين نكته انگشت مىكندموجوديت سرمايه را اصوًال توجيه نمى

جا اين. آوردی مادی انحالل خود را نيز به وجود مىداری زمينهگذارد كه روند سرمايه

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: 
MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost), S. ٣٦٦ ,٢٠٦ 
٢ „Polen keinen Datum nicht hat“, zit. in: Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., 
S. ٨٥٨, Anmerkung ١٣٩ 
٣ Ebd., S. ٦١٨ 
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روزی ی كارگر نيست كه بايد به اميد سوسياليسم به سيهاما مخاطب ماركس طبقه
دار  سرمايهی اقتصادی و بى رحمىی خردمند خود را در توسعهخود تن دهد و جامعه

برد و مخاطبان كننده سود مىذاتى و نفىجا از روش نقد درونماركس اين. جستجو كند
واقعى وی اقتصاددانان ملى و عامى هستند كه حق مالكيت خصوصى و قوانين بازار را 

ی به اين معنى كه ماركس از فرضيه. خوانندخردمند، منصفانه، جهانشمول و ابدی مى
سنجد و سرانجام ها را نسبت به واقعيت ابژكتيو مىكند، ادعای آنها عزيمت مىآن
  . كندی بورژوايى مواجه مىهای خودشان در پراكسيس جامعهها را با عواقب فرضيهآن

به . يابيمجا در نقد تئوری پرهيزگاری مىمصداق اين روش انتقادی ماركس را ما همين
نيور سرمايه را محصول پرهيزگاری اين صورت كه اقتصادانان عامى و از جمله س

گيرد، دار يک وجه اخالقى به خود مىاز اين منظر، سرمايه. كننددار تلقى مىسرمايه
ی خود را دوباره دهد و سود سرمايهی لذت ترجيح مىزيرا عذاب شخصى را به وسوسه

 منظر، جا ما با يک تئوری مجرد مواجه هستيم و از اينتا اين. كندگذاری مىسرمايه
از اين پس، . آيديافته محترم نيز به نظر مىی شخصيتدار به صورت سرمايهسرمايه

جا به وضوح كند و در آنماركس از اين تئوری مجرد به واقعيت مشخص صعود مى
به اين صورت كه انباشت سرمايه به معنى تصرف جهان و ثروت . يابدرا مىعكس آن

زمان مستقيم و غير مستقيم حاكميت ها هم انساناجتماعى است كه از طريق استثمار
- ساز مىی گنجها پرهيزگاری را مرام از مد افتادهآن. كندداران را تثبيت مىسرمايه

گويد جا از هزاران منبع سخن مىماركس اين. كنندشمارند و به تمسخر از آن ياد مى
 و مسبب زندگى بى بازی و سيستم بانكى منجر به انباشت ثروتكه از طريق بورس

داری و به بيان ديگر، با استقرار روش مدرن توليد سرمايه. شودداران مىپروای سرمايه
گذاری ی مصرف يا سرمايهدار به كلى از مخمصهسيستم بانكى مربوط به آن، سرمايه

  :  گذاردبر آن انگشت مى" سرمايه"مجدد رها شده است كه ماركس به شرح زير در 

دار را از عذاب و وسوسه كند كه سرمايهانسانيت ساده به روشنى اقتضا مىبنابراين »
داری از اين دار گرجى را جديدًا از طريق لغو بردهرستگار سازد، به همين شيوه كه برده

ی دردآور رستگار ساخت كه آن توليد بيشتر را كه از بردگان سياه شالق مخمصه

 ١٠٢

ای دوباره به سياهان ن خرج كند و يا تا اندازهخورده به دست آورده به كلى در شامپاي
      ١«.بيشتر و زمين بيشتر تبديل سازد

كند، ماركس تئوری پرهيزگاری را كذب و ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا مقايسه پيداست كه اين. شماردتنها محصول تفكرات ناب اقتصاددانان عامى مى

ماركس نه تنها زندگى بندگان در دوران .  اتفاقى نيستدار گرجىدار با بردهسرمايه
. داری در آمريكا نيز به خوبى آشنا بودشناخت، بلكه با نظام بردهفئودالى آلمان را مى

دار دار گرجى و نه با فئودال آلمانى و يا با بردهدار را با بردهجا سرمايهاگر وی اين
ترين بويى از تمدن و  است كه هر دو كوچکكند، تنها به اين دليلآمريكايى مقايسه مى

  .اندانسانيت نبرده

ی دار به صورت سرمايهی فعال دارد و آن سرمايهداری يک سوژهبنابراين نظام سرمايه
داری، توليد نه برای مصرف، ی مدرن توليد سرمايههدف شيوه. يافته استشخصيت

روزی دی، انهدام محيط زيست، سيههای اقتصابلكه توليد برای توليد است كه به بحران
-به بيان ديگر، ماركس از طريق نقد درون. انجامدپرولتاريا و پراكسيس نبرد طبقاتى مى

ها تنها قوانين طبيعى كند كه آنكننده به اقتصاددانان ملى و عامى اعالم مىذاتى و نفى
ين معنى كه اين به ا. اندسرمايه را در پرتو ايدئولوژی بورژوايى خود متكامل كرده

داری است كه يک آغازی داشته و قوانين فقط مختص به ظواهر فرماسيون سرمايه
به . عاقبت آن نيز بستگى به خودآگاهى پرولتاريا و نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى دارد

ماركس منطق تضاد هگل را كه شكل دورانى دارد و منطق بورژوايى برای بيان ديگر، 
صى است، مد نظر دارد و از طريق نقد اين منطق اسرارآميز توجيه حق مالكيت خصو

اما . كنداش متكامل مىرا در حركت واقعى" سرمايه"است كه مفهوم ديالكتيكى 
توانست كه اين گاه منطق سرمايه را جايگزين منطق تاريخ هگل نكرد و نمىماركس هيچ

مجرد و "ى به صورت كار را هم بكند، زيرا مفهوم هگلى در يک حركت از تفكر، يعن
 ٣"ذاتىمشخص و درون"شود، در حالى كه حركت سرمايه  متكامل مى٢"استعالئى

  .است
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به بيان ديگر، ما نزد ماركس با يک منطق از روند تاريخ كه از پراكسيس مجزا و 
ناپذير و ابژكتيو به سوی يک سرنوشت مثبت، مستقل شده است و به صورت اجتناب

نزد وی خبری از آپريوريسم، . شود، اصوًال سر و كار نداريممىيعنى سوسياليسم سپری 
تمامى اين اشكال ظاهری از منظر . افق استعالئى و فرجام قطعى زيست بشر وجود ندارد

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مربوط به دين، متافيزيک، اسطوره، فلسفه و ايدئولوژی 
گونه كه پرولتاريا در پراكسيس س همانبرای مارك. شوند و در نتيجه مردود هستندمى

داری رسد و در حال گسست و فراروی از نظام سرمايهنبرد طبقاتى به خودآگاهى مى
ی حاكم نيز قادر است كه جنبش كارگری را به انفعال و حتا به انحطاط است، طبقه

- گسلتواند ايدئولوژی جديد تدارک ببيند و منجر به برای نمونه بورژوازی مى. بكشد

آوری نوين روش توليد و توزيع تواند با استفاده از فنهای نوينى ميان كارگران شود، مى
-چنين مىی كارگر تفرقه بيندازد و همرا دگرگون سازد و ميان شاغالن و بيكاران طبقه

تواند ضد انقالب و يک نظام فاشيستى را سازمان دهد، جنگ به راه بيندازد و يا از 
  ١.نگان برای سركوب جنبش كارگری استفاده كندقوای نظامى بيگا

ماركس هم مشخصًا همين مسئله تدارک ضد انقالب بورژوايى و استفاده از قوای 
بيگانگان را مد نظر داشت كه در اواخر عمر خود زبان روسى را آموخت كه از وقايع 

های كارگری در در حالى كه ماركس انقالب. كشور روسيه مستقيمًا آگاه شود
ی شورهای غربى و به خصوص انگلستان را مد نظر داشت، اما موجوديت روسيهك

در اين . كردهای كارگری ارزيابى مىداری را يک خطر جدی برای انقالبپيشاسرمايه
دوران دولت تزاری روسيه نه تنها قيام مردمى در مجارستان را سركوب كرده بود، 

ماركس ضد افزون بر اين، . كردجنگ مىبلكه كشورهای غربى اروپا را نيز تهديد به 
 ميالدی در آلمان تجربه كرده بود و به عنوان كارشناس ٤٠ی انقالب را در اواخر دهه

دولت پروس جهت سركوب انقالب به وقايع سياسى فرانسه در نظر داشت كه چرا 
دولت جا لشكر كشيد و اشراف و قوای فئودالى را تجهيز نظامى كرد و چگونه آن
  ٢.روزی كشيدارتيستى كارگران فرانسه را به سيهبناپ
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به خصوص به اين . ها بوداز اين بابت، ماركس در اين دوران در حال مكاتبه با روس
دليل كه يک نفر به نام دانيلسون جلد اول سرمايه را به زبان روسى ترجمه كرده و 

يى كه از هادر نوشته.  نسخه از آن در مدت كوتاهى به فروش رسيده بود٣٠٠٠
راند كه روسيه بايد راه انگلستان را كجا از اين سخن نمىماركس به جا مانده، وی هيچ

روزی را متحمل شود كه كارگران انگلسى ی كارگر روسيه بايد همان سيهبرود و طبقه
كند بر اين نكته تأكيد مى" سرمايه"البته ماركس در پيشگفتار نشر اول . اندتجربه كرده
چنين وی هم. دهداش را نشان مىنعتى پيشرفته به كشور عقب افتاده آيندهكه كشور ص

ی مدرن و فازهای تكاملى را كند كه آن قوانين از حركت اقتصادی جامعهاشاره مى
ها به فاز ديگری پريد، ها را انكار كرد و نه از روی آنتوان آنعريان ساخته كه نه مى

توان درد و مدت زايمان يک نظم نوين را كاهش اما با شناخت طبيعت اين قوانين مى
   ١.داد

پيچيد كه بايد انباشت اوليه را متحقق سازد و بنابرابن ماركس برای روسيه نسخه نمى
 ٢روزی بكشد و محيط زيست را نابود كند،داری بايد كارگران مزدی را به سيهسرمايه
ی به فكر انقالب اجتماعى و ی كارگر به وجود بيايد و يک روزكه بعدًا طبقهتا اين

به خصوص به اين دليل كه ماركس از رشد نيروهای مولد . تشكيل سوسياليسم بيفتد
ی اقتصادی گرا و مكانيكى نداشت كه تنها معطوف به زيربنا و توسعهيک درک تقليل

و اصل " حركت واقعى"وی همواره آگاهى طبقاتى را نيز به صورت بعد فعال . شدمى
برای نمونه وی در پيسگفتار نشر دوم سرمايه . گرفترد طبقاتى در نظر مىپراكسيس نب

  :سازدتفاوت آلمان با فرانسه و انگلستان را به شرح زير برجسته مى

كه سرشت داری به پختگى رسيد، بعد از اينی توليد سرمايهدر آلمان شيوه»
ق نبردهای تاريخى پر آنتاگونيستى آن خود را در فرانسه و انگلستان به خوبى از طري

سر و صدا عريان كرده بود، در حالى كه پرولتاريای آلمانى به درستى يک آگاهى 
كه يک علم بورژوايى از لذا هم اين. طبقاتى قاطع نسبت به بورژوازی آلمانى داشت

  ٣«.جا ممكن به نظر آمد، دوباره غير ممكن شده بوداقتصاد سياسى اين
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-كند، ماركس يک ديدگاه جهانشمول و مثبتاد مالحظه مىی نقگونه كه خوانندههمان

از ديد وی هيچ ملتى مجبور نبود و . گرا از حركت سرمايه و روند تاريخ را نداشت
كه يک روز روزی كارگران انگليسى را تجربه كند، تا ايننيست كه تجربيات تلخ و سيه

صل برای روسيه كه در پيداست كه اين ا. و روزگاری به فكر تحقق سوسياليسم بيفتد
در اين ارتباط مدارک بسيار . كردبرد، نيز صدق مىداری به سر مىدوران پيشاسرمايه

. شودها رجوع مىجا جهت مصداق اين نظريه به دو تا از آنزيادی وجود دارند كه اين
ی يكى از نشريات روسى در سال ای است كه ماركس به هيئت تحريريهاولى نامه

ی موضوع بحث ماركس در اين نوشته تقابل دو نظريه. نويسدی مى ميالد١٨٧٧
در حالى كه جريان ليبرال به . ی اقتصادی در روسيه استمتفاوت از سياست توسعه

خواست كه روستاهای برداری از كشورهای صنعتى در غرب بود، يعنى مىدنبال كپى
د، دومين نظريه مدعى بود كه داری عبور كنكشاورزان را منهدم و بعدًا به نظم سرمايه

شود، زيرا ماركس وارد اين درگيری تئوريک مى. روسيه بايد به فكر راه ديگری باشد
. كردنظريه خود را توجيه مى" سرمايه"جناح ليبرال با رجوع به انباشت اوليه در كتاب 

  ميالدی به شرح١٨٦١جا با در نظر داشتن اصالحات ارضى روسيه از سال ماركس اين
  : كندزير موضع خود را اعالم مى

 اتخاذ كرده است، ١٨٦١اگر روسيه ادامه داده و آن راهى را تعقيب كند كه از سال »
دهد كه تاريخ تا كنون به يک ملت عرضه كرده بعدًا زيباترين شانس را از دست مى

داری را بار سيستم سرمايهاست، آن هم از اين جهت كه تمامى افت و خيز فاجعه
ها را ها را برای خود تحصيل و بعدًا آناگر انسان هر كدام از اين تكامل(...) ری كند سپ

گاه به يک يابد، اما انسان هيچبا يكديگر مقايسه كند، به سادگى كليد اين ظواهر را مى
يابد كه بزرگترين كليد جهانشمول از يک تئوری كلى ـ تاريخى ـ فلسفى دست نمى

       ١«. فرا تاريخى بوده باشدحسن آن در اين است كه

ی دوم منبع بعدی يک نامه از ماركس است كه همراه با انگلس به مناسبت ترجمه
جا وی اين. شود ميالدی نوشته مى١٨٨٢مانيفست كمونيستى به زبان روسى در سال 
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- ی اقتصادی در روسيه به شرح زير موضع مىنيز به وضوح در رابطه با سياست توسعه

  :گيرد

تواند اگر هم در يک شكل كه آيا اٌٍبشين روسى مى: كنون اين پرسش مطرح استا»
تحتانى از ملک اشتراكى بسيار قديمى از زمين، مستقيمًا در يک شكل باالی مالكيت 
اشتراكى كمونيستى عبور كند؟ يا آن بايد بر عكس قبًال همان روند انحالل را بگذراند 

ه است؟ تنها پاسخ ممكنه به آن امروز اين كه تكامل تاريخى غرب پشت سر گذاشت
طور كه هر دو است؛ اگر انقالب روسى عالمت يک انقالب پرولتری در غرب شود، اين

ی تواند به نقطهديگر را تكميل كنند، مالكيت اشتراكى روسى كنونى از زمين مىهم
        ١«.عزيمت يک تكامل كمونيستى ياری رساند

كند، ماركس منطق سرمايه را جايگزين منطق نقاد مالحظه مىی گونه كه خوانندههمان
كند و از اين بابت، به يک قانون جهانشمول ماترياليستى كه انگاری بر تاريخ هگل نمى

وی تنها از نقد منطق تضاد . يابدراند، نيز دست نمىها حكم مىسرنوشت تمامى ملت
رانى دارد، اسرارزدائى كرده و هگل كه يک منطق بورژوايى و استعالئى است و شكل دو

اش كه البته به صورت ذاتى و ديالكتيكىرا در حركت مشخص، درون" سرمايه"مفهوم 
. كندآورد، متكامل مىبار خود را نيز پديد مىی اجتماعى عواقب فاجعهيک رابطه

 بنابراين از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى كه ماركس متكامل كرده است،
به بيان . شودنه روند تاريخ يک منطق به خصوص دارد و نه تاريخ سوژه محسوب مى

اند، با های گذشته به ارث بردهها هستند كه از آن شرايطى كه از نسلديگر، اين انسان
كنند و روند تاريخ را به صورت محصول پراكسيس مولد و نتايج آگاهى عزيمت مى

  . آورندنبرد طبقاتى پديد مى

- جهان موضوعيت"ی عزيمت تئوريک ماركس نيز اولويت ابژه، يعنى ابراين نقطهبن

-ما اين. شود است كه محصول فعاليت آگاه انسان، يعنى سوبژكتيو محسوب مى٢"يافته

ی اجتماعى را به همراه دارد، هاجا با يک كليت ديالكتيكى كه هم مادی است و هم ايده
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ها و در تز اول فويرباخ خود به درستى ماترياليستاز اين بابت، ماركس . مواجه هستيم
ها ماترياليسم را به صورت مجرد دهد، زيرا آنچنين فويرباخ را مورد انتقاد قرار مىهم

آليسم متكامل كرده و در نتيجه به ماهيت ابژه كه نه تنها محسوس، بلكه در برابر ايده
 كه انگلس با اين كشف تئوريک  با وجودی١.يابنديافته نيز است، دست نمىموضوعيت

ماركس كامًال آشنا بود، اما وی در آثار متأخر خود دست به يک خطای فلسفى زد كه 
به اين صورت كه وی . ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را به كلى تخطئه كرد

را به كل تاريخ طبيعت، هگل گذاشت و آن" یحركت ايده"را به جای " حركت ماده"
 به آن زمانى كه انسان وجود نداشت و داروينيسم در طبيعت ناب حاكم بود، نيز يعنى

  ٢.بسط داد

ليستى در شكل به اصطالح آی ايدهجا دوباره با همان مشكالت فلسفهما اين
از اين پس، ديگر اين ماهيت متضاد نيست كه شكل . شويمماترياليستى آن مواجه مى

به اين .  انگاری كه قضيه بايد كامًال برعكس بوده باشدآورد، بلكهواقعى را به وجود مى
هستند كه به " حركت ماده"و يا " حركت ايده"عبارت كه اين اشكال ظاهری، يعنى 

به بيان ديگر، ما نزد . آورندشوند و واقعيت را به وجود مىصورت ايدئولوژی فعال مى
از جابجايى سوژه با ابژه و متافيزيكى مواجه هستيم كه " ماترياليسم"انگلس متأخر با 

در حالى كه هگل هر . دهدآپريوريسم در شكل به اصطالح ماترياليستى آن گزارش مى
شمارد، از منظر انگلس منطقى مى" روح جهان"واقعيتى را با استناد به قدرت مفهوم و 

در حالى كه هگل . متأخر واقعيت موجود محصول منطقى رشد نيروهای مولد است
آورد، نزد انگلس آليستى روی مىى اوضاع موجود به تكامل مفهوم ايدهجهت دگرگون
  .ی نيروهای مولد تنها راه دگرگونى اوضاع موجود استمتأخر توسعه

-به اين ترتيب، ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در دو وجه متفاوت شقه مى

 حركت مادی روند است كه انگاری به صورت يک" ماترياليسم ديالكتيكى"اولى . شود
                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., Berlin (ost), S. 
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. 
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است كه انگاری " ماترياليسم تاريخى"زند و دومى جهانشمول و ابژكتيو تاريخ را رقم مى
های تحت تأثير اولى قرار دارد و تنها محدود به تاريخ زيست بشری در فرماسيون

محصول اين خطای فلسفى كه انگلس متأخر در تضاد با . شودمتفاوت اجتماعى مى
كس مرتكب شده است، سلب آزادی، اراده و آگاهى انسان جهت كشفيات تئوريک مار

گيرد، دخل و تصرف در زندگى واقعى خويش است كه البته در تداوم اديان قرار مى
بنابراين . شماردناپذير مىزيرا روند تاريخ را مستقل از پراكسيس، جهانشمول و اجتناب

لس متأخر قرار بگيرد، معطوف به متافيزيكى انگ" ماترياليسم"هر انسانى كه تحت تأثير 
كند كه گذشت شود و تصور مىيک حركت مادی و دترمينيستى از روند تاريخ مى

زمان محمول يک منطق مثبت است كه البته از طريق رشد نيروهای مولد به صورت 
-ی مثبت و استقرار سوسياليسم سپری مىناپذير و ابژكتيو به سوی يک آيندهاجتناب

گرا با پراكسيس آگاه و انقالبى كه وحدت ديالكتيكى تئوری انتقادی و عملجا اين. شود
ی بورژوايى متكامل كرده است و البته يكى جامعه" حركت واقعى"ماركس با استناد به 

از وجوه اساسى تمايز ميان ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی از ديالكتيک متافيزيكى 
متافيزيكى كه " ماترياليسم"به بيان ديگر، . ودشو اسرارآميز هگل است، گسسته مى

شناسى را به دوران گذارد، شناختانگلس متأخر از طريق خطای فلسفى خود بنيان مى
گرداند و تئوری انتقادی و انقالبى وی را به ماقبل از كشفيات تئوريک ماركس باز مى

  . كندكلى تخطئه مى

، "ی حق هگلنقد فلسفه"كس و از جمله در حالى كه هنوز بسياری از آثار كليدی مار
در دسترس نبودند، " گروندريسه"و " ايدئولوژی آلمانى"، "های فلسفى ـ اقتصادیجزوه"

انگلس اما بعد از درگذشت وی، اين نظريات غير ماركسى را نه تنها از طريق آثار 
-و در نامه." ..منشأ خانواده "و " ی فويرباخدرباره"، "آنتى دورينگ: "متأخر خود مانند

ها را بدون هراس كرد، بلكه آننگاری با فعاالن جنبش سوسيال دموكراسى ترويج مى
اشتاين، ببل، در اين زمان انگلس با مهرينگ، بلوخ، برن. دادبه ماركس نيز نسبت مى

  .كردكائوتسكى، الفارگ، پلخانف و از جمله با دانيلسون مكاتبه مى

به زبان روسى بود، بعد از درگذشت " سرمايه"ل اين دانيلسون كه مترجم جلد او
داری در وی در اوايل نسبت به رشد سرمايه. ماركس با انگلس ارتباط بر قرار كرد
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ی عواقب آن تجديد نظر كرد و تبديل به روسيه بسيار خوشبين بود، اما بعد از مشاهده
 تقليد از كشورهای در حالى كه جريان ليبرال به. ی نارودنيكى شدپرداز برجستهنظريه

داری مانند انگلستان و فرانسه درخواست انهدام ساختار روستاها و ی سرمايهپيشرفته
داری در تحقق انباشت اوليه در روسيه را داشت، نارودنيكى از روند گسترش سرمايه

ها ی اقتصادی را در پيوند با ٌابشينخواست كه سياست توسعهكشور نگران بود و مى
داری، های پيشاسرمايهمتحقق كند و با توجه به محدوديت) اشتراكى روستائىمالكيت (

بنابراين دانيلسون در كتابى كه . يک نظم سوسياليسم مردمى را در روسيه مستقر سازد
 ميالدی نوشت، ١٨٩٢در سال " اقتصاد ملى در روسيه و رهايى كشاورزان"با عنوان 

به اين صورت . ليد روستائى روشن كردی صنعتى را نسبت به تونقش مخرب سرمايه
های جانبى از توليد و مانوفاكتور اند و بخشكه كاالهای صنعتى به روستاها راه يافته

آوری جديد از طرف ديگر، توليد صنعتى با فن. اندروستايى را به كلى منهدم كرده
نظر داشتن گيرد كه همواره به تعداد كمتری از كارگران نياز دارد و با در صورت مى

. حدود بازار داخلى و افت و خيز آن تكامل صنعت از كشاورزی كامًال مجزا شده است
های اقتصادی خود را در حالى كه انگلستان از طريق بازار جهانى قادر است كه بحران

مديريت كند، روسيه اصوًال نقشى در بازار جهانى ندارد و لذا تضادهای طبقاتى را به 
 درصد مردم روستائى بيكار و به ٢٥ تا ٢٠ها،افزون بر اين. كند مىصورت عريان تجربه

ی كامل صنعت نتيجه تجزيه. جا كار بيابندكه آناند، بدون اينسوی شهرها روانه شده
بنابراين دانيلسون در انتقاد . از كشاورزی، ناهماهنگى اقتصادی و بحران اجتماعى است

  :گيرديجه مىی خود به شرح زير نتبه نظريات گذشته

داری چنان چشمان ما را نابينا كرد كه ما ها از شكوفايى زرين توليد سرمايهاولين نشانه»
ما ] هم اكنون[داری را به جای تكامل كليت توليد ملى در نظر گرفتيم؛ تكامل سرمايه

ما (...) اش آنتاگونيستى قرار گرفته است، مشخص كرديم؛ آن چيزی كه بنا بر ماهيت
داری بايد ضرورتًا بازار داخلى واستيم متوجه شويم كه عبور به شكل توليد سرمايهخنمى

-ماند، حدود سرمايهرا محدود كند، زيرا كه آن از طريق محدوديت بازار پا بر جا مى

  ١«.شودداری برقرار مىداری از طريق خود سرمايه
                                                 
١ Danielson, N. (١٨٩٩): Die Volkswirtschaft in Russland nach der Bauernemanzipation, 
München, S. ٤٧٧, und 
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ه منابع معتبر پيداست كه دانيلسون برای گسترش و مستدل كردن نظرياتش نياز ب
به زبان روسى " سرمايه"ی جلد دوم و سوم جا كه وی در حال ترجمهداشت و از آن

انگلس پس از درگذشت ماركس، جلد . كردبود، در نتيجه پياپى با انگلس مكاتبه مى
را ويراستاری و منتشر كرد و سپس دست به ويراستاری نشر " سرمايه"دوم و سوم 

ی جا كه وی در اين دوران تنها مفسر معتبر و زنده از آن.زد" سرمايه"سوم جلد اول 
هايش نظريات نارودنيكى را شد، در نتيجه دانيلسون در نامهآثار ماركس محسوب مى

برای نمونه وی مدام انگلس را با اين . گذاشتبه صورت پرسش با وی در ميان مى
واند زيربنای رشد يک تكرد كه آيا مالكيت اشتراكى روستائى مىها مواجه مىپرسش

ی اقتصادی اقتصاد نوين شود و با وجود ضرورت صنعت بزرگ برای روسيه، آيا توسعه
داری متحقق گردد؟ در يک نامه به دانيلسون، انگلس به حتمًا بايد در شكل سرمايه

  : دهدهای وی پاسخ مىشرح زير به پرسش

ی جديد از ز به يک طبقه ميليون كشاور٨٠ هزار مالک و ٥٠٠روند دگرگونى حدود »
. های متراكم متحقق گرددتواند تحت زجر وحشتناک و تنش تنها مىبورژوايىمالكان 

ی پيروزی خود را بر روی ی خدايان است و آن ارابهترين خدای همهاما تاريخ سنگدل
د هايى از رشچنين در زمانكند، نه تنها در جنگ، بلكه و همها هدايت مىها از الشهتپه

- گاه نمىو ما مردان و زنان متأسفانه چنان ابله هستيم كه هيچ. اقتصادی" آميزصلح"

كه از طريق آن توانيم شهامت در جهت يک پيشرفت واقعى را به خرج دهيم، مگر اين
  ١«.شودای لبريز مىزجر به حركت بياييم كه كم و بيش از هر اندازه

جا با عواقب ابتكار فلسفى انگلس ند، ما اينكی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
. شويمهگل مواجه مى" یحركت ايده"به جای " حركت ماده"متأخر، يعنى جايگزينى 

دار به ی بورژوايى و سرمايهی جامعهجا ديگر اين دولت به صورت شكل دوگانهاين
 با شوند كهيافته، سوژه فعال اين دگرگونى محسوب نمىی شخصيتصورت سرمايه

كشند، بلكه اين تاريخ روزی مىها را به سيهآگاهى و اراده و جهت سود آوری انسان
چنين جا هماين. است كه به صورت سوژه، يعنى يک خدای سنگدل فعال شده است

                                                                                                             
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  
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دهى خبری از ضرورت نقد ايدئولوژی جهت ترويج خودآگاهى نيروهای مولد و سازمان
بايد شهامت و خرد به خرج . طبقاتى نيستكارگران جهت شركت در پراكسيس نبرد 

بايد از مقاومت دست برداشت، بايد با حاكميت . های پر از الشه شدداد و ناظر تپه
كه به كلى سكوت كرد و همراه شد و به صورت فعال اوضاع موجود را موجه و يا اين

  .   هر كسى اين چنين نكند، بيشتر از يک ابله نيست

ها ها و پولپوتستها، مائوئيستشود، مگر استالينيستطرح مىجا بالفاصله پرسش اين
ها كند؟ همين حرفجا توجيه نمىها را ايناند كه انگلس آنچه جناياتى را مرتكب شده

چنين راجع به آخوند، توان راجع به شاه و ساواكى در نظام گذشته و همرا نيز مى
به اين معنى كه اين . وری اسالمى زدپاسدار، بازاری، بسيجى و اطالعاتى در نظام جمه

ای نيستند و تنها اين خدای سنگدل تاريخ است كه اين جنايتكاران اصوًال خودشان كاره
های قطور جنايى و ای و فدايى اكثريتى كه پروندتوده. فجايع را به بار آورده است

ها هنوز از با وجودی كه آن. گويندكشند، نيز همين را مىقضائى را با خود يدک مى
افزايند كه ما يک جمهوری زمان به آن نيز مىكنند، اما همآخوندهای جنايتكار دفاع مى

  . ها برای مردم روشن شودی واقعى آنبه اين آخوندها بدهكار بوديم، تا چهره

جا با ايدئولوژی در منفورترين شكل كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شود و به اسم هستيم كه به صورت يک آگاهى از جهان وارونه فعال مىآن مواجه 

جا ديگر تاريخ در مضمون مانيفست اين. كندتاريخ هر گونه جنايتى را توجيه مى
ی كارگر نيست كه همواره جا ديگر اين طبقهاين. كمونيستى، تاريخ نبرد طبقاتى نيست

ی حاكم است و افكار عمومى را به هدر نبرد با آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى طبق
كند و در حال های اقتصادی و انهدام محيط زيست جلب مىروزی خويش، بحرانسيه

داری است و از اين ی بورژوايى و فراروی از نظام سرمايهگسست و گذار از جامعه
منطق سازد، بلكه خود روند تاريخ ظاهرًا محمول يک بابت، با آگاهى و اراده تاريخ را مى

است كه به اصطالح به صورت اجتناب ناپذير و ابژكتيو به " ماترياليستى ديالكتيكى"
  .  شودی مثبت سپری مىسوی يک آينده

را به زبان روسى ترجمه كرده و تا " سرمايه"جا كه دانيلسون نشر دوم جلد اول از آن
وضيحات ايدئولوژيک ای مستقيمًا با نظريات ماركس آشنا بود، در نتيجه با اين تاندازه
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خواست كه اگر ماركس مكتوباتى در ارتباط با شد و از وی مىانگلس راضى نمى
انگلس . ها را برای وی ارسال كندمالكيت اشتراكى روستائى در روسيه نوشته است، آن

مترجم "ای را برای نويسد كه چيز قابل استفادهاما در جواب اين نامه به دانيلسون مى
ها بسيار تند است كه البته از يک تفاوت نظری  لحن اين نامه١.ه استنيافت" روسى

. دهدكامًال متناقض ميان دانيلسون و انگلس پيرامون شرايط موجود روسيه گزارش مى
ای يافت كه انگلس دقيقًا ده روز قبل از نوشتن توان در نامهمصداق اين موضوع را مى

جا كه پلخانف تحت تأثير همين ز آنا. نويسدی اخير به پلخانف مىاين نامه
را آموخته بود و به يک روند " ماركسيسم"متافيزيكى انگلس متأخر " ماترياليسم"

خواست كه وارد اجتناب ناپذير و ابژكتيو از تاريخ ايمان داشت، در نتيجه از انگلس مى
ز زير ليكن انگلس ا. بحث تئوريک با نارودنيكى شود و نظريات دانيلسون را نقد كند

كند و نظر خود نسبت به دانيلسون را به شرح زير با پلخانف اين وظيفه شانه خالى مى
  : گذارددر ميان مى

شود كرد كنم با وی كاری نمىشود، گمان مىآن چيزی كه مربوط به دانيلسون مى»
ها كه وی به آن تعلق دارد، تبادل نظر اين غير ممكن است كه با اين نسل از روس(...) 

همواره به يک ميسيون كمونيستى ناگهانى اعتقاد دارد كه روسيه، ] اين نسل[كرد، 
در ضمن، . كندهای نامقدس متمايز مىی واقعى مقدس را از ديگر ملتروسيه] يعنى[

در يک كشور مانند سرزمين شما كه صنعت بزرگ مدرن با جماعت روستايى اوليه 
جوار يكديگر وجود دارند، در يک سرزمين كند و تمامى درجات از تمدن در تالقى مى

كه به غير از اين، از طريق ديوار ذهنى چينى كم و بيش محصور شده و استبداد را 
های جا ايدهمستقر ساخته است، در يک چنين سرزمينى انسان نبايد تعجب كند اگر آن

] شما[اين يک فاز است كه كشور . (...) غير ممكن و عجيب و غريب به وجود بيايند
شود و با آن های پر استعداد محو مىهمراه با رشد شهرها انزوای آدم. بايد تجربه كند

  ٢«(...)اين آشفتگى ذهنى 

                                                 
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. 
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ای كه به هيئت ی نقاد تا كنون دنبال كرده است، ماركس در نامهگونه كه خوانندههمان
گاه به هيچكند كه انسان ی روسى نوشته بود، بر اين نكته تأكيد مىی مجلهتحريريه

-يابد كه بزرگيک كليد جهانشمول از يک تئوری كلى ـ تاريخى ـ فلسفى دست نمى

اما انگلس متأخر با جايگزينى . ترين حسن آن در اين است كه فرا تاريخى بوده باشد
هگل، انگاری كه به يک چنين كليدی دست " یحركت ايده"به جای " حركت ماده"

های كلى و فراتاريخى اصوًال ممانعت ز تجويز نسخهدر حالى كه ماركس ا. يافته است
كرد و با استناد به تاريخ، فرهنگ و پراكسيس مولد در كشورهای متفاوت نظريات مى

ترين هراسى به آب كرد، ليكن انگلس متأخر بدون كوچکمشخص خود را مطرح مى
شمول صادر های جهانزد و بدون در نظر داشتن عواقب نظريات انتزاعى خود، نسخهمى

  .  كردجا ارسال مىجا و آنو به اين

" ماترياليسم"تحت تأثير همين" های روسيهماركسيست"به اين ترتيب، نسل اول 
ی مكانيكى زيربنا با روبنا كه انگلس متأخر ابداع كرده بود، قرار متافيزيكى و رابطه

 تاريخ سوژه است انگاری كه. نگريستگرفت و با يک ديدگاه دترمينيستى به تاريخ مى
ها ی آناز اين پس، دغدغه. شودی مثبت سپری مىو در روند خود به سوی يک آينده

ی اقتصادی، تكامل زيربنا و نيز نه پراكسيس نبرد طبقاتى، بلكه تنها سياست توسعه
به زبان " سرمايه"اين بحث در روسيه پس از انتشار جلد دوم . رشد نيروهای مولد بود

از جمله بايد از فعاليت تئوريک بولگاكف و توگان ـ . ابتذال كشيده شدروسى به عمق 
-ماركس مدعى بودند كه سرمايه" مدل بازسازی"بارانوسكى ياد كرد كه با استناد به 

ی باالتری خود را بازتوليد و آورد و در درجهداری همواره بازار خود را به وجود مى
پردازان اقتصاد ليبرالى در ها تبديل به نظريه آنبنابراين اتفاقى نبود كه. كندتثبيت مى

. ماركس را تبديل به يک كتاب برای بورژوازی كردند" سرمايه"روسيه شدند و كتاب 
ی ناهماهنگى نارودنيكى قرار ی هماهنگى توليد با مصرف در برابر نظريهجا نظريهاين

 ميالدی و ١٨٩٩ سال را در" داری در روسيهتكامل سرمايه" لنين نيز كتاب ١.داشت
ی با وجودی كه وی در اوايل از نظريه. در پرتو همين مباحث در روسيه نوشت

                                                 
١ Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte … ebd., Bd. III 

 ١١٤

ی عواقب ناگوار آن در روسيه به شرح زير كرد، اما بعد از مشاهدهماهنگى دفاع مى
  :تغيير موضع داد

 توليد اصوًال بر محاسبات ابزار) چنين بازار داخلىو در پى آن هم(كه تكامل توليد اين»
-آيد و بدون ترديد يک تضاد در خود پديد مىدهد، به نظر ضد و نقيض مىرخ مى

اين يک توليد واقعى جهت اراده به توليد است، يک گسترش از توليد بدون . آورد
اما اين تضاد يک علم خشک نيست، بلكه يک تضاد از . گسترش متناسب از مصرف

داری و ناسب با ميسيون تاريخى سرمايهمت] است زيرا كه آن دقيقًا[زندگى واقعى 
] ليكن[ميسيون آن در تكامل نيروهای مولد از جامعه است؛ . ساختار اجتماعى آن است

        ١«.كندآوردهای فنى محروم مى از اين دستساختار آن انبوه مردم را از استفاده

 فلسفى انگلس جا عواقب خطایكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
انگاری كه روند تاريخ كامًال مستقل از پراكسيس و نبرد . يابيممتأخر را نزد لنين مى

جا انگاری كه ما اين. كندناپذير و ابژكتيو خود را دنبال مىطبقاتى است و روند اجتناب
سپری " ماترياليسم ديالكتيكى"با يک حركت جهانشمول كه به اصطالح تحت تأثير 

داری يک رسالت پيداست كه از اين منظر به نظام سرمايه. واجه هستيمشود، ممى
. نامدمى" ميسيون"را در تداوم افكار مسيحيان شود كه لنين آنتاريخى محول مى

انگاری كه اين حق مالكيت خصوصى، قانون ارزش و بردگى كار مزدی هستند كه روند 
لنين با استناد به بنابراين . كنند مىتاريخ را برای استقرار فرماسيون سوسياليسم ارشاد

دو تاكتيک "و روند تاريخ است كه در كتاب " ماترياليسم"همين درک متافيزيكى از 
- ميالدی هر گونه راه حلى را كه خارج از سرمايه١٩٠٥از سال " سوسيال دموكراسى

قعى پيداست كه آدرس وا. خواندشود، ارتجاعى مىداری برای روسيه در نظر گرفته مى
ی كارگر روسيه شود كه طبقهجا نارودنيكى است، زيرا لنين مدعى نيز مىانتقاد وی اين
- وی هم. كشدداری، بلكه از پيشرفت نامكفى و شكل نامتكامل آن زجر مىنه از سرمايه

                                                 
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 



 ١١٥

-داری در روسيه دفاع مىترين تكامل سرمايهترين، آزادترين و سريعزمان از گسترده

   ١.كند

جا به صورت عريان تبديل به كند، لنين اينی نقاد مالحظه مىه خوانندهگونه كهمان
گاه و كند كه ماركس هيچشود و همان نقشى را ايفا مىداری مىايدئولوگ نظام سرمايه

به اين دليل كه رهايى انسان برای ماركس نه يک . كجا به عهده نگرفته استدر هيچ
-پيوندد، بلكه يک مسئلهسال آينده به وقوع مىی آتى از روند تاريخ كه در صد مسئله

ی آن نه تاريخ، بلكه پرولتاريا است كه در ی عاجل اجتماعى است كه البته سوژه
-رسد، از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مىپراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مى

  .سازدآيد و از طريق انقالب اجتماعى سوسياليسم را متحقق مى

 ديگر، لنين با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس چنان بيگانه است كه به بيان
قوانين كلى از حركت و تكامل "وی در پيروی از انگلس متأخر به . قابل تصور نيست

" كارل ماركس" ميالدی با عنوان ١٩١٨ای از سال نوشته و در ٢كند،رجوع مى" طبيعت
ی تاريخ نه مستقيمًا و به  انگاری كه ارابه.يابدبه اصطالح به منطق تاريخ دست مى

. كندی باالتری صعود مىصورت هدفمند و ممتد، بلكه به صورت يک فنر به درجه
ناپذير و ابژكتيو از روند تاريخ همان قانون علت اين حركت به اصطالح اجتناب

به را است كه انگلس متأخر سه وجه متفاوت آن" ماترياليسم ديالكتيكى"جهانشمول 
بنابراين . كشف كرده است" نفى نفى"و " كميت و كيفيت"، "تداخل تضادها"صورت 

وار انقالبى كه البته با وقايع شود كه روند تاريخ به صورت تكامل جهشلنين مدعى مى
-ی باالتری از رشد نيروهای مولد صعود مىبسيار ناگوار همراه است، همواره به درجه

                                                 
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 

 ١١٦

است كه " هاها از الشهتپه"ور لنين از وقايع ناگوار همان جا منظ پيداست كه اين١.كند
  . كندها ياد مىی خود به دانيلسون از آنانگلس در نامه

در حالى كه حركت ديالكتيكى برای هگل و ماركس فقط با حضور سوژه، يعنى با 
 ٢"نهنفى آگاها"به معنى ها اصوًال يابد و ديالكتيک نزد آنفعاليت آگاه انسان معنى مى

لنين در پيروی از انگلس متأخر روند تاريخ را به صورت يک حركت مادی و است، اما 
ی جو به خوشه، مالكيت مانند تكامل دانهبه اين عبارت كه . گيردهدفمند در نظر مى

از اين پس، سوسياليسم ديگر . كندخصوصى نيز به شكل سوسياليستى آن صعود مى
 طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا نيست، بلكه فرجام يک امكان و محصول پراكسيس نبرد

های تاريخى و سياسى ضرورتًا شود كه البته با عبور از داالنزيست انسانى محسوب مى
جا در تداوم اديان با سلب آزادی، اراده و آگاهى ما اين. آيدو خود به خود به وجود مى

و از اين بابت اتفاقى نيست كه ها و با نفى پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم انسان
  ٣.نامدمى" منطق ابژكتيو تكامل اقتصادی"را منطق آنو " ايده ژنيال"لنين ديالكتيک را 

- جا با عواقب تصورات واهى، افكار متافيزيكى و دين اين جهانى لنين مواجه مىما اين

نيز صحبت " ميسيون تاريخى بورژوازی"شويم و اين هم اتفاقى نيست كه وی همواره از 
" ميسيون تاريخى و جهانى پرولتاريا"ی داری، زمينهكند كه انگاری با تكامل سرمايهمى

داری به بيان ديگر، لنين اصوًال انتقادی به ماهيت نظام سرمايه. آوردرا نيز به وجود مى
را در حال و حق مالكيت خصوصى، قانون ارزش و بردگى كار مزدی ندارد، زيرا آن

داری تنها محدود به شكل مشكل وی با سرمايه. بيندن تاريخى خود مىتحقق ميسيو
به اين ترتيب، لنين با در نظر داشتن روند تاريخ به صورت . شودامپرياليستى آن مى
داری مونوپل داری رقابتى و سرمايهی كاالئى، سرمايهاقتصاد سادهصعود فنری، ميان 

                                                 
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. ٩ ,١٠٩ und 
Vgl. Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus und Empeiriokritizismus, in: LW, Bd. ١٤, Berlin 
(ost), S. ٣٢٨ ,٣٥٠, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٣٠٦f. 



 ١١٧

ی امپرياليسم باالترين درجه"ای با عنوان  وی در نوشته١.دهدامپرياليستى تميز مى
كند كه انگاری با ظهور امپرياليسم، تئوری ارزش چنان مستدل مى" داریسرمايه

جا ديگر هيچ اثری از آن مفاهيم  اين٢.ماركس ملغى و كامًال بى اعتبار شده است
 مشخص و ديالكتيكى مانند سرمايه، كار مجرد، ارزش اضافى، نرخ سود و غيره كه

ما نزد لنين با مفاهيمى مانند رباخواری، سود . ماركس متكامل كرده است، وجود ندارد
شويم كه ی امپرياليستى، اشرافيت كارگری، انگلى، گنديدگى و غيره مواجه مىويژه

ذاتى را در حالى كه ماركس مفاهيم درون. ها به كلى ناروشن استارتباط ديالكتيكى آن
كند و همواره ديگر متكامل مىها با يکتباط ديالكتيكى آنيكى پس از ديگری و در ار

ها الزم مقرر شدن هر مفهوم مشروط به وجود مفهوم قبلى و مقولهگيرد كه در نظر مى
نزد لنين مفاهيم اصوًال فاقد يک چنين نظمى هستند و تنها به و ملزوم هم هستند، اما 

  .  شوندى استفاده مىی سياسها در يک بيانيهای از واژهصورت مجموعه

صرف نظر از ضعف متدولوژی، مضمون نظريات تئوريک لنين نيز به كلى با تئوری 
شود كه بحث وی به اين مسئله خالصه مى. انتقادی و انقالبى ماركس متفاوت است

داری شده، زيرا آن جهت ظهور امپرياليسم منجر به اختالل در ميسيون تاريخى سرمايه
به اين . شود به كشورگشايى متوصل مىی جهانقسيم دوبارهتكسب سود ويژه و 

جا گيرد كه بورژوازی ملى در روسيه بسيار ضعيف است و از آنترتيب، لنين نتيجه مى
بايد جنگ امپرياليستى را كه توان مقاومت در برابر امپرياليسم را ندارد، در نتيجه 

                                                 
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.   

كه مدعى شود كه در نظر مى گيرد، بدون اين" سرمايه" البته ماركس تمركز سرمايه و ابزار توليد را در كتاب ٢
 ـ ايجاد بازرا جهانى ٣ ـ سازماندهى كار و ٢ ـ تمركز، ١برای نمونه وی از فازهای . قانون ارزش ملغى شده است

  . 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.  

 ١١٨

از كسب قدرت سياسى موانع  و پس تبديل به جنگ داخلى و تزاريسم را سرنگون كرد
  ١.اين حركت جهانشمول ماترياليستى به سوی سوسياليسم را از سر راه برداشت

كه لنين نظم ساختاری و آگاهى ابزار تحقق سرنگونى تزاريسم حزب سياسى است 
" چه بايد كرد"ای با عنوان در نوشته" حزب پيشروان پرولتاريا"را در لوای تئوريک آن

ای هستند ای از انقالبيون حرفه حالى كه كادرهای اين حزب مجموعهدر. كندطرح مى
ها محدود به  آگاهى حزبى آن٢اند،كه به صورت مخفى و پليس سياسى متشكل شده

منطق ابژكتيو "را شود كه وی با استناد به آثار انگلس متأخر آنمى" سوسياليسم علمى"
گاهى بايد به صورت منطقى و تئوريک به نظر لنين اين آ. نامدمى" دگرديسى اقتصادی

  ٣.كارگزاری و از طريق كادرهای حزبى به كارگران تعليم داده شود

 هزار تن از ٤٥ها موفق شدند كه در دوران جنگ با حدود به اين ترتيب، بلشويک
های هيجانى و خشمگين كارگران، كشاورزان و سربازان ای، جنبشهمين انقالبيون حرفه

 و يک قدرت دوگانه را در روسيه به ٤هداف حزبى خود مصادره كنندرا برای تحقق ا
ی سياسى لنين به نتيجه رسيد و نظام تزاری را از به اين ترتيب، برنامه. وجود بياورند

ها قرار قدرت سياسى در دست بلشويکاز اين پس، . طريق جنگ داخلى سرنگون كرد
دود به تحقق ميسيون تاريخى ی اقتصادی لنين فقط محگرفت، در حالى كه برنامه

وی از " دولت و انقالب"را به شرح زير در كتاب كه ما مضمون آنشد بورژوازی مى
  :يابيم ميالدی مى١٩١٧سال 

                                                 
١ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٣): Der Krieg und die russische Sozialdemokratie, in: LW, Bd. 
٢١, Berlin (ost), S. ٢٠ ,١٣, 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 

ال كنند و در نتيجه غير علمى توانند اهداف رفرميستى و سنديكاليستى را دنبهای آنى تنها مىبرای لنين جنبش ٤
ی حزبى است كه در برابر اين تنها روش مبارزه. كنندبه اين معنى كه در مسير تاريخ حركت نمى. شوندمحسوب مى

  . كندماركسيسم را نمايندگى مى
Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٨): Was Tun?, in: LW, Bd. ٥, Berlin (ost), S. ٤٥٢, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٢٨١ 



 ١١٩

 نظارت از شديدترينها كمونيسم پيش آيد، سوسياليست" مرتفع"ی كه مرحلهتا اين»
اين (...) كنند لبه مىی كار و مصرف مطا را بر اندازهاز جانب دولتجانب جامعه و 

 است، دولت بورژوايى طبيعتًا مستلزم مصرفچنين حق بورژوايى در مورد توزيع مواد 
كند، هيچ  مىتحميلهای حقوقى را زيرا حق بدون يک دستگاه مقتدر كه رعايت نروم

شود كه در كمونيسم نه تنها حق بورژوايى چند زمانى دوام گونه نتيجه مىاين. است
  ١«]وجود خواهد داشت! [بلكه حتا دولت بورژوايى ـ بدون بورژوازیآورد، مى

كند، بيگانگى لنين با تئوری ماترياليسم تاريخى ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به خصوص به اين دليل كه وی در جای . ـ ديالكتيكى ماركس غير قابل تصور است

 مونوپل و مالكيت دولتى، نظام داریسرمايهشود كه با استقرار ديگری مدعى مى
  ٢.بردافتد، زيرا از نتايج آن تمامى ملت بهره مىداری مونوپل عمًال بر مىسرمايه

ی اجتماعى جا نيز با استناد به ماركس طرح شد، سرمايه يک رابطهگونه كه اينهمان
ماركس با استفاده از مفهوم . آورداست كه مناسبات به خصوص خود را پديد مى

كند كه وی مفهوم ديالكتيكى چنين بر اين نكته تأكيد مىهم" شكال موجود فوكسيونالا"
اش متكامل كرده است و سرمايه، توليد كاال، قانون ارزش، سرمايه را در حركت واقعى

ها، زمانى افزون بر اين. ديگر هستندهای اقتصادی الزم و ملزوم همكار مزدی و ماسک
كند، تشكيل مالكيت دولتى را مد نظر صحبت مى" نفى نفى"كه ماركس در سرمايه از 

به نظر وی با نفى مالكيت خصوصى، مالكيت انفرادی كارگران در شكل اجتماعى . ندارد
ناپذير و ابژكتيو به سوی اما لنين تحت تأثير همين حركت اجتناب. آيدآن به وجود مى

فيزيكى انگلس متأخر وام گرفته متا" ماترياليسم"را از سوسياليسم كه البته مضمون آن
چنين تداوم حق و دولت است، فقط تبديل مالكيت خصوصى به مالكيت دولتى و هم

و " حركت ابژكتيو تكامل به پيش"ها را بورژوايى را مد نظر دارد كه البته اين دگرگونى

                                                 
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 
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 داری پا بر جاجا ماهيت سرمايهدر حالى كه اين. خواندنيز مى" مسير درست تاريخ"
  .گرددماند، تنها شكل آن است كه دگرگون مىمى

دار و كارفرمای كلى و خشونت اقتصادی در به اين ترتيب، دولت تبديل به يک سرمايه
از اين پس، كار دوگانه آزاد نيز . گرددادغام مى) سياسى، قضائى(خشونت غيراقتصادی 

گى كار مزدی در نظام شود كه البته برای كارگران به مراتب هولناكتر از بردلغو مى
تواند كه نيروی كار خود را به هر كارفرمائى ها ديگر نمىداری است، زيرا آنسرمايه
تواند جهت تحقق پيداست كه تحت اين شرايط دولت نيز مى. خواهند، بفروشندكه مى

اهداف سياسى و نظامى خود، روند توليد را پادگانى سازد و هر كسى كه مقاومت كند، 
هايى بيندازد كه به گمان انگلس ی وی را بر روی تپهک استالينى بفرستد و الشهبه گوال

  . محصول روند تاريخ هستند

داری مونوپل دولتى مدير عامل حزبى جايگزين بورژوازی پيداست كه با استقرار سرمايه
البته بوروكرات مالک . گيردشود و به عنوان بوروكرات وظايف وی را به عهده مىمى
به اين صورت . ی دولتى نيست، اما مالک حقيقى آن استقى كارخانه و يا مؤسسهحقو

-وی هم. كندريزی و توليد كاال را آغاز مىكه وی با اراده و آگاهى روند توليد را برنامه

كند و نه روند توليد را مديريت مى) زمان كار اجتماعًا الزم(زمان بنا بر قانون ارزش 
ی، رقابت، قيمت مواد خام و نيروی كار ارزان دارد، بلكه حقوق و تنها توجه به حسابدار

ی به بيان ديگر، بوروكرات تبديل به سرمايه. كندمزايای خود را نيز معين مى
  . شودی دولتى و به وی يک ماسک اقتصادی اهدا مىيافتهشخصيت

 ٢است،" حسى و فراحسى" و ١"ی بورژوايىسلول اقتصادی جامعه"زمان كاال كه هم
به اين صورت كه . شودداری دولتى مىانگاری كاال و پول در نظام سرمايهمنجر به بت

از اين . كندی كارگران مزدی را با محصول كارشان قطع مىشكل كاالئى توليد رابطه
آيد و در بازار ظاهرًا خواص خود را به پس، كاال از نيروهای مولد مستقل به نظر مى

 به اين ترتيب، كارگران مزدی نيز به محصوالت كار خود مانند .كندناظر منعكس مى
-نگرند كه انگاری خارج از ماهيت و توان خودشان است و در نتيجه به سلطهچيزی مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ١٢ 
٢ Ebd., S. ٨٦ 
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جا ديگر فرق اين. آيندی دولتى در مىی محصول كار خود، يعنى ابزار كار و سرمايه
سيم شود، زيرا قانون ارزش همه چيز ها تقكند كه پول و يا كوپن غذايى ميان انساننمى

در . كندرا قابل مقايسه و مبادله و خود كوپن غذايى را نيز تبديل به پول و كاال مى
گيرد و سود ی دولتى را به عهده مىكرد سرمايهپشت اين جريان بانک مركزی عمل

 . طلبدسرمايه مى

يابد، د كاالئى ادامه مىبه بيان ديگر، تا زمانى كه قانون ارزش پابرجا است و تولي
. شوندسودآوری سرمايه و استثمار نيروی كار مزدی نيز اهداف روند توليد محسوب مى

جا هيچ فرقى ندارد كه سرمايه و حق مالكيت، خصوصى و يا دولتى باشد، زيرا اين
به . آوردی اجتماعى مناسبات واقعى خود را نيز پديد مىسرمايه به صورت يک رابطه

ی حاكم، يعنى بورژوا و يا ت كه سرمايه از يک طرف، كارگر مزدی و طبقهاين صور
ی حاكم آورد و از طرف ديگر، قدرت و ثروت را به نفع طبقهبوروكرات به وجود مى

بنابراين محصول حركت . شودكند و پيداست كه منجر به نبرد طبقاتى مىتقسيم مى
ی كار مرده بر كار زنده، ازخودبيگانگى متضاد سرمايه، استثمار نيروی كار مزدی، سلطه

نيروهای مولد و انهدام محيط زيست است و ماركس هم مشخصًا در نقد همين 
-داری تميز مىتمايالت سرمايه است كه ميان فراروی منفى و فراروی مثبت از سرمايه

  : گيردبه باد انتقاد مى" سرمايه"دهد و فراروی منفى را به شرح زير در 

داری داری در چارچوب خود روش توليد سرمايهوی از روش توليد سرمايهاين فرار»
است و از اين رو، يک فراروی خودكرده از تضاد كه با ديد اول، خود را تنها به صورت 

پس به صورت اين قبيل از . سازدی عبور به يک شكل جديد توليد نمايان مىنقطه
های معين مونوپل به وجود  آن در حوزه.كندچنين در ظاهر نمايان مىتضاد خود را هم

آن دوباره يک اشرافيت جديد مالى . طلبدآورد و از اين بابت، دخالت دولتى را مىمى
ها، مؤسسان و های جديد در ساختار از مديران پروژهكند، يک نوع از انگلتوليد مى

 با مؤسسات بازی در ارتباطبرداری و حقهمديرعامالن صوری؛ يک سيستم كلى از كاله
اين توليد خصوصى است، بدون نظارت ]. آوردپديد مى[ی سهام نوبنياد، صدور و معامله

          ١«.مالک خصوصى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Bd. III … ebd., S. ٤٥٤, und 
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داری مونوپل دولتى كند، ماركس نقد سرمايهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
افتد، استقرار جا مىتنها اتفاقى كه اين. را قبل از تشكيل آن در شوروی مهيا كرده است

ی حاكم قديمى است، زيرا سرمايه مناسبات مخصوص ی جديد به جای طبقهيک طبقه
گويد كه جا از فراروی مثبت نيز سخن مىبنابراين ماركس اين. آوردخود را پديد مى

به اين صورت كه كارگران بايد . داری استالبته به معنى يک دوران گذار از سرمايه
كه مالكيت انفرادی خود را به صورت دار خود شوند و همينايهنخست تبديل به سرم

آورند، شكل كاالئى نيروی كار، يعنى سيستم كار مزدی را مالكيت اجتماعى در مى
همكاری متحد، "ی از اين پس، مديريت توليد و توزيع به عهده. كنندبالفاصله لغو مى
ته نه ديگر تحت تأثير رقابت بازار و شود كه البواگذار مى" ی كارگرانآزاد و داوطلبانه

ها و مؤسسات اجتماعى بنا بر قانون ارزش، بلكه به صورت همكاری مشترک كارخانه
گيرد و با فراروی از كار از اين پس، كار يک شكل اجتماعى به خود مى ١.شوداداره مى

توفيق ازخودبيگانه معيار توفيق در روند توليد، پاسخ به مايحتاج جامعه و معيار 
 پيداست كه در يک چنين نظمى هر ٢.شوداقتصادی، زمان كار مشخص محسوب مى

ی فعال سوژه. كندكسى بنا به توان و نيازش از محصوالت كار اجتماعى استفاده مى
فراروی مثبت نزد ماركس پرولتاريا است كه در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى 

پژمرده و عبور از قلمرو ضرورت شرايط دولت يداست كه تحت اين چنين پهم. رسدمى
فراروی از طبقات اجتماعى مصادف با به بيان ديگر، . گرددبه قلمرو آزادی ممكن مى

از اين پس، حاكميت انسان بر انسان . اضمحالل دولت و ساختار حاكميت طبقاتى است
 كه شودی مديريت محدود به چيزها و موضوعات اجتماعى مىيابد و مسئلهخاتمه مى

به نظر ماركس تنها  ٣.گرددی كمون واگذار و به صورت شورايى اداره مىالبته به عهده

                                                                                                             
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. ٥٤٦  ,٥٤١ 
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توانند دوباره زنده و بازسازی تحت اين شرايط است كه مناسبات طبقاتى گذشته نمى
  ١.شوند

بنابراين نزد ماركس هيچ خبری از دم و دستگاه حزب به اصطالح پيشرو و دولت 
از منظر وی تشكيل يک حزب . كه مد نظر لنين است، وجود نداردطور بورژوايى، آن

فاشيستى كه در پيروی از ايدئولوژی سوسيال داروينيسم توجيه و در لوای شبه
برای وی . كشد، مردود استمخالفان خود را به خاک و خون مى" ديكتاتوری پرولتاريا"

ممانعت از بروز ضد انقالب و استقرار ديكتاتوری پرولتاريا تنها به معنى حق مقاومت و 
به اين معنى كه اكثريت قاطع جامعه . تشكيل ديكتاتوری بورژوازی، يعنى فاشيسم است

اهداف خود را بر يک اقليت ناچيز كه در تداوم اوضاع موجود منافع مادی و طبقاتى 
  .  كنددارد، ديكته مى

  :نتيجه

ماركس تئوری انتقادی " يهسرما"كند كه كتاب اين نوشته از اين شناخت عزيمت مى
. ی محصول كار خود، يعنى سرمايه در آمده استروزی پرولتاريا است كه به سلطهسيه

ی ماركس از تدوين اين كتاب دخل و تصرف در پراكسيس نبرد طبقاتى به نفع انگيزه
گرا به ها در پرتو اين تئوری انتقادی و عملبه اين صورت كه آن. كارگران مزدی است

گاهى برسند، از يک قدرت بالقوه به يک قدرت بالفعل در بيايند و از طريق يک خودآ
  . داری فراروی مثبت كنندپراكسيس آگاه و انقالبى از نظام سرمايه

" یحركت ايده"به جای " حركت ماده"اما خطای فلسفى انگلس متأخر، يعنى جايگزينى 
وريک و ماترياليسم تاريخى هگل و بسط آن به تاريخ طبيعت باعث شد كه كشفيات تئ

از اين منظر نه پرولتاريا، بلكه اين تاريخ است . ـ ديالكتيكى ماركس به كلى تخطئه شود
انگاری كه در راستای رشد نيروهای مولد روند . گيردكه ظاهرًا نقش سوژه به خود مى

. شودناپذير به سوی يک سرنوشت مثبت سپری مىتاريخ به صورت هدفمند و اجتناب
                                                 

در كمون است كه خشونت دولتى به دست جامعه و انبوه مردمى . دهدوضيح مى ماركس ساختار تشكيل كمون را ت١
ی كارگر سازد تا اين كه طبقهبرای ماركس كمون يک اصل ابدی است كه همواره خود را متحقق مى. گرددباز مى

  . رها گردد
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Erste Entwurf … ebd., S. ٦٣٧ ,٥٤٣, und 
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative … ebd., S. ٤٠ ,٣٧f. 
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-ه اين معنى كه انسان ناگزير است كه جهت استقرار سوسياليسم به اجبار فرماسيونب

  . داری را تجربه كندهای اجتماعى و از جمله سرمايه

فهمد و كسى كه خواند و مىماركس مى" سرمايه"طور كتاب پيداست كسى كه اين
رديد تبديل به شمارد، بدون تی عاجل اجتماعى نمىی كارگر را يک مسئلهرهايى طبقه

گونه شود، همانروزی كارگران مزدی مىداری و مسبب سيهپرداز نظام سرمايهنظريه
ها ها و بلشويکها، منشويکكه انگلس متأخر و در پيروی از وی سوسيال دموكرات

داری و نفى جا ديگر مقصود فعاليت سياسى فراروی مثبت از نظام سرمايهاين. شدند
به بيان ديگر، . نيست، بلكه تغيير شكل و منطقى كردن آن استماهيت مخرب سرمايه 
های سوسيال دموكراسى در برابر بورژوازی و جنايات استالين، تئوريسين واقعى كرنش

مائو و پولپوت همين انگلس متأخر است و تنها با رجوع به آثار وی است كه سوسيال 
  .  شودكتاب برای بورژوازی مىتبديل به يک " سرمايه"داروينيسم قابل توجيه و كتاب 

متافيزيكى انگلس متأخر تاريخ تبديل به سوژه و " ماترياليسم"به بيان ديگر، با استناد به 
شود؛ از انقالب سفيد شاه، خمينى ضد امپرياليست، رفسنجانى همه چيز قابل توجيه مى

اقى نيست، بنابراين اتف. گراطلب گرفته تا روحانى اعتدالگورباچف و خاتمى اصالح
زمانى كه از ساختار شوروايى، مالكيت اجتماعى، لغو قانون ارزش، لغو كار مزدی، 

شود، تمامى شناسى در روند توليد صحبت مىخالقيت انسان و پيروی از اصلوب زيبايى
ای، تروتسكيست و مائوئيست بر افروخته توده: های ماركسيست ـ لنينيست مانندجريان

ی ها انقالب اكتبر را يک تجربهبه اين دليل كه آن. كنند مىشده و آغاز به دشنام
. دارندشمارند و از آن برای كسب قدرت سياسى در ايران نمونه بر مىبسيار موفق مى

های غير ماركسى از كتاب پژوهان سرشناس اين خوانشبا وجودی كه ماركس
مخرب آثار متأخر كنند، اما تأثيرات را حدود صد سال است كه نقد مى" سرمايه"

اين اتفاقى . كندسنگينى مى" اپوزيسيون چپ"چون يک كابوس بر ذهنيت انگلس هم
نيست كه يک نفر مانند ديويد هاروی تبديل به كارشناس يک نهاد مافيايى مانند 

شود كه شهردار آن، يعنى سردار پاسدار قاليباف مسئول مستقيم شهرداری تهران مى
بنابراين حتا نظام جنايتكار جمهوری . متهم به قتل استسركوب جنبش دانشجويى و 

را در پرتو نظريات ماركس ندارد، اگر آن" سرمايه"اسالمى نيز مشكلى با كتاب 
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از اين بابت، نبايد متعجب شد، زمانى كه . متافيزيكى انگلس متأخر خواند و فهميد
كس مجوز صادر و های ناجور از آثار ماروزارت ارشاد جمهوری اسالمى برای ترجمه

پيداست كه . كندتأسيس مى" سرمايه"دانشگاه اسالمى كرسى استادی جهت تدريس 
پژوهى، بلكه انحراف افكار انتقادی ی واقعى حكومت اسالمى نه ترويج ماركسانگيزه

ی اقتصادی رژيم و جناح دانشجويان از پراكسيس نبرد طبقاتى به سوی سياست توسعه
گرا و آخوند خوب و خردمند و در نهايت انفعال سياسى اعتدالطلب، به اصطالح اصالح

  .ها استآن

 ١٩٠٥در سال " دو تاكتيک"در چنين اتفاقى نيست كه اين سخن لنين كه وی هم
شنيده " های ايرانىماركسيست"ميالدی گفته است، هنوز در اشكال متفاوت به كرات از 

داری، بلكه از پيشرفت تاريا نه از سرمايهشود كه پرولجا مدعى مىاگر لنين اين. شودمى
كشد، برخى در دوران معاصر مدعى هستند كه نامكفى و شكل نامتكامل آن زجر مى

خاتمى و " جنبش سبز"داری ايران نامتعارف است و بايد از طريق اصالحات سرمايه
 ديالكتيک تئوری با پراكسيس نزدروحانى متعارف شود، برخى ديگر " جنبش اعتدال"

ی خوانند، برخى ديگر از طبقهماركس را با استناد به مفسران هگلى بى اعتبار مى
يافته و به عنوان ی شخصيتدار را به صورت سرمايهرانند و سرمايهمتوسط سخن مى

های به اصطالح تئوريک تنها تمامى اين فعاليت. شمارندقابل احترام مى" كار آفرين"
داری و انحراف افكار ند و آن هم توجيه نظام سرمايهكنيک هدف مشترک را دنبال مى

نقد اقتصاد "ها در سايت ی آنجمع همه. عمومى از پراكسيس نبرد طبقاتى است
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توليد و بازتوليد نيروی كار ـ نقش زنان كارگر و كار خانگى در 
  ١انباشت سرمايه

  
- شود كه دستبا يک نگاه اجمالى به تاريخ جنبش فمينيستى بالفاصله روشن مى

در . اندها هديه داده شدهدهای زنان نه خود به خودی به وجود آمده و نه به آنآور
گذرد كه زنان در كشورهای مدرن اروپا به حق حالى كه هم اكنون حدود صد سال مى

اند و در دوران معاصر هم تراز با مردان در تمامى سطوح اقتصادی، رأی دست يافته
گيرند، ما در ای را به عهده مىقابل مالحظههای اجتماعى، علمى و سياسى مسئوليت

ايران با اوج مقاومت زنان مواجه هستيم كه از تعميم خودآگاهى جنسيتى در كشور 
رسد كه انبوه زنان ايرانى ديگر حاضر نيستند كه آن نقشى به نظر مى. دهدگزارش مى

  . كنندشود، تحمل قائل مى" امت اسالمى"ها در ساختار را كه شريعت برای آن

جا كه خودآگاهى يک محصول اجتماعى است و از نبرد پيرامون آگاهى تئوريک و از آن
شود كه فعاالن جنبش آيد، در نتيجه به خوبى روشن مىدر پراكسيس سياسى پديد مى

فمينيستى در كشورهای مدرن از چه موانعى گذشته كه به حقوق كنونى زنان دست 
 ١٧٧٨ی جهانى حقوق بشر از گاهى به اولين اعالميهبرای نمونه اگر ما ن. انديافته

، "مقام شهروند"، "هاحقوق انسان: "ميالدی بيندازيم، در آن مفاهيم بسيار زيبايى مانند
- جا هيچاما اين. يابيمرا مى" ی عمومىاراده"و " های آزادانسان"، "خوشبختى همگانى"

به نظر . شودارش بدهد، پيدا نمىگونه مفهومى كه از تساوی حقوقى زنان با مردان گز
ناشى از يک اشتباه " آزادی، برابری و برادری"آيد كه آرمان انقالب فرانسه، يعنى مى

استفاده " برادری"گذاران حقوق مدرن با كمال آگاهى از مفهوم لپى نبوده است و بنيان
 نظر گرفته  دربه اين دليل كه در اين دوران اصوًال زن به صورت يک سوژه. اندكرده

                                                 
های پژوهش جنبش"كه از طريق " فمينيسم و سوسياليسم"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  . در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٨ مارس ١٧ در تاريخ" اجتماعى ايران
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آن زنى است كه با اراده، آگاهى و " سوژه"جا منظور از مفهوم اين. شده استنمى
از منظر افكار عمومى آن دوران، . كندريزی و متحقق مىی خود را برنامهمستقل آينده

زن تنها در خانواده، تحت سرپرستى شوهر و آن هم به صورت مادر بود كه يک هويت 
وری،  وجودی كه زنان به غير از كار خانگى در توليدات پيشهبا. يافتاجتماعى مى

صنعتى، كشاورزی، خدماتى، بهداشتى، آموزشى و هنری نقش داشتند، اما فعاالن جنبش 
كه به حق رأی در كشورهای كردند، تا اين سال مبارزه مى١٤٠فمينيستى بايد حدود 

  .مدرن اروپا دست بيابند

. سوتان جنبش فمينيستى در اروپا به نام لوئيزه اتو ياد كرداز جمله بايد از يكى از پيشك
-نگار بود كه در دوران انقالب آلمان، يعنى در سالوی يک شاعر، نويسنده و روزنامه

ی اتو در يک سرمقاله. را تأسيس كرد" ی زنانروزنامه" ميالدی ١٨٤٩ و ١٨٤٨های 
داری، نه تنها بر عليه نظام بردهبسيار شورانگيز از مردان آزاد و آزاد منش خواست كه 

وی در ارتباط با مسائل زنان و به خصوص . بلكه بر عليه بردگى زنان نيز قيام كنند
های متعدد و چندين كتاب نوشت و سرانجام كارش به سازمان زجر كار زنانه، مقاله

  . اطالعات، دستگاه سانسور، زندان و تبعيد كشيده شد

كرد، كنفرانس و برای تحقق حقوق زنان در آلمان مبارزه مىدر همان زمان كه لوئيزه ات
العين كشف حجاب و حق مالكيت مردان جا قرتدر آن. بابيان در بدشت برگزار شد
از كنفرانس بدشت يک گزارش از سفارت انگلستان به . بر زنان را حرام اعالم كرد

كند كه  مقايسه مىجای مانده است كه جنبش بابيان را با جنبش كمونيستى در اروپا
 با وجودی كه اين مقايسه بسيار ناجور ١.های عرفانى و اخروی هم داردالبته تمايل

كم و بيش از اين موضوع با خبر بوده ) جرج چرچيل(است، اما ظاهرًا سفير انگلستان 
-كه اين دو جنبش در دو بستر كامًال متفاوت و متناقض تاريخى و فرهنگى رشد كرده

  . اند

                                                 
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. 
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مونيستى اروپا از يک تاريخ فرهنگى كه رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم جنبش ك
به اين صورت كه پس از رفرماسيون لوتری، . شدرا تجربه كرده بود، سيراب مى

پردازان بورژوازی نو پای اروپای غربى تبديل به نظريههای پروتستانى سركردگان فرقه
زمان هم. نان مسيحى را در هم شكستندی دينى واتيكان بر انبوه مؤمشدند و سلطه

های دينى چنان قدرت كليسا را ضعيف كرد كه از بطن اين های طوالنى فرقهجنگ
از جمله بايد از كسانى . جنبش روشنگری و نوزايش به وجود آمد" حركت واقعى"

ز طبيعت را ااسپينوزا، دكارت، ولتر، اليپنيتس، روسو و كانت ياد كرد كه ماورای: مانند
ها آن. طبيعت مجزا و موضوع حق و حقيقت را مختص به طبيعت و جهان واقعى كردند

. ی حقوقى دست يافتندبه عنوان سوژه" انسان"چنين به يک مفهوم جهانشمول از هم
رسد كه با استناد به يک خرد خود آليستى هگل مىی ايدهسرانجام اين مسير به فلسفه

اشترآواس، : های جوان مانندمنوال بايد از فعاليت هگلىبه همين . شودبنياد متكامل مى
چنين ماركس ياد كرد كه در دكان برادران بائر، فويرباخ، اشتيرنر، روتنبرگ، هس و هم

  .دين را در اروپای غربى تخته و دوران كپرنيكى را متحقق كردند

راحت بود به بيان ديگر، برای پيشكسوتان جنبش فمينيستى در كشورهای مدرن نسبتًا 
كه ادعاهای بورژوازی ليبرال مانند خردمندی و انسانيت را به چالش بكشند و با استناد 

در برابر زنان . ی حقوق طبيعى مطالبات و حقوق زنان را درخواست كنندبه فلسفه
به اين عبارت كه . ايرانى از تاريخ فرهنگى كشورهای مدرن به كلى بى بهره بودند

داند و نه به يک مفهوم جهانشمول ت از طبيعت را قابل تمايز مىطبيعاسالم نه ماورای
ها دهد، تنها تمايز ميان انسانآن چيزی كه قرآن ارائه مى. يابداز انسان دست مى

به اين صورت كه اسالم، مرد را از زن و مسلمان را از كافر، مشرک، منافق، . است
آن چيزی كه فقيهان . كندز مىكتاب متمايفاسق، مرتد، ملحد، مفسد، محارب و اهل

است كه با استناد به آن " وحدت وجود"اند، ايمان به اسالمى تا كنون به بار آورده
شمارند و با حكم شرعى مرگ طبيعت و طبيعت را برابر با شرک مىتمايز ميان ماورای

خالصه جا نقش انسان فقط در بندگى الله و بيعت با پيامبر و امام اين. كنندمجازات مى
به بيان ديگر، بنا بر اسالم و بر . شودگذاری انسان برابر با كفر محسوب مىو حق قانون

گذارد، بلكه مجتهدان دين هستند ن مىخالف جوامع مدرن، اين ملت نيست كه قانو
  . كنندكه به نام الله شريعت را تفسير و اجرائى مى
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اند، اما ديگر صف آرائى كردهابر يکهای متعدد اسالمى كه دشمنانه در بربا وجود فرقه
ما مصداق . معتقد و متعهد هستند" وحدت وجود"ها به يک توافق كلى، يعنى تمامى آن

از جمله بايد از كسانى مانند . يابيماين موضوع را نزد تمامى فقيهان ظاهری و باطنى مى
 سبزواری ياد كرد كه سينا، سهروردی، غزالى، مالصدار و مالهادیابوالٌهذيل، فارابى، ابن

جا ارتجاع اين. متكامل شده است" وحدت وجود"ها با استناد به ی آنتفكر دينى همه
شود يک نظم خدا خواسته محسوب مى" امت اسالمى"كند، زيرا سيستماتيک عمل مى

كه ساختار آن به غير از تمايزهای جنسيتى و دينى از وجود يک نظام طبقاتى نيز 
جا يک نقش ايدئولوژيک را در توجيه مناسبات يداست كه اسالم اينپ. دهدگزارش مى

ها به صورت يک ابزار مناسب واقعى به عهده دارد كه جهت تحميق و تحقير انسان
شود، در اين ارتباط زن نه تنها منشأ فتنه و فساد محسوب مى. شودحكومتى فعال مى

كه فقط براى د دان ن را حيواناتى مىصدرا زنا  مالبرای نمونه . بلكه اصوًال انسان نيست
، به اين حيواناتالله كه است هادى سبزوارى مدعى   مال و هستندنكاح قابل استفاده 

تا مردان از مصاحبت با آنان متنفر نشوند و  ،داده استی انسانى يک چهرهيعنى زنان 
  ١.در نكاح با آنان رغبت بورزند

شوند و محسوب مى" فيلسوف"ی علميه زههای حونزد طلبهوش اسالمى ح واين دو تن
ها جهت كسب اجتهاد ها از جمله دروسى هستند كه آنافكار ارتجاعى و زن ستيز آن

جا در نقش مخرب متكلمان اسالمى در البته موضوع اين. كنندآموزند و تفسير مىمى
هستند و چون گذشته پايدار شود، زيرا اين افكار ارتجاعى همتاريخ ايران خالصه نمى

زده را به ها كوتاه بيايد، واقعيت كشورهای اسالماگر مقاومت اجتماعى در برابر آن
برای نمونه مفتى اعظم عربستان سعودی، عبدالعزيز . گردانددوران قرون وسطا باز مى

بن عبدالله آل الشيخ به تازگى فتوايى صادر كرده كه بنا بر آن مرد مسلمان مجاز به 
انگاری كه . ود است، اگر گرسنگى وی را با خطر مرگ مواجه كندخوردن گوشت زن خ

وش حذهن اين وبه بيان ديگر، . كنديک نفر گوسفند خود را جهت پختن غذا قربانى مى
ذهن اين آخوندهای جنايتكار از يک تاريخ  يعنى زن ستيز، و انسان ضد اسالمى متحجر،

ی مدرن كه رفرماسيون،  جامعهپردازانتا آن نظريه، شودفرهنگى ديگری مشروب مى
                                                 

ی فحه نظريه تكامل معرفت دينى، تهران، ص-قبض و بسط تئوريک شريعت ): ١٣٧٧ (بدالكريم سروش، ع،مقايسه  ١
٨٢  
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  اسالمىاند و پيداست كه مبارزه با اين وحوشروشنگری و سكوالريسم را تجربه كرده
  .تر استبه مراتب سخت

ما پس  به اين صورت كه .دنشومىنوشته نيز مربوط به همين مسائل های اين پرسش
ايم؟ كجا ايستادهاز گذشت بيش از يک قرن و نيم از جنبش فمينيستى و سوسياليستى 

 د؟نكنكار خانگى و توليد و بازتوليد نيروی كار چه نقشى را در انباشت سرمايه ايفا مى
نقش يک كه به كار خانگى اشتغال و در بازسازی جامعه را توان انبوه زنانى چگونه مى

 و نظم جنسيتى كشيدطبقاتى به ميدان نبرد مطالباتشان برای احقاق  ،را دارندمسلط 
    ؟را سرنگون كرد"  اسالمىامت"

، يعنى با آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى مواجه هستيم، زيرا پراكسيسبا جا ما اين
دست " فمينيسم اسالمى" و "فمينيسم ليبرال" مانند فمينيسماز يک سو، اشكال متنوع 

اند و زنان را از مردان مجزا و نسبت ی جنبش فمينيستى ـ سوسياليستى زدهبه تخطئه
ی تفكر در ميان از سوی ديگر، يک شيوه. كنندی طبقاتى بى اعتنا مىبه جامعه

ی تمامى مشكالت اجتماعى را در عقب رايج است كه سرچشمه" اپوزيسيون چپ"
بينند و چنان به رشد نيروهای مولد و ماندگى اقتصادی و وابستگى به امپرياليسم مى

های عاجل اجتماعى راه حلى را ای پرسششود كه اصوًال بری زيربنا معطوف مىتوسعه
ی اقتصادی سرنوشت انگاری كه با استقالل از امپرياليسم و با توسعه. دهدارائه نمى

ی مسائل و مقدر بشر به اجبار سوسياليسم است و پس از استقرار سوسياليسم همه
تفكر ی جا  با يک شيوهما اين. شوندمشكالت اجتماعى خواهى نخواهى حل و فصل مى

شويم كه پاسخ هر پرسشى پيرامون گرا و دترمينيستى از روند تاريخ مواجه مىمثبت
ی ضد امپرياليستى مسائل اجتماعى را از پيش معين كرده و آن هم اولويت مبارزه

  . است

های ماركسيست ـ ی تفكر مخرب را كه جريانما ايرانيان عواقب سياسى اين شيوه
به اين .  در دوران قيام بهمن به خوبى مشاهده كرديمكنند،لنينيست نمايندگى مى

ی نامعلوم و انتزاعى ها مطالبات عاجل جنبش فمينيستى را به يک آيندهصورت كه آن
ی حجاب و برابری ها شرايط موجود برای طرح مسئلهكردند، زيرا به نظر آنواگذار مى

وردهای انقالب اولويت آبرای آن دفاع از دست. حقوقى زنان با مردان مناسب نبود
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ی نظامى امپرياليسم در اساسى داشت، زيرا از تفرقه در صف متحد خلق و خطر حمله
  .هراس بودند

جا نه محدود به موضوع برابری حقوقى و حقيقى زنان با مردان و نه البته مسئله اين
ه های مذكور هر گونشود، زيرا جريانفقط به تجربيات دوران قيام بهمن خالصه مى

ی اقتصادی ی ضد امپرياليستى و سياست توسعهای را منوط به توفيق مبارزهمطالبه
اگر از سوسياليسم، مالكيت اجتماعى، . ها اصوًال هيچ چيز وقتش نيستنزد آن. كنندمى

اش لغو قانون ارزش و كار مزدی نيز گفتمانى به وجود بيايد، جهت تيشه زدن به ريشه
ها بسيار متفاوت هستند كه همواره تحت شرايط البته بهانه. شوندبالفاصله متحد مى

برای نمونه به مبارزه با ديكتاتور و واليت . شوندموجود از نو و در شكل ديگری بيان مى
- دهند، خواهان دموكراتيک شدن و پوسته انداختن نيروهای چپ مىفقيه اولويت مى

مبلغ اصالحات آخوندی هستند، خوانند و داری ايران را نامتعارف مىشوند، سرمايه
-ی مدنى مىشرط تشكل كارگران را محدود به جنبش سنديكائى و گسترش جامعه

ی كنونى را انقالب سازند و مرحلهكنند، برای انقالب اجتماعى تئوری مراحل مى
شمارند و بر ضرورت خوانند، انقالب سوسياليستى را غير ممكن مىدموكراتيک مى

جا كه انرژی فعاليت سياسى تحت تأثير آگاهى از آن. كننديد مىجهانى بودن آن تأك
های انفعالى گونه نگرشآيد، در نتيجه پيداست كه محصول اينتئوريک به وجود مى

  . تداوم نكبت نظام جمهوری اسالمى در ايران است

 های ماركسيست ـ لنينيستكند، ما نزد جريانی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
با افكار متافيزيكى و بيگانگى عريان با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم كه 

به اين صورت كه وی . يابيمرا در آثار متأخر انگلس مىی تئوريک آنسرچشمه
هگل كرد و در خيال خود به يک قانون " یحركت ايده"را جايگزين " حركت ماده"

ی اگر در فلسفه. گويد، دست يافتمى" ماترياليسم ديالكتيكى"جهانشمول كه به آن 
از طريق شناخت و هدفمند واقعيت سوبژكتيو را به " ی مطلقايده"آليستى هگل ايده

است كه " ی مطلقماده"آورد، واقعيت نزد انگلس متأخر محصول حركت وجود مى
ر در ه. آيدشود و به اصطالح ابژكتيو به وجود مىالبته هدفمند و ظاهرًا كور سپری مى

شوند ديگر متكامل مىآليسم و ماترياليسم به صورت مجرد در برابر يکدو حالت ايده
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جا به آپريوريسم اين. يابدها تنها يک توجيه آپريور مىكه البته محصول فلسفى آن
  .معنى توجيه منطقى يک حركت فكری است كه برای آن شواهد عينى وجود ندارد

شود كه تمامى اشكال هستى تحت تأثير قانون به ىبه اين ترتيب، انگلس متأخر مدعى م
قرار دارند و در فعل و انفعاالت " ماترياليسم ديالكتيكى"اصطالح جهانشمول و ابژكتيو 

از اين منظر، قوانين طبيعت ناب . كنندخود همواره به شكل باالتری صعود مى
گونه همان. م ندارندی انسانى هيچ فرقى با هديگر با قوانين طبيعى جامعه) داروينيسم(

- ی باالتری صعود مىشود، خانواده نيز به درجهی جو متكامل مىكه بذر جو به خوشه

شناس به نام مورگان در  به اين ترتيب، انگلس متأخر با استناد به يک جامعه١.كند
  :  شودبه شرح زير مدعى مى" منشأ خانواده، مالكيت خصوصى و دولت"كتاب 

گاه ساكن نيست، بلكه از يک ه خانواده عنصر فعال است؛ آن هيچگويد كمورگان مى»
كند، در همان اندازه كه جامعه خود را از شكل تحتانى به يک شكل فوقانى صعود مى

افزايد، به همين و ماركس به آن مى(...) دهد ی مرتفع تكامل مىی نازل به درجهدرجه
   ٢«.كنندنى و فلسفى رفتار مىهای سياسى، حقوقى، ديمنوال نيز اصوًال سيستم

جا بدون هراس نظريات كند، انگلس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی خانواده از هم انگاری كه آينده. دهددترمينيستى مورگان را به ماركس نيز نسبت مى

پيداست كه رجوع به مورگان و كشيدن پای ماركس به اين . اكنون رقم خورده است
را در متافيزيكى است كه انگلس متأخر آن" ماترياليسم"ر انتزاعى جهت توجيه آن افكا

بنابراين اتفاقى . تناقض با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده است
- دهد و اين موضوع را مسكوت مىجا به آثار ماركس رفرنس نمىنيست كه انگلس اين

ما مصداق نظريات غير . ر چه ارتباطى گفته استگذارد كه وی اين چيزها را كجا و د
يابيم كه ماركس مى" در مورد نقد اقتصاد سياسى"ماركسى انگلس متأخر را در كتاب 

ی طبقاتى ديالكتيک زيربنا با روبنا را به جامعه" حركت واقعى"جا با استناد به وی اين
  :كندعبارت زير تشريح مى

                                                 
  .  كندشود كه در قلمرو ضرورت داروينيسم حكمفرمايى مىمدعى مى" آنتى دورينگ" برای نمونه انگلس در  ١

٢ 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. 
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ها ها را، بلكه بر عكس، هستى اجتماعى آن آنها نيست كه هستىاين آگاهى انسان»
ی معينى از نيروهای مولد مادی جامعه در درجه. كندشان را معين مىاست كه آگاهى

رشد خويش با مناسبات توليدی موجود يا با بيان حقوقى آن كه مناسبات مالكيتى است 
اين مناسبات كه از . گيرنداند، در تضاد قرار مىو در چهارچوب آن تا كنون عمل كرده

. بندندها زنجير مىشوند، به رشد خود آنبطن اشكال رشد نيروهای مولد نتيجه مى
با تغيير زيربنای اقتصادی، تمام روبنای . رسدی انقالب اجتماعى فرا مىسپس يک دوره

ها همواره گونه دگرگونىی ايندر نظاره. گرددتر دگرگون مىعظيم، كندتر يا سريع
ميان دگرگونى مادی شرايط اقتصادی توليد كه به همان دقت علم طبيعى قابل بايستى 

گيری است و دگرگونى حقوقى، سياسى، دينى، هنری و يا فلسفى ـ خالصه، اشكال اندازه
خيزند شوند و به نبرد بر مىها به اين نزاع آگاه مىها از طريق آنايدئولوژيک كه انسان

  ١«.ـ تفاوت قائل شد

كند، ما نزد ماركس از يک طرف، با جا مالحظه مىی نقاد اينه كه خوانندهگونهمان
عوامل ابژكتيو سر و كار داريم كه البته به صورت زيربنا و مناسبات توليد اجتماعى 

جا موضوع نقد، رشد اين. ها، يعنى سوبژكتيو هستندمحصول فعاليت آگاه انسان
قابل " دقت علم طبيعى"اركس به همان ی مباشد كه به گفتهاقتصادی و توليدی مى

تر و هر چه صنعت گذاری كالنبه اين صورت كه هر چه سرمايه. اندازه گيری است
ماركس . تر هستندتر و انبوهتر به همان اندازه نيز محصوالت توليد شده مرقوبپيشرفته

وبنا و گذارد كه البته مربوط به راز طرف ديگر، انگشت بر عوامل سوبژكتيو نيز مى
ها به همان گويد كه اين دگرگونىجا ديگر نمىاما وی اين. شونداشكال ايدئولوژيک مى

به بيان ديگر، ماركس بر خالف انگلس . دقت علم طبيعى قابل اندازه گيری هستند
. كندی مكانيكى ميان زيربنا و روبنا را برقرار و توجيه نمىمتأخر اصوًال يک رابطه
های حقوقى، فلسفى و سياسى  پيشرفت كرده است، پس سيستمانگاری كه چون صنعت

اند، پس انگاری كه چون نيروهای مولد متكامل شده. اندهم به شكل فوقانى صعود كرده
انگاری كه چون روند تاريخ ذاتًا . اندی باالتری از آگاهى رسيدهكارگران نيز به درجه

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MWE, Bd. ١٣, S. ٣ff., 
Berlin (ost), S. ٨f. 



 ١٣٩

كنند و جامعه تر زندگى مىه مرفهها نيز از قرن گذشتشود، پس انسانمثبت سپری مى
  .اندی باالتری صعود كردهو خانواده نيز به درجه

به بيان ديگر، ماركس بر خالف انگلس متأخر نتايج دترمينيستى از تكامل زيربنا با 
ساز را از روند تاريخ اصوًال نادرست، محصول گرا و سرنوشتروبنا و يک برداشت مثبت

ی وی پس از عبور از فلسفه. شماردگناه كودكانه مىتفكرات ناب و تخيالت بى 
كند كه ی بورژوايى عزيمت مىجامعه" حركت واقعى"ماترياليستى فويرباخ همواره از 

" ماترياليسم ديالكتيكى"در حالى كه حركت . آن ديالكتيک است" ی منطقىهسته"البته 
پيوندد، ديالكتيک نزد وع مىناپذير و ابژكتيو به وقنزد انگلس متأخر به اصطالح اجتناب

به بيان . ، يعنى سوبژكتيو است١"نفى آگاهانه"چنين نزد هگل به معنى ماركس و هم
ی فعال و در فقدان آگاهى اصوًال بى ديگر، ديالكتيک بدون حضور انسان به عنوان سوژه

ک معنى است و تئوری انتقادی و انقالبى ماركس نيز از فعاليت آگاه انسان به صورت ي
هايى مواجه هستيم كه تحت جا با انسانما اين. دهدذاتى گزارش مىی درونسوژه

روابط متضاد مادی قرار گرفته، تحت تأثير ايدئولوژی از تضاد آگاه شده و به مبارزه بر 
جا كه يک چنين مناسباتى اصوًال در حركت طبيعت ناب حاكم نيست، از آن. خيزندمى

ی با قوانين طبيعى جامعه) داروينيسم(ين طبيعت ناب در نتيجه همسان كردن قوان
فقط محصول خطای فلسفى انگلس متأخر " ماترياليسم ديالكتيكى"انسانى تحت عنوان 

  .است و هيچ ارتباطى با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ندارد

ركس شود كه اين ديالكتيک زيربنا با روبنا نزد ماجا بالفاصله پرسش طرح مىاين
كند، گونه كه ماركس در نقل قول مذكور تأكيد مىاصوًال به چه معنى است؟ همان

ی حاكم به اين معنى كه طبقه. كندها را نيز معين مىها آگاهى آنهستى اجتماعى انسان
بنا بر هستى مادی خود، يعنى جهت حفظ قدرت مادی و استقرار حاكميت خويش به 

شود و قدرت ذهنى خود را با استناد به آن به مىيک تاريخ مشترک فرهنگى متوصل 
دين، فلسفه، : جا منظور از قدرت ذهنى، اشكال ايدئولوژيک ماننداين. آوردوجود مى

سياست، هنر و اخالق هستند كه با افكار عمومى مطابقت دارند و آگاهى اجتماعى را به 
منزلت اجتماعى آل ساختار اقتصادی و جهت حفظ منافع مادی و صورت بيان ايده

                                                 
١ Bewußte Negation 
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پيداست كه به همين منوال نيز آگاهى نيروهای مولد . آورندی حاكم پديد مىطبقه
جا كه آگاهى اجتماعى در يک كند و از آنها رشد مىاز هستى مادی آن) كارگران(

ی حاكم متكامل شده است، در نتيجه با كم و بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقه
كنند و در ى مادی خود را در اين اشكال ايدئولوژيک تجربه مىبيشى از مقاومت، هست
اما با رشد نيروهای مولد، . شوندی حاكم به انفعال كشيده مىنتيجه در برابر طبقه

از اين پس زيربنا با روبنا در . بندندزنجير مى" حركت واقعى"مناسبات گذشته به اين 
ی طبقاتى تالقى كال ايدئولوژيک جامعهگيرد و هستى مادی كارگران با اشتضاد قرار مى

اما نزد ماركس هيچ اجبار دترمينيستى وجود ندارد كه با رشد نيروهای مولد . كندمى
كنند و اين بدون اشكال ايدئولوژيک نيز خود به خود به درجات باالتری صعود مى

 از ترديد ناشى از يک خطای لپى نيست، زمانى كه وی در همين نقل قول مذكور تنها
جا با پراكسيس نبرد طبقاتى سر و به اين دليل كه ما اين. گويددگرگونى روبنا سخن مى

-ی صعود و يا سقوط روبنا فقط مربوط به توازن قوای اجتماعى مىكار داريم و مسئله

جا موضوع فقط استثمار نيروی كار و حاكميت سرمايه، يعنى به بيان ديگر، اين. شود
بژكتيو نيست، بلكه بيان سوبژكتيو تضاد، يعنى نقش ايدئولوژی نيز تضاد ماترياليستى و ا

-كند كه انسانماركس در همين نقل قول به درستى بر اين نكته تأكيد مى. مطرح است

بنابراين . خيزندشوند و به نبرد بر مىها از طريق ايدئولوژی است كه از نزاع آگاه مى
و از نظر تشكيالتى همبسته و منسجم اگر جنبش كارگری از نظر تئوريک فرهريخته 

رسد و در نتيجه آوردهايى نيز مىباشد، پيداست كه در پراكسيس نبرد طبقاتى به دست
اما . كنندهای سياسى، حقوقى، دينى و فلسفى نيز به درجات باالتری صعود مىسيستم

التى اگر عكس اين شرايط حاكم باشد، يعنى اگر جنبش كارگری از نظر تئوريک و تشكي
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 
ال كارگری مواجه و برای نمونه كشور آلمان كه سه بار با جنبش راديك. يابيمخوبى مى
با وجودی . ی انقالب سوسياليستى بود، اما بعدًا گرفتار ايدئولوژی فاشيسم شددر آستانه

 درصد رشد اقتصادی داشت، اما جامعه به قهقرا ١٠كه آلمان در اين دوران بيش از 
حزب ناسيونال سوسياليست هيتلری نه تنها تمامى نهادهای كارگری را . كشيده شد
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االن سياسى چپ را به قتل رساند و يا به تبعيد متواری كرد، بلكه جهت منهدم و فع
نابودی منتقدان، يهوديان، كوليان، معلوالن و دگرباشان جنسيتى كارخانه و راه آهن 

منهدم شدند كه قيمت " هنر منحط"بسياری از كارهای هنری تحت نام . تأسيس كرد
همين تجربيات تاريخى را در دوران ما . ها تا هم اكنون غير قابل ارزيابى استآن

ترين و مردم كشوری كه با پيشرفته. كنيمحاكميت استالين در شوروی نيز مشاهده مى
 ميالدی انقالب كرده بودند، اما بعدًا گرفتار ١٩١٧ها در سال ترين آرمانانسانى

 با وجودی كه شوروی در اين دوران بيش از. ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم شدند
سيستم اطالعاتى .  درصد رشد اقتصادی داشت، اما جامعه به قهقرا كشيده شد٣٠

ی كرد، بلكه از اعضای كميتهشوروی نه تنها صدای هر مخالفى را در نطفه خفه مى
-ی ارتش سرخ را به بهانهمركزی حزب كمونيست شوروی گرفته تا سرباز نظام وظيفه

به غير از . سپردی اعدام مىسم به جوخهی انحراف از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنيني
ها انسان را در گوالک از طريق كار اجباری و سؤ تعذيه به ها، دولت استالينى ميليوناين

گرفت، زمان هر نوع از هنر كه خارج از رئاليسم سوسياليستى قرار مىهم. قتل رساند
  . شدب مىگتبديل به موضوع امنيتى و مربوط به كا

های توتاليتر حقوق ها از نظامكند، در اين نمونهی نقاد مالحظه مىكه خوانندهگونه همان
شود، صرف نظر از ها مانند حق حيات و آزادی انديشه اصوًال رعايت نمىی انساناوليه
البته ما ايرانيان . شودكه رشد سريع اقتصادی وجود دارد و روند تاريخ نيز سپری مىاين

در حالى كه . ايم كم و بيش در تاريخ معاصر كشور خودمان داشتهنيز چنين تجربياتى را
ی دوران سلطنت محمد رضا شاه و به ی اقتصادی پنچ سالهايران در آخرين برنامه

 درصد رشد اقتصادی داشت، ٢٥خصوص بعد از افزايش قيمت نفت، ساليانه بيش از 
ه تنها دو حزب دولتى محمد رضا شاه ن. اما دولت به مراتب مستبدتر از گذشته گشت

ی ادغام كرد، بلكه ساواک به بهانه" حزب رستاخيز"را در " ايران نوين"و " مردم"
تحت . كردهر گونه صدای مخالفى را در نطفه خفه مى" ارتجاع سياه و سرخ"مبارزه با 

شرايط موجود آن تضاد ابژكتيو كه به دليل رشد نيروهای مولد ايجاد شده بود، تحت 
ن سوبژكتيو تضاد، يعنى ايدئولوژی اسالمى قرار گرفت كه محصول آن استقرار تأثير بيا

از اين پس، آخوندها يک سقوط فرهنگى را در . نظام جمهوری اسالمى در ايران بود
هايى ی بحرانايران سازمان دادند و با استناد به شريعت اسالمى كشور را به ورطه
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به اين صورت كه . ر قابل ارزيابى هستندها غيكشيدند كه خسارت مادی و انسانى آن
ايران نه تنها با يک جنگ هشت ساله مواجه شد، بلكه جمهوری اسالمى كليت 

 ١.ها انسان را به سوی تبعيد متواری كرداپوزيسيون را به خاک و خون كشيد و ميليون
نا نيز به بيان ديگر، رشد اقتصادی و دگرگونى در زيربنا البته منجر به دگرگونى در روب

شد، اما اشكال ايدئولوژيک مانند حق، سياست، دين، هنر و فلسفه را نه تنها به سوی 
اين وضعيت محصول . درجات باالتری نراند، بلكه به قهقرای قرون وسطائى كشاند

شكست نبرد طبقاتى است كه البته از ضعف آگاهى تئوريک در جنبش كارگری و 
هم اكنون وضع كارگران ايرانى به . گيردىی كارگران سرچشمه می خودكردهتفرقه

-گدايى حقوق معوقه و تخت شالق كشيده شده و زنان برای آزادی پوشش مبارزه مى

ناپذير تاريخى و حركت ابژكتيو مادی به جا هيج اثری از يک حركت اجتناباين. كنند
شود، زيرا مردم ايران در حال حاضر برای سوی يک سرنوشت مثبت مشاهده نمى

  .  اند سال پيش داشته٤٠كنند كه مان حقوقى مبارزه مىه

ی دترمينيستى و شود كه هيچ رابطهبنا بر اين شواهد تاريخى به درستى روشن مى
. ی باالتری وجود نداردی زيربنا و صعود اتوماتيک روبنا به درجهمكانيكى ميان توسعه

يان روند تاريخ و بهبود ای مستقيم و دترمينيستى مبه همين صورت نيز هيچ رابطه
 نيستند كه به بيان ديگر، تاريخ و صنعت سوژه. ها وجود نداردوضعيت اجتماعى انسان

به اين معنى . واقعيت را به وجود بياورند، زيرا مشخصًا عكس اين معادله صحت دارد
- ها هستند كه تاريخ و صنعت را به صورت محمول خود مىی آگاه انسانكه سوژه

ها در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى و پيروزی برسند، بدون ر انساناگ. سازند
-ها تحت تأثير ايدئولوژیاما اگر انسان. ترديد دست آوردهای مثبتى نيز خواهند داشت

. ها از گذشته نيز بدتر خواهد شدهای مخرب و ارتجاعى قرار بگيرند، وضعيت آن
ی د اجتماعى بستگى به توازن قوا در جامعهبنابراين آينده باز است و شكوفايى يا ركو

گونه تضمين قطعى و دترمينيستى از منظر پراكسيس نبرد طبقاتى، هيچ. طبقاتى دارد
گويد، در حال ساختن ی مثبت وجود ندارد و كسى كه به غير از اين مىبرای يک آينده

  .  دهددين است و وعده و وعيدهای دروغ و توخالى مى
                                                 
١ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٢٣٤ff., ٢٨٨ff., 
٣٦٨ff. 
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نوشت و محصوالت خطای خود را مىورانى كه انگلس آثار متأخر البته در همان د
داد، نه تنها با ابعاد ماترياليسم فلسفى خود را هم بدون هراس به ماركس نسبت مى

ی كافى نيز تجربيات سياسى تاريخى ـ ديالكتيكى وی به خوبى آشنا بود، بلكه به اندازه
 ميالدی در انقالب آلمان شركت كرده و ١٨٤٩ و ١٨٤٨های انگلس در سال. داشت

چنين با شكست كمون پاريس و عواقب بناپارتيسم برای وی هم. را ديده بودشكست آن
ی به بيان ديگر، انگلس به همان اندازه. ی كارگر فرانسه به خوبى آشنايى داشتطبقه

با . شناخت و شخصًا تجربه كرده بودماركس افت و خيزهای جنبش كارگری را مى
متافيزيكى خود " ماترياليسم"خطای فلسفى و تمامى اين وجود، وی چنان معطوف به 

ی تئوريكى بينى عواقب افكار دترمينيستى و آن صدمهشده بود كه انگاری قادر به پيش
برای انگلس تئوری انتقادی و انقالبى . شدآورد، نمىكه به جنبش كمونيستى وارد مى

ی خودش در پى آمد و از اين بابت، وی به گفتهماركس ناپخته و ناتمام به نظر مى
 پيداست كه با يک چنين ادعائى، انگلس ١.تكامل و اتمام فعاليت تئوريک ماركس بود

. ديد و از تقلب نيز شرم نداشتاصوًال مانعى در تحريف كشفيات تئوريک ماركس نمى
به شرح زير و " منشأ خانواده، مالكيت خصوصى و دولت "برای نمونه انگلس در كتاب 

  :كندرجوع مى" ايدئولوژی آلمانى "به اصطالح به كتاب

 ميالدی كه از طريق ماركس ١٨٤٦ی قديمى و منتشر نشده از سال من در يک جزوه»
اولين تقسيم كار، تقسيم كار مرد با زن در "يابم كه و من تنظيم و مدون شده است، مى

در تاريخ اولين تضاد طبقاتى كه : توانم به آن بيفزايمو من امروز مى." توليد مثل است
بروز كرد، با تكامل آنتاگونيسم مرد با زن در نظام تک همسری همراه بود و اولين 

   ٢« ].اعمال شد[سركوب طبقاتى از طريق جنسيت مردانه بر جنسيت زنانه 

جا منشأ تشكيل طبقات را در كند، انگلس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
رسد كه در يابد و سپس به اين نتيجه مىهمسری مىی تک توليد مثل و در خانواده

 انگاری كه مرد بنا بر ٣.ی مدرن مرد بورژوا است و زن نقش پرولتاريا را داردخانواده
مناسبات طبيعى نقش كارفرما را در خانواده به عهده گرفته و در يک روند توليد 
                                                 
١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung …., ebd. S. ٢٧ 
٢ Ebd., S. ٦٨ 
٣ Vgl. ebd., S. ٧٥ 
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با رجوع به كتاب اما ما . كندداری نيروی كار خانگى زن را استثمار مىسرمايه
جا اين. يابيميک چنين كشفيات به اصطالح تئوريكى را در آن نمى" ايدئولوژی آلمانى"

ماركس ميان مناسبات طبيعى با مناسبات اجتماعى جهت توليد نيروی كار خودی و 
دهد و ايجاد طبقات را نه از طريق مناسبات طبيعى، يعنى توليد مثل در بيگانه تميز مى

جا منظور اين. دهدلكه از طريق مناسبات اجتماعى، يعنى تقسيم كار توضيح مىخانواده، ب
ماركس حتا آن تقسيم كاری نيست كه بنا بر تفاوت طبيعت مرد با زن در خانواده به 

تر است و به اين صورت كه مرد معموًال از نظر قدرت بدنى از زن قوی. آيدوجود مى
داری را نبايد تحمل كند، در نتيجه ی بچه وظيفهجا كه رنج بارداری و زايمان واز آن

جا با يک تقسيم كار مخصوص ما اين. گيردطبيعتًا وظايف ديگری را به عهده مى
كند، در حالى كه جنسيتى مواجه هستيم كه بنا بر مناسبات طبيعى در خانواده رشد مى

را به شرح " ىتقسيم كار واقع"ماركس با استناد به مناسبات اجتماعى است كه نقش 
  : سازدبرجسته مى" ايدئولوژی آلمانى"زير در كتاب 

جا كه يک تقسيم كار مادی و گردد، آنتقسيم كار تنها از آن لحظه تقسيم واقعى مى»
چيز ] يعنى[ واقعًا متصور گردد، تواندمىاز اين لحظه آگاهى . ذهنى صورت بگيرد

چيزی را تصور كند، بدون واقعًا ] ىيعن[ديگری از آگاهى پراكسيس موجود بوده باشد، 
از اين لحظه آگاهى قادر است كه خود را از . كه يک چيز واقعى را تصور كرده باشداين

و غيره " ناب"شناسى، فلسفه و اخالق جهان رها سازد و به سوی پرداختن تئوری، دين
  ١«.سوق بگيرد

 با استناد به مناسبات جاكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
اجتماعى، يعنى تقسيم كار يدی از كار فكری است كه منشأ تشكيل طبقات اجتماعى را 

آگاهى از پراكسيس مستقل و " تقسيم كار واقعى"به اين صورت كه پس از . يابدمى
شود و تنها تحت تأثير تبديل به تئوری ناب، يعنى دين، فلسفه و ايدئولوژی مى

كه لذت، از رنج كار و توليد، از مصرف مجزا و به طبقات متضاد تعلق ايدئولوژی است 
آيد و فقط تحت تأثير آن است كه زن و از اين پس، حق مالكيت به وجود مى. گيردمى

                                                 
١ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin 
(Ost), S. ٣١ 
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 به بيان ديگر، ماركس مانند انگلس ١.شوندی مرد مىكودک در خانواده تبديل به برده
كند و تنها با ار در توليد مثل رجوع نمىمتأخر اصوًال به مناسبات طبيعى و تقسيم ك

استناد به مناسبات اجتماعى و حق مالكيت است كه روابط نابرابر جنسيتى ميان مرد و 
و قبل از تكامل ايدئولوژی كه " تقسيم كار واقعى"بنابراين قبل از . دهدزن را توضيح مى

 و ماركس هم با استناد اندكند، طبقات نيز وجود نداشتهالبته حق مالكيت را توجيه مى
به همين حق مالكيت و نقش كار مزدی در روند ارزش افزايى سرمايه است كه به 

ی بورژوايى دست موضوع استثمار نيروی كار بيگانه و نقش بورژوا و پرولتاريا در جامعه
  . يابدمى

-ی انگلس متأخر از تحريف كشفيات تئوريک ماركس به خوبى روشن مىجا انگيزهاين

خواهد از يک طرف، همان قوانين طبيعت ناب، يعنى به اين صورت كه وی مى. ودش
همان توليد مثل و تقسيم كار جنسيتى را كه در خانواده طبيعتًا رايج است، تبديل به 
. قوانين جامعه انسانى كند و منشأ طبقات را به روابط طبيعى زن و مرد نسبت دهد

وی . وانين طبيعت ناب و داروينيسم معتبر هستندی انسانى هنوز قانگاری كه در جامعه
متافيزيكى كه در " ماترياليسم"از طرف ديگر، با استناد به خطای فلسفى خود و آن 

تناقض با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده است، آزادی زنان را 
منشأ "اب را در كتكند كه ما مضمون آنمنسوب به صنعت بزرگ و رشد زيربنا مى

  :  يابيمبه شرح زير مى" خانواده، مالكيت خصوصى و دولت

ی تواند در سطح گستردهشود، همين كه وی مىآزادسازی زن تنها زمانى ممكن مى»
و اين تنها . ی جزئى متحمل شوداجتماعى در توليد سهيم و كار خانگى را تنها تا اندازه
ه تنها كار زنان را در ميزان بزرگ از طريق صنعت بزرگ مدرن ممكن شده است كه ن

چنين گرايش دارد كه كار خانگى طلبد، و آن همرا مىكند، بلكه براستى آنمجاز مى
  ٢«.شخصى را بيشتر و بيشتر در يک صنعت عمومى منحل كند

كند، از منظر انگلس متأخر موضوع آزادی زن ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شود و هيچ ارتباط مستقيمى با فعاليت فمينيستى آگاهى سوژه نمىديگر مشروط به خود

                                                 
١ Vgl. ebd., S.٢٩f. 
٢ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung ….ebd., S. ١٥٨ 
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كه اقتصاد رشد كند و زيربنا توسعه  همين١.و پراكسيس نبرد طبقاتى ـ جنسيتى ندارد
- بيابد، انگاری كه حقوق و نقش اجتماعى زنان نيز ضرورتًا به درجات باالتری صعود مى

يابد و انگاری كه خانگى خاتمه مىاز اين پس، نقش زن به صورت پرولتاريا . كنند
البته پيداست كه انگلس از . شودمشكل مردساالری نيز خود به خود حل و فصل مى

ماترياليسم "اين موضوع كامًال آگاه بود كه ماركس اين گونه نظريات را با مفهوم 
   ٢.ناميدمى" وارونگى مطلق"ها را محصول كشيد و آنبه بند نقد مى" عاميانه

افكار وی به اين دليل . شويمان ديگر، ما نزد انگلس متأخر با افكار دينى مواجه مىبه بي
ی خودش، بلكه به محمول دينى هستند، زيرا آزادی انسان را نه به خودآگاهى و اراده

انسان، يعنى به يک چيز خودساخته كه از طبيعت انسان مستقل و خارج از انسان 
جا ديگر هيچ تفاوتى ندارد كه ما از صنعت بزرگ، ناي. دهدمستقر شده است، نسبت مى

سان است، زيرا ی يکدر هر حالت، نتيجه. روند تاريخ و يا امام زمان سخن بگوييم
ها منجر به ازخودبيگانگى انسان با پراكسيس نبرد طبقاتى ـ جنسيتى و انفعال ی آنهمه

لس متأخر موضوع آزادی بنابراين پيداست كه چرا انگ. شونددر برابر نظم موجود مى
كند و ی عاجل اجتماعى است، مشروط به تكامل صنعت بزرگ مىزن را كه يک مسئله

جا با عواقب سياسى ما اين. سپاردی نامعلوم و ناكجا آباد مىرا به يک آيندهتحقق آن
شويم كه البته ايدئولوژی ماركسيسم ـ متافيزيكى انگلس متأخر مواجه مى" ماترياليسم"

های بنابراين اگر در دوران قيام بهمن جريان. شودنيسم نيز از آن مشروب مىلني
دادند ی زيربنا اولويت مىماركسيست ـ لنينيست به مبارزات ضد امپرياليستى و توسعه

افتادند، ای خواندن مسائل زنان به دام بورژوازی ملى و اسالميان مرتجع مىو با حاشيه
ها نه با استناد به تئوری انتقادی و وری فعاليت سياسى آنتنها به اين دليل بود كه تئ

                                                 
ی بورژوايى بر اين موضوع  جامعهدر نقدكند كه وی برای اولين بار  انگلس در آنتى دورينگ فورير را تقدير مى١

  ."ی رهايى زنان، اندازی طبيعى از رهايى عمومى استدرجه"ای تأكيد كرده است كه در هر جامعه
Vgl. Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Düring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der 
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٢٤٢ 

گيرد و به اين وسيله از موضع بورژوازی راه حل البته انگلس تساوی حقوقى و انتخابات پارلمانى را نيز در نظر مى
  . كندآزادی زنان را جستجو مى

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung … ebd., S. ٧٥f. 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Briefe - Marx an Engels in Manchester, London, ١٨٥٨ .٣ .٥, in: 
MEW, Bd. ٢٩, S. ٢٩٦f., Berlin (ost) 
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انقالبى ماركس، بلكه تنها با رجوع به آثار انگلس متأخر و در شوروی ساخته و پرداخته 
  .شدو از طريق انتشارات حزب توده در ايران ترويج مى

داری ی نظام سرمايهبنابراين اين آگاهى كذب كه نشريات حزب توده از جهان وارونه
دهند، محصول خطای فلسفى انگلس متأخر است كه البته به دو دليل در تداوم ارائه مى
ی جابجايى سوژه با ابژه و يا اول، مسئله. گيردآليستى هگل قرار مىی ايدهبا فلسفه

ها، يعنى به اين صورت كه صنعت اصوًال محصول فعاليت آگاه انسان. محمول است
ی آگاه و فعال خود زنان محسوب جا سوژهبنابراين اين. تيافته اسی موضوعيتابژه
رسند و در شوند كه در نقد تئوريک و در نبرد با مردساالری به خودآگاهى مىمى

يعنى . ی آپريوريسم استدوم، مسئله. كنندپراكسيس سياسى با آن تصويه حساب مى
شمارد و ، منطقى مىهای خود را بدون شواهد ابژكتيوانگلس نيز مانند هگل پيشگويى

به بيان ديگر، انگلس مانند هگل و بر خالف ماركس عمًال تبديل به . كندتوجيه مى
  . شودداری مىايدئولوگ نظام سرمايه

های آپريور، مجرد و تخيلى شديدًا ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود با پيشگويى
بدون رابطه با پراكسيس پردازی ی دكترايش هرگونه نظريهوی در رساله. مخالف بود

با وجودی كه ماركس همواره واقعيتى را در ديالكتيک . خواندمى" مدفوع فلسفى"را 
از . آوردآليستى وی وارد مىی ايدهديد، اما شديدترين انتقادها را نيز به فلسفههگل مى

كه ياد كرد " حركت ناب تفكر"و " جنجالى"، "اسرارآميز"جمله بايد از مفاهيمى مانند 
آليستى هگل اصوًال ی ايدهی فلسفهبرای وی سوژه. موضوع انتقاد ماركس به هگل بودند

شد كه انگاری دروغ و ديالكتيک آن كله پا بود كه البته منجر به اين تصور واهى مى
  .زايدسازد و اين فرزند است كه مادر را مىاين عاقبت است كه آغاز را مى

شناسى استعالئى فويرباخ  ماترياليستى و انسانیاز آن پس كه ماركس از فلسفه
" سرمايه"و مفهوم ی بورژوايى شد در جامعه" حركت واقعى"فراروی كرد، معطوف به 

كه سرمايه در " حركت واقعى"را نيز دقيقًا به صورت يک بازتاب ديالكتيكى از همين 
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كند كه  تأكيد مى از اين بابت، ماركس بر اين نكته١.آيد، متكامل كردآن به وجود مى
شكل توليد كااليى بايد كامًال متكامل شده باشد و تنها با استناد به اين واقعيت تجربى، 

) مادی، خدماتى، هنری(يعنى از تمايل خود ارزش مبادله و شكل كااليى موضوعات 
  ٢.كندجامعه است كه بعدًا درک علمى از سرمايه رشد مى

كه صاحب پول بتواند پول خود را با آيد ه وجود مىبه بيان ديگر، سرمايه تنها زمانى ب
جا با شكل كاالئى نيروی كار مواجه هستيم كه پس ما اين. نيروی كار بيگانه عوض كند

شود به اين ترتيب، نيروی كار از ابزار توليد آزاد مى. آيدبه وجود مى" انباشت اوليه"از 
. خواهد، بفروشدكارفرمائى كه مىرا به هر و مالک آن نيز ظاهرًا آزاد است كه آن

كند، زيرا اين نوع از به اين دليل استفاده مى" انباشت اوليه"جا از مفهوم ماركس اين
  ٣.داری كامًال متفاوت استانباشت با اشكال ماقبل از دوران سرمايه

تعويض پول با نيروی كار در بازار كار، يعنى در تبادل پول كارفرما با كاالی كارگر 
 نيروی كار نيز مانند تمامى كاالهای ديگر يک ارزش مبادله و يک ٤.گيردت مىصور

ی نيروی كار همان كارمزد است كه كارگر دريافت ارزش مبادله. ارزش مصرف دارد
به بيان ديگر، نيروی كار تنها . ی آن ارزش افزايى سرمايه استكند و ارزش مبادلهمى

دار به اين ترتيب، سرمايه ٥.شودسرمايه مىكاالئى است كه مصرف آن منجر به سود 
يافته، يعنى سوبژكتيو به توليد كاال روی ی شخصيتبا اراده، آگاهى و به صورت سرمايه

توليد كاال بنا بر قانون  ٦.كندرا به صورت ارزش مبادله به بازار عرضه مىآورد و آنمى

                                                 
١ Die wirkliche Bewegung, worin das Kapital wird! Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse 
der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. 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 
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البته از آن شرايط معمول گيرد كه صورت مى" زمان كار اجتماعًا الزم"ارزش، يعنى 
در مسير  ١.دهد كه به صورت ميانگين مناسبات توليدی رايج استتوليد گزارش مى
شود كه البته محصول كار ارزش افزوده حاصل مى" پول ـ كاال ـ پول"توليد كاال، يعنى 

اضافى پرداخت نشده، يعنى استثمار نيروی كار بيگانه و نفى مالكيت انفرای كارگران 
جا نزد ماركس با يک مدل مجرد، يعنى حركت سرمايه و كاالی  ما تا اين٢. استمزدی

منفرد مواجه هستيم كه به غير از روند توليد، روند دوران، يعنى تبادل كاال با پول را نيز 
سپس ماركس از اين مدل مجرد به سوی واقعيت مشخص، يعنى . گيرددر بر مى

بنا به تعريف وی يک " مشخص"كند و د مىحركت كليت سرمايه و جهان كاالها صعو
   ٣.ساختار بسيار پيچيده و متنوع دارد

 ٤كند،ايستد، مستقًال منطق خود را دنبال مىالبته سرمايه از زمانى كه روی پای خود مى
 و اگر ٥كنداثر مى" ی زمينقانون جاذبه"اما با وجود اين، رقابت بر سرمايه مانند 

بنابراين . كشدرا به زير مىزش بى اعتنا باشد، رقابت آنسرمايه نسبت به قانون ار
طلب است و از اين بابت، تبديل به يک ذاتى خود توسعهسرمايه بنا بر تمايل درون

را به شرح زير در كتاب شود كه ما مضمون آنی مسلط اجتماعى مىرابطه
  : يابيممى" گروندريسه"

                                                                                                             
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 ٣ ,١٨٥٨-١٨٥٧ Bände, Frankfurt am Main, Bd. I, S. ٢٠١ ,٦٤ 
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 
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آن از يک طرف، اين .  استصورت سرمايهسرمايه به (...) باالترين تكامل سرمايه »
دهد كه طبق آن سرمايه تمامى شرايط توليد اجتماعى را را نشان مى] تكامل[درجه از 

مطيع خود كرده و بنابراين از طرف ديگر، تا چه اندازه ثروت بازتوليد اجتماعى، 
  ١«.شوندتأمين مى] كاالئى[ شده است و تمامى نيازها در شكل تبادل داریسرمايه

كند، سرمايه ذاتًا تمايل دارد و مجبور است كه ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی انسانى را تبديل به كاال و موضوع ارزش تمامى مايحتاج مادی و خدماتى جامعه

بنابراين سرمايه نه تنها تمامى مناسبات توليد، بلكه بازتوليد اجتماعى . افزايى ارزش كند
است " حركت واقعى"ماركس هم با استناد به همين سازد و وانين خود مىرا نيز تابع ق

ديگر متكامل ذاتى را يكى پس از ديگری و در ارتباط ديالكتيكى با يکكه مفاهيم درون
. مقرر شدن هر مفهوم مشروط به وجود مفهوم قبلى استبه اين صورت كه . كندمى
ديگر هستند كه  سرمايه الزم و ملزوم همكاال، ارزش، پول و: هايى مانندجا مقولهاين

بنابراين . راندنيز سخن مى" اشكال موجود فونكسيونال"ها به عنوان ماركس از آن
محصول يک ديالكتيک مفهومى نيستند و ماركس با حدود " سرمايه"مفاهيم كتاب 

 حركت"ی وی از كنندهذاتى و نفىديالكتيک تا اين حد آشنا است كه روش نقد درون
آورد كه در ها را به صورت مفهوم در مىشود و تنها زمانى مقولهمستقل نمى" واقعى

   ٢.اندتجربه كامًال متكامل شده

را منطبق با حركت ديالكتيكى خودش متكامل " سرمايه"به بيان ديگر، ماركس مفهوم 
جا با يک حركت واقعى، تاريخى و مشخص كه انگستان مصداق تجربى ما اين. كندمى

يعنى با يک واقعيت ابژكتيو كه البته محصول فعاليت . آن است، سر و كار داريم
" حركت واقعى"ر اين  د٣.يافته استی شخصيتدار به صورت سرمايهسوبژكتيو سرمايه

ديگر و الزم و ملزوم هم) كار مرده(و سرمايه ) كار زنده(نيروی كار به صورت كاال 
به اين دليل كه نيروی كار بر خالف كاالهای . شوندقوای آنتاگونيستى محسوب مى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٤٣١ 
٢ 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. ٣٣٦  ,٢٠٦, und 
Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur …. ebd., S. ١٤٣f. , ٢٠٤ ,١٦٦f.  
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شود، ديگر يک كاالی مخصوص است، زيرا نه تنها منجر به ارزش افزايى سرمايه مى
جا با انسان سر و كار  ما اين١.بلكه محصول فعاليت بدنى و روحى مالک آن نيز است
ه انسان از به اين معنى ك. شودداريم كه از طريق كار خود، خالق خود نيز محسوب مى

سازد و از طريق كار از يک طرف، طبيعت بيرونى و طبيعت درونى خود را دگرگون مى
كند و تحت را به جامعه عرضه مى) مادی، خدماتى، هنری(طرف ديگر، يک موضوع 

برای نمونه توليد ميز و . يابدتأثير محصول كار خود نيز در جامعه موضوعيت مى
 مانند چوب و ابزار توليد نياز دارد، بلكه انسان را نيز صندلى نه تنها به منابع طبيعى

  .كندتبديل به نجار در جامعه مى

را ها، انسان به عنوان مالک نيروی كار خود دارای قوای حسى است كه آنافزون بر اين
ی توليد و به بيان ديگر، كارگران مزدی تضاد در حوزه. كنداز كاالهای ديگر متمايز مى

كنند كه در روند ها احساس مىآن. كنندوزيع را مشاهده و احساس مىی تدر حوزه
به اين صورت كه تقسيم كار در . شوندتوليد يک طبيعت غير انسانى را متحمل مى

اختيار ی بىدهد و به يک مهرهها را از كارگر ماهر به كارگر ساده تقليل مىكارخانه آن
برای نمونه تيلور از . كند موضوعيت مىی روند توليد تبديل و به كلى سلبو ابژه

گوريل تربيت "كردند، به عنوان كارگران مزدی كه طبق سيستم توليدی وی كار مى
-زمان كارگران مزدی رنج كار را نيز احساس و تقسيم ناعادالنههم. راندسخن مى" شده

ی هكنند و پيداست كه جهت كوتاهى روزانچنين مشاهده مىی ثروت اجتماعى را هم
جا با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم ما اين. شوندكار و افزايش كارمزد فعال مى

بنابراين از منظر سرمايه كافى نيست كه . آوردكه در روند توليد اختالل به وجود مى
به اين معنى كه كارگران مزدی بايد . يک نفر نيروی كار خود را به بازار عرضه كند

داری را همسان با منافع مادی و  باشند، بايد تداوم نظام سرمايهدار نيزمطيع سرمايه
ذاتى و بردگى كار مزدی به مديريت غير آتى خود بدانند، بايد با وجود تضادهای درون

ها كارگری تن دهند، بايد آن طبيعت غير انسانى را كه سرمايه در روند توليد به آن
يرند، بايد تحت تأثير ايدئولوژی ليبراليسم كند، با كم و بيشى از مقاومت بپذتحميل مى

ی اقتصاد از سياست را قبول كنند، بايد سيستم پارلمانى و حق قرار بگيرند و تجزيه
                                                 

  .راندسخن مى" ی زندهسوژه" ماركس در اين ارتباط از كارگر مزدی به عنوان ١
 Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٩٤٦  
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ی اقتصادی را مالكيت خصوصى را برابر با آزادی خود بشمارند و برابری در حوزه
  .اصوًال طرح نكنند

به اين صورت كه . ابژكتيو نيستبنابراين توليد نيروی كار فقط يک امر بيولوژيک و 
پيداست كه نيروی كار نيز مانند . رودشود و بعدًا سر كار مىيک نفر متولد و بزرگ مى

جا كه نيروی كار محصول مابقى كاالها بايد نخست توليد و به بازار عرضه شود و از آن
از اين بابت، . چنين بازتوليد شودفعاليت بدنى و روحى كارگران است، در نتيجه بايد هم

شمارد كه مجبور به تجديد ماركس توليد و بازتوليد را مكمل و شامل هر جريانى مى
شود، بلكه سرمايه  پيداست كه اين موضوع فقط مربوط به نيروی كار نمى١.حيات است

گذاری و به اين معنى كه در روند توليد همواره بايد از نو سرمايه. گيردرا نيز در بر مى
چنين پيداست كه بازتوليد سرمايه نيز مانند هم. وين به كار گرفته شودآوری نفن

به اين صورت . بازتوليد نيروی كار مزدی فقط ابژكتيو نيست، بلكه سوبژكتيو هم است
دين، اخالق، اسطوره و فلسفه همواره بايد ترميم و بازتوليد : كه اشكال ايدئولوژيک مانند

  .ا توجيه كنندشوند كه مناسبات متضاد ابژكتيو ر

در حالى كه مكان بازتوليد سرمايه كارخانه، دانشگاه، تأسيسات علمى و انواع متفاوت 
های آموزشى و خدماتى است، نيروی كار مزدی در خانه و جامعه توليد و مؤسسه

شود كه البته منبع مادی آن كار مزد است و سطح آن مربوط به جوانب بازتوليد مى
نخست نيروی كار بايد توليد شود كه مكان توليد آن رحم . ودشتاريخى و اخالقى مى

را تبديل به  اما آن٢البته ماركس موضوع توليد مثل را مد نظر دارد،. مادر است
ها همين موضوع باعث شده كه برخى از فمينيست. كندموضوع نقد اقتصاد سياسى نمى

د دارد كه ماركس واقعًا  البته اين امكان وجو٣.ماركس را متهم به مردساالری كنند
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به اين صورت كه در دوران . مردساالر بوده، اما دليل اين انتقاد كامًال نامربوط است
حيات ماركس موضوع بارداری تنها يک امر بيولوژيک و ابژكتيو بوده است، زيرا نه 

ذاتى دارد و نه بارداری موضوع ارزش افزايى سرمايه ی درونروند بارداری يک سوژه
آن چيزی كه در اين دوران جهت توليد نيروی كار معمول بوده، تنها مربوط .  استبوده

پيداست كه . گرفته استشده كه آن هم از طريق ماما و در خانه انجام مىبه زايمان مى
كرده كه وجود داشته همان چيزی را نقد " حركت واقعى"ماركس نيز با استناد به يک 

نعت قابل مالحظه برای دوران بارداری زنان به اما در دوران معاصر يک ص. است
از جمله بايد از امكانات پزشكى و رفاهى برای زنان باردار، تعيين . وجود آمده است

- جنسيت بچه قبل از تولد، تأسيس بانک اسپرم، بارداری مصنوعى، صقد جنين و فن

د اقتصاد ی توليد نيروی كار را تبديل به موضوع نقآوری كلون ياد كرد كه مسئله
  .   اند و پيداست كه اين وظيفه را ما بايد خودمان به عهده بگيريمسياسى كرده

چنين بازتوليد به بيان ديگر، در دوران معاصر توليد، آموزش و پرورش نيروی كار و هم
پيداست كه توليد و بازتوليد نيروی كار نياز . ی نقد اقتصاد سياسى استآن نيز مسئله

 پوشاک، آموزش، نقل مكان، امنيت، سالمتى، تفريح، تفنن و غيره به مسكن، خوراک،
. شويم كه آن نخست بايد ساخته شودبا يک نگاهى اجمالى به مسكن متوجه مى. دارد

ی يعنى مسكن به غير از چهار ديواری نياز به كاناليزاسيون، جاده، آب، برق، گاز و شبكه
چال، تلويزيون، جارو برقى، كامپيوتر و شويى، يخدر خانه ماشين لباس. ارتباطى دارد

جا با اشيا سر و كار داريم كه مادی و موضوع سودآوری ما اين. مبلمان وجود دارد
اما ما در رابطه با آموزش، نقل مكان، امنيت، سالمتى و تفريح با . سرمايه هستند

ند، های غيرمادی و خدماتى مواجه هستيم كه يا موضوع سودآوری سرمايه هستموضوع
-داری توليد و به بازار عرضه مىی مدرن سرمايهيعنى به صورت كاال و از طريق شيوه

ها به صورت خدمات ضروری از طريق منابع ی توليد آنكه هزينهشوند و يا اين
در نظر " گروندريسه"را به شرح زير در كتاب شود كه ماركس آنعمومى تأمين مى

  :گيردمى
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تمامى شرايط كلى و اشتراكى . كه مولد بوده باشدد، بدون اينتواند ضروری باشكار مى»
تواند ها از طريق نفس سرمايه، تحت شرايط اش نمىاز توليد ـ تا زمانى كه توليد آن

شود از صندوق دولت پرداخت مى] يعنى[اتفاق بيفتد ـ از يک بخش از درآمد كشور ـ 
ها نيروی مولد با وجودی كه آنشوند، و كارگران به صورت كارگران مولد ظاهر نمى

    ١«.دهندسرمايه را افزايش مى

كند، نزد ماركس و از منظر قانون ارزش تنها ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا ديگر هيچ اين. شودآن نوع از كار مولد است كه منجر به سودآوری سرمايه مى

ی كه كار در حوزهی باشد و يا اينفرقى ندارد كه محصول كار مزدی مادی و يا غيرماد
جا بر كار ضروری نيز انگشت افزون بر اين، ماركس اين. توليد و يا بازتوليد فعال شود

به اين معنى كه محصول . شودگذارد كه البته هنوز از طريق نفس سرمايه توليد نمىمى
افزايى كار ضروری هنوز يک شكل كاالئى به خود نگرفته و تبديل به موضوع ارزش 

جا كه وجود آن برای انباشت سرمايه ضروری است، در اما از آن. سرمايه نشده است
به اين ترتيب، ماركس به مضمون . گيردرا  به عهده مىی توليد آننتيجه دولت هزينه
" های ارزش اضافىتئوری"را به شرح زير در كتاب يابد و معنى آنكار مولد دست مى

   : كندمطرح مى

. فروشد، يک كارگر غير مولد استی زن كه با اختيار خود آواز اش را مىانندهيک خو»
ی زن اگر از طريق يک مؤسسه استخدام شود كه وی را به خوانندگى اما همين خواننده

   ٢«.كنددارد كه پول در بياورد، يک كارگر مولد است زيرا وی سرمايه توليد مىوا مى

ماركس و بنا بر قانون ارزش تنها آن كند، نزد الحظه مىی نقاد مگونه كه خوانندههمان
جا اين. دار ارزش اضافى توليد كندشود كه برای سرمايهنوع از كار مولد محسوب مى

-ی مدرن توليد سرمايهمنظور ماركس آن نوع از كار مزدی است كه در روند شيوه

طرح " سرمايه"كتاب  وی اين موضوع را نيز به اين شرح در ٣.شودداری استثمار مى
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كند و از اين منظر كند كه انسان از طريق كار و در تبادل مادی با طبيعت توليد مىمى
  ١.مولد است، اما نه از منظر سرمايه

 با استناد به مفهوم كار مولد و از منظر قانون ارزش است كه به نقد بنابراين ماركس
 نخست كار خانگى ٢.پردازدمىو نقش زنان كارگر در انباشت سرمايه " كار خانگى"

برای . ی اعيان و اشراف فئودالى استاست كه به صورت كار مزدی در خدمت طبقه
گارد، توان از كارگر آشپز، مستخدم، جلودار، راننده، باغبان، ماسور، بادینمونه مى

با وجودی كه اين نوع از كار خانگى از طريق كار . آموزگار موسيقى و زبان ياد كرد
شمارد، زيرا محصول آن نه وارد را غير مولد مىشود، اما ماركس آنی انجام مىمزد

چنين غيرمفيد و را هموی آن. شودی توليد و نه منجر به سودآوری سرمايه مىچرخه
به . دهدشمارد، زيرا محصول آن نيروی مولد سرمايه را افزايش نمىغيرضروری نيز مى

 انگل اجتماعى مواجه هستيم كه از طريق رانت و سود جا با يک سریبيان ديگر، ما اين
گران اسالمى كار و اختالسهمين آخوندهای جنايت. كنندسرمايه كامًال مرفه زندگى مى

اند و برای های خوب شدهدر ايران نيز از همين قماش هستند كه به تازگى مدعى ژن
جا كه از آن. سازندمىتوجيه ثروتمندی و زندگى بر پروای خود تئوری راسيستى نيز 

ای ندارد، در گونه فايدهی اعيان و اشراف فئودالى برای جامعه هيچموجوديت طبقه
 ٣راندسخن مى" ثروت مختص به عمل مصرف"ها به عنوان نتيجه ماركس از ثروت آن

ها را به شرح زير غير مولد كار خدماتى برای آن" های ارزش اضافىتئوری"و در كتاب 
  : شماردمى

تعيين مادی كار و از اين رو محصول آن فى نفسه و برای خود با تمايز ميان كار مولد »
برای نمونه آشپز و خدمتكار در يک رستوران عمومى، . و غير مولد ارتباط ندارد

ها خود را برای صاحب هتل به سرمايه جايى كه كار آنكارگران مولد هستند، تا آن
- صورت مستخدم، كارگران غير مولد هستند، تا آنهمين اشخاص به. كندتبديل مى

  ٤«.كنمخرج مى] خود را[اندوزم، بلكه درآمد ها سرمايه نمىجايى كه من در خدمت آن
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 به كار مولد در خانه ٢"صنعت خانگى" و ١"كاسبى خانگى"بعدًا ماركس تحت عنوان 
رداری است كه جا منظور وی كار ريسندگى، بافندگى، خياطى و انبااين. پردازدمى

ی تجاری تأمين و در جوار كار خانگى انجام ی آن از طريق رباخوار و يا سرمايهسرمايه
كنيم كه از طريق ما اين نمونه از زنان كارگر را در ايران به وفور مشاهده مى. شودمى

در حالى كه تجار بازاری هزينه توليد قالى را به عهده . كنندبافى امرار معاش مىقالى
داری و ها در جوار خانهگذارند، آنگيرند و ابزار كار را در اختيار زنان كارگر مىىم

ی بعدی نمونه. كنندبافند و پس از پايان كار مزد خود را دريافت مىداری قالى مىبچه
به . دهنددوزی است كه بسياری از زنان كارگر جهت امرار معاش انجام مىكار راسته

گيرند و با چرخ خياطى ی پارچه را از كارخانه مىقطعات بريدهها اين صورت كه آن
از منظر قانون ارزش اين نمونه از كارها مولد محسوب . دوزندخود در خانه به هم مى

شوند، زيرا به صورت زمان كار اضافى پرداخت نشده در ارزش افزايى سرمايه سهيم مى
  . هستند

. پردازدت بزرگ است كه ماركس به آن مىی بعدی كار زنان و كودكان در صنعمقوله
رسد كه كارگر به اين صورت كه وی با در نظر داشتن سطح كارمزد به اين نتيجه مى

فروخت، اما االن به دليل قبًال نيروی كار خود را كه ظاهرًا مالكش بود، به كارفرما مى
دار نيروی كار هدار به وی تحميل كرده است، مانند يک بردروزی كه سرمايهفقر و سيه
 در اين ارتباط ماركس به شرح زير در ٣.كندی خود را در بازار كار حراج مىزن و بچه

  :  گيردنتيجه مى" سرمايه"كتاب 

ی والدين از توان خشونت خود نيست كه استثمار مستقيم يا منتها آن سؤاستفاده»
ه بر عكس، آن روش غيرمستقيم نيروی كار نابالغ را از طريق سرمايه خلق كرد، بلك

ی مناسب اقتصادی استثمار سرمايه است كه خشونت والدين را پس از انحالل زمينه
طور وحشتناک و مشمئزكننده كه اآلن اين. تبديل به يک سؤاستفاده كرد] خانواده[

طور صنعت شود، اينداری ظاهر مىانحالل ساختار قديمى خانواده در سيستم سرمايه
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كننده كه زنان و هر دو جنسيت از ندازه كمتر با نقش تعيينبزرگ نه به همان ا
ريزی و ی ساختار خانه به روندهای برنامهنوجوانان و كودكان را آن سوی حوزه

ی نوين اقتصادی را برای يک شكل باالتر از دهد، زمينهاجتماعى توليد اختصاص مى
      ١«.كندخانواده و مناسبات هر دو جنسيت خلق مى

جا بر خالف انگلس متأخر كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىونه كه خوانندهگهمان
. سازدگويد كه صنعت بزرگ زنان را آزاد و خانواده را در شكل باالتری مرتفع مىنمى

كه سرمايه از درون آن به " حركت واقعى"جا با استناد به دقيقًا بر عكس، ماركس اين
گذارد كه سرمايه بر كارگران تحميل و وزی انگشت مىرآيد، بر آن فقر و سيهوجود مى

ی نوين نزد وی صنعت بزرگ تنها زمينه. دار كرده استمردان كارگر را تبديل به برده
كند و مابقى اقتصادی را برای يک شكل باالتر از خانواده و روابط مرد با زن مهيا مى

در حالى كه . شودتى مىجريان مربوط به خودآگاهى كارگران و پراكسيس نبرد طبقا
و دچار جابجايى سوژه با ابژه و در نتيجه با " حركت ماده"انگلس متأخر معطوف به 

را مد نظر دارد " حركت واقعى"پراكسيس نبرد طبقاتى به كلى بيگانه است، اما ماركس 
ی بنابراين نزد ماركس سوژه. شودی فعال و آگاه محسوب مىجا انسان سوژهو اين

خود زنان كارگر هستند كه در جنبش فمينيستى و سوسياليستى به خودآگاهى دگرگونى 
ی نوين اقتصادی و در پراكسيس سياسى با مردساالری تصفيه رسند و بنا بر زمينهمى

ی زيربنا و يک حركت يعنى رهايى از نظام مردساالری محصول توسعه. كنندحساب مى
  .ی خود زنان و در نتيجه سوبژكتيو استهی آگاهانابژكتيو نيست، بلكه محصول مبارزه

گويد كه در خانواده مرد بورژوا و ها، ماركس بر خالف انگلس متأخر نمىافزون بر اين
از منظر ماترياليسم تاريخى ـ . به نظر وی هر دو پرولتاريا هستند. زن پرولتاريا است

قسيم كار فكری از ، يعنى ت"تقسيم كار واقعى"ديالكتيكى ماركس منشأ طبقات اجتماعى 
كار يدی و تكامل دين، فلسفه و ايدئولوژی است كه حق مالكيت خصوصى و روش 

به بيان ديگر، علت خشونت والدين بر كودكان و . كننداستثمار سرمايه را توجيه مى
ی كارگران صنعت بزرگ است كه تحت قانون داری در خانوادهمناسبات رايج برده

يى سرمايه كارمزد كارگران را به زير خط فقر و حداقل ارزش و از منظر ارزش افزا
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بنابراين نه روابط . شودروزی و انحالل خانواده مىكشاند و منجر به سيهموجوديت مى
شود و نه منشأ طبقات داری در خانواده مستقيمًا مربوط به خشونت خود والدين مىبرده

  .اجتماعى ارتباطى با جنسيت مردانه دارد

ی مكانيكى گر، ماركس بر خالف انگلس متأخر يک اتوماتيسم و يک رابطهبه بيان دي
انگاری كه چون زنان در صنعت بزرگ كار . كندميان زيربنا با روبنا برقرار و توجيه نمى

ی كارگر در كشورهای متمدن و اگر طبقه. اندكنند، در نتيجه به آزادی نيز رسيدهمى
ی اجتماعى داشته و نسبتًا به رفاه رسيده هآوردهای قابل مالحظمدرن صنعتى دست

مصداق اين . است، ارتباط مستقيمى با رشد نيروهای مولد و تكامل صنعت بزرگ ندارد
به اين . يابيمموضوع را ما به راحتى در تاريخ مبارزات طبقاتى همين كشورها مى

ژكتيو و صورت كه كارگران تحت تأثير تئوری انتقادی و انقالبى ماركس از تضاد اب
داری آگاه و جهت تحقق اهداف خود متحد و فعال شدند، ذاتى در نظام سرمايهدرون

اعتصاب و جنگ كردند و به صورت محصول  پراكسيس نبرد طبقاتى به آن قوانين 
  . ای بستنداجتماعى دست يافتند كه پر و بال سرمايه را تا اندازه

مدن و مدرن صنعتى مستقيمًا مربوط به بيان ديگر، علت اوضاع موجود در كشورهای مت
شود، بلكه محصول آگاهى تئوريک به رشد نيروهای مولد و تكامل صنعت بزرگ نمى

از اين منظر وضعيت . ی كارگر و موفقيت نسبى در پراكسيس نبرد طبقاتى استطبقه
اگر ما در ايران هنوز با يک . شودتر مىجنبش كارگری در ايران نيز به مراتب روشن

ی سراسری مواجه نيستيم كه قادر به چانه زنى با سرمايه بر سر سطح كارمزد اديهاتح
را بايد در ضعف آگاهى تئوريک فعاالن ی كار باشد، علت آنكارگران و طول روزانه

ی نتيجه. جنبش كارگری جهت دخل و تصرف در پراكسيس نبرد طبقاتى جستجو كنيم
بسياری از زنان متأهل در .  در كشور استاين ناتوانى وضعيت زندگى واقعى كارگران

در جوار تن . اندايران از فرط فقر، بيكاری و مغروضيت به تن فروشى كشيده شده
ی اسالمى جاری فروشى خيابانى، تن فروشى شرعى نيز وجود دارد كه به صورت صيقه

باال ی های سنتى است كه از طريق مهريهنوع متعارف تن فروشى همين ازدواج. شودمى
ی جمهوری اسالمى بسياری از ی قضائيهی سخنگوی قوهبنا به گفته. شوندجاری مى

جا با ما اين. اندی زنان خود به زندان افتادهمردان متأهل به دليل نپرداختن مهريه
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ی نقاد گونه كه خوانندهسقوط اخالقى و فرهنگى در جامعه مواجه هستيم و همان
يابيم، زيرا گرای انگلس متأخر را در واقعيت مىت مثبتكند، خالف نظريامالحظه مى

ی باالتری صعود با وجود گذشت زمان و سپری شدن روند تاريخ نه خانواده به درجه
     .    كرده و نه موضوع مردساالری در كشور حل و فصل شده است

به پردازد، كارخانگى است كه مختص نوع آخری از كار زنان كه ماركس به نقد آن مى
توان از خريد خانگى، آشپزی، نظافت، برای نمونه مى. شودبازسازی نيروی كار مى

بنا بر قانون . داری، پرستاری از سالمندان، خياطى، بافتنى و غيره ياد كردرختشوری، بچه
ارزش كار خانگى مولد نيست، زيرا شكل كاالئى ندارد و از اين رو، مستقيمًا منجر به 

جا نه با كار مجرد، بلكه با كار مشخص بنابراين ما اين. شود نمىارزش افزايى سرمايه
شود، زيرا مواجه هستيم كه البته از منظر قانون ارزش كار مفيد و ضروری محسوب مى

ماركس با استناد به گزارش ادوارد اسميت و در . در بازتوليد نيروی كار نقش دارد
- به نقد كار خانگى مى" سرمايه" كتاب رابطه با بحران پنبه در آمريكا به شرح زير در

  : پردازد

از نظر بهداشتى، بحران به غير از تبعيد كارگران از فضای كارخانه، فوايد زياد ديگری »
های خود شير دهند، به ی كافى وقت يافتند كه به بچهزنان كارگر به اندازه. داشت

را نيز يافتند كه قت آنها وآن. ها را با مواد شيميايى مسموم كنندكه آنجای اين
ها چيزی متأسفانه اين هنر آشپزی در يک زمانى به وجود آمد كه آن. آشپزی بياموزند

كند كه سرمايه چگونه كار خانوادگى را كه اما انسان مشاهده مى. برای خوردن نداشتند
جا از آن. (...) كندبرای مصرف ضروری است، جهت ارزش افزايى خويش مصادره مى

توانند كامًال ها و غيره نمىمواظبت و شيردادن به بچه: ايف حتمى خانواده مانندكه وظ
اند، مجبور هستند كه كم حذف شوند، مادران خانواده كه از طريق سرمايه مصادره شده

آن كارگرانى كه مصرف خانواده . و بيش كارهای مفيد را در وقت فراغت انجام دهند
ها را كنند، مجبور هستند كه آنن و غيره را تأمين مىخياطى، وصله و پينه كرد: مانند

بنابراين صرف جويى در كار خانگى با . از طريق خريد كاالهای آماده جايگزين كنند

 ١٦٠

ی كارگران رشد ی توليد در خانوادهاز اين بابت، هزينه. خرج پول بيشتر مطابقت دارد
  ١«.شودسان مىكرده و با درآمد بيشتر آن هم

كند، كار خانگى شكل كاالئى ندارد و به عنوان ی نقاد مالحظه مى كه خوانندهگونههمان
اما كار خانگى . شودكار مشخص مستقيمًا استثمار و منجر به ارزش افزايى سرمايه نمى

بنا بر قانون ارزش كار مفيد و ضروری است كه البته غير مستقيم از طريق سرمايه 
كند كه به غير ر خانگى ارزش مصرف توليد مىبه اين صورت كه كا. شودمصادره مى

از اين، جهت بازسازی نيروی كار بايد از طريق كار مزد كارگران از بازار كاالها 
تواند در خانه مربا و ترشى درست و خياطى به بيان ديگر، انسان مى. خريداری شود

 در خانه آشپزی تواندانسان مى. كه بايد اين محصوالت را در بازار بخردكند و يا اين
را نيز كه بايد غذا سفارش دهد و يا در رستوران غذا بخورد و پول آنكند و يا اين

ها را كه آنها و سالمندان در خانه پرستاری كند و يا اينتواند از بچهانسان مى. بپردازد
ها را نيز ی پرستاری از آنی سالمندان تحويل دهد و هزينهبه مهد كودک و خانه

با ) كار مشخص(بنابراين تفاوت بازتوليد نيروی كار از طريق كار خانگى . ل شودمتحم
شود و از اين رو، فقط در اين است كه كار خانگى پرداخت نمى) كار مجرد(كار مزدی 

پيداست كه تحت شرايط موجود و بنا بر توازن . سازدتر مىبازسازی نيروی كار را ارزان
 قادر است كه كارمزد كمتری را به كارگران بپردازد و كار دار نيزقوای طبقاتى، سرمايه

به . ی خانگى را به صورت سود سرمايه مصادره كندمفيد، ضروری و پرداخت نشده
گويد كه در خانواده مرد بورژوا و جا بر خالف انگلس متأخر نمىبيان ديگر، ماركس اين

ز طريق كار خانگى استثمار زن پرولتاريا است و اين مرد است كه نيروی كار زن را ا
  .كندمى

به اين صورت كه با كار خانگى كه . شوندهای متعددی طرح مىجا بالفاصله پرسشاين
" ماترياليسم"شود، چه بايد كرد؟ آيا بايد گرفتار دار مصادره مىالبته از طريق سرمايه

به رشد متافيزيكى انگلس متأخر شد و به اميد آزادی زن و انحالل خانواده چشم 
كه ممكن است كه ارزش كار نيروهای مولد و تأسيس صنعت بزرگ دوخت و يا اين

را تبديل به موضوع پراكسيس نبرد طبقاتى كرد؟ به خانگى را تخمين زد و مقدار آن
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اين معنى كه افكار عمومى كارگران را با اين موضوع آشنا ساخت كه كار خانگى 
البته خود ماركس به اين مسئله . شود مىها از طريق سرمايه مصادرههمسران آن
را با استناد به قانون ارزش در ابزار آن" سرمايه"اما وی در كتاب . پردازدمستقيمًا نمى
شكل نسبى "با " شكل برابرها"جا ميان به اين صورت كه وی اين. گذارداختيار ما مى

شود و ارزش جرد مىمختص به كار م" شكل برابرها"در حالى كه . دهدتميز مى" ارزش
ی مربوط به رابطه" شكل نسبى ارزش"سازد، ديگر برقرار مىی كاالها را با يکمبادله

 وجه مشترک تمامى اين ١.شودی كار مشخص با ارزش مىارزش مصرف، يعنى رابطه
كند كه البته ها را قابل مقايسه مىكارهای متنوع، كار انسانى است و از اين بابت، آن

  :به شرح زير تخمين زد" سرمايه"توان با استناد به كتاب ها را مىارزش آن

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، 

بافى كه پارچه را دوزد، البته نسبت به پارچهاآلن خياطى كه دامن را مى. گرددبرابر مى
اما مساوی كردن خياطى با . دهندبافد، انواع متفاوت از كار مشخص را انجام مىمى

بر خصلت ] يعنى[را بر هر دو از كارهای واقعى مساوی، بافى در واقعيت آنپارچه
-شود كه پارچهمىپس از اين بيراهه گفته . دهدها از كار انسانى تقليل مىمشترک آن

بافد، هيچ عالمت اختالفى از خياطى ندارد، بنابراين كار جايى كه ارزش مىبافى تا آن
  ٢«.انسانى مجرد است

كه " شكل نسبى ارزش"كند، ماركس از طريق ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
را ارزش آنگويد، كار مشخص را با كار مجرد قابل مقايسه و خودش به آن بيراهه مى

جا ديگر تفاوتى ميان ارزش مصرف با ارزش مبادله مشاهده اين. كندقابل تخمين مى
زمان كار اجتماعًا "ها محصول كار انسانى هستند و بنا بر شود، زيرا هر دوی آننمى
شكل "ی به بيان ديگر، با رجوع به مقوله. شودها سنجيده مىمقايسه و ارزش آن" الزم

توان ارزش كار مفيد، ضروری و های ميدانى مىبا استناد به پژوهشو " نسبى ارزش

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٦٣f. 
٢ Ebd., S. ٦٥ 
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ی خانگى را به صورت ميانگين مناسبات اجتماعى تخمين زد و آن را پرداخت نشده
  .  تبديل به موضوع پراكسيس نبرد طبقاتى كرد

  :نتيجه

 "اپوزيسيون چپ"كه مسبب بحران اول اين. موضوع اين نوشته تأكيد بر دو نكته است
متافيزيكى است كه انگلس متأخر در " ماترياليسم"و انحطاط جنبش كمونيستى همين 

به اين صورت كه . تناقض با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده است
هگل به اصطالح قانون " یحركت ايده"به جای " حركت ماده"وی با جايگزينى 

محصول اين خطای . را كشف كرده است" كىماترياليسم ديالكتي"جهانشمول و ابژكتيو 
ی انسانى فلسفى همسانى قوانين طبيعت ناب، يعنى داروينيسم با قوانين طبيعى جامعه

ی مكانيكى ميان زيربنا با روبنا را مواجه جا با يک اتوماتيسم و با يک رابطهما اين. است
ماترياليسم " كه جااز آن. شودهستيم كه هيچ اثری از آن در واقعيت مشاهده نمى

ی آليستى هگل دچار جابجايى سوژهی ايدهانگلس متأخر در پيروی از فلسفه" ديالكتيكى
به نتايج دترمينيستى و " حركت واقعى"زدايى از شود و با سوژهبا ابژه و آپريوريسم مى

 پرداز بورژوازی ورسد، در نتيجه وی عمًال تبديل به نظريهگرا از روند تاريخ مىمثبت
ی تفكر دينى، ازخودبيگانگى با پراكسيس محصول اين شيوه. شودداری مىنظام سرمايه

شود و نبرد طبقاتى است كه منجر به گسست جنبش كمونيستى از جنبش كارگری مى
به بيان ديگر، اگر . كشدی انحطاط و انفعال مىرا به ورطه" اپوزيسيون چپ"كليت 
ی خود درس عبرت يدئولوژی شكست خوردههای ماركسيست ـ لنينيست از اجريان

نگيرند و معطوف به پراكسيس نبرد طبقاتى نشوند، بدون ترديد نه تنها يک نقش 
كنند، بلكه در بدترين شرايط مؤثری را در سرنگونى نظام جمهوری اسالمى بازی نمى

  ممكنه پراكسيس فاشيسم را نيز در ايران تجربه خواهند كرد 

شود كه  نقش زنان كارگر و كار خانگى در انباشت سرمايه مىی بعدی مربوط بهنكته
به دليل اين دوگانگى كذب كه انگلس متأخر به وجود آورده، منجر به خلط تئوری 

انگاری كه در خانواده مرد بورژوا و زن پرولتاريا . انتقادی و انقالبى ماركس شده است
جا گونه كه اينهمان. كندار مىاست و مرد از طريق كار خانگى نيروی كار زن را استثم

به نظر وی اعضای . مستند و مستدل شد، ماركس اصوًال يک چنين نظرياتى را نداشت
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ی ها را سرمايه يا در حوزهی كارگری همگى پرولتاريا هستند و محصول كار آنخانواده
 اين هدف اصلى. كندی بازتوليد غير مستقيم مصادره مىتوليد مستقيمًا و يا در حوزه

نوشته نيز همين است كه از اين دوگانگى كذب فراروی و كار مفيد، ضروری و 
جا سوژه پيداست كه اين. ی خانگى را تبديل به موضوع نبرد طبقاتى كندنشدهپرداخت

نه صنعت و روند تاريخ، بلكه خود فعاالن جنبش كارگری و فمينيستى هستند كه تحت 
رسند و با فراروی از دين، ركس به خودآگاهى مىتأثير تئوری انتقادی و انقالبى ما

داری و مردساالری تصفيه فلسفه و ايدئولوژی و در پراكسيس سياسى و با نظام سرمايه
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به سوی دگرديسى مصداق و اعتبار تئوری دگرديسى ـ روندهای 
  ١"جمهوری اسالمى ايران"

  
ی دكترای شناسى و معرفى برخى از نتايج رسالهموضوع اين مقاله تشريح روش شناخت

 ميالدی به طول ١٩٩٩ تا سال ١٩٩٤من است كه تحقيقات و تدوين آن از سال 
با ) ی علوم سياسىرشته( آن در همين سال در دانشگاه آزاد برلين انجاميد و دفاع از
روندهای دگرديسى در يک جمهوری "آن در سال بعد با عنوان . موفقيت انجام شد

از طريق " تحصيالت خاورزمين مدرن و اسالمى"های در رديف كتاب" اسالمى
ى، فرهنگى و موضوع اين كتاب نقد اقتصاد سياس. چاپ شد" كتاب عربى"انتشارات 

 متدولوژی و ٢.اجتماعى از شرايط تشكيل و تداوم نظام جمهوری اسالمى در ايران است
روندهای دگرديسى در يک جهان از "نتايج اين كتاب در جلسات مجمع تحقيقاتى 

 ميالدی توسط پروفسورهای ١٩٩٩ی  تا فوريه١٩٩٣ كه از اكتبر ٣"درون وابسته
المار الت فاتر، اولريش آلبرشت، مانفرد نيتچ و :  جملهدانشگاه علوم سياسى برلين و از

  .  شد، به بحث گذاشته شدندهاينر گانسمن اداره مى

ها محققان آن مسلط از همان بدو تأسيس اين مجمع يک جريان به خصوص بر گفتمان
موضوع اصلى اين جريان بررسى . كردشد كه از روش بررسى تطبيقى پيروی مى

به " اردوگاه سوسياليستى"روپای شرقى بود كه پس از فروپاشى دگرديسى كشورهای ا

                                                 
پژوهش "كه از طريق " گرايى و توتاليتاريسم در ايراناسالم"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١٢ فوريه ٥ در تاريخ" های اجتماعى ايرانجنبش
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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جا كه روش از آن. سوی اقتصاد بازار آزاد و سيستم سياسى پارلمانى سمت گرفته بودند
كند و موضوع تحقيق آن ارزيابى  پيروی مى١"ارزشمند"تطبيقى از يک متد بررسى 

 در نتيجه اين جريان گسست و گذار از اوضاع موجود به سوی يک هدف معين است،
 ٢"تئوری ترانزيت"در اواخر كار اين مجمع به شوخى و تمسخر معروف به نمايندگى از 

ی تحقيق را با به اين صورت كه محقق با استفاده از روش تطبيقى ظواهر ابژه. شد
ها به يک شناخت های آنكند و از تشابهات و يا تناقضاهداف ارزشمند مقايسه مى

. دهدتميز مى" دگرديسى ناموفق"يا " دگرديسى موفق"را در س آنرسد كه سپمى
 به افكار عمومى ٣"تئوری دگرديسى"به جای " تئوری ترانزيت"جا پيداست كه اين

    ٤.شودشناسى عرضه مىی جامعهمحققان رشته

جا كه روش بررسى تطبيقى نسبت به ماهيت متضاد و كليت تاريخى و فرهنگى از آن
 نيز ٥"گراتقليل"ماند، در نتيجه نه تنها ارزشمند، بلكه مشخص بى اعتنا مىی يک جامعه

شناسى به است و از اين بابت، پيداست كه مشكالت بسيار زيادی را در روند شناخت
ها به اين صورت كه محقق جهت تحقق عالقه و اثبات نظرياتش، تفاوت. آوردوجود مى

ی تحليل پس به بيان ديگر، ابژه. كندای مىشيهو يا تشابهات ظاهری را برجسته و يا حا
از پايان تحقيقات تبديل به محصول فعاليت فكری محقق و به كلى با حركت واقعى 

های متفاوت و ی بررسىجا نطفهپيداست كه اين. شودی طبقاتى ازخودبيگانه مىجامعه
  .  ی تحليلى مشخص گذاشته شده استمتناقض از يک ابژه

به اين صورت . شودشناسى دينى ماكس وبر منسوب مىطبيقى به جامعهروش بررسى ت
-ی زندگى فرقهداری مدرن، ظواهر شيوهكه وی برای اثبات عوامل سوبژكتيو سرمايه

كند و با استناد به های پروتستان و از جمله كلوينيسم را با اديان ديگر مقايسه مى
ا به ظهور اخالق پروتستانى نسبت داری مدرن رها، موجوديت سرمايههای آنتفاوت

به اين معنى كه . رسدمنتها وبر در رابطه با تحليل خود از اسالم به بنبست مى. دهدمى
                                                 
١ Normativ 
٢ Transitionstheorie  
٣ Transformationstheorie  
٤ Vgl. Altvater, Elmar (٢٠٠٠): Vorwort, in: Feridony, Farshid (٢٠٠٠): 
Transformationsprozesse …. ebd. S. ٨f. 
٥ Reduktionismus 
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های ی چند همسری شباهتاسالم با پرهيزگری اصوًال بيگانه نيست و به غير از مسئله
داری مايهی ماكس وبر سردر حالى كه بنا بر فرضيه. بسيار زيادی با كلوينيسم دارد

نشين در اين دوران با های مسلمانمدرن فرايند خردگرايى پروتستانى است، ليكن كشور
- جا تئوری ماكس وبر در تناقض با پراكسيس قرار مىاين. انحطاط كامل مواجه بودند

ی اسالم با كلوينيسم عواقب بسيار متفاوتى را در روند تاريخ به گيرد، زيرا ظواهر مشابه
شناسى دينى ماكس وبر بر گرايى جامعهاز اين منظر، پرده از تقليل. اندوجود آورده

رسد كه وی نيز به حدود بررسى تطبيقى خود پى برده شود و به نظر مىداشته مى
ای يافت كه ماكس وبر به ناشر آثارش، توان در نامهمصداق اين موضوع را مى. است

ی  در اين نامه از پايان يک مجموعهوبر.  ميالدی نوشت١٩١٣پاول زيبک در دسامبر 
دهد كه به صورت يک تئوری بسته و پخته در آمده و در آينده تحقيقاتى گزارش مى

وی در اين ارتباط از بررسى دين اسالم نيز سخن . سرمشق محققان ديگر خواهد شد
تد و فرسی تطبيقى پروتستانتيسم با اسالم را برای زيبک نمىمنتها وبر مقايسه. گويدمى

چنين ادوارد بامگارتن كه وارث آثار وی شدند و پس از همسرش ماريانه وبر و هم
   ١.ها را منتشر كردند، اقدام به اين كار نكردندوفاتش بسياری از آن

را از به احتمال زياد ماكس وبر جهت نجات كليت تحقيقات خود بخش اسالم آن
د روش بررسى تطبيقى وی يک با تمامى اين وجو. آثارش حذف و نابود كرده است

از جمله بايد . شناسى كشورهای مدرن غربى گذاشته استتأثير قابل مالحظه بر جامعه
به نمايندگى تالكوت پرسون و نيكوالس لوهمن ياد كرد كه تحت " تئوری سيستم"از 

های يكى ديگر از شعبه. از آثار ماكس وبر متكامل شده است" منطق هدفمند"تأثير 
های راست و شود كه نزد جريانبيقى مربوط به تئوری توتاليتاريسم مىبررسى تط

به اين صورت كه نمايندگان آن جهت . ليبرال از يک محبوبيت ممتاز برخوردار است
به اين معنى كه از . كنندها، بلكه تشابهات را مقايسه مى خود نه تفاوتیاثبات فرضيه

                                                 
١ Vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) 
Johannes Winkelmann, Tübingen, und 

ن، در آرمان و انديشه، جلد مدرنيسم، امت اسالمى و جنبش هاى اجتماعى در ايرا): ٢٠٠٣(مقابسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين، و٧ی اول، صفحه

شناسى دينى  جامعه  نقدى بر-ى اقتصادى در ايران  اسالم و سياست توسعه): ٢٠٠٩(مقابسه، فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين٣ی ، در آرمان و انديشه، جلد نهم، صفحهماكس وبر
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ه تاريخ و فرهنگ مختص به خود را دارند، به هايى كطريق تطبيق وجوه مشابه از پديده
وجه مشترک بررسى تطبيقى هم در شكل وبری آن و هم . رسنديک شناخت مشابه مى

به اين معنى كه محقق از . گرايى استدر شكل نمايندگان تئوری توتاليتاريسم، تقليل
بررسى ماهيت متضاد جامعه صرف نظر و جهت اثبات فرضيه خويش تناقضات و يا 

پيداست . كندتشابهات ظاهری را مقايسه، تشريح و تبديل به مصداق شناخت خود مى
منتها در اين . ی خويش بسيار سازنده استگرايى برای رسيدن محقق به عالقهكه تقليل

جا پيداست كه اين. گرددی محقق مىمعركه شناخت به صورت عريان قربانى عالقه
به اين صورت كه محقق جهت تحقق . شودىانحراف از شناخت، سيستماتيک فعال م

گيرد و جهت مصداق تحليل ی خود از يک سو، منابع به خصوصى را در نظر مىعالقه
های تحليلى ارزشمند و كند و از سوی ديگر، از روشها استناد مىخود تنها به آن

پسند عامهاش بسيار به دليل سادگىبرد كه البته گرا مانند بررسى تطبيقى سود مىتقليل
  .است

گرا و ناجور را در اثر يورگن های ارزشمند، تقليلشناسىما نقد اين نمونه از شناخت
به اين صورت كه وی در بررسى و نقد . يابيممى" شناخت و عالقه"هابرماس با عنوان 

" شناخت"قبل از " عالقه"شود كه در روند تحليل شناسى مدعى مىهای شناختتئوری
به اين معنى كه هر محققى در روند تحليلش تنها به آن نوع از . تمستقر شده اس

ی خود وی جهت مصداق نظريه. ها عالقه دارديابد كه به آنشناخت و نتايج دست مى
ها در دوران به اين عبارت كه انسان. كندهای ادغام اجتماعى رجوع مىبه انواع تئوری

ها را شكل ی آنشوند كه عالقهمىطفوليت و نوجوانى با يک سری تجربيات مواجه 
های مختص انسانى و تجربيات خانوادگى، جا منظور وی همان تفاوتاين. دهدمى

های محقق را متأثر و نتايج تحليل اجتماعى، طبقاتى، جنسيتى و نژادی هستند كه انگيزه
-مىگيرد كه هيچ تحليلى نبنابراين هابرماس نتيجه مى. كنندوی را از پيش معين مى

   ١.تواند مدعى شناخت از واقعيت ابژكتيو شود

آيد كه جامعه چگونه به يک شناخت متعهدكننده جا بالفاصله پرسش به وجود مىاين
شود؟ ما پاسخ اين پرسش را در فهمد و فعال مىيابد و چگونه واقعيت را مىدست مى

                                                 
١  Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 
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 اين صورت كه وی به. يابيممى" تئوری كنش ارتباطى"اثر دو جلدی هابرماس با عنوان 
شود كه در جوامع مدرن واقعيت از طريق مدعى مى" خرد ارتباطى"با استناد به مفهوم 

جا فعاليت اين. شودآيد و تبديل به فعاليت انترسوبژكتو مىارتباط گفتمانى به وجود مى
انترسوبژكتيو به اين معنى است كه فعاليت سوژه با رجوع به خرد سوژه قابل درک و 

ی شود كه به گفتهپرسش بعدی در ارتباط با خرد سوژه مطرح مى.  استپيگيری
آيد كه البته مشروط يافته به وجود مىهابرماس از طريق نقد، گفتمان خردگرا و بازتاب

كه، ادعای هر كه، از گفتگو بايد قدرت زدايى شود و دوم ايناول اين. به دو اصل است
گيرد كه تحت اين شرايط، يب، هابرماس نتيجه مىبه اين ترت. كسى بايد قابل نقد باشد

يابد و واقعيت به صورت گفتمان خردگرا در افكار عمومى جوامع مدرن بازتاب مى
  ١.كندفعاليت سوبژكتيو، روند جامعه و سمت و سوی تاريخ را معين مى

كند، موضوع نقد اقتصاد سياسى، فرهنگى و ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جتماعى از شرايط تشكيل و تداوم نظام جمهوری اسالمى ايران از همان آغاز تحقيق با ا

به خصوص به اين دليل، . شناسى مواجه بودی شناختمشكالت متعدد و بسيار پيچيده
در اروپای شرقى " های پساسوسياليستىنظام"مقايسه با در نظام جمهوری اسالمى كه 

-زيرا از يک سو، يک تاريخ فرهنگى ديگری را يدک مىتر بود، بسيار متفاوت و پيچيده

كشيد و از سوی ديگر، معيار و هدف نهايى خود را در انطباق با كشورهای مدرن 
پيداست كه با وجود اين شواهد ابژكتيو، بررسى تطبيقى و . صنعتى معين نكرده بود

  .نيز برای من منتفى شد" تئوری ترانزيت"استفاده از 

يابيم كه هدف  ايران مى قانون اساسى جمهوری اسالمىضوع را درما مصداق اين مو
متفاوت و متناقض وجه كامًال دو  تركيب ازخواند و مى" امت اسالمى"دولت را تشكيل 

شكل يک است كه از طريق انتصاب دولت دينى وجه اول، . متكامل شده است
گرفته ی فقيه قرار هدر صدر اين ساختار نهاد واليت مطلق. گيردمىبه خود ساختاری 

 قانون اساسى در دوران غيبت امام دوازدهم، رهبری امت ٥٧كه بنا بر اصل است 
 قانون اساسى معين شده است ١١٠وظايف اين نهاد در اصل . اسالمى را به عهده دارد

                                                 
١ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨١): Theorie des Kommunikativen Handelns, Bd. I und II, 
Frankfurt am Main 
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به اين معنى كه ولى فقيه نه تنها . بخشدالعاده مىقفوكه به اين نهاد يک قدرت 
ی  تن از اعضای شواری نگهبان و رئيس قوه٦ بلكه ،شودا محسوب مىی كل قوفرمانده

ات ظاهری است كه از طريق انتخابدولت دنيوی وجه دوم، . كندقضائيه را نيز معين مى
اين ساختار رئيس جمهور قرار دارد كه رأس در . گيردبه خود مىشكل ساختاری يک 

ًا از  ظاهر از تأييد شورای نگهبان قانون اساسى و البته پس١١٧ تا ١١٤بنا بر اصول 
توان از مجلس شواری اسالمى ياد كرد به همين منوال، مى. شودطريق ملت انتخاب مى

 قانون اساسى ٦٤ تا ٦٢كه نمايندگان آن پس از تأييد شورای نگهبان و بنا بر اصول 
هادهايى را ، قانون اساسى تشكيل نهاافزون بر اين. شوند از طريق ملت انتخاب مىظاهرًا

از جمله بايد . دارنددينى ـ انتصابى و دنيوی ـ انتخابى وجوه كند كه تركيبى از موجه مى
 قانون ٩١برای نمونه بنا بر اصل . از شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام ياد كرد

شش تن از اعضای شورای نگهبان از طريق واليت فقيه و شش تن ديگر از اساسى 
به همين منوال شورای مصلحت نظام بنا . شوندالمى معين مىطريق مجلس شواری اس

هم اعضای دينى ـ انتصابى و هم اعضای دنيوی ـ متمم قانون اساسى  ١١٢بر اصل 
     ١.گيردانتخابى را در بر مى

جا با يک تركيب ساختاری بسيار كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يابد و از طريق انتخابات به يک مشروعيت دينى دست مىپيچيده مواجه هستيم كه 

ی اساسى از بنابراين مسئله. كشدظاهری بخش اعظم قوای متقابل خود را به انفعال مى
همان آغاز تحقيقات برای من به اين صورت مطرح شد كه چگونه و با كدام متدولوژی 

توان  پرداخت و چگونه مىتوان به نقد شرايط تشكيل و تداوم جمهوری اسالمى ايرانمى
قانع " خرد ارتباطى"از اين تحقيقات به يک شناخت متعهدكننده دست يافت كه بنا بر 

های تئوريک نيز سرفراز بيرون بيايد؟ پيداست كننده و قابل دفاع باشد و از كشمكش
به اين . كه موضوع تحقيقات من تحت تأثير فضای سياسى آن دوران نيز قرار داشت

آرائى كرده ديگر صفدو جريان متفاوت سياسى دشمنانه در برابر يکصورت كه 
در يک طرف، هواداران اصالحات بودند كه به انتخابات و دگرگونى در هيئت . بودند

در طرف ديگر، هواداران سرنگونى قرار گرفته بودند كه . ی نظام توهم داشتندحاكمه

                                                 
١ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse …. ebd. S. ٣٥٢f., ٤١٣f. 
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ها با استناد به تئوری د و برخى از آنكردنامكان هرگونه دگرگونى در كشور را انكار مى
های امپرياليستى درخواست دخالت نظامى و سرنگونى جمهوری توتاليتاريسم از دولت

ها است كه وجه مشترک اين دو جريان روش بررسى تطبيقى آن. اسالمى را داشتند
ى در حال. شدگرا و ناجورشان از جمهوری اسالمى مىمنجر به شناخت ارزشمند، تقليل

های مدرن های انتخابى نظام را به سيستم پارلمانى كشوركه هواداران اصالحات نهاد
كردند، هواداران سرنگونى، نظام جمهوری اسالمى را فاشيسم داری تشبيه مىسرمايه

  . خواندندمذهبى مى

ها و اين اهداف سياسى ناجور متمايل به بنابراين من جهت ممانعت از اين شناخت
در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس شدم و نقد دولت را " تكلي"مفهوم 

پيداست كه اين روش تحليل . ی فلسفى و تاريخى در نظر گرفتمبه صورت يک پديده
را در جلد مصداق آنتر است كه ما از بررسى تطبيقى به مراتب پر مدعاتر و پيچيده

  : يابيمبه شرح زير مى" سرمايه"سوم 

كه تصورات عوامل توليد كند، به غير از اين عاميانه در واقعيت كار ديگری نمىاقتصاد»
را كه درگير مناسبات توليد بورژوايى هستند، به صورت اعتقاد تفسير، منظم و قابل 

شكل ] اقتصاد عاميانه، يعنى[بنابراين اين نبايد ما را متعجب كند كه . سازددفاع مى
 اقتصادی، اين بديهيات منفور و تضادهای تمام عيار را ی مناسباتظاهری ازخودبيگانه

همراه دارد ـ و تمامى دانش بى مورد خواهد بود، اگر كه شكل ظاهری و ماهيت چيزها 
جا اقتصاد عاميانه خود را كامًال نزد خويش بدون واسطه منطبق باشند ـ اگر اين

تر است، به همان اندازه كند و هر چه بيشتر روابط درونى مناسبات پوشيدهاحساس مى
  ١«. استآيد، زيرا با تصور عاميانه خودمانىتر به نظرش مىاين مناسبات مسلم

جا نقد روش بررسى تطبيقى كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا فقط كافى است اين. را متكامل كند، مهيا كرده استكه ماكس وبر آنرا قبل از اين

شود، زيرا روش " اقتصاد عاميانه"جايگزين مفهوم " شناسى عاميانهجامعه"فهوم كه م
به اين صورت كه هر دو از بررسى ماهيت . ها كامًال مشابه استشناسى آنشناخت

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: MEW, 
Bd. ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٢٥ 
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ی متضاد صرف نظر كرده و كار خويش را به تشريح و توجيه اشكال ظاهری جامعه
به . يابندوهم خود به شناخت دست مىكنند و در تطبقاتى و اقتصاد سياسى خالصه مى

بيان ديگر، ماركس اصوًال هر گونه تحليلى را كه ماهيت متضاد را از شكل ظاهری آن 
كند، غير سازد و از بررسى كليت ديالكتيكى يک پديده صرف نظر مىمجزا مى

نزد وی اصوًال نيازی به علم نيست، اگر . شماردتحقيقاتى، ايدئولوژيک و عاميانه مى
  .  ظاهر يک پديده با ماهيت آن يكسان باشد

يابد كه از آن به عنوان به اين ترتيب، ماركس به يک كليت ديالكتيكى دست مى
بنابراين وی بر خالف روش بررسى تطبيقى نه ماهيت . كندنيز ياد مى" حركت واقعى"

ی هسازد و نه به توجيه و تشريح ظواهر جامعپديده را از شكل ظاهری آن مجزا مى
. استمتضاد اجتماعى ذاتى از كليت ابعاد درونروش تحقيق وی نقد . پردازدطبقاتى مى

كند و مىی بورژوايى عزيمت های تشكيل جامعهضيهاز فربه اين صورت كه ماركس 
ه، فلسفدين، : را مانند آنتئوريکآگاهى ) يافتهجهان موضوعيت(با استناد به پراكسيس 

كشد و سرانجام ذاتى مى سياسى به بند نقد درونی و اقتصادیايدئولوژحق، 
های هايشان، يعنى با بحرانضيهپردازان حاكميت بورژوايى را با عواقب فر نظريه

افزون . كندروزی پرولتاريا و نبرد طبقاتى مواجه مىاقتصادی، نابودی محيط زيست، سيه
ی  معنى كه وی انگيزهبه اين. كننده استذاتى ماركس، نفىها، روش نقد درونبر اين

را ندارد، های آنداری و تكامل علم عبور از بحرانمنطقى ساختن، بهبود نظام سرمايه
زيرا حق مالكيت خصوصى، اعتبار قانون ارزش و بردگى كار مزدی را در تضاد با 

كننده برای ذاتى و نفىبه بيان ديگر، روش نقد درون. شماردطبيعت انسان آزاد مى
" اوضاع موجود"انداز واقعى و فراروی از ار تحليل جهت تكامل يک چشمماركس ابز

است كه البته پس از توفيق ) قلمرو آزادی" (اوضاع مطلوب"به سوی ) قلمرو ضرورت(
جا اين. شودتشكيل و اداره مى" همكاری آزاد كارگران"يک انقالب اجتماعى از طريق 

 در ها  تشريح مقوله تكامل وجهت تحليل ماركس از ديالكتيک به صورت استراتژى
حركت " بنابراين ما نزد وی از يک طرف، با يک .كند استفاده مىروند حركت خودشان 

ی تحليل و از طرف ديگر، با يک متدولوژی تحليل مواجه هستيم به عنوان ابژه" واقعى
های های غيرمستقل با هويتبه اين معنى كه وی مقوله. كه هر دو در حركت هستند

 و ارتباط  مشخصموجوديتدهد كه ديگر قرار مىذاتى را در برابر يکتضاد و درونم
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شود كه  روشن مىه اين ترتيب، ب. كشف كندها را در روند تكوين خودشان  آنمتقابل
الزم و ملزوم ديگر هستند، ليكن ذاتى با يک با وجودی كه در تضاد درونها چرا مقوله

ى  يافته و ماديتمتضاد كليت مناسبات در نتيجه شوند و  نيز محسوب مىديگرهم
   .سازند بورژوايى را مىى جامعه

بنابراين ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نه تنها از اشكال ظاهری اقتصاد ملى 
...) كانت، هگل، فويرباخ و (آليستى آلمانى ی ايده، بلكه از فلسفه...)اسميت، ريكاردو و (

. كندی بورژوايى مواجه مىها را با ماهيت متضاد جامعهپردازان آنيهنيز فراروی و نظر
های متضاد را به برای نمونه هگل در يک حركت فكری و از طريق ديالكتيک مقوله

راند، در حالى كه اقتصاد ملى سخن مى" قرارداد"ها در رساند و از وحدت آنآشتى مى
- ی كاال در بازار مى با فروشندهرا محصول وحدت و آشتى خريدار" قيمت طبيعى"

چنين اقتصاد ملى با استناد به آليستى هگل و همی ايدهجا كه فلسفهاز آن. شمارد
ی حقوق طبيعى انسان جا كه بنا بر فلسفهشوند و از آنی حقوق طبيعى توجيه مىفلسفه

اه رسد كه هرگياب است، در نتيجه ظاهرًا به نظر مىيک موجود خردگرا و حقيقت
انسان منفرد از منافع شخصى خود پيروی كند، منجر به شكوفايى كل جامعه و آشتى و 

-جا خردمندی اجتماعى محصول پيروی انسانبه بيان ديگر، اين. شودوحدت آن نيز مى

- های منفرد از منافع اقتصادی خود و رقابت جهت انباشت ثروت شخصى محسوب مى

- های متضاد را تنها اشكال ظاهری مىولهماركس در برابر وحدت و آشتى مق. شود

شوند و شمارد كه البته در فقدان شواهد ابژكتيو، اما به صورت ايدئولوژی فعال مى
بنابراين وی در پيروی از . آورندكنند و در نتيجه پديد مىواقعيت موجود را توجيه مى

وحدت ظاهری كشد كه از اين  را به پيش مى١"واسطه"ی ذاتى، مسئلهروش نقد درون
ی خريد با برای نمونه واسطه. يابددست مى" بحران"پرده بر دارد و به مضمون مفهوم 

ی شود، در حالى كه واسطهفروش كاال پول است كه به عنوان ابزار چرخش فعال مى
مانعى در " آگاهى از جهان وارونه"بورژوازی با پرولتاريا ايدئولوژی است كه به عنوان 

. جا به معنى اختالل در واسطه استاين" بحران"مفهوم . سازداتى مىبرابر نبرد طبق
سازد، به همين ی خريد با فروش را مختل مىگونه كه بحران تورم پول رابطههمان
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صورت نيز بحران ايدئولوژيک منجر به پراكسيس نبرد طبقانى و اختالل در نظم موجود 
كنند و تحت تأثير ی بورژوايى بروز مىذاتى جامعهاز اين پس، تضادهای درون. شودمى

  . شوندآگاهى از تضاد منجر به حركت واقعى جامعه و تشكيل تاريخ مى

ی تحقيقاتى جا با محصول برنامهكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به اين صورت . شويمماركس به صورت تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى آشنا مى

-ها را افشا مىكننده از يک سو، نقش واسطهذاتى و نفىه وی با استفاده از نقد درونك

ی بورژوايى را در برابر وحدت ظاهری آن سازد و از سوی ديگر، ماهيت متضاد جامعه
شود كه از يک واقعيت مشخص كه به اين ترتيب، ماركس موفق مى. كندعريان مى

ن است، يک تئوری مجرد را به صورت ميانگين ی بورژوايى در انگلستاهمان جامعه
منتها ماركس مصداق . داری متكامل كندمناسبات مسلط روش توليد مدرن سرمايه

ها را برای كند و نه استفاده از آنكشفيات تئوريک خود را نه محدود به انگلستان مى
 پيشگفتار ما مصداق اين موضوع را در. شماردداری غير مجاز مىكشورهای پيشاسرمايه

  : يابيمبه شرح زير مى" گروندريسه"

مقوله مناسباتش . ترين سازمان توليد استترين و متنوعی بورژوايى تكامل يافتهجامعه»
زمان بينش در اجزاء و مناسبات توليد از اين رو، نسبت اجزايش هم. كندرا بيان مى

با آوار و عناصری ) يعنى(سازد، اند، تضمين مىتمامى اشكال اجتماعى كه منقرض شده
كشند و هايش كه هنوز مابقى غير قابل عبور را با خود يدک مىاند، از بخشكه بنا شده

آناتومى انسان كليد آناتومى . اندهايى تنها كه به معانى ساخته شده تكامل يافتهاشاره
   ١«.ميمون است

قق با يک فرماسيون كند، زمانى كه يک محی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-ی مدرن بورژوايى و روند توليد مدرن سرمايهی اجتماعى مانند جامعهكامل و پيشرفته

تر قادر به بررسى يک فرماسيون راحتبه مراتب داری كامًال آشنا است، در نتيجه 
جا اصوًال نظريات پيداست كه ماركس اين. شود كه در حال تكامل استاجتماعى مى

گونه كه هر ميمونى ضرورتًا به كند، زيرا همانمينيستى را مطرح نمىارزشمند و دتر
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ی مدرن بورژوايى دگرگون ای نيز به اجبار به جامعهيابد، هر جامعهانسان تكامل نمى
-پيداست كه ماركس اين. سازدداری را بر پا نمىگردد و روند توليد مدرن سرمايهنمى

 كه تاريخ و فرهنگ به خصوص خود را يدک جا يک كليت ديالكتيكى را مد نظر دارد
كند، اما كشد و با وجودی كه يک نقش مسلط را در ميان جوامع انسانى بازی مىمى

دسترسى به آن فقط يک امكان است كه البته تحقق آن مشروط به عوامل ابژكتيو 
  . و به خصوص نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى است) روبنا(و سوبژكتيو ) زيربنا(

ی تحليل اين من با استناد به ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به يک شيوهبنابر
جهت نقد اقتصاد سياسى، فرهنگى و اجتماعى از شرايط تشكيل و تداوم نظام جمهوری 

از اين پس يک متدولوژی تحليل به وجود آمد كه قابل دفاع . اسالمى ايران دست يافتم
به يک تئوری كلى و مجرد از جوامع مدرن بورژوايى به اين صورت كه با استناد . بود

ذاتى امكان داشت كه اوضاع مشخص تاريخى و فرهنگى ايران را به بند نقد درون
منتها يک چنين تئوری در اين زمان در دسترس نبود و بايد به صورت يک . كشيد

انى به خصوص به اين دليل كه پس از پايان جنگ جه. شدتئوری دگرديسى متكامل مى
با وجودی كه حق مالكيت . داری به كلى دگرگون شده بوددوم شرايطى جهان سرمايه

چون گذشته ماهيت متضاد و خصوصى، استبداد قانون ارزش و بردگى كار مزدی هم
داری به اشكال نوينى دست ساختند، اما جهان سرمايهداری را مىمخرب نظام سرمايه

های مدرن و از يک طرف، دولت. ناشناخته بودنديافته بود كه در دوران حيات ماركس 
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

ری ی اقتصادی و با همكابنابراين با دخالت مستقيم دولت در سياست توسعه
داری به اشتغال همگانى، افزايش های مدرن سرمايهسنديكاهای كارگری اغلب كشور

واقعى كارمزد، نرخ پائين تورم ارز ملى و بيالنس مثبت تجاری دست يافته بودند و 
. ی كارگر تحت تأثير ايدئولوژی كمونيسم ستيزی به انفعال كامل كشيده شده بودطبقه

نه با استناد به تئوری كارمزد ماركس كه با رجوع به پيداست كه يک چنين اوضاعى را 
راند و نه با استناد به تئوری دولت از فقر مطلق پرولتاريا سخن مى" ی كارارتش ذخيره"

توان دهد، مىلنين كه دولت را به ابزار بورژوازی جهت سركوب نبرد طبقاتى تقليل مى
استقرار پاكس آمريكائى به كلى المللى پس از از طرف ديگر، روابط بين. توضيح داد
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ی نظامى، سياسى، داری تحت سلطهبه اين صورت كه جهان سرمايه. دگرگون شده بود
. دهى شده بودسازمان" اردوگاه سوسياليستى"اقتصادی و ايدئولوژيک آمريكا در برابر 

در اين ارتباط آمريكا نقش پليس و سازمان اطالعاتى جهانى را به عهده داشت و هر 
جا وجود گرفت و امكان نفوذ سياسى و نظامى شوروی در آنجا كه قيامى صورت مىك

های كره و از جمله بايد از جنگ. شدداشت، بالفاصله مستقيمًا فعال و وارد كارزار مى
چنين ديپلماسى جهانى ياد كرد كه ويتنام، كودتاهای نظامى در شيلى و ايران و هم

ی آمريكا و تحت سلطه" اردوگاه سوسياليستى"رابر داری را در بوحدت جهان سرمايه
به اين ترتيب، يک نظم نوين جهانى به وجود آمد كه تحت تأثير آن . كردندتضمين مى

ترين مدت ممكنه جايگاه آلمان و ژاپن در كوتاه: زده مانندنه تنها كشورهای جنگ
ن، كره جنوبى، سنگاپور، چي: قديمى خود را در بازار جهانى يافتند، بلكه كشورهايى مانند

ی دگرگونى به كشورهای مدرن صنعتى و چنين ايران در آستانهمالزی، برزيل و هم
جا نه تئوری امپرياليسم لنين و نه تئوری وابستگى پيداست كه اين. پيشرفته قرار گرفتند

كه توسط رائل پربيش، پاول باران، آندره گروندر فرانک، سمير امين و پاول سوئيسى 
در حالى كه تئوری امپرياليسم . شد، قادر به تشريح اوضاع موجود بودندايندگى مىنم

- ی صنعتى در كشورهای امپرياليستى سخن مى مالى با سرمايهیلنين از ادغام سرمايه

شمارد، ها را برای تقسيم جهان و صدور سرمايه اجتناب ناپذير مىراند و جنگ آن
جوار به كشورهای متروپل قال ارزش از كشورهای همتئوری وابستگى با استناد به انت

شمرد كه تحت تأثير بازار جهانى شد و از اين بابت، اصوًال غير ممكن مىتوجيه مى
  .كشورهای نوين صنعتى به وجود بيايند

های مذكور امكان درک مناسبات واقعى جهان مدرن جا كه با استناد به تئوریاز آن
در نتيجه من برای تكامل تئوری دگرديسى به آثار گرامشى داری وجود نداشت، سرمايه

بود كه به آن " ماركسيست"به خصوص به اين دليل كه وی اولين . رجوع كردم
از . تحوالت شگرف اقتصادی و اجتماعى پى برد كه در آمريكا در شروف وقوع بودند

رهای زندان از ياد كرد كه وی در دفت" فورديسم"و " آمريكايسم"جمله بايد از مفاهيم 
كند كه قبل از بروز جنگ داری تأكيد مىها استفاده و بر آن پراكسيس مولد سرمايهآن

را " هژمونى"وی مفهوم . جهانى دوم منجر به ايجاد شكل هژمونيک دولت آمريكا شدند
به اين صورت كه گرامشى . كندتشريح مى" ی اجباروار به وسيلهتوافق زره"با عبارت 
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در حالى . دهدی مدنى تميز مىی سياسى و جامعهبورژوايى را در جامعهدولت مدرن 
ی سياسى شامل قوای مقننه، قضائيه و مجريه و مختص به ابزار اجبار و زور كه جامعه

ی توافق گيرد و حوزهی مدنى سنديكا، شوراها و احزاب را در بر مىشود، جامعهمى
امشى به يک ساختار نوين سياسى دست به اين ترتيب، گر. شوداجتماعى محسوب مى

يافت كه از يک سو، از يک پراكسيس مولد رشد كرده و از سوی ديگر، چنان منجر به 
شده بود كه آمريكا را جهت شركت و پيروزی " وحدت طبقاتى"شكوفايى اقتصادی و 

 انقالب"از مفاهيم " فورديسم"وی موازی با مفهوم . كرددر دو جنگ متفاوت توانمند مى
اگر همه چيز بايد مانند : "را با عبارتكند كه آن نيز استفاده مى١"دگرديسى"و " منفعل

  .كند، تشريح مى"گذشته بماند، همه چيز بايد دگرگون گردد

كند، ما نزد گرامشى با يک كليت ديالكتيكى ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 تئوری مجرد و كلى به صورت تئوری شويم كه با استناد به آن تكامل يکمواجه مى

منتها وی دفترهای زندان خود را قبل از پايان جنگ جهانى . گردددگرديسى ممكن مى
دوم به اتمام رساند و پيداست كه قادر نبود كه تمامى ابعاد اين تحوالت تاريخى عصر 

بنابراين جهت تكامل تئوری دگرديسى ضروری بود كه از . مدرن را در نظر بگيرد
تئوری "های تئوريک ديگر نيز استفاده كرد و از اين رو، من از يک طرف، ساختمان

اين تئوری از طريق ميشل آليتا و . گرامشى ادغام كردم" هژمونى"را در طرح " تنظيم
. شودنيز ياد مى" تئوری فورديسم"آلن ليپيتس متكامل شده است كه از آن به عنوان 

های سياسى و اقتصادی در آمريكا و ديگر كشورمصداق تجربى اين تئوری، تحوالت 
ی شيوه"، "رژيم انباشتى: "داری هستند كه البته از طريق مفاهيمى مانندمدرن سرمايه

جا با اشكال متفاوت ما اين. شوندتشريح مى" هژمونى"و " آوریپارادايم فن"، "تنظيم
ى، استبداد قانون داری مواجه هستيم، با وجودی كه حق مالكيت خصوصنظام سرمايه

بنابراين . دهندها را تشكيل مىارزش و بردگى كار مزدی ماهيت مشترک و متضاد آن
سازد كه با استناد به تاريخ و فرهنگ جوامع مدرن هم استفاده از اين تئوری ممكن مى

داری در آمريكا و كشورهای اروپای غربى را تشريح كرد و هم شكل هژمونيک سرمايه
به بيان ديگر، از طريق . ذاتى كشيدرا در ايران به بند نقد دروننيک آنشكل غير هژمو
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ذاتى نيروهای مولد با مناسبات تئوری دگرديسى نه تنها درک و نقد تضادهای درون
داری و شود، بلكه متدولوژی بررسى زمانى و مكانى از تكوين سرمايهتوليد ممكن مى

داری جا كه تكوين نظام سرمايهاز آن. آيدی تنظيم تضادهای آن نيز به وجود مىشيوه
گردد، در و تنظيم تضادهای آن در يک بستر مشخص تاريخى و فرهنگى متحقق مى

را در طرح هژمونى گرامشى ادغام " تئوری كنش ارتباطى"نتيجه من از طرف ديگر، 
امع اين تئوری اثر يورگن هابرماس است كه با استناد به تحوالت اجتماعى در جو. كردم

. گذاردتفاوت مى" زيستىجهان"و " سيستم"وی ميان . مدرن صنعتى متكامل شده است
داری است كه به دليل به معنى همان اقتصاد سياسى نظام سرمايه" سيستم"جا اين

به " زيستىجهان"وی از مفهوم . شودذاتى خود منجر به نبرد طبقاتى مىتضادهای درون
گيرد، استفاده و از تضاد شكل ساختاری به خود مىمعنى يک حوزه كه در آن بيان 

كند كه منجر به تأكيد مى" شخصيت"و " جامعه"، "فرهنگ"سوی ديگر، بر ابعاد 
شوند و به صورت گفتمان خردگرا دگرديسى مى" زيستىجهان"بازسازی سمبوليک 

ش به اين ترتيب، هابرماس به يک تئوری از كن. آورندجوامع مدرن را به وجود مى
  .سازديابد و كنش سوژه را با رجوع به خرد سوژه قابل فهم مىانترسوبژكتيو دست مى

تئوری "و " تئوری تنظيم"گرامشى و با ادغام " هژمونى"بنابراين من با استناد به طرح 
در آن يک تئوری مجرد و كلى را جهت درک عوامل ابژكتيو و " كنش ارتباطى

نعتى متكامل كردم كه به غير از تضاد، بيان سوبژكتيو دگرديسى در جوامع مدرن ص
منتها جواع مدرن . تضاد و روش تنظيم تضاد را در يک كليت ديالكتيكى مد نظر دارد

گونه كه ماركس به درستى شوند و همانصنعتى شامل يک سری جزاير منزوی نمى
ی طهگرا است، بلكه منجر به يک رابسازد، سرمايه نه تنها ذاتًا گسترشبرجسته مى
بنابراين من . آوردشود و حاكميت به خصوص خود را هم نيز پديد مىاجتماعى مى

المللى نيز بسط دادم كه نقش مسلط آمريكا گرامشى را به روابط بين" هژمونى"مفهوم 
در نظر " اردوگاه سوسياليستى"داری در برابر دهى كشورهای سرمايهرا در سازمان

های امانوئل والرستين و پاول كندی رجوع كردم كه بر یدر اين ارتباط به تئور. بگيرم
اساس تجربيات قرن گذشته متكامل شده و تشكيل نظم نوين جهانى را پس از پايان 

های بزرگ به از اين منظر، صعود و ركود قدرت. گيرندجنگ دوم جهانى در نظر مى
جهانى به خوبى ها در تشكيل بازار داری و نقش هژمونيک آنسركردگى جهان سرمايه
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داری به اين صورت كه آمريكا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه. شودروشن مى
سازد و با تشكيل مناسبات كلى كشورهای ديگر را در يک نظم هيرارشى مستقر مى

اش ی اقتصادی كشورهای تحت سلطهتوليد جهانى از يک طرف، شرايط مساعد توسعه
ی آن كشورهايى چنين قادر است كه مانع استفادهيگر، همسازد و از طرف درا مهيا مى

پيداست كه در اين هيرارشى كشورها . دهنداش تن نمىاز اين شرايط شود كه به سلطه
چنين هم. كه با ركود كلى مواجه شوندی باالتری صعود كنند و يا اينتوانند به درجهمى

دهد و ی تشكيل نمىكار خيرهپيداست كه آمريكا يک چنين نظمى را با هدف انجام 
تنها تا زمانى به قوائد آن پايبند است كه از وجود آن به مراتب بيشتر از ديگر 

داری به بيان ديگر، موجوديت جهان سرمايه. بردی خود سود مىكشورهای تحت سلطه
بايد منجر به شكوفايى اقتصادی و انباشت سرمايه در آمريكا شود و قدرت هژمونيک 

  .  بازسازی و تضمين سازدكشور را

به اين ترتيب، من ابزار تحقيق خود را به صورت تئوری دگرديسى از تركيب چهار 
ی پيداست كه استفاده. ساختمان تئوريک ماترياليستى، تاريخى و ديالكتيكى پديد آوردم

ايجابى از اين تئوری كلى و مجرد جهت نقد عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو تشكيل و تداوم 
به اين دليل كه تئوری دگرديسى تنها . م جمهوری اسالمى در ايران غير ممكن بودنظا

يک بازتاب كلى و مجرد از كليت ديالكتيكى جوامع مدرن صنعتى بود كه در تناقض با 
به بيان ديگر و در مضمون ماركسى آن ما . تاريخ و فرهنگ دينى ايران قرار داشت

هستيم، در حالى كه موضوع اصلى تحقيق من جا تنها با آناتومى انسان مواجه اين
شناخت آناتومى ميمون، يعنى عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو تشكيل و تداوم نظام جمهوری 

بنابراين من از تئوری كلى و مجرد دگرديسى به سوی تجربيات . اسالمى در ايران بود
متعدد و های مشخص و تاريخى ايران يک پل ساختم كه از يک سو، اوج و افول دولت

ذاتى ی فلسفى و تاريخى به بند نقد درونمتنوع سرزمين ايران را به صورت يک پديده
بكشم و از سوی ديگر، روندهای دگرديسى به سوی تشكيل جمهوری اسالمى را بررسى 

  .كنم

. به اين ترتيب، نقد ماترياليستى و ديالكتيكى از تاريخ جمهوری اسالمى ايران آغاز شد
اريخ ديگر تاريخ اين شاه و آن خليفه نيست، زيرا روند تاريخ در پرتو از اين منظر، ت
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گيرد و تنها از طريق بيان تضاد ابژكتيو ميان نيروهای مولد با مناسبات توليد قرار مى
. شودسوبژكتيو تضاد و در واكنش حاكميت بر آن است كه سمت و سوی آن معين مى

-ج پراكسيس نبرد طبقاتى در نظر گرفته مىجا به صورت نتايبنابراين روند تاريخ اين

ی طبقاتى ايران، يعنى زيربنا ذاتى از كليت جامعهشود كه البته با استناد به نقد درون
های آن مستدل و ارتباط ديالكتيكى مقوله) دولت(و ساختار ) دين(، روبنا )اقتصاد(

  .  شودعريان مى

ی ضعف ديگر است، قدرت يكى نشانهجا كه قدرت بستگى به توازن قوا دارد و از آن
در نتيجه پيداست كه نقد تاريخ اسالم در ايران بايد از دوران انحطاط شاهنشاهى 

به اين صورت كه استقرار خالفت اسالمى در كشور نه محصول . شدساسانيان آغاز مى
ی بحران قدرت نظامى و نفوذ ايدئولوژيک اعراب مسلمان، بلكه به مراتب بيشتر نتيجه

. ی حاكم در ايران بودهای نظامى، ضعف دربار و اختالفات طبقهايدئولوژيک، شكست
آمد، جا بايد نخست يک بررسى مشخص از زيربنای سرزمين ايران به وجود مىاين

شناسان ايرانى تحت تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از زيرا اغلب جامعه
دهند، در حالى كه يک كشور گزارش مىداری و فئوالى در ی بردهموجوديت جامعه

از . اندگاه تجربه نشدهچنين مناسباتى به صورت مسلط و متداوم در تاريخ ايران هيچ
ی دای و فئودالى نيروهای مولد بنده و مستقيمًا تحت سلطههای بردهجا كه در نظامآن

ی توزيع بروز ی توليد و هم در حوزهی حاكم هستند، در نتيجه تضاد هم در حوزهطبقه
دهند كه نيروهای مولد شامل اما شواهد تاريخى در ايران به ما گزارش مى. كندمى

ور و مزدور و يا در روستاها شدند كه يا در شهرها به صورت پيشههای آزاد مىانسان
پيداست كه تحت اين شرايط تضاد فقط . كردندبه صورت اشتراكى و خودكفا زندگى مى

ی حاكم اضافه توليد به اين صورت كه طبقه. آيد به وجود مىی توزيعدر حوزه
اجتماعى را ساليانه به صورت باج و خراج از مردم شهرنشين و به صورت رانت 

بنابراين من با استناد به اين . كندمحصولى از مردم روستانشين مصادره و تصاحب مى
 را به صورت ميانگين "اقتصاد رانتى"ی جديد به عنوان تجربيات تاريخى يک مقوله

پيداست كه آن دولتى كه بر اين زيربنای . مناسبات زيربنايى برای ايران متكامل كردم
. داری و فئودالى دولت به كلى متفاوت استشود، با اشكال بردهاقتصادی بر پا مى

به . را در نظر گرفتم" ایدولت منطقه"ی بنابراين من برای شكل دولت در ايران مقوله
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شود و به اين ترتيب، ای بر اساس اقتصاد رانتى بر پا مىمعنى كه دولت منطفهاين 
ما با همين شكل دولت هنوز كه هنوز است، . گيردها و اقوام متفاوت را در بر مىملت

  .در ايران سر و كار داريم

ها و اقوام متفاوت بايستى به صورت ای با ملتی دولت منطقهپيدا است كه رابطه
جا واسطه بايد قادر باشد كه از منظر اين.  متضاد طبقاتى وساطت شودمناسبات

ی حاكم ها را در برابر طبقهبسازد و آن" آگاهى از جهان وارونه"فرودستان جامعه يک 
ی حاكم نياز به يک ابزار حكومتى دارد كه به به بيان ديگر، طبقه. به انفعال بكشد

های ی حاكم را متحد و اقوام و ملتقهشود، اقشار طبصورت ايدئولوژی فعال مى
اين ايدئولوژی به بهترين وجه ممكنه در . سازدای ادغام مىمتفاوت را در دولت منطقه

از يک دوگانگى ميان داراالسالم " امت اسالمى"قرآن مدون شده است كه با استناد به 
ن را در يک ای است كه مسلماناداراالسالم همان منطقه. دهدو دارالحرب گزارش مى

ها را در پرتو وحى سازد و آننظام طبقاتى ـ جنسيتى و تحت نظر فرمانروا مستقر مى
در طرف مقابل داراالسالم، . رساندالهى و شريعت اسالمى ظاهرًا به وحدت مى

  .شودی جهاد محسوب مىی نظامى و حوزهدارالحرب قرار دارد كه منطقه

كند، اسالم جوانب بسيار مخرب، مرتجع و  مىی نقاد مالحظهگونه كه خوانندههمان
ی سياسى آن توتاليتر اما طرح اين مسئله به اين معنى نيست كه فلسفه. متعرض دارد

خواهد كه گوشت مرده و خوک نخورد، اما اگر برای نمونه قرآن از مسلمان مى. است
ترسد با ها مىدر حال مردن است، بخورو، با يهود و مسيحى دوستى نكند، اما اگر از آن

ها دوستى بكند، تا زمانى كه در جهاد پيروز است، صلح نكند، اما اگر در حال آن
اسالم حتا انكار ايمان را اگر جان مسلمان در خطر و فقط . شكست است، صلح بكند

ی سياسى به بيان ديگر، فلسفه. كندظاهری باشد، جرم و اليق مجازات محسوب نمى
دهى شده جهت  كه البته به معنى يک عقب نشينى سازمانگرائى استاسالم مصلحت

  . تجديد قوا و تعرض و تخريب دوباره است

) روبنا(، امت اسالمى )زيربنا(ی متفاوت، يعنى اقتصاد رانتى به اين ترتيب، اين سه مقوله
تبديل به نقاط عزيمت من جهت نقد روندهای دگرديسى ) ساختار(ای و دولت منطقه
از اين پس، من دين اسالم را نه تنها به صورت . ی اسالمى ايران شدندبه سوی جمهور
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ابزار حكومتى، بلكه به صورت ابزار مبارزاتى نيز در نظر گرفتم و از يک سو، تمايالت 
بررسى كردم و از سوی ) ی توزيعحوزه(را در تحكيم اقتصاد رانتى و توجيه تضاد آن

های متعدد اسالمى در روند تاريخ يل فرقهرا بر جهان واقعى و تشكديگر، واكنش آن
خوارج، شعوبيان، : های متفاوت دينى ماننداز جمله بايد از فرقه. عريان ساختم

" عدالت"اسماعيليان، اماميان، صوفيان، عرفانيان و بابيان ياد كرد كه با استناد به مفهوم 
جا با نقش ا اينم. شكل گرفتند و يک نقش مؤثر سياسى در تاريخ ايران بازی كردند

اما از طرف ديگر، اسالم . شويمذاتى و با بيان تضاد در روند تاريخ مواجه مىتضاد درون
به صورت يک ابزار حكومتى نيز يک نقش مسلط در تاريخ ايران بازی كرده است كه 

امويان، عباسيان، فاطميان، سامانيان، : را در اشكال متفاوت حكومتى مانندما آن
چنين فاريان، بوييان، سلجوقيان، مغوالن، صفويان، زنديان، قاجاريان و همتيموريان، ص

  . كنيمپهلويان به خوبى مشاهده مى

ی كلى از روند تاريخ در ايران به وجود آمد كه البته با ديگر به اين ترتيب، يک نظريه
 دينى به اين دليل كه با استناد به قرآن و مابقى منابع. كشورهای اسالمى متفاوت بود

شكل اول آن خالفت است كه . توجيه دو شكل عمده و متفاوت از فرمانروا ممكن است
های ظاهری به آن اعتقاد دارند و شكل دوم آن واليت است كه خوارج، سنيان فرقه

تفاوت خالفت با واليت . دانندرا درست مىفاطميان، باطنيان و به خصوص شيعيان آن
در حالى كه خليفه تحت پوشش شريعت قرار دارد . دشودر رابطه با شريعت معين مى

و ظاهرًا موظف به تحقق بى چون و چرای آن است، اما ولى مانند پيامبر فرای شريعت 
ها را ما ظواهر اين تفاوت. قرار دارد و اگر مصلحت ايجاب كند، محق به تغيير آن است

ها  در حالى كه نزد آنكند،الله خطاب مىشنويم كه على را ولىدر اذعان شيعيان مى
ی در اين رابطه شيعيان جهت توجيه ايمان فرقه. شودامام زمان، ولى عصر محسوب مى

كنند كه انگاری محمد در مسير بازگشت از آخرين خود به حديث غدير خم رجوع مى
به اين ترتيب، . مراسم حج، على را جانشين خود ساخته و به مقام واليت رسانده است

يابند كه البته در تشكيل حكومت يک شكل از مشروعيت دينى دست مىشيعيان به 
از اين پس، تشيع ظاهری دوازده امامى تبديل به . صفويان يک نقش عمده بازی كرد

شد و ساختار روحانيان يک شكل نهادی به خود گرفت كه من دين دولتى در ايران 
  .  مشخص كردم" دولت در دولت"ی را با مقولهآن
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های  صورت كه اغلب ايرانيان اين دوران يا سنى مذهب بودند و يا از طريق فرقهبه اين
بنابراين دولت صفوی سفيران خود را به . باطنى تشيع به اسالم ايمان آورده بودند

بحرين، اردون و به خصوص لبنان و جبال عامل فرستاد كه علمای تشيع دوازده امامى 
ها به ايران راه يافتند، به از آن پس كه آن. درا جهت مهاجرت به ايران متقاعد كنن

ی حاكم كشور و آخوند ناميده های دولتى تبديل به قشری از طبقهعنوان ايدئولوگ
شود كه است كه مالک آن زمينى محسوب مى" آقاخوانده"آخوند مخفف مفهوم . شدند

 را وقافاهای  زمينلماى شيعهبنابراين دولت صفوی برای ع. دولت معين كرده است
آخوندها . ها را مستقل از درآمد دولتى تضمين سازددر نظر گرفت كه امرار معاش آن

 منابع مالى مستقلبه ها  و با دريافت خمس و زكات از بازارىدر بازار مسكون شدند 
 را نيز  از دولت مركزىىمستقلهای زمان نهادها همآن. ديگری نيز دست يافتند

ياد كرد تريبون نماز جمعه، تعزيه خوانى و روضه خوانى يد از از جمله با. تشكيل دادند
هاى قرآن و  ها، كالس مكتبشدند، در حالى كه ها  هاى تبليغاتى آن نهادكه تبديل به 

ها، افزون بر اين. ساختندمىرا هاى آموزشى و تربيتى علماى شيعه  هاى علميه نهاد حوزه
برای .  داشتندعهدهبه ظايف قواى سه گانه را كه وردند ك هايى را اداره مى ها نهادآخوند
ادعاى مجتهدين ادند و د را تشكيل مىها ی آنى قضائيه هاى شرع قوه دادگاهنمونه 
ى مقننه  قوهايف ها وظيا استنتاج طريقت از شريعت به آنو " احكام الهى"تفسير جهت 

شد  مىی بازار ها نىشامل ميداآخوندها ى  ى مجريه قوهرد، در حالى كه ك را واگذار مى
هاى عاشورا و  هاى دينى در روز ارعاب اقليت و جهت هاى مستبد كه شبيه قواى دولت

 توجيه دينىسرانجام . ختندپردا ها مى زنى در خيابان زنى و قمه زنى، زنجير تاسوعا به سينه
و در اواخر  " اصولىمكتب"است كه تحت عنوان " دولت در دولت"و ايدئولوژيک 

به اين صورت كه . ومت صفويان توسط سيد محمد باقر مجلسى معين شددوران حك
ى  فكر و وظيفهرا ى مجتهد  گذارد و وظيفه فكر و ذكر تفاوت مىميان  اصولى مكتب
در حالى كه افكار مجتهد در حريم شريعت اسالمى محصور . شماردمىذكر را مقلد 

 گذاشته نامجتهد تمامى یبه عهدهامت اسالمى تا پايان غيبت كبرى است، هدايت 
به يک " دولت در دولت"به بيان ديگر، ساختار روحانيان شيعه به صورت . شودمى

های يابد كه البته با ساختار احزاب و دولتپلوراليسم درونى ميان مجتهدان دست مى
  .  توتاليتر كامًال در تناقض است
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 ايران دست يافتم كه با ی سنتىبه اين ترتيب، من به يک كليت ديالكتيكى از جامعه
اين كليت از يک طرف، اقتصاد رانتى . شدهای مختص تاريخى مشخص مىمقوله

را در بر " دولت در دولت"و حكومت خودكامه و ساختار ) روبنا(، دين دولتى )زيربنا(
گرفت و از طرف ديگر، شدت تقابل آن با كشورهای مدرن اروپايى را به خوبى مى

ی اقتصادی شاهان پهلوی و ی اين تقابل تحكيم سياست توسعههنتيج. ساختروشن مى
را با استناد به تئوری چنين ادغام اقتصاد ايران در بازار جهانى بود كه من آنهم

اشكال اقتصاد " تئوری تنظيم"ناميدم و با استناد به مفاهيم " انقالب منفعل"دگرديسى 
  . را مشخص كردمسياسى آن

" دولت در دولت"ز اختالفات دولت مركزی حكومت پهلويان با از منظر همين تضاد ني
شد كه البته پس از تحقق اصالحات ارضى و گسست بخشى از آخوندها به كلى عريان 

- جا من پس از نقد برنامهاين. روحانيت از حكومت محمد رضا شاه به اوج خود رسيد

ت ايران را به های اقتصادی دولت شاهنشاهى از يک سو، شكل غير هژمونيک دول
مشخص و از سوی ديگر، پس از نقد گفتمان " ی توسعهرژيم اتوريته"ی صورت مقوله

شرايط سرنگونى نظام ) الله خمينى، على شريعتى، ابوالحسن بنى صدرروح(اسالميان 
مستدل كردم و به اين ترتيب، " توافق فعال"ی شاهنشاهى در ايران را با استناد به مقوله

كنش انترسوبژكتيو دست يافتم كه البته با استناد به يک بستر مشترک به مضمون يک 
  .شدتاريخى و فرهنگى موجه مى

پيداست كه استقرار نظام جمهوری اسالمى در ايران مصادف با آغاز يک كابوس دراز 
بنابراين . ترين بوئى از تمدن و انسانيت برده بودندبرای تمام ايرانيانى بود كه كوچک

-اسالميان بر كشور را به صورت يک واكنش فوق ارتجاعى به دگرديسىمن حاكميت 

های اقتصادی و مدرنيزاسيون اجتماعى در دوران محمد رضا شاه استنتاج كردم و پس 
های اقتصادی دوران از نقد انهدام اپوزيسيون، اقتصاد سياسى دوران جنگ و برنامه

دست يافتم و از طرف ديگر، " ناهماهنگى فرهنگى"ی سازندگى از يک طرف، به مقوله
رژيم روحانى "ی شكل غير هژمونيک دولت جمهوری اسالمى را به صورت مقوله

  .   مشخص كردم" اسالمى
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  نتيجه؛

ی دكترای من هم از منظر روش كند، رسالهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ها جا تنها برخى از آنشناسى و هم به خاطر نتايج تحقيقاتى اش كه البته اينشناخت

جا كه در اين كتاب دولت به صورت يک از آن. اند، بسيار پر مدعا استمعرفى شده
ی فلسفى و تاريخى در نظر گرفته و مفاهيم آن از بطن يک كليت ديالكتيكى پديده

- ی ديگری به خود مىجا تاريخ يک جلوهشوند، در نتيجه پيداست كه اينمتكامل مى

به اين صورت كه . نگاری به كلى متفاوت استهای معمول تاريخ از روشگيرد كه البته
استفاده از يک تئوری كلى و مجرد دگرديسى از جوامع مدرن صنعتى نه تنها امكان نقد 

روبنا، بيان (و عوامل سوبژكتيو ) زيربنای متضاد مادی(ذاتى از عوامل ابژكتيو درون
چنين ممكن ى را به وجود آورد، بلكه و همتشكيل و تداوم نظام جمهوری اسالم) تضاد

ساخت كه كنش انترسوبژكتيو با استناد به يک تاريخ فرهنگى مشترک قابل درک و 
  .   نقد شود

ی طبقاتى را دارد پيداست كه روش بررسى تطبيقى نه توان درک حركت واقعى جامعه
ه در اين نوشته به گونه كهمان. كند-و نه اصوًال يک چنين هدف تحقيقاتى را دنبال مى

دهى سازمان" دولت در دولت"تفصيل مطرح شد، روحانيت شيعه در ايران به صورت 
. شده است و ميان مجتهدان تشيع دوازده امامى يک پلوراليسم داخلى وجود دارد

توان منسوب به احزاب مدرن پيداست كه يک چنين ساختار دينى و سنتى را نمى
 مسئله به اين معنى نيست كه اسالميان اقدام به تشكيل البته طرح اين. توتاليتر كرد

از جمله بايد از حزب جمهوری اسالمى ايران . يک نظام تک حزبى در ايران را نكردند
الله بهشتى يک چنين ياد كرد كه با رجوع به اصل واليت فقيه و به رهبری آيت

ای جناحى و تضعيف ليكن خمينى جهت ممانعت از درگيره. كردای را دنبال مىبرنامه
ی فقيه را صادر كرد كه سرانجام آن به نظام اين حزب را منحل و فتوای واليت مطلقه

از يک تاكتيک سياسى " مصلحت"جا مفهوم اين. تشكيل شورای مصلحت نظام رسيد
نشينى موقتى دهد كه جهت تجديد قوا و تعرض و تخريب دوباره يک عقبگزارش مى

جام "را گرايى است كه خمينى آنا منظور همان روش مصلحتجاين. كندرا توجيه مى
  .ناميدند" نرمش قهرمانانه"را ای آنو خامنه" زهر
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های ی سياسى نظامبه بيان ديگر، نظام جمهوری اسالمى نه تاريخ، ساختار و فلسفه
مصداق اين . توان انتظار خردمندی و اصالحات را داشتتوتاليتر را دارد و نه از آن مى

های جناحى جمهوری اسالمى توان مانند يک خط سرخ در تجربيات نزاعشناخت را مى
های اكنون ميان جناحيافت كه از همان دوران دولت موقت بازرگان آغاز شد و تا هم

يک چنين تجربياتى نه تا . گرا ادامه داردطلب و اعتدالگرا، اصالحبه اصطالح اصول
های اند و نه ارتباطى با نظاملری و استالينى مشاهده شدههای توتاليتر هيتكنون در نظام

  . دموكراتيک در كشورهای مدرن غربى دارند
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، اثر "تئوری كنش ارتباطى"دولت، مدرنيته و هويت ـ نقدی بر 
  ١يورگن هابرماس

 

های ايران موضوع نقد اين نوشته ه در كوچه و خيابانبا يک نگاه اجمالى به وقايع روزمر
در حالى كه زنان در حال اعتراض . شودتر مىی نقاد به مراتب روشنوانندهنيز برای خ

نگار به جرم به حجاب اجباری هستند، وكيل به جرم دفاع از موكلش، روزنامه
خبررسانى، روحانى به جرم تفسير غير والئى از اسالم، بهائى به جرم اعتقادش، اقليت 

ر و آموزگار به جرم تشكيل سنديكا در ملى و مذهبى به جرم مبارزه با تبعيض، كارگ
های فرهنگى و سياسى ياد كرد كه به اتهام زمان بايد از اعضای انجمنهم. زندان است
های غير دولتى تحت تعقيب و سركوب عوامل امنيتى قرار گرفته، در حالى تشكيل نهاد
 هيجانى هایها با شورشی كارگری و شهرهای پراكندهی كشور با اعتصابكه گستره

  . باختگان مواجه اندهای مالجوانان و اعتراض

. شودی دولت با ملت در ايران مىبنابراين موضوع نقد اين نوشته نيز مربوط به رابطه
به اين صورت كه نظام جمهوری اسالمى با استناد به تاريخ تشيع دوازده امامى در 

از يک بستر مشترک جا كه هويت اكثريت مردم ايران كشور مستقر شد و از آن
جا كه آخوندها از طريق شد و از آنتاريخى و فرهنگى با روحانيان شيعه سيرآب مى

دهى شده است، به سازمان" دولت در دولت"يک ساختار بسيار گسترده كه به صورت 
دهى قيام دسترسى داشتند، در نتيجه بهترين مناسبات ممكنه جهت تبليغات و سازمان

البته چندی . ی همگانى مواجه شدر با يک استقبال قابل مالحظهها بر كشوتسلط آن
نگذشت كه نظام جمهوری اسالمى به يک سركوب گسترده دست زد و اپوزيسيون را 

با تمامى اين وجود حاكميت روحانيان بر كشور مشروعيت خود را . به كلى منهدم كرد

                                                 
های پژوهش جنبش"كه از طريق " دولت و هويت در ايران"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  . در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١١ سپتامبر ٢٥  در تاريخ"اجتماعى ايران
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 كرد كه بيش از بيست ياد" جنبش اصالحات"از جمله بايد از . به كلى از دست نداد
های اجتماعى و اقتصادی در كشور و تحوالت سال مردم ايران را نسبت به رفرم

اكنون كه حدود چهل سال از عمر هم. ضروری از طريق دولت مركزی متوهم ساخت
رسد كه اين نظام به كلى مشروعيت خود را از گذرد، به نظر مىجمهوری اسالمى مى

بنابراين . ل فشار قوای اطالعاتى و انتظامى پا بر جا مانده استدست داده و تنها با اعما
مسبب بحران چه عواملى شوند؛ های متعددی به اين شرح طرح مىپرسشجا اين

اند، هويت ايرانيان مشروعيت دولت اسالمى و بى اعتباری روحانيان شيعه شده
ه نقشى را ايفا چ" مدرن"ى  و در اين ارتباط پديدهدستخوش چه تحوالتى شده است 

  كند؟ مى

ی سنتى ايران در اوايل قرن نوزدهم با جهان مدرن مستقيمًا تالقى برای اولين بار جامعه
به اين صورت كه ارتش حكومت قاجاريه در دو جنگ متفاوت با قوای روسيه . كرد

های گلستان و تركمنچای مناطق شمالى كشور را تزاری شكست خورد و بنا بر عهدنامه
پس از چندی دولت انگلستان از ضعف حكومت قاجار سود برد و . ت داداز دس

جا كه دولت قاجار در برابر اقتدار كشورهای از آن. افغانستان را از ايران تجزيه كرد
در روس و انگلستان به كلى ناتوان و ظاهرًا به نقاط ضعف خود پى برده بود، در نتيجه 

ى دولتى براى تحصيل به  با شهريهرا ايرانى اواسط قرن نوزدهم گروهى از دانشجويان 
از اروپا به ايران بود كه مدرن آورى  هدف دولت قاجار انتقال دانش و فن. اروپا فرستاد

 نظامى قوای درونى كشور را تجديد حيات صنعتو تكامل ى اقتصادى  توسعهاز طريق 
 و انگلستان متجاوز روسيههای تتماميت ارضى كشور را در مقابل دولاظت از حفو 

 در يک مدرنيسمی ی فلسفى و تاريخى است و ايده دولت يک پديده اما.دسازتضمين 
بستر مشخص فرهنگى از تاريخ رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم متكامل شده است 

ی مدرنيسم از همان آغاز برای بنابراين ايده. ها به كلى بيگانه استكه اسالم با آن
التحصيالن  فارغرفت و يرانى يک مهمان ناخوانده به شمار مىاقشار سنتى و دينى ا

 صنايع و ساختار دولتى ى مدرنيزاسيون انگيزه نيز پس از بازگشت به كشور تنها ايرانى
كشور با موانع فرهنگى ى مدرنيزاسيون  پروژها اين وجود ب. را با خود به ارمغان آوردند

مامى مواجه شد و اين تناقض بعد از های شديد روحانيان تشيع دوازده او مخالفت
به بيان ديگر، اقشار سنتى و . گذشت حدود دو قرن هنوز حل و فصل نشده است
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اند و با آن مانند يک ی مدرنيسم خو نگرفتهروحانيت تشيع دوازده امامى هنوز با ايده
ی كه حاضر باشند كه از دست آوردهاكنند، البته بدون اينمهمان ناخوانده رفتار مى
به مفهوم " مدرن"ی نادرست مفهوم در اين ارتباط ترجمه. فنى آن صرف نظر كنند

شناسى توخالى كرده و با را از معنى جامعهيک نقش مخرب دارد، زيرا آن" تجدد"
   ١.دهدی نوگرايى صنعتى و بوروكراتيک تقليل مىبه انگيزهشناسى زباناستفاده از فن 

پردازم كه ، اثر يورگن هابرماس مى"وری كنش ارتباطىتئ"جا به نقد من اينبنابراين 
چنين تناقض آن با و هم" مدرن"ی نقاد را با مضمون تاريخى و فرهنگى مفهوم خواننده

ترين فيلسوفان هابرماس يكى از سرشناس. اسالم در ايران به مراتب بهتر آشنا سازم
شناسى به ی جامعهنسل دوم مكتب فرانكفورت است كه تحصيالت خود را در رشته

اتمام رساند و پس از آغاز دوران بازنشستگى تئودور آدورنو، جانشين كرسى استادی 
شناسان  ميالدی برای اغلب جامعه٢٠٠٢وی تا سال . وی در دانشگاه فرانكفورت شد

) هاالمللى گفتگوی تمدنرئيس مركز بين(كه عطاالله مهاجرانى ايرانى ناشناس بود، تا اين
در دانشگاه تهران " ی ناتمام مدرنيتهپروژه"ه ايران دعوت كرد كه در رابطه با وی را ب

دليل دعوت وی به ايران پشتيبانى دولت اصالحات از نفوذ فلسفى يكى . سخنرانى كند
-شناسى به نام رضا داوری اردكانى بود كه پس از ترجمهترين اساتيد جامعهاز ارتجاعى

از . زد به مباحث پسامدرنيستى در كشور دامن مىی برخى از آثار مارتين هايدگر
طلبان حكومتى به اين قرار بود كه با طرح بحران مدرنيته طرف ديگر، سياست اصالح

های اجتماعى را جهت تحقق آزادی، برابری حقوقى، در كشورهای اروپای غربى مقاومت
زگشت و از آن پس كه هابرماس به آلمان با. حقوق شهروندی به انفعال بكشند

تجربيات سفر خود به ايران را مدون كرد، يكى از ممتازترين منتقدان معاصر اسالم به 
ی انتقادی به وی نوشت كه بدون ترديد ی سرگشادهنام آرامش دوستدار يک نامه

  . منجر به شهرت بيشتر هابرماس نزد ايرانيان شد

                                                 
چندی پيش در يكى از . های باالی تحقيقاتى ادامه داردمتأسفانه هنوز تا رتبه" مدرن"ی بد فهمى  البته مسئله ١

ار شد، برگز" گيری علمای شيعهايران صفوی و قدرت"سى كه تحت عنوان بىهای پرگار از صدا و سيمای بىبرنامه
" ايران ـ يک تاريخ مدرن"پردازان اين جلسه به نام عباس امانت با استناد به كتاب خود با عنوان يكى از نظريه

ی دوازده به اين داليل كه شيعه. ی تجدد در دوران حكومت صفويان در ايران گذاشته شده استمدعى شد كه نطفه
  . مى كشور مسلح به توپخانه و تسليحات باروتى شدامامى تبديل به ايدئولوژی دولت مركزی و قوای نظا
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ع مدرن صنعتى اروپای را در رابطه با تجربيات جوام" تئوری كنش ارتباطى"هابرماس 
به اين ترتيب، وی موفق شد كه .  ميالدی متكامل كرد٨٠ و ٧٠های غربى در دهه

برخى از وجوه فلسفى و تاريخى را كه منجر به تشكيل جوامع سكوالر و دموكراتيک در 
ی جا كه جامعهاز آن. شناسى خود بازتاب دهداند، در تئوری جامعهجهان مدرن شده

يران تاريخ و فرهنگ مخصوص خود را دارد، در نتيجه پيداست كه نتايج سنتى و دينى ا
به بيان ديگر، . توان يک به يک به ايران انتقال دادرا نمى" تئوری كنش ارتباطى"فلسفى 
ی مدرن است و ما با استناد به ی سنتى و دينى ايران در حال زايمان يک جامعهجامعه

به اين صورت كه .  با درد اين زايمان آشنا شويمتوانيماين تئوری به مراتب بهتر مى
دهى تاريخى از ترين سازمانترين و متنوعآناتومى پيشرفته" تئوری كنش ارتباطى"

گذارد كه از يک سو، تمامى آثار تشكل ساختاری و ارتباط جمعى را در اختيار ما مى
-از سوی ديگر، همانی بورژوايى را در بر دارد و تاريخى توليد و نتايج فلسفى جامعه

كند، كليد شناخت آناتومى به شرح زير تأكيد مى" گروندريسه"گونه كه ماركس در 
  : گذاردجوامع غير پيشرفته و پيشامدرن را نيز در اختيار ما مى

مقوله مناسباتش . ترين سازمان توليد استترين و متنوعی بورژوايى تكامل يافتهجامعه»
زمان بينش در اجزاء و مناسبات توليد و، نسبت اجزايش هماز اين ر. كندرا بيان مى

با آوار و عناصری ) يعنى(سازد، اند، تضمين مىتمامى اشكال اجتماعى كه منقرض شده
كشند و هايش كه هنوز مابقى غير قابل عبور را با خود يدک مىاند، از بخشكه بنا شده

آناتومى انسان كليد آناتومى . اندفتههايى تنها كه به معانى ساخته شده تكامل يااشاره
   ١«.ميمون است

كند، از طريق شناخت يک ساختار متكامل شده، ی نقاد مالحظه مىگونه خوانندههمان
پيداست كه منظور . توان موفق به شناخت يک ساختار نامتكامل شدبه مراتب بهتر مى

ند تاريخ نيست كه جا تدوين يک قانون جهانشمول و دترمينيستى از روماركس اين
انگاری تمامى جوامع بشری تحت تأثير آن قرار دارند و در نتيجه سرانجام تاريخى 

گونه كه هر ميمونى به اجبار به انسان به بيان ديگر، همان. ها يكسان استی آنهمه

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٣): Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. 
٤٢, Berlin, S. ٣٩ 
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توانند روند تكامل مخصوص خود يابد، به همين منوال نيز جوامع بشری مىتكامل نمى
ی سنتى و دولت دينى ايران به شكل مدرن، بنابراين تحول جامعه. ندرا تجربه كن

سكوالر و دموكراتيک آن فقط يک امكان است كه از آگاهى تئوريک فعاالن سياسى 
. شودگيرد و در پراكسيس نبرد طبقاتى با حاكميت اسالمى حل و فصل مىسرچشمه مى

ی ضعف  قدرت يكى نشانهپيداست كه نتابج نبرد طبقاتى محصول توازن قوا است و
از اين منظر آينده باز است و فرجام شكست يا پيروزی تنها مربوط به . ديگری است

  . شودی خودآگاه مىها به صورت سوژهفعاليت آگاه انسان

به اين صورت . كنمدليل بدبينى من تجربيات سياسى است كه در واقعيت مشاهده مى
زند، به همان تر به سينه مىوكراسى را محكمكه هر جريانى كه سنگ سكوالريسم و دم

پيداست كه . آيدهای اسالمى بيرون مىاش از پهلوی جريانتر سر و كلهاندازه نيز سريع
جا منظور نقد من فقط حزب توده و سازمان فداييان اكثريت نيستند كه از آغاز قيام اين

های جور و واجور هتا هم اكنون برای تشكيل و تداوم نظام جمهوری اسالمى نسخ
ستيزی را تبديل صرف نظر از احزاب كمونيست كارگری كه اسالم. پيچندپيچيده و مى

های چپ انقالبى نسبت به اند، اما بخش وسيع سازمانی سياسى خود كردهبه برنامه
جا با عواقب مخرب ايدئولوژی ماركسيسم ـ ما اين. اسالم به كلى بى اعتنا هستند

ی زيربنا در برابر اشكال شويم كه با استناد به ضرورت توسعهمىلنينيسم مواجه 
های دموكرات و البته وضعيت جريان. مخرب روبنا و ايدئولوژيک به كلى منفعل است

در حالى كه اتحاد جمهوری خواهان خود را . های سنتى نيستليبرال نيز بهتر از چپ
های استوار اتحاد يكى از پايهداند، ای از حزب مشاركت اسالمى در ايران مىشعبه

در اين ارتباط . جمهوری خواهان دموكراتيک و الئيک در تبعيد، مجامع اسالمى هستند
ی ملى و نهضت آزادی از مجمع سبزهای سكوالر نيز ياد كرد توان در جوار جبههمى

بينند كه در نظام مورد نظرشان يک آخوند به مقام رياست كه هيچ مشكلى در اين نمى
جا با يک بخش كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان. مهوری برسدج

وسيع از اپوزيسيون به اصطالح سكوالر و دموكرات مواجه هستيم كه به صورت عريان 
خواه و مابقى جريان مربوط به اشكال متفاوت مشروطه. و پوشيده دچار اسالم است

  .     در رأس اپوزيسيون اسالمى قرار دارندشود كه البتهسازمان مجاهدين خلق مى
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بنابراين آشنايى با تجربيات تاريخى و فلسفى جوامع مدرن بسيار ضروری است و اگر ما 
ی مدرن بورژوايى آشنا شويم، از طريق يک تئوری مجرد به ابعاد پنهان و آشكار جامعه

 منتها اگر يک تئوری .يابيمبدون ترديد كليد حل مشكل دولت دينى در ايران را نيز مى
شناسى مدون شده باشد، فقط بازتاب مجرد وقايع با متدولوژی مناسب شناخت

به اين معنى كه واقعيت . يافته و مشخص يک دوران به خصوص استموضوعيت
يافته است، از طريق يک ابژكتيو كه البته محصول فعاليت سوبژكتيو انسان و موضوعيت

ی به ه صورت مناسبات مشخص و مسلط يک جامعهخرد خود بنياد متفكر و سپس ب
جا كه وقايع ابژكتيو در زمان و از آن. يايدخصوص در يک تئوری مجرد بازتاب مى

شوند، در نتيجه پيداست كه استفاده از تئوری نيز بايد آن مكان مشخص متحقق مى
شخص شرايط ابژكتيو و سوبژكتيو را در نظر بگيرد كه علت و معلول يک پراكسيس م

شناخت اوضاع سياسى، " تئوری كنش ارتباطى"به بيان ديگر، نقد . شوندمحسوب مى
  . سازداقتصادی و فلسفى زمان خود را ضروری مى

به اين صورت كه . نخست اوضاع سياسى آلمان پس از پايان جنگ دوم جهانى است
 به عنوان ی متفاوت ميان قوای متفقين تقسيم شده بود و آمريكاكشور در چهار منطقه

اردوگاه "داری دشمنانه در برابر ی هژمونيک جهان سرمايهقدرت بالمنازعه
قدرت سياسى و نظامى آمريكا از توان اقتصادی كشور رشد . قرار داشت" سوسياليستى

كرد كه با استفاده از باند توليدی به توليدات انبوه كاالها دست يافته و با افزايش مى
. كارگر را به صورت منفعل در ساختار كشور ادغام كرده بودی واقعى كارمزدها طبقه

شد كه ترويج اين نظم سياسى و اقتصادی از طريق يک ايدئولوژی همراهى و موجه مى
در رأس . ستيزی از محورهای اصلى آن بودندانداز زندگى آمريكايى و كمونيسمچشم

كار نديد حزب محافظهدولت آلمان غربى كونراد آدناور قرار داشت كه به عنوان كا
بنابراين فضای سياسى . دموكرات مسيحى آلمان به مقام صدر اعظم كشور رسيده بود

ی كشور در آلمان شرقى و آلمان غربى تحت تأثير شكست و اشغال نظامى، تجزيه
از . غربى، دوران سازندگى و تجربيات استالينيستى در شرق آلمان و اروپای شرقى بود

-كار اصوًال سوسياليسم را متضاد با دموكراسى مىيبرال و محافظهجا كه احزاب لآن

در شوروی، آرمان " ديكتاتوری پرولتاريا"ديدند، در نتيجه با رجوع به تجربيات 
. دگرگون كردند" دموكراسى يا سوسياليسم"ها را به شعار چپ" سوسياليسم يا بربريت"
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آلمان در گودزبرگ برگزار ی حزب سوسيال دموكرات  ميالدی كنگره١٩٥٩در سال 
ی كارگری خود را تغيير داد و شد و تحت اين فضای سياسى بود كه اين حزب برنامه

به اين ترتيب، راه برای تشكيل يک ائتالف . عمًال تبديل به يک حزب مردمى شد
ها گشوده شد و از اين پس بود بزرگ ميان دموكرات مسيحيان و سوسيال دموكرات

  .  ل دموكراسى از اين حزب بيرون رانده شدكه جناح چپ سوسيا

را " تئوری كنش ارتباطى"بعدًا اوضاع اقتصادی در آلمان بود كه بدون ترديد تكامل 
پس از پايان جنگ به غير از يک خرابه چيز ديگری از آلمان باقى نمانده . كردمتأثر مى

ه بودند، اكثر ها در جنگ كشته و يا معلول شددر حالى كه بسياری از آلمان. بود
دارهای كشور به دليل همكاری با حزب ناسيونال سوسياليسم و از ترس پيگرد سرمايه

جا كه آمريكا در ثبات غرب از آن. قضائى و جنائى به خارج از كشور گريخته بودند
ديد و قوای نظامى كشور در آلمان مستقيمًا در برابر اروپا اهداف استراتژيک خود را مى

" ی مارشالبرنامه"ار گرفته بودند، در نتيجه از يک طرف، تحت عنوان ارتش سرخ قر
های ارزن قيمت را برای بازسازی آلمان غربى در نظر گرفت و از سوی ديگر، وام

به اين ترتيب، كشور آلمان موفق . داران متواری را از پيگرد قضائى معاف كردسرمايه
دوران دراز مدت شكوفايى اقتصاد ترين مدت ممكنه و تحت تأثير شد كه در كوتاه

ای اقتصادی دست بيابد كه قبل از دوران جنگ در بازار جهانى جهانى به همان رتبه
از اين پس، آلمان با اشتغال همگانى، افزايش واقعى كارمزدها، نرخ پايين تورم و . داشت

پيداست كه تحت شرايط موجود حزب سوسيال . بيالنس تجاری مثبت روبرو شد
گرا را نداشت كه در پى سرنگونى ات آلمان ديگر توان جذب آن نيروهای آرماندموكر
ی كارگر به صورت منفعل در حالى كه طبقه. داری و انقالب سوسياليستى بودندسرمايه

ی مركزی داری ادغام شده بود و پراكسيس نبرد طبقاتى تحت سلطهدر نظام سرمايه
شد، نسل ی كار محدود مىمزد و كوتاهى روزانهبه افزايش كار" اتحاد سنديكائى آلمان"

از . های نوين اجتماعى رانده شدجوان و راديكال به سوی ماجراجويى سياسى و جنبش
ياد كرد كه تحت تأثير راديكاليسم مبارزات " فراكسيون ارتش سرخ"جمله بايد از گروه 

از .  پرداختهای سياسى و اقتصادیضد امپرياليستى قرار گرفت و به ترور شخصيت
طلبى و از جمله جنبش دانشجويى بودند كه سوی ديگر، جنبش فمينيستى، جنبش صلح

در اين ارتباط بايد به خصوص از سازمان . زدندبه راديكاليسم سياسى دامن مى
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ياد كرد كه به سركردگى رودی دوتچكه در دانشگاه " دانشجويان سوسياليست آلمان"
در حالى كه . شدهای تئوريک با هابرماس مىفرانكفورت همواره مسبب كشمكش
كرد، خواهان تشكل ياد مى" های فاشيستچپ"هابرماس از اين جريان به عنوان 

  .  بود" های وفادار به قانون اساسىچپ"

سرانجام تسلط فلسفى نسل اول آموزشگاه فرانكفورت و به خصوص تئوری انتقادی 
چنين تكامل شناسان آلمانى بود كه همههوركهايمر و آدورنو بر افكار عمومى جامع

- تئوری انتقادی محصول نقد متديک و جامعه. كردرا متأثر مى" تئوری كنش ارتباطى"

ديالكتيک "گرايى است كه آدورنو از آن در كتاب به آگاهى تئوريک مثبتشناسانه 
-د مىيا" گرانقد منتقد مثبت" ميالدی منتشر شد، به عنوان ١٩٦٩كه در سال " منفى

های كارگری و سوسياليستى اروپا در اين روش انتقاد محصول شكست جنبش. كند
ی گذشته بود كه سرانجام به استقرار فاشيسم در آلمان و ايتاليا و تشكيل اوايل سده

به " گرانقد منتقد مثبت" با وجودی كه روش ١.نظام استالينيستى در شوروی ختم شد
" ديالكتيک روشنگری"را در كتاب وی مضمون آنشود، اما آدورنو نسبت داده مى

جا به اين صورت كه اين.  ميالدی متكامل كرده بود١٩٤٤همراه با هوركهايمر در سال 
شوند كه به صورت العاده قائل مىهوركهايمر و آدورنو برای روشنگری يک نقش خارق

كشد و در برابر ىها را به چالش و بند نقد مشود، تمامى مقولهيک ديكتاتور فعال مى
اما هوركهايمر و آدورنو در چند . آيداسطوره، تقديس و كيش شخصيت كوتاه نمى

دهند و بر اين نكته ی روشنگری را نيز مورد انتقاد قرار مىی بعد خود مقولهصفحه
كنند كه روشنگری مجاز نيست كه تبديل به اسطوره شود، زيرا روشنگری تأكيد مى

   ٢.انددبايد بداند كه نمى

                                                 
١ 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 Aufklärung - 
Philosophische Fragmente, Amesterdam, und    
Horkheimer, Max / Adorno, Theodor W. (١٩٨٤): Dialektik der Aufklärung - 
Philosophische Fragmente, in: Gesammelte Schriften, Band ٣, Rolf Tiedemann (Hrsg.), 
Zweite Auflage (١٩٨٤), S. ٧ff., Frankfurt am Main 
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شود و در نتيجه پيداست كه روشنگری از موضع تجربيات و علوم انسانى فعال مى
يعنى آن چيزی كه امروز علمى و منطقى . مصداق آن نيز بستگى به زمان و مكان دارد

شناسى و تصوارت تواند در آينده محصول روش نادرست شناختآيد، مىبه حساب مى
شناسى انتقادی چيز ی يک چنين جامعهجهاما نتي. واهى يک محقق محسوب شود

شده نيست كه بدون ترديد بافى تضمينديگری به غير از ترويج يک بدبينى و منفى
ها جهت شركت در پراكسيس نبرد ی خودآگاهى سوژه و انفعال انسانمنجر به تخطئه

د، گيرجا كه فعاليت سياسى تحت تأثير آگاهى تئوريک شكل مىاز آن. شودطبقاتى مى
در نتيجه پيداست كه چرا هوركهايمر و آدورنو سرانجام گرفتار عواقب تئوری انتقادی 

در حالى كه هوركهايمر دين خود را تغيير داد و از آيين يهوديت به دين . خود شدند
مسيحيان گرويد، آدورنو فلسفه را كنار گذاشت و به اشتغال سابق خود، يعنى به 

  ١.ی آوردی موسيقى روپداگوگيک در رشته

به اين . آيدانتقاد هابرماس به هوركهايمر و آدورنو نيز مشخصًا از همين منظر وارد مى
-مى" خرد"ها را ناشى از يک درک تنگ از مفهوم بافى آنمعنى كه وی بدبينى و منفى

شناسى دينى ماركس به اين صورت كه هوركهايمر و آدورنو با استناد به جامعه. شمارد
ی ماكس وبر در تحقيقات خود متوجه. را متكامل كردند" د ابزاریخر"وبر مفهوم 

های پروتستانى و از جمله كلوينيسم شد و با رجوع به اين تجربيات، دنيوی شدن فرقه
به اين معنى كه انسان دنيوی برای تحقق يک . را متكامل كرد" منطق هدفمند"مفهوم 

آورد و اتخاذ را نيز پديد مىابزار مناسب تحقق آن) حكومت بر طبيعت(هدف عملى 
مواجه هستيم كه البته بنا بر " منطق حكومت بر طبيعت و جهان"جا با ما تا اين. كندمى

در " هامنطق حكومت بر طبيعت انسان"تئوری انتقادی هوركهايمر و آدورنو تبديل به 
های مدرن با تكامل بوروكراسى، به اين صورت كه دولت. جوامع مدرن شده است

به بيان ديگر، انتقاد . اندها كردهردگرايى را تبديل به يک ابزار جهت تسلط بر انسانخ
ها با استفاده از مفهوم آيد كه آنهابرماس به هوركهايمر و آدورنو از اين منظر وارد مى

كنند، زيرا بنا بر فرضيات خود و به بافى خود را توجيه مىبدبينى و منفى" خرد ابزاری"
  : اندی كارگر انتظار فعاليت هدفمند به سوی سوسياليسم را داشته طبقهشرح زير از

                                                 
در " ى تاريخى سوژه"نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و  ـ ماركسيسم و سنت): ٢٠٠٣( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

  ادامه، برلين٦٥ی لد ششم، صفحه، در آرمان و انديشه، جتئورى انتقادى

 ٢٠٠

ها را تحت هدفمند بودن منطق، جهت انتخاب ابزار ما كًال موضوع خردگرا بودن كنش»
. گيريمها را به فرضيه مىشناسانه از كنشجا يک مدل فرجامما در اين. شناسيممى

ی فعال با اين به اين معنى كه سوژه. ودشكنش به صورت فعاليت هدفمند متصور مى
كند كه از طريق انتخاب و استفاده از ابزار مناسب، اوضاعى انگيزه در جهان دخالت مى

   ١«.را به وجود بياورد كه از پيش معين شده است

بافى هوركهايمر و كند، هابرماس بدبينى و منفىی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
. را داشته اندها انتظار وقوع آنشمارد كه آنشى از شكست آن هدفى مىآدورنو را نا

را " سوژه تاريخى"ی كارگر نقش كند كه به طبقهها را متهم مىجا آنبنابراين وی اين
ی سوژه"به نظر وی يک چنين دركى از . القاء كرده و از آن انتظار بيجا داشته اند

شود كه مصداقى برای آن در جوامع مدرن مربوط به يک خطای فلسفى مى" تاريخى
كند كه به جای رديابى يک آگاهى انقالبى بنابراين هابرماس پيشنهاد مى. وجود ندارد

بايد يک بررسى انتقادی از تأثيرات تاريخى و فرهنگى ارائه شود كه نه تنها روش 
تاب دهد، بلكه مصداق و بازخردگرايى را به صورت يک ميراث اجتماعى توضيح مى

  .  يابدرا نيز در زبان مىآن

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

اما . به اين صورت كه كنش سوژه بايد با رجوع به خرد سوژه قابل تشريح بود. ساخت
گرا و دترمينيستى از يد از سوی ديگر، در برابر آن درک مكانيكى، مثبتاين تئوری با

گرفت كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بر افكار عمومى روند تاريخ نيز قرار مى
" تئوری كنش ارتباطى"بنابراين هابرماس جهت تكامل . های سنتى مسلط كرده بودچپ

در مورد بازسازی "ر يک كتاب با عنوان به بازسازی ماترياليسم تاريخى روی آورد و د
 ميالدی منتشر شد، اصولب فعاليت تئوريک ١٩٧٦كه در سال " ماترياليسم تاريخى

  .  خود را به بحث گذاشت

                                                 
١ Habermas, Jürgen (١٩٩٥): Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des 
kommunikativen Handelns, Frankfurt am Main, S. ٤٤١ 
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- كند كه در علم زيستوی در اين كتاب از يک سو، به يک انسان اوليه استناد مى

ک درجه ابتدايى از تكامل اين نوع از انسان در ي. شودناميده مى" نيدههومى"شناسى 
-قرار دارد كه تحت پوشش خانواده زندگى و مايحتاج خود را از طريق شكار و جمع

چنين آتش نيز دست يافته است و از طريق يک آن به ابزار و هم. كندآوری تأمين مى
به اين ترتيب، اين نوع از . سازدی خود نيز ارتباط برقرار مىزبان اوليه با اعضای تيره

چنين دهد و به نظر هابرماس، از طريق همبستگى همهای خود را سامان مىنسان كنشا
-شناس به نام كوهلوی از سوی ديگر، به تحقيقات يک جامعه. يابدبه اخالق دست مى

كند كه از يک ساختار اوليه جهت قضاوت ميان اعضای يک تيره برگ استناد مى
 روند تكامل خود تبديل به يک مرجع از به اين معنى كه اخالق در. دهدگزارش مى

شود كه با استناد به آن اصول قضاوت ميان اعضای يک تيره به خرد سوبژكتيو مى
العاده جهت تنظيم در اين ارتباط هابرماس برای گفتگو يک نقش خارق. آيدوجود مى

تقر ی خرد سوبژكتيو را در زبان مسشود و از اين بابت، مقولهكنش ارتباطى قائل مى
در مورد بازسازی ماترياليسم "را به شرح زير در كتاب سازد كه ما مضمون آنمى

  :  يابيممى" تاريخى

های دهيم، دارای فرضيهاينكه ما به يک گفتگو، آری اصوًال به كنش ارتباطى تن مىهم»
ها توافق ممكن است، اين حداقل به صورت به خصوصى هستيم كه فقط تحت آن

فرضيه به اين منوال است كه طرح حقيقى نسبت به . انجام گرفته استپوشيده هميشه 
-طرح اشتباه و ارزش درست و قابل توجيه نسبت به ارزش نادرست ترجيح داده مى

   ١«.شود

جا با دو وجه متفاوت از كنش كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
م كه از طريق خرد سوبژكتيو به وجود شويارتباطى، يعنى گفتگو و قضاوت مواجه مى

به بيان ديگر، هابرماس از طريق بازسازی ماترياليسم تاريخى به يک ساختار . آيندمى
بر خالف ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بر يابد كه ی اجتماعى دست مىاوليه

                                                 
١ Habermas, Jürgen (١٩٨٢): Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, ٣. 
Auflage, (١. Auflage ١٩٧٦) Frankfurt am Main, S. ١٩٤ 
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ى به خصوص شناسجا با يک انسانبنابراين ما اين. نيروی كار انسانى استوار نيست
  .گيرد در نظر مى١"موجود ارتباطى"مواجه هستيم كه انسان را به صورت 

كند و تبادل مادی  عزيمت مى٢"موجود فعال"جا كه ماركس از انسان به عنوان از آن
دهنده مد نظر دارد، در نتيجه پيداست كه اين نوع آن با طبيعت را از طريق كار شكل

جايى ماركس حتا كار كردن را تا آن. پذيردعنوان انسان نمىاز انسان اوليه را اصوًال به 
ی انسان بودن شود، نشانهكه به يک فعاليت صرف بدنى محدود و جهت بقا ميسر مى

شناسى وی جهت مصداق انسان. كنندشمارد، زيرا به نظر وی حيوانات نيز كار مىنمى
ها را  جهت بقای خود درختآورد كهخود از يک حيوان دوزيست به نام بيبر نمونه مى

ی كار را فقط از به بيان ديگر، ماركس مقوله. كندافكند و سدسازی و صيادی مىمى
از اين . گيردرا نيز در نظر مىمنظر بيولوژيک مد نظر ندارد و جوانب تلولوژيک آن

-ی كار فقط يک فعاليت ابزاری نيست كه بقای مادی انسان را تضمين مىمنظر مقوله

گردد چنين به صورت هدفمند و فرای نيازهای مادی جامعه متحقق مى، بلكه و همسازد
ها بر به بيان ديگر، انسان. سازدو از اين بابت، طبيعت خالق انسان را نيز مجسم مى

نوعان خود، بلكه با استفاده از خالف حيوانات نه تنها به دليل رفع نيازهای خود و هم
-لوب زيبايى شناسى، يعنى سوبژكتيو كار مىس پيروی از اتجربه و دانش و با آگاهى و

   ٣.كنند

جا شود و از آنبنابراين برای ماركس تاريخ فرهنگى و تمدن منسوب به تاريخ انسان مى
، در نتيجه نه به مراتب بيشتر انديشه تا غريزه است مابقى جانورانكه انسان بر خالف 

ت است، بلكه علت و معلول تاريخ خود نيز تنها طبيعت اش از طبيعت ناب كامًال متفاو
البته هابرماس از طريق بازسازی ماترياليسم تاريخى فقط به يک . آيدبه حساب مى

يابد، بلكه ديالكتيک وی نيز با نوع هگلى و شناسى ديگر از ماركس دست نمىانسان
موجود "ک آليستى هگل، انسان يی ايدهاز منظر فلسفه. ماركسى آن كامًال تفاوت دارد

                                                 
١ Kommunikatives Wesen 
٢ Tätiges Wesen 
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, 
in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥١٧ 
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يابد، از طبيعت ناب آيد و از آن زمانى كه به مفهوم دست مى به حساب مى١"متفكر
ی خود را نيز چنين آيندهشود كه بر خالف موجودات ديگر تاريخ و هممجزا و توانا مى

ی جهان واقعى است، زيرا سوژه در يک آفريننده" ی مطلقايده"جا اين. متفكر شود
. يابدكند و به يک واقعيت ديگری دست مىها فراروی مىمقولهحركت فكری از تضاد 

پيداست كه ما نزد هگل با واقعيت سوبژكتيو مواجه هستيم، در حالى كه ماترياليسم 
ها تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از واقعيت ابژكتيو به صورت محصول فعاليت آگاه انسان

تماعى در زيربنا، يعنى در تضاد ی تحوالت اجبه اين عبارت كه نطفه. دهدگزارش مى
نيروهای مولد با مناسبات توليد گذاشته شده است و سوژه تحت تأثير روبنا، يعنى 

خيزد و سرانجام نتايج نبرد شود و به نبرد بر مىايدئولوژی از وجود تضاد آگاه مى
ه صورت يابد و در واكنش آن بر زيربنا، واقعيت ابژكتيو را بطبقاتى در روبنا بازتاب مى
  .  آوردها، يعنى سوبژكتيو به وجود مىمحصول فعاليت آگاه انسان

بنابراين ما نزد هگل و ماركس با دو نوع متفاوت از ديالكتيک جهت تحوالت اجتماعى 
به اين عبارت . ها به كلى متفاوت استمواجه هستيم كه البته ديالكتيک هابرماس از آن

جا از آن. دهدديگر قرار مىنونده را در برابر يکكه وی بنا بر اصل گفتگو، سخنگو و ش
شود، در نتيجه ی توافق و تفاهم ميان سخنگو و شنونده برگزار مىكه گفتگو با انگيزه

زدايى كه از گفتگو بايد قدرتاول اين: گيردهابرماس دو اصل متفاوت را در نظر مى
ن ترتيب، هابرماس به يک به اي. كه ادعای هر دو طرف قابل نقد استشود و دوم اين

شود كه تحوالت اجتماعى را يابد و از طريق آن موفق مىديالكتيک گفتمانى دست مى
به اين عبارت كه تحوالت اجتماعى ناشى از توان . به صورت انترسوبژكتيو تشريح كند

ها را تبديل به موضوع شوند و آنشود كه از مشكالت آگاه مىهايى محسوب مىانسان
به . يابندها راه حل نيز مىكنند و سپس با رجوع به خرد سوبژكتيو برای آنى مىگفتمان

ها بينىجا تحوالت اجتماعى به صورت روند دنيوی و خردگرا شدن جهانبيان ديگر، اين
را به صورت ميراث تاريخى و فرهنگى جهان شوند كه البته هابرماس آنتشريح مى

- بينى در جامعهی جهانی خود به مقوله نظريهگيرد و جهت مصداقمدرن در نظر مى

  .  كندشناسى دينى ماكس وبر رجوع مى

                                                 
١ Denkendes Wesen 
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بينى محصول كشمكش جهان درونى انسان با جهان بيرونى است كه از نزد وبر جهان
وی در روند تحقيقات خود پيرامون . دهدروند خردگرا و دنيوی شدن انسان گزارش مى

های رسد كه مؤمنان فرقهوتری به اين نتيجه مىاخالقى پس از رفرماسيون لتحوالت 
گرفت، از جهان  صورت تظاهر صورت مىه كه برا هاى دينى  پروتستان همواره ارزش
مؤمنان روابط دينى و ظاهرى از اين پس، .  خود منتقل كردندبيرونى به جهان درونى

ى   رابطهشد، مبدل به يک كه به طور غير مستقيم توسط كليسا با خداوند ايجاد مى
اين تحوالت دينى انزواى شخصى محصول  . گشتباطنى و مستقيم با خداوند

و جنبشى مسلط ى زندگى  ها به صورت يک طريقه كه بعدبود هاى متدين  پروتستان
ها با خداوند و انزواى شخصى  ى مستقيم پروتستان رابطهجا كه از آن. در آمددينى 

آورد، در نتيجه را به وجود مىابعاد روانى ا ان بها تشنج مداوم جهان درونى مؤمن آن
خصوصى را اتخاذ كردند كه مى زندگى  برخوردارى از عنايت الهى طريقهجهت ها  نآ

جويى، اعتماد نامحدود به خداوند، محدود كردن روابط جنسى  صرفهپرهيزگری، شامل 
  ١.دشمىبه خانواده، محدود كردن تعداد فرزندان و كار شديد 

را به عنوان خود ها كسب موقعيت مطلوب اجتماعى و رفاه اقتصادى  روتستانپبنابراين 
از اين پس، . پنداشتند مىدنيوی خود ى زندگى   دينى براى طريقهتعنايت الهى و پاداش

ها را تحت ی آنزندگى روزمرهبه كلى دگرگون گشت و ها با جهان  پروتستانی رابطه
ی مؤمنان زندگى روزمرهاز رفرماسيون لوتری در حالى كه قبل . تأثير خود قرار داد

های متفاوت يافت، فرقهسامان مى" گريزیجهان"و " نفى جهان"مسيحى در پرتو 
جا كه از آن. بودند" حكومت بر جهان"و " تغيير جهان"، "بهبود جهان"پروتستانى مبلغ 

كس وبر كردند، در نتيجه ما آخرت نمىرا مختص به سعادت مؤمنان پروتستان ديگر 
زدگى  رهايى از افسون"و " دنيوى شدن"از اين تحوالت روحى با استفاده از مفاهيم 

بهبود زندگى روزمره جهت يک اخالقيت شغلى محصول آن كه كند ياد مى" جامعه
. های پروتستان نيز به كلى دگرگون شدندفرقهدينى های ساختاربه اين ترتيب،  ٢.است

ها و واتيكان بود، رعايت  مسائل دينى در انحصار كشيشقبل از رفرماسيون در حالى كه 

                                                 
١ Vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) 
Johannes Winkelmann, Tübingen, S. ١٢٢f., ١٦٤f.  
٢ Vgl. ebd., S. ١٢٦f.  
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يا پاداش دينى مربوط به و اصول دينى توسط قواى انتظامى به مردم تحميل و مجازات 
مبلغ و ان مؤمنخود هاى متفاوت پروتستان  در فرقه، اما دشمىخصوص ه يک عمل ب

تيجه بهبود  براى كسب عنايت الهى و در نى رعايت اصول دين،مروج دين بودند
ؤمنان ى كلى زندگى م گرفت و طريقه موقعيت اجتماعى و رفاه اقتصادى صورت مى

  ١.شدمحسوب مىخصوص ه ى ب ها به يک فرقه معيار تعلق آن

شويم كه از خردگرايى و تكامل يک جا با آن ميراث فرهنگى مواجه مىبنابراين ما اين
هان درونى مؤمنان پروتستان دهد كه از كشمكش جبينى جهانشمول گزارش مىجهان

تئوری "با جهان بيرونى به وجود آمده و با استناد به آن است كه هابرماس در كتاب 
- موضوع تشكيل هويت در جوامع مدرن را به شرح زير به پيش مى" كنش ارتباطى

  : كشد

-مها نه تنها برای روندهای تفاهمى، بلكه برای ادغام اجتماعى افراد هبينىجهان(...) »
كرد سازندگى و تضمين هويت را كه از طريق ها عملبينىجهان. چنين سازنده هستند

شوند، تضمين های اصولى تأمين مىی پايدار از مفاهيم و فرضيهآن افراد با يک هسته
كه هويت فردی و تواند تجديد نظر شود، بدون ايننمى) البته در اين اصول. (كندمى
ی هويتى در راستای گذار شدهاين آگاهى ضمانت. گرددچنين هويت گروهى عصبى هم

بينى به جهان. گرددتر مىبينى باز همواره ظاهریبينى بسته به سوی جهاناز جهان
ساختاری متصل است كه خود را هميشه به صورت گسترده از محتوايى كه برای 

  ٢«.سازدتجديد نظر آزاد شده است، مبرا مى

شناسى دينى كند، هابرماس با استناد به جامعهنقاد مالحظه مىی گونه كه خوانندههمان
يابد كه البته در روندهای تفاهمى و بينى دست مىماركس وبر به يک مفهوم از جهان

شود، بلكه در ادغام اجتماعى نه تنها منجر به تشكيل هويت فردی و گروهى مى
ما . گرددو همواره بازتر مىهای ديگر از آگاهى هويتى خود عبور بينىكشمكش با جهان

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٢٩٦f. 
٢ Habermas, Jürgen (١٩٨١): Theorie des Kommunikativen Handelns, Bd. I, Frankfurt am 
Main, S. ١٠٠ 

 ٢٠٦

شويم كه نزد ماكس وبر مواجه مى" جهان سهرزدايى شده"جا با گسترش عبارت اين
  .دهدی دنيوی و خردمند گزارش مىظاهرًا از تشكيل يک جامعه

شناسى دينى ماكس وبر با گونه كه در جايى ديگری به تفصيل شرح دادم، جامعههمان
 صرف نظر از روش بررسى تطبيقى وی كه شديدًا مورد .انتقادهای زيادی مواجه است
آيد كه البته  وی وارد مىآليستىهى ايد بررسى يک جانبهپرسش قرار دارد، انتقاد به 

اى  تعميم هر ايدهجا كه  از آن١.شودگرايى و اختالل در روند شناخت مىمنجر به تقليل
 از اين موضوع به خوبى  و هابرماس نيزى مساعد مادى است وابسته به يک زمينه

خود به دفاع از ماكس " تئوری كنش ارتباطى"آگاهى دارد، در نتيجه وی جهت نجات 
ى اجتماعى را  ى مادى عموميت يک ايده جنبهوی كه شود خيزد و مدعى مىوبر بر مى

: های مفهومى ماننددر اين ارتباط هابرماس به تفاوت. نيز در نظر گرفته است
 و "مايحتاج مادى "با" مايحتاج ذهنى"، "هاى بيرونى كمبود "با" ىهاى درون كمبود"
. وجود دارندماكس وبر شناسى دينى كند كه در جامعه استناد مى"ها انگيزه "با" ها ايده"

ی مادی تعميم ايده را در نظر گيرد كه ماكس وبر زمينهبنابراين هابرماس نتيجه مى
تحوالت اجتماعى مسلط ها عوامل  ايدهد وی گرفته است، منتها با اين اشاره كه نز

  ٢.شوندمحسوب مى

كند و اين هابرماس نيز از اولويت ايده عزيمت مى" تئوری كنش ارتباطى"بنابراين 
- آليستى هگل انقالب فرانسه را نتيجهی ايدهی فلسفهاتفاقى نيست كه وی نيز در ادامه

شرط شود كه پيشرن آغاز مىاز اين پس، دوران مد. شماردی تعميم يک روحيه مى
يک روحيه كه آزادی برای شناخت را . ی خردمند و دنيوی استآن تعميم يک روحيه

داند، يک روحيه از استقالل فردی كه هيچ چيزی را مگر در كمال حق مسلم خود مى
پذيرد و يک روحيه از آزادی فردی كه تعيين سرنوشت را حق مسلم خود آزادی نمى

                                                 
ن، در آرمان و انديشه، مدرنيسم، امت اسالمى و جنبش هاى اجتماعى در ايرا): ٢٠٠٣( فرشيد  مقابسه، فريدونى،١

   ادامه، برلين، و٧ی جلد اول، صفحه
شناسى دينى  جامعه  نقدى بر-ى اقتصادى در ايران  اسالم و سياست توسعه): ٢٠٠٩(مقابسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين٣ی ، در آرمان و انديشه، جلد نهم، صفحهماكس وبر
٢ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handels, 
Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. I, ٣. Auflage, Frankfurt 
am Main, S. ٢٦٤ff., ٢٧١  
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يابد كه اين ترتيب، هابرماس به يک ميراث تاريخى و فرهنگى دست مىبه . شماردمى
  : گذاردبه شرح زير بر آن انگشت مى

- گريز و پذيرفتهبه اين روحيه يک آگاهى تاريخى تعلق دارد كه با تداوم كور، جهان»

يک درک از پراكسيس سياسى كه در پرتو استقالل فردی و . شكندگرا مىی سنتشده
و در پايان اعتماد به انجام يک گفتمان عمومى و . رنوشت افراد قرار داردحق تعيين س

- در حد ممكنه خردگرا دارد كه هر حاكميت سياسى، مقبوليت خويش را از آن مى

   ١«.يابد

جا تعلقات روحى انقالب كند، هابرماس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كه تضاد بورژوازی با دولت آنتيک ، بدون اينسازدفرانسه را به درستى برجسته مى

انگاری كه انقالب فرانسه از منشأ تضاد مادی خود به كلى بى . فئودالى را آشكار كند
ی متضاد مادی يک نقش زمينه" تئوری كنش ارتباطى"در حالى كه در . خبر است

ى  ايدهادغام ی مدرن را محصول گيرد، هابرماس تشكيل جامعهای به خود مىحاشيه
يابد تعميم مىمردم شهرنشين شمارد كه در ميان مىى مدرنيزاسيون  مدرنيسم با انگيزه

مدرنيته وی در ارتباط با مشخصات . شودو ساختاری مىمنجر به تحوالت اجتماعى و 
زدايى، فرديت، اختيار تام در حريم خصوصى، حق انتقاد و برخورد فلسفى، افسوناز 

گرايش به ، ى براى احقاق اهداف دنيوى، ايجاد اخالق شغلىآورفراگيرى دانش و فن
كه مدرنيته به عنوان يک پيداست . راندسخن مى دنيوى گرايىمسئوليت و خردقبول 

خصوص ه يا اقشار بو وضعيت اجتماعى، فرهنگى و سياسى به زندگى استثنائى افراد 
. استشهروندان ى عمومشده و زندگى ى اصول پذيرفته ، بلكه نتيجهشودمنسوب نمى

سازد كه بر نقش ساختاری در اين ارتباط هابرماس سه وجه خردگرايى را متمايز مى
  .ی مدرن تأكيد كندجامعه

:  سه گانه مانندكه شامل دولت مدرن با تفكيک قواى است  اجتماعىگرايىخرداول،  
 د براىمسئوليت دولت ايجاد شرايط كلى تولي. شودمىمقننه، قضائيه و مجريه قوای 

گرايى اجتماعى خردجا اين. استداران   رقابت منصفانه ميان سرمايهتشكيل بازار و
گيرد كه به صورت خردمندانه  دارى را نيز در بر مى هاى سرمايه ها و مؤسسه كارخانه

                                                 
١ Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Die nachholende Revolution, Frankfurt am Main, S. ١٠١ 
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دارى خانوار از  حساببه اين صورت كه  .شوند دهى و اداره مى ريزى، سازمانبرنامه
دخل و (دارى دوگانه  ا است و كارخانه با سيستم حسابدارى كارخانه مجز حساب

گذارى  ى رقابت در بازار افزايش سود و سرمايه انگيزه، در حالى كه شود اداره مى) خرج
ى بعدى   نشانه.است  و افزايش و بهبودی توليداتگسترش كارخانهجهت مجدد 

هاى  تشكلمانند هاى غير دولتى  يابى شهروندان در نهاد اجتماعى سازمانگرايى خرد
كه شامل ايجاد  است فرهنگىگرايى خردوم، . باشد طبقاتى، صنفى، فرهنگى و سياسى مى

، گرايش به قانونمندى آوریفنسنت، گرايش به دانش و در برابر يک فرهنگ متقابل 
آخری اين دو گرايش به نظر هابرماس . شود دولت و قانونمدارى شهروندى مى

بهبود روند از تكامل و به يک را تبديل  و آنشوند ون مىقانگرايى مسبب خردشان خود
 افراد فرهنگىگرايى خرد است كه البته مربوط به شخصىدگرايى خرسوم، . كنندمى
به اين صورت كه . استدنيوى شدن فرد ی تثبيت خردگرايى شخصى نشانه. شودمى

به . سازدگرگون مىدرا  گذارد و آن بر جهان درونى فرد تأثير مى تحوالت جهان بيرونى
هاى فردى از جامعه و  اجتماعى مسبب تغيير ديدگاهو  تحوالت سياسى ،بيان ديگر

  ١.شوندو انفرادی مىهاى اخالقى  هاى اجتماعى مسبب تغيير تعهد دولت و تغيير ارزش

آورد كه آليستى در مىی مدرن را به يک شكل ايدهبه اين ترتيب، هابرماس جامعه
در اين ارتباط . شوندنظم مىمدنى مو جزائى وانين قانون اساسى و قق روابط آن از طري

لوب دولت قانونمند و جامعه قانونمدار را صاراند كه سخن مىسه اصل اساسى وی از 
. ساالرى است قانونمندى مثبت يا مردم پوزيتيويته، يعنى اصل اول. آورندبه وجود مى

 به .ى دينى ندارند شوند و جنبه  استنتاج نمى"مقدس الهى"قوانين ديگر از احكام جا اين
شوند و در لت از طريق انتخابات آزاد و ادواری معين مىنمايندگان ماين صورت كه 

 .كنند تصويب مىوانين را موكلين خود قمطالبات ها و  اهداف، انگيزهجهت تحقق مجلس 
اصل دوم . ودش گرايى مى ساالرى و سنت دنيوى جايگزين دينگرايى خرداز اين پس، 

به اين معنى  . تفكيک حريم خصوصى شهروندان از حريم عمومى استفرماليته، يعنى 
شهروند در حريم خصوصى خود اختيارات تام دارد و دولت موظف به حمايت كه 

اختيارات شهروند در حريم در حالى كه . استقانونى از حريم خصوصى شهروندان 

                                                 
١ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): ebd., S. ٢٢٦ff.  
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ى جامعه  شده و اخالق پذيرفتهىعرف، هاى دينى خصوصى خود محدود به ارزش
. اند، مجاز هستندشدهنموارد مشخصى كه توسط قانون ممنوع جا تنها ، اما آنشود نمى

هاى فردى در   انگيزه ازكه در حالى. قانونمدارى شهروندان استلگاليته، يعنى اصل سوم 
ى تعرض يک شهروند به حريم خصوصاما شود،  مىاظت حريم خصوصى شهروندان حف

شود محسوب مىكسى تنها مجرم قابل مجازات . استيا حريم عمومى جرم و ديگران 
  ١. استكه عاقل، بالغ و در وقت ارتكاب جرم حضور ذهن داشته

شناسى كند، هابرماس با استناد به جامعهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی و دنيوی شدن يابد كه از خردمندماكس وبر به يک ميراث فرهنگى دست مى

سازد و به ساختار را از طريق گفتگو در زبان مستقر مىدهد، سپس آنگزارش مى
آليستى از دولت، مدرنيته و جا با يک تركيب ايدهما اين. دهدجامعه و دولت بسط مى

نهادی مختص به "البته هابرماس همواره از دولت به عنوان . شويمهويت مواجه مى
كه يک تئوری مشخص و راند، بدون ايننيز سخن مى" طبقاتىی دهى جامعهسازمان

انگاری كه دولت مدرن يک مرجع بى طرف و صالح . قابل رجوع از دولت ارائه بدهد
است كه مسائل طبقات و شهروندان را با استناد به خردمندی و در گفتگو حل و فصل 

  . كندمى

آليستى هگل ی ايده را در فلسفهآليستى از دولت مدرنما اين نمونه از تشريحات ايده
شمارد و تنها با به اين صورت كه وی دولت را يک ضرورت بيرونى مى. يابيمنيز مى

استناد به اين فرضيه است كه وظايف و حقوق شهروندان را در يک حركت فكری 
گيرد كه شهروند موظف است كه جان و به اين ترتيب، هگل نتيجه مى. كندمتكامل مى

جا با ما اين.  را در اختيار دولت بگذارد، اگر موجوديت آن با خطر مواجه شودمال خود
اولويت دولت نسبت به ملت مواجه هستيم كه البته محصول جابجايى سوژه با ابژه در 

از آن پس كه ماركس با استناد به حق مالكيت . آليستى هگل استی ايدهفلسفه
ی بورژوايى كشف كرد، ی جامعههخصوصى، دولت مدرن را به عنوان شكل دوگان

بر اين نكته انگشت گذاشت كه اگر دولت يک ضرورت " ی حق هگلنقد فلسفه"در
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 ٢١٠

بيرونى باشد، پس زمانى كه منافع دولت با حقوق ملت تالقى كند، پيداست كه ملت 
  ١.بايد به نفع دولت عقب نشينى كند

- در واقعيت مشاهده مىما مصداق نقد ماركس از دولت مدرن بورژوايى را به كرات 

ها و های اقتصادی ياد كرد كه ناشى از ورشكستگى بانکاز جمله بايد از بحران. كنيم
داری در يک چنين شرايطى دولت مدرن جهت حفظ نظام سرمايه. ها هستندكارخانه

ی آن از گيرد و جهت پرداخت هزينهمغروضيت تأسيسات ورشكسته را به عهده مى
آورد و از سوی ديگر، از ماليات و كوتاهى خدمات اجتماعى روی مىيک سو، به افزايش 

گونه تجربيات را نيز به كرات ما اين. خواهد كه بيشتر و شديدتر كار كنندكارگران مى
جا سودآوری يک در حالى كه اين. ايمدر رابطه با تخريب محيط زيست مشاهده كرده

های اقتصادی و ی بحرانزينهشود، اما دولت مدرن هی شخصى محسوب مىمسئله
هر كسى و يا جريانى كه به فكر . كندزيست را به ملت تحميل مىتخريب محيط

مقاومت بيفتد، با قوای قضائيه و مجريه روبرو و تبديل به مخالف قانون اساسى، خرابكار 
ی مادی دارد و استقرار و تداوم به بيان ديگر، دولت مدرن يک زمينه. شودو جانى مى

  .توان با روحيه توضيح دادرا نمىنآ

ی مدرن ذاتى از كليت ديالكتيكى جامعهاما اگر كسى از هابرماس انتظار يک نقد درون
پيداست كه كوتاهى هابرماس مربوط به . شودداری را دارد، به كلى مأيوس مىسرمايه

خته شناسى انتقادی تا كنون به نقد دولت مدرن نپردااين موضوع نيست كه جامعه
گرامشى ياد كرد كه با استفاده از مفهوم " ی پراكسيسفلسفه"از جمله بايد از . است

" ی اجباروار به وسيلهتوافق زره"تسلط دولت مدرن بر ملت را با عبارت " هژمونى"
و از جمله " تئوری تنظيم"پردازان توان از نظريه به همين منوال، مى٢.سازدمستدل مى

-ی مدرن سرمايهيرش ياد كرد كه از طريق نقد كليت جامعهباب جسوپ و يوآخيم ه

های اجتماعى و ادغام داری از يک سو، ساختار احزاب و دولت جهت انفعال جنبش
كنند و از سوی ديگر، نقش دولت در داری را بررسى مىهای ضد سرمايهمنفى جريان

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣ – ٢٦١), 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 
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-ه را آشكار مىايجاد مناسبات كلى توليد و توزيع جهت تضمين ارزش افزايى سرماي

   ١.سازند

به اين صورت . شودشناسى خود مىرسد كه هابرماس مشمول نقد شناختبه نظر مى
شناسى های شناختبه نقد تئوری" شناخت و عالقه"كه وی در اثر خود با عنوان 

قبل از " عالقه"شود كه در روند تحليل آورد و مدعى مىگرا روی مىارزشمند و تقليل
كند كه هر محققى بنابراين وی از اين فرضيه عزيمت مى.  شده استمستقر" شناخت"

ها عالقه يابد كه به آندر روند تحليلش تنها به آن نوع از شناخت و نتايج دست مى
به اين صورت . شودجا انحراف از شناخت، سيستماتيک فعال مىپيداست كه اين ٢.دارد

ه بازسازی ماترياليسم تاريخى روی ی خود از يک سو، بكه هابرماس جهت تحقق عالقه
كند و كه نه فكر و نه كار مى" نيدههومى"آورد و با استناد به يک شبه انسان به نام مى

يابد و از سوی ديگر، تنها منابع شناسى جديد دست مىنه خالق است، به يک انسان
صداق گيرد و جهت مها عالقه دارد، در نظر مىتحقيقاتى به خصوصى را كه به آن

هابرماس تمامى بنابراين اتفاقى نيست كه . كندها استناد مىتحليل خود فقط به آن
تئوری كنش "گذارد و جهت مصداق نقدهای ماترياليستى از دولت مدرن را كنار مى

از اين منظر، دولت مدرن و . شودبه تحقيقات اميل ديوركهايم متوصل مى" ارتباطى
رسد و تضاد دولت با ملت يافته به نظر مىازتابدموكراتيک به صورت يک حاكميت ب

ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد مشكل انگاری كه تضاد درون. افتدظاهرًا بر مى
داری ی نظام سرمايهآورند و پراكسيس نبرد طبقاتى در محدودهسيستمى به وجود نمى

ی درن را دو حوزهی مبه اين ترتيب، هابرماس جامعه. قابل اداره و مديريت است
  . اول، سيستم و دوم، جهان زيستى است. كندمتفاوت متمايز مى

در حالى كه اقتصاد از طريق پول نمايندگى و . شودسيستم شامل اقتصاد و سياست مى
را شود، بوروكراسى خردگرا بازسازی قدرت سياسى را به عهده دارد و آنبازسازی مى

                                                 
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 
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را از هوركهايمر و " خرد ابزاری"هابرماس مفهوم به اين ترتيب، . كندنمايندگى مى
ها تبديل كند كه تحت شرايط موجود انسانگيرد و بر اين نكته تأكيد مىآدورنو وام مى

. گيرندشوند و تحت منطق هدفمند سيستم سياسى و اقتصادی قرار مىبه ابزار مى
صادی و سياسى زيستى است كه مابقى اجزا جامعه كه خارج از سيستم اقتسپس جهان

زيستى را در بازسازی هابرماس بازسازی جهان. گيردقرار دارند، در بر مى
- در حالى كه بازسازی فونكسيوناليستى جنبه. كندفونكسيوناليستى و سمبليک متمايز مى

هابرماس منطق . شودها مىبازسازی سمبليک مربوط به همبستگى انسان. ی مادی دارد
نامد و همبستگى برای وی به اين معنى است كه مى" باطىخرد ارت"زيستى را جهان
  . شوندديگر تبديل به هدف مىها برای همانسان

يابد و با ی مدرن دست مىبه اين ترتيب، هابرماس به يک ساختار تئوريک از جامعه
به اين صورت كه در دوران شكوفايى . كشداستناد به آن موضوع بحران را به پيش مى

زيستى تضمين شده و از جهان) مادی( يک طرف، بازسازی فوكسيوناليستى اقتصادی از
- طرف ديگر، بازسازی سمبليک آن اشكال متفاوت و متنوع مدرن فرهنگى به خود مى

) اقتصاد و سياست(زيستى با سيستم كند كه جهانوی در اين ارتباط تأكيد مى. گيرد
از همين منظر نيز انتقاد . برندود مىديگر سمانند و از توان همهمواره در ارتباط مى

به اين صورت كه وجوه امری سيستم مانند . آيدمدرن وارد مىی هابرماس به جامعه
كنند و منجر به اختالل در گفتگوی خردگرا و پول و قدرت در گفتمان دخول مى

و نامد هابرماس اين پديده را يک بيماری اجتماعى مى. شوندزيستى مىهمبستگى جهان
به شرح زير در " زيستىاستثمار جهان"و " وارگىشئى"را تحت مفاهيم مضمون آن

  :   سازدبرجسته مى" تئوری كنش ارتباطى"كتاب 

يابد كه اكنون در ادعای اعتبار خويش هايى مىآگاهى روزمره خود را جلب سنت»
 وجود در رهاند، با اينگرايى مىاند و درحالى كه خود را از نفوذ سنتمعلق شده

، آگاهى ناتمام كه با روشنگری "آگاهى اشتباه"امروزه در جای . ماندنااميدی تكه تكه مى
-اكنون شرايط استثمار جهانهم. شودكرد، وارد مىوارگى جلوگيری مىاز مكانيزم شئى

كه استقالل ) يعنى پول و قدرت(های جانبى، وجوه امری سيستم: زيستى مهيا شده است
كنند و مانند سران كلونياليست در يک زيستى رخنه مىاز بيرون در جهاناند، يافته
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ی فرهنگ كنند، در حالى كه ابعاد پراكندهسازی را تحميل مىگونای، همی قبيلهجامعه
جهانى از طريق همجوار ها و بازارتوانند چنان سازمان بيابند كه بازی متروپلبومى نمى

  ١«.قابل درک گردد

ی مدرن مربوط به جا بحران جامعهكند، اينی نقاد مالحظه مىكه خوانندهگونه همان
از يک دوران گذار " زيستىاستثمار جهان"مفهوم . شوداختالل در گفتگوی خردگرا مى

اند، در های سنتى نفوذ خود را از دست دادهها و همبستگىدهد كه ارزشگزارش مى
جا يک خالء اين. ها شوندد كه جايگزين آنحالى كه اشكال مدرن همبستگى قادر نيستن

كنند و مانع آيد كه وجوه امری سيستم مانند پول و قدرت در آن نفوذ مىبه وجود مى
  . شوندخردگرايى در گفتمان و همبستگى اجتماعى مى

با يک طرح گفتمانى و انترسوبژكتيو مواجه " تئوری كنش ارتباطى"بنابراين ما در 
جا نه اما اين. دهدداری مدرن را توضيح مىى تداوم نظام سرمايههستيم كه عوامل روح

البته ما در . آيدخبری از بحران اقتصادی است و نه نقدی به نفوذ ايدئولوژی وارد مى
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نه تنها يک طرح انترسوبژكتيو از كنش 

به اين . شويمگرايى مواجه نمىقليليابيم، بلكه اصوًال با يک چنين تاجتماعى را مى
ذاتى و ماترياليستى نيروهای مولد با مناسبات صورت كه ماركس از تضاد ابژكتيو، درون

كند و بنا بر آگاهى تئوريک از تضاد است كه فعاليت سوژه را در نظر توليد عزيمت مى
رسوبژكتيو جا با يک كليت ديالكتيكى مواجه هستيم كه از كنش انتما اين. گيردمى

به بيان ديگر، انسان از طريق كار نه تنها طبيعت بيرونى، بلكه طبيعت . دهدگزارش مى
سازد و پيداست كه با ايدئولوژی حاكم و مناسبات موجود توليد خود را نيز دگرگون مى

ی جا با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه هستيم كه حوزهما اين. گيرددر تضاد قرار مى
ی منتها نزد ماركس مقوله. شود پرولتاريا به عنوان سوژه محسوب مىكسب خودآگاهى

گرايى تاريخى و دترمينيسم خودآگاهى تنها يک گرايش ديالكتيكى است كه با فرجام
بنابراين وی به غير از تأكيد بر نقش دين، فلسفه و . ماترياليستى به كلى تفاوت دارد

كند را نيز متكامل مى" انگاریبت"و " وارگىشى"، "ازخودبيگانگى"های ايدئولوژی مقوله

                                                 
١ Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. II, Frankfurt am 
Main, S. ٥٢٢f. 
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ی از جمله مقوله. شوندكه به عنوان آگاهى از جهان وارونه مانع خودآگاهى طبقاتى مى
. كشدرا موازی با نقد دين فويرباخ به بند نقد مىاست كه ماركس آن" ازخودبيگانگى"

 همان اندازه نيز به اين صورت كه هر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز كند، به
داری نيز به به نظر ماركس در روند توليد سرمايه. بردكمتر از وجود خود بهره مى

يعنى هر چه انسان بيشتر در روند توليد ادغام شود، به همان اندازه . همين صورت است
برد و به همان اندازه بيشتر با طبيعت خود، محصول نيز كمتر از طبيعت خود بهره مى

   ١.شودتر مىهای ديگر و نوع ماهوی بشر ازخودبيگانه انسانكار خود،

ما در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
در . ديالكتيكى ماركس نيز با يک طرح انترسوبژكتيو از كنش اجتماعى مواجه هستيم

ی تى و ديالكتيكى است، مقولهنزد ماركس ماترياليس" ازخودبيگانگى"ی حالى كه مقوله
نزد هابرماس با استناد به ديالكتيک گفتمانى و از طريق روحيه " زيستىاستثمار جهان"

بر " زيستىاستثمار جهان"ی با وجودی كه هابرماس با استفاده از مقوله. شودموجه مى
به گذارد، اما وی بر خالف هوركهايمر و آدورنو ی مدرن انگشت مىبيماری جامعه

ی مدرن نه تنها قادر است كه از طريق تفكر به نظر وی جامعه. بين استآينده خوش
زيستى مقاومت كند، بلكه توان شكست مستقل و ذهنيت انتقادی در برابر استثمار جهان

به اين صورت كه گفتمان خردگرا  و منطق ارتباطى وجوه امری سيستم، . را نيز داردآن
زدايند و سپس اصول همبستگى و تحقق زيستى مىهانيعنى پول و قدرت را از ج

به بيان ديگر، . دهندزيستى به سيستم اقتصادی و سياسى انتقال مىفرديت را از جهان
دهد و به گمان وی زيستى با سيستم گزارش مىهابرماس از يک كشمكش ميان جهان

جا با ما اين. ن سازدزيستى دگرگومنطق ارتباطى قادر است كه توازن قوا را به نفع جهان
زيستى است كه به اول، مقاوت در برابر استثمار جهان. ی متفاوت مواجه هستيمدو نكته

  : شودی بازتاب متشكل مىشرح زير از طريق گفتگوی خردگرا و تجربه

ی بازتاب خود را به صورت ماهوی در مفهوم روند آموزش بيان و به صورت تجربه»
جا هويت خرد با اراده به كند كه همواره از آندايت مىمتديک به سوی يک موضع ه

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: 
MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost) 
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ی بلوغ، يكسانى شناخت در بازتاب شخصى، انگيزه. شودخردگرايى بدون اجبار ناشى مى
رساند، زيرا اجرای بازتاب، خود را به صورت حركت با اراده به شناخت را به اتمام مى

-ما مى. گيردخردگرايى قرار مىی زمان خرد تحت انگيزههم. شناسدبه سوی رهايى مى

نفسه به اجرای بازتاب كند و فىی رهايى را دنبال مىتوانيم بگوييم كه خرد، انگيزه
    ١«.گيردنشانه مى

زيستى به سيستم اقتصادی و ی دوم، انتقال اصول همبستگى و حق فرديت از جهاننكته
وی . شوندرن ميسر مىی مدسياسى است كه به نظر هابرماس از طريق قوانين جامعه
شود كه قوانين مدرن، سكوالر با استناد به اصول پوزيتيويته، فرماليته و لگاليته مدعى مى

كنند، بلكه محرک زيستى ممانعت مىو دموكراتيک نه تنها از گسست سيستم و جهان
كرد قانون را با نقش زوار نيز تشريح وی عمل. شوندی مدرن نيز مىتحوالت جامعه

  . دهدزيستى را به سيستم پيوند مىند كه به شرح زير جهانكمى

به صورت يک نظم مقبول (...) از منظر تئوری كنش ارتباطى، سيستم كنشى حقوق »
ی زبان كد حق به حوزه(...) زيستى تعلق دارد بازتاب يافته به عنصر اجتماعى جهان

- شود، متصل مىيسر مىزيستى مروزمره كه از طريق توان آن، ادغام اجتماعى جهان

آورد كه برای كد را به شكلى در مى) زيستىجهان(های چنين پيامكد حق هم. ماند
تا اين حد . ماندبوروكراسى در تنظيم بازار و كد اقتصادی در تنظيم پول قابل فهم مى

زيستى محدود تواند به طور ديگری از ارتباط اخالقى كه فقط بر جهانزبان حقوقى مى
-به صورت محرک تحوالت اجتماعى دوران ارتباطات، ميان سيستم و جهاناست، 

   ٢«.زيستى فعال شود

تئوری كنش "كند، هابرماس از طريق ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يابد كه انگاری فاقد خط سرخ و حدود به يک ساختار اجتماعى دست مى" ارتباطى

را شكل بگيرد و بازتاب تجربى آن منطبق با يعنى اگر يک گفتگوی خردگ. حقوقى است

                                                 
١ Habermas, Jürgen (١٩٦٨): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main, S. ٢٤٤ 
٢ Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Faktizität und Geltung –Volkssouveränität als Verfahren, 
Frankfurt am Main, S. ١٠٨, und 
Vgl. Tomberg, Friedrich (٢٠٠٣): Habermas und der Marxismus – Zur Aktualität einer 
Rekonstruktion des historischen Materialismus, Würzburg, S. ٣٥١ 
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زيستى به سيستم منطق ارتباطى باشد، در نتيجه اصول همبستگى و حق فرديت از جهان
. شودی مدرن تحت قوانين جديد از نو متشكل مىاقتصادی و سياسى منتقل و جامعه

را ز آنجا منظور هابرماس تشكيل دموكراسى سوسياليستى است كه سه دوران قبل ااين
دوران اول، ساختار خانوادگى و اجتماعى : گيرددر تاريخ غرب به اين شرح در نظر مى

دوران . دوران دوم، تشكيل نظم كلى سياسى كه البته با سركوب همراه است. است
دوران چهارم، كه فقط تصوری از . بريمسوم، دوران مدرن كه هم اكنون در آن بسر مى

  ١.كراسى سوسياليستى استآن وجود دارد كه همان دمو

ی مدرن موضوع كند، هابرماس برای جامعهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-اين. شماردخودآگاهى پرولتاريا، پراكسيس نبرد طبقاتى و انقالب اجتماعى را منتفى مى

شود و نه هابرماس جا ديگر نه تمايزی ميان قلمرو ضرورت با قلمرو آزادی مشاهده مى
جا با يک سری توهمات و تخيالت كودكانه ما اين. كشدوضوع نفى نفى را به پيش مىم

و در " سرمايه"ها را از نظر تئوريک در شويم كه مصداق بى اعتباری آنمواجه مى
به اين صورت كه ماركس ميان دوران . يابيمداری مىی مدرن سرمايهپراكسيس جامعه

در حالى كه در دوران ساده . گذاردتفاوت مىساده و دوران سرمايه با كار مزدی 
ی استثمار نيروی شوند، دوران سرمايه با كار مزدی حوزهديگر مبادله مىبرابرها با يک

به اين ترتيب، مالكيت انفرادی كارگران به صورت كار اضافى پرداخت نشده . كار است
ناچيز، اما كامًال ی دار نفى و به صورت مالكيت خصوصى يک طبقهو از طريق سرمايه

گونه كه مواجه هستيم و همان" نفى پوشيده"ی جا با مقولهما اين. آيدمقتدر در مى
كند، قوانين استثمار نيروی كار پشت سر نيروهای مولد و ماركس نيز تأكيد مى

" نفى آشكار"ی اما ما از طرف ديگر، با مقوله. گرددتوليدكنندگان مستقيم متحقق مى
به اين صورت كه دولت مدرن جهت تضمين ارزش افزايى سرمايه . ستيمنيز روبرو ه

ی آورد، بلكه هزينهداری را به وجود مىنه تنها مناسبات كلى توليد و توزيع سرمايه
ی افزون بر اين، هزينه. كندی كارگر تحميل مىرا نيز به صورت ماليات بر طبقهآن

های نظامى در ط زيست و ماجراجویها، تخريب محيها و كارخانهورشكستگى بانک
بر " نفى آشكار"سطح جهان است كه از طريق ماليات و حذف امكانات رفاهى، يعنى 

                                                 
١ Habermas, Jürgen (١٩٨٥): Die neue Übersichtlichkeit, Frankfurt am Main, S. ١٨٢ 
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يک شكل سياسى به " نفى آشكار"ی به بيان ديگر، مقوله. شودی كارگر تحميل مىطبقه
  .شكل اقتصادی دارد" نفى پوشيده"ی گيرد، در حالى كه مقولهخود مى

راند و قلمرو آزادی را در از نفى نفى سخن مى" سرمايه"ى كه ماركس در بنابراين زمان
گرا را ی تكامل يک تئوری انتقادی و عملسازد، انگيزهبرابر قلمرو ضرورت مستقر مى

ی سوژه. دارد كه به يک پراكسيس آگاه جهت تحقق يک انقالب اجتماعى دامن بزند
رسد و يس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مىانقالب اجتماعى پرولتاريا است كه در پراكس
" همكاری آزاد كارگران"آيد و از طريق از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مى

پيداست كه موضوع نفى نفى نزد ماركس فقط رفع . آوردسوسياليسم را به وجود مى
 ی توزيع را مد نظر ندارد و از طريق لغو قانون ارزش و تشكيل مالكيتتضاد در حوزه

ی توليد نيز دهد و سرانجام از تضاد در حوزهاجتماعى به بردگى كار مزدی خاتمه مى
  . كندفراروی مى

ذاتى و هابرماس با يک چنين گفتمانى و اصوًال با نقد درون" تئوری كنش ارتباطى"اما 
ی به نظر وی نطفه. داری به كلى بيگانه استی مدرن سرمايهكننده از كليت جامعهنفى

- ی مدنى نيز ياد مىزيستى كه البته از آن به عنوان جامعهو آزادی در همين جهانقلمر

از اين منظر هيچ نيازی به يک انقالب اجتماعى جهت استقرار . كند، گذاشته شده است
- يافته بر استثمار جهانكه از طريق گفتمان خردگرا  و بازتابهمين. سوسياليسم نيست

از طريق كد حقوقى به سيستم، يعنى به قلمرو زيستى مسلط شد و همبستگى را 
به بيان ديگر، همبستگى بايد بر قدرت و پول پيروز . ضرورت انتقال داد، كافى است

بين است كه ذهنيت انتقادی و گفتمان خردگرا يک چنين توانى گردد و هابرماس خوش
 و بنابراين روشن است كه چرا هابرماس مرتب از رفرميسم راديكال. را دارند

كند، هر كسى كه گويد و بر اين نكته تأكيد مىپاتريوتيسم قانون اساسى سخن مى
را تمام و كمال بپذيرد و آن هم دموكراسى خواهد، بايد آندموكراسى را مى
با حق مالكيت " تئوری كنش ارتباطى"ی جا كه رابطهاز آن. سوسياليستى است

ناروشن است، در نتيجه هابرماس خصوصى، قانون ارزش و بردگى كار مزدی به كلى 
داند و به داری را نيز قابل تصور مىيک نظم مختلط سوسياليستى با تشكل سرمايه
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ی تحقق داران با رجوع به خرد ارتباطى سوژهشود كه خود سرمايهشرح زير مدعى مى
  : آن خواهند شد

توانند، ن نيز مىدارانه تنها پرولتاريا در عزم راسخش به سوی انقالب، بلكه سرمايه»
تصميم به ممانعت قاطع از وقوع انقالب بگيرند، يعنى روند اقتصادی را هر چه بيشتر با 

داری و جهت حفاظت از اراده و آگاهى هدايت و از اين طريق، در درون نظام سرمايه
يعنى همان اجزائى كه ماركس فقط برای قانون . آن، اجزاء يک انقالب را وارد سازند

  ١«.كردی سوسياليستى تصور مى جامعهاساسى يک

ذاتى وجود جا ظاهرًا ديگر تضاد درونكند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا نه انگاری كه اين. كندی مدرن مسير دنيوی و منطقى خود را طى مىندارد و جامعه

ک نگاه اجمالى به فقط ي. شودداری با بحران مواجه مىحدودی وجود دارد و نه سرمايه
های اقتصادی و محيط زيستى در كشورهای سياست اقتصادی نئوليبراليسم، بحران

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 

  .دهندهابرماس گزارش مى" ی كنش ارتباطىتئور"آليستى ايده

را از طريق بازسازی ی مدرن كه تئوری آنبا تمامى اين وجود هابرماس از همين جامعه
شناسى دينى ماكس وبر متكامل كرده است، ماترياليسم تاريخى و با استناد به جامعه

جا  وی اين.كندی هويت فردی را به صورت جزئى از هويت همگانى استنتاج مىمقوله
های حزبى و گويد كه بر خالف هويت ملى و هويتاز هويت پساملى نيز سخن مى

ها و از طريق گفتمان خردگرا و افكار عمومى بينىطبقاتى، در مسير خردگرا شدن جهان
ی يک روحيه"در اين ارتباط هابرماس با رجوع به هگل از عبارت . گيردشكل مى

های متفاوت ی هويت را از جنبهند و تشكيل مقولهرانيز سخن مى" ی مشخصجامعه
را با رجوع به ی فلسفى و حقوقى هويت است كه وی آننخست جنبه. گيرددر نظر مى

جا اين. دهدپوزيتيويته، فرماليته و لگاليته توضيح مى: سه اصل قانون اساسى مدرن مانند
 اساسى و اصول آن در هويت فردی به صورت التزام عملى تمامى شهروندان به قانون

                                                 
١ Habermas, Jürgen (١٩٦٧): Theorie und Praxis, zweite Auflage, Frankfurt am Main, S. 
٣٣٠f. 
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ی فلسفى و  دوم جنبه١.شودنظر گرفته و به عنوان بخشى از هويت همگانى استنتاج مى
  : سازدرا برجسته مىتاريخى هويت است كه هابرماس به شرح زير آن

هويت همگانى شكل يک هويت ماهوی است كه به صورت هويت مستقل يک جامعه، »
اين جامعه دانش هويتيش را . آيدوص به وجود مىهای به خصاما نه از طريق سازمان

ی انتقادی از سنت و يا از طريق های مطرح، يعنى با حافظهدر ارتباط با رقابت هويت
  ٢«.آوردشكوفايى دانش، فلسفه و هنر، به صورت گفتمانى و تجربى به وجود مى

رد و كامًال كند، هويت مد نظر هابرماس مجی نقاد مالحظه مىهمانگونه كه خواننده
شود جا هويت مدرن به صورت پساملى و فراطبقاتى بازسازی مىاين. يافته استآشتى

ی قابل مالحظه از مدارا و زيستى از يک درجهكه با استناد به همبستگى در جهان
ی ملى و نژادی يعنى هويت مدرن نزد هابرماس نه جنبه. دهدخردمندی گزارش مى

ها شود و نه يک  فاشيستى آلمان منجر به جنگ با ديگر ملتدارد كه مانند دوران نظام
گيرد كه پراكسيس نبرد طبقاتى و انقالب سوسياليستى را شكل طبقاتى به خود مى

" تئوری كنش ارتباطى"شود كه هابرماس از طريق جا به كلى آشكار مىاين. موجه كند
يک تئوری تشريحى و به بيان ديگر، تئوری وی فقط . كندچه اهدافى را دنبال مى

ی مدرن نيست، بلكه جهت دخل و تصرف در اوضاع سياسى انترسوبژكتيو از جامعه
به اين صورت كه وی جهت انفعال چپ و راست . آلمان معاصر متكامل شده است

  . سازدی مدرن را مخاطب خود مىی جامعهراديكال بخش ميانه

  : نتيجه

گونه كه همان. ی مدرن استلت در جامعهی دولت با مموضوع اين نوشته طرح رابطه
ی مدرن كامًال نه با تجربيات جامعه" تئوری كنش ارتباطى"در اين نوشته مطرح كردم، 

البته هابرماس نيز يک . دهدمنطبق است و نه از كشفيات نوين فلسفى گزارش مى
لسفه چنين ادعائى را ندارد، زيرا به نظر وی دوران فيلسوفان بزرگ گذشته است و ف

                                                 
١ Habermas, Jürgen (١٩٨٣): Legitimationsproblem im Spätkapitalismus, Frankfurt am 
Main 
٢ Habermas, Jürgen (١٩٨٢): Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, ٣. 
Auflage, (١. Auflage ١٩٧٦) Frankfurt am Main, S. ١٢١f. 
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تئوری "بنابراين . ی حيات دهدشناسى انتقادی ادامهتواند به صورت جامعهتنها مى
 ميالدی قرن گذشته است ٨٠ و ٧٠ی نيز متعلق به همان دوران دهه" كنش ارتباطى

گرا از اوضاع سياسى، اقتصادی و فلسفى آلمان استنتاج شده كه البته به صورت تقليل
  .است

را بايد به كلى به " تئوری كنش ارتباطى"اين معنى نيست كه اما طرح اين موضوع به 
گذارد كه جا به درستى بر يک تاريخ فرهنگى انگشت مىهابرماس اين. فراموشى سپرد

جا با آناتومى ما اين. انددر مسير آن جوامع مدرن، سكوالر و دموكراتيک به وجود آمده
ی سنتى و دولت دينى مى جامعهانسان مواجه هستيم كه از طريق آن به كليد آناتو

گرا بازتاب مجرد و تقليل" تئوری كنش ارتباطى"جا كه از آن. يابيمايران نيز دست مى
 ميالدی قرن گذشته است، در نتيجه ٨٠ و ٧٠ی ی مدرن آلمان از دههاز جامعه

به اين صورت . توان به صورت ايجابى برای ايران استفاده كردپيداست كه از آن نمى
-زيستى، سيستم، خرد ارتباطى، قانون اساسى و غيره نمىجهان:  از مفاهيم آن مانندكه

به بيان . توان يک به يک برای درک تحوالت سياسى و اجتماعى در ايران سود برد
ی پيشامدرن مواجه هستيم و در جا با يک دولت دينى و با يک جامعهديگر، ما اين

توانيم به صورت مقطعى و سلبى تنها مى" اطىتئوری كنش ارتب"نتيجه پيداست كه از 
توان به موضوع گفتگو خردگرا جهت توافق و تفاهم استناد برای نمونه مى. استفاده كنيم

اول، قدرت زدايى از گفتگو و : شودكرد كه هابرماس برای تحقق آن دو شرط قائل مى
تگويى اصوًال با پيداست كه يک چنين گف. دوم، ادعای سخنگو و شنونده قابل نقد است

ها بر كيش شخصيت، های اسالمى به كلى غير ممكن است، زيرا بنيان ايمان آنجريان
  . تقديس و خرافات استوار شده است

نگار، ای كه ما در ايران به صورت تحقير زنان، سركوب وكيل، روزنامهتمامى اين فاجعه
فرهنگى و سياسى مشاهده های اقليت ملى و مذهبى، كارگر و آموزگار و پيگرد جريان

كنيم، محصول همين اسالم به صورت يک ابزار مناسب حكومتى است كه اسالميان مى
را متكامل كرده و از آن به بهترين وجه ممكنه جهت تحقير، تحميق و سركوب ملت آن

  .   برندايران سود مى
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در " ی تاريخىسوژه"ماركسيسم و سنت ـ نقدی بر مفهوم 
   ١سياسى موشه پوستونغير ی انديشه

  
ان سركوب شوراها را صادر كرد، روند شكست انقالب اكتبر در از آن پس كه لنين فرم

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 خالص به جسم ناتوان 

يخ قرار داشت كه البته گرايى از روند تارانقالب اكتبر در پرتو مثبت. آن اصابت كرد
را " حركت ماده"به اين صورت كه وی . محصول خطای فلسفى انگلس متأخر بود

هگل كرد و در خيال خود به يک قانون به اصطالح " یحركت ايده"جايگزين 
-مى" ماترياليسم ديالكتيكى"را جهانشمول و ابژكتيو از روند تاريخ دست يافت كه آن

تواند ايفا كند كه مكانيزم اين روند به آن  تنها آن نقشى را مىاز اين منظر، سوژه. ناميد
ی صنعت بزرگ توسعه" ماترياليسم ديالكتيكى"پيداست كه تحت تأثير . كندديكته مى

در حالى كه ماركس روند . دهندی مثبتى را به ناظر نويد مىو رشد نيروهای مولد آينده
" حركت واقعى"شمرد، اما انگلس از  مىتاريخ را محصول نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى

ی به جامعه) داروينيسم(زدايى كرد و با انتقال قوانين طبيعت ناب ی طبقاتى سوژهجامعه
انسانى، يک درک غير انتقادی از حركت مادی و دترمينيستى از روند تاريخ را در ميان 

-چنين نامه متأخر و هماز جمله بايد از آثار. های انترناسيونال دوم رواج دادماركسيست

ها های انگلس با فعاالن جنبش سوسيال دموكراسى ياد كرد كه از طريق آننگاری
برای نمونه وی . دادنظريات غير ماركسى خود را بدون هراس به ماركس نيز نسبت مى

 ميالدی به اشميت نوشت، از وی خواست كه جهت ١٨٩٢ای كه در سال در نامه
بخش تكامل كاال به سرمايه را با تكامل وجود به ماهيت در " سرمايه"درک مناسب 

                                                 
های پژوهش جنبش"كه از طريق " ماركس و خودآكاهى سوژه"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١
  . در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٦ سپتامبر ١٨ در تاريخ" تماعى ايراناج
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آليستى هگل مقايسه كند، تا به اين مسئله پى ببرد كه ماركس تا چه ی ايدهفلسفه
شود كه انسان جلد  به همين صورت لنين نيز مدعى مى١.اندازه مديون هگل بوده است

كه تمامى  بفهمد، بدون اينتواند كامًالرا نمىو از جمله بخش اول آن" سرمايه"اول 
گيرد كه پس از وی سپس از اين فرضيه نتيجه مى. منطق هگل را تحصيل كرده باشد

   ٢.ها، ماركس را به درستى نفهميده استگذشت نيم قرن هنوز هيچ يک از ماركسيست

به اين ترتيب، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با استناد به آثار متأخر انگلس و درک 
ست لنين از ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در شوروی متكامل شد كه نادر

نقد اقتصاد "در حالى كه . دادی مثبت گزارش مىالبته از روند تاريخ به سوی يک آينده
دهد، اما ذاتى گزارش مىی درونماركس از وجود انسان به صورت سوژه" سياسى
-يروی از انگلس و لنين از ديالكتيک سوژهپردازان ماركسيست ـ لنينيست در پنظريه

 شايد ٣.زدايى كرده و سوسياليسم نوع شوروی را فرجام زيست انسانى شمردند
، اثر جورج پوليتسر آشنا باشد كه "اصول مقدماتى فلسفه"ی نقاد با كتاب خواننده

متأسفانه هنوز يک روش تحقيقاتى و . دهدحركت ديالكتيكى را با تخم مرغ توضيح مى
های اجتماعى اين گونه مكتوبات را روانشناسى مناسب به وجود نيامده است كه آسيب

اما آن چيزی كه مسلم است، هر كسى كه از اين طريق با ديالكتيک آشنا . ارزيابى كند
گرا از حركت مادی جامعه و روند تاريخ شد، به يک تصور دترمينيستى و مثبتمى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٣): Ausgewählte Briefe, Stutgart, S. ٥٢٦ 
٢ 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  

، در ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ادامه٤٥ی آرمان و انديشه، جلد يازدهم، برلين، صفحه

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 

، در ی مركزی حزب تودهی علميه تا كميتهتفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ادامه٨٩ی جلد يازدهم، برلين، صفحه
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ی تشكيل نظام جمهوری اسالمى در وع فاجعهيافت كه وی را در برابر وقدست مى
  .كردايران به كلى بى تفاوت مى

به فروپاشى قطعى شوروی كشيده شد، " اردوگاه سوسياليستى"از آن پس كه سرگذشت 
 كااليى و دارِیسرمايه منتشر شدند كه در سطوح متفاوت به نقد متعددی های كتاب
بسياری از اين مكتوبات متأثر . ازندپردروابط اجتماعى در سطح جهان مى كليت شدن

ما . از تجربيات ناموفق اقتصادی و سياسى در كشورهايى مانند شوروی و چين هستند
چنين با مباحث فلسفى نيز روبرو هستيم كه در كنار نقدهای سياست اقتصادی هم

های مخصوص به تفسير ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى معموًال با استفاده از ارجاع
ی بازانديشى و امروزی گونه مكتوبات انگيزهرسد كه اينبه نظر مى. پردازندماركس مى

جا كه بسياری از اين آثار از از آن. كردن تئوری انتقادی و انقالبى ماركس را دارند
شوند، در نتيجه برای بسياری طريق ترجمه و بدون ارزيابى انتقادی در ايران منتشر مى

ها با مطالعه و آموختن اين آثار با آيد كه آنن سؤتفاهم به وجود مىاز فعاالن سياسى اي
بنابراين ضروری است كه . اندروش تحليل و كليت ابعاد نظری ماركس آشنا شده

يكى . شناسان معاصر با احتياط و از ديدگاه انتقادی ترويج شوندمكتوبات مهم ماركس
زمان، كار و حاكميت "شده، كتاب از اين آثار كه تازگى در ميان ايرانيان محبوب 

خواهم با استناد و انتقاد به آن، نقش ، اثر موشه پوستون است كه من مى"اجتماعى
 ١.ی نقاد در ميان بگذارمداری را با خوانندهی تحقق بديل سرمايهو سوژه" خودآگاهى"

 معنى داری اصوًال به چهسرمايه: شوندهای متعددی به اين شرح طرح مىجا پرسشاين
شود؟ آيا حركت سرمايه با يک منطق ويژه ها تعريف مىاست و با كدام شاخص

داری قابل ارزيابى و شود و يا اين كه كور است؟ آيا عواقب نظام سرمايههدايت مى
دهند؟ كدام سوژه در های غير مترقبه رخ مىكه به صورت حادثهتنظيم هستند و يا اين

جا به ی كارگر چه نقشى را اينكند و طبقه بازی مىداری نقش مسلط رانظام سرمايه
آيد و سرانجام، داری چگونه به وجود مىعهده دارد؟ بديل سوسياليستى سرمايه

  خودآگاهى سوژه در اين رابطه به چه معنى است؟ 

                                                 
١ Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft - Eine neue 
Interpretation der kritischen Theorie von Marx, Freiburg 
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شود كه آن شرايط ابژكتيو و پيداست كه نقد تنها زمانى اصولى و منصفانه محسوب مى
ها يک اثر به خصوص متكامل و در نظر بگيرد كه تحت تأثير آنسوبژكتيو را نيز 
به اين معنى كه در دوران تحقيقات يک محقق چه مناسباتى و چه . مدون شده است

شناسى و محتوای ها چگونه بر متدولوژی شناختای بر جامعه حاكم بوده و آنفلسفه
ی  كانادا برای ادامه ميالدی از١٩٧٢پوستون در سال . انديک كتاب تأثير گذاشته

هم " زمان، كار و حاكميت اجتماعى"تحصيل به آلمان غربى مهاجرت كرد و كتاب 
ی دكترا محصول تحقيقات ايشان است كه در دانشگاه فرانكفورت آلمان به عنوان رساله

- ميالدی از آلمان غربى جهت تدريس جامعه١٩٨٢وی سپس در سال . پذيرفته شد

كه دكترای خود شگاه شيكاگو به آمريكا مهاجرت كرد، بدون اينشناسى انتقادی در دان
 ١٩٩٣اين كتاب سرانجام پس از يک بازنگری در سال . را به صورت كتاب منتشر كند

 ميالدی منتشر ٢٠٠٣ی آن به زبان آلمانى در سال ميالدی به زبان انگليسى و ترجمه
  . شد

در يک . ى بر جهان استوار بوددر دوران تحصيل و تحقيقات پوستون يک نظم دو قطب
طرف، كشورهای اروپای غربى قرار داشتند كه پس از پايان جنگ جهانى دوم و تحت 

. متحد شده بودند" اردوگاه سوسياليستى"دهى و در برابر هژمونى آمريكا از نو سازمان
اين دوران مصادف با شكوفايى دراز مدت بازرا جهانى بود و كشورهای مدرن صنعتى 

البته نقش دولت . حقق اقتصاد سياسى كينزى به اشتغال همگانى دست يافته بودندبا ت
ی شد، بلكه تحت تأثير ايدهگر تنها محدود به تشكيل مناسبات كلى توليد نمىدخالت

ی گسترده از رفاه اجتماعى را نيز سوسيال رفرميسم و فشار جنبش كارگری يک شبكه
نقش سنديكاهای كارگران جهت تشكيل يک توافق از جمله بايد از . آوردبه وجود مى

شركای "اجتماعى ميان كار و سرمايه ياد كرد كه از يک سو، كارگر و كارفرما را 
ی خوانند و از سوی ديگر، فعاالن راديكال جنبش كارگری را به حاشيهمى" اجتماعى

كارگر به ی به اين ترتيب، طبقه. رانندپراكسيس نبرد طبقاتى و وقايع اجتماعى مى
ی های انتقادی و راديكال زمينهداری ادغام شد و ايدهصورت منفعل در نظام سرمايه

های دانشجويى، محيط زيستى جنبش: های نوين اجتماعى مانندمادی خود را در جنبش
در طرف مقابل اين نظام دو قطبى، كشورهای اروپای شرقى قرار . و فمينيستى يافتند

متشكل شده " اردوگاه سوسياليستى"ن جنگ جهانى دوم به عنوان داشتند كه پس از پايا
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اقتصاد سياسى . ی مركزی حزب كمونيست شوروی در آمده بودندی كميتهو به سلطه
نام داشت كه به صورت بوروكراتيک قانون ارزش و كار " اقتصاد با برنامه"اين كشورها 

در . كردقتصادی مديريت مىی ای دولتى و توسعهمزدی را جهت ارزش افزايى سرمايه
رأس اين كشورها احزاب كمونيست برادر قرار داشتند كه به صورت يک نظام تک 

البته اين دوران مصادف با بروز . راندندحزبى بر تمامى مناسبات اجتماعى حكم مى
" پيان ورشو"در حالى كه . های استقالل ملى از امپرياليسم نيز بودو جنبش" بهار پراگ"

موكراتيک در چكسلواكى را بيرحمانه سركوب كرد، برخى از كشورها مانند جنبش د
ی امپرياليسم خارج ی شمالى، ويتنام و كوبا با مساعدت شوروی از زير سلطهچين، كره

  .  شدند

ی كارگر اصوًال يک نقش محسوس و مسلط اجتماعى را ايفا بنابراين در اين دوران طبقه
شد، هر گونه اعتراضى در نطفه خفه مى" وگاه سوسياليستىارد"در حالى كه در . كردنمى

ستيزی قرار داشتند و هر داری تحت تأثير ايدئولوژی كمونيسمكشورهای مدرن سرمايه
راند، متهم به رواج ايدئولوژی كسى كه از سوسياليسم و انقالب اجتماعى سخن مى

-ط محصول فعاليت جريانی رهايى انسان فقالبته تعرض به انديشه. شداستالينيسم مى

كار و ليبرال نبود كه با استناد به تجربيات شوروی و تئوری توتاليتاريسم، های محافظه
-شمردند، بلكه شامل گفتمان برخى از ماركسيستاستالينيسم را يكسان با فاشيسم مى

ی فلسفى شد كه در اين دوران به يک نفوذ قابل مالحظههای مكتب فرانكفورت نيز مى
" گرايى در ماركسيسم نقد مثبت"ی تأسيس مكتب فرانكفورت انگيزه.  يافته بودنددست

ها جهت انقالب اجتماعى و تشكيل سوسياليسم با به اين دليل كه تمامى تالش. بود
ها فاشيسم در ايتاليا و آلمان و استالينيسم در شوروی شكست مواجه شده و محصول آن

هادهای كارگری و اپوزيسيون را به كلى منهدم در حالى كه فاشيسم تمامى ن. بودند
ی مركزی گرفته تا سرباز نظام كرده بود، حزب كمونيست شوروی از اعضای كميته

ی انحراف از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به ی ارتش سرخ را به بهانهوظيفه
 به صورت ها بودند كهافزون بر اين، خشونت بى امان اين نظام. سپردی اعدام مىجوخه

ی در حالى كه فاشيسم برنامه. های كار اجباری رواج داشتندنسل كشى در اردوگاه
ترين كشتار ی سياسى خود كرده بود، انبوهانهدام قطعى يهوديان را تبديل به فلسفه

  .   ها در تاريخ بشريت در دوران حاكميت استالين در شوروی به وقوع پيوستكمونيست
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گرايى، تكامل خواستند كه از طريق نقد مثبتكتب فرانكفورت مىبنابراين فيلسوفان م
شناسى وقايع دوران شناسى و با رجوع به تحقيقات مدرن روانمفاهيم جديد جامعه

از جمله بايد از نقش پوالک، . ها شوندمعاصر را نقد كنند و مانع تكرار مجدد آن
 استفاده از مفاهيمى مانند هوركهايمر و آدورنو در مكتب فرانكفورت ياد كرد كه با

به نقد فاشيسم و استالينيسم " صنعت فرهنگ"و " خرد ابزاری"، "اولويت سياسى"
" حركت واقعى"به اين ترتيب، نقد ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از . پرداختند

در انگاری كه . بنا و اشكال ايدئولوژيک تقليل يافت ی بورژوايى به نقد روو كليت جامعه
ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد به كلى زدوده و های موجود تضادهای دروننظام

به بيان ديگر، تئورى . داری در شكل دولتى آن منطقى و جاودانى شده استسرمايه
انتقادی و انقالبى ماركس نزد پوالک، هوركهايمر و آدورنو تبديل به يک تئورى جهت 

و بى اعتباری فعاليت سياسى جهت تشكيل سوسياليسم ی كارگر تشريح انفعال طبقه
به اين .  مطرح بود١"هويت و هويت غير"جا موضوع بحث فلسفى به صورت اين. شد

سازد و جا به نظريات ماركس پايبند بودند، كه هستى آگاهى را مىها تا اينمعنى كه آن
داری  تأثير سرمايهافزودند كه كارگران تحتزمان به آن نيز مىاما هم. نه بر عكس

-ها از هستى مادیاند، با وجودی كه هويت طبقاتى آندولتى به يک هويت غير تن داده

به بيان ديگر، كارگران تحت تأثير ايدئولوژی قرار گرفته و در كمال . كندشان رشد مى
برای نمونه آدورنو ايدئولوژی را يک آگاهى از . اندآزادی به مديريت بورژوايى تن داده

  : گويدشمارد و در نقد آن مىجهان وارونه مى

  «.غلط است" ابژكتيو"ايدئولوژی بايد اثبات كند كه واقعيت ابژكتيو به صورت »

كند، ايدئولوژی از جهان وارونه يک آگاهى به ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ذاتى و ابژكتيو رونكند كه با وجود تضادهای دآورد و به سوژه چنان تلقين مىوجود مى

ی طبقاتى، انگاری كه تداوم نظم موجود به نفع خود وی است و انگاری كه روند جامعه
جا با يک پيداست كه ما اين. شودتاريخ نيز در راستای تحقق اهداف وی سپری مى

-داری را توضيح مىشكل تشريحى مواجه هستيم كه انفعال كارگران در نظام سرمايه

-يابد، زيرا نقد مثبتجا خاتمه نمى فلسفى مكتب فرانكفورت به ايناما موضوع. دهد

                                                 
١ Identität und Nichtidentität 
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گرايى به بيان ديگر، نقد مثبت. گيردگرايى نيز يک شكل ايدئولوژيک نيز به خود مى
انداز بافى و يک ديدگاه محتاط و بدبينانه نسبت به آينده و چشممنجر به ترويج منفى

وی . يابيمآدورنو مى" ديالكتيک منفى"كتاب را در شود كه ما مصداق آنرهايى بشر مى
جا ديگر با يک  ما اين١.كندداد مىقلم" گرا نقد منتقد مثبت"مضمون ديالكتيک منفى را 

گرايى ی كارگر مواجه نيستيم، زيرا نقد مثبتشكل تشريحى جهت توضيح انفعال طبقه
و خودش نيز منجر كند ی طبقاتى مستقيمًا دخل و تصرف مىجامعه" حركت واقعى"در 

گرايى به بيان ديگر، نقد مثبت. شودداری مىبه انفعالى سياسى در برابر نظام سرمايه
ی راديكال و انقالبى جهت گيرد، زيرا هر گونه انديشهيک شكل ايدئولوژيک به خود مى
  . كندتشكيل سوسياليسم را تخطئه مى

كتب فرانكفورت اهداف با در نظر داشتن شرايط سياسى موجود و نفوذ فلسفى م
-ی وی از يک سو، عبور از منفىانگيزه. شوندتحقيقاتى پوستون نيز به خوبى روشن مى

خواست كه با بافى رايج و ديدگاه بدبينانه نسبت به روند انباشت سرمايه بود و مى
بينانه از رهايى انسان و تشكيل سوسياليسم را  استناد به آثار ماركس يک تفسير خوش

ی عبور از آن دوگانى پوستون از سوی ديگر، انگيزه. ار عمومى عرضه كندبه افك
مكانيكى را داشت كه تحت تأثير مباحث انترناسيونال دوم تقابل غير ديالكتيكى 

پوستون از . كردآليسم، هستى با آگاهى و زيربنا با روبنا را توجيه مىماترياليسم با ايده
ها را مانند كند و عبور از نظريات آنى ياد مىهای سنتاين دسته به عنوان ماكسيست

  . شماردنظريات پوالک، آدورنو و هوركهايمر ضروری مى

كرد و شناسى عزيمت مىی فلسفى بايد ضرورتًا از شناختپيداست كه يک چنين برنامه
به نظر آدورنو محقق . آوردشناسى آدورنو روی مىاز اين بابت، پوستون به نقد شناخت

ی شناخت بايد به كلى از جامعه مجزا شود، زيرا به گمان وی تعميق ک مقولهبرای در
به اين صورت كه . ی شناسا از معذورات اجتماعى استشناخت مشروط به رهايى سوژه

كند و مانعى در فعاليت سياسى محقق را در قيد و بندهای حزبى و سنديكايى درگير مى

                                                 
١ Vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, in: Gesammelte Schriften Band 
٦, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff., Frankfurt am Main, und 

در " ى تاريخى سوژه"نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و  ـ سيسم و سنتمارك): ٢٠٠٣(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٦٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد ششم، صفحهتئورى انتقادى
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آورد ورنو در اين ارتباط از پادشاه نمونه مىآد. سازدبرابر پژوهش و بيان واقعيت مى
-كه هر چه از جامعه مجزاتر شود، به همان اندازه نيز بيشتر نقش اسطوره به خود مى

پيداست كه يک چنين ادعائى به كلى بى . راندتر حكم مىگيرد و بر جامعه مسلط
ه به اين دليل ك. شودشناسى نيز محسوب نمىاساس است و مصداق عمق شناخت

رانى كند كه حفظ منافع تواند بدون چون و چرا بر جامعه حكمپادشاه تنها زمانى مى
به غير از اين پادشاه با . ملى، توازن قوای سياسى و عرف اجتماعى را نيز در نظر بگيرد

ی تحقيق البته اين معادله در مورد محقق و ابژه. شودقيام ملت و سرنگونى مواجه مى
وی متخصص . تواند مدعى گسست قاطع از جامعه شودرنو نمىنيز صادق است و آدو

نوشت، در صدا و داد، كتاب مىموسيقى كالسيک بود، در فرانكفورت فلسفه درس مى
ها، تبار يهودی افزون بر اين. گرفتپرداخت و حقوق دولتى نيز مىسيما به مناظره مى

ی  را به تاريخ و جامعهكشى در دوران فاشيسم ویی نسلوی بود كه به دليل فاجعه
توان بدون در فعاليت فلسفى وی را نيز نمى. دادآلمان به صورت ناگسستنى پيوند مى

ی استقرار فاشيسم آدورنو در آستانه. نظر داشتن اين تاريخ مخصوص به درستى فهميد
جا با همكاری هوركهايمر اقدام به تأسيس يک از آلمان به آمريكا گريخت و در آن

وی پس از شكست آلمان نازی در جنگ جهانى . هت ترويج تئوری انتقادی كردنهاد ج
دوم به فرانكفورت بازگشت و فعاليت فلسفى خود را با اين انگيزه ادامه داد كه از تكرار 

سازد، گونه كه ماركس به درستى برجسته مىهمان. يک هولوكاست ديگر ممانعت كند
 معنى كه انسان نه تنها از طريق درک و زبان به اين. انسان علت و معلول جامعه است

را از طريق شود، بلكه آنماند و محصول آن محسوب مىروزمره با جامعه در ارتباط مى
تواند مدعى گسست قاطع بنابراين آدورنو نمى. آوردفعاليت آگاه خود نيز به وجود مى

  :  شمارددود مىشناسى وی را مراز جامعه باشد و پوستون نيز به شرح زير شناخت

خواهد كه مانند تئورى ماركس جامعه را نقد و از ساختار اجتماعى  اگر يک تئورى مى»
تواند ضمنى و نه عريان از يک نقطه نظرى  انسان عزيمت كند و هماهنگ بماند، نه مى

آن بايد خود . اش مستقر شده است آغاز كند كه ادعا دارد كه خارج از روابط اجتماعى
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در اين . ى اين طرح قرار دارد ب بيشتر موضوعى درک كند كه در عرصهرا به مرات
  ١«.ذاتى جامعه است صورت آن نقد درون

كند، پوستون نه تنها جدايى محقق از روابط ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
بيند ذاتى را نيز در اين مىشمارد، بلكه شرط نقد دروناجتماعى را غير قابل قبول مى

شود جا بالفاصله پرسش طرح مىاين. ه محقق خود را علت و معلول جامعه بشماردك
شناسى ذاتى يكى از ابعاد روش شناختذاتى چگونه است؟ نقد درونكه روش نقد درون

كند،  ى بورژوايى عزيمت مى های جامعهبه اين صورت كه نقد از فرضيه. ماركس است
پردازان نظام  كشد، نظريه سى ماترياليستى مىشناها را به بند نقد جامعهمبانى آن

هاى  دهد و سرانجام افقها قرار مىهای خود آندارى را در برابر عواقب فرضيه سرمايه
  . گشايدنوينى را براى تشكيل يک نظم نوين مى

به اين صورت . ماركس بيابيم" سرمايه"توانيم به خوبى در كتاب ما اين روش نقد را مى
شود كه از طريق استقرار قوانين بازار مدعى مى" هارفاه ملت"ت در كتاب كه آدام اسمي

ماركس اما در . آزاد، جامعه يک شكل خردمند و در نتيجه ابدی به خود گرفته است
به صورت انبوهى از " هارفاه ملت"كند كه بر اين نكته تأكيد مى" سرمايه"پيشگفتار 

ن رو، وی نيز از نقد كاال، يعنى از نقد سلول شود و از ايكاالها در بازار مشاهده مى
وی سپس با پيروی از متد ديالكتيكى به خصوص خود . كندی بورژوايى آغاز مىجامعه

كه البته با شكل هگلى آن كامًال متفاوت است، سرمايه را در حركت واقعى خودش 
ل جمعى از داری مدرن را با تكامدنبال كرده و تمامى جوانب توليد و توزيع سرمايه

نامد، در يک تئوری كلى مى" اشكال موجود فونكسيونال"ها را های مشخص كه آنمقوله
ی های اقتصادی، مقولهبه انواع بحران" سرمايه"سرانجام كتاب . دهدو مجرد بازتاب مى

جا با نقد آن خردمندی و ابديت ما اين. رسدنفى نفى و تشكيل قلمرو آزادی مى
به اين صورت كه . ها شده بودشويم كه آدام اسميت مدعى آن مىداری مواجهسرمايه

داری مدرن پيروی و كامًال های انفرادی از قوانين طبيعى سرمايهی سرمايهالبته همه
ی انفرادی منجر به بى جا كه خردمندی سرمايهاما از آن. كنندخردمندانه عمل مى

آيند های اقتصادی به وجود مىرانشود، در نتيجه بحداری مىخردی كل نظام سرمايه

                                                 
١ Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit … ebd., S. ١٤٥f. 
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گونه از اين بابت، همان. شودی بورژوايى با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه مىو جامعه
ذاتى ماركس كند، نقد درونكه پوستون هم با استناد به ماركس به درستى تأكيد مى

  .كننده استنفى

را ی نيست، زيرا وجود آنداربنابراين ماركس اصوًال به فكر منطقى كردن نظام سرمايه
ها، يعنى انتقاد گونه روشما با اين. شمارددر تضاد با طبيعت انسان آزاد و آگاه مى

در حالى كه . شويمداری نزد بلشويسم و سوسيال دموكراسى آشنا مىمثبت به سرمايه
در پى " اقتصاد با برنامه"بلشويسم از طريق شكل دولتى سرمايه و با استفاده از 

ريت منطقى قانون ارزش و كار مزدی است، همين اهداف را سوسيال دموكراسى از مدي
ما با روش انتقاد مثبت به . كندی خصوصى و اقتصاد بازار آزاد دنبال مىطريق سرمايه

به اين صورت كه برخى نظام . داری در ميان ايرانيان نيز به وفور مواجه هستيمسرمايه
نامند و به عنوان دار را كارآفرين مىخوانند، سرمايهف مىداری ايران را نامتعارسرمايه
برخى ديگر فرماسيون اجتماعى ايران . شمارنديافته قابل احترام مىی شخصيتسرمايه

خواهان تعميق و " جنبش اصالحات"كنند و در پيروی از را منسوب به فئوداليسم مى
  . شوندداری در كشور مىگستردگى مناسبات سرمايه

داری به نظر پوستون اين است كه ل اين برخوردهای غير ماركسى به نظام سرمايهدلي
ی توزيع و شكل مالكيت هستند و از اين بابت های مذكور تنها معطوف به حوزهجريان

انگاری كه . نگرندی كار مزدی به صورت يک اصل فراتاريخى و جهانشمول مىبه مقوله
ک شكل ابدی دارد و حسن ختام تاريخ و فرجام توليد و توزيع از طريق كار مزدی ي

شود، در حالى كه برای ماركس شكل كااليى نيروی كار تنها زيست بشری محسوب مى
ی تاريخى است كه ماركس به شرح زير داری و فقط يک مقولهمختص به نظام سرمايه

  : كندبر آن تأكيد مى" سرمايه"در 

ارزش هم زمان روند  بلكه ،كارروند تنها نه ه كتا آن جايى دارى  توليد سرمايهی همه»
ر  بلكه ب،كارگر شرايط كارنه است كه وجه مشترک  داراى اين باشد، مىافزايى سرمايه
پس از همراهى ماشينيسم ولى . دهدرا مورد استفاده قرار مىكارگر كار، عكس شرايط 

 عوض كردن آن در از طريق. يابدلموس مىواقعيت م] هانقش[ى واژگونكه اين ] است[
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ه  ب]يعنى [سرمايه،، ابزار كار در روند كار در برابر خود كارگر به صورت اتوماتيک 
  ١«.مكدىرا مو آنمسلط شده  كار یآيد كه بر نيروى زندهى در میا صورت كار مرده

ی كار كند، شكل كااليى نيروی كار و سلطهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
را ) كارگر(داری است كه جايگاه سوژه بر كار زنده تنها مختص به نظام سرمايهمرده را 
جا تنها با يک شكل به خصوص از بنابراين ما اين. كندواژگون مى) ابزار توليد(با ابژه 

توليد و توزيع ثروت اجتماعى مواجه هستيم كه يک آغازی داشته و عاقبت آن هم 
ی كار به بيان ديگر، ماركس مقوله. برد طبقاتى داردبستگى به پراكسيس مولد و نتايج ن

شمارد و از همين منظر است كه پوستون به درستى تأكيد مزدی را يک اصل ابدی نمى
گونه تغيير ماهوی در كند كه با تغيير شكل مالكيت خصوصى به نوع دولتى آن هيچمى

ها و ها، سوسيال دموكراتبنابراين پوستون بلشويک. آيدداری به وجود نمىنظام سرمايه
را با " ماركسيسم سنتى"ی خواند و مقولههای سنتى مىها را ماركسيستسنديكاليست

به اين صورت كه ماركسيست سنتى از يک سو، معطوف به . كنددو شاخص معين مى
- ی توزيع است و از سوی ديگر، شكل كااليى نيروی كار را فراتاريخى و ابدی مىحوزه

شويم كه تحت تأثير آثار انگلس مواجه مى" ماركسيسم"جا با يک نوع از ينما ا. شمارد
را های انترناسيونال دوم به وجود آمده و تمامى اشكال ايرانى آنمتأخر و از درون بحث

چنين ايسم، فدائيسم، تروتسكيسم، مائوئيسم، كمونيسم كارگری و همبه صورت توده
  .  گيردسوسياليستى را در بر مىهای راه كارگری و اتحادهای سازمان

ايران " اپوزيسيون چپ"كند، بخش اعظم ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
برای نمونه ماركس در . ماركس به كلى بيگانه است" نقد اقتصاد سياسى"اصوًال با 

 دوران ساده. دهددوران ساده را از دوران كارمزدی با سرمايه تميز مى" سرمايه"كتاب 
جا شود، زيرا در آنی تحقق آزادی، برابری و انصاف محسوب مىبرای وی حوزه

. كنندها ظاهرًا آزاد و آگاه هستند و كاالهای خود را به صورت برابرها مبادله مىانسان
ی دوران كار مزدی با سرمايه است كه كارگران از طريق كار در حالى كه در حوزه

جا با استثمار نيروی كار و نفى ما اين. شوند مىاضافى پرداخت نشده، سلب مالكيت

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, 
Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٤٤٦ 
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مالكيت انفرادی كارگران مواجه هستيم كه البته قانون آن پشت سر نيروهای مولد 
ی ی آگاه و سرمايهدار به صورت سوژهبه اين ترتيب، سرمايه. گرددمتحقق مى

مالكيت را به شكل يافته مالكيت انفرادی كارگران را مصادره كرده و آنشخصيت
ی توزيع جهت بنابراين تمركز فعاليت سياسى بر حوزه. آوردخصوصى خود در مى

-كند و از آنی توليد را حل نمىی ثروت اجتماعى مشكل تضاد در حوزهتقسيم عادالنه

ماند، در با كار مزدی پابرجا مى) خصوصى، دولتى(ذاتى ميان سرمايه جا كه تضاد درون
  . كندنيز خود را در اشكال نوينى بازسازی مىداری نتيجه نظام سرمايه

ی توزيع مواجه ی توليد با حوزه منتها ما نزد پوستون با يک تمايز مكانيكى ميان حوزه
جا ی توزيع تنها مختص به بازسازی نيروی كار است و در آنانگاری كه حوزه. شويممى

 نيست كه محصوالت اما از منظر تئوری ارزش اصوًال مهم. گيردتوليد صورت نمى
برای ماركس تنها آن نيروی كار مولد . نيروی كار مادی، خدماتى و يا هنری باشند

بنابراين از منظر قانون ارزش بازسازی . كندشود كه سرمايه توليد مىمحسوب مى
به اين صورت كه كاالی . نيروی كار و جامعه اصوًال بدون توليد غير قابل تصور است

.  در كارخانه بايد حمل و نقل، بسته بندی، انبار داری و فروخته شودمادی پس از توليد
ی نقليه، بهداشت، زمان كارگری كه در روند توليد سهيم است، نياز به وسيلههم

ها از در حالى كه در تمامى اين حوزه. آموزش، امنيت، خدمات اجتماعى و تفريح دارد
گيرد، اما پوستون برای نيز صورت مىشود و استثمار طريق كار مزدی كاال توليد مى

كاالهای خدماتى و هنری كه غير مادی اما محسوس و ضروری هستند، اعتبار چندانى 
زمان كار اجتماعًا "گيرد كه برای اين نمونه از كاالها هم وی در نظر نمى. شودقائل نمى

ى دارند و ها موضوع جامعه است و در بازار متقاضشود، هم توليد آنمصرف مى" الزم
  .   شوندهم منجر به ارزش افزايى سرمايه مى

ی عظيم از ی بازسازی جامعه و نيروی كار با يک مجموعهبه بيان ديگر، ما در حوزه
كنند و با وجود تضادهای كارگران مواجه هستيم كه از طريق كار مزدی امرار معاش مى

منتها . دهندداری تن مىايهذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد به نظام سرمدرون
در هويت غير ) كارگری(پوستون بر خالف آدورنو اين واقعيت را با ادغام هويت 

كه افراد تحت داند هايى مىرا ناشى از تصميمكند، بلكه آنتشريح نمى) بورژوايى(
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ها كه قادر به ارزيابى عواقب آنبدون اينالبته  كنند، دارى اتخاذ مى حاكميت سرمايه
-روبرو مى" ازخودبيگانگى"ی جا با يک درک انترسوبژكتيو از مقولهما اين. وده باشندب

   :دهدبه شرح زير توضيح مىپوستون را شويم كه مضمون آن

از ...) (شود كه يک تئورى  در مناسبت ميان سطوح تحليلى از ارزش و نرخ ممكن مى»
مره مستدل  نش و يا تفكر روزهاى عميق اجتماعى و از ك ى ساختار جانبه ساختمان دو

) يعنى(ها،  ها و تفكر ى اين كنش اين روند از طريق اشكال ظاهرى رابطه. گردد
مره در اشكال علنى اين  كنش و تفكر روز. شود هاى عميق سازنده، وساطت مى ساختار
يک چنين تئورى سعى . كنند سازى مى اند و خود را دوباره باز هاى عميق بنا شده ساختار

ى افراد  دارى به وسيله سرمايه" ى قوانين محركه"كند كه توضيح دهد كه چگونه  مى
ها  سازند، با وجودى كه افراد موجوديت آن شوند و چگونه خود را متحقق مى ساخته مى

   ١«.را انتظار ندارند

ها و از كند، پوستون با رجوع به آگاهى انسانی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
داری را دارد، هم  بررسى انترسوبژكتيو هم توان تئوريک درک تداوم نظام سرمايهطريق

آن دوگانگى مكانيكى كه ما نزد ماركسيسم سنتى به صورت تقابل غير ديالكتيكى 
كند و هم يک آلترناتيو در برابر تشريح آدورنو قرار شناسيم، رد مىهستى با آگاهى مى

آگاهى و با در نظر داشتن عواقب فعاليت خود به نظام ها با نزد آدورنو انسان. دهدمى
- اند، در حالى كه نزد پوستون فعاليت آگاه انساناند و منفعل شدهداری تن دادهسرمايه

به بيان ديگر، ما نزد پوستون با . ها انتظارشان را نداردآورد كه آنها عواقبى به بار مى
كه ابژه با به اين معنى . شويمروبرو مىداری ذاتى جهت نفى سرمايهيک پتانسيل درون

-در برابر يکبا وجودی كه و در تضاداند  ماهيتًاسوژه، جسم با روح و ماهيت با شكل 

  ٢.شوند  وساطت مى از طريق اشكال مدرن جامعه اما اند، ديگر تأسيس شده

دارى را ناشى از وجود  ى مدرن سرمايه تحوالت جامعهتداوم و بنابراين پوستون 
ى مدنى متشكل   ديگرى از دولت و جامعهحسطيک كه در شمارد مىهايى  فقتوا
را تضمن ی موجود نظم ازخودبيگانهتدام حاكميت بورژوايى و از اين طريق، و  دنشو مى
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به اين صورت كه . يابدی خود را ظاهرًا نزد ماركس مى وی مصداق نظريه.دنسازمى
در حالى كه . دهدى نسبى تميز مىماركس ميان ارزش اضافى مطلق و ارزش اضاف

آيد، توليد ارزش اضافى  ى كار به وجود مى ارزش اضافى مطلق از طريق افزايش روزانه
ى ثابت و كار مزد  آورى نزد ماركس سرمايه فن. آورى دارد نسبى بستگى به تكامل فن

" سهگروندري"پوستون اما با رجوع به كتاب . شودى متغير محسوب مى كارگران سرمايه
) آورى فن(ى ثابت  در حالى كه سرمايه. گذاردتفاوت مى" ارزش"و " ثروت مادى"ميان 

در . شود منجر به توليد ارزش مى) كار مزدی(ى متغير  مولد ثروت مادى است، سرمايه
شويم كه يكى ثروت مادى اين حالت ما با دو وجه متفاوت از ثروت اجتماعى مواجه مى

  و ديگرى ارزش است،

به اين صورت كه . شويمجا با يک تفسير غير ماركسى از پوستون مواجه مىنما اي
گيرد كه طبيعت و كار ی گوتا در نظر مىو در نقد برنامه" سرمايه"ماركس در كتاب 

آوری بدون دخالت نيروی چنين فناما خود طبيعت و هم. منشأ ثروت اجتماعى هستند
به خصوص به اين دليل كه . وجود بياورندكار قادر نيستند كه ثروت اجتماعى را به 

ماركس از . ها هستندآوری خودشان محصول كار و فعاليت آگاه انسانطبيعت و فن
-آوری به عنوان كار مرده سخن مىو از فن" يافتهطبيعت موضوعيت"طبيعت به عنوان 

نيروی كار آوری نيز مانند طبيعت تنها منجر به افزايش بارآوری به بيان ديگر، فن. راند
و در رابطه با تغيير شكل ارزش " سرمايه"ما مصداق اين موضوع را در كتاب . شودمى

زمان كار " كاال بستگى به ارزشمقدار به اين صورت كه . يابيم كاال مىقيمتبه پول و 
-يک تحول ايدهتنها اما تحول ارزش به قيمت كاال  ،را داردآنتوليد برای " اجتماعًا الزم

شويم و با استناد به آن است مواجه مى" گينميان"جا با نقش مفهوم ما اين ١.آل است
-سخن مىخصوص ه كاالی بيک برای توليد " اجتماعًا الزمكار زمان "كه ماركس از 

ى  نسبت سرمايه(، ترى از سرمايه اى كه با تركيب ارگانيک باال كارخانهآن يعنى . راند
ه تری برای توليد اين كاالی بزمان كوتاه به كند، توليد مى) متغيری به سرمايهثابت 

العاده و يا سود  ارزش اضافى فوقنيز به نياز دارد و بنا بر قانون ارزش خصوص 
ى عقب افتاده به  انتقال ارزش از كارخانهجا تنها با ما اين. يابددست مىالعاده  فوق
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ارزش  شدن ناپديدجر به منآورى  فنمواجه هستيم كه البته تعميم ى پيشرفته  كارخانه
چون گذشته در اين ارتباط نيروى كار همپيداست كه . شودمىالعاده  اضافى فوق

چنين طبيعت هم به تنهايى و آوری و همو فن ماند ى توليد ارزش باقى مى سرچشمه
را به شرح زير نزد  كه ما مصداق آنشوندبدون دخالت نيروی كار، مولد محسوب نمى

  :ميابيماركس مى

 توليد، ارزش اجتماعى محصول ماشينى یدر همان رشتهآالت با عموميت يافتن ماشين»
كه سازد  خود را معتبر مىقانونىآن گاه كند و آنىتا حد ارزش انفرادى آن تنزل م

 كرده است، هاى كار نيرودار جايگزين آالتى كه سرمايهماشيناز  ارزش، اضافه طبق آن
دار   كه سرمايه]گيردىسرچشمه م[هاى كارى  عكس از آن نيرو ربلكه ب، شودىناشى نم

 من -داند كه هر ملتى  هر كودكى مى»١«.گرفته استكار ه براى استفاده از ماشين ب
شود، اگر كه كار را   سقط مى-  بلكه براى چندين هفته ،خواهم بگويم براى يک سال نمى

هاى متفاوت عمومى  كه با نيازداند كه انبوه توليدات  چنين مىاو هم. متوقف كند
قوانين  (...) .متناسب هستند، انبوه مخصوص كمى از كار كلى اجتماعى را انتظار دارند

تواند در اوضاع  آن چيزى كه خود را مى. توانند برانداخته شوند طبيعى اصوًال نمى
متفاوت تاريخى تغيير دهد، فقط شكل است كه در آن همان قوانين خود را متحقق 

  ٢«.كنند مى

كند، برای ماركس اصوًال اهميتى ندارد جا مالحظه مىی نقاد اينگونه كه خوانندههمان
ٍ ثروت مادی، ثروت اجتماعى دولتى سخن مالكيت مالكيت خصوصى و يا ، كه ما از

محصول ماهيتًا ثروت ها تنها اشكال متنوع ثروت هستند، در حالى كه رانيم، زيرا اينب
بنابراين طبيعت و . ارزش انباشت شده است و هاعاليت آگاه انسانكار، يعنى محصول ف

تنها بر بارآوری نيروی كار  و شوندمنجر به تغيير شكل توليد ثروت مىفقط آوری فن
  .گذارنداثر مى
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است كه تمايز ميان ثروت مادی از " گروندريسه"البته پوستون فقط با استناد به كتاب 
و نه در " سرمايه"الى كه ما يک چنين تمايزی را نه در كند، در حارزش را توجيه مى

جا طرح اين اين. يابيمها نقد اقتصاد سياسى است، مىآثار ديگر ماركس كه موضوع آن
ی را يک طرح اوليه و خام برای ادامه" گروندريسه"موضوع ضروری است كه ماركس 

با تمامى اين . ز منتشر نكردرا به همين دليل نيشمرد و به احتمال زياد آنتحقيقاتش مى
دارى زمانى كامًال منطقى و وارد دوران  شود كه نظام سرمايهوجود، پوستون مدعى مى

آورى نوين  مدرن شده است كه توليد ارزش اضافى نسبى كه آن هم فقط از طريق فن
به اين ترتيب، مقدار توليد ثروت مادى . شود، بر روند توليد مسلط شده باشدممكن مى

از اين پس، سرمايه با يک . يابدبت به مقدار توليد ارزش همواره افزايش بيشتری مىنس
نامد و نقش  مى" خودارزش افزايى ارزش"را شود كه ماركس آنمنطق خودكار فعال مى

ی خودكار و به شرح زير داری به صورت يک سوژهرا در روند مدرن توليد سرمايهآن
  :دهدتوضيح مى" سرمايه"در 

 زيرا ارزش ،استی به لحاظ نفس خود مقصود (...) سرمايهه صورت دش پول بگر»
پس حركت . پذيردانجام مى ، تجديد يافته ارزش فقط در درون اين حركت دائمًايىافزا

-ىدار م  سرمايه،اين حركته عنوان حامل آگاه پول بصاحب . سرمايه نامحدود است
بازگشت مبدأ حركت و نقطه ی نقطهوی  جيب ،بهتربه مراتب يا و شخصيت وى . شود

سوبژكتيو ى ارزش، هدف ي ارزش افزا]يعنى[ابژكتيو اين گردش ـ ى امحتو. پول است
وى ی فعاليت محركهتملک روزافزون ثروت مجرد تنها كه  ىو تا هنگاموی است 

دارای يافته و كند كه شخصيت اى عمل مى دار يا سرمايه سرمايهه صورت وى باست، 
   ١«.گاهى استآاراده و 

منطق سرمايه جا اينماركس كند، موضوع نقد ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شرايط موجوديت خصوص به روابط اجتماعى و ی خودكار  به صورت سوژهاست كه
اين روابط و مناسبات  و تحكيم قق پيداست كه تح.آوردبه وجود مىنيز خود را 
كارمندان  و دن ندارورژوازىبه موجوديت بنيازی  الزامًا و مسلط اجتماعى محسوس

در روند توليد مدرن دار را سرمايه، نقش توانندمىنيز رتبه عالىعامالن دولتى و يا مدير
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تنها " خودارزش افزايى ارزش"ی اصلى مسئله بنابراين .به عهده بگيرندداری سرمايه
به اين صورت كه ارزش . موجوديت كار مزدی، يعنى شكل كااليى نيروی كار است

و ارزش افزايى سرمايه توليد ارزش ، مبادله نيروی كار، كارمزد و ارزش مصرف آن
نزد ماركس . به همين منوال، سرمايه نيز مانند كاال يک سرشت دوگانه دارد. است
ی سرمايه، ارزش مبادله و هدايت توليد از مواد خام تا كاال، ارزش مصرف سرمايه بهره

است كه اين مسئله را به شرح زير " سرمايه" و پوستون با استناد به ١دشومحسوب مى
  :گيردپى مى

عد گيرى از ماركس سرمايه نيز مانند كاال يک سرشت دوگانه دارد، هم يک ُبدر پى»
عد عنصرى جامعه عد مشخص يا ُبو هم يک بُِ) ارزش افزايى ارزش يعنى، خود(مجرد 

ى هر  سرمايه شكل ازخودبيگانه).  فعاليت مولدسرشت اجتماعى كار به صورتيعنى، (
 مطلق دارى است كه خود را در برابر افراد به صورت عد از كار اجتماعى در سرمايهدو ُب

  ٢«.كند ى ديگر داير مى يک بيگانهو 

 از  تفسير پوستون سرمايهربنا ب كند،مىجا مالحظه ی نقاد اينخوانندهگونه كه همان
 و از سوی )عد مجردبُ(را دنبال " ارزش افزايى ارزش"مند  به صورت هدفيک سو، 

سرمايه جا كه  از آن).عد مشخصبُ(كند فعاليت مولد جامعه را مديريت مىديگر، 
، در نتيجه پوستون كندمستقل عمل مى ظاهرًا اعتنا است وبىى نسبت به كار اجتماع

علت وی منتها . اندخومىيک شكل ازخودبيگانه داری را روش توليد مدرن سرمايه
- های ناآگاه انسانتأثيرات ايدئولوژيک و يا تصميم را در ازخودبيگانه مناسبات حاكميت

ها از اين شوند و آندانند كه استثمار مىانگاری كه كارگران نمى. كندجستجو نمىها 
- موضوع به كلى بى خبر هستند كه سرمايه منجر به جنگ و نابودی محيط زيست مى

  است"زمان مجرد"ی ازخودبيگانه، مقوله مناسبات نظر پوستون دليل حاكميتبه . شود
به اين . فهميمرا به مراتب بهتر مىمضمون آن" سرمايه"كه ما با رجوع به كتاب 

كار مشخص آن مقدار . دهدصورت كه ماركس كار مشخص را از كار مجرد تميز مى
-استفاده مى) ارزش مصرف(ص از زمان كار است كه براى توليد يک محصول به خصو
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آن زمانى است كه " ميانگين"و تنها " زمان كار اجتماعًا الزم"كار مجرد مقدار . شود
جا دوباره با يک تفسير ديگر ما اين. شود استفاده مى) ارزش مبادله(براى توليد يک كاال 
و " زمان مشخص"های به اين صورت كه وی ميان مقوله. شويماز پوستون روبرو مى

 است كه مختص ١"متغير وابسته"زمان مشخص، يک  .گذارد تفاوت مى" زمان مجرد"
. شودهای متمادی طبيعى مىهاى تاريخى و گذشت فصل به وقايع به خصوص، دوران

 است كه كامًال مستقل و متداوم سپری ٢"متغير غير وابسته"در برابر زمان مجرد يک 
آيد و نه بستگى به وقايع به خصوص ىيعنى نه تنوعى در آن به وجود م. شودمى

واحد زمان مجرد مشابه است كه البته به صورت ساعت، دقيقه و ثانيه . تاريخى دارد
به گمان پوستون اين واحد . آورديک فضاى مستقل از وقايع اجتماعى را به وجود مى

د و  ميالدى به بعد، يعنى پس از اختراع ساعت مكانيكى به وجود آم١٧زمانى از قرن 
به اين ترتيب، . داری شدسپس تبديل به معيار توفيق اقتصادى در نظام مدرن سرمايه

زمان مجرد شكل كاال به خود گرفت و واحد پول معيار سنجش آن در جوامع مدرن 
ی فنى را مد نظر ندارد، زيرا به نظر جا فقط يک مسئلهالبته پوستون اين. صنعتى شد

 كه وی به شرح زير ٣ضوع فرهنگى نيز شده استوی، زمان مجرد تبديل به يک مو
  :دهدرا توضيح مىمضمون آن

دارى ثروت و مناسبات اجتماعى ساخته  است كه از آن در سرمايهگوهری زمان كار »
ها از طريق كار  آن بر يک شكل از زيست اجتماعى قرار دارد كه در آن انسان. اند شده

هايى  دستور. ارى كنندپاسد اين حاكميت شوند و مجبور هستند، از خودشان محكوم مى
آورى و يک  يک رشد سريع از تكامل فن(...) شوند  كه در اين شكل اجتماعى موجه مى

ها هم البته ضرورت مصرف  آن. كنند دائمى را تحميل مى" ى توسعه"طرح ضرورى از 
انباشت آورى و  ى تكامل فن مستقيم كار انسانى در روند توليد را بدون توجه به درجه

هاى مخصوص تاريخى  گيرى از ماركس اين دستوردر پى. كنند ثروت مادى جاودانى مى
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٢ Unabhängige Variable 

-يابيم كه گفته مى برای نمونه ما اين نقش فرهنگى كه مد نظر پوستون است، به خوبى در زبان آلمانى مى ٣
  "زمان پول است:"شود

Zeit ist Geld 
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" عنصر"اش به صورت فعاليت مولد و  دليل قاطعى هستند كه كار در سرشت دوگانه
  ١«.سازد مى دارى را خصوص، هويت سرمايهماجتماعى، تاريخى و 

را نيز متكامل " زمان تاريخى"ی لهبه اين ترتيب، پوستون با استناد به زمان مجرد، مقو
آوری و در روند تاريخ، زمان مجرد همواره نسبت به اين صورت كه با رشد فن. كندمى

گردد و پيداست كه قيمت آن نيز پياپى افزايش  تر از گذشته مىبه توان توليدى متراكم
 ٨ت  سال پيش در مد٥٠ی خودرو سازی در براى نمونه اگر يک كارخانه. يابدمى

كرد، اما آن در حال حاضر قادر است كه با استفاده از  عدد خودرو توليد مى١٠ساعت 
به .  عدد خودرو با كيفيت به مراتب باالتر توليد كند٥٠آوری نوين در همين مدت فن

ی توليد سخن جا از زمان مجرد به صورت يک سطح از حوزهاين ترتيب، پوستون اين
آوری نوين به اره ثروت مادی بيشتری را از طريق فنراند كه از يک طرف، همومى

آورد و از طرف ديگر، به صورت يک منطق بر جامعه حاكم و منجر به يک وجود مى
وی سپس از بروز دو . شودداری مىتوافق اجتماعى جهت تداوم نظام مدرن سرمايه

ها آنمسبب صنعتى ى جوامع مدرن ديالكتيكحركت كه  گويدسخن مى" آناكرونيسم"
. شويممواجه نمى" آنتاگونيسم"ما نزد پوستون ديگر با مفهوم كالسيک بنابراين . شودمى

-ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد در نظام مدرن سرمايهانگاری كه تضادهای درون

زمان (ساختار ازخودبيگانه های موجود نيز از طريق اند و ناهماهنگىداری تعديل يافته
   ٢.كنندموجه مىحاكميت سرمايه را  شده و وساطت) مجرد

به . آيداول ناهماهنگى ميان سرمايه و كار است كه در روند زمان تاريخى به وجود مى
يک متغير وابسته از كليت يک جامعه است " زمان كار اجتماعًا الزم"اين صورت كه 

و مناسبات ى تقسيم كار اجتماعى  آورى، به درجه كه مقدار آن بستگى به تكامل فن
اما زمان مجرد از نظر فعاليت فردى يک متغير مستقل است كه پا بر . كلى توليد دارد

كند كه اين جا پوستون ادعا مىاين. شود ماند، زيرا خواهى نخواهى سپرى مى جا مى
متغير مستقل، يعنى سپرى شدن زمان مجرد منجر به تشكيل يک حاكميت مجرد نيز 

آورد و هم روند  هاى ساختارى را به وجود مى ذاتى تشكل شود كه هم منطق درون مى
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ازخودبيگانگى به . كند كه البته محصول آن ازخودبيگانگى است جامعه را معين مى
در . كند ى كار ميان سرمايه و كار مزدى بروز مى صورت نزاع پيرامون تعيين روزانه
ای رساندن آن به حداقل را مد نظر دارد، كارگران برحالى كه سرمايه تحقق حداكثر آن

های طبقاتى به كرات و به صورت گونه كشمكشپيداست كه ما با اين. كنندمبارزه مى
شويم و پوستون نيز برای فعاليت سنديكايى در پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه مى

  .   ی كافى شواهد تجربى داردی خود به اندازهمصداق نظريه

با " زمان كار اجتماعًا الزم"يه، يعنى از تناقض دومين ناهماهنگى از بطن خود سرما
به اين دليل كه هدف سرمايه از . كندرشد مى" زمان كار زائد"يا " زمان كار غير الزم"

ترين زمان است كه در كوتاه" زمان كار اجتماعًا الزم"يک طرف، دسترسى به حداقل 
خواهد از طرف ديگر، مىاما سرمايه . ممكنه يک كاال را توليد و به بازار عرضه كند

اين ناهماهنگى منجر به ايجاد زمان كار زائد . ى كار را به حداكثر آن برساند روزانه
جا بر ماركس اين. كندمستدل مى" سرمايه"را با استناد به شود كه البته پوستون آن مى

هاى مولد را به صورت  گذارد كه سرمايه تمايل دارد كه نيرواين تناقض انگشت مى
تواند تحمل  ى تمام و كمال آن را نمى غير قابل تصور توسعه دهد، در حالى كه توسعه

ی كافى شواهد پيداست كه پوستون برای مصداق اين ناهماهنگى نيز به اندازه. كند
 ميليارد يورو جهت مديريت و ٣٥٠برای نمونه دولت آلمان ساليانه حدود . تجربى دارد

  . كندمىهزينه " زمان كار زائد"كنترل 

سپس پوستون با استناد به اين دو ناهماهنگى كه البته از طريق خود سرمايه به وجود 
دارى از ذات درونى خود امكان نفى خويش را نيز به  شود كه سرمايه آيند، مدعى مى مى

اول به اين دليل . اما اين امكان نفى به دو دليل فقط يک شانس است. آورد وجود مى
ماند، در حالى كه با  ى توليد ارزش باقى مى ون گذشته سرچشمهكه كار مزدى هم چ

آورى و افزايش مقدار ثروت مادى نسبت به ارزش، سرمايه همواره از كار  تكامل فن
خواهد كه در نظام با وجود اين تناقض هر كه مى. شود مزدی بى نيازتر از گذشته مى

ی دهد، زيرا كار مزدى يک رابطهداری زنده بماند، بايد به كار مزدی تن مدرن سرمايه
ی طبقاتى را نيز كند، بلكه هويت جامعهاجتماعى است كه نه تنها كارگران را منظبط مى

تاريخى و ضرورى به  از اين منظر، كار مزدى به صورت يک نظم طبيعى، فرا. سازدمى
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دليل . دكندارى را نيز توجيه مى رود كه البته ايدئولوژى نظام مدرن سرمايهشمار مى
هاى ساختارى آن  داری، بحران نهادذاتى سرمايهدوم پوستون برای امكان نفى درون

ها، احزاب و سنديكاهای ها در سازمانبه اين عبارت كه شركت و فعاليت انسان. هستند
. ها را ندارندگردد كه فعاالن اجتماعى و سياسى انتظار آن كارگری منجر به عواقبى مى

رسى دارد كه ی كافى به شواهد تجربى دستجا نيز به اندازهن اينپيداست كه پوستو
برای نمونه ما آثار اين سرخوردگى را به كرات نزد فعاالن . ی خود را اثبات كندنظريه

چنين بايد از يأس مردم جهت شركت در انتخابات هم. يابيمسياسى و صنفى قديمى مى
يک نظم تشكيل ها از  به تصور انسانكه به نظر پوستون به شرح زير منجرياد كرد 

  :رددگ مىنوين 

دهند و  دارى انجام مى ها تحت سرمايه ميان نوعى از كار كه انسانشدت يافته تضاد »
تاب يافته  ى باز شوند و استفاده آن نوع از كار كه پس از لغو ارزش قادر به انجامش مى

 كه از حاكميت ]دهد امكان مى[ ها دارى، به انسان از توان مولد و متكامل شكل سرمايه
  ١«.اند، رها گردند ها ساخته شده هاى ازخودبيگانه كه از طريق كار خود آن ساختار

شود و از ذات منتها برای پوستون سرمايه نه تنها منجر به حاكميت زمان مجرد مى
خودارزش "آورد، بلكه به دليل درونى خود اين دو ناهماهنگى مذكور را به وجود مى

- شود كه البته فراروی از نظام سرمايهنيز محسوب مى" ی تاريخىسوژه"، "زايى ارزشاف

شود كه ماركس ی خود مدعى مىوی جهت مصداق نظريه. كندداری را نيز ممكن مى
آليستى هگل وام گرفته و نزد هگل اين روح ی ايدهرا از فلسفه" ى تاريخى سوژه"مفهوم 

به اين صورت كه روح در حركت . شودمىمحسوب " ى تاريخى سوژه"است كه 
كند و به رساند، از تضاد فراروی مىديالكتيكى تفكر، سوژه با ابژه را به وحدت مى

آليستى هگل ی ايدهگيرد كه در فلسفهبنابراين پوستون نتيجه مى. يابدشناخت دست مى
  .استی شناسا تنها روح شناسد، زيرا سوژهاين خود وی و يا ملت نيست كه مى

واقعًا باعث تعجب و تأسف است كه يک محقق با اين درجه از شهرت به تحريف آثار 
به اين . آورد كه مصداق فلسفى نظريات استعالئى خود را ارائه دهدكالسيک روی مى

آليستى هگل با منطق تضاد و با منطق تاريخ مواجه هستيم ی ايدهدليل كه ما در فلسفه
                                                 
١ Ebd., S. ٧٠ 
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من سوژه آن روح و . گذاردتفاوت مى" ما سوژه"با " من سوژه"و از اين بابت، وی ميان 
آليستى را در يک حركت دورانى از منطق تضاد ی شناسا است كه مفهوم ايدهآن سوژه

كند، در حالى كه ما سوژه، روح ملت است كه اين مفهوم را از آن خود و متكامل مى
براين پوستون از طريق تحريف بنا. سازدآليستى و روند تاريخ مىتبديل به منطق ايده

" خودارزش افزايى ارزش"آليستى هگل است كه روح هگلى را با ی ايدهی فلسفهسوژه
شناسى استعالئى خود را به تئوری انتقادی شمارد و اين شناختنزد ماركس يكسان مى

ى  سوژه"به اين ترتيب، وی مضمون مفهوم . دهدو انقالبى ماركس نيز نسبت مى
  :  دهدرا به شرح زير توضيح مى" تاريخى

تواند به صورت يكى از  ى ماركس مانند هگل مجرد است و نمى بنابراين سوژه»
چنين بيشتر، هر دو خود را به يک نوع و شيوه در هم. بازيگران اجتماعى شناسايى شود

ى هگل  در حالى كه سوژه. (...) ى فردى مستقل است پرورانند كه از اراده زمان مى
  ١«.باشد تاريخى و آگاه است، آن در بررسى ماركس تاريخى مشخص شده و كور مى فرا

پوستون سپس با استناد به يک چنين تفسير هگلى از ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 
شمارند، متهم به  مى" ى تاريخى سوژه"ها كه پرولتاريا را  ماركس تمامى ماركسيست

ها را گونه برداشتوی اين. كندثار ماركس مىترويج يک برداشت ريكاردو ـ هگلى از آ
داند، زيرا به نظر وی كارگران اصوًال سازنده و نه نافى در تناقض با نظريات ماركس مى

-سوژه"كند كه پرولتاريا نه به بيان ديگر، پوستون بر اين نكته تأكيد مى. سرمايه هستند

ی آگاه به را به صورت سوژهاست، زيرا سرمايه آن" ی تاريخابژه"، بلكه "ی تاريخى
  ٢.آوردوجود مى

كند، آن چيزی كه مورد انتقاد ماركس از ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
هر . شودداری است، نزد پوستون تبديل به مصداق نظرياتش مىی سرمايهجهان وارونه
ت، به كلى مأيوس جا در انتظار نقد جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم اسكسى كه اين

ی كتابش به اين ترتيب، پوستون از طريق يک چنين تفسير ناجوری به خواننده. شودمى
كند كه انگاری ماركس منطق سرمايه را جايگزين منطق تاريخ و حركت تلقين مى
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پيداست كه ماركس نه يک چنين خطای فلسفى را . هگل كرده است" ی مطلقايده"
نزد هگل " ی مطلقايده"ته مرتكب شده باشد، زيرا حركت توانسمرتكب شده و نه مى

مصداق تمايز ديالكتيک . ذاتى استاستعالئى و حركت سرمايه نزد ماركس درون
-جا بر اين نكته تأكيد مىماركس اين. يابيممى" گروندريسه"ماركس با هگل را ما در 

  :  دهدر ادامه مىكند كه ديالكتيک بايد از بازی با مفاهيم بپرهيزد و به شرح زي

شود كه چگونه شكل ديالكتيكى تشريح در اين نقطه به صورت خاص نشان داده مى»
از منظر گردش ساده، مفهوم كلى . فقط وقتى صحيح است كه حدود خود را بشناسد

داری، سرمايه به ی توليد سرمايهرسد، زيرا در درون شيوهسرمايه به دست ما مى
شود، نتيجه مى] از سرمايه، سرمايه[كه اين. د خود استتنهايى الزم و ملزوم وجو

دهد كه آن چگونه كند، بلكه نشان مىی ابدی نمىسرمايه را تبديل به مظهر يک ايده
در كاری كه ارزش مبادله به ] يعنى[در مبدأ واقعيت تنها به صورت شكل ضروری، 

  ١«.، بايد خاتمه بيابدآورد، به آن توليدی كه بر ارزش مبادله استوار استوجود مى

كند، ماركس از منطق تضاد هگل كه يک ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به اين . كندی آغاز و پايانش يک مفهوم است، استفاده مىشكل دورانى دارد و نقطه

ی بورژوايى آليستى از منطق جامعهصورت كه بنا بر علم منطق هگل كه البته شكل ايده
ی افزوده خاتمه به سرمايه) پول ـ كاال ـ پول(ايه در حركت دورانى خود است، سرم

كند، وی حدود ديالكتيک را به جا نيز تأكيد مىگونه كه ماركس ايناما همان. يابدمى
ی سازد، نه وارد حوزهشناسد و به همين دليل نيز نه مفاهيم مجرد و تخيلى مىخوبى مى

به بيان . كند متكامل مىمايه را به صورت يک ايدهشود و نه مفهوم سراستعالئى مى
كند و از منطق تضاد هگل ی بورژوايى عزيمت مىديگر، ماركس از حركت واقعى جامعه

برد، اما مضمون جهت تكامل مفهوم مشخص، ماترياليستى و ديالكتيكى سرمايه سود مى
جا به تئوری ستون اينبنابراين آن چيزی كه پو. دهدرا به منطق تاريخ وی بسط نمىآن

جا ما اين. ی ناب استدهد، در واقعيت يک مغلطهانتقادی و انقالبى ماركس نسبت مى
-ديگر با تفسير و تحريف مواجه نيستيم و پوستون نيز با استناد به اين مغلطه مدعى مى
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پرولتاريا، (توان به طبقات اجتماعى را اصوًال نمى" ى تاريخى سوژه"كه مفهوم شود 
  . و يا به فرد، جمعيت، ملت و يک نسل از بشر نسبت داد) ورژوازىب

اما اگر ما نگاهى به آثار ماركس بيندازيم، مشخصًا عكس نظريات غير ماركسى پوستون 
راند، بالفاصله بر اين به اين صورت كه ماركس هرگاه از تاريخ سخن مى. يابيمرا مى

ها از منتها انسان. سازندند كه تاريخ را مىها هستكند كه اين انساننكته نيز تأكيد مى
جا با سوژه ما اين. اندهای گذشته به ارث بردهكنند كه از نسلآن شرايطى عزيمت مى

ی مادی و بستر فرهنگى ها مواجه هستيم كه از يک زمينهيعنى با فعاليت آگاه انسان
اما اين فعاليت . ازندسی به خصوصى از آگاهى تاريخ را مىعزيمت كرده و با يک درجه

آگاه با به وجود آمدن كار مزدی ابعاد انتقادی و انقالبى به خود گرفته است كه 
  :كندبر آن تأكيد مى" گروندريسه"ماركس به شرح زير در 

داری، برده به فرد مالک به خصوص كه وی ماشين كاراش است، در مناسبات برده»
ی  به صورت توان كار، متعلق به مسئلهوی به صورت كليت بروز نيرو و. تعلق دارد

شخص ديگری است و در نتيجه مانند سوژه نسبت به بروز به خصوص نيرو خويش و 
وی در مناسبات بندگى فئودالى به صورت . كندی كاری، رفتار نمىيا فعاليت زنده

در وضعيت زمين، كامًال مانند حيوان باركش به ] يعنى[ی خود مالكيت بر زمين، لحظه
داری كارگر چيز ديگری به غير از ماشين در مناسبات برده] بنابراين. [آيدنظر مى

توان كار كارگر ] اما[در برابر (...). ی كار نيست كه يک ارزش برای ديگری دارد زنده
آيد، يكى از لحظات آن اش به صورت مالكيت خود وی به نظرش مىآزاد در كليت

آورد، را به دست مىاندازد و آنوی آن دست مىكه وی به صورت سوژه ر] اين است[
  ١«.فروشدرا مىبه اين صورت كه آن

كند، ماركس بر خالف تفسير پوستون كارگر ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
نقد وی به جابجايى سوژه با محمول در روند . شماردمزدی را فاقد آگاهى و ابژه نمى

ی محصول كار خود، را به سلطه) كار زنده(ارگر مزدی داری است كه كتوليد سرمايه
واقعًا باعث شگفتى و تأسف . كندرا استثمار مىدر آورده و آن) كار مرده(يعنى سرمايه 
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گونه از بررسى انتقادی كشفيات تئوريک ماركس صرف است، زمانى كه پوستون اين
  .    است" گروندريسه"كند، با وجودی كه منبع اصلى تحقيقات وی نظر مى

كه، اگر كارگر مزدی سوژه شوند؛ اول اينجا بالفاصله دو پرسش متفاوت طرح مىاين
دهند؟ ماركس برای داری تن مىاست، پس چرا كارگران به بردگى در نظام سرمايه

. كندرا متكامل مى" انگاریبت"و " ازخودبيگانگى"نقد اين مناسبات آنتاگونيستى مفاهيم 
-شناسى ايدهما به كرات در مكتوبات ماركس قبل از عبور از انساناولين مفهوم را 

كرد روند توليد مانند همان به اين صورت كه ماركس از عمل. يابيمآليستى فويرباخ مى
به اين صورت كه هر چه انسان . كند كه فويرباخ برای دين قائل استنقشى ياد مى

در . برديز كمتر از وجود خود بهره مىبيشتر روی خدا حساب باز كند، به همان اندازه ن
يعنى هر چه انسان بيشتر در . طور استرابطه با روند توليد نيز به نظر ماركس همين

- بت"دومين مفهوم . شودتر مىروند توليد ادغام شود، به همان اندازه نيز ازخودبيگانه

 صورت كه كار به اين. يابيممى" سرمايه"را در كتاب است كه ما مضمون آن" انگاری
ها آن شود و از اين بابت، انسانی انسان با محصول كارش مىمزدی باعث قطع رابطه

های خود كاال و اند، قابليتهايى را كه خودشان از طريق كار مزدی به كاال دادهقابليت
به اين ترتيب، كاال از توليدكنندگان . پندارندرا يک وجود خارج از وجود خودشان مىآن

مصداق نقد . كندفرمايى مىها حكميابد و مانند بت بر آنيم آن ظاهرًا استقالل مىمستق
برای نمونه تمامى اين . كنيمماركس را ما در واقعيت تجربى به كرات مشاهده مى

دهنده، يعنى با هايى كه يک گوشى و يا يک آيفون دارند، از طريق كار شكلقابليت
شناسى به اين مواد مادی ملحق روی از اصلوب زيبايىاستفاده از دانش، تجربه و در پي

به بيان ديگر، كارگران به اين . ها هستندهای خود انسانی قابليتاند و در نتيجهشده
دهند، زيرا هستى مادی خود را داری تن مىدليل به بردگى كار مزدی در نظام سرمايه

  . كنندواره تجربه مىدر اشكال ازخودبيگانه و بت

شود، اين است كه نزد ماركس كارگران مزدی چگونه جا طرح مىش دومى كه اينپرس
شوند؟ پاسخ ماركس در اين ارتباط پراكسيس است كه مى" ی تاريخىسوژه"تبديل به 

-ی نبرد و كسب خودآگاهى طبقاتى محسوب مىدر تئوری انتقادی و انقالبى وی حوزه

ی ريک و پراكسيس سياسى جامعهپراكسيس نزد ماركس به معنى آگاهى تئو. شود
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انداز به سوی يک نظم ی آن يک چشمكنندهذاتى و نفىبورژوايى است كه از نقد درون
گرا جا با يک تئوری انتقادی و عملما اين. شودنوين و تشكيل سوسياليسم گشوده مى

ان به بي. آيدمواجه هستيم كه تحت تأثير آن يک فعاليت آگاه و انقالبى به وجود مى
رسد و به ديگر، تنها تحت تأثير آگاهى تئوريک است كه پرولتاريا به خودآگاهى مى

شود و سرانجام از از قدرت بالقوه تبديل به قدرت بالفعل مى" ی تاريخىسوژه"صورت 
در اين ارتباط فعاليت تئوريک ماركس واقعًا قابل . كندداری فراروی مىنظام سرمايه

اش و از جمله پوستون يک چنين تئوری  مفسران هگلىستايش است، زيرا بر خالف
به اين صورت كه سرمايه جهت . گرايى را متكامل كرده استانتقادی و عمل

شود و كارگران مزدی را ی خودكار فعال مىبه صورت سوژه" خودارزش افزايى ارزش"
در نظام جا با نفى ما تا اين. كنداز طريق كار اضافى پرداخت نشده خلع مالكيت مى

زمان نافى خود را نيز به صورت محصول اما سرمايه هم. شويمداری مواجه مىسرمايه
از اين پس، ما . آوردنيز به وجود مى" ی تاريخىسوژه"نبرد طبقاتى، پرولتاريا خودآگاه و 

به بيان ديگر، بر خالف تفسير پوستون نه سرمايه برای . شويمبا نفى نفى مواجه مى
برای ماركس مجرد و كور است كه " ی تاريخىسوژه"و نه " ی تاريخىسوژه"ماركس 

  :يابيممى" سرمايه"را به شرح زير در كتاب ما مضمون آن

-داری انجام مىذاتى خود توليد سرمايهاين خلع مالكيت از طريق بازی قوانين درون»

ور بازار جهانى ها را در تی ملتهمه] كه[ها از طريق متمركز شدن سرمايه] يعنى[شود، 
آن در يک ] (...) است[المللى داری بينبلعد و از اين رو، سرشت رژيم سرمايهمى

ها و از اين لحظه قوا، شوق. آوردی معينى، ابزار مادی نابودی خود را به دنيا مىدرجه
كنند، در آغوش جامعه به شورها كه خود را از طريق جامعه زنجير شده احساس مى

شود، ديگر نه كارگر خودكفا، آن كه هم اكنون خلع مالكيت مى. (...) يندآحركت در مى
جا مسئله بر سر آن. (...) استثمارگر بسياری از كارگران است] يعنى[دار، بلكه سرمايه

جا مسئله بر سر خلع مالكيت خلع مالكيت انبوه مردم از طريق چند تا غاصب بود، اين
    ١«.استچند تا غاصب از طريق انبوه مردم 
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  :نتيجه

، اثر موشه پوستون جوانب متفاوتى دارد كه من "زمان، كار و حاكميت اجتماعى"كتاب 
كه نقد پوستون بر ماركسيسم سنتى اول اين. سازمجا برجسته مىرا اينی آنپنج نكته

به اين صورت كه ماركسيست سنتى تنها معطوف به . كامًال درست و قابل استفاده است
ی ای به تضاد در حوزهجا كه هيچ توجهزيع و شكل مالكيت است و از آنی توحوزه

شمارد، در نتيجه به منطقى توليد و بردگى كار مزدی ندارد و قانون ارزش را ابدی مى
جا در تناقض با تئوری ما اين. آوردداری روی مىساختن روش توليد و توزيع سرمايه

ذاتى منفى، بلكه تنها با يک نقد مثبت از  درونانتقادی و انقالبى ماركس نه با يک نقد
را به صورت داری مواجه هستيم كه اشكال تاريخى آنروش توليد مدرن سرمايه

تجربه ) داری خصوصىسرمايه(و سوسيال دموكراسى ) داری دولتىسرمايه(بلشويسم 
م و ما اشكال معاصر ماركسيسم سنتى را به صورت منتقدهای نئوليبراليس. ايمكرده

كنيم كه انواع گلوباليسم، هواداران فورم جهانى و فعاالن جنبش اشغال  نيز تجربه مى
ی طلب، هواداران فعاليت صنفى و توسعههای اصالحايرانى آن هم از جمله چپ

ها و احزاب ماركسيست ـ لنينيست از طرف ديگر اقتصادی از يک طرف، و سازمان
  .هستند

به نظر . است كه بايد روی آن تعمق كرد" زمان مجرد "یی مقولهی دوم مسئلهنكته
به اين صورت كه . رسد كه ما در كتاب پوستون با يک كشف فلسفى مواجه هستيممى

- داری آشنا مىجا با يک سطح ديگری از توافق اجتماعى برای تدام نظام سرمايهما اين

 مجردتر از نقش ی مدنى قرار گرفته وشويم كه فرای نقش هژمونيک دولت و جامعه
ما تأثيرات روانى زمان مجرد را به كرات در . آيددين، فلسفه و ايدئولوژی به نظر مى

به اين صورت كه بسياری از فعاالن . يابيمی سياسى خود نيز مىهای روزمرهبحث
- ی اقتصادی تأكيد مىآوری و توسعهداری در تكامل فنسياسى بر توان نظام سرمايه

ی انسانى كه از قانون ارزش، بردگى كار مزدی و قيد و ه يک جامعهانگاری ك. كنند
بندهای سرمايه رها شده است، قادر نيست كه از طريق فعاليت آگاه، رشد نيروهای 

انگاری جا  با يک نوع از بتآيد كه ما اينبه نظر مى. ريزی و متحقق كندمولد را برنامه
  . شود مىمواجه هستيم كه از طريق زمان مجرد وساطت
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است كه تنها در كتاب " ارزش"و " ثروت مادی"ی سوم تمايز پوستون ميان نكته
خودارزش "به اين معنى كه انگاری سرمايه در روند . شودمشاهده مى" گروندريسه"

شود و در مضمون هگلى روح و همواره از نيروی كار مزدی بى نيازتر مى" افزايى ارزش
سياليسم را نيز به صورت محصول فعاليت مولد خود به سو" ی تاريخىسوژه"به صورت 

دانيم كه افزايش تركيب ارگانيگ سرمايه مى" سرمايه"اما ما با استناد به . آوردبار مى
جا هر كسى كه از اين. شودمنجر به گرايش نزولى نرخ سود و بحران اقتصادی مى

داری را دارد، به ام سرمايههای اقتصادی نظپوستون انتظار يک بررسى انتقادی از بحران
گيرد و به اين مسئله وی اصوًال تجربيات تاريخى را در نظر نمى. شودكلى مأيوس مى

های اقتصادی همواره منجر به پراكسيس كند كه بحرانای نيز نمىترين اشارهكوچک
اند و سرمايه جهت حفاظت و بازسازی خود مسبب سياست نبرد طبقاتى شده

. ای شده استها جهانى و منطقههای فاشيستى و جنگكيل دولتكشورگشايى، تش
ی آگاه قادر دهند كه سرمايه به عنوان سوژها، تجربيات تاريخى نشان مىافزون بر اين

را ی كارگر آناست كه پس از هر بحرانى دوباره خود را بازسازی كند و اگر طبقه
ی ارزش، يعنى هد كه هر دو سرچشمهدجايى ادامه مىسرنگون نسازد، اين راه را تا آن

را طور كه پوستون آنبه بيان ديگر، سوسياليسم اين. كندطبيعت و انسان را منهدم مى
در تخيل آپريور خود پرورده است، فرجام نهايى زيست انسانى نيست و خود به خودی 

  .گرددنيز متحقق نمى

ی را مغلطهتوان آن كه مىنزد پوستون است" ی تاريخىسوژه"ی ی چهارم مسئلهنكته
آليستى هگل و ی ايدهالبته نه تنها به اين دليل كه از طريق تحريف فلسفه. ناب ناميد

چنين به تفسير ناجور تئوری انتقادی و انقالبى ماركس به وجود آمده است، بلكه و هم
 ١٥٠ما تازگى با اعتصاب . شوداين دليل كه مصداق آن در واقعيت تجربى مشاهده نمى

ها ميليون نفر از كارگران هندوستان مواجه بوديم كه تا رفع تمامى مطالبات صنفى آن
چنين قادر است كه پيداست كه يک چنين انبوهى از كارگران مزدی هم. ادامه يافت

ی كارگر به بيان ديگر، اگر طبقه. دولت را سرنگون كرده و نفى نفى را متحقق سازد
كند، فقط به اين دليل  طرح مطالبات صنفى خالصه مىهندوستان فعاليت خود را به

ی به خصوصى از آگاهى در نبرد طبقاتى شركت است كه كارگران كشور با يک درجه
  . اندتبديل نشده" ی خودآگاهسوژه"كنند و در مضمون ماركسى آن هنوز به مى
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ديالكتيک ی سياسى است، زيرا ی آخر اين است كه پوستون اصوًال فاقد انديشهنكته
اين درد مشترک تمامى . كندتئوری انتقادی با پراكسيس سياسى را متكامل نمى

مفسران هگلى آثار ماركس است كه البته به غير از پوستون گريبان آرتور، اسميت و 
مشكل تمامى مفسران هگلى آثار ماركس مانند خود هگل . گيردباسكار را نيز مى

م است كه سرانجامى به غير از بيگانگى با پراكسيس جابحايى سوژه با ابژه و آپريوريس
گونه كه من همان. ی افكار جنجالى، اسرارآميز و متافيزيكى نداردنبرد طبقاتى و ارائه

- جا نيز برجسته ساختم، نزد پوستون اين سرمايه است كه پرولتاريا را به وجود مىاين

مواجه هستيم، در حالى كه از جا با يک برداشت استعالئى و غير واقعى ما اين. آورد
ی به بيان ديگر، اين طبقه. ذاتى مشخصًا عكس اين معادله صحت داردموضع درون

است كه سرمايه را به صورت محصول فعاليت آگاه ) ی زندهنيروی كار و سوژه(كارگر 
. ی به خصوصى از آگاهىآورد، منتها با يک درجهو مولد خود و كار مرده به وجود مى

ی كارگر بايد اهرم جا است كه روشنفكران ارگانيک طبقه پيدا و مشخصًا در همينكامًال
داری و فعاليت سياسى خود را جهت تدارک انقالب اجتماعى، فراروی از نظام سرمايه

  ! تشكيل سوسياليسم قرار دهند

  :منابع

Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, in: Gesammelte 

Schriften Band ٦, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff., 

Frankfurt am Main 

Lenin, W. I. (١٩٦٤): Philosophische Hefte, in: LW, Bd. ٣٨, Berlin (ost) 

Lenin, W. I (١٩٦١): Aus der philosophischen Nachlaß, Exzerpte und 

Randglossen, Berlin  

Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. 

I, in: MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost) 

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, 

Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. Auflage, Berlin (ost) 

 ٢٥٤

Marx, Karl (١٩٧٤): Briefe - Marx an Ludwig Kugelmann, in: Marx-

Engels Werke Bd. ٣٢, S. ٥٥٢f., Berlin (ost) 

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٣): Ausgewählte Briefe, Stutgart 

Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft - 

Eine neue Interpretation der kritischen Theorie von Marx, Freiburg 

Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen 

„Kapital“ – Der Rohentwurf des Kapital ٣ ,١٨٥٨-١٨٥٧ Bände, Frankfurt 

am Main 

Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das 

Kapital“, Berlin 

Zeleny, Jindrich (١٩٨٦): Dialektik der Rationalität – Zur Entwicklung 

der Rationalitätstypus der materialistischen Dialektik, Hans Jörg 

Sandkühler et. Al. (Hg.), Köln 

ى  سوژه"نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و  ـ ماركسيسم و سنت): ٢٠٠٣(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٦٥ی و انديشه، جلد ششم، صفحه، در آرمان در تئورى انتقادى" تاريخى

ی مركزی ی علميه تا كميتهتفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزه): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
 برلين ، ادامه٨٩ی ، در جلد يازدهم، صفحهحزب توده

ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى ): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
 برلين ، ادامه٤٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهمبلشويس

  


