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  ديباچه

  

از .  سالگى تولد نظام جمهوری اسالمى در ايران هستيم٤٠ی ما هم اكنون در آستانه
- آن پس كه دوران قيام بهمن آغاز شد، همه جا مملو از شور و شعار بود و نسل آرمان

ط ممكنه محصول كرد كه حتا در بدترين شرايگرای انقالب هرگز اين تصور را نمى
در . فعاليت سياسيش يک نظام جنايتكار مانند اين حكومت پليد آخوندی بوده باشد

از جمله . حالى كه زندانيان سياسى آزاد شده بودند، كشور مواجه با اعتصاب عمومى بود
سوزی سينما ی آتشبايد از اعتصاب كارگران صنعت نفت ياد كرد كه پس از فاجعه

جا كه فرهنگ سينما در چشم اسالميان سمبل ابتذال و از آن. ركس آبادان آغاز شد
كرد، داری آخوندی و بازار مساجد را كساد مىشد و دكان دينزدگى محسوب مىغرب

ی سينما فاجعه. ها بودندفشانى آنگذاری و آتشدر نتيجه سينماها همواره هدف بمب
 در يک رديف از همين  نفر جان خود را از دست دادند، نيز٤٢٢ركس كه در آن 

  . به وقوع پيوست١٣٥٧ مرداد ٢٨حمالت تروريستى قرار داشت كه در تاريخ 

چنان فراگير و تبديل " مرگ بر شاه"در اواخر دولت شاهنشاهى چنان بى اعتبار و شعار 
خواست كه اين فاجعه را به حساب ی عمومى شده بود، كه هيچ كس نمىبه اراده

برد لوشاتو بسر مىالله خمينى در نوفلزمان آيتهم. ن بگذاردآمران و عامالن واقعى آ
های جهانى مانند بى بى سى به ها و از جمله رسانهی مساجد و حسينيهو از طريق شبكه

در حالى كه وی مشغول . شدبر افكار عمومى ايرانيان تحميل مى" رهبر انقالب"عنوان 
 امپرياليستى و از جمله دولت جيمى كارتر نگاری مخفيانه با كشورهایبه رايزنى و نامه

داد، در آمريكا بود، به مردم ايران وعده و وعيدهای آزادی، استقالل و رفاه اجتماعى مى
ی ساده و شمرد و خود را يک طلبهها را نيز مشروع مىفعاليت سياسى كمونيست

 اجتماعى خواند كه به غير از سربلندی اسالم و تحقق عدالتكوچک مردم ايران مى
  .  هيچ آرزوی ديگری را ندارد و اصوًال مايل به دخالت در امور كشوری و لشكری نيست

وی پس از . الله خمينى را تجربه كردندهای آيتالبته ايرانيان مشخصًا عكس وعده
لوشاتو فرمان تشكيل دولت موقت را مالقات با مهدی بازرگان و كريم سنجابى در نوفل

 ٤ 

بازگشت به ايران بالفاصله زمام سياست داخلى و خارجى كشور را صادر كرد و پس از 
الله خمينى هايى كه با آيتمهدی بازرگان در يكى از مالقات. مستقيمًا در دست گرفت

خدعه : "الله خمينى به وی پاسخ دادليكن آيت. داشت، يادآور سخنان وی در تبعيد شد
كار مواجه هستيم كه از ائتالف روحانيان هجا با بنيان يک نظام مكار و تبما اين". كردم

ی سياسى آن از قرآن به عنوان پديد آمده است و فلسفه) بورژوازی ملى(با بازاريان 
  . شودكالم ازلى الله مشروب مى

به بيان ديگر، نظام جمهوری اسالمى در يک بستر مشخص تاريخى و فرهنگى پديد 
اين صورت كه اين نظام از يک سو، بر فريب به . آمده و در نوع خود واقعًا بى همتاست

دينى استوار شده، در حالى كه از سوی ديگر، فريب اصوًال بدون خودفريبى به كلى بى 
های پژوهش جنبش"های و بحث" آرمان و انديشه"رفقايى كه نشريات . معنى است

از همان آغاز توانند به درستى گواهى دهند كه من اند، مىرا دنبال كرده" اجتماعى ايران
شرط هر گونه نقدی را نقد ی معروف ماركس كه ـ پيشفعاليت تئوريک خود جمله

به اين ترتيب، نقد تاريخ و فرهنگ اسالمى به صورت . شمارد ـ جدی گرفتمدين مى
-شناسى ماركس، يعنى نقد درونفريب و خودفريبى در ايران با استناد به روش شناخت

جا موضوع تحقيقاتى من به اين. ميسر شد"  ديالكتيكىكليت"كننده از ذاتى و نفى
را در دوران معاصر به صورت خصوص بر نقش خودفريبى متمركز بود كه ما آن

  . كنيمايسم در ايران تجربه مى، يعنى ترويج توده"ماركسيسم ايرانى"عواقب 

 فلسفى خطایهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم است كه از ايسم يكى از شعبهتوده
را جايگزين " حركت ماده"به اين صورت كه انگلس . گيردانگلس متأخر سرچشمه مى

زمان كه انسان نيز وجود را به تمامى هستى، يعنى آنهگلى كرده و آن" حركت ايده"
-ی سياسى غير ماركسى پديد مىبه اين ترتيب، يک فلسفه. دهدنداشته است، بسط مى

يمى ساختار تشكيالتى و نظم حزبى را از جنبش كارگری به آيد كه در تداوم اديان ابراه
ی بحران و كلى مستقل كرده و جنبش كمونيستى را از دو وجه متفاوت به ورطه

ی استقرار اول، توجيه تشكيل يک نظام تک حزبى و استبدادی به بهانه. كشدانحطاط مى
" ماترياليسم"تناد به ديكتاتوری پرولتاريا است، زيرا انگلس در آثار متأخر و با اس

ناپذير و ابژكتيو تاريخى به متافيزيكى خود است كه نه تنها مدعى يک حركت اجتناب



 ٥ 

شود، بلكه در قلمرو ضرورت ها مىسوی يک سرنوشت محتوم برای تمامى انسان
تر تر و ضعيفبنا بر داروينيسم، اشكال پست. شماردفرما مىداروينيسم را نيز حكم

جا ما اين. آيندتری به وجود مىشوند و طبق قانون بقا اشكال متكاملىهمواره منهدم م
با توجيه يک نوع از فاشيسم مواجه هستيم كه در اشكال استالينيسم، مائوئيسم و 

يابد و به اين معنى كه هر كسى كه به قدرت سياسى دست مى. اندپلپوتيسم پديد آمده
د، نه تنها شرط بقای سياسى خود را شوی مركزی حزب كمونيست چيره مىبر كميته

شمارد، بلكه وقوع يک چنين های حزبى مىحذف فيزيكى مخالفان، منتقدان و فراكسيون
  . كندجناياتى را به صورت يک ضرورت و روند منطقى تاريخى نيز توجيه مى

بازگشت به ماترياليسم بورژوايى است كه وجه دوم خطای فلسفى انگلس متأخر 
كليت "جا با عدول از ما اين. ين تزهای فويرباخ از آن فراروی كرده بودماركس با تدو

كه يكى از كشفيات مهم تئوريک ماركس است، مواجه هستيم كه تكامل " ديالكتيكى
به اين . افتدكند و به دام شكل ابژه مىآليسم توجيه مىمجرد ماترياليسم را از ايده

يابد و تمامى ها تقليل مى و ماديت مقولهشناسى به عينيت، شيئيتترتيب، روش شناخت
كه ) وارگىانگاری، شئدين، فلسفه، ايدئولوژی، ازخودبيگانگى، بت" (اشكال ابژكتيو تفكر"

-را پديد مى" يافتهجهان موضوعيت"كنند و واقعيت را توجيه و بر ماهيت واكنش مى

ول اين آگاهى تئوريک، محص. افتندآورند، به صورت ظواهر بى تأثير اجتماعى از قلم مى
دهد و با استقالل ايسم است كه همه چيز را به زيربنا ربط مىپراكسيس سياسى توده

داری ی اقتصادی در اشكال سرمايهكامل از جنبش كارگری معطوف به سياست توسعه
-ايسم در ايران محدود به آثار نظريهمتأسفانه ترويج توده. شودخصوصى و دولتى مى

شود، زيرا آئين نمىی حزب توده مانند احسان طبری و امير نيکشدهختهپردازان شنا
كنند كه بسياری از مترجمان آثار ماركسيستى نيز از همان مفاهيم ناجور استفاده مى

از جمله بايد از فعاليت تئوريک سه تن از . حزب توده نيز در ايران رايج كرده است
حسن مرتضوی، حسن آزاد و كمال خسروی : مترجمان و مدرسان معاصر سرمايه مانند

ياد كرد كه مفاهيم كليدی ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس، ) شهرام واالمنش(
 را به نادرستى به “Sinnlichkeit, Gegenständlichkeit, Totalität„يعنى 

ها ی درست آناند، در حالى كه ترجمهترجمه كرده" عينيت، شيئيت و ماديت"
  .است" وضوعيت و كليتحسيت، م"
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زدايى های ديالكتيكى و سوژهگرايى از مقولههای ناجور، تقليلمحصول اين نوع از ترجمه
ی طبقاتى است كه تئوری انتقادی و انقالبى ماركس را تخطئه و از حركت واقعى جامعه

به اين ترتيب، آگاهى تئوريک . كنندماترياليسم انتزاعى فويرباخ را جايگزين آن مى
ها، يعنى زيربنا و توفيق فعاالن سياسى معطوف به عينيت، شيئيت و ماديت مقوله

شود و مستقيمًا در خدمت ی اقتصادی در بخش صنايع سنگين مىسياست توسعه
جا فريب دينى با خودفريبى به يک توافق اين. گيردی حاكم قرار مىجناحى از طبقه

ه اصالحات نظام جمهوری اسالمى و رسند، زيرا فعال سياسى را معطوف بفعال مى
جا بنابراين ما اين. كنندطلب مىآخوند به اصطالح دموكرات، ضد امپرياليست و توسعه

با يک طيف از نيروهای چپ غيركارگری و سنديكاليستى مواجه هستيم كه پالتفرم 
اين سايت كه بدون ترديد با تأييد . است" نقد اقتصاد سياسى"تئوريک آن سايت 

ت ارشاد و سازمان اطالعات نظام جهت انفعال جنبش كارگری و كمونيستى در وزار
های خط امامى، مشاوران رفرميست سياست ایايران تأسيس شده است، مقاالت توده

های انفعالى از سرمايه، مترجمان تفسيرهای هگلى از اقتصادی نظام، مدرسان خوانش
المللى نظام را در وران چپ روابط بينی متوسط و مشاپردازان طبقهماركسيسم، نظريه

  . گيردبر مى

ی های انفعالى از آثار ماركس منجر به يأس سوژهپيداست كه اين نوع از خوانش
جا اين. شوندی جنبش كارگری در برابر نظام جمهوری اسالمى مىانقالبى و تخطئه

ه دليل ضعف ايسم عامدانه و يا بمسئله بر سر اين موضوع نيست كه ترويج توده
پيداست كه جنبش . گيرد، زيرا در هر دو حالت نتيجه يكسان استتئوريک صورت مى

شرط آن تواند و بايد به يک آغاز نوين تن دهد كه البته تنها پيشمونيستى مىك
. ايسم تا كنون پديد آورده استباشد كه تودهفراروی از آن بحران نظری و عملى مى

گونه كه ماركس نيز به درستى وريک است، زيرا هماننخست دگرگونى در آگاهى تئ
. گرددكند، تحت تأثير آن است كه انرژی جهت پراكسيس سياسى آزاد مىتأكيد مى

اين آگاهى تئوريک نوين تنها با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 
" آرمان و انديشه"را در انتشارات ی تئوريک آنماركس قابل تكامل است كه من زمينه

به اين صورت كه فعاالن . بعدًا دگرگونى در پراكسيس سياسى است. امپديد آورده
های قالبى، های زمان، لنينای و از شر ناماركسسياسى بايد خود را از ساختارهای فرقه
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ی تروتسكى و مائو رها سازند و بدون های كوتوله و كاريكاتورهای مسخرهاستالين
به اين معنى كه اين جنبش كارگری . به پراكسيس نبرد طبقاتى شوندواسطه معطوف 

رسد و تشكيالت مناسب خود را نيز است كه در يک حركت واقعى به خودآگاهى مى
ی جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است جا خاتمهاين. آورد و نه بر عكسپديد مى

كند كه حركت آن ىم" يافتهجهان موضوعيت"كه فعال سياسى را معطوف به 
  .  ديالكتيكى، يعنى ماهيتًا انتقادی و انقالبى است

-پژوهش جنبش "خواهم بار ديگر از تمامى دوستان و سخنرانان كه با انجمنجا مىاين

دست . اند، تشكر كنمهمكاری كرده" آرمان و انديشه"و با سايت " های اجتماعى ايران
پيداست كه مسئوليت تمام و كمال . فشارمىتمامى اين عزيزان را با سپاس و ارادت م

ی خود به عهده" های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"و انجمن " آرمان و انديشه"سايت 
  !من است

 

   ميالدی، فرشيد فريدونى٢٠١٨ نوامبر  ٢٧ 
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در روش " كليت ديالكتيكى"ماهيت و شكل ـ نقش تشخيص 
  ١ارل ماركسشناسى كشناخت

   
های چپ و احزاب كمونيستى يک به تمامى جريان" اردوگاه سوسياليستى"فروپاشى 

ها را با يک بحران ايدئولوژيک مواجه كرد، زيرا تمامى ی محلک وارد آورد و آنضربه
سوسياليسم واقعًا "ها مواضع و هويت سياسى خود را در تأييد و يا در تكذيب آن

در كشورهای اروپای " های مخملىانقالب"زمان وقوع هم. كردندتبيين مى" موجود
در " جنبش اشغال"های غير حزبى و ناگهانى مانند شرقى و بروز برخى از جنبش

-آميز گزارش مىكشورهای مدرن صنعتى بودند كه ظاهرًا از يک دوران گذار مسالمت

 از اين پس، اكثر .كردنددادند و بحران ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را تشديد مى
ی فعاالن سياسى كه تنها راه استقرار سوسياليسم را در تشكيل يک حزب قابل مالحظه

ديدند، افسرده خاطر و به متمركز از پيشروان پرولتاريا و تصرف قدرت سياسى مى
ها و احزاب كمونيستى اصوًال فاقد پردازان جريانجا كه نظريهاز آن. انفعال كشيده شدند

 تئوريک هستند كه از نقد پراكسيس موجود يک آگاهى تئوريک جديد را آن توان
ی فعاليت سياسى پديد بياورند، در نتيجه دفاع از ميراث مبارزات سازمانى جهت ادامه

و تاريخ حزبى دست باال را گرفتند و مانعى در برابر گشايش يک بحث مؤثر محتوايى 
يسم با تئوری انتقادی و انقالبى ماركس ی ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينپيرامون رابطه

  .   شدند

گرا از آثار ماركس بدون وقفه و تأمل انتقادی های غير سياسى و تقليلزمان خوانشهم
هايى مواجه هستيم كه از جا با خوانشما اين. در اشكال متفاوت و متنوع ادامه يافتند

به " سرمايه"جمله كتاب های متفاوت به آثار ماركس و از طريق بازسازی و ارجاع
دليل اين تنوع از يک طرف، نقد اقتصاد سياسى ماركس از ماهيت نظام . اندوجود آمده

                                                 
های پژوهش جنبش"كه از طريق " سرمايه ـ نقد اقتصاد سياسى"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١٤ اكتبر ٢٦ در تاريخ" اجتماعى ايران
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برای نمونه ماركس در . چون گذشته بالمنازعه معتبر استداری است كه همسرمايه
كند كه موضوع نقد اقتصاد بر اين موضوع تأكيد مى" سرمايه"پيشگفتار نشر اول 

تر از ی تكامل باالتر و يا پائينی درجه نه در خود و نه برای خود مسئلهسياسى نزد وی
. آيندداری به بار مىتضادهای اجتماعى است كه البته از قوانين طبيعى توليد سرمايه

برای وی موضوع تحقيق، نقد خود اين قوانين هستند كه كم و بيش ضرورتًا فعال و به 
 بنابراين ماركس در كتاب ١.شوندسلط مىصورت تمايل بر مناسبات اجتماعى م

كشد، در كننده مىذاتى و نفىداری را به بند نقد درونماهيت نظام سرمايه" سرمايه"
های فلسفى و مفاهيم حالى كه وی نسبت به اشكال اجتماعى، تاريخ فرهنگى، كشمكش

روش توليد "از از اين بابت، وی همواره . ها بى اعتنا نيستی انسانزبان و درک روزمره
راند كه بر تاريخ فرهنگى كشور انگلستان كه مصداق سخن مى" داریمدرن سرمايه
كليت "به بيان ديگر، ما نزد ماركس با يک . است، تأكيد كند" سرمايه"تجربى كتاب 

از ماهيت و شكل مواجه هستيم، زيرا وی از طرف ديگر، تئوری انتقادی و " ديالكتيكى
داری را نيز در روش سازد كه اشكال متنوع نظام سرمايهمند مىانقالبى خود را توان

بنابراين خوانش مناسب . شناسى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود ادغام كندشناخت
ها را با در گردد كه ما آنتنها زمانى ممكن مى" سرمايه"آثار ماركس و از جمله كتاب 

  .  تماعى مطالعه كنيمنظر داشتن مناسبات معاصر، واقعى و مشخص اج

در آمريكا " توافق نوين"كه تحت تأثير " سرمايه"های متنوع از جمله بايد از خوانش
 ميالدی يک ١٩٣٣ی روزولت در سال به اين صورت كه كابينه. اند، ياد كردپديد آمده

ی اجتماعى و اقتصادی را جهت رفع بحران كمبود مصرف به اجرا گذاشت كه برنامه
ت انبوه كه از طريق استفاده از باند توليد به وجود آمده بودند، با مصرف انبوه آن توليدا

-در حالى كه آمريكا پس از انقالب اكتبر تحت تأثير ايدئولوژی كمونيست. مواجه كند

ستيزی قرار داشت و دستگاه اطالعاتى و اجرايى كشور هر گونه فعاليت صنفى كارگران 
سنديكاهای كارگری قانونى شدند و " توافق جديد" تحقق كرد، اما بارا در نطفه خفه مى

ی كار به توافق سنديكای كارگران با انجمن ی تعيين سطح كارمزد و روزانهمسئله
های زمان وزارت كار حداقل كارمزد را معين كرد و دادگاههم. كارفرمايان محول شد

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: 
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ١٢ 
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 در پيوند با اين سپس. كار را جهت پيگيری و مجازات نقض قانون كار سازمان داد
ی همگانى به تصويب مجلس رسيد و با تشكيل تحوالت اجتماعى بود كه قانون بيمه

افزون بر . كنندگان تورم افسارگسيخته نيز مهار گشتهای حمايت از مصرفانجمن
گر ها، دولت مستقيمًا در توليد صنايع سنگين و انرژی فعال شد و نقش دخالتاين

به اين . ت كلى توليد يک شكل بى سابقه به خود گرفتدولت جهت تشكيل مناسبا
دهى شد و دولت آمريكا با ايجاد ترتيب، مصرف انبوه در برابر توليدات انبوه سازمان

از اين پس، آمريكا با . های اقتصادی و سياسى كشور عبور كرداشتغال همگانى از بحران
ی كارگر به يک طبقهيک دوران طوالنى شكوفايى اقتصادی مواجه شد و بخشى از 

البته اين تحوالت شگرف اجتماعى مصادف با . سطح زندگى نسبتًا مرفه دست يافت
ی مدنى نيز بود كه نه تنها از يک توافق ظاهری بر سر تداوم گستردگى بى نظير جامعه

به . كردداد، بلكه شكل هژمونيک دولت را نيز موجه مىداری گزارش مىنظام سرمايه
-موكراسى، حقوق بشر و فرهنگ مدرن با يک شكل نوين از تنظيم بحراناين ترتيب، د

" روش زندگى آمريكايى"های اقتصادی همراه شدند كه در لوای ايدئولوژی ليبراليسم 
ی اتوموبيل سازی خود از آن پس كه هنری فورد تجربيات كارخانه. كردندرا تبليغ مى

منتشر كرد، اين تحوالت شگرف "  منزندگى و اثر"را در آثاراش و از جمله در كتاب 
 و از آن پس كه جنگ دوم جهانى پايان ١اجتماعى در آمريكا مشهور به فورديسم شدند

يافت و اين تجربيات به كشورهای اروپای غربى انتقال يافتند، صحبت از فورديسم 
    ٢.ترانس آتالنتيكى به پيش آمد

داری قادر است كه تحت فشار مايهكند، سری نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
های متفاوت اشكال متنوع زمانى و مكانى به جنبش كارگری و در پرتو تاريخ و فرهنگ

ی ثروت خود بگيرد، با وجودی كه ماهيت آن جهت استثمار نيروی كار و مصادره
داری، پيداست كه با وجود اشكال متنوع نظام سرمايه. مانداجتماعى پا بر جا مى

نيز غير ممكن به نظر آيد، زيرا " سرمايه"های ارتدوكس و كالمى از كتاب خوانش
جهان "و آن " حركت واقعى"مضمون نقد اقتصاد سياسى ماركس بازتاب انتقادی يک 

                                                 
١ Vgl. Foster, J-B. (١٩٨٩): Fordismus als Fetisch, in: PROKLA, H. ٧٦, S. ٧١ff., Berlin 
٢ Vgl. Hübner, Kurt (١٩٨٩): Theorie der Regulation - Eine kritische Rekonstruktion eines 
neuen Ansatzes der politischen Ökonomie, Berlin  
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ها سوبژكتيو ی انساناست كه به صورت محصول فعاليت آگاهانه" يافتهموضوعيت
-ها و ارجاعی بازسازی كه سرچشمهشويمجا با داليلى آشنا مىما اين. شودمحسوب مى

توان به صورت اجمالى برای نمونه مى. ماركس هستند" سرمايه"های متفاوت به كتاب 
های علوم اقتصادی و سياسى آلمان از سه خوانش متنوع ياد كرد كه در دانشگاه

است كه از طريق ميشل " تئوری تنظيم"اولين خوانش معروف به . شوندتدريس مى
آلن ليپيتس در فرانسه، باب جسوپ در انگلستان و يوآخيم هيرش، كورت آليتا و 

از صحت " تئوری تنظيم. "شودهيوبنر و بريگيته ماهنكوف در آلمان نمايندگى مى
-كند و به اين پرسش مىداری عزيمت مىتحليل ماركس پيرامون ماهيت نظام سرمايه

ذاتى نيروهای  تضادهای درونداری و با وجودرسد كه چرا در كشورهای مدرن سرمايه
ی فينال آيد، تضادها به يک نقطهی تاريخى به وجود نمىمولد با مناسبات توليد، سوژه

در اين ارتباط مفاهيمى . پيوندندرسند و نفى نفى و انقالب اجتماعى به وقوع نمىنمى
اند تكامل شدهم" هژمونى"و " آوریپارادايم فن"، "ی تنظيمشيوه"، "رژيم انباشتى: "مانند

ها روش تنظيم تضادهای نيروهای مولد با مناسبات توليد در كه با استناد به آن
- داری توضيح داده مىكشورهای مدرن صنعتى تشريح و عوامل تداوم نظام سرمايه

-فورديسم حاشيه"هايى نيز تحت عنوان بررسى" تئوری تنظيم" البته در حدود ١.شوند

داری جهانى و شرايط ه به نقد مناسبات متضاد بازار سرمايهاند كبه انجام رسيده" ای
از جمله بايد از اثر علفى ياد كرد . پردازندوخيم اقتصادی كشورهای در حال رشد مى

   ٢.ی اقتصادی ايران نوشته شده استكه در مورد سياست توسعه

                                                 
١ Vgl. Aglietta, Micheal (١٩٧٩)a: A Theory of Capitalist Regulation, London, und 
Vgl. Lipietz, Alain (١٩٨٥): Akkumulation, Krisen und Auswege aus der Krise - Einige 
methodische Überlegungen zum Begriff der „Regulation“, in: PROKLA, H. ٥٨, S. 
١٠٩ff., Berlin, und 
Vgl. Jessop, Bob (١٩٨٦): Der Wohlfahrtsstaat im Übergang vom Fordismus zum 
Postfordismus, in: PROKLA, H. ٦٥, S. ٤ff., Berlin, und 
Vgl. Hirsch, Joachim (١٩٩٨): Vom Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat, 
Berlin, und 
Vgl. Hübner, Kurt / Mahnkopf, Brigitte (١٩٨٨)b: Ecole de la Regulation - Eine 
kommentierte Literaturstudie, Berlin 
٢ Vgl. Allafi, M-H. (١٩٩٠): Peripherer Fordismus im Iran - Drei Jahrzehnte 
Widersprüche in der Regulation eines  teilmodernisierten Landes (١٩٨٢-١٩٥٢), Frankfurt 
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يسندگان را ما نزد ولفگانگ فريتس هاوگ و اغلب نو" سرمايه"ی دوم از خوانش نمونه
به اين صورت كه وی با در نظر داشتن صحت . يابيممى" آرگومنت"ی تئوريک نشريه

داری يک خوانشى انگاری و ازخودبيگانگى در نظام سرمايهوارگى، بتنقد ماركس از شئ
آوری و فعاليت سنديكايى دهد كه انگاری با تجديد مداوم فنرا ارائه مى" سرمايه"از 

وی . ی متوسط پديد آمده استآزاد تشكيل شده و يک طبقهی مرفه و يک جامعه
شود كه جوامع مدرن سپس با يک رجوع رفرميستى به آثار گرامشى مدعى مى

شوند كه پرولتاريا را از مضمون داری از طريق يک دولت هژمونيک اداره مىسرمايه
، به كلى تهى ی انقالبى كه مد نظر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بودهسوژه

   ١.كرده است

ی تئوريک فاتر و اغلب نويسندگان نشريهرا المار الت" سرمايه"ی سوم از خوانش نمونه
به اين . داری استموضوع نقد وی بررسى حدود نظام سرمايه. دهندارائه مى" پروكال"

های های اقتصادی و از جمله تنشداری بحرانی نظام سرمايهصورت كه در محدوده
ازار ارزها و مسائل محيط زيستى تا چه اندازه قابل تنظيم هستند و تحت چه شرايطى ب

در حالى كه وی دولت را مستقيمًا از . آيدداری به وجود مىدگرديسى در نظام سرمايه
" ی عملفلسفه"در " انقالب منفعل"كند، با استناد به مفهوم زيربنای اقتصادی مشتق مى

- تماعى را جهت دگرديسى اوضاع موجود برجسته مىهای اجگرامشى نقش جنبش

   ٢.سازد

ها نه بر نقش كند، در تمامى اين نمونهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شود و نه اصوًال ديالكتيک ی خودآگاه و انقالبى تأكيد مىپرولتاريا به صورت سوژه

آيد كه  پرسش به وجود مىجا بالفاصلهاين. كندتئوری با پراكسيس نقشى را بازی مى
تا چه اندازه برای نقد مناسبات متضاد " سرمايه"های متنوع از كتاب اين خوانش

                                                                                                             
am Main 
١ Vgl. Altvater, Elmar (١٩٨٧): Gramsci in der BRD - Eine Theorie wird gefiltert, in: 
PROKLA, H. ٦٦, S. ١٦١ff., Berlin 
٢ Vgl. Altvater, E./Mahnkopf, B. (١٩٩٦): Grenzen der Globalisierung - Ökonomie, 
Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft, Münster, und 
Vgl. Altvater, E. (١٩٩٢)c: Zur Ökonomie und Ökologie der Nord-Süd Beziehungen, in: 
Nohlen D./Nuschler F. (Hrsg.): Handbuch der Dritten Welt, S. ٣٩٨ff., Bonn 
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ی طبقاتى ايران معتبر هستند؟ پاسخ اين در جامعه" حركت واقعى"داری و سرمايه
های ی عزيمت و موضوع تحقيقاتى ماركسيستتوان به راحتى در نقطهپرسش را مى

به صورت " يافتهجهان موضوعيت"ها از نقد به اين عبارت كه تمامى آن. برده يافتنام
ها عزيمت و به اين ترتيب، تاريخ فرهنگى جوامع ی انسانمحصول فعاليت آگاهانه

ی خود داری، يعنى رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را در نظريهمدرن سرمايه
رده در خوانش به خصوص خود از بهای نامبه بيان ديگر، ماركسيست. كنندادغام مى

شمارند كه شكل مدرن نظام خردمندی مزمن را يک امر واقعى و بديهى مى" سرمايه"
از طرف " سرمايه"های متفاوت از ليكن خوانش. داری را به وجود آورده استسرمايه

در . های جهان مدرن نيز دارندهای به خصوص ماركسيستديگر، بستگى به دغدغه
های گيری از پرسشها موضوع نقد دين منتفى شده است، با پىای آنحالى كه بر

كنند و از همين منظر نيز ای به آثار ماركس رجوع مىتحقيقاتى خود به صورت گزينه
های متفاوت از بنابراين خوانش. كنندخوانند و تدريس مىرا مى" سرمايه"است كه 

های داری و از دغدغهمدرن سرمايهدر جوامع " حركت واقعى"در ارتباط با " سرمايه"
اند و مشخصًا به همين دليل است كه های نامبرده به وجود آمدهمتفاوت ماركسيست

های جهان مدرن به زبان فارسى مخالف ی غير انتقادی آثار ماركسيستمن با ترجمه
  . هستم

 زمانى به شناسى كار بسيار سختى است و كار ترجمهی آثار فلسفى و جامعهالبته ترجمه
. رسد كه مترجم بر زبان مبدأ، زبان مقصد و موضوع ترجمه مسلط باشدتوفيق كامل مى

جا تنها با انتقال دانش از ی خود واقعًا نخبه باشد، ما تا اينبنابراين اگر مترجم در حرفه
شناسى تنها بازتاب مجرد ليكن فلسفه و جامعه. زبان مبدأ به زبان مقصد مواجه هستيم

های دوران خود مدون ات و وقايع مشخص اجتماعى هستند كه با مفاهيم و مقولهمناسب
ها نيز بستگى به ابعاد زمانى و مكانى گردند و پيداست كه از اين منظر، اعتبار آنمى

نيز " سرمايه"های متنوع از آثار ماركس و از جمله چنين پيداست كه خوانشهم. دارد
داری اعتبار خود را از پس از تغيير شكل نظام سرمايهاز اين قاعده مستثنا نيستند و 

از جمله بايد از تغيير پارادايم اقتصاد سياسى كينزی به نئوليبراليسم در . دهنددست مى
دولت "به " دولت رفاه"داری ياد كرد كه منجر به دگرديسى جهان مدرن سرمايه

افزون بر . دی مواجه كردرا با بحران ج" سرمايه"های مذكور از شد و خوانش" رقابتى
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سازی جوامع شناسى منجر به شبيهی غير انتقادی آثار فلسفى و جامعهها، ترجمهاين
جا اصوًال يک بحث محتوايى و شود، زيرا اينی سنتى ايران مىمدرن صنعتى با جامعه

داری به پيش های متفاوت، يعنى شكل نظام سرمايهانتقادی پيرامون تاريخ و فرهنگ
، تحوالت دينى، فلسفى و )تضاد(به اين ترتيب، تاريخ مبارزات طبقاتى . شوده نمىكشيد

شوند و برای های دولت و جامعه حذف مىو دگرديسى) آگاهى از تضاد(ايدئولوژيک 
سازی روی بياورد و مفاهيم آيد كه با استناد به ترجمه به شبيهخواننده آسان به نظر مى

اسى را كه با استناد به تجربيات مشخص جوامع مدرن شنهای جامعهفلسفى و مقوله
. ی سنتى ايران انتقال دهداند، يک به يک و بى محابا به جامعهصنعتى متكامل شده

  . شناسى مواجه هستيمجا با بيماری شناختپيداست كه ما اين

-سازی يک شعبه از بررسى تطبيقى است كه در تناقض با روش شناختروش شبيه

گيرد و قرار مى" كليت ديالكتيكى"كننده از ذاتى و نفىس، يعنى نقد درونشناسى مارك
-های روزنامهپسند است، در نتيجه نه تنها در تحليلجا كه بسيار ساده و عامهاز آن

توان برای نمونه مى. شودنگاری، بلكه در سطوح باالی تئوريک نيز به وفور مشاهده مى
پردازان جمهوری خواهان دموكراتيک و ى از نظريهوی يك. از مهرداد وهابى ياد كرد

شناسى است كه به مقام استادی دانشگاه در ی جامعهالتحصيل رشتهالئيک و فارغ
كانون پناهندگان سياسى "وی در يک سخنرانى كه به دعوت . آمريكا نيز رسيده است

" ی عملهفلسف"برگزار شد، چنان يک به يک و بى محابا مفاهيم " ايرانى در برلين
پرسون را به ايران انتقال داد كه واقعًا حيرت آور " تئوری سيستم"های گرامشى و مقوله

توافق " (هژمونى"و ) ی توافق اجتماعىحوزه" (ی مدنىجامعه"در حالى كه مفاهيم . بود
نزد گرامشى از دگرديسى دولت آنتيک به دولت مدرن ) ی اجباروار به وسيلهزره

شناسى دينى ماكس وبر مستدل با استناد به جامعه" تئوری سيستم"دهند، گزارش مى
های را محصول رفرماسيون و دنيوی شدن مؤمنان فرقه" منطق هدفمند"شود كه مى

ی بعدی جعفر رسا است كه مانند مهرداد وهابى از فعاالن نمونه. شماردپروتستان مى
.  را نيز منتشر كرده استشود و مكتوبات متعددیی چپ محسوب مىسياسى با سابقه

پردازان جنبش لغو كار مزدی است و در مقام استادی به غير از اين، وی يكى از نظريه
وی در يک مصاحبه كه به مناسبت نمايش . كندشناسى تدريس مىدر انگلستان جامعه
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انتخاباتى اخير رياست جمهوری در ايران با راديو برابری داشت، بى محابا مدعى شد 
  . بيندگونه تفاوتى را ميان آمريكا و ايران نمىچكه هي

شناسى كند، انتقال غير انتقادی مفاهيم جامعهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی سنتى ايران اند، به جامعهداری متكامل شدهكه با استناد به جوامع مدرن سرمايه

 با وجود نظام جمهوری انگاری كه ما. شودشناسى مىمنجر به اغتشاش در شناخت
اسالمى در ايران همان تجربيات جوامع مدرن، خردمند و هژمونيک را داريم و انگاری 

- همان. های جوامع مدرن قادر به مبارزه با اين نظام جنايتكار هستيمكه با همان روش

-كند، اين يک اصل روانی دكترای خود طرح مىگونه كه ماركس به درستى در رساله

به بيان . گيردت كه فعاليت سياسى انسان تحت تأثير شناختش قرار مىشناسى اس
شود و پيداست ديگر، زمانى كه شناخت مغشوش است، فعاليت سياسى هم مغشوش مى

تواند به سوی قلب نظام جمهوری اسالمى نشانه بگيرد و كه تحت اين شرايط نه نقد مى
بنابراين ما ايرانيان . اثابت كندتواند به آن نه نوک تيز پيكان پراكسيس سياسى مى

های جهان را مانند ماركسيست" سرمايه"توانيم آثار ماركس و از جمله كتاب نمى
در ايران به " يافتهجهان موضوعيت"ی عزيمت ما، يعنى مدرن مطالعه كنيم، زيرا نقطه
 ی تحقيق ما نيز يک ارتباطداری متفاوت است و دغدغهكلى با جوامع مدرن سرمايه

آيد كه جا بالفاصله پرسش به وجود مىاين. ها نداردمستقيم با تجربيات به خصوص آن
در " اپوزيسيون چپ"ی مبارزاتى ما ايرانيان چگونه و اهداف سياسى مختصات حوزه

  ايران چه هستند؟

نخست نظام جمهوری اسالمى است كه از ائتالف سياسى روحانيان و بازاريان بر نظام 
- قرنى را با خود يدک مى١٤ر ايران مستقر شده و يک تاريخ فرهنگى داری دسرمايه

جا كه اين نظام رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را تجربه نكرده و فاقد از آن. كشد
يک تاريخ فرهنگى مدرن است، در نتيجه نه به يک مفهوم جهانشمول از انسان دست 

بنا بر قانون اساسى . شوديه مىيابد و نه مشروعيت آن با استناد به ملت توجمى
جمهوری اسالمى، دولت موظف به تشكيل امت اسالمى است كه بنا بر طرح قرآنى آن 

ی الله تشكيل داراالسالم با اراده. سازدداراالسالم را در برابر دارالحرب مستقر مى
ما . گيردشود كه به سوی تحقق شريعت و تشكيل وحدت كلمه سمت مىتوجيه مى



 ١٧ 

 با يک نظام طبقاتى ـ جنسيتى مواجه هستيم، زيرا قرآن ميان زن با مرد و برده با جااين
به غير از اين، تمايز ميان مسلمانان متقى با فاسقان، كافران، . دهدمالک تميز مى

مشركان، مرتدان، ملحدان، محاربان، منافقان و مفسدان است كه بنا بر آيات قرآن 
-ی الله توجيه مىل تشكيل دارالحرب نيز با ارادهبه همين منوا. مستحق مرگ هستند

شود كه به معنى آغاز جهاد جهت گسترش امت اسالمى است و جهاد تنها زمانى به 
  .ی الله شده باشندرسد كه تمامى اديان ويژهپايان مى

منتها ما با نظام جمهوری اسالمى به صورت يک دولت توتاليتر مواجه نيستيم، زيرا بنا 
های توتاليتر در اشكال فاشيستى و استالينيستى آن با استناد هانا آرنت دولتبر بررسى 

شوند، در حالى كه اسالم اصوًال داروينيسم را مردود به سوسيال داروينيسم توجيه مى
ی سياسى مختص به خود را دارد كه  به بيان ديگر، حكومت اسالمى فلسفه١.شماردمى

به اين صورت كه حكومت اسالمى در زمان . شودىالبته با استناد به قرآن توجيه م
شكست در جهاد و در حال ناكامى در تشكيل وحدت كلمه و تحقق شريعت به 

گرايش به مصلحت به معنى خردمندی و پراگماتيسم كه . آوردگرايى روی مىمصلحت
مصلحت از منظر . شناسيم، نيستهای سياسى دنيوی مىما در انواع متفاوت از فلسفه

دهى شده جهت تجديد قوا و تعرض دوباره آنى آن به معنى يک عقب نشينى سازمانقر
به داراالسالم جهت كشتار مخالفان و تشكيل وحدت كلمه و تجديد آرايش جنگى 

به بيان ديگر، اسالميان اصوًال از تشكيل امت . ی جهاد در دارالحرب استجهت ادامه
  .  دهندی الله نسبت مىبه ارادهرا شويند، زيرا تدارک آناسالمى دست نمى

يابيم ی سياسى اسالميان را در تاريخ نظام جمهوری اسالمى مىما مصداق تجربى فلسفه
جهت " اللهالله رهبر فقط روححزب فقط حزب"كه از همان آغاز قيام بهمن تحت شعار 

تدارک وحدت كلمه و تشكيل داراالسالم مطرح و سرانجام آن به انهدام كامل 
از طرف ديگر، تدارک دارالحرب بود كه بالفاصله پس از . وزيسيون كشيده شداپ

 سال ٨مطرح و سرانجام آن به " صدور انقالب"سرنگونى نظام شاهنشاهى تحت عنوان 

                                                 
، در آرمان و انديشه، جلد يكم، "تئورى توتاليتاريسم"نظام جمهورى اسالمى و ): ٢٠٠٣(ى، فرشيد  مقايسه، فريدون ١

   ادامه، برلين و٩٣ی صفحه
Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt am 
Main, und 
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در حالى كه اسالميان هدف نظامى خود را فتح اسرائيل از . جنگ با عراق كشيده شد
ر جنگ، بالفاصله مصلحت پيشه كردند خواندند، اما با وقوع شكست دطريق كربال مى

بش با عراق پذيرفتند، البته بدون  سازمان ملل متحده را جهت آتش٥٩٨ی و عهدنامه
كه به مذاكرات صلح با دولت عراق تن بدهند، زيرا قرآن صلح با كفار را گناه كبيره اين
 و از آن پس كه متمم قانون اساسى جمهوری اسالمى به تصويب رسيد. شماردمى

طلب نيز ظهور كرد و نزاع بر شورای مصلحت نظام در آن قانونمند شد، جناح اصالح
در حالى كه حكومت اسالمى مانند گذشته از . سر روش تداوم نظام به وجود آمد

كرد، به تدارک تشكيل هر گونه انجمن مدنى و صنفى و حزب سياسى ممانعت مى
در . طلب تن دادگرا و اصالح ميان اصولانتخابات نمايشى و مبارزات ظاهری انتخاباتى

ها را در اوايل دوران ای قتل عام و اسامى آنحالى كه قبًال زندانيان سياسى را فله
كرد، بعدًا مسئوليت كشتار ها منتشر مىاستقرار نظام اسالمى با افتخار در روزنامه

زمان هم. شتگذا" سربازان گمنام امام زمان"ی مخالفان سرشناس خود را به عهده
گرايى نظام اسالمى را وا داشت كه از يک سو، به اتهام تشويش اذهان عمومى مصلحت

ها را درگير مسائل و خطر برای امنيت ملى برای فعاالن سياسى پرونده بسازد و آن
قضائى كند و از سوی ديگر، عوامل خود را جهت فعاليت اطالعاتى، ترور مخالفان و 

به همين منوال، حكومت .  تبعيد به خارج از كشور بفرستدی اپوزيسيون درتخليه
به اين صورت كه بالفاصله پس از . گرايى در دارالحرب پرداختاسالمى به مصلحت

های تروريستى شيعه روی آورد و از طريق دهى گروهبس با عراق به سازمانآتش
 داخل و ی شيعه با سنى درهای ظاهرًا فراموش شدهسياست خارجى خود به جنگ

به اين ترتيب، حمايت نظام جمهوری اسالمى از تشكيل دولت . خارج از كشور دامن زد
 در حالى كه دفاع از دولت ١ی ربانى در افغانستان منجر به ظهور طالبان شد،شيعه

                                                 
افغانستان پرويز ورجاوند يک سلسله از مقاالت را با  در ارتباط با سياست خارجى جمهوری اسالمى ايران در  ١

منتشر " اطالعات سياسى اقتصادی"ی تحرير در آورده است كه در به رشته" افغانستان از حماسه تا فاجعه"عنوان 
كند كه ظهور طالبان محصول سياست خارجى جمهوری اسالمى است كه وی در اين مقاالت اثبات مى. اندشده

به اين صورت كه كشورهای عربستان سعودی، . ل يک دولت شيعه را در افغانستان داشته استی تشكيانگيزه
ی پاكستان جهت ترويج فقه وهابى هزينه كردند كه يک های علميههای هنگفتى را در حوزهامارات عربى و قطر پول

جا كه فقه وهابى مسلمانان از آن. تر را در برابر اهداف نظام جمهوری اسالمى در منطقه استوار سازندقدرت ارتجاعى
ی از جمله بايد از فاجعه. گيردها يک توجيه دينى به خود مىشمارد، در نتيجه قتل عام آنشيعه را مشرک مى
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ی خاورميانه با بروز اكنون منطقههم. علوی سوريه داعش را در منطقه پديد آورد
- ی كشور ايران نيز ممكن به نظر مىواجه است و تجزيهای مهای دينى و فرقهجنگ

  ١.رسد

كند، ما با نظام جمهوری اسالمى به صورت ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به بيان . يک عامل اختالل در ايران و منطقه مواجه هستيم كه مانيفست آن قرآن است

كشد، طقه را به خاک و خون مىديگر، حكومت اسالمى نه تنها مخالفان خود و تمامى من
آورد و از سوی ديگر، با تر از خود را نيز پديد مىهای ارتجاعىبلكه از يک سو، جريان

های دينى چنين تبديل به مكان جنگاعزام عوامل خود به خارج، كشورهای ديگر را هم
 و در حالى كه ايرانيان را دچار يک سقوط اخالقى و فرهنگى. كندسنى با شيعه مى

 ميليون ٨٠محيط زيست كشور را مواجه با خطر نابودی كرده و قادر نيست كه برای 
تن از ساكنان ايران آب آشاميدنى تدارک ببيند، اما جهت آمادگى جنگى و تحقق 

 ميليون ٢٠٠اهداف نظامى خود به دنبال ساخت بمب اتمى و افزايش جمعيت كشور به 
مواجه " يافتهجهان موضوعيت"ى به صورت يک بنابراين ما با جمهوری اسالم. نفر است

داری در كشور مستقر شده و به كلى با هستيم كه در پرتو آيات قرآن بر نظام سرمايه
  .  جوامع مدرن صنعتى متفاوت است

است كه در جوار " اپوزيسيون چپ"بعدًا آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى رايج در 
شود و پيداست كه آثار ماركس بعدی ما مىی نظام جمهوری اسالمى منجر به دغدغه

به اين صورت كه . ها مطالعه كردرا نيز بايد تحت تأثير آن" سرمايه"و از جمله كتاب 
آورد و از طريق درک يک بستر مشترک اجتماعى را پديد مىتاريخ و فرهنگ اسالمى 

ی را در جامعهی دينى تمامى ايرانيان ـ از آخوند گرفته تا كمونيست ـ و زبان روزمره
چنين از تأثيرات مخرب جا بايد هماين. كندطبقاتى ـ جنسيتى كشور ادغام مى

متافيزيكى آثار " ماترياليسم"ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم ياد كرد كه در امتداد 
ايسم متأخر انگلس متكامل شده و در پيوند با تاريخ فرهنگى اسالمى ايرانيان شكل توده

                                                                                                             
تصرف سفارت جمهوری اسالمى در هرات توسط طالبان ياد كرد كه منجر به بريده شدن سر شش تن از كاركنان 

  .آن شد
، در آرمان و انديشه، جلد مدارى در ايران ى دولت دارى و فلسفه تاريخ دين): ٢٠٠٣(يد  مقايسه، فريدونى، فرش١

  سوم، برلين
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ايست برای دين، فلسفه، ايدئولوژی، به اين صورت كه توده. رده استرا پديد آوآن
ها را به شود، زيرا آنسياست، قضاوت و هنر اصوًال يک نقش مؤثر اجتماعى قائل نمى

ايست تنها زيربنا، برای توده. دهدی طبقاتى نسبت مىروبنا و ظواهر بدون تأثير جامعه
" ماترياليسم"هم است، زيرا با استناد به ستيزی می اقتصادی و امپرياليسمتوسعه

يابد و غير ماركسى از ديالكتيک دست مىمتافيزيكى انگلس متأخر به يک مفهوم 
و در روند " ماترياليسم ديالكتيكى"شود كه تحت تأثير قانون جهانشمول مدعى مى

صورت ، يعنى از تضاد نيروهای مولد با مناسبات توليد جامعه به "ماترياليسم تاريخى"
جا ديالكتيک پيداست كه اين. شودناپذير و ابژكتيو به سوی سوسياليسم رانده مىاجتناب

- گرا با پراكسيس آگاه و انقالبى كه يكى از مسائل اصولى شناختتئوری انتقادی و عمل

از اين منظر نه . شودشناسى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس است، گسسته مى
ی حاكم دارد و نه نبرد طبقاتى الزم و يازی به نقد ايدئولوژی طبقهتحقق سوسياليسم ن

ی امپرياليسم بيرون بيايد و كه سياست كلى كشور از زير سلطههمين. ملزوم آن است
سمت " اردوگاه سوسياليستى"ی زيربنا به سوی همكاری اقتصادی با جهت توسعه

بنابراين . گردديسم نيز آغاز مىبگيرد، روند جهانشمول تاريخ به سوی استقرار سوسيال
رسند جا دين اسالم و ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به يک مخرج مشترک مىاين

ايستى فعاالن سياسى را در برابر نظام جمهوری اسالمى به كه به صورت آگاهى توده
ها را نسبت به نقش مخرب، مرتجع و متعرض اسالم و مدافعان كشند و آنانفعال مى

محصول اين آگاهى تئوريک توهم به آخوند خوب، عادل، . كننددر ايران بى اعتنا مىآن 
البته اين توهم نه مختص به مردم بى . ملى، دموكرات، انقالبى و ضد امپرياليست است

تا كنون از آن فراروی " های ايرانىماركسيست"شود و نه بخش اعظم سواد و عامى مى
ها و احزاب مدرن نه با سازمان" اپوزيسيون چپ"در به بيان ديگر، ما  ١.اندكرده

ها از های دينى مواجه هستيم كه آگاهى تئوريک آنكمونيست، بلكه با انبوهى از فرقه
جامعه و نبرد " حركت واقعى"ها از شود و پراكسيس سياسى آنايسم مشروب مىتوده

ی  يک رابطهپيداست كه تحت اين شرايط اصوًال. گرددطبقاتى به كلى مستقل مى
                                                 

، ی مركزی حزب تودهی 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(سه، فريدونى، فرشيد مقاي
  ادامه، برلين ١٢٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهلنينيسم
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اپوزيسيون "آيد كه البته ارگانيک ميان جنبش كارگری با فعاليت سازمانى به وجود نمى
 بنابراين انتقاد ١.راندی وقايع سياسى و تحوالت اجتماعى كشور مىرا به حاشيه" چپ

ايست نماز آيد كه تودهفقط از اين منظر وارد نمى" اپوزيسيون چپ"من به دينى بودن 
جا دينى بودن اين. كندكه در مراسم عبادی شركت مىگيرد و يا ايند، روزه مىخوانمى
ايست، توهم به روند مثبت تاريخ و گريزی تودهچنين به معنى انتقاد به جهانهم

را در تاريخ حزب استقالل از پراكسيس نبرد طبقاتى است كه ما مصداق تجربى آن
  .يابيمه خوبى مىتوده و فعاليت سازمان فداييان اكثريت ب

ی شمارد، اما اولين كنگرهبا وجودی كه ماركس شرط هر گونه نقدی را نقد دين مى
حزب توده با تالوت يک آيه از قرآن آغاز شد و اولين دبير كل آن سليمان ميرزا 

تمامى تاريخ . اسكندری نام داشت كه مراسم حج را به جا آورده و از اشراف قاجار بود
به اين صورت .  به دين اسالم و به خصوص تشيع دوازده امامى استحزب توده آكنده

-های خود مراسم عيد غديرخم را به شيعيان جهان تبريک مىكه اين حزب در بيانيه

اوج . شدی كربال مدعى تحقق عدالت اجتماعى در كشور مىگفت و با استناد به واقعه
پيروی "ست كه حزب توده به اين حماقت خودكرده در دوران قيام بهمن به وقوع پيو

با وجودی كه جمهوری اسالمى از وجود اين حزب هم . روی آورد" از خط امام خمينى
از نظر تئوريک، هم از نظر اطالعاتى و هم در پراكسيس سياسى كمال استفاده را كرد، 

با تمامى اين وجود حزب . اما از سركوب و قتل بسياری از كادرهای آن چشم نپوشيد
چنين سازمان فداييان اكثريت به پشتيبانى از نظام جمهوری اسالمى ادامه همتوده و 

ميان جناح حجتى و جناح مكتبى در حالى كه حزب توده در دوران قيام بهمن . دادند
" انقالبى و ضد امپرياليست"داد و از جناح مكتبى به عنوان روحانيت شيعه تميز مى

به هواداری از هاشمى " اردوگاه سوسياليستى"كرد، بالفاصله پس از فروپاشى دفاع مى

                                                 
" نبش سبزج"های چپ و احزاب كمونيست پس از بروز جا خاطر نشان كنم كه بسياری از سازمان البته بايد اين ١

در منطقه و به خصوص تشكيل داعش در سوريه و عراق عمًال به اين مسئله پى بردند " بهار عربى"در ايران، ظهور 
ها در كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم محصول تخيالت متافيزيكى و بدون ارتباط با واقعيت اجتماعى است و آن

ها و احزاب كمونيست در گذشته در حالى كه اغلب سازمان. نندكتحوالت سياسى كشور و منطقه نقشى را بازی نمى
های های سياسى و انشعابهای آتشين به نزاعدر عالم تخيل خود در حال رهبری انقالب بودند و با صدور بيانيه

 ما آثار اند كهی معطوف به واقعيت و دنيوی شدهرسد كه تا اندازهاكنون به نظر مىپرداختند، ليكن همحزبى خود مى
  .يابيمها مىهای مشترک آنهای سياسى و بيانيهرا در ائتالفآن
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و سازمان فداييان اكثريت با چند به اين ترتيب، اعضای حزب توده . رفسنجانى پرداخت
ترين شكل پيمان شدند و در مشمئزكنندهسو و همتن از فعاالن سابق كنفدراسيون هم

يران ناميدند و ها رفسنجانى را گورباچوف اآن. افكار ارتجاعى خود را ترويج كردند
مدعى شدند كه وی از طريق رفرم، جمهوری اسالمى را به سوی انتخابات آزاد و 

ی بررسى اوضاع زمان جلسات متفاوت و متعددی را به بهانههم. دموكراسى خواهد راند
سياسى و اقتصادی ايران برگزار كردند و در كمال وقاحت از ايرانيان تبعيدی خواستند 

ناهندگى خود را به سفارت جمهوری اسالمى تحويل دهند و اگر هم های پكه پاسپورت
رانند، بهتر است كه به ايران باز گردند و در كشور احيانًا در خارج از كشور تاكسى مى

از آن پس كه ترور ميكونوس به فرمان سران جمهوری . خود مشغول به اين كار شوند
رفسنجانى در برلين اتفاق افتاد و اسالمى و از جمله رئيس جمهور وقت كشور، هاشمى 

به نام نوری دهكردی قربانى " های رفسنجانىرفرم"يكى از سركردگان تبليغات برای 
البته چند . ی گورباچوف سازی برای ايران نيز ظاهرًا خاتمه يافتاين فاجعه شد، پروژه

 از وقتى نگذشت كه همين جماعت به هواداری از محمد خاتمى در آمد و در هواداری
را تشكيل " اتحاد جمهوری خواهان"طلب و حزب مشاركت اسالمى ايران، جناح اصالح

يعنى زمانى . اوج اين حماقت خودكرده در برگزاری كنفرانس برلين مشاهده شد. داد
كه اعضای حزب توده و سازمان فداييان اكثريت به سركردگى بهمن نيرومند يک 

. راج معترضان از اين اجالس تدارک ديدنددستگاه اطالعاتى را برای شناسايى و اخ
به سركردگى " جنبش سبز"آخرين شاهكارهای اين جماعت مربوط به پشتيبانى از 

" دولت اعتدال"شود كه البته به مى)" فداييان(حزب چپ "موسوی و كروبى و تشكيل 
های انتخاباتى جمهوری اسالمى روحانى دخيل بسته است و برای شركت در نمايش

  . كند مىتبليغ

ای مواجه هستيم جا با همان پديدهكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا كه اغلب فعاالن از آن. ناميدمى" ارتجاع سياه و سرخ"را كه نظام شاهنشاهى آن

سياسى چپ هنوز به درستى با تاريخ فرهنگى اسالمى خود تصفيه حساب نكرده و به 
اند، در نتيجه نيز قادر نيستند كه قاطعانه در  و مدرن دست نيافتهيک فرهنگ متقابل

محصول اين كوتاهى توهم به سياست اصالحات . آرايى كنندايسم صفبرابر توده
جمهوری اسالمى و روزمرگى در فعاليت سياسى است كه هم اكنون به صورت برگزاری 
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 و در اكثر شهرهای مهم سالگرد قتل عام زندانيان سياسى شكل عادت به خود گرفته
زدگى مواجه هستيم، ی دينجا با عمق فاجعهما اين. گرددايرانيان تبعيدی برگزار مى

تبديل به يک " اپوزيسيون چپ"تا كنون ميان " جهان مدرن و متافيزيک"ی زيرا مسئله
ايسم بر ی اشكال اسالمى و تودهگفتمان مسلط نشده و به همين دليل نيز است كه سلطه

-بنابراين پيداست كه ما ايرانيان نيز نمى. ماندفكار عمومى فعاالن سياسى پا بر جا مىا

های سرشناس را مانند ماركسيست" سرمايه"توانيم آثار ماركس و از جمله كتاب 
ها تاريخ رفرماسيون و روشنگری را پشت سر گذاشته و آن. اروپايى مطالعه كنيم

كنند، در حالى كه ما با يک حكومت مًال تجربه مىسكوالريسم و نتايج تمدن مدرن را ع
به بيان ديگر، ارجاع ما ايرانيان به آثار ماركس . قرون وسطائى در ايران مواجه هستيم

اين روش نه تنها از نظر . های خودمان صورت بگيردبايد با در نظر داشتن دغدغه
ه خوبى قابل دفاع سياسى مجاز و مطلوب و در محافل سطح باالی تئوريک دانشگاهى ب

ی سياسى و تكامل يک فلسفه" ماركسيسم ايرانى"است، بلكه منجر به بازنگری انتقادی 
در اين ارتباط آشنايى با . شودنوين جهت شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى نيز مى

يک نقش اصولى دارد، زيرا ماركس با استناد به آن است " كليت ديالكتيكى"ی مقوله
دهد و از اشكال اسرارآميز و جنجالى ماهيت شناسى خود عمق مىتكه به روش شناخ

شود كه به اين ترتيب، برای ما نيز قابل درک مى. داردداری پرده بر مىنظام سرمايه
های خود ـ از آثار ماركس جهت فعاليت توانيم ـ با در نظر داشتن دغدغهچگونه مى

  . سياسى در دوران معاصر بهره ببريم

ی حقوق و فلسفه در برلين به پايان رساند و با يالت عالى خود را در رشتهماركس تحص
ی دكترای خود را تحت وجودی كه از همان آغاز به ماترياليسم تمايل داشت، اما رساله

وی در روند تحقيقات خود پيرامون . های جوان مدون كردتأثير گفتمان هگلى
های فى پى برد كه با روش تفكر هگلىماترياليسم دموكريت و اپيكور به يک اصل فلس

آيد كه تنها با درک اين مسئله است كه گذار وی از جوان زاويه داشت و به نظر مى
به اين صورت كه وی . گردددان به منتقد اقتصاد سياسى روشن مىيک فيلسوف حقوق

را ) آكوموداتسيون(ی سازش دين با فلسفه نزد هگل های جوان مسئلهبر خالف هگلى
پرداز سرشناس دولت پروس، بلكه ی فعاليت ايدئولوژيک وی به عنوان نظريهنه نتيجه

های فلسفى ـ چنين در جزوهماركس هم. به صورت يک مشكل سيستماتيک كشف كرد
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ی اقتصاد مدرن ملى ی حق هگل بر زمينهكند كه فلسفهاقتصادی بر اين نكته تأكيد مى
ی ی عزيمت فلسفهی بورژوايى هم نقطهامعه به اين صورت كه ج١.استوار شده است

حق هگل و هم اقتصاددانان ملى مانند آدام اسميت و ديويد ريكاردو است كه البته با 
ذاتى ميان نيروهای مولد با مناسبات توليد به زيست خود ادامه وجود تضادهای درون

اعى را در حالى كه ماهيت آن به صورت حق مالكيت خصوصى، طبقات اجتم. دهدمى
آورد، اما اشكال ظاهری آن مدعى خردمندی، آزادی، برابری، انصاف و آشتى پديد مى

ی بورژوايى يک جهان وارونه است كه به بيان ديگر، جامعه. شوندميان شهروندان مى
ی حق و اسميت و ريكاردو قوانين اقتصادی را به صورت فلسفههگل قوانين حقوقى آن

در هر دو حالت و هر كدام به سهم . انداسى متكامل كردهرا به صورت اقتصاد سيآن
   ٢.خود تئوريسين يک جهان وارونه هستند كه بر كار ازخودبيگانه استوار شده است

اما اين . شودی بورژوايى با استناد به اشكال كذب توجيه مىبنابراين ماهيت جامعه
-به شمار مى" تبر اجتماعىافكار مع"و " اشكال ابژكتيو تفكر"اشكال كذب برای ماركس 

ها تحت تأثير آورند، زيرا انسانكنند و پديد مىروند، زيرا واقعيت اجتماعى را توجيه مى
پيداست كه ما . شوندكنند و در جامعه ادغام و از تضاد آگاه مىها كار و زندگى مىآن

ه هستيم ی حاكم، بلكه با يک منطق مواججا نه با يک فريب سطحى از طرف طبقهينا
ی توليد اجتماعى كه البته در روند تاريخ به وجود آمده است، متناسب است كه با شيوه

برای نمونه ماركس در . شودی كارگر نيز مىو پيداست كه منجر به خودفريبى طبقه
  :  كندی بورژوايى تأكيد مىبه شرح زير بر نقش اشكال واقعى جامعه" سرمايه"

ی بررسى علمى آن نيز، اصوًال به ل زيست انسانى و لذا دربارهی اشكاانديشيدن درباره»
انديشيدن از مقصد و در نتيجه از . پيچديک راه در جهت عكس از تكامل واقعى مى

اشكالى كه به محصوالت كار مهر . شودنتايج حى و حاضر از روندهای تكامل آغاز مى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: 
MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧٤ 
٢ Vgl. ebd. S. ٥٢٠, und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Auszüge aus James Mills Buch „Elements d economie 
politique“, in: MEW, EB I, S. ٤٤٣ff., Berlin (ost), S. ٤٥١f., und 
Vgl. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik der gesellschaftlichen 
Praxis, Zur Genesis und Kernstruktur der Marxschen Theorie, Freiburg / München, S. ٨٣ 
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شوند، همين حاال  محسوب مىزنند و از اين رو، شرايط ماسبق دوران كاالهاكاال مى
- كه برای انساناند، قبل از اينبرخوردار از استحكام اشكال طبيعى زيست اجتماعى شده

ها ممكن بوده كه به خود حساب پس داده باشند، نه در مورد خصلت تاريخى اين 
يابند، بلكه ها همواره به صورت غير قابل تغيير اعتبار بيشتری مىاشكال كه به نظر آن
شكل پول در جهان ] يعنى[اما همين اشكال حى و حاضر، . (...) هادر مورد محتوای آن

كاالها هستند كه خصلت اجتماعى كارهای شخصى و لذا مناسبات اجتماعى از شخص 
اين نوع . (...) را عريان سازندكه آنپوشاند، به جای ايننگرانه پرده مىكارگر را واقع

ها اشكال معتبر تفكر اجتماعى و آن. سازندتصاد بورژوايى را مىهای اقاشكال دقيقًا مقوله
لذا برای مناسبات اين روش تاريخى و معين اجتماعى از توليد، يعنى توليد كاال ابژكتيو 

بنابراين تمامى اسرارآميزی جهان كاالها، تمامى جادو و اشباح كه توليدات كار . هستند
كه ما به شوند، همينكنند، بدون وقفه ناپديد مىمىآلود ی توليد كااليى مهرا بر زمينه

    ١«.اشكال ديگر توليد بگريزيم

جا ديالكتيک ماهيت با شكل كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 ٢"اشكال غريب"وی در اين ارتباط از مفهوم . سازدی بورژوايى عريان مىرا در جامعه
ی بورژوايى داری با اشكال جامعهتناقض ماهيت نظام سرمايهكند كه بر استفاده مى
در حالى كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در پيروی از آثار انگلس . تأكيد كند

متأخر اصوًال برای دين، فلسفه و ايدئولوژی، خالصه اشكال روبنايى ارزشى قائل نيست و 
شمارد، اما ماركس از پذير مىنارا ابژكتيو و اجتناب" ماترياليسم تاريخى"روند 

راند، زيرا واقعيت را توجيه كرده و موجوديت اين اشكال به صورت ابژكتيو سخن مى
ذاتى خود ی بورژوايى به دليل تضادهای درونبه بيان ديگر، جامعه. آورندپديد مى

جا اين. زندرا رقم مىاست كه تحوالت آتى آن" كليت ديالكتيكى"همواره درگير يک 
جهان "كند و جهان واقعى را به صورت تالقى مى" اشكال غريب"اهيت متضاد با م

ها، و نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى، يعنى محصول فعاليت آگاه انسان" يافتهموضوعيت
جا بالفاصله موضوع ديالكتيک تضاد با آگاهى از تضاد اين. آورديعنى سوبژكتيو پديد مى

در كتاب " كليت ديالكتيكى"را به صورت مون آنشود كه ما مضبه پيش كشيده مى
                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ٨٩f.  
٢ Verrückte Formen 
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در اين ارتباط وی از آناتومى . يابيمماركس نيز مى" در مورد نقد اقتصاد سياسى"
راند كه البته قواعد آن به شرح ی بورژوايى به صورت اقتصاد سياسى سخن مىجامعه

د آسياسى و ی توليجوامع آنتيک، شيوه: مانند" های پيشرو توليدشيوه"زير شامل 
  : شوندفئوداليسم نيز مى

ها طى توليد اجتماعى برای زندگى خويش وارد مناسبات ضروری، به خصوص و انسان»
ی معينى از رشد مناسبات توليدی كه با درجه] يعنى[شوند، شان مىمستقل از اراده

 تمامى اين مناسبات توليدی، ساختار اقتصادی. نيروهای مولد مادی مطابقت دارند
سازند كه بنا بر آن، روبنای حقوقى و سياسى بر پا را مىجامعه، يعنى زيربنای واقعى آن

ی توليد شيوه. شود و آنان با اشكال به خصوص آگاهى اجتماعى متناسب هستندمى
اين آگاهى . شودزيست مادی اصوًال موجب روند اجتماعى، سياسى و ذهنى زندگى مى

ها است كه را، بلكه بر عكس، هستى اجتماعى آنها ها نيست كه هستى آنانسان
ی معينى از رشد نيروهای مولد مادی جامعه در درجه. كندشان را معين مىآگاهى

خويش با مناسبات توليدی موجود يا با بيان حقوقى آن كه مناسبات مالكيتى است و در 
سبات كه از بطن اين منا. گيرنداند، در تضاد قرار مىچهارچوب آن تا كنون عمل كرده

سپس . بندندها زنجير مىشوند، به رشد خود آناشكال رشد نيروهای مولد نتيجه مى
ی اقتصادی، تمامى روبنای با تغيير زمينه. رسدی انقالب اجتماعى فرا مىيک دوره

ها همواره گونه دگرگونىی ايندر نظاره. گرددتر دگرگون مىعظيم كندتر يا سريع
رگونى مادی شرايط اقتصادی توليد كه به همان دقت علوم طبيعى قابل بايستى ميان دگ

های حقوقى، سياسى، دينى، هنری و يا فلسفى ـ خالصه، گيری است و دگرگونىاندازه
شوند و به نبرد بر ها به اين نزاع آگاه مىها از طريق آناشكال ايدئولوژيک كه انسان

   ١«.خيزند ـ تقاوت قائل شدمى

كند، ماركس در اين نقل قول نه تنها ابعاد ی نقاد مالحظه مى كه خوانندهگونههمان
-سازد، بلكه عوامل تشكيل و روند تاريخ را نيز شرح مىرا عريان مى" كليت ديالكتيكى"

جا ماهيت ی مادی و شرايط اقتصادی توليد است كه ايننخست زيربنا يعنى زمينه. دهد

                                                 
١ Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff., 
Berlin (ost), S. ٨f. 
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دگرگونى آن با همان دقت علوم طبيعى قابل "ی ماركس شود و به گفتهمحسوب مى
به اين صورت كه هر چه در مناسبات و در روند توليد بيشتر ." اندازه گيری است

تر گردد، به همان اندازه نيز كيفيت گذاری شود و هر چه تقسيم كار متنوعسرمايه
هوی را شود و پيداست كه اين تغييرات ماها بيشتر مىمحصوالت كار بهتر و كميت آن

حقوق، : سپس روبنا است كه اشكال ايدئولوژيک مانند. توان دقيقًا اندازه گرفتمى
گويد كه جا ديگر نمىاما ماركس اين. گيردسياست، دين، هنر و فلسفه را در بر مى

به بيان ديگر، . توان با همان دقت علوم طبيعى اندازه گرفتدگرگونى ايدئولوژی را مى
حركت "سازد، نه  مكانيكى ميان ماهيت و شكل برقرار مىیماركس نه يک رابطه

گيرد و نه ی طبقاتى نزد وی يک شكل سوسيال داروينيستى به خود مىجامعه" واقعى
-ما با اين شيوه. گرددی مقدر و مثبت سپری مىروند تاريخ ضرورتًا به سوی يک آينده

نيسم مواجه هستيم كه در ی تفكر مكانيكى و شبه دينى در ايدئولوژی ماركسيسم ـ لني
شناسى غير ماركسى انگلس متأخر و در پيوند با تاريخ و پيگيری از روش شناخت

انگاری كه با صنعتى . ايسم متكامل شده استفرهنگ اسالمى ايران به صورت توده
ناپذير آيد كه به صورت اجتنابشدن كشور يک روند ابژكتيو از تاريخ نيز به وجود مى

. انجامدگردد و ضرورتًا به تشكيل سوسياليسم مىی مثبت سپری مىندهبه سوی يک آي
گرا از گرا، واهى و مثبتماركس از بدو فعاليت تئوريک خود با يک چنين تفكرات تقليل

در حالى كه وی در دوران تحصيالت عالى خود همواره . روند تاريخ اصوًال مخالف بود
های ی هگلىاشت، پس از عبور از فلسفهديالكتيک تئوری با پراكسيس را مد نظر د

شناسى ی انقالبى پى برد و پس از عبور از انسانجوان به نقش پرولتاريا به صورت سوژه
فويرباخ موضوع تحوالت اجتماعى و روند تاريخ را مشروط به نتايج پراكسيس نبرد 

  . طبقاتى كرد

ی حاكم  طرف، طبقهسازد، از يکگونه كه ماركس در اين نقل قول مستدل مىهمان
است كه بنا بر هستى خود، يعنى برای تحقق منافع مادی و تثبيت حاكميت خود آگاهى 

. آوردبه وجود مى) حقوق، سياست، دين، هنر، فلسفه(جامعه را به صورت ايدئولوژی 
آل ساختار اقتصادی موجود است كه البته در يک بستر اين آگاهى در واقعيت بيان ايده

جا بر اين شود و لذا ماركس اينخى و فرهنگى با نيروهای مولد متكامل مىمشترک تاري
منتها با رشد نيروهای مولد تضاد . كند كه زيربنا با روبنا مطابقت داردنكته تأكيد مى
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-كند، عريان مىمناسبات توليد با شكل حقوقى آن كه مالكيت خصوصى را توجيه مى

نزد " كليت ديالكتيكى"واجه هستيم كه البته بنا بر جا با ماهيت متضاد مما تا اين. گردد
ها به اين معنى كه انسان. ماركس از بيان تضاد، يعنى از شكل تضاد قابل تمايز است

. خيزندشوند و به نبرد بر مىتحت تأثير ايدئولوژی است كه از وجود تضاد آگاه مى
ر تشكيالتى منسجم باشد، ی كارگر از نظر تئوريک فرهيخته و از نظبنابراين اگر طبقه

- شود و به نتايج مطلوبى نيز دست مىبدون ترديد در پراكسيس نبرد طبقاتى موفق مى

ی كارگر فاقد خودآگاهى اما اگر عكس اين معادله صدق كند، يعنى اگر طبقه. يابد
دهى خود نگردند، بدون ترديد در پراكسيس طبقاتى باشد و كارگران موفق به سازمان

شوند و در بدترين شرايط ممكنه استقرار فاشيسم را تى با شكست مواجه مىنبرد طبقا
  .  كنندتجربه مى

را به خوبى در " كليت ديالكتيكى"ی ما مصداق كشف تئوريک ماركس از مقوله
به اين صورت كه نظام شاهنشاهى پس از اصالحات . يابيمتجربيات دوران معاصر مى
انقالب "ر تمامى نقاط كشور مسلط كرد و با اصول داری را بارضى روش توليد سرمايه

تبديل به " انقالب سفيد"زمان هم. ی سنتى ايران را دگرگون ساختكليت جامعه" سفيد
انقالب شاه و "را تحت عنوان تبليغات آن" حزب رستاخيز"ايدئولوژی دولتى شد و 

الله خمينى چندی نگذشت كه اسالميان به سركردگى شيخ روح. به عهده گرفت" مردم
جا شاه ايران با استناد به تاريخ و فرهنگ آرايى كردند و از آندر برابر دولت صف

شد، در نتيجه محسوب مى) االرضالله فىظل" (ی خدا بر زمينسايه"اسالمى كشور 
ی ارشاد را تأسيس كرد كه از يک حسينه) ساواک(دولت با پيشنهاد سازمان اطالعات 

يک تفسير امروزی از دين اسالم را به افكار " جاع سياه و سرخارت"طرف، در برابر 
. عمومى ارائه دهد و از طرف ديگر، مشروعيت دينى نظام شاهنشاهى را نيز مهيا سازد

از جمله بايد از فعاليت نوشتاری على شريعتى ياد كرد كه البته بر خالف اهداف 
ی علوی را ظاهرًا با شيعه" ی توحيدیی بى طبقهجامعه"ساواک و تحت عنوان 

جا استبداد شاهنشاهى صدای مخالفان را در نطفه از آن. به آشتى رساند" ماركسيسم"
ی سياسى يک اپوزيسيون مدرن، چپ و انقالبى جا كه در صحنهكرد و از آنخفه مى

های اسالمى كه بهترين شرايط وجود نداشت، در نتيجه افكار عمومى به سوی جريان
ذاتى نيروهای به اين ترتيب، تضاد درون.  و مكانى را داشتند، متمايل شدمالى، تشكيالتى
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توافق "مولد با مناسبات توليد تحت تأثير بيان اسالمى تضاد قرار گرفت و منجر به يک 
زمان ساختار دينى در كشور هم. جهت سرنگونى نظام شاهنشاهى در ايران شد" فعال

دهى ضد انقالب  شرايط را برای سازمانبهترين" دولت در دولت"بود كه به صورت 
های مؤتلفه، به اين ترتيب، اسالميان از درون، يعنى از هيئت. ساختاسالميان مهيا مى

ها به جامعه شبيخون زدند و پس از سرنگونى نظام های علميه، مساجد و حسينيهحوزه
ادره ی اجتماعى قدرت سياسى را مصشاهنشاهى و بدون يک مقاومت قابل مالحظه

ی مكتب اصولى آن تبديل به ی دوازده امامى در شعبهبه اين ترتيب، شيعه. كردند
ايدئولوژی نظام جمهوری اسالمى در ايران شد و در تداوم يک بستر مشترک تاريخى و 
فرهنگى همان نظمى را بر كشور مستقر ساخت كه نيروهای مولد زندگى واقعى خود را 

بيان ديگر، شرط استقرار يک دولت فقط محدود به به . تحت تأثير آن تجربه كنند
گيرد كه به شود، بلكه آن مردمى را نيز در بر مىقوای قهريه و خشونت حاكميت نمى

دهند ی حاكم به اين دولت تن مىدليل هويت تاريخى و فرهنگى مشترک خود با طبقه
 ايدئولوژيک جا فقدان مقاومت محصول تأثيراتاين. كنندو در برابرش مقاومت نمى

  . دانندشود، زيرا مردم در توهم خود، دولت را از آن خود مىمحسوب مى

جا فقط به صورت اجمالى با مصداق كشفيات تئوريک ماركس در با وجودی كه ما اين
كليت "شويم، اما شناخت ی طبقاتى در ايران آشنا مىجامعه" حركت واقعى"ارتباط با 
دهد كه از نقد پراكسيس امت اسالمى عزيمت كنيم ا مىبه ما اين امكان ر" ديالكتيكى

ماركس . ی عملى امروزی را جهت شركت در نبرد طبقاتى متكامل سازيمو يک فلسفه
شناسى خود عمق داد و به هستى ماترياليستى انسان پى برد كه از زمانى به شناخت

موجود "صورت عبور و انسان را به ) موجود حساس(شناسى استعالئى فويرباخ انسان
 به اين عبارت كه شرط بقای انسان مانند ديگر موجودات زنده ١.كشف كرد" فعال

منتها . سازدرا مانند حيوانات از طريق كار ميسر مىتبادل مادی با طبيعت است كه آن
منظور ماركس از كار انسانى يک فعاليت صرف بدنى و يا غريزی نيست كه مانند 

سازد، انبارداری، شكار و صيادی لبته حيوان هم آشيانه مىا. گرددحيوانات متحقق مى
جا است كه انسان با آگاهى، استفاده از كند، ليكن تفاوت كار انسان با حيوان در اينمى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische … ebd., S. ٥١٦f., und 
Vgl. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik … ebd., S. ١٨٥f. 
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- شناسى، يعنى با احساس و سوبژكتيو كار مىدانش و تجربه و پيروی از اسلوب زيبايى

نها بر خالف حيوانات قادر است كه  و مشخصًا به همين دليل است كه انسان نه ت١كند
. چنين دارای تاريخ فرهنگى استفراتر از قدرت بدنى خويش توليد كند، بلكه هم

ها بر شويم، بلكه انسانی انسانى نه تنها با مازاد توليد مواجه مىبنابراين ما در جامعه
است كه پيد. يابندآورند و به تمدن دست مىخالف حيوانات نظام شهری به وجود مى

دهد، زيرا قوانين طبيعت ناب از قوانين جا داروينيسم اعتبار خود را از دست مىاين
ماركس از محصول كار انسانى، . گردندی انسانى متمايز و متفاوت مىطبيعى جامعه

كند كه در نظام  ياد مى٢"موضوع"ها به عنوان يعنى از فعاليت آگاهانه و احساسى انسان
  :گيردرح زير شكل كاالئى به خود مىداری به شسرمايه

ی اول يک موضوع بيرونى است، يک چيز كه از طريق قابليت خود يک كاال در وهله»
طبيعت اين نيازها، حال برای نمونه از معده و . سازدنوع از نيازهای انسانى را راضى مى

 اين نيست چنينجا مسئله هماين. دهديا تخيل سرچشمه بگيرند، تغييری در قضيه نمى
سازد، يا مستقيمًا به صورت مواد غذايى، يعنى كه قضيه چگونه نياز انسانى را راضى مى

  ٣«.به صورت موضوع لذت، يا از طريق يک بيراه به صورت ابزار توليد

كند، برای ماركس تعيين كننده نيست كه ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
) خدمات، هنر(و يا غير مادی ) شئ( موضوع مادی محصول كار انسانى، يعنى كاال يک

بايد تنها نيازهای " موضوع"داری به بيان ديگر، كاال به صورت شكل سرمايه. باشد
ها نيز باشند كه توانند محصول تخيل انسانانسانى را راضى سازد كه البته اين نيازها مى

طرح اين مسئله به . داردجا حق مالكيت بر ابزار توليد را مد نظر البته ماركس اين
و " شئ"در زبان فارسى به " موضوع"خصوص به اين دليل ضروری است، زيرا مفهوم 

كند كه انگاری ترجمه شده است كه به خواننده اين نظريه را القاء مى" برابرايستا"

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische … ebd., S. ٥١٦f., und  
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ١٨٦, und 
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt am 
Main, S. ٩٨f. 
٢ Gegenstand 
٣ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ٤٩, und 
 Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff  … ebd., S. ٦٢ 
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ی حق را در نظر نداشته و به غير از محصوالت مادی كار انسانى ماركس مسئله
-را بى ارزش مى" يافتهكار موضوعيت" هنری، فرهنگى و علمى محصوالت خدماتى،

  .  شمرده است

كند؛ اول، مواد مادی و دوم، كار را در دو وجه متفاوت متمايز مى" موضوع"ماركس 
به اين ترتيب، وی از طريق شكل تمامى آثار غير مادی، يعنى . دهنده استشكل

گيرند و  كه از آگاهى سرچشمه مىتأثيرات ذوقى، احساسى، تجربى و علمى انسان را
الزم و ملزوم روند توليد هستند، در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود ادغام 

است كه به غير از " كليت ديالكتيكى"ی تحقيقاتى ماركس درک همان مسئله. كندمى
سياسى، چنين تأثيرات دينى، فلسفى، تمامى اشكال هنری، فرهنگى و هم) زيربنا(ماهيت 

از اين . گيردآورند، در بر مىرا كه آگاهى اجتماعى را پديد مى) روبنا(يعنى ايدئولوژيک 
گردد، بلكه توان كار منظر، نه تنها ارتباط واقعى و ديالكتيكى ماهيت با شكل عريان مى

. شوددهنده جهت دگرگونى ماهيت در تئوری انتقادی و انقالبى ماركس ادغام مىشكل
شود ها محسوب مىی انساننزد ماركس جهان واقعى محصول فعاليت آگاهانهبنابراين 

به همين منوال وی از . شمارد، يعنى سوبژكتيو مى"يافتهجهان موضوعيت"را كه وی آن
كند كه بر ابعاد تاريخى، فرهنگى و اخالقى كار استفاده مى" يافتهكار موضوعيت"مفهوم 

نيز مواجه " يافتهانسان موضوعيت"جا با  ما اين پيداست كه١.دهنده تأكيد كندشكل
سازد و دهنده نه تنها مواد مادی را دگرگون مىهستيم، زيرا انسان از طريق كار شكل

دهد، بلكه خودش نيز تحت تأثير محصول كار خود يک موضوع را به جامعه ارائه مى
ی انسان آگاهانهبه همين منوال، طبيعت به صورت محصول فعاليت . يابدموضوعيت مى

را شود كه ماركس آناز طبيعت ناجور، ناهنجار و درخود تبديل به طبيعت برای ما مى
" موجود فعال"بنابراين نزد ماركس انسان به عنوان . نامدمى" يافتهطبيعت موضوعيت"

شود و از سوی از يک سو، خالق و مخلوق نيروی كار خود و جهان واقعى محسوب مى
را برقرار " يافتهطبيعت موضوعيت"تبادل مادی با " يافتهكار موضوعيت "ديگر، از طريق

ی در جامعه" حركت واقعى"جا با يک ما اين. سازدو بقای طبيعى خود را تضمين مى
  :طبقاتى مواجه هستيم كه به شرح زير هم ابژكتيو و هم سوبژكتيو است

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ١٨٥ 
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گذارد و از خويش تأثير مىبر طبيعت خارج ] كار[كه وی از طريق اين حركت هم اين»
  ١«.دهدزمان طبيعت خويش را نيز تغيير مىدهد، وی همرا تغيير مىآن

كند، تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يابد كه هم مادی و هم با آگاهى همراه است، ماركس به مضمون يک كليت دست مى

دهد و در نتيجه هم ابژكتيو و هم از آگاهى از تضاد گزارش مىهم از تضاد و هم 
به بيان ديگر، تبادل مادی انسان با طبيعت از طريق كار نه تنها با . سوبژكتيو است

-گردد، بلكه اين روند همواره با جهش در آگاهى و شناختآگاهى و احساس متحقق مى

ها در روند تكامل نيروهای ه انسانبه اين معنى ك. ها نيز همراه استشناسى نوين انسان
يابند و تداوم مناسبات موجود توليد را همواره به مولد ارتقا و به دانش نوين دست مى

ها و از تكامل فهمند و با آگاهى كه البته از هستى مادی آنصورت زوال جامعه مى
مت زيربنای جامعه رشد كرده است به شرح زير به سوی دگرگونى اوضاع موجود عزي

  : كنندمى

ی افراد، آن يافتههای نوين و مناسبات گسترشچنين توانبا تكامل ثروت و لذا هم»
ها مبتنى است، مناسبات شوند كه كانون اجتماعى بر آنشرايط اقتصادی منحل مى

های متفاوت از كانون اجتماعى كه با آن متناسب هستند، دين كه از منظر سياسى بخش
چنين مناسبات موجود هر دو با شده و همون اجتماعى مشاهده مىآليستى آن كانايده

. گرددتمامى نيروهای مولد، خصلت، مشاهده و غيره افراد منحل مى] يعنى[طبيعت، 
هم توليد و هم توليدكنندگان ] يعنى[ ـ يعنى شكل مستحكم ثروت، تكامل علم به تنهايى

آل و ، اين ثروت ايدهتكامل علم. آن ـ كافى بود كه اين كانون اجتماعى را منحل كند
زمان واقعى تنها يک وجه و يک شكل است كه در آن تكامل نيروهای مولد انسانى هم

آل انحالل يک شكل معين از آگاهى كافى از منظر ايده. آيدبه صورت ثروت به نظر مى
ی اما در واقعيت حدود آگاهى با يک درجه. است كه يک دوران را به قتل برساند

                                                 
١ Ebd., S. ٤٧ ,١٩٢, und 
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff  … ebd., S. ٦٨ 
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البته تكامل نه تنها بر . عين از تكامل نيروهای مولد مادی و لذا با ثروت متناسب استم
     ١«.زيربنای قديمى، بلكه بر تكامل خود همين زيربنا رخ داد

كليت "كند، ماركس با استناد به يک ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
دهد كه چرا با دارد و توضيح مىپرده بر مى" حركت واقعى"از اسرار يک " ديالكتيكى

ی حاكم در وجودی كه نيروهای مولد در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقه
نگرند و مناسبات شوند، از منظر دين به كانون اجتماعى مىجامعه ادغام و اجتماعى مى

ی هدههای نوين جامعه روش مشاپذيرند، اما به دليل تكامل علم و توانرا مىسياسى آن
گردد و پيداست كه همواره در كشمكش با ها نيز دگرگون مىدينى و خصلت آن

. گيرندی حاكم جهت گسست و گذار از شرايط اوضاع موجود قرار مىايدئولوژی طبقه
. آوردی تضاد پراكسيس نبرد طبقاتى است كه نتايج آن روند تاريخ را پديد مىنتيجه

شويم، زيرا گرايى مواجه نمى با دترمينيسم و مثبتبه بيان ديگر، ما نزد ماركس اصوًال
ی روبنا و آگاهى محصول كشمكش ديالكتيک زيربنا با روبنا به معنى نفى آگاهانه

  ٢.تئوريک و نتايج آن باز است

ی حاكم قادر است كه از يک طرف، به اين صورت كه تحت تأثير نبرد طبقاتى طبقه
به اين ترتيب، آن . نيروهای مولد را متكامل كندی اقتصادی را متحقق و سياست توسعه

ی توليد رشد كرده و مانع تكامل زنجيرهايى كه به صورت مناسبات كلى از بطن شيوه
ما . گرددی زيربنا آغاز مىشوند، گسسته و يک دوران نوين از توسعهنيروهای مولد مى

زولت در آمريكا و برای نمونه اين تجربيات تاريخى را در دوران رياست جمهوری رو
ی حاكم از طرف ديگر نيز قادر است البته طبقه. مشاهده كرديم" توافق جديد"در نتايج 

كه بر اساس همان بستر مشترک تاريخى و فرهنگى كه تا كنون به حاكميت خود 
مشروعيت داده، اشكال نوين ايدئولوژی را پديد آورد و مانعى در برابر استقالل 

ی پردازان طبقهبه اين معنى كه نظريه. سيس نبرد طبقاتى بسازدنيروهای مولد و پراك

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ١٨٥٧ 
– ٢ ,١٨٥٨. Auflage, Berlin (ost), S. ٤٣٩, und  
Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin 
(Ost), S. ٧٢ 
٢ vgl. ebd., S. ٣٧f. 

 ٣٤ 

به اين . كنندحاكم دين را تفسير و اشكال متنوع فلسفى را جايگزين تصورات دينى مى
آيند و های جنسيتى، شوينيستى، دينى و پسامدرنيستى به وجود مىترتيب، انواع هويت

دهند، حقوق وين ايدئولوژيک تن مىی حاكم برای آن كسانى كه به اين اشكال نطبقه
ماركس مشخصًا همين نقش ايدئولوژی را كه مبتنى بر منافع . گيردويژه نيز در نظر مى

-به شرح زير برجسته مى" ايدئولوژی آلمانى"مادی است، مد نظر دارد كه در كتاب 

  :   سازد

    ١«(...)ه باشد تواند چيز ديگری به غير از هستى آگاگاه نمىهيچ(...) آگاهى ] كه[»

ی نيروهای مولد و هم تكامل انواع ايدئولوژی منجر به انشعاب بنابراين هم توسعه
شوند و مانعى را در برابر خودآگاهى طبقاتى ی حاكم مىنيروهای مولد در برابر طبقه

شود كه چرا جا به درستى روشن مىاين. سازندكارگران و پراكسيس نبرد طبقاتى مى
كند و چرا در رابطه با استفاده مى" ی پرولتاريای خودكردهتفرقه"فهوم ماركس از م

همان دقت علوم "گويد كه با مانند دگرگونى زيربنا نمى) روبنا(دگرگونى ايدئولوژی 
  ".گيری استطبيعى قابل اندازه

نزد ماركس را در تجربيات معاصر خودمان نيز " كليت ديالكتيكى"ی ما مصداق مقوله
به اين صورت كه بنا بر قانون اساسى جمهوری اسالمى ايران، دولت . كنيممىمشاهده 

ی قانونى آن به شريعت منسوب موظف به تشكيل امت اسالمى است كه سرچشمه
به اين ترتيب، اسالميان با استناد به قرآن و منابع ديگر تشيع يک قانون كار را . شودمى

از . ی مالكيت توجيه كنندبه صورت اجارهمدون كردند كه شكل كاالئى نيروی كار را 
شود كه مانند يک حيوان باركش جسم خود را ناميده مى" اجير"اين منظر كارگر مزدی 

جا كارگر مزدی نه حقى مانند حق اين. دهددر يک زمان مشخص به كارفرما اجاره مى
مضمون از آن پس كه . اعتصاب و درمان و نه مزايايى مانند حقوق بازنشستگى دارد

آرايى كردند و قانون كار اسالمى عمومى شد، كارگران بالفاصله در برابر نظام صف
به اين ترتيب، دو جناح . شدند" حزب جمهوری اسالمى"منجر به يک نزاع سياسى در 

جناح اول هواداران فقه سنتى . متفاوت بر سر تفسير مناسب شريعت به وجود آمد
ای و اعضای شورای نگهبان االسالم خامنه، حجتهبودند كه از طريق رئيس جمهور وقت

                                                 
١ Eٍbd., S. ٢٦ 
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الله آذری ی رسالت به سردبيری آيتشد و ارگان تئوريک آن روزنامهنمايندگى مى
ی مير حسين جناح دوم هواداران فقه پويا بودند كه از طريق وزرای كابينه. قمى بود

با وجودی كه . ی اطالعات بودشد و ارگان تئوريک آن روزنامهموسوی نمايندگى مى
هر دو جناح در سركوب مردم ايران توافق كامل و به جمهوری اسالمى التزام عملى 

. كردندتر و يا گشادتر از شريعت جستجو مىداشتند، اما تداوم نظام را در تفسير تنگ
داری ی سرمايهذاتى جامعهی مديريت تضادهای درونجا اصوًال مسئلهپيداست كه اين

ی ظر بود، زيرا به غير از قانون كار، قوانين جزايى ـ مدنى، سياست توسعهدر ايران مد ن
ی سياسى بر سر تفسير اقتصادی و اصالحات ارضى نيز همواره تبديل به مناقشه

های علميه در اين نزاع سياسى سرانجام سر از حوزه. شدندمناسب شريعت اسالمى مى
ه پويا با هواداران فقه سنتى شد كه تا هم پردازان فقی نظريهآورد و تبديل به مجادله

تمامى . سازدگرا را مىطلب با اصولهای ايدئولوژيک جناح اصالحاكنون بنياد كشمكش
نامند و از جمله محمد مجتهد شبستری و مى" روشنفكر دينى"كسانى كه خود را 

ن عبدالكريم سروش از درون همين مناقشات دينى بر سر حدود تفسير شريعت بيرو
ی يک تفسير پردازان فقه پويا جهت ارائهبه بيان ديگر، هدف اصلى نظريه. آمدند

ذاتى نظام تری تضادهای درونگشادتر از شريعت فقط اين است كه با قوانين مناسب
ی كارگر را در برابر نظام داری را مديريت و كشور را اداره كنند و طبقهسرمايه

رسد كه افكار عمومى ايرانيان از توهم به به نظر مى. جمهوری اسالمى به انفعال بكشند
-طلب، اصولاصالح"را از شعار اصالحات در كشور رها گشته است كه ما مضمون آن

  . شناسيممى" گرا، ديگه تمومه ماجرا

نزد ماركس ما " كليت ديالكتيكى"كند، مفهوم ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
وی در . سازدی طبقاتى ايران نيز آشنا مىدر جامعه" اقعىحركت و"را با آناتومى 

كند كه ماهيت با ارتباط با ديالكتيک زيربنا با روبنا به درستى بر اين نكته تأكيد مى
شود، زيرا اوضاع ماند، در حالى كه شكل نيز مربوط به واقعيت مىشكل در ارتباط مى

-زمان بر اين نكته انگشت مىوی هم. آوردكند و پديد مىواقعى موجود را توجيه مى

جا كه تضاد در نظام سازد و از آنگذارد كه اين هستى اجتماعى است كه آگاهى را مى
ذاتى است، در نتيجه پيداست كه آگاهى نيروهای مولد نيز از هستى داری درونسرمايه

ليد است، آل مناسبات موجود توی حاكم كه بيان ايدهها رشد و با آگاهى طبقهمادی آن
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شويم كه به نظر مواجه مى" حركت واقعى"جا با ماهيت يک ما اين. كندتالقى مى
ماركس ذاتًا انتقادی و انقالبى است و بنابراين از كشمكش ايدئولوژيک و گسست و 

ی از اين منظر، سرچشمه. دهدگذار نيروهای مولد از اوضاع موجود گزارش مى
گردد گرا نيز هويدا مىطلب با اصولناح اصالحماترياليستى كشمكش تئوريک ميان ج

ممانعت كنند، انتقاد به نظام و نقد دين " حركت واقعى"كه چگونه و با چه روشى از اين 
  .را بى معنى و مانعى در برابر انقالب اجتماعى بسازند

دين، فلسفه و ايدئولوژی " كليت ديالكتيكى"به بيان ديگر، ماركس از طريق مفهوم 
گونه كند و همانی پراكسيس نبرد طبقاتى معين مىحاكم را به صورت حوزهی طبقه

ها از ها از طريق آنانسان"گويد، در اشكال ايدئولوژيک است كه كه وی به درستى مى
بنابراين تفسير گشادتر از شريعت نه برای .". خيزندشوند و به نبرد بر مىنزاع آگاه مى

 است كه نيروهای مولد از ماهيت متضاد طبقات پويايى فقه، بلكه فقط برای اين
ها در برابر اسالم و جمهوری داری موجود آگاه نشوند و انساناجتماعى در نظام سرمايه

پيداست كه از اين منظر، ضرورت نقد دين به درستى روشن . آرايى نكننداسالمى صف
 آگاهى از تضاد و پس ی حاكم پيرامونگردد، زيرا تنها در نبرد ايدئولوژيک با طبقهمى

رسد، به ی كارگر به خودآگاهى مىی تئوريک بر افكار عمومى است كه طبقهاز سلطه
. شودآورد و از قدرت بالقوه تبديل به قدرت بالفعل مىپراكسيس نبرد طبقاتى روی مى

و " كليت ديالكتيكى"كننده از ذاتى و نفىبنابراين راه حل شكست اسالميان نقد درون
ات واقعى اجتماعى، يعنى نقد پراكسيس موجود است كه يک تئوری انتقادی و مناسب
ذاتى و نقد درون. آوردگرا را جهت تعميم يک پراكسيس آگاه و انقالبى پديد مىعمل
ی توزيع ثروت اجتماعى در نظام ی توليد و شيوهكننده از زيربنا به معنى نقد شيوهنفى

، نقد از يک سو، بر مناسبات كلى توليد نظام به اين ترتيب. جمهوری اسالمى است
آيد كه در روند توليد، كار ازخودبيگانه را بر كارگران داری در كشور وارد مىسرمايه

-انگاری كاال و پول مىكند و مسبب بتمزدی تحميل و محيط زيست را تخريب مى

ی يابد و چهرهىی توزيع ثروت اجتماعى راه مزمان نقد از سوی ديگر، به شيوههم. شود
ی كارگر روزی طبقهمكار و كريه حاكمان بازاری و روحانى را به عنوان عوامل سيه

جا با نقد ماترياليستى از استثمار نيروی كار، يعنى تضاد ابژكتيو ما تا اين. سازدعريان مى
سپس . شوددر ايران محسوب مى" يافتهجهان موضوعيت"مواجه هستيم كه زيربنای 
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كننده از روبنا، يعنى نقد دين، فلسفه، حقوق، اخالق، سياست، ذاتى و نفىننقد درو
ها از تضاد ها از طريق آنخالصه اشكال ايدئولوژيک جمهوری اسالمى است، زيرا انسان

جا كشمكش به بيان ديگر، موضوع نقد اين. خيزندشوند و به نبرد بر مىآگاه مى
و تضاد است كه البته منحصر به جمهوری تئوريک پيرامون آگاهى و بيان سوبژكتي

ی طبقاتى، حق شود و مابقى اشكال ايدئولوژيک را نيز كه موجوديت جامعهاسالمى نمى
. كنندمالكيت خصوصى، بردگى كار مزدی و ضرورت اعتبار قانون ارزش را توجيه مى

  .گيرددر بر مى

های اری از تجربيات انقالببردكند، نه نمونهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
گشايد و نه يک نقد صرف ديگر دری را به سوی پراكسيس نبرد طبقاتى در ايران مى

-ماترياليستى كمكى به آگاهى تئوريک ما پيرامون تاريخ فرهنگى جمهوری اسالمى مى

ی فعاليت سياسى خود را از جای ديگری وام بگيريم و يا به اين عبارت كه برنامه. كند
داری در ی كارگر و ماهيت نظام سرمايهكه با رجوع به اسناد و ارقام بر كميت طبقهاين

ی اسالم و افكار به بيان ديگر، تا زمانى كه كارگران تحت سلطه. ايران تأكيد كنيم
ها ی حاكم كشور قرار دارند، در بهترين وضعيت ممكنه نمايندگان سياسى آنطبقه

ی صنفى و نماينده" روشنفكران دينى"ها  تئوريک آنطلبان حكومتى، نمايندگاناصالح
  . ی كارگر اسالمى استها خانهآن

كليت "كننده از اوضاع موجود، يعنى ذاتى و نفىبنابراين تنها از طريق نقد درون
آيد و تنها در پرتو يک انداز تشكيل اوضاع مطلوب پديد مىاست كه چشم" ديالكتيكى

رسد و تبديل به ی كارگر به خودآگاهى مىست كه طبقهگرا اتئوری انتقادی و عمل
از اين پس ما با يک قدرت بالفعل مواجه هستيم كه از . شودی انقالبى مىسوژ

گيرد و پراكسيس نبرد طبقاتى به سوی يک فعاليت آگاه و انقالب اجتماعى سمت مى
كسيس انقالبى ماركس در اين  ارتباط از مفهوم پرا. شودداری مىنافى نظام سرمايه

  : يابيمرا در تز سوم فويرباخ وی به شرح زير مىگويد كه ما مضمون آنسخن مى

كند كه اوضاع بايد از ی تغيير اوضاع و تربيت فراموش مىآموزش ماترياليستى درباره»
بنابراين اين آموزش به اجبار . ها دگرگون و خود آموزگار بايد تربيت شودطريق انسان

انطباق دگرگون سازی . سنجد كه يكى از آن دو برتری دارددو بخش مىجامعه را در 
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پراكسيس تواند به صورت اوضاع و فعاليت انسانى يا خود دگرگون سازی صرفًا مى
 ١«. درک و منطقى فهميده شودانقالبى

ها كند، ما نزد ماركس بر خالف جريانی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
موضوع نقد وی . يست با يک تفكر صرف ماترياليستى مواجه نيستيمماركسيست ـ لنين

های اين دوران و از جمله گرايى و تفكرات غير ديالكتيكى ماترياليستجا تقليلاين
های اجتماعى را مستقيمًا به زيربنای فويرباخ است كه تمامى تحوالت و دگرديسى

گرا ش يک تئوری انتقادی و عملدهند و از اين رو، قادر به درک نقاقتصادی نسبت مى
شود و زيربنای اقتصادی را كه منجر به تعميم يک پراكسيس آگاه و انقالبى مى

گرايى و تفكرات ماترياليستى غير ديالكتيكى، از منظر تقليل. شوندسازد، نمىدگرگون مى
 ی متضاد توليد و تعددهای ماركسيست لنينيست تنها اين شيوهيعنى از منظر جريان

ناپذير و ابژكتيو كارگران مزدی هستند كه همه چيز و از جمله روند به اصطالح اجتناب
ذاتى و كنند، در حالى كه برای ماركس نقد درونتاريخ را به سوی سوسياليسم معين مى

ی ی حاكم بورژوايى هم در شكل فلسفهی آگاهى تئوريک و ايدئولوژی طبقهكنندهنفى
ی آن هگل است و هم در شكل اقتصاد سياسى آن كه از ستهی برجحقوقى كه نماينده

شود، اجزا غير قابل صرف طريق اقتصاددانان ملى مانند اسميت و ريكاردو توجيه مى
  . شوندنظر پراكسيس انقالبى محسوب مى

تميز " ماركس پخته"و " ماركس جوان"بر خالف بسياری از تفسيرهای فلسفى كه ميان 
 ليكن وی تا ٢كنند،البى ماركس را محدود به دوران جوانى وی مىدهند و فعاليت انقمى

داری را هم از نظر تئوريک و هم در پايان عمر خود دگرگونى انقالبى نظام سرمايه
ما مصداق اين موضوع را در ٍاثر متأخر ماركس، يعنى . كردپراكسيس سياسى دنبال مى

كليت "كننده از ذاتى و نفىد درونيابيم كه موضوع تحقيق آن نقمى" سرمايه"در كتاب 
ی سياسى وی را شناسى و انگيزهی بورژوايى است كه روش شناختجامعه" ديالكتيكى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦ 

موزشگاه فرانكفورت، توان در جوار آدورنو و هوركهايمر از يكى ديگر از فيلسوفان سرشناس آ برای نمونه مى ٢
مقايسه، فريدونى، فرشيد . دهدتميز مى" ماركس اقتصادی"و " ماركس فلسفى"يورگن هابرماس ياد كرد كه ميان 

، اثر يورگن هابرماس، در آرمان و انديشه، جلد "تئوری كنش ارتباطى"نقدی بر  ـ دولت، مدرنيته و هويت): ٢٠١٨(
   ادامه، برلين١٩١ی سيزدهم، صفحه
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 سال از دوران زندگى خود را به بررسى آثار ٢٥وی . سازدبه درستى عريان مى
اقتصادی، سياسى و تاريخى اختصاص داد كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را 

ذاتى و ابژكتيو  كمال برساند و با استناد به يک نقد ماترياليستى از تضادهای درونبه
ی بورژوايى و داری عزيمت كند و راه را به سوی نقد ايدئولوژی جامعهنظام سرمايه

به بيان ديگر، ماركس با تدوين كتاب . گرا هموار سازدتكامل يک تئوری انتقادی و عمل
ک پيرامون بيان سوبژكتيو تضاد شركت و به صورت در كشمكش تئوري" سرمايه"

جا جانب ماركس اين. كندجانبدار در پراكسيس نبرد طبقاتى دخل و تصرف مى
ی دار به عنوان سرمايهی كارگر از طريق سرمايهگيرد، زيرا طبقهپرولتاريا را مى

اهى و ی ديگری را به غير از خودآگروزی كشيده شده و چارهيافته به سيهشخصيت
داری و استقرار سوسياليسم پراكسيس انقالبى جهت فراروی مثبت از نظام سرمايه

به پراكسيس آگاه و " سرمايه"به بيان ديگر، ماركس از طريق تدوين كتاب . ندارد
  . زندانقالبى پرولتاريا دامن مى

نقش كار انسانى را به صورت يک اصل " سرمايه"به اين عبارت كه ماركس در 
-ول و ابدی جهت تبادل مادی انسان با طبيعت و توليد ثروت اجتماعى افشا مىجهانشم

كند كه كار به تنهايى تأكيد مى" نقد برنامه گوتا"چنين از يک طرف، در وی هم. سازد
ی ارزش مصرف ی ثروت اجتماعى نيست، زيرا طبيعت نيز سرچشمهسرچشمه

ی داری زمينهيد كه سرمايهگومى" سرمايه" و از طرف ديگر، در ١شودمحسوب مى
و ) انسان(ی ارزش، يعنى نيروی كار سازد، زيرا سرچشمهنابودی خود را نيز مهيا مى

 در حالى كه حق مالكيت خصوصى، قانون ارزش و ٢.كندرا منهدم مى) طبيعت(زمين 
ی بورژوايى و نظام مدرن بردگى كار مزدی اشكال به خصوص تاريخى از جامعه

شمول و ها به صورت خردمند، ابدی، جهانستند، اما موجوديت آنداری هسرمايه
ها كامًال آزاد و برابر جا انسانانگاری كه اين. شوندمتناسب با طبيعت انسان توجيه مى

هستند و از طريق بستن قرارداد روابط اجتماعى خود را برقرار و امرار معاش خود را 
ر روند توليد، يعنى از طريق كار مزدی دار دكنند، در حالى كه سرمايهتضمين مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Kritik des Gothaer Programms, in: MEW, Bd. ١٩, S. ١١ff., 
Berlin (ost), S. ١٥ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ٥٢٩f. 
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به . كندمالكيت انفرادی كارگران را به صورت كار اضافى پرداخت نشده مصادره مى
داری بر اين ترتيب، ماركس نه تنها پرده از استثمار نيروی كار و ماهيت نظام سرمايه

   ١.سازدی بورژوايى را نيز افشا مىدارد، بلكه اشكال ظاهری جامعهمى

های ماركسيست ـ كند، بر خالف تصور جريانی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندهمانه
- لنينيست، نقد اقتصاد سياسى ماركس فقط محدود به نقد استثمار نيروی كار و تئوری

گيرد كه حق شود و آن اشكال ايدئولوژيک را نيز در بر مىهای بحران اقتصادی نمى
. كنندش و واقعيت بردگى كار مزدی را توجيه مىمالكيت خصوصى، اعتبار قانون ارز

ها است، زيرا های ماركسيست ـ لنينيست اهداف سياسى آنگرايى جرياندليل تقليل
داری در شكل دولتى آن هستند كه البته خودشان نيز در پى تشكيل نظام سرمايه

وجيه ت. شوندبردگى كار مزدی و اعتبار قانون ارزش الزم و ملزوم آن محسوب مى
ی ضد امپرياليستى است كه مانند ی ضرورت مبارزهتشكيل يک چنين نظامى به عهده

- ی كارگر تحميل مىدوران استالين يک نظم پادگانى را بر روند توليد مستقر و بر طبقه

داری آالت در روند توليد سرمايهنقش مخرب ماشين" سرمايه"البته ماركس در . كند
آالت به  استناد به تجربيات كارگران در انگلستان از ماشينوی با. سازدنيز آشكار مى

- ها را به يوغ بردگى مىها فرمانروايى كرده و آنكند كه بر انسانياد مى" هيوال"عنوان 

خواند، زيرا كارگران داران را استبداد محض مىی سرمايهزمان برنامهوی هم. كشند
-آالت مىی ماشينها را به سلطهآنمزدی را در پذيرش تقسيم كار منظبط كرده و 

يافته خالء فكری ی شخصيتدار به صورت سرمايهی فعاليت آگاه سرمايهنتيجه. كشند
ها را مجبور به تحمل يک طبيعت غير و خشكى روحى برای كارگران است كه آن

ی جا كه بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى روحيهاز آن. كندانسانى مى
زمان بر اين كند، در نتيجه ماركس همها رشد مىارگران از هستى اجتماعى آنك

 وی ٢.ها گنديده نشده استكند كه توان تكامل و شكوفايى طبيعى آنموضوع تأكيد مى
های ضروری زندگى كارگران روزی پرولتاريا و از نقض انگيزهحتا وقتى كه از سيه

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ١٠٩f., und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Theorien über den Mehrwert, in: MEW, Bd. ٣ / ٢٦, Berlin (ost), 
S. ٣٦٩f. 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ٤٢١ 
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كند كه زمان بر اين نكته نيز تأكيد مىد، همگويداری سخن مىمزدی در نظام سرمايه
   ١.اندها همواره پا بر جا هستند و به كلى زايع نشدههای انسانى آنماهيت و ارزش

ی توليد و ی تضاد در حوزهآالت بر كارگران مزدی نشانهی ماشيننتيجه سلطه
 و ی كارمحصول آن بروز نبرد طبقاتى است كه جهت محدود كردن مدت روزانه

دار جهت مقابله با نبرد طبقاتى به ليكن سرمايه. پيونددافزايش كار مزد به وقوع مى
كه ی گذشته و يا اينتر به همان اندازهآورد كه در زمان كوتاهآوری جديد روی مىفن

ی يک چنين واكنشى به نبرد طبقاتى توليد نتيجه. به مراتب بيشتر از گذشته توليد كنند
به اين . شودى است كه البته منجر به افزايش شدت كار نيز مىارزش اضافى نسب

در . صورت كه كارگران مجبور هستند با سرعت بيشتری در روند توليد سهيم شوند
كند كه داران ياد مىآوری به عنوان تسليحات جنگى سرمايهاين ارتباط ماركس از فن

مناسبات مادی حى و "ران را وی كارگ. شونددر برابر كارگران مزدی به كار گرفته مى
گذارد كه در روند توليد خواند و بر اين نكته انگشت مىبرای سرمايه مى" حاضر توليد

به صورت محصول فعاليت كارگران مزدی بر كار ) آالتماشين(داری كار مرده سرمايه
ى منتها نقد اقتصاد سياس. كندها فرمانروايى مى، يعنى بر خود آن)نيروی كار(زنده 

ی توزيع نظام ی توليد و در حوزهماركس فقط محدود به نقد تضاد ابژكتيو در حوزه
به اين . يابدشود و بالفاصله به نقد ايدئولوژی بورژوازی نيز بسط مىداری نمىسرمايه

  .  گيردجا مشخصًا به سوی دگرگونى بيان سوبژكتيو تضاد سمت مىمعنى كه ماركس اين

-ی متفاوت متمايز مىاقتصاددانان را در دو دسته" سرمايه"ر به اين ترتيب، ماركس د

خواند كه از جمله باستيت، كری، رمسى، ی اول را اقتصاددانان عامى مىوی دسته. كند
 ماركس اين دسته را به اين دليل ٢.گيردمالتوس، جونز، شوبرليتز و سنيور را در بر مى

جا كه وران ساده در بازار، يعنى همانها فقط دنامد، زيرا آناقتصاددانان عامى مى

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٧٩٠f. 

  .دهدها را به عوام نسبت مىيابد كه آنچنين خطاهايى را در نظريات اسميت مى ماركس هم ٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: 
MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٢٥, und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ٢٥f., und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Theorien über den Mehrwert, in: MEW, Bd. ٢ / ٢٦, Berlin (ost), 
S. ١٦٢f. 
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جا با ظواهر يک نظام طبقاتى ما اين. گيرندشوند در نظر مىبرابرها با هم مبادله مى
راند و ماركس هم مواجه هستيم كه از آزادی، برابری، انصاف و حق مالكيت سخن مى

-مكن مىم" تحقق نهايى حقوق واقعى انسانى"جا گذارد كه آنبر اين نكته صحه مى

كند كه اقتصادانان عامى ميان زمان بر اين نكته تأكيد مى ليكن ماركس هم١.گردد
وی روش . سازی استدهند و در نتيجه كارشان فقط شبيهماهيت با شكل تميز نمى

كند كه اگر ماهيت و شكل داند و بر اين نيز تأكيد مىسازی را غير علمى مىشبيه
 پيداست كه يک چنين نقدی گريبان ٢.ازی به علم نيستچيزها يكسان باشند، اصوًال ني

، يعنى از نقد تاريخ و "كليت ديالكتيكى"ذاتى گيرد كه از نقد درونتمام كسانى را نيز مى
ی خود از روند و جهت مصداق نظريهی تحليل خود، يعنى ايران طفره مىفرهنگ ابژه

به اين . سازی استن شبيهكنند كه محصول آشناسى تطبيقى استفاده مىروش شناخت
-صورت كه يا قوای قهريه و خشونت بى امان نظام جمهوری اسالمى را در نظر مى

كه با استناد به سازند و يا اينگيرند و آن را با نظام فاشيستى هيتلری همسان مى
كشند و ی مدنى و هژمونى را به پيش مىهای انتخاباتى در ايران موضوع جامعهنمايش

جهانى در كشور كنند كه انگاری ما با يک نظام مدرن و ايناين نظريه را القا مىبه ناظر 
های جا نقد ماركس برای تمامى جريانچنين پيداست كه اينهم. مواجه هستيم

گردد كه بدون در نظر داشتن تاريخ ماركسيست ـ لنينيست نيز دچار درد سر مى
ب اكتبر برای فعاليت سياسى در ايران ی انقالفرهنگى روسيه و با استناد به اسطوره

دهد، ی تطبيقى ميان ماهيت و شكل تميز نمىجا كه مقايسهاز آن. كنندبرداری مىنمونه
يابد و پيداست كه دست نمى" ديالكتيكىكليت"ذاتى از در نتيجه به يک مفهوم درون

ه اسير روش بنابراين تمامى اين سه جريان ك. شودشناسى مىمنجر به بيماری شناخت
شناسى تطبيقى هستند، از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس شناخت

- كند و آنها را متهم به توليد جنجال مىماركس آن. شوندی عوام مىمنسوب به دسته

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ١٨٩ff., und 
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٩١٦f. 
٢ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Band III … ebd., S. ٨٢٥ 
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ها محصول فطرت مقوله) آكوموداتسيون(سازی نزد وی همسان. نامدها را هوچى مى
  ١.تپست و رذالت شخصى اس

خواند و از جمله اسميت و ريكاردو را دسته دوم را ماركس اقتصاددانان ملى مى
آيد كه اقتصاد ملى ها از اين زاويه وارد مىانتقاد ماركس به آن. كندمنسوب به آن مى

ی تا حدودی به نقش كار در توليد ثروت اجتماعى پى برده است، اما با اين وجود جامعه
دهد كه البته با واقعيت موجود در خردمند و ابدی جلوه مىبورژوايى را به صورت 

ی وارگى جامعهبه بيان ديگر، اقتصاد ملى قوانين كار ازخودبيگانه و شئ. تناقض است
" سرمايه"را به شرح زير در كتاب بورژوايى را متكامل كرده است كه ما نقد آن

  :يابيمماركس مى

به صورت ناقص، ارزش و مقدار ارزش را بررسى البته اقتصاد سياسى تا كنون، اگر هم »
گاه اين پرسش را و محتوای پنهان در اين اشكال را كشف كرده است، ليكن آن هيچ

طرح نكرده كه چرا اين محتوا چنين شكلى را به خود گرفته است، يعنى چرا كار در 
- ف مىی كار توصيارزش و مقدار كار از طريق طول زمان آن در مقدار ارزش، نتيجه

شان حكاكى شده است كه به يک فرماسيون اجتماعى هايى بر پيشانىشود؟ فورمول
. كنندها هنوز روند توليد را اداره نمىها و انساناند كه در آن روند توليد، انسانمتعلق

ها مانند ضرورت بديهى طبيعت نزد آگاهى بورژوايى آن] ی توليداين روش اداره[
ها به بنابراين آن]. ی توليد را به عهده بگيرداداره[ه خود كار مولد كاعتبار دارد، تا اين

دهى توليد ماقبل بورژوايى مانند سركردگان كليسا به اديان اشكال اجتماعى سازمان
   ٢«.پردازندماقبل از مسيحيت مى

كند، نقد ماركس به اقتصاددانان ملى از اين ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ها اشكال پول و كاال را به صورت ضرورت طبيعى و حقيقت آيد كه آنايه وارد مىزو

اند كه خصلت اجتماعى كار و مناسبات متضاد توليد مطلق و ابدی چنان متكامل كرده
جا با اشكال ايدئولوژيک، يعنى با آگاهى ما اين. شوندداری پوشيده مىدر نظام سرمايه

چنين موضوع تيم كه البته فرای نقد ماترياليستى همكذب از جهان وارونه مواجه هس

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Theorien … Bd. ٢ / ٢٦, … ebd., S. ١١٢ 
٢ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ٩٤f. 
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وی در نقد اين اشكال از . ی بورژوايى نيز استهای جامعهآلنقد ماركس از ايده
های كند كه البته نزد ماركس مقولهمفاهيمى مانند اسرار، تظاهر و تخيل استفاده مى

-ها منطق جامعهين مقولهبه اين صورت كه ا. روندی بورژوايى به شمار مىمعتبر جامعه

كنند و به ها كار و زندگى مىها تحت تأثير آنسازند و انسانی بورژوايى را مى
به بيان ديگر، اشكال ظاهری . شوندی طبقاتى ادغام مىخودفريبى كشيده و در جامعه

آورند و كارگران مزدی هستى ی بورژوايى يک منطق به خصوص را پديد مىجامعه
جا بنابراين اتفاقى نيست كه ماركس اين. كنندها تجربه مىتحت تأثير آنمادی خود را 

جا كه اين اشكال ظاهری با ماهيت توليد  از آن١.راندسخن مى" اشكال ابژكتيو تفكر"از 
-ی بورژوايى مىداری در تضاد هستند، در نتيجه فقط مختص به جامعهمدرن سرمايه

  :داردت تاريخى آن پرده بر مىشوند كه ماركس به شرح زير از موجودي

بين بورژوايى بركنار شود، ثروت چه چيزی ديگری به غير اما در واقع اگر شكل كوته»
ی افراد است كه در شكل ها، نيروهای مولد و غيرهها، لذتتوان: از نيازهايى مانند

 شوند؟ تكامل كلى حاكميت انسانى بر قوای طبيعى،شمول توليد و مبادله مىجهان
هم بر طبيعت اصطالحى و هم بر طبيعت خود؟ شكوفايى مطلق استعداد خالق ] يعنى[

ی تاريخى كه كليت تكامل، يعنى تكامل انسان بدون هر شرطى به غير از تكامل گذشته
تبديل از پيش مقرر شده ی تمامى قوای انسانى است كه ديگر بنا بر يک معيار نفسهفى

كند، بلكه ه خود را در تعيين خويش بازتوليد نمىجا كشود؟ آنبه هدف بشخصه نمى
خواهد نزد آن چيزی كه شده است، بماند، بلكه در روند نمى. سازدكليت خود را مى

 ٢«.حركت مطلق از شدن است] يک[

- با روش نقد درون" سرمايه"ی تا كنون دنبال كرده است، ما در گونه كه خوانندههمان

مواجه هستيم كه از كشمكش ماهيت با شكل و " يالكتيكىكليت د"كننده از ذاتى و نفى
به اين صورت كه ماركس از يک سو، با استناد به نقد . دهدنفى آگاهانه گزارش مى

كند و از سوی ديگر، عزيمت مى) روبنا(به سوی نقد ايدئولوژی ) زيربنا(تضاد ابژكتيو 

                                                 
١ Vgl., ebd., S. ٩٠ 
٢ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٣٨٧, und 
Vgl. Dunayevskaya, Raya (١٩٨١): Algebra der Revolution – Philosophie der Befreiung 
von Hegel bis Sartre, Wien/München/Zürich, S. ٨٣ 
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جا اين. در نظر دارد" موجود فعال"شناسى به خصوص خود از انسان را به صورت هستى
ی بورژوايى را در بر روش نقد ماركس كليت مناسبات واقعى، يعنى پراكسيس جامعه

گرا را جهت تعميم يک پراكسيس آگاه و انقالبى گيرد و يک تئوری انتقادی و عملمى
وی از يک . شودجا كامًال جانبدار وارد عمل مىپيداست كه ماركس اين. كندمتكامل مى

ی محصول فعاليت خود در آمده و گيرد، زيرا آن به سلطهنب پرولتاريا را مىسو، جا
- كند و از سوی ديگر، چشمروزی خود را به صورت بردگى كار مزدی تجربه مىسيه

انداز تشكيل يک نظم نوين را جهت رهايى و خالقيت انسان و شكوفايى اجتماعى پديد 
  .  آوردمى

  :نتيجه

و روش مناسب " كليت ديالكتيكى"ی ی نقاد با مقوله خوانندهمقصود اين مقاله آشنايى
جا گونه كه اينهمان. جهت شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى است" سرمايه"خوانش 

يک نقد صرف " كليت ديالكتيكى"ذاتى ماركس از مستند و مستدل شد، نقد درون
های بررسى بحرانماترياليستى نيست و تنها محدود به موضوع استثمار نيروی كار و 

به اين صورت كه نقد ماترياليستى ماركس از . شودداری نمىاقتصادی در نظام سرمايه
-ی بورژوايى بسط مىماهيت اقتصاد سياسى سرانجام به نقد اشكال ايدئولوژيک جامعه

پردازان شاخص آن و از جمله هگل، اسميت و ريكاردو را با اين انتقاد يابد و نظريه
  . اندها اشكال ظاهری يک جهان وارونه را متكامل كردهد كه آنكنمواجه مى

بنابراين آموزش ماركس از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى نيز مشخصًا همين را 
داری در ايران بايد به نقد گويد كه نقد ماترياليستى ما از ماهيت نظام سرمايهبه ما مى

پردازان به اين معنى كه نظريه. يز بسط بيابداشكال ايدئولوژيک اسالميان در كشور ن
كننده از كليت نظام مواجه شوند كه ذاتى و نفىبايد با نقد درون" امت اسالمى"شاخص 

الله آيت: گرا مانندپردازان شاخص جناح به اصطالح اصولالبته نه تنها گريبان نظريه
: مانند" روشنفكران دينى "گيرد، بلكه شاملالله مصباح يزدی را مىجوادی آملى و آيت

شود كه در تكامل فقه پويا و عبدالكريم سروش و محمد مجتهد شبستری نيز مى
ی جا كه نقطهاز آن. اندطلب نامى از خود ساختههواداری از جناح به اصطالح اصالح

است، در " امت اسالمى"ی الله و تشكيل ها اسالمى تحقق ارادهعزيمت تمامى جريان

 ٤٦ 

چنين افكار مواجه هستيم و پيداست كه نقد هم" اشكال ابژكتيو تفكر"جا با ايننتيجه ما 
مخرب، مرتجع و متعرض سازمان مجاهدين خلق و مجامع اسالمى در تبعيد را نيز در 

كننده از ذاتى و نفىچنين پيداست كه تنها از طريق نقد درونجا هماين. گيردبر مى
در كشور است كه تكامل يک " امت اسالمى"نسيتى نظم طبقاتى ـ ج" كليت ديالكتيكى"

به . گرددگرا جهت تعميم يک پراكسيس آگاه و انقالبى ممكن مىتئوری انتقادی و علم
آيد كه از يک سو، ی پراكسيس نبرد طبقاتى با اسالميان نيز پديد مىاين ترتيب، زمينه

بيان سوبژكتيو تضاد ی آگاهى تئوريک، يعنى مربوط به كشمكش بر سر مربوط به حوزه
آورد و از سوی ديگر، ی خودآگاه به وجود مىشود و پرولتاريا را به صورت سوژهمى

شود كه در تجربيات نبرد طبقاتى انبوه كارگران مزدی مربوط به پراكسيس سياسى مى
آورد و پرولتاريا را جهت نفى تضاد ابژكتيو به را از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مى

  .راند انقالب اجتماعى مىسوی

ی طبقاتى و تشكيل سوسياليسم جا بالفاصله با ختم ماجرای جامعهپيداست كه ما اين
های متفاوت اسالمى اشكال متنوع شويم، زيرا در جوار جرياندر ايران مواجه نمى

ی پسامدرنيستى ، فلسفه)جواد طباطبائى(نگاری شوينيستى تاريخ: ايدئولوژيک مانند
و اقتصاد سياسى نئوليبراليستى ) ی اردكانى، محمد رضا نيكفر، مراد فرهادپورداور(
داری در كمين ی هوادارن نظام سرمايهنيز به وجود آمده و همه) نژادموسى غنى(

اند كه اين خالء ايدئولوژيک را كه پس از سرنگونى نظام جمهوری اسالمى بدون نشسته
كند كه فعًال در البته اولويت اساسى ايجاب مى. دآيد، بالفاصله پر كننترديد پديد مى
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 گفتگويى انتقادی پيرامون برخى از ـماركس و روش نقد دين 
  ١آثار آرامش دوستدار

  
ی تشكيل و تداوم نظام با يک نگاه اجمالى به تاريخ روشنگری در ايران داليل فاجعه

ی روشنگری در ايران پروژه. شودتر مىتب روشنجمهوری اسالمى در كشور نيز به مرا
فاقد يک تاريخ مدام بوده و همواره از طريق درباريان و روحانيان به شكست كشيده 

ها پرتويى از توان از سه دوران متفاوت ياد كرد كه در روند آنجا مىاين. شده است
نى را تبديل به موضوع ی سكوالريسم بر افكار دينى ايرانيان تابيده و خرافات ديفلسفه

شود ی اول از وقايع قبل از انقالب مشروطه آغاز مىدوره. نقد خردمندانه ساخته است
كه البته يک تأثير قابل مالحظه را جهت ضرورت سكوالريسم و تشكيل يک دولت 

در اين ارتباط بايد از فعاليت نوشتاری . گذاردمدرن بر افكار عمومى ايرانيان مى
آخوندزاده، طالبوف و ملكم خان ياد كرد كه قدرت ذهنى انقالب : انندروشنفكرانى م

ی مردم ايران در اين با وجودی كه اكثر قابل مالحظه. مشروطه را به وجود آورد
دوران بى سواد و تنها بخش ناچيزی از ايرانيان از طريق مكاتب دينى و تحصيالت 

ها بر افكار عمومى مردم  مكتوبات آنای خواندن و نوشتن را آموخته بود، اما تأثيرحوزه
تعميم نظريات روشنفكران دوران مشروطه مربوط به آن . ايران انكار ناپذير است

شد كه دولت دينى های ساختاری مىی طبقاتى و بحرانذاتى جامعهتضادهای درون
در حالى كه كشورهای صنعتى با استناد به قوانين اساسى . ها مواجه بودقاجار با آن

- شدند و رجال جهان مدرن به سياست با چشمان اين جهانى مىسكوالر اداره مى

به اين ترتيب، . نگريستند، دربار قاجار اسير توهمات اخروی و خرافات دينى بود
های مدرن صنعتى قادر بودند كه از حماقت دولت قاجار به بهترين مستشاران دولت

  .ستى خود را در ايران تحكيم كنندهای امپرياليوجه ممكنه بهره ببرند و سياست

                                                 
پژوهش "كه از طريق " الم و انديشيدن انتقادی در ايراناس"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١٤ فوريه ٩ در تاريخ" های اجتماعى ايرانجنبش
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ايران پس از تحمل دو شكست نظامى پياپى در برابر ارتش تزاری روسيه كه منجر به 
ی افغانستان از طريق قوای نظامى ی مناطق شمالى كشور شده بودند و تجزيهتجزيه

دليل تداوم ايران تنها به اين . انگلستان، به كلى متزلزل و با خطر فروپاشى مواجه بود
هر . رسيدندنزاع دولت روسيه با انگلستان بود كه بر سر تقسيم كشور به توافق نمى

گونه تحول دينى و يا رفرم دولتى با مقاومت درباريان و روحانيان مواجه و قاطعانه 
ی اقتصادی امير انتظام، از جمله بايد از جنبش بابيه و سياست توسعه. شدسركوب مى

بنابراين . اد كرد كه هر كدام به شكلى با شكست مواجه شدندي" امير كبير"ملقب به 
در دوران انقالب مشروطه نه يک دولت متمركز و قدرتمند در ايران وجود داشت و نه 

ای ابتكار عمل را در دست های منطقهقدرت. فرما بوديک سيستم قضائى بر كشور حكم
 به ميل مجتهدان محلى داشتند و شريعت اسالمى قانون جزايى كشور محسوب و بنا

در حالى كه اشرار و راهزنان امنيت روستاييان و تجارت در . شدتفسير و اجرايى مى
-كردند، مردم ايران با استبداد عريان، قحطى گسترده، شيوع بيماریكشور را مختل مى

های مسری مواجه بودند و به غير از مهاجرت به كشورهای همسايه جهت اشتغال از 
زمان دولت انگلستان از هم. ديدندزدی راه ديگری را پيش روی خود نمىطريق كار م

كردند و ی تزاری از شمال كشور منافع خود را در ايران تحكيم مىجنوب و روسيه
در اين دوران نه . شمردندرجال سياسى كشور يا خود را هوادار روسيه و يا انگلستان مى

ن رايج بود و نه اصوًال به منافع ملى اعتنايى يک مفهوم از دولت و ملت در ميان ايرانيا
آوری در حالى كه روحانيان در برابر هر گونه تحوالت ساختاری و استفاده از فن. شدمى

كردند، شاهان قاجار در فكر حراج انحصارات برای نوين در كشور قاطعانه اقدام مى
رت به كشورهای های بيگانه و دريافت وام از روسيه و انگلستان جهت مسافدولت

  .اروپايى بودند

های ساختاری دولت قاجار آشنا و جا كه روشنفكران انقالب مشروطه با بحراناز آن
- تحت تأثير تمدن كشورهای مدرن صنعتى قرار داشتند، در نتيجه جهت عبور از بحران

های موجود موضوع نقد شريعت اسالمى، نقش دستگاه روحانيت در ساختار سياسى 
ها مجبور بودند كه البته آن. ورت تدوين قانون اساسى را به پيش كشيدندكشور و ضر

ها فتوای ارتداد از بيم جان خود در تبعيد فعاليت كنند، زيرا مجتهدان اسالم برای آن
  .ی دينى كرده بودندصادر و ريختن خونشان را برای مسلمانان تبديل به وظيفه
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 قانون اساسى آن از طريق مظفرالدين شاه با وجودی كه وقوع انقالب مشروطه و تأييد
شود، اما با تشكيل مجلس شورای ملى ی عطف در تاريخ ايران محسوب مىيک نقطه

نه واقعيت استبداد در كشور به پايان رسيد و نه از سنگينى نفوذ روحانيت بر سياست 
ی هبه اين صورت كه قانون اساسى مشروطه دين رسمى ايران را شيع. كشور كاسته شد

از اين پس، ائتالف . كردداد مىدوازده امامى و مقام شاهنشاهى را يک موهبت الهى قلم
روحانيان با درباريان يک شكل قانونمند به خود گرفت كه در سنت حكومت صفويان 

ی پردازان نخبهخواند و روحانيان را به عنوان نظريهالعرض مىالله فىشاهنشاه را ظل
خواهان پايان استبداد و تشكيل ی مشروطهدر حالى كه انگيزه. تگرفدربار در نظر مى

يک دولت مدرن در كشور بود، اما وحدت روحانيان با درباريان انقالب مشروطه را با 
با . گذاری رضا شاه پهلوی رقم خورداوج اين شكست با تاج. شكست مواجه كرد

يک را در ايران داشت، ی تشكيل يک نظام جمهوری و الئوجودی كه رضا خان انگيزه
ی سلطنتى و جلوس اما مجتهدان شيعه وی را از اين اقدام باز داشتند و تعويض سلسله

  . بر تخت شاهنشاهى را برای وی در نظر گرفتند

كه يک شود، البته بدون اينی دوم از وقايع اواخر دوران سلطنت رضا شاه آغاز مىدوره
 ايرانيان جهت ضرورت سكوالريسم و تكامل يک تأثير قابل مالحظه را بر افكار عمومى

تقى : در اين ارتباط بايد از فعاليت نوشتاری روشنفكرانى مانند. دولت مدرن بگذارد
اين دوران تحت تأثير سياست . ارانى، صادق هدايت و احمد كسروی ياد كرد

به اين صورت كه دولت به فشار جنبش . مدرنيزاسيون دولت رضا شاه قرار داشت
وطه تن داد و از يک سو، اقدام به كوتاهى دست روحانيت از قوای مقننه، قضائيه و مشر

ی مدرنيزاسيون دستگاه آموزش و پرورش كشور كرد و از سوی ديگر، اولين برنامه
به اين ترتيب، قدرت . ی اقتصادی را در ايران متحقق ساختساختار دولتى و توسعه

 و تماميت ارضى كشور تضمين شدند، آموزش نظامى و دستگاه قضايى متمركز و امنيت
و پرورش كودكان و تحصيالت عالى تحت نظارت مستقيم دولت قرار گرفت، يک نظام 

ی اقتصادی را در كشور تحكيم بانكى دولتى به وجود آمد و دولت اولين سياست توسعه
گذشته تر از ی زندگى را بر روحانيت شيعه تنگجا كه دولت همواره عرصهاز آن. كرد
از آن . كرد، در نتيجه بخش وسيعى از آخوندها به نجف و كربال مهاجرت كردندمى

پس كه دست روحانيت از وقايع سياسى و اجتماعى كشور كوتاه شد، يک افكار عمومى 

 ٥٤ 

نيز نزد ايرانيان پديد آمد كه از وجود دولت و ملت گزارش و حفاظت از منابع ملى را 
  . داددر دستور كار سياست قرار مى

با وجودی كه در اين دوران روشنگری به كلى موقوف و استبداد سياسى بر تمامى 
ی ای به دور تقى ارانى جمع شدند و با انتشار نشريهفرما بود، اما عدهها حكمعرصه

تقى ارانى . به تبليغ افكار انتقادی پيرامون مسائل اقتصادی و اجتماعى پرداختند" دنيا"
 آلمان به اتمام رسانده و به احتمال زياد با مباحث سوسيال تحصيالت خود را در

در اين دوران به كلى تحت " اپوزيسيون چپ"دموكراسى آشنا بود، اما افكار عمومى 
ماركسيسم ـ لنينيسم محصول . تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم قرار داشت

متافيزيكى آثار متأخر " ماترياليسم"كه در امتداد فعاليت ايدئولوژيک در شوروی بود 
انگلس متكامل شده و با استناد به مكتوبات سياسى لنين و تحت تأثير تبليغات شوروی 

ناپذير ماترياليستى به سوی سوسياليسم و از وقوع يک از يک حركت ابژكتيو و اجتناب
از سوی ديگر، تأثيرات . دادشمول و دلپسند برای كل بشريت گزارش مىی جهانآينده

ئولوژيک دين اسالم در ارتباط با دست تقدير و افكار اخروی بود كه يک بستر ايد
ی دينى آورد و از طريق درک و زبان روزمرهمشترک تاريخى و فرهنگى را پديد مى

ی طبقاتى ـ جنسيتى كشور تمامى ايرانيان ـ از آخوند گرفته تا كمونيست ـ را در جامعه
توهم به آخوند دموكرات، معتدل، ملى و ضد محصول يک چنين نظمى . كردادغام مى

امپرياليست بود كه البته از يک سو، تحت عنوان بورژوازی ملى، دموكرات و ضد 
ی شد و از سوی ديگر، زمينهتبليغ مى) انترناسيونال سوم(امپرياليست از طريق كمينترن 

ئولوژی بنابراين دين اسالم و ايد. آوردرا پديد مى" ماركسيسم ايرانى"تكامل 
يافتند كه به صورت تخيالت ماركسيسم ـ لنينيسم به يک مخرج مشترک دست مى

ها را نسبت به كشيد و آناخروی، فعاالن سياسى را در برابر دين اسالم به انفعال مى
  . كردنقش مخرب، مرتجع و متعرض روحانيت شيعه در كشور به كلى بى اعتنا مى

از جمله . های سياسى بودوب اپوزيسيون و قتلدوران سلطنت رضا شاه مصادف با سرك
. بايد از سرگذشت تقى ارانى ياد كرد كه به دليل بيماری تيفوس در زندان جان سپرد

رضا شاه در دوران سلطنت خود روابط اقتصادی با آلمان نازی را گسترش داد كه 
مالى كشور ی انگلستان و نفوذ شوروی بر مناطق شای از زير سلطهكشور را تا اندازه
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در حالى كه ايران بى طرفى خود را در جنگ دوم جهانى اعالم كرده بود، . آزاد سازد
از اين پس، فضای . اما قوای نظامى متفقين كشور را تسخير و رضا شاه را سرنگون كرد

از جمله بايد از تشكيل حزب . سياسى در ايران گشوده و زندانيان سياسى آزاد شدند
در حالى . ت تحكيم منافع استراتژيک شوروی در ايران تأسيس شدتوده ياد كرد كه جه

كه از منظر ماركس شرط هرگونه نقدی، نقد دين است، اما ايدئولوژی ماركسيسم ـ 
پيمان ساخت و روحانيت را به صورت هملنينيسم مانعى در برابر نقد اسالم مى

های جريانزمان هم. گرفتها در يک نبرد ضد امپرياليستى در نظر مىكمونيست
چون گذشته به تخريب و ارتجاع دامن اسالمى نيز به ميدان سياست راه يافتند و هم

از جمله بايد از فعاليت سازمان فداييان اسالم ياد كرد كه به رهبری نواب صفوی . زدند
در اين ارتباط قتل كسروی يک . به ترور رجال سياسى و روشنفكران سكوالر روی آورد

اندازد، زيرا وی همراه با منشى ن تراژيک بر تاريخ روشنگری در ايران مىی سنگيسايه
جا كه كسروی از از آن. ی نظام سلطنتى ترور شدی قضائيهخود در ساختمان قوه

اهداف روحانيت شيعه جهت تسخير قدرت سياسى و تشكيل دولت اسالمى به خوبى 
گری و صوفى: اشكال انفعالى آن مانندی دوازده امامى و آگاه بود، در نتيجه به نقد شيعه

  .  شد" دينىپاک"گری روی آورد و مبلغ بهايى

های سياسى و اقتصادی بود كه كشور را به كلى بى اين دوران مصادف با آن بحران
های آذربايجان و كردستان استقالل خود را اعالم در حالى كه استان. كردندثبات مى

شدند، وجب ناامنى در شهرهای مركزی كشور مىكرده بودند و عشاير بختياری م
های اوج اين كشمكش. دولت درگير بستن قرارداد نفت با انگلستان و شوروی بود

ی ملى و در دوران نخست وزيری محمد مصدق به وقوع سياسى با تشكيل جبهه
از اين پس، محمد مصدق .  مرداد رقم خورد٢٨پيوست كه سرانجام آن با كودتای 

ی ملت اری از ايرانيان تبديل به اسطوره شد و افكار عمومى تحت تأثير رابطهبرای بسي
ريزی و با وجودی كه اين كودتا از طريق سازمان سيا برنامه. و دولت قرار گرفت
ی آن استحكام ائتالف تاريخى درباريان و روحانيان بود كه بار متحقق شد، اما نتيجه

  .   بر ايرانيان چيره كردديگر قدرت استبداد و نفوذ اسالم را 

 ٥٦ 

ی روشنگری ی سوم مصادف با تاريخ معاصر است كه از شكست و نوزايش پروژهدوره
دهد كه البته نتايج آن بر افكار عمومى ايرانيان جهت ضرورت سكوالريسم گزارش مى

اين دوران از وقايع اواخر دوران . و تكامل يک دولت مدرن غير قابل پيشبينى است
شود و تجربيات قيام بهمن و فعاليت اپوزيسيون در  رضا شاه آغاز مىسلطنت محمد

با وجودی كه تاريخ ايران بدون در نظر داشتن ائتالف . گيردتبعيد را نيز در بر مى
درباريان با روحانيان غير قابل تصور و توجيه حكومت شاه بدون دخالت روحانيان غير 

به اين دليل .  محمد رضا شاه متزلزل شدممكن است، اما اين ائتالف در دوران سلطنت
داری قرار داشت و كه دولت ايران از يک سو، تحت تأثير تحوالت بازار جهانى سرمايه

های كمونيستى، ضد امپرياليستى و ناسيوناليستى در بسياری از از سوی ديگر، جنبش
ان در نظر بنابراين دولت اير. گيری دست يافته بودندهای چشمنقاط جهان به موفقيت

-داشت كه از طريق اصالحات ارضى نيروی كار مزدی را آزاد ساخته و شرايط سرمايه

ريخته و " انقالب سفيد"ی به اين ترتيب، برنامه. گذاری خارجى را در كشور پديد آورد
جا كه سياست از آن. به افكار عمومى عرضه شد" انقالب شاه و مردم"تحت عنوان 

ی ساخت و برنامهی سنتى ايران را به كلى دگرگون مىامعهی اقتصادی دولت جتوسعه
گرفت، در نتيجه بخشى از روحانيت های اوقاف را نيز در بر مىاصالحات ارضى زمين

روی آورد " انقالب سفيد"الله خمينى به مقاومت با اصول شيعه به سركردگى شيخ روح
های همكاری بازاريان هيئتزمان اسالميان با هم.  خرداد شد١٥ی و منجر به فاجعه

گذاری در اماكن مدرن عمومى مؤتلفه را تشكيل دادند و به ترور رجال سياسى و بمب
" ارتجاع سياه و سرخ"از اين پس، دولت به تبليغات عليه . مانند سينماها روی آوردند

جا يک تفسير ی ارشاد را تأسيس كرد كه در آن با پيشنهاد ساواک حسينهپرداخت و
از جمله بايد از فعاليت .  از اسالم متكامل و به اذهان دينى ايرانيان عرضه شودمدرن

ی امت اسالمى را ايدئولوژيک على شريعتى ياد كرد كه بر خالف اهداف دولت، نظريه
ای را متكامل كرد مغلطه" ی توحيدیی بى طبقهجامعه"ی بسط داد و از طريق مقوله

جا با يک واكنش ارتجاعى ما اين. دادا اسالم خبر مىب" ماركسيسم"كه ظاهرًا از آشتى 
در حالى كه . ی دولت با ملت مواجه هستيمی رابطهی روشنگری و تخطئهبه پروژه

-ماركسيست"های ملى با استناد به هويت سياسى خود و رفت كه جريانطبعًا انتظار مى

ر نقد اين افكار ارتجاعى با استناد به تئوری انتقادی و انقالبى ماركس د" های ايرانى
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فعال شوند، ليكن ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مانعى در برابر نقد افكار على 
ی ملى نسبت به اين نظريات ارتجاعى به كلى بى ساخت، در حالى كه جبههشريعتى مى

شد كه تنها از البته اين كوتاهى فقط محدود به فعاالن سياسى در كشور نمى. اعتنا بود
های ناجور و نادرست حزب توده با تاريخ و فرهنگ جوامع مدرن صنعتى ق ترجمهطري

و آثار ماركس آشنا شده بودند، بلكه فعاالن كنفدراسيون دانشجويى در تبعيد را نيز در 
های مجانى شناسى انتقادی و دانشگاهها به منابع جامعهبا وجودی كه آن. گرفتبر مى

الله خمينى آگهى صادر و جهت ديدار و  دفاع از آيتدر اروپا دست داشتند، اما در
  .كردندرايزنى با وی به نجف مسافرت مى

-مى" ارتجاع سياه و سرخ"ی ايدئولوژيک خود را انتقاد به البته نظام شاهنشاهى حربه

شمرد، اما اين موضوع را در نظر نداشت كه خودش علت وجود آن است و اين ارتجاع 
. زاده، فربه و فعًال بالی جانش شده است" ارتجاع سفيد"ى در دامن استبداد، يعن

در بوروكراسى دولتى نهادينه شده بود كه بى محابا به " ارتجاع سفيد"ساختار 
در . شدهای كشور مىزد و منجر به تفرقه در ميان ملتناسيوناليسم ايرانى دامن مى

ی شاهنشاهى  ساله٢٥٠٠حالى كه محمد رضا شاه جهت توجيه نظام سلطنتى از تاريخ 
در اهداف ضد امپرياليستى، ضد اسرائيلى و " ارتجاع سياه و سرخ"كرد، استفاده مى

  .گشتتر از گذشته مىغرب ستيزی خود منسجم

شد كه يا با تأييد البته در اين دوران جسته گريخته نيز آثاری در نقد دين مشاهده مى
از . شدصورت زيرزمينى دست به دست مىكه به يافت و يا اينساواک به بازار راه مى

و " چرا مسيحى نيستم"ی فارسى كتاب برت ران راسل با عنوان توان از ترجمهجمله مى
مضمون كتاب على دشتى يک رشته از . ياد كرد"  سال٢٣"اثر على دشتى با عنوان 

 واليت"ی كتاب خمينى در لبنان با عنوان درسگفتارهايى است كه وی پس از مطالعه
با وجودی كه اين كتاب . ی خود برگزار كردبرای برخى از رجال سياسى در خانه" فقيه

را به عهده گاه مسئوليت نوشتن آنبدون نام مؤلف منتشر شده بود و على دشتى هيچ
نگرفت، اما وی پس از سرنگونى نظام شاهنشاهى بالفاصله دستگير و پس از مدتى به 

  . ه جان سپرددليل زجر زندان و تأثيرات شكنج
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های انتقادی در دوران حكومت محمد رضا شاه بسيار پايين بود و متأسفانه تيراژ كتاب
با در نظر داشتن فرهنگ دينى، دانش كالمى و امتناع ايرانيان از مطالعه، پيداست كه 

به خصوص به . گذاشتها تأثير چندانى بر افكار عمومى مردم كشور نمىمحتوای آن
ای سياسى اين دوران آكنده به عدالت اسالمى و دولت شاهنشاهى اين دليل كه فض

به اين . دادچنان بى اعتبار گشته بود كه كمتر كسى جسارت نقد دين را به خود مى
داری تحت تأثير ايدئولوژی اسالمى قرار ذاتى نظام سرمايهترتيب، تضادهای درون

زمان حزب هم. شاهى شدگرفت و منجر به يک توافق فعال جهت سرنگونى نظام شاهن
ميان جناح حجتى و توده كه در دوران قبل از سرنگونى شاه دوباره فعال شده بود، تمايز 

را به جناح مكتبى روحانيت شيعه را مطرح و حمايت خود را از جناح مكتبى كه آن
اوج اين حماقت خودكرده . خواند، اعالم كرداصطالح دموكرات و ضد امپرياليست مى

با . شدتوجيه مى" دنيا"ی تئوريک بود كه از طريق نشريه" خط امام خمينى "پيروی از
های ماركسيست ـ لنينيست حاضر به پذيرش اين واقعيت وجودی كه مابقى جريان

ايسم قرار داشتند و به همين ها تحت تأثير آگاهى تئوريک تودهنيستند، اما تمامى آن
در آمدند، تا " خمينى ضد امپرياليست" از دليل نيز در دوران قيام بهمن به هواداری

  .   را در پراكسيس سياسى تجربه كردندكه رفته رفته عكس آناين

ی روشنگری و يک سقوط فرهنگى در ايران مواجه جا با عواقب شكست پروژهما اين
از عمق " انقالب فرهنگى"شويم كه استقرار جمهوری اسالمى سمبل آن است و وقوع مى

ها و مدارس عالى به مدت سه سال از اين پس، دانشگاه. دهدزارش مىآن به ما گ
به اين ترتيب، بخش . تعطيل و تمامى دانشجويان چپ و اساتيد سكوالر تصفيه شدند

كه از وسيعى از روشنفكران و فعاالن سياسى چپ به تبعيد گريختند، البته بدون اين
های جمهوری اسالمى از فارتبه اين صورت كه س. دست جمهوری اسالمى رها گردند

طريق عوامل خود به تشكيل نهادهای فرهنگى و مساجد شيعه روی آوردند و در حالى 
كردند، به صورت پوشيده تعرض خود را به كه اهداف تروريستى نظام را دنبال مى

اوج اين تعرض صدور فتوای قتل سلمان رشتى توسط . اپوزيسيون در تبعيد ادامه دادند
به همين . خمينى بود كه تمامى منتقدان اسالم در تبعيد را دچار وحشت كردالله آيت

های از جمله بايد از قتل. منوال، وحشت روشنفكران سكوالر در ايران ادامه يافت
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سعيدی سيرجانى، جعفر پوينده، محمد : سياسى در كشور ياد كرد كه افرادی مانند
  .  روندن جنايات دولتى به شمار مىمختاری و پيروز دوانى از قربانيان سرشناس اي

ی نقد دين به كلى دريده و سيمای زشت و ضد بشری قرآن و اكنون در تبعيد پردههم
. ی كريه و مكار آخوند جماعت برای اكثريت ايرانيان كم و بيش هويدا شده استچهره

نوع از اشكال متفاوت و مت ی روشنگری مواجه هستيم كه در نوزايش پروژهجا باما اين
زمان هم. ی دوازده امامى پديد آمده استنقد كلى دين و به خصوص نقد شيعه

اند كه جهت حفاظت از اسالم به عنوان يک ابزار به تكاپو افتاده" روشنفكران دينى"
ها يک قرائت به اصطالح ليبرال و مناسب حكومتى و جهت تحميق و تحقير انسان

اما آن چيزی كه در اين دوران باعث . ارائه دهندامروزی از قرآن را به افكار عمومى 
در نقد اسالم است، زيرا به غير از چند " های ايرانىماركسيست"شود، انفعال شگفتى مى

ها نسبت به ايدئولوژی جمهوری اسالمى به كلى بى اعتنا شمار، اغلب آنی انگشتنمونه
 هنوز به كلى بى اعتبار رسد كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسمبه نظر مى. هستند

را " اپوزيسيون چپ"ايسم به صورت واقعيتى پنهان افكار عمومى نشده است و توده
مسموم و مانعى در برابر يک تصفيه حساب كلى با افكار دينى و تشكيل يک فرهنگ 

  .سازدمتقابل و مدرن مى

 با عمق روش ی نقاد رای تدوين اين مقاله نيز مشخصًا همين است كه خوانندهانگيزه
من در اين ارتباط برخى از آثار . نقد دين در تئوری انتقادی و انقالبى ماركس آشنا كند

به اين دليل كه وی يكى از پيشكسوتان جدی نقد . امآرامش دوستدار را در نظر گرفته
 خورشيدی در تهران متولد ١٣١٠وی در سال . روداسالم در دوران معاصر به شمار مى

وی در جوار .  خورشيدی برای تحصيالت فلسفه به آلمان رفت١٣٣٧ شد و در سال
شناسى تطبيقى نيز پرداخت و به احتمال ی فلسفه به تحصيل روانشناسى و دينرشته

زياد تمايل وی به موضوع دين در ايران مربوط به تجربيات وی به عنوان فرزند يک 
ی ی اخالق و ارادهرابطه"ا عنوان ی دكترای خود را بوی رساله. شودی بهايى مىخانواده
 ١٣٥٨ تا ١٣٥١با موفقيت به اتمام رساند و از سال " گرا در آثار نيتچهسلطه

ی آرامش سرانجام آينده. خورشيدی در دانشگاه تهران به تدريس فلسفه پرداخت
رقم خورد، زيرا وی نيز مانند بسياری از اساتيد سكوالر از " انقالب فرهنگى"دوستدار با 
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جا كه نقد وی نه تنها طيف وسيعى از آن. دانشگاه اخراج و به تبعيد در آلمان رانده شد
از روشنفكران ايرانى را متأثر ساخته است، بلكه به يک عمق فلسفى قابل مالحظه دست 

كند، در نتيجه انتقاد من را نيز با بحران ايمانى مواجه مى" روشنفكران دينى"يابد كه مى
گيرد و نه از ارزش  يک نقد موقرانه است كه نه يک جانبه صورت مىبه آثار وی نيز

گريزی؛ يعنى گريز از واقعيت جا جهانموضوع نقد من اين. كاهدتالش تئوريک وی مى
-آيد و منجر به اختالل در شناختاست كه به صورت بيگانگى با پراكسيس پديد مى

آيد كه ه پرسش به وجود مىجا بالفاصلاين. شودهای اجتماعى مىشناسى و آسيب
گريزی چيست كه آرامش اصوًال به چه معنى است و علت جهان" واقعيت"مفهوم 

دوستدار نيز مانند بسياری از روشنفكران ايرانى دچار آن شده است؟ من برای پاسخ به 
آليستى هگل و در ی ايدهرا در فلسفه" واقعيت"اين پرسش دو طرح متفاوت از مفهوم 

گذارم و ی نقاد در ميان مىرياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس با خوانندهتئوری مات
از تئوری انتقادی و انقالبى ماركس به نقد برخى " پراكسيس"سپس با استناد به مفهوم 

  .  پردازماز آثار آرامش دوستدار مى

" پديدار شناسى روح"نزد هگل رجوع به كتاب " واقعيت"برای آشنايى با مفهوم 
گويد، اين كتاب محل تولد و گونه كه ماركس به درستى مىری است، زيرا همانضرو

 موضوع فلسفى هگل ١.شودآليستى هگل محسوب مىی ايدهی فلسفهسرچشمه
آليستى هگل به معنى روح ی ايدهگوهر در فلسفه.  است٢"گوهر ازخودبيگانه"دگرگونى 

البته به تعريف وی با وجود عمومى و كليت عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو است كه 
جا پيداست كه اين. پروردازخودبيگانگى، نفى و امكان دگرگونى را نيز در خود مى

گيرد، زيرا كار نيز به خود مىآليستى هگل يک شكل توجيهى و محافظهی ايدهفلسفه
تواند به اين معنى هم تفسير شود كه تا كنون فقط آن چيزی واقعيت منظور هگل مى

  . ه كه امكانش هم وجود داشته استيافت

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: 
MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧١ 
٢ Entfremdete Substanz, vgl. Hegel, G.W.F. (١٩٧١): Phänomenologie des Geistes, in: 
Hegel-Werke in ٢٠ Bände, E. Moldenhauer / K.W. Michel (Hrsg.), Bd. ٣, Frankfurt am 
Main, S. ٣٦١ 
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دهى غير خردمند جامعه است كه هگل مصداق ی ازخودبيگانگى گوهر سازماننشانه
به اين صورت كه با ادعای . يابدرا در انقالب فرانسه و وقايع پس از آن مىتجربى آن

شود و آن آزادی، برابری و برادری زنجيرهای يک آزادی مطلق و هوالناک گسسته مى
آورد كه در دوران حكومت يعقوبيان اوضاع آشفته و هرج و مرج اجتماعى را پديد مى

گيرد كه نبرد گوهر ازخودبيگانه دو قشر اصلى را در بر مى. بر فرانسه حاكم بوده است
قشر اول آزادگان، يعنى همان اشراف و . پيونددها بر سر مرگ و زندگى به وقوع مىآن

قشر دوم بندگان هستند . كنندز نتايج كار بيگانه زندگى مىاعيان فئودالى هستند كه ا
جا از اين نبرد به صورت يک هگل اين. كنندكه از طريق كار خويش امرار معاش مى

به اين . ی آن خردگرايى استگويد كه سرچشمهساز نيز سخن مىنبرد سرنوشت
شود و با آگاه مىصورت كه قشر دوم با رجوع به انديشه از وجود گوهر ازخودبيگانه 

اتخاذ اراده در جهت برقراری آزادی و برابری به سوی دگرگونى اوضاع موجود عزيمت 
تحت چنين اوضاعى، . شودجا با حدود گوهر نيز مواجه مىكند و پيداست كه اينمى

ی يعنى زمانى كه جامعه آبستن يک نبرد بر سر مرگ و زندگى است و يا به گفته
- با خطر انحطاط مواجه است و جهان مادی انسان را راضى نمىهگل، زمانى كه جامعه

آل سوژه با رجوع به در اين جهان ايده. ها استآلسازد، تنها راه گريز سوژه جهان ايده
كند و آليستى را متكامل مىمفاهيم ايده) وجود(حق خودآگاهى خويش از بطن جامعه 

وژه بر امكان و ضرورت دگرگونى به اين ترتيب، خودآگاهى س. رسدبه خودآگاهى مى
-به اين معنى كه گوهر يک هويت غير دارد، خردمندانه سازمان. كندجامعه تأكيد مى

شود، اما برابر با واقعيت دهى نشده است و با وجودی كه به صورت ابژكتيو احساس مى
  .نيست

يت آليستى هگل از ضرورت تشكيل يک واقعی ايدهبه بيان ديگر، مفهوم در فلسفه
جا مفهوم نه تنها يک شكل اين. دهدديگر، يعنى يک واقعيت سوبژكتيو گزارش مى

ماند انتزاعى و خارج از واقعيت موجود ندارد، بلكه همواره با ماهيت گوهر در ارتباط مى
به اين معنى . گيردآل يک شكل انتقادی به خود مىو به صورت يک وجود ديگر و ايده

گيرد رف، ابعاد غير خردمند، منفى و غير واقعى را در بر مىی شناسا از يک طكه سوژه
كند و از طرف ديگر، يک روح خالق دارد و به ها را در يک حركت فكری نفى مىو آن

ی توان نفى و روح خالق سوژه. آوردآليستى يک واقعيت ديگر را پديد مىصورت ايده

 ٦٢ 

و ديالكتيک نزد هگل به معنى آيد شناسا از طريق حركت ديالكتيكى تفكر به وجود مى
به عبارت ديگر، ديالكتيک نزد هگل به صورت يک داد و ستد . است" نفى آگاهانه"

شود و اين روح خالق و شناسای سوژه تز برقرار نمى و فاقد روح ميان تز با آنتىساده
بنابراين . آوردگرا و دترمينيستى را در شكل سنتز پديد مىاست كه يک فرجام مثبت

ی شناسا است كه وجوه منفى واقعيت ابژكتيو را به چالش مفاهيم خردمند ين سوژها
جا كه اين مفاهيم از امكان و ضرورت تحقق يک واقعيت سوبژكتيو كشد و از آنمى

جا كه بنا بر قانون طبيعت هر چيزی نفى خود را در درونش دهند و از آنگزارش مى
كند و اين  تفكر از جوانب موجود منفى عبور مىپرورد، در نتيجه در يک روند گذار،مى

يابد كه مفهوم با ماهيت به شرح زير يكسان شده و حركت انحاللى تا زمانى ادامه مى
  : به وحدت برسد

گيرد؛ جايى كه ماهوی است در نظر مىرا تا آنفلسفه نه تعين غير ماهوی، بلكه آن»
خود را به وجود . بلكه واقعيت استٌبعد و محتوای آن چيز مجرد و غيرواقعى نيست، 

آن روندی است كه ابعاد . كند، يعنى وجود در مفهومشآورد و در خود زندگى مىمى
كند، و اين حركت كلى چيز مثبت و ها عبور مىآورد و از آنخويش را به وجود مى
بنابراين اين حركت به همان مقدار جزء منفى را در خود . سازدحقيقتش را مشخص مى

واقعيت حركت خويش از (...) تواند اشتباه ناميده شود كند، آن چيزی كه مىدغام مىا
اين چنين حقيقت شيفتگى ستايش خدای شراب روم است كه از آن . خويشتن است

  ١«.ماندهيچ جزئى غير سرمست نمى

ی شناسا در يک ی هگل سوژهكند، در فلسفهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
) اوضاع موجود(آليستى را جهت عبور از واقعيت ابژكتيو  فكری مفاهيم ايدهحركت

آورد كه البته را پديد مى) اوضاع مطلوب(كند و يک واقعيت سوبژكتيو متكامل مى
ی هگل تعميم خودآگاهى فردی به خودآگاهى جمعى است كه شرط تحقق آن به گفته

جا با مفهوم ما اين. گويدسخن مى" ژهما سو"به " من سوژه"وی از آن به عنوان تبديل 

                                                 
١ Ebd., S. ٤٦f., und 
Vgl. Brechtken, Josef (١٩٧٩): Die praxisdialektische Kritik der Marxschen Atheismus, 
Bd. I – Der Wirklichkeitsbegriff, in: Monographien zur philosophische Forschung, Bd. 
١٨١, Form Academicum. S. ٢٧٣ 



 ٦٣ 

شويم كه شرط تشكيل آن آليستى هگل مواجه مىی ايدهدر فلسفه" روح ملت"
  . از گوهر ازخودبيگانه است١"فراروی"

به اين عبارت كه . نزد هگل به معنى عبور، حفاظت و ارتقا است" فراروی"مفهوم 
ير آن است كه گوهر ازخودبيگانه آورد و تحت تأثرا پديد مى" روح ملت"قدرت مفهوم 

جا كه مفهوم از وجود متكامل شده است از آن. كنداز هويت غير خردمند خود عبور مى
چنين است كه ماهيت را در مسير تكاملش به كند، در نتيجه همو از عرف حفاظت مى

 ما. شكل واقعى آن ارتقا دهد و گوهر ازخودبيگانه را به گوهر خردمند دگرگون سازد
- هگل مى" پديدار شناسى روح"مضمون اين حركت فكری را به شرح زير در كتاب 

  :يابيم

واقعيت كليت است، كليت اما تنها آن ماهيتى است كه از طريق تكاملش به اتمام »
  ٢«.رسيده است

ساز كه بر سر مرگ و به گمان هگل از اين طريق امكان دارد كه از يک نبرد سرنوشت
از اين . وندد، ممانعت كرد و جامعه را  به وحدت و آشتى رساندپيزندگى به وقوع مى

زمان سوژه آيد كه همپديد مى" روح عمومى"پس، يک گوهر خردمند به صورت 
ی بورژوايى آليستى جامعهی هگل تئوری ايدهجا كه فلسفهاز آن. شودمحسوب مى

سوژه، نقش كاال در جا منظور وی از يكسانى گوهر با است، در نتيجه پيداست كه اين
گيرند و به اين معنى كه شهروندان در پرتو شكل كاال قرار مى. اقتصاد سياسى است

ها است، به بازار كاالها عرضه و ارزش محصوالت كار اجتماعى را كه در مالكيت آن
پيداست كسى كه فاقد ابزار توليد است، . كنندرا به صورت پول دريافت مىمناسب آن
ر تنها كاالئى را كه در اختيار دارد، يعنى نيروی كار خود را به بازار عرضه بايد به اجبا

آليستى هگل از يک ی ايدهبه بيان ديگر، فلسفه. كند و به بردگى كار مزدی تن دهد
دهد كه در حال انحطاط و با خرد ازخودبيگانه است و جهان واقعى فئودالى گزارش مى

                                                 
١ Aufhebung 
٢ Hegel, G.W.F. (١٩٧١): Phänomenologie … ebd., S. ٢٤f., und  
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur Dialektik, 
Frankfurt am Main, S. ٢٨ 
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ی بورژوايى، ی جامعهرا به صورت فلسفهوی در يک حركت فكری شكل خردمند آن
   ١.كندمتكامل مى" روح ملت"و " شكل واقعى"

شناسى به خصوص مواجه هستيم كه با رجوع به طبيعت انسان جا با يک انسانما اين
شمارد كه بر مى" موجود متفكر"به اين صورت كه هگل انسان را يک . شودتوجيه مى

ی تاريخى خود را متفكر شود، بلكه در است كه گذشتهخالف موجودات ديگر، نه تنها قا
ی خود را متفكر شود و پديد تواند كه از خرد خويش استفاده كند، آيندهچنين مىهم

، "گوهر: "آليستى خود به مفاهيمى مانندی ايدهبه اين ترتيب، هگل در فلسفه. آورد
، "آشتى"، "ماهيت"، "مرگ"، "زندگى"، "اقشار"، "عرف"، "اخالق"، "حق"، "تضاد"، "كار"
ها يابد كه از وقايع اين جهانى و از فعاليت آگاه انساندست مى" اراده"و " حدود"

آليستى سر و كار ی صرف ايدهبنابراين ما نزد هگل نه با يک فلسفه. دهندگزارش مى
 يعنى هر دو اجزاء يک كليت و. آليسم دشمن ماترياليسم استجا ايدهداريم و نه اين

شوند كه ضرورت تشكيل آتى آن به صورت يک يک واقعيت سوبژكتيو محسوب مى
جا با اولويت سوژه از ابژه ما اين. شوديافته با استناد به خرد توجيه مىی آشتىجامعه

آليستى شويم، زيرا كه اين روح خالق و شناسای سوژه و قدرت مفهوم ايدهمواجه مى
ی جا كه در فلسفهاز آن. كندآورد و اداره مىمىاست كه يک واقعيت ديگری را پديد 

آيد گيرد، در نتيجه برای وی نيز آسان به نظر مىهگل سوژه نسبت به ابژه اولويت مى
 وی از مفهوم ٢.كه دين و فلسفه را به صورت دو بٌٍعد متفاوت از ايده در نظر بگيرد

- ی جهان واقعى نيز ياد مىدهبه عنوان دميروژ، يعنى آفريننده و اداره كنن" ايده مطلق"

ی فئودالى و دولت به اين صورت كه ايده در گذشته دينى بوده و يک جامعه. كند
به خرد دست يافته، " ی مطلقايده"اكنون آنتيک استبدادی را به وجود آورده و هم

 بورژوايى را پديد آورده یيافتهی خردمند و آشتىخودبنياد شده و در نتيجه جامعه
   .است

                                                 
ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟، در آرمان ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين٤٩ی و انديشه، جلد سيزدهم، صفحه
٢ Vgl. Hegel, G.W.F. (١٩٧١): Enzyklopädie, §٤٥ Zusatz, in: Hegel-Werke in ٢٠ Bände, 
E. Moldenhauer / K.W. Michel (Hrsg.), Bd. ٨, Frankfurt am Main, S. ١٢٢f., 
Vgl. Brechtken, Josef (١٩٧٩): Die praxisdialektische …. Ebd., S. ٢٧٠ ,٢٨٩ 
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كند ما نزد هگل با همسانى دين با فلسفه ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ليكن فلسفه با استفاده از خرد بشری و با استناد به . شويممواجه مى) آكوموداتسيون(

آيد كه البته محصول تفكر انسان و دنيوی است، در علوم انسانى و طبيعى پديد مى
ی شود و نتيجهمان و تصوارت ماورای طبيعى توجيه مىحالى كه دين با رجوع به اي

به اين ترتيب، هگل به يک مفهوم از واقعيت دست . ها استتصورات اخروی انسان
  . شودی روحيه، ذهنيت و تفكر انسانى محسوب مىيابد كه ساخته و پرداختهمى

 منسوب های جوانماركس در همان دوران تحصيالت عالى خود در برلين كه به هگلى
. آليستى هگل پى بردی ايدهی آكوموداتسيون و جوانب دينى فلسفهشود، به مسئلهمى

ی ی هگل را ناخوشايند و آوای سخرههای خود به پدرش فلسفهوی در يكى از نامه
ی  نتيجه١.ی ايده را در واقعيت جستجو كندخواهد كه سرچشمهخواند و مىغريب مى

ی دو تن از ی دكترايش است كه در آن به نقد فلسفههفعاليت تئوريک ماركس رسال
پردازد و دموكريت و اپيكور مى: های يونان باستان مانندترين ماترياليستشاخص

جا و از طريق نقد اتميسم اپيكور است كه وی به مضمون خودآگاهى مشخصًا در همين
به اين ترتيب، . يابدآليستى هگل را نيز مىی ايدهبرد و كليد نقد فلسفهسوژه پى مى

خواند كه از ی هگل را يک دين اين جهانى مىی دكترايش فلسفهماركس در رساله
طريق حركت تفكر به وجود آمده و به صورت يک خدای اين جهانى مانعى در برابر 

   ٢.سازدها مىخودآگاهى ماترياليستى انسان

روی آورد، بالفاصله به از آن پس كه ماركس در پاريس به مطالعات آثار اقتصادی 
آليستى هگل بر موضع اقتصاد مدرن ملى ايستاده ی ايدهاين مسئله پى برد كه فلسفه

- به بيان ديگر، در حالى كه آدام اسميت و ديويد ريكاردو از يک موضع ايده٣.است

- ی ايدهاند، فلسفهداری متكامل كردهآليستى قوانين كار ازخودبيگانه را در نظام سرمايه

-بنابراين ماركس اين. ی بورژوايى استليستى هگل شكل جنجالى و اسرارآميز جامعهآ

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Brief an den Vater in Trier, Berlin, ١٠٫١١٫١٨٣٧, in: MEW, EB 
I, S. ٣f., Berlin (ost), S. ٨ 

در  "خودآگاهى"دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم ): ٢٠١٢( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢
   ادامه، برلين١٩١ی ، در آرمان و انديشه، صفحهی سياسى كارل ماركسانديشه

٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch … ebd., S. ٥٧٤ 
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ی طبيعت، كار را به گذارد كه هگل با استناد به فلسفهجا بر اين نكته انگشت مى
گيرد، اما وی تنها آن كاری را به ی انسان در نظر مىصورت ماهيت تثبيت شده

 پيداست كه ١.ه، يعنى كار مجرد ذهنى استی فعاليت سوژشناسد كه نتيجهرسميت مى
از اين منظر، ماركس برای حفظ جوانب خالق حركت ديالكتيكى، يعنى خردگرايى به 

ی اوضاع موجود و پراكسيس مولد جهت تشكيل اوضاع كنندهصورت يک اصل نفى
ی بورژوايى جامعه" حركت واقعى"مطلوب، ديالكتيک را به صورت متدولوژی تحليل 

ی آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى جهت تًا انتقادی و انقالبى است و رابطهكه ماهي
  ٢.گيردی انقالبى در نظر مىتكامل سوژه

ی ناب از تفكر مجرد ی ازخودبيگانگى نزد ماركس ديگر يک جنبهبه اين ترتيب، مقوله
ما . شودگيرد و تبديل به يک موضوع مشخص اجتماعى مىفلسفى را به خود نمى

يابيم كه های فلسفى ـ اقتصادی ماركس مىمون دگرگونى ديالكتيكى را در جزوهمض
- و آپريوريسم مى) محمول(آليستى هگل را متهم به جابجايى سوژه با ابژه ی ايدهفلسفه

كند و ميان ازخودبيگانگى انسان از كار، ازخودبيگانى انسان از نتايج فعاليت خود، 
های ديگر وی خود و ازخودبيگانگى انسان از انسانازخودبيگانگى انسان از نوع ماه

نيست كه ) روح عمومى(كنيم كه ديگر اين گوهر جا مشاهده مىما اين. گذاردتفاوت مى
آيد، بلكه ازخودبيگانه به حساب مى" ی مطلقايده"نسبت به خرد، مفهوم و 

اهوی انسان ازخودبيگانگى به صورت ماترياليستى دگرگون شده و با استناد به نوع م
  . شودتبديل به موضوع نقد مى

ی ماترياليستى فويرباخ قرار داشت و البته ماركس در اين دوران تحت تأثير فلسفه
به اين عبارت . گرفتموضوع ازخودبيگانگى را مانند روش نقد دين وی به باد انتقاد مى

متر از وجود و كه هر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز كند، به همان اندازه نيز ك
از اين پس، آن خدايى كه در واقعيت ساخته و . بردی خود بهره مىتوان انديشه

                                                 
١ Vgl. Ebd., S. ٥٧٢f. 
٢ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Die heilige Familie oder Kritik der 
kritischen Kritik, in; MEW, Bd. ٢, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ٢٠٤f., und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§ ٣١٣-٢٦١), in: MEW, Bd. 
١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost), S. ٢٠٣f., ٢٠٦f. 
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آيد، شكل ی خود انسان است، ظاهرًا به صورت يک روح مستقل در مىپرداخته
جا با ما اين. كندفرمايى مىگيرد و از طريق كليسا بر انسان حكمساختاری به خود مى

برای ماركس همين اتفاق نيز در روند توليد . ان مواجه هستيمموضوع ازخودبيگانگى انس
به اين صورت كه هر چه انسان بيشتر به آن روند . پيونددداری به وقوع مىسرمايه

توليد كه خود ساخته و پرداخته است، معطوف و در آن ادغام شود، به همان اندازه نيز 
شود، به همان اندازه يگانه تر مىبيشتر از زندگى واقعى و روابط انسانى خويش ازخودب

آيد و به حق مالكيت ی محصول كار خود، يعنى سرمايه در مىنيز بيشتر به سلطه
  ١.دهدخصوصى تن مى

ی كتاب ماكس البته ماركس در همان دوران اقامتش در پاريس و پس از مطالعه
ی ی از فلسفهبه خطای فلسفى خود كه در پيرو" تنها كس و مالكيتش"اشتيرنر با عنوان 

-به اين صورت كه فويرباخ از يک انسان. ماترياليستى فويرباخ پديد آمده بود، پى برد

، "موجود متفكر"كرد كه بر خالف هگل انسان را نه يک شناسى به خصوص عزيمت مى
-با وجودی كه فويرباخ از طريق روش شناخت. شمردمى" موجود حساس"بلكه يک 

ی ماترياليستى را متكامل كرده بود، اما انسان لسفهيک ف" ی حسىمشاهده"شناسى 
شد و در نتيجه يک شكل تشريح مى" خرد، قلب و اراده"مورد نظر وی از طريق مفاهيم 

- از اين منظر، فويرباخ به مسيحيان انتقاد مى. گرفتاستعالئى و غير واقعى به خود مى

ى نسبت داده و برای خود خود را به يک خدا تخيل) محمول(كرد كه صفات ناب انسانى 
خرد، "اند، در حالى كه در واقعيت از نوع ماهوی خود، يعنى نسبت به يک خدا ساخته

ليكن اشتيرنر در كتاب خود فويرباخ را با اين . انداز خودبيگانه شده" قلب و اراده
كند كه آيا اصوًال امكان دارد كه وجود انسان را در يک تقابل به پرسش مواجه مى

) انسان ازخودبيگانه" (من غير ماهوی"با يک ) آلانسان ايده" (من ماهوی" يک صورت
ها انتظار داشت كه تفكر و كردار خود را نسبت به نوع ماهوی قرار داد و بعدًا از انسان

جا فويرباخ را متهم به تكامل يک دين اين بشر منظم سازند؟ به بيان ديگر، اشتيرنز اين
 كه مسيحيان صفات ناب انسانى خود را به يک خدا نسبت در حالى. كندجهانى مى

اند، همين روش را نيز فويرباخ با داده و يک موجود استعالئى را جهت پرستش آفريده

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch … ebd., S. ٥٢٠ 
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در حالى كه مسيحيان تفكر و كردار . اتخاذ كرده است" نوع ماهوی بشر"تكامل مفهوم 
-يرباخ انتظار دارد كه انسانكنند، فوسنجند و منظم مىخود را نسبت به مبانى دينى مى

به اين . ها تفكر و كردار خود را نسبت به يک موجود استعالئى بسنجند و منظم سازند
گيرد كه انسان واقعى همين انسان خودپسند است كه در ترتيب، اشتيرنر نتيجه مى

    ١.كندجهت تحقق منافع آنى و حفاظت از حق مالكيت خويش تالش مى

شناسى فويرباخ عبور كرد و انسان را ی كتاب اشتيرنر از انسانماركس پس از مطالعه
در نظر " موجود فعال"در ارتباط با حركت واقعى و ماترياليستى جامعه به صورت 

ی مشاهده"ی ماترياليستى فويرباخ انسان از طريق در حالى كه از منظر فلسفه. گرفت
دی انسان با طبيعت كه البته رسد، ماركس شناخت را به تبادل مابه شناخت مى" حسى

به اين صورت، كه انسان . شود، نسبت دادوساطت مى" يافتهكار موضوعيت"از طريق 
جهت بقای خود و در يک حركت واقعى و از طريق كار، تبادل مادی جامعه با طبيعت 

سازد و به اين ترتيب، نه تنها طبيعت بيرونى، بلكه طبيعت درونى خود را را برقرار مى
ها به عنوان نيروهای مولد در روند كار و  به بيان ديگر، انسان٢.كندز دگرگون مىني

-يابند و تداوم مناسبات موجود را به صورت زوال مىتبادل مادی با طبيعت ارتقا مى

 پيداست كه ٣.كنندفهمند و با خودآگاهى به سوی دگرگونى اوضاع موجود عزيمت مى
ستقيمًا در روند توليد سهيم هستند، با منافع مادی جا اهداف نيروهای مولد كه ماين

به اين ترتيب، . كندبرد، تالقى مىی حاكم كه از مناسبات موجود سود مىطبقه
گردند و نبرد طبقاتى را به ی توليد و توزيع عريان مىذاتى در حوزهتضادهای درون

در تئوری " كسيسپرا"جا با مضمون مفهوم ما اين. آورندصورت معلول خود پديد مى
-گزارش مى" كليت ديالكتيكى"شويم كه از يک انتقادی و انقالبى ماركس مواجه مى

به اين معنى كه فعاليت انسان همواره با آگاهى همراه است و محدود به يک . دهد
                                                 

ز بحران  اتئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١
   ادامه، برلين، و٧ی زدهم، صفحه، در آرمان و انديشه، جلد يا"ماركسيسم ايرانى"

ی در انديشه "خرد استعالئى"فرهنگ دينى و رئاليسم انقالبى ـ نقش فراروی از ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين ٣٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهسياسى كارل ماركس

٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: 
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ١٨٥ 
٣ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ١٨٥٧ 
– ٢ ,١٨٥٨. Auflage, Berlin (ost), S. ٤٣٩ 
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گونه كه انسان در روند توليد از تجربه، همان. شودفعاليت صرف مادی و بدنى نمى
كند، به همين منوال نيز پراكسيس نبرد طبقاتى شناسى پيروی مىدانش و اسلوب زيبايى

ی حاكم گزارش از كشمكش نظری پيرامون آگاهى تئوريک و كشمكش عملى با طبقه
  . دهدمى

در تئوری انتقادی و " پراكسيس"كند، مفهوم ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
آليستى هگل مبتنى بر ی ايدهفلسفهدر " واقعيت"انقالبى ماركس نيز مانند مفهوم 

ديگر و اجزاء يک آليسم و ماترياليسم مكمل همجا نيز ايدهاين. است" كليت ديالكتيكى"
منتها با اين تفاوت كه . شوندديگر محسوب نمىواقعيت محسوس هستند و دشمن يک

نزد ماركس مشخص است، " پراكسيس"نزد هگل مجرد و مفهوم " واقعيت"مفهوم 
ی مثبت خ نزد هگل به صورت تحقق يک واقعيت سوبژكتيو و به سوی يک آيندهتاري

ذاتى نيروهای مولد با مناسبات شود، در حالى كه نزد ماركس تضادهای درونسپری مى
شوند و روند تاريخ به صورت محصول نتايج توليد منجر به پراكسيس نبرد طبقاتى مى

ی  و سرانجام با اين تفاوت كه تحقق سوژهگيرداين نبرد يک شكل انتقادی به خود مى
نزد هگل برابر با وحدت مفهوم با ماهيت است كه از ) يعنى من شناسا(خودآگاه 

دهد و محتوا را به شكل واقعى ی بورژوايى گزارش مىی جامعهدهى خردمندانهسازمان
 برابر با )پرولتاريا(ی خودآگاه آورد، در حالى كه نزد ماركس تحقق سوژهخود در مى

  . از نظام طبقاتى است) خردمندانه(وقوع انقالب اجتماعى و فراروی مثبت 

ی بورژوايى را نزد ماركس واقعيت مشخص جامعه" پراكسيس"به بيان ديگر، مفهوم 
ی مادی دارد كه مربوط به گيرد كه هم جنبهبه صورت كليت نبرد طبقاتى در بر مى

ی غير شود و هم جنبهی حاكم مىتار طبقهی كشمكش عملى با ساخزيربنا و حوزه
ی كشمكش نظری با ايدئولوژی مادی دارد كه البته با روبنا مرتبط است و حوزه

در "را به شرح زير در كتاب " كليت ديالكتيكى"ما مضمون . شودحاكميت محسوب مى
  : يابيمماركس مى" مورد نقد اقتصاد سياسى

ندگى خويش وارد مناسبات ضروری، به خصوص و ها طى توليد اجتماعى برای زانسان»
ی معينى از رشد مناسبات توليدی كه با درجه] يعنى[شوند، شان مىمستقل از اراده

تمامى اين مناسبات توليدی، ساختار اقتصادی . نيروهای مولد مادی مطابقت دارند
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 و سياسى بر پا سازند كه بنا بر آن، روبنای حقوقىرا مىجامعه، يعنى زيربنای واقعى آن
ی توليد شيوه. شود و آنان با اشكال به خصوص آگاهى اجتماعى متناسب هستندمى

اين آگاهى . شودزيست مادی اصوًال موجب روند اجتماعى، سياسى و ذهنى زندگى مى
شان را ها است كه آگاهىها را، بلكه هستى اجتماعى آنها نيست كه هستى آنانسان

ی معينى از رشد خويش با مناسبات  مولد مادی جامعه در درجهنيروهای. كندمعين مى
توليدی موجود يا با بيان حقوقى آن كه مناسبات مالكيتى است و در چهارچوب آن تا 

اين مناسبات كه از بطن اشكال رشد . گيرنداند، در تضاد قرار مىكنون عمل كرده
ی سپس يک دوره. بندندمىها زنجير شوند، به رشد خود آننيروهای مولد نتيجه مى
ی اقتصادی، تمام روبنای عظيم كندتر يا با تغيير زمينه. رسدانقالب اجتماعى فرا مى

ها همواره بايستى ميان گونه دگرگونىی ايندر نظاره. گرددتر دگرگون مىسريع
گيری دگرگونى مادی شرايط اقتصادی توليد كه به همان دقت علوم طبيعى قابل اندازه

های حقوقى، سياسى، دينى، هنری و يا فلسفى ـ خالصه، ايدئولوژيک  و دگرگونىاست
خيزند ـ تفاوت شوند و به نبرد بر مىها به اين نزاع آگاه مىها از طريق آنكه انسان
   ١«.قائل شد

مواجه " حركت واقعى"جا با يک كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به اين صورت كه . دهدگزارش مى" نفى آگاهانه"الكتيک، يعنى از هستيم كه از دي

ی حاكم بنا بر هستى اجتماعى خود، يعنى برای حفظ منافع مادی و حاكميت طبقه
) حقوق، سياست، دين، هنر، و فلسفه(خويش، آگاهى اجتماعى را به صورت ايدئولوژی 

اقتصادی موجود است كه در آل ساختار اين آگاهى اجتماعى بيان ايده. آوردپديد مى
به همين منوال . كندی حاكم را توجيه مىواقعيت منافع مادی و جايگاه اجتماعى طبقه

جا اين. كندها رشد مىنيز آگاهى نيروهای مولد از منافع مادی و هستى اجتماعى آن
توجه به دو مفهوم كليدی برای درک تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس 

و يا مطابقت زيربنا با روبنا است كه از هماهنگى " تناسب"اولى مفهوم . ری استضرو
به اين معنى كه . دهدی حاكم گزارش مىآگاهى نيروهای مولد با ايدئولوژی طبقه

ی حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با نيروهای مولد ايدئولوژی طبقه
                                                 
١ Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff., 
Berlin (ost), S. ٨f. 
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" تأثير متقابل"مفهوم دوم . ق با روبنا استمتكامل شده است و از اين رو، زيربنا مطاب
" ايدئولوژی آلمانى"چنين در كتاب جا و همرا اينزيربنا با روبنا است كه ما مضمون آن

ديگر را به ی حاكم هم به اين معنى كه نيروهای مولد و ايدئولوژی طبقه١.يابيممى
 پراكسيس نبرد طبقاتى به بيان ديگر، نيروهای مولد در. كنندصورت متقابل متأثر مى

ی حاكم در نه تنها در يک كشمكش عملى، بلكه در يک كشمكش نظری نيز با طبقه
بنابراين موضوع تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس فقط نقد . گير هستند

ی تضاد و استثمار نيروی كار و فقط مادی نيست، بلكه بيان تضاد، يعنى نفى آگاهانه
- كند كه البته نتيجهی پراكسيس نبرد طبقاتى مىی حاكم را نيز ضميمهقهايدئولوژی طب

ی آن بستگى به توازن قوای نيروهای متضاد و متخاصم اجتماعى دارد و اين شكست و 
به بيان ديگر، ما نزد ماركس با يک . كنديا پيروزی است كه روند تاريخ را معين مى
ها هستند كه از ه هستيم، زيرا اين انسانديدگاه انتقادی نسبت به روند تاريخ مواج

- كنند و با آگاهى، يعنى سوبژكتيو تاريخ را پديد مىشرايط مادی موجود عزيمت مى

  . آورند

شود و از سوژه محسوب مى" روح جهان"آليستى هگل ی ايدهدر حالى كه در فلسفه
م به كلى دهد، نزد ماركس دترمينيسم و آپريوريسی مثبت خبر مىوقوع يک آينده

ی حاكم در واكنش به پراكسيس نبرد طبقاتى به اين عبارت كه طبقه. مردود هستند
ی اقتصادی را متحقق و نيروهای مولد را متكامل تواند از يک طرف، سياست توسعهمى

چنين قادر است كه بر اساس تاريخ مشترک ی حاكم هماز طرف ديگر، طبقه. سازد
پردازان به اين معنى كه نظريه. ولوژی خود را متحول سازدفرهنگى با نيروهای مولد ايدئ

به اين . كنندی حاكم دين را تفسير و اشكال فلسفى را جايگزين تصورات دينى مىطبقه
های كذب جنسيتى، شوينيستى و های نوين هويتترتيب، از طريق تكامل ايدئولوژی

های به خصوص كه به روهی حاكم برای آن گآيند و طبقهاشكال نوين دينى پديد مى
جا پيداست كه اين. گيرددهند، حقوق ويژه نيز در نظر مىهای جديد تن مىاين هويت

ی حاكم از به اين عبارت كه طبقه. شودهای اخروی نمىحقوق ويژه فقط شامل وعده
يک طرف، افراد مورد نظر خود را در ساختار اجتماعى و اقتصادی كشور ادغام كرده و 
                                                 
١ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin 
(Ost), S. ٣٧f. 
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برد و از طرف ديگر، بخشى از ها جهت استقرار حاكميت خويش سود مى آناز وجود
ها ثروت اجتماعى را كه مصادره كرده است، به صورت امكانات مادی در اختيار آن

كند، آگاهى هميشه گونه كه ماركس به درستى تأكيد مىبه بيان ديگر، همان. گذاردمى
 ١.به معنى هستى آگاه است

ی اقتصادی و هم از و حالت، يعنى هم از طريق تحقق سياست توسعهبنابراين در هر د
طريق تكامل يک ايدئولوژی نوين نتيجه مشابه، يعنى تفرقه و انشعاب در ميان كارگران 

به اين ترتيب، موانعى در برابر خودآگاهى نيروهای مولد . ی كارگر استو انفعال طبقه
به بيان ديگر، ايدئولوژی . سازدتضمين مىشود و تداوم نظام طبقاتى موجود را بنا مى
ماند و مشخصًا از همين منظر است ی حاكم با آگاهى نيروهای مولد در ارتباط مىطبقه

چنين های جوان و همانتقاد خود را به هگلى" ايدئولوژی آلمانى"كه ماركس در كتاب 
گاهى وارونه به بند ها دين را به صورت توهم و آدر حالى كه آن. آوردفويرباخ وارد مى

ها  اما آن٢كند،ها را تقدير مىكشند، ماركس با وجودی كه فعاليت روشنگری آننقد مى
ها اصوًال اين توهم را در سازد كه چگونه شد كه انسانرا با اين پرسش نيز مواجه مى

مغز خود جا دادند؟ پيداست كه تنها راه حل اين مسئله رجوع به روند زندگى واقعى و 
چنين های جوان و هم به بيان ديگر، ماركس بر خالف هگلى٣.قد ماترياليستى آن استن

ی برای وی اين جهان وارونه، يعنى جامعه. كندفويرباخ از آگاهى وارونه عزيمت نمى
آورد كه ما ی بورژوايى است كه آگاهى دينى و اشكال ايدئولوژيک را به وجود مىوارونه

 :يابيمدر تز چهارم فويرباخ ماركس نيز مىرا به شرح زير مضمون آن

سازی جهان در يک جهان دينى دوگانه] يعنى[ی ازخودبيگانگى دينى فويرباخ از تجربه»
تالش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را . كندو يک جهان دنيوی عزيمت مى

تن مرتفع ی دنيوی خود را از خويشكه زمينهاما اين. اش حل كندی دنيویدر زمينه
كند، تنها از طريق ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مى

بنابراين . ی دنيوی قابل توضيح استگويى همين زمينهازخودگسيختگى و خودتناقض
هم در تضاد خود فهميده شود و هم به طور ] يعنى[بايد از درون خود ] زمينه[اين 

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٢٦ 
٢ Vgl. ebd., S. ٢٠ 
٣ Vgl. ebd., S. ٢١٧  
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ی زمينى به كه، برای نمونه خانواده، پس از آنبه اين ترتيب. پراتيک منقلب گردد
ی مقدس كشف شد، هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری ی خانوادهصورت راز نهفته

  ١«.و پراكسيس منهدم كرد

به " خانواده"جا از مفهوم كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
عنوان كتابى است كه وی و " ی مقدسنوادهخا"مفهوم . بردصورت استعاره سود مى

های آليستى آلمانى و به خصوص در نقد آن گروه از هگلىی ايدهانگلس در نقد فلسفه
در . زدندقلم مى" آلگماينه ليتراتور"ی جوان نوشتند كه همراه با برونو بائر در روزنامه

 بورژوايى است كه یهمين جامعه" ی زمينىخانواده"برابر منظور ماركس از مفهوم 
ی جا كه جامعهاز آن. ی خود پديد آورده استدولت را به صورت شكل دوگانه

) دولت(بورژوايى ذاتًا متضاد است، در نتيجه به غير از قوای مقننه، مجريه و قضائيه 
جا با ما اين. نياز به دوگانگى تفكر با واقعيت نيز دارد كه تدام خود را تثبيت سازد

ژوايى به صورت يک جهان وارونه مواجه هستيم كه به دليل تضادهای ی بورجامعه
داری ازخودگسيخته است و جهت تداوم خود به دين، فلسفه ذاتى زيربنای سرمايهدرون

  . شودگويى نيز مىو ايدئولوژی نياز دارد كه البته منجر به خودتناقض

نخست آن گروهى است . نددر اين ارتباط دين، فلسفه و ايدئولوژی دو وجه متفاوت دار
. شودها متوسل مىكه جهت حفاظت و توجيه منافع مادی و جايگاه طبقاتى خود به آن

بعدًا آن گروهى است كه در فقدان . جا ما با فريب و فريبكار مواجه هستيمتا اين
- ی حاكم تن مىخودآگاهى طبقاتى و يا به دليل حقوق و امكانات ويژه به آگاهى طبقه

كند كه تى مادی خود را در آن اشكال دينى، فلسفى و ايدئولوژيک تجربه مىدهد و هس
ما . ی حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى برايش پديد آورده استطبقه
بنابراين از منظر ماركس فريب و خودفريبى الزم و . جا با خودفريبى مواجه هستيماين

ی تفرقه"های نيست كه وی همواره از مقولهديگر هستند و اين اتفاقى ملزوم و مكمل هم
 ٢.راندسخن مى" ی كارگری طبقهازخودبيگانگى خودكرده"و " ی پرولتارياخودكرده

كند، زيرا پيداست كه از اين منظر روشنگری به تنهايى هيچ مشكلى را حل و فصل نمى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦ 
٢ Selbstzerrissenheit des Proletariats, Selbstentfremdung der Arbeiterklasse  
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و ی بورژوايى جهت تدوام خويش همواره اشكال نوين دينى اين جهان وارونه
های آورد و تنها به اين دليل است كه ماركس بر خالف هگلىايدئولوژيک را پديد مى

ی جوان و فويرباخ انهدام هر دو حوزه، يعنى هم آگاهى تئوريک و هم پراكسيس جامعه
  . گيردبورژوايى را در نظر مى

نگاری دست ماركس به يک چنين ديدگاه راديكالى پس از پايان اشتغال به روزنامه
های آزاد، كانون انسان"ی راين از در حالى كه وی در مقام سردبيری روزنامه. يافت

را هم در نظام سلطنتى و هم در نظام كرد و تشكيل آندفاع مى" عرفى و خردمند
ی شمرد، اما سرانجام به اين واقعيت پى برد كه دولت شكل دوگانهجمهوری ممكن مى

سى كشورهای مدرن، قوانين اساسى مالكيت ی بورژوايى است و قانون اساجامعه
شويم كه بنا بر هستى اجتماعى جا با طبقاتى اجتماعى مواجه مىما اين. خصوصى هستند

به اين معنى كه اين جهان وارونه . آورندو منافع مادی خود آگاهى خود را نيز پديد مى
حاكميت خويش ی حاكم را به صورت آگاهى ی بورژوايى آگاهى طبقهو از هم گسيخته

ها در روند به اين معنى كه انسان. شودآورد و مانع خودآگاهى كارگران مىنيز پديد مى
شوند و مشخصًا در زندگى واقعى و تحت تأثير ايدئولوژی از هستى خويش آگاه مى

ی هستى آگاه است كه با استناد به بيان تضاد فعاليت جا است، يعنى در حوزههمين
به اين ترتيب، ماركس از يک . ی صرف هستىيرد و نه در حوزهگاجتماعى شكل مى

كند و از طرف ديگر، به يک مفهوم طرف، استقالل ايده را از منشأ مادی آن انكار مى
  .است" پراكسيس"يابد كه همان مفهوم دست مى" واقعيت"غير هگلى از 

واقعيت مشخص به بيان ديگر، ما نزد ماركس با يک مفهوم انتقادی و ديالكتيكى از 
ی حاكم به صورت ايدئولوژی ی بورژوايى مواجه هستيم كه البته از هستى طبقهجامعه

يابد و از يک طرف، در واكنش خويش بر جامعه منافع مادی يک بازتاب استعالئى مى
آورد و از طرف ديگر، با كند و در نتيجه واقعيت را پديد مىی حاكم را توجيه مىطبقه

نتيجه . شودی نظری روبرو مىی عملى و در حوزه مولد در حوزهمقاومت نيروهای
ها، يعنى پراكسيس نبرد طبقاتى روند تاريخ را به صورت محصول فعاليت آگاه انسان

به بيان ديگر، روند تاريخ بستگى به توازن قوای اجتماعى دارد . آوردسوبژكتيو پديد مى
كه تضاد، ابژكتيو و مادی است، اما در حالى . ی ضعف ديگری استو قدرت يكى نشانه
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شود و در نتيجه بيان تضاد يک اندازها مىها و چشمآلآگاهى از تضاد مربوط به ايده
  . گيردشكل سوبژكتيو و غير مادی به خود مى

جا با دو مفهوم متفاوت از كند، ما تا اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يستى هگل و در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى آلی ايدهواقعيت در فلسفه

- ماركس آشنا شديم و انتقاد من به آثار آرامش دوستدار نيز از همين زاويه وارد مى

آيد، زيرا وی نه در مضمون هگلى و نه در مضمون ماركسى آن به يک مفهوم از 
فكر تمامى گريزی، يعنى امتناع از تيابد كه محصول آن جهاندست مى" واقعيت"

به بيان ديگر، خود آرامش دوستدار مشمول . واقعيت و يا امتناع از تفكر كليت است
-به فرهنگ ايرانيان وارد مى" تفكر دينى"شود كه وی تحت عنوان همان انتقادی مى

توان از برای نمونه مى. يابيمما مصداق اين انتقاد را به كرات در آثار وی مى. آورد
به نظر وی وجه مشترک دين . با مناسک اديان سامى ياد كردتشبيه آئين زرتشت 

. شوندها است كه البته هر دو با وحى الهى موجه مىآن" دينيت"زرتشت و اديان سامى 
آيد، با ديد كه بدون پرسش به وجود مى" علم پيشين"جا ميان بينش دينى يا وی اين

. گذاردتحقيق است، تفاوت مىكه البته محصول پرسش، انديشه و " علم پسين"علمى يا 
سازد، به نظر وی دين زرتشت جهان را عمودی، يعنى ميان اهورامزدا و اهريمن جدا مى
     ١.كننددر حالى كه اديان سامى به صورت افقى جهان اخروی را از جهان واقعى مجزا مى

. ودشهای زرتشت، مشخصًا عكس اين فرضيه اثبات مىحال با يک نگاه اجمالى به گات
ی گفتگو و پرسش زرتشت از وهومن، يعنى خرد دروانى ها نتيجهبه اين صورت كه گات

زيربنای مادی آيين . جا اصوًال با وحى الهى مواجه نيستيمبنابراين ما اين. خود وی است
جا اين. سازندزرتشت را زندگى مسكون و متمدن روستايى و دامداری شبانى مى

جا كه روستاييان با تهاجم از آن. ها آزاد هستند انسانمالكيت شكل اشتراكى دارد و
های زرتشت قوای خير را در اقوام وحشى و غير مسكون مواجه هستند، در نتيجه گات

بنابراين آيين زرتشت اين جهانى است و پارسايى انسان . سازدبرابر قوای شر مستقر مى

                                                 
مالحظات فلسفى در دين و علم ت بينش دينى و ديد علمى، وينسنز ): ٢٠٠٢ـ ١٣٨١(رامش آ مقايسه، دوستدار،  ١
   و١٣ی ، صفحه)فرانسه(

    ١٢٠ی امتناع تفكر در فرهنگ دينى، پاريس، صفحه): ١٣٨٣(مقايسه، دوستدار، آرامش 
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 ١.طلبدشود و نه هرمز قربانى مىجا نه اثری از معجزه مشاهده مىاين. را مد نظر دارد
های زرتشت محصول پرسش و استفاده از خرد هستند و بنا بر به بيان ديگر، گات

برای نمونه وی در كتاب . شوندی آرامش دوستدار فلسفه محسوب مىنظريه
  : كندبه شرح زير تفكر فلسفى را تشريح مى" مالحظات فلسفى در دين و علم"

   ٢«. كه از پرسش بر آيد و در آن استوار ماندتفكر وقتى فلسفى است»

به اين صورت . شويماما ما با رجوع به منابع اديان سامى با سيمای واقعى دين آشنا مى
شوند كه البته های اديان ابراهيمى با رجوع به وحى الهى توجيه مىكه تمامى شعبه

م يهود از دست فرعون حتا آزادی قو. داری استها نظام بردهزيربنای مادی تمامى آن
روای يهوه به معنى برگزيدگى يهوديان جهت اسارت در بردگى يهوه، پيامبر و فرمان

آن چيزی كه . شويمدار آگاه مىبنابراين ما با استناد به تورات از نزاع دو برده. است
كنند، يک مجموعه از كتاب آسمانى يهوديان و مسيحيان به عنوان وحى الهى عرضه مى

ر هستند كه از وقوع معجزه بعد از معجزه، قربانى در راه خدا، تقدير و گناه ذاتى اساطي
ها دهند كه تمام آنها، امتحان و انتقام الهى، پاداش و جزای اخروی گزارش مىانسان

ی رستگاری اند و به بهانهداری متكامل شدهی بردهبنا بر از هم گسيختگى جامعه
  . ها را در جهان واقعى دارندميق انسانی تحقير و تحمؤمنان انگيزه

نظر هستم، زمانى كه وی از تجانس آيين زرتشت البته من با آرامش دوستدار كامًال هم
 منتها من بر خالف وی منشأ ايده را با استناد به تئوری ٣گويد،با دين ساميان سخن مى

ی ای از هم گسيختهماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در واقعيت، يعنى در زيربن
كليت "شناسى از ما مصداق اين روش شناخت. يابممادی و در شكل دولت مى

به اين صورت كه پس . يابيمرا در تاريخ فرهنگى ايران باستان به وضوح مى" دياالكتيكى
از انتشار انجيل متى به زبان يونانى امپراطور رم و همسرش به دين مسيحيت گرويدند 

                                                 
اند، رانى كردهجا در ارتباط با نقد كليت ديالكتيكى در مورد ايران باستان و اشكال دينى كه بر كشور حكم من اين ١

ريدونى، مقايسه، ف. دهمی نقاد را مستقيمًا به كتابى كه در اين مورد نوشتم، رجوع مىدهم و خوانندهرفرنس نمى
رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به  عوامل عينى و ذهنى  نقدى بر ـفرهنگ يكتايى در ايران): ٢٠١٢(فرشيد 

  م، در آرمان و انديشه، جلد نهم، برليندين اسال
  ١٧ی ، صفحهجاهمان ... مالحظات): ٢٠٠٢ـ ١٣٨١(رامش آ دوستدار،  ٢
  ١٢٠ی ، صفحهجاهمان... تناع ام): ١٣٨٣( مقايسه، دوستدار، آرامش  ٣
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داری مبتنى بود، لت رم به يک مشروعيت بالمنازعه كه بر نظام بردهو از اين پس، دو
گونه محدوديت ايدئولوژيک مانند خدا در حالى كه امپراطور رم بدون هيچ. دست يافت

ی ايزدی كرد، ليكن مشروعيت شاهنشاه ساسانى بستگى به فرهبر جهان فرمانروايى مى
ی ايزدی خود را  با نقض عدالت، فرهبه اين معنى كه شاهنشاه. از آيين زرتشت داشت

های آزاد گرفت و پيداست كه قيام انسانی اهريمنى به خود مىباخت و يک چهرهمى
بنابراين تجانس آيين زرتشت با . يافتدر برابر دولت مستبد وی يک توجيه دينى مى
ما راه حل اين . ی حاكم ساسانى بوددين ساميان محصول بحران ايدئولوژيک طبقه

را از جهان ) قوای شر(يابيم كه جهان مادی بحران مشروعيت را در اقدام مانى مى
به همين منوال بايد از دين زورانى ياد كرد كه با . دهدتميز مى) قوای خير(معنوی 

. شمارداستناد به يک خدای يكتا به نام زوران، اهورامزدا و اهريمن را فرزندان وی مى
سامى را در اوستای متأخر به صورت ادغام ابعاد اخروی، ما همين تمايالت به اديان 

به بيان ديگر، شاهنشاهى ساسانيان . يابيمجنسيتى، معجزه و قربانى در آيين زرتشت مى
ها برد و جهت تحميق و حاكميت بر انساندر يک بحران مزمن مشروعيت به سر مى
مصداق .  رم داشتسنگ مانند امپراطورآزاد در كشور نياز به يک ايدئولوژی هم

ابژكتيو اين بحران ايدئولوژيک را ما در اواخر شاهنشاهى ساسانيان به صورت قيام 
در حالى كه بهرام . يابيمبهرام چوبين، قيام مزدكيان و اصالحات انوشيروان ساسانى مى

ی ايزدی شاهنشاه بودند و تشكيل يک نطم نوين را در سر چوبين و مزدک منكر فره
های يروان به اصالحات مالى و ارضى دست زد كه مانعى در برابر قيامداشتند، انوش

  .  مردمى و سرنگونى نظام شاهنشاهى بسازد

يابد و نه ديالكتيک دست مى" كليت"جا كه آرامش دوستدار نه به يک مفهوم از از آن
- مىزيربنا با روبنا نقشى در تفكر انتقادی وی دارد، در نتيجه از اين نقطه نظر عزيمت 

كند كه انگاری ايده از منشأ مادی خود به كلى مستقل است و انگاری كه زرتشت بنا 
را به صورت افقى تقسيم به ميل خود جهان را به صورت عمودی و اديان ابراهيمى آن

ی بعدی اين خطای فلسفى را ما در توضيح آرامش دوستدار از رويكرد نتيجه. اندكرده
يابيم كه با رجوع به تاريخ جنبش تشت به دين اسالم مىفرهنگى ايرانيان از آيين زر

  : شودشعوبيه به شرح زير تشريح مى
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  «.ايرانيان بر اعراب و اسالم بر ايران پيروز شد»

جا با يک تشريح بسيار اسرارآميز كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به اين دليل كه پس از . يابيم نمىگونه شواهد تاريخىمواجه هستيم كه برای آن هيچ

ی اعراب مسلمان بر ايران ساختار شاهنشاهى ساسانيان به كلى فرو ريخت و سلطه
. ی خود را از دست دادی حاكم ايرانى جايگاه اجتماعى، تمامى منافع و حقوق ويژهطبقه

و های ايرانى به شرق كشور عقب نشستند در حالى كه بخشى از سپاهيان و شاهزاده
ی حاكم جهت حفظ منافع مشغول به تدارک مقاومت شدند، بخش ديگری از طبقه

پيمان ی اجتماعى خويش به سرعت با اعراب مسلمان هممادی و كسب جايگاه گذشته
دار، نديم، مشاور، منشى، مترجم، مرزبان و به خصوص فقيه شد و به عنوان دبير، خراج

 كه كالم قرآن عربى و پيامبر اسالم با وجودی. به خدمت دستگاه خالفت در آمد
در . تبار بودندی خالفت امويان ايرانى فقهای عالى رتبه١٦ تن از ١٤تبار بود، اما عرب

 بنابراين اتفاقى نيست كه ١.گويداين ارتباط ابن خلدون از يكى عجايب تاريخ سخن مى
نيه را نيز متكامل ی اصلى فقه اسالمى، يعنى فقه ظاهريه و فقه باطايرانيان دو رشته

جا كه حكومت بر يک سرزمين پهناور مانند ايران با رجوع به آيات قرآن از آن. كردند
ی عربستان پديد آمده بودند، امكان نداشت، در كه از مناسبات مادی شبه جزيره

در حالى كه پيروان ابوحنيفه خراسانى . شدنتيجه درک منطقى كالم الله ضروری مى
- پيروان واضل بن. كردندخواندند و از فن تفسير استفاده مىزلى الله مىقرآن را كالم ا

شمردند و جهت درک تبار قرآن را كالم حادث الله مىعبيد ايرانىعطا و عمرو بن
  .شدندمنطقى آن متوسل به فن تأويل مى

بنابراين از همين منظر منافع طبقاتى ايرانيان است كه بايد عروج جنبش شعوبيه را در 
پردازان خالفت امويان كالم عربى قرآن و تبار عربى در حالى كه نظريه. نظر داشت

شمردند كه الله اعراب را برای حاكميت بر پيامبر خاتم اسالم را از جمله اسنادی مى
. جهان برگزيده است، اما شعوبيان با استناد به قرآن به تبعيض نژادی انتقاد داشتند

ی آزاد برده(ه اجتماعى خود به صورت موالى و اهل ذمه ها نه تنها مخالف جايگاآن

                                                 
تاريخ و فرهنگ ايران ـ در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر : ):١٣٧٩( مقايسه، محمدی ماليری، محمد  ١

   ٣٦٢ی ،صفحهاسالمى، دل ايرانشهر، جلد اول، تهران
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-و پرداخت جزيه به مسلمانان بودند، بلكه حاكميت اعراب را بى چون و چرا نمى) شده

بود كه به شرح ) ٤٩(ی الحجرات  از سوره١٣ی ها آيهمصداق اعتراض آن. پذيرفتند
  : كندزير بر برابری مسلمانان تأكيد مى

های بسيار و فرق شما را نخست از مرد و زنى آفريديم و آنگاه شعبهای مردم ما همه »
و بدانيد كه اصل و (بشناسيد ) قرب و بعد نژاد و نسب يكديگر را(مختلف گردانيديم تا 

ترين مردمند و بزرگوارترين شما نزد خدا با تقوی) نسب و نژاد مايه افتخار نيست بلكه
   ١«.استكامًال آگاه ) بر نيک و بد مردم(خدا 

نقش اجتماعى ايرانيان به صورت موالى و اهل ذمه به دليل زيربنای وسيع كشور ايران 
-داری مهيا مىی مناسب مادی را جهت توليد از طريق نظام بردهبود كه نه يک زمينه

با . دادندكرد و نه ايرانيان به دليل تاريخ فرهنگى خود به يک چنين نظمى تن مى
تبار همواره مواجه با تبعيض بود، اما دين اسالم را به  ايرانىی حاكموجودی كه طبقه

. صورت يک ابزار مناسب حكومتى در نظر داشت و حاضر نبود كه از آن دست بشويد
های باالتر دولتى دست بنابراين ايرانيان تنها به فكر برابری مسلمانان بودند كه به مقام

از . ی حاكم تثبيت كنندرا به صورت طبقهبيابند و منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود 
ی ايرانى جنبش شعوبيه، يعنى ابومسلم شود كه چرا سركردهاين منظر روشن مى

خراسانى پس از قتل خليفه و سرنگونى خالفت امويان خاندان عباسى را به مقام خالفت 
ده پيداست كه وی قادر بود كه نظام شاهنشاهى و آيين زرتشت را دوباره زن. رساند
ی ايرانيان و از جمله بخشى از به خصوص به اين دليل كه اكثر قابل مالحظه. سازد

  .     سربازان وی به سركردگى سنباد زرتشتى بودند

ها بنابراين دين اسالم يک ايدئولوژی مناسب را جهت تحميق، تحقير و سركوب انسان
 اعراب مسلمان در تقسيم ها را باگذاشت و آنتبار مىی حاكم ايرانىدر اختيار طبقه

تبار های دودمانى ايرانىما همين تمايالت را در دولت. كردی خالفت سهيم مىسفره
كنيم كه به عنوان اميراالمرا و بوييان، طاهريان، صفاريان و سامانيان مشاهده مى: مانند
های زمان تضادهم. كردندفرمايى مىدار خالفت عباسيان بر سرزمين ايران حكمخراج
گرفتند و به صورت ی توزيع ثروت اجتماعى اشكال دينى به خود مىذاتى در حوزهدرون

                                                 
  )١٣٧٠( قرآن مجيد  ١
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. كردندهای خوارج، اسماعيليان و مقاومت خرمدينان خالفت عباسيان را متزلزل مىقيام
ها از طريق فرودستان ايرانى و به سركردگى رهبران با وجودی كه تمامى اين جنبش

ها از طريق ی آندهند كه همهد، اما شواهد تاريخى گواهى مىانايرانى به وجود آمده
از جمله بايد از سرگذشت بابک خرمدين ياد كرد . اندهای ايرانى سركوب شدهدودمان

ی ی عباسى را در هم شكست و سرانجام فريب خدعهكه با سپاه خود بارها لشكر خليفه
  .ممكنه در بغداد به قتل رسيدترين شكل اسالمى افشين سامانى را خورد و به فجيع

كه متضاد و " كليت"و يا " واقعيت"جا كه آرامش دوستدار به يک مفهوم از ليكن از آن
ی دلخراش تاريخى نه يابد، در نتيجه اين واقعهحركت آن ديالكتيكى است، دست نمى

ی حاكم ايرانى و اعراب مسلمان، بلكه به صورت بى از منظر منافع مشترک طبقه
- های ايرانىانگاری كه دين اسالم ذهنيت دودمان. كندى افشين سامانى تفسير مىهويت

ها اعمال ها بدون در نظر داشتن منافع طبقاتى آنتبار را تسخير كرده و حاكميت آن
-پيداست كه از اين منظر، وقايع تاريخى يک شكل اسرارآميز به خود مى. شده استمى

ی مادی ترويج خويش و شرايط ين اسالم زمينهبه خصوص به اين دليل كه د. گيرند
  . آوردهای گوناگون را نيز پديد مىتشكيل فرقه

كشد كه تنها راه گريز از ها را چنان به ذلت مىبه اين عبارت كه دين اسالم انسان
ليكن دين اسالم از طرف ديگر، محمد را خاتم . بردن به خدا استواقعيت موجود پناه

شمارد و برای مرتدان الله و يا رويكرد به اديان ديگر را ارتداد نيز مىاالنبياء و انكار 
. تنها راه گريز از اين مهلكه تفسير و تأويل قرآن است. گيردمجازات مرگ در نظر مى

بنابراين نظر آرامش دوستدار نادرست است، زمانى كه وی آثار شمس تبريزی، مولوی 
به بيان ديگر، عارفان ايرانى همواره . شماردمىو حافظ را مسبب لطافت بخشيدن به الله 

با حكم تكفير و شمشير تيز شريعت اسالم مواجه بودند و از ذلت جهان موجود راه 
جا با ما اين. ديدندديگری را به غير از پناه بردن به خدای اسالم در برابر خود نمى

آفريند و ا را مىمصداق كشف فلسفى فويرباخ مواجه هستيم كه اين انسان است كه خد
اند، ديگر آن الله مكار، پيداست كه آن خدايى كه عارفان ايرانى آفريده. نه بر عكس

خدای عارفان . دهددار نبود كه قرآن از وجود آن گزارش مىجبار، بى خرد و برده
ايرانى يک خدای لطيف، مهربان و همدم انسان بود كه البته در يک بستر تاريخى و 
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گريزی ی جهانجا با تجربهما اين. ت پروردگار جان و خرد پديد آمدفرهنگى به صور
يابيم كه ی فريب با خودفريبى مىرا در رابطهمواجه هستيم كه مصداق تئوريک آن

البته بنا بر تز چهارم فويرباخ ماركس محصول جهان وارونه و از هم گسيختگى جهان 
يخته و تجربيات تاريخى در ی تئوريک اين جهان از هم گسسرچشمه. واقعى است

ی الله نهفته به صورت يک نظم خدا خواسته و محصول اراده" امت اسالمى"ی مقوله
گويد، بلكه طور كه آرامش دوستدار مىخطاب، آنبه اين عبارت كه نه عمر بن. است

را را در مكه متكامل و در مدينه آن" امت اسالمى"خود محمد از طريق قرآن تئوری 
در حالى كه وی از مخالفانش به عنوان اهل كتاب، كافر، مشرک، منافق و . ردمتحقق ك
ها را هراس ناميد و خواص آنكرد، هواداران خود را متقيان مىالعرض ياد مىمفسدالفى

  ١.شمرداز الله، تبعيت از پيامبر، عبادت الله و پرداخت ذكات به پيامبر مى

م كه دين كًال و به خصوص دين اسالم برای البته من با آرامش دوستدار هم نظر هست
جا كه نقد وی فاقد يک اما از آن. ی انسانى پديد آمده استمحبوس كردن انديشه

طور كه ما نزد هگل، شناسى است و به يک مفهوم جهانشمول از انسان آنتئوری انسان
وی فاقد يابد، در نتيجه نظريات انتقادی فويرباخ و ماركس مشاهده كرديم، دست نمى

-ی فلسفى است و نقد ايشان از دين اسالم به كلى پا در هوا مىيک عمق قابل مالحظه

ی انسانى بايد پردازد كه چرا انديشهبرای نمونه وی اصًال به اين مسئله نمى. ماند
برند؟ پاسخ اين پرسش را ما در تاريخ تكامل محبوس شود و چه كسانى از آن سود مى

. بيم كه سرانجام تبديل به دين دولتى خالفت عباسيان شديای اشاعره مىفرقه
ی تشكيل اين فرقه در دوران خالفت امويان پديد آمد كه به صورت يک سرچشمه

عوامل اين نزاع . نزاع فقهى بر سر تكامل يک ايدئولوژی مناسب دولتى گشوده شد
. كردندنكار مىعقالنى بودن قرآن را ا) زندق(دگرانديشانى بودند كه تحت نام زنديک 

شد كه منجر ی انسان مىها مربوط به تناقض قدرت الله با ارادههای آنيكى از پرسش
ی قدريه يكى ی فرقهسركرده. ی متخاصم قدريه و جهميه شده بودبه تشكيل دو فرقه
ی ی خالفت امويان به نام معبد جهنى بود كه در تدام انديشهرتبهاز كارمندان عالى

ی انسان داد و با استناد به ارادهی اخالقى مى به مجازات الهى يک جنبهايرانى خود
                                                 

، در آرمان و انديشه، جلد مدارى در ايران تى دول دارى و فلسفه تاريخ دين): ٢٠٠٦( مقايسه، فريدونى، فرشيد ١
  سوم، برلين
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ای مشخصًا در برابر پيداست كه يک چنين نظريه. شمردمرتكبان گناه كبيره را كافر مى
گرفت كه از آگاهى الله ازگذشته، حال و آينده و از سرنوشت ادعای قرآن قرار مى

صفوان موضوع قدرت بى انتهای الله را ين جهم بنبنابرا. دهدها گزارش مىمقدر انسان
ی اما هواداران فرقه. به پيش كشيد و با استناد به قرآن سرنوشت انسان را مقدر خواند

جهميه قادر به توضيح اين تناقض نبودند كه چرا الله بندگانش را به خاطر انجام گناهى 
انجام موضوع اين بحث به سر. كندها  مسئول ارتكاب آن نسيتند، مجازات مىكه آن

تبار و قاضى دادگاه شرع خالفت امويان بود، راه مكتب حسن بصری كه وی نيز ايرانى
عبيد عطا و عمرو بنهای واضل بندر ميان شاگردان وی دو تن ايرانى به نام. يافت

بودند كه جهت حل اين تناقض يک موضع ميانى را اتخاذ كردند كه از يک طرف، مانع 
ر قدرت بى انتهای الله شوند و از طرف ديگر، انسان را مسئول گناه خود ترديد د

ی اين تفسير نتيجه. شمرده و مجازات الهى را از منظر عقالنى و اخالقى توجيه كنند
ی بود كه سرانجام فرقه" منزلته بين المنزلتين"ی عقلى از فقه اسالمى تكامل مقوله

نظر مرتكبان گناه كبيره نه مؤمن و نه كافر، بلكه از اين م. باطنى معتزله را پديد آورد
ها به به اين معنى كه راه اسالم برای آن. فاسق هستند و ميان كفر و ايمان منزلتى دارند

به بيان ديگر، . ها هنوز صادر نشده استكلى بسته و حكم قطعى شريعت برای آن
را به رست كرده و آنی غير قرآنى را دمعتزليان با استناد به عقل خود يک مقوله

ی انسانى جايگزين وحى الهى از اين پس راه گشوده شد كه انديشه. اسالم نسبت دادند
ی معتزله قرآن را كالم حادث ی خردگرايى در امور دينى اين بود كه فرقهنتيجه. شود

  .الله شمرد و برای وحى الهى شأن نزول قائل شد

ی معتزله جهت عبور از كند، در حالى كه فرقهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی انسانى و بر طرف كردن بحران فقه گويى قرآن پيرامون قدرت الهى و ارادهتناقض

اسالمى تأسيس شده بود، اما تأويل منطقى قرآن منجر به تشديد بحران ايدئولوژيک 
فرينش پى يعنى زمانى كه انسان از طريق انديشه به معنى آ. شدخالفت اسالمى مى

ی امور اين جهانى است، پس ديگر چه نيازی برد و قادر به تكامل شريعت و ادارهمى
. ی جبار را داردبه پيروی از وحى الهى، مشروعيت دولت اسالمى و تبعيت از يک خليفه

پيداست كه طرح مباحث عقلى پيرامون شريعت اسالمى به دوران خالفت امويان 
از جمله . يان به مراتب پر شورتر از گذشته ادامه يافتمحدود نشد و در دوران عباس
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ی ايرانى وی بايد از مباحث دينى در مكتب ابوعلى جبائى ياد كرد كه در تداوم انديشه
جا به صورت اين پرسش به ی فقهى  اينمسئله. پيرامون مفاهيم خير و شر گشوده شد

گيرد كه برای او نظر مىوجود آمد كه آيا الله هميشه مواردی را برای انسان در 
خيرترين است؟ با در نظر داشتن آن ذلتى كه حكومت اسالمى در جهان واقعى بر 

گرفت و از يک ی شر به خود مىی الله جنبهكرد، پيداست كه ارادهها تحميل مىانسان
كرد و از طرف ديگر، در رحمان و رحيم را بى اعتبار مى: طرف، مفاهيم قرآنى مانند

  .  آوردی ايرانيان خدای اسالم را به صورت اهريمن در مىديشهتداوم ان

ها ی مناسب مشروعيت بود كه انساندر حالى كه خالفت عباسيان به دنبال يک شيوه
گرايى در ها را بهتر از گذشته به بندگى خود بكشد، اما عقلرا مطيع خود سازد و آن

شد و تمايل مسلمانان را يک دولت مىامور دينى همواره منجر به تعميق بحران ايدئولوژ
بنابراين اسماعيل اشعری جهت اتمام مباحث عقلى پيرامون . كردبه ارتداد تشديد مى

شريعت و ممانعت از اضمحالل قطعى دين اسالم مدعى شد كه صحت مسائل نه در 
در حالى كه وی تا . شودی شريعت اسالمى معين مىی خرد بشری، بلكه در حوزهحوزه
كرد، ليكن از اين ن معتزلى بود و از طريق مباحث عقلى متون دينى را توجيه مىكنو

. پس مدعى شد كه خرد بشری بالكيف است و اصوًال توان درک حكمت الهى را ندارد
در حالى كه وی از اين فرضيه نتيجه گرفت كه هر چه الله بيافريند، خير است، از 

، يعنى اراده برای انتخاب ميان خير و "سبك"طرف ديگر به آن افزود كه انسان قدرت 
به اين معنى كه هرگاه انسان اراده به عمل خير كند، الله قدرت اين عمل . شر را دارد

را نيز آورد و هرگاه كه انسان اراده به عمل شر كند، الله وقوع آنرا نزد مؤمن پديد مى
شتن بالكيف بودن خرد بنابراين به اعتقاد اشعريان و با در نظر دا. سازدممكن مى

آيد و نه مجازات الهى ای وارد مىبشری، ظاهرًا نه به قدرت بى انتهای الله خدشه
ی اشاعره مباحث به اين ترتيب، فرقه. گيردجوانب غير منطقى و غير اخالقى به خود مى

- ی انسانى در زندان اسالم تمامى فرقهدينى را منظم كرد و با محبوس كردن انديشه

  .هريه را متأثر ساختهای ظا

ی ی اشاعره جهت محبوس كردن انديشهالبته آرامش دوستدار به درستى به نقد فرقه
آورد، ليكن عمق فلسفى اين جريان ارتجاعى زمانى به انسانى از طريق اسالم روی مى
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از منظر . شناسى به بند نقد بكشيمرا از منظر انسانگردد كه ما آنكلى عريان مى
ی انسانى در حبس انديشه) موجود متفكر(آليستى هگل ی ايدهى در فلسفهشناسانسان

ی يابد و ماهيت ازخودبيگانهاسالم به اين معنى است كه سوژه به مفهوم دست نمى
شناسى در از منظر انسان. سازدگوهر را به شكل واقعى و خردمند آن دگرگون نمى

ی انسانى در اسالم به اين س انديشهحب) موجود حساس(ی ماترياليستى فويرباخ فلسفه
برد ها و معنى نوع ماهوی بشر پى نمىمعنى است كه سوژه به روابط ماترياليستى انسان

موجود (شناسى در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس و از منظر انسان
ی انسانى در اسالم به اين معنى است كه مانعى در برابر حبس انديشه) فعال

  .شودخودآگاهى سوژه مستقر و نبرد طبقاتى در نطفه خفه مى

جا با نقش اسالم به عنوان يک كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شويم كه به بهترين وجه ممكنه جريان ارتجاعى و يک ابزار مناسب حكومتى مواجه مى
در حالى كه بنا . شوداكم مىی حمنجر به حفاظت از نظم موجود و تضمين منافع طبقه

شود، در فقه باطنى اين امام بر فقه ظاهری قرآن از طريق مجتهد برای مقلد تفسير مى
بنابراين . سازداست كه با تأويل وحى الهى اسرار پنهان را برای مؤمنان آشكار مى

شود، آيد و اگر هم پرسشى طرح مىپيداست كه چرا در اسالم پرسش عقلى پديد نمى
گذارد، پاسخ آن محمول گونه كه آرامش دوستدار به درستى بر آن انگشت مىانهم

  .است

كند، يک عقل بنابراين آن عقلى كه مد نظر اسالم است و قرآن نيز به آن رجوع مى
- كند و نه شكى را به خود راه مىدينى است كه نه يک پرسش انتقادی را مطرح مى

د شتر و در معنى قرآنى آن به معنى پايبندی عقل در زبان عربى به معنى پايبن. دهد
گونه كه آرامش دوستدار نيز به درستى مسلمانان به بيعت با پيامبر الله است و همان

جا به خوبى اين. فقط مخاطب وحى و پايبند به دين است" تفكر دينى"كند، تأكيد مى
و و غزالى تحت ی فارابى، ابن سينا، ناصر خسری فاضلهشود كه چرا مدينهروشن مى

گيرد كه مخاطب وحى الهى است، چرا آخوندزاده در دفاع حاكميت آن كسى قرار مى
شود، چرا احمد ی باطنى اسماعيليه متوسل مىاز جنبش مشروطه و مدرنيته به فرقه

های كسروی در پشتيبانى از سياست مدرنيزاسيون رضا شاه و جهت مقابله با جريان
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- احمد برای مقابله با غربآورد، چرا جالل آلدينى روی مىکاسالمى به تبليغ برای پا

آيد، چرا على دشتى با وجود الله نوری در مىاش از پهلوی شيخ فضلزدگى سر و كله
پردازد، نقد قرآن و داستان پيامبری محمد، اما در برابر اديان ديگر به دفاع از اسالم مى

شوند، چرا كمونيست مى" خط امام خمينىپيرو "های ايرانى چرا ماركسيست ـ لنينيست
شود، چرا آخوندهای الله منتظری مىايرانى در برابر رژيم جنايتكار اسالمى عزادار آيت

مكار مانند خاتمى و روحانى قادر هستند كه ساليان سال سر يک ملت هشتاد ميليونى را 
 قادر است كه با كاله بگذارند و سرانجام چرا يک سازمان اسالمى مانند مجاهدين خلق

  .  وجود تمامى خطاهای خود اين همه هوادار بيابد

های سياسى، اما تمامى اين با وجود تجربيات متفاوت تاريخى و با در نظر داشتن تفاوت
. ها استكنند و آن هم حكومت بر انسانها فقط يک هدف مشترک را دنبال مىجريان
ست و به بهترين وجه ممكنه شرايط جا كه اسالم يک ابزار مناسب حكومتى ااز آن

آورد، در نتيجه فريب و خودفريبى را در يک جهان وارونه و از هم گسيخته پديد مى
ما . ی حاكم حاضر نيست كه از استفاده از آن صرف نظر كندپيداست كه چرا طبقه

جا با يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى مواجه هستيم كه با استناد به آن اشكال اين
ها خود را آيند، جهت تحقير و تحميق انسانتفاوت دينى و ايدئولوژيک پديد مىم

جا است كه نقد آرامش دوستدار از فرهنگ دينى كنند و مشخصًا در همينبازسازی مى
  : گيردها را با هم به شرح زير مىی آنگريبان همه

- نشانه. ات دينى نيستنشانۀ دينى بودن الزامًا تأييد صريح يا غير صريح دين و اعتقاد»

های عميق آن در خود و در نسوج فرهنگ و جامعه است، پرهيز از اش نشناختن رگه
شود بى رويارويى اساسى و بنيادی با دين است كه در پيكرهای گوناگون متجلى مى

ٍمثًال در عرفان، يا در فرماليسم عرفانى، . آنكه اين پيكرها خودشان را دين بنامند
تواند نى يعنى قالب بى محتوا، هسته، درون تهى، بدينسان آدم دينى مىفرماليسم عرفا

دين را در شريعتش بكوبد، تا خمير مايه، تصفيه شدۀ آن را كه ديگر به منزلۀ دين به 
را به ايدئولوژی تبديل معنای متعارفش ناشناختنى شده در طريقت باز جويد، يا آن

. را بازار پسند سازد در اين تركيب جديد آننمايد، يا ايدئولوژی را در آن بياميزد و
هرجا و هرگاه در اعماق روانى يا روحى كسى پندارهای موروثى بدانگونه چيره باشند كه 
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او يارايى پرسيدن و انديشيدن آنها و در افتادن با آنها را در خود نيابد و در جايكن 
ادن پى نبرد، چنين كسى دينى ای درماند، يا به لزوم اين در افتنمودن آنها به هر بهانه

  ١«.ست

جا با يک نقد اصولى از فرهنگ كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شويم كه البته به صورت تجمع عوام به دور مشترک اسالمى تمامى ايرانيان مواجه مى

آرامش گونه كه جا هماناين" عامه"مفهوم . گيرديک رهبر شكل ساختاری به خود مى
كند، الزامًا به معنى بى فرهنگى و يا بى سوادی دوستدار نيز به درستى بر آن تأكيد مى

برای وی هر كسى كه به فرديت دست نيافته و هويت خود را در تجمع و . نيست
جا با نظريات ليبرال  البته ما اين٢.شوديابد، عامه محسوب مىتبعيت از رهبری مى

های كنند و با ديد انتقادی به تشكلاز فرديت عزيمت مىمواجه هستيم كه معموًال  
گونه كه ماركس در تز دهم فويرباخ خود به درستى در نقد همان. نگرنداجتماعى مى

ی فرديت سازد، نظريهبرجسته مى" ماترياليسم كهنه"نظريات ليبرال ماكس اشتيرنر و 
از موضع ماترياليسم ی بورژوايى متكامل شده است، در حالى كه از موضع جامعه

 با تمامى اين ٣.ی انسانى و انسانيت اجتماعى استتاريخى ـ ديالكتيكى مسئله جامعه
ای كه محصول تاريخ فرهنگى اسالمى ما های فرقهوجود نقد آرامش دوستدار از تشكل

برای . شوند، كامًال درست استايرانيان هستند و به يک رهبر خدابشری معطوف مى
گذارد های ساختاری انگشت مىبر آن تشكل" درخششهای تيره"كتاب نمونه وی در 

  :  آيندكه به شرح زير در تداوم تفكر دينى پديد مى

آموزد، دست پرورده بار فرهنگى كه با آگاهى نياموزد، نشناسد و عمًال نداند چرا مى»
كه در ای ست، برای آنفرهنگ ما يک چنين پديده. خواهد آمد، از خود نخواهد پرورد

تواند آنچه را كه خود هيچكس بهتر از پيشوا نمى. پيشوايى و پيروی پيكر گرفته است
. فهمد ياد گيردتواند آنچه را كه نمىو هيچكس بهتر از پيرو نمى. شناسد ياد دهدنمى
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در اين گونه داد و ستد است . اين دو كه همديگر را يافتند بنياد دين نهاده شده است
   ١«(...).يابند  همديگر را مىكه پيرو و پيشوا

جا با يک تشكل ساختاری مواجه كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا پيداست كه موضوع انتقاد اين. آيدشويم كه تحت تأثير فرهنگ دينى به وجود مىمى

ترين جيعشود، زيرا ما فی دوازده امامى نمىمحدود به ساختار مجتهد و مقلد در شيعه
به اين صورت كه اين . يابيمرا در سازمان شبه فاشيستى مجاهدين خلق مىشكل آن

-سازمان به صورت سيستماتيک هواداران خود را از درون تهى كرده و جان و روان آن

البته ما يک چنين تمايالتى را در برخى از . ی رهبر سازمانى كشيده استها را به سلطه
كنيم كه از رهبر حزبى خود يک ونيست ايرانى نيز مشاهده مىها و احزاب كمسازمان

ی تشكل لنينيستى و حزب به اصطالح پيشتاز پرولتاريا از سازند و به بهانهخدابشر مى
  . كنندهواداران خود درخواست تبعيت بى چون و چرا مى

 و های پهلویالهىای گرفته تا مجاهدين رجوی، شاههای خامنهبنابراين از بسيجى
- دهى مىصدری همگى در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى سازماناسالميان بنى

شود و به همين دليل نيز هم فعاليت سياسى، تشكل شوند كه از اسالم مشروب مى
به اين ترتيب، رهبرهای . ها كم و بيش مشابه هستندساختاری و رفتار اعضای آن

شوند و به صورت واد سياسى تقديس مىی بسيار نازل از سالعمر با يک درجهمادام
زمان فعاالن سياسى با استناد به هم. گيرندمعصوم در صدر تشكل ساختاری قرار مى

. كنند، در حالى كه مخالفت با روشنگریها حكم صادر مىهای كوتاه از آننقل قول
های ديگر اين نوع از ضديت با روشنفكران و تكفير اعضای سابق سازمان از شاخص

  . های دينى و شبه فاشيستى هستندتشكل

  :نتيجه

آيد كه وی نه به يک انتقاد اين مقاله به آثار آرامش دوستدار از اين زاويه وارد مى
يابد و نه معلوم است كه بنا بر چه تعريفى از انسان انتقاد دست مى" واقعيت"مفهوم از 

ن كمبودهای فلسفى اصوًال پيداست كه تحت تأثير اي. سازدخود را به اسالم مستدل مى
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. گردد غير ممكن مىذاتى از كليت ديالكتيكى، يعنى حركت واقعى جامعهيک نقد درون
شود و نه بحثى پيرامون ی اوضاع موجود با اوضاع مطلوب مطرح مىجا نه رابطهاين

اين كوتاهى فلسفى . آيدی دگرگونى جمهوری اسالمى ايران پديد مىانداز و سوژهچشم
گيرد كه ما با يک سقوط فرهنگى و بحران  آرامش دوستدار در حالتى صورت مىنزد

به بيان ديگر، نقد صرف انديشه و تشكل . فراگير اجتماعى در كشور مواجه هستيم
كشد و نقش طبقاتى اجتماعى و منافع ساختار دينى فقط بخشى از واقعيت را به بند مى

 انتقاد درست آرامش دوستدار كه تحت عنوان بنابراين. سازدها را هويدا نمىمادی آن
به . شودآيد، مشمول خود وی نيز مىبه فرهنگ دينى ايرانيان وارد مى" امتناع از تفكر"

كند كه محصول آن فرار از اين معنى كه وی از تفكر كليت ديالكتيكى امتناع مى
  .  واقعيت، يعنى جهان گريزی است

ا ديالكتيک به كلى بيگانه است، در نتيجه به دوران جا كه آثار آرامش دوستدار باز آن
با يک " درخششهای تيره"گردد و اين هم اتفاقى نيست كه كتاب قبل از هگل باز مى

منتها بازگشت به دوران قبل از هگل به اين معنى نيز . شودنقل قول از كانت آغاز مى
های ز هگل، هگلىشناسى ااست كه منتقد از تمامى كشفيات فلسفى و تعميق شناخت

به . كندشناسى انتقادی صرف نظر مىجوان و فويرباخ گرفته تا ماركس و مباحث جامعه
شناسى بر اسالم بيان ديگر، نقد آرامش دوستدار از باالترين سطح فلسفى و شناخت

تواند ی كافى كوبنده نيست و نمىآيد و پيداست كه يک چنين نقدی به اندازهوارد نمى
  . پايدار بماندمدت درازی 

با تمامى اين وجود، فعاليت تئوريک آرامش دوستدار قابل تقدير است، زيرا وی از 
ما . آوردی نقد ضد انقالب را نيز پديد مىطريق نقد فرهنگ اسالمى ايرانيان زمينه

های معاصر ضد انقالبى را در ايران و در تبعيد به وضوح مشاهده عوامل ذهنى جريان
ی مارتين هايدگر، جعليات نمونه دستبرد عرفانى داور اردكانى به فلسفهبرای . كنيممى

ی كارل پوپر، تاريخى جواد طباطبائى، دستبرد اسالمى عبدالكريم سروش به فلسفه
ی حقوق طبيعى از طريق يوسفى اشكوری، افكار پسامدرن محمد غصب دينى فلسفه

 اند كه دوباره در پى احياء و های فكریرضا نيكفر و مراد فرهادپور از جمله جريان
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ها و بازسازی نظام توجيه اسالم و تكامل اشكال نوين ايدئولوژيک جهت تحميق انسان
  .  طبقاتى در ايران هستند

-های فكری نمىبا وجودی كه آرامش دوستدار در آثار خود مستقيمًا به نقد اين جريان

يک طرف، بحث را از تضاد ظاهری پردازد، اما از طريق نقد فرهنگ اسالمى ايرانيان از 
به اين . كندفارس با عرب به نقش مخرب و ارتجاعى اسالم در تاريخ ايران معطوف مى

-معنى كه خود اعراب هم قربانى خردستيزی اسالم هستند و در برابر آن مبارزه مى

المسلمين در ما مصداق تجربى اين موضوع را در تونس و در سرنگونى اخوان. كنند
كنيم و پيداست كه از اين منظر، نقد وی در برابر شوينيسم فارس نيز شاهده مىمصر م

-های اسالمى به اصطالح اصالحی نقد جرياناز طرف ديگر، وی زمينه. گيردقرار مى

به اين معنى كه اسالم در تمامى . سازدكار افشا مىطلب را به صورت غاصب و فريب
ها، يک به غير از اين. برای انديشيدن استاشكالش اصوًال فاقد يک دستگاه فكری 

ها نيز تحت گيرد، زيرا آنرا نيز مى" های ايرانىماركسيست"چنين نقد فرهنگى گريبان 
متافيزيكى انگلس متأخر و در پيروی از ايدئولوژی ماركسيسم ـ " ماترياليسم"تأثير 

اری از روحانيت ها را به هوادكشند كه آنلنينيسم همان فرهنگ اسالمى را يدک مى
نگاری های تاريخاز طريق روش" های ايرانىماركسيست"جا كه از آن. آورددر مى

بسيار مورد پرسش برای خود يک هويت كذب لنينيستى، استالينيستى، مائوئيستى، 
ذاتى از جا كه اصوًال با روش نقد دروناند و از آنتروتسكيستى و حكمتيستى ساخته

ى خودشان به كلى بيگانه هستند، در نتيجه نه تنها در آگاهى تاريخ و فرهنگ اسالم
دهى حزبى خود نيز اين فرهنگ تئوريک، بلكه در پراكسيس سياسى و شكل سازمان

مدرن حزبى و سازمانى دوباره كشند در اشكال شبهارتجاعى اسالمى را يدک مى
  .كنندبازسازی مى

هنوز با افكار اسالمى خود " های ايرانىماركسيست"بنابراين اتفاقى نيست كه بسياری از 
كه در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با روحانيت شيعه پديد آمده است، هنوز 

محصول يک چنين كوتاهى بيگانگى با مفهوم . اندبه درستى تصفيه حساب انتقادی نكرده
 استقالل از در تئوری انتقادی و انقالبى ماركس و نهايتًا جهان گريزی، يعنى" پراكسيس"

در حالى كه برای ماركس پراكسيس نبرد طبقاتى هم . پراكسيس نبرد طبقاتى است
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- ی حاكم در بر مىكشمكش پيرامون آگاهى تئوريک و هم كشمكش عملى را با طبقه

های ماركسيست ـ لنينيست از كشمكش نظری با ايدئولوژی گيرد، اما تمامى جريان
 اين كوتاهى همان بستر مشترک تاريخى و دليل. روندحاكميت اسالمى طفره مى

. سازدها را در نقد ايدئولوژی اسالمى منفعل مىی حاكم است كه آنفرهنگى با طبقه
شود و كسى كه به به بيان ديگر، نقد دين سرانجام منجر به كشف آخوند درونى مى

حساب خودش انقالبى است، تاب تحمل شناخت شخصيت واقعى و ارتجاعى خود را 
راه حل اين مشكل دينى كه متأسفانه اغلب ايرانيان دچار آن هستند، قتل آخوند . اردند

ی اين درد مشترک را در اختيار ما گذاشته است و آن نقد ماركس نسخه. درونى است
كننده از كليت تاريخ طبقاتى و فرهنگ دينى ايران است كه منجر به ذاتى و نفىدرون

به اين ترتيب، يک . شودانى برای زيست انسانى مىتكامل يک فرهنگ مدرن و اين جه
گونه كه ماركس نيز شود و همانپنجره برای نگريستن انتقادی به خويشتن گشوده مى

  : گويدبه درستى مى

  «.اولين شرط خردمندی نگريستن انتقادی به خويشتن است»
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با رفقای جنبش كميت اجتماعى ـ گفتگويى انتقادی كار مولد و حا
  ١لغو كار مزدی

  
پيروزی انقالب در روسيه . گذرداكنون بيش از يک قرن از وقوع انقالب اكتبر مىهم

چنين جنبش كارگری شود كه تمامى جهان و همی عطف تاريخى محسوب مىيک نقطه
 پس، حزب عدالت كه از كارگران از اين. و كمونيستى ايران را تحت تأثير خود قرار داد

مهاجر ايرانى در قفقاز تشكيل شده بود و تحت تأثير تئوری و پراكسيس بلشويسم 
كرد، نام خود را به حزب كمونيست ايران تغيير داد و با استفاده از آن خالء فعاليت مى

و نشينى ارتش روسيه از مناطق شمالى ايران به وجود آمده بود قدرتى كه پس از عقب
با همكاری برخى از فعاالن انقالب مشروطه جمهوری سوسياليستى گيالن را تأسيس 

ی سياست های بلشويسم وارد عرصههای ايرانى با آرمانبه اين ترتيب، كمونيست. كرد
ی عموم مردم و از جمله خواستند كه مسائل اصولى و عمدهها مىآن. كشور شدند

 تضادهای آنتاگونيستى را كه از طريق صاحبان ی ارضى را حل و فصل كنند، آنمسئله
شدند، بر طرف سازند، به جنگ، ويرانى و ها تحميل مىسرمايه و مالكان بر انسان

آوارگى ايرانيان خاتمه دهند و تمدن نوينى را با هدف رهايى انسان در كشور سازمان 
  .  دهند

ه شوروی با اتخاذ البت. اما چندی نگذشت كه انقالب اكتبر در روسيه شكست خورد
داری دولتى و اقتصاد با برنامه در مدت كوتاهى تبديل به يک كشور صنعتى سرمايه

اما به اين قيمت كه قانون ارزش پا بر جا ماند و توليد كااليى، كار مزدی، تقسيم . شد
ی دولتى مسئله در حالى كه مالكيت. انگاری تداوم يافتكار تيلوريستى و بت

آورد، شوراها در تمامى سطوح منهدم و آن در مى مطلق به شكل ازخودبيگانگى را

                                                 
های پژوهش جنبش"كه از طريق " جنبش لغو كار مزدی در ايران"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١٧ آوريل ٢٣ در تاريخ" اجتماعى ايران
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از اين پس، تحت عنوان . سنديكاهای كارگری از طريق حزب كمونيست مصادره شدند
ی تثبيت ديكتاتوری پرولتاريا، فراكسيون حزبى سانتراليسم دموكراتيک و به بهانه

ی تمامى شئون م و ادارهممنوع و اپوزيسون قاطعانه منهدم شد و از سوی ديگر، تنظي
اين تحوالت اجتماعى، الزم و ملزوم . جامعه به انحصار يک بوروكراسى متمركز در آمد

متافيزيكى در " ماترياليسم"ی سياسى بود كه با استناد به استقرار يک قدرت بالمنازعه
شد و از درون حزب كمونيست شوروی و با يک نگرش آثار متأخر انگلس توجيه مى

به . كرد داروينيستى به سوی تسلط مطلق بر تمامى سطوح جامعه خيزش مىسوسيال
ی منتقدان های انقالب بر باد رفت و همهی آرماناين ترتيب، چندی نگذشت كه همه

. شدداد، قربانى خشونت دولتى مىو هر كسى كه بى چون و چرا به نظم موجود تن نمى
اراده و  رهايى دست بيابند، سلب آزادی وهايى كه قرار بود به به اين ترتيب، انسان

از اين پس، . داری دولتى ادغام شدندتوزيع سرمايه و نظام توليد ای درچون مهرههم
ناسيوناليسم روسى كه در عمق ساختار حزب كمونيست شوروی پنهان شده بود، تحت 

تى به پرچم كمونيسم و روايت روسى سوسياليسم، يعنى امپرياليسم ستيزی ناسيوناليس
به اين ترتيب، انترناسيونال سوم تبديل به ارگان تئوريک و . كلى عريان گشت

ی سياسى تمامى احزاب برادر را به پراكسيس سياست خارجى شوروی شد و فلسفه
  . اسارت منافع استراتژيک خود كشيد

از آن پس كه اتحاد جماهير شوروی با انگلستان و فرانسه به توافق رسيد و موجوديتش 
داری ناسيوناليسم در سراسر ه رسميت شناخته شد، مناسبات الزم را برای ميدانب

ی آهنين نيز يک چک سفيد بنابراين برای كودتاچيان كميته. جهان معاصر پديد آورد
های گيالن، آذربايجان، خراسان و خوزستان را صادر شد كه جنبش كارگری و جنبش

ری مستقل و ملى، امپرياليسم ستيزی دااز اين پس، تشكيل سرمايه. سركوب كند
انداز تشكيل جمهوری داری، چشمناسيوناليستى، پوپوليسم راه رشد غير سرمايه

ها، پوپوليسم جنبش رهايى دموكراتيک خلق، تفسير بورژوايى از خودمختاری طلبى ملت
ها و توهمات سوسيال رفرميستى تبديل به افق احزاب كمونيست برادر در بخش خلق

هان دو قطبى شدند و مشخصًا در پرتو همين توهمات تئوريک و تحت تأثير يک ج
همين واقعيت جهان دو قطبى بود كه حزب توده نيز جهت تحقق منافع استراتژيک 

  .شوروی در ايران تشكيل شد



 ٩٥ 

ی جنبش نوپای به اين ترتيب، حزب توده جهت امپرياليسم ستيزی عزيمت به مصادره
در حالى كه در . ی ديگری آفريدک فاجعه بعد از فاجعهكارگری در ايران كرد و ي

پرداخت، بعدًا با تشكيل " توليدات بدون وقفه"دوران جنگ دوم جهانى به تبليغ برای 
سنديكای مستقل كارگران و كشاورزان را منهدم كرد و سپس " شورای متحد مركزی"

 در ميان صفوف به دفاع از قرارداد نفت شمال برای شوروی روی آورد و با تفرقه
به همين منوال، حزب توده در . كارگران، جنبش كارگری را كًال به اضمحالل كشيد

دوران ملى شدن صنعت نفت و بنا بر منافع استراتژيک شوروی فعال شد و يک روز 
-بازی عمو سام آمريكايى مىمصدق را رهبر ملى و روز ديگر او را عروسک خيمه شب

 مرداد داد، با وجودی كه توان مقاومت در ٢٨ن به كوتای سرانجام حزب توده ت. خواند
ی تئوريک در دوران قيام بهمن كردهاما عمق اين حماقت خود. را داشتبرابر آن

" خط امام خمينى"مشاهده شد كه حزب توده پراكسيس سياسى خود را به پيروی از 
جناح مكتبى (مى های راديكال اسالاختصاص داد و نه تنها در تمامى سطوح از جريان

پرداز عمًال تبديل به نظريه" دنيا"ی دفاع كرد، بلكه از طريق انتشار نشريه) روحانيت
   ١.تشكيل نظام جمهوری اسالمى در ايران شد

البته خساراتى كه حزب توده بر جنبش كارگری و كمونيستى ايران وارد آورده، هنوز به 
های فداييان سازمان چريک"شعاب در از جمله بايد از ان. درستى ارزيابى نشده است

ياد كرد كه بدون ترديد دليل آن تسلط فلسفى حزب توده بر ايدئولوژی " خلق ايران
به اين ترتيب، يک ائتالف ضد انقالبى از حزب توده و . ماركسيسم ـ لنينيسم بود

اكنون در در ميان جنبش كمونيستى ايران پديد آمد كه هم) اكثريت(سازمان فداييان 
بنابراين پيداست كه چرا . دهى و دوباره فعال شده استسازمان)" فداييان(حزب چپ "

برخى از فعاالن جنبش كارگری و كمونيستى در پى فراروی تئوريک از وضعيت بحرانى 
در در اين ارتباط بايد از فعاالن جنبش لغو كار مزدی ياد كرد كه هم . موجود هستند

از . دنكنمسائل ديگری را طرح و دنبال مىكسيس ای تئوريک و هم از منظر پرحوزه
 گرددآغاز مى ماديش  كارگر عليه بورژوازی با زندگىیمبارزه ،ديد فعاالن اين جنبش

سرمايه  به صورت خودپو و خودجوش  طبقاتى و اجتماعى خودیمايهندر بو كارگران 
                                                 

حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ): ٢٠١٨(، فريدونى، فرشيد  مقايسه ١
  ادامه، برلين ١٢٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهـ لنينيسم
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ف ايدئولوژيک و تحريآماج سركوب هستند و بورژوازی نيز همين نفس نبرد را ستيز 
فعاالن جنبش لغو كار مزدی اعتقاد دارند كه همين نفس ماهوی نبرد بنابراين . سازدمى

و از اين بابت، با  بيابديافته، نيرومند و قادر ارتقا ستيزی آگاه، سازمانبه سرمايهبايد 
رويكردهای متنوع راست ی اخير به نقد راديكال استناد به ماركس و در طول چند دهه

ها و راهكارهای رفرميستى فق تراشىكه از يک طرف، ا اندروی آوردهرفرميستى  چپو 
های عرصهرا بى اثر سازند و از طرف ديگر، بنا بر واقعيت مستولى بر جنبش كارگری 

در اين ارتباط .  آن كنندجايگزين آلترناتيو لغو كار مزدی را ،زندگى اجتماعى پرولتاريا
 كتاب را ١٠ئوريک رفيق ناصر پايدار ياد كرد كه تا كنون بايد به خصوص از فعاليت ت

 در ٣٠دهه اواخر در را آموزیدانش دورانوی . ی تحرير در آورده استبه رشته
 كار شروع یآستانه در و ٤٠ دهه اواخر در  وگذراند دوم ملى جبهه تشكيالت

 در. گرفت نام خلق مجاهدين سازمان بعدًا كه شد تشكلى وارد چريكى هایسازمان
 مجاهدين با بعد به ١٣٥٤ سال از  ویسازمان، اين درون ايدئولوژيک تحوالت یپروسه

 شدن تجزيهپس از  و بهمن قيام یآستانه در  وبوداركسيست ـ لنينيست همراه م
- طبقه رهائى برای نبرد" گروه رفقا از ایعدهبا  همراهاركسيست ـ لنينيست م مجاهدين

 ١٣٦٠ خرداد از پسوی . آورد وجود به را "نبرد" كمونيستى گروه بعدها و "كارگر ی
 از كشور خارج به ، بودهاسازمان فروپاشى و چپاپوزيسيون  عام قتلكه مصادف با 

 سيمای" ینشريه انتشار به  شروع٩٠ی دهه دوم ینيمه اوايل از جااين در. آمد
اختيار عموم قرار گرفته اكنون به صورت سايت اينترنتى در  كه همكرد  را"سوسياليسم

   ١.است

كند، رفيق ناصر پايدار يكى از فعاالن سياسى ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
انگشت شمار است، زيرا ما در جنبش كمونيستى ايران به ندرت با كسانى مواجه بوديم 

ار و هستيم كه يک چنين مسيری از فعاليت سياسى را پشت سر گذاشته و با يک پشتك
. اندی تحرير در آوردهی تئوريک خود را به رشتهناپذير آثار قابل مالحظهخستگى

پيداست كه ستايش از فعاليت سياسى و تئوريک ايشان به منظور ايجاد كيش شخصيت 
بازنگری "ی تحقيقاتى من به صورت ای در برنامهنيست، زيرا نه يک چنين پروژه

                                                 
د ايشان  من اهداف جنبش لغو كار مزدی و سرگذشت سياسى رفيق ناصر پايدار را با استناد به ايميلى كه از خو ١

  . كنمجا مطرح مىدريافت كردم، اين
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و نه اصوًال خود رفيق ناصر پايدار تمركز بر افراد گنجد مى" انتقادی ماركسيسم ايرانى
ای با عنوان برای نمونه وی در نوشته. كنددر جنبش كارگری و كمونيستى را تأييد مى

گذارد كه به درستى بر اين نكته انگشت مى" ساالریسرمايه، ديكتاتوری، توهم و نخبه"
  ١".استكيش شخصيت تشكل ارگانيک و ساختاری ديكتاتوری سرمايه "

البته امتناع از ايجاد كيش شخصيت به اين معنى نيست كه ما بايد از بيان واقعيت 
ما در واقعيت با يک سری فعاالن سياسى پير و جوان مواجه هستيم . صرف نظر كنيم

داری و تاريخ فرهنگى ايران هستند و با كه فاقد دانش كافى و انتقادی از نظام سرمايه
جهت " مقام معظم خود"به تفسير اخبار، انتشار بيانيه و اعالم رجوع به يک علم كالمى 

اين علم كالمى كه متأسفانه در ميان فعاالن . پردازندرهبری جنبش كمونيستى مى
متافيزيكى انگلس " ماترياليسم"سياسى چپ به وفور رايج است، معموًال در پيروی از 

-  آمده كه محصول آن يک شاهپسند سياسى لنين به وجودمتأخر و از طريق آثار عامه

جا در ما اين. شودناميده مى" حزب پيشتاز پرولتاريا"كليد است كه در اصطالح سياسى 
، يعنى با واقعيت كذب و كله پا )ابژه(مضمون ماركسى آن با جابجايى سوژه با محمول 

ی بورژوايى جامعه" حركت واقعى"به اين صورت كه انگاری اين . سر و كار داريم
شود و انگاری كه اين داری مىذاتى در نظام سرمايهت كه منجر به تضادهای دروننيس

رسند و به كارگران نيستند كه در روند پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مى
جا قضيه آورند، بلكه اينی انقالبى تشكيالت مناسب خود را به وجود مىصورت سوژه

ان ديگر، اين حزب به اصطالح پيشتاز است كه به بي. بايد كامًال بر عكس بوده باشد
به اين عبارت كه . آوردی خود را پديد مىی آگاه بدنهشود و به عنوان سوژهفعال مى

داری خصوصى و يا ی اقتصادی در نظام سرمايهنخست بايد با پيروی از سياست توسعه
تأثير آگاهى حزبى در شكل دولتى آن انبوهى از كارگران به وجود بيايد كه بعدًا تحت 

. ی كارگر متشكل شودقرار بگيرد و سپس از طريق كادرهای آن به صورت طبقه
كنيم كه ی اين آگاهى تئوريک را ما به وضوح در پراكسيس سياسى مشاهده مىنتيجه

ها و احزاب كمونيستى را به وجود آورده كه ابتكار ای از سازمانتعداد قابل مالحظه

                                                 
سرمايه، ديكتاتوری، توهم و نخبه ساالری، در كتاب كمونيسم لغو كار مزدی و ): ٢٠١١( مقايسه پايدار، ناصر  ١

  ٣٧١ی  ادامه، محل انتشار ندارد، صفحه٣٦٥ی رفرميسم ميليتانت لنينى، صفحه
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ها شود، در حالى كه تمامى آنديگر خالصه مىی يکو تخطئهها به تخريب عمل آن
  .انددچار سكتاريسم سازمانى و از پراكسيس نبرد طبقاتى به كلى مستقل شده

های اين رهبرهای شود كه تحليلاين جابجايى سوژه با محمول، از طرف ديگر باعث مى
های هميشه برای تحليلها منتها آن. خودخوانده يكى پس از ديگری غلط از آب در آيد

تحليل "ناجور خود يک جواب حى و حاضر نيز دارند كه آن عبارت مشهور لنين، يعنى 
به بيان ديگر، تناقض تئوری با پراكسيس و حتا . است" مشخص از اوضاع مشخص

كند، زيرا خطای سياسى نه به تحليل، بلكه به ها را منظبط نمىشكست واقعى هم آن
ها از يک روند ابژكتيو و به اين معنى كه انگاری تحليل آن. دشواوضاع منسوب مى

دهد كه البته تحت تأثير منطق تاريخ و فرای اراده و آگاهى ناپذير گزارش مىاجتناب
منتها عوامل . ها قرار دارد و در نتيجه صحت تحليل هم از آغاز اثبات شده استانسان

های به اصطالح شوند كه تحليلباعث مىی امپرياليسم همواره جانبى و از جمله توطئه
جا ما اين. مشخص اين رهبران خودخوانده يكى پس از ديگری نادرست از آب در آيد

پرنسيپى، خودفريبى و دماگوگى مزمن و با توجيه و تفسير اوضاع موجود مواجه با بى
ت شود كه به صوری آن مستقيمًا مربوط به آن آگاهى تئوريک مىهستيم كه سرچشمه

جا كه از آن. ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در شوروی ساخته و پرداخته شده است
-رسد و به صورت تودهاين ايدئولوژی با تفكر دينى ايرانيان به يک مخرج مشترک مى

كند، در نتيجه پيداست كه عواقب نظری و ايسم در آگاهى فعاالن سياسى رسوخ مى
ثيرات آن نه تنها در تكرار مكررات فعاالن سياسى عملى آن عميق و پايدار هستند و تأ

  ١.شودكهنه كار، بلكه نزد جوانان چپ نيز به وفور مشاهده مى

پا ديدن جهان وارونه، ماركس يک تمايز در رابطه با جابجايى سوژه با محمول، يعنى كله
 و ميان فلسفه" ايدئولوژی آلمانى"به اين صورت كه وی در كتاب . بسيار مناسب دارد

در حالى كه وی فلسفه را . دهدتميز مى) دانش مثبت(تحصيل جهان واقعى 
- ياد مى" همبستری عاشقانه"نامد، از تحصيل جهان واقعى به صورت مى" خودارضاعى"

                                                 
، ی مركزی حزب تودهی علميه تا كميتهى و فعاليت سياسى ـ از حوزهتفكر دين): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين٨٩ی در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
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 موضوع فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى رفيق ناصر پايدار نيز همين است، ١.كند
ها و ماركس و بر خالف رهبران سازمانزيرا وی در تداوم تئوری انتقادی و انقالبى 

و " جهان واقعى"احزاب ماركسيست ـ لنينيست مشخصًا تحصيل جنبش مسلط همين 
جنبش "را به شرح زير در كتاب كند كه ما مضمون آنرا دنبال مىمسائل پيشروی آن

  :يابيموی مى" لغو كار مزدی

-نبشى واقعى، از همۀ جنبشداری و لغو كار مزدی كارگران ججنبش ضد سرمايه(...) »

تر و با دارتر، زمينىتر، آيندهتر، برای كارگران آشناتر و ملموستر، برحقها واقعى
های مادی نضج و تكوين و توسعه در اندرون زندگى و كار و حيات ترين پايهوسيع

اين جنبش تنها جنبشى است كه . های وسيع فروشندۀ نيروی كار دنياستاجتماعى توده
-پردازی بر حذر است، آنان كه جز اين مىهر نوع رمزآميزی، اتوپى بافى و انگارهاز 

ببينيم اين جنبش . كنند يا دشمنان دانا يا دوستان نادانندگويند و جز اين تصور مى
هايش چيست؟ افق پيكار پيش رويش كدام است، اشكال چگونه جنبشى است؟ حرف

موانع اساسى سر راهش كدام است؟ ابراز وجود و اعمال واقعى قدرتش چيست؟ 
گيرد؟ و در كجا و در چه شرائطى به پيروزی يابد؟ چگونه نيرو مىچگونه سازمان مى

   ٢«رسد؟مى

ی رفيق ناصر پايدار با بسياری از كند، دغدغهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ت تئوريک ماركس فعاالن جنبش كمونيستى متفاوت است، زيرا وی در پيروی از كشفيا

" حركت واقعى"پردازد و ماركس نيز با رجوع به همين به مسائل جنبش كارگری مى
ی داری است كه پراكسيس جامعهذاتى نظام سرمايهبه عنوان محصول تضادهای درون

جا، تضاد ميان هستى ی تضاد در اينمسئله. شماردبورژوايى را ذاتًا انتقادی و انقالبى مى
ی طبقاتى، يعنى ايدئولوژی بورژوايى اعى نيروهای مولد با آگاهى جامعهمادی و اجتم

ی حاكم مناسبات به اين دليل كه با استناد به همين ايدئولوژی است كه طبقه. است
آورد و تحت تأثير همين كند و پديد مىی بورژوايى را توجيه مىتوليد و نظم جامعه

ی كارگر با اهداف های طبقهه انگيزههستى مادی و اجتماعى نيروهای مولد است ك
                                                 
١ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin 
(Ost), S. ٢٧ ,٢٠٨ 
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جا با ديالكتيک، يعنى با ديالكتيک يک جهان متضاد و ما اين. كندبورژوازی تالقى مى
" نفى آگاهانه"وارونه با آگاهى از اين جهان وارونه مواجه هستيم و ديالكتيک به معنى 

  . است

هايى از آثار ماركس مهبه ترج" جنبش لغو كارمزدی"منتها رفيق ناصر پايدار در كتاب 
-كند كه منجر به بد فهمى تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مىرجوع مى

ی نادرست مفهوم كليدی ماركس، يعنى ی بدفهمى، ترجمهسرچشمه. شوند
Gegenstandبه اين ترتيب، محصول كار، يعنى فعاليت آگاه انسان به .  به شئ است

اولين نمونه يک نقل قول از . يابدها تقليل مى آنتوليد اشيا مادی و عينيت
است كه از طريق باقر پرهام و احمد تدين به شرح زير ترجمه شده " گروندريسه"

  :است

ای ساده كه قيمت آن از پيش تعيين كارگر كارش را به عنوان يک ارزش مبادله(...)»
يافته يعنى در برابر يتاو كار خود را در برابر مقداری كار عين. فروشدشده است، مى

اند و در واقع معادل سنجيده و هايى كه با كار قبلى او عينيت يافتهمقداری از ارزش
  ١(...).كند ی آنند، مبادله مىتعيين شده

جا محصول كار شئ و مادی و در نتيجه كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه خوانندههمان
جا از مفهوم  كه ماركس اينعينى، يعنى قابل مشاهده است، در حالى

vergegenständliche Arbeitی درست مفهوم ترجمه. كند استفاده مى
Gegenstandشود، به زبان  كه در زبان آلمانى هم مادی و هم غير مادی محسوب مى

كار "جا مد نظر دارد، را ايناست و آن نوع از كار كه ماركس آن" موضوع"فارسى 
جا به آوردن تر شود، من اينای روشنكه مسئله تا اندازهينبرای ا. است" شدهموضوع

  :  كنمها به زبان فارسى به شرح زير بسنده مىی آندو نمونه از زبان آلمانى و ترجمه

                                                 
پايدار،  :، نقل قول٢٧٢ی فحه جلد اول، ص و احمد تدين،رهامپر قی با، ترجمه.... گروندريسه (..):  ماركس، كارل  ١

   و١١٩ی جا، صفحه، همان...جنبش ): ٢٠١٠(ناصر 
 Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonmoie – Rohentwurf 
١٨٥٨ – ١٨٥٧, Berlin (ost), S. ٢١٤ 
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١) Es ist nicht Gegenstnd der Diskusion. ٢) Was ist Gegenstand 

der juristischen Verhandlung? 

  موضوع دادرسى حقوقى چيست؟)٢. اين موضوع بحث نيست) ١

 در زمان آلمانى تنها محدود به چيزهای مادی و اشيا Gegenstandبنابراين مفهوم 
ماركس نيز كامًال آگاهانه از . گيردشود و مابقى چيزهای محسوس را نيز در بر مىنمى

كند كه بر موضوعيت كار و محصول آن كه محسوس است، اين مفهوم استفاده مى
به بيان ديگر، از منظر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نه . اردانگشت بگذ

بنابراين نزد . ماديت، بلكه موضوعيت و نه مشاهده، بلكه حسيت تعيين كننده هستند
شود كه به صورت شئ مادی و يا ماركس محصول كار ارزش مصرف محسوب مى

را در ارتباط با مون آنشوند كه ما مضخدمات غير مادی تبديل به موضوع جامعه مى
  :  يابيممى" گروندريسه"تبادل ساده به شرح زير در 

كنند؛ يكى مواد هر دو در واقعيت تنها ارزش مصرف را در برابر هم مبادله مى»
را استفاده خواهد آنيک خدمتى را كه ديگری مى] يعنى[خوراكى و ديگری يک كار را، 

ت كار خدمات شخصى و يا يكى به ديگری به يا مستقيمًا به صور] ارزش مصرف[كند، 
از طريق كار ] يعنى[وی از طريق كار خود، (...) دهد صورت مواد مادی تحويل مى

به اين [دهد، ی ارزش مصرف مىجنبه] خدمت يا مواد مادی[اش به موضوع شده
برای نمونه اگر . آوردكه جهت مصرف آن يک ارزش مصرف معين پديد مى] معنى

آورد و به وی يک يک خياط دوره گرد كه قبًال وجود داشت به خانه مىكشاورزی 
دهم كه داد كه برايش لباس بدوزد و يا وقتى كه من به يک پزشک پول مىپارچه مى

-آن چيزی كه در اين موارد مهم است، خدمت مى. سالمتى من را وصله پينه كند

  ١«.دهندباشدكه هر دو انجام مى

- كند، برای ماركس كار، خدمت محسوب مىی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

اما محصول كار بايد ارزش مصرف، يعنى . شود و محصول كار نبايد به اجبار مادی باشد
جا با كار مشخص سر و كار داريم، يعنى در يک زمان ما تا اين. موضوع جامعه باشد

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٣٦٩  

 ١٠٢

. شودعه عرضه مىمشخص يک محصول خدماتى و يا يک شئ مادی توليد و به جام
داری است كه ارزش مصرف و كار توليدی و خدماتى منتها تحت مناسبات سرمايه

ی ماركس سياه پوست برده نيست، اما تحت بنا به گفته. گيرندشكل كااليى به خود مى
به همين منوال نيز . شودداری است كه سياه پوست تبديل به برده مىمناسبات برده

- نيست و نيروی كار هم كاال نيست، اما تحت مناسبات سرمايهماشين خياطى سرمايه 

داری است كه ماشين خياطى تبديل به سرمايه و نيروی كار تبديل به كاال و كار مزدی 
برای توليد يک " زمان كار اجتماعًا الزم" از اين پس، ما با كار مجرد، يعنى با ١.شودمى

ی اجتماعى است براين سرمايه يک رابطهبنا. كاالی مادی و يا خدماتى سر و كار داريم
كشد و تحت تأثير قانون ی خود مىاش تمامى مناسبات را به سلطهكه بنا بر ماهيت

  . آوردذاتى خود را پديد مىارزش اشكال درون

شود، از دومين ترجمه كه مسبب بد فهمى تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مى
ركس است كه به شرح زير توسط حسن مرتضوی های فلسفى ـ اقتصادی ماجزوه

  :ترجمه شده است

واقعيت يافتگى كار به عنوان از دست دادن واقعيت، تا آن حد است كه كارگر واقعيت »
عينيت يافتن به عنوان . دهدخويش را تا مرز هالک شدن از فرط گرسنگى از دست مى

شود كه نه تنها برای ده مىاز دست دادن شيئ، تا آن حد است كه از كارگر اشيائى ربو
  ٢«.اش، بلكه برای كارش ضروری استزندگى

يابى، شئ و جا هم دوباره با عينيتكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
، يعنى Gegenstandشويم، در حالى كه ماركس با استفاده از مفهوم ماديات روبرو مى

ی كه درک اين مسئلهحال برای اين. ظر داردموضوع، خدمات غير مادی را نيز مد ن

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٧٥): Lohnarbeit und Kapital, in: MEW, Bd. ٦, S. 
٣٩٧ff., Berlin (ost), S. ٤٠٧, und 
vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen „Kapital“ – 
Der Rohentwurf des Kapital ٣ ,١٨٥٨-١٨٥٧ Bände, Frankfurt am Main,  Bd. II, S. ٢٢٢ 

، ١٢٦ی فحهص تهران،  حسن مرتضوی،ۀترجم، ١٨٤٤ فلسفىاقتصادی و های نوشته دست): ١٣٧٧( كارل  ماركس، ٢
   ادامه و ١٢٩ی جا، صفحههمان... بش جن): ٢٠١٠(پايدار، ناصر  :نقل قول

Vgl. Marx, Karl (١٨٤٤): Ökonomisch – Philosophische Manuskripte, in MEW, EB I, S. 
٤٦٥ff, Berlin (Ost), S. ٥١٢ 
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تر شود، ما بايد با تفاوت مفاهيم آلمانى بسيار مهم برای ما كمى آسان
Vergegenständlichungو Entfremdung در .  نزد هگل و ماركس آشنا شويم

ی فعال دارد و شود، جمله يک سوژه استفاده مىverزبان آلمانى زمانى كه از پيشوند 
شود، جمله معموًال مضمون  استفاده مىentو ايجابى است و زمانى كه از پيشوند اكتيو 

  :  آورمجا سه نمونه مىبرای روشن شدن مسئله من اين. اكتيو و سلبى دارد

١) Ich habe das Haus geerbt (passiv). ٢) Er hat mir das Haus 

vererbt (aktiv). ٣) Er hat mich enterbt (aktiv). 

) ٣). فعال(وی خانه را به وراثت من رساند ) ٢). منفعل(ن خانه را به ارث بردم م) ١
  ).فعال(وی من را سلب ارث كرد 

ی شناسا فعال است و در حركت تفكر و آليستى هگل سوژهی ايدهجا كه در فلسفهاز آن
ر آورد، داز طريق ديالكتيک يک واقعيت سوبژكتيو، يعنى يک واقعيت ديگر را پديد مى

اوضاع "سر و كار داريم، يعنى " واقعيت درخود"جا از يک طرف، با يک نتيجه ما اين
مواجه هستيم كه البته يک " خودواقعيت برای" و از طرف ديگر، با يک ١"موجود

به . دهد گزارش مى٢"اوضاع مطلوب"آليستى است و از ضرورت تشكيل واقعيت ايده
، "خودواقعيت برای" محصول تفكراش، يعنى در ی شناسا دربيان ديگر، روح خالق سوژه

رسد و به اين ترتيب، روح آليستى است كه به خودآگاهى مىيعنى در يک واقعيت ايده
 و از طرف ديگر، تحت تأثير محصول ٣شودجا فعال و از يک طرف، موضوع شده مىاين

، يعنى "طلوباوضاع م" پيداست كه از منظر ٤.يابدفعاليت سوبژكتيو خود موضوعيت مى
اوضاع "شود، آليستى هگل خردمند محسوب مىی ايدهكه در فلسفه" خودواقعيت برای"

واقعيت "گيرد و از اين بابت است كه هگل تز به خود مىيک شكل نازل" موجود
 .كندداد مىرا فاقد خرد قلمخواند و آن مى٥"گوهر ازخودبيگانه"را " درخود

                                                 
١ Sein 
٢ Sein sollen 
٣ Der Geist vergegenständlicht sich! 
٤ Gegenständlicher Geist 
٥ Entfremdete Substanz 
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كند، زيرا وی به سفى ـ اقتصادی خود هگل را ستايش مىهای فلالبته ماركس در جزوه
آورد، اين موضوع پى برده است كه انسان خود را صورت محصول كار خويش پديد مى

آليستى هگل تنها يک فعاليت ناب ی ايدهمنتها با اين انتقاد كه كار از منظر فلسفه
 واقعى است كه از بنابراين انسان مورد نظر هگل يک تجريدی از انسان. فكری است
جا بر اين بنابراين ماركس اين. شود محسوب مى١"موجود متفكر"شناسى، منظر انسان

آليستى هگل دروغ و وی تنها از منظر ی ايدهی فلسفهكند كه سوژهنكته تأكيد مى
يافته و ی آشتىآپريوريسم و از طريق جابجايى سوژه با محمول است كه به جامعه

ها، هگل دگرگونى قوای فيزيكى و اجتماعى كه  افزون بر اين٢.ابديخردمند دست مى
ی وی اسرارآميز و البته با تكامل افراد همراه است، در نظر ندارد و در نتيجه فلسفه

  ٣.گرددجنجالى مى

-بنابراين ماركس بر خالف هگل و البته پس از تدوين تزهای فويرباخ از يک انسان

به اين صورت كه وی با استناد به . كندكى عزيمت مىشناسى ماترياليستى و ديالكتي
ی بورژوايى فعاليت انسان را به صورت كار اجتماعى و يک امر جامعه" حركت واقعى"

شناسى است كه گيرد و از منظر همين نوع از انسانشمول در نظر مىابدی و جهان
 تنها از طريق ماركس انسان واقعى و مشخص را نه مانند هگل از طريق آگاهى، بلكه

 ٤"موجود فعال"بنابراين انسان مورد نظر ماركس يک . سازدفعاليت آگاه قابل فهم مى
جا فعاليت آگاه به اين معنى است كه انسان بر خالف حيوانات اين. شودمحسوب مى

انسان روند توليد و تقسيم كار . كندبا آگاهى و استفاده از تجربه، يعنى سوبژكتيو كار مى
كند و با استناد به همين انسان شناسى پيروی مىريزی و از اسلوب زيبايىمهرا برنا

مشخص است كه ماركس حركت ماترياليستى و ديالكتيكى از روند تاريخ را مستدل 
دهند و كار شكل"ی آگاه و از طريق به اين صورت كه انسان به صورت سوژه. سازدمى

                                                 
١ Denkendes Wesen 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٨٤٤): Ökonomisch  … ebd., S. ٥٨٤, und 

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

٣ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ١١١f. 
٤ Tätiges Wesen 
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 و از يک طرف، نيروی كار خود را در ٢كند، ابژه را تبديل به موضوع خود مى١"هدفمند
آورد كه مادی و يا  و يک موضوع جديد را به وجود مى٣سازدشده مىاين ابژه موضوع

-غير مادی است و از طرف ديگر، انسان تحت تأثير محصول كار خود، موضوعيت مى

، تبديل به بيان ديگر، اگر محصول كار انسان شئ و مادی، يعنى لباس بوده باشد٤ .يابد
شود و اگر محصول كار وی غير مادی، يعنى كار خدماتى مانند سالمتى به خياط مى

جا در هر دو حالت با فعاليت ما اين. شودباشد، تبديل به پزشک و يا پرستار مى
به اين ترتيب، ماركس بر خالف هگل .  سر كار داريم٥"يافته و محسوسموضوعيت"

فعاليت آگاه در روند تاريخ و در بستر مشخص يابى انسان را به صورت موضوعيت
در حالى كه . سازد قابل درک مى٦"يافتهكار موضوعيت"اجتماعى آن مستقر و با مفهوم 

 مواجه هستيم، ماركس طبيعت و جهان موجود ٧"يافتهروح موضوعيت"ما نزد هگل با 
 ٨"يافتهوضوعيتطبيعت م"شمارد و از اين بابت از ها مىرا محصول فعاليت آگاه انسان

  .راند سخن مى٩"يافتهجهان موضوعيت"و 

ی انسان محصول بنابراين از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابژه
به اين معنى كه انسان . يافته و سوبژكتيو استفعاليت آگاه خودش، يعنى موضوعيت

 طريق فعاليت آگاه خود دولت، اقتصاد، صنعت، طبيعت، فرهنگ، تاريخ و غيره را از
ها خارج از ذهن وی و ابژكتيو هستند، اما پديد آورده است و با وجودی كه آن

در تئوری انتقادی و " كليت ديالكتيكى"ی جا با مقولهما اين. اندسوبژكتيو پديد آمده
شويم و مشخصًا از همين منظر است كه نقد ماركس به روش انقالبى ماركس آشنا مى

ترين به اين صورت كه روند توليد در كوچک. آيدداری وارد مىد سرمايهمدرن تولي

                                                 
١ Formsetzende, zweckmäßige Tätigkeit der Arbeit, vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse 
… ebd., S. ٢٠٦ 
٢ Vgl. ebd., S. ٢٠٦f. 
٣ Vergegenständlichte Arbeit 
٤ Gegenständlicher Mensch 
٥ Sinnlich, gegenständlich 
٦ Gegenständliche Arbeit 
٧ Gegenständlicher Geist   
٨ Gegenständliche Natur 
٩ Gegenständliche Welt 
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- جا با كار يکما اين. شوداجزاء تقسيم و به كارگر تنها يک جزئى از كار محول مى

ای سر و كار داريم و تحت اين مناسبات كننده، فاقد روح و غير حرفهنواخت، خسته
. آيد يعنى سرمايه در مى٢،"شده و مردهكار موضوع"ی  به سلطه١"كار زنده"است كه 

داری و در روند توليد به بيان ديگر، خياط مورد نظر ماركس تحت مناسبات سرمايه
جا همان شود و ايندوز آسين چپ يک لباس مخصوص مىكااليى تبديل به راسته

 .نامدمى" شدهگوريل تربيت"كند كه تيلور در سيستم توليدی خود نقشى را بازی مى
  های فلسفى ـ اقتصادی خود از عبارت بنابراين زمانى كه ماركس در جزوه

„Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, Entfremdung“   

داری ی وی اين است كه كارگر مزدی در روند توليد سرمايهكند، مسئلهاستفاده مى
دار به عنوان ، نقش سرمايهتراما از اين مهم. شودسلب موضوعيت و ازخودبيگانه مى

 روند آگاهى و اراده كه با يافته استی شخصيتسرمايه، يعنى سرمايهی خودكار سوژه
جا با سرمايه ما اين. كندكار اضافى پرداخت نشده را تصاحب مىريزی و توليد را برنامه

فى های فلس به همين منوال ماركس در جزوه٣.مواجه هستيم" ی فعالسوژه"به صورت 
  ـ اقتصادی خود از عبارت 

„Entäußerung als Arbeit, Entäußerung als Religion“  

من برای روشن شدن مضمون آن در زبان آلمانى يک نمونه به شرح . كنداستفاده مى
  :كنمرا ترجمه مىآورم و آنزير مى

 Der heilige Geist hat sich als Sohn entäußert! 

  ! ت پسر بروز دادروح مقدس خود را به صور

گيرد، جا كه در دين مسيحت روح شكل عالى و جسم شكل پست را به خود مىاز آن
در نتيجه بروز روح مقدس به صورت پسر به اين معنى است كه خداوند در يک شكل 

 برای مفهوم بروز يک شكل entجا پيشوند اين. تر و ازخودبيگانه بروز كرده استنازل

                                                 
١ Lebendige Arbeit 
٢ Vergegenständlichte Arbeit 
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٥٢٧f.  
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- دهد و ماركس نيز در همين مضمون از اين مفاهيم سود مىمىسلبى به مضمون جمله 

كند كه انسان در روند توليد جا بر اين نكته تأكيد مىبه بيان ديگر، وی اين. برد
-داری مانند انسان دينى به صورت پست، ازخودبيگانه و با طبيعت غير بروز مىسرمايه

به اين صورت . فقدان خودآگاهى استی ی انسان نشانهتر و ازخودبيگانهبروز نازل. كند
ی كار مرده بر كار زنده از آگاهى كارگران ی استثمار نيروی كار و سلطهكه مسئله
ها، شود و توليد انبوه كاالها و خدمات اجتماعى نه محصول فعاليت خود آنزدوده مى

ی كار نتيجه. شوددار گذاشته مىريزی سرمايهبلكه به حساب توان مديريت و برنامه
روزی ازخودبيگانه انباشت ثروت اجتماعى در شكل مالكيت خصوصى است كه سيه

  .آوردپرولتاريا و نبرد طبقاتى را به بار مى

شود و روند منتها سلب موضوعيت از كارگران مزدی فقط مختص به روند توليد نمى
ند دوران نيز به اين دليل كه بنا بر بررسى ماركس در رو. گيرددوران را نيز در بر مى

را به شويم كه ماركس آنجا نيز با كار مولد روبرو مىيعنى ما اين. شودارزش توليد مى
  :   كندمطرح مى" گروندريسه"شرح زير در كتاب 

را هم اكنون سرمايه به صورت وحدت توليد و دوران و ارزش اضافى كه سرمايه آن»
سرمايه هم اكنون نه تنها به صورت ) . (...كند، معين شدی زمانى خلق مىدر يک دوره

چنين به صورت ارزش افزوده متحقق ارزش بازتوليد شده و بنابراين تكراری، بلكه و هم
از طريق جذب زمان كار زنده در خود از يک طرف، و آن حركت از دوران . شده است

نسبت به خود به صورت تعيين ارزش جديد، ] از طرف ديگر[كه به خودش تعلق دارد 
در دوران، حركت مبادله به صورت ] بنابراين([كند، مولد ارزش رفتار مى] يعنى[

  ١«).شودذاتى از كار موضوع شده، معين مىبه صورت روند درون] يعنى[حركت خود، 

تر شود، بايد بر روند توليد و روند دوران ای روشنكه مسئله تا اندازهحال برای اين
زمان روند توليد نيز محسوب ماركس روند دوران هممتمركز شد، زيرا بنا بر بررسى 

و " ی فعالسوژه"دار به عنوان  سرمايه، هدف پيداست كه در روند توليد٢.شودمى
                                                 
١ Ebd., S. ٦٣١ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, und 
MEW, Bd. ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٣٦, und Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur 
Entstehungsgeschichte … ebd., S. ٣٩٤  
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نه توليد برای مصرف، بلكه توليد برای توليد است كه با يافته ی شخصيتسرمايه
اما . شودمتحقق مىريزی و افزايى سرمايه، يعنى توليد سود سرمايه برنامهمنظور ارزش 

داری تبديل به كاال شده است كه ما مضمون خود سرمايه نيز تحت مناسبات سرمايه
  : يابيممى" گروندريسه"را به شرح زير در آن

- يابد، نشان مىی توليد راه مىجا كه بهره از موضع مغروض مستقيمًا به هزينهاز آن»

در بهره، سرمايه (...) وارد شده است ی توليد دهد كه سرمايه به خودی خود در هزينه
شود يا كاال خود سرمايه تبديل به كاال مى»١«.آيددوباره در تعيين خود كاال به نظر مى

ی كاالهای سرمايه مانند همه(...) رسد به صورت سرمايه به فروش مى) يعنى پول(
   ٢«.كندديگر قيمت خود را نسبت به عرضه و تقاضا تنظيم مى

ها كارگران مولد هستند، كند، كاركنان بانکی نقاد مالحظه مىكه خوانندهگونه همان
جا هيچ تفاوتى ميان توليد كاال به صورت شئ مادی و ما اين. كنندزيرا ارزش توليد مى

به بيان ديگر، كاركنان . كنيميا خدمات غير مادی جهت توليد سرمايه مشاهده نمى
كنند و ا به نام سرمايه توليد و به بازار عرضه مىها از طريق كار مزدی كااليى ربانک

ها ها با كارگران صنعتى لباس كار آنتنها تفاوت آن. شوندپيداست كه استثمار نيز مى
افزون بر اين، روند توليد و روند . شوداست كه شامل كت، شلوار، دامن و كراوت مى

كند ـ زمانى به  طرح مى"گروندريسه"گونه كه ماركس به شرح زير در دوران ـ همان
  : رسدرسند كه كاال در بازار عرضه و به فروش مىپايان مى

آوردن محصول به بازار ] يعنى[شرط مكانى، . روددوران در مكان و زمان به پيش مى»
محصول وقتى واقعًا تمام و كمال شده، . از نظر اقتصادی به خود روند توليد تعلق دارد

چنين آيد، همحركت كه محصول از طريق آن به بازار مى. كه آن در بازار استهمين
     ٣«.ی توليداش تعلق داردبه هزينه

ی ورودی كارخانه كند، روند توليد از دروازهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به بيان ديگر، روند توليد از . يابدشود و پشت در خروجى كارخانه پايان نمىآغاز نمى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٢٥ 
٢ Ebd., S. ٧٣٤f. 
٣ Ebd., S. ٤٣٢f. 
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شود و ها و توليدات نيمه تمام آغاز مىاستخراج مواد خام، حمل و نقل آناكتشاف و 
ی كاال در بازار به پايان بندی، تبليغات و عرضهپس از حمل و نقل، انبارداری، بسته

جا با يک زنجير از روند توليد و روند دوران مواجه هستيم و روند  ما اين١.رسدمى
مانى متحقق شده كه كاال به فروش رسيده و پولش دوران، يعنى ارزش افزايى سرمايه ز

گيرد كه در در نظر مى" گروندريسه"ماركس در همين كتاب . داخل صندوق است
عظمت "ها به عنوان شوند كه از آنهايى مستقل مىروند توليد و دوران بخش

به . كنيمما مصداق تحليل ماركس را در واقعيت مشاهده مى. راند سخن مى٢"مستحكم
ها خدمات حمل و اند كه كاالی آنهايى تأسيس شدهاين صورت كه هم اكنون شركت

- های باربری و كشتىو كنسرنDHL و شركت POST ی برای نمونه اداره. نقل است

های مترو، تاكسى، اتوبوس، قطار و هواپيما كه كااليى به صورت نقل مكان رانى، شركت
ها هايى روبرو هستيم كه كاالی آنكنسرنبه همين منوال، ما با . كنندتوليد مى

هايى توان از كنسرنبرای نمونه مى. بندی و فروش كاال استانبارداری، بسته
-های زنجريه  و بسياری از سوپرماركتKarstadt, Herti, Quelle, KDWE:مانند

 ياد كرد كه مواد خوراكى، ALDI, Lidel, Netto, Kaiser, Rossmann: ای مانند
در حالى كه تمامى كاركنان اين بخش . كنندخانگى و خدمات به بازار عرضه مىلوازم 

شوند، ليكن از طريق كار مزدی اشتغال دارند، مولد ارزش هستند و استثمار نيز مى
ها شئ، مادی و عينى نيست، بلكه خدماتى است كه البته موضوع محصول كار آن

ی داری نه تنها در حوزهظام سرمايهبنابراين در ن. شودجامعه و سودمند محسوب مى
ی ارزش افزايى جا نيز حوزهشود و اينی توزيع نيز كاال توليد مىتوليد، بلكه در حوزه

  .سرمايه از طريق مصرف كار مولد است

ها، خود نيروی كار به صورت كاال نيز بايد توليد، بازتوليد و به بازار كار افزون بر اين
 اين جهت شكل كاال به خود گرفته است، زيرا آن در نظام نيروی كار از. عرضه شود

- را ظاهرًا آزادانه به بازار عرضه مىاز ابزار توليد آزاد شده و مالكش آنداری سرمايه

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٥٢٨ ,٤٢٢f. 
٢ Feste Größe, vgl. ebd., S. ٦٣٢ 
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 و كار مزد ٢شوداز اين بابت، نيروی كار ارزش مصرف سرمايه محسوب مى ١.كند
 جامعه است و شكل توليد ی توليد نيروی كار، خانه وحوزه. ی آن استارزش مبادله

به اين معنى كه توليد نيروی كار وابسته . آن بستگى به مسائل تاريخى و اخالقى دارد
   ٣.به مسكن، خوراک، پوشاک، آموزش، نقل مكان، امنيت، سالمتى، تفنن و غيره دارد

شويم كه آن بايد نخست ساخته ما با يک نگاهى اجمالى به مسكن بالفاصله متوجه مى
يعنى مسكن به غير از چهار ديواری نياز به كاناليزاسيون، جاده، آب، برق، گاز و . شود

شويى، يخچال، تلويزيون، جارو برقى، در خود خانه ماشين لباس. ی ارتباطى داردشبكه
جا با انبوهى از كاالها مواجه هستيم كه از طريق ما اين. كامپيوتر و مبلمان وجود دارد

زمان بخشى از كارخانگى به بيرون از هم. شوندازار عرضه مىكار مزدی توليد و به ب
توان از خريد برای نمونه مى. خانه منتقل شده و شكل كااليى به خود گرفته است

زمان بايد از مسائلى هم. شودخوراک و پوشاک ياد كرد كه از طريق يارانه ميسر مى
د كرد كه يا به صورت كااليى و آموزش، نقل مكان، امنيت، سالمتى و تفنن نيز يا: مانند

-شوند و يا همانداری خصوصى و يا دولتى توليد و به بازار عرضه مىاز طريق سرمايه

ها به ی توليد آنكند، هزينهمطرح مى" گروندريسه"گونه كه ماركس به شرح زير در 
  :شودصورت خدمات ضروری از طريق منابع عمومى تأمين مى

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

    ٤«.دهندسرمايه را افزايش مى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, 
Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٧٤٢, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen 
Konstitution des Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٧٩ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. S. ٢٠٥ 
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. III, … ebd., S. ٨٩٢f. 
٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٤٣٢ 



 ١١١

جا موضوع امنيت را تر شود، من اينی نقاد روشنكه مسئله كمى برای خوانندهبرای اين
ام كه يک بخش از آن به صورت محصول يک نمونه از كار خدماتى در نظر گرفته

- را دولت به عهده مىديگر آنی توليد بخش شكل كااليى به خود گرفته است و هزينه

داری توليد به صورت برای نمونه امنيت در شكل حقوقى آن به صورت سرمايه. گيرد
جا توان دفترهای وكالت ياد كرد كه در آناز جمله مى. شودكاال به بازار عرضه مى

زمان بخشى از امنيت هم. منشى، وكيل و متخصص از طريق كار مزدی اشتغال دارند
از طرف ديگر، . های خصوصى تبديل به كاال شده استر سرقت از طريق شركتدر براب

ما با امنيت نقل مكان هم به صورت كااليى و هم در شكل خدمات عمومى دولت 
  ADACیبرای نمونه هر خودرو در آلمان بيمه است و بيمه. شويممواجه مى

يت شكل كااليى دارد و جا امناين. گيردها را در حين سفر به عهده مىتعميرات آن
زمان پليس هم. كنندرا به صورت خدمات توليد و به بازار عرضه مىكارگران مزدی آن

به اين صورت كه بر سرعت خودروها . راهنمايى تضمين امنيت ترابری را به عهده دارد
كند و مواظب است كه كسى در حال مستى رانندگى نكند و اگر احيانًا نظارت مى
نشانى در محل حادثه ق بيفتد، بالفاصله همراه با آمباالنس و ماشين آتشتصادفى اتفا

-اند و از آناين نوع از خدمات امنيتى هنوز شكل كااليى به خود نگرفته. شودحاضر مى

جا كه ضروری و سودمند هستند، در نتيجه به صورت خدمات عمومى توليد و به 
  . گيردها را دولت به عهده مىيد آنی تولشوند، در حالى كه هزينهجامعه عرضه مى

ی توليد، توزيع و بازسازی كند، در سه حوزهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
گونه كه همان. شودديگر غير قابل تمايز هستند، كاال توليد مىنيروی كار كه از هم

گى و توليد تواند زندخوراک، پوشاک و مسكن نمى: انسان بدون توليدات مادی مانند
سالمتى، آموزش، : كند، به همين منوال نيز توليد مادی بدون توليدات غيرمادی مانند

ی متفاوت ما با كارگران در هر سه حوزه. نقل مكان، امنيت و تفنن غير ممكن است
شويم كه محصول كارشان يا به صورت كاالی مادی و يا مزدی و كار مولد روبر مى
جا با يک ساختار ما اين. شونددمات به جامعه عرضه مىغيرمادی و يا به صورت خ

بسيار پيچيده از تقسيم كار اجتماعى مواجه هستيم و از اين بابت، ماركس از مفهوم 
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به اين صورت كه بدون تقسيم كار اجتماعى و توان . كند استفاده مى١"كارگر كلى"
ر خشونت عريان طبيعت ها اصوًال نوع بشر قادر به پايداری در براباشتراكى انسان

  :  يابيممى" گروندريسه"را به شرح زير در نيست كه ما مضمون آن

(...) ای دانش كلى اجتماعى دهد كه تا چه اندازهنشان مى] آالتتكامل ماشين[»
مستقيمًا به نيروی مولد تبديل شده است و از اين بابت خود شرايط روند زيست 

تا . اندنى قرار گرفته و متناسب با آن پديد آمدهاجتماعى تحت كنترل كلى قوای عقال
اند، نه تنها در شكل دانش، بلكه به ای نيروهای مولد اجتماعى توليد شدهچه اندازه

-اين (...) [٢.از روند زيست واقعى] يعنى[صورت ارگان مستقيم از پراكسيس اجتماعى، 

ولد به نظر بيايد، به مراتب يابد كه مكار انفرادی به خودی خود اصوًال پايان مى] جا
       ٣«.شوندبيشتر تنها كارهای اشتراكى مولد هستند كه بر خشونت طبيعت مسلط مى

ای از محصوالت مادی و غيرمادی از كار بنابراين جامعه اصوًال از طريق مجموعه
داری شكل كااليى به خود شود كه البته تحت مناسبات سرمايهها باز توليد مىانسان

به بيان ديگر، اين . شونداند و از طريق كار مزدی توليد و به بازار عرضه مىتهگرف
شود، بسيار غلط انداز است، زيرا ما ی بورژوايى كه به كرات استفاده مىمفهوم جامعه

برای ماركس حتا يک نويسنده . ی كارگری سر و كار داريمدر واقعيت با يک جامعه
ی ارزش كند، چرخهای كه وی توليد مىيرا آن ايدهشود، زهم كارگر مولد محسوب مى

- البته كتاب را هم مى٤.آوردافزايى سرمايه را از نشر تا فروش كتاب به حركت در مى

هايش سفيد است و بيشتر از يک دفتر سود شود، بدون ايده چاپ كرد، منتها صفحه
 Gegenstand, gegenständlicheبنابراين زمانى كه ماركس از مفاهيم . ندارد

Arbeitخواهد محصول كار كند، مىيافته استفاده مى، يعنى موضوع و كار موضوعيت
ی تحليل خود چنين جوانب غير مادی كار را كه سوبژكتيو هستند، ضميمهخدماتى و هم

                                                 
١ Gesamtarbeiter 
٢ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٥٩٤, und 
Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte … ebd., S.٢٨٧ 
٣ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٥٨٨, und 
Vgl. Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte … ebd., S. ٢٨٧ 
٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Theorien über den Mehrwert, in: MEW, Bd. ١ / ٢٦, Berlin 
(ost), S. ١٢٨ 



 ١١٣

ها است كه ماركس به جا با تأثيرات ايده مواجه هستيم و با استناد به آنما اين. سازد
به بيان ديگر، اگر ماركس از . يابددست مى" لكتيكىكليت ديا"مضمون 

، يعنى ماده و كار مادی استفاده نكرده است، Materie, materielle Arbeitمفاهيم
كه ايشان به زبان به اين دليل نبوده كه اين مفاهيم در زبان آلمانى وجود ندارند و يا اين

  . آلمانى مسلط نبوده است

ی كارگری كه ما آيد كه اين جامعه پرسش نيز به وجود مىجا بالفاصله اينالبته اين
شود؟ پيداست كه سرمايه به روزمره با آن مواجه هستيم، چگونه اداره و مهندسى مى

ی اجتماعى بايد سودآوری شخصى خود را برابر با تحقق منافع عمومى عنوان يک رابطه
ستم حزبى و سنديكای كارگری اعالم كند، بايد دم و دستگاه ايدئولوژيک بسازد و به سي

ها را به انفعال بكشد، بايد يک دولت مقتدر را پديد بياورد، بايد قوای تن دهد كه انسان
ها به اين نظام تن ندادند، برايشان مقننه، قضائيه و مجريه را سازمان بدهد و اگر انسان

ها از طريق كار سانالبته در اين دستگاه دولتى نيز ان. زندان و غل و زنجير تدارک ببيند
جا پرسش به وجود بنابراين اين. دهندمزدی فعال هستند و كار خدماتى هم ارائه مى

العمر طبقات گر و اطالعاتى، نظاميان، وكالی مادامآيد كه تكليف قضات، شكنجهمى
های های نجومى، آخوندها، پزشکی دولت و منجرها با حقوقرتبهحاكم، كارمندان عالى

  شود؟داری چه مىهای نظام سرمايهس، اساتيد و ايدئولوگروانشنا

ی توليد تسليحات و اندازد، چرخهپيداست وقتى كه يک ژنرال نظامى جنگ به راه مى
وقتى كه يک آخوند و يا يک ايدئولوگ . افتدروند ارزش افزايى سرمايه نيز به راه مى

ت و استثمار كارگر مزدی نيز نويسد، توليد انتشاراجهت توجيه اوضاع موجود كتاب مى
خرد، وی نيز وقتى كه يک منجر با حقوق نجومى يک كشتى مسافرتى مى. شودآغاز مى

شوند كه در بخش كند و حتا دزد و تبهكار باعث مىارزش افزايى سرمايه را تضمين مى
با تمامى اين وجود ماركس . توليد گاوصندوق، كارگران مولد استخدام و استثمار شوند

دهى جامعه شمارد كه ضرورتًا از بطن نوع سازمانين طبقات را غيرمولد و انگلى مىا
نقش " های ارزش اضافىتئوری"وی در اين ارتباط در كتاب . اندبورژوايى رشد كرده

  :دهدها را به شرح زير توضيح مىكار آن
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ظاميان، اساتيد، كارمندان دولت، ن: ـ مانند" رتبهعالى"انبوه بزرگ كارگران به اصطالح »
ها، قضات، وكال و غيره ـ كه بخشًا نه تنها غير مولد، بلكه ماهيتًا پزشكان، كشيش

را بخشًا از طريق " مادی"دانند كه قسمت بسيار بزرگ از ثروت مخرب هستند، اما مى
ها به خود اختصاص وار آن، بخشًا از طريق تحميل خشونت"غيرمادی"فروش كاالهای 

  ١«(...).دهند 

ی كار را در كند، ماركس از يک طرف، مقولهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كند و از طرف اشكال مشخص، مجرد، مولد، غيرمولد، ضروری و مخرب متكامل مى

البته اين مسائلى . دهدها تقليل نمىديگر، محصول كار را به ماديت، شئيت و عينيت آن
كنم، برای رفيق ناصر پايدار كامًال روشن ه مطرح مىجا به صورت فشردرا كه من اين

- های بسيار ناجور رجوع مىبا وجودی كه ايشان جسته گريخته به اين ترجمه. هستند

كند، اما وی با مسئله كار مولد و محصول كار كه نبايد به اجبار مادی باشد، به خوبى 
كند كه  استناد مى"های ارزش اضافىتئوری"برای نمونه وی به كتاب . آشنا است

ها به عنوان كارگران مولد ياد خانه از معلمان و هنرمندان تئاتر و نمايشماركس در آن
ی مصرف اين دار در پروسهكند كه از طريق كار مزدی در خدمت هستند و سرمايهمى

چنين با استناد به همين منبع موضوع  وی هم٢.كندنيروی كار سرمايه اندوزی مى
به اين صورت كه . گذاردی تركيب كار فكری با كار يدی را به بحث مىارهماركس درب

ها آميزد و محصول مشترک آنداری انواع مختلف كار را در هم مىروش توليد سرمايه
جا نيز كارگران مزدی اين. آوردرا به صورت ثروت مادی به مالكيت خويش در مى

كنند و نيروی مًا در توليد شركت مىشوند، زيرا از يک طرف، مستقيمولد محسوب مى
ها با كارشان نه تنها شود و از طرف ديگر، آنكارشان مستقيمًا با سرمايه مبادله مى

 بنابراين رفيق ناصر پايدار در ٣.كنندمزد خويش، بلكه اضافه ارزش هم توليد مىكار
ه محصول گيرد كبه درستى به شرح زير نتيجه مى" جنبش لغو كار مزدی"همين كتاب 

كار مولد نبايد به اجبار مادی باشد و به صورت خدمات نيز منجر به ارزش افزايى 
  :شودسرمايه مى

                                                 
١ Ebd., S. ١٤٥ 
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ها و ها، دبيرستانجمعيت عظيم معلمانى كه نيروی كار خويش را به مالكان دبستان»
ی كثير پرستاران، بهياران و ساير كارگران فروشند، تودههای خصوصى دنيا مىدانشگاه

ها و مراكز خصوصى دارو و ی بهداشت و درمان كه برای بيمارستانهای گستردهشبكه
ی ها و در يک كالم شاغالن كليهها، شهرداریكنند، كارگران داروخانهدرمان كار مى

ها منشأ توليد های اقتصادی خصوصى يا دولتى كه خريد و مصرف نيروی كار آنعرصه
ی مولد نه فقط كًال با سرمايه كه حتا با سرمايهی كارگر دنيا كار اين بخش از طبقه

كند، كه عالوه بر آن اضافه شود، نه فقط بهای فروش خود را بازتوليد مىمبادله مى
    ١«.نمايدارزش توليد مى

ی عظيم از جا با يک مجموعهكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
سازد، در ها را مىزدی هستى مادی و اجتماعى آنها سر و كار داريم كه كار مانسان

به بيان . اندداری تن دادهها به يک حاكميت غير كارگری و نظام سرمايهحالى كه آن
ديگر، ما در واقعيت از يک طرف، با تضاد نيروهای مولد با مناسبات توليد و از طرف 

آيد ه پرسش به وجود مىجا بالفاصلاين. ديگر، با آگاهى از تضاد موجود مواجه هستيم
های ماركس شوند؟ يكى از نقل قولكه كارگران مزدی چگونه از وجود تضاد آگاه مى

ی هستى با آگاهى است كه كه به ندرت درست فهميده شده، در ارتباط با همين رابطه
  : شودمطرح مى" ايدئولوژی آلمانى"به شرح زير در كتاب 

  ٢«گاهى هستى راكند و نه آهستى آگاهى را معين مى»

جا كه اغلب فعاالن سياسى تحت تأثير آثار متأخر انگلس و ايدئولوژی ماركسيسم از آن
اند، در نتيجه اين نقل قول را به ـ لنينيسم با كشفيات تئوريک ماركس آشنا شده

انگاری كه هر كسى كه به بردگى كار مزدی تن دهد و . فهمندصورت مكانيكى مى
در حالى . شودكار كند، بعدًا خواهى نخواهى آگاه و كمونيست مىمدتى در يک كارخانه 

خواهد از طريق اين اصل های جوان هستند و وی مىجا هگلىكه مخاطبان ماركس اين
ها را از عرش مفاهيم خودساخته معطوف به جهان واقعى تند و تيز افكار استعالئى آن

آيد كه در اين جهان واقعى چه ىجا بالفاصله پرسش به وجود مپيداست كه اين. سازد
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كند؟ به اين صورت كه آگاهى كارگران گذرد كه ماركس از اولويت آن عزيمت مىمى
زمان با آن دين، فلسفه و كند، اما همها رشد مىمزدی البته از هستى مادی آن

ی حاكم با استناد به هستى مادی و اجتماعى خود، شود كه طبقهايدئولوژی مواجه مى
ی كارگر در يک بستر مشترک  جهت مشروعيت حاكميت خويش و انفعال طبقهيعنى

ی تفرقه"از اين بابت، ماركس از عبارات . تاريخى و فرهنگى متكامل كرده است
گويد كه  سخن مى١"ی كارگری طبقهازخودبيگانگى خودكرده"و " ی پرولتارياخودكرده

داری عريان گران در نظام سرمايهنقش دين، فلسفه و ايدئولوژی را جهت انفعال كار
-ی حاكم با خودفريبى كارگران مزدی به يک توافق فعال مىجا فريب طبقهاين. سازد

-رسند و از يک طرف، مانعى در برابر پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا مى

 یشوند و طبقهسازند و از طرف ديگر، منجر به تفرقه در صفوف متشكل كارگران مى
به بيان ديگر، تا زمانى كه كارگران مزدی هستى . كنندكارگر را منشعب و متفرق مى

كنند، هنوز به خودآگاهى مادی خود را در اشكال دينى، فلسفى و ايدئولوژيک تجربه مى
داری اند و تنها تحت اين شرايط است كه به حاكميت بورژوايى و نظام سرمايهنرسيده
" زبان زندگى واقعى"كس به درستى از ايدئولوژی به عنوان بنابراين مار. دهندتن مى

بر اين " ايدئولوژی آلمانى"ياد و در پيروی از اين كشف تئوريک به شرح زير در كتاب 
  : كندنكته تأكيد مى

  ٢«.گاه چيز ديگری به غير از هستى آگاه بوده باشدتواند هيچآگاهى نمى] كه[»

داری را  داليل حاكميت طبقاتى و تداوم نظام سرمايهبه بيان ديگر، اگر قرار است كه ما
های تئوريک و ايدئولوژيک ها را به صورت تأثير كشمكشی آنبفهميم، بايد سرچشمه
ی مكانيكى از هستى با آگاهى ما از اين پس، ديگر با يک رابطه. بر افكار عمومى بيابيم

ی طبقاتى و با  با آگاهى جامعهسر و كار نداريم، بلكه با ديالكتيک هستى نيروهای مولد
در مورد "ها را در كتاب شويم كه ماركس مضمون آنپراكسيس نبرد طبقاتى آشنا مى

ها تحت تأثير به اين صورت كه انسان. گذاردخود به بحث مى" نقد اقتصاد سياسى

                                                 
١ Selbstzerrissenheit des Porletraiats 
٢ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٢٦ 
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اشكال حقوقى، سياسى، دينى، هنری، فلسفى، خالصه ايدئولوژيک است كه از نزاع آگاه 
    ١.خيزندشوند و به نبرد بر مىمى

های رايج بينداريم كه بر افكار ها و ايدئولوژیحال اگر ما يک نگاه اجمالى به آگاهى
ديگر متمايز توانيم سه جريان متفاوت را از يکاندازند، بعدًا مىعمومى ايرانيان سايه مى

ادعای تحقق های اسالمى هستند با های فوق ارتجاعى و انگلنخست جريان. كنيم
ی قيام بهمن و دفاع از حقوق مستضعفان به مصادره" ی توحيدیی بى طبقهجامعه"

ی شهر مشهد، آخوندی پردازان معاصر اين جريان امام جمعهيكى از نظريه. پرداختند
فقر و صبر دو روی يک سكه هستند و هر چه : گويدبه نام علم الهدا است كه مى

. تر استباشند، به همان اندازه وقت ظهور امام زمان نزديکها فقيرتر و صبورتر انسان
داند های اسالمى بنا بر تجربيات تاريخى خود مىهای فوق ارتجاعى و انگلاين جريان

تر است، به همان اندازه هم ها بى افقروزتر و جهان واقعى آنها سيهكه هر چه انسان
ها اما آن چيزی را كه آن. شودتر مىها به دين شديدگريزی و تمايل انسانشدت جهان

روز آفريند و يک انسان سيهفهمند، اين است كه انسان خدا را مىظاهرًا به درستى نمى
به اين معنى كه يک انسان ذليل و . تواند يک خدای ديگری برای خود بيافريندمى

 شود و اين تواند به اديان مسيحى، بهائى و زرتشتى روی بياورد و نامسلمانمستأصل مى
بيند و به همين دليل به خوبى مى" روشنفكران دينى"ی معروف به تمايل را آن دسته
اند كه جهت سروش، شبستری، اشكوری و كديور به تكاپو افتاده: نيز افرادی مانند

ها و تضمين تداوم جمهوری اسالمى يک تفسير امروزی از اسالم تحميق و تحقير انسان
  .  كنندبه افكار عمومى عرضه

تركيست، عربيست، پانكرديست، پانها در اشكال پانجريان بعدی ناسيوناليست
روانژيست و شوينيست فارس هستند كه در پى سرنگونى جمهوری اسالمى و تكرار 

اين پروژه به اين دليل شكست . ی دولت و ملت سازی اندی شكست خوردهپروژه
خاورميانه از درون كماليسم تركى، ی خورده است، زيرا وحوش اسالمى در منطقه

با تمامى وجود . ايرانيسم محمد رضا شاهى رشد كردندناصريسم و بعثيسم عربى و پان

                                                 
١ Vgl. Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff., 
Berlin (ost), S. ٩ 
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توان های مخرب، مرتجع و متعرض را بر افكار عمومى ايرانيان نمىنقش اين ايدئولوژی
و ها بدون ترديد منجر به تفرقه در ميان صفوف كارگران انكار كرد و نفوذ آن
  .  شودی كارگر مىپراكندگى و انفعال طبقه

شود كه تمامى ها و احزاب كارگری ـ كمونيستى مىجريان آخری مربوط به سازمان
اين . اندها هر كدام به شكلى از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم متأثر شدهآن

نين متكامل ايدئولوژی در شوروی و با استناد به آثار متأخر انگلس و مكتوبات سياسى ل
ی خودش حركت ماده را جايگزين حركت به اين صورت كه انگلس به گفته. شده است

-نتيجه. متافيزيكى را گذاشته است" ماترياليسم"ی هگل كرده و از اين طريق، بنياد ايده

گرا و انتقادی ی تئوری عملی اين خطای فلسفى، جابجايى سوژه با محمول و قطع رابطه
اگر هگليست با استناد . ی سياسى ماركس استه و انقالبى در انديشهبا پراكسيس آگا

شمارد، ماركسيست ـ لنينيست واقعيت را هر واقعيتى را منطقى مى" روح جهان"به 
- اگر هگليست واقعيت را غير خردمند مى. داندمحصول منطقى رشد نيروهای مولد مى

 مفهوم را متكامل كند، گريزد كهی تفكر مىشمارد و برای تغيير آن به حوزه
ماركسيست ـ لنينيست برای دگرگونى اوضاع موجود به سوی تكامل نيروهای مولد 

داری خواهد قدرت سياسى را تصرف و قبضه كند و سرمايهگيرد و يا مىسمت مى
كه به پشتيبانى از جناح به اصطالح پيشرو بورژوازی در دولتى را به راه بيندازد و يا اين

آليستى هگل ی ايدهابراين ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم نيز مانند فلسفهبن. آيدمى
-يافتهی آشتىكند و سوسياليسم را مانند جامعهی تئوری با پراكسيس را قطع مىرابطه

نتيجه در هر دو حالت يک . سازدی هگل تبديل به فرجام انتزاعى زيست بشری مى
ها را در برابر ند تاريخ است كه انسانگرا نسبت به روو مثبت" خرد استعالئى"

گونه كه رفيق ناصر پايدار نيز به جا همانكشند و اينحاكميت طبقاتى به انفعال مى
  ١.شودی بسيار خوب، اما غير عملى مىدرستى مد نظر دارد، سوسياليسم تبديل به ايده

 غيرممكن اش در حال حاضراش دروغ و آلترناتيوپيداست كه هر جريانى كه سوژه
چنين پيداست هم. كند، نيز قالبى استاست، آن نظام سوسياليستى را كه نمايندگى مى

هايى نه تنها يک نقش مؤثر سياسى در تحوالت جاری كشور بازی كه يک چنين جريان
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ی ها منجر به ضعف آگاهى تئوريک و تفرقه در ميان طبقهكنند، بلكه فعاليت آننمى
های متفاوت ا در جنبش كارگری و كمونيستى ايران با طيفالبته م. شودكارگر مى

توان به طور كلى در سه طيف متفاوت متمايز كرد و نقد ها را مىمواجه هستيم كه آن
رفيق ناصر " جنبش لغو كار مزدی"ها را يكى پس از ديگری در كتاب راديكال آن
ها وسياليستى آنوجه مشترک هر سه طيف اين است كه آلترناتيوی س. پايدار يافت

ها در رابطه با قدرت تنها يک ايده، يعنى كامًال قالبى است، در حالى كه وجه تمايز آن
  .شودسياسى و نسبت به نظام جمهوری اسالمى مشخص مى

گيرد كه پالتفرم اولين طيف نيروهای چپ غيركارگری و سنديكاليستى را در بر مى
های خط امامى، مشاوران ای اين طيف، توده.است" نقد اقتصاد سياسى"ها تارنمای آن

های انفعالى از سرمايه، مترجمان رفرميست سياست اقتصادی نظام، مدرسان خوانش
ی متوسط و مشاوران چپ روابط پردازان طبقهتفسيرهای هگلى از ماركسيسم، نظريه

اش سياليستىكه آلترناتيو سواين طيف به غير از اين. گيردالمللى نظام را در بر مىبين
را به شرح قالبى است، بند نافش به جنبش سبز اصالحات وصل است كه ما نقد آن

  :  يابيمرفيق ناصر پايدار مى" جنبش لغو كار مزدی"زير در كتاب 

هر چه طول و عرض حيات سياسى نيروهای چپ غيركارگری يا سنديكاليستى را از »
هر چه گرد و غبار متراكم ادعاها و چپ به راست و از راست به چپ بيشتر بكاويم و 

 واقعى تر از خميرمايههای كمونيسم نمايانه يا كارگر پرستانۀ اينان را عميقجار و جنجال
تر و روايت شان كنار زنيم، به همان اندازه هگليسم را زمختموجوديت اجتماعى

. هيم يافتتر خواتر و ضعيفجا نحيفی طبقاتى را در آنماركسى كمونيسم و مبارزه
كمونيسم اين طيف بطور غالب نه كمونيسم طبقۀ كارگر، نه كمونيسم ماركسى كه 

هگل " تاريخ جهانى"و " روح تاريخ"، يا "ايدۀ مطلق"ای از همان كاريكاتور چپ نمايانه
  ١«.است

های راه كارگری، طيف بعدی از جنبش كارگری و كمونيستى ايران شامل انشعاب
اكثريتى، حزب كمونيست ايران و اتحادهای چپ كارگری و های فدايى غيرسازمان

به " شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست"شود كه تحت نام سوسياليستى مى
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های ظاهری ها بعد از تصفيه حساباغلب اين جريان. اندتازگى به توافق سياسى رسيده
 لنينيسم را دقيقًا ی استالينيستى خود، ديگر ايدئولوژی ماركسيسم ـو سطحى با گذشته

حق "شمارند، تحت گفتمان ها ديكتاتوری پرولتاريا را مردود مىآن. كنندنمايندگى نمى
به دنبال سرنگونى جمهوری اسالمى و تحقق دموكراسى در ايران هستند، " رأی عمومى

هايى نيز به فورم جهانى درخواست تشكيل سنديكای مستقل كارگری را دارند و تمايل
داری نه از موضع انتقاد به حق مالكيت نقد اين طيف به سرمايه. دهندنشان مى

خصوصى، قانون ارزش و بردگى كار مزدی، بلكه معموًال به اشكال نئوليبراليستى، جهانى 
اش اين طيف هم مانند طيف اولى آلترناتيو سوسياليستى. آيدو نامتعارف آن وارد مى

از . كندى نظام جمهوری اسالمى را دنبال مىقالبى است، در حالى كه قاطعانه سرنگون
ها و احزاب اين طيف ادعايى برای قبضه كردن قدرت سياسى را جا كه سازمانآن

ندارند، در نتيجه در جوار حقوق دموكراتيک مردم ايران از آزادی بى قيد و شرط 
 دينى، ها و موقافاتی اموال آنی علنى سران نظام، مصادرهزندانيان سياسى، محاكمه

ی ما نقد فلسفه. كنندها دفاع مىجدايى كامل دين از دولت، حق تعيين سرنوشت ملت
رفيق ناصر " جنبش لغو كار مزدی"سياسى اين طيف را نيز به شرح زير در كتاب 

  : يابيمپايدار مى

اگر سه جزء پيوسته سنديكاليسم، مبارزه برای دموكراسى و جنبش سرنگونى (...) »
داری، ين چپ بگيريم، به راستى بطور بالفعل، در چهارديواری دنيای سرمايهطلبى را از ا

پاسخ ساده است، كمونيسم به مثابۀ يک ايده، به !! ماند؟چه چيز ديگری برايش باقى مى
مثابۀ روح مطلق هستى كه تحقق آن غايت آمال و كمال مقصود چپ است، تنها چيزی 

اش نمايان خواهد ادعاهای سر به فلک كشيدهخواهد بود كه در زير گرد و خاک انبوه 
ايدۀ مطلق و روح تاريخ جهان مجردی كه باور بدان تنها مجوز و مدرک چپ . گرديد

   ١«.برای اثبات كمونيست بودن خويش است

های لنينيست، طيف آخری از جنبش كارگری و كمونيستى ايران شامل جريان
ها نه يک پالتفرم مدون  جرياناين. شودتروتسكيست، مائوئيست و حكمتيست مى

كنند، بيشتر توانند با هم به توافق برسند و اگر هم احيانًا توافقى مىدارند و نه اصوًال مى
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. ديگر را كاله بگذارندی تاكتيكى دارد كه از جريان ديگر يارگيری كنند و سر يکجنبه
 مانعى در برابر ها اصوًالبه اين دليل كه ساختار متمركز حزبى و ادعای رهبری آن

توانند توليد كنند، تفرقه ها تنها چيزی كه مىاين جريان. سازدهای سياسى مىائتالف
شود، به همان اندازه امكان تر مىخراششان برای اتحاد گوشاست و هر چه فرياد

ی جنبش ی واقعى بازيگران اين طيف مصادرهانگيزه. تر استشان محتملانشعاب ميان
ها ی اقتصاد سياسى آنتئوری انقالب و برنامه. رای تحقق اهداف حزبى استكارگری ب

ی از تجربيات انقالب اكتبر و يا انقالب چين كپى شده و به همين داليل نيز فلسفه
ی طبقاتى و جنبش كارگری در ايران به كلى جامعه" حركت واقعى"ها با سياسى آن
دهى تواند خود را سازماننبش كارگری نمىها، جبنا به تصور اين جريان. بيگانه است

ی كند و لذا اين كارگران پيشرو و فعاالن حزب به اصطالح پيشتاز هستند كه طبقه
ياد منصور حكمت ياد توان از سخنان زندهبرای نمونه مى. كنندكارگر را متشكل مى

كه اينشمرد، بدون ی كارگران ايران را عضو حزب كمونيست كارگری مىكرد كه همه
ی كارگر را بدهكار خود به بيان ديگر، احزاب لنينيستى طبقه. حق عضويت داده باشند

های انفعالى تروتسكيست است كه به ی بعدی ادعای كذب گرايشنمونه. شمارندمى
  .اندهای مخفى كارگری را تشكيل دادهاصطالح در ايران كميته

تمايل به انترناسيوناليسم و مبارزه ضد البته ما در اين طيف سوم با درجات متفاوت از 
آن بخش از احزاب كمونيست كارگری كه خودشان را . شويمامپرياليستى نيز مواجه مى

: داری مانندهای جنايتكار سرمايهكنند، انگاری كه با دولتبه اصطالح مدرن معرفى مى
سناريو "ه تئوری طلب مشكلى ندارد، زيرا با استناد بآمريكا و اسرائيل و عوامل سلطنت

در برابر بخش ديگر كه .  منصور حكمت با اسالم سياسى در نبرد است" سياه و سفيد
گيرد، چنان به مبارزات ضد امپرياليستى ها را در بر مىها و مائوئيستتروتسكيست

متوهم است كه پس از بروز هر نزاع سياسى و اقتصادی ميان آمريكا و ايران، مثل 
  . شودری اسالمى مىگذشته هوادار جمهو

ها، اما محصول فعاليت سياسى طيف سوم كامًال مشابه با در نظر داشتن اين تفاوت
ی ضرورت دوران گذار به سوسياليسم، تشكيل به اين صورت كه به بهانه. است

ی قدرت سياسى و تشكيل يک نظام كند، در پى قبضهداری دولتى را تجويز مىسرمايه

 ١٢٢

در حالى كه . خواند سانتراليسم به اصطالح دموكراتيک مىراتک حزبى است كه آن
ی تشكيل ی يک دنيای بهتر، مسئلهبخش كمونيست كارگری با تحقق برنامه

ی تدارک مبارزات ضد داند، بخش تروتسكيست آن انگيزهسوسياليسم را منتفى مى
 سوسياليسم امپرياليستى و به اصطالح تحقق انقالب جهانى را در سر دارد، زيرا تشكيل

بنابراين آلترناتيو سوسياليستى طيف سوم نيز . شمارددر يک كشور را غير ممكن مى
های اين طيف به منتها با اين تفاوت كه جريان. مانند دو طيف قبلى قالبى است

ی جنبش كارگری جهت اصطالح انقالبى در پى سرنگونى جمهوری اسالمى، مصادره
ها را ی سياسى آناند كه ما نقد فلسفهدرت سياسىتحقق اهداف حزبى و قبضه كردن ق

  :   يابيمرفيق ناصر پايدار مى" جنبش لغو كار مزدی"نيز در كتاب 

ی كارگر و جنبش وی يک واقعيت در نگاه هگلى چپ سوسيال رفرميست نيز طبقه»
ی كاپيتاليستى واقعيتى كه زير فشار هستى متناقض جامعه. مادی در حال حركت است

 است يک فرايند طوالنى تغييرات را پشت سر بگذارد و اين تغييرات كمى، قرار
سرانجام بر سر يک تندپيچ خاص و حساس تاريخى به پيدايش وضعيت انقالبى و 

ها و نه همۀ بخشى از سوسيال رفرميست. (...) سپس وقوع انقالب در جامعه منتهى شود
ن عجالتًا در وجود پيشروان معتقد ها بر اين اعتقادند كه جنبش كمونيستى كارگراآن

- خواه و فعال كمونيست حيات مسلكى و سياسى خود را دنبال مىحزبى و عناصر آرمان

اينان نه در حرف اما عمًال اولى را واقعيت معقول و مطلوب جنبش كارگری و . كند
 جاكنند تا ايدۀ مطلق و در ايندانند كه تالش مىدومى را قهرمانان شايستگانى مى

  ١«!!!را در اولى متحقق سازند" كمونيسم"

كند، رفيق ناصر پايدار به درستى هر سه طيف ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كند كه وحدت ارگانيک تئوری با جنبش كارگری و كمونيستى ايران را متهم مى

يالكتيک پراكسيس را كه يكى از وجوه اساسى تمايز ديالكتيک ماترياليستى ماركس از د
چنين ماترياليسم انتزاعى فويرباخ است، گسسته و كمونيسم را به متافيزيكى هگل و هم

اند كه با پراكسيس نبرد طبقاتى به كلى ی خوب خشک خالى تبديل كردهيک ايده
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های  افزون بر اين، انتقاد رفيق ناصر پايدار به تمايل اين احزاب و سازمان١.بيگانه است
سكتاريسم برای وی بديل خاص بورژوازی برای . آيدريسم وارد مىكمونيستى به سكتا

تفرقه در صف جنبش كارگری است، زيرا از يک طرف، خارج از نبرد طبقاتى جاری 
آيد و از طرف ديگر، جنبش كارگری را از مسير چالش با های كارگر به وجود مىتوده

 سياسى سازمان و اهداف یرا تحت اتوريتهكند كه آنداری منحرف مىنظام سرمايه
  ٢.رهبران آن قرار دهد

های متفاوت جنبش كارگری و البته آثار رفيق ناصر پايدار فقط محدود به نقد طيف
ها آلترناتيو لغو كار مزدی را شود، بلكه وی در برابر آنكمونيستى موجود در ايران نمى

ی ون ارزش را يک مسئلهبرای نمونه وی با استناد به ماركس لغو قان. دهدنيز قرار مى
داری شمارد و از اين طريق به سوی قلب نظام سرمايهعاجل جنبش كمونيستى مى

. داری است به بيان ديگر، موضوع نقد وی ماهيت و نه شكل سرمايه٣.گيردنشانه مى
داری وابسته، نئوليبرال، گلوبال، غيرمدرن و يا ی وی اين نيست كه سرمايهمسئله

پيداست كه با ساقت شدن قانون ارزش، محصوالت توليدی و . نامتعارف است
جا شوند و اينفرآوردهای كار اجتماعى ديگر تبديل به ارزش مبادله و سرمايه نمى

از اين . گردداست كه نفس ارزش افزايى ارزش بريده و شكل كااليى توليد دگرگون مى
ماركس " ی گوتانقد برنامه"شود و بنا بر ی داوطلبانه مىپس، كار تبديل به يک مسئله

زمان  وی هم٤.شوندها توزيع مىمحصوالت كار اجتماعى بنا به توان و نياز انسان
-سازمان شورايى و كمونيستى كار و تولد اجتماعى و مدنيت سوسياليستى را مطرح مى

 در حالى كه رفيق ناصر پايدار خواهان برچيده شدن دولت و يا هر نهادی باالی ٥.كند
 تشكيل ديكتاتوری پرولتاريا را برای دوران معاصر غير ضروری و ٦ها است،نسانسر ا

. داندهای رايج را مردود مى وی به همين منوال، انترناسيوناليسم٧.شماردنامناسب مى
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انترناسيوناليسم برای وی اين نيست كه يک سری از فعاالن سياسى يک حزب جهانى 
چنين برای وی هم. به عضويت آن دعوت كنندرا تشكيل دهند و كارگران جهان را 

بحث غيرممكن بودن سوسياليسم در يک كشور، انكار هستى كمونيسم به عنوان يک 
   ١.ی نبرد طبقاتى استجنبش زنده و بالفعل اجتماعى در عرصه

  :   نتيجه

موضوع اين نوشته گفتگويى انتقادی با رفقای جنبش لغو كار مزدی و از جمله قدردانى 
وی نه تنها زير و زبر جنبش . عاليت سياسى و تئوريک رفيق ناصر پايدار استاز ف

ای را نيز به جنبش كمونيستى ايران را تجربه كرده، بلكه آثار بسيار قابل مالحظه
های ناجور از آثار ماركس با وجودی كه استناد وی به ترجمه. كارگری ارائه داده است

شود، اما وی به بهترين وجه ممكنه يالكتيكى مىباعث بدفهمى ماترياليسم تاريخى ـ د
  . كندمضمون تئوری انتقادی و انقالبى ماركس را در آثار خود منعكس مى

شود كه مفاهيم كليدی تئوری های مذكور از اين زاويه مطرح مىمشكل من با ترجمه
 ,Sinnlichkeit: ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مانند

Gegenständlichkeit, Totalität به نادرستى به عينيت، شيئيت و ماديت ترجمه 
به اين . ها حسيت، موضوعيت و كليت استی درست آناند، در حالى كه ترجمهشده

ترتيب، مضمون تئوری انتقادی و انقالبى ماركس تخطئه و ماترياليسم انتزاعى فويرباخ 
تازد، زيرا شدت به فويرباخ مىبه " ايدئولوژی آلمانى"ماركس در . شودجايگزين آن مى

برای وی تاريخ وجود ندارد، زمانى كه ماترياليست است و وقتى كه به تاريخ رجوع 
شويم كه ای مواجه مىجا با همان ماترياليسم مشاهدهما اين. آليست استكند، ايدهمى

ل كند كه محصوحزب توده در پيروی از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم نمايندگى مى
ی زيربنا و سياست رشد سياسى آن حل و فصل تمامى مسائل اجتماعى از طريق توسعه

  .اقتصادی است

تر و مخالفت من با اين ی نقاد روشنای برای خوانندهجا تا اندازهكه مسئله اينبرای اين
زمانى يک . كنمتر شود، به آوردن يک نمونه بسنده مىهای ناجور مستدلترجمه
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ار به نام راكفلر كه مالک يک كنسرن نفتى بود، يكى از ثروتمندترين دشخص سرمايه
محصول كنسرن وی نفت، يعنى عينى، شئ و مادی . رفتاشخاص جهان به شمار مى

اكنون يكى از ثروتمندترين اشخاص دنيا فردی به نام بيل گيتس و مالک هم. بود
كه از طريق مفاهيم اما محصول كنسرن وی نرم افزار است . كنسرن ماكروسفت است

ی درست مفاهيم اما از طريق ترجمه. عينيت، شيئيت و ماديت غيرقابل درک است
به اين معنى كه . شودماركسى به حسيت، موضوعيت و كليت به درستى قابل درک مى
كند، موضوعيت دارد، نرم افزار محسوس است، زيرا روند توليد و دوران را تسريع مى

-پردازد و همرا نيز مىی توليد آنمتقاضى آن است و هزينهيعنى سودمند و جامعه 

شود و كليت محصول كار را به چنين به صورت كار غيرمادی در كار مادی ادغام مى
  .آوردوجود مى

های ناجور با بنا بر تجربيات من بسياری از فعاالن سياسى كه از طريق همين ترجمه
 ما در عصر انفرماتيک و ارتباطات و توليد اند، مدعى هستند كهآثار ماركس آشنا شده

ماركس نيز غير قابل استفاده " نقد اقتصاد سياسى"كنيم و در نتيجه روباتى زندگى مى
ی كارگر ديگر ها مدعى هستند كه در جوامع مدرن اصوًال طبقهبرخى از آن. شده است

م و توليد مادی هم ی خدماتى و مصرفى روبرو هستيوجود ندارد، زيرا ما فعًال با جامعه
های جعلى جا در و دروازه برای تدوين تئوریپيداست كه اين. محصول كار روبات است

  .  شودی متوسط و طبقات نوين و ميانى اجتماعى گشوده مىمانند طبقه

و البته به غير از باقر پرهام، احمد تدين و حسن مرتضوی، محسن حكيمى، حسن آزاد 
 را به شئ و يا برابرايستا ترجمه Gegenstand كليدی شهرام واالمنش هم مفهوم

" سرمايه ـ نقد اقتصاد سياسى"من اين مسئله را در سميناری كه تحت عنوان . اندكرده
 در برلين برگزار كردم، با ايشان ٢٠١٤همراه با دوست عزيزم حسن آزاد در ماه اكتبر 

جور موضوع يک گفتگوی های نای نقد اين ترجمهدر ضمن مسئله. در ميان گذاشتم
های پژوهش جنبش"های جا كه سميناراز آن. اسكايپى ميان من و فريدا آفاری نيز بود

- جا كه معموًال مترجمان با همشوند و از آندر فضای مجازی پخش مى" اجتماعى ايران

كنم كه موضوع نقد من به گوش حسن كنند و تماس دارند، گمان مىديگر همكاری مى
به خصوص به اين دليل كه تازگى شهرام .  شهرام واالمنش نيز رسيده باشدمرتضوی و
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ای با سايت پروبلماتيک مدعى واالمنش با نام كمال خسروی دوباره فعال و در مصاحبه
 سال پيش به صورت شفاهى به شاگردان خود گفته است كه ٣٠ تا ٢٠شده است كه 

واقعًا . معنى موضوع هم استنه فقط به معنى شئ، بلكه به Gegenstand مفهوم 
بوده، مقاله " نقد"ی باعث تأسف و تعجب است، زيرا ايشان آن زمان سردبير نشريه

نوشته و با استفاده از اين مفاهيم ناجور فارسى آثار ماركسيستى و مقاالت فلسفى را مى
ی بسيار مهم را فقط به صورت نيز به زبان فارسى ترجمه كرده است، اما اين مسئله

نامه جهت افزون بر اين، از وی يک واژه. شفاهى با شاگردان خود در ميان گذاشته است
شناسى از زبان آلمانى به زبان فارسى به جا مانده است ی مفاهيم فلسفى و جامعهترجمه

شناسى انتقادی كه به بهترين وجه ممكنه از تسلط ايشان بر زبان آلمانى و دانش جامعه
ای ی اين مصاحبه تا اندازهامى اين وجود من پس از مطالعهبا تم. دهدگزارش مى

خوشبين شدم كه كمال خسروی نيز مانند مترجمان ديگر از خطاهای خود با خبر شده 
در " ی ارزشبازانديشى نظريه"ای را با عنوان كه مقالهها است، تا ايندر پى تصيح آن

 عينيت را به ماترياليسم تاريخى خواندم كه به شرح زير دو" نقد اقتصاد سياسى"سايت 
  :دهدـ ديالكتيكى ماركس نسبت مى

ی مواردی كه تأكيد بر چنين دقتى ضرورت داشته، توجه داشته ماركس نيز در همه »
همهنگام دو چيز است، دو عينيت . است ـ كه بگوييم كاال ارزش مصرفى و ارزش است

ک اجتماعى؛ و آنجا كه كاال ی پراتياست، عينيت مادی شيئى طبيعى و عينيت ويژه
ای مادی ندارد، بلكه مستقيمًا كار معلم و پرستار و هنرمند است، اين دو عينيت، پيكره

ی پراتيک اجتماعى اند؛ يكى عينيت فعاليت بالواسطه مفيد هردو از جنس عينيت ويژه
     ١«.و ديگری عينيت متبلور ارزش

. ی ناب مواجه هستيمجا با مغلطه، ما اينكندی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
آيد كه ماركس در چه مواردی ضرورت تمايز بنابراين بالفاصله پرسش به وجود مى

را مطرح كرده است؟ اما كمال را ديده، به آن توجه داشته و آن" دو عينيت"اين 
-مىكار را ضروری دهد و نه اينخسروی در اين مقاله نه به آثار ماركس رفرنس مى

                                                 
جوهر، شكل، مقدار، در : ی ارزش ـ بخش نخست، ارزشيازانديشى نظريه): ١٣٩٦فروردين ( خسروی، كمال  ١

  ١٢ یفحه، ص"نقد اقتصاد سياسى"سايت 
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. را خودش بيابد" دو عينيت"ی اين مقاله بايد رفرنس به نظر وی خواننده. شمارد
پيداست كه جستجو به كلى بيهوده است، زيرا ماركس نه از عينيت، بلكه از حسيت، 

-گويد و حسيت تنها محدود به قوای عينى انسان نمى سخن مىSinnlichkeitيعنى 

جنين فويرباخ بر سر همين مسئله است و همها بحث ماركس هم با ماترياليست. شود
شود و نه پراكسيس، يعنى فعاليت حسى كه از طريق عينيت، تنها شكل ابژه درک مى

آليسم ی فعال به صورت تقابل مجرد ماترياليسم از ايدهبه اين ترتيب، جنبه. انسانى
عنى ها، يشود، در حالى كه جهان واقعى محصول فعاليت آگاه انسانمتكامل مى

به اين ترتيب، ماركس در تز اول فويرباخ منظور خود را با مفاهيم . سوبژكتيو است
sinnlich, gegenständlichكنديافته بيان مى، يعنى حسى و موضوعيت.  

ی نقاد با اين روش ناجور كمال خسروی آشنا شود، تشريح يک كه خوانندهبرای اين
به اين عبارت كه چند تن . دانمضروری مىماجرا از دوران خالفت عبدالمالک اموی را 

از علمای دربار به خود جرئت دادند و به گوش ايشان رساندند كه دستور زبان قرآن 
خليفه با شنيدن اين خبر برآشفته شد و گفت كه قرآن كالم الله است و . غلط است

ه اين روش ك. دستور زبان عربى بايد چنان عوض شود كه قرآن درست به نظر بيايد
به اين صورت كه . كمال خسروی اتخاذ كرده است، همين روش خليفه عبدالمالک است

را به ماترياليسم " دو عينيت"های نادرست خود و ديگران، وی جهت توجيه ترجمه
  . دهدتاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نسبت مى

ن است ای مواجه هستيم، زيرا موضوع بر سر ايجا با مسائل بسيار جدی و پايهما اين
كه با در نظر داشتن انحطاط ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و شكل ايرانى آن به 

اگر قرار است كه تفسرهای . ايسم كدام ماركسيسم بايد جايگزين آن شودصورت توده
ها به وفور مواجه انفعالى هگلى از ماركسيسم جايگزين آن شود، ما هم اكنون با آن

های رگری و كمونيستى نيز ناشى از همين آگاهىوضعيت موجود جنبش كا. هستيم
حال اين خساراتى كه اين دوستان از طريق اين . تئوريک ناجور و غير ماركسى است

سازی نيز برای اند، كافى نيست، فعًال در فكر تاريخهای نادرست به بار آوردهترجمه
فيت تئوريک سر با يک اشرا" نقد اقتصاد سياسى"انگاری كه ما در سايت . خود هستند
در اين ارتباط رفيق ناصر پايدار يک گفتگوی انتقادی با حسن مرتضوی . و كار داريم
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و در تئوری انتقادی " پرولتاريا" نقش مفهوم ـهستى و آگاهى 

  ١انقالبى كارل ماركس

  
ی است كه مسئله" شهر جهانى"داری ايجاد های جهان مدرن سرمايهيكى از پديده

با وجودی كه . كشدی زيست شهری با پراكسيس نبرد طبقاتى را به پيش مىرابطه
شهرهای جهانى تاريخ مختص به خود را دارند و تحت شرايط به خصوص اقليمى و در 

اند، های اقتصادی، ساختار مخصوص خود را پديد آوردهو بحرانپى فازهای شكوفايى 
های ميليونى و از تنوع از جمله بايد از جمعيت. اما يک سری وجوه مشترک نيز دارند

ملى، فرهنگى، نژادی و دينى و تركيب متضاد طبقاتى شهر جهانى ياد كرد كه محصول 
جا و تمركز پرولتاريا در  آنای شدن بازار كار و مهاجرت كارگران خارجى بهمنطقه

 و طبقاتى و سياسى موجود اوضاع يک نگاه اجمالى به شايد. مناطق به خصوص آن است
تر ی نقاد روشناين مقاله را برای خواننده شهر برلين، موضوع نقد جغرافيايى ساختار

   .سازد

خى و در دو قرن اخير زيست شهری در برلين همواره دستخوش تحوالت اقتصادی، تاري
ی از جمله بايد از تسلط بورژوازی بر قوای پراكنده. سياسى به خصوص خود بوده است

های متفاوت انقالبى برای تشكيل روستايى و استقرار قدرت مركزی دولت پروس، اقدام
ی برلين بين قوای های اول و دوم جهانى و شكست فاشيسم، تجزيهسوسياليسم، جنگ

چنين اتحاد تصادی كينزيانيسم و نئوليبراليسم و همهای اقمتفقين، عواقب سياست
ی آلمان ياد كرد كه ساختار برلين و تركيب جمعيتى و طبقاتى شهر را مستقيمًا دوباره

های دولتى مانند، مجلس فدرال، به اين صورت كه در مركز شهر ارگان. اندمتأثر كرده
والد ربى شهر مانند گروينهی غدر منطقه. انددفتر صدراعظم و رئيس جمهور بنا شده

-شوند كه انسان را به ياد زندگى اعيان و اشراف فئودالى مىهای مجللى ديده مىكاخ

                                                 
های پژوهش جنبش" كه از طريق "زيست شهری و نبرد طبقاتى" مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان من  ١

  .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١٥ ژوئن ٢١ در تاريخ" اجتماعى ايران
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دورف، اشتگليتس، ميته و در مناطق جنوبى و غربى شهر مانند سلن. اندازند
بخش . ی متوسط هستنداند كه منسوب به طبقههايى ساخته شدهشارلوتنبورگ خانه

هاين و كوپنيگ مناطق زندگى كارگران رپتو، مارتسان، فريدريشست: شرقى مانند
برگ مملو از ودينگ، نويكلن،كرويتس: شوند و عالوه بر اين، مناطقى مانندمحسوب مى

تا همين چند سال . ی كار و فرودستان جامعه هستندكارگران مهاجر، ارتش ذخيره
 گرم، حمام و توالت شخصى پيش، اكثر واحدهای مسكونى اين مناطق فاقد شوفاژ، آب

آن چيزی كه در اين مناطق قابل مالحظه است، مربوط به حضور مستمر نيروی . بودند
به نظر . شود كه همواره در حال آماده باش هستندپليس و قوای سركوب دولتى مى

های ناگهانى در اين مناطق بسيار حساس است، از رسد كه دولت نسبت به جنبشمى
های دولوكس ياد كرد كه در تقليد از جوانان مهاجر شهر زدن ماشينتشجمله بايد از آ

  .برگ اتفاق افتادی كرويتسپاريس چندين بار در منطقه

برای . با اين موجود زيست شهری در برلين همواره با يک فرهنگ شكيبايى همراه است
شوند كه از ىها و تظاهرات دگرباشان برگزار منمونه هر سال در برلين كارنوال فرهنگ
عالوه بر اين، در اكثر نقاط برلين اماكن . دهندتركيب متنوع فرهنگى شهر گزارش مى

های يهودی و كليساهای مسيحى به كلى در حالى كه از زيناگوگ. دينى وجود دارند
- ها تبديل به اماكن برگزاری مراسم فرهنگى و كنسرتزاديى شده است و اكثر آندين

ی مدنى و های اسالمى با سؤاستفاده از امكانات جامعه، جرياناندهای موسيقى شده
اند و بذر تقديس، سياست دولت سكوالر آلمان به ساخت و ساز مساجد روی آورده

ی اجمالى، شايد يک مقايسه. كارندی دينى و زن ستيزی را در ذهن مسلمانان مىكينه
 ولفگانگ وورايت به دليل در همان زمانى كه. تر سازداين تضاد فرهنگى را عريان

روشدن همجنسگرايى خويش اكثر آرأ انتخاباتى را به دست آورد و به مقام شهرداری 
ی مسلمان خود برلين رسيد، هاتون سوروچو به دليل ترک شوهرش از طرف خانواده

به غير از اين، فضای ظاهرًا غير سياسى شهر است كه . محكوم به مرگ و كشته شد
كنندگان در انتخابات ايالتى در حالى كه هر دفعه از تعداد شركت. كندجلب توجه مى

به مجلس ايالتى " دزدان دريايى"شود، چندی پيش يک حزب جديد به نام كاسته مى
و به همين دليل نيز  آن بود گىبرنامه بى حزب اين خصوصيت. برلين راه يافت

 بايد از احزاب فاشيست نيز  به همين منوال.دادند رأی آن معترضان نظام پارلمانى به
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ی دفاع از فرهنگ اند و به بهانهاكنون آرايش ديگری به خود گرفتهياد كرد كه هم
های داخلى دولت آلمان و تر از گذشته در برابر سياستمسيحى مغرب زمين منسجم

ياد " آلترناتيو برای آلمان"از جمله بايد از حزب . اندمهاجران مسلمان به ميدان آمده
های ايالتى راه يافته و سومين قدرت سياسى در اكنون به تمامى پارلمانرد كه همك

-های سياسى فقط محدود به نزاعالبته كشمكش. شودپارلمان آلمان فدرال محسوب مى

ها و زد و خوردهای خيابانى نيز كشيده های پارلمانى نشده و پيداست كه به تظاهرات
فاشيست، ی مدنى و فعاالن سياسى ضدجامعهجا بايد از مقاومت اين. شودمى

-ها، همايشانترناسيوناليست و كمونيست ياد كرد كه همواره مانع از برگزاری تظاهرات

با توجه به اوضاع سياسى در برلين، . شوندهای فاشيست مىهای جريانها و آكسيون
البته در . ای به خود گرفته استجنبش كارگری و كمونيستى يک نقش كامًال حاشيه

اوايل هر سال تظاهرات يادبود ترور روزا لوكزامبورگ و كارل ليبكنشت در برلين 
كنندگان اين اكثر شركت. كنند هزار نفر در آن شركت مى٣شود كه حدود برگزار مى

های متفاوت ماركسيست ـ لنينيست، مائوئيست، مراسم فعاالن سياسى چپ از سازمان
متفاوت و فعاالن سياسى منفرد هستند كه بى اعتنا به های ملى تروتسكيست با هويت

  . كنندديگر در اين تظاهرات شركت مىيک

ی پرولتاريا ی خودكردهشوند كه تفرقهاين مقاله نيز مربوط به مسائلى مى هایپرسش
ی مادی زيست شهرهای به اين صورت كه با در نظر داشتن زمينه. آورندرا پديد مى

كه گونى اساسى در ساختار طبقاتى شهری پديد آمده است و يا اينجهانى، آيا يک دگر
ی تفرقه و پراكندگى نيروهای چپ و انفعال پرولتاريا را بايد در جای داليل مسئله

های ناگهانى شهری كه برای نمونه از طريق مهاجران ديگری جستجو كرد؟ آيا جنبش
ى در شهرهای فرگوسن و پوستان آمريكايجوان فرانسوی در پاريس و توسط سياه

ها و  درصدی٩٩هايى مانند فوروم جهانى و چنين جنبشبالتيمور پديد آمدند و هم
جنبش اشغال با رجوع به نقد اقتصاد سياسى و مفاهيم انتقادی و انقالبى ماركس قابل 

آيند و چرا يک ها پديد مىدرک و بررسى هستند؟ تحت كدام شرايط اين جنبش
  گيرند؟  و ناگهانى به صورت رخداد به خود مىتظاهر غير طبقاتى

 ١٣٤

آشنا " پرولتاريا"ها ضروری است كه با مضمون مفهوم دادن به اين پرسشبرای پاسخ
به اين دليل كه پرولتاريا از يک طرف، بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ . شد

به شود و از طرف ديگر، آغشته ی خودآگاه محسوب مىديالكتيكى ماركس سوژه
برای نمونه در ميان كارگران . تحريف، ايدئولوژی و تعبيرهای غير ماركسى شده است

-اين. نامندمى" پرولت"سواد را فرهنگ و بىهای زمخت، بىآلمانى رسم است كه انسان

ديكتاتوری "ی بورژوازی را در نظر داشت كه از چنين تبليغات گستردهجا بايد هم
دوران حكومت استالين در : های توتاليتر مانندظامبه صورت تشكيل ن" پرولتاريا

های ضد كنند و استقرار اين نظامشوروی، مائو در چين و پولپوت در كامبوج ياد مى
اين تبليغات . شمارندبشری را محصول تحقق تئوری انتقادی و انقالبى ماركس مى

-يست ديگر نمىهای كموناند كه بخشى از جريانبورژوايى چنان شدتى به خود گرفته

. اصوًال سر و كار داشته باشند" ديكتاتوری پرولتاريا"و " پرولتاريا"خواهند كه با مفاهيم 
برای نمونه ليدر حزب كمونيست كارگری، حميد تقوايى مدعى شده كه حزب وی 

ها است، در حالى كه سازمان كارگران انقالبى ايران ـ راه كارگر  درصدی٩٩متعلق به 
ی سازمانى خود حذف كرده را از برنامه" ديكتاتوری پرولتاريا" مفهوم )هيئت اجرائى(

های متعدد سياسى قرار دارند كه تحت تأثير ايدئولوژی در برابر جريان. است
- كنند و برای پرولتاريا يک رسالت تاريخى قائل مىماركسيسم ـ لنينيسم فعاليت مى

و در يک روند " رياليسم ديالكتيكىمات"شمول انگاری كه تحت تأثير قانون جهان. شوند
ناپذير و ابژكتيو از تاريخ، آنتاگونيسم نيروهای مولد با مناسبات به اصطالح اجتناب

در اين ارتباط تشكيل يک حزب متمركز از . شودتوليد مسبب استقرار سوسياليسم مى
يک نقش اساسى را دارد، زيرا پس از تصرف قدرت سياسى " پيشروان پرولتاريا"
به اين . سازدرا به صورت رهبری حزبى بر جامعه مسلط مى" يكتاتوری پرولتارياد"

فشانى پرولتاريا جهت توليد ی ضدامپرياليستى هموار و با جانترتيب، راه برای مبارزه
از منظر ايدئولوژی ماركسيسم . شودهای آتى بنا مىبيشتر، نظام سوسياليستى برای نسل

ی اقتصادی است و مختص به محصول توسعه" رولتارياپيشروان پ"ـ لنينيسم وجود 
شود كه البته با استناد به يک ديدگاه مكانيكى از های بزرگ و صنايع سنگين مىكارخانه

انگاری كه هر كارگری پس از مدتى اشتغال . گرددی هستى با آگاهى متكامل مىرابطه
-البته اين شيوه. شوديا مىی بزرگ به اجبار كمونيست و پيشرو پرولتاردر يک كارخانه
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-ی تفكر غير ماركسى از طريق هنر به اصطالح رئاليسم سوسياليستى نيز توجيه مى

ها كارگران قوی هيكل در اين ارتباط بايد از پوسترهای رنگى ياد كرد كه بر آن. گردد
داری از اند كه در حال گسستن زنجيرهای نظام سرمايههای گران ترسيم شدهبا پتک
  .كنند هستند و بورژوازی را مجبور به گريز مىجهان

سازی از مفهوم جا با اسطورهكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
البته اين اشكال . و با تصوارت دينى در فعاليت كمونيستى مواجه هستيم" پرولتاريا"

م ـ لنينيسم نيستند و ی ايدئولوژی ماركسيستخيلى و متافيزيكى تنها ساخته و پرداخته
برای نمونه بايد از شخصى به نام هرمن . انددر دوران حيات ماركس نيز رايج بوده

در " تريبون ملت"ی آلمانى زبان به نام كريگه ياد كرد كه سردبير و ناشر يک مجله
يهودی "و " كار خداگوسفند گناه"، "ی زنجيرشدهپرومته"وی پرولتاريا را . آمريكا بود

ی ادغام تصوارت دينى مسيحيان را در جنبش خواند و از اين طريق، انگيزهمى" هآوار
جا كه وی مدعى بود كه پرولتاريا به معنى انسانيت است و از آن. كمونيستى داشت

كه به وجود ناقص ها مسئول ترويج انسانيت هستند، در نتيجه به جای اينكمونيست
 ميالدی يک ١٨٤٦ماركس در سال . ريا شوندخودشان بپردازند، بايستى ناجى پرولتا

مجمع كمونيستى را بر عليه هرمن كريگه تشكيل داد و در يک بيانيه افكار و اهداف 
سپس ماركس و انگلس در . وی را غير كمونيستى و برای جنبش كارگری مضر خواند

 ی مشترک را در نقد افكار دينى هرمن كريگه نوشتند وماه مه همين سال يک مقاله
گری خواندند و او را به شرح ی دينى و هوچىنظريات وی را محصول تفكرات مسخره

  :كندها مىزير متهم كردند كه كمونيسم را تبديل به عشق احمقانه ميان انسان

ها كه به قصد الغا پرولتاريا يک دروغ آگاهانه است كه بنا بر آن كمونيست] اين[»
انسانيت ] در حالى كه(...) [نيت را مد نظر دارند كنند، انگاری كه الغا انساعزيمت مى

" شخص"آور، انسانيت از با اين حقارت وقيحانه و تهوع. (...) تنها ويژگى پرولتاريا است
انسانيت متافيزيكى و حتا يک تخيل دينى ] كريگه[شود، يعنى نزد مجزا و متمايز مى

" ناقص"ن مانند هر دين وار اين دياست كه البته همراه با آن حداكثر خفت برده
يک چنين آموزشى كه لذت چاپلوسى و حقارت خودكرده را . يابدديگری پايان مى

وقت برای مردان پر  دلير مناسب است، اما نه هيچراحبانكند، كامًال برای موعظه مى
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چيزی كه كم دارند، اين است كه اين ]. طبقاتى[انرژی و به خصوص در زمان نبرد 
را اخته كرده و از اين طريق، اعتمادشان را جهت توان " شانجود ناقصو"راحبان دلير 

   ١«!كنندی كافى اثبات مىاندازه] و به[نزد خود ايجاد، " انسانيت"

كند، ماركس در برابر هر جريانى قاطعانه ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
داد و رهايى پرولتاريا مىگرفت كه افكار دينى را به جنبش كمونيستى نسبت موضع مى

-البته ما اين. كردرا مشروط به يک ناجى و يک وجود خارج از خود كارگران مزدی مى

شويم، زيرا همين تمايالت را در جا فقط با نقد تفكرات دينى هرمن كريگه مواجه نمى
از جمله بايد عواقب . كنيمجنبش كارگری و كمونيستى ايران نيز به وفور تجربه مى

-ب ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را در نظر داشت كه بسياری از جوانان آرمانمخر

های به اين ترتيب، بسياری از انسان. گرا را در دوران قيام بهمن متأثر و فعال كرد
از نفوذ " خلق مظلوم"شريف، از خود گذشته و با خلوص نيت تبديل به ناجى 

 به عدالت اسالمى و روحانيت شيعه در اين امپرياليسم در ايران شدند و در كمال توهم
جا با تجربيات تراژيک تاريخى مواجه هستيم كه ما اين. راه جان خود را از دست دادند

ی يک آگاهى كذب بر افكار عمومى فعاالن جنبش كارگری و محصوالت سلطه
جا ديگر موضوع بر سر شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى، اين. كمونيستى كشور اند

ی پرولتاريا نيست، زيرا فعال سياسى ی انقالبى و رهايى خودكردهدآگاهى سوژهخو
داری را ی تحقق استقالل كشور از امپرياليسم و راه رشد به اصطالح غير سرمايهانگيزه

كشد، ارزش توليد شده را از انگاری كه امپرياليسم ثروت ملى را باال مى. در سر دارد
دهد و مانع رشد اقتصادی و تكامل ای متروپل انتقال مىای به كشورهكشورهای حاشيه

شود، در حالى كه بورژوازی ملى زنجير وابستگى را پاره كرده و مستقل صنايع مادر مى
با رشد نيروهای مولد منجر به شكوفايى اقتصادی، استقالل از امپرياليسم و بهبود زندگى 

ترتيب، راه را به سوی تشكيل گردد و به اين نشينان جامعه مىكارگران و حاشيه
محصول اين آگاهى تئوريک كذب پراكسيس سياسى قيام . سازدسوسياليسم هموار مى

بهمن بود كه بسياری از زنان مدرن از حقوق فردی خود صرف نظر كردند و جهت 
همبستگى با جنبش اسالمى به زير حجاب رفتند، در حالى كه بسياری از فعاالن سياسى 
                                                 
١ Marx, Karl / Engels Friedrich (١٩٥٩): Zirkular gegen Kriege, in: MEW Bd. ٤, S. ٣ff., 
Berlin (ost), S. ١٤f. 
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 خود را از دست دادند، تا قدرت سياسى از دست شاه و بختيار در بيايد گرا جانآرمان
  .الله خمينى و وحوش اسالمى قرار بگيردو در دست آيت

های سياسى را غير كمونيستى و متعلق به آن راحبان دلير  نمونه از فعاليتماركس اين
. كنندد را اخته مىنشينان خوخواند كه جهت نجات پرولتاريا، خلق مظلوم و يا حاشيهمى

انگيزد كه گريز است كه فعال سياسى را بر مىجا نقد آن روش جهانمنظور وی اين
ما اوج اين . جهت اثبات وجود انسانيت خويش، خود را از زندگى واقعى محروم سازد

وحدت "و " امت اسالمى"حماقت خودكرده را در شهادت مسلمانان جهت تشكيل 
گريزی دينى يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى جا كه جهانيابيم و از آنمى" كلمه

آورد و از طريق درک و زبان روزمره تمامى ايرانيان را در جامعه را در ايران پديد مى
جا با تصوارت ما اين. شوندكند، در نتيجه فداييان كمونيست نيز دچار آن مىادغام مى

-ن را نسبت به حركت واقعى جامعهی فاضله مواجه هستيم كه انساواهى از يک مدينه

جا كه رهايى انسان و فراروی از آن. كندی طبقاتى بى اعتنا و از آن به كلى مستقل مى
داری محصول نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى است، در نتيجه مثبت از نظام سرمايه

طبيعى و تخيالت انتزاعى خود پيداست كه يک چنين افرادی كه به حقايق ماورای
كنند و نه ف هستند، نه به صورت مؤثر و سازنده در نبرد طبقاتى شركت مىمعطو

  . خورنداصوًال به درد اين كار مى

گذرد، اما متأسفانه هنوز افكار  سال از تجربيات قيام بهمن مى٤٠با وجودی كه حدود 
از . انددينى از ذهنيت فعاالن جنبش كارگری و كمونيستى ايران به كلى زدوده نشده

ی همان مفهوم ياد كرد كه در واقعيت ترجمه" شدگانلگدمال"له بايد از مفهوم جم
های اسالمى است كه دو تن از الله خمينى و جرياندر افكار دينى آيت" مستضعفين"

شناس به وفور از محمدرضا شالگونى و تراب حق: های سرشناس ايرانى مانندكمونيست
ياد كرد كه به كرات " خلق مظلوم" بايد از مفهوم به همين اعتبار. كنندآن استفاده مى

ما به همين منوال با اشكال متنوع از احزاب به . شودبرای مردم فلسطين استفاده مى
ها به عنوان راحبان مواجه هستيم كه انگاری اعضای آن" پيشروان پرولتاريا"اصطالح 

و " خلق مظلوم"، "رياپرولتا"دلير خود را اخته كرده و با توليد شور و شعار ناجى 
های اخروی بخشى از فعاالن البته در جوار اين نوع از فعاليت. هستند" شدگانلگدمال"

 ١٣٨

جنبش كمونيستى به يک خودآگاهى نسبى دست يافته است و از حقوق دموكراتيک و 
كه در مضمون ماركسى آن معطوف به كند، بدون اينمطالبات صنفى كارگران دفاع مى

آيد كه اگر جا بالفاصله پرسش به وجود مىاين. طبقاتى شده باشدپراكسيس نبرد 
ای و محصول تفكرات رايج در جنبش كارگری و كمونيستى ايران ايدئولوژيک، اسطوره

تفكرات دينى، تخيالت متافيزيكى و غير ماركسى اند، پس ماركس چه دركى از مفهوم 
  فهميده است؟داشته و فعاليت كمونيستى را چگونه مى" پرولتاريا"

در تئوری ماترياليسم " پرولتاريا"شود كه مفهوم با استناد به آثار ماركس روشن مى
تاريخى ـ ديالكتيكى وی تركيبى متناقض از هستى و آگاهى كارگران مزدی است كه در 

جا با يک كشمكش ديالكتيكى و يعنى ما اين. رسندپراكسيس نبرد طبقاتى به وحدت مى
به بيان ديگر، . ل عوامل ابژكتيو با عوامل سوبژكتيو روبرو هستيمبا تأثيرات متقاب

ی ذاتى جامعهپرولتاريا در تئوری انتقادی و انقالبى ماركس از بطن تضادهای درون
. آيدی خودآگاه پديد مىبورژوايى و در روند پراكسيس نبرد طبقاتى به صورت سوژه

ها، يعنى عاليت آگاه انسانعوامل ابژكتيو محسوس هستند كه به صورت محصول ف
های اجتماعى عوامل سوبژكتيو شامل ايده. انديافته به وجود آمدهسوبژكتيو و موضوعيت

كنند و در شوند كه اوضاع موجود را توجيه مىدين، فلسفه و ايدئولوژی مى: مانند
ى جا با يک كليت ديالكتيكما اين. آورندچنين پديد مىرا همواكنش بر واقعيت، آن

كه فرجام آن از آورد، البته بدون اينمواجه هستيم كه حركت تاريخ را به وجود مى
ها از شرايط متضاد موجود عزيمت به اين صورت كه انسان. پيش معين شده باشد

كرده و در پراكسيس نبرد طبقاتى و تحت تأثير آگاهى از تضاد روند تاريخ را به وجود 
    ١.آورندمى

روش مدرن توليد "يا است كه به صورت كار مزدی محصول نخست هستى پرولتار
ی را نه در معنى درک روزمره" مدرن"ماركس مفهوم . شودمحسوب مى" داریسرمايه

به اين . كندشناسى آن استفاده مى، بلكه در مضمون جامعه"مد روز"آن به صورت 
-ر نظر مىصورت كه وی انگلستان را به صورت مصداق تجربى نقد اقتصاد سياسى د

                                                 
١ Vgl. Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff., 
Berlin (ost), S. ٨f.  
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ی گيرد و تاريخ فرهنگى آن، يعنى رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را ضميمه
ی دنيوی و جا با يک جامعهما اين. كندتئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود مى

) روبنا(خردگرا مواجه هستيم كه دوران كپرنيكى را به انجام رسانده و اشكال ظاهری 
ی بورژوايى را به ی حقوق طبيعى و واقعيت متضاد جامعه فلسفهخود را با استناد به

طبيعت به به اين ترتيب، انسان از ماورای. آليستى متكامل كرده استصورت ايده
شود و حقيقت را نه با استناد به آثار مقدس دينى، طبيعت و جهان واقعى معطوف مى

- ا يک چنين ادعايى را نزد نظريهم. كندبلكه با استفاده از خرد و علوم انسانى كشف مى

يابيم كه اشكال اقتصادی، فلسفى، سياسى، هنری و ايدئولوژيک پردازان بورژوازی مى
ها يک تمامى آن. اندی حاكم متكامل كردههای طبقهآلی مدرن را به صوت ايدهجامعه
ت ی بورژوايى، زيسی نظر مشترک دارند و مدعى هستند كه با استقرار جامعهنقطه

. بشری يک شكل منطقى و در نتيجه ابدی و بدون آلترناتيو به خود گرفته است
گرايى از روند تاريخ گذاشته شده است، زيرا با اولويت ی مثبتجا نطفهپيداست كه اين

سوژه بر ابژه قدرت ذهنى انسان ظاهرًا به عنوان تنها علت وجود جهان واقعى محسوب 
  .شودمى

روش مدرن توليد "در " مناسبات كار مزدی"كس از مفهوم بنابراين زمانى كه مار
. را مد نظر ندارد" كار"ی شمول از مقولهگويد، يک مفهوم جهانسخن مى" داریسرمايه

ها از بدو پيدايش تا انقراض احتمالى خود مجبور به تبادل نخست به اين دليل كه انسان
-كند، تنها مىها را تضمين مىآنمادی با طبيعت هستند و اين امر ضروری را كه بقای 

نزد ماركس يک شكل " كار"ی به بيان ديگر، مقوله. توانند از طريق كار انجام دهند
از دو جنبه آزاد " داریروش مدرن توليد سرمايه"به اين معنى كه كار در . تاريخى دارد

 آزاد چنيناند و همبه اين صورت كه كارگران از ابزار توليد آزاد شده. شده است
جا يعنى ما اين. خواهند، بفروشندهستند كه نيروی كار خود را به هر كارفرمايى كه مى

نيروی كار در نظام . با نيروی كار به عنوان كاال و يک كاالی به خصوص مواجه هستيم
داری به اين دليل يک كاالی به خصوص است، زيرا مصرف آن منجر به توليد سرمايه

جا ديگر خشونت مانند دوران اين. شودزايى سرمايه مىارزش اضافى و ارزش اف
شود، زيرا نيروهای مولد ظاهرًا آزاد هستند و فئوداليسم به صورت عريان اعمال نمى

پيداست كه ضرورت بازسازی نيروی . كنندتحت زجر بدنى و در زنجير بردگى كار نمى

 ١٤٠

ها تبديل  خود را برای آنكار و آزادی كارگران مزدی از ابزار توليد، فروش نيروی كار
جا با خشونت پوشيده مواجه هستيم كه از طريق پول ما اين. كندبه يک امر اجباری مى

ی مدرن به اين معنى كه هر كسى كه در جامعه. شودبر كارگران مزدی اعمال مى
   ١.داری دسترسى به پول ندارد، حق بقايش مواجه با خطر استسرمايه

شمارد، زيرا به غير از شمول نمىرا جهان" كار"ی ليل مقولهماركس بعدًا به اين د
را از منظر " كار"ی در حالى كه وی همواره مقوله. كنندها نيز كار مىها، حيوانانسان

. دهدشناسى مورد ارزيابى قرار مىرا بنا بر دانش هستىجا آنتاريخى مد نظر دارد، اين
كند كه تبادل مادی با های ديگر مجزا مىبرای وی انسان زمانى خود را از حيوان

طبيعت را نه از طريق يک فعاليت صرف بدنى و غريزی، بلكه با استفاده از آگاهى و 
" كار انسانى"ی ماركس جهت مصداق مقوله. سازداحساس، يعنى سوبژكتيو متحقق مى

وع تأكيد آورد كه بر اين موضهای متفاوت از زندگى پرندگان، زنبور و سمور مىنمونه
- سازی، انبارداری، شكار و صيادی مىها و حشرات نيز كار، يعنى آشيانهكند كه حيوان

كند، از تجربه ريزی مىبه بيان ديگر، انسان روند توليد و نتايج كار خود را برنامه. كنند
 به اين ترتيب، انسان ٢.كندشناسى پيروی مىبرد و از اسلوب زيبايىو دانش سود مى

- كند، به دانش طبيعت پى مىسازد، تقسيم كار و تحقيق مىوليد و ابزار كار مىابزار ت

گيرد و مشخصًا برد، قوانين طبيعى را برای تحقق اهداف و رفع نيازهای خود به كار مى
ها دارای تاريخ فرهنگى هستند و ها بر خالف حيوانبه همين دليل نيز است كه انسان

قدرت بدنى خود توليد كنند، مازاد توليد به وجود بياورند چنين قادراند كه فراتر از هم
  . و بر طبيعت بيرونى مسلط شوند

" دهندهكار شكل"بنابراين اتفاقى نيست زمانى كه ماركس از كار انسانى به صورت 
تمامى عوامل سوبژكتيو، يعنى فرهنگ و هنر و " شكل"راند و از طريق مفهوم سخن مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: 
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ١٩٢ ,٤٧, und 
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ١٨٥٧ – 
٢ ,١٨٥٨. Auflage, Berlin (ost), S. ٢٧١, und  
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt am 
Main, S. ١٨٠ ,٦٨ ,٢٣ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., ١٨٦ 
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لسفى، هنری، سياسى، يعنى تمامى آثار ايدئولوژيک را در چنين تأثيرات دينى، فهم
به اين صورت كه . كندتحليل ماترياليستى و ديالكتيكى خود از روند تاريخ ادغام مى

سازد و نتايج كار خود را دگرگون مى" دهندهكار شكل"را از طريق " مواد مادی"انسان 
ی اين فعاليت آگاهانه و نتيجه. كندتبديل به موضوع و برای جامعه قابل مالحظه مى

اين مفهوم . نامد مىGegenstandرا احساسى انسان آن چيزی است كه ماركس آن
در حالى كه مفهوم . ترجمه شده است" برابرايستا"و يا " شئ"در زبان فارسى به صورت 

-كامًال بى معنى و غير قابل استفاده مى" برابرايستا"به كلى غلط است، مفهوم " شئ"

اين مفهوم در زبان آلمانى نه تنها شامل اشيا مادی، بلكه چيزهای غير مادی نيز . دباش
به اين ترتيب، ماركس از مفاهيم . است" موضوع"ی درست آن شود و ترجمهمى

كند كه در بررسى خود از نتايج كار انسانى  استفاده مى١"يافتهموضوعيت"و " محسوس"
- ی خود سود مىگانهه انسان از قوای حسى پنججا كاز آن. منجر به خلط مطلب نشود

برای . قابل لمس، مشاهده، شنيدن، چشيدن و بوييدن است" موضوع"برد، در نتيجه 
گذارد كه های فلسفى ـ اقتصادی خود بر اين نكته انگشت مىنمونه ماركس در جزوه

رفتار "انسان از طريق قوای حسى خود موضوع را تصاحب و تحت تأثير آن 
  ٢.كنداتخاذ مى" يافتهعيتموضو

جا ی نقاد روشن شود، بايد اينی بيشتری برای خوانندهكه مسئله تا اندازهبرای اين
نخست نتايج مادی نيروی كار . های متنوع از نتايج كار انسانى را در نظر گرفتمقوله

استخراجات معدنى، توليدات . ها را از محصوالت صنايع سنگيناست كه ما آن
ها معموًال از طريق شناسيم كه توليد آنزی و صنعت راه و ساختمان و غيره مىكشاور

جا با نتايج كار ما اين. شودريزی و به صورت كاال به بازار عرضه مىسرمايه برنامه
بعدًا بايد . اندمزدی، يعنى موضوعاتى مواجه هستيم كه مادی، ملموس و قابل مشاهده

 را در نظر داشت كه موضوع جامعه و محسوس هستند، انواع نتايج نيروی كار انسانى

                                                 
١ Sinnlich, gegenständlich 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, 
in: MEGA, Bd. ٣, S. ١١٨, und 
Vgl. Ma’rkus, György (١٩٧٠): Über die theoretischen Ansichten des Jungen Marx, in: 
Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hrsg.), ٢. Auflage, S. 
١٨ff., Frankfurt am Main, S. ٥٩ 
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توان از نقل مكان، آموزش، دانش، سالمتى، برای نمونه مى. اما مادی و ملموس نيستند
به بيان ديگر، رانندگان تاكسى، كاميون، قطار و . تحقيق، تفريح، هنر و امنيت ياد كرد

معلم و استاد دانشگاه .  استها نقل مكانكنند و محصول كار آنخلبان هواپيما كار مى
محقق پزشكى و مهندس صنايع كار . ها آموزش استكنند و محصول كار آنكار مى

-پزشک، پرستار و ماسور كار مى. ها دانش و طراحى استكنند و محصول كار آنمى

كند و محصول كار وی يک هنرمند كار مى. ها سالمتى استكنند و محصول كار آن
چنين مأمور فيلم، تئاتر، نقاشى، موسيقى و دزاين است و هم:  ماننداشكال متنوع زيبا

  .ها امنيت اجتماعى استكنند و محصول كار آنآتش نشانى و پليس راهنمايى كار مى

های اخير از نيروی كار كند، نتايج اين نمونهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
اين نوع از .  جامعه و محسوس هستندمادی و ملموس نيستند، در حالى كه موضوع

ريزی و به صورت كاال به بازار داری برنامهمحصوالت كار يا در شكل توليد سرمايه
ماركس در اين . شودها از طريق جامعه تأمين مىی توليد آنشوند و يا هزينهعرضه مى

 به شرح دهد و مضمون كار مولد راتميز مى" كار ضروری"و " كار مولد"ارتباط ميان 
  : دهدزير توضيح مى

. فروشد، يک كارگر غير مولد استی زن كه با اختيار خود آواز اش را مىيک خواننده»
ی زن اگر از طريق يک مؤسسه استخدام شود كه وی را به خوانندگى اما همين خواننده

   ١«.كنددارد كه پول در بياورد، يک كارگر مولد است، زيرا وی سرمايه توليد مىوا مى

بنابراين برای ماركس اصوًال تعيين كننده نيست كه محصول كار مادی، ملموس و قابل 
شود كه از منظر قانون ارزش تنها آن نوع از كار مولد محسوب مى. مشاهده باشد

كار مزدی مواجه هستيم جا با نيروی ما اين. كندارزش اضافى، يعنى سرمايه توليد مى
 ماركس در جوار كار ٢.شوداستثمار مى" دارید سرمايهروش مدرن تولي"كه در روند 

كند كه تقسيم كار اجتماعى و آن نوع از نيز استفاده مى" كار ضروری"مولد از مفهوم 

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Theorien über Mehrwert – Vierter Band des „Kapitals“, Erster Teil, 
in: MEW, Bd. ٢٦/١, (Berlin (ost), S. ٣٧٧ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ١٩٢ ,٥٣٢f., ١٩٦f. 
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توليداتى كه برای بازسازی جامعه و ارزش افزايى سرمايه خدمات ضروری را عرضه 
  :كنند، به شرح زير در نظر بگيردمى

تمامى شرايط كلى و اشتراكى . كه مولد بوده باشدشد، بدون اينتواند ضروری باكار 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، محصول كار بايد محسوس و موضوعيتی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

ريزی، از طريق نيروی اين نوع از توليدات اجتماعى يا توسط سرمايه برنامه. يافته باشد
ی توليد شوند و يا جامعه هزينه مىكار مزدی توليد و به صورت كاال به بازار عرضه

به اين صورت كه خدمات اجتماعى از طريق نيروی كار . گيردها را به عهده مىآن
جا كار مولد و كار ضروری الزم و اين. گيرندمزدی توليد و در اختيار عموم قرار مى

ی هديگر هستند، زيرا توليد محصوالت مادی، ملموس و قابل مشاهدملزوم و مكمل هم
نيروی كار اصوًال بدون نقل مكان، آموزش، دانش، سالمتى، تحقيق، تفريح، هنر و امنيت 

زمان كار "و " كارگر كلى"لذا اتفاقى نيست كه ماركس از مفاهيم . غير قابل تصور است
گويد كه نتايج تقسيم كار اجتماعى را در قانون ارزش ادغام  سخن مى٢"اجتماعًا الزم

  .كند

دهد، در ها تقليل نمىكس محصول كار را به ماديت، شئيت و عينيت آنبنابراين مار
حالى كه وی بنا بر قانون ارزش و با در نظر داشتن حسيت، موضوعيت و كليت 

جا  اين٣.كندرا متكامل مى" كار"ی محصوالت نيروی كار انسانى، اشكال متنوع از مقوله
امعه به آن نياز دارد، ضرورت موضوعيت محصول نيروی كار به اين معنى است كه ج

زمان كليت از اين واقعيت هم. كندرا تحمل مىی توليد آنرا احساس و هزينهآن
دهد كه محصول ابژكتيو نيروی كار، سوبژكتيو، يعنى محصول فعاليت گزارش مى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٤٣٢ 
٢ Gesamtarbeiter, gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit 

ا رفقای جنبش لغو كار كار مولد و حاكميت اجتماعى ـ گفتكويى انتقادی ب): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣
  مزدی، در آرمان و انديشه، جلد چهاردهم
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ی عظيم جا با يک مجموعهما تا اين. ی انسانى و از روند توليد پديد آمده استآگاهانه
ارگران مزدی مواجه هستيم كه از طريق نيروی كار خود تبادل مادی جامعه با از ك

. دارندكنند و ارگانيسم زيست شهر جهانى را زنده نگاه مىطبيعت بيرونى را تضمين مى
كند، انسان از به شرح زير تأكيد مى" سرمايه"گونه كه ماركس در كتاب اما همان

  :سازده طبيعت خود را نيز دگرگون مىطريق كار نه تنها طبيعت بيرونى، بلك

دهد، را تغيير مىگذارد و آنبر طبيعت خارج از خويش تأثير مى(...) هم اين كه وی »
 ١«.دهدهم زمان طبيعت خود را نيز تغيير مى

گونه كه جهان ابژكتيو موجود مانند جهان قرن گذشته نيست، به همين بنابراين همان
به اين . های گذشته به كلى تفاوت دارندهای نسل با انسانهای كنونىمنوال نيز انسان

كنند و ها در روند تاريخ نيازهای مادی و معنوی نوينى را احساس مىصورت كه انسان
جا مسئله فقط محدود به احساس رفاه، اين. سازندروش زندگى خود را دگرگون مى

های های انسان بيماریشود، زيرا تمايالت جنسى و حتاآزادی و تساوی حقوقى نمى
بنابراين اتفاقى نيست كه ماركس برای . های گذشته به كلى تفاوت دارندكنونى با نسل

تشريح و ادغام تحوالت ابژكتيو و سوبژكتيو در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 
ان و جا با كار، رفتار، انسان، جهما اين. كنداستفاده مى" يافتهموضوعيت"خود از صفت 

ها، يعنى ی انسانيافته مواجه هستيم كه محصول فعاليت آگاهانهطبيعت موضوعيت
ی بورژوايى، دولت، جامعه(ی تحليل ماركس بنابراين ابژه. هستند" دهندهكار شكل"

يافته، يعنى سوبژكتيو است و از اين بابت، تاريخ و موضوعيت...) اقتصاد، سياست، حق و 
كليت "به اين ترتيب، وی به مفهوم .  همراه داردفرهنگ مخصوص خود را به

دهد و جا كه ديالكتيک از موجوديت تضاد گزارش مىيابد و از آندست مى" ديالكتيكى
ی طبقاتى نيز در جامعه" حركت واقعى"ی است، در نتيجه نطفه" نفى آگاهانه"به معنى 

  .گذاشته شده است

را دشمنانه در كند و يا آن متكامل مىپيداست كسى كه ماترياليسم را به صورت مجرد
مدعى شناخت " ی حسىمشاهده"سازد و سپس از طريق آليسم مستقر مىبرابر ايده

ما اين نوع از . شود، در واقعيت مستقل از ماهيت و مبهوت به شكل ابژه شده استمى
                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ١٨٥  
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ى در شناسيم كه منطق ديالكتيكی ماترياليستى فويرباخ مىشناسى را از فلسفهشناخت
- آليستى هگل را يک روش نوين جهت تكامل يک دين اين جهانى مىی ايدهفلسفه

به اين ترتيب، وی دين را به صورت فعاليت ناب ذهنى انسان در . كندشمارد و نفى مى
به بيان ديگر، فويرباخ احساس را . گيرد كه انگاری فاقد تاريخ فرهنگى استنظر مى

- مى" ی حسىمشاهده"را شناسى آنو روش شناختكند ی شناخت مىتبديل به ابژه

ی شناسا از پراكسيس كه ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، جا استقالل سوژهاين. خواند
  :يابيمرا به شرح زير در تز اول فويرباخ ماركس مىريزی شده كه ما نقد آنبرنامه

اين است كه ) ى آنچنين نوع فويرباخو هم(ايراد اصلى تمامى ماترياليسم كنونى »
غير ] يعنى[شود،  درک مىشكل ابژه يا مشاهدهموضوع، واقعيت، حسيت تنها تحت 

ی از اين رو، جنبه. پراكسيس] يعنى[فعاليت حسى انسانى اما نه به صورت . سوبژكتيو
آليسم كه طبعًا فعاليت واقعى و احساسى را به  را در تقابل مجرد ماترياليسم از ايدهفعال

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

تنها رفتار " ماهيت مسيحيت] "كتاب[بنابراين وی در . كنديافته درک نمىموضوعيت
گيرد، در حالى كه پراكسيس فقط در  نظر مىتئوريک را به صورت ناب انسانى در

از اين رو، وی معنى . گرددوارش درک و متمركز مىشكل ظاهری كثيف و يهودی
 ١«.فهمدرا نمى" عملى و انتقادی"، "انقالبى"فعاليت 

حسى و "كند، ماركس از طريق مفاهيم ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شود كه محصول فعاليت مى" كليت ديالكتيكى" يک موفق به درک" يافتهموضوعيت

جا نتايج نيروی كار فقط مادی، اين. است" دهندهكار شكل"ها، يعنى ی انسانآگاهانه
و " موضوعيت"، "حسيت"ملموس و عينى نيستند، زيرا ماركس از طريق مفاهيم 

ى ـ تمامى محصوالت نيروی كار انسانى را در تئوری ماترياليسم تاريخ" كليت"
  . كندديالكتيكى خود ادغام مى

جا با اشكال متنوع محصوالت نيروی كار انسانى مواجه هستيم كه زيست بشری ما اين
حال با . آورندی بشری را به حركت در مىسازند و كليت ارگانيسم جامعهممكن مى
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-يک نگاه اجمالى به توليدات مادی و خدماتى در يک شهر جهانى بالفاصله روشن مى

ی ها از طريق فروش نيروی كار خود در جامعهی انسانود كه اكثر قابل مالحظهش
اما . سازدها را مىاند و كار مزدی هستى اجتماعى آنداری ادغام شدهمدرن سرمايه

ها در مضمون ماركسى آن تبديل به طرح اين مسئله به اين معنى نيست كه آن
ها هستى مادی خود را به اين دليل كه آن. دانی خودآگاه شده، يعنى سوژه"پرولتاريا"

- دين، فلسفه و ايدئولوژی تجربه مى: ی بورژوايى مانندتحت تأثير اشكال ظاهری جامعه

جا اين. اندداری ادغام شدهی مدرن سرمايهكنند و از طريق كار ازخودبيگانه در جامعه
ا وجودی كه ی بورژوايى مستقر شده و بفرد به صورت مجرد در برابر جامعه

محصوالت نيروی كار نتايج تقسيم كار اجتماعى هستند، اما ابزار توليد و ثروت جامعه 
به بيان ديگر، نيروهای مولد قادر نيستند كه . اندشكل مالكيت خصوصى به خود گرفته

-كار شكل"تحت شرايط موجود آن جهان، طبيعت و ثروت را كه خودشان از طريق 

" يافتهكار موضوعيت" به صورت محصول فعاليت خود، يعنى اند،پديد آورده" دهنده
روش توليد "كند كه بنابراين ماركس بر اين نكته تأكيد مى. درک و تصاحب كنند

به اين . كندبر نيروهای مولد يک طبيعت غير انسانى را تحميل مى" داریمدرن سرمايه
ها را شان توخالى و آنصورت كه كار ازخودبيگانه كارگران مزدی را از وجود انسانى

جا نقد همان منظور وی اين. كندسلب استقالل، آزادی، اراده، خرد و موضوعيت مى
خشونت پوشيده است كه با وساطت پول و به صورت اجبار بردگى كار مزدی بر 

های فلسفى ـ بنابراين اتفاقى نيست كه ماركس در جزوه. شودها تحميل مىانسان
به اين . گيردرا به باد انتقاد مى" ازخودبيگانى"ی ا نقد دين مقولهاقتصادی خود موازی ب

صورت كه هر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز كند، به همان اندازه نيز كمتر از 
برد، در حالى كه هر چه انسان بيشتر به روند توليد معطوف و در وجود خود بهره مى

برد و به همان اندازه نيز  وجود خود بهره مىآن ادغام شود، به همان اندازه نيز كمتر از
  . شودتر مىبيشتر ازخودبيگانه

پيداست كه نيروهای مولد تحت شرايط كار ازخودبيگانه اصوًال قادر به تشخيص نيستند 
كه محصوالت مادی و خدماتى از طريق ابتكار، تردستى و خالقيت خودشان پديد آمده 

ها تحت تأثير محصوالت نيروی كار در حالى كه آناند، و تبديل به موضوع جامعه شده
به اين . شوندسلب موضوعيت مى) كار مرده(خود، يعنى از طريق سرمايه و ابزار توليد 
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- ترتيب، نتايج كار اجتماعى كارگران مزدی مصادره و به شكل مالكيت خصوصى در مى

ه موجوديت و تدام ی بورژوايى جهت توجيشوند كه جامعهها اسير اشكالى مىآيد و آن
از اين اشكال كذب " فراروی مثبت"جا از مفهوم ماركس اين. خويش پديد آورده است

را نه در " مثبت"وی مفهوم . راند كه به معنى يک حركت ديالكتيكى استسخن مى
جا كه در دوران از آن. كندشناسى آن استفاده مىمعنى رياضى، بلكه در معنى جامعه

جا شده است، در نتيجه منظور ماركس اينز خرد، مثبت ارزيابى مىروشنگری استفاده ا
 از زبان Aufhebungی مفهوم ترجمه" فراروی"مفهوم . است" فراروی خردمندانه"

ترجمه شده است، در حالى " براندازی"آلمانى است كه به نادرستى در زبان فارسى به 
البته هگل نيز از .  استAbschaffungدر زبان آلمانى به معنى " براندازی"كه مفهوم 

آليستى وی به معنى عبور، حفاظت ی ايدهكند كه در فلسفهاستفاده مى" فراروی"مفهوم 
ی تفكر جا منظور وی عبور از درک روزمره، حفاظت از ابعاد سازندهاين. و ارتقاء است

ئوری است، در حالى كه حركت ديالكتيكى در ت" خرد"و ارتقاء تفكر به مفهوم ) عرف(
ی انتقادی و انقالبى ماركس به معنى عبور از قلمرو ضرورت، حفاظت از ابعاد سازنده

و ارتقاء به قلمرو آزادی است كه ما ) صنعت، تمدن، همبستگى(ی بشری جامعه
  : يابيمهای فلسفى ـ اقتصادی وی مىرا به شرح زير در جزوهمضمون آن

های به خصوص توليد  و غيره تنها روشدين، خانواده، دولت، حق، اخالق، علم، هنر»
، به مالكيت خصوصىبنابراين فراروی مثبت . هستند و تحت قوانين كلى آن قرار دارند

، يعنى فراروی مثبت از تمامى انواع ازخودبيگانگى و در زيست انسانىعنوان تصاحب 
اش اعى، يعنى اجتماشانسانىنتيجه بازگشت از دين، خانواده، دولت و غيره به هستى 

    ١«.است

كند، موجوديت مالكيت خصوصى مانع از آن ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی شود كه پرولتاريا زيست واقعى انسانى و اجتماعى خويش را تصاحب كند و جامعهمى

با وجودی كه ماركس در اين دوران هنوز قانون . بشری به يک تعيين منطقى برسد
و تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را به كمال نرسانده ارزش را كشف نكرده 

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch … ebd., S. ١١٥, und 
Vgl. Ma’rkus, György (١٩٧٠): Über die theoretischen … ebd., ٥٦ 
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-ی متضاد بورژوايى را مىبود، اما به خوبى نقش مخرب مالكيت خصوصى در جامعه

يابيم كه ماركس مى" سرمايه"چنين در كتاب را هم" فراروی مثبت"ما مفهوم . شناخت
كه پرولتاريا از ه اين صورت ب. داری استيک دوران گذار از نظام سرمايهبه معنى 

مالكيت خصوصى را لغو كرده و مالكيت انفرادی كارگران را به صورت " نفى نفى"طريق 
از . شوددار خود مىسرمايه و در واقعيت تبديل به ١كندمالكيت اجتماعى تصاحب مى

اين پس، قانون ارزش، روش توليد كااليى و شكل كااليى نيروی كار، يعنى سيستم كار 
همكاری متحد، آزاد "ی گردند، مديريت توليد و توزيع به عهدهزدی بالفاصله لغو مىم

شود كه البته نه در رقابت، بلكه به صورت همكاری گذاشته مى" ی كارگرانو داوطلبانه
پيداست كه شرط  ٢.يابدها و تأسيسات خدمات اجتماعى سازمان مىمشترک كارخانه

 به سوی اوضاع مطلوب همان آگاهى، دانش، آموزش، از اوضاع موجود" فراروی مثبت"
ذاتى، يعنى از هستى هنر و رفتار انتقادی و همبستگى اجتماعى است كه از تضاد درون

كند و به صوری آلترناتيو در برابر داری رشد مىمادی نيروهای مولد در نظام سرمايه
به اين ترتيب، . گرددی بورژوايى مستقر مىاشكال كذب دين، خانواده، دولت و جامعه

گيرد و با فراروی از كار ازخودبيگانه معيار توفيق در كار يک شكل اجتماعى به خود مى
روند توليد، پاسخ به مايحتاج جامعه و معيار توفيق اقتصادی، زمان كار مشخص 

چنين پيداست كه در يک چنين نظمى هر كسى بنا به توان و  هم٣.شودمحسوب مى
نزد " فراروی مثبت"ی فعال سوژه. كندت كار اجتماعى استفاده مىنيازش از محصوال

رسد و نفى نفى ماركس پرولتاريا است كه در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مى
پژمرده و عبور از قلمرو ضرورت به قلمرو تحت اين شرايط دولت . سازدرا متحقق مى

بقات اجتماعى مصادف با اضمحالل فراروی از طبه بيان ديگر، . گرددآزادی ممكن مى
به اين ترتيب، ابعاد سازنده و خردمند تمدن . دولت و ساختار حاكميت طبقاتى است

مانند، در حالى كه هستند، پا بر جا مى" دهندهكار شكل"بشری كه محصول همان 
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پرولتاريا در يک حركت واقعى كه ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، هستى انسانى و 
  .كندعى خود را تصاحب مىاجتما

ديگر ی بورژوايى را در برابر يکبه بيان ديگر، ماركس نه جوانب مثبت و منفى جامعه
داری را دهد و نه در خواست اصالح جوانب منفى روش توليد مدرن سرمايهقرار مى

يابيم كه تشكيل دولت مدرن را به ما اين نوع از تفكر انتقادی را نزد هگل مى. دارد
فهمد و به صورت مى" تكامل آگاهى انسان از آزادی"ی معين از ت يک درجهصور

 در برابر ماركس ١.كندتأييد كننده جوانب مثبت دولت را برجسته و توجيه مى
ديگر ی بورژوايى را الزم، ملزوم و مكمل همی جوانب منفى و مثبت جامعهمجموعه

كرده يال دموكراسى را تأييد مىبنابراين ماركس نه سياست اصالحات سوس. شماردمى
داری دولتى و ضد بشری مانند دوران حاكميت و نه در پى تشكيل يک نظام سرمايه

خواند كه مى" جالد"در حالى كه وی روش نقد خود را . استالين در شوروی بوده است
ی انتقادی و انقالبى وی از طريق يک امر ضمنى زند، انديشهگردن دوران گذشته مى

كنند، لغو شود كه تمامى مناسباتى كه انسان را تحقير، پست و منزوی مىت مىهداي
  . كند

ی ذاتى جامعهبه بيان ديگر، استقرار و تكامل يک نظم نوين از بطن تضادهای درون
داری كه ماهيتًا انتقادی و انقالبى در نظام سرمايه" حركت واقعى"بورژوايى و از همين 

-به صورت خود به خودی و اجتناب" فراروی مثبت" بر اين، افزون. آيداست، پديد مى

گرايى احمقانه يعنى ما نزد ماركس با دترمينيسم و مثبت. گرددناپذير متحقق نمى
ی نبرد طبقاتى ی سياسى وی نتيجهدر انديشه" فراروی مثبت"مواجه نيستيم، زيرا 

رولتاريا را به صورت پيوندد و پاست كه در پراكسيس، يعنى در واقعيت به وقوع مى
به بيان ديگر، واقعيت برای ماركس به معنى كمال . آوردی خودآگاه پديد مىسوژه

دانش بشری نيست كه آيا انسان به تمامى مسائل جهان موجود احاطه پيدا كرده است، 
يا نه، آيا انسان تمامى اسرار كيهانى، رياضى، شيمى، فيزيک، پزشكى و غيره را كشف 

                                                 
، در زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١
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- برای ماركس واقعيت آن چيزی است كه در پراكسيس به وقوع مى. يا نهكرده است، 

  :دهدرا به شرح زير در تز هشتم فويرباخ توضيح مىپيوندد كه آن

تمامى اسراری كه تئوری را به رازآفرينى بر . تمامى زيست اجتماعى ماهيتًا عملى است»
-درک اين پراكسيس مىانگيزند، راه حل منطقى خود را در پراكسيس انسانى و در مى

  ١«.يابند

های جوان و در دوران ی هگلىرا بعد از عبور از فلسفه" پراكسيس"ماركس مفهوم 
پيشگفتار ـ نقد "را در اقامتش در شهر كريتنسناخ متكامل كرد كه ما مضمون آن

جا در برابر دو جريان متفاوت به اين صورت كه وی اين. بيابيممى" ی حق هگلفلسفه
به نظر وی . نامدمى" حزب سياسى پراكسيس"ماركس جريان اول را . گيردىموضع م

كند كه بى معنى و فاقد مفاهيم اين جريان از يک پراكسيس ناآگاه و كور پيروی مى
. ی بورژوايى در آلمان استمناسب برای درک سياست معاصر دولت مدرن و جامعه

آليستى را دارد، اما خطای آن نه هی ايددر حالى كه اين جريان درخواست نفى فلسفه
-بنابراين با وجود محدوديت نظری نه مى. نفى فلسفه، بلكه توقف نزد اين مطالبه است

ماركس در انتقاد به . تواند كه با فلسفه به صورت مصمم قطع رابطه كندخواهد و نه مى
  :گويدها مىبه آن"  حزب سياسى پراكسيس"پردازان نظريه

   ٢«.را متحقق سازيدكه آنتوانيد از فلسفه فرا رويد، بدون اينشما نمى»

- آليستى آلمانى را ناقص مىی ايدهبه بيان ديگر، ماركس يک مخالفت ضمنى با فلسفه

ی بورژوايى خواند، زيرا وی ترويج يک پراكسيس آگاه را برای دگرگونى انقالبى جامعه
آليستى ی ايدهال استعالئى كه فلسفهبنابران خرد بايد از آن اشك. شماردضروری مى

  . هگل پديد آورده است، منزه و معطوف به جهانى واقعى شود و متحقق گردد

نامد كه منظورش در واقعيت همان مى" حزب سياسى تئوريک"جريان دوم را ماركس 
ی خود مواجه جا با انتقاد ماركس به روش فلسفى گذشتهما اين. های جوان هستندهگلى

با وجودی كه ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود معطوف به ماترياليسم بود، . يمشومى
                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen … ebd., S. ٧ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 
MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost), S. ٣٨٤ 
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كرد و واقعيت های جوان از اولويت سوژه بر ابژه عزيمت مىی هگلىاما در تداوم فلسفه
ماركس فعاليت اين جريان را محدود به يک . سنجيدبه خصوص را نسبت به ايده مى

به اين معنى كه اين . شماردمومى مردم آلمان مىكشمكش انتقادی و فلسفى با افكار ع
-خواند و خيال مىهای سنتى و دينى دولت مىجريان مناسبات موجود را محصول ايده

كند كه از طريق نقد دين و تفكر فلسفى قادر است كه دولت را به سوی خردمندی 
بل خود افزايد كه اين جريان به طرف متقاچنين به نقد خود مىماركس هم. براند

گونه انتقادی را به روش فعاليت خود وارد كند، در حالى كه هيچانتقادی برخورد مى
كند از نقد صرف فلسفى عزيمت مى" حزب سياسى تئوريک"به اين معنى كه . آوردنمى

جا كه با پراكسيس به كلى بيگانه است، در نتيجه يا نزد نتايج فلسفى خويش و از آن
 مطالباتى ندارد و يا مطالبات خود را از جای ديگری مانند وقايع شود و اصوًالمتوقف مى

ها را به صورت نتايج فلسفى خود گيرد و بعدًا آنتاريخى فرانسه و انگلستان وام مى
  :گويدمى" حزب سياسى تئوريک"ماركس در انتقاد به . كنداعالم مى

   ١«.كه از آن فراروی كندتواند متحقق سازد، بدون اينآن معتقد بود كه فلسفه را مى» 

آيد كه های جوان از اين زاويه وارد مىی هگلىبه بيان ديگر، انتقاد ماركس به فلسفه
ها اصوًال قادر نيستند كه نقد فلسفى ذاتى نيست و از اين بابت، آنها درونروش نقد آن

اين به . گرا جهت ترويج يک پراكسيس آگاه ارتقاء دهندخود را به يک تئوری عمل
ی تئوری با كند كه هر كدام به شكلى رابطهترتيب، ماركس هر دو جريان را متهم مى

" حزب سياسى پراكسيس"به اين صورت كه نه پراكسيس . اندپراكسيس را قطع كرده
محصول اين خطاهای . گرا استعمل" حزب سياسى تئوريک"آگاهانه و نه تئوری 

ا از يک سو، نسبت به حركت واقعى فلسفى ضعف تئوريک است كه هر دو جريان ر
ها را جهت دخل و تصرف در سازد و از سوی ديگر، آنی بورژوايى بى اعتنا مىجامعه

  .  كندپراكسيس و دگرگونى اوضاع موجود به اوضاع مطلوب عقيم مى

يابد كه ماركس راه حل ضعف تئوريک موجود را در ديالكتيک تئوری با پراكسيس مى
به اين صورت كه روش نقد ماركس از . شودذاتى وساطت مىد درونالبته از طريق نق

                                                 
١ ebd. 
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 و ١اند، حقير و منزوی كردهكند كه انسان را بنده، پستهمان مناسباتى عزيمت مى
. گيردی بورژوايى را در نظر مىسپس كامًال راديكال و مانند جالد قاطعانه كليت جامعه

ه نقد بايد دلير باشد و نبايد از نتايج خود و كند كبنابراين ماركس بر اين نكته تأكيد مى
های جوان ی هگلىخواهد كه در تداوم فلسفهوی نمى. های حاظر بهراسدخشم قدرت

برداری كند، زيرا آلمان تاريخ و فرهنگ برای آلمان از فرانسه و انگلستان نمونه
راحى و يک به توان جهای ديگر را نمىمخصوص خود را دارد و نتايج نبرد طبقاتى ملت

ای بدون ترديد با جا كه يک چنين برنامهاز آن. ی ديگری پيوند زديک به جامعه
كند كه شود، در نتيجه ماركس به درستى بر اين موضوع تأكيد مىشكست مواجه مى

  ٢.بايد از نقد جهان كهن، جهان نوين را پديد آورد

پردازان ادعاهای نظريهبه اين صورت كه نقد ماركس با در نظر داشتن پراكسيس، 
ها در اشكال متفاوت فلسفى و اقتصاد سياسى آن. گيردی بورژوايى را در نظر مىجامعه

ی بورژوايى بى مدعى هستند كه دولت مدرن مستقل و نسبت به خانواده و جامعه
های آزاد به اين صورت كه انگاری انسان. طرف است و تنها تحقق خرد را مد نظر دارد

بندند و دولت نيز حافظ پايبندی شهروندان به همان قراردادی گر قرارداد مىديبا هم
ی از اين منظر جامعه. اندها ظاهرًا با آگاهى و در كمال آزادی منعقد كردهاست كه آن

ی حقوق طبيعى توجيه آيد و ابديت آن با استناد به فلسفهبورژوايى خردمند به نظر مى
كشد و آليستى را با مناسبات واقعى به بند نقد مىين ايدهماركس تضاد اين تبي. شودمى

ی بورژوايى به دليل حق مالكيت خصوصى و سازد كه جامعهبه درستى هويدا مى
ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد و موجوديت كار ازخودبيگانه حاوی تضاد درون
ذاتى ريق نقد درونوی سرانجام از ط. همواره مواجه با پراكسيس نبرد طبقاتى است

ی بورژوايى است كه پراكسيس، يعنى نقد آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى جامعه
جا با يک ما اين. كندشكل مطلوب و هدف نهايى فعاليت تئوريک خود را متكامل مى
ی بورژوايى را مورد نقد صرف ماترياليستى مواجه نيستيم، زيرا ماركس كليت جامعه

ی تحليل در نظر ی بورژوايى را به صورت ابژهيعنى نقد البته جامعه. دهدانتقاد قرار مى

                                                 
١ Vgl. ebd., ٣٨٥ 
٢ Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den "Deutsch - Franzosische Jahrbüchern" - Marx an 
Ruge, in: MEW Bd. ١, S. ٣٣٧ ff., Berlin (ost), S. ٣٤٤ 
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ها ی انسانيافته، يعنى محصول فعاليت آگاهانهی موضوعيتگيرد، اما آن يک ابژهمى
جا با آگاهى و احساس ما اين. كشداست كه البته تاريخ و فرهنگ خود را يدک مى

يافته را پديد جهان موضوعيت" دهندهكار شكل"ها مواجه هستيم كه از طريق انسان
ی شناسا شود كه سوژهپيداست كه شناخت زمانى متعهدكننده و ترويج مى. آورندمى

جا واقعيت ابژكتيو و اين. مبهوت شكل ابژه نشود و ماهيت متضاد را نيز عريان سازد
 بيان به. سازنداز تضاد و بيان تضاد را مى" كليت ديالكتيكى"آگاهى سوبژكتيو يک 

يافته است و ی تضاد ابژكتيو كه محسوس و موضوعيتديگر، نقد ماركس هم در حوزه
شود و لذا هم آگاهى ی آگاهى از تضاد كه سوبژكتيو است، فعال مىهم در حوزه

كشد و ذاتى مىی بورژوايى را به بند نقد درونتئوريک و هم پراكسيس سياسى جامعه
  ١.زندرا مىمانند جالد قاطعانه گردن هر دو 

ی بورژوايى محسوب بنابراين دين، فلسفه و ايدئولوژی عوامل سوبژكتيو و واقعى جامعه
جا با روبنا، يعنى با ظواهر واقعى مواجه ما اين. شوندو تبديل به موضوع نقد ماركس مى

هستيم كه محصول يک تاريخ فرهنگى مخصوص هستند و منطق طبقات اجتماعى و 
به اين ترتيب، يعنى با در نظر داشتن جوانب متفاوت . آورندمىدولت مدرن را پديد 

به . شودروش نقد ماركس، پراكسيس تبديل به مبدأ و مقصد فعاليت تئوريک وی مى
ذاتى پراكسيس، يعنى نقد حركت اين عبارت كه تئوری نه تنها از طريق نقد درون

 دگرگونى پراكسيس دوباره بر یشود، بلكه با انگيزهی بورژوايى متكامل مىواقعى جامعه
شويم كه از طريق ی سياسى ماركس آشنا مىجا با انديشهما اين. كندآن واكنش مى

گرا به سوی ترويج يک پراكسيس آگاه و انقالبى تكامل يک تئوری انتقادی و عمل
به اين صورت كه روش نقد تئوريک وی از يک طرف، با رجوع به . گيردسمت مى

و به صورت جانبدار وارد ) پراكسيس مشخص(نى كارگران مزدی وضعيت غير انسا
كند و از طرف ديگر، درگير يک كشمكش شود و تئوری انتقادی را متكامل مىعمل مى

دين، فلسفه و ايدئولوژی جهت درک : ی بورژوايى مانندنظری با ظواهر واقعى جامعه
 پرتو اين تئوری انتقادی شود و تنها توفيق كامل در اين كشمكش نظری و درحقيقت مى

ی خودآگاه و از تجربيات پراكسيس نبرد گرا است كه پرولتاريا به صورت سوژهو عمل
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-آيد و به سوی انقالب اجتماعى و تشكيل يک نظم نوين عزيمت مىطبقاتى پديد مى

. بنابراين تشكيل قلمرو آزادی محصول وحدت ديالكتيكى تئوری با پراكسيس است. كند
- با روش شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى در مضمون ماركسى آن آشنا مىجاما اين

  :كندتأكيد مى" ايدئولوژی آلمانى"گونه كه وی به درستى در كتاب شويم و همان

  ١«از هستى آگاه] به غير[تواند چيز ديگری بوده باشد گاه نمىهيچ)…(آگاهى »

ت تأثير ايدئولوژی است كه از ها در روند زندگى واقعى و تحبه اين معنى كه انسان
به بيان ديگر، كارگران مزدی كه از طريق كار . شوندهستى اجتماعى خود آگاه مى

اند و به حق مالكيت خصوصى داری ادغام شدهازخودبيگانه در روند توليد مدرن سرمايه
يى ی بورژواكنند كه جامعهاند، هستى اجتماعى خود را در آن اشكالى تجربه مىتن داده

بنابراين اتفاقى نيست . ها پديد آورده استبه صورت دين، فلسفه و ايدئولوژی برای آن
، يعنى يک ٢"عنصر منفعل"ی بورژوايى به عنوان كه ماركس از مناسبات واقعى جامعه

-گرای وی از نقد درونراند، با وجودی كه تئوری انتقادی و عملقدرت بالقوه سخن مى

ن مناسبات واقعى متكامل شده كه در روند تاريخ و با آگاهى، ی هميكنندهذاتى و نفى
. يافته پديد آمده استی موضوعيتو به صورت ابژه" دهندهكار شكل"يعنى از طريق 

تواند تحت تأثير يک نبرد موفق تئوريک با مى" عنصر منفعل"به اين معنى كه اين 
-د، پرولتاريا را به صورت سوژهی بورژوايى به آگاهى از تضاد برسپردازان جامعهنظريه

ی خودآگاه پديد آورد و در پراكسيس نبرد طبقاتى از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در 
كه يک تئوری " كليت ديالكتيكى"كننده از ذاتى و نفىجا روش نقد دروناين. بياورد

گرا را متكامل كرده، قادر است كه در وحدت ديالكتيكى با يک انتقادی و عمل
را به شرح  شود كه ما مضمون آن٣"انقالب نيازهای راديكال"اكسيس آگاه منجر به پر

  :يابيممى" ی حق هگلپيشگفتار ـ نقد فلسفه"ی ماركس با عنوان زير در نوشته

تواند جايگزين نقد تسليحات شود، خشونت مادی بايد توسط البته سالح نقد نمى»
- به تنهايى به خشونت مادی بدل مىچنين تئوری خشونت مادی سرنگون گردد، هم

                                                 
١ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin 
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گونه كه فلسفه در پرولتاريا همان »١«.شود، زمانى كه آن انبوه مردم را متأثر سازد
يابد و همين كه رعد  خويش را مىذهنىتسليحات مادی خويش، پرولتاريا تسليحات 

 هاها به انسانآلمانلوحه مردمى برخورد كند، رهايى تفكر اصولى به اين زمين ساده
 است تئوريک و ممكن آلمان، رهايى از موضوع پراكسيستنها رهايى (...) يابد تحق مى

  ٢«.شماردها مىها را باالترين موجود برای انسانكه انسان

جا وحدت ديالكتيكى تئوری با كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به اين ترتيب، هستى . سازد مىپراكسيس را به صورت يک حركت واقعى بر قرار

رسد و شرايط تشكيل ها به توافق مىاجتماعى كارگران مزدی با آگاهى طبقاتى آن
جا نه خبری از دترمينيسم و رسالت تاريخى پرولتاريا اين. آوردقلمرو آزادی را پديد مى
كه به بيان ديگر، با وجودی . شويمگرايى احمقانه مواجه مىاست و نه ما با مثبت

ماركس از مبانى ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به كلى بى خبر بوده، اما در دوران 
  . را پديد آورده استحيات خود نقد آن

و نتايج پراكسيس نبرد " دهندهكار شكل"يافته محصول جا كه جهان موضوعيتاز آن
شوند و به  مىها تحت تأثير ايدئولوژی از تضاد آگاهجا كه انسانطبقاتى است و از آن

گونه كه يک همان. خيزند، در نتيجه روند تاريخ برای ماركس باز استنبرد بر مى
گرا قادر است كه پرولتاريا را به خودآگاهى برساند و از قدرت تئوری انتقادی و عمل

ی اقتصادی، بالقوه به قدرت بالفعل در بياورد، به همين صورت نيز سياست توسعه
تفسير دين و اشكال نوين : ى و ظواهر جديد ايدئولوژيک مانندشرايط نوين اجتماع

فلسفى نيز قادر هستند كه كارگران مزدی را دوباره به انفعال و تحت هژمونى بورژوايى 
  . بكشند

  :نتيجه

ما . ها در شهر جهانى استی نقاد به زندگى انسانموضوع اين مقاله جلب توجه خواننده
اكثر . پيچيده، جمعيت ميليونى و تنوع فرهنگى مواجه هستيمدهى بسيار جا با سازماناين

-روند توليد مدرن سرمايه"ی ساكنان شهر جهانى از طريق كار مزدی در قابل مالحظه

                                                 
١ ebd., S. ٣٨٥ 
٢ ebd., S. ٣٩١ 
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و خدمات ) كار مولد(اند و محصوالت كار خود را به صورت كاال ادغام شده" داری
ها مواجه ا انبوهى از انسانجا بما اين. كنندبه جامعه عرضه مى) كار ضروری(اجتماعى 

اما اين بخش عظيم . آوردها را پديد مىهستيم كه كار مزدی هستى اجتماعى آن
شود كه تحت ی خودآگاه و انقالبى مىمردمى تنها زمانى تبديل به پرولتاريا، يعنى سوژه

د به اين صورت كه فعاليت تئوريک باي. گرا قرار بگيردتأثير يک تئوری انتقادی و عمل
ی همان پراكسيس كنندهذاتى و نفىبرداری دست بشويد و از نقد دروناز نمونه

به اين ترتيب، . اندروزی كشاندهاجتماعى متكامل شود كه كارگران مزدی را به سيه
آيد كه يافته پديد مى، يعنى از جهان موضوعيت"كليت ديالكتيكى"يک نقد راديكال از 

حق " ی فعالسوژه"يافته، يعنى ی شخصيتت سرمايهدار به صوری سرمايهتحت سلطه
-مالكيت خصوصى، اعتبار قانون ارزش و واقعيت بردگى كار مزدی را توجيه و بر انسان

جا فعاليت تئوريک آن انرژی الزم را در پراكسيس سياسى آزاد اين. كندها تحميل مى
ی طبقاتى را به سوی سازد كه خودآگاهى سوژه را پديد آورد و حركت واقعى جامعهمى

  .  انقالب اجتماعى و تشكيل قلمرو آزادی براند

ی ی فلسفهماركس در دوران حيات خود موفق شد كه از طريق فعاليت تئوريک سلطه
های تخيلى، آليستى آلمانى را در هم بشكند، نفوذ سياسى سوسياليستايده

براند و غير علمى بودن ها را بر جنبش كارگری به عقب ها و آناراشيستسنديكاليست
ی خودآگاه اقتصادی سياسى را اثبات كند و به اين ترتيب، پرولتاريا را به صورت سوژه

گونه كه در اين نوشته نيز مستدل و اما همان. معطوف به پراكسيس نبرد طبقاتى سازد
به اين . يافته مواجه هستيمی موضوعيتمستند شد، ما با جهان واقعى به صورت ابژه

ی بورژوايى تحت تأثير پراكسيس نبرد طبقاتى تحوالت شگرفى را نى كه جامعهمع
ها تجربه كرده و اشكال نوينى را پديد آورده كه ماركس در دوران حيات خود با آن

های سياسى، های متعدد صنعتى، دگرديسىاز جمله بايد از انقالب. مواجه نبوده است
ن ايدئولوژيک ياد كرد كه اوضاع موجود را تنوع فرهنگى كارگران مزدی و اشكال نوي

ما اين اشكال . شوندكنند و منجر به انفعال جنبش كارگری و كمونيستى مىتوجيه مى
كنيم كه اصوًال فاقد سوژه است و يا مشاهده مى" تئوری سيستم"فلسفى را يا به صورت 

و نقش عزيمت " ضعف خرد"ی نظر يابيم كه از نقطهنزد فيلسوفان پسامدرن مى
  .كنندی تاريخى را به كلى تخطئه مىخودآگاهى و سوژه
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های دوران معاصر نيز دست كمى از اين البته فعاليت تئوريک بسياری از ماركسيست
ی غير سياسى از جمله بايد از نقش سوژه در فلسفه. مباحث مخرب و انفعالى ندارند

ما همين اشكال انفعالى را . كرد و التوسر ياد ٣ پوستون٢ هابرماس،١آدورنو، هوركهايمر،
يابيم كه مى" های غير دولتىسازمان"و " ی مدنىجامعه"های متنوع از نيز در تئوری

ها، شكل اقتصاد ملى است افزون بر اين. انداكنون به صورت فورم جهانى در آمدههم
بيات گونه كه تجركه با جهانى شدن سرمايه به صورت اقتصاد گلوبال در آمده و همان

داری جهت حاكميت و تداوم خود الزامًا نيازی به دهند، نظام سرمايهما گواهى مى
ايدئولوژی ليبراليسم ندارد و با فاشيسم آلمانى، كمونيسم چينى و حتا با اشكال قرون 

  .آيدوسطائى اسالم در خاورميانه نيز به خوبى كنار مى

وضاع موجود بپردازد و يک با وجودی كه ماركس در قيد حيات نيست كه به نقد ا
گرای امروزی را جهت شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى و تئوری انتقادی و عمل

تشكيل اوضاع مطلوب متكامل كند، اما وی مفاهيم و روش ديالكتيكى خود را در اختيار 
ها راه را برای فعاليت تئوريک انتقادی و ترويج ما گذاشته و پيداست كه استفاده از آن

ی پرولتاريا، ی خودكردهبه بيان ديگر، تفرقه. گشايداكسيس آگاه و انقالبى مىيک پر
های ناگهانى شهری به صورت رخداد و ظهور پراكندگى نيروهای چپ، بروز جنبش

ها و جنبش اشغال محصول  درصدی٩٩های فوروم جهانى، ايستادگان شب، جنبش
توان در اين ارتباط مى. تندها و قدرت ذهنى بورژوازی هسضعف تئوريک ماركسيست

ياد كرد، زيرا تفسيرهای موجود از آثار ماركس قادر " بحران ماركسيسم"به درستى از 
نيستند كه انرژی الزم را در پراكسيس سياسى آزاد و اوضاع موجود را به اوضاع 

  . مطلوب دگرگونى سازند

  !ادامه دارد

                                                 
از آموزشگاه فرانكفورت، " ی طبيعىسوژه"فلسفه و سياست ـ نقدی بر مفهوم ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

    در آرمان و انديشه، جلد چهاردهم، برلين
، اثر يورگن "تئوری كنش ارتباطى"نقدی بر  ـ دولت، مدرنيته و هويت): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢

   ادامه، برلين١٩١هابرماس، در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، 
ی غير در انديشه" ی تاريخىسوژه"ی بر مفهوم  ـ نقدماركسيسم و سنت): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣

   ادامه، برلين٢٢٥ی  جلد سيزدهم، صفحهدر آرمان و انديشه، موشه پوستونسياسى 

 ١٥٨

  :منابع

Ma’rkus, György (١٩٧٠): Über die theoretischen Ansichten des Jungen 

Marx, in: Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt 

(Hrsg.), ٢. Auflage, S. ١٨ff., Frankfurt am Main 

Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. 

١٣, S. ٣ff., Berlin (ost) 

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) 

Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem 

Jahre ١٨٤٤, in: MEGA, Bd. ٣, Berlin (ost) 

Marx, Karl (١٩٧٤): Theorien über Mehrwert – Vierter Band des 

„Kapitals“, Erster Teil, in: MEW, Bd. ٢٦/١, (Berlin (ost) 

Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin 

(ost) 

Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – 

Einleitung, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost) 

Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den "Deutsch - Franzosische 

Jahrbüchern" - Marx an Ruge, in: MEW Bd. ١, S. ٣٣٧ ff., Berlin (ost) 

Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. 

٣, S. Berlin (Ost) 

Marx, Karl / Engels Friedrich (١٩٥٩): Zirkular gegen Kriege, in: MEW 

Bd. ٤, S. ٣ff., Berlin (ost) 



 ١٥٩

Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik der 

gesellschaftlichen Praxis – Zur Genesis und Kernstruktur der Marxschen 

Theorie, München 

Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, 

Frankfurt am Main 

از آموزشگاه " ی طبيعىسوژه"فلسفه و سياست ـ نقدی بر مفهوم ): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
     چهاردهم، برلينفرانكفورت، در آرمان و انديشه، جلد

، اثر "تئوری كنش ارتباطى"نقدی بر  ـ دولت، مدرنيته و هويت): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين١٩١يورگن هابرماس، در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، 

ی در انديشه" ی تاريخىسوژه"ی بر مفهوم  ـ نقدماركسيسم و سنت): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٢٢٥ی در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحه پوستونموشه سياسى غير 

كار مولد و حاكميت اجتماعى ـ گفتكويى انتقادی با رفقای جنبش لغو ): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
  كار مزدی، در آرمان و انديشه، جلد چهاردهم

اليسم تاريخى ـ زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماتري): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين٩٩ی ، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهديالكتيكى

  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٦٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦١

  

و " بحران ماركسيسم"آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى ـ 
  ١"های ايرانىماركسيست"تجربيات 

  
اهنمای از آن پس كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به عنوان ر

ها بر سر اين موضوع توافق نظر سوسياليسم علمى مطرح شد، تمامى ماركسيست
و كتاب  دهندكه نتايج تحقيقات و آثار وی تشريح تئوريک كمونيسم را ارائه مىداشتند 

 با تمامى اين ٢.آوردی استدالل علمى تحقق سوسياليسم را پديد مىزمينه" سرمايه"
 واقعًا بى نظير است كه آثار تئوريک يک متفكر فلسفى و وجود در تاريخ علوم انسانى

های سازمانى و های نظری، تفرقهمنتقد اقتصاد سياسى تا اين اندازه منجر به مناقشه
ها با مخالفان جا مسئله فقط بر سر نزاع ماركسيستاين. های حزبى شده باشدانشعاب

تر پديد تر و خشنهمگينها به مراتب سماركس نيست، زيرا نزاع ميان ماركسيست
  .  اندآمده

ترين متفكری است كه تاريخ بشری تا كنون تجربه كرده ماركس بدون ترديد برجسته
نوزاد و در " داریروش توليد مدرن سرمايه"با وجودی كه در دوران حيات وی . است

 ی تكامل تاريخى خود بود، اما وی در مسير تحقيقات خود به يک متد مناسبگهواره
را در حال " سرمايه"ی بورژوايى دست يافت و مفهوم جامعه" حركت واقعى"جهت نقد 

های ديالكتيكى در يک شدن، يعنى در حركت مشخص خودش و از طريق تكامل مقوله
روش مدرن توليد "به اين ترتيب، وی به آناتومى . تئوری كلى و مجرد بازتاب داد

با وجود يک " سرمايه"ست كه كتاب دست يافت و به همين دليل ا" داریسرمايه

                                                 
كميتۀ "از طريق " ١٣٥٧مفهوم انقالب و رويداد تاريخى "با عنوان يک جلسه كه من مضمون اين مقاله را در   ١

  .برگزار شد، ارائه كردمفرانكفورت در  ٢٠١٢ فوريه ١٨ در تاريخ" )فرانكفورت(فعالين كارگری سوسياليستى 
٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Rezension des Ersten Bandes „Das Kapitak“ für die 
„Elberfelder Zeitung“, in: MEW Bd. ١٦, S. ٢١٤f., Berlin (ost), S. ٢١٥, und  
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Briefe – Marx an Ferdinand Lassalle in Berlin, London, ٦. Nov. 
١٨٥٩, in: Bd. ٢٩, S. ٦١٨ff., Berlin (ost), S. ٦١٨ 
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بنابراين ماركس از دوران .  ساله تازگى خود را هنوز از دست نداده است١٥٠قدمت 
ها و حيات خود به مراتب جلوتر بوده و شايد به همين دليل نيز آثار وی با بدفهمى

از جمله بايد از ماجرای مالقات ماركس با . تفسيرهای بسيار ناجور مواجه شده است
در حالى كه الفارگ با استناد به تجربيات . دامادش، پاول الفارگ در لندن ياد كرد

راند، ماركس در واكنش به سخن مى" ماركسيسم فرانسوی"نبرد طبقاتى در پاريس از 
   ١!"اگر اين ماركسيسم است، من ماركسيست نيستم: "سخنان وی گفت

البته . است" ماركسيسم" تاريخ یبه همان اندازه" بحران ماركسيسم"بنابراين قدمت 
شود، ها و تفسيرهای ناجور از آثار ماركس نمىجا موضوع فقط محدود به بدفهمىاين

به اين صورت . زيرا ما با تناقض آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى نيز مواجه هستيم
 از كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس و يا به عبارت ديگر، تفسير رايج

شود كه آن منجر به ايجاد يک انرژی الزم برای يک فعاليت سياسى راديكال نمى
ی طبقاتى را به سوی انقالب اجتماعى، فراروی مثبت از نظام جامعه" حركت واقعى"

ما . داری و رهايى بشر از تحميق دينى، سركوب دولتى و بردگى كار مزدی براندسرمايه
بحران "توان به عنوان ه هستيم كه از آن مىجا با مضمون يک تناقض مواجاين

های از اين منظر ما با اوج و افول نبردهای طبقاتى و با دوره. ياد كرد" ماركسيسم
شويم كه موضوع تناقض متفاوت در تاريخ جنبش كارگری و كمونيستى مواجه مى

از آن از جمله بايد . اندتئوری با پراكسيس را به صورت گفتمان سياسى پديد آورده
مناسبات واقعى در اوايل قرن گذشته ياد كرد كه يک چنين بحثى را در حزب سوسيال 

در حالى كه سياست رفرميستى و پايبندی به اصول انتخابات . دموكرات به وجود آورد
كرد، پارلمانى، حزب سوسيال دموكرات را ناگزير در دولت بورژوايى ادغام مى

تر از گذشته های طوالنى همواره راديكالصابپراكسيس نبرد طبقاتى به صورت اعت
ی حزب با ی عميق ميان جنبش كارگری به صورت بدنهجا يک فاصلهاين. گشتمى

ساختار و ايدئولوژی حزبى پديد آمده بود كه با تشديد جنبش انقالبى كارگران مستقيمًا 
 تناقض محصول اين. گرفتدر مخالفت با استراتژی حزب سوسيال دموكرات قرار مى

                                                 
١ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Briefe – Engels an Eduard Bernstein in Zürich, London, ٢/٣ 
Nov. ١٨٨٢, in: MEW, Bd. ٣٥, S. ٣٨٦ff., Berlin (ost), S. ٣٨٨ 
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بحران انترناسيونال دوم بود كه در روسيه منجر به انشعاب بلشويكى از منشويكى شد و 
  . ها قرار دادها و سنديكاليستچنين دشمنانه در برابر آنارشيسترا همآن

را به " بحران ماركسيسم" ميالدی كارل كرش برای دومين بار موضوع ١٩٣١در سال 
تر از تئوريک با پراكسيس سياسى به مراتب راديكالجا تناقض آگاهى اين. پيش كشيد

موضوع اين كشمكش نظری . مطرح شد" رويزيونيسم"گذشته و تحت مفهوم 
خودانگاری جنبش راديكال كمونيستى جهت رهايى بشر بود، زيرا از يک طرف، 
سوسيال دموكراسى از جنبش كارگری به كلى استقالل يافته و از طرف ديگر، 

ی سيسم ـ لنينيسم در شوروی تبديل به توجيه نظری سياست توسعهايدئولوژی مارك
پيداست . اقتصاد ملى و تشكيل سوسياليسم در يک كشور به رهبری استالين شده بود

كه تحوالت سياسى و اقتصادی در شوروی به كشورهای ديگر و از جمله كشورهای 
" احزاب برادر) "مينترنك(شد، زيرا انترناسيونال كمونيستى مدرن صنعتى نيز صادر مى

. كردی مركزی حزب كمونيست شوروی مىهای كميتهرا موظف به پيروی از تصميم
به اين ترتيب، برای احزاب كمونيست اصوًال غير ممكن بود كه با استناد به تجربيات 
سياسى خود و در پراكسيس نبرد طبقاتى، يعنى با در نظر داشتن سطح رشد نيروهای 

ی سياسى مستقل را به سوی تحقق  خودآگاهى پرولتاريا يک فلسفهمولد و به خصوص
تصويه " رويزيونيسم"ی نتيجه. دموكراسى، سوسياليسم و رهايى بشر متكامل كنند

های نظامى ميان احزاب كمونيست با حزب سوسيال های راديكال و كشمكشحساب
ريق كمينترين به از ط" سوسيال فاشيسم"دموكرات بود كه البته پس از صدور تئوری 

های كمونيست، سوسيال ها ميان جريانبه اين ترتيب، انشعاب. اوج خود رسيد
های نظامى و ضعف دموكرات، آناراشيست و تروتسكيست چنان عميق و درگيری

ها چنان شديد شدند كه توان مقاومت در برابر فاشيسم را به كلى از دست متقابل آن
  . دادند

در ايتاليا، آلمان و ژاپن يک عصر نوين آغاز شد كه تمامى با شكست نظامى فاشيسم 
های سياسى را در پرتو موجوديت يک جهان دو قطبى و تحوالت اقتصادی و تصميم

در حالى كه در لوای . دادقرار مى" اردوگاه سوسياليستى"داری با رقابت سرمايه
ی مركزی ميتهتحت فرمان ك" سوسياليستى"ديكتاتوری پرولتاريا تمامى كشورهای 
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حزب كمونيست شوروی قرار گرفته بودند، احزاب سوسيال دموكرات و كمونيست در 
با استناد به تجربيات موجود، احزاب . كشورهای مدرن صنعتى دوباره متشكل شدند

كمونيست كشورهای ايتاليا، فرانسه، اسپانيا و پرتقال رفته رفته از ايدئولوژی ماركسيسم 
بهار "به خصوص پس از انشعاب چين از شوروی و سركوب . تندـ لنينيسم فاصله گرف

از طريق قوای نظامى پيمان ورشو بود كه برای احزاب كمونيست بسيار دشوار " پراگ
زمان هم. را برای هوادارن خود تبليغ كنند" سوسياليسم واقعًا موجود"شد كه آلترناتيو 

طلبى و محيط يستى، صلحجنبش دانشجويى، فمين: های نوين اجتماعى مانندجنبش
ها ی سياسى آمدند كه احزاب كمونيست قادر به جذب آنزيستى به ميدان مبارزه

قادر نبود كه با وجود تضادهای " ماركسيسم"به بيان ديگر، تفسير رايج از . شدندنمى
داری، های اقتصادی در جهان سرمايهذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد، بحراندرون
ای امپرياليستى، خطر انهدام محيط زيست و سركوب جنسيتى توازن قوای هجنگ

جا نيز بار پيداست كه اين. سياسى را به سود جنبش راديكال كارگری دگرگون سازد
  .ديگر موضوع تناقض آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى مطرح بود

بحران "ضوع  ميالدی برای سومين بار مو١٩٧٧به اين ترتيب، لويى التوسر در سال 
به اين . بود" ماركسيسم"ی سوبژكتيو ی وی جنبهمسئله. را به پيش كشيد" ماركسيسم

نه تنها منجر به " ماركسيسم"صورت كه فعاليت سياسى تحت تأثير اشكال متنوع 
های وی ماركسيست. آوردرا پديد مىشود، بلكه مشخصًا عكس آنرهايى بشر نمى

" بحران ماركسيسم" وجود تناقض تئوری با پراكسيس كرد كه باارتدوكس را متهم مى
را " ايدئولوژی ماركسيسم"تر از گذشته شناسند و بى محابا و منسجمرا به رسميت نمى

برای وی اين يک روش اعتقادی جهت تدارک يک جنگ دينى بود كه . كنندتبليغ مى
  ١.با علم سياست هيچ ارتباطى نداشت

-های اقتصادی در كشورهای مدرن سرمايه بحراناين دوران مصادف با جنگ سرد و

های نئوليبراليستى سياست در حالى كه رفرم. بود" اردوگاه سوسياليستى"داری و 
به " سوسياليستى"های رفاه را به كلى دگرگون كردند، كشورهای اقتصادی دولت

                                                 
١ Vgl. Prokla-Radaktion (١٩٧٩): Editorial - Was heißt Krise des Marxismus?, in: Prokla 
– Zeitschrift für politische Ökonomie und sozialistische Politik, Heft ٣٦, S. ١ff., Berlin, 
S. ١f., ٥f. 
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رتباط در اين ا. پردازی در مورد آمار اقتصادی خود ادامه دادندنمايى و دروغبزرگ
ی رقابت تسليحاتى در يک جهان دو قطبى نيز ياد كرد كه سرانجام منجر بايد از هزينه

نشينى شوروی و طرح سياست پرسترويكا و گالزنوست توسط گورباچف در به عقب
و گشايش ديوار برلين " اردوگاه سوسياليستى"شوروی شد كه سرانجام آن به فروپاشى 

  . رسيد

مواجه هستيم كه از اضمحالل كامل " بحران ماركسيسم"ارم ی چهجا با دورهما اين
با وجودی كه تناقض تئوری با . دهدايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم گزارش مى

اردوگاه "پردازان دولتى از پيروزی نهايى پراكسيس غير قابل انكار بود، اما نظريه
 حزب سوسيال دموكرات در حالى كه. دادنددر برابر امپرياليسم نويد مى" سوسياليستى

به كلى وداع كرده بود، بسياری از " ماركسيسم"ی گودزبرگ با پس از برگزاری كنگره
بودند و نه " اردوگاه سوسياليستى"نشريات تئوريک ماركسيست نيز كه نه مدافع 

كردند، با بحران تئوريک مواجه شدند ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را نمايندگى مى
    ١.انتقادی و انقالبى ماركس به كلى فاصله گرفتندو از تئوری 

كند، ما با جنبش كمونيستى به صورت يک ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
نيز به سهم خود در " های ايرانىماركسيست"ی ويرانه مواجه هستيم كه البته خانه

ی ايران ن گذشتهفقط يک نگاه اجمالى به تاريخ قر. اندتخريب آن نقش مؤثر داشته
های پى در پى جنبش كارگری و كمونيستى در كشور آگاه كافى است كه از شكست

در دوران قيام بهمن متحمل شدند، " های ايرانىماركسيست"اما اين شكستى كه . شد
البته . ها در ايران به جای نماندچنان قاطعانه بود كه حتا يک آدرس پستى هم از آن

های هتر از داخل كشور نيست، زيرا مخرج مشترک تمامى جرياندر تبعيد هم اوضاع ب
البته . اندها است كه هنوز از آن فراروی نكردهبحران تئوريک آن" اپوزيسيون چپ"

شوند كه ظاهرًا به نقد ايدئولوژی ماركسيسم ـ جسته گريخته مطالبى مشاهده مى
ی تئوريک دست بيابند مالحظهكه به يک عمق قابل پردازند، البته بدون اينلنينيسم مى

ی عملى نوين را جهت فعاليت سياسى متكامل و و با استناد به آثار ماركس يک فلسفه
                                                 
١ Vgl. Prokla-Radaktion (١٩٨٨): Editorial, in: Prokla, Heft ٧٢, S. ٥ff., Berlin, und 
Vgl. Müller, Klaus (١٩٨٨): Analytischer Marxismus – Theoretischer Ausweg aus der 
theoretischen Krise? in: Prokla, Heft ٧٢, S. ٣٩ff., Berlin 
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بنابراين در پراكسيس سياسى نيز حال و احوال . در ميان فعاالن سياسى ترويج كنند
-در حالى كه حزب توده و فرقه. بهتر از آگاهى تئوريک آن نيست" اپوزيسيون چپ"

ی امپرياليسم ستيزی از دفاع از نظام جمهوری ی مائوئيستى به بهانهاكندههای پر
ها سازمان های فدايى و در رأس آنآيند، برخى از انشعابات سازماناسالمى كوتاه نمى

 ٤٠اند كه بنا بر تجربيات را تشكيل داده)" فداييان(حزب چپ "فداييان اكثريت، يک 
زمان انواع و اقسام هم. شودقالب محسوب مىسال گذشته بدون ترديد قوای ضد ان

انشعابات كمونيستى و احزاب كمونيست كارگری در تبعيد به وجود آمده كه دشمنانه 
های غير البته يک چنين تمايالتى در ميان جريان. اندآرائى كردهديگر صفدر برابر يک

حاضر اين در حال . های فدايى و تروتسكيست نيز كمياب نيستاكثريتى سازمان
اند كه حتا برخى از فعاالن سياسى منفرد انشعابات و افتراقات تا اين اندازه شدت گرفته

ها، به غير از اين. كنندخودشان را شخصًا به عنوان يک سازمان و يا گرايش معرفى مى
های سوسياليستى و كارگری هستند كه در تبعيد ای از كميتهتعداد قابل مالحظه

جا با ما اين. اند و يک جوری دشمنانه در برابر ديگران قرار گرفتهكنندفعاليت مى
آيد كه عواقب بحران تئوريک مواجه هستيم و بحران از منظر گرامشى زمانى پديد مى

  .  ها شوندهای نوينى جايگزين آنكه ايدهميرند، بدون اينهای قديمى مىايده

شود كه ما در دوران مطرح مى" سيسمبحران مارك"پرسش اين مقاله نيز از همين منظر 
ها و های تاريخى و پراكندگىبه اين معنى كه داليل شكست. معاصر با آن مواجه هستيم

در دوران معاصر چه هستند؟ پيداست كه پاسخ " های ايرانىماركسيست"های دشمنى
م توان در پراكسيس، يعنى در عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو قيااين پرسش را تنها مى

جا از يک سو، با تضاد ابژكتيو كه البته محصول فعاليت آگاه ما اين. بهمن جستجو كرد
يافته است، سر و كار داريم و از سوی ديگر، با ها، يعنى سوبژكتيو و موضوعيتانسان

بيان سوبژكتيو تضاد مواجه هستيم كه ظاهرًا به صورت يک گرانيگاه تاريخى منجر به 
  . اندر ايران شدهتشكيل جمهوری اسالمى د

ی عوامل ابژكتيو قيام بهمن در ی نقاد باعث تعجب باشد كه نطفهشايد برای خواننده
به اين .  ميالدی در سياست اقتصادی دولت آمريكا گذاشته شده است١٩٣٣سال 

صورت كه رئيس جمهور وقت كشور، تئودور روزولت برای مقابله با بحران اقتصادی 
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" توافق جديد"اى را با عنوان  برنامهش راديكال كارگری كمبود مصرف و مهار جنب
 ٨ تعيين و مدت كار به ی كارگرانمزد روزانه اين برنامه حداقل كار در. تحقق كردم

ها به عنوان نمايندگان صنفى كارگران  سنديكااز اين پس،  .ساعت در روز محدود شد
ى همگانى و حقوق  هزمان دولت يک صندوق براى بيم  هم.به رسميت شناخته شدند

العاده  كارگران از طريق مزاياى فوق، در حالى كه د كاركنان را تأسيس كربازنشستگى
 را كه هاى كار داد دولت قراراز سوی ديگر، . در توفيق اقتصادى كارخانه سهيم شدند

شمرد براى تمامى كارگران معتبر شدند، ميان سنديكاها با شورای كارفرمايان منعقد مى
به همين منوال، . های كار را برای نظارت بر قراردادهای كار برقرار ساختگاه دادو

ها  ى قيمت كاال براى تعيين منصفانه"  و مصرف كنندگان كنندگانتوليد"های انجمن
ی اقتصادی تر، دولت يک نقش فعال را در سياست توسعه و از همه مهمتشكيل شدند

به اين ترتيب، . داری بى نظير بودم سرمايهبه عهده گرفت كه تا كنون در تاريخ نظا
 كه از طريق سيستم ها در برابر توليدات انبوه مصرف انبوه كاالشرايط مناسبى برای 

البته اين . تيلوريستى و فورديستى در اوايل قرن گذشته ايجاد شده بود، به وجود آمد
از . شدىدگرديسى اقتصادی از طريق يک فرهنگ مسلط و مدرن تقويت و تعميق م

هاى سينمايى هاليود، موسيقى جاز، موزيكال برادوى و  ئاتر، فيلمهای تجمله بايد از برنامه
ى مدرن  جامعه تاب فرهنگى ياد كرد كه به صورت بازهاى سريال تلوزيونى  برنامه
جذاب  اين ترتيب، يک شكل به. كردندرا تبليغ مى"  زندگى آمريكايىیشيوه"، آمريكا

به وجود آمد كه با در نظر بازسازى نيروى كار از روش مدرن توليد و شمول  جهانو 
-داری جلوهذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد به نظام سرمايهداشتن تضادهای درون

  .بخشيداز كار و سرمايه را مى" وحدت ظاهری"ی يک 

ژمونى تشريح های فورديسم، آمريكانيسم و هگرامشى اين پديده را با استفاده از مقوله
ی نامد و از اين طريق جامعهمى" ى اجبار وار به وسيله توافق زره"وی هژمونى را . كندمى

ی سياسى شامل قوای مقننه، قضائيه جامعه. كندی مدنى متمايز مىسياسى را از جامعه
ی مدنى احزاب، سنديكا و شود كه ابزار اجبار هستند، در حالى كه جامعهو مجريه مى

ی پراكسيس گرامشى توافق اجتماعى را وساطت گيرد كه در فلسفها را در بر مىشوراه
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جا با يک شكل نوين از دولت مدرن بورژوايى سر و كار  به بيان ديگر، ما اين١.كنندمى
   ٢.شودداريم كه بر خالف بررسى لنين فعاليتش به سركوب جنبش كارگری خالصه نمى

شد كه از يک طرف، مصرف انبوه كاالها را در برابر به اين ترتيب، دولت آمريكا موفق 
توليدات انبوه مستقر سازد و از بحران اقتصادی موجود عبور كند و از طرف ديگر، با 

ی وقايع قانونمند ساختن فعاليت سنديكايى، جنبش راديكال كارگری را به حاشيه
كوفايى اقتصادی از اين پس، آمريكا با يک دوران از ثبات سياسى و ش. سياسى براند

.  ميالدی بود١٩٤٤ تا ١٩٤٠رشد اقتصادی از سال % ١٣٠ی آن مواجه شد كه نتيجه
ز هتر اتوليدى و منابع علمى خود را ببه اين ترتيب، آمريكا قادر شد كه صنايع 

آوری تسليحاتى بگذارد و در نظامى و فنتجهيزات توليد هاى ديگر در اختيار  كشور
پيروز  بجنگد و دور خاورا ايتاليا و آلمان در اروپا و با ژاپن در دوران جنگ جهانى دوم ب

   ٣.دوش

. المللى بى نظير بوداز اين پس، يک نظم نوين جهانى پديد آمد كه در تاريخ روابط بين
گشايى كشورهای مدرن صنعتى در حالى كه در دوران گذشته مسبب سياست جهان

ها را جهت صدور شد كه آنحسوب مىی صنعتى می مالى با سرمايهادغام سرمايه
 ٤راند،ی امپرياليستى به سوی تقسيم مجدد جهان و جنگ مىسرمايه و كسب سود ويژه

-اما پس از پايان جنگ جهانى دوم، آمريكا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه

ين به ا. متحد كرد" اردوگاه سوسياليستى"داری كشورهای ديگر امپرياليستى را در برابر 
های خود را در يک نظم هيرارشى مستقر ساخت كه در آن پيمانصورت كه آمريكا هم
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 از اين پس، آمريكا از يک طرف، با ١.ی باالتر امكان داشتحركت به سوی يک درجه
ی اقتصادی كشورهای تحت تشكيل مناسبات كلى توليد در سطح جهان، شرايط توسعه

از نقش دالر به عنوان ارز ثابت و ابزار دوران كاال از جمله بايد . اش را پديد آوردسلطه
های طوالنى ی ارزان وامی مارشال ياد كرد كه با بهرهو سرمايه در بازار جهانى و برنامه

در اين . ها گذاشتی اروپايى در اختيار آنزدهمدت را جهت بازسازی كشورهای جنگ
آلمان و ژاپن ياد كرد كه در : توان از تجربيات اقتصادی كشورهايى مانندارتباط مى

ترين مدت ممكنه به همان جايگاه اقتصادی در بازار جهانى دست يافتند كه قبل كوتاه
چنين قادر بود كه البته آمريكا از طرف ديگر، هم. از آغاز جنگ در اختيار خود داشتند

توان از برای نمونه مى. ی ديگر كشورها از اين مناسبات كلى توليد شودمانع استفاده
. های كره و ويتنام ياد كردو از جنگ" اردوگاه سوسياليستى"ی اقتصادی محاصره

های نامطلوب خود های اطالعاتى جهت سرنگونى دولتزمان اقدام به دخالتآمريكا هم
ی دولت ملى دكتر محمد مصدق در  مرداد بر عليه٢٨جا بايد از كودتای اين. را كرد

از . ر شيلى برعليه دولت سوسياليستى سالوادور آلنده ياد كردايران و كودتای نظامى د
های نظامى يكى پس از ديگری در آمريكا جنوبى مستقر شدند، در اين پس، ديكتاتوری

حالى كه با سرنگونى دولت مصدق راه برای انعقاد قراردادهای نفتى با كشورهای نفت 
ا شوروی در استراتژی نظامى خيز منطقه هموار و ايران به صورت يک كشور هم مرز ب

   ٢.داری ادغام شدجهان سرمايه

- را دنبال نمىپيداست كه آمريكا با تشكيل نظم نوين جهانى اهداف يک سازمان خيره

جا كه حفظ منافع ملى در رأس اقدامات اقتصادی، نظامى و سياسى كشور از آن. كرد
نوين تنها به اين دليل بود كه قرار داشت، در نتيجه پيداست كه انگيزه تدارک اين نظم 

اش از مناسبات كلى توليد جهانى سود آمريكا به مراتب بيشتر از كشورهای تحت سلطه
به اين معنى كه آمريكا امكانات مادی كشورهای ديگر را سبب شكوفايى اقتصاد . ببرد

كرد و مشخصًا از منظر همين نظم نوين جهانى بود كه رئيس جمهوری آمريكا، خود مى
جان اف كندی محمد رضا شاه را جهت اصالحات اجتماعى و اقتصادی تحت فشار 

                                                 
١ Vgl. Wallerstein, Immanuel (١٩٨٩): Der historische Kapitalismus, Hamburg, S. ٤٧f., 
٥٧f. 
٢ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٤٠ff. 
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به اين صورت . ی مركزی اين دگرديسى اصالحات ارضى بودهسته. سياسى گذاشت
- كه نيروی كار روستايى بايد از دو سو آزاد و به صورت كار مزدی به بازار عرضه مى

به اين ترتيب، سرمايه . رش يابدی ارزش افزايى سرمايه در كشور گستشد، تا زمينه
شد و ايران را در تقسيم گذاری در توليدات صنعتى و از جمله صنايع منتاج ممكن مى

اصالحات ارضى از طرف ديگر، مانعى در برابر . كردداری ادغام مىكار جهان سرمايه
اين ساخت و از مبارزات دهقانى مانند تجربيات كشورهای چين، كره، كوبا و ويتنام مى

" انقالب سفيد يا انقالب سرخ"بابت، اتفاقى نبود كه ضرورت اصالحات ارضى با شعار 
  . در ايران مطرح شد

پس از . ی اصالحات ارضى را به مجلس ارائه كردی اقبال اليحهبرای اولين باركابينه
الله بروجردی كه معروف به گزينش تقيه در برابر درج اين خبر در مطبوعات آيت

الله بهبهانى  مرداد بود، بالفاصله از آيت٢٨نيوی و يكى از هواداران كوتای حكومت د
خواست كه از روابط سياسى خود استفاده كند و مانع تصويب اين قانون در مجلس 

-ای به آيتالله بهبهانى آگاه شده بود، در نامهمحمد رضا شاه كه از فعاليت آيت. شود

ی به خصوص نيست و در تمامى  يک برنامهالله بروجردی نوشت كه اصالحات ارضى
الله بروجردی به محمد در جواب اين نامه، آيت. كشورهای جهان نيز انجام شده است

   ١.رضا شاه نوشت كه در همه جا نظام شاهنشاهى نيز سرنگون شده است

الله بروجردی كه روحانيت شيعه را كند، آيتی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی كه برنامهكرد و هوادار پر و پا قرص شاه بود، هميندخالت در سياست منع مىاز 

. اصالحات ارضى به پيش كشيده شد، موضوع سرنگونى نظام سلطنتى را مطرح كرد
آيد كه دليل شدت اين درگيری چه بود كه ما جا بالفاصله پرسش به وجود مىاين

از آن پس كه شاه اسماعيل صفوی تشيع . يابيمرا در تاريخ ايران مىپاسخ مناسب آن
های دوازده امامى را تبديل به دين دولتى در ايران كرد، علمای دينى نقش ايدئولوگ

-الله فىنظام سلطنتى را در كشور به عهده گرفتند كه حاكميت وی را به عنوان ظل

ردم ی مجا كه اكثر قابل مالحظهاز آن. توجيه كنند) ی خدا بر زمينسايه(العرض 
های باطنيه و سرزمين ايران يا سنى مذهب بودند و يا از طريق اشكال متنوع فرقه

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٢١٢ff. 
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- ی كافى روحانيت شيعهجا كه در ايران به اندازهتصوف به اسالم ايمان داشتند و از آن

ی ظاهريه وجود نداشت، در نتيجه دولت صفوی سفيران خود را به بحرين، اردون، 
كه علمای تشيع دوازده امامى را جهت مهاجرت به ايران لبنان و جبل عامل اعزام كرد 

بنابراين سفيران دولت صفوی به روحانيان وعده دادند كه به عنوان . متقاعد سازند
" آقاخوانده"لقب . شوندی حاكم در ايران مستقر و ملقب به آقاخوانده مىقشری از طبقه

به اين ترتيب، . وند استی ايرانيان آخبه معنى مالک و مخفف آن در زبان روزمره
 در اختيار علمای شيعه قرار داد اوقافهای زراعى را به صورت حكومت صفوی زمين

 از طريق وزمان در بازار مسكون شدند ها همآن. ها را تضمين سازدكه امرار معاش آن
ها، افزون بر اين.  بازار نيز دست يافتندخمس و زكاتروابط خويشاوندی با بازاريان به 

از دولت ى را مستقلهای ها و نهادها اين امكانات نيز پديد آمد كه انجمنبرای آن
تريبون نماز جمعه، تعزيه خوانى و روضه خوانى برای نمونه .  تشكيل دهندمركزى

هاى قرآن و  ها، كالس مكتبشدند، در حالى كه ها  هاى تبليغاتى آن نهادتبديل به 
ها  آن. را به خود گرفتندشى و تربيتى علماى شيعه هاى آموز نهادشكل هاى علميه  حوزه

برای .  داشتندعهدهبه كه وظايف قواى سه گانه را ردند ك هايى را اداره مى نهادزمان هم
ادعاى مجتهدين براى ادند، د را تشكيل مىها ی آنى قضائيه هاى شرع قوه دادگاهنمونه 

ى مقننه را  ى قوه ها وظيفه آنيا استنتاج طريقت از شريعت به" احكام الهى"تفسير 
كه شبيه بودند ها  ميدانىها و همان لوتىى علماى شيعه  ى مجريه  قوه ودرك واگذار مى

هاى عاشورا و تاسوعا براى ابراز قدرت  روز مراسم عزاداری هاى مستبد در قواى دولت
زنى در  زنى و قمه نجيرززنى،  به سينهو دگرانديشان هاى دينى   ارعاب اقليت جهتو

توان شويم كه از آن مىجا با يک ساختار مستقل مواجه مىما اين. ندختپردا ها مى خيابان
اين تشكيالت دينى به غير سخن راند، زيرا در روند زمان " دولت در دولت"به صورت 

 و ايدئولوژيک نيز دست يافت كه از توجيه دينىاز زيربنا و ساختار مستقل خود به يک 
ی پايتخت دولت صفوی، يعنى سيد محمد باقر مجلسى ساخته ام جمعهطريق آخرين ام
را بنيان و با استناد به آن ميان  " اصولىمكتب"به اين صورت كه وی . و پرداخته شد

در حالى كه وی تفكر را محدود به حقيقت شريعت اسالم . گذاشتفكر و ذكر تفاوت 
 پيداست كه سلب قدرت .خواندذكر را ى مقلد  فكر و وظيفهرا ى مجتهد  وظيفهكرد، 

ی تدارک يک ابزار مناسب حكومتى جهت تحميق و تحقير تفكر از مردم ايران با انگيزه

 ١٧٢

تا پايان غيبت را امت اسالمى ها مطرح شد، زيرا مجلسى از طرف ديگر، هدايت آن
دولت در "به اين ترتيب، ساختار .  قرار دادشيعه مجتهدينتمامى كبرى تحت نظر 

هز به يک پلوراليسم داخلى و انعطاف سياسى شد كه هم در برابر حكومت مج" دولت
مركزی توان مقاومت را داشت و هم قادر بود كه در برابر تعرض و خشونت دولت 

  ١.نشينى كندمركزی تقيه اتخاذ و بنا بر مصلحت روحانيت شيعه عقب

از دولت علمای شيعه " دولت در دولت"به بيان ديگر، اصالحات ارضى استقالل 
الله بروجردی تنها به اين دليل بود كه در مركزی را در معرض خطر قرار داده و آيت

. ی خود به محمد رضا شاه موضوع سرنگونى نظام سلطنتى را به پيش كشيدپاسخ نامه
الله بروجردی بود كه نشينى كرد و پس از وفات آيتالبته دولت در اين دوران عقب

ی اصالحات ارضى را ی امينى دوباره اليحهز طريق كابينهفرصت را غنيمت شمرد و ا
از اين پس، برای . همراه با قوانين انتخابات ايالتى و واليتى به مجلس ارائه كرد
دولت در "ی انهدام روحانيت شيعه ديگر ترديدی باقى نماند كه دولت مركزی برنامه

های اراضى از تقسيم زمينی مجلس به غير را ريخته است، زيرا قوانين مصوبه" دولت
های مذهبى نيز حق رأی و حق نامزدی در انتخابات را قائل اوقاف برای زنان و اقليت

ی دينى الله بروجردی يک خالء از اتوريتهجا كه پس از وفات آيتاز آن. شده بودند
-الله خمينى پا به عرصهپديد آمده بود، در نتيجه يک شيخ نه چندان گمنام به نام روح

الله بروجردی بود كه در خفا با سازمان وی يكى از دستياران آيت. ی سياست گذاشت
همكاری داشت و برای ترور روشنفكران و رجال سياسى " فداييان اسالم"تروريستى 

از جمله بايد از ترور احمد كسروی ياد كرد كه با اتهام ارتداد . كردفتوای قتل صادر مى
ی قضائيه تهران به قتل دران امانى در ساختمان قوههمراه با منشى خود توسط برا

ی دينى را در نظر داشت و فرصت را برای جا كه خمينى خالء اتوريتهاز آن. رسيد
ديد، در نتيجه يک تلگرام الله بروجردی كامًال مناسب مىی جايگاه آيتمصادره

ن سخنگوی اعتراضى به شرح زير برای محمد رضا شاه فرستاد كه خود را به عنوا
  :  روحانيت شيعه به دربار معرفى كند

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٨٠ff., und 

، در آرمان و انديشه، جلد سوم، مدارى در ايران ى دولت دارى و فلسفه تاريخ دين): ٢٠٠٦(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  برلين
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بسم الله الرحمان الرحيم، حضور مبارک اعليحضرت همايونى، پس از اهداء تحيت و »
های ايالتى و واليتى، ها منتشر است، دولت در انجمندعا، به طوری كه در روزنامه

اده است و اين ها حق رأی ددهنگان و منتخبين شرط نكرده و به زناسالم را در رأی
بر خاطر همايونى مشكوف . امر موجب نگرانى علماء اعالم و ساير طبقات مسلمين است

. است كه صالح مملكت در حفظ احكام دين مبين اسالم و آرامش قلوب است
مستدعى است امر فرمائيد مطالبى را كه مخالف ديانت مقدسه و مذهب رسمى 

حذف نمايند تا موجب دعاگوئى ملت های دولتى و حزبى مملكت است از برنامه
  «   .الله الموسوی، الداعى روح١٣٤١ مهر ١٧. مسلمان شود

ی ادغام در كند، در حالى كه ايران در آستانهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شد كه به عنوان داری جهانى بود، يک قشری از روحانيت ديگر حاظر نمىنظام سرمايه

جا اين. العرض توجيه كندالله فى نقش شاه را برای ملت به عنوان ظلايدئولوگ دولتى
روحانيت در معرض خطر قرار گرفته بود، زيرا حق رأی " دولت در دولت"ساختار 

كرد، بلكه از دار مىهای مذهبى و زنان نه تنها هويت اسالمى ايران را خدشهبرای اقليت
البته به غير از . كاست دولتى در كشور مىنفوذ تشيع دوازده امامى نيز به عنوان دين

كرد، نزاع اصالحات ارضى كه استقالل روحانيت از دولت مركزی را نيست و نابود مى
قانون (ها ی ايران با اسرائيل و مصونيت حقوقى آمريكايىخمينى با شاه نيز بر سر رابطه

 دولت برای تأييد در ايران دوباره باال گرفت و در پى رفراندمى كه) كاپيتوالسيون
 خرداد به وقوع پيوست و خمينى از ١٥ی تدارک ديده بود، فاجعه" انقالب سفيد"

  ١.كشور تبعيد شد

با وجودی كه محمد . به بيان ديگر، نظام سلطنتى با يک بحران ايدئولوژيک مواجه بود
ی شمرد، اما جامعهی شاهنشاهى كشور مى ساله٢٥٠٠رضا شاه خود را وارث تاريخ 

از اسالم داشت كه اقشار سنتى و دينى را در " مدرن"بقاتى ايران نياز به يک تفسير ط
جا بايد از طريق تفسير منابع دينى يک آگاهى جديد اين. برابر حاكميت به انفعال بكشد

 جديد ايدئولوژىاين آگاهى بايد به صورت يک . آمدبه وجود مى" اوضاع وارونه"از 
يعنى بايد از يک طرف، . داد  را تحت تأثير خود قرار مىافكار عمومىشد و فعال مى

                                                 
١ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٢١٩ff. 
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دستان  انبوه فروشد و از طرف ديگر، منجر به انفعال اقشار سنتى و دينى كشور مى
به . اشتباه هستند" ابژكتيو"كرد كه اوضاع ابژكتيو طبقاتى به صورت  جامعه را قانع مى

جتماعى در راستاى منافع خود وقايع ااين معنى كه با وجود تضادهای عريان طبقاتى، 
ارتجاع سياه و "به اين ترتيب، دولت شاهنشاهى به تبليغ عليه . شود ها سپرى مى آن

روی آورد كه در جوار روحانيت شيعه فعاالن جنبش كمونيستى و انقالبى را نيز " سرخ
زمان سازمان اوقاف را جهت كنترل روحانيت شيعه دولت هم. بى اعتبار سازد و بكوبد

از قرار . كرد" اسالم ليبرال و مدرن"أسيس و با تشكيل سپاه دين اقدام به ترويج يک ت
شد و تنها به اين دليل ی ارشاد متكامل مىحسينيهمعلوم تفسير نوين از اسالم بايد در 

الله مطهری، مهدی بازرگان و آيت: مانند" متفكران اسالمى"بود كه با تأييد ساواک 
  .كردندرانى مىجا سخنعلى شريعتى آن

جا كه بنيادهای دين اسالم اصوًال در تضاد با مدنيت، مدرنيته و ليبراليسم است، از آن
يا برای نظام شاهنشاهى به كلى بى فايده " متفكران اسالمى"در نتيجه محصول فعاليت 

 ياد على شريعتىاز جمله بايد از آثار . را نتيجه دادكه مشخصًا عكس آنبود و يا اين
ی وی از يک خانواده. ی ارشاد به وجود آمدندهای وی در حسينه كه از سخنرانىكرد

پدر وی در رأس يک انجمن اسالمى قرار . بسيار متعصب مذهبى از شهر مشهد بود
كرد و منجر به ورشكستگى و ی بهائى را در بازار شناسايى مىداشت كه تجار و كسبه

ی  پس از پايان دوران دبيرستان برای ادامهعلى شريعتى. شدجا مىها از آنطرد آن
. تحصيل به فرانسه سفر كرد و در دانشگاه سوربن با مباحث ضد امپرياليستى آشنا شد

وی پس از بازگشت به ايران مدتى دانشيار دانشگاه تهران بود و با وجودی كه 
ی با تحصيالت چندانى پيرامون فلسفه و دين نداشت، اما با تأييد ساواک به همكار

از اسالم را به جامعه " ليبرال و مدرن"ی ارشاد فراخوانده شد كه يک تفسير حسينه
  . ارائه دهد

. بود" ى علوى شيعه"و " ى صفوى شيعه"ميان يكى از ابتكارات تئوريک شريعتى تمايز 
شمرد كه مسلمانان را مسبب ترويج فرهنگ قسمت و انتظار مى" ی صفویشيعه"وی 

وی در برابر از . كرد مىگريزى منفعل جهان يک ناجى و دچار را متوهم به وجود
راند كه مسبب ترويج ايمان و تمايل به به عنوان دين راستين سخن مى" ی علویشيعه"
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ابتكار . آورد آن پديد مىفعالرا در شكل گريزى  جهانشود و  مىايثار و شهادت
به اين .  بوددوازده امامىدر تاريخ تشيع  "جبر كلى تاريخى"تئوريک بعدی وی كشف 
صورت به ی الهى قرار دارد و تحت تأثير ايده "امت اسالمى"ترتيب، وی مدعى شد كه 

شرط ليكن شريعتى .  در حركت است"ى توحيدى ى بى طبقه جامعه"به سوى ناگزير 
" ى علوى شيعه"هاى  ، يعنى همان جنبهسلمانانتشديد اين روند را وابسته به مجاهدت م

در حالى كه قرآن اصوًال فاقد يک مفهوم از انسان است، .  كردايثار و شهادت :مانند
بنا بر تفسير وی از . جا نيز ابتكار به خرج داد و ميان بشر و انسان تميز دادشريعتى اين

، ز چهار زندان طبيعتيابد كه به شرح زير ااسالم بشر فقط زمانى به انسان تكامل مى
  : گرددا خويشتن ره تاريخ، جامعه و

 یش را بوسيلهيزندان اول، زندان طبيعت، انسان خود آگاهى و اراده و آفرينندگى خو»
از زندان دوم، هيستوريسم، هم با شناخت . آورد شناخت طبيعت يعنى علم به دست مى

ش را به دست ي يعنى علم تاريخ، رهائى خو، تاريخ و استخدام جبر تاريخیفلسفه
 رهائى ،وسيولوژيسم، از زندان نظام اجتماعى نيز افراد، با علمو زندان سوم، س. آورد مى
زندان چهارم، . شوند  نظام اجتماعيشان مىیآورند و سازنده را بدست مىيش خو

و آن زندان . بدترين زندان است و انسان در برابرش عاجزترين زندانى است
عشق ) (...) ان داردفقط از طريق عشق امك(رهايى از اين زندان . (...) است" خويشتن"

پرست بايد كه  گر و مصلحت بدين معنى كه، يک نيروى مقتدر، باالتر از عقل محاسبه
در ذات من، من انسان، در عمق فطرت من، من را منفجر كند و از درون، عليه 

شود، از درون بايد عليه من عصيان  با قوانين طبيعى نميخويشتنم، مرا بشوراند، واًال
 جزء درون من است، از درون بايد منفجر بشوم، مشتعل ،ن چهارمچون زندا. شود

 قوانين طبيعى یكنندهبشوم، چگونه؟ چرا به صورت آتش؟ چرا با عقل منطقى كشف
. كه يک مساله غير منطقى استشود از چهارمين زندان در آمد؟ چرا؟ به خاطر اينىنم

افع و مصالحى كه زندگيم، بر رغم من ست از يک نيروئى كه مرا على اعشق عبارت(...) 
خودم، " بودن" مصالح و حتى زندگيم و ی منافع، همهیآن بنا شده، به فدا كردن همه
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ورزم، ولو  آلى كه به آن عشق مى براى بودن ديگرى، براى بودن ديگران و براى ايده
   ١«.دهم كنم و به اين ندا پاسخ مىىو من به آن عمل م. كندىخودم نباشم، دعوت م

ی غير قابل تصور جا با يک درجهكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
برای نمونه اگر ما به صورت اجمالى . شويمآشنا مى" متفكران اسالمى"از كالشى يكى از 

شناسى و فلسفه را در تاريخ كشورهای روند تكامل صنعتى و شكوفايى دانش، جامعه
ها های طوالنى كاتوليکشويم كه پس از جنگيم، متوجه مىمدرن اروپای در نظر بگير

ها چنان ضعيف شد كه روشنگری ها بود كه قوای سركوب هر دوی آنبا پروتستان
ی رنسانس به صورت شكوفايى ادبيات، هنر، فلسفه و دانش ظهور قوام يافت و پديده

يسا ساختند كه به يک از اين پس، دانش و فلسفه همواره مانعى در برابر اهداف كل. كرد
به بيان ديگر، دانش و . ی خود در آوردوحدت نظری برسد و افكار عمومى را به سلطه

ها كوتاه و كشيش، اُِسخوف و فلسفه دست دين و روحانيت مسيحى را از زندگى انسان
حال اگر ما به تاريخ خودمان رجوع . كاردينال را برای هميشه در كليسا حبس كردند

شناسى و نه با شويم كه ايرانيان اصوًال نه با فلسفه، نه با دانش جامعهه مىكنيم، متوج
چيزی كه ايرانيان به صورت تاريخ تفكر كشور آن. اندتفكر انتقادی سر و كار داشته

شناسند، آثار متكالمان دينى است كه از بيخ و بن آكنده به اسالم و دچار خود مى
، ايرانيان تا كنون هيچ نقشى را در جهت تكامل به همين منوال. گريزی هستندجهان

از دوران تشكيل . اندآوری و علوم انسانى در تاريخ متأخر بشری بازی نكردهفن
-اكنون تمامى دانش ما ايرانيان يا وارداتى بوده و يا محصول كپىدارالفونون گرفته تا هم

ى را كه ما از آن برای با تمامى اين وجود، شريعتى اين علوم واردات. های ناجور است
نامد و انسان مدرن را دوباره به مى" زندان"بريم، بهبود زندگى اين جهانى خود سود مى

  .   كشاندگريز و فعال آن به سمت شهادت مىراه دين و آن هم در شكل جهان

ی اخروی و فوق ارتجاعى فقط زمانى تبديل به قدرت پيداست كه يک چنين انديشه
ی مادی مناسبى برای آن پديد آمده شود كه زمينهاجتماعى مىذهنى يک جنبش 

به اين . كنيمما اين اوضاع را به خوبى در دوران پيش از قيام بهمن مشاهده مى. باشد

                                                 
، ١٤،٧،٣٦ -  ٩٥٦، شماره ثبت )محل انتشار ندارد( ايدئولوژى و تمدن، -انسان و اسالم ): ١٣٣٦(شريعتى، على   ١

  ه ادام٥٧ى  صفحه
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ی اصالحات ارضى دولت باعث شد كه بسياری از صورت كه ورشكستگى برنامه
ی شهرهای بزرگ كشاورزان از زمين زراعى آزاد و به صورت كارگران مزدی به سو

های صنعتى و خدماتى در كشور قادر نبودند كه برای جا كه بخشاز آن. رانده شوند
ها در اطراف شهرهای بزرگ و روستاييان كار و منبع درآمد ايجاد كنند، در نتيجه آن

  . روزی به كارهای روزمزدی پرداختندآبادها مسكون شدند و در فقر و سيهدر حلبى

افكار فوق ارتجاعى شريعتى اين بود كه در يک بستر مشترک شرط بعدی ترويج 
تاريخى و فرهنگى متكامل و بالمنازعه تبديل به افكار عمومى و انرژی در پراكسيس 

ی دلخراش در دوران قيام بهمن مواجه شديم، زيرا اصوًال ما با اين واقعه. سياسى شد
ر مخرب، مرتجع و متعرض ی فلسفى، مدرن و سكوالر وجود نداشت كه افكايک نظريه

وی را نقد و بى اعتبار سازد به بيان ديگر، قدرت ذهنى بستگى به توازن قوا دارد و 
جا ضروری است كه بنابراين اين. ی ضعف ديگری و بر عكس استقدرت يكى نشانه

كه معموًال حاوی تاريخ رفرماسيون، روشنگری " ماركسيست"و " ليبرال"ما به نيروهای 
  .   كنند، نيز بپردازيمم هستند و مدرنيته را نمايندگى مىو سكوالريس

جا كه در اسالم اصوًال رفرماسيون پديد نيامده و هرگونه جنبش دينى در ايران و از آن
از جمله جنبش بابيه با شكست مواجه شده است، در نتيجه ما ايرانيان به دليل تاريخ 

البته برخى از . ايميبراليسم مواجه نبودهفرهنگى مختص به خودمان اصوًال با ايدئولوژی ل
های ليبرال در كشور كردند كه البته روشنفكران دوران مشروطه اقدام به ترويج ايده

ی دوازده امامى به عنوان دين رسمى كشور و استقرار ها با تثبيت قانونى شيعهتالش آن
افكاری كه در بنابراين آن . حكومت مستبد رضا شاه در نهايت به شكست كشيده شد

ايران مشهور به ليبرال بودند، تنها يک كاريكاتور مسخره از ايدئولوژی ليبراليسم را ارائه 
ی ارشاد، يعنى مهدی برای نمونه بايد از يكى ديگر از سخنرانان حسينيه. كردندمى

وی در . شدمحسوب مى" ليبرال"های افراطى اسالمى بازرگان ياد كرد كه نزد جريان
ی تحصيل به فرانسه رفت كه پس از ی دولتى جهت ادامهضا شاه با شهريهدوران ر

وی . فيزيک و رياضى را به ايران انتقال دهد: ای مانندپايان تحصيالت خود علوم پايه
" نهضت آزادی"ی ملى فعال بود و سازمان در دوران ملى شدن صنعت نفت در جبهه

كرد و يكى  دانشگاه فنى تهران تدريس مىوی قبل از ايام قيام بهمن در. را تأسيس كرد
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ی حرارت وی اين بود كه با استفاده از قانون ترموديناميک درجه" ابتكارت علمى"از 
بازرگان ياد كه به شرح " چهار مقاله"از جمله بايد از كتاب . آتش جهنم را معين كرد

  : شودزير آغاز مى

كنيم و نام او را با ذكر خدا سجده مىخيزيم باز بدرگاه صبح كه از خواب بر مى(...) »
كنيم؟ چون قرآن دستور داده چرا چنين مى... آوريم عظمت و رحمت بر زبان مى

   ١«.است

كند، روش تفكر بازرگان مصداق تبعيت تام از ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شويم كه اجه مىجا با همان مشكل فلسفى مو ما اين٢.الله استقرآن به عنوان كالم 

ی ماورای طبيعت از طبيعت و دوران كپرنيكى حل و فصل كرده ليبراليسم با تجزيه
گردد و علت و معلول جهان به اين ترتيب، انسان تبديل به خورشيد خود مى. است

الفعل شده و انسان را به حال از منظر ليبراليسم خداوند متوقف. شودواقعى محسوب مى
ی زيست دنيوی خود را بريزد و به  با اتخاذ خرد و اراده برنامهخود گذاشته است كه

ی كند و تجزيهعزيمت مى" وحدت وجود"در برابر اسالم اصوًال از . انجام برساند
 ٣.شماردرا برابر با شرک و مستحق مرگ مى) جسم(از طبيعت ) روح(ماورای طبيعت 

خروی به شرح زير از قانون بنابراين اتفاقى نيست كه بازرگان جهت توجيه زندگى ا
  :   كندترموديناميک استفاده مى

 TSنه تنها خود را مالک چيزی نميشناسند و دارای ) يعنى مسلمانهای واقعى(اينها »
ميدانند دارائى آنها منفى است ) ملک خدا(صفر هستند بلكه چون خود را ملک ديگری 

چنين ! گردد مىW فزونى افزوده ميشود و سببU نزدشان منفى بوده برTSو جملۀ 
 ی Wشوند هيچ بلكه چونافرادی در اثر كسب مال و مقام و حفظ جان پير كه نمى

آنها خالى از جملۀ منفى بوده هيچگاه به صفر نگرائيده هميشه مثبت است و هميشه 

                                                 
  ٥ی ، تهران، صفحه٥٢ی چهار مقاله، شركت سهامى انتشار، شماره): تاريخ انتشار ندارد( بازرگان، مهدی  ١
كند كه البته نيز مى" علمى بودن ماركسيسم"غز معيوب دينى اقدام به سنجش  البته بازرگان با استفاده از اين م ٢

علمى بودن ماركسيسم، چاپ ): تاريخ انتشار ندارد(مقايسه، بازرگان، مهدی . فعًال موضوع نقد اين نوشته نيست
  چهارم، تهران 

گرايى و  تمان دينى پيرامون خرد نقدى بر گف ـى حقوق طبيعى و اسالم لسفهف): ٢٠٠٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣
  ، در آرمان و انديشه، جلد چهارم، برلينحقوق بشر
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و مبادا تصور كنيد : (...) قرآن حق دارد بگويد. حتى با جان دادن در راه حق. اندزنده
اند و نزد پروردگارشان روزی اند بلكه زنده در راه خدا كشته شدند مردهكسانى كه

  ١«.ميگيرند

جا با وقايع كوميک و تراژيک در كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
نيز " ماركسيسم ايرانى"به خصوص به اين دليل كه . تاريخ معاصر ايران روبرو هستيم

ها كاريكاتورهای مسخره هستند كه هر دوی آن. ندارد"  ايرانىليبراليسم"دست كمى از 
از كشورهای مدرن اروپايى وام گرفته و با تفكر و مفاهيم دينى از نو ساخته و پرداخته 

به بيان ديگر، ايرانيان اصوًال نه با تئوری انتقادی و انقالبى ماركس، بلكه با يک . اندشده
ه در پيروی از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم پديد ايسم كالخلقه، يعنى با تودهناقص

  .اندآمده و شكل بومى و اسالمى به خود گرفته است، آشنا شده

ماركسيسم ـ لنينيسم محصول توليدات ايدئولوژيک در شوروی است كه با استناد به 
ی عزيمت آن خطای فلسفى انگلس است كه  نقطه٢.شودآثار متأخر انگلس توجيه مى

كند و ديالكتيک را كه نزد هگل و هگل مى" حركت ايده"را جايگزين " مادهحركت "
دهد و در است، به دوران قبل از وجود انسان انتقال مى" نفى آگاهانه"ماركس به معنى 

را يابد كه آنشمول و ابژكتيو دست مىخيال خود به يک قانون به اصطالح جهان
ی جامعه" حركت واقعى"زدايى از جا با سوژهما اين. نامدمى" ماترياليسم ديالكتيكى"

ی آليستى هگل از وجود يک سوژهی ايدهدر حالى كه فلسفه. طبقاتى مواجه هستيم
، يعنى قدرت مفهوم است كه "ی مطلقايده"دهد و بنا بر آن، اين ذاتى خبر مىدرون

" قدرت ماده"ن كند، نزد انگلس متأخر ايسازد و نقش دميروژ را ايفا مىواقعيت را مى

                                                 
  ١٨٩ی جا، صفحهچهار مقاله، همان): تاريخ انتشار ندارد( بازرگان، مهدی  ١
وى دو كتاب به . ى شوروى تأكيد كرد شده پرداز شناخته جا بايد بر نقش نيكالى بوخارين به عنوان نظريه اين  ٢

ها توليد يک ايدئولوژى براى  تدوين كرد كه هدف آن" الفباى كمونيسم"و " تئورى ماترياليسم تاريخى "هاى نام
مضمون . استالين بودرهبری ى مركزى حزب كمونيست شوروى به  توجيه استبداد بوروكراسى و در رأس آن كميته

براى . سازد  شوروى را موجه مىى انسان است كه حاكميت مطلق دولت  آزادى اراده آگاهى واين دو كتاب نفى
آموزش آزادى اراده »كند كه بر اين موضوع تأكيد مى" تئورى ماترياليسم تاريخى"كتاب وی در نمونه 

كند، تمامى  در واقعيت يک شكل ظريف از بينش نيمه دينى است، شكلى كه مطلقًا تشريح نمى) انتردترمينيسم(
مقايسه، « .تنها موضع صحيح دترمينيسم است. باشد اى تكامل علمى مىهاى زندگى را نفى كرده و مانعى بر واقعيت

در تئورى " ى تاريخى سوژه"نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و  ـ ماركسيسم و سنت): ٢٠٠٨(فريدونى، فرشيد 
  ، در آرمان و انديشه، جلد ششم، برلينانتقادى

 ١٨٠

به اين معنى كه انگاری . آورداست كه انگاری در فقدان سوژه واقعيت را پديد مى
قرار دارند و همان مسيری را طى " قانون ابژكتيو"تمامى اشكال هستى تحت تأثير اين 

بنا بر داروينيسم، . كنند كه داروين در روند تكامل طبيعت ناب كشف كرده استمى
شوند و طبق قانون بقا همواره اشكال تر همواره منهدم مىيفتر و ضعاشكال پست

  . آيندتری پديد مىمتكامل

ذاتى ی درونجا كه ما در طبيعت ناب با حضور انسان، يعنى با حضور يک سوژهاز آن
شمول سر و كار نداريم، در نتيجه پيداست كه انتقال يک چنين قانون به اصطالح جهان

ها انسانى، به معنى سلب آگاهى، اراده، استقالل و آزادی انسانی و ابژكتيو به جامعه
بنابراين ما در آثار متأخر . گيرداست كه البته در تداوم اشكال اديان ابراهيمى قرار مى

متافيزيكى مواجه هستيم و تنها از اين بابت است كه به ادعای " ماترياليسم"انگلس با 
. به وی ديكته كرده است" قدرت ماده"يفا كند كه تواند اوی، سوژه تنها آن نقشى را مى

به صورت يک قانون به " ماترياليسم ديالكتيكى"جا از يک طرف، با يعنى ما اين
مواجه هستيم " ماترياليسم تاريخى"شمول و ابژكتيو و از طرف ديگر، با اصطالح جهان

- تاريخ فرماسيونقرار دارد و مختص به" ماترياليسم ديالكتيكى"كه انگاری تحت تأثير 

از اين منظر، آغاز و فرجام زيست بشری از پيش مقدر و معين . شودهای اجتماعى مى
های اجتماعى فرماسيون. شده است و هيچ راه حل ديگری برای انسان وجود ندارد

داری، فئوداليسم، ديگر كامًال منطقى و به صورت جوامع اشتراكى، بردهپشت سر يک
اند و هر كسى كه خواهان استقرار سم و كمونيسم قرار گرفتهكاپيتاليسم، سوسيالي

به بيان ديگر، . های اقتصادی عبور كندسوسياليسم است، بايد به اجبار از اين داالن
شود كه خودش مجری اين حركت جا تنها به اين موضوع خالصه مىفعاليت سوژه اين

براين اتفاقى نيست كه لنين بنا. را جهت رهايى خويش تسريع كندمادی شده و روند آن
منطق ابژكتيو دگرديسى "را " سوسياليسم علمى"با استناد به آثار متأخر انگلس 

را به صورت نامد كه البته بايد به آگاهى حزبى تبديل شود و بايد آنمى" اقتصادی
 به گمان وی ١.ی كارگر آموزش دادمنطقى و تئوريک كارگزاری كرد و به طبقه

                                                 
١ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem philosophischen Nachlaß, Exzerpte und 
Randglossen, Berlin (ost), S. ٩ und 
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 است و تنها اين حزب ١"ناپذير از تاريخ انسانىت ابژكتيو و اجتنابحرك"ديالكتيک 
-سازد و در مسير واقعى تاريخ قرار مىی كارگر را متشكل مىكمونيست است كه طبقه

   ٢.دهد

كند، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم حاوی ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كند كه ين دليل كه از اين نقطه عزيمت مىبه خصوص به ا. سوسيال داروينيسم است

قابل بررسى و " دقت علم طبيعى"ها و تغييرات آن با ی زندگى تودهانگاری زمينه
گرا و دترمينيستى از روند تاريخ گرا، تقليلجا با يک درک مثبت ما اين٣.پيشگويى است

بايد از فعاليت از جمله . شدمواجه هستيم كه از طريق حزب توده در ايران ترويج مى
. پردازان حزب توده به نام احسان طبری ياد كردترين نظريهتئوريک يكى از برجسته

وی در دوران حكومت رضا شاه به جرم رابطه با دكتر تقى ارانى بازداشت شد و يكى از 
 نفر زندانيان سياسى بود كه پس از سرنگونى رضا شاه حزب توده را در ايران ٥٣

در " ی مثبتموازنه"ز ابتكارات تئوريک وی توجيه ضرورت ايجاد يكى ا. تشكيل داد
ی انگلستان در ايران بود كه به غير از قرارداد نفت شمال با شوروی و حفظ حقوق ويژه
وی پس . گرفتايران، برای آمريكا نيز انحصارات نفتى در جنوب كشور را در نظر مى

وروی گريخت و پس از پايان  به ش١٣٢٧از ماجرای ترور محمد رضا شاه در سال 
. تحصيالت عالى در آكادمى مسكو به شهر اليپتزيک در آلمان شرقى مهاجرت كرد

 كه ٤ابتكار بعدی تئوريک وی هماهنگى اسالم با ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم است
  : كندتوجيه مى" آموزش فلسفۀ علمى"را به شرح زير در كتاب آن

                                                                                                             
Vgl. Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus und Emperiokratismus, in: LW, Bd. ١٤, Berlin 
(ost), S. ٣٢٨ 
١ Vgl. Lenin W. I (١٩٧٠): Karl Marx – Kurzer biographischer Abriß mit einer Darlegung 
des Marxismus, in: Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٢٣ff., Berlin (ost), S. ٥٣ 
٢ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): 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 Abriß mit einer Darlegung 
des Marxismus, in: Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٢٣ff., Berlin (ost), S. ٣٦ 

دی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم حزب توده يا افيون توده؟ ـ نق): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٤
  ادامه، برلين ١٢٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهـ لنينيسم
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ی تحليل از اين ترين شيوه تكامل معرفت بشری، عظيمیماركسيسم ـ لنينيسم قَله»
  ١«.معرفت است، رهگشا و پر توان است، زيرا حقيقت است

ناپذير تاريخ است كه انسان مضمون اين كتاب توجيه روند به اصطالح ابژكتيو و اجتناب
اين كتاب به صورت تشريح . تواند منجر به تسريع آن شودبا شناخت آن مى

تدوين شده است كه " های كنترلپرسش"ركسيسم ـ لنينيسم همراه با ايدئولوژی ما
از جمله بايد . متافيزيكى انگلس متأخر را در مغز خواننده حک كند" ماترياليسم"اصول 

ياد كرد كه بدون ترديد راهنمای " ديالكتيک طبيعت"از اثر متأخر انگلس با عنوان 
كند هايى استفاده مى حتا از همان نمونهجا احسان طبریاين. تدوين اين كتاب بوده است

جا كه اين كتاب هيچ منبعى را در از آن. كه انگلس در اثر متأخر خود آورده است
های ی فارسى همان جزوهگذارد، در نتيجه به احتمال زياد ترجمهاختيار خواننده نمى

ه اتمام ها تحصيالت خود را در مسكو بايدئولوژيک شوروی است كه وی از طريق آن
پردازان شاخص حزب توده به ما همين روش را نزد يكى ديگر از نظريه. رسانده است
ی مركزی حزب وی نيز مانند احسان طبری عضو كميته. يابيمآئين مىنام امير نيک

وی تحصيالت عالى خود را در فرانسه به . توده و نام واقعى وی هوشنگ ناظمى بود
ی  عضويت حزب توده در آمد و به عنوان نمايندهجا بهاتمام رساند و در همان

وی . شركت كرد" احزاب برادر"های جهانى دانشجويان حزب توده در برخى از كنگره
 از طرف حزب توده به كشور رمانى اعزام شد ١٣٣٢پس از بازگشت به ايران در سال 

جا بايد از اين. كه در دانشگاه بخارست ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را بياموزد
راديو "ی و همكاری با هيئت تحريريه" دنيا"ی و نشريه" مردم"ی مقاالت وی در مجله

ماترياليسم " اثر مشهور وی يک كتاب دو جلدی با عنوان ٢.نيز ياد كرد" پيک ايران
است كه ديالكتيک را جهت ترويج ايدئولوژی " ديالكتيكى ـ ماترياليسم تاريخى

  :  دهدشرح زير توضيح مىماركسيسم ـ لنينيسم به 

در . اصوًال مقوالت ديالكتيک و قوانين ديالكتيک با يكديگر پيوسته و مرتبط هستند"
گذار از تغييرات كمى به مثًال قانون. كنندروابط ميان مقوالت را بيان مىواقع قوانين 

                                                 
   ٦ی آموزش فلسفۀ علمى، انتشارات دريا، صفحه): ١٣٥٧( طبری، احسان  ١
  دامه ا٤٥٤ی انتشارات حزب توده ايران، چاپ اول، صفحه): ١٣٨١(ای  مقايسه، شهيدان توده ٢
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در دارد، تحوالت كيفى، ارتباط و مناسبات بين دو مقولۀ كميت و كيفيت را بيان مى
ها، پيوست و گسست، ادامه و جهش، های نو و كهنه و ارتباط آنقانون نفى نفى، مقوله

   ١«.شودها بيان و بررسى مىتكرار و دگرگونى و پيوندهای ميان آن

جا با همان تعريف انگلس متأخر كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
متافيزيكى " ماترياليسم"شويم كه با استناد به مواجه مى" ديالكتيک طبيعت"در كتاب 

خود سه قانون ديالكتيک را به صورت كميت و كيفيت، تداخل تضادها و نفى نفى 
جا حركت اين. كندمتمايز مى" ديالكتيک سوبژكتيو"را از " ديالكتيک ابژكتيو"تشريح و 

- ين ترتيب، نيک به ا٢.به اصطالح ديالكتيكى فاقد سوژه و عمل نفى، فاقد آگاهى است

آئين در پيروی از انگلس متأخر و لنين و در تناقض با تئوری انتقادی و انقالبى ماركس 
   ٣."های ديالكتيک خصلت عينى دارندمقوله"شود كه مدعى مى

كند كه چنين فويرباخ را محكوم مىها و همماركس در تز اول فويرباخ خود ماترياليست
كنند و تحت تأثير شكل آليسم متكامل مىر برابر ايدهماترياليسم را به صورت مجرد د

جا با ماترياليسم بورژوايى مواجه هستيم و ما اين. گردندابژه از پراكسيس مستقل مى
حزب توده نيز در پيروی از آثار متأخر انگلس و تحت تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ 

گرا و گرا، تقليلمثبتمحصول اين درک . كندرا نمايندگى مىلنينيسم مشخصًا آن
ناپذير و ابژكتيو تاريخ معطوف شدن به دترمينيستى از روند به اصطالح اجتناب

 در ٤.ی اقتصادی و ضرورت تكامل زيربنا است، يعنى سياست توسعه"حركت ماده"
 بر اين نكته تأكيد ٥"يافتهمحسوس و موضوعيت"حالى كه ماركس با استفاده از مفاهيم 

                                                 
ماترياليسم ديالكتيک و ماترياليسم تاريخى ـ يكصد گفتار برای نخستين آشنائى با ): ١٣٥٨(آئين، امير  نيک ١

های فلسفۀ ماركسيستى ـ لنينيستى، كتاب اول، ماترياليسم ديالكتيک، جلد دوم، انتشارات حزب تودۀ ايران، شالوده
  ١٩٥ی صفحه

٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff, Berlin 
(ost), S. ٤٨٠f., ٣٢٧ ,٣٠٧, und 

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

  ١٩٦ی جا، صفحه، همان...ماترياليسم ): ١٣٥٨(، امير آئين نيک ٣
  ١٩٨ی جا، صفحههمان  ٤

٥ Sinnlich, gegenständlich, vgl. Marx, Karl (١٩٦٦): Thesen über Feuerbach, in: MEW, 
Bd. ٣, S. ٥f., (Berlin (ost), S. ٥   
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ها است و با دگرگونى آگاهى و  واقعى محصول فعاليت آگاه انسانكند كه جهانمى
خودآگاهى پرولتاريا تشكيل يک نظم نوين ممكن است، ايدئولوژی ماركسيسم ـ 

جا از كند و پيداست كه اينزدايى مىی طبقاتى سوژهلنينيسم از حركت واقعى جامعه
رژوازی ملى جهت رشد كاری با بوپراكسيس نبرد طبقاتى مستقل شده و به دام هم

-مى) خصوص يا دولتى(داری نيروهای مولد و ضرورت تكامل زيربنا در نظام سرمايه

  . افتد

جا با يک طرح كذب و غير ماركسى از رهايى انسان، تشكيل قلمرو آزادی و ما اين
اين طرح كذب است، زيرا تئوری آن متافيزيكى، . استقرار سوسياليسم مواجه هستيم

-از آن. لزل و در پراكسيس سياسى نيز قاطعانه با شكست مواجه شده استناجور و متز

به كلى بيگانه است " كليت ديالكتيكى"جا كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با مفهوم 
سازد، در نتيجه تمامى عوامل آليسم مستقر مىو ماترياليسم را دشمنانه در برابر ايده

دهد و از اين اهميت جلوه مىلوژی را ظاهری و بىسوبژكتيو، يعنى دين، فلسفه و ايدئو
منظر پيداست، آن چيزی كه ظاهری و بى اهميت است، ارزش نقد و شناخت انتقادی 

به اين ترتيب، نقد صرف ماترياليستى تبديل به يک روش به اصطالح . هم ندارد
ق شود، در حالى كه سطح رشد نيروهای مولد ظاهرًا مصداشناسى مىمناسب شناخت

ی به اين صورت كه انگاری با تكامل زيربنا و توسعه. دهدرا ارائه مىتجربى آن
گيرند و بنا بر اقتصادی سرانجام نيروهای مولد با مناسبات توليد در تضاد قرار مى

، مالكيت خصوصى "ماترياليسم ديالكتيكى"ناپذير و ابژكتيو حركت به اصطالح اجتناب
سرانجام اين روند به . كندلكيت سوسياليستى صعود مىبه شكل باالتری، يعنى به ما

از اين منظر، . ناپذير و ابژكتيو تاريخ، تشكيل ديكتاتوری پرولتاريا استاصطالح اجتناب
ی ی طبقهی خودآگاهى پرولتاريا و ارادهديگر استقرار سوسياليسم يک امكان و نتيجه

 اين تاريخ است كه به صورت ی خودآگاه نيست، زيرا كه انگاریكارگر، يعنى سوژه
ی آگاه در آمده به صورت مقدر و خود به خودی مسير منطقى خود را به سوی سوژه

جا با مضمون انتقاد ماركس به جابجايى سوژه با ما اين. گذاردسوسياليسم پشت سر مى
شويم كه بدون ترديد گريبان آليستى هگل مواجه مىی ايدهدر فلسفه) محمول(ابژه 

  .گيردمتافيزيكى انگلس متأخر را نيز مى" ياليسمماتر"
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بنابراين ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم اصوًال نيازی به روشنگری، نقد دين و شركت 
اندازی كه از بيند و آن چشمی حاكم را نمىدر يک نبرد ايدئولوژيک با طبقه

 تشكيل استبداد آورد، در پيروی از سوسيال داروينيسم محدود بهسوسياليسم پديد مى
به اين . شود كه مصداق تجربى آن شوروی استحزبى و يک نظم بوروكراتيک مى

گردد كه ترتيب، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با سه فرمول كلى سياسى مجهز مى
 ١٩٢١های اين سه فرمول ميان سال. سازدی سياسى حزب توده را در ايران مىفلسفه

يعنى همان . انددوم تا چهارم كمينترن مدون شدههای  ميالدی در كنگره١٩٢٢تا 
های امپرياليستى انگلستان و فرانسه قرار دورانى كه شوروی تحت تعرض نظامى دولت

ی  به عنوان سركردهى ضد امپرياليستى و همكارى با كشور شوروى اول، مبارزه. داشت
ف سياسى و تشكيل دوم، ائتال . استدر يک جهان دو قطبى" اردوگاه سوسياليستى"

به اين معنى كه بورژوازی .  استجبهه با بورژوازى ملى در برابر بورژوازى كمپرادور
، انقالبى محسوب داران بزرگ و وابسته به امپرياليسممالكين و سرمايهملى در برابر 

كند و هم در برابر امپرياليسم و جهت تحقق شود كه هم استقالل ملى را تضمين مىمى
. شودمتمايل مى" اردوگاه سوسياليستى"ی اقتصادی به ناچار به سوی سعهسياست تو

دارى در  سوم، تشكيل جمهورى دموكراتيک خلق و تحقق راه رشد غير سرمايه
داری به معنى جا راه رشد غير سرمايه اين١. نيمه مستعمره استهاى مستعمره و كشور

اردوگاه "های قتصادی با كشورداری و همكاری اقطع رابطه با بازار جهانى سرمايه
  . است" سوسياليستى

جا تفاوت چندانى ميان نظريات دينى كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جبر "در حالى كه شريعتى از . شودعلى شريعتى با ايدئولوژی حزب توده مشاهده نمى

 "ى توحيدى بى طبقهى  جامعه" به سوى "امت اسالمى" و حركت ناگزير "كلى تاريخى
راند، حزب توده با استناد به ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مدعى است كه سخن مى

اردوگاه "داری را به سوی ناپذير و ابژكتيو تاريخ، نظام سرمايهحركت اجتناب

                                                 
١ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): II. Kongress der Kommunistischen Internationale, in: Lenin-
Wern-Werke, Bd. ٣١, S. ٢٠١ff, Berlin (ost), S. ٢٢٠f., und  

 ادامه، ٩ى  پيشگفتار، در كمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسكى، ر ـ صفحه): ١٩٦٠(مقايسه، اوليانوفسكى، ر ـ ا ـ 
   ادامه٢٠ى  تهران، صفحه
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جا است كه تنها تفاوت اين. راندمى" ی كمونيستىی بى طبقهجامعه"و " سوسياليستى
كند، در راند كه اين حركت را هدايت مىسخن مى) الله(د يک روح شريعتى از وجو

كرد را به حركت به اصطالح ديالكتيكى ماده نسبت حالى كه حزب توده همين عمل
جبر تاريخى و يک قدرت فوق انسانى مواجه هستيم كه در هر دو حالت ما با . دهدمى

  . زنندها را ناگزير رقم مىسرنوشت انسان

ی يک فاجعه در علم جا نطفهكند، ما اينی نقاد مالحظه مىكه خوانندهگونه همان
در حالى كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى . كنيمشناسى را كشف مىجامعه

ماركس در امتداد رفرماسيون، روشنگری، سكوالريسم و تفكر فلسفى ـ انتقادی متكامل 
شود، بعدًا تحت تأثير ود مجزا مىشده است، از بستر تاريخى و فرهنگى مدرن خ

گيرد و به عنوان ايدئولوژی ماركسيسم ـ متافيزيكى انگلس متأخر قرار مى" ماترياليسم"
گردد، سپس گرايانه و دترمينيستى از روند تاريخ وارونه مىلنينيسم به يک ديدگاه تقليل

تفسير على ايسم با شود و سرانجام به صورت تودهبا چند فرمول سياسى مجهز مى
بنابراين اتفاقى نيست، زمانى كه برخى از . رسدشريعتى از اسالم به توافق نظر كامل مى

ی چند تا از انتشارات حزب توده، البته اعضای سازمان مجاهدين خلق پس از مطالعه
كه با افكار اسالمى خود تصفيه حساب كرده باشند، ماركسيست ـ لنينيست بدون اين

به بيان ديگر، ايدئولوژی ماركسيسم ـ . ن پيكار را تشكيل دادندشدند و سپس سازما
شود و اشكال خط دو و خط سه را نيز در بر لنينيسم فقط مختص به حزب توده نمى

ی تفاوت ايسم مواجه هستيم كه سرچشمهجا با اشكال متفاوت تودهما اين. گيردمى
اين . ت شوروی است حزب كمونيس٢٠ی ها اختالف نظر بر سر كنگرهسياسى آن

كنگره پس از وفات استالين تشكيل شد و به سركردگى دبير كل حزب كمونيست 
زدايى از ساختار حزبى و ايدئولوژی شوروی، نيكيتا خروشچف ظاهرًا اقدام به استالين

حزب "پيداست كه حزب توده به عنوان ستون پنجم شوروی در ايران و . دولتى كرد
 كمونيست شوروی پايبند ماند، در حالى كه خط دو های حزببه سياست" برادر

شوروی را متهم به اپورتونيسم و رويزيونيسم ) های فداييان خلق ايرانسازمان چريک(
-شوروی را سوسيال امپرياليسم مى) هاسازمان پيكار، مائوئيست(كرد و خط سه مى

  .خواند
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ی حزب توده ه و پرداختهاز منظر ايدئولوژيک ساخت" های ايرانىماركسيست"بنابراين 
ی ها به هواداری از جناح ضد امپرياليست طبقهدر حالى كه ابتكار سياسى آن. هستند

ها نسبت به پراكسيس نبرد طبقاتى به كلى بى شود، فعاليت سياسى آنحاكم خالصه مى
ها اصوًال به تشكيالت حزب لنينيستى به اين معنى كه آگاهى تئورک آن. اعتنا است

جا كه از آن. ی خودآگاه توجه ندارد است و به پرولتاريا به عنوان سوژهمعطوف
بينند و ی حاكم نمىضرورتى در نبرد ايدئولوژيک با طبقه" های ايرانىماركسيست"

شمارند، در نتيجه پيمان خود در مبارزات ضد امپرياليستى مىبورژوازی ملى را هم
روزی پرولتاريا يک ی طبقاتى و سيهجامعهها نسبت به حركت واقعى فعاليت سياسى آن

جا رشد نيروهای مولد تبديل به ابزار سياسى اين. گيردشكل ازخودبيگانه به خود مى
ی كارگر از ی رهايى طبقهشود و مسئلهی ضد امپرياليستى مىجهت توفيق در مبارزه

-ارج مىتحميق دينى، سركوب سياسى و بردگى كار مزدی از دستور فعاليت سياسى خ

  . گردد

پيداست كه تحت چنين شرايطى، يعنى زمانى كه يک دولت شبه مدرن مانند نظام 
سلطنتى آريامهری با يک بحران ايدئولوژيک روبرو است، زمانى كه در بستر يک تاريخ 
فرهنگى مشترک يک قدرت ذهنى بالمنازعه از اسالم و ماركسيسم ـ لنينيسم به وجود 

ی اقتصادی كشور با تمول يک بخش ناچيز از جامعه و هآمده است، زمانى كه توسع
روزی پرولتاريا روبرو است و زمانى كه يک ساختار مستقل گسترش فقر همگانى و سيه

در اختيار روحانيان قرار دارد، در نتيجه " دولت در دولت"از دولت مركزی به صورت 
ی حاكم نيز تصرف قدرت سياسى توسط روحانيت شيعه به عنوان قشری از طبقه

های بنابراين غيره منتظره نيست كه ميان اپوزيسيون، از جريان. ريزی شده استبرنامه
های ماركسيست ـ لنينيست در كشور گرفته تا اعضای ملى و مذهبى و سازمان

-برای سرنگونى شاه به رهبری آيت" توافق فعال"كنفدارسيون دانشجويى در تبعيد يک 

نه به معنى يک آگاهى تجربى، " توافق فعال"جا مفهوم ته اينالب. الله خمينى پديد آمد
بلكه به معنى يک آگاهى گفتمانى است كه در تداوم درک و زبان روزمره و در پرتو 
تاريخ فرهنگى اسالمى ايرانيان، يعنى در فقدان روشنگری و در توهم ايرانيان به عدالت 

   .اسالمى و روحانيت ملى و ضد امپرياليست پديد آمد
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پس از سرنگونى شاه چندی نگذشت كه اين آگاهى گفتمانى به دليل تجربيات سياسى 
كه " العرضمفسدان فى"پس از قتل . ايرانيان با خو و روش روحانيت شيعه رنگ باخت

فروشان را در بر ها، دگرباشان و تنتعدادی از سران ارتش و دولت، برخى از ساواكى
قربانى " يا روسری يا تو سری" بودند كه تحت شعار گرفت، بعدًا زنان مدرن جامعهمى

های كرد و عرب، منتقدان از اين پس، نوبت به بهائيان، ملت. خشونت اسالميان شدند
نظام و اپوزيسيون چپ رسيد و بعد از انقالب فرهنگى، آغاز جنگ با عراق و به 

تل عام خصوص در پى كودتا بر عليه دولت انتصابى بنى صدر بود كه سركوب و ق
هر كسى كه در اين دوران منتظر يک بررسى انتقادی از . اپوزيسيون به اوج خود رسيد

های در حالى كه تمامى سازمان. تاريخ وحوش اسالمى بود، به كلى مأيوس شد
خواندند، پس الله خمينى را ضد امپرياليست مىماركسيست ـ لنينيست در اوايل آيت

اولين جريان كه در . ياست خود تجديد نظر كردنداز وقوع اين فجايع اجتماعى در س
جمله بايد از بزرگترين از . برابر جمهوری اسالمى قرار گرفت، سازمان پيكار بود

ياد كرد " های فداييان خلق ايرانسازمان چريک"سازمان كمونيستى خاورميانه، يعنى 
تظر يک هر كسى كه در اين دوران من. كه در جناح اكثريت و اقليت منشعب شد

در . بررسى انتقادی از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بود، وی نيز به كلى مأيوس شد
روی " خط امام خمينى"حالى كه بخش اكثريت سازمان مانند حزب توده به پيروی از 

خواند، بخش اقليت اين سازمان، آورد و جناح مكتبى روحانيت را ضد امپرياليست مى
اين . شمردی امپرياليسم مىرا ساخته و پرداخته" اسالمىجنبش "الله خمينى و آيت

گوش " نه شرقى، نه غربى، جمهوری اسالمى"ی داد كه عربدهوقايع در زمانى رخ مى
رسيد و " پيروان خط امام خمينى"سرانجام نوبت به . دادهر انسان متمدنى را آزار مى

ها ان سرنوشتى كرد كه آنرا دچار هم) فداييان(اعضای حزب توده و سازمان اكثريت 
  . در نظر گرفته بودند" ضد انقالب"برای رقبای سياسى چپ خود به صورت 

-گونه كه شواهد تاريخى و تجربيات سياسى با جمهوری اسالمى به ما گزارش مىهمان

دهند، ممكن است كه تحت شرايط به خصوص تاريخى اپوزيسيون به عنوان بيان 
به " آگاهى از اوضاع وارونه" شود، ممكن است كه يک سوبژكتيو تضاد به كلى منهدم

ی حاكم با فرودستان ی متضاد طبقهصورت يک قدرت بالمنازعه ذهنى در آيد و رابطه
ی كشور يک جامعه را وساطت كند، ممكن است كه تحت شرايط جنگ و امكان تجزيه
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كه تضاد جا اما از آن. ملت خاموش شود و يک وحدت گسترده در جامعه پديد آيد
ذاتى است، در نتيجه داری دروننيروهای مولد با مناسبات توليد و بازتوليد سرمايه

ی به بيان ديگر، يک جامعه. ايجاد يک چنين وحدتى نيز ظاهری و شكننده است
از جمله بايد از . توان با چماق و حماقت اداره و مديريت كردداری را نمىسرمايه

، !"اقتصاد مال خر است: "رد سياست اقتصادی مانندالله خمينى در موسخنان آيت
كسى كه به دنبال شهادت است، نيازی به كار و زندگى "، !"مورچه هم كارگر است"

  .  ، ياد كرد!"ندارد

ی مدنى موضوع تضاد كار گويد، با حذف جامعهگونه كه گرامشى به درستى مىهمان
ی سياسى را افتد و جامعه دولت مىشود و مستقيمًا به دامنبا سرمايه حل و فصل نمى

ما با همين وقايع پس از انهدام قطعى اپوزيسيون در ايران مواجه . كندبا آن درگير مى
موظف بود تحت شرايط موجود حسين موسوى  ى مير كابينهبه اين صورت كه . شديم
طرف، كه از يک  سازمان دهد شكوفايى اقتصادى جهت را توليد كلىمناسبات كه 

طرف از سازد و تداوم جنگ با عراق را ممكن " جنگ، جنگ تا پيروزی"شعار تحت 
ى  كابينهبنابراين . ی نظام، يعنى مستضعفين را تأمين كند، نيازهای مادی بدنهديگر

اقتصادى را ی  توسعهى سياست موسوى قانون اصالحات ارضى، قانون كار و برنامه
جا كه اسالم منتها از آن.  گذاشتبراى تصويب در اختيار مجلس و شوراى نگهبان

 شوراى نگهباناصوًال با فرهنگ سازندگى و تمدن بشری به كلى بيگانه است، در نتيجه 
ها در حزب جمهورى  اين درگيرى.  كردو رد خواند متناقض با شريعتاين قوانين را 

اسالمى و مجلس موجب بحثى در ارتباط با حدود تفسير شريعت شد كه به صورت 
  .بروز كردفقه پويا هواداران بين نمايندگان فقه سنتى و نزاع 

فشارى  ، زيرا بر ضرورت تصويب قوانين قيد شده پابودفقه پويا هوادار ى موسوى  ابينهك
االسالم  آن حجت شاخص پرداز ى اطالعات و نظريه ارگان فقه پويا روزنامه. كرد مى

اى  االسالم خامنه جتشوراى نگهبان و رئيس جمهور وقت، ح. مرتضى رضوى بود
الله تدبيرى آي ى رسالت به سر  ارگان فقه سنتى روزنامه ونمايندگان فقه سنتى بودند

ها شخصًا در اين نزاع  خمينى بارالله با وجودی كه آيت. شدمحسوب مىذرى قمى آ
 مجلس و مطبوعات، را نه درمباحث دينى از هر دو جناح خواست كه كرد و پادرميانى 
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كنند، اما نزاع ميان اين دو جناح چنان شدت گرفت كه هاى علميه طرح  حوزهبلكه در 
. منحل كردميالدی  ١٩٨٧ در سال  جهت پايان آن حزب جمهوری اسالمى راخمينى

" ى فقيه واليت مطلقهفتوای "را صادر كرد كه بعدها معروف به ى يچندى بعد فتوای و
به اين صورت كه . قه پويا موضع گرفتعمًال برای فدر اين فتوا الله خمينى آيت. شد

 قدرت مدعى شد كه حكومت اسالمى متعلق به واليت پيغمبر است و در نتيجهوی 
. رعايت فروع دين اولويت داردنسبت به و شود محسوب مىجزء اصول دين سياسى 

نسبت تداوم نظام جمهورى اسالمى به اين فتوا الله خمينى با صدور به بيان ديگر، آيت
نماز، روزه، خمس، زكات، حج، جهاد، امر به معروف و نهى : مانندعايت فروع دين به ر

تمامى ى اين فتوا تشكيل شوراى مصلحت نظام بود كه  تيجهن. از منكر اولويت داد
 بودند، جهت ى كه به علت تناقض با شريعت توسط شوراى نگهبان مردود شدهقوانين
  ١.رساندتصويب به جمهورى اسالمى نظام حفظ 

فقه پويا نه تنها خاتمه هواداران  نزاع بين نمايندگان فقه سنتى و ،با وجود اين اقدام
از گذشته مطرح شد و از خمينى به مراتب شديدتر الله آيتنيافت، بلكه بعد از فوت 

درون همين نزاع پيرامون حدود تفسير شريعت اسالم بود كه دو جناح به اصطالح 
با وجودی كه هر دو . لس شورای اسالمى به وجود آمدندطلب در مجگرا و اصالحاصول

جناح به قانون اساسى نظام و اصل واليت فقيه التزام عملى دارند و در افكار سران 
ی سياسى حفظ و روش تداوم شوند، اما بر سر شيوهكشور دو بال نظام محسوب مى

 تشديد اين نزاعو  تداوم دليل. اندآرائى كردهجمهوری اسالمى در برابر يكديگر صف
بحران ايدئولوژيک نظام است كه از تضاد زيربنا با روبنا و نفى آگاهانه، يعنى از حركت 

به اين صورت كه روحانيت شيعه پس از . آيدی طبقاتى پديد مىديالكتيكى جامعه
ی قدرت سياسى بنا بر هستى اجتماعى خود، يعنى برای حفظ منافع مادی و مصادره

گاهى حاكم جامعه را با استناد به شريعت اسالم و در يک بستر حاكميت خويش، آ
حقوق، سياست، (مشترک تاريخى و فرهنگى با نيروهای مولد و به صورت ايدئولوژی 

آل ساختار اين آگاهى بيان ايده. به وجود آورد) دين، اخالق، عرف، هنر و تفكر دينى
ه اجتماعى روحانيت شيعه را اقتصادی موجود بود كه در واقعيت منافع مادی و جايگا

                                                 
١ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٤٠٢ff.  
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جا كه آگاهى نيروهای مولد نيز از منافع از آن. كردی حاكم توجيه مىبه عنوان طبقه
جا كه شريعت اسالم اصوًال تشكيل كند و از آنها رشد مىمادی و هستى اجتماعى آن

شناسد، در نتيجه حكومت اسالمى يک شكل ی مدنى را به رسميت نمىجامعه
با وجودی كه استقرار حكومت اسالمى از آغاز با خشونت . گيرد خود نمىهژمونيک به

های نظام هنوز مستقر و و حذف فيزيكى مخالفان خود همراه بود، اما در اوايل كه پايه
برد، در نتيجه دولت اسالمى مستحكم نبود و كشور در حال جنگ با عراق به سر مى

جا زيربنا شمرد و اينی نظام مىيعنى بدنهخود را موظف به دفاع از منافع مستضعفين، 
آمد و از هماهنگى آگاهى نيروهای مولد با ايدئولوژی با روبنا ظاهرًا متناسب به نظر مى

ی قتل عام زندانيان با پايان جنگ كه البته با فاجعه. دادحاكميت اسالمى گزارش مى
از . نجانى آغاز شدسياسى همراه بود، دوران سازندگى تحت نظر رياست جمهوری رفس

ی ی اقتصادی نئوليبراليسم در دستور كار قرار گرفت و زمينهاين پس، سياست توسعه
ی حاكم پديد مناسبى را جهت سلب مالكيت عمومى، رانتخواری، اختالس و تمول طبقه

روزی پرولتاريا بيشتر از گذشته دامن زمان به فقر جامعه و سيهآورد، در حالى كه هم
های متعدد شهری در اين دوران ياد كرد كه در رأس آن قيام له بايد از قياماز جم. زد

به بيان ديگر، با اتخاذ سياست . بود" مرگ بر جمهوری اسالمى"مردم قزوين با شعار 
تر از گذشته شد و در حركت اقتصادی نوين تناقض زيربنا با روبنا همواره عريان

ابل زيربنا با روبنا انبوه مردم رفته رفته از ی طبقاتى و تحت تأثير متقواقعيت جامعه
 به بيان ديگر، نيروهای مولد در پراكسيس نبرد طبقاتى ١.ايدئولوژی نظام فاصله گرفتند

ی حاكم درگير نه تنها در يک كشمكش عملى، بلكه در يک كشمكش نظری نيز با طبقه
به اين صورت كه . ه هستيمجا با تضاد زيربنا با روبنا و نفى آگاهانه مواجما اين. هستند

تضاد از آگاهى از تضاد قابل تمايز است و تحت تأثير آگاهى از تضاد است كه نيروهای 
بنابراين موضوع حركت واقعى . خيزندشوند و به نبرد بر مىمولد از تضاد آگاه مى

ی طبقاتى فقط نقد تضاد و استثمار نيروی كار و فقط مادی نيست، بلكه بيان جامعه
ی پراكسيس نبرد ی حاكم را نيز ضميمهی ايدئولوژی طبقه، يعنى نفى آگاهانهتضاد

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. 
Berlin (Ost), S. ٣٧f. und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, S. ٣ff. 
Berlin (ost), S. ٨f. 
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ی آن بستگى به توازن قوای نيروهای متضاد و متخاصم كند كه البته نتيجهطبقاتى مى
اجتماعى دارد و اين شكست و يا پيروزی جنبش كارگری  است كه روند تاريخ را معين 

- ها هستند كه از شرايط مادی موجود عزيمت مىبه اين معنى كه اين انسان. كندمى

ما اين كشمكش را به وضوح . آورندكنند و با آگاهى، يعنى سوبژكتيو تاريخ را پديد مى
كنيم كه هم اكنون با اعتصابات سراسری همراه شده و شعار در پراكسيس مشاهده مى

  . است!" گرا، ديگه تمومه ماجراطلب، اصولاصالح"معروف آن 

گونه كه نيروهای مولد جامعه با رجوع به تجربيات خويش، حل و فصل ن همانبنابرا
بينند و از قدرت ی تفكر دينى غير ممكن مىتضاد ابژكتيو با مناسبات توليد را در حوزه

كنند، به همان اندازه ی حاكم فاصله گرفته و به سوی خودآگاهى عزيمت مىذهنى طبقه
آيند كه مانع ارتقا فرهنگى به وجود مى"  اوضاع وارونهآگاهى از"نيز بيشتر اشكال نوين 

ما مصداق تجربى اين پديده را در . و سياسى و خودآگاهى نيروهای مولد جامعه شوند
: اشكال متفاوت مانند، تعميم هويت باستانى ايرانيان و گرايش به اديان غير دولتى مانند

های تى، اشكال متفاوت هويتاسالم باطنى، عرفان، تصوف، بهائيت، مسيحيت و زرتش
-و همعربيسم كرديسم و پانتركيسم، پانايرانيسم، پانپان: كذب ناسيوناليستى مانند

چنين تشديد بحث ميان اسالميان پيرامون تفسير مناسب شريعت و فقه پويا مشاهده 
  . كنيممى

 ايدئولوژيک جا با اشكال متنوعكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شوند و از خودآگاهى مواجه هستيم كه به صورت ابزار حكومتى ساخته و پرداخته مى

از جمله بايد از فعاليت نظری عبدالكريم سروش ياد . كنندنيروهای مولد ممانعت مى
های اصلى وی يكى از مهره. كرد كه با استناد به فقه پويا مدعى احيا دين شده است

ی اساتيد سكوالر و دانشجويان نگى بود كه نه تنها باعث تصويهی انقالب فرهكميته
پرداز شاخص نظام در های ايران شد، بلكه به عنوان نظريهكمونيست از دانشگاه

های تلويزيونى با اعضای حزب توده شركت و از تشكيل حكومت اسالمى دفاع مناظره
ی شمكش وی با روزنامهی فقه پويا به پيش كشيده و كاز آن پس كه مسئله. كردمى

را تأسيس كرد كه با همكاری ديگران مانعى در " كيان"ی كيهان تشديد شد، وی نشريه
برابر خودآگاهى نيروهای مولد و مدرنيته بسازد و با طرح مباحث پسامدرن مواضع 
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سرانجام وی نيز مورد خشم نظام قرار گرفت و به . جمهوری اسالمى را تحكيم كند
از يک كند كه وی در مكتوباتش اهداف خود را به وضوح بيان مى.  شدآمريكا پناهنده

از ی ممانعت شود و از طرف ديگر، انگيزه كفر و ارتداد مىبا، مربوط به مبارزه طرف
البته روش وی نيز .  دين اسالم دارد از ايران راخصوص جوانانه گسست مردم و ب

ی احيا دين را انگيزه" وحدت وجود"ه مانند مابقى متكلمان اسالمى است كه با ايمان ب
گذارند، در حالى كه مجتهدان شيعه ميان شريعت و طريقت تفاوت مى. در سر داشتند

ی دين، مجتهد شناسى، مطهری ميان هسته و پوستهشريعتى ميان اسالم و اسالم
شبستری ميان سلوک توحيدی و سلوک انسانى و سروش ميان دين و معرفت دينى 

 دينشود كه بنابراين وی نيز مانند مابقى متكلمان دينى مدعى مى. ذاردگتفاوت مى
اى  پديده معرفت دينىاست، در حالى كه مطلق و ثابت  الهى و در نتيجه   وحىاسالم
 به بيان ديگر، موضوع فقه پويا بر سر گشادی .باشدمىو متغير  و لذا ناقص انسانى

جا سروش اين. است) محتوای دين(وف و نه مظر) شكل تفسيری(تفسير و بر سر ظرف 
كند كه موضوع تفسير نوين از اسالم تنها بر سر شكل دعوت بر اين نكته تأكيد مى

به اين معنى كه ما اسالميان زياد از حد سخت نگيريم و منجر به كسادی . دينى است
هاى  ضرورتاز و اصل سروش وجوب نماز را برای نمونه . دكان دين خودمان نشويم

در حالى كه به شرح زير پرده از  ١،خواند  و انكارش را ارتداد مىشمارد مىاسالم  دين
 : داردی واقعى فقه پويا بر مىانگيزه

دهد و به عشق سرفراز كردن و كارگشا  سر مى) دين را(فرياد پويا كردن ) كسى كه(»
كند شود، بى آنكه به درستى معلوم  ديدن دين، طالب عوض كردن چيزى در جايى مى

ابتدا بايد معلوم شود كه ساختمان انسان چه  (...) كه آن چيز چيست و آن جا كجاست
ابتدا از دين . (اوصافى را واجد است تا وصف فطرى و انسانى براى دين صادق آيد

عقل كه تكليف ). طلبيم كه ديندار باشد خواهيم انسانى باشد و سپس از انسان مى مى
كش و انسان ستيز نباشد حد  خواهد كه آدمى از دين مىكند و  فوق طاقت را تقبيح مى

  ٢«.اين طاقت را هم خود بايد معلوم كند

                                                 
 ٢٧٩ یفحهنظريه تكامل معرفت دينى، تهران، ص ـ قبض و بسط تئوريک شريعت): ١٣٧٧(سروش، ع ، ايسهمق  ١
 ١٩٠ و ١٧٦ یفحهصجا، همان): ١٣٧٧( سروش، ع ،قايسه م ٢
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ی واقعى سروش عبور از بحران كند، انگيزهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ايدئولوژيک حكومت اسالمى است، در حالى كه وی حاضر نيست كه از اسالم به عنوان 

جا اين. ها چشم بپوشد ابزار حكومتى جهت تحميق و تحقير انسانايدئولوژی نظام و يک
آيد كه اين عقل مورد نظر سروش در بالفاصله پرسش پس از پرسش به وجود مى

ی فقه پويا با شريعت چيست؟ چه كسى و يا چه قشری و يا انحصار كيست؟ رابطه
 ورشكسته از جا به يک طرح قديمى وكند؟ ما اينرا معين مىحدود طاقت نهادی 

شود و توجيه مى" وحدت وجود"اسالم و تفسر دينى آن مواجه هستيم كه با استناد به 
ی ی اسالمى فلسفهوی تازگى به مصادره. سروش نيز از اين موضوع به خوبى آگاه است

ی ليبرال كارل پوپر روی آورده است و ادعا دارد كه قرآن نه وحى الهى، بلكه نتيجه
  .  نما شدن وی استاسالم و خوابتخيالت پيغمبر 

  : نتيجه

موضوع اين مقاله نقد بنبادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم است كه با 
ايسم اذهان اغلب فعاالن جنبش رسد و به صورت تودهافكار اسالمى به توافق كامل مى

مواجه " ماركسيسمبحران "جا با ما اين. سازدكارگری و كمونيستى ايران را مسموم مى
آورد كه تحت تأثير آن يک ايسم آن آگاهى تئوريک را پديد نمىهستيم، زيرا توده

ی طبقاتى جامعه" حركت واقعى"انرژی الزم برای فعاليت سياسى راديكال آزاد شود و 
داری و رهايى بشر از تحميق را به سوی انقالب اجتماعى، فراروی مثبت از نظام سرمايه

جا كه حزب توده از طريق از آن.  دولتى و بردگى كار مزدی برانددينى، سركوب
متافيزيكى انگلس متأخر را به جای ماترياليسم تاريخى ـ " ماترياليسم"انتشارات خود 

ديالكتيكى ماركس در ايران رواج داده است، در نتيجه علت شكست و پراكندگى 
ی ضعف ليسم، بلكه نشانهی امپريانيز نه محصول توطئه" های ايرانىماركسيست"

ی خود كامًال ها است، زيرا تا كنون با افكار اسالمى و گذشتهآگاهى تئوريک خود آن
  . اندتصويه حساب نكرده

شرط كند، اما پيشالمللى جنبش كمونيستى تأكيد مىگرامشى به درستى بر خصلت بين
بته منظور گرامشى ال. بيند كه جنبش كارگری بايد نخست ملى شودرا در اين مىآن

به نظر وی جنبش كمونيستى بايد در . اين نيست كه كارگران بايد ناسيوناليست شوند
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ی مبارزاتى خود به پيروزی برسد و با بورژوازی ملى تصويه ی اول در حوزهوهله
گونه كه در اين نوشته همان. حساب كند و سپس به سوی انترناسيوناليسم سمت بگيرد

، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم اصوًال نه برای اين كار، بلكه مستدل و مستند شد
به اين صورت كه شكل . برای مبارزات ضد امپرياليستى ساخته و پرداخته شده است

ايسم اصوًال توان مقاومت تئوريک در برابر ايدئولوژی بورژوازی دينى آن، يعنى توده
روشنفكران "ن ترديد به دام مباحث ی حاكم و روحانيت شيعه را ندارد و بدوملى، طبقه

در حالى كه . افتد، زيرا خودش نيز از همين قماش استمانند سروش مى" دينى
روش "ی كنندهذاتى و نفىماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس محصول نقد درون

است كه البته به صورت محصول تاريخ فرهنگى رفرماسيون، " داریمدرن توليد سرمايه
ری و سكوالريسم در كشورهای اروپا و آمريكا پديد آمده و مصداق تجربى آن روشنگ

تا هم اكنون اسير ايدئولوژی " های ايرانىماركسيست"انگلستان است، ليكن اغلب 
گرا از گرا، دترمينيستى و مثبتی تفكر تقليلماركسيسم ـ لنينيسم هستند كه يک شيوه

 به اين معنى است كه ماترياليسم را دشمنانه در گراتقليل. دهدروند تاريخ را رواج مى
دين، فلسفه و : سازد و از نقد ظواهر و اشكال اجتماعى مانندآليسم مستقر مىبرابر ايده

ايسم از نبرد ايدئولوژيک با اسالميان به بيان ديگر، توده. رودايدئولوژی طفره مى
 قادر نيستند كه از كند و تحت تأثير آن است كه فعاالن سياسى چپممانعت مى

گونه كه ما اما همان. ی كافى سود ببرندبحران ايدئولوژيک حكومت اسالمى به اندازه
در تجربيات قيام بهمن مشاهده كرديم، زمانى كه يک ايدئولوژی مخرب، مرتجع و 

در آيد و بر افكار عمومى مسلط شود، چه " آگاهى از اوضاع وارونه"متعرض به صورت 
  . آوردوط فرهنگى را برای يک ملت پديد مىروزی و سقسيه

افزون بر اين، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم منجر به ترويج افكار دترمينيستى و 
هاى جنجالى مانند  گويىپيششامل تفكر دينى فقط به اين دليل كه . شوددينى هم مى

را يرتاريخى غ، كلى و گويى سيستماتيکپيشگونه هر شود، بلكه  نمىظهور امام زمان
جوامع ) پراكسيس(ستقل از عوامل متفاوت ابژكتيو و سوبژكتيو  مگيرد كهنيز در بر مى

البته . كندشمول را ترسيم مىی مقدر و جهانآيندهها يک متنوع، برای تمامى ملت
- نيز مىگرا مثبتايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم منجر به ترويج افكار غير انتقادی و 

ناپذير و ابژكتيو ز طريق ايجاد توهم به يک حركت به اصطالح اجتنابشود، زيرا ا
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 آگاهى تئوريک و پراكسيس و سنجش شكستتاريخى فعال سياسى را نسبت به نقد 
به اين ترتيب، دليل شكست سياسى به عوامل . كندی خود عقيم مىسياسى گذشته

جا پيداست كه نه تجربيات شود و اينی امپرياليسم نسبت داده مىبيرونى مانند توطئه
بيند مىنظريه از طريق تجربه آموزش نه و يابند يک بازتاب مىتئورآگاهى در سياسى 

  . گرددو منضبط مى

- ما عواقب ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را به وضوح در واقعيت تجربى مشاهده مى

كارگری و به اين صورت كه اغلب فعاالن سياسى از نقد داليل شكست جنبش . كنيم
روند و به جای آن با رجوع به ميراث مبارزاتى كمونيستى در دوران قيام بهمن طفره مى

-سازمانى كه معموًال محصول تحريف و بزرگ تبليغات  وهاى جنجالى آرمانو از طريق 

-ها است، به توجيه مناسبات آن دوران روی مىنمايى نقش تاريخى شخص خود آن

 ساله با جمهوری اسالمى نه هنوز تبديل به ٤٠ تجربيات به بيان ديگر، اين. آورند
آگاهى تئوريک برای فعاليت سياسى در آينده شده و نه هنوز يک وحدت نظری شكل 

- به نظر مى. ی كمونيست و سوسياليست را متحد سازدگرفته است كه قوای پراكنده

ز بايد در را ني" های ايرانىماركسيست"رسد كه دليل شكست، پراكندگى و دشمنى 
جا، يعنى در بحران تئوريک جستجو كرد كه تنها راه فراروی از آن بازگشت به همين

ی عملى برای شركت در تئوری انتقادی و انقالبى ماركس جهت تكامل يک فلسفه
  . پراكسيس نبرد طبقاتى است
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عوامل اضمحالل تفكر و نظم   پسامدرنيسم ياـادعا و واقعيت 
  ١ی بورژوايى؟جامعه

  
از جمله بايد از حزب . ديروز در ايالت بايرن آلمان انتخابات پارلمانى برگزار شد

ياد كرد كه نه تنها برای اولين بار به پارلمان اين ايالت " اتيو برای آلمانآلترن"فاشيست 
راه يافت، بلكه مقدار آرای انتخاباتيش بيشتر از حزب سوسيال دموكرات آلمان كه 

البته اين حزب در انتخابات . رسد، شدقدمت فعاليت آن به بيش از يک قرن و نيم مى
ترين اپوزيسيون دولت  بود و هم اكنون بزرگپارلمان آلمان فدرال نيز بسيار موفق

-برنامه. شودائتالفى دموكرات مسيحى و سوسيال دموكرات اين كشور نيز محسوب مى

ی اصلى اين حزب اسالم ستيزی، مخالفت با مهاجران و پناهجويان و ظاهرًا حفاظت از 
ريان به وجود شود و اگر مانعى در برابر اين جداد مىفرهنگ مسيحى و غربى آلمان قلم

البته تمايل افكار عمومى به . يابدنيايد، بدون ترديد به قدرت سياسى نيز دست مى
شود، زيرا ما همين تمايالت را در سطح جهان و جناح راست فقط محدود به آلمان نمى
انگلستان، فرانسه، ايتاليا، اتريش، : داری ماننددر اغلب كشورهای مدرن سرمايه

  . كنيم روسيه، برزيل و از جمله آمريكا نيز مشاهده مىمجارستان، لهستان،

های اجتماعى و محيط زيستى در آيد كه ورشكستگى اقتصادی و وقوع بحرانبه نظر مى
گردد و افكار جوامع مدرن صنعتى ضرورتًا منجر به تقويت جنبش انقالبى كارگران نمى

ناح راست و احزاب عمومى را در عكس انتظار فعاالن جنبش كمونيستى به سوی ج
با در نظر داشتن تاريخ فاشيسم هيتلری در آلمان، پيداست كه . راندفاشيستى مى

از جمله بايد از يک سری تظاهرات . جا بسيار حساس و نگران استی مدنى اينجامعه
 ١٣(در شهرهای متفاوت آلمان بر عليه فاشيسم ياد كرد كه اوج آن دو روز پيش 

.  هزار نفر در برلين برگزار شد٢٥٠و با شركت " ناگسستنى "با عنوان) ٢٠١٨اكتبر 

                                                 
پژوهش "كه از طريق " هژمونى بورژوايى و فرهنگ پسامدرن"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١٥ مارس ١ در تاريخ" ايرانهای اجتماعى جنبش
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تمامى سخنرانان اين تظاهرات حقوق بشر را به درستى ناگسستنى خوانده و همبستگى 
المللى خود را با پناهندگان و مهاجران و از جمله پناهجويان شمال آفريقا كه با وجود بين

  .   گريزند، اعالم كردندخطر مرگ از طريق دريای مديترانه به اروپا مى

نامد و با رجوع به آن، كشورهای مدرن مى" ی توافقحوزه"ی مدنى را گرامشى جامعه
به اين . كندمتكامل مى" ی اجباروار به وسيلهتوافق زره"را با عبارت " هژمونى"مفهوم 

به البته گرامشى با استناد . گرددی مدنى مجزا مىی سياسى از جامعهترتيب، جامعه
ی مدنى گيرد كه تشكيل جامعهتجربيات فاشيسم در ايتاليا اين مسئله را نيز در نظر مى

-را منهدم مىی سياسى پديد آمده است و اگر دولت اراده كند، آنبا تصميم جامعه

ی نبرد روشنفكران ارگانيک ی مدنى به صورت حوزهبه اين ترتيب، وی به جامعه. سازد
ی مورد نظر نگرد كه جهت كسب هژمونى برای طبقهى مىاز طبقاتى متضاد اجتماع

های پيشرو متشكل جا فقط جريانپيداست كه اين. كنندديگر رقابت مىخود با يک
ی يابند كه خود را در جامعههای ارتجاعى نيز اين امكان را مىشوند، بلكه سازماننمى

های اسالمى ياد كرد من از جمله بايد از احزاب فاشيست و انج١.مدنى متشكل سازند
شوند، با وجودی كه بنا بر ايدئولوژی خود به دهى مىكه در اشكال متنوع سازمان

در حالى كه فاشيسم از اصول سوسيال . قوانين جوامع مدرن اصوًال پايبند نيستند
های نژادی، يهوديان، معلوالن و انهدام كند و قتل عام اقليتداروينيسم عزيمت مى

را به " امت اسالمى"شمارد، اسالميان تشكيل ا شرط بقای سياسى خود مىاپوزيسيون ر
- رب: "شمول قرآنى ماننددهند و با ارجاع به صفات جهانی الله نسبت مىاراده

خوانند و جهان هستى و روز قيامت را مختص به الله مى" اليموالدينمالک"و " العالمين
ما محصول اين . پذيرندری را نمىپيداست كه در جوار خدای خود هيچ خدای ديگ

از جمله بايد از فعاليت يک . كنيمتضاد را در وقايع كشور آلمان به وضوح مشاهده مى
از آن پس، كه دادگاه . تبار پرداختگروه فاشيستى ياد كرد كه به ترور مهاجران ترک

عات برگزار گشت، پای سازمان اطال" ان،اس،او ـ پروسه"اين جنايات فجيع با عنوان 
                                                 
١ Vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian 
Reichers (Hrsg.), Frankfurt am Main, und 
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen Republik“ 
- Ökonomische, politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen Republik Iran“, Berlin, S. ١٨f. 
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زمان بسياری از هم. كشور نيز به عنوان شريک جرم جنايى به اين ماجرا كشيده شد
های افراطى به دين اسالم اند، تمايلجا متولد و تربيت شدهمهاجران مسلمان كه اين

برای نمونه بايد از آن مردان جهادی ياد كرد كه جهت تشكيل دولت . دهندنشان مى
داعش پيوستند، در حالى كه برخى از زنان مسلمان جهت اسالمى و سالخى كافران به 

  .  جهادالنكاه به سوريه و عراق مهاجرت كردند

جا دو جريان فوق ارتجاعى در برابر كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
اند، در حالى كه قوانين حقوقى جوامع مدرن صنعتى ظاهرًا آرايى كردهديگر صفيک

ی در يک مخمصه" اپوزيسيون چپ"جا اين. شوندها نمىمانعت از فعاليت آنقادر به م
شمول سياسى قرار گرفته است، زيرا از يک طرف، با استناد به حقوق طبيعى و جهان

شمارد و به درستى از آن ها به رسميت مىانسان حق مهاجرت را برای تمامى انسان
های مخرب امپرياليستى علت مهاجرت را چنين با استناد به سياستكند و همدفاع مى

يابد كه مسبب های اقتصادی مىبه درستى در جنگ، تخريب محيط زيست و بحران
ليكن از طرف ديگر، مهاجران مسلمان نه . داری جهانى استها نظام سرمايهاصلى آن

ان تنها نيروی كار و امكانات، بلكه فرهنگ و دين خود را نيز برای كشور مقصد به ارمغ
آوردهای جهان مدرن كه آورند و پيداست كه با استناد به قانون آزادی اديان دستمى

تساوی حقوق زن و مرد، قوانين مدرن : است، مانند" اپوزيسيون چپ"محصول مقاومت 
از جمله بايد از . پذيرندخانواده، حقوق كودک، آزادی انديشه و آزادی نقد دين را نمى

ی اين در پاريس ياد كرد كه از قله" چارلى ابدو"ی فكاهى هنگاران مجلترور روزنامه
  .  دهدتضادها به ما گزارش مى

شمول انسانى و به درستى از حقوق جهان" اپوزيسيون چپ"به بيان ديگر، در حالى كه 
ی دموكراسى، جامعه: آوردهای خود مانندزمان دستكند، اما همحق مهاجرت دفاع مى
-های اسالميستى مىنيت اجتماعى را نيز در معرض خطر تعرضمدنى، حقوق بشر و ام

گيرد و ايستادگى های فاشيست به درستى موضع مىدر حالى كه در برابر جريان. بيند
. كند، اما نسبت به نقش مخرب، مرتجع و متعرض اسالميان ظاهرًا بى اعتنا استمى
 در كشورهای مدرن های اسالمى خواهان تحقق شريعتاكنون بسياری از انجمنهم

چند همسری و تدريس اسالم در (كه درخواست حقوق ويژه اند و يا اينصنعتى شده
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های اسالمى به نزاع شيعه با سنى در زمان دولتهم. را برای مسلمانان دارند) مدارس
های مخرب جمهوری از جمله بايد از سياست. زنندكشورهای مدرن صنعتى دامن مى

رد كه در منطقه منجر به جنگ شيعه و سنى شده و اين نزاع دينى اسالمى ايران ياد ك
به اين . را از طريق پناهجويان مسلمان به كشورهای مدرن صنعتى نيز انتقال داده است

های تروريستى و اطالعاتى خود های رژيم جهت پوشش سازمانصورت كه سفارت
دگان و پناهجويان ايرانى، های به اصطالح فرهنگى را برای پناهنمساجد شيعه و انجمن

افغانى و لبنانى تأسيس كرده و جلسات عرفانى و مراسم عزاداری عاشورا و تاسوعا را 
های عربستان سعودی و تركيه نيز جهت مقابله با كنند و دولتها برگزار مىبرای آن

ان به بي. اندها به بنای مساجد و اماكن سنى در اروپا و آمريكا روی آوردهاين سياست
نيز مشخصًا " آلترناتيو برای آلمان"حزب : های شبه فاشيست مانندديگر، عروج جريان

جا علت با شوند، در حالى كه اينی مدرن اروپايى توجيه مىبا خطر اسالم برای جامعه
به اين صورت كه علت اين وقايع ناگوار اجتماعى ورشكستگى . گرددمعلول جابجا مى

ی بورژوايى است، در حالى كه و اضمحالل تفكر و نظم جامعهداری جهانى نظام سرمايه
بى محابا اسالم را به صورت تنها علت تمامى نابسامانى " آلترناتيو برای آلمان"حزب 

داری را كشد و در واقعيت نقش مخرب نظام سرمايهاجتماعى و اقتصادی به پيش مى
  . پوشانددر تشكيل اوضاع موجود مى

های شويم، زيرا نه تنها برای جريانی مدنى آشنا مىی ضعف جامعهجا با نقطهما اين
آورد كه تحت پوشش آزادی فاشيستى، بلكه برای اسالميان نيز اين امكانات را پديد مى

را نيز فراهم ی آنی تخطئههای دينى و غير دولتى زمينهتشكل احزاب و تشكيل انجمن
و در رأس آن " اپوزيسيون چپ"ه رود كدر حالى كه طبعًا انتظار مى. آورند

های اسالمى  انجمنچنين به نقد اسالم و فعاليتها در جوار نقد فاشيسم، همماركسيست
های فاشيست بيفتند، دچار يک كه مبادا به موضع جريانها برای اينبپردازند، اما آن

نه نقدی شرط هر گو"ی ماركس شوند و از نقد دين كه به گفتهشكيبايى غير منطقى مى
ی آيد كه دليل ضعف جامعهجا بالفاصله پرسش به وجود مىاين. پرهيزند، مى"است

تحت تأثير كدام آگاهى " اپوزيسيون چپ"ها فاشيستى چيست و مدنى در برابر جريان
كند كه نسبت به نقش مخرب، مرتجع و متعرض اسالم بى اعتنا تئوريک فعاليت مى
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ولت هژمونيک به اتمام رسيده است و تحت شرايط است؟ آيا توان ادغام اجتماعى د
  چه راهكاری را بايد اتخاذ كند؟ " اپوزيسيون چپ"بحرانى موجود 

ی ها به نقد عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو در تاريخ جامعهمن برای پاسخ به اين پرسش
ی امعهج"جا بر اين نكته تأكيد كنم كه مفهوم البته بايد اين. پردازمبورژوايى آلمان مى

در " ی مدنىجامعه"كنند، با مفهوم كه هگل و ماركس از آن استفاده مى" بورژوايى
جا با پراكسيس مواجه هستيم كه در ما اين. ی عمل گرامشى يكسان نيستفلسفه

جا كه مضمون ماركسى آن به معنى آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى است و از آن
دهد، در نتيجه پيداست كه  تضاد گزارش مىپراكسيس از كشمكش تضاد با آگاهى از

بنابراين من از . ذاتى استی مدنى يک امر درونی بورژوايى به جامعهدگرديسى جامعه
-كنم و سپس نشان مىی بورژوايى عزيمت مىی حق جامعهنقد سياست دولت و فلسفه

اره با ذاتى خود هموداری به دليل تضادهای دروندهم كه روش مدرن توليد سرمايه
های اقتصادی، محيط زيستى، اجتماعى و در نتيجه با نبردهای طبقاتى مواجه بحران

به بيان ديگر، . است و از اين رو، برای تداوم خود نياز به توجيه ايدئولوژيک دارد
دين، فلسفه و : ی بورژوايى با استناد به اشكال متنوع از آگاهى كذب مانندجامعه

شود، در ت منطقى، طبيعى، ابدی و بدون آلترناتيو توجيه مىايدئولوژی است كه به صور
. ی بورژوايى توان ادغام اجتماعى خود را از دست داده استحالى كه در واقعيت جامعه

های جا كه جريانكند و از آنی مدنى رشد مىبه اين دليل كه هژمونى از جامعه
تيجه ما با بحران هژمونى و شوند، در نفاشيست و اسالمى منجر به اختالل در آن مى

ها را در عروج جريانی بورژوايى مواجه هستيم كه آثار آناضمحالل تفكر و نظم جامعه
  .  يابيمفاشيستى و اسالميستى مى

های ی بورژوايى بايد به دورانى رجوع كرد كه نطفهپيداست كه برای نقد جامعه
رماسيون فئودالى از بطن تضادهای آليستى آن گذاشته شده، زيرا فماترياليستى و ايده

به اين صورت . داری خود را نيز پديد آورده استذاتى خود بوده كه بديل سرمايهدرون
ی روستايى تبديل به مراكز تجاری و كه از يک طرف، شهرها در برابر قوای پراكنده

سنگ نظامى در مقايسه با از اين پس، شهر تبديل به يک قوای هم. توليدی شدند
های متعدد درت ارتش اعيان و اشراف فئودالى در روستاها شد كه عواقب آن جنگق
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-ها مىهای كريتسناخ خود به تحليل آنشهرها با روستاها بودند و ماركس در جزوه

 از طرف ديگر، يک رويكرد فرهنگى بود كه رفته رفته از بطن مناسبات مادی ١.پردازد
وی . راندسخن مى" دين مثبت"تباط از تكامل ماركس در اين ار. اين تحوالت رشد كرد

شناسى آن نه در معنى رياضى آن، بلكه در معنى جامعه" مثبت"جا از مفهوم اين
به اين عبارت كه دين با رجوع به خرد و با استناد به علوم طبيعى و . كنداستفاده مى

 در تداوم جا كه ماركساز آن. شودانسانى و از جمله شواهد اين جهانى توجيه مى
شمارد، در نتيجه در جوار ی حقوق طبيعى، خردگرايى انسان را يک امر مثبت مىفلسفه

نيز " فراروی مثبت"و " دانش مثبت"، "درک مثبت"از مفاهيم " دين مثبت"مفهوم 
  .كنداستفاده مى

شود، از منظر بنابراين هر موضوعى كه اين جهانى است و با استناد به خرد مستدل مى
در تقابل با فيدئيسم " دين مثبت"نزد وی . گيردبه خود مى" مثبت" يک شكل ماركس

-طبيعت ممكن مىبرای فيدئيست شناخت حقيقت تنها از طريق ماورای. شودمستقر مى

طبيعى است كه به گردد و انسان تنها از طريق تحصيل مكتوبات دينى و الهام ماورای
رد بشری استوار است و الجرم حقيقت را بر خ" دين مثبت"اما . يابدحقيقت دست مى

از اين منظر، انسان تنها از طريق كشف و تعميق علوم . كنددر طبيعت جستجو مى
را " دين مثبت"برای نمونه آثار . شوداجتماعى است كه قادر به اثبات وجود خدا مى

. تس يافتاسپينوزا، دكارت، بيكن و اليبنبي: توان نزد متفكران دوران روشنگری مانندمى
طبيعت از طبيعت تأكيد دارند و خردگرايى، آزادی، ی ماورایها بر تجزيههمگى آن

  . شناسندها را به رسميت مىاراده و استقالل انسان

ذاتى نظام فئودالى پديد آمد و چنان از بطن تحوالت درون" دين مثبت"به اين ترتيب، 
وران روشنگری و نوزايش اروپايى منجر به ضعف فيدئيسم شد كه در امتداد راه خود د

اين دوران از يک طرف، مصادف با تكامل علوم طبيعى، رياضى و . را نيز پديد آورد
فيزيكى و گسترش هنرهای زيبا بود و از طرف ديگر، فعاليت روشنفكران اين دوره 

بينى باعث شد كه ديگر برای نمايندگان دين اين امكان به وجود نيايد كه يک جهان
ی طبقات اعيان و گ را ميان جهان اخروی و جهان دنيوی توجيه كرده و به سلطههماهن

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kreuznacher Exzerpte, in: MEGA ١/٢, Berlin (ost) 
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شناسى هم ابعاد پيداست كه تحت اين شرايط شناخت. اشراف فئودالى مشروعيت دهند
به اين معنى كه روند شناخت واقعيت . تری به خود گرفتتر و عميقبسيار گسترده

كند كه خود را رفته رفته از بند سحر، ی شناسا تحميل مىابژكتيو همواره به سوژه
جا با ما اين. خرافه و معجزه رها سازد و با استناد به شواهد تجربى اين جهانى شود

 كه ماركس در يكى از مقاالت ١دوران كپرنيكى در مضمون كانتى آن مواجه هستيم
- يح مىرا به بهترين وجه ممكنه به شرح زير تشرنگاری خود مضمون آندوران روزنامه

  : كند

فلسفه چيز ديگری در سياست انجام نداد به غير از آن چيزی كه فيزيک، رياضيات، »
بالفاصله قبل و پس از زمان . (...) ی خويش انجام دادپزشكى و هر دانشى در حوزه

ی دولت هم كشف شد، كشف بزرگ كپرنيک از سيستم واقعى خورشيد، قانون جاذبه
های متفاوت اروپايى اين شتن يافت و مانند تمامى رژيمانسان سنگينى خود را در خوي

. ها به امتحان گرفتنتيجه را با اولين پراكسيس سطحى در سيستم توازن قوای دولت
بدين سان، بسيار زود ماكياولى، كامپانئال و در زمان متأخر از هابس، اسپينوزا و هوگو 

ند كه دولت را با چشمان گروتيوس گرفته تا روسو، فيشته و هگل، همگى شروع كرد
  ٢«.را از خرد و تجربه و نه از الهيات متكامل سازندانسانى بنگرند و قوانين طبيعى آن

جا نقش فلسفه را در برابر كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
، سازد و با استناد به تكامل دانش بشری از وقوع يک رويكرد فرهنگىدين برجسته مى

ی شناسا از توهمات از اين پس، سوژه. دهدی مدرن گزارش مىيعنى ظهور يک جامعه
شود و انسان از يک طرف، با استناد به طبيعى به دانش طبيعت معطوف مىماورای

ی فلسفى عزيمت سپارد و به سوی انديشهخرد، افكار دينى خويش را به گذشته مى
پيداست . شناسدن علت و خالق جهان واقعى مىكند و از طرف ديگر، خود را به عنوامى

توان به صورت عنايت الهى و يک نظم كه از اين منظر، موجوديت دولت را ديگر نمى
جا با يک دگرگونى از پارادايم مشروعيت دينى بنابراين ما اين. خدا خواسته توجيه كرد

ی ملى ق ارادهبه مقبوليت دنيوی نيز مواجه هستيم كه تشكيل دولت را به صورت تحق
                                                 
١ Vgl. Kant, Immanuel (١٩٦٧): Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, Berlin (ost)  
٢ Marx, Karl (١٩٥٧): Der leitende Artikel in Nr. ١٧٩ der „Kölnischen Zeitung“, in:MEW, 
Bd. ١, S. ٨٦ff., Berlin (ost), S. ١٠٣ 
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چنين پيداست كه از اين پس، قوانين عرفى، جزايى و مدنى نيز ديگر هم. كندتوجيه مى
نه با استناد به الهيات و ايمان دينى، بلكه با استفاده از خرد و تجربيات واقعى جامعه 

ی ملى جهت تشكيل دولت تنها يک شكل جا تحقق ارادهالبته اين. شوندمتكامل مى
ی حاكم بورژوايى گيرد، زيرا دولت مدرن عمًال از منافع طبقهخود مىظاهری به 
  .  راندكند، در حالى كه همواره از تحقق منافع ملى سخن مىمحافظت مى

ی حقوق طبيعى است كه انسان را به عنوان ی اين رويكرد فرهنگى تكامل فلسفهنتيجه
-ت وجود جهان واقعى مىرا علياب مد نظر دارد و آنيک موجود خردگرا و حقيقت

از اين منظر، جهانى كه ما با آن مواجه هستيم، از طريق خرد بشری دگرگون . شمارد
جا با يک مفهوم ما اين. شودگشته و بنابراين خالق جهان واقعى خود انسان محسوب مى

شويم و مشخصًا با استناد به آن است كه آزادی و روبرو مى" انسان"شمول از جهان
ها در اشكال اقتصادی، سياسى، حقوقى و ايدئولوژيک بورژوايى يک تمامى انسانبرابری 

پرداز شاخص ليبرال،  برای نمونه نظريه١.گيرندگرا و توجيهى به خود مىنقش مثبت
" قيمت طبيعى"چنين اقتصاددانان ملى مانند اسميت و ريكاردو از مفهوم جان الک و هم

همتا ی بورژوايى خردمند، ابدی و بى چرا جامعهدهند كهگويند و توضيح مىسخن مى
ی حقوق طبيعى در ايدئولوژی ليبراليستى ژان ژاک  به همين منوال، آثار فلسفه٢.است

ی شوند كه از جامعهآليستى هگل مشاهده مىی ايدهروسو و به خصوص در فلسفه
- ترناتيو مىرا فاقد آلرانند و آنسخن مى" قلمرو خرد"بورژوايى به صورت تشكيل 

  ٣.شمارند

                                                 
گرايى و   نقدى بر گفتمان دينى پيرامون خرد ـى حقوق طبيعى و اسالم لسفهف): ٢٠٠٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد ١

  ، در آرمان و انديشه، جلد چهارم، برلينحقوق بشر
٢ Vgl. Locke, John (١٩٦٦): Über die Regierung, in: Philosophie der Neuzeit, Bd. ٨, 
Ernesto Grassi (Hrsg.), München, S. ٢٧f., und  
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft vom Wert – Die Marxsche Kritik der 
politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer 
Tradition, ٤.  Korr. Auflage, Münster, S. ٤٢ 
٣ Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dühring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der 
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ١٨f., und 
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung der Vernunft, Berlin, S. ١٠٤ 
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خطوط اصولى "ی حقوق طبيعى را در كتاب هگل با عنوان برای نمونه ما تأثيرات فلسفه
آزادی "يابيم كه موضوع اصلى آن تكامل يک مفهوم مشخص از مى" ی حقفلسفه
مشخص به اين دليل كه آزادی برای هگل تنها محدود به تفكر و آگاهى . است" فردی

خواهد، ا برده هم در تفكر خود كامًال آزاد است و هر چه را كه مىشود، زيرانسان نمى
ی مادی بر يک زمينه" آزادی"ی حق هگل مفهوم بنابراين در فلسفه. تواند فكر كندمى

تفاوت " آزادی زنده"و " آزادی"شود و از اين بابت است كه وی ميان و واقعى بنا مى
شود و انسان ط به يک حركت از تفكر مىمربو" آزادی"در حالى كه مفهوم . گذاردمى

به معنى آزادی آن " آزادی زنده"كند، اما مفهوم هر چه را كه دوست دارد، فكر مى
 به اين معنى كه انسان خودآگاه برای ١.انسانى است كه به خودآگاهى رسيده است

لكيت ی بيرونى نياز دارد كه به شرح زير برابر با حق ماتحقق آزادی خود به يک حوزه
  :خصوصى است

ی بيرونى را اختصاص دهد تا به صورت ايده بوده شخص بايد به خويشتن يک حوزه»
گرايى كه، سوژهخردمند بودن مالكيت در ارضاع نيازها نيست، بلكه در اين. (...) باشد

تنها در مالكيت، شخص به صورت خرد . صرف شخص به شكل واقعى خود در آيد
  ٢«.است

-ی ايدهدر فلسفه" آزادی زنده"كند، مفهوم ی نقاد مالحظه مىنندهگونه كه خواهمان

- ی انتزاعى است و نه محصول تفكر ناب فلسفى محسوب مىآليستى هگل نه يک مقوله

ی بيرونى از تفكر مجرد را پديد به بيان ديگر، حق مالكيت خصوصى يک حوزه. شود
بنابراين هگل . سازدآن متحقق مىی آزاد خود را در آورد كه انسان، آزادی و ارادهمى

ی آن اراده"و " خواهدآزادی آزادی را مى"كند كه پى در پى بر اين موضوع تأكيد مى

                                                 
١ Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution – Hegel und die Entstehung 
der Gesellschaftstheorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١١٢f. 
٢ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٧٢): Grundlinie der Philosophie des Rechts oder 
Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, H. Reichelt (Hg.), Frankfurt am Main, 
§٤١ Zusatz, vgl. § ٢٤١ Zusatz, und  
Vgl. Lantz, Göran (١٩٧٧): Eigentumsrecht – ein Recht oder Unrecht, Stockholm, S. ٩٣, 
und 
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. ١٧٤ 
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 به اين ترتيب، هگل حق مالكيت خصوصى را ١."طلبدآزاد است كه آزادی اراده را مى
كند و ی سوبژكتيو انسان آزاد متكامل مىبه صورت نتايج ابژكتيو آزادی و تحقق اراده

  .يابددست مى" آزادی فردی"به يک مفهوم مشخص از 

ذاتى را در خود ی يک تضاد دروناما بنا بر تجربه، حق مالكيت خصوصى همواره نطفه
ی حق مالكيت يكى با حق مالكيت ديگری را نيز به پيش پرورد، زيرا به اجبار مسئلهمى
 آگاه است، در نتيجه جهت جا كه هگل به خوبى از وجود اين تضاداز آن. كشدمى

و " اعالحضرت مطلق"وی قرارداد را . شودمتوسل مى" قرارداد"فراروی از آن به مفهوم 
را جهت وساطت حق مالكيت يكى با حق مالكيت نامد و نقش آننيز مى" كليت عرفى"

شود كه به جا بستن قرارداد با استناد به خرد توجيه مىاين. سازدديگری برجسته مى
به اين ترتيب، هگل با استناد . كند هگل منافع فردی را در منافع عمومى ادعام مىنظر

ی حق خود فلسفه" قرارداد"و " حق مالكيت"، "اراده"، "آزادی زنده: "به مفاهيمى مانند
ی بورژوايى و دولت را به به اين صورت كه وی خانواده، جامعه. كندرا متكامل مى
-گيرد و در يک نظم هيرارشى حقوقى مستقر مىظر مىهای مستقل در نصورت مقوله

. كندبه اين شرح كه حركت ديالكتيكى تفكر از تضاد در خانواده عزيمت مى. سازد
خانواده كه به نظر هگل از طريق عشق به وجود آمده است، در روند زمان مضمحل 

 و پيداست دهندشوند، تشكيل خانواده مىبه اين صورت كه فرزندها بزرگ مى. شودمى
آيد و در نتيجه ی ارث و نزاع پيرامون حق مالكيت نيز پديد مىها مسئلهكه ميان آن

به اين ترتيب، . كشدی حق مالكيت يكى با حق مالكيت ديگری را به پيش مىمسئله
ی گيرد و اعضای حقيقى خانواده به صورت اعضای حقوقى در جامعهفرديت شكل مى
جا با حركت ديالكتيكى از تفكر به صورت نفى ما اين. شوند مى)نفى اول(بورژوايى ادغام 

رسند به توافق مى" خرد عملى"آگاهانه مواجه هستيم، زيرا اعضای خانواده با استناد به 
منتها خود . شودها از طريق بستن قرارداد و قوانين مدنى وساطت مىو آشتى آن

ی حق مالكيت يكى با اف و مسئلهی بورژوايى نيز به دليل كثرت اقشار و اصنجامعه
و با " خرد عملى"جا نيز تضادها با استناد به حق مالكيت ديگری متضاد است و اين

-شوند و قوانين عرفى وساطت تضادها را به عهده مىبستن قرارداد حل و فصل مى

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ١٦٩ 
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-مى) نفى دوم(ی بورژوايى در دولت ادغام به اين ترتيب، اعضای حقوقى جامعه. گيرند

جا با نفى نفى در يک حركت ديالكتيكى از تفكر مواجه هستيم كه به گمان ما اين. دشون
-شود و آشتى تضادها را پديد مىهگل منجر به وحدت جامعه با وجود كثرت آن مى

آليستى وی روح متناهى خانواده و ی ايدهبنابراين هگل مدعى است كه در فلسفه. آورد
  ١.آيندت روح نامتناهى در مىی بورژوايى در دولت به صورجامعه

آليستى هگل به صورت يک قدرت مستقل، داور بى ی ايدهاز اين رو، دولت در فلسفه
آيد كه انگاری به غير از نظارت بر مناسبات ی خودآگاه به نظر مىطرف و سوژه

انگاری كه دولت . دهدی بورژوايى و تحكيم قرارداد، كار ديگری را انجام نمىجامعه
منافع فردی و طبقاتى قرار گرفته و به صورت يک دستگاه خردمند، تنها پيروی فرای 

اند، شهروندان را از اصول آن قراردادی كه خودشان با آگاهى و در كمال آزادی بسته
  :شودبه اين ترتيب، هگل به شرح زير مدعى مى. كندتضمين مى

اهيتًا از نيازهای دولت در مقابل قرارداد يک ضرورت ابژكتيو است كه م] كه[»
  ٢«.باشدسوبژكتيو مستقل مى

ی ی هگلى از زمينهجا ايدهكند، انگاری كه اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ارگانيسم "، "قدمگاه خدا در جهان"وی دولت را . مادی خود به كلى بى خبر است

يى و اجرايى كشور انگاری كه خشونت قوای قضا. نامدمى" ضرورت بيرونى"و " خردمند
ی انگاری كه دولت و جامعه. نه منافع طبقاتى، بلكه تنها منافع عمومى را مد نظر دارد

  ٣.ديگر ندارندهای مستقل هستند و هيچ ارتباطى با يکبورژوايى مقوله

آليستى هگل، ملت را به ی ايدهدر رأس دولت شاه قرار گرفته است كه بنا بر فلسفه
 هگل ملت را غير واقعى و يک كليت غير ٤.آورديک پديد مىصورت يک كليت ارگان

                                                 
١ Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich, Staatsrecht, § ٢٦٢, z. n. Marx, Karl (١٩٥٧): 
Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin 
(ost), S. ٢٠٥ 
٢ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich, z. n. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft …ebd., S. 
١٥٨ 
٣ Vgl. Lantz, Göran (١٩٧٧): Eigentumsrecht … ebd., S. ١٠٣, und  
Vgl. Cerroni, Umberto (١٩٧٤): Marx und das moderne Recht, Frankfurt am Main, S. ١١٠ 
٤ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٧٢): Grundlinie … ebd., §٢٨٠§ ,٢٧٩, und 
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شمارد كه انبوهى از افراد را كه فاقد فرهنگ، عرف و خرد هستند، در بر ارگانيک مى
شود، افراد پراكنده در پرتو ليكن از آن پس كه خشونت شاهانه اعمال مى. گيردمى

 به قرارداد به صورت ملت در گيرند و از طريق پايبندیی تمدن و قانون قرار مىايده
وی نقش . از نظر هگل دولت دارای مونوپل خشونت است و حق قتل دارد. آيندمى

. سازدقرارداد را با رجوع به قوانين عرفى و از طريق قوای جزايى و اجرايى برجسته مى
را مشابه با شمارد و نقض آنبه اين صورت كه هگل قرارداد را برابر با حق عموم مى

به " خشونت شاهانه"از اين ديدگاه اعمال . كندداد مىام عليه منافع عمومى قلمقي
صورت يک اهرم مستقل جهت تضمين پايبندی شهروندان به قرارداد و آشتى فرد با 

. راند سخن مى١"فراروی ديالكتيكى"در اين ارتباط هگل از مفهوم . رسدعموم به نظر مى
ترجمه شده است، اما " براندازی"ان فارسى به در زب" فراروی"در حالى كه مفهوم 

آليستى هگل به معنى يک حركت فكری و منطقى از ی ايدهمضمون آن در فلسفه
است كه شامل سه ُبعد متفاوت، يعنى الغا، حفاظت و  ٣"خرد" به سوی ٢"درک روزمره"

نكار الغا به اين معنى است كه حركت تفكر خردمندی درک روزمره را ا. شودارتقا مى
. مانندی درک روزمره پا بر جا مىحفاظت به اين معنى است كه آثار سازنده. كندمى

در اين ارتباط بايد از قوانين و اصول قرارداد ياد كرد كه البته با رجوع به موازين 
به اين ترتيب، هگل از يک . شوندی بورژوايى متكامل مىاخالقى و عرفى خود جامعه

سازد و از طرف ديگر، بر ا در خود اوضاع موجود مستقر مىطرف، منشأ نفى وجود ر
. كندآليستى جامعه و ضرورت تشكيل وحدت در اوضاع مطلوب تأكيد مىشكل ايده

نتيجه . شودسرانجام ارتقا به اين معنى است كه درک روزمره به سوی خرد مرتفع مى
ب آرام جهان بازتا"است كه هگل آن را " قلمرو قوانين"اين حركت فكری تشكيل 

-ی ايدهاز وجود يک جامعه" جهان متظاهر"جا مفهوم اين. نامدمى" موجود و متظاهر

يافته و به صورت اوضاع آيد، آشتىدهد كه خردمند به نظر مىآليستى گزارش مى
  ٤.مطلوب در حال شدن است

                                                                                                             
Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., ١١٧f. 
١ Dialektische Aufhebung 
٢ Verstand 
٣ Vernunft 
٤ Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ٧٧f. 
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) هگوهر گنديد" (روح عمومى"به بيان ديگر، هگل در يک حركت از تفكر ديالكتيكى از 
را به صورت منطقى، يعنى كند و آنكه مسبب انحطاط جهان واقعى است، فراروی مى

جا جامعه از اين. شوديافته متفكر مىی آشتىبه صورت يک واقعيت ديگر و يک جامعه
يک طرف، با استناد به آزادی زنده، حق مالكيت خصوصى و آزادی بستن قرارداد 

 حالى كه از طرف ديگر، تناقض منافع فردی كه گردد، درتوجيه و ظاهرًا خردمند مى
. گرددباشند، ظاهرًا بر طرف مىمشخص هستند، به نفع منافع عمومى كه مجرد مى
آليستى و يک واقعيت سوبژكتيو بنابراين محصول تفكر ديالكتيكى هگل يک جهان ايده

ع است كه دولت در رأس آن قرار دارد و به عنوان داور بى طرف و محافظ مناف
  ١.كندحفاظت مى" گوهر"عمومى از 

شود كه البته از آغاز زمان سوژه محسوب مىآليستى هگل همی ايدهگوهر در فلسفه
جا با يک كشف فلسفى مواجه هستيم كه يک ما اين. دهديک عصر جديد گزارش مى

ی بورژوايى و آغاز روش مدرن تجريد فكری از سقوط نظام فئودالى، تشكيل جامعه
) گوهر(از اين پس، منبع توليد ثروت ديگر طبيعت به تنهايى . داری استسرمايهتوليد 

ما . اندنيست، زيرا توليدات صنعتى نسبت به محصوالت كشاورزی دست باال را گرفته
ی بورژوايى منبع جا با ديالكتيک گوهر، فعاليت و سوژه مواجه هستيم كه در جامعهاين

مجزا و ) طبيعت(از گوهر ) بورژوا( معنى كه سوژه به اين. شوداصلى ثروت محسوب مى
ی العادهمستقل شده و در فعاليت خود و با استفاده از علوم طبيعى از قدرت فوق

ی بورژوايى به مضمون اين پيام فلسفى در پراكسيس جامعه. طبيعت فراروی كرده است
 طبيعت برای اين معنى است كه انسان پس از اختراع ماشين بخار بر طبيعت مسلط و

. نامدمى" طبيعت غير ارگانيک"را وی تبديل به يک چيز بيرونى شده است كه هگل آن
ی انسان بر طبيعت تبديل به خودآگاهى سوژه شده و به صورت به بيان ديگر، سلطه

گرايى خود را به صورت از اين پس فرد، سوژه. گوهر فرد و روح عمومى در آمده است
 به اين ترتيب، ٢.دهدكند و گوهر را به صورت سوژه ارتقا مى مىفعاليت به گوهر الحاق

                                                 
١ Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. S. ٨٠ 
٢ Vgl. ebd., S. ٨٣ 
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ی ی جامعه بنابراين مسئله١.آيديک روح عمومى ديگری به صورت گوهر پديد مى
يافته هگل با پذيرفتن حق مالكيت خصوصى و پايبندی به اصول قرارداد پايان آشتى

جا بايد از كاال يک اين. شته استنيافته، زيرا به گمان وی قبًال نيز حق مالكيت وجود دا
ی بورژوايى را خودآگاهى، يعنى يک روح عمومى نوين به وجود بيايد كه هويت جامعه

ی هگل پيداست كه اين خودآگاهى يک امر انفرادی نيست، زيرا به گفته. تثبيت كند
ما "بايد به " من سوژه"شود و خودآگاهى همواره در خودآگاهى ديگری ارضاع مى

 به بيان ديگر، كاال بايد ٢.تبديل گردد كه قدرت مفهوم، واقعيت را بيآفريند" سوژه
ها بايد در پرتو آن شكل ی جامعه بورژوايى شود و رفتار و كردار انسانتبديل به سوژه

" قيمت طبيعى"جا به اين معنى كه هر كسى كاالی خود را به بازار عرضه و آن. بگيرند
ست كسى كه فاقد ابزار توليد است، بايد نيروی كار خود را پيدا. كندرا دريافت مىآن

روزی به صورت كاال به بازار عرضه كند و در واقعيت به بردگى كار مزدی و سيه
  ٣.زندگى پرولتری تن دهد

كند، حق مالكيت خصوصى يک نقش سازنده ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كند، در حالى كه ماركس مشخصًا نقش مخرب آليستى هگل بازی مىی ايدهدر فلسفه

وی در دوران . يابديافته مىی خردمند و آشتىرا در جهت تشكيل يک جامعهآن
نگاری و در كشمكش با قانون چوب دزدی از مجلس ايالتى راين به اين نتيجه روزنامه

 ماركس در اين دوران هنوز كمونيست نبود و تنها از تشكيل يک جامعه از. رسيد
وی پس از استعفا از مقام سردبيری و . كرددفاع مى" های آزاد، عرفى و خردگراانسان"

جا به ی راين از شهر بن به كريتسناخ نقل مكان كرد و آنممنوع شدن نهايى روزنامه
. يک تحقيق گسترده پيرامون قوانين اساسى كشورهای مدرن اروپايى و آمريكا دست زد

                                                 
١ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie des Geistes, in: 
Jubiläumsausgabe in ٢٠ Bände, Bd. ٣, Hermann Glockner (Hg.), Stuttgart/Bad Connstatt, 
S. ٣٢f., und 
Vgl. Kaminski, Winfred (١٩٧٥): Zur Dialektik von Substanz und Subjekt bei Hegel und 
Marx, Frankfurt am Main, S. ٦١ 
٢ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Phanomänologie … ebd., S. ١٣٩, und 
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. ١٠٨ 

ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟، در آرمان ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣
   ادامه، برلين٤٩ی ، صفحه١٣و انديشه، جلد 
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جه رسيد كه بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى به يک ماركس سرانجام به اين نتي
بنابراين وی . ی مركزی آن حق مالكيت خصوصى استتوافق سياسى رسيده كه هسته

كند كه قانون اساسى جوامع مدرن، قانون اساسى حق جا بر اين نكته تأكيد مىاين
  .مالكيت خصوصى است

را بر خت و دو خطای متديک آنی حق هگل پردااز اين پس، ماركس به نقد فلسفه
انتقاد اول ماركس . شوندآليسم وی مىشمرد كه مسبب اشكال رازآميز و جنجالى ايده

آپريوريسم يک شكل از آگاهى كذب . آيدی حق هگل وارد مىبه آپريوريسم در فلسفه
شود، منطقى و قابل و ايدئولوژيک است كه آن شناختى را هم كه در تجربه مشاهده نمى

جا شناخت تنها به صورت يک حركت فكری و خردگرا به وجود  اين١.شماردبول مىق
، با آن چيزی كه بايد به وجود )اوضاع موجود(ی آن چيزی كه هست آيد كه رابطهمى

به اين معنى كه اوضاع موجود فاقد خرد است . سازدرا برقرار مى) اوضاع مطلوب(بيايد 
شود و شكل ه اوضاع مطلوب خردمند محسوب مىو به گذشته تعلق دارد، در حالى ك

به اين ترتيب، ماركس در نقد آپريوريسم . ی بورژوايى استی جامعهيافتهآتى و آشتى
حق "دهد و سپس منشأ تميز مى" حق ويژه"و " حق"ی حق هگل نخست ميان در فلسفه

روندان يک پيداست كه از اين منظر، برابری شه. يابدرا در مالكيت خصوصى مى" ويژه
گيرد، زيرا وی ی حق هگل يک تظاهر ايدئولوژيک به خود مىشكل ظاهری و فلسفه

خواهد مردم را قانع كند كه حق مالكيت خصوصى برابر با احقاق منافع عمومى است مى
چنين پيداست هم. است" حق ويژه"يافته پذيرفتن اين ی آشتىو شرط تشكيل جامعه

دون واسطه منجر به توجيه آن چيزی كه هست، يعنى جا بی حق هگل اينكه فلسفه
شود، زيرا با وجود تضادهای محسوس از اين نقطه نظر توجيه اوضاع موجود نيز مى

ی بورژوايى در يک روند از خردگرايى قرار گرفته و كند كه انگاری جامعهعزيمت مى
  . گرددپسند سپری مىتاريخ به سوی يک فرجام مثبت و دل

                                                 
به اين صورت كه وی با رجوع به . كشدی خردگرای خود را به اضمحالل مىها، هگل فلسفه افزون بر اين ١

انگاری كه فرای خرد . شود كه غير قابل درک اما با اين وجود خردمند استفهوم از خرد مىگيومتری مدعى يک م
هگل از طرف ديگر، خرد بشری را محدود . شودمحسوب مى" فراخرد"بشری يک خرد ديگری نيز وجود دارد كه 

  .شودخدا آغاز مىفهمد، بالفاصله كند، زيرا برای وی از آن پس كه انسان چيزی را از طريق انديشه نمىمى
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ٧٦f. 
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ی حق هگل اصوًال مانع آيد كه فلسفه متديک ماركس از اين زوايه وارد مىانتقاد دوم
به اين دليل كه هگل . شودمى" دانش مثبت"شناسى انتقادی و تكامل يک جامعه

گيرد جا يک سطح مشخص از حق را در نظر مىكند و ايننخست از تجربه عزيمت مى
گريزد و تنها از  حقوقى مىكه موضوع آن محسوس است، اما بعدًا به يک سطح كلى

به اين ترتيب، . كندها فراروی مىآليستى است كه از تضاد آنطريق تكامل مفاهيم ايده
: آيد و مفاهيمى مانندی مفهوم به وجود مىی ماهيت به حوزهيک عبور منطقى از حوزه

تضاد محسوس را به صورت يک حركت منطقى و " آشتى"و " قرارداد"، "حق"
به بيان ديگر، موضوع مشخص و محسوس . كنند يعنى ظاهرًا حل و فصل مىسوبژكتيو،
   ١.يابدآليستى هگل تنها يک تجريد مناسب انتزاعى مىی ايدهدر فلسفه

يابيم كه جهت نيز مى" تاريخ فلسفه"ما همين تناقض را در درسگفتارهای هگل با عنوان 
اول يک تاريخ . شود تاريخ مىمنجر به دوگانگى در شناخت" روح جهان"تكامل مفهوم 

به صورت هدفمند و " روح جهان"گرا است كه از حركت تلئولوژيک ظاهری و مثبت
با در نظر داشتن اين . دهد و دومى يک تاريخ واقعى و انتقادی استخردمند گزارش مى

كند كه های متديک و محتوايى پيداست كه چرا ماركس هگل را متهم مىناهنجاری
دهد كه ی واقعى است و از اين بابت، اجازه نمىآليستى وی فاقد يک سوژهدهی ايفلسفه
 البته ما انتقاد ماركس به توليد دوگانگى ٢.ی بورژوايى به يک تعيين واقعى برسدجامعه

. شناسيمنيز مى" خودآگاهى"ی ی دكترای وی در مورد مقولهنزد هگل را از رساله
خواند كه منجر به ى هگل را يک دين اين جهانى مىآليستی ايدهجا فلسفهماركس اين

  ٣.شوددوگانگى تفكر و واقعيت مى

ی ی حق هگل روش نقد دين را به نقد جامعهبه اين ترتيب، ماركس در نقد فلسفه
ی خودآگاه در حالى كه هگل دولت را به صورت سوژه. دهدبورژوايى و دولت بسط مى

جا آورد، ماركس ايناهانه ملت را به وجود مىگيرد كه از طريق خشونت شدر نظر مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٢٠٩f., und 
Vgl. Cerroni, Umberto (١٩٧٤): Marx … ebd., S. ١١٥ 
٢ Vgl. ebd., S. ١٣٥ ,١١١ 

در  "خودآگاهى" ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم دين و فلسفه ـ نقش): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣
   ادامه، برلين١٩١ی ، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهی سياسى كارل ماركسانديشه



 ٢١٧

ی ی آگاه جامعهبه اين صورت كه سوژه. كندرا نمايندگى مىمشخصًا عكس آن
-بورژوايى و حق مالكيت خصوصى است كه دولت را به عنوان محمول خويش پديد مى

نتقاد به آليستى هگل، يعنى با ای ايدهجا با انتقاد ديگر ماركس به فلسفهما اين. آورد
ی پيداست كه از اين منظر فرضيه. شويممواجه مى) ابژه(جابجايى سوژه با محمول 

به . ديگر مردود استی بورژوايى و دولت از يکهگل، يعنى استقالل خانواده، جامعه
ی بورژوايى دولت را به صورت ابزار اجرايى و جهت تحكيم حق بيان ديگر، جامعه

از اين منظر پيداست كه چرا ماركس اسرار و . ستمالكيت خصوصى پديد آورده ا
آورد ی حق هگل را نيز مانند همان اسراری كه دين هم ذاتًا به وجود مىجنجال فلسفه

  :كندبه شرح زير افشا مى

شود، چنين خردمند خوانده مىگونه كه است، در نظر گرفته؛ همواقعيت تجربى آن(...) »
ی تجربى در مند است، بلكه به اين دليل كه واقعهاما آن نه به دليل خرد خويش خرد

-ای كه از آن عزيمت مىواقعه. اش يک معنى ديگر از خويش داردموجوديت تجربى

واقعيت . شودی اسرارآميز درک مىشود نه به صورت خود، بلكه به صورت نتيجه
چنين ايده مه. شود، اما ايده محتوای ديگری به غير از پديده نداردتبديل به پديده مى

برای خود روح نامتناهى ] "به اصطالح[هدف ديگری به غير از چيز منطقى ندارد؛ 
چنين اصوًال ی حق و همها تمامى اسرار فلسفهدر اين پاراگراف". واقعى بوده باشد

  ١«.ی تحرير در آمده استی هگل به رشتهفلسفه

از طريق متديک و در شكل كند، هگل تنها ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا نه تنها نقش وی اين. كندی حق خود را متكامل مىآليستى است كه فلسفهايده

پوشاند، بلكه حفاظت از ی آگاهى بورژوازی مىمالكيت خصوصى را به عنوان سرچشمه
بنابراين . زندی به خصوص را به صورت احقاق منافع عمومى نيز جا مىمنافع يک طبقه

نامد مى" خودارضاعى"فلسفه را " ايدئولوژی آلمانى"ه چرا ماركس در كتاب پيداست ك

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٢٠٩f. 
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خوابگى هم"به عنوان ) دانش مثبت(و در تقابل با آن از تحصيل واقعيت اجتماعى 
  ١.كندياد مى" عاشقانه

به نقش متضاد مالكيت " ی حق هگلنقد فلسفه"البته ماركس در دوران نگارش 
كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ  پى برده بود، بدون اينی بورژوايىخصوصى در جامعه

به صورت " پرولتاريا"چنين به مفهوم وی هم. ديالكتيكى خود را به كمال رسانده باشد
شناسى انتزاعى فويرباخ كه از انسانی خودآگاه نيز دست يافته بود، البته بدون اينسوژه

ماركس اين تحوالت . كرده باشدعبور كرده و مفهوم پراكسيس را كامًال متكامل 
شناسى را با تدوين تزهای فويرباخ  به عنوان راهنمای تكامل تئوری ماترياليسم شناخت

را ی آنپيكره" ايدئولوژی آلمانى"تاريخى ـ ديالكتيكى به اتمام رساند و با تدوين كتاب 
ن را به شناسى ديگر دست يافت كه انسابه اين ترتيب، وی به يک انسان. بنا ساخت

از اين . در نظر داشت" يافتهجهان موضوعيت"و علت و معلول " موجود فعال"صورت 
پس، راه برای ماركس هموار شد كه به نقد اقتصاد سياسى بپردازد و قوانين تئوری 

روش مدرن توليد "ذاتى به اين ترتيب، وی از طريق نقد درون. ارزش را متكامل كند
 را به عنوان محصول كار اضافى پرداخت نشده و علت ، مالكيت خصوصى"داریسرمايه

  ٢.انگاری كشف كردبت

به اين صورت . شويمی بورژوايى مواجه مىجا با تناقض ادعا با واقعيت در جامعهما اين
جا اين. برندكه از يک طرف، تمامى شهروندان از برابری حقوقى و سياسى بهره مى

بندند ند، زيرا در كمال آزادی و آگاهانه قرارداد مىآيها ظاهرًا مستقل به نظر مىانسان
را آن" قيمت طبيعى"و از اين طريق محصوالت كار و نبوغ خود را به بازار عرضه و 

ها از طرف ديگر، با نابرابری اقتصادی و بردگى كار مزدی اما انسان. كننددريافت مى
دی از طريق شكل كااليى اجبار به كار مز. داری نيز مواجه هستنددر نظام سرمايه

ها البته آزاد هستند كه نيروی كار به اين صورت كه انسان. آيدنيروی كار پديد مى
زمان به دليل حق ها هماما آن. خواهند، بفروشندخود را به هر كارفرمايى كه مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin 
(Ost), S. ٢١٨ 

تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟، در آرمان و  ـ سرمايه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢
  ، برلين١١ی انديشه، جلد سيزدهم، صفحه
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اند و برای حفظ بقای مالكيت خصوصى از مناسبات توليد و ابزار توليد نيز آزاد شده
جا با سلب آزادی، اراده، خرد و ما اين. جبور به فروش نيروی كار خود هستندخود م

ها غير مستقيم متحقق جا سلب آزادی انسانمنتها اين. شويمها مواجه مىاستقالل انسان
ها را از طريق خشونت در حالى كه نظام فئودالى انسان. گردد و كامًال پوشيده استمى

داری بردگى كار كشد، اما در نظام سرمايهير بردگى مىعريان و بدون واسطه به زنج
مزدی به صورت پوشيده و از طريق شكل كااليى نيروی كار و بازار كاالها وساطت و 

گيرد كه جا پول نقش خشونت اجتماعى را به خود مىاين. شودها تحميل مىبر انسان
رسى به  كسى كه دستبه اين عبارت كه هر. شودها اعمال مىغير مستقيم بر انسان

  .بيندپول ندارد، حق بقای خود را در معرض خطر مى

كند، با وجودی كه كارگران مزدی ظاهرًا آزاد ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
آيند، اما در واقعيت به بردگى محصول كار خود، يعنى سرمايه و مستقل به نظر مى

ابژكتيو به اين دليل .  ابژكتيو و سوبژكتيو استجا بردگى كار مزدیاين. شوندكشيده مى
سازد و به صورت تجربى ی بورژوايى را مىاست كه كار مزدی ماهيت متضاد جامعه

سوبژكتيو به اين دليل است . شودداری به كار گرفته مىدر روند مدرن توليد سرمايه
مند و كامًال ی بورژوايى به صورت خردپردازان جامعهكه كار مزدی از طريق نظريه

پيداست زمانى كه كاال به صورت گوهر به شكل سوژه، يعنى . شودمنطقى توجيه مى
سازد و بنابراين ی بورژوايى را نيز مىدر آيد، آگاهى تئوريک جامعه" روح عمومى"

به بيان ديگر، واقعيت بردگى . كندانرژی الزم در جهت پراكسيس سياسى را آزاد مى
از اين بابت، ماركس . ها، يعنى سوبژكتيو استت آگاه انسانكار مزدی محصول فعالي

كند كه بر نقش تاريخى و فرهنگى استفاده مى" يافتهكار موضوعيت"همواره از مفهوم 
  . آن انگشت بگذارد

ماركس . داری مواجه هستيمجا با تناقض ادعای بورژوازی با واقعيت نظام سرمايهما اين
در " سرمايه"در كتاب " نفى نفى"ذاتى را تحت مفهوم های درونحل و فصل اين تضاد

در نفى اولى مالكيت انفرادی كارگران مزدی به صورت كار اضافى . گيردنظر مى
ی در نفى دومى انبوه مردم مالكيت سلب شده. شودها سلب مىپرداخت نشده از آن

ه صورت مالكيت كند و كارگران مالكيت انفرادی خود را بخود را از بورژوازی سلب مى
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شمارد ی عطف تاريخى مىماركس تحقق نفى نفى را يک نقطه. آورنداجتماعى در مى
" همكاری آزاد كارگران"كه وقوع آن بستگى به خودآگاهى پرولتاريا دارد و از طريق 

   ١.شودمنجر به تشكيل قلمرو آزادی و آشتى انسان با طبيعت مى

با يک حركت فكری و اسرارآميز مستدل منتها ماركس بر خالف هگل نفى نفى را 
بنا بر تئوری انتقادی و انقالبى وی نفى نفى در پراكسيس اجتماعى به وقوع . سازدنمى
نخست آگاهى تئوريک . پراكسيس برای ماركس دو بعد متفاوت دارد. پيونددمى

دين، فلسفه و : جا همان آگاهى معمول مانندمنظور وی اين. ی بورژوايى استجامعه
كند و به داری رشد مىذاتى نظام سرمايهايدئولوژی است كه از بطن تضادهای درون

شود و مناسبات اوضاع ی حاكم بر افكار عمومى مسلط مىهای طبقهآلصورت ايده
منظور . بعدًا پراكسيس سياسى است. آوردچنين پديد مىموجود را توجيه كرده و هم

ی رت ابزار قضايى و اجرايى و شكل دوگانهجا نقش دولت است كه به صوماركس اين
جا با مفهوم پراكسيس اجتماعى به صورت يک ما اين. آيدی بورژوايى پديد مىجامعه

ی بورژوايى جهت تداوم مناسبات شويم، زيرا جهان وارونهمواجه مى" كليت ديالكتيكى"
های به آگاهىداری و تحكيم بردگى كار مزدی نه تنها به قوای سركوب، بلكه سرمايه

  . دين، فلسفه و ايدئولوژی نيز نياز دارد, كذب مانند

كند و ی اوضاع موجود عزيمت مىكنندهذاتى و نفىبه اين ترتيب، ماركس از نقد درون
-انداز استقرار يک نظم نوين را به صورت امكان تشكيل اوضاع مطلوب پديد مىچشم

وی يک روح خالق است كه در پيكر رحمانه و حاجا روش نقد قاطع و بىاين. آورد
. شودگرا مىماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى منجر به تكامل يک تئوری انتقادی و عمل

از جمله بايد از . يابيمما مصداق اين موضوع را به درستى در تالش تئوريک ماركس مى
تى فويرباخ، ی ماترياليسهای جوان، فلسفهی هگلىآليستى هگل، فلسفهی ايدهنقد فلسفه

های تخيلى و دانش اقتصاددانان عامى و ملى ياد ايدئولوژی ليبرالى، تئوری سوسياليست
به اين ترتيب، ماركس تمامى اشكال دينى، فلسفى، سياسى، اقتصادی، خالصه . كرد

كشد و با تكامل يک ايدئولوژيک را كه به دوران گذشته تعلق دارند، به بند نقد مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: 
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٦٠٩f., ٧٩٠f.  
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به اين . آوردگرا شرايط يک پراكسيس آگاه و انقالبى را پديد مىملتئوری انتقادی و ع
رسند، معنى كه تنها تحت تأثير اين تئوری است كه كارگران مزدی به خودآگاهى مى

يابد و پرولتاريا به صورت ی كارگر از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل ارتقا مىطبقه
   ١.سازدی خودآگاه نفى نفى را متحقق مىسوژه

جا با تفاوت ديالكتيک ماركس با كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
نوع هگلى آن نفى نفى را به صورت يک حركت . شويمديالكتيک هگل نيز آشنا مى

بنابراين . يافته و خردمند در نظر داردی آشتىفكری جهت تشكيل يک جامعه
" خرد"به سوی " درک روزمره"است كه از ديالكتيک نزد هگل به معنى نفى آگاهانه 

جا فراروی به معنى الغا، حفاظت و ارتقا است كه البته به صورت اين. كندفراروی مى
البته ماركس . گيرديک حركت ناب فكری اشكال اسرارآميز و جنجالى به خود مى

ی سوژهشمارد، زيرا آليستى هگل را غير واقعى و بيگانه با پراكسيس مىی ايدهفلسفه
ديالكتيک نزد ماركس نيز مانند . آن دروغ و فراروی آن از اوضاع موجود انتزاعى است

هگل به معنى نفى آگاهانه است، منتها با اين تفاوت كه نفى در پراكسيس و فراروی به 
جا سه بُِعد فراروی ديالكتيكى، يعنى به بيان ديگر، اين. گرددصورت واقعى متحقق مى

شود و به معنى الغا ی بورژوايى مىجامعه" حركت واقعى"رتقا مربوط به الغا، حفاظت و ا
ی جامعه و ارتقا به سوی قلمرو آزادی طبقات اجتماعى، حفاظت از ابعاد مثبت و سازنده

شوند و از اين پس، حق مالكيت خصوصى، قانون ارزش و كار مزدی لغو مى. است
 اجتماعى يک تمدن نوين و يک ها بر اساس يک روش ديگر از توليد ثروتانسان

  . آورندفرهنگ انسانى را پديد مى

به اين . بنابراين حركت ديالكتيكى نزد ماركس واقعى و در نتيجه انتقادی و انقالبى است
ذاتى مواجه هستيم كه به ی دروندليل انتقادی است، زيرا ما نزد ماركس با يک سوژه

ی همواره در كشمكش تئوريک با آگاهى دارذاتى نظام سرمايههای دروندليل تضاد
- معمول است و تحت تأثير ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به خودآگاهى مى

                                                 
سياسى  ی پراكسيس در انديشهبارئاليسم انقالبى ـ نقش ديالكتيک تئوری ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين، و١١ی ، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهكارل ماركس
، در آرمان و زدائى در ايرانوريک دين تا پراكسيس ديندين و دولت ـ از نقد تئ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين١٢٩ی انديشه، جليد دوازدهم، صفحه
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ذاتى از طريق يک پراكسيس آگاه ی درونرسد، و به اين دليل انقالبى است، زيرا سوژه
حق : مانند" داریروش مدرن توليد سرمايه"ی طبقاتى و دم و دستگاه مناسبات جامعه

-اندازد، در حالى كه هممالكيت خصوصى، قانون ارزش و بردگى كار مزدی را بر مى

- ها محسوب مىزمان از ابعاد سازنده و خردمند جامعه كه محصول فعاليت آگاه انسان

- بنابراين ماركس مخالفتى با تمدن، مدنيت، حقوق فردی، فن. كندشوند، حفاظت مى

ی تشكيل قلمرو آزادی برای وی نطفه. انى نداردآوری، زيست شهری و فرهنگ اين جه
به بيان ديگر، . ی بورژوايى به صورت قلمرو ضرورت گذاشته شده استدر خود جامعه

خواهد كه به دوران فئوداليسم باز گردد و نه استقرار يک نظام ماركس نه مى
نه در ضمن حركت ديالكتيكى نزد ماركس . پرورداستالينيستى را در ذهن خود مى

ناپذير و خود به خودی است و نه فرجام دترمينيستى آن از پيش معين جبری، اجتناب
جا كه ديالكتيک برای ماركس بدون خودآگاهى سوژه به بيان ديگر، از آن. شده است

جا كه حركت ديالكتيكى بستگى به نقد تئوريک و اصوًال بى معنى است و از آن
يجه پيداست كه سمت و سوی تاريخ نيز بستگى به پراكسيس آگاه پرولتاريا دارد، در نت

- توازن قوای طبقات اجتماعى دارد و محصول نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى محسوب مى

دهى خود موفق ی كارگر از نظر تئوريک فرهيخته و در سازمانبنابراين اگر طبقه. شود
اما اگر . آوردهايى نيز خواهد داشترسد و دستشود، بدون ترديد به پيروزی مى

ی كارگر در بدترين شرايط ممكنه استقرار فرما شود، طبقهعكس اين مناسبات حكم
  . كندفاشيسم را تجربه مى

بنابراين حركت ديالكتيكى نزد ماركس بدون نقد تئوريک و فعاليت آگاه سياسى به كلى 
ها، نافزون بر اي. بى معنى و آينده از منظر تئوری انتقادی و انقالبى وی باز است

كند، زيرا موضوع فراروی ديالكتيكى نزد وی داری مجادله نمىماركس با شكل سرمايه
ی تفكر ما اين شيوه. گيردی طبقاتى را نشانه مىجامعه) شكل و ماهيت(كليت متضاد 

داری يابيم كه ميان سرمايههای ماركسيست ـ لنينيست مىغير ماركسى را نزد جريان
. گذارندداری ملى ستمديده و محبوب تفاوت مىنفور و سرمايهامپرياليستى ستمگر و م

داری گلوبال ياد كرد كه نئوليبراليسم را ويرانگر به همين منوال، بايد از مخالفان سرمايه
به بيان ديگر، . شمارندو منفور و اقتصاد سياسى كينزيانيستى را سازنده و محبوب مى

جنگد و به داری نمى، با اشكال نظام سرمايهراندزمانى كه ماركس از نفى نفى سخن مى
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ی حاكم تبديل جا ديالكتيک برای طبقهپيداست كه اين. گيردسمت كليت آن نشانه مى
به شرح زير بر آن تأكيد " سرمايه"شود كه ماركس در كتاب به اسبات زحمت مى

  : كندمى

پسند جود را دلديالكتيک در فرم اسرارآميزش مد آلمانى بود، زيرا آن اوضاع مو»
اش اسباب اش برای بورژوازی و رهبران نظریدر پيكر منطقى] ديالكتيک. [دادجلوه مى

زمان درک نفى آن، ناراحتى و نفرت است، زيرا آن در درک مثبت اوضاع موجود هم
گيرد، بنابراين هر شكل در جريان حركت را نيز در بر مىاضمحالل ضروری آن] يعنى[

سازد، كند، خود را از هيچ طريق متأثر نمىف فانى خود را درک مىچنين طرشدنش هم
  ١«.بنا بر ماهيتش انتقادی و انقالبى است

جا فقط يک نگاه اجمالى به تاريخ دو قرن گذشته كافى است كه ما مصداق تئوری اين
 با وجودی كه در اين. ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را در وقايع تجربى بيابيم

ی تاريخى تكامل خود بود، اما ماركس به داری نوزاد و در گهوارهدوران نظام سرمايه
-ی كافى به شواهد تجربى جهت مصداق تئوری انتقادی و انقالبى خويش دستاندازه

 ميالدی ياد كرد كه منجر ١٨٣٠از جمله بايد از انقالب جوالی در سال . رسى داشت
زمان بورژوازی انگلستان در برابر هم. سه شدبه سرنگونى حكومت اشرافى در فران

های سياسى و حقوقى قدرت پارلمان را در جنبش كارگری كوتاه آمد و از طريق رفرم
 به همين منوال بايد از جنبش راديكال كارگری به رهبری بابوف ٢.برابر شاه تقويت كرد

كرد كه مصداق در فرانسه و قيام كارگران نساج در ايالت اشليزين كشور پروس ياد 
زمان هم. تجربيات انقالبى جهت تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بودند

ی بورژوايى بود كه واقعًا های جوان پيرامون آگاهى تئوريک جامعهفعاليت انتقادی هگلى
های جوان متد ديالكتيكى به اين عبارت كه هگلى. شدی حاكم مىاسباب دردسر طبقه

ل را به صورت انتقادی در برابر مناسبات بدون روح و ايستای موجود به ی هگفلسفه
جا كه و از آن" سنجيدندواقعيت به خصوص را نسبت به ايده مى"ها آن. گرفتندكار مى

آشتى و وحدت مورد نظر هگل فقط يک ادعای كذب بود و در واقعيت تجربى مشاهده 

                                                 
١ . Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٢٧f. 
٢ Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. S. ٢١٩ 
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ها آن. قا فلسفه و رفرم آگاهى بودندهای جوان خواهان ارتشد، در نتيجه هگلىنمى
-آليستى هگل را متهم به آكوموداتسيون، يعنى هماهنگى دين با فلسفه مىی ايدهفلسفه

ی راندن دولت را به سوی خردمندی و سكوالريسم كردند و از طريق نقد دين انگيزه
فويرباخ و به  از جمله بايد از فعاليت اشترآواس، برادران بائر، اشتيرنر، هس، ١.داشتند

تحت اوضاع موجود دولت پروس يک واكنش . ياد كرد) جوان(خصوص ماركس 
گذاری های آن تاجارتجاعى را به اين حركت انتقادی و انقالبى سازمان داد كه سنبل

 ميالدی و فراخواندن شلينگ به برلين جهت انفعال فضای ١٨٣٤ويلهلم چهارم در سال 
  . ملتهب سياسى و فلسفى بودند

وی در اوايل . رفتكارترين فيلسوفان اين دوران به شمار مىلينگ يكى از محافظهش
مدافع انقالب فرانسه بود و با همكاری هگل يک نشريه را برای مباحث فلسفى در شهر 

جا بايد از يكى ديگر از فيلسوفان اين دوران به نام هولدرلين نيز اين. كردينا منتشر مى
 با شلينگ و هگل مانيفستى را مدون كرد كه بعدًا به عنوان ياد كرد، زيرا وی همراه

ی عزيمت اين مانيفست يک نقطه. مشهور شد" آليسم آلمانىی ايدهترين برنامهقديمى"
  :فرضيه مشترک به شرح زير است

شود كه شهروندان آزاد يافته فقط زمانى به طور مناسب درک مىی آشتىيک جامعه»
  ٢«.ام شده باشنداز طريق عرف در آن ادغ

شمرد، در حالى كه ی عرف را خرد بشری مىمنتها با اين تفاوت كه هگل سرچشمه
-ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان. دانستشلينگ ايمان دينى را مسبب آن مى

در حالى كه . ی متفاوت مواجه هستيمی تكامل دو فلسفهجا با سرچشمهكند، ما اين
شمول و خودبنياد از ی حقوق طبيعى ظاهرًا به يک مفهوم جهانفههگل با رجوع به فلس

                                                 
١ Vgl. Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und 
epikurischen Naturphilosophie nebst einem Anhange, in: MEW – Ergänzungsband, 
Erster Teil, Berlin (ost), ٣٢٧f. 

-كند كه مناسبات واقعى را نسبت به ايده مىبر اين نكته تأكيد مى" ايدئولوژی آلمانى"چنين در كتاب ماركس هم
  !شويمهای جوان در تئوری انتقادی و انقالبى وی مواجه مىی هگلىجا با ميراث فلسفهما اين. سنجد

Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٦٣ 
٢ Z. n. Honneth, Axel (١٩٩٢): Kampf um Anerkennung, Frankfurt am Main  
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آليستى خود را بر اساس آن متكامل كرد، شلينگ در ی ايدهخرد دست يافت و فلسفه
  . تئيسم متمايل شدبود و به صورت عريان به سوی پان" فراخرد"جستجوی يک مفهوم 

-خدا را در آن مشاهده مىتئيسم يک بينش دينى نسبت به طبيعت است كه وجود پان

از اين منظر، تكامل و . شودانگاری كه تكامل طبيعت از طريق يک روح هدايت مى. كند
تنوع طبيعت نه محصول كشمكش و تحوالت ژنتيكى جهت تطبيق و بقای ارگانيسم، 

ی يک روح الهى است كه فرای خرد بشری قرار دارد و به قوای ی ارادهبلكه نشانه
شود، ی الهى منجر به خلقت مىپيداست زمانى كه اراده. شودمنسوب مىطبيعى ماورای

گونه كه حيوانات برای يعنى همان. گيردمخلوق هم وظايف به خصوصى را به عهده مى
اند، سياه پوست هم برای بردگى، عوام هم برای ها آفريده شدهباركشى و خوراک انسان

  . اندفرمايى آفريده شدهحكمبندگى و اشراف و اعيان فئودالى نيز برای 

به نظر . دهداز اين منظر، شلينگ شناخت را تنها به يک قشر به خصوص اختصاص مى
در . وی شرط تفكر فلسفى نه در تحصيل فلسفه، بلكه در نبوغ فلسفى فرد قرار دارد

حالى كه برای روشنفكران دوران روشنگری كامًال مسلم بود كه هركسى قادر به 
شود، ليكن شلينگ شناخت را تنها مختص به يک قشر از اشرافيت  مىشناخت حقيقت

يابيم كه ها را نزد مجتهدان شيعه نيز مىما اين چنين تمايالت و روش. كندفلسفى مى
ها ی اسالم و ايمان آنها در چنبرهدر حالى كه افكار آن. دهندميان فكر و ذكر تميز مى

پردازند، مقلدان را فاقد ير مكتوبات دينى مىپايبند است و به تفس" وحدت وجود"به 
ها را موظف به ذكر شناخت دينى و تقليد از شمارند و آنتوان شناخت حقيقت مى

جا با دين به صورت يک ابزار حكومتى جهت پيداست كه ما اين. كنندتفاسير خود مى
تحصيل ها مواجه هستيم و شلينگ نيز با همين نيت است كه تحميق و تحقير انسان

شود كه از انسان عامى خواند و مدعى مىفلسفه را تنها تمرين و راهنمايى برای تفكر مى
ها را ی فلسفه با عموم انسانبه اين ترتيب، شلينگ رابطه. آيدفيلسوف به وجود نمى

 .شود كه فلسفه نبايد در برابر عوام كوتاه بيايدكند و مدعى مىقطع مى

-شود كه وی آنی روشنفكری به هنر ممكن مى مشاهدهشناخت برای شلينگ از طريق

بنابراين اروگانون به معنى روش شناخت واقعيت است كه . نامدمى" اروگانون"را 
جا با يک ما اين. يابدگرای كانت به آن دست مىی تجربهشلينگ در پيروی از فلسفه
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پيداست . آيدپديد مى) هنر(آليستى مواجه هستيم كه از واقعيت ابژكتيو ی ايدهفلسفه
شناسى از طريق هنر عوامل سازنده وجود دارند، زيرا همراه با كه در روش شناخت

از . گردندشناسى نيز دگرگون مىهای زيبايىتكامل انسان و تحوالت اجتماعى اسلوب
جا كه هنر تجسم و معنى جهان واقعى است، در نتيجه كليت عوامل سوبژكتيو و آن

ی شناسا قادر است كه از طريق به بيان ديگر، سوژه. گيردرا در بر مىابژكتيو تاريخى 
-ی ايدهليكن شلينگ برای تكامل فلسفه. هنر به سوی شناخت واقعيت عزيمت كند

بايد مستقيم و بدون ) ابژه(ی روشنفكری به هنر شود كه مشاهدهآليستى خود مدعى مى
آيد، زيرا شلينگ مفاهيم و ر مىدليل وی ظاهرًا منطقى به نظ. واسطه صورت بگيرد

به نظر وی . شماردشناسى خود مىشناخت معمول را مانعى در برابر روش شناخت
. كنندشناسى دوران گذشته يک شناخت جديد را اصوًال غير ممكن مىمفاهيم و شناخت

كند و ی فلسفى تصفيه مىبه اين ترتيب، شلينگ هنر را از هرگونه مفهوم و فرضيه
جا ما اين. آيدكه از اين منظر، اروگانون غير تاريخى و غير اقتصادی به نظر مىپيداست 

آليسم هگلى آن و هم در تنها با شكل ابژه و گريز شلينگ از ديالكتيک هم در شكل ايده
  .شويمنوع ماترياليسم تاريخى آن نزد ماركس مواجه مى

ودآگاهى سوژه و نفى آگاهانه جا كه ديالكتيک نزد هگل و نزد ماركس اصوًال با خاز آن
بدون در نظر " فراروی ديالكتيكى"شود، در نتيجه مفهوم يابد و مستدل مىمعنى مى

آليستى هگل و هم در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ی ايدهداشتن آگاهى، هم در فلسفه
ليكن آگاهى و خودآگاهى محصوالت . ديالكتيكى ماركس به كلى بى معنى است

به بيان . گردندند كه بدون رجوع به تاريخ و اقتصاد غير قابل تصور مىاجتماعى هست
ی مفهومى و فلسفى اروگانون ممانعت از فراروی ی شلينگ از تصفيهديگر، انگيزه

- و هم به صورت موضوعيت) هگل(ديالكتيكى، يعنى ارتقا جامعه هم در شكل سوبژكتيو 

كاری خود نه مشكلى در روش ع محافظهالبته شلينگ بنا بر مواض. است) ماركس(يافته 
برای وی ديالكتيک اصوًال فلسفه . كندی خود را انكار مىبيند و نه انگيزهفلسفى خود مى

 به نظر وی فلسفه ١.خواندوی ديالكتيک را تمرين فلسفى و يا شعر فلسفه مى. نيست
" فراخرد "رسى به اينبايد به يک نوع از خرد دست بيابد كه فرای خرد است و دست
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پيداست كه در . گرددنه از طريق خودآگاهى سوژه، بلكه تنها از طريق الهام ممكن مى
بازی فلسفى يک نيت به خصوص وجود دارد كه شلينگ به شرح زير پس اين شعبده 

  :دارداز آن پرده بر مى

الناس را به سوی ارتقا درک پست به داوری و قضاوت در مورد خرد، ضرورتًا عوام»
-مرو علم هدايت كرده و از اين طريق دير يا زود قيام عمومى عوام را به وجود مىقل

  ١«.آورد

شود كند، شلينگ از ترس قيام ملت مدعى مىی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا حتا اين. كه مردم اصوًال نبايد به علم و شناخت دست بيابند و به مقام داوری برسند

ی فلسفى وی در دفاع از مناسبات اوضاع افتد و انگيزه هم از قلم مىنبوغ فلسفى افراد
- ها را نيز به كرات از آخوندها مىما همين حرف. گرددتر از گذشته مىموجود عريان

جا موضوع فقط توجيه حاكميت موجود نيست، زيرا شلينگ اضافه بر آن اين. شنويم
به اين ترتيب، شلينگ شناخت واقعيت . يزدرها را نيز مىی تحميق و تحقير انسانبرنامه

ی دهد كه از طريق مشاهدهرا تنها به يک قشر از اشرافيت روشنفكر نسبت مى
ما . يابددست مى" فراخرد"روشنفكری به هنر و كسب الهام به يک مفهوم ظاهری از 

جا با يک قشر روشنفكر مواجه هستيم كه انگاری از بدو تولد خود جهت شناخت اين
البته ما با . است" فراخرد"های مناسب برای درک يقت برگزيده شده و صاحب ژنحق

يک چنين ادعاهايى به كرات در اشكال متفاوت اديان ابراهيمى و از جمله در دين 
ها سلب آگاهى، اراده، آزادی و استقالل شويم كه منظور واقعى آناسالم نيز مواجه مى

ها از درک واقعيت انكار های آننسوب و توانايىهايى است كه به عوام ماز آن انسان
طبيعى وجود دارد و تنها علمای دينى انگاری كه يک واقعيت الهى و ماورای. شوندمى

  . قادر به درک و كشف آن هستند

نزد شلينگ حاوی يک " فراخرد"كند، مفهوم ی نقاد مالحظه مىگونه خوانندههمان
ه به حاكميت اعيان و اقشار فئودالى مشروعيت است كه بدون واسط" واقعيت عرفانى"
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شويم كه به شكل فلسفى در آمده و به جا دوباره با فيدئيسم مواجه مىما اين. دهدمى
و فلسفه كه با استناد به خرد توجيه و به صورت شناخت " دين مثبت"ی تخطئه

  . پردازدآيند، مىتأييدكننده در مى

اری خود با هگل خاتمه داد و پس از نقل مكان  ميالدی به همك١٨٠٣شلينگ در سال 
نوشت و به اين ترتيب، " فلسفه و دين"از شهر ينا به ويتسبورگ كتابى را با عنوان 

جا نيز از اروگانون البته وی اين. فيدئيسم را در شكل فلسفى آن به اتمام و كمال رساند
كند و به اين ترتيب، گويد، منتها با اين تفاوت كه دين را جايگزين هنر مىسخن مى

ی فلسفه با واقعيت و سازد كه رابطهشناسى خود را چنان دگرگون مىروش شناخت
ديگر نه از طريق " فراخرد"جا كشف اين. شودتئيسم به كلى گسسته مىچنين با پانهم

پيداست كه منظور . گرددشناسى ممكن مىشناسى، بلكه تنها از طريق دينزيبايى
كه از طريق علوم تجربى به اثبات وجود " دين مثبت"شناسى در اشكال شلينگ از دين

ی ضعف خرد را نشانه" دين مثبت"شناسى وی روش شناخت. پردازند، نيستخدا مى
شناسى از منظر فيدئيسم تنها از طريق پذيرش بى چون و چرای شمارد، زيرا دينمى

- را اصوًال بيهوده مى" خدا چى و كجاست"شلينگ پرسش . گرددهستى خدا ممكن مى

شود، در حالى كه نه نظر خواند، زيرا پاسخ به آن تنها از طريق علوم انسانى وساطت مى
گاه موفق به درک معنى آفرينش جهان وی توان شناخت محدود است و انسان هيچ

روح "گيرد كه فلسفه بايد به سمت يک بنابراين شلينگ نتيجه مى. شودواقعى نمى
اوليه معطوف شود، زيرا به گمان وی، اگر اصوًال خردی وجود " فراخرد"و يک " كامل

است كه " طبيعىفراخرد ماورای"داشته باشد، آن بدون ترديد مخلوق خدا، يعنى يک 
  :   يابيموی مى" فلسفه و دين"را به شرح زير در كتاب ما مضمون آن

من بايد آن روح را به كه بايد بوده باشد، پس اگر يک هستى خردگرا هست و يا اين»
اما دليل آن .  از هستى اين روح ارائه نشده استدليلىطور هنوز اما اين. فرضيه بگيرم

اگر كه هستى خردگرا با خود خرد بدون ] البته. [تواند از طريق خرد ارائه شودتنها مى
، كند، زيرا به بيان مطلقجا صدق نمىاين] انطباق[اما اين . شرط منطبق بوده باشد

كه يک هستى خردگرا و ممكن است كه هستى خردگرا و خرد وجود نداشته و هم اين
ی خرد به مراتب بنابراين دليل و يا به بيان درست، علت اوليه. خرد وجود داشته باشند
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جا كه آن علت روح كامل نه خرد، بلكه از آن. بيشتر در اختيار آن روح كامل است
ريق بنای تمامى عقالنيت فلسفى، يعنى هر سيستمى از اين ط. هست، خردی وجود دارد

تنها كس كه يک روح كامل است، .  ارتقا داده؛ منهدم شده استاصلكه خرد را به 
  ١«.بدون دليل هست، زيرا اساسًا است] روح كامل[اما خود اين . باشدخرد مى

گرا، يعنى كند، ما نزد شلينگ با يک هستى خردی نقاد مالحظه مىهمانگونه كه خواننده
ی خرد بشری به عنوان يک خرد ناتوان مواجه هستيم كه سرچشمه" روح كامل"با يک 

، "خدا چى و كجاست"كه " دين مثبت"جا ديگر پرسشى از نوع اين. شودمحسوب مى
تواند بيابد و پاسخ آن آيد، زيرا ضعف خرد اصوًال پاسخى برای آن نمىبه وجود نمى

بنابراين ما نزد !  داده شده است؛ خدا هست و بسپيش از طرح پرسش حى و حاضر
شلينگ با يک خدای فراحسى، نامتعين و نامتناهى سر و كار داريم كه مصداق هستى 

- بى همتا است و موجوديت آن از طريق خودهمان" فراخرد"ی وجود يک آن فرضيه

  . شودگويى توجيه مى

- ا كه قبًال در پيروی از تجربهبه اين ترتيب، شلينگ تمامى دم و دستگاه فلسفى خود ر

ی كانت ساخته و پرداخته بود، از هنر به دين، يعنى به يک اروگانون جديد گرايى فلسفه
شود كه جهان واقعى با تمامى درجات از هستى خود كند و سپس مدعى مىمنتقل مى

ی شلينگ ديگر با وجودی كه ما در فلسفه. معطوف گردد" روح كل"بايد به سمت اين 
القدوس و مراسم عبادی مسيحيان سر و كار نداريم، اما با يک نوع از فيدئيسم ا روحب

- ی ماورایو وجود يک اراده" فراخرد"شويم كه با استناد به هستى يک فلسفى آشنا مى

از . دهدشود كه ظاهرًا از موجوديت يک حقيقت مشخص گزارش مىطبيعى توجيه مى
ها جهت درک های آنها عوام محسوب و توانايىی شلينگ انسانجا كه در فلسفهآن

شوند، در نتيجه وی كشف حقيقت را به يک اشرافيت فلسفى واگذار حقيقت انكار مى
" روح كامل"ی روشنفكری به دين و كسب الهام از كند كه انگاری از طريق مشاهدهمى

برگزيده و به اشرافيت فلسفى را " روح كامل"انگاری كه اين . رسدبه توفيق كامل مى
مواجه ) ابژه(جا با جابجايى سوژه با محمول ما اين. كندسوی كشف حقيقت هدايت مى
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چنين ماترياليسم فويرباخ و و هم(آليستى آلمانى ی ايدههستيم كه تمامى اشكال فلسفه
از همين منظر است كه . انددچار آن شده) ها آثار متأخر انگلسدر پيروی از آن
ی عمومى اولويت قائل ی روشنفكری به اروگانون نسبت به ارادههدهشلينگ برای مشا

ها را شود و انكار اين حقيقت به اصطالح مشخص و تحقق برابری و آزادی انسانمى
ها فاقد توان شناخت و صغير هستند و انگاری كه انسان. شماردمشابه با قتل والدين مى

. انديابند، به قتل قيم خود دست زدهاگر به شناخت ديگری از اشرافيت فلسفى دست ب
- تميز مى) واقعيت(و جهان ) مطلقيت(به اين ترتيب، شلينگ از يک طرف، ميان خدا 

كشد و از طرف دهد و يک مرز قاطع و غير قابل عبور ميان خدا و جهان واقعى مى
- خواند كه تنها از طريق دينمى" فراخرد"ی مثبت را تكامل يک ديگر، هدف فلسفه

   ١.رسدسى و الهام به شناخت مىشنا

  :نتيجه

در حالى كه . ی بورژوايى استموضوع نقد اين مقاله تناقض ادعا با واقعيت در جامعه
را " قلمرو خرد"گويد و مدعى است كه ها سخن مىبورژوازی از آزادی و برابری انسان

اجه شود، اش با خطر موسازمان داده است، اما هر گاه كه منافع طبقاتى و حاكميت
-كشد و اشكال ايدئولوژيک و ارتجاعى را پديد مىرا به پيش مى" ضعف خرد"موضوع 

های فوق ارتجاعى به دوران كپرنيكى، ی شلينگ متأخر يک واكنشهمين فلسفه. آورد
ها سلب به اين ترتيب، انسان. ها استيعنى اين جهانى، مدرن و خردمند شدن انسان

ما . شوند و پيداست كه انسان صغير نياز به قيم داردقالل مىآگاهى، اراده، آزادی و است
ها مواجه هستيم كه جا با تدارک يک ابزار حكومتى جهت تحميق و تحقير انساناين

ها و ی حق مالكيت، قانون ارزش و كاال بر انسانداری، سلطهموجوديت نظام سرمايه
  .كندتداوم بردگى كار مزدی را توجيه مى

و كشف " فراخرد"، نسبت دادن حقيقت به "ضعف خرد"وسل شدن به بنابراين مت
حقيقت از طريق يک اشرافيت روشنفكر تنها ابزار فلسفى هستند كه از فراروی 

اگر اين واكنش . ی بورژوايى به قلمرو آزادی ممانعت كنندديالكتيكى و ارتقا جامعه
اكنون  انجام رسيد، همايدئولوژيک در دوران معاصر هگل و ماركس از طريق شلينگ به
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 اگر ١.اندپردازان پسامدرن مانند دانيل بل هستند كه اين وظيفه را به عهده گرفتهنظريه
داری كار را در دوران عبور از فئوداليسم به سرمايهی محافظهشلينگ يک فلسفه

داری پردازان پسامدرن همين وظيفه را در دوران سرمايهاكنون نظريهمتكامل كرد، هم
به بيان ديگر، ما پس از انقالب فرانسه با بيش . اندگلوبال و نئوليبراليسم به عهده گرفته

از جمله بايد از كتاب جورج لوكاچ با . ی خردستيزی مواجه هستيماز دو قرن تجربه
را به صورت يک خط سرخ در " ضعف خرد"ی ياد كرد كه مسئله" انهدام خرد"عنوان 

گيرد و اثر های شلينگ، نيتچه و هايدگر پى مى جمله در فلسفهی اروپا و ازتاريخ فلسفه
  . رساندخود را با نقد نظريات كارل اشميت فاشيست به كمال مى

" حركت واقعى"های ارتجاعى و پسامدرنيستى جهت ممانعت از تمامى اين جريان
البته . انددهی بورژوايى كه به نظر ماركس ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، پديد آمجامعه
ها گونه بحثی پسامدرنيسم بسيار سيال است، اما مخرج مشترک تمامى اينمقوله

ی كنندهذاتى و نفىگرايى و امتناع از نقد دروناست كه از طريق تقليل" ضعف خرد"
به اين صورت كه از يک طرف، فلسفه . شوندمنجر به يأس سوژه مى" كليت ديالكتيكى"

ی مادی خود به كلى بى خبر ی فلسفى از زمينهانگاری كه ايده. شودغير اقتصادی مى
است و در يک روند از تفكر تاريخى يک فيلسوف قبًال اين چنين گفته و هم اكنون 

شناسى را غير پسامدرنيسم از طرف ديگر، جامعه. گويدفيلسوف بعدی آن چنان مى
های شمول و بررسىجهانهای به اصطالح ما اين روش را در تئوری. كندتاريخى مى

                                                 
 است كه البته به مراتب مجردتر از "ضعف خرد"پردازان پسامدرن  مانند مابقى نظريه تز اصلى دانيل بل نيز ١

به نظر وی . گيردبه اين صورت كه نقد وی هنر پيشرو و از جمله سورئاليسم را نشانه مى. شودديگران مطرح مى
فرهنگ و جامعه پديد شوند كه يک فاصله ميان های كشورهای مدرن صنعتى در غرب از اين مسئله ناشى مىبحران

كند و جهان زيستى را های زندگى روزمره دخول مىگيری ارزشبه اين صورت كه هنر پيشرو در سمت. آمده است
گويد، زيرا به نظر وی هنر پيشرو يک جا از يک فريب سخن مىوی اين. سازدبا ايمان به مدرنيسم مسموم مى

-ی اصيل شخصى را آزاد مىدهد، انرژی جهت تحقق تجربهمىپرنسيپ بدون حد و مرز از تحقق فرديت را نويد 
ی اخالقى يک زندگى كند كه البته با نظم شغلى و زمينههای هوسناک و بى بند و باری را رايج مىسازد و انگيزه

  .  داری غير قابل انطباق هستندهدفمند در نظام سرمايه
Vgl. Bell, Daniel (١٩٧٥): Die nachindustrielle Gesellschaft, Frankfurt am Main 
Vgl. Bell, Daniel (١٩٩١): Die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus, Frankfurt am 
Main 
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٠): Die Moderne – ein unvollendetes Projekt, in: Zeit-
Archiv, Nr. ٣٩/١٩٨٠ 
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از جمله بايد از سيستم تئوری، تئوری توتاليتاريسم و اشكال ديگر . يابيمتطبيقى نيز مى
- شناسى دينى ماكس وبر توجيه مىهای تطبيقى ياد كرد كه با استناد به جامعهبررسى

ای زدايى نيز ياد كرد كه اغلب در لوچنين از اشكال ديگر سوژهجا بايد هماين. شوند
به اين صورت كه از يک طرف، موجوديت . گيرندگرايى صورت مىانتقاد به مثبت

شود و از طرف ديگر، اسطوره و رمانتيسم جای پراكسيس سوژه و نبرد طبقاتى انكار مى
تمامى اين اشكال متفاوت پسامدرنيستى يا مستقيمًا با ضعف خرد مستدل . گيرندرا مى

به اين ترتيب، . ها خردستيزی، يعنى يأس سوژه استشوند و يا محصول تئوريک آنمى
ی طبقاتى ظاهرًا لوث و بى معنى شده و ذاتى جامعهمناسبات واقعى و حركت درون

به بيان ديگر، پسامدرنيسم هر گونه . شودی تئوری با پراكسيس گسسته مىرابطه
وايى در نطفه ی بورژاز جامعه" فراروی مثبت"اندازی را جهت دگرگونى انقالبى و چشم

دين، روح جهان بدون روح : "گويدگونه كه ماركس به درستى مىكند و همانخفه مى
وی ضرورت نقد دين را به عنوان شرط هر گونه نقدی به شرح زير برجسته ". است

  : سازدمى

.  آن استواقعىی خوشبخى  ملت، مطالبهواهىفراروی از دين به صورت خوشبختى »
 است ایمطالبهی وضعيت خود چشم بپوشد، از توهمات درباره] ملت[اين مطالبه كه 

ی بنابراين نقد دين در نطفه. از يک وضعيت دست بشويد كه به توهمات نياز داردكه  
   ١«. آن دين استگواهى تقديسبار اين جهانى است كه نقد زندگى تأسف] خود[

- ا يک اعالم جرم مواجه مىجا بكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

را نيز به خاطر امتناع از نقد دين و به " اپوزيسيون چپ"شويم كه البته گريبان 
اندازی برای يک ای كه هيچ چشمبنابراين جامعه. گيردخصوص امتناع از نقد اسالم مى

از اين منظر به وضوح . شوددگرگونى واقعى ندارد، بدون ترديد به سوی دين متمايل مى
در . اندداست كه چرا جوامع مدرن اروپای در برابر ويروس دين به كلى بى دفاع شدهپي

حالى كه فرزندان كارگران مهاجر به سوی اسالم و به خصوص اشكال افراطى آن 
ی دفاع از فرهنگ مسيحى خود كار مردم اروپا به بهانهشوند، اقشار محافظهمتمايل مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 
MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost), S. ٣٧٩ 
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به بيان ديگر، مسبب . گريزندمى" ناتيو برای آلمانآلتر"به دامن احزاب فاشيست مانند 
اصلى اوضاع موجود خود بورژوازی است، زيرا جهت ممانعت از فراروی ديالكتيكى و 

جا اين. آفريندی بورژوايى به يک سطح خردمندتر اشكال پسامدرن را مىارتقا جامعه
ز نقد دين طفره كند، اگر انقش شريک جرم بورژوازی را بازی مى" اپوزيسيون چپ"

  .   برود

ی فكاهى چارلى ابدو دولت فرانسه تظاهراتى را در نگاران مجلهپس از ترور روزنامه
پاريس جهت دفاع از آزادی بيان برگزار كرد كه اغلب سران كشورهای اروپايى در آن 

ی ی بعد مجلههفته. بود" من چارلى ابدو هستم"شعار اين تظاهرات . شركت داشتند
ابدو عكس اين تظاهرات را كه سران كشورهای اروپايى در جلوی آن قرار چارلى 

  . منتشر كرد" من شارالتان هستم"داشتند، با شعار 
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از آموزشگاه " ی طبيعىسوژه"فلسفه و سياست ـ نقدی بر مفهوم 
  ١فرانكفورت

  
. خواندمى" نقد بى پروای خرد"را " تئوری انتقادی"ی آدورنو همراه با هوركهايمر برنامه

 اگر وی از اين موضوع اطمينان داشت كه روزی آموزشگاه فرانكفورت تبديل به
های صهيونيست قرار ی جريانشود، مباحث تئوريک آن مورد سؤاستفادهاسطوره مى

يابند، بدون ترديد به نقد مبانى فلسفى و كه خطوط بارز توتاليتر مىگيرند و يا اينمى
  ٢.پرداختعواقب پراكسيس آن مى

 گذاشته شده است" مؤسسه برای تحقيقات اجتماعى"ی آموزشگاه فرانكفورت در نطفه
 ميالدی به رياست كارل گروينبرگ تأسيس و در همين سال در ١٩٢٤كه در سال 

جا بايد از فعاليت تئوريک ينا. فرانكفورت ادغام شد" دانشگاه يوهان ولفگانگ گوته"
هربرت ماركوزه، اريش فوروم، والتر بنيامين و فريدريش پولوک نيز ياد كرد كه در 

شناسى انتقادی از ی جامعهمر آثار قابل مالحظهجوار تئودور آدورنو و ماكس هوركهاي
نام داشت " نشريه برای تحقيقات اجتماعى"ارگان اين مؤسسه . اندخود به جای گذاشته

                                                 
-پژوهش جنبش"كه از طريق " ی تاريخىطبقات اجتماعى و سوژه"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .د، ارائه كردمدر برلين برگزار ش ٢٠١١ آوريل ٣٠ در تاريخ" های اجتماعى ايران
ی دكترا  ميالدی موفق به اخذ درجه٢٠٠٦ از جمله بايد از فعاليت تئوريک اشتفان گريگات ياد كنم كه در سال  ٢

-اكنون سخنتأسيس كرده و هم" كافه كريتيک"وی در شهر وين نهادی را به نام . از دانشگاه آزاد برلين شده است
 ميالدی در اتريش جهت توجيه اهداف نظامى دولت ٢٠٠٧در سال است كه " توقف بمب"گوی تشكيالتى به نام 

های خارجى و اهداف نظامى جمهوری اسالمى ايران ايستادگى اسرائيل در منطقه ايجاد شده است و در برابر سياست
و تئوری انتقادی " در يک كنفرانس دو روزه كه با عنوان ٢٠١٢ جوالی ٢٢ و ٢١من همراه با وی در تاريخ . كندمى

های تحقيقاتى ديگر تدارک و از طريق سازمان دانشجويى دانشگاه بن و برخى از سازمان" جمهوری اسالمى ايران
هايى كه با وی داشتم، در كمال تعجب ناظر اين بود كه وی بدون من در مناظره. ديده شده بود، شركت كردم

های اشغالى و نظامى و آدورنو برای توجيه سياستای از عذاب وجدان از تئوری انتقادی هوركهايمر كوچكترين نشانه
  .كنددولت اسرائيل در فلسطين و منطقه سؤاستفاده مى

Vgl. Grigat, Stephan (٢٠٠٦): Befreite Gesellschaft und Israel – Zum Verhältnis von 
kritischer Theorie und Zionismus, in: Feindaufklärung und Reeducaktion: Kritische 
Theorie gegen Postnazismus und Islamismus, Stephan Grigat (Hrsg.), S. ١١٥ff., Freiburg    
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. منتشر شد" تحقيقاتى در مورد اتوريته و خانواده"ی آن با عنوان كه اولين شماره
يک تاريخ موضوع اين نشريه نقد شخصيت، خانواده و فرديت است كه در پرتو 

-ی تكامل ساختارهای اتوريته و توجيه زيبايىآيند و زمينهپديد مى) روبنا(فرهنگى 

به اين ترتيب، موضوع تحقيق اين . سازندهای عمومى مهيا مىها را در رسانهشناسى آن
داری توان انهدام شرايط نشريه متمركز بر بررسى اين مسئله بود كه آيا نظام سرمايه

  ى انتقادی و انقالبى را دارد؟ ايجاد يک آگاه

. كردی تحوالتى بود كه آلمان از اوايل قرن بيستم تجربه مىاين پرسش تحقيقاتى نتيجه
های متعدد جنبش راديكال كارگری از جمله بايد از وقوع جنگ جهانى اول، شكست

جهت انقالب سوسياليستى و تشكيل جمهوری وايمر ياد كرد كه فضای سياسى كشور را 
در تئوری " ی انقالبىسوژه"ی جا نقش مقولهاين. دادت تأثير خود قرار مىتح

پردازان اين ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مواجه با بحران بود و نظريه
از اين بابت اتفاقى نبود . كردندديگر بحث مىی حيثيت از آن با هممؤسسه جهت اعاده

  . گذاشته بودند" كافه ماركس"سم اين مؤسسه را كه دانشجويان دانشگاه فرانكفورت ا

شمردند و های ارتدكس از آثار ماركس را مردود مىپردازان اين مؤسسه خوانشنظريه
ی كردند كه تنها به يک مجموعهاحزاب كمونيست و سوسيال دموكرات را متهم مى

ى در چين شده از نظريات ماركس استناد و جهت مصداق فعاليت سياسى خود پدست
گرايى نه تنها نقد فلسفى و اصول ضمنى پيداست كه تقليل. كنندها را تكرار مىپى آن

ی پوشاند، بلكه هنر سياست را محدود به توسعهتئوری انتقادی و انقالبى ماركس را مى
در . دادكرد و ناگزير در خدمت بورژوازی قرار مىاقتصادی و مختص به زيربنا مى

ای احزاب كمونيست و سوسيال دموكرات محصول فعاليت هحالى كه ايدئولوژی
-شمردند، نظريهمى" سوسياليسم علمى"جهت تحقق " علم مثبت"تئوريک ماركس را 

كردند كه ماركس فعاليت تئوريک خود را پردازان اين مؤسسه بر اين نكته تأكيد مى
 تئوری فهميده كه موضوع اصلى آن وحدتتنها به صورت يک روش نوين انتقادی مى

ی مناسب برای يک به اين ترتيب، يک زمينه. انتقادی با پراكسيس انقالبى است
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ی طبقاتى خوانش مخصوص از آثار ماركس جهت نقد ماترياليستى از كليت جامعه
   ١.شد" ماركسيسم غربى"پديد آمد كه بعدها مشهور به 

جا كه ز آنا.  ميالدی ماكس هوركهايمر به رياست اين مؤسسه رسيد١٩٣١در سال 
-شناسى انتقادی مىی تحقيقات جامعهوی عروج فاشيسم را يک خطر جدی برای ادامه

از آن پس كه آدولف . شمرد، بالفاصله فعاليت اين مؤسسه را به كشور هلند انتقال داد
 ميالدی به مقام صدراعظمى در آلمان رسيد و دولت فاشيستى ١٩٣٣هيتلر در سال 

از اين . نيز با خشونت بسته شد" ه برای تحقيقات اجتماعىمؤسس"خود را تشكيل داد، 
پس، هوركهايمر به دليل آن نفوذ سياسى و نظامى كه فاشيسم هيتلری بر اروپا اعمال 

كرد، فعاليت مؤسسه را از هلند به سويس و بعدًا به فرانسه و سرانجام به آمريكا مى
 ميالدی ١٩٥٠وی در سال . غام كرداد" دانشگاه كلمبيا نيويورک"را در انتقال داد و آن

" مؤسسه برای تحقيقات اجتماعى"همراه با آدورنو از تبعيد به آلمان غربى بازگشت و 
  ٢.فعاليت خود را در دانشگاه گوته فرانكفورت از سر گرفت

منتشر " تئوری سنتى و انتقادی"ای را با عنوان  ميالدی مقاله١٩٣٧هوركهايمر در سال 
 ١٩٤٤كه وی همراه با آدورنو در سال " ديالكتيک روشنگری"تاب كرد كه در جوار ك

تز اصلى اين . ميالدی مدون كرده بود، تبديل به مانيفست آموزشگاه فرانكفورت شد
های يک تئوری مانيفست كسب خودآگاهى و يا يک اطمينان ضمنى در مورد فرضيه

 مناسبات تاريخى، انتقادی است كه جهت نقد عوامل عروج فاشيسم در آلمان به نقد
ی روشنگری از اين منظر، اوج و افول پروژه. پردازدفرهنگى و اجتماعى جهان مدرن مى

خرد "آيد كه از يک وحدت ميان روزی جهان مدرن در مىبه صورت شكوفايى و سيه
-ی مشخص از منطقجا با يک نمونهما اين. دهدگزارش مى" ظاهری با خرد ابزاری

در تاريخ فرهنگى " حاكميت"با " بقا"كه مختص به تناقض گرايى مواجه هستيم 

                                                 
بسيار غلط انداز است، زيرا ظاهرًا بنا بر يک تقسيم جغرافيايى ميان غرب و شرق " ماركسيسم غربى" مفهوم  ١

های ساكن اروپای غربى يک كسيستانگاری كه تمامى مار. دهدهای متنوع از آثار ماركس را تميز مىخوانش
كند، در حالى كه در اروپای غربى نيز به وفور اشكال متفاوت از خوانش غير ارتدكس از آثار ماركس را نمايندگى مى

  . ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم رايج هستند
 Vgl. Anderson, Perry (١٩٧٨): Über den westlichen Marxismus, Frankfurt am Main  
٢ Vgl. Migdal, Ulrike (١٩٨١): Die frühe Geschichte des Frankfurter Institut für 
Sozialforschung, Frankfurt am Main 
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ها به آورد كه چرا انسانها را به وجود مىشود و اين پرسشكشورهای مدرن غربى مى
كند؟ فجايع ها را دنبال مىدهند كه مشخصًا عكس اهداف آنيک حاكميت تن مى

- گرايى انسان مىفاشيسم و استالينيسم چه تأثيراتى را بر تفكر فلسفى و روش خرد

ی هولوكاست مانند گذشته انديشيد؟ گذارند و آيا ممكن است كه با وجود فاجعه
هايى دادن به چنين پرسشای و ضرورت پاسخپيداست كه عزيمت از يک چنين فرضيه

را به عنوان اشكال توجيهى ساختارهای اجتماعى و ) روبنا(ی نقد ايدئولوژی زمينه
  .وردآهای مدرن پديد مىدولت

از اين پس، آدورنو و هوركهايمر به بررسى تئوری انتقادی و انقالبى ماركس پرداختند 
ها مواجه نبوده است، ارزيابى را برای آن شرايطى كه وی با آنكه مصداق تئوريک آن

كه در " ايدئولوژی آلمانى"و كتاب " های فلسفى ـ اقتصادیجزوه"در اين ارتباط . كنند
جا موضوع بررسى اين. نتشر شده بودند، يک نقش اساسى داشتند ميالدی م٣٠ی دهه

بر نقد تفكر سنتى احزاب كمونيست و سوسيال دموكرات متمركز بود و آگاهى تئوريک 
ی به اين ترتيب، ديالكتيک در فلسفه. شدگرائى ارزيابى مىها از منظر نقد مثبتآن

جا كه تئوری انتقادی و و از آنگرايى كشف شد آليستى هگل به عنوان منشأ مثبتايده
آليستى آلمانى متكامل شده ی ايدهگرايى فلسفهانقالبى ماركس نيز ظاهرًا در پرتو مثبت

های عميق دگماتيسم رايج را به اصطالح در است، در نتيجه آدورنو و هوركهايمر ريشه
انداز ک چشمی ينزد ماركس را ساخته و پرداخته" ی انقالبىسوژه"ديالكتيک يافتند و 

  .مثبت از روند تاريخ شمردند

ی آدورنو و هوركهايمر از نقد كند، انگيزهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ليكن اتوپى محصول . گيردانداز و اتوپى را نيز مىگريبان هر چشم) روبنا(ايدئولوژی 

كه از طريق ها جمع شدند از همان زمانى كه انسان. شمول زيست بشری استجهان
تقسيم كار اجتماعى بقای طبيعى و موجوديت مادی خود را تضمين سازند، يک اتوپى 

های ی امن، آزاد، برابر و مرفه را داشتند كه در فرهنگشمول از يک جامعهجهان
ی ی خردمند، جامعهی فاضله، آرمان شهری، جامعهمدينه: متفاوت با مفاهيمى مانند

آليستى همين ی فلسفه نيز بيان ايدهوظيفه. دی مطرح شده استيافته و قلمرو آزاآشتى
كه اول اين. اتوپى است كه همواره كنكاش نظری بر سر دو مسئله را پديد آورده است
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ی اتوپيک ی شناسا و فعال چه نقشى را در تشكيل اين جامعهانسان به عنوان سوژه
  دهى شود؟ايد سازمانای چگونه بكه يک چنين جامعهكند و دوم اينبازی مى

آليستى هگل يک نقش بسيار اساسى در تاريخ فرهنگى ی ايدهدر اين ارتباط فلسفه
- ی مقولهی وی بر تجزيهبه اين صورت كه فلسفه. جوامع مدرن غربى بازی كرده است

های متناقض از زندان و انگاری كه مقوله. ها بنا شده استی آنها و آشتى خردمندانه
جا با تناقض عصر نو با دوران ما اين. دهندی شناسا گزارش مىكر سوژهرستگاری تف

ها را به صورت منطقى و از طريق تفكر فلسفى به شويم كه هگل آنگذشته مواجه مى
به اين ترتيب، دين از فلسفه، ايمان از انديشه، دانش از اعتقاد و درک . رساندآشتى مى

. رسندهى سوژه به يک وحدت ديالكتيكى مىروزمره از خرد مجزا و در مسير خودآگا
شود، اما از آليستى هگل مانع قطع رابطه با جهان كهن مىی ايدهدر حالى كه فلسفه

دهى دهد كه با استناد به خرد سازمانی اتوپيک نيز گزارش مىموجوديت يک جامعه
- ممكن مىانگاری كه خرد زايمان جهان مدرن را . رسدشود و نهايتًا به آشتى مىمى

  .دهدی دلپسند سمت مىی بشری را به سوی يک آيندهسازد و مسير جامعه

ی استعالئى كانت، فيشته و شلينگ و با استناد به به اين صورت كه هگل از نقد فلسفه
آورد كه انگاری با قدرت ذاتى را پديد مىی درونی حقوق طبيعى يک فلسفهفلسفه
گرايى مواجه هستيم كه با استناد جا با سوژهما اين. ی خرد مجهز شده استدهندهآشتى

از . شودبه دانش و قدرت بازتاب تفكر، افكار معتبر اوضاع موجود را دوباره متفكر مى
. گردداين پس، خرد بشری از تأثيرات دين و اسطوره آزاد و در نهايت خودبنياد مى

ت و معلول اوضاع ذاتى كه انسان را به صورت علی درونپيداست كه يک فلسفه
آيد، تأثيرات شگرف گيرد و به صورت يک قدرت ذهنى در مىموجود در نظر مى

به اين صورت كه خرد بشری به عنوان قدرت مسلط . آورداجتماعى را نيز به بار مى
شود و با ترويج خردگرايى، اديان خلقى به در تمامى سطوح زندگى بيدار و فعال مى

ک اعتقاد هماهنگ و متعهدكننده برای عموم رفته رفته مضمحل دليل ناتوانى از ايجاد ي
  . گردندمى

جا كه موضوع فلسفى هگل آشتى جهان كهن با جهان مدرن است، در نتيجه وی از آن
را نه مانند شلينگ دين، بلكه خرد شود و منشأ تشكيل آنمتوسل مى" عرف"به مفهوم 
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گيرد ايى يک شكل اتوپيک به خود مىی بورژوبه اين ترتيب، جامعه. شماردبشری مى
ی خردگرايى آن شهروندانى است كه با بستن قرارداد و پايبندی به كه انگاری نتيجه
آل يک نظم اجتماعى است ی هگل بيان ايدهپيداست كه فلسفه. رسندآن به آشتى مى

 از كه از منظر منافع سياسى و اقتصادی بورژوازی مدرن اروپايى متكامل شده و مشخصٍا
برای نمونه هگل ميان . سازدهمين منظر است كه وی مانعى در برابر خردگرايى مى

دهد و با استناد به حق مالكيت خصوصى، ی بورژوايى و دولت سياسى تميز مىجامعه
به خصوص . كندآزادی و برابری، دولت سياسى را به صورت تبلور خردگرايى موجه مى

ی واقعى هگل ق فردی با منافع عمومى است كه انگيزهی حقودر ارتباط با توجيه رابطه
جا ها ناآگاه هستند و از آنشود كه انسانجا هگل مدعى مىاين. گرددبه كلى عريان مى

شناسند، در نتيجه نمايندگان مجلس اقشار تحقق كه دستگاه دولتى را به درستى نمى
  :گيرندمنافع عمومى را به شرح زير به عهده مى

بايد در رابطه با آزادی افراد، از خودآگاهى فردی آغاز كند، بلكه تنها از انسان ن»
ماهيت خودآگاهى، زيرا انسان هم ميل به دانستن دارد و هم نه كه اين ماهيت خود را 

سازد؛ به صورت خشونت مستقل كه در آن افراد لحضاتى بيش نيستند، متحقق مى
-تش، اراده جهت تحقق خرد مىقدمگاه خدا در جهان دولت است كه دليل خشون

    ١«.باشد

آليستى هگل از ی ايدهكند، در حالى كه فلسفهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يک سطح مشخص، يعنى حقوق فردی عزيمت كرده است، اما تحقق خرد را به يک 

يى گراجا مفهوم سوژهپيداست كه اين. كندسطح مجرد، يعنى خشونت دولتى واگذار مى
های اين آليستى هگل با بنياد يک جهان مدرن كه ظاهرًا از انسانی ايدهدر فلسفه

جا با يک هويت غير و با آن ما اين. كندشود، تالقى مىجهانى و خردمند تشكيل مى
ها شويم كه خرد را تبديل به ابزار جهت حكومت بر انسانمنطق هدفمند مواجه مى

شود كه اعمال  مالكيت خصوصى به خوبى روشن مىبا در نظر داشتن حق. كرده است
ی تحقق خرد، تنها به سوی تحقق آن نوع از خرد خشونت دولتى و آن هم به بهانه

                                                 
١ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٧٢): Grundlinie der Philosophie des Rechts oder 
Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, H. Reichelt (Hg.), Frankfurt am Main, 
§٢٥٨ Zusatz 
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ی حاكم را تأمين و جايگاه اجتماعى بورژوازی را گيرد كه منافع مادی طبقهسمت مى
ها ترويج آنبه بيان ديگر، آن نوع از خرد، اخالق و عرف كه هگل در . كندتثبيت مى

ی بورژوايى را مد نظر دارد كوشد، در واقعيت رواج يک رفتار به خصوص در جامعهمى
ی حاكم كامًال هماهنگ است، در حالى كه البته با منافع مادی و جايگاه اجتماعى طبقه

-جا با تضاد درونما اين. كندها را قاطعانه پايمال مىهای مابقى انسانكه منافع و انگيزه

شويم و از همين منظر است كه ى نيروهای مولد با مناسبات توليد مواجه مىذات
جا پيداست كه اين. شودی بورژوايى همواره با نبرد طبقاتى مواجه مىپراكسيس جامعه

-ی هگل تنها به صورت يک تعيين ناب منطقى ظاهر مىيافتهی خردمند و آشتىجامعه

  .  گردد كه با ماهيت آن در تضاد است

ها آليستى آنر حالى كه هگل از تجزيه و آشتى مفاهيم متناقض عزيمت و وحدت ايدهد
-ی بحران مىسازد، اما ماركس وجود اين تناقض را نشانهرا با وساطت خرد ممكن مى

ی به بيان ديگر، هگل فعاليت سوژه. كندشمارد كه البته از كار ازخودبيگانه رشد مى
) تئوری(ی شناسا آليستى آن، يعنى با فعاليت سوژهايدهرا با بازتاب ) پراكسيس(مولد 

ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد به يک سطح جا تضادهای دروناين. كندجابجا مى
-ی شناسا يک تعيين ايدهيابند و با وساطت خرد و خودآگاهى سوژهمجرد انتقال مى

  . گيرندآليستى به صورت فراروی ظاهری از تضاد به خود مى

ی مدرن را به صورت تمثيلى با لكوموتيو مقايسه ماركس آغاز زمان نو و ظهور جامعه
كرد كه انگاری نه ارتباطى به دوران گذشته دارد و نه سمت حركت آن بنا بر يک مى

سخن " حركت واقعى"وی در اين ارتباط از . الگو از پيش طراحى شده، معين شده است
به بيان ديگر، ماركس با در نظر داشتن .  انقالبى استراند كه ماهيتًا انتقادی ومى

ی هگل را تنها محصول توليدات ناب ذهنى يافتهی عرفى و آشتىاوضاع موجود، جامعه
های متافيزيكى و ايدئولوژيک شمرد و جنبهو يک حركت صرف از تفكر ديالكتيكى مى

ی يستى هگل جنبهآلی ايده برای ماركس فلسفه١.گرفترا به باد انتقاد مىآن
ی ايدئولوژيک شد و جنبهمتافيزيكى داشت، زيرا عواقب آن در واقعيت احساس نمى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: 
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), ٢٣ S. ٢٧f. 
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ها را آورد و انسانی جهان مدرن را پديد مىداشت، زيرا يک آگاهى از اوضاع وارونه
به بيان ديگر، . غلط هستند" ابژكتيو"كرد كه انگاری وقايع ابژكتيو به صورت متقاعد مى

ی حقوق طبيعى هستند كه شمول فلسفهاخالق و خرد وجوه جهان: يى مانندهامقوله
توان به ها را نمىشمارند و پيداست كه آنياب مىانسان را آزاد، خردگرا و حقيقت

  .  را توجيه كردی معين در آورد و منافع مادی و جايگاه اجتماعى آنانحصار يک طبقه

آليستى هگل را ی ايدهدر فلسفه" خرد"مفهوم بنابراين قابل درک است كه چرا ماركس 
- ی بورژوايى مىخواند و آن تفاوتى كه وی ميان دولت سياسى با جامعهمتافيزيكى مى

های جوان به آليستى هگلىی ايدهماركس پس از عبور از فلسفه. پذيرفتگذاشت، نمى
ياسى ی موجوديت ساين مسئله پى برد كه تشكيل مجلس اقشار و اصناف نشانه

ی بورژوايى دولت سياسى را به صورت شكل به اين عبارت كه جامعه. بورژوازی است
آليستى از خود پديد آورده ی خود، يعنى به صورت يک تجريد و تصور ايدهدوگانه
های مدرن را قانون اساسى مالكيت از اين منظر، ماركس قانون اساسى دولت. است

ی بورژوازی بر سر يان و اشراف فئودالى با طبقهبه اين معنى كه اع. خواندخصوصى مى
ی دولتى اند و قوای مقننه، قضائيه و مجريهمالكيت خصوصى به يک توافق رسيده

آليستى از اين منظر، ماركس طرح ايده. مسئول تحكيم حق مالكيت خصوصى هستند
محصول ها در دولت را ی بورژوايى و نفى هر دوی آنهگل از نفى خانواده در جامعه

خواند كه ظاهرًا از منشأ مادی خود به كلى يک حركت ناب ذهنى از تفكر ديالكتيكى مى
ی توليد يک چنين طرحى برای ماركس فقط توجيه خودكامگى انگيزه. بى خبر است

  : دارددولت سياسى است كه وی به شرح زير از آن پرده بر مى

چنين به عنوان خردگرايى  و همگونه كه هست، پذيرفتهبنابراين واقعيت تجربى آن»
اما آن نه به خاطر خرد خويش خردگرا است، بلكه به اين دليل كه . شودتمجيد مى

واقعيت كه از آن . واقعيت تجربى در موجوديت خويش يک معنای ديگری از خود دارد
. شودی اسرارآميز فهميده مىحركت شده نه به صورت خود، بلكه به صورت نتيجه
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گردد، در حالى كه ايده محتوای ديگری به غير از اين پديده يل به پديده مىواقعيت تبد
  ١«.گونه كه ايده هدف ديگری به غير از انديشيدن نداردهمان. ندارد

جا دو سطح مشخص و مجرد كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-ی ايدهدر حالى كه فلسفه. دهد مىرا كه ماهيتًا متناقض هستند، در برابر يكديگر قرار

را تمجيد آليستى هگل از واقعيت تجربى، يعنى حقوق فردی عزيمت و خردگرايى آن
را از طريق كند كه وی آنی آن دولتى واگذار مىكرده است، اما تحقق خرد را به عهده

-يدهی اجا با مضمون انتقاد ماركس به فلسفهما اين. تفكر خردگرا پديد آورده است

- را متهم به جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم مىشويم كه آنآليستى هگل مواجه مى

جا ی بورژوايى هستند و از آنجا خانواده و جامعهی واقعى اينبه بيان ديگر، سوژه. كند
اند، در نتيجه ادعای گل، يعنى شده) نفى(ها ظاهرًا در دولت سياسى ادغام كه آن

نها يک ادعای بى اساس فلسفى است كه مصداق آن در واقعيت فراروی از تضاد ت
  . شوداحساس نمى

بنابراين هگل تنها از طريق يک حركت تفكر ديالكتيكى است كه از يک سو، زيست 
سياست، حقوق، : ی بورژوايى را توسط جوانب زيست معنوی آن مانندساختاری جامعه

، خشونت دولتى را جهت تحكيم اين سازد و از سوی ديگردين، اخالق و عرف موجه مى
پيداست كه هر طرحى كه در . آورددر مى" قدرت مقدس"نظام طبقاتى به صورت يک 

يافته و خردمند هگلى قرار بگيرد، متهم به توليد هرج و ی عرفى، آشتىبرابر جامعه
-شود و سركوب آن يک توجيه اخالقى به خود مىمرج و منسوب به خردستيزی مى

ای نياز به يک روش چنين پيداست كه نقد يک چنين نظام مدرن و پيچيدههم. گيرد
تفكر انتقادی دارد كه البته ماركس در روند تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ 

  . ديالكتيكى خود به آن دست يافت

ی مدرن ذاتى كليت جامعهبه اين صورت كه ماركس با استفاده از روش نقد درون
- پردازان جامعههای نظريهيعنى ماركس از فرضيه. دهدانتقاد قرار مىبورژوايى را مورد 

ها، كند و پس از بررسى ماترياليستى، تاريخى و ديالكتيكى مقولهی بورژوايى عزيمت مى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§ ٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. ١, 
Berlin (ost), S. ٢٠٧f.  
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به بيان ديگر، . كندهای خودشان مواجه مىپردازان بورژوازی را با عواقب فرضيهنظريه
 با موضوع، شكل با محتوا و تظاهر با ماهيت را عريان ذاتى نه تنها تضاد مقولهنقد درون

- سازد، بلكه به غير از شناخت شكل ظاهری به عمق ماهوی زيست ساختاری جامعهمى

يابيم ماركس مى" سرمايه"ما اين روش نقد را در كتاب . يابدی بورژوايى نيز دست مى
اريخى ـ ديالكتيكى شناسى تئوری ماترياليسم تكه البته تنها يكى از وجوه شناخت

  .ماركس است

پرداز شاخص بورژوازی، جان الک و نمايندگان اقتصاد ملى به اين صورت كه نظريه
قيمت "ها در بازار را مصداق تحقق  تبادل كاالآدم اسميت و ديويد ريكاردو : مانند

ى روند طبيعى جامعه و منطبق با  و استقرار بازار را نتيجهخواندند ها مى  آن"طبيعى
قوانين بازار به صورت يک دست نامرئى در از اين منظر،  ١.شمردند خرد بشرى مى

در . آوردهای طبيعى را پديد مىآيند كه انگاری طبق قانون عرضه و تقاضا قيمتمى
آيد، تشكيل مالكيت ی مستثنا از خشونت به نظر مىجا يک حوزهحالى كه بازار اين

شود كه نتايج  برابر و خردمند محسوب مىهای آزاد،خصوصى محصول رقابت انسان
جا از آن. كنندتالش، استعداد و خالقيت خود را به صورت منصفانه در بازار مبادله مى

مطرح كرده بود " هارفاه ملت"كه آدام اسميت نظريات خود را در يک كتاب با عنوان 
 مد نظر داشت، ذاتى راجا كه ماركس جهت نقد اقتصاد سياسى، روش نقد درونو از آن

  :كنددر نتيجه در آغاز تحليل خود از كاال و پول به شرح زير تأكيد مى

تجمع "داری حاكم است، به صورت يک ها روش توليد سرمايهثروت جوامع كه در آن»
. گرددو كاال منفرد به صورت شكل عنصری آن نمايان مى" وحشتناک از كاالها

   ٢».شوداز مىبنابراين تحليل ما با بررسى كاال آغ

                                                 
١ Vgl. Locke, John (١٩٦٦): Über die Regierung, in: Philosophie der Neuzeit, Bd. ٨, 
Ernesto Grassi (Hrsg.), München, S. ٢٧f., und  
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft vom Wert – Die Marxsche Kritik der 
politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer 
Tradition, ٤.  Korr. Auflage, Münster, S. ٤٢ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ٤٩ 
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كند و دو ی بورژوايى آغاز مىبه اين ترتيب، ماركس از بررسى كاال، يعنى سلول جامعه
در . گيردی متفاوت از ثروت اجتماعى را به صورت انباشت سرمايه در نظر مىجنبه
" داریروش مدرن توليد سرمايه"به اين معنى كه . ی اول از نظر ابژكتيو استوهله

ی دوم ماركس حركت سرمايه را از نظر در وهله. آيده حركت در مىچگونه پديد و ب
از يک سو، " داریروش مدرن توليد سرمايه"به اين معنى كه . سوبژكتيو مد نظر دارد

يافته است و از ی شخصيتدار به صورت سرمايهی سرمايهمحصول فعاليت آگاهانه
كند و با وجود  تحميل مىسوی ديگر، يک طبيعت غير انسانى را بر نيروهای مولد

-ادعای خردمندی منجر به سلب خرد، اراده، آزادی و موضوعيت كارگران مزدی مى

فقط " داریروش مدرن توليد سرمايه"ذاتى ماركس از به بيان ديگر، نقد درون. شود
شود و بيان معطوف به تضاد ابژكتيو ميان نيروهای مولد با مناسبات توليد نمى

  .   گيردا نيز به صورت پراكسيس نبرد طبقاتى در نظر مىسوبژكتيو تضاد ر

در حالى كه ماركس تفاوت ارزش مبادله و ارزش مصرف كاال كه البته نزد اقتصاددانان 
ملى نيز معتبر بود، در نظر دارد، اما نيروی كار مزدی را به عنوان تنها كااليى كه منجر 

به اين معنى كه . كندشود، كشف مىبه توليد ارزش اضافى و ارزش افزايى سرمايه مى
ی نيروی كار و ارزش مصرف آن گيرد، ارزش مبادلهكارمزد كه به كارگر تعلق مى

به بيان ديگر، دوران پول ـ . شودتوليد ارزش اضافى است كه تبديل به سود سرمايه مى
به .  استكاال ـ پول بيشتر، بدون استثمار نيروی كار و يا انتقال ارزش اصوًال غير ممكن

. گذارداين ترتيب، ماركس ميان دوران ساده و دوران كار مزدی با سرمايه تفاوت مى
. شوندديگر مبادله مىجا برابرها با يکكند كه اينوی در ارتباط با دوران ساده تأييد مى

منتها در دوران كار مزدی با سرمايه است كه نيروی كار توسط كار اضافى پرداخت 
جا موضوع استثمار نيروی كار نه نقض قانون ارزش، بلكه اين. شودمىنشده استثمار 

- به بيان ديگر، در دوران كار مزدی با سرمايه برابرها با يک. مشخصًا تحقق آن است

شوند و به همين دليل است كه ثروت اجتماعى شكل انباشت سرمايه ديگر مبادله نمى
  .آيدكيت خصوصى در مىگيرد و در نهايت به صورت حق مالرا به خود مى

زمان نقد ايدئولوژی بورژوازی نيز محسوب پيداست كه نقد اقتصاد سياسى ماركس، هم
های آزادی، برابری و حق مالكيت خصوصى را در شود، زيرا بالفاصله پرده از مقولهمى
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به اين صورت كه هگل از يک سو، قرارداد را . داردداری بر مىجهان مدرن سرمايه
ی نامد و از سوی ديگر، انعقاد قرارداد را نشانهمى" كليت عرفى"و " ت مطلقاعالحضر"

خواند، در حالى كه قرارداد كار برای آزادی، برابری و خردمندی شهروندان مى
-كارگران مزدی به معنى تن دادن به بردگى محصول كار خود، يعنى سرمايه و سيه

د پول به صورت يک خشونت اجتماعى كرجا با عملما اين. روزی زندگى پرولتری است
كند كه جهت ها را مجبور مىشويم، زيرا آزادی كارگران از ابزار توليد آنمواجه مى

جا آزادی در حالى كه اين. دار بفروشندحفظ بقای خويش نيروی كار خود را به سرمايه
ی از گيرد، بورژوازانعقاد قرارداد برای كارگران مزدی يک شكل ظاهری به خود مى

  .يابدطريق آن به حق استثمار نيروی كار دست مى

-های برابری و حق مالكيت خصوصى هستند كه در نظام سرمايهبه همين منوال، مقوله

به اين صورت كه ماركس با . گيرندهای متافيزيكى و ايدئولوژيک به خود مىداری جنبه
ان مزدی به بردگى كند كه كارگراثبات مى" داریروش مدرن توليد سرمايه"نقد 

بر ) ی ثابت، ابزار توليدسرمايه(اند و كار مرده محصول كار خود، يعنى سرمايه در آمده
با در نظر داشتن فرودستى و . مسلط شده است) ی متغير، نيروی كارسرمايه(كار زنده 

ها در ی برابری انسانوابستگى كارگران مزدی به بورژوازی پيداست كه گفتگو درباره
چنين پيداست كه گفتگو از هم. شودانگيز مىی بورژوايى تبديل به يک طنز غمعهجام

حق مالكيت خصوصى به عنوان محصول تالش، استعداد و خالقيت افراد نيز مردود 
را به صورت كار اضافى پرداخت نشده و تصاحب ی آناست، زيرا ماركس سرچشمه

  .سازدكار بيگانه افشا مى

داری را به صورت بحران نظام سرمايه" سرمايه"اركس در كتاب ها، مافزون بر اين
به اين عبارت كه در روند . كشدذاتى مىحدود خردگرايى بورژوايى به بند نقد درون

دار با آگاهى و اراده و به عنوان ی فعال، يعنى سرمايهارزش افزايى سرمايه سوژه
ترين زمان كنه در كوتاهيافته خواهان تصاحب بيشترين سود ممی شخصيتسرمايه

اما اين خردگرايى به خصوص بورژوازی منجر به بى خردی كليت نظام . ممكنه است
ی نشانه. كنندداران همين هدف را دنبال مىشود، زيرا تمامى سرمايهداری مىسرمايه

آيند و های اقتصادی است كه از گرايش نزولى نرخ سود پديد مىاين بى خردی بحران
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جا با تشديد ما اين. شوندورشكستگى، ركود اقتصادی و افزايش بيكاری مىمنجر به 
شويم كه به صورت ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد مواجه مىتضادهای درون

- ی كار و مقدار كارمزد بروز مىپراكسيس نبرد طبقاتى پيرامون تعيين حدود روزانه

  .كنند

يک بررسى صرف " سرمايه"كند، ماركس در مىی نقاد مالحظه گونه كه خوانندههمان
تحليل وی . دهدداری را ارائه نمىهای نظام سرمايهماترياليستى از تكوين و بحران

به اين ترتيب، ماركس نه . ديالكتيكى و ديالكتيک برای وی به معنى نفى آگاهانه است
-كتيو تضادهای درونتنها تضاد ابژكتيو نيروهای مولد با مناسبات توليد، بلكه بيان سوبژ

كنند، در داری را نيز كه به صورت پراكسيس نبرد طبقاتى بروز مىذاتى نظام سرمايه
-ی ايدهدر حالى كه در فلسفه. كندی بورژوايى ادغام مىروش نقد خود از كليت جامعه

-محسوب مى) دميروژ(ی شناسا و خالق جهان واقعى سوژه" ی مطلقايده"آليستى هگل 

يافته محصول ئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس جهان موضوعيتشود، در ت
ی فعال هدايت و يافته است كه از يک سو، توسط سرمايه، يعنى سوژهكار موضوعيت

شود و از سوی ديگر، پرولتاريا در پراكسيس نبرد طبقاتى و تحت تأثير يک مديريت مى
. گرددی انقالبى مىسد و تبديل به سوژهرگرا به خودآگاهى مىتئوری انتقادی و عمل

در حالى كه برای هگل تفكر ديالكتيكى يک فعاليت ناب ذهنى جهت تكامل مفاهيم 
ی شناسا است، از منظر تئوری انتقادی و انقالبى ماركس مجرد و خودآگاهى سوژه

ی انقالبى مربوط به يک فعاليت مشخص، يعنى خودآگاهى پرولتاريا به عنوان سوژه
يافته و شركت آگاهانه در نبرد اكسيس مولد به عنوان تركيبى از كار موضوعيتپر

روح "آليستى هگل به يک مفهوم استعالئى از ی ايدهدر حالى كه فلسفه. شودطبقاتى مى
ی دلپسند و يابد و با استناد به خرد از روند تاريخ به سوی يک آيندهدست مى" جهان

به اين صورت . نگرش انتقادی به روند تاريخ دارددهد، ماركس يک مثبت گزارش مى
كنند و با آگاهى، يعنى ها هستند كه از شرايط موجود عزيمت مىكه اين انسان

ی كارگر از نظر تئوريک به بيان ديگر، اگر طبقه. آورندسوبژكتيو روند تاريخ را پديد مى
دهى جنبش كارگری نی خودآگاهى طبقاتى در سازمافرهيخته و منسجم باشد و بر پايه

موفق شود، بدون ترديد دست آوردهای سياسى، حقوقى و اقتصادی نيز خواهد داشت و 
اما اگر . گيردپيداست كه از اين منظر، روند تاريخ نيز يک شكل مثبت به خود مى
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ی كارگر نه توان دفاع تئوريک از مواضع عكس اين معادله درست باشد، يعنى اگر طبقه
ی خود شود، در بدترين دهى صفوف همبستهاشد و نه موفق به سازمانخود را داشته ب

جا يک درک پيداست كه اين. شرايط ممكنه حكومت فاشيستى را تجربه خواهد كرد
مثبت از روند تاريخ تنها محصول تفكرات ناب دينى و كامًال بيگانه با وقايع اجتماعى، 

  .    شودسوب مىی محض محيعنى فريب و خودفريبى و حماقت خودكرده

ها تحت جا كه انساندهد و از آنجا كه ماركس ميان تضاد و بيان تضاد تميز مىاز آن
خيزند، در كنند و به نبرد بر مىرا بيان مىشوند و آنتأثير ايدئولوژی از تضاد آگاه مى

. شودگرايى نمىنتيجه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی اصوًال دچار مثبت
انگاری كه هر . ی دترمينيستى نداردی خودآگاهى برای وی يک جنبهبنابراين مقوله

كند، در ی صنعتى كار مىدهد و مدتى در يک كارخانهكسى كه به كار مزدی تن مى
رسد و الجرم تبديل نتيجه بنا بر هستى اجتماعى خود مستقيمًا به خودآگاهى طبقاتى مى

ی خودآگاهى در تئوری انتقادی و بيان ديگر، مقولهبه . شودی انقالبى مىبه سوژه
وی جهت ممانعت از يک درک . انقالبى ماركس به معنى يک گرايش ديالكتيكى است

-بت"و " وارگىشى"، "ازخودبيگانگى"های گرا از روند ماترياليستى تاريخ از مقولهمثبت

ع خودآگاهى پرولتاريا و كند كه مانند دين، فلسفه و ايدئولوژی ماناستفاده مى" انگاری
جا نقد ماركس فقط محدود به فعاليت ذهنى البته اين. شوندی انقالبى مىتكامل سوژه

ها و حفاظت از منافع مادی و شود كه جهت تحميق و تحقير انسانی حاكم نمىطبقه
ی كارگر را نيز آورد، بلكه طبقهجايگاه اجتماعى خود اين اشكال كذب را به وجود مى

به اين ترتيب، ماركس از نقش . دهدگيرد كه به اين اشكال ايدئولوژيک تن مىبر مىدر 
دين به صورت فريب و خودفريبى و از نقش روند توليد به صورت ازخودبيگانگى و 

  .   راندازخودبيگانگى خودكرده سخن مى

-ده مىاستفا" ازخودبيگانگى"ی ماركس قبل از تدوين تزهای فويرباخ به كرات از مقوله

داری را به باد انتقاد كند و موازی با روش نقد دين فويرباخ است كه روند توليد سرمايه
های فلسفى ـ اقتصادی خود روش نقد دين به اين صورت كه ماركس در جزوه. گيردمى

به اين معنى كه هر چه . دهدداری بسط مىفويرباخ را به نقد مناسبات توليد سرمايه
ى كه خود ساخته است، بيشتر حساب باز كند، به همان اندازه نيز انسان روی آن خداي
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- تر مىخود نيز ازخودبيگانه" نوع ماهوی انسانى"برد و از كمتر از وجود خود بهره مى

يعنى هر چه . به نظر ماركس در روند كار و توليد نيز به همين صورت است. شود
ها است، ادغام شوند، به همان كارگران بيشتر در روند توليد كه محصول كار خود آن

برند و به همان اندازه نيز بيشتر با ماهيت خود اندازه نيز كمتر از وجود خود بهره مى
به اين صورت كه مناسبات توليد مانند يک دين خود ساخته از . شوندتر مىازخودبيگانه

. كندىفرمايى مها حكمزندگى كارگران مستقل شده و به صورت يک قدرت غير بر آن
اول، ازخودبيگانگى انسان . دهدجا چهار نوع ازخودبيگانگى را از هم تميز مىماركس اين

از كار است، يعنى كار مزدی به صورت يک طبيعت غير بر كارگران تحميل شده است، 
اش است، يعنى كارگر تبديل به ابزار جهت دوم، ازخودبيگانگى انسان از نتايج فعاليت

جا منظور های ديگر است، اينوم، ازخودبيگانگى انسان از انسانتوليد شده است، س
اند و چهارم، ازخودبيگانگى انسان از كارگران هستند كه از جامعه مجزا و منزوی شده

است، يعنى كارگر سلب خرد، احساس، اراده و موضوعيت شده " نوع ماهوی انسانى"
به اين معنى كه .  استی كار از خودبيگانه تشكيل مالكيت خصوصىنتيجه. است

رسند كه برند و به اين خودآگاهى نمىكارگران ازخودبيگانه به اين موضوع پى نمى
ها به صورت مالكيت خصوصى مصادره شده است و به صورت محصول كار خود آن

  ١.راندها حكم مىسرمايه بر آن

نوع ماهوی  "مفهومجا از كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
با . ی ماترياليستى فويرباخ استی فلسفهبرد كه البته ساخته و پرداختهسود مى" انسانى

خواند و  مى٢"ی حسىمشاهده"شناسى خود را وجودی كه فويرباخ روش شناخت
نوع "كند، اما فويرباخ مفهوم ی طبيعت عزيمت مىی ماترياليستى وی از مشاهدهفلسفه

" خرد، قلب و اراده"نه از واقعيت محسوس، بلكه با استناد به مفاهيم را " ماهوی انسانى
آليستى جا با يک مفهوم ارزشمند و اسمى، يعنى غير واقعى و ايدهما اين. كنداستنتاج مى

عاقبت يک چنين خطای فلسفى . گيردمواجه هستيم كه در تداوم اشكال دينى قرار مى
آليستى هگل نيز دچار ی ايدهسم است كه فلسفههمان جابجايى سوژه با ابژه و آپريوري

ی جامعه" نوع ماهوی انسانى"ی ماركس از مفهوم پيداست كه استفاده. آن شده است
                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٥٢٠f. 
٢ Sinnliches Anschauen 
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دهد سازد و به آن يک شكل متافيزيكى مىاتوپيک وی را خارج از واقعيت مستقر مى
" ی يهودهدر مورد مسئل"ی وی با عنوان كه ما مضمون آن را به شرح زير در نوشته

  : يابيممى

ی واقعى، شهروند مجرد را از آن خود سازد و به يافتههنگامى كه انسان فرديت»
يافته در زندگى تجربى، در كار فردی و در مناسبات فردی صورت انسان فرديت

های خود را به صورت  شود، هنگامى كه انسان توانايىنوع ماهویخويش تبديل به 
دهى كند و بنابراين نيروی اجتماعى را نه ديگر در شف و سازمان كاجتماعىهای توانايى

پيكر نيروی سياسى از خود مجزا سازد، از اين پس، رهايى انسان به كمال رسيده 
      ١«.است

جا نيز مانند اشكال ديگر دينى بنياد كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 چنين تعريف استعالئى از انسان تشكيل يک دگماتيسم گذاشته شده است، زيرا يک

در حالى كه مسيحيان . جا دوباره با ارواح مواجه هستيمما اين. دهددين نوين را نويد مى
روح "جا معطوف به گويند، ماركس اينسخن مى" روح جهان"القدوس و هگل از از روح
كس اشتيرنر با ی كتاب ماالبته ماركس پس از مطالعه. فويرباخى شده است" انسان

 و با تدوين تزهای ٢بردبه اين خطای فلسفى پى مى" تنها كس و مالكيتش"عنوان 
 ماركس در اين دوران در پاريس ٣.كندشناسى استعالئى وی عبور مىفويرباخ از انسان

وی همراه با انگلس . ی خود كمونيست شده بودبرد و با نقد نظريات گذشتهبه سر مى
را جهت خودانگاری و كسب يک اطمينان ضمنى از تئوری " لمانىايدئولوژی آ"كتاب 

جا كمونيسم را به شرح زير بر پراكسيس ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى نوشت و اين
  : نبرد طبقاتى مستقر ساخت

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Judenfrage, in MEW, Bd. ١,  S. ٣٤٧ff., Berlin (ost), S. ٣٧٠ 
٢ Vgl. Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige und sein Eigentum, ٢. Auflage, Leipzig 

-در انديشه "خرد استعالئى"فرهنگ دينى و رئاليسم انقالبى ـ نقش فراروی از ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣
  ادامه، برلين ٣٥ ی ه، جلد دوازدهم، صفحه، در آرمان و انديشی سياسى كارل ماركس
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 كه واقعيت آلايده نيست كه بايد بر قرار گردد، يک وضعيتكمونيسم برای ما يک »
 كه اوضاع كنونى واقعىما كمونيسم را يک جنبش . تگرف] خواهد[به سوی آن سمت 

    ١«.ناميمكند، مىرا فسخ مى

كند، معنى آن اين است استفاده مى" ازخودبيگانگى"از اين پس، اگر ماركس از مفهوم 
 بنابراين ماركس در ٢.مستقل شده است" جنبش واقعى"ی شناسا نسبت به كه سوژه

آليستى كند كه آثار ايدهاستفاده مى" وارگىشئ"و " انگاریبت"از مفاهيم " سرمايه"
 كه وی به اين صورت. گذشته را ديگر يدک نكشد و خلط مطلب به بار نياورد

ی توليد و توزيع ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد را در دو حوزهتضادهای دورن
 از اوضاع وارونه به معنى يک آگاهى ابژكتيو" انگارى بت"جا مفهوم اين. سازدمتمايز مى

كه البته اين انسان است كه از طريق فعاليت آگاه و مولد، يعنى به اين صورت . است
به بيان . كندمواد مادی را دگرگون و تبديل به موضوع جامعه مىيافته كار موضوعيت

ديگر، منشأ خواص محصوالت كار انسانى تردستى، قوای حسى، دانش و خالقيت 
ی كارگران مزدی با جا كه ارزش مبادله و جهان كاالها رابطه آناما از. كارگران است

كنند، در نتيجه اين خواص مستقيمًا به طبيعت خود كاال ها را قطع مىتوليدات خود آن
نفسه داری اين خواص ويژه است، انگاری انگاری كه كاال خودش فى. شوندمنسوب مى

باشد و گران مزدی به عنوان سوژه مىی مستقل و خارج از طبيعت كاركه كاال يک ابژه
مشخصًا از اين منظر است كه كارگران مزدی نيز به محصوالت كار خود به صورت 

  ٣.نگرنديک چيز خارج از خود مى

ی توليد نقد خود را بر حوزه" انگاریبت"در حالى كه ماركس با استفاده از مفهوم 
را در اجتماعى خرد  از زندگى و يک شكل كلىنقد " وارگى ئش"مفهوم كند، متمركز مى

نه به صورت  اند، آفريدهی زندگى را  اين شيوهكهها  انسانبه چشمنظر دارد كه 

                                                 
١ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin (Ost), 
S. ٣٥ 
٢ Vgl. ebd., S. ٣٤  
٣ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I, … ebd., S. ٨٦f., und 
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge zur 
Marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff, Frankfurt am Main, S. 
١٣٥ 
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تابع قوانين  انگاری كند كه چون بخشى از طبيعت جلوه مى ، بلكه همهاى خود آن آفريده
ود را ها خشود كه انسانوارگى مانع از اين مىبه بيان ديگر، شئ. د استمختص به خو

يافته بفهمند و كارگران مزدی به تفرقه و به صورت علت و معلول جهان موضوعيت
فرای " وارگىشئ"جا مفهوم اين. داری پى ببرندروزی خودكرده در نظام سرمايهسيه

 .گيردی توزيع و بازسازی اجتماعى نيروی كار را نيز در بر مىی توليد، حوزهحوزه

- كند، در جوار دين، فلسفه و ايدئولوژی مقولهاد مالحظه مىی نقگونه كه خوانندههمان

بهترين امكانات را جهت تحميق و تحقير كارگران " وارگىشئ"و " انگاریبت"های 
به بيان ديگر، شكل كااليى توليد، . آورندداری به وجود مىمزدی و توجيه نظام سرمايه

داری  كه هم ماهيت نظام سرمايهی ايدئولوژيک داردتوزيع و بازسازی نيروی كار جنبه
انگاری . كندپوشاند و هم اقتصاددانان بورژوايى را در نظرياتشان ظاهرًا محق مىرا مى

هر كسى پاداش " دست نامرئى بازار"و " ی ارزشقانون منصفانه"كه تحت تأثير 
 ی توليدانگاری كه كارمزد تنها هزينه. كندمناسب توان و زحمت خود را دريافت مى

انگاری كه قوانين بازار . گيردشود كه كامًال منصفانه به كارگران تعلق مىمحسوب مى
ماركس در . مسئول تدارک خردمندی، برابری، آزادی و انصاف ميان شهروندان هستند

راند كه بر  نيز سخن مى١"يافتهظاهر موضوعيت"و " اشكال ابژكتيو تفكر"اين ارتباط از 
ی ايدئولوژيک توليد كااليى و قانون ارزش در ورژوايى و جنبهی بواقعيت ظواهر جامعه

در تئوری انتقادی و " خودآگاهى"ی به بيان ديگر، مقوله ٢.داری تأكيد كندنظام سرمايه
ی بورژوايى است انقالبى ماركس تنها به معنى يک گرايش ديالكتيكى از كليت جامعه

  : يابيمماركس مى" هسرماي"را به شرح زير در كتاب كه ما مضمون آن

ها، از آن جهت و لحاظ كه  ى كار سنگ بودن كليه راز اكسپرسيون ارزشى برابر و هم»
كه مفهوم  تواند رقم زده شود، مگر هنگامى طور كلى هستند، فقط مىه كار انسانى ب

اما اين فقط در . ى استحكام يک اعتقاد ملى رسيده باشد درجهه برابرى بشرى ب

                                                 
١ Objektive Gedankenformen, gegenständliches Schein 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I, … ebd., S. ٩٧ 
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چنين  شود كه شكل كاال يا شكل عمومى حاصل كار و در نتيجه، هم مىاى ممكن  جامعه
   ١«.ديگر به عنوان صاحبان كاال، مناسبات مسلط جامعه شود ها با يک ى انسان رابطه

جا نه با يک حركت صرف كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
آليسم ت مجرد در برابر ايدهرا به صورتوان آنماترياليستى مواجه هستيم كه مى

ی يابيم كه انگاری از زمينهگرا را مىمتكامل كرد و نه تفكرات ناب ذهنى و مثبت
" خودآگاهى"ی به بيان ديگر، مقوله. داری مستقل شده استماترياليستى نظام سرمايه

وی ی متضاد و ابژكتيو ماترياليستى استوار است و از سنزد ماركس از يک سو، بر زمينه
دهد و تنها با ديگر، از ضرورت كشمكش نظری پيرامون بيان سوبژكتيو تضاد خبر مى

ی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بر افكار عمومى كارگران مزدی سلطه
  .آيدی انقالبى از پراكسيس نبرد طبقاتى پديد مىاست كه سرانجام سوژه

كار و تبادل مادی با طبيعت نه تنها طبيعت به اين صورت كه كارگران مزدی در روند 
ها از هستى جا كه آگاهى آنسازند و از آنبيرونى، بلكه طبيعت خود را نيز دگرگون مى

كند، در نتيجه افكار عمومى كارگران با آن اشكال اجتماعى خودشان رشد مى
نگى و ی حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهشود كه طبقهايدئولوژيک مواجه مى

در حالى كه . جهت حفاظت از منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود پديد آورده است
كارگران مزدی همواره در حال گسست و گذار از اين اشكال ايدئولوژيک هستند، به 

ها در تفسير و تحول قدرت ذهنى خويش ی حاكم جهت انفعال آنهمين منوال نيز طبقه
به آگاهى در تئوری انتقادی و انقالبى ماركس نه بنابراين گرايش به خود. كوشدمى

است و نه مستقل از " سرنوشت تقديری" و يا "تخيلىاشكال "، "رياضىقانومندی "معنى 
معنى تاريخى و در  "گرايش"جا مفهوم اين. آيدپراكسيس نبرد طبقاتى پديد مى

كال متنوع  به صورت اشراماركس قواى متقابل آن، ديالكتيكى آن است و از اين رو
  . كشدايدئولوژيک نيز به بند نقد مى

گرا از روند تاريخ بوده و همواره از يک با وجودی كه ماركس فاقد يک ديدگاه مثبت
نگريسته است، اما وی نتايج خودآگاهى منظر انتقادی به پراكسيس نبرد طبقاتى مى

                                                 
١ Ebd., S. ٦٥, z. n. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, 
Christian Reichers (Hrsg.), Frankfurt am Main, S. ١٧٠ 
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. گيردز در نظر مىی انقالبى را جهت تشكيل يک نظم نوين نيپرولتاريا و فعاليت سوژه
جا با اتوپى مواجه هستيم كه از يک حركت واقعى كه ماهيتًا انتقادی و انقالبى ما اين

ی سوژه"به اين صورت كه از يک سو، سرمايه به صورت . آيداست، پديد مى
 تمامى نيازهای ١"ارزش افزايى ارزش"و بنا بر ماهيت خود، يعنى اجبار به " اتوماتيک

كند و همراه با آن ها را تبديل به كاال و به بازار عرضه مى هنری انسانمادی، خدماتى و
ی آورد و از سوی ديگر، طبقهها را از ابزار توليد آزاد و به صورت پرولتاريا در مىانسان

رسد، به تضاد گرای ماركس به خودآگاهى مىكارگر تحت تأثير تئوری انتقادی و عمل
رد، با جايگاه فرودست اجتماعى خويش آشنا و جهت بماهوی كار با سرمايه پى مى

از اين پس، همبستگى . شودی انقالبى مىاز نظم موجود تبديل به سوژه" فراروی مثبت"
. آيندی كارگر پديد مىگردد و اشكال ساختاری طبقهكارگران شاغل و بيكار تقويت مى

- افى پرداخت نشده مىبه عنوان كار اض" سرمايه"ی اوج نبرد طبقاتى به نفى مقوله

. شوندانجامد و همراه با آن قانون ارزش، توليد كااليى و بردگى كار مزدی لغو مى
-راند و بر اين نكته انگشت مىسخن مى" نفى نفى"ماركس در اين ارتباط از مفهوم 

ه بانبوه كارگران مزدی بر سر سلب مالكيت ، مسئله اول نفى در موردگذارد كه 
بر سر خلع  در مورد نفى دوم، مسئله كهحالى در  بورژوازی بود، دودى مع ى عده وسيله

 به اين ترتيب، جامعه از قلمرو .مردم است انبوه ى وسيلهه غاصب ب  اقليت يکيد
كند، مالكيت انفرادی كارگران ها عبور مىها به سوی تشكيل قلمرو آزادیضرورت

بر " انگاریبت"و " وارگىشئ "هایآيد، مقولهمزدی به صورت مالكيت اجتماعى در مى
افتند، توليدات مادی و خدماتى به صورت همكاری آزادانه و بنا بر همبستگى مى

ی بيولوژيک آن شناسى كار بر جنبهی فرجامشوند، جنبهدهى مىنيروهای مولد سازمان
روی ها در كمال آزادی و با آگاهى، اراده و احساس، يعنى با پيگيرد و انساناولويت مى

شوند، كنند و از منظر خالقيت و هنر شكوفا مىشناسى كار و توليد مىاز اسلوب زيبايى
-هر كس بنا بر توانش و هر كس بنا بر نيازش از محصوالت كار اجتماعى استفاده مى

از اجتماعى ى مالكيت  ى تعاونى بر پايه جامعهگردند و كند، طبقات اجتماعى منحل مى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ١٦٧, und 
Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, 
Bd., ٢٥, Berlin (ost), S. ٢٢١f. 
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آليستى بورژوازی  و سرانجام دولت هم به عنوان تجريد ايدهشود توليد متشكل مىابزار 
به اين ترتيب، . افتدبر مى" ی طبقاتىدهى جامعهنهادی مختص به سازمان"از خود و 

ها آنآزادى فردى گيرد كه  را در بر مىهاى آزاد مجموعه از انسانقلمرو آزادی يک 
  .استشرط آزادی همگانى 

كند، ماركس در آثار خود اتوپى تشكيل يک ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
اما اين اتوپى محصول حركت ديالكتيكى تفكر، روند . آوردنظم نوين را نيز پديد مى

ی كليت اوضاع كنندهذاتى و نفىتاريخ و نتايج ناب ذهنى وی نيست، زيرا از نقد درون
) قلمرو آزادی(وضاع مطلوب پديد آمده و به سوی تشكيل ا) قلمرو ضرورت(موجود 

ی عبور از فعاليت تئوريک به پراكسيس به اين ترتيب، ماركس زمينه. گيردسمت مى
. ها استآورد كه البته قلمرو آزادی محصول وحدت ديالكتيكى آنرا پديد مىسياسى 

ذاتى و استعالئى قابل ی درونبنابراين در تئوری انتقادی و انقالبى ماركس دو حوزه
ی رهايى انسان را وی از بدو فعاليت تئوريک خود مسئله. ديگراندز و مكمل همتماي

آليستى ی ايدهاين مسئله كه وی تحت تأثير فلسفه. تبديل به يک موضوع تحقيقاتى كرد
ی انتزاعى است آلمانى و يک ذهنيت فلسفى بوده كه انگاری در وابستگى به يک سوژه

گرا است، شديدًا مورد ق ناب در آمده كه مثبت يک خرد هدفمند و منطیو به سلطه
  .ترديد من است

تحقق فلسفه و خرد آگاه را داشت، زيرا البته ماركس به عنوان هگلى جوان درخواست 
را منوط به خلع يد از قوای " های آزاد، عرفى و خردگراكانون از انسان"تشكيل يک 

ورژوازی به عنوان موانع خردگرايى ی اعيان و اشراف فئودالى و نفوذ بحاكم دينى، سلطه
منظور وی از خرد آگاه آن نوع از خردمندی است كه از منشأ مادی خود . شمردمى

ليكن ماركس . های اجتماعى سر و كار داريمالجا با فلسفه و ايدهما تا اين. آگاه باشد
اروی ی فلسفه با فلسفه را گسست و از فلسفه فررابطهپس از تدوين تزهای فويرباخ 

الغا به معنى گسست . به معنى الغا، حفاظت و ارتقا است" فراروی"جا مفهوم اين. كندمى
آليستى آلمانى، حفاظت به معنى محفوظ داشتن ديالكتيک ی ايدهو گذار از فلسفه

ی عملى جهت دخل و تصرف و ارتقا به معنى تكامل يک فلسفه) ی منطقىهسته(
بنابراين نزد ماركس فلسفه با فلسفه . نبرد طبقاتى استانتقادی و انقالبى در پراكسيس 
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ما اين روش را برای نمونه نزد . پردازدگويد و فلسفه به نقد و نفى فلسفه نمىسخن نمى
ذاتى به ی درونبه اين صورت كه هگل با استناد به يک فلسفه. يابيمهگل و فويرباخ مى

رود، در حالى كه فويرباخ با استناد ىهای استعالئى كانت، فيشته و شلينگ منقد فلسفه
. پردازدآليستى هگل مىی ايدهی ماترياليستى است كه به نقد فلسفهبه يک فلسفه

كه محصول فعاليت آگاه " يافتهجهان موضوعيت"ماركس اما با استناد به واقعيت، يعنى 
-كننده مى نفىذاتى وها، يعنى سوبژكتيو است، اقتصاد سياسى را به بند نقد درونانسان

روش مدرن "را جا با يک پراكسيس مشخص مواجه هستيم كه ماركس آنما اين. كشد
ايدئولوژی "از اين منظر پيداست كه چرا ماركس در كتاب . نامدمى" داریتوليد سرمايه

ی جامعه" علم حركت واقعى"خواند، در حالى كه ، فلسفه را خودارضاعى مى"آلمانى
   ١.برايش مانند همبستری عاشقانه است) تدانش مثب(بورژوايى 

مواجه هستيم " ماركسيسم"منتها ما تا هم اكنون با دو كاريكاتور كامًال مشمئزكننده از 
با استناد به آثار متأخر ها در اوايل قرن گذشته به صورت ايدئولوژی و كه هر دوی آن

بسيار مخرب در اولى، سوسيال دموكراسى است كه يک نقش . اندانگلس متكامل شده
كند و دومى ماركسيسم ـ لنينيسم است كه بنا بر نيازهای جنبش كارگری بازی مى

كذب و غير ماركسى از رهايى جا با دو طرح ما اين. مبرم شوروی متكامل شده است
انسان، تشكيل قلمرو آزادی و استقرار سوسياليسم مواجه هستيم كه هم از منظر 

متزلزل هستند و هم در پراكسيس سياسى قاطعانه با تئوريک متافيزيكى، ناجور و 
ها خطای فلسفى انگلس متأخر ی عزيمت هر دوی آننقطه. اندشكست مواجه شده

را به تمامى هستى، كند و آنهگل مى" حركت ايده"را جايگزين " حركت ماده"است كه 
ود به يک دهد و در خيال خزمان كه انسان نيز وجود نداشته است، بسط مىيعنى آن

. يابددست مى" ماترياليسم ديالكتيكى"شمول و ابژكتيو به عنوان قانون به اصطالح جهان
، يعنى قدرت مفهوم است "ی مطلقايده"آليستى هگل اين ی ايدهدر حالى كه در فلسفه

" قدرت ماده"كند، نزد انگلس اين سازد و نقش دميروژ را ايفا مىكه واقعيت را مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. 
Berlin (Ost), S. ٢٧ ,٢٠٨ und 
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به اين معنى كه انگاری تمامى اشكال هستى . آورد واقعيت را پديد مىاست كه انگاری
كنند كه داروين قرار دارند و همان مسيری را طى مى" قانون ابژكتيو"تحت تأثير اين 

تر و بنا بر داروينيسم، اشكال پست. در روند تكامل طبيعت ناب كشف كرده است
تری به وجود ا همواره اشكال متكاملشوند و طبق قانون بقتر همواره منهدم مىضعيف

ی جا كه ما در طبيعت ناب با حظور انسان، يعنى با حظور يک سوژهاز آن. آيندمى
ذاتى سر و كار نداريم، در نتيجه پيداست كه انتقال يک چنين قانون به اصطالح درون
-ادی انسانی انسانى، به معنى سلب اراده، استقالل و آزشمول و ابژكتيو به جامعهجهان

بنابراين ما در آثار متأخر انگلس با . گيردها است كه البته در تداوم اديان ديگر قرار مى
متافيزيكى مواجه هستيم و تنها از اين بابت است كه به ادعای وی، سوژه " ماترياليسم"

ا جيعنى ما اين. كندبه وی ديكته مى" قدرت ماده"تواند ايفا كند كه تنها آن نقشى را مى
شمول و ابژكتيو و از به صورت يک قانون جهان" ماترياليسم ديالكتيكى"از يک طرف، با 
ماترياليسم "مواجه هستيم كه انگاری تحت تأثير " ماترياليسم تاريخى"طرف ديگر، با 

از اين منظر، . شودهای اجتماعى مىقرار دارد و مختص به تاريخ فرماسيون" ديالكتيكى
شری از پيش مقدر و معين شده است و هيچ راه حل ديگری آغاز و فرجام زيست ب
ديگر كامًال منطقى و به های اجتماعى پشت سر يکفرماسيون. برای انسان وجود ندارد

داری، فئوداليسم، كاپيتاليسم، سوسياليسم و كمونيسم قرار صورت جوامع اشتراكى، برده
- ، بايد به اجبار از اين داالناند و هر كسى كه خواهان استقرار سوسياليسم استگرفته

جا تنها به اين موضوع خالصه به بيان ديگر، فعاليت سوژه اين. های اقتصادی عبور كند
را جهت رهايى خويش شود كه خودش مجری اين حركت مادی شده و روند آنمى

منطق ابژكتيو دگرديسى "تبديل به " سوسياليسم علمى"از اين منظر . تشديد كند
شود و تاريخ يک روند منطقى به سوی يک سرنوشت محتوم را به خود مى" اقتصادی

  . ريزی شده استگرايى به صورت عريان برنامهجا مثبتاين. گيردمى

با وجودی كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم دشمنانه در برابر سوسيال دموكراسى 
شود و سى مىگيرد، اما اين دشمنى تنها مربوط به روش تصرف قدرت سياموضع مى

- تنها يک شكل ظاهری دارد، زيرا هر دو جريان در نهايت يک حرف مشترک را مى

" سرمايه"ها با يک خوانش خشک ماترياليستى از كتاب به اين معنى كه آن. زنند
اند، مدعى يک حركت ابژكتيو و را از آثار متأخر انگلس وام گرفتهماركس كه البته آن
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ی شوند و از اين بابت، در نفى سوژهه سوی سوسياليسم مىناپذير از تاريخ باجتناب
ی عاجل جنبش كارگری اشتراک نظر انقالبى و تحقق سوسياليسم به عنوان مسئله

دارند و از اين رو، نقد ايدئولوژی بورژوازی و آثار اتوپيک را از تئوری ماترياليسم 
وسيال دموكراسى به اين صورت كه س. كنندتاريخى ـ ديالكتيكى ماركس حذف مى

بناى  صنعتى و تشكيل زيرآوری فنى  در روند توسعهداری مدعى است كه سرمايه
 و از آورد مىنيز پديد ى كارگر را  مساعد اقتصادى آنتاگونيسم تاريخى خود، يعنى طبقه

ی زيربنا و توسعهرا در  خود هايىابژكتيو رشرايط  كهاهد خو كارگران مىاين رو، از 
 سياسى و اجتماعى در حدود اصالحات به تا آن زمان وداری بيابند يهرماشكوفايى س

پردازان شوروی مدعى بودند كه به همين منوال، نظريه. داری قناعت كنندنظام سرمايه
ی كارگر بايد بر شدت توليدات بدون وقفه بيافزايد كه در يک جهان دو قطبى طبقه

ی در هر دو حالت برنامه. م تضمين سازدرا در برابر امپرياليس" سوسياليسم"موجوديت 
ی اقتصادی بنا بر قانون ارزش و بردگى كار مزدی ريخته شده بود، در سياست توسعه

كرد، ی بورژوازی دنبال مىرا از طريق مالكيت خصوصى و سلطهحالى كه يكى آن
ی بوروكراسى مد نظر را توسط مالكيت دولتى و قدرت بالمنازعهديگری تحقق آن

به بيان ديگر، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و سوسيال دموكراسى همان . شتدا
كنند كه با استناد به تئوری انتقادی و انقالبى ماركس اصوًال غير موضعى را توجيه مى

كنند و در هر دو جريان نيروهای مولد را معطوف به مناسبات توليد مى. ممكن است
ی انقالبى جهت فراروی مثبت از گر را به عنوان سوژهی كاری انفعال طبقهنهايت برنامه
جا با اشكال نوين ايدئولوژيک جهت ممانعت از ما اين. داری ريخته اندنظام سرمايه

شويم كه در دوران حيات ماركس وجود خارجى خودآگاهى پرولتاريا مواجه مى
    .نداشتند

 تأثير آگاهى تئوريک است كند، همواره تحتگونه كه ماركس به درستى تأكيد مىهمان
های از اين منظر نيز ريشه. گرددكه انرژی برای فعاليت در پراكسيس سياسى آزاد مى

تئوريک آن فجايعى كه بلشويسم و سوسيال دموكراسى در اوايل قرن گذشته به وجود 
ها انقالب شكوهمند اكتبر به اين صورت كه بلشويست. شوندآوردند، به خوبى هويدا مى

رای تحقق اهداف حزبى خود مصادره كردند و از آن پس كه شوراهای كارگری در را ب
ی مركزی حزب كمونيست شوروی قرار ی اقتصادی كميتهبرابر سياست توسعه
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در همين دوران حزب . ها را صادر كردگرفتند، لنين دستور سركوب و انحالل آن
 دوران صدراعظمى سوسيال دموكرات آلمان قدرت سياسى را در دست داشت و در

فريدريش ابرت بود كه جنبش راديكال كارگری به رهبری روزا لوكزامبورگ و كارل 
ها ظاهرًا توسط نيروهای خودسر نظامى به قتل ليبكنشت سركوب و هر دوی آن

های به اين ترتيب، احزاب كمونيست و سوسيال دموكرات چنان در نزاع. رسيدند
ديگر درگير و چنان به ضعف خودكرده دچار ا يکهای نظامى بايدئولوژيک و كشمكش

از جمله بايد از . شدند كه توان مقاومت در برابر فاشيسم را به كلى از دست دادند
روزی احزاب فاشيستى شدند و تمامى كشورهای آلمان و ايتاليا ياد كرد كه گرفتار سيه

به . ه ديگری را رفتدر برابر آمريكا را. ی جنگ دوم جهانى كشيدنداروپا را به ورطه
اين صورت كه پرزيدنت روزولت جهت عبور از بحران اقتصادی و انفعال جنبش 

به اجرا گذاشت و " توافق جديد"ی اصالحاتى را با عنوان راديكال كارگری يک برنامه
ی اقتصادی اين سياست توسعه. منجر به يک دوران شكوفايى اقتصادی در كشور شد

دوم به كشورهای اروپای غربى انتقال يافت و تحت عنوان پس از پايان جنگ جهانى 
ی رشد اقتصاد در بازار جهانى شد كه محصول منجر به يک فاز بى سابقه" كينزيانيسم"

آن اشتعال همگانى، بيالنس مثبت تجاری، رشد اقتصاد ملى و درصد پايين نرخ تورم 
  .در كشورهای مدرن صنعتى بود

ها آموزشگاه شويم كه تحت تأثير آنيو مواجه مىجا با آن شرايط ابژكتما اين
انبوه مردم جا پرسش پيرامون اين مسائل مطرح بود كه چرا اين. فرانكفورت پديد آمد
 ايدئولوژيکرای تبعيت از حاكميت دارد و چرا برای تحقق اهداف يک گرايش درونى ب

جا ؟ ايندهد به يک زندگى محلک تن مىگذرد و از منافع و اهداف انسانى خود مى
گذاشته شده " ماركسيسم"گرايى در ی نقد ايدئولوژی به عنوان نقد مثبتی برنامهنطفه
ی بد يک تمايل درونى جهت تبديل شدن به يک فلسفه" ماركسيسم"انگاری كه . است

، يعنى سوژه از درک وقايع ابژكتيو به معنى امتناع گرايى مثبتجا اين. ذات را دارد
را " ماركسيسم" كه ست خويش اذهن بازتاب واقعيت در از شناسا یسوژهناتوانى 

 ٢٦٢

يافته از روند مثبت تاريخ به سوی يک ی غير انتقادی و غير بازتابتبديل به يک فلسفه
  ١.كندسرنوشت مثبت و محتوم مى

پيداست كه پژوهش پيرامون چنين مسائلى بررسى تاريخ فرهنگى جوامع مدرن اروپايى 
گرايى را به صورت دنيوی و خردمند شدن كه از يک سو، مثبتكرد را ضروری مى

ها تبديل به موضوع تئوری انتقادی شود و از سوی ديگر، در تقابل با مفهوم انسان
در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس يک مفهوم جديد " ی انقالبىسوژه"

- زشگاه فرانكفورت به جامعهپردازان آمواز اين بابت، نظريه. از سوژه متكامل گردد

داری مدرن را در تئوری شناسى دينى ماكس وبر رجوع كردند كه منطق سرمايه
ماكس وبر در تحليل خود از روند دنيوی به اين صورت كه . انتقادی خود ادغام كنند

يابد كه به اين دست مى" منطق هدفمند رفتاری"های پروتستانى به مفهوم شدن فرقه
نسان مدرن جهت تحقق اهداف دنيوی خود از ابزار مناسب استفاده معنى است كه ا

تئوری روانشناسى زيگموند فرويد سود بردند كه جوابى برای زمان از ها همآن. كندمى
دهند، با وجودی كه آن مشخصًا ها به يک نظام تن مىاين مسئله بيابند كه چرا انسان
هموار ) روبنا(پس، راه برای نقد ايدئولوژی از اين . كنداهداف غير انسانى را دنبال مى

آليستى هگل ی ايدهدر فلسفه" نقش سوژه"و " گرايىحدود مثبت: "شد و مسائلى مانند
  . تبديل به موضوع تئوری انتقادی شدند" ماترياليسم ديالكتيكى"و 

پردازان آموزشگاه فرانكفورت جا طرح اين خطای تئوريک ضروری است كه نظريهاين
را نه به انگلس متأخر، بلكه مستقيمًا به ماركس نسبت " ماركسيسم"گرايى در مثبت

پردازان به اين ترتيب، ديالكتيک تبديل به موضوع نقد شد، زيرا نظريه. دادندمى
به . يافتندگرايى را مىی آن آثار مثبتآموزشگاه فرانكفورت در تضاد و نفى خردمندانه

های ی كارگر در دولتداشت كه انفعال طبقهها از اين طريق امكان گمان آن
ابداع شد كه از " ی طبيعىسوژه"به اين ترتيب، مفهوم . ايدئولوژيک توضيح داده شود

ی حقوق طبيعى موجه ياب انسان با استناد به فلسفهيک سو، ذات خردگرا و حقيقت

                                                 
١ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, ٥. 
Auflage, Frankfurt am Main, S. ٩f. 
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شناسى عهشود و از سوی ديگر، تأثيرات ايدئولوژيک را بر انسان مورد ارزيابى جام
  . انتقادی قرار دهد

شناسى در آموزشگاه فرانكفورت متكامل شدند كه به اين ترتيب، مفاهيم متعدد جامعه
رايج كه به نقش مسلط زيربنا معطوف بود، روبنا را تبديل به " ماركسيسم"در تقابل با 

وم اول، مفه. از جمله بايد از سه مفهوم كليدی ياد كرد. موضوع تئوری انتقادی كند
در حالى كه ايدئولوژی . را متكامل كرداست كه فريدريش پولوک آن" اولويت سياسى"

ماركسيسم ـ لنينيسم و سوسيال دموكراسى با استناد به يک خوانش خشک 
كردند، وی مدعى ماركس اولويت اقتصاد را توجيه مى" سرمايه"ماترياليستى از كتاب 

 آن كه موضوع خصوصى از شكل دارى كه سرمايهصورت به اين . اولويت سياست شد
در  مدرن دولتو  نقد اقتصاد سياسى ماركس بوده است، به شكل دولتى در آمده

جايگزينى ابزار سياسى به جاى ابزار اقتصادى روند ارزش افزايى ، يعنى با نويناشكال 
. های اقتصادی پديد بيايندشود كه بحرانسازد و مانع از آن مى سرمايه را تضمين مى

اول، . دهد تميز مىديگر يکدارى دولتى را از  دو شكل متفاوت از سرمايهجا وی اين
و اشكال "  طبقاتىتوافق" البته است كهآن دموكراتيک ى در شكل دارى دولت سرمايه

را پس از پايان جنگ دوم صنعتى هاى مدرن  متفاوت اقتصاد سياسى كينزى در كشور
مالكيت و " اقتصاد با برنامه"بر دارى دولتى  رمايهاين نوع از س. گيرد جهانى در بر مى

دوم، . داردرا است و بوروكراسى گرايش به تحقق منافع بورژوازى استوار شده خصوصى 
در " اقتصاد با برنامه"است كه شامل تحقق آن توتاليتر در شكل دارى دولتى  سرمايه

ر  وجودى كه يكى ببا. شود مى" ناسيونال سوسياليستى"و " سوسياليستى"هاى  نظام
كند، ليكن  است و ديگرى مالكيت خصوصى را نمايندگى مىاستوار شده مالكيت دولتى 

مدعى  به اين ترتيب، پولوک .دارندرا ى كارگر  هر دو گرايش به تحقق منافع طبقه
 یاقتصادی سياست توسعه" منطق هدفمند" استناد به دارى دولتى با شود كه سرمايه مى

 سياسى را قواى متضادكند و از طريق تكامل نيروهای مولد  و متحقق مىريزیرا برنامه
كشد كه ما مضمون به انفعال مىرا پرولتاريا يعنى ، "انقالبىى  سوژه"راند و به حاشيه مى

  : يابيموی مى" داریهايى از سرمايهتحليل"را به شرح زير در كتاب آن
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واملى تمايل داشتند كه بيكارى، دارى خصوصى ع به نظر من تحت شرايط سرمايه»
 يک حسابدارى هدفمند را غير ممكن  وگذارى گزاف به بار بياورند مازاد توليد، سرمايه

وقتى . آورى شوند ى فن سازند و باعث يک وضع انجمادى و حتا يک عقبگرد در توسعه
 كنم، قادر به كشف عوامل اقتصادى دارى دولتى را بررسى مى كه من ساختار سرمايه

حاكميت اقتصاد با برنامه به ابزارى مجهز . شوم كه مانع فعاليت نظم نوين شوند نمى
كارى سرمايه و كار را  هاى مخرب و كم است كه عوامل ركود اقتصادى، تجمع روند

آيند،  ها به وجود نمى ى آن ديگر مشكالت اقتصادى در مفهوم شناخته شده. كند قطع مى
بازار به كار گرفته " قوانين طبيعى"دى با آگاهى به جاى اگر تنظيم تمامى فعاليت اقتصا

  ١«.شود

جا يک بررسى اقتصادی از كند، پولوک اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
انگاری كه . گرايى استدهد كه خودش دچار مثبتداری دولتى را ارائه مىسرمايه

داری د كه ماركس در نظام سرمايهذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليهای درونتضاد
ی كارگر به عنوان داری دولتى به كلى منتفى و طبقهكشف كرده، با استقرار سرمايه

با وجودی كه كه تحليل پولوک . آنتاگونيسم سرمايه به انفعال كامل كشيده شده است
 داری دولتى از نظر تئوريک متزلزل بود، خشونت اقتصادی و غير اقتصادیاز سرمايه

انداخت، اما با تمامى اين وجود چنين اشكال متنوع نبرد طبقاتى را از نظر مىدولت و هم
شايد به همين دليل . خيال آدورنو و هوركهايمر را از نقد اقتصاد سياسى آسوده كرد

با به بيان ديگر، پولوک . را به وی اهدا كردند" ايدئولوژی روشنگری"ها كتاب آن
ها  بناى اقتصادى را تحليل كرد كه آن  زير خود ظاهرًا همانىدارى دولت تئورى سرمايه

ها  و به احتمال زياد به همين دليل نيز آثار آنها نياز داشتند بنا براى بررسى و نقد رو
  .  اصوًال فاقد نقد اقتصاد سياسى است

كه با  نياز داشتند به فنونىگرايى پيداست كه آدورنو و هوركهايمر برای نقد مثبت
به ، بلكه كردندى اثر مىبرا آليستى آلمانى  ى ايده ها نه تنها ميراث فلسفه فاده از آناست

ها را  تئوريک آننقديافتند كه شناسى نيز دست مىشناختيک عمق قابل مالحظه از 

                                                 
١ Pollock, Friedrich (١٩٧٥): Studien des Kapitalismus, Helmut Dubiel (Hrsg.), München, 
S. ١١٧  
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-ی مثبتها سرچشمهجا كه آناز آن. ساخت مىاز انتقادهای رايج سياسى تر  اصولى

رائه از ديالكتيک اديگر يک تعريف ديدند، در نتيجه بايد گرايى را در ديالكتيک مى
به اين ترتيب، آدورنو . كرد گرايى ايستادگى مى كه در برابر گرايش به مثبتكردند مى

-  ما اين١.است" گرای نفىنقد مثبت"را ابداع كرد كه به معنى " ديالكتيک منفى"مفهوم 

كه يک گستردگى خاص از نقد را شويم مواجه مى" گرانقد منتقد مثبت"جا با روش 
را نيز مورد انتقاد قرار " خرد عملى"ی آن آورد، زيرا خردگرايى و به اضافهپديد مى

شناسى ديالكتيكى اصوًال مورد پرسش قرار جا روش شناختپيداست كه اين. دهدمى
- ی افالطون مىی خود به نقد فلسفهگيرد كه البته آدورنو جهت مصداق نظريهمى

ی مثبت افالطون مدعى بود كه نفى خردگرای هر پديده منجر به يک نتيجه. زدپردا
  : گيردشود و آدورنو از اين فرضيه به شرح زير نتيجه مىمى

را رد گرايى است كه آنگرا تر از آن مثبتی قطعى، منطق ديالكتيكى مثبتدر نظريه»
  ٢«.كندمى

از يک سو، يک آزمايش ديالكتيک منفى كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 ظواهر واقعى به عنوانهای موجود ذاتى از فلسفه نقد درونروش است كه با استفاده از 

حاكميت را افشا سازد  غير خردمند و نقشرده عبور ك" ابژكتيو"آگاهى اجتماعى، يعنى 
نظم يل يک گرا است كه در پى تشك و از سوى ديگر، به معنى انتقاد به منتقدان مثبت

- گرا عزيمت مىجا كه ديالكتيک منفى از ضرورت نقد منتقد مثبت از آن.نوين هستند

شود و كند، در نتيجه منجر به يک ديدگاه بسيار بدبينانه نسبت به فعاليت سياسى مى
-البته آدورنو اسرار مى. كندايجاد هرگونه اتوپى جهت رهايى انسان را در نطفه خفه مى

گرداند، در حالى كه يک منفى صورت مسئله را به گذشته باز نمىورزد كه ديالكت
هوركهايمر خود را در حال بررسى بدبين و انتقادی و در حال فعاليت سياسى خوشبين 

ديالكتيكى "با تمامى اين وجود خسارتى كه آدورنو از طريق روش و مفهوم . شماردمى
  .كار استدر آگاهى تئوريک به وجود آورد، غير قابل ان" منفى

                                                 
١ Vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, in: Gesammelte Schriften Band 
٦, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff., Frankfurt am Main, S. ١٦٠f. 
٢ Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, ebd. S. ١٤٢ 

 ٢٦٦

 ميالدی به تفاوت ديالكتيک ١٩٢٤به خصوص به اين دليل كه جورج لوكاچ در سال 
 در حالى كه ماركس از ١.ماركس با ديالكتيک هگل و انگلس متأخر پى برده بود

زمان روش تحقيق خود را نيز كند، همياد مى" حركت واقعى"ديالكتيک به عنوان 
گرا را جهت ترويج يک ری انتقادی و عملديالكتيكى ناميده و ديالكتيک يک تئو

بنابراين باعث شگفتى است كه چرا آدورنو . كندپراكسيس آگاه و انقالبى متكامل مى
از جمله بايد از تحقيقات يكى از شاگردان . گيردهای ماهوی را در نظر نمىاين تفاوت

يالدی دكترای  م٦٠ی بسيار مشهور وی به نام آلفرد اشميت ياد كرد كه در اواخر دهه
وی در تحليل . خود را جهت ارزيابى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نوشت

گرايى در ايدئولوژی ماركسيسم ـ رسد كه انتقاد مثبتخود به درستى به اين نتيجه مى
لنينيسم و سوسيال دموكراسى نه به ماركس، بلكه تنها به عواقب تئوريک آثار متأخر 

  ٢.انگلس وارد است

. با تمامى اين وجود آدورنو و هوركهايمر نسبت به اين تحقيقات ظاهرًا بى اعتنا ماندند
شناسى در جامعه" منطق هدفمند"ها با روش ديالكتيک منفى و با رجوع به مفهوم آن

پولوک " اولويت سياسى"دينى ماكس وبر دو مفهوم كليدی ديگر را در جوار مفهوم 
به . شوداست كه مربوط به روبنا مى" نعت فرهنگص"نخست مفهوم . متكامل كردند

گردد، زيرا از طريق تبليغات اين معنى كه صنعت فرهنگ مانع خردگرايى سوژه مى
های اجتماعى انگاری را تبديل به واقعيتوارگى و بتهای عمومى شئدولتى و رسانه

آيد كه مىبه اين ترتيب، مانعى در برابر تشكيل يک فرهنگ متقابل پديد . كندمى
و وارگى  ئبنابراين آدورنو ش. شودی طبيعى مىمنجر به تحميق و تداوم فرودستى سوژه

                                                 
آيد، ماهيتًا مبتنى بر اين است كه انگلس ـ در پيروی از تشريح انگلسى ديالكتيک به وجود مىسؤ تفاهمى كه از  » ١

های قطعى جا تعيينليكن آن. دهدی غلط هگل ـ متد ديالكتيكى را همچنين جهت شناخت طبيعت گسترش مىنمونه
ی ها به عنوان زمينه گوهر مقولهتأثير متقابل سوژه و ابژه، وحدت تئوری و پراكسيس، دگرگونى] يعنى: [ديالكتيک

  «.تغييراتشان در تفكر و غيره در شناخت طبيعت وجود ندارند
Lukacs, Georg (١٩٧٨): Geschichte und Klassenbewusstsein – Studien über marxistische 
Dialektik, ٥. Auflage, Darmstadt/Neuwied, S. ٦٣, Fn. ٦, und 
Vgl. vgl. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik der gesellschaftlichen 
Praxis – Zur Genesis und Kernstruktur der Marxschen Theorie, München, S. ١٨٣ 
٢ Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt 
am Main 
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كشد كه نه تنها داری به بند نقد مى را به صورت ظواهر واقعى نظام سرمايهانگارى بت
را با سلطه بر افكار عمومى نيز پديد كنند، بلكه آنواقعيت اوضاع موجود را توجيه مى

ها مانند يک قدرت عظيم جلوه  ها در نظر انسان جهان كاال به اين معنى كه .آورندمى
-توان بر آنبه سادگى مى شود كهها چنان سلب مى و اراده، آزادی و آگاهى آنكند مى

   .راندحكم ها 

به . شوداست كه مربوط به ساختار جوامع مدرن صنعتى مى" خرد ابزاری"سوم، مفهوم 
 را "منطق هدفمند"ی  مقولهبوروكراتيکای دموكراتيک و هحاكميتاين صورت كه 

گرايى  به اين ترتيب، خرد. دنكن گيرى دستگاه بوروكراسى مى تبديل به معيار سمت
 .گرددهاى اقتصادى مى نيازرفع تحقق اهداف سياسى و ساختاری جهت تبديل به ابزار 

 ذاتى ميان دروندنه تضاداری در نظام سرمايهعامل تحوالت از اين منظر، ديگر 
 خرد ابزارى تنها ، بلكه و پراكسيس نبرد طبقاتىهاى مولد با مناسبات توليد نيرو

ى اقتصادى و  توسعهسياست توفيق خرد ابزاری از يک سو، مسئول . شودمحسوب مى
را تضمين ها  ارزش افزايى سرمايه و مصرف انبوه كاال است كه البته افزايش توليدات

ى غير قابل تصور بوروكراسى بر مردم   ديگر، منجر به يک سلطهو از سوىسازد مى
" در مورد نقد خرد ابزاری"را به شرح زير در كتاب  كه ما مضمون آنشود مى

   : يابيمهوركهايمر مى

نظر ظاهر ماز . از آن پس كه خرد از استقالل دست بر داشت، تبديل به يک ابزار شد»
اش نسبت به  سازد، بى ارتباطى گرايى برجسته مى گونه كه مثبت خرد سوبژكتيو، همان

گونه كه پراگماتيسم برجسته  شود، از منظر ابزاريش، همان محتواى ابژكتيو تأكيد مى
خرد به كلى در روند . شود سازد، شكستش پيش از محتواى وابسته تأكيد مى مى

 ،و طبيعتها  ارزش عمليش يا نقش آن براى حكومت بر انسان. گيرد اجتماعى قرار مى
  ١«.شود تبديل به تنها دليل مى

پردازان آموزشگاه فرانكفورت با كند، نظريهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
داليل انفعال " خرد ابزاری"و " صنعت فرهنگ"، "اولويت سياسى: "تكامل مفاهيمى مانند
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نيز با " ی طبيعىهسوژ"مفهوم . دهندی كارگر را در جوامع مدرن صنعتى ارائه مىطبقه
داری جهانى ها از يک دوران به خصوص از روند تكامل سرمايهاستناد به همين تحليل

به اين . پديد آمده كه فجايع فاشيسم و جنگ جهانى دوم را پشت سر گذاشته است
ى كارگر به  طبقهپرولتاريا و ارتقا آگاهى خودكسب عبارت كه تحت شرايط موجود 

  .  باشده است ـ غير ممكن مىنظر داشتمد كه ماركس گونه انقالبى ـ آنى  سوژه

ی انقالبى ماركس ی طبيعى آموزشگاه فرانكفورت در تضاد با سوژهبه بيان ديگر، سوژه
پيداست كه تحت چنين شرايطى . ی شناسا، انتقادی، خودآگاه و فعال نيستيک سوژه

ابراين قابل درک است كه چرا بن. شوداتوپى تشكيل قلمرو آزادی نيز به كلى منتفى مى
،  صنعتى جوامع مدرنیى توليد ارزش و تشكل ساختار آدورنو با در نظر داشتن شيوه

پرولتاريا با نبرد نهايى و خواند  مردود مىرا دارى  سرمايههای بحراناز بررسى ماركس 
بر خالف وی . كند شده است، انكار مىمطرح كه در مانيفست كمونيست را بورژوازى 

با افزايش جمعيت، تشكيل گام هاى ماركس كه انباشت و تمركز سرمايه را هم بينى يشپ
روزی پرولتاريا و بروز نبرد طبقاتى سيهتشديد ، ها مزد صنعتى، نزول كاری ارتش ذخيره

افزوده نشده است، بلكه با ى كارگر  فقر طبقهمدعى بود كه نه تنها بر كرد،  ارزيابى مى
صنعتى باال رفته، كارمزدها افزايش سطح زندگى در جوامع مدرن  ايجاد اشتغال همگانى

 شده، وضعيت تغذيه بهبود يافته، رفاه  و سختى كار كمترتر زمان كار كوتاهيافته، 
گين  نشستگى تضمين شده و ميان اجتماعى از طريق قوانين حمايت از خانواده و حقوق باز

  . نيز افزايش يافته استمردم سن 

ی فلسفى، كامًال مجرد و از يک  اين مسائل را با يک زبان بسيار پيچيدهالبته آدورنو
ای رسد و نظريهكند كه انگاری دست كسى به وی نمىموضع باال تحقيقاتى مطرح مى

با وجودی كه وی مستقيمًا در . در برابر تئوری انتقادی وی توان پايداری را ندارد
های متنوع چپ ی سياسى جريانلسفهكرد، اما نقد فهای سياسى شركت نمىكشمكش

-از جمله بايد از يكى از ماركسيست. دادكه اسم كسى را بياورد، ارائه مىرا بدون اين

-سرمايه"های ارتدكس به نام ارنست مندل ياد كرد كه در اين دوران كتابى با عنوان 

رولتاريا روزی پی بررسى اين كتاب سيهيكى از مسائل عمده. منتشر كرد" داری متأخر
روزی پرولتاريا را به ی سيهدر حالى كه ماركس اصوًال مسئله. در دوران معاصر است
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دهد و مدعى جا ميان فقر مطلق و فقر نسبى تميز مى اما وی اين١كند،فقر خالصه نمى
روزی پرولتاريا را ی سيهمسئله" تاريخى و اخالقى"شود كه ماركس با استناد به ابعاد مى

ی كارگر در به اين صورت كه در كشورهای مدرن صنعتى طبقه. شته استمد نظر دا
شود و در نبرد سنديكايى و در دوران شكوفايى اقتصادی موفق به افزايش كارمزدها مى

به اين ترتيب، نه تنها يک . كنددوران ركود اقتصادی از كاهش كارمزدها ممانعت مى
آيد، بلكه سطح  نسبى پديد مىآوری و ايجاد ارزش اضافىمحرک جهت تكامل فن

با اين وجود، تقسيم درآمد ملى در كشورهای مدرن . رودزندگى پرولتاريا نيز باالتر مى
صنعتى ميان كارمزد و سود سرمايه همواره به نفع سرمايه تمام و منجر به فقر نسبى 

 به گاه قادری كارگر در كشورهای جهان سوم هيچدر برابر طبقه. شودپرولتاريا مى
  ٢.كنندتشكيل سنديكا نشده است و از اين بابت، فقر مطلق را تجربه مى

شد، زيرا وی در پراكسيس البته فعاليت مندل فقط محدود به توليد آثار تئوريک نمى
را در اين از جمله بايد از انترناسيونال چهارم ياد كرد كه وی آن. سياسى نيز فعال بود

ی كارگر جهانى تأسيس ها جهت وحدت طبقهتدوران با همكاری ديگر تروتسكيس
كه نامى از مندل بياورد، فعاليت اين نوع از روشنفكران را اصوًال  بدون اينآدورنو. كرد

 موجود را دارند و جهت يک جهان ى تغيير جهان انگيزهها خواند، زيرا آن احمقانه مى
كه قادر به ن اينپردازند، بدوهای سياسى مىرقابتنظری و  هایكشمكشديگر به 
از " ی كارگرطبقه"به نظر وی مفهوم . آتى فعاليت سياسى خود باشندنتايج ارزيابى 

گاه به صورت طبقه متشكل همان اوايل وجه ايدئولوژيک داشت، زيرا كارگران هيچ
خواهى روشنفكران كه بدون در نظر داشتن  گرايى و تماميت آرمانبه نظر وی . اندنشده

 يک دنياى بهتر كه در آن تمامى يستى آل ترويج ايده و شوند طرح مىگرايش جهانى م
انگارى قرار  وارگى و بت ئشوند، در تداوم ش بر طرف مىها انسانهاى مادى  نياز
تشكيل يک حاكميت نوين واقعى روشنفكران را جهت ى  د و از اين رو، انگيزهنگير مى
كه هستند روشنفكران قادر فزايد كه نه ازمان به انتقاد خود مىآدورنو هم. دنپوشان مى

                                                 
تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟، در آرمان و  ـ سرمايه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين١١ی انديشه، جلد سيزدهم، صفحه
٢ Mandel, Ernst (١٩٧٢): Der Spätkapitalismus - Versuch einer marxistischen Erklärung, 
Frankfurt am Main 
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را متكامل كنند و نه كارگران اصوًال واقعى  انداز ى كارگر يک چشم هايى طبقهجهت ر
از طريق اشتغال همگانى و ها دارند، زيرا اعتنايى به فعاليت تئوريک و سياسى آن

به . اند دهى حاكميت در آم دارى شده و به سلطه سرمايه ها جذب نظام مصرف انبوه كاال
شمارد، بلكه به اين ترتيب، آدورنو نه تنها انقالب سوسياليستى را نتيجه حماقت مى

   :خواندشرح زير جامعه را از وجود فعاالن سياسى چپ بى نياز مى

ها به انقالب خيانت   زيرا آن،ديگر انبوه مردم به روشنفكران بى اعتماد نيستند»
ثابت  انبوه مردم را بخواهند و از اين طريق انقالب توانند مى روشنفكران كنند، بلكه مى
  ١«.ى زيادى به روشنفكران نياز دارند كنند كه به چه اندازه مى

كند، ماجرای تدارک يک تئوری انتقادی كه ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
م در تئوری ماترياليس" ی انقالبىسوژه"ی حيثيت از جهت اعاده" كافه ماركس"در 

پردازان نظريه. آغاز شده بود، به يک چنين نتايج فلسفى رسيدتاريخى ـ ديالكتيكى 
ی صنعتى و تحت سلطهكه در جوامع مدرن شتند توافق نظر داآموزشگاه فرانكفورت 

هاى  شود، نه قيام مىانقالبى ى  ى كارگر تبديل به سوژه دارى دولتى نه طبقه سرمايه
قادر هستند كه يک اصوًال و نه روشنفكران سازند مىدگرگون را موجود مردمى اوضاع 

محصول اين بدبينى مزمن در . را ارائه دهندمقبول براى رهايى بشر منطقى و انداز  چشم
در حالى كه هوركهايمر در اواخر . شودمسير زندگى آدورنو و هوركهايمر مشاهده مى

نى اختيار كرد و به نشيعمر خود از يهوديت به دين مسيحيت گرويد، آدورنو گوشه
   . شغل اصلى خود، يعنى موزيک پرداخت

  : نتيجه

شود كه البته مصداق ی سوژه و خودآگاهى مربوط به دگرگونى اجتماعى مىمسئله
ما در اين نوشته با چهار مفهوم . ی طبقاتى استجامعه" حركت واقعى"تجربى آن 
آليستى هگل به صورت يک هی ايدی فلسفهاول، سوژه. آشنا شديم" سوژه"متفاوت از 

كند و از عزيمت مى) گوهر گنديده(ی شناسا و خودآگاه است كه از اوضاع موجود سوژه
ی مطلق مفاهيم خردمند را جهت تشكيل اوضاع مطلوب طريق تفكر ديالكتيكى و ايده

                                                 
١ Adorno, Theodor W. (١٩٥١): Minima Moralia, in: Gesammelte Schriften, Bd. ٤, Rolf 
Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff., Frankfurt am Main, S.  ٣٠٠    
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گرايى مواجه هستيم كه البته محصول جابجايى سوژه جا با مثبتما اين. كندمتكامل مى
ی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس دوم، سوژه. ابژه و آپريوريسم استبا 

گرا از ی انقالبى است كه تحت تأثير يک تئوری انتقادی و عملبه صورت يک سوژه
شود و از پراكسيس نبرد طبقاتى به قلمرو آزادی دست هستى اجتماعى خود آگاه مى

ايى مواجه نيستيم، زيرا اين حركت واقعى از يک گرجا ديگر با مثبتما اين. يابدمى
ی سوم، سوژه. دهد كه ماهيتًا انتقادی و انقالبى استكليت ديالكتيكى گزارش مى

ی تاريخى است كه البته از انگلس متأخر به صورت يک سوژه" ماترياليسم ديالكتيكى"
-ی ايدهفهخطای فلسفى وی، يعنى جايگزينى حركت ماده به جای حركت ايده در فلس

گرايى مواجه هستيم، زيرا جا نيز با مثبتما اين. آليستى هگل پديد آمده است
آليستى هگل دچار ی ايدهمتافيزيكى انگلس متأخر در امتداد فلسفه" ماترياليسم"

ی تاريخى را به انفعال جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم شده است و از اين رو، سوژه
ناپذير از روند تاريخ به ک حركت به اصطالح ابژكتيو و اجتنابكشد و معطوف به يمى

ی طبيعى در آموزشگاه فرانكفورت است كه چهارم، سوژه. كندسوی سوسياليسم مى
تحت تأثير اولويت سياسى، صنعت فرهنگ و خرد ابزاری قرار گرفته و اصوًال نه قادر 

  .فعال شودتواند جهت دگرگونى اوضاع موجود به شناخت است و نه مى

ی طبيعى در آموزشگاه فرانكفورت تنها بازتاب وقايع اقتصادی و پيداست كه سوژه
ی ميالدی در كشورهای مدرن صنعتى است كه تجربيات سياسى اواسط قرن گذشته

استقرار فاشيسم در آلمان و ايتاليا، دوران حاكميت استالينيسم بر شوروی و اروپای 
رفه در آمريكا و كشورهای اروپای غربى پس از پايان چنين تشكيل جوامع مشرقى و هم

منتها اين دوران كه البته با شكوفايى دراز مدت . گيردجنگ جهانى دوم را در بر مى
بازار جهانى و رشد اقتصادهای ملى همراه بود، در اواسط قرن گذشته وارد بحران و 

 ٦٠ی اگ در اواخر دههاز جمله بايد از قيام مردم چكسلواكى و بهار پر. دگرديسى شد
ی ميالدی ياد كرد كه البته از طريق پيمان ورشو و به سركردگى ارتش قرن گذشته

-ی ميالدی جنبشقرن گذشته ٨٠ى  دههبه همين منوال، از اوايل . سرخ سركوب شد

كشور ر پديد آمدند كه البته د" سوسياليستىاردوگاه "هاى  كارگرى در كشورهای 
تحوالت اين سرانجام . های شگرف سياسى و اجتماعى شدندونىمنجر به دگرگلهستان 

اردوگاه "ى و فروپاشى دارى دولت سرمايهنظام اضمحالل كلى قتصادی سياسى و ا
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به همين منوال، كشورهای مدرن صنعتى در اروپای غربى و آمريكا . بود" سوسياليستى
مواجه شدند و با های اقتصادی ی ميالدی با بحران قرن گذشته٧٠یاز اواسط دهه

سوسيال " توافق طبقاتى"تحقق سياست اقتصادی نئوليبراليسم دوران جوامع مرفه و 
  .دموكراسى نيز به پايان خود رسيد

ی انقالبى در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ی معتبر سوژهبه بيان ديگر، تنها سوژه
ر تاريخى و فرهنگى را در بستديالكتيكى ماركس است كه البته بايد سطح خودآگاهى آن

  .مختص به خودش ارزيابى و از نظر تئوريک بيشتر به آن پراخت
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