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صادر كرد و پس از بازگشت به ايران بﻼفاصله زمام سياست داخلى و خارجى كشور را

مستقيماً در دست گرفت .مهدی بازرگان در يكى از مﻼقاتهايى كه با آيتالله خمينى

داشت ،يادآور سخنان وی در تبعيد شد .ليكن آيتالله خمينى به وی پاسخ داد" :خدعه
كردم" .ما اينجا با بنيان يک نظام مكار و تبهكار مواجه هستيم كه از ائتﻼف روحانيان

با بازاريان )بورژوازی ملى( پديد آمده است و فلسفهی سياسى آن از قرآن به عنوان

كﻼم ازلى الله مشروب مىشود.

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

دينى استوار شده ،در حالى كه از سوی ديگر ،فريب اصوﻻً بدون خودفريبى به كلى بى

معنى است .رفقايى كه نشريات "آرمان و انديشه" و بحثهای "پژوهش جنبشهای

اجتماعى ايران" را دنبال كردهاند ،مىتوانند به درستى گواهى دهند كه من از همان آغاز

فعاليت تئوريک خود جملهی معروف ماركس كه ـ پيششرط هر گونه نقدی را نقد

دين مىشمارد ـ جدی گرفتم .به اين ترتيب ،نقد تاريخ و فرهنگ اسﻼمى به صورت

فريب و خودفريبى در ايران با استناد به روش شناختشناسى ماركس ،يعنى نقد درون-
ذاتى و نفىكننده از "كليت ديالكتيكى" ميسر شد .اينجا موضوع تحقيقاتى من به

خصوص بر نقش خودفريبى متمركز بود كه ما آنرا در دوران معاصر به صورت
عواقب "ماركسيسم ايرانى" ،يعنى ترويج تودهايسم در ايران تجربه مىكنيم.

تودهايسم يكى از شعبههای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم است كه از خطای فلسفى
انگلس متأخر سرچشمه مىگيرد .به اين صورت كه انگلس "حركت ماده" را جايگزين

"حركت ايده" هگلى كرده و آنرا به تمامى هستى ،يعنى آنزمان كه انسان نيز وجود

نداشته است ،بسط مىدهد .به اين ترتيب ،يک فلسفهی سياسى غير ماركسى پديد مى-
آيد كه در تداوم اديان ابراهيمى ساختار تشكيﻼتى و نظم حزبى را از جنبش كارگری به

كلى مستقل كرده و جنبش كمونيستى را از دو وجه متفاوت به ورطهی بحران و

انحطاط مىكشد .اول ،توجيه تشكيل يک نظام تک حزبى و استبدادی به بهانهی استقرار

ديكتاتوری پرولتاريا است ،زيرا انگلس در آثار متأخر و با استناد به "ماترياليسم"
متافيزيكى خود است كه نه تنها مدعى يک حركت اجتنابناپذير و ابژكتيو تاريخى به
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ديباچه
ما هم اكنون در آستانهی  ٤٠سالگى تولد نظام جمهوری اسﻼمى در ايران هستيم .از

آن پس كه دوران قيام بهمن آغاز شد ،همه جا مملو از شور و شعار بود و نسل آرمان-

گرای انقﻼب هرگز اين تصور را نمىكرد كه حتا در بدترين شرايط ممكنه محصول
فعاليت سياسيش يک نظام جنايتكار مانند اين حكومت پليد آخوندی بوده باشد .در
حالى كه زندانيان سياسى آزاد شده بودند ،كشور مواجه با اعتصاب عمومى بود .از جمله

بايد از اعتصاب كارگران صنعت نفت ياد كرد كه پس از فاجعهی آتشسوزی سينما
ركس آبادان آغاز شد .از آنجا كه فرهنگ سينما در چشم اسﻼميان سمبل ابتذال و

غربزدگى محسوب مىشد و دكان دينداری آخوندی و بازار مساجد را كساد مىكرد،
در نتيجه سينماها همواره هدف بمبگذاری و آتشفشانى آنها بودند .فاجعهی سينما

ركس كه در آن  ٤٢٢نفر جان خود را از دست دادند ،نيز در يک رديف از همين
حمﻼت تروريستى قرار داشت كه در تاريخ  ٢٨مرداد  ١٣٥٧به وقوع پيوست.

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

آمران و عامﻼن واقعى آن بگذارد .همزمان آيتالله خمينى در نوفللوشاتو بسر مىبرد

و از طريق شبكهی مساجد و حسينيهها و از جمله رسانههای جهانى مانند بى بى سى به
عنوان "رهبر انقﻼب" بر افكار عمومى ايرانيان تحميل مىشد .در حالى كه وی مشغول

به رايزنى و نامهنگاری مخفيانه با كشورهای امپرياليستى و از جمله دولت جيمى كارتر

در آمريكا بود ،به مردم ايران وعده و وعيدهای آزادی ،استقﻼل و رفاه اجتماعى مىداد،
فعاليت سياسى كمونيستها را نيز مشروع مىشمرد و خود را يک طلبهی ساده و

كوچک مردم ايران مىخواند كه به غير از سربلندی اسﻼم و تحقق عدالت اجتماعى

هيچ آرزوی ديگری را ندارد و اصوﻻً مايل به دخالت در امور كشوری و لشكری نيست.

البته ايرانيان مشخصاً عكس وعدههای آيتالله خمينى را تجربه كردند .وی پس از
مﻼقات با مهدی بازرگان و كريم سنجابى در نوفللوشاتو فرمان تشكيل دولت موقت را
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محصول اين نوع از ترجمههای ناجور ،تقليلگرايى از مقولههای ديالكتيكى و سوژهزدايى

سوی يک سرنوشت محتوم برای تمامى انسانها مىشود ،بلكه در قلمرو ضرورت

ماترياليسم انتزاعى فويرباخ را جايگزين آن مىكنند .به اين ترتيب ،آگاهى تئوريک

همواره منهدم مىشوند و طبق قانون بقا اشكال متكاملتری به وجود مىآيند .ما اينجا

از حركت واقعى جامعهی طبقاتى است كه تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را تخطئه و
فعاﻻن سياسى معطوف به عينيت ،شيئيت و ماديت مقولهها ،يعنى زيربنا و توفيق

سياست توسعهی اقتصادی در بخش صنايع سنگين مىشود و مستقيماً در خدمت
جناحى از طبقهی حاكم قرار مىگيرد .اينجا فريب دينى با خودفريبى به يک توافق
فعال مىرسند ،زيرا فعال سياسى را معطوف به اصﻼحات نظام جمهوری اسﻼمى و

آخوند به اصطﻼح دموكرات ،ضد امپرياليست و توسعهطلب مىكنند .بنابراين ما اينجا

با يک طيف از نيروهای چپ غيركارگری و سنديكاليستى مواجه هستيم كه پﻼتفرم

تئوريک آن سايت "نقد اقتصاد سياسى" است .اين سايت كه بدون ترديد با تأييد

وزارت ارشاد و سازمان اطﻼعات نظام جهت انفعال جنبش كارگری و كمونيستى در

ايران تأسيس شده است ،مقاﻻت تودهایهای خط امامى ،مشاوران رفرميست سياست
اقتصادی نظام ،مدرسان خوانشهای انفعالى از سرمايه ،مترجمان تفسيرهای هگلى از
ماركسيسم ،نظريهپردازان طبقهی متوسط و مشاوران چپ روابط بينالمللى نظام را در

بر مىگيرد.

داروينيسم را نيز حكمفرما مىشمارد .بنا بر داروينيسم ،اشكال پستتر و ضعيفتر
با توجيه يک نوع از فاشيسم مواجه هستيم كه در اشكال استالينيسم ،مائوئيسم و

پلپوتيسم پديد آمدهاند .به اين معنى كه هر كسى كه به قدرت سياسى دست مىيابد و

بر كميتهی مركزی حزب كمونيست چيره مىشود ،نه تنها شرط بقای سياسى خود را
حذف فيزيكى مخالفان ،منتقدان و فراكسيونهای حزبى مىشمارد ،بلكه وقوع يک چنين
جناياتى را به صورت يک ضرورت و روند منطقى تاريخى نيز توجيه مىكند.

وجه دوم خطای فلسفى انگلس متأخر بازگشت به ماترياليسم بورژوايى است كه
ماركس با تدوين تزهای فويرباخ از آن فراروی كرده بود .ما اينجا با عدول از "كليت

ديالكتيكى" كه يكى از كشفيات مهم تئوريک ماركس است ،مواجه هستيم كه تكامل
مجرد ماترياليسم را از ايدهآليسم توجيه مىكند و به دام شكل ابژه مىافتد .به اين

ترتيب ،روش شناختشناسى به عينيت ،شيئيت و ماديت مقولهها تقليل مىيابد و تمامى

"اشكال ابژكتيو تفكر" )دين ،فلسفه ،ايدئولوژی ،ازخودبيگانگى ،بتانگاری ،شئوارگى( كه

واقعيت را توجيه و بر ماهيت واكنش مىكنند و "جهان موضوعيتيافته" را پديد مى-

پيداست كه اين نوع از خوانشهای انفعالى از آثار ماركس منجر به يأس سوژهی

آورند ،به صورت ظواهر بى تأثير اجتماعى از قلم مىافتند .محصول اين آگاهى تئوريک،

مسئله بر سر اين موضوع نيست كه ترويج تودهايسم عامدانه و يا به دليل ضعف

كامل از جنبش كارگری معطوف به سياست توسعهی اقتصادی در اشكال سرمايهداری

انقﻼبى و تخطئهی جنبش كارگری در برابر نظام جمهوری اسﻼمى مىشوند .اينجا
تئوريک صورت مىگيرد ،زيرا در هر دو حالت نتيجه يكسان است .پيداست كه جنبش

كمونيستى مىتواند و بايد به يک آغاز نوين تن دهد كه البته تنها پيششرط آن

پراكسيس سياسى تودهايسم است كه همه چيز را به زيربنا ربط مىدهد و با استقﻼل
خصوصى و دولتى مىشود .متأسفانه ترويج تودهايسم در ايران محدود به آثار نظريه-

پردازان شناختهشدهی حزب توده مانند احسان طبری و امير نيکآئين نمىشود ،زيرا

فراروی از آن بحران نظری و عملى مىباشد كه تودهايسم تا كنون پديد آورده است.

بسياری از مترجمان آثار ماركسيستى نيز از همان مفاهيم ناجور استفاده مىكنند كه

تأكيد مىكند ،تحت تأثير آن است كه انرژی جهت پراكسيس سياسى آزاد مىگردد.

مترجمان و مدرسان معاصر سرمايه مانند :حسن مرتضوی ،حسن آزاد و كمال خسروی

ماركس قابل تكامل است كه من زمينهی تئوريک آنرا در انتشارات "آرمان و انديشه"

يعنى “ „Sinnlichkeit, Gegenständlichkeit, Totalitätرا به نادرستى به

نخست دگرگونى در آگاهى تئوريک است ،زيرا همانگونه كه ماركس نيز به درستى

اين آگاهى تئوريک نوين تنها با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
پديد آوردهام .بعداً دگرگونى در پراكسيس سياسى است .به اين صورت كه فعاﻻن

سياسى بايد خود را از ساختارهای فرقهای و از شر ناماركسهای زمان ،لنينهای قﻼبى،

حزب توده نيز در ايران رايج كرده است .از جمله بايد از فعاليت تئوريک سه تن از

)شهرام واﻻمنش( ياد كرد كه مفاهيم كليدی ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس،
"عينيت ،شيئيت و ماديت" ترجمه كردهاند ،در حالى كه ترجمهی درست آنها
"حسيت ،موضوعيت و كليت" است.
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استالينهای كوتوله و كاريكاتورهای مسخرهی تروتسكى و مائو رها سازند و بدون
واسطه معطوف به پراكسيس نبرد طبقاتى شوند .به اين معنى كه اين جنبش كارگری

است كه در يک حركت واقعى به خودآگاهى مىرسد و تشكيﻼت مناسب خود را نيز

پديد مىآورد و نه بر عكس .اينجا خاتمهی جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است

كه فعال سياسى را معطوف به "جهان موضوعيتيافته" مىكند كه حركت آن
ديالكتيكى ،يعنى ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است.

اينجا مىخواهم بار ديگر از تمامى دوستان و سخنرانان كه با انجمن "پژوهش جنبش-
های اجتماعى ايران" و با سايت "آرمان و انديشه" همكاری كردهاند ،تشكر كنم .دست

تمامى اين عزيزان را با سپاس و ارادت مىفشارم .پيداست كه مسئوليت تمام و كمال
سايت "آرمان و انديشه" و انجمن "پژوهش جنبشهای اجتماعى ايران" به عهدهی خود
من است!

 ٢٧نوامبر  ٢٠١٨ميﻼدی ،فرشيد فريدونى
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سرمايهداری است كه همچون گذشته بﻼمنازعه معتبر است .برای نمونه ماركس در
پيشگفتار نشر اول "سرمايه" بر اين موضوع تأكيد مىكند كه موضوع نقد اقتصاد

سياسى نزد وی نه در خود و نه برای خود مسئلهی درجهی تكامل باﻻتر و يا پائينتر از

ماهيت و شكل ـ نقش تشخيص "كليت ديالكتيكى" در روش
شناختشناسى كارل ماركس

تضادهای اجتماعى است كه البته از قوانين طبيعى توليد سرمايهداری به بار مىآيند.

برای وی موضوع تحقيق ،نقد خود اين قوانين هستند كه كم و بيش ضرورتاً فعال و به
صورت تمايل بر مناسبات اجتماعى مسلط مىشوند ١.بنابراين ماركس در كتاب

"سرمايه" ماهيت نظام سرمايهداری را به بند نقد درونذاتى و نفىكننده مىكشد ،در
حالى كه وی نسبت به اشكال اجتماعى ،تاريخ فرهنگى ،كشمكشهای فلسفى و مفاهيم

زبان و درک روزمرهی انسانها بى اعتنا نيست .از اين بابت ،وی همواره از "روش توليد
مدرن سرمايهداری" سخن مىراند كه بر تاريخ فرهنگى كشور انگلستان كه مصداق

تجربى كتاب "سرمايه" است ،تأكيد كند .به بيان ديگر ،ما نزد ماركس با يک "كليت

ديالكتيكى" از ماهيت و شكل مواجه هستيم ،زيرا وی از طرف ديگر ،تئوری انتقادی و

انقﻼبى خود را توانمند مىسازد كه اشكال متنوع نظام سرمايهداری را نيز در روش
شناختشناسى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود ادغام كند .بنابراين خوانش مناسب

آثار ماركس و از جمله كتاب "سرمايه" تنها زمانى ممكن مىگردد كه ما آنها را با در

نظر داشتن مناسبات معاصر ،واقعى و مشخص اجتماعى مطالعه كنيم.

از جمله بايد از خوانشهای متنوع "سرمايه" كه تحت تأثير "توافق نوين" در آمريكا

پديد آمدهاند ،ياد كرد .به اين صورت كه كابينهی روزولت در سال  ١٩٣٣ميﻼدی يک

برنامهی اجتماعى و اقتصادی را جهت رفع بحران كمبود مصرف به اجرا گذاشت كه

آن توليدات انبوه كه از طريق استفاده از باند توليد به وجود آمده بودند ،با مصرف انبوه

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

ستيزی قرار داشت و دستگاه اطﻼعاتى و اجرايى كشور هر گونه فعاليت صنفى كارگران
را در نطفه خفه مىكرد ،اما با تحقق "توافق جديد" سنديكاهای كارگری قانونى شدند و

مسئلهی تعيين سطح كارمزد و روزانهی كار به توافق سنديكای كارگران با انجمن

كارفرمايان محول شد .همزمان وزارت كار حداقل كارمزد را معين كرد و دادگاههای
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in:
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ١٢

١

فروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" به تمامى جريانهای چپ و احزاب كمونيستى يک

ضربهی محلک وارد آورد و آنها را با يک بحران ايدئولوژيک مواجه كرد ،زيرا تمامى
آنها مواضع و هويت سياسى خود را در تأييد و يا در تكذيب "سوسياليسم واقعاً
موجود" تبيين مىكردند .همزمان وقوع "انقﻼبهای مخملى" در كشورهای اروپای

شرقى و بروز برخى از جنبشهای غير حزبى و ناگهانى مانند "جنبش اشغال" در

كشورهای مدرن صنعتى بودند كه ظاهراً از يک دوران گذار مسالمتآميز گزارش مى-
دادند و بحران ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را تشديد مىكردند .از اين پس ،اكثر
قابل مﻼحظهی فعاﻻن سياسى كه تنها راه استقرار سوسياليسم را در تشكيل يک حزب

متمركز از پيشروان پرولتاريا و تصرف قدرت سياسى مىديدند ،افسرده خاطر و به

انفعال كشيده شدند .از آنجا كه نظريهپردازان جريانها و احزاب كمونيستى اصوﻻً فاقد
آن توان تئوريک هستند كه از نقد پراكسيس موجود يک آگاهى تئوريک جديد را
جهت ادامهی فعاليت سياسى پديد بياورند ،در نتيجه دفاع از ميراث مبارزات سازمانى

و تاريخ حزبى دست باﻻ را گرفتند و مانعى در برابر گشايش يک بحث مؤثر محتوايى
پيرامون رابطهی ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس
شدند.

همزمان خوانشهای غير سياسى و تقليلگرا از آثار ماركس بدون وقفه و تأمل انتقادی

در اشكال متفاوت و متنوع ادامه يافتند .ما اينجا با خوانشهايى مواجه هستيم كه از
طريق بازسازی و ارجاعهای متفاوت به آثار ماركس و از جمله كتاب "سرمايه" به
وجود آمدهاند .دليل اين تنوع از يک طرف ،نقد اقتصاد سياسى ماركس از ماهيت نظام

 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "سرمايه ـ نقد اقتصاد سياسى" كه از طريق "پژوهش جنبشهای
اجتماعى ايران" در تاريخ  ٢٦اكتبر  ٢٠١٤در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.

١٢

١١

موضوعيتيافته" است كه به صورت محصول فعاليت آگاهانهی انسانها سوبژكتيو

كار را جهت پيگيری و مجازات نقض قانون كار سازمان داد .سپس در پيوند با اين

محسوب مىشود .ما اينجا با دﻻيلى آشنا مىشويم كه سرچشمهی بازسازیها و ارجاع-

تحوﻻت اجتماعى بود كه قانون بيمهی همگانى به تصويب مجلس رسيد و با تشكيل

از سه خوانش متنوع ياد كرد كه در دانشگاههای علوم اقتصادی و سياسى آلمان

اينها ،دولت مستقيماً در توليد صنايع سنگين و انرژی فعال شد و نقش دخالتگر

های متفاوت به كتاب "سرمايه" ماركس هستند .برای نمونه مىتوان به صورت اجمالى
تدريس مىشوند .اولين خوانش معروف به "تئوری تنظيم" است كه از طريق ميشل

آليتا و آلن ليپيتس در فرانسه ،باب جسوپ در انگلستان و يوآخيم هيرش ،كورت

هيوبنر و بريگيته ماهنكوف در آلمان نمايندگى مىشود" .تئوری تنظيم" از صحت

انجمنهای حمايت از مصرفكنندگان تورم افسارگسيخته نيز مهار گشت .افزون بر
دولت جهت تشكيل مناسبات كلى توليد يک شكل بى سابقه به خود گرفت .به اين

ترتيب ،مصرف انبوه در برابر توليدات انبوه سازماندهى شد و دولت آمريكا با ايجاد

اشتغال همگانى از بحرانهای اقتصادی و سياسى كشور عبور كرد .از اين پس ،آمريكا با

تحليل ماركس پيرامون ماهيت نظام سرمايهداری عزيمت مىكند و به اين پرسش مى-

يک دوران طوﻻنى شكوفايى اقتصادی مواجه شد و بخشى از طبقهی كارگر به يک

مولد با مناسبات توليد ،سوژهی تاريخى به وجود نمىآيد ،تضادها به يک نقطهی فينال

گستردگى بى نظير جامعهی مدنى نيز بود كه نه تنها از يک توافق ظاهری بر سر تداوم

رسد كه چرا در كشورهای مدرن سرمايهداری و با وجود تضادهای درونذاتى نيروهای
نمىرسند و نفى نفى و انقﻼب اجتماعى به وقوع نمىپيوندند .در اين ارتباط مفاهيمى

سطح زندگى نسبتاً مرفه دست يافت .البته اين تحوﻻت شگرف اجتماعى مصادف با
نظام سرمايهداری گزارش مىداد ،بلكه شكل هژمونيک دولت را نيز موجه مىكرد .به

مانند" :رژيم انباشتى"" ،شيوهی تنظيم"" ،پارادايم فنآوری" و "هژمونى" متكامل شدهاند

اين ترتيب ،دموكراسى ،حقوق بشر و فرهنگ مدرن با يک شكل نوين از تنظيم بحران-

كشورهای مدرن صنعتى تشريح و عوامل تداوم نظام سرمايهداری توضيح داده مى-

را تبليغ مىكردند .از آن پس كه هنری فورد تجربيات كارخانهی اتوموبيل سازی خود

كه با استناد به آنها روش تنظيم تضادهای نيروهای مولد با مناسبات توليد در

های اقتصادی همراه شدند كه در لوای ايدئولوژی ليبراليسم "روش زندگى آمريكايى"

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

را در آثاراش و از جمله در كتاب "زندگى و اثر من" منتشر كرد ،اين تحوﻻت شگرف

وخيم اقتصادی كشورهای در حال رشد مىپردازند .از جمله بايد از اثر علفى ياد كرد

يافت و اين تجربيات به كشورهای اروپای غربى انتقال يافتند ،صحبت از فورديسم

ای" به انجام رسيدهاند كه به نقد مناسبات متضاد بازار سرمايهداری جهانى و شرايط

كه در مورد سياست توسعهی اقتصادی ايران نوشته شده است.

٢

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 (١٩٥٢-١٩٨٢), Frankfurt

اجتماعى در آمريكا مشهور به فورديسم شدند ١و از آن پس كه جنگ دوم جهانى پايان

ترانس آتﻼنتيكى به پيش آمد.

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،سرمايهداری قادر است كه تحت فشار
جنبش كارگری و در پرتو تاريخ و فرهنگهای متفاوت اشكال متنوع زمانى و مكانى به

خود بگيرد ،با وجودی كه ماهيت آن جهت استثمار نيروی كار و مصادرهی ثروت

اجتماعى پا بر جا مىماند .پيداست كه با وجود اشكال متنوع نظام سرمايهداری،
خوانشهای ارتدوكس و كﻼمى از كتاب "سرمايه" نيز غير ممكن به نظر آيد ،زيرا
مضمون نقد اقتصاد سياسى ماركس بازتاب انتقادی يک "حركت واقعى" و آن "جهان
١

Vgl. Foster, J-B. (١٩٨٩): Fordismus als Fetisch, in: PROKLA, H. ٧٦, S. ٧١ff., Berlin
Vgl. Hübner, Kurt (١٩٨٩): Theorie der Regulation - Eine kritische Rekonstruktion eines
neuen Ansatzes der politischen Ökonomie, Berlin
٢

١٤

١٣

سرمايهداری و "حركت واقعى" در جامعهی طبقاتى ايران معتبر هستند؟ پاسخ اين

نمونهی دوم از خوانش "سرمايه" را ما نزد ولفگانگ فريتس هاوگ و اغلب نويسندگان

نامبرده يافت .به اين عبارت كه تمامى آنها از نقد "جهان موضوعيتيافته" به صورت

نقد ماركس از شئوارگى ،بتانگاری و ازخودبيگانگى در نظام سرمايهداری يک خوانشى

پرسش را مىتوان به راحتى در نقطهی عزيمت و موضوع تحقيقاتى ماركسيستهای
محصول فعاليت آگاهانهی انسانها عزيمت و به اين ترتيب ،تاريخ فرهنگى جوامع

مدرن سرمايهداری ،يعنى رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را در نظريهی خود

ادغام مىكنند .به بيان ديگر ،ماركسيستهای نامبرده در خوانش به خصوص خود از

"سرمايه" خردمندی مزمن را يک امر واقعى و بديهى مىشمارند كه شكل مدرن نظام

سرمايهداری را به وجود آورده است .ليكن خوانشهای متفاوت از "سرمايه" از طرف
ديگر ،بستگى به دغدغههای به خصوص ماركسيستهای جهان مدرن نيز دارند .در
حالى كه برای آنها موضوع نقد دين منتفى شده است ،با پىگيری از پرسشهای

تحقيقاتى خود به صورت گزينهای به آثار ماركس رجوع مىكنند و از همين منظر نيز

است كه "سرمايه" را مىخوانند و تدريس مىكنند .بنابراين خوانشهای متفاوت از
"سرمايه" در ارتباط با "حركت واقعى" در جوامع مدرن سرمايهداری و از دغدغههای
متفاوت ماركسيستهای نامبرده به وجود آمدهاند و مشخصاً به همين دليل است كه

من با ترجمهی غير انتقادی آثار ماركسيستهای جهان مدرن به زبان فارسى مخالف

هستم.

البته ترجمهی آثار فلسفى و جامعهشناسى كار بسيار سختى است و كار ترجمه زمانى به
توفيق كامل مىرسد كه مترجم بر زبان مبدأ ،زبان مقصد و موضوع ترجمه مسلط باشد.

بنابراين اگر مترجم در حرفهی خود واقعاً نخبه باشد ،ما تا اينجا تنها با انتقال دانش از
زبان مبدأ به زبان مقصد مواجه هستيم .ليكن فلسفه و جامعهشناسى تنها بازتاب مجرد
مناسبات و وقايع مشخص اجتماعى هستند كه با مفاهيم و مقولههای دوران خود مدون

مىگردند و پيداست كه از اين منظر ،اعتبار آنها نيز بستگى به ابعاد زمانى و مكانى

دارد .همچنين پيداست كه خوانشهای متنوع از آثار ماركس و از جمله "سرمايه" نيز
از اين قاعده مستثنا نيستند و پس از تغيير شكل نظام سرمايهداری اعتبار خود را از

دست مىدهند .از جمله بايد از تغيير پارادايم اقتصاد سياسى كينزی به نئوليبراليسم در

جهان مدرن سرمايهداری ياد كرد كه منجر به دگرديسى "دولت رفاه" به "دولت
رقابتى" شد و خوانشهای مذكور از "سرمايه" را با بحران جدی مواجه كرد .افزون بر

نشريهی تئوريک "آرگومنت" مىيابيم .به اين صورت كه وی با در نظر داشتن صحت
از "سرمايه" را ارائه مىدهد كه انگاری با تجديد مداوم فنآوری و فعاليت سنديكايى

يک جامعهی مرفه و آزاد تشكيل شده و يک طبقهی متوسط پديد آمده است .وی

سپس با يک رجوع رفرميستى به آثار گرامشى مدعى مىشود كه جوامع مدرن

سرمايهداری از طريق يک دولت هژمونيک اداره مىشوند كه پرولتاريا را از مضمون

سوژهی انقﻼبى كه مد نظر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بوده ،به كلى تهى
كرده است.

١

نمونهی سوم از خوانش "سرمايه" را المار التفاتر و اغلب نويسندگان نشريهی تئوريک

"پروكﻼ" ارائه مىدهند .موضوع نقد وی بررسى حدود نظام سرمايهداری است .به اين

صورت كه در محدودهی نظام سرمايهداری بحرانهای اقتصادی و از جمله تنشهای

بازار ارزها و مسائل محيط زيستى تا چه اندازه قابل تنظيم هستند و تحت چه شرايطى
دگرديسى در نظام سرمايهداری به وجود مىآيد .در حالى كه وی دولت را مستقيماً از

زيربنای اقتصادی مشتق مىكند ،با استناد به مفهوم "انقﻼب منفعل" در "فلسفهی عمل"

گرامشى نقش جنبشهای اجتماعى را جهت دگرديسى اوضاع موجود برجسته مى-

سازد.

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در تمامى اين نمونهها نه بر نقش
پرولتاريا به صورت سوژهی خودآگاه و انقﻼبى تأكيد مىشود و نه اصوﻻً ديالكتيک
تئوری با پراكسيس نقشى را بازی مىكند .اينجا بﻼفاصله پرسش به وجود مىآيد كه

اين خوانشهای متنوع از كتاب "سرمايه" تا چه اندازه برای نقد مناسبات متضاد
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

١٦

١٥

انتخاباتى اخير رياست جمهوری در ايران با راديو برابری داشت ،بى محابا مدعى شد

اينها ،ترجمهی غير انتقادی آثار فلسفى و جامعهشناسى منجر به شبيهسازی جوامع

كه هيچگونه تفاوتى را ميان آمريكا و ايران نمىبيند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انتقال غير انتقادی مفاهيم جامعهشناسى

كه با استناد به جوامع مدرن سرمايهداری متكامل شدهاند ،به جامعهی سنتى ايران
منجر به اغتشاش در شناختشناسى مىشود .انگاری كه ما با وجود نظام جمهوری

اسﻼمى در ايران همان تجربيات جوامع مدرن ،خردمند و هژمونيک را داريم و انگاری
كه با همان روشهای جوامع مدرن قادر به مبارزه با اين نظام جنايتكار هستيم .همان-

گونه كه ماركس به درستى در رسالهی دكترای خود طرح مىكند ،اين يک اصل روان-
شناسى است كه فعاليت سياسى انسان تحت تأثير شناختش قرار مىگيرد .به بيان

ديگر ،زمانى كه شناخت مغشوش است ،فعاليت سياسى هم مغشوش مىشود و پيداست
كه تحت اين شرايط نه نقد مىتواند به سوی قلب نظام جمهوری اسﻼمى نشانه بگيرد و
نه نوک تيز پيكان پراكسيس سياسى مىتواند به آن اثابت كند .بنابراين ما ايرانيان

نمىتوانيم آثار ماركس و از جمله كتاب "سرمايه" را مانند ماركسيستهای جهان
مدرن مطالعه كنيم ،زيرا نقطهی عزيمت ما ،يعنى "جهان موضوعيتيافته" در ايران به

كلى با جوامع مدرن سرمايهداری متفاوت است و دغدغهی تحقيق ما نيز يک ارتباط

مستقيم با تجربيات به خصوص آنها ندارد .اينجا بﻼفاصله پرسش به وجود مىآيد كه

مختصات حوزهی مبارزاتى ما ايرانيان چگونه و اهداف سياسى "اپوزيسيون چپ" در

ايران چه هستند؟

نخست نظام جمهوری اسﻼمى است كه از ائتﻼف سياسى روحانيان و بازاريان بر نظام

سرمايهداری در ايران مستقر شده و يک تاريخ فرهنگى  ١٤قرنى را با خود يدک مى-
كشد .از آنجا كه اين نظام رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه نكرده و فاقد

يک تاريخ فرهنگى مدرن است ،در نتيجه نه به يک مفهوم جهانشمول از انسان دست

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

داراﻻسﻼم را در برابر دارالحرب مستقر مىسازد .تشكيل داراﻻسﻼم با ارادهی الله

توجيه مىشود كه به سوی تحقق شريعت و تشكيل وحدت كلمه سمت مىگيرد .ما

مدرن صنعتى با جامعهی سنتى ايران مىشود ،زيرا اينجا اصوﻻً يک بحث محتوايى و

انتقادی پيرامون تاريخ و فرهنگهای متفاوت ،يعنى شكل نظام سرمايهداری به پيش
كشيده نمىشود .به اين ترتيب ،تاريخ مبارزات طبقاتى )تضاد( ،تحوﻻت دينى ،فلسفى و

ايدئولوژيک )آگاهى از تضاد( و دگرديسىهای دولت و جامعه حذف مىشوند و برای

خواننده آسان به نظر مىآيد كه با استناد به ترجمه به شبيهسازی روی بياورد و مفاهيم
فلسفى و مقولههای جامعهشناسى را كه با استناد به تجربيات مشخص جوامع مدرن

صنعتى متكامل شدهاند ،يک به يک و بى محابا به جامعهی سنتى ايران انتقال دهد.

پيداست كه ما اينجا با بيماری شناختشناسى مواجه هستيم.

روش شبيهسازی يک شعبه از بررسى تطبيقى است كه در تناقض با روش شناخت-
شناسى ماركس ،يعنى نقد درونذاتى و نفىكننده از "كليت ديالكتيكى" قرار مىگيرد و

از آنجا كه بسيار ساده و عامهپسند است ،در نتيجه نه تنها در تحليلهای روزنامه-
نگاری ،بلكه در سطوح باﻻی تئوريک نيز به وفور مشاهده مىشود .برای نمونه مىتوان

از مهرداد وهابى ياد كرد .وی يكى از نظريهپردازان جمهوری خواهان دموكراتيک و

ﻻئيک و فارغالتحصيل رشتهی جامعهشناسى است كه به مقام استادی دانشگاه در

آمريكا نيز رسيده است .وی در يک سخنرانى كه به دعوت "كانون پناهندگان سياسى

ايرانى در برلين" برگزار شد ،چنان يک به يک و بى محابا مفاهيم "فلسفهی عمل"
گرامشى و مقولههای "تئوری سيستم" پرسون را به ايران انتقال داد كه واقعاً حيرت آور

بود .در حالى كه مفاهيم "جامعهی مدنى" )حوزهی توافق اجتماعى( و "هژمونى" )توافق
زرهوار به وسيلهی اجبار( نزد گرامشى از دگرديسى دولت آنتيک به دولت مدرن

گزارش مىدهند" ،تئوری سيستم" با استناد به جامعهشناسى دينى ماكس وبر مستدل

مىشود كه "منطق هدفمند" را محصول رفرماسيون و دنيوی شدن مؤمنان فرقههای

پروتستان مىشمارد .نمونهی بعدی جعفر رسا است كه مانند مهرداد وهابى از فعاﻻن
سياسى با سابقهی چپ محسوب مىشود و مكتوبات متعددی را نيز منتشر كرده است.

به غير از اين ،وی يكى از نظريهپردازان جنبش لغو كار مزدی است و در مقام استادی
در انگلستان جامعهشناسى تدريس مىكند .وی در يک مصاحبه كه به مناسبت نمايش
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جنگ با عراق كشيده شد .در حالى كه اسﻼميان هدف نظامى خود را فتح اسرائيل از

اينجا با يک نظام طبقاتى ـ جنسيتى مواجه هستيم ،زيرا قرآن ميان زن با مرد و برده با

و عهدنامهی  ٥٩٨سازمان ملل متحده را جهت آتشبش با عراق پذيرفتند ،البته بدون

مشركان ،مرتدان ،ملحدان ،محاربان ،منافقان و مفسدان است كه بنا بر آيات قرآن

مىشمارد .از آن پس كه متمم قانون اساسى جمهوری اسﻼمى به تصويب رسيد و

شود كه به معنى آغاز جهاد جهت گسترش امت اسﻼمى است و جهاد تنها زمانى به

طريق كربﻼ مىخواندند ،اما با وقوع شكست در جنگ ،بﻼفاصله مصلحت پيشه كردند
اينكه به مذاكرات صلح با دولت عراق تن بدهند ،زيرا قرآن صلح با كفار را گناه كبيره

شورای مصلحت نظام در آن قانونمند شد ،جناح اصﻼحطلب نيز ظهور كرد و نزاع بر

سر روش تداوم نظام به وجود آمد .در حالى كه حكومت اسﻼمى مانند گذشته از

تشكيل هر گونه انجمن مدنى و صنفى و حزب سياسى ممانعت مىكرد ،به تدارک

انتخابات نمايشى و مبارزات ظاهری انتخاباتى ميان اصولگرا و اصﻼحطلب تن داد .در
حالى كه قبﻼً زندانيان سياسى را فلهای قتل عام و اسامى آنها را در اوايل دوران

استقرار نظام اسﻼمى با افتخار در روزنامهها منتشر مىكرد ،بعداً مسئوليت كشتار
مخالفان سرشناس خود را به عهدهی "سربازان گمنام امام زمان" گذاشت .همزمان

مصلحتگرايى نظام اسﻼمى را وا داشت كه از يک سو ،به اتهام تشويش اذهان عمومى

و خطر برای امنيت ملى برای فعاﻻن سياسى پرونده بسازد و آنها را درگير مسائل
قضائى كند و از سوی ديگر ،عوامل خود را جهت فعاليت اطﻼعاتى ،ترور مخالفان و

تخليهی اپوزيسيون در تبعيد به خارج از كشور بفرستد .به همين منوال ،حكومت
اسﻼمى به مصلحتگرايى در دارالحرب پرداخت .به اين صورت كه بﻼفاصله پس از
آتشبس با عراق به سازماندهى گروههای تروريستى شيعه روی آورد و از طريق

سياست خارجى خود به جنگهای ظاهراً فراموش شدهی شيعه با سنى در داخل و
خارج از كشور دامن زد .به اين ترتيب ،حمايت نظام جمهوری اسﻼمى از تشكيل دولت

شيعهی ربانى در افغانستان منجر به ظهور طالبان شد ١،در حالى كه دفاع از دولت

 ١در ارتباط با سياست خارجى جمهوری اسﻼمى ايران در افغانستان پرويز ورجاوند يک سلسله از مقاﻻت را با
عنوان "افغانستان از حماسه تا فاجعه" به رشتهی تحرير در آورده است كه در "اطﻼعات سياسى اقتصادی" منتشر
شدهاند .وی در اين مقاﻻت اثبات مىكند كه ظهور طالبان محصول سياست خارجى جمهوری اسﻼمى است كه
انگيزهی تشكيل يک دولت شيعه را در افغانستان داشته است .به اين صورت كه كشورهای عربستان سعودی،
امارات عربى و قطر پولهای هنگفتى را در حوزههای علميهی پاكستان جهت ترويج فقه وهابى هزينه كردند كه يک
قدرت ارتجاعىتر را در برابر اهداف نظام جمهوری اسﻼمى در منطقه استوار سازند .از آنجا كه فقه وهابى مسلمانان
شيعه را مشرک مىشمارد ،در نتيجه قتل عام آنها يک توجيه دينى به خود مىگيرد .از جمله بايد از فاجعهی

مالک تميز مىدهد .به غير از اين ،تمايز ميان مسلمانان متقى با فاسقان ،كافران،

مستحق مرگ هستند .به همين منوال تشكيل دارالحرب نيز با ارادهی الله توجيه مى-
پايان مىرسد كه تمامى اديان ويژهی الله شده باشند.

منتها ما با نظام جمهوری اسﻼمى به صورت يک دولت توتاليتر مواجه نيستيم ،زيرا بنا

بر بررسى هانا آرنت دولتهای توتاليتر در اشكال فاشيستى و استالينيستى آن با استناد

به سوسيال داروينيسم توجيه مىشوند ،در حالى كه اسﻼم اصوﻻً داروينيسم را مردود
مىشمارد ١.به بيان ديگر ،حكومت اسﻼمى فلسفهی سياسى مختص به خود را دارد كه

البته با استناد به قرآن توجيه مىشود .به اين صورت كه حكومت اسﻼمى در زمان
شكست در جهاد و در حال ناكامى در تشكيل وحدت كلمه و تحقق شريعت به

مصلحتگرايى روی مىآورد .گرايش به مصلحت به معنى خردمندی و پراگماتيسم كه
ما در انواع متفاوت از فلسفههای سياسى دنيوی مىشناسيم ،نيست .مصلحت از منظر

قرآنى آن به معنى يک عقب نشينى سازماندهى شده جهت تجديد قوا و تعرض دوباره

به داراﻻسﻼم جهت كشتار مخالفان و تشكيل وحدت كلمه و تجديد آرايش جنگى
جهت ادامهی جهاد در دارالحرب است .به بيان ديگر ،اسﻼميان اصوﻻً از تشكيل امت

اسﻼمى دست نمىشويند ،زيرا تدارک آنرا به ارادهی الله نسبت مىدهند.

ما مصداق تجربى فلسفهی سياسى اسﻼميان را در تاريخ نظام جمهوری اسﻼمى مىيابيم

كه از همان آغاز قيام بهمن تحت شعار "حزب فقط حزبالله رهبر فقط روحالله" جهت

تدارک وحدت كلمه و تشكيل داراﻻسﻼم مطرح و سرانجام آن به انهدام كامل

اپوزيسيون كشيده شد .از طرف ديگر ،تدارک دارالحرب بود كه بﻼفاصله پس از

سرنگونى نظام شاهنشاهى تحت عنوان "صدور انقﻼب" مطرح و سرانجام آن به  ٨سال
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣نظام جمهورى اسﻼمى و "تئورى توتاليتاريسم" ،در آرمان و انديشه ،جلد يكم،
صفحهی  ٩٣ادامه ،برلين و
Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt am
Main, und
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آنرا پديد آورده است .به اين صورت كه تودهايست برای دين ،فلسفه ،ايدئولوژی،

علوی سوريه داعش را در منطقه پديد آورد .هماكنون منطقهی خاورميانه با بروز

سياست ،قضاوت و هنر اصوﻻً يک نقش مؤثر اجتماعى قائل نمىشود ،زيرا آنها را به

روبنا و ظواهر بدون تأثير جامعهی طبقاتى نسبت مىدهد .برای تودهايست تنها زيربنا،
توسعهی اقتصادی و امپرياليسمستيزی مهم است ،زيرا با استناد به "ماترياليسم"
متافيزيكى انگلس متأخر به يک مفهوم غير ماركسى از ديالكتيک دست مىيابد و
مدعى مىشود كه تحت تأثير قانون جهانشمول "ماترياليسم ديالكتيكى" و در روند

"ماترياليسم تاريخى" ،يعنى از تضاد نيروهای مولد با مناسبات توليد جامعه به صورت
اجتنابناپذير و ابژكتيو به سوی سوسياليسم رانده مىشود .پيداست كه اينجا ديالكتيک

تئوری انتقادی و عملگرا با پراكسيس آگاه و انقﻼبى كه يكى از مسائل اصولى شناخت-

شناسى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس است ،گسسته مىشود .از اين منظر نه

تحقق سوسياليسم نيازی به نقد ايدئولوژی طبقهی حاكم دارد و نه نبرد طبقاتى ﻻزم و
ملزوم آن است .همينكه سياست كلى كشور از زير سلطهی امپرياليسم بيرون بيايد و
جهت توسعهی زيربنا به سوی همكاری اقتصادی با "اردوگاه سوسياليستى" سمت

بگيرد ،روند جهانشمول تاريخ به سوی استقرار سوسياليسم نيز آغاز مىگردد .بنابراين

اينجا دين اسﻼم و ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به يک مخرج مشترک مىرسند

كه به صورت آگاهى تودهايستى فعاﻻن سياسى را در برابر نظام جمهوری اسﻼمى به
انفعال مىكشند و آنها را نسبت به نقش مخرب ،مرتجع و متعرض اسﻼم و مدافعان

آن در ايران بى اعتنا مىكنند .محصول اين آگاهى تئوريک توهم به آخوند خوب ،عادل،
ملى ،دموكرات ،انقﻼبى و ضد امپرياليست است .البته اين توهم نه مختص به مردم بى

سواد و عامى مىشود و نه بخش اعظم "ماركسيستهای ايرانى" تا كنون از آن فراروی
كردهاند ١.به بيان ديگر ،ما در "اپوزيسيون چپ" نه با سازمانها و احزاب مدرن

كمونيست ،بلكه با انبوهى از فرقههای دينى مواجه هستيم كه آگاهى تئوريک آنها از

تودهايسم مشروب مىشود و پراكسيس سياسى آنها از "حركت واقعى" جامعه و نبرد

طبقاتى به كلى مستقل مىگردد .پيداست كه تحت اين شرايط اصوﻻً يک رابطهی
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی حزب توده،
در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٨٩ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ
لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين

جنگهای دينى و فرقهای مواجه است و تجزيهی كشور ايران نيز ممكن به نظر مى-

رسد.
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما با نظام جمهوری اسﻼمى به صورت

يک عامل اختﻼل در ايران و منطقه مواجه هستيم كه مانيفست آن قرآن است .به بيان
ديگر ،حكومت اسﻼمى نه تنها مخالفان خود و تمامى منطقه را به خاک و خون مىكشد،

بلكه از يک سو ،جريانهای ارتجاعىتر از خود را نيز پديد مىآورد و از سوی ديگر ،با
اعزام عوامل خود به خارج ،كشورهای ديگر را همچنين تبديل به مكان جنگهای دينى

سنى با شيعه مىكند .در حالى كه ايرانيان را دچار يک سقوط اخﻼقى و فرهنگى و

محيط زيست كشور را مواجه با خطر نابودی كرده و قادر نيست كه برای  ٨٠ميليون

تن از ساكنان ايران آب آشاميدنى تدارک ببيند ،اما جهت آمادگى جنگى و تحقق

اهداف نظامى خود به دنبال ساخت بمب اتمى و افزايش جمعيت كشور به  ٢٠٠ميليون
نفر است .بنابراين ما با جمهوری اسﻼمى به صورت يک "جهان موضوعيتيافته" مواجه

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

بعداً آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى رايج در "اپوزيسيون چپ" است كه در جوار
نظام جمهوری اسﻼمى منجر به دغدغهی بعدی ما مىشود و پيداست كه آثار ماركس

و از جمله كتاب "سرمايه" را نيز بايد تحت تأثير آنها مطالعه كرد .به اين صورت كه
تاريخ و فرهنگ اسﻼمى يک بستر مشترک اجتماعى را پديد مىآورد و از طريق درک

و زبان روزمرهی دينى تمامى ايرانيان ـ از آخوند گرفته تا كمونيست ـ را در جامعهی
طبقاتى ـ جنسيتى كشور ادغام مىكند .اينجا بايد همچنين از تأثيرات مخرب
ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم ياد كرد كه در امتداد "ماترياليسم" متافيزيكى آثار

متأخر انگلس متكامل شده و در پيوند با تاريخ فرهنگى اسﻼمى ايرانيان شكل تودهايسم

تصرف سفارت جمهوری اسﻼمى در هرات توسط طالبان ياد كرد كه منجر به بريده شدن سر شش تن از كاركنان
آن شد.
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣تاريخ ديندارى و فلسفهى دولتمدارى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
سوم ،برلين

٢٢

٢١

رفسنجانى پرداخت .به اين ترتيب ،اعضای حزب توده و سازمان فداييان اكثريت با چند

ارگانيک ميان جنبش كارگری با فعاليت سازمانى به وجود نمىآيد كه البته "اپوزيسيون

افكار ارتجاعى خود را ترويج كردند .آنها رفسنجانى را گورباچوف ايران ناميدند و

من به دينى بودن "اپوزيسيون چپ" فقط از اين منظر وارد نمىآيد كه تودهايست نماز

تن از فعاﻻن سابق كنفدراسيون همسو و همپيمان شدند و در مشمئزكنندهترين شكل
مدعى شدند كه وی از طريق رفرم ،جمهوری اسﻼمى را به سوی انتخابات آزاد و

دموكراسى خواهد راند .همزمان جلسات متفاوت و متعددی را به بهانهی بررسى اوضاع

سياسى و اقتصادی ايران برگزار كردند و در كمال وقاحت از ايرانيان تبعيدی خواستند

كه پاسپورتهای پناهندگى خود را به سفارت جمهوری اسﻼمى تحويل دهند و اگر هم
احياناً در خارج از كشور تاكسى مىرانند ،بهتر است كه به ايران باز گردند و در كشور

خود مشغول به اين كار شوند .از آن پس كه ترور ميكونوس به فرمان سران جمهوری

اسﻼمى و از جمله رئيس جمهور وقت كشور ،هاشمى رفسنجانى در برلين اتفاق افتاد و
يكى از سركردگان تبليغات برای "رفرمهای رفسنجانى" به نام نوری دهكردی قربانى

اين فاجعه شد ،پروژهی گورباچوف سازی برای ايران نيز ظاهراً خاتمه يافت .البته چند
وقتى نگذشت كه همين جماعت به هواداری از محمد خاتمى در آمد و در هواداری از
جناح اصﻼحطلب و حزب مشاركت اسﻼمى ايران" ،اتحاد جمهوری خواهان" را تشكيل

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

دستگاه اطﻼعاتى را برای شناسايى و اخراج معترضان از اين اجﻼس تدارک ديدند.

آخرين شاهكارهای اين جماعت مربوط به پشتيبانى از "جنبش سبز" به سركردگى
موسوی و كروبى و تشكيل "حزب چپ )فداييان(" مىشود كه البته به "دولت اعتدال"

روحانى دخيل بسته است و برای شركت در نمايشهای انتخاباتى جمهوری اسﻼمى
تبليغ مىكند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با همان پديدهای مواجه هستيم

كه نظام شاهنشاهى آنرا "ارتجاع سياه و سرخ" مىناميد .از آنجا كه اغلب فعاﻻن
سياسى چپ هنوز به درستى با تاريخ فرهنگى اسﻼمى خود تصفيه حساب نكرده و به
يک فرهنگ متقابل و مدرن دست نيافتهاند ،در نتيجه نيز قادر نيستند كه قاطعانه در

برابر تودهايسم صفآرايى كنند .محصول اين كوتاهى توهم به سياست اصﻼحات
جمهوری اسﻼمى و روزمرگى در فعاليت سياسى است كه هم اكنون به صورت برگزاری

١

چپ" را به حاشيهی وقايع سياسى و تحوﻻت اجتماعى كشور مىراند .بنابراين انتقاد

مىخواند ،روزه مىگيرد و يا اينكه در مراسم عبادی شركت مىكند .اينجا دينى بودن

همچنين به معنى انتقاد به جهانگريزی تودهايست ،توهم به روند مثبت تاريخ و
استقﻼل از پراكسيس نبرد طبقاتى است كه ما مصداق تجربى آنرا در تاريخ حزب

توده و فعاليت سازمان فداييان اكثريت به خوبى مىيابيم.

با وجودی كه ماركس شرط هر گونه نقدی را نقد دين مىشمارد ،اما اولين كنگرهی
حزب توده با تﻼوت يک آيه از قرآن آغاز شد و اولين دبير كل آن سليمان ميرزا

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

كه اين حزب در بيانيههای خود مراسم عيد غديرخم را به شيعيان جهان تبريک مى-

گفت و با استناد به واقعهی كربﻼ مدعى تحقق عدالت اجتماعى در كشور مىشد .اوج

اين حماقت خودكرده در دوران قيام بهمن به وقوع پيوست كه حزب توده به "پيروی

از خط امام خمينى" روی آورد .با وجودی كه جمهوری اسﻼمى از وجود اين حزب هم
از نظر تئوريک ،هم از نظر اطﻼعاتى و هم در پراكسيس سياسى كمال استفاده را كرد،
اما از سركوب و قتل بسياری از كادرهای آن چشم نپوشيد .با تمامى اين وجود حزب

توده و همچنين سازمان فداييان اكثريت به پشتيبانى از نظام جمهوری اسﻼمى ادامه
دادند .در حالى كه حزب توده در دوران قيام بهمن ميان جناح حجتى و جناح مكتبى
روحانيت شيعه تميز مىداد و از جناح مكتبى به عنوان "انقﻼبى و ضد امپرياليست"

دفاع مىكرد ،بﻼفاصله پس از فروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" به هواداری از هاشمى
 ١البته بايد اينجا خاطر نشان كنم كه بسياری از سازمانهای چپ و احزاب كمونيست پس از بروز "جنبش سبز"
در ايران ،ظهور "بهار عربى" در منطقه و به خصوص تشكيل داعش در سوريه و عراق عمﻼً به اين مسئله پى بردند
كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم محصول تخيﻼت متافيزيكى و بدون ارتباط با واقعيت اجتماعى است و آنها در
تحوﻻت سياسى كشور و منطقه نقشى را بازی نمىكنند .در حالى كه اغلب سازمانها و احزاب كمونيست در گذشته
در عالم تخيل خود در حال رهبری انقﻼب بودند و با صدور بيانيههای آتشين به نزاعهای سياسى و انشعابهای
حزبى خود مىپرداختند ،ليكن هماكنون به نظر مىرسد كه تا اندازهی معطوف به واقعيت و دنيوی شدهاند كه ما آثار
آنرا در ائتﻼفهای سياسى و بيانيههای مشترک آنها مىيابيم.

٢٤

٢٣

اقتصادی بر اين نكته تأكيد مىكند كه فلسفهی حق هگل بر زمينهی اقتصاد مدرن ملى

سالگرد قتل عام زندانيان سياسى شكل عادت به خود گرفته و در اكثر شهرهای مهم

استوار شده است ١.به اين صورت كه جامعهی بورژوايى هم نقطهی عزيمت فلسفهی

ايرانيان تبعيدی برگزار مىگردد .ما اينجا با عمق فاجعهی دينزدگى مواجه هستيم،

وجود تضادهای درونذاتى ميان نيروهای مولد با مناسبات توليد به زيست خود ادامه

گفتمان مسلط نشده و به همين دليل نيز است كه سلطهی اشكال اسﻼمى و تودهايسم بر

حق هگل و هم اقتصاددانان ملى مانند آدام اسميت و ديويد ريكاردو است كه البته با
مىدهد .در حالى كه ماهيت آن به صورت حق مالكيت خصوصى ،طبقات اجتماعى را

پديد مىآورد ،اما اشكال ظاهری آن مدعى خردمندی ،آزادی ،برابری ،انصاف و آشتى
ميان شهروندان مىشوند .به بيان ديگر ،جامعهی بورژوايى يک جهان وارونه است كه

هگل قوانين حقوقى آنرا به صورت فلسفهی حق و اسميت و ريكاردو قوانين اقتصادی

آنرا به صورت اقتصاد سياسى متكامل كردهاند .در هر دو حالت و هر كدام به سهم
خود تئوريسين يک جهان وارونه هستند كه بر كار ازخودبيگانه استوار شده است.

٢

بنابراين ماهيت جامعهی بورژوايى با استناد به اشكال كذب توجيه مىشود .اما اين

اشكال كذب برای ماركس "اشكال ابژكتيو تفكر" و "افكار معتبر اجتماعى" به شمار مى-

روند ،زيرا واقعيت اجتماعى را توجيه مىكنند و پديد مىآورند ،زيرا انسانها تحت تأثير
آنها كار و زندگى مىكنند و در جامعه ادغام و از تضاد آگاه مىشوند .پيداست كه ما

اينجا نه با يک فريب سطحى از طرف طبقهی حاكم ،بلكه با يک منطق مواجه هستيم

كه با شيوهی توليد اجتماعى كه البته در روند تاريخ به وجود آمده است ،متناسب است

و پيداست كه منجر به خودفريبى طبقهی كارگر نيز مىشود .برای نمونه ماركس در

"سرمايه" به شرح زير بر نقش اشكال واقعى جامعهی بورژوايى تأكيد مىكند:

«انديشيدن دربارهی اشكال زيست انسانى و لذا دربارهی بررسى علمى آن نيز ،اصوﻻً به

يک راه در جهت عكس از تكامل واقعى مىپيچد .انديشيدن از مقصد و در نتيجه از
نتايج حى و حاضر از روندهای تكامل آغاز مىشود .اشكالى كه به محصوﻻت كار مهر
١

Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in:
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زيرا مسئلهی "جهان مدرن و متافيزيک" تا كنون ميان "اپوزيسيون چپ" تبديل به يک
افكار عمومى فعاﻻن سياسى پا بر جا مىماند .بنابراين پيداست كه ما ايرانيان نيز نمى-

توانيم آثار ماركس و از جمله كتاب "سرمايه" را مانند ماركسيستهای سرشناس

اروپايى مطالعه كنيم .آنها تاريخ رفرماسيون و روشنگری را پشت سر گذاشته و
سكوﻻريسم و نتايج تمدن مدرن را عمﻼً تجربه مىكنند ،در حالى كه ما با يک حكومت

قرون وسطائى در ايران مواجه هستيم .به بيان ديگر ،ارجاع ما ايرانيان به آثار ماركس

بايد با در نظر داشتن دغدغههای خودمان صورت بگيرد .اين روش نه تنها از نظر
سياسى مجاز و مطلوب و در محافل سطح باﻻی تئوريک دانشگاهى به خوبى قابل دفاع

است ،بلكه منجر به بازنگری انتقادی "ماركسيسم ايرانى" و تكامل يک فلسفهی سياسى

نوين جهت شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى نيز مىشود .در اين ارتباط آشنايى با

مقولهی "كليت ديالكتيكى" يک نقش اصولى دارد ،زيرا ماركس با استناد به آن است
كه به روش شناختشناسى خود عمق مىدهد و از اشكال اسرارآميز و جنجالى ماهيت

نظام سرمايهداری پرده بر مىدارد .به اين ترتيب ،برای ما نيز قابل درک مىشود كه
چگونه مىتوانيم ـ با در نظر داشتن دغدغههای خود ـ از آثار ماركس جهت فعاليت

سياسى در دوران معاصر بهره ببريم.

ماركس تحصيﻼت عالى خود را در رشتهی حقوق و فلسفه در برلين به پايان رساند و با

وجودی كه از همان آغاز به ماترياليسم تمايل داشت ،اما رسالهی دكترای خود را تحت

تأثير گفتمان هگلىهای جوان مدون كرد .وی در روند تحقيقات خود پيرامون
ماترياليسم دموكريت و اپيكور به يک اصل فلسفى پى برد كه با روش تفكر هگلىهای
جوان زاويه داشت و به نظر مىآيد كه تنها با درک اين مسئله است كه گذار وی از

يک فيلسوف حقوقدان به منتقد اقتصاد سياسى روشن مىگردد .به اين صورت كه وی

بر خﻼف هگلىهای جوان مسئلهی سازش دين با فلسفه نزد هگل )آكوموداتسيون( را
نه نتيجهی فعاليت ايدئولوژيک وی به عنوان نظريهپرداز سرشناس دولت پروس ،بلكه

به صورت يک مشكل سيستماتيک كشف كرد .ماركس همچنين در جزوههای فلسفى ـ

٢٦
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"در مورد نقد اقتصاد سياسى" ماركس نيز مىيابيم .در اين ارتباط وی از آناتومى

كاﻻ مىزنند و از اين رو ،شرايط ماسبق دوران كاﻻها محسوب مىشوند ،همين حاﻻ

جامعهی بورژوايى به صورت اقتصاد سياسى سخن مىراند كه البته قواعد آن به شرح

برخوردار از استحكام اشكال طبيعى زيست اجتماعى شدهاند ،قبل از اينكه برای انسان-

فئوداليسم نيز مىشوند:

اشكال كه به نظر آنها همواره به صورت غير قابل تغيير اعتبار بيشتری مىيابند ،بلكه

زير شامل "شيوههای پيشرو توليد" مانند :جوامع آنتيک ،شيوهی توليد آسياسى و

«انسانها طى توليد اجتماعى برای زندگى خويش وارد مناسبات ضروری ،به خصوص و

مستقل از ارادهشان مىشوند] ،يعنى[ مناسبات توليدی كه با درجهی معينى از رشد
نيروهای مولد مادی مطابقت دارند .تمامى اين مناسبات توليدی ،ساختار اقتصادی

جامعه ،يعنى زيربنای واقعى آنرا مىسازند كه بنا بر آن ،روبنای حقوقى و سياسى بر پا
مىشود و آنان با اشكال به خصوص آگاهى اجتماعى متناسب هستند .شيوهی توليد

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

انسانها نيست كه هستى آنها را ،بلكه بر عكس ،هستى اجتماعى آنها است كه
آگاهىشان را معين مىكند .نيروهای مولد مادی جامعه در درجهی معينى از رشد
خويش با مناسبات توليدی موجود يا با بيان حقوقى آن كه مناسبات مالكيتى است و در

چهارچوب آن تا كنون عمل كردهاند ،در تضاد قرار مىگيرند .اين مناسبات كه از بطن

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

يک دورهی انقﻼب اجتماعى فرا مىرسد .با تغيير زمينهی اقتصادی ،تمامى روبنای
عظيم كندتر يا سريعتر دگرگون مىگردد .در نظارهی اينگونه دگرگونىها همواره

ها ممكن بوده كه به خود حساب پس داده باشند ،نه در مورد خصلت تاريخى اين
در مورد محتوای آنها (...) .اما همين اشكال حى و حاضر] ،يعنى[ شكل پول در جهان
كاﻻها هستند كه خصلت اجتماعى كارهای شخصى و لذا مناسبات اجتماعى از شخص
كارگر را واقعنگرانه پرده مىپوشاند ،به جای اينكه آنرا عريان سازند (...) .اين نوع

اشكال دقيقاً مقولههای اقتصاد بورژوايى را مىسازند .آنها اشكال معتبر تفكر اجتماعى و

لذا برای مناسبات اين روش تاريخى و معين اجتماعى از توليد ،يعنى توليد كاﻻ ابژكتيو

هستند .بنابراين تمامى اسرارآميزی جهان كاﻻها ،تمامى جادو و اشباح كه توليدات كار
را بر زمينهی توليد كاﻻيى مهآلود مىكنند ،بدون وقفه ناپديد مىشوند ،همينكه ما به

اشكال ديگر توليد بگريزيم».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا ديالكتيک ماهيت با شكل
را در جامعهی بورژوايى عريان مىسازد .وی در اين ارتباط از مفهوم "اشكال غريب"

٢

استفاده مىكند كه بر تناقض ماهيت نظام سرمايهداری با اشكال جامعهی بورژوايى

تأكيد كند .در حالى كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در پيروی از آثار انگلس
متأخر اصوﻻً برای دين ،فلسفه و ايدئولوژی ،خﻼصه اشكال روبنايى ارزشى قائل نيست و

بايستى ميان دگرگونى مادی شرايط اقتصادی توليد كه به همان دقت علوم طبيعى قابل

روند "ماترياليسم تاريخى" را ابژكتيو و اجتنابناپذير مىشمارد ،اما ماركس از

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

پديد مىآورند .به بيان ديگر ،جامعهی بورژوايى به دليل تضادهای درونذاتى خود

اندازهگيری است و دگرگونىهای حقوقى ،سياسى ،دينى ،هنری و يا فلسفى ـ خﻼصه،
مىخيزند ـ تقاوت قائل شد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس در اين نقل قول نه تنها ابعاد

"كليت ديالكتيكى" را عريان مىسازد ،بلكه عوامل تشكيل و روند تاريخ را نيز شرح مى-

دهد .نخست زيربنا يعنى زمينهی مادی و شرايط اقتصادی توليد است كه اينجا ماهيت
١

Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff.,
Berlin (ost), S. ٨f.

موجوديت اين اشكال به صورت ابژكتيو سخن مىراند ،زيرا واقعيت را توجيه كرده و

همواره درگير يک "كليت ديالكتيكى" است كه تحوﻻت آتى آنرا رقم مىزند .اينجا
ماهيت متضاد با "اشكال غريب" تﻼقى مىكند و جهان واقعى را به صورت "جهان

موضوعيتيافته" و نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى ،يعنى محصول فعاليت آگاه انسانها،

يعنى سوبژكتيو پديد مىآورد .اينجا بﻼفاصله موضوع ديالكتيک تضاد با آگاهى از تضاد
به پيش كشيده مىشود كه ما مضمون آنرا به صورت "كليت ديالكتيكى" در كتاب
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ٨٩f.
Verrückte Formen

١
٢

٢٨

٢٧

مناسبات توليد با شكل حقوقى آن كه مالكيت خصوصى را توجيه مىكند ،عريان مى-

محسوب مىشود و به گفتهی ماركس "دگرگونى آن با همان دقت علوم طبيعى قابل

ماركس از بيان تضاد ،يعنى از شكل تضاد قابل تمايز است .به اين معنى كه انسانها

سرمايهگذاری شود و هر چه تقسيم كار متنوعتر گردد ،به همان اندازه نيز كيفيت

بنابراين اگر طبقهی كارگر از نظر تئوريک فرهيخته و از نظر تشكيﻼتى منسجم باشد،

مىتوان دقيقاً اندازه گرفت .سپس روبنا است كه اشكال ايدئولوژيک مانند :حقوق،

گردد .ما تا اينجا با ماهيت متضاد مواجه هستيم كه البته بنا بر "كليت ديالكتيكى" نزد
تحت تأثير ايدئولوژی است كه از وجود تضاد آگاه مىشوند و به نبرد بر مىخيزند.

بدون ترديد در پراكسيس نبرد طبقاتى موفق مىشود و به نتايج مطلوبى نيز دست مى-

اندازه گيری است ".به اين صورت كه هر چه در مناسبات و در روند توليد بيشتر
محصوﻻت كار بهتر و كميت آنها بيشتر مىشود و پيداست كه اين تغييرات ماهوی را

سياست ،دين ،هنر و فلسفه را در بر مىگيرد .اما ماركس اينجا ديگر نمىگويد كه

يابد .اما اگر عكس اين معادله صدق كند ،يعنى اگر طبقهی كارگر فاقد خودآگاهى

دگرگونى ايدئولوژی را مىتوان با همان دقت علوم طبيعى اندازه گرفت .به بيان ديگر،

نبرد طبقاتى با شكست مواجه مىشوند و در بدترين شرايط ممكنه استقرار فاشيسم را

واقعى" جامعهی طبقاتى نزد وی يک شكل سوسيال داروينيستى به خود مىگيرد و نه

طبقاتى باشد و كارگران موفق به سازماندهى خود نگردند ،بدون ترديد در پراكسيس
تجربه مىكنند.

ما مصداق كشف تئوريک ماركس از مقولهی "كليت ديالكتيكى" را به خوبى در

تجربيات دوران معاصر مىيابيم .به اين صورت كه نظام شاهنشاهى پس از اصﻼحات

ارضى روش توليد سرمايهداری را بر تمامى نقاط كشور مسلط كرد و با اصول "انقﻼب

سفيد" كليت جامعهی سنتى ايران را دگرگون ساخت .همزمان "انقﻼب سفيد" تبديل به

ايدئولوژی دولتى شد و "حزب رستاخيز" تبليغات آنرا تحت عنوان "انقﻼب شاه و
مردم" به عهده گرفت .چندی نگذشت كه اسﻼميان به سركردگى شيخ روحالله خمينى

در برابر دولت صفآرايى كردند و از آنجا شاه ايران با استناد به تاريخ و فرهنگ
اسﻼمى كشور "سايهی خدا بر زمين" )ظلالله فىاﻻرض( محسوب مىشد ،در نتيجه

دولت با پيشنهاد سازمان اطﻼعات )ساواک( حسينهی ارشاد را تأسيس كرد كه از يک
طرف ،در برابر "ارتجاع سياه و سرخ" يک تفسير امروزی از دين اسﻼم را به افكار
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 خﻼف اهداف

ساواک و تحت عنوان "جامعهی بى طبقهی توحيدی" شيعهی علوی را ظاهراً با
"ماركسيسم" به آشتى رساند .از آنجا استبداد شاهنشاهى صدای مخالفان را در نطفه
خفه مىكرد و از آنجا كه در صحنهی سياسى يک اپوزيسيون مدرن ،چپ و انقﻼبى

وجود نداشت ،در نتيجه افكار عمومى به سوی جريانهای اسﻼمى كه بهترين شرايط

مالى ،تشكيﻼتى و مكانى را داشتند ،متمايل شد .به اين ترتيب ،تضاد درونذاتى نيروهای

ماركس نه يک رابطهی مكانيكى ميان ماهيت و شكل برقرار مىسازد ،نه "حركت

روند تاريخ ضرورتاً به سوی يک آيندهی مقدر و مثبت سپری مىگردد .ما با اين شيوه-
ی تفكر مكانيكى و شبه دينى در ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مواجه هستيم كه در

پيگيری از روش شناختشناسى غير ماركسى انگلس متأخر و در پيوند با تاريخ و
فرهنگ اسﻼمى ايران به صورت تودهايسم متكامل شده است .انگاری كه با صنعتى

شدن كشور يک روند ابژكتيو از تاريخ نيز به وجود مىآيد كه به صورت اجتنابناپذير

به سوی يک آيندهی مثبت سپری مىگردد و ضرورتاً به تشكيل سوسياليسم مىانجامد.
ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود با يک چنين تفكرات تقليلگرا ،واهى و مثبتگرا از

روند تاريخ اصوﻻً مخالف بود .در حالى كه وی در دوران تحصيﻼت عالى خود همواره

ديالكتيک تئوری با پراكسيس را مد نظر داشت ،پس از عبور از فلسفهی هگلىهای
جوان به نقش پرولتاريا به صورت سوژهی انقﻼبى پى برد و پس از عبور از انسانشناسى

فويرباخ موضوع تحوﻻت اجتماعى و روند تاريخ را مشروط به نتايج پراكسيس نبرد
طبقاتى كرد.

همانگونه كه ماركس در اين نقل قول مستدل مىسازد ،از يک طرف ،طبقهی حاكم

است كه بنا بر هستى خود ،يعنى برای تحقق منافع مادی و تثبيت حاكميت خود آگاهى

جامعه را به صورت ايدئولوژی )حقوق ،سياست ،دين ،هنر ،فلسفه( به وجود مىآورد.

اين آگاهى در واقعيت بيان ايدهآل ساختار اقتصادی موجود است كه البته در يک بستر
مشترک تاريخى و فرهنگى با نيروهای مولد متكامل مىشود و لذا ماركس اينجا بر اين

نكته تأكيد مىكند كه زيربنا با روبنا مطابقت دارد .منتها با رشد نيروهای مولد تضاد

٣٠

٢٩

دانش و تجربه و پيروی از اسلوب زيبايىشناسى ،يعنى با احساس و سوبژكتيو كار مى-

مولد با مناسبات توليد تحت تأثير بيان اسﻼمى تضاد قرار گرفت و منجر به يک "توافق

فراتر از قدرت بدنى خويش توليد كند ،بلكه همچنين دارای تاريخ فرهنگى است.

بود كه به صورت "دولت در دولت" بهترين شرايط را برای سازماندهى ضد انقﻼب

كند ١و مشخصاً به همين دليل است كه انسان نه تنها بر خﻼف حيوانات قادر است كه

فعال" جهت سرنگونى نظام شاهنشاهى در ايران شد .همزمان ساختار دينى در كشور

بنابراين ما در جامعهی انسانى نه تنها با مازاد توليد مواجه مىشويم ،بلكه انسانها بر

اسﻼميان مهيا مىساخت .به اين ترتيب ،اسﻼميان از درون ،يعنى از هيئتهای مؤتلفه،

اينجا داروينيسم اعتبار خود را از دست مىدهد ،زيرا قوانين طبيعت ناب از قوانين

شاهنشاهى و بدون يک مقاومت قابل مﻼحظهی اجتماعى قدرت سياسى را مصادره

خﻼف حيوانات نظام شهری به وجود مىآورند و به تمدن دست مىيابند .پيداست كه

حوزههای علميه ،مساجد و حسينيهها به جامعه شبيخون زدند و پس از سرنگونى نظام

طبيعى جامعهی انسانى متمايز و متفاوت مىگردند .ماركس از محصول كار انسانى،

كردند .به اين ترتيب ،شيعهی دوازده امامى در شعبهی مكتب اصولى آن تبديل به

سرمايهداری به شرح زير شكل كاﻻئى به خود مىگيرد:

فرهنگى همان نظمى را بر كشور مستقر ساخت كه نيروهای مولد زندگى واقعى خود را

يعنى از فعاليت آگاهانه و احساسى انسانها به عنوان "موضوع" ٢ياد مىكند كه در نظام
«كاﻻ در وهلهی اول يک موضوع بيرونى است ،يک چيز كه از طريق قابليت خود يک

نوع از نيازهای انسانى را راضى مىسازد .طبيعت اين نيازها ،حال برای نمونه از معده و
يا تخيل سرچشمه بگيرند ،تغييری در قضيه نمىدهد .اينجا مسئله همچنين اين نيست
كه قضيه چگونه نياز انسانى را راضى مىسازد ،يا مستقيماً به صورت مواد غذايى ،يعنى

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

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،برای ماركس تعيين كننده نيست كه
محصول كار انسانى ،يعنى كاﻻ يک موضوع مادی )شئ( و يا غير مادی )خدمات ،هنر(

باشد .به بيان ديگر ،كاﻻ به صورت شكل سرمايهداری "موضوع" بايد تنها نيازهای
انسانى را راضى سازد كه البته اين نيازها مىتوانند محصول تخيل انسانها نيز باشند كه

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

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

ايدئولوژی نظام جمهوری اسﻼمى در ايران شد و در تداوم يک بستر مشترک تاريخى و
تحت تأثير آن تجربه كنند .به بيان ديگر ،شرط استقرار يک دولت فقط محدود به
قوای قهريه و خشونت حاكميت نمىشود ،بلكه آن مردمى را نيز در بر مىگيرد كه به

دليل هويت تاريخى و فرهنگى مشترک خود با طبقهی حاكم به اين دولت تن مىدهند

و در برابرش مقاومت نمىكنند .اينجا فقدان مقاومت محصول تأثيرات ايدئولوژيک
محسوب مىشود ،زيرا مردم در توهم خود ،دولت را از آن خود مىدانند.

با وجودی كه ما اينجا فقط به صورت اجمالى با مصداق كشفيات تئوريک ماركس در
ارتباط با "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى در ايران آشنا مىشويم ،اما شناخت "كليت

ديالكتيكى" به ما اين امكان را مىدهد كه از نقد پراكسيس امت اسﻼمى عزيمت كنيم

و يک فلسفهی عملى امروزی را جهت شركت در نبرد طبقاتى متكامل سازيم .ماركس
زمانى به شناختشناسى خود عمق داد و به هستى ماترياليستى انسان پى برد كه از

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

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

حيوانات متحقق مىگردد .البته حيوان هم آشيانه مىسازد ،انبارداری ،شكار و صيادی
مىكند ،ليكن تفاوت كار انسان با حيوان در اينجا است كه انسان با آگاهى ،استفاده از
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische … ebd., S. ٥١٦f., und
Vgl. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik … ebd., S. ١٨٥f.

٣٢

٣١

«هم اينكه وی از طريق اين حركت ]كار[ بر طبيعت خارج از خويش تأثير مىگذارد و

ماركس مسئلهی حق را در نظر نداشته و به غير از محصوﻻت مادی كار انسانى

آنرا تغيير مىدهد ،وی همزمان طبيعت خويش را نيز تغيير مىدهد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
ماركس به مضمون يک كليت دست مىيابد كه هم مادی و هم با آگاهى همراه است،

محصوﻻت خدماتى ،هنری ،فرهنگى و علمى "كار موضوعيتيافته" را بى ارزش مى-

شمرده است.

ماركس "موضوع" را در دو وجه متفاوت متمايز مىكند؛ اول ،مواد مادی و دوم ،كار

هم از تضاد و هم از آگاهى از تضاد گزارش مىدهد و در نتيجه هم ابژكتيو و هم

شكلدهنده است .به اين ترتيب ،وی از طريق شكل تمامى آثار غير مادی ،يعنى

آگاهى و احساس متحقق مىگردد ،بلكه اين روند همواره با جهش در آگاهى و شناخت-

ﻻزم و ملزوم روند توليد هستند ،در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود ادغام

مولد ارتقا و به دانش نوين دست مىيابند و تداوم مناسبات موجود توليد را همواره به

ماهيت )زيربنا( تمامى اشكال هنری ،فرهنگى و همچنين تأثيرات دينى ،فلسفى ،سياسى،

سوبژكتيو است .به بيان ديگر ،تبادل مادی انسان با طبيعت از طريق كار نه تنها با
شناسى نوين انسانها نيز همراه است .به اين معنى كه انسانها در روند تكامل نيروهای

صورت زوال جامعه مىفهمند و با آگاهى كه البته از هستى مادی آنها و از تكامل

زيربنای جامعه رشد كرده است به شرح زير به سوی دگرگونى اوضاع موجود عزيمت
مىكنند:

«با تكامل ثروت و لذا همچنين توانهای نوين و مناسبات گسترشيافتهی افراد ،آن

شرايط اقتصادی منحل مىشوند كه كانون اجتماعى بر آنها مبتنى است ،مناسبات
سياسى بخشهای متفاوت از كانون اجتماعى كه با آن متناسب هستند ،دين كه از منظر

ايدهآليستى آن كانون اجتماعى مشاهده مىشده و همچنين مناسبات موجود هر دو با
طبيعت] ،يعنى[ تمامى نيروهای مولد ،خصلت ،مشاهده و غيره افراد منحل مىگردد.

تكامل علم به تنهايى ـ يعنى شكل مستحكم ثروت] ،يعنى[ هم توليد و هم توليدكنندگان

آن ـ كافى بود كه اين كانون اجتماعى را منحل كند .تكامل علم ،اين ثروت ايدهآل و

همزمان واقعى تنها يک وجه و يک شكل است كه در آن تكامل نيروهای مولد انسانى
به صورت ثروت به نظر مىآيد .از منظر ايدهآل انحﻼل يک شكل معين از آگاهى كافى

است كه يک دوران را به قتل برساند .اما در واقعيت حدود آگاهى با يک درجهی

تأثيرات ذوقى ،احساسى ،تجربى و علمى انسان را كه از آگاهى سرچشمه مىگيرند و
مىكند .مسئلهی تحقيقاتى ماركس درک همان "كليت ديالكتيكى" است كه به غير از

يعنى ايدئولوژيک )روبنا( را كه آگاهى اجتماعى را پديد مىآورند ،در بر مىگيرد .از اين
منظر ،نه تنها ارتباط واقعى و ديالكتيكى ماهيت با شكل عريان مىگردد ،بلكه توان كار
شكلدهنده جهت دگرگونى ماهيت در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس ادغام مىشود.

بنابراين نزد ماركس جهان واقعى محصول فعاليت آگاهانهی انسانها محسوب مىشود

كه وی آنرا "جهان موضوعيتيافته" ،يعنى سوبژكتيو مىشمارد .به همين منوال وی از
مفهوم "كار موضوعيتيافته" استفاده مىكند كه بر ابعاد تاريخى ،فرهنگى و اخﻼقى كار
شكلدهنده تأكيد كند ١.پيداست كه ما اينجا با "انسان موضوعيتيافته" نيز مواجه

هستيم ،زيرا انسان از طريق كار شكلدهنده نه تنها مواد مادی را دگرگون مىسازد و

يک موضوع را به جامعه ارائه مىدهد ،بلكه خودش نيز تحت تأثير محصول كار خود

موضوعيت مىيابد .به همين منوال ،طبيعت به صورت محصول فعاليت آگاهانهی انسان
از طبيعت ناجور ،ناهنجار و درخود تبديل به طبيعت برای ما مىشود كه ماركس آنرا

"طبيعت موضوعيتيافته" مىنامد .بنابراين نزد ماركس انسان به عنوان "موجود فعال"
از يک سو ،خالق و مخلوق نيروی كار خود و جهان واقعى محسوب مىشود و از سوی

ديگر ،از طريق "كار موضوعيتيافته" تبادل مادی با "طبيعت موضوعيتيافته" را برقرار
و بقای طبيعى خود را تضمين مىسازد .ما اينجا با يک "حركت واقعى" در جامعهی
طبقاتى مواجه هستيم كه به شرح زير هم ابژكتيو و هم سوبژكتيو است:

١

Ebd., S. ١٩٢, ٤٧, und
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff … ebd., S. ٦٨

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ١٨٥

١

٣٤

٣٣

حاكم دين را تفسير و اشكال متنوع فلسفى را جايگزين تصورات دينى مىكنند .به اين

معين از تكامل نيروهای مولد مادی و لذا با ثروت متناسب است .البته تكامل نه تنها بر

ترتيب ،انواع هويتهای جنسيتى ،شوينيستى ،دينى و پسامدرنيستى به وجود مىآيند و
طبقهی حاكم برای آن كسانى كه به اين اشكال نوين ايدئولوژيک تن مىدهند ،حقوق

ويژه نيز در نظر مىگيرد .ماركس مشخصاً همين نقش ايدئولوژی را كه مبتنى بر منافع

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

سازد:

«]كه[ آگاهى ) (...هيچگاه نمىتواند چيز ديگری به غير از هستى آگاه باشد )»(...

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس با استناد به يک "كليت
ديالكتيكى" از اسرار يک "حركت واقعى" پرده بر مىدارد و توضيح مىدهد كه چرا با
وجودی كه نيروهای مولد در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقهی حاكم در
جامعه ادغام و اجتماعى مىشوند ،از منظر دين به كانون اجتماعى مىنگرند و مناسبات

١

سياسى آنرا مىپذيرند ،اما به دليل تكامل علم و توانهای نوين جامعه روش مشاهدهی

بنابراين هم توسعهی نيروهای مولد و هم تكامل انواع ايدئولوژی منجر به انشعاب
نيروهای مولد در برابر طبقهی حاكم مىشوند و مانعى را در برابر خودآگاهى طبقاتى
كارگران و پراكسيس نبرد طبقاتى مىسازند .اينجا به درستى روشن مىشود كه چرا
ماركس از مفهوم "تفرقهی خودكردهی پرولتاريا" استفاده مىكند و چرا در رابطه با

دگرگونى ايدئولوژی )روبنا( مانند دگرگونى زيربنا نمىگويد كه با "همان دقت علوم

طبيعى قابل اندازهگيری است".

ما مصداق مقولهی "كليت ديالكتيكى" نزد ماركس را در تجربيات معاصر خودمان نيز

مشاهده مىكنيم .به اين صورت كه بنا بر قانون اساسى جمهوری اسﻼمى ايران ،دولت
موظف به تشكيل امت اسﻼمى است كه سرچشمهی قانونى آن به شريعت منسوب

مىشود .به اين ترتيب ،اسﻼميان با استناد به قرآن و منابع ديگر تشيع يک قانون كار را

مدون كردند كه شكل كاﻻئى نيروی كار را به صورت اجارهی مالكيت توجيه كنند .از

اين منظر كارگر مزدی "اجير" ناميده مىشود كه مانند يک حيوان باركش جسم خود را
در يک زمان مشخص به كارفرما اجاره مىدهد .اينجا كارگر مزدی نه حقى مانند حق

اعتصاب و درمان و نه مزايايى مانند حقوق بازنشستگى دارد .از آن پس كه مضمون
قانون كار اسﻼمى عمومى شد ،كارگران بﻼفاصله در برابر نظام صفآرايى كردند و
منجر به يک نزاع سياسى در "حزب جمهوری اسﻼمى" شدند .به اين ترتيب ،دو جناح
متفاوت بر سر تفسير مناسب شريعت به وجود آمد .جناح اول هواداران فقه سنتى

بودند كه از طريق رئيس جمهور وقت ،حجتهاﻻسﻼم خامنهای و اعضای شورای نگهبان
ٍEbd., S. ٢٦

زيربنای قديمى ،بلكه بر تكامل خود همين زيربنا رخ داد».

١

١

دينى و خصلت آنها نيز دگرگون مىگردد و پيداست كه همواره در كشمكش با
ايدئولوژی طبقهی حاكم جهت گسست و گذار از شرايط اوضاع موجود قرار مىگيرند.

نتيجهی تضاد پراكسيس نبرد طبقاتى است كه نتايج آن روند تاريخ را پديد مىآورد.

به بيان ديگر ،ما نزد ماركس اصوﻻً با دترمينيسم و مثبتگرايى مواجه نمىشويم ،زيرا
ديالكتيک زيربنا با روبنا به معنى نفى آگاهانهی روبنا و آگاهى محصول كشمكش

تئوريک و نتايج آن باز است.

٢

به اين صورت كه تحت تأثير نبرد طبقاتى طبقهی حاكم قادر است كه از يک طرف،
سياست توسعهی اقتصادی را متحقق و نيروهای مولد را متكامل كند .به اين ترتيب ،آن

زنجيرهايى كه به صورت مناسبات كلى از بطن شيوهی توليد رشد كرده و مانع تكامل

نيروهای مولد مىشوند ،گسسته و يک دوران نوين از توسعهی زيربنا آغاز مىگردد .ما
برای نمونه اين تجربيات تاريخى را در دوران رياست جمهوری روزولت در آمريكا و
در نتايج "توافق جديد" مشاهده كرديم .البته طبقهی حاكم از طرف ديگر نيز قادر است
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 استقﻼل

نيروهای مولد و پراكسيس نبرد طبقاتى بسازد .به اين معنى كه نظريهپردازان طبقهی
١

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ١٨٥٧
– ١٨٥٨, ٢. 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.

٣٦

٣٥

تﻼقى مىكند .ما اينجا با ماهيت يک "حركت واقعى" مواجه مىشويم كه به نظر

نمايندگى مىشد و ارگان تئوريک آن روزنامهی رسالت به سردبيری آيتالله آذری

ماركس ذاتاً انتقادی و انقﻼبى است و بنابراين از كشمكش ايدئولوژيک و گسست و

قمى بود .جناح دوم هواداران فقه پويا بودند كه از طريق وزرای كابينهی مير حسين

ماترياليستى كشمكش تئوريک ميان جناح اصﻼحطلب با اصولگرا نيز هويدا مىگردد

هر دو جناح در سركوب مردم ايران توافق كامل و به جمهوری اسﻼمى التزام عملى

را بى معنى و مانعى در برابر انقﻼب اجتماعى بسازند.

پيداست كه اينجا اصوﻻً مسئلهی مديريت تضادهای درونذاتى جامعهی سرمايهداری

گذار نيروهای مولد از اوضاع موجود گزارش مىدهد .از اين منظر ،سرچشمهی
كه چگونه و با چه روشى از اين "حركت واقعى" ممانعت كنند ،انتقاد به نظام و نقد دين

به بيان ديگر ،ماركس از طريق مفهوم "كليت ديالكتيكى" دين ،فلسفه و ايدئولوژی
طبقهی حاكم را به صورت حوزهی پراكسيس نبرد طبقاتى معين مىكند و همانگونه
كه وی به درستى مىگويد ،در اشكال ايدئولوژيک است كه "انسانها از طريق آنها از

نزاع آگاه مىشوند و به نبرد بر مىخيزند .".بنابراين تفسير گشادتر از شريعت نه برای

پويايى فقه ،بلكه فقط برای اين است كه نيروهای مولد از ماهيت متضاد طبقات
اجتماعى در نظام سرمايهداری موجود آگاه نشوند و انسانها در برابر اسﻼم و جمهوری

اسﻼمى صفآرايى نكنند .پيداست كه از اين منظر ،ضرورت نقد دين به درستى روشن
مىگردد ،زيرا تنها در نبرد ايدئولوژيک با طبقهی حاكم پيرامون آگاهى از تضاد و پس

از سلطهی تئوريک بر افكار عمومى است كه طبقهی كارگر به خودآگاهى مىرسد ،به

پراكسيس نبرد طبقاتى روی مىآورد و از قدرت بالقوه تبديل به قدرت بالفعل مىشود.
بنابراين راه حل شكست اسﻼميان نقد درونذاتى و نفىكننده از "كليت ديالكتيكى" و

مناسبات واقعى اجتماعى ،يعنى نقد پراكسيس موجود است كه يک تئوری انتقادی و

عملگرا را جهت تعميم يک پراكسيس آگاه و انقﻼبى پديد مىآورد .نقد درونذاتى و

نفىكننده از زيربنا به معنى نقد شيوهی توليد و شيوهی توزيع ثروت اجتماعى در نظام
جمهوری اسﻼمى است .به اين ترتيب ،نقد از يک سو ،بر مناسبات كلى توليد نظام

سرمايهداری در كشور وارد مىآيد كه در روند توليد ،كار ازخودبيگانه را بر كارگران

موسوی نمايندگى مىشد و ارگان تئوريک آن روزنامهی اطﻼعات بود .با وجودی كه

داشتند ،اما تداوم نظام را در تفسير تنگتر و يا گشادتر از شريعت جستجو مىكردند.
در ايران مد نظر بود ،زيرا به غير از قانون كار ،قوانين جزايى ـ مدنى ،سياست توسعهی

اقتصادی و اصﻼحات ارضى نيز همواره تبديل به مناقشهی سياسى بر سر تفسير

مناسب شريعت اسﻼمى مىشدند .اين نزاع سياسى سرانجام سر از حوزههای علميه در

آورد و تبديل به مجادلهی نظريهپردازان فقه پويا با هواداران فقه سنتى شد كه تا هم
اكنون بنياد كشمكشهای ايدئولوژيک جناح اصﻼحطلب با اصولگرا را مىسازد .تمامى

كسانى كه خود را "روشنفكر دينى" مىنامند و از جمله محمد مجتهد شبستری و

عبدالكريم سروش از درون همين مناقشات دينى بر سر حدود تفسير شريعت بيرون
آمدند .به بيان ديگر ،هدف اصلى نظريهپردازان فقه پويا جهت ارائهی يک تفسير

گشادتر از شريعت فقط اين است كه با قوانين مناسبتری تضادهای درونذاتى نظام

سرمايهداری را مديريت و كشور را اداره كنند و طبقهی كارگر را در برابر نظام
جمهوری اسﻼمى به انفعال بكشند .به نظر مىرسد كه افكار عمومى ايرانيان از توهم به

اصﻼحات در كشور رها گشته است كه ما مضمون آنرا از شعار "اصﻼحطلب ،اصول-

گرا ،ديگه تمومه ماجرا" مىشناسيم.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،مفهوم "كليت ديالكتيكى" نزد ماركس ما
را با آناتومى "حركت واقعى" در جامعهی طبقاتى ايران نيز آشنا مىسازد .وی در
ارتباط با ديالكتيک زيربنا با روبنا به درستى بر اين نكته تأكيد مىكند كه ماهيت با

مزدی تحميل و محيط زيست را تخريب مىكند و مسبب بتانگاری كاﻻ و پول مى-

شكل در ارتباط مىماند ،در حالى كه شكل نيز مربوط به واقعيت مىشود ،زيرا اوضاع

مكار و كريه حاكمان بازاری و روحانى را به عنوان عوامل سيهروزی طبقهی كارگر

گذارد كه اين هستى اجتماعى است كه آگاهى را مىسازد و از آنجا كه تضاد در نظام

شود .همزمان نقد از سوی ديگر ،به شيوهی توزيع ثروت اجتماعى راه مىيابد و چهرهی
عريان مىسازد .ما تا اينجا با نقد ماترياليستى از استثمار نيروی كار ،يعنى تضاد ابژكتيو

مواجه هستيم كه زيربنای "جهان موضوعيتيافته" در ايران محسوب مىشود .سپس

واقعى موجود را توجيه مىكند و پديد مىآورد .وی همزمان بر اين نكته انگشت مى-
سرمايهداری درونذاتى است ،در نتيجه پيداست كه آگاهى نيروهای مولد نيز از هستى

مادی آنها رشد و با آگاهى طبقهی حاكم كه بيان ايدهآل مناسبات موجود توليد است،

٣٨

٣٧

اوضاع و فعاليت انسانى يا خود دگرگون سازی صرفاً مىتواند به صورت پراكسيس
١
انقﻼبى درک و منطقى فهميده شود».

نقد درونذاتى و نفىكننده از روبنا ،يعنى نقد دين ،فلسفه ،حقوق ،اخﻼق ،سياست،

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما نزد ماركس بر خﻼف جريانها
ماركسيست ـ لنينيست با يک تفكر صرف ماترياليستى مواجه نيستيم .موضوع نقد وی

اينجا تقليلگرايى و تفكرات غير ديالكتيكى ماترياليستهای اين دوران و از جمله
فويرباخ است كه تمامى تحوﻻت و دگرديسىهای اجتماعى را مستقيماً به زيربنای
اقتصادی نسبت مىدهند و از اين رو ،قادر به درک نقش يک تئوری انتقادی و عملگرا

كه منجر به تعميم يک پراكسيس آگاه و انقﻼبى مىشود و زيربنای اقتصادی را

دگرگون مىسازد ،نمىشوند .از منظر تقليلگرايى و تفكرات ماترياليستى غير ديالكتيكى،
يعنى از منظر جريانهای ماركسيست لنينيست تنها اين شيوهی متضاد توليد و تعدد

خﻼصه اشكال ايدئولوژيک جمهوری اسﻼمى است ،زيرا انسانها از طريق آنها از تضاد
آگاه مىشوند و به نبرد بر مىخيزند .به بيان ديگر ،موضوع نقد اينجا كشمكش

تئوريک پيرامون آگاهى و بيان سوبژكتيو تضاد است كه البته منحصر به جمهوری

اسﻼمى نمىشود و مابقى اشكال ايدئولوژيک را نيز كه موجوديت جامعهی طبقاتى ،حق
مالكيت خصوصى ،بردگى كار مزدی و ضرورت اعتبار قانون ارزش را توجيه مىكنند.

در بر مىگيرد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نه نمونهبرداری از تجربيات انقﻼبهای
ديگر دری را به سوی پراكسيس نبرد طبقاتى در ايران مىگشايد و نه يک نقد صرف

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

كارگران مزدی هستند كه همه چيز و از جمله روند به اصطﻼح اجتنابناپذير و ابژكتيو

كند .به اين عبارت كه برنامهی فعاليت سياسى خود را از جای ديگری وام بگيريم و يا

نفىكنندهی آگاهى تئوريک و ايدئولوژی طبقهی حاكم بورژوايى هم در شكل فلسفهی

ايران تأكيد كنيم .به بيان ديگر ،تا زمانى كه كارگران تحت سلطهی اسﻼم و افكار

تاريخ را به سوی سوسياليسم معين مىكنند ،در حالى كه برای ماركس نقد درونذاتى و
حقوقى كه نمايندهی برجستهی آن هگل است و هم در شكل اقتصاد سياسى آن كه از

طريق اقتصاددانان ملى مانند اسميت و ريكاردو توجيه مىشود ،اجزا غير قابل صرف
نظر پراكسيس انقﻼبى محسوب مىشوند.

اينكه با رجوع به اسناد و ارقام بر كميت طبقهی كارگر و ماهيت نظام سرمايهداری در
طبقهی حاكم كشور قرار دارند ،در بهترين وضعيت ممكنه نمايندگان سياسى آنها
اصﻼحطلبان حكومتى ،نمايندگان تئوريک آنها "روشنفكران دينى" و نمايندهی صنفى

آنها خانهی كارگر اسﻼمى است.

بر خﻼف بسياری از تفسيرهای فلسفى كه ميان "ماركس جوان" و "ماركس پخته" تميز

بنابراين تنها از طريق نقد درونذاتى و نفىكننده از اوضاع موجود ،يعنى "كليت

پايان عمر خود دگرگونى انقﻼبى نظام سرمايهداری را هم از نظر تئوريک و هم در

تئوری انتقادی و عملگرا است كه طبقهی كارگر به خودآگاهى مىرسد و تبديل به

در كتاب "سرمايه" مىيابيم كه موضوع تحقيق آن نقد درونذاتى و نفىكننده از "كليت

پراكسيس نبرد طبقاتى به سوی يک فعاليت آگاه و انقﻼب اجتماعى سمت مىگيرد و

مىدهند و فعاليت انقﻼبى ماركس را محدود به دوران جوانى وی مىكنند ٢،ليكن وی تا

پراكسيس سياسى دنبال مىكرد .ما مصداق اين موضوع را در اٍثر متأخر ماركس ،يعنى

ديالكتيكى" است كه چشمانداز تشكيل اوضاع مطلوب پديد مىآيد و تنها در پرتو يک

سوژی انقﻼبى مىشود .از اين پس ما با يک قدرت بالفعل مواجه هستيم كه از

ديالكتيكى" جامعهی بورژوايى است كه روش شناختشناسى و انگيزهی سياسى وی را

نافى نظام سرمايهداری مىشود .ماركس در اين ارتباط از مفهوم پراكسيس انقﻼبى

١

«آموزش ماترياليستى دربارهی تغيير اوضاع و تربيت فراموش مىكند كه اوضاع بايد از

Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦
 ٢برای نمونه مىتوان در جوار آدورنو و هوركهايمر از يكى ديگر از فيلسوفان سرشناس آموزشگاه فرانكفورت،
يورگن هابرماس ياد كرد كه ميان "ماركس فلسفى" و "ماركس اقتصادی" تميز مىدهد .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد
) :(٢٠١٨دولت ،مدرنيته و هويت ـ نقدی بر "تئوری كنش ارتباطى" ،اثر يورگن هابرماس ،در آرمان و انديشه ،جلد
سيزدهم ،صفحهی  ١٩١ادامه ،برلين

سخن مىگويد كه ما مضمون آنرا در تز سوم فويرباخ وی به شرح زير مىيابيم:

طريق انسانها دگرگون و خود آموزگار بايد تربيت شود .بنابراين اين آموزش به اجبار
جامعه را در دو بخش مىسنجد كه يكى از آن دو برتری دارد .انطباق دگرگون سازی

٤٠

٣٩

مالكيت انفرادی كارگران را به صورت كار اضافى پرداخت نشده مصادره مىكند .به

به درستى عريان مىسازد .وی  ٢٥سال از دوران زندگى خود را به بررسى آثار

اين ترتيب ،ماركس نه تنها پرده از استثمار نيروی كار و ماهيت نظام سرمايهداری بر
مىدارد ،بلكه اشكال ظاهری جامعهی بورژوايى را نيز افشا مىسازد.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،بر خﻼف تصور جريانهای ماركسيست ـ

لنينيست ،نقد اقتصاد سياسى ماركس فقط محدود به نقد استثمار نيروی كار و تئوری-

های بحران اقتصادی نمىشود و آن اشكال ايدئولوژيک را نيز در بر مىگيرد كه حق
مالكيت خصوصى ،اعتبار قانون ارزش و واقعيت بردگى كار مزدی را توجيه مىكنند.

دليل تقليلگرايى جريانهای ماركسيست ـ لنينيست اهداف سياسى آنها است ،زيرا
خودشان نيز در پى تشكيل نظام سرمايهداری در شكل دولتى آن هستند كه البته

بردگى كار مزدی و اعتبار قانون ارزش ﻻزم و ملزوم آن محسوب مىشوند .توجيه
تشكيل يک چنين نظامى به عهدهی ضرورت مبارزهی ضد امپرياليستى است كه مانند
دوران استالين يک نظم پادگانى را بر روند توليد مستقر و بر طبقهی كارگر تحميل مى-

اقتصادی ،سياسى و تاريخى اختصاص داد كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را

به كمال برساند و با استناد به يک نقد ماترياليستى از تضادهای درونذاتى و ابژكتيو

نظام سرمايهداری عزيمت كند و راه را به سوی نقد ايدئولوژی جامعهی بورژوايى و
تكامل يک تئوری انتقادی و عملگرا هموار سازد .به بيان ديگر ،ماركس با تدوين كتاب

"سرمايه" در كشمكش تئوريک پيرامون بيان سوبژكتيو تضاد شركت و به صورت
جانبدار در پراكسيس نبرد طبقاتى دخل و تصرف مىكند .ماركس اينجا جانب

پرولتاريا را مىگيرد ،زيرا طبقهی كارگر از طريق سرمايهدار به عنوان سرمايهی
شخصيتيافته به سيهروزی كشيده شده و چارهی ديگری را به غير از خودآگاهى و

پراكسيس انقﻼبى جهت فراروی مثبت از نظام سرمايهداری و استقرار سوسياليسم
ندارد .به بيان ديگر ،ماركس از طريق تدوين كتاب "سرمايه" به پراكسيس آگاه و
انقﻼبى پرولتاريا دامن مىزند.

كند .البته ماركس در "سرمايه" نقش مخرب ماشينآﻻت در روند توليد سرمايهداری

به اين عبارت كه ماركس در "سرمايه" نقش كار انسانى را به صورت يک اصل

عنوان "هيوﻻ" ياد مىكند كه بر انسانها فرمانروايى كرده و آنها را به يوغ بردگى مى-

سازد .وی همچنين از يک طرف ،در "نقد برنامه گوتا" تأكيد مىكند كه كار به تنهايى

نيز آشكار مىسازد .وی با استناد به تجربيات كارگران در انگلستان از ماشينآﻻت به
كشند .وی همزمان برنامهی سرمايهداران را استبداد محض مىخواند ،زيرا كارگران

مزدی را در پذيرش تقسيم كار منظبط كرده و آنها را به سلطهی ماشينآﻻت مى-
كشند .نتيجهی فعاليت آگاه سرمايهدار به صورت سرمايهی شخصيتيافته خﻼء فكری

و خشكى روحى برای كارگران است كه آنها را مجبور به تحمل يک طبيعت غير

جهانشمول و ابدی جهت تبادل مادی انسان با طبيعت و توليد ثروت اجتماعى افشا مى-

سرچشمهی ثروت اجتماعى نيست ،زيرا طبيعت نيز سرچشمهی ارزش مصرف
١

محسوب مىشود و از طرف ديگر ،در "سرمايه" مىگويد كه سرمايهداری زمينهی

نابودی خود را نيز مهيا مىسازد ،زيرا سرچشمهی ارزش ،يعنى نيروی كار )انسان( و
٢

زمين )طبيعت( را منهدم مىكند .در حالى كه حق مالكيت خصوصى ،قانون ارزش و

انسانى مىكند .از آنجا كه بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى روحيهی

بردگى كار مزدی اشكال به خصوص تاريخى از جامعهی بورژوايى و نظام مدرن

موضوع تأكيد مىكند كه توان تكامل و شكوفايى طبيعى آنها گنديده نشده است ٢.وی

متناسب با طبيعت انسان توجيه مىشوند .انگاری كه اينجا انسانها كامﻼً آزاد و برابر

كارگران از هستى اجتماعى آنها رشد مىكند ،در نتيجه ماركس همزمان بر اين
حتا وقتى كه از سيهروزی پرولتاريا و از نقض انگيزههای ضروری زندگى كارگران

سرمايهداری هستند ،اما موجوديت آنها به صورت خردمند ،ابدی ،جهانشمول و
هستند و از طريق بستن قرارداد روابط اجتماعى خود را برقرار و امرار معاش خود را
تضمين مىكنند ،در حالى كه سرمايهدار در روند توليد ،يعنى از طريق كار مزدی

١

Vgl. ebd., S. ١٠٩f., und
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Theorien über den Mehrwert, in: MEW, Bd. ٢٦ / ٣, Berlin (ost),
S. ٣٦٩f.
٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ٤٢١

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.

٤٢

٤١

برابرها با هم مبادله مىشوند در نظر مىگيرند .ما اينجا با ظواهر يک نظام طبقاتى

مزدی در نظام سرمايهداری سخن مىگويد ،همزمان بر اين نكته نيز تأكيد مىكند كه

مواجه هستيم كه از آزادی ،برابری ،انصاف و حق مالكيت سخن مىراند و ماركس هم

بر اين نكته صحه مىگذارد كه آنجا "تحقق نهايى حقوق واقعى انسانى" ممكن مى-
گردد ١.ليكن ماركس همزمان بر اين نكته تأكيد مىكند كه اقتصادانان عامى ميان
ماهيت با شكل تميز نمىدهند و در نتيجه كارشان فقط شبيهسازی است .وی روش
شبيهسازی را غير علمى مىداند و بر اين نيز تأكيد مىكند كه اگر ماهيت و شكل

چيزها يكسان باشند ،اصوﻻً نيازی به علم نيست ٢.پيداست كه يک چنين نقدی گريبان

تمام كسانى را نيز مىگيرد كه از نقد درونذاتى "كليت ديالكتيكى" ،يعنى از نقد تاريخ و
فرهنگ ابژهی تحليل خود ،يعنى ايران طفره مىروند و جهت مصداق نظريهی خود از

روش شناختشناسى تطبيقى استفاده مىكنند كه محصول آن شبيهسازی است .به اين

صورت كه يا قوای قهريه و خشونت بى امان نظام جمهوری اسﻼمى را در نظر مى-

گيرند و آن را با نظام فاشيستى هيتلری همسان مىسازند و يا اينكه با استناد به

نمايشهای انتخاباتى در ايران موضوع جامعهی مدنى و هژمونى را به پيش مىكشند و

به ناظر اين نظريه را القا مىكنند كه انگاری ما با يک نظام مدرن و اينجهانى در كشور
مواجه هستيم .همچنين پيداست كه اينجا نقد ماركس برای تمامى جريانهای
ماركسيست ـ لنينيست نيز دچار درد سر مىگردد كه بدون در نظر داشتن تاريخ

فرهنگى روسيه و با استناد به اسطورهی انقﻼب اكتبر برای فعاليت سياسى در ايران

نمونهبرداری مىكنند .از آنجا كه مقايسهی تطبيقى ميان ماهيت و شكل تميز نمىدهد،

در نتيجه به يک مفهوم درونذاتى از "كليتديالكتيكى" دست نمىيابد و پيداست كه
منجر به بيماری شناختشناسى مىشود .بنابراين تمامى اين سه جريان كه اسير روش

شناختشناسى تطبيقى هستند ،از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس
منسوب به دستهی عوام مىشوند .ماركس آنها را متهم به توليد جنجال مىكند و آن-

ماهيت و ارزشهای انسانى آنها همواره پا بر جا هستند و به كلى زايع نشدهاند.

١

نتيجه سلطهی ماشينآﻻت بر كارگران مزدی نشانهی تضاد در حوزهی توليد و
محصول آن بروز نبرد طبقاتى است كه جهت محدود كردن مدت روزانهی كار و

افزايش كار مزد به وقوع مىپيوندد .ليكن سرمايهدار جهت مقابله با نبرد طبقاتى به

فنآوری جديد روی مىآورد كه در زمان كوتاهتر به همان اندازهی گذشته و يا اينكه

به مراتب بيشتر از گذشته توليد كنند .نتيجهی يک چنين واكنشى به نبرد طبقاتى توليد
ارزش اضافى نسبى است كه البته منجر به افزايش شدت كار نيز مىشود .به اين

صورت كه كارگران مجبور هستند با سرعت بيشتری در روند توليد سهيم شوند .در

اين ارتباط ماركس از فنآوری به عنوان تسليحات جنگى سرمايهداران ياد مىكند كه
در برابر كارگران مزدی به كار گرفته مىشوند .وی كارگران را "مناسبات مادی حى و
حاضر توليد" برای سرمايه مىخواند و بر اين نكته انگشت مىگذارد كه در روند توليد

سرمايهداری كار مرده )ماشينآﻻت( به صورت محصول فعاليت كارگران مزدی بر كار
زنده )نيروی كار( ،يعنى بر خود آنها فرمانروايى مىكند .منتها نقد اقتصاد سياسى

ماركس فقط محدود به نقد تضاد ابژكتيو در حوزهی توليد و در حوزهی توزيع نظام

سرمايهداری نمىشود و بﻼفاصله به نقد ايدئولوژی بورژوازی نيز بسط مىيابد .به اين
معنى كه ماركس اينجا مشخصاً به سوی دگرگونى بيان سوبژكتيو تضاد سمت مىگيرد.

به اين ترتيب ،ماركس در "سرمايه" اقتصاددانان را در دو دستهی متفاوت متمايز مى-
كند .وی دستهی اول را اقتصاددانان عامى مىخواند كه از جمله باستيت ،كری ،رمسى،
مالتوس ،جونز ،شوبرليتز و سنيور را در بر مىگيرد ٢.ماركس اين دسته را به اين دليل

اقتصاددانان عامى مىنامد ،زيرا آنها فقط دوران ساده در بازار ،يعنى همانجا كه
١

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

Vgl. ebd., S. ٧٩٠f.
 ٢ماركس همچنين خطاهايى را در نظريات اسميت مىيابد كه آنها را به عوام نسبت مىدهد.
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in:
MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٢٥, und
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٤٣

٤٤

نقد ماركس از ايدهآلهای جامعهی بورژوايى نيز است .وی در نقد اين اشكال از

مفاهيمى مانند اسرار ،تظاهر و تخيل استفاده مىكند كه البته نزد ماركس مقولههای

معتبر جامعهی بورژوايى به شمار مىروند .به اين صورت كه اين مقولهها منطق جامعه-
ی بورژوايى را مىسازند و انسانها تحت تأثير آنها كار و زندگى مىكنند و به

خودفريبى كشيده و در جامعهی طبقاتى ادغام مىشوند .به بيان ديگر ،اشكال ظاهری

جامعهی بورژوايى يک منطق به خصوص را پديد مىآورند و كارگران مزدی هستى
مادی خود را تحت تأثير آنها تجربه مىكنند .بنابراين اتفاقى نيست كه ماركس اينجا

از "اشكال ابژكتيو تفكر" سخن مىراند ١.از آنجا كه اين اشكال ظاهری با ماهيت توليد

مدرن سرمايهداری در تضاد هستند ،در نتيجه فقط مختص به جامعهی بورژوايى مى-
شوند كه ماركس به شرح زير از موجوديت تاريخى آن پرده بر مىدارد:

«اما در واقع اگر شكل كوتهبين بورژوايى بركنار شود ،ثروت چه چيزی ديگری به غير

از نيازهايى مانند :توانها ،لذتها ،نيروهای مولد و غيرهی افراد است كه در شكل
جهانشمول توليد و مبادله مىشوند؟ تكامل كلى حاكميت انسانى بر قوای طبيعى،

]يعنى[ هم بر طبيعت اصطﻼحى و هم بر طبيعت خود؟ شكوفايى مطلق استعداد خﻼق

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

به هدف بشخصه نمىشود؟ آنجا كه خود را در تعيين خويش بازتوليد نمىكند ،بلكه
كليت خود را مىسازد .نمىخواهد نزد آن چيزی كه شده است ،بماند ،بلكه در روند

]يک[ حركت مطلق از شدن است».

٢

همانگونه كه خوانندهی تا كنون دنبال كرده است ،ما در "سرمايه" با روش نقد درون-

ذاتى و نفىكننده از "كليت ديالكتيكى" مواجه هستيم كه از كشمكش ماهيت با شكل و

نفى آگاهانه گزارش مىدهد .به اين صورت كه ماركس از يک سو ،با استناد به نقد

تضاد ابژكتيو )زيربنا( به سوی نقد ايدئولوژی )روبنا( عزيمت مىكند و از سوی ديگر،
١

Vgl., ebd., S. ٩٠
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

ها را هوچى مىنامد .نزد وی همسانسازی )آكوموداتسيون( مقولهها محصول فطرت

پست و رذالت شخصى است.

١

دسته دوم را ماركس اقتصاددانان ملى مىخواند و از جمله اسميت و ريكاردو را
منسوب به آن مىكند .انتقاد ماركس به آنها از اين زاويه وارد مىآيد كه اقتصاد ملى

تا حدودی به نقش كار در توليد ثروت اجتماعى پى برده است ،اما با اين وجود جامعهی

بورژوايى را به صورت خردمند و ابدی جلوه مىدهد كه البته با واقعيت موجود در
تناقض است .به بيان ديگر ،اقتصاد ملى قوانين كار ازخودبيگانه و شئوارگى جامعهی

بورژوايى را متكامل كرده است كه ما نقد آنرا به شرح زير در كتاب "سرمايه"
ماركس مىيابيم:

«البته اقتصاد سياسى تا كنون ،اگر هم به صورت ناقص ،ارزش و مقدار ارزش را بررسى

و محتوای پنهان در اين اشكال را كشف كرده است ،ليكن آن هيچگاه اين پرسش را
طرح نكرده كه چرا اين محتوا چنين شكلى را به خود گرفته است ،يعنى چرا كار در
ارزش و مقدار كار از طريق طول زمان آن در مقدار ارزش ،نتيجهی كار توصيف مى-

شود؟ فورمولهايى بر پيشانىشان حكاكى شده است كه به يک فرماسيون اجتماعى
متعلقاند كه در آن روند توليد ،انسانها و انسانها هنوز روند توليد را اداره نمىكنند.

]اين روش ادارهی توليد[ نزد آگاهى بورژوايى آنها مانند ضرورت بديهى طبيعت
اعتبار دارد ،تا اينكه خود كار مولد ]ادارهی توليد را به عهده بگيرد[ .بنابراين آنها به

اشكال اجتماعى سازماندهى توليد ماقبل بورژوايى مانند سركردگان كليسا به اديان
ماقبل از مسيحيت مىپردازند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نقد ماركس به اقتصاددانان ملى از اين

زوايه وارد مىآيد كه آنها اشكال پول و كاﻻ را به صورت ضرورت طبيعى و حقيقت
مطلق و ابدی چنان متكامل كردهاند كه خصلت اجتماعى كار و مناسبات متضاد توليد

در نظام سرمايهداری پوشيده مىشوند .ما اينجا با اشكال ايدئولوژيک ،يعنى با آگاهى
كذب از جهان وارونه مواجه هستيم كه البته فرای نقد ماترياليستى همچنين موضوع

٢

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Theorien … Bd. ٢٦ / ٢, … ebd., S. ١١٢
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, ebd., S. ٩٤f.

١
٢

٤٦

٤٥

نتيجه ما اينجا با "اشكال ابژكتيو تفكر" مواجه هستيم و پيداست كه نقد همچنين افكار

هستىشناسى به خصوص خود از انسان را به صورت "موجود فعال" در نظر دارد .اينجا

بر مىگيرد .اينجا همچنين پيداست كه تنها از طريق نقد درونذاتى و نفىكننده از

مىگيرد و يک تئوری انتقادی و عملگرا را جهت تعميم يک پراكسيس آگاه و انقﻼبى

مخرب ،مرتجع و متعرض سازمان مجاهدين خلق و مجامع اسﻼمى در تبعيد را نيز در

"كليت ديالكتيكى" نظم طبقاتى ـ جنسيتى "امت اسﻼمى" در كشور است كه تكامل يک

تئوری انتقادی و علمگرا جهت تعميم يک پراكسيس آگاه و انقﻼبى ممكن مىگردد .به

اين ترتيب ،زمينهی پراكسيس نبرد طبقاتى با اسﻼميان نيز پديد مىآيد كه از يک سو،

مربوط به حوزهی آگاهى تئوريک ،يعنى مربوط به كشمكش بر سر بيان سوبژكتيو تضاد

مىشود و پرولتاريا را به صورت سوژهی خودآگاه به وجود مىآورد و از سوی ديگر،
مربوط به پراكسيس سياسى مىشود كه در تجربيات نبرد طبقاتى انبوه كارگران مزدی

را از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مىآورد و پرولتاريا را جهت نفى تضاد ابژكتيو به

سوی انقﻼب اجتماعى مىراند.

پيداست كه ما اينجا بﻼفاصله با ختم ماجرای جامعهی طبقاتى و تشكيل سوسياليسم
در ايران مواجه نمىشويم ،زيرا در جوار جريانهای متفاوت اسﻼمى اشكال متنوع
ايدئولوژيک مانند :تاريخنگاری شوينيستى )جواد طباطبائى( ،فلسفهی پسامدرنيستى
)داوری اردكانى ،محمد رضا نيكفر ،مراد فرهادپور( و اقتصاد سياسى نئوليبراليستى
)موسى غنىنژاد( نيز به وجود آمده و همهی هوادارن نظام سرمايهداری در كمين

نشستهاند كه اين خﻼء ايدئولوژيک را كه پس از سرنگونى نظام جمهوری اسﻼمى بدون

ترديد پديد مىآيد ،بﻼفاصله پر كنند .البته اولويت اساسى ايجاب مىكند كه فعﻼً در
تعميق نقد اسﻼم و نظريات اسﻼميان كوشا شد.
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روش نقد ماركس كليت مناسبات واقعى ،يعنى پراكسيس جامعهی بورژوايى را در بر
متكامل مىكند .پيداست كه ماركس اينجا كامﻼً جانبدار وارد عمل مىشود .وی از يک

سو ،جانب پرولتاريا را مىگيرد ،زيرا آن به سلطهی محصول فعاليت خود در آمده و

سيهروزی خود را به صورت بردگى كار مزدی تجربه مىكند و از سوی ديگر ،چشم-

انداز تشكيل يک نظم نوين را جهت رهايى و خﻼقيت انسان و شكوفايى اجتماعى پديد
مىآورد.

نتيجه:
مقصود اين مقاله آشنايى خوانندهی نقاد با مقولهی "كليت ديالكتيكى" و روش مناسب

خوانش "سرمايه" جهت شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى است .همانگونه كه اينجا

مستند و مستدل شد ،نقد درونذاتى ماركس از "كليت ديالكتيكى" يک نقد صرف

ماترياليستى نيست و تنها محدود به موضوع استثمار نيروی كار و بررسى بحرانهای

اقتصادی در نظام سرمايهداری نمىشود .به اين صورت كه نقد ماترياليستى ماركس از

ماهيت اقتصاد سياسى سرانجام به نقد اشكال ايدئولوژيک جامعهی بورژوايى بسط مى-

يابد و نظريهپردازان شاخص آن و از جمله هگل ،اسميت و ريكاردو را با اين انتقاد
مواجه مىكند كه آنها اشكال ظاهری يک جهان وارونه را متكامل كردهاند.

بنابراين آموزش ماركس از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى نيز مشخصاً همين را

به ما مىگويد كه نقد ماترياليستى ما از ماهيت نظام سرمايهداری در ايران بايد به نقد
اشكال ايدئولوژيک اسﻼميان در كشور نيز بسط بيابد .به اين معنى كه نظريهپردازان
شاخص "امت اسﻼمى" بايد با نقد درونذاتى و نفىكننده از كليت نظام مواجه شوند كه

البته نه تنها گريبان نظريهپردازان شاخص جناح به اصطﻼح اصولگرا مانند :آيتالله
جوادی آملى و آيتالله مصباح يزدی را مىگيرد ،بلكه شامل "روشنفكران دينى" مانند:
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هواداری از جناح به اصطﻼح اصﻼحطلب نامى از خود ساختهاند .از آنجا كه نقطهی

عزيمت تمامى جريانها اسﻼمى تحقق ارادهی الله و تشكيل "امت اسﻼمى" است ،در
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ايران پس از تحمل دو شكست نظامى پياپى در برابر ارتش تزاری روسيه كه منجر به

تجزيهی مناطق شمالى كشور شده بودند و تجزيهی افغانستان از طريق قوای نظامى
انگلستان ،به كلى متزلزل و با خطر فروپاشى مواجه بود .تداوم ايران تنها به اين دليل

نزاع دولت روسيه با انگلستان بود كه بر سر تقسيم كشور به توافق نمىرسيدند .هر
گونه تحول دينى و يا رفرم دولتى با مقاومت درباريان و روحانيان مواجه و قاطعانه

سركوب مىشد .از جمله بايد از جنبش بابيه و سياست توسعهی اقتصادی امير انتظام،
ملقب به "امير كبير" ياد كرد كه هر كدام به شكلى با شكست مواجه شدند .بنابراين

ماركس و روش نقد دين ـ گفتگويى انتقادی پيرامون برخى از
آثار آرامش دوستدار

١

با يک نگاه اجمالى به تاريخ روشنگری در ايران دﻻيل فاجعهی تشكيل و تداوم نظام

در دوران انقﻼب مشروطه نه يک دولت متمركز و قدرتمند در ايران وجود داشت و نه

جمهوری اسﻼمى در كشور نيز به مراتب روشنتر مىشود .پروژهی روشنگری در ايران

داشتند و شريعت اسﻼمى قانون جزايى كشور محسوب و بنا به ميل مجتهدان محلى

شده است .اينجا مىتوان از سه دوران متفاوت ياد كرد كه در روند آنها پرتويى از

يک سيستم قضائى بر كشور حكمفرما بود .قدرتهای منطقهای ابتكار عمل را در دست
تفسير و اجرايى مىشد .در حالى كه اشرار و راهزنان امنيت روستاييان و تجارت در

فاقد يک تاريخ مدام بوده و همواره از طريق درباريان و روحانيان به شكست كشيده

فلسفهی سكوﻻريسم بر افكار دينى ايرانيان تابيده و خرافات دينى را تبديل به موضوع

كشور را مختل مىكردند ،مردم ايران با استبداد عريان ،قحطى گسترده ،شيوع بيماری-

نقد خردمندانه ساخته است .دورهی اول از وقايع قبل از انقﻼب مشروطه آغاز مىشود

طريق كار مزدی راه ديگری را پيش روی خود نمىديدند .همزمان دولت انگلستان از

مدرن بر افكار عمومى ايرانيان مىگذارد .در اين ارتباط بايد از فعاليت نوشتاری

های مسری مواجه بودند و به غير از مهاجرت به كشورهای همسايه جهت اشتغال از

كه البته يک تأثير قابل مﻼحظه را جهت ضرورت سكوﻻريسم و تشكيل يک دولت

جنوب و روسيهی تزاری از شمال كشور منافع خود را در ايران تحكيم مىكردند و

روشنفكرانى مانند :آخوندزاده ،طالبوف و ملكم خان ياد كرد كه قدرت ذهنى انقﻼب

يک مفهوم از دولت و ملت در ميان ايرانيان رايج بود و نه اصوﻻً به منافع ملى اعتنايى

دوران بى سواد و تنها بخش ناچيزی از ايرانيان از طريق مكاتب دينى و تحصيﻼت

رجال سياسى كشور يا خود را هوادار روسيه و يا انگلستان مىشمردند .در اين دوران نه

مشروطه را به وجود آورد .با وجودی كه اكثر قابل مﻼحظهی مردم ايران در اين

مىشد .در حالى كه روحانيان در برابر هر گونه تحوﻻت ساختاری و استفاده از فنآوری

حوزهای خواندن و نوشتن را آموخته بود ،اما تأثير مكتوبات آنها بر افكار عمومى مردم

دولتهای بيگانه و دريافت وام از روسيه و انگلستان جهت مسافرت به كشورهای

تضادهای درونذاتى جامعهی طبقاتى و بحرانهای ساختاری مىشد كه دولت دينى

نوين در كشور قاطعانه اقدام مىكردند ،شاهان قاجار در فكر حراج انحصارات برای

اروپايى بودند.

از آنجا كه روشنفكران انقﻼب مشروطه با بحرانهای ساختاری دولت قاجار آشنا و

تحت تأثير تمدن كشورهای مدرن صنعتى قرار داشتند ،در نتيجه جهت عبور از بحران-

های موجود موضوع نقد شريعت اسﻼمى ،نقش دستگاه روحانيت در ساختار سياسى

كشور و ضرورت تدوين قانون اساسى را به پيش كشيدند .البته آنها مجبور بودند كه

از بيم جان خود در تبعيد فعاليت كنند ،زيرا مجتهدان اسﻼم برای آنها فتوای ارتداد
صادر و ريختن خونشان را برای مسلمانان تبديل به وظيفهی دينى كرده بودند.

ايران انكار ناپذير است .تعميم نظريات روشنفكران دوران مشروطه مربوط به آن
قاجار با آنها مواجه بود .در حالى كه كشورهای صنعتى با استناد به قوانين اساسى

سكوﻻر اداره مىشدند و رجال جهان مدرن به سياست با چشمان اين جهانى مى-

نگريستند ،دربار قاجار اسير توهمات اخروی و خرافات دينى بود .به اين ترتيب،

مستشاران دولتهای مدرن صنعتى قادر بودند كه از حماقت دولت قاجار به بهترين
وجه ممكنه بهره ببرند و سياستهای امپرياليستى خود را در ايران تحكيم كنند.

 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "اسﻼم و انديشيدن انتقادی در ايران" كه از طريق "پژوهش
جنبشهای اجتماعى ايران" در تاريخ  ٩فوريه  ٢٠١٤در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.
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نيز نزد ايرانيان پديد آمد كه از وجود دولت و ملت گزارش و حفاظت از منابع ملى را

با وجودی كه وقوع انقﻼب مشروطه و تأييد قانون اساسى آن از طريق مظفرالدين شاه

در دستور كار سياست قرار مىداد.

با وجودی كه در اين دوران روشنگری به كلى موقوف و استبداد سياسى بر تمامى

عرصهها حكمفرما بود ،اما عدهای به دور تقى ارانى جمع شدند و با انتشار نشريهی

"دنيا" به تبليغ افكار انتقادی پيرامون مسائل اقتصادی و اجتماعى پرداختند .تقى ارانى

تحصيﻼت خود را در آلمان به اتمام رسانده و به احتمال زياد با مباحث سوسيال
دموكراسى آشنا بود ،اما افكار عمومى "اپوزيسيون چپ" در اين دوران به كلى تحت

تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم قرار داشت .ماركسيسم ـ لنينيسم محصول
فعاليت ايدئولوژيک در شوروی بود كه در امتداد "ماترياليسم" متافيزيكى آثار متأخر

انگلس متكامل شده و با استناد به مكتوبات سياسى لنين و تحت تأثير تبليغات شوروی
از يک حركت ابژكتيو و اجتنابناپذير ماترياليستى به سوی سوسياليسم و از وقوع يک

آيندهی جهانشمول و دلپسند برای كل بشريت گزارش مىداد .از سوی ديگر ،تأثيرات

ايدئولوژيک دين اسﻼم در ارتباط با دست تقدير و افكار اخروی بود كه يک بستر
مشترک تاريخى و فرهنگى را پديد مىآورد و از طريق درک و زبان روزمرهی دينى

تمامى ايرانيان ـ از آخوند گرفته تا كمونيست ـ را در جامعهی طبقاتى ـ جنسيتى كشور

ادغام مىكرد .محصول يک چنين نظمى توهم به آخوند دموكرات ،معتدل ،ملى و ضد
امپرياليست بود كه البته از يک سو ،تحت عنوان بورژوازی ملى ،دموكرات و ضد

امپرياليست از طريق كمينترن )انترناسيونال سوم( تبليغ مىشد و از سوی ديگر ،زمينهی

يک نقطهی عطف در تاريخ ايران محسوب مىشود ،اما با تشكيل مجلس شورای ملى
نه واقعيت استبداد در كشور به پايان رسيد و نه از سنگينى نفوذ روحانيت بر سياست
كشور كاسته شد .به اين صورت كه قانون اساسى مشروطه دين رسمى ايران را شيعهی

دوازده امامى و مقام شاهنشاهى را يک موهبت الهى قلمداد مىكرد .از اين پس ،ائتﻼف
روحانيان با درباريان يک شكل قانونمند به خود گرفت كه در سنت حكومت صفويان

شاهنشاه را ظلالله فىالعرض مىخواند و روحانيان را به عنوان نظريهپردازان نخبهی

دربار در نظر مىگرفت .در حالى كه انگيزهی مشروطهخواهان پايان استبداد و تشكيل

يک دولت مدرن در كشور بود ،اما وحدت روحانيان با درباريان انقﻼب مشروطه را با
شكست مواجه كرد .اوج اين شكست با تاجگذاری رضا شاه پهلوی رقم خورد .با

وجودی كه رضا خان انگيزهی تشكيل يک نظام جمهوری و ﻻئيک را در ايران داشت،
اما مجتهدان شيعه وی را از اين اقدام باز داشتند و تعويض سلسلهی سلطنتى و جلوس

بر تخت شاهنشاهى را برای وی در نظر گرفتند.

دورهی دوم از وقايع اواخر دوران سلطنت رضا شاه آغاز مىشود ،البته بدون اينكه يک

تأثير قابل مﻼحظه را بر افكار عمومى ايرانيان جهت ضرورت سكوﻻريسم و تكامل يک

دولت مدرن بگذارد .در اين ارتباط بايد از فعاليت نوشتاری روشنفكرانى مانند :تقى
ارانى ،صادق هدايت و احمد كسروی ياد كرد .اين دوران تحت تأثير سياست
مدرنيزاسيون دولت رضا شاه قرار داشت .به اين صورت كه دولت به فشار جنبش

تكامل "ماركسيسم ايرانى" را پديد مىآورد .بنابراين دين اسﻼم و ايدئولوژی

مشروطه تن داد و از يک سو ،اقدام به كوتاهى دست روحانيت از قوای مقننه ،قضائيه و

اخروی ،فعاﻻن سياسى را در برابر دين اسﻼم به انفعال مىكشيد و آنها را نسبت به

ساختار دولتى و توسعهی اقتصادی را در ايران متحقق ساخت .به اين ترتيب ،قدرت

ماركسيسم ـ لنينيسم به يک مخرج مشترک دست مىيافتند كه به صورت تخيﻼت

نقش مخرب ،مرتجع و متعرض روحانيت شيعه در كشور به كلى بى اعتنا مىكرد.

دوران سلطنت رضا شاه مصادف با سركوب اپوزيسيون و قتلهای سياسى بود .از جمله
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

كشور را تا اندازهای از زير سلطهی انگلستان و نفوذ شوروی بر مناطق شمالى كشور

دستگاه آموزش و پرورش كشور كرد و از سوی ديگر ،اولين برنامهی مدرنيزاسيون
نظامى و دستگاه قضايى متمركز و امنيت و تماميت ارضى كشور تضمين شدند ،آموزش
و پرورش كودكان و تحصيﻼت عالى تحت نظارت مستقيم دولت قرار گرفت ،يک نظام

بانكى دولتى به وجود آمد و دولت اولين سياست توسعهی اقتصادی را در كشور تحكيم

كرد .از آنجا كه دولت همواره عرصهی زندگى را بر روحانيت شيعه تنگتر از گذشته
مىكرد ،در نتيجه بخش وسيعى از آخوندها به نجف و كربﻼ مهاجرت كردند .از آن

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

٥٦
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دورهی سوم مصادف با تاريخ معاصر است كه از شكست و نوزايش پروژهی روشنگری

آزاد سازد .در حالى كه ايران بى طرفى خود را در جنگ دوم جهانى اعﻼم كرده بود،

گزارش مىدهد كه البته نتايج آن بر افكار عمومى ايرانيان جهت ضرورت سكوﻻريسم

اما قوای نظامى متفقين كشور را تسخير و رضا شاه را سرنگون كرد .از اين پس ،فضای

و تكامل يک دولت مدرن غير قابل پيشبينى است .اين دوران از وقايع اواخر دوران

سياسى در ايران گشوده و زندانيان سياسى آزاد شدند .از جمله بايد از تشكيل حزب

تبعيد را نيز در بر مىگيرد .با وجودی كه تاريخ ايران بدون در نظر داشتن ائتﻼف

كه از منظر ماركس شرط هرگونه نقدی ،نقد دين است ،اما ايدئولوژی ماركسيسم ـ

سلطنت محمد رضا شاه آغاز مىشود و تجربيات قيام بهمن و فعاليت اپوزيسيون در

درباريان با روحانيان غير قابل تصور و توجيه حكومت شاه بدون دخالت روحانيان غير
ممكن است ،اما اين ائتﻼف در دوران سلطنت محمد رضا شاه متزلزل شد .به اين دليل

كه دولت ايران از يک سو ،تحت تأثير تحوﻻت بازار جهانى سرمايهداری قرار داشت و

از سوی ديگر ،جنبشهای كمونيستى ،ضد امپرياليستى و ناسيوناليستى در بسياری از

نقاط جهان به موفقيتهای چشمگيری دست يافته بودند .بنابراين دولت ايران در نظر

توده ياد كرد كه جهت تحكيم منافع استراتژيک شوروی در ايران تأسيس شد .در حالى
لنينيسم مانعى در برابر نقد اسﻼم مىساخت و روحانيت را به صورت همپيمان
كمونيستها در يک نبرد ضد امپرياليستى در نظر مىگرفت .همزمان جريانهای

اسﻼمى نيز به ميدان سياست راه يافتند و همچون گذشته به تخريب و ارتجاع دامن
زدند .از جمله بايد از فعاليت سازمان فداييان اسﻼم ياد كرد كه به رهبری نواب صفوی

به ترور رجال سياسى و روشنفكران سكوﻻر روی آورد .در اين ارتباط قتل كسروی يک

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

سايهی سنگين تراژيک بر تاريخ روشنگری در ايران مىاندازد ،زيرا وی همراه با منشى

تحت عنوان "انقﻼب شاه و مردم" به افكار عمومى عرضه شد .از آنجا كه سياست

اهداف روحانيت شيعه جهت تسخير قدرت سياسى و تشكيل دولت اسﻼمى به خوبى

گذاری خارجى را در كشور پديد آورد .به اين ترتيب ،برنامهی "انقﻼب سفيد" ريخته و

توسعهی اقتصادی دولت جامعهی سنتى ايران را به كلى دگرگون مىساخت و برنامهی
اصﻼحات ارضى زمينهای اوقاف را نيز در بر مىگرفت ،در نتيجه بخشى از روحانيت

شيعه به سركردگى شيخ روحالله خمينى به مقاومت با اصول "انقﻼب سفيد" روی آورد

و منجر به فاجعهی  ١٥خرداد شد .همزمان اسﻼميان با همكاری بازاريان هيئتهای
مؤتلفه را تشكيل دادند و به ترور رجال سياسى و بمبگذاری در اماكن مدرن عمومى

مانند سينماها روی آوردند .از اين پس ،دولت به تبليغات عليه "ارتجاع سياه و سرخ"

پرداخت و با پيشنهاد ساواک حسينهی ارشاد را تأسيس كرد كه در آنجا يک تفسير
مدرن از اسﻼم متكامل و به اذهان دينى ايرانيان عرضه شود .از جمله بايد از فعاليت

ايدئولوژيک على شريعتى ياد كرد كه بر خﻼف اهداف دولت ،نظريهی امت اسﻼمى را

بسط داد و از طريق مقولهی "جامعهی بى طبقهی توحيدی" مغلطهای را متكامل كرد
كه ظاهراً از آشتى "ماركسيسم" با اسﻼم خبر مىداد .ما اينجا با يک واكنش ارتجاعى

به پروژهی روشنگری و تخطئهی رابطهی دولت با ملت مواجه هستيم .در حالى كه

طبعاً انتظار مىرفت كه جريانهای ملى با استناد به هويت سياسى خود و "ماركسيست-

های ايرانى" با استناد به تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس در نقد اين افكار ارتجاعى

خود در ساختمان قوهی قضائيهی نظام سلطنتى ترور شد .از آنجا كه كسروی از

آگاه بود ،در نتيجه به نقد شيعهی دوازده امامى و اشكال انفعالى آن مانند :صوفىگری و

بهايىگری روی آورد و مبلغ "پاکدينى" شد.

اين دوران مصادف با آن بحرانهای سياسى و اقتصادی بود كه كشور را به كلى بى

ثبات مىكردند .در حالى كه استانهای آذربايجان و كردستان استقﻼل خود را اعﻼم
كرده بودند و عشاير بختياری موجب ناامنى در شهرهای مركزی كشور مىشدند،
دولت درگير بستن قرارداد نفت با انگلستان و شوروی بود .اوج اين كشمكشهای
سياسى با تشكيل جبههی ملى و در دوران نخست وزيری محمد مصدق به وقوع

پيوست كه سرانجام آن با كودتای  ٢٨مرداد رقم خورد .از اين پس ،محمد مصدق

برای بسياری از ايرانيان تبديل به اسطوره شد و افكار عمومى تحت تأثير رابطهی ملت

و دولت قرار گرفت .با وجودی كه اين كودتا از طريق سازمان سيا برنامهريزی و
متحقق شد ،اما نتيجهی آن استحكام ائتﻼف تاريخى درباريان و روحانيان بود كه بار

ديگر قدرت استبداد و نفوذ اسﻼم را بر ايرانيان چيره كرد.
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متأسفانه تيراژ كتابهای انتقادی در دوران حكومت محمد رضا شاه بسيار پايين بود و

فعال شوند ،ليكن ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مانعى در برابر نقد افكار على

محتوای آنها تأثير چندانى بر افكار عمومى مردم كشور نمىگذاشت .به خصوص به

اعتنا بود .البته اين كوتاهى فقط محدود به فعاﻻن سياسى در كشور نمىشد كه تنها از

با در نظر داشتن فرهنگ دينى ،دانش كﻼمى و امتناع ايرانيان از مطالعه ،پيداست كه
اين دليل كه فضای سياسى اين دوران آكنده به عدالت اسﻼمى و دولت شاهنشاهى

شريعتى مىساخت ،در حالى كه جبههی ملى نسبت به اين نظريات ارتجاعى به كلى بى
طريق ترجمههای ناجور و نادرست حزب توده با تاريخ و فرهنگ جوامع مدرن صنعتى

چنان بى اعتبار گشته بود كه كمتر كسى جسارت نقد دين را به خود مىداد .به اين

و آثار ماركس آشنا شده بودند ،بلكه فعاﻻن كنفدراسيون دانشجويى در تبعيد را نيز در

گرفت و منجر به يک توافق فعال جهت سرنگونى نظام شاهنشاهى شد .همزمان حزب

در اروپا دست داشتند ،اما در دفاع از آيتالله خمينى آگهى صادر و جهت ديدار و

ترتيب ،تضادهای درونذاتى نظام سرمايهداری تحت تأثير ايدئولوژی اسﻼمى قرار
توده كه در دوران قبل از سرنگونى شاه دوباره فعال شده بود ،تمايز ميان جناح حجتى و
جناح مكتبى روحانيت شيعه را مطرح و حمايت خود را از جناح مكتبى كه آنرا به

اصطﻼح دموكرات و ضد امپرياليست مىخواند ،اعﻼم كرد .اوج اين حماقت خودكرده

پيروی از "خط امام خمينى" بود كه از طريق نشريهی تئوريک "دنيا" توجيه مىشد .با
وجودی كه مابقى جريانهای ماركسيست ـ لنينيست حاضر به پذيرش اين واقعيت
نيستند ،اما تمامى آنها تحت تأثير آگاهى تئوريک تودهايسم قرار داشتند و به همين

دليل نيز در دوران قيام بهمن به هواداری از "خمينى ضد امپرياليست" در آمدند ،تا
اينكه رفته رفته عكس آنرا در پراكسيس سياسى تجربه كردند.

ما اينجا با عواقب شكست پروژهی روشنگری و يک سقوط فرهنگى در ايران مواجه

مىشويم كه استقرار جمهوری اسﻼمى سمبل آن است و وقوع "انقﻼب فرهنگى" از عمق

آن به ما گزارش مىدهد .از اين پس ،دانشگاهها و مدارس عالى به مدت سه سال

تعطيل و تمامى دانشجويان چپ و اساتيد سكوﻻر تصفيه شدند .به اين ترتيب ،بخش

وسيعى از روشنفكران و فعاﻻن سياسى چپ به تبعيد گريختند ،البته بدون اينكه از

دست جمهوری اسﻼمى رها گردند .به اين صورت كه سفارتهای جمهوری اسﻼمى از

طريق عوامل خود به تشكيل نهادهای فرهنگى و مساجد شيعه روی آوردند و در حالى

كه اهداف تروريستى نظام را دنبال مىكردند ،به صورت پوشيده تعرض خود را به

اپوزيسيون در تبعيد ادامه دادند .اوج اين تعرض صدور فتوای قتل سلمان رشتى توسط
آيتالله خمينى بود كه تمامى منتقدان اسﻼم در تبعيد را دچار وحشت كرد .به همين
منوال ،وحشت روشنفكران سكوﻻر در ايران ادامه يافت .از جمله بايد از قتلهای

بر مىگرفت .با وجودی كه آنها به منابع جامعهشناسى انتقادی و دانشگاههای مجانى
رايزنى با وی به نجف مسافرت مىكردند.

البته نظام شاهنشاهى حربهی ايدئولوژيک خود را انتقاد به "ارتجاع سياه و سرخ" مى-
شمرد ،اما اين موضوع را در نظر نداشت كه خودش علت وجود آن است و اين ارتجاع

در دامن استبداد ،يعنى "ارتجاع سفيد" زاده ،فربه و فعﻼً بﻼی جانش شده است.

ساختار "ارتجاع سفيد" در بوروكراسى دولتى نهادينه شده بود كه بى محابا به
ناسيوناليسم ايرانى دامن مىزد و منجر به تفرقه در ميان ملتهای كشور مىشد .در
حالى كه محمد رضا شاه جهت توجيه نظام سلطنتى از تاريخ  ٢٥٠٠سالهی شاهنشاهى

استفاده مىكرد" ،ارتجاع سياه و سرخ" در اهداف ضد امپرياليستى ،ضد اسرائيلى و
غرب ستيزی خود منسجمتر از گذشته مىگشت.

البته در اين دوران جسته گريخته نيز آثاری در نقد دين مشاهده مىشد كه يا با تأييد
ساواک به بازار راه مىيافت و يا اينكه به صورت زيرزمينى دست به دست مىشد .از
جمله مىتوان از ترجمهی فارسى كتاب برت ران راسل با عنوان "چرا مسيحى نيستم" و

اثر على دشتى با عنوان " ٢٣سال" ياد كرد .مضمون كتاب على دشتى يک رشته از

درسگفتارهايى است كه وی پس از مطالعهی كتاب خمينى در لبنان با عنوان "وﻻيت

فقيه" برای برخى از رجال سياسى در خانهی خود برگزار كرد .با وجودی كه اين كتاب

بدون نام مؤلف منتشر شده بود و على دشتى هيچگاه مسئوليت نوشتن آنرا به عهده

نگرفت ،اما وی پس از سرنگونى نظام شاهنشاهى بﻼفاصله دستگير و پس از مدتى به

دليل زجر زندان و تأثيرات شكنجه جان سپرد.
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دانشگاه اخراج و به تبعيد در آلمان رانده شد .از آنجا كه نقد وی نه تنها طيف وسيعى

سياسى در كشور ياد كرد كه افرادی مانند :سعيدی سيرجانى ،جعفر پوينده ،محمد

از روشنفكران ايرانى را متأثر ساخته است ،بلكه به يک عمق فلسفى قابل مﻼحظه دست
مىيابد كه "روشنفكران دينى" را نيز با بحران ايمانى مواجه مىكند ،در نتيجه انتقاد من

به آثار وی نيز يک نقد موقرانه است كه نه يک جانبه صورت مىگيرد و نه از ارزش

تﻼش تئوريک وی مىكاهد .موضوع نقد من اينجا جهانگريزی؛ يعنى گريز از واقعيت

است كه به صورت بيگانگى با پراكسيس پديد مىآيد و منجر به اختﻼل در شناخت-
شناسى و آسيبهای اجتماعى مىشود .اينجا بﻼفاصله پرسش به وجود مىآيد كه

مفهوم "واقعيت" اصوﻻً به چه معنى است و علت جهانگريزی چيست كه آرامش

دوستدار نيز مانند بسياری از روشنفكران ايرانى دچار آن شده است؟ من برای پاسخ به
اين پرسش دو طرح متفاوت از مفهوم "واقعيت" را در فلسفهی ايدهآليستى هگل و در

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس با خوانندهی نقاد در ميان مىگذارم و

سپس با استناد به مفهوم "پراكسيس" از تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس به نقد برخى

از آثار آرامش دوستدار مىپردازم.

برای آشنايى با مفهوم "واقعيت" نزد هگل رجوع به كتاب "پديدار شناسى روح"
ضروری است ،زيرا همانگونه كه ماركس به درستى مىگويد ،اين كتاب محل تولد و

سرچشمهی فلسفهی ايدهآليستى هگل محسوب مىشود ١.موضوع فلسفى هگل
دگرگونى "گوهر ازخودبيگانه" ٢است .گوهر در فلسفهی ايدهآليستى هگل به معنى روح

عمومى و كليت عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو است كه البته به تعريف وی با وجود

ازخودبيگانگى ،نفى و امكان دگرگونى را نيز در خود مىپرورد .پيداست كه اينجا

فلسفهی ايدهآليستى هگل يک شكل توجيهى و محافظهكار نيز به خود مىگيرد ،زيرا

منظور هگل مىتواند به اين معنى هم تفسير شود كه تا كنون فقط آن چيزی واقعيت

يافته كه امكانش هم وجود داشته است.

مختاری و پيروز دوانى از قربانيان سرشناس اين جنايات دولتى به شمار مىروند.

هماكنون در تبعيد پردهی نقد دين به كلى دريده و سيمای زشت و ضد بشری قرآن و
چهرهی كريه و مكار آخوند جماعت برای اكثريت ايرانيان كم و بيش هويدا شده است.

ما اينجا با نوزايش پروژهی روشنگری مواجه هستيم كه در اشكال متفاوت و متنوع از

نقد كلى دين و به خصوص نقد شيعهی دوازده امامى پديد آمده است .همزمان

"روشنفكران دينى" به تكاپو افتادهاند كه جهت حفاظت از اسﻼم به عنوان يک ابزار
مناسب حكومتى و جهت تحميق و تحقير انسانها يک قرائت به اصطﻼح ليبرال و

امروزی از قرآن را به افكار عمومى ارائه دهند .اما آن چيزی كه در اين دوران باعث

شگفتى مىشود ،انفعال "ماركسيستهای ايرانى" در نقد اسﻼم است ،زيرا به غير از چند

نمونهی انگشتشمار ،اغلب آنها نسبت به ايدئولوژی جمهوری اسﻼمى به كلى بى اعتنا

هستند .به نظر مىرسد كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم هنوز به كلى بى اعتبار

نشده است و تودهايسم به صورت واقعيتى پنهان افكار عمومى "اپوزيسيون چپ" را
مسموم و مانعى در برابر يک تصفيه حساب كلى با افكار دينى و تشكيل يک فرهنگ
متقابل و مدرن مىسازد.

انگيزهی تدوين اين مقاله نيز مشخصاً همين است كه خوانندهی نقاد را با عمق روش

نقد دين در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس آشنا كند .من در اين ارتباط برخى از آثار
آرامش دوستدار را در نظر گرفتهام .به اين دليل كه وی يكى از پيشكسوتان جدی نقد
اسﻼم در دوران معاصر به شمار مىرود .وی در سال  ١٣١٠خورشيدی در تهران متولد
شد و در سال  ١٣٣٧خورشيدی برای تحصيﻼت فلسفه به آلمان رفت .وی در جوار

رشتهی فلسفه به تحصيل روانشناسى و دينشناسى تطبيقى نيز پرداخت و به احتمال

زياد تمايل وی به موضوع دين در ايران مربوط به تجربيات وی به عنوان فرزند يک
خانوادهی بهايى مىشود .وی رسالهی دكترای خود را با عنوان "رابطهی اخﻼق و ارادهی
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سلطهگرا در آثار نيتچه" با موفقيت به اتمام رساند و از سال  ١٣٥١تا ١٣٥٨

خورشيدی در دانشگاه تهران به تدريس فلسفه پرداخت .سرانجام آيندهی آرامش

دوستدار با "انقﻼب فرهنگى" رقم خورد ،زيرا وی نيز مانند بسياری از اساتيد سكوﻻر از
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شناسا از طريق حركت ديالكتيكى تفكر به وجود مىآيد و ديالكتيک نزد هگل به معنى

نشانهی ازخودبيگانگى گوهر سازماندهى غير خردمند جامعه است كه هگل مصداق

ساده و فاقد روح ميان تز با آنتىتز برقرار نمىشود و اين روح خﻼق و شناسای سوژه

آزادی ،برابری و برادری زنجيرهای يک آزادی مطلق و هوﻻناک گسسته مىشود و آن

"نفى آگاهانه" است .به عبارت ديگر ،ديالكتيک نزد هگل به صورت يک داد و ستد
است كه يک فرجام مثبتگرا و دترمينيستى را در شكل سنتز پديد مىآورد .بنابراين
اين سوژهی شناسا است كه وجوه منفى واقعيت ابژكتيو را به چالش مفاهيم خردمند

تجربى آنرا در انقﻼب فرانسه و وقايع پس از آن مىيابد .به اين صورت كه با ادعای

اوضاع آشفته و هرج و مرج اجتماعى را پديد مىآورد كه در دوران حكومت يعقوبيان

بر فرانسه حاكم بوده است .گوهر ازخودبيگانه دو قشر اصلى را در بر مىگيرد كه نبرد

مىكشد و از آنجا كه اين مفاهيم از امكان و ضرورت تحقق يک واقعيت سوبژكتيو

آنها بر سر مرگ و زندگى به وقوع مىپيوندد .قشر اول آزادگان ،يعنى همان اشراف و

مىپرورد ،در نتيجه در يک روند گذار ،تفكر از جوانب موجود منفى عبور مىكند و اين

كه از طريق كار خويش امرار معاش مىكنند .هگل اينجا از اين نبرد به صورت يک

گزارش مىدهند و از آنجا كه بنا بر قانون طبيعت هر چيزی نفى خود را در درونش
حركت انحﻼلى تا زمانى ادامه مىيابد كه مفهوم با ماهيت به شرح زير يكسان شده و

به وحدت برسد:

«فلسفه نه تعين غير ماهوی ،بلكه آنرا تا آنجايى كه ماهوی است در نظر مىگيرد؛

بٌعد و محتوای آن چيز مجرد و غيرواقعى نيست ،بلكه واقعيت است .خود را به وجود
مىآورد و در خود زندگى مىكند ،يعنى وجود در مفهومش .آن روندی است كه ابعاد
خويش را به وجود مىآورد و از آنها عبور مىكند ،و اين حركت كلى چيز مثبت و

حقيقتش را مشخص مىسازد .بنابراين اين حركت به همان مقدار جزء منفى را در خود

ادغام مىكند ،آن چيزی كه مىتواند اشتباه ناميده شود ) (...واقعيت حركت خويش از

خويشتن است .اين چنين حقيقت شيفتگى ستايش خدای شراب روم است كه از آن

هيچ جزئى غير سرمست نمىماند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در فلسفهی هگل سوژهی شناسا در يک
حركت فكری مفاهيم ايدهآليستى را جهت عبور از واقعيت ابژكتيو )اوضاع موجود(
متكامل مىكند و يک واقعيت سوبژكتيو )اوضاع مطلوب( را پديد مىآورد كه البته

شرط تحقق آن به گفتهی هگل تعميم خودآگاهى فردی به خودآگاهى جمعى است كه

وی از آن به عنوان تبديل "من سوژه" به "ما سوژه" سخن مىگويد .ما اينجا با مفهوم
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

اعيان فئودالى هستند كه از نتايج كار بيگانه زندگى مىكنند .قشر دوم بندگان هستند
نبرد سرنوشتساز نيز سخن مىگويد كه سرچشمهی آن خردگرايى است .به اين
صورت كه قشر دوم با رجوع به انديشه از وجود گوهر ازخودبيگانه آگاه مىشود و با

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

يعنى زمانى كه جامعه آبستن يک نبرد بر سر مرگ و زندگى است و يا به گفتهی

هگل ،زمانى كه جامعه با خطر انحطاط مواجه است و جهان مادی انسان را راضى نمى-

سازد ،تنها راه گريز سوژه جهان ايدهآلها است .در اين جهان ايدهآل سوژه با رجوع به

حق خودآگاهى خويش از بطن جامعه )وجود( مفاهيم ايدهآليستى را متكامل مىكند و

به خودآگاهى مىرسد .به اين ترتيب ،خودآگاهى سوژه بر امكان و ضرورت دگرگونى

جامعه تأكيد مىكند .به اين معنى كه گوهر يک هويت غير دارد ،خردمندانه سازمان-

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

به بيان ديگر ،مفهوم در فلسفهی ايدهآليستى هگل از ضرورت تشكيل يک واقعيت
ديگر ،يعنى يک واقعيت سوبژكتيو گزارش مىدهد .اينجا مفهوم نه تنها يک شكل

انتزاعى و خارج از واقعيت موجود ندارد ،بلكه همواره با ماهيت گوهر در ارتباط مىماند
و به صورت يک وجود ديگر و ايدهآل يک شكل انتقادی به خود مىگيرد .به اين معنى

كه سوژهی شناسا از يک طرف ،ابعاد غير خردمند ،منفى و غير واقعى را در بر مىگيرد

و آنها را در يک حركت فكری نفى مىكند و از طرف ديگر ،يک روح خﻼق دارد و به

صورت ايدهآليستى يک واقعيت ديگر را پديد مىآورد .توان نفى و روح خﻼق سوژهی

٦٣

٦٤

وی در يک حركت فكری شكل خردمند آنرا به صورت فلسفهی جامعهی بورژوايى،

"روح ملت" در فلسفهی ايدهآليستى هگل مواجه مىشويم كه شرط تشكيل آن

ما اينجا با يک انسانشناسى به خصوص مواجه هستيم كه با رجوع به طبيعت انسان

مفهوم "فراروی" نزد هگل به معنى عبور ،حفاظت و ارتقا است .به اين عبارت كه

"شكل واقعى" و "روح ملت" متكامل مىكند.

١

١

"فراروی" از گوهر ازخودبيگانه است.

توجيه مىشود .به اين صورت كه هگل انسان را يک "موجود متفكر" مىشمارد كه بر

قدرت مفهوم "روح ملت" را پديد مىآورد و تحت تأثير آن است كه گوهر ازخودبيگانه

همچنين مىتواند كه از خرد خويش استفاده كند ،آيندهی خود را متفكر شود و پديد

و از عرف حفاظت مىكند ،در نتيجه همچنين است كه ماهيت را در مسير تكاملش به

خﻼف موجودات ديگر ،نه تنها قادر است كه گذشتهی تاريخى خود را متفكر شود ،بلكه

از هويت غير خردمند خود عبور مىكند .از آنجا كه مفهوم از وجود متكامل شده است

آورد .به اين ترتيب ،هگل در فلسفهی ايدهآليستى خود به مفاهيمى مانند" :گوهر"،

شكل واقعى آن ارتقا دهد و گوهر ازخودبيگانه را به گوهر خردمند دگرگون سازد .ما

"حدود" و "اراده" دست مىيابد كه از وقايع اين جهانى و از فعاليت آگاه انسانها

يابيم:

"كار"" ،تضاد"" ،حق"" ،اخﻼق"" ،عرف"" ،اقشار"" ،زندگى"" ،مرگ"" ،ماهيت"" ،آشتى"،
گزارش مىدهند .بنابراين ما نزد هگل نه با يک فلسفهی صرف ايدهآليستى سر و كار

داريم و نه اينجا ايدهآليسم دشمن ماترياليسم است .يعنى هر دو اجزاء يک كليت و

يک واقعيت سوبژكتيو محسوب مىشوند كه ضرورت تشكيل آتى آن به صورت يک
جامعهی آشتىيافته با استناد به خرد توجيه مىشود .ما اينجا با اولويت سوژه از ابژه

مواجه مىشويم ،زيرا كه اين روح خﻼق و شناسای سوژه و قدرت مفهوم ايدهآليستى

است كه يک واقعيت ديگری را پديد مىآورد و اداره مىكند .از آنجا كه در فلسفهی
هگل سوژه نسبت به ابژه اولويت مىگيرد ،در نتيجه برای وی نيز آسان به نظر مىآيد

كه دين و فلسفه را به صورت دو بٌٍعد متفاوت از ايده در نظر بگيرد ٢.وی از مفهوم

"ايده مطلق" به عنوان دميروژ ،يعنى آفريننده و اداره كنندهی جهان واقعى نيز ياد مى-

كند .به اين صورت كه ايده در گذشته دينى بوده و يک جامعهی فئودالى و دولت

آنتيک استبدادی را به وجود آورده و هماكنون "ايدهی مطلق" به خرد دست يافته،
خودبنياد شده و در نتيجه جامعهی خردمند و آشتىيافتهی بورژوايى را پديد آورده

است.

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ ،در آرمان
و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين
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. ٢٨٩, ٢٧٠

مضمون اين حركت فكری را به شرح زير در كتاب "پديدار شناسى روح" هگل مى-
«واقعيت كليت است ،كليت اما تنها آن ماهيتى است كه از طريق تكاملش به اتمام

رسيده است».

٢

به گمان هگل از اين طريق امكان دارد كه از يک نبرد سرنوشتساز كه بر سر مرگ و
زندگى به وقوع مىپيوندد ،ممانعت كرد و جامعه را به وحدت و آشتى رساند .از اين

پس ،يک گوهر خردمند به صورت "روح عمومى" پديد مىآيد كه همزمان سوژه
محسوب مىشود .از آنجا كه فلسفهی هگل تئوری ايدهآليستى جامعهی بورژوايى

است ،در نتيجه پيداست كه اينجا منظور وی از يكسانى گوهر با سوژه ،نقش كاﻻ در

اقتصاد سياسى است .به اين معنى كه شهروندان در پرتو شكل كاﻻ قرار مىگيرند و
محصوﻻت كار اجتماعى را كه در مالكيت آنها است ،به بازار كاﻻها عرضه و ارزش
مناسب آنرا به صورت پول دريافت مىكنند .پيداست كسى كه فاقد ابزار توليد است،

بايد به اجبار تنها كاﻻئى را كه در اختيار دارد ،يعنى نيروی كار خود را به بازار عرضه
كند و به بردگى كار مزدی تن دهد .به بيان ديگر ،فلسفهی ايدهآليستى هگل از يک
جهان واقعى فئودالى گزارش مىدهد كه در حال انحطاط و با خرد ازخودبيگانه است و
١

Aufhebung
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
٢

٦٦

٦٥

جا بر اين نكته انگشت مىگذارد كه هگل با استناد به فلسفهی طبيعت ،كار را به

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ما نزد هگل با همسانى دين با فلسفه

رسميت مىشناسد كه نتيجهی فعاليت سوژه ،يعنى كار مجرد ذهنى است ١.پيداست كه

علوم انسانى و طبيعى پديد مىآيد كه البته محصول تفكر انسان و دنيوی است ،در

صورت يک اصل نفىكنندهی اوضاع موجود و پراكسيس مولد جهت تشكيل اوضاع

تصورات اخروی انسانها است .به اين ترتيب ،هگل به يک مفهوم از واقعيت دست

صورت ماهيت تثبيت شدهی انسان در نظر مىگيرد ،اما وی تنها آن كاری را به

از اين منظر ،ماركس برای حفظ جوانب خﻼق حركت ديالكتيكى ،يعنى خردگرايى به

مطلوب ،ديالكتيک را به صورت متدولوژی تحليل "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى

كه ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است و رابطهی آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى جهت
تكامل سوژهی انقﻼبى در نظر مىگيرد.

٢

)آكوموداتسيون( مواجه مىشويم .ليكن فلسفه با استفاده از خرد بشری و با استناد به

حالى كه دين با رجوع به ايمان و تصوارت ماورای طبيعى توجيه مىشود و نتيجهی

مىيابد كه ساخته و پرداختهی روحيه ،ذهنيت و تفكر انسانى محسوب مىشود.

ماركس در همان دوران تحصيﻼت عالى خود در برلين كه به هگلىهای جوان منسوب

مىشود ،به مسئلهی آكوموداتسيون و جوانب دينى فلسفهی ايدهآليستى هگل پى برد.

به اين ترتيب ،مقولهی ازخودبيگانگى نزد ماركس ديگر يک جنبهی ناب از تفكر مجرد

وی در يكى از نامههای خود به پدرش فلسفهی هگل را ناخوشايند و آوای سخرهی

مضمون دگرگونى ديالكتيكى را در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی ماركس مىيابيم كه

فعاليت تئوريک ماركس رسالهی دكترايش است كه در آن به نقد فلسفهی دو تن از

فلسفى را به خود نمىگيرد و تبديل به يک موضوع مشخص اجتماعى مىشود .ما

فلسفهی ايدهآليستى هگل را متهم به جابجايى سوژه با ابژه )محمول( و آپريوريسم مى-

١

غريب مىخواند و مىخواهد كه سرچشمهی ايده را در واقعيت جستجو كند .نتيجهی
شاخصترين ماترياليستهای يونان باستان مانند :دموكريت و اپيكور مىپردازد و

كند و ميان ازخودبيگانگى انسان از كار ،ازخودبيگانى انسان از نتايج فعاليت خود،

مشخصاً در همينجا و از طريق نقد اتميسم اپيكور است كه وی به مضمون خودآگاهى

تفاوت مىگذارد .ما اينجا مشاهده مىكنيم كه ديگر اين گوهر )روح عمومى( نيست كه

ماركس در رسالهی دكترايش فلسفهی هگل را يک دين اين جهانى مىخواند كه از

ازخودبيگانگى انسان از نوع ماهوی خود و ازخودبيگانگى انسان از انسانهای ديگر
نسبت به خرد ،مفهوم و "ايدهی مطلق" ازخودبيگانه به حساب مىآيد ،بلكه
ازخودبيگانگى به صورت ماترياليستى دگرگون شده و با استناد به نوع ماهوی انسان

تبديل به موضوع نقد مىشود.

سوژه پى مىبرد و كليد نقد فلسفهی ايدهآليستى هگل را نيز مىيابد .به اين ترتيب،
طريق حركت تفكر به وجود آمده و به صورت يک خدای اين جهانى مانعى در برابر
خودآگاهى ماترياليستى انسانها مىسازد.

٢

از آن پس كه ماركس در پاريس به مطالعات آثار اقتصادی روی آورد ،بﻼفاصله به

البته ماركس در اين دوران تحت تأثير فلسفهی ماترياليستى فويرباخ قرار داشت و

اين مسئله پى برد كه فلسفهی ايدهآليستى هگل بر موضع اقتصاد مدرن ملى ايستاده

كه هر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز كند ،به همان اندازه نيز كمتر از وجود و

آليستى قوانين كار ازخودبيگانه را در نظام سرمايهداری متكامل كردهاند ،فلسفهی ايده-

موضوع ازخودبيگانگى را مانند روش نقد دين وی به باد انتقاد مىگرفت .به اين عبارت

توان انديشهی خود بهره مىبرد .از اين پس ،آن خدايى كه در واقعيت ساخته و
١

Vgl. Ebd., S. ٥٧٢f.
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 (§§ ٢٦١-٣١٣), in: MEW, Bd.
١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost), S. ٢٠٣f., ٢٠٦f.
٢

٣

است .به بيان ديگر ،در حالى كه آدام اسميت و ديويد ريكاردو از يک موضع ايده-
آليستى هگل شكل جنجالى و اسرارآميز جامعهی بورژوايى است .بنابراين ماركس اين-
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
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٢دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم "خودآگاهى" در
انديشهی سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،صفحهی  ١٩١ادامه ،برلين
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch … ebd., S. ٥٧٤

٦٨

٦٧

تكامل مفهوم "نوع ماهوی بشر" اتخاذ كرده است .در حالى كه مسيحيان تفكر و كردار

پرداختهی خود انسان است ،ظاهراً به صورت يک روح مستقل در مىآيد ،شكل

خود را نسبت به مبانى دينى مىسنجند و منظم مىكنند ،فويرباخ انتظار دارد كه انسان-

ساختاری به خود مىگيرد و از طريق كليسا بر انسان حكمفرمايى مىكند .ما اينجا با

ترتيب ،اشتيرنر نتيجه مىگيرد كه انسان واقعى همين انسان خودپسند است كه در

سرمايهداری به وقوع مىپيوندد .به اين صورت كه هر چه انسان بيشتر به آن روند

ها تفكر و كردار خود را نسبت به يک موجود استعﻼئى بسنجند و منظم سازند .به اين
جهت تحقق منافع آنى و حفاظت از حق مالكيت خويش تﻼش مىكند.

١

ماركس پس از مطالعهی كتاب اشتيرنر از انسانشناسى فويرباخ عبور كرد و انسان را

در ارتباط با حركت واقعى و ماترياليستى جامعه به صورت "موجود فعال" در نظر

گرفت .در حالى كه از منظر فلسفهی ماترياليستى فويرباخ انسان از طريق "مشاهدهی
حسى" به شناخت مىرسد ،ماركس شناخت را به تبادل مادی انسان با طبيعت كه البته

موضوع ازخودبيگانگى انسان مواجه هستيم .برای ماركس همين اتفاق نيز در روند توليد

توليد كه خود ساخته و پرداخته است ،معطوف و در آن ادغام شود ،به همان اندازه نيز
بيشتر از زندگى واقعى و روابط انسانى خويش ازخودبيگانه تر مىشود ،به همان اندازه
نيز بيشتر به سلطهی محصول كار خود ،يعنى سرمايه در مىآيد و به حق مالكيت
خصوصى تن مىدهد.

١

البته ماركس در همان دوران اقامتش در پاريس و پس از مطالعهی كتاب ماكس

از طريق "كار موضوعيتيافته" وساطت مىشود ،نسبت داد .به اين صورت ،كه انسان

اشتيرنر با عنوان "تنها كس و مالكيتش" به خطای فلسفى خود كه در پيروی از فلسفهی

را برقرار مىسازد و به اين ترتيب ،نه تنها طبيعت بيرونى ،بلكه طبيعت درونى خود را

شناسى به خصوص عزيمت مىكرد كه بر خﻼف هگل انسان را نه يک "موجود متفكر"،

جهت بقای خود و در يک حركت واقعى و از طريق كار ،تبادل مادی جامعه با طبيعت

نيز دگرگون مىكند ٢.به بيان ديگر ،انسانها به عنوان نيروهای مولد در روند كار و

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

بلكه يک "موجود حساس" مىشمرد .با وجودی كه فويرباخ از طريق روش شناخت-

تبادل مادی با طبيعت ارتقا مىيابند و تداوم مناسبات موجود را به صورت زوال مى-

شناسى "مشاهدهی حسى" يک فلسفهی ماترياليستى را متكامل كرده بود ،اما انسان

اينجا اهداف نيروهای مولد كه مستقيماً در روند توليد سهيم هستند ،با منافع مادی

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

فهمند و با خودآگاهى به سوی دگرگونى اوضاع موجود عزيمت مىكنند ٣.پيداست كه

طبقهی حاكم كه از مناسبات موجود سود مىبرد ،تﻼقى مىكند .به اين ترتيب،

تضادهای درونذاتى در حوزهی توليد و توزيع عريان مىگردند و نبرد طبقاتى را به
صورت معلول خود پديد مىآورند .ما اينجا با مضمون مفهوم "پراكسيس" در تئوری

انتقادی و انقﻼبى ماركس مواجه مىشويم كه از يک "كليت ديالكتيكى" گزارش مى-
دهد .به اين معنى كه فعاليت انسان همواره با آگاهى همراه است و محدود به يک
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران
"ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨فرهنگ دينى و رئاليسم انقﻼبى ـ نقش فراروی از "خرد استعﻼئى" در انديشهی
سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ٣٥ادامه ،برلين
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
– ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost), S. ٤٣٩

مورد نظر وی از طريق مفاهيم "خرد ،قلب و اراده" تشريح مىشد و در نتيجه يک شكل

كرد كه صفات ناب انسانى )محمول( خود را به يک خدا تخيلى نسبت داده و برای خود

يک خدا ساختهاند ،در حالى كه در واقعيت از نوع ماهوی خود ،يعنى نسبت به "خرد،
قلب و اراده" از خودبيگانه شدهاند .ليكن اشتيرنر در كتاب خود فويرباخ را با اين

پرسش مواجه مىكند كه آيا اصوﻻً امكان دارد كه وجود انسان را در يک تقابل به
صورت يک "من ماهوی" )انسان ايدهآل( با يک "من غير ماهوی" )انسان ازخودبيگانه(

قرار داد و بعداً از انسانها انتظار داشت كه تفكر و كردار خود را نسبت به نوع ماهوی

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

داده و يک موجود استعﻼئى را جهت پرستش آفريدهاند ،همين روش را نيز فويرباخ با
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch … ebd., S. ٥٢٠

١

٧٠

٦٩

جامعه ،يعنى زيربنای واقعى آنرا مىسازند كه بنا بر آن ،روبنای حقوقى و سياسى بر پا

فعاليت صرف مادی و بدنى نمىشود .همانگونه كه انسان در روند توليد از تجربه،

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

از كشمكش نظری پيرامون آگاهى تئوريک و كشمكش عملى با طبقهی حاكم گزارش

مىشود و آنان با اشكال به خصوص آگاهى اجتماعى متناسب هستند .شيوهی توليد

انسانها نيست كه هستى آنها را ،بلكه هستى اجتماعى آنها است كه آگاهىشان را
معين مىكند .نيروهای مولد مادی جامعه در درجهی معينى از رشد خويش با مناسبات

توليدی موجود يا با بيان حقوقى آن كه مناسبات مالكيتى است و در چهارچوب آن تا

كنون عمل كردهاند ،در تضاد قرار مىگيرند .اين مناسبات كه از بطن اشكال رشد

نيروهای مولد نتيجه مىشوند ،به رشد خود آنها زنجير مىبندند .سپس يک دورهی

انقﻼب اجتماعى فرا مىرسد .با تغيير زمينهی اقتصادی ،تمام روبنای عظيم كندتر يا

سريعتر دگرگون مىگردد .در نظارهی اينگونه دگرگونىها همواره بايستى ميان
دگرگونى مادی شرايط اقتصادی توليد كه به همان دقت علوم طبيعى قابل اندازهگيری

است و دگرگونىهای حقوقى ،سياسى ،دينى ،هنری و يا فلسفى ـ خﻼصه ،ايدئولوژيک
كه انسانها از طريق آنها به اين نزاع آگاه مىشوند و به نبرد بر مىخيزند ـ تفاوت

قائل شد».

١

دانش و اسلوب زيبايىشناسى پيروی مىكند ،به همين منوال نيز پراكسيس نبرد طبقاتى
مىدهد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،مفهوم "پراكسيس" در تئوری انتقادی و
انقﻼبى ماركس نيز مانند مفهوم "واقعيت" در فلسفهی ايدهآليستى هگل مبتنى بر

"كليت ديالكتيكى" است .اينجا نيز ايدهآليسم و ماترياليسم مكمل همديگر و اجزاء يک

واقعيت محسوس هستند و دشمن يکديگر محسوب نمىشوند .منتها با اين تفاوت كه

مفهوم "واقعيت" نزد هگل مجرد و مفهوم "پراكسيس" نزد ماركس مشخص است،

تاريخ نزد هگل به صورت تحقق يک واقعيت سوبژكتيو و به سوی يک آيندهی مثبت

سپری مىشود ،در حالى كه نزد ماركس تضادهای درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات
توليد منجر به پراكسيس نبرد طبقاتى مىشوند و روند تاريخ به صورت محصول نتايج

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

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک "حركت واقعى" مواجه

سازماندهى خردمندانهی جامعهی بورژوايى گزارش مىدهد و محتوا را به شكل واقعى

طبقهی حاكم بنا بر هستى اجتماعى خود ،يعنى برای حفظ منافع مادی و حاكميت

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

هستيم كه از ديالكتيک ،يعنى از "نفى آگاهانه" گزارش مىدهد .به اين صورت كه
خويش ،آگاهى اجتماعى را به صورت ايدئولوژی )حقوق ،سياست ،دين ،هنر ،و فلسفه(

پديد مىآورد .اين آگاهى اجتماعى بيان ايدهآل ساختار اقتصادی موجود است كه در

واقعيت منافع مادی و جايگاه اجتماعى طبقهی حاكم را توجيه مىكند .به همين منوال
نيز آگاهى نيروهای مولد از منافع مادی و هستى اجتماعى آنها رشد مىكند .اينجا

توجه به دو مفهوم كليدی برای درک تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس
ضروری است .اولى مفهوم "تناسب" و يا مطابقت زيربنا با روبنا است كه از هماهنگى
آگاهى نيروهای مولد با ايدئولوژی طبقهی حاكم گزارش مىدهد .به اين معنى كه

ايدئولوژی طبقهی حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با نيروهای مولد
١

Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff.,
Berlin (ost), S. ٨f.

خود در مىآورد ،در حالى كه نزد ماركس تحقق سوژهی خودآگاه )پرولتاريا( برابر با

به بيان ديگر ،مفهوم "پراكسيس" نزد ماركس واقعيت مشخص جامعهی بورژوايى را

به صورت كليت نبرد طبقاتى در بر مىگيرد كه هم جنبهی مادی دارد كه مربوط به
زيربنا و حوزهی كشمكش عملى با ساختار طبقهی حاكم مىشود و هم جنبهی غير
مادی دارد كه البته با روبنا مرتبط است و حوزهی كشمكش نظری با ايدئولوژی
حاكميت محسوب مىشود .ما مضمون "كليت ديالكتيكى" را به شرح زير در كتاب "در
مورد نقد اقتصاد سياسى" ماركس مىيابيم:

«انسانها طى توليد اجتماعى برای زندگى خويش وارد مناسبات ضروری ،به خصوص و

مستقل از ارادهشان مىشوند] ،يعنى[ مناسبات توليدی كه با درجهی معينى از رشد
نيروهای مولد مادی مطابقت دارند .تمامى اين مناسبات توليدی ،ساختار اقتصادی

٧٢

٧١

از وجود آنها جهت استقرار حاكميت خويش سود مىبرد و از طرف ديگر ،بخشى از

متكامل شده است و از اين رو ،زيربنا مطابق با روبنا است .مفهوم دوم "تأثير متقابل"

ثروت اجتماعى را كه مصادره كرده است ،به صورت امكانات مادی در اختيار آنها
مىگذارد .به بيان ديگر ،همانگونه كه ماركس به درستى تأكيد مىكند ،آگاهى هميشه

به معنى هستى آگاه است.

١

بنابراين در هر دو حالت ،يعنى هم از طريق تحقق سياست توسعهی اقتصادی و هم از

طريق تكامل يک ايدئولوژی نوين نتيجه مشابه ،يعنى تفرقه و انشعاب در ميان كارگران

و انفعال طبقهی كارگر است .به اين ترتيب ،موانعى در برابر خودآگاهى نيروهای مولد

بنا مىشود و تداوم نظام طبقاتى موجود را تضمين مىسازد .به بيان ديگر ،ايدئولوژی
طبقهی حاكم با آگاهى نيروهای مولد در ارتباط مىماند و مشخصاً از همين منظر است

كه ماركس در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" انتقاد خود را به هگلىهای جوان و همچنين
فويرباخ وارد مىآورد .در حالى كه آنها دين را به صورت توهم و آگاهى وارونه به بند

نقد مىكشند ،ماركس با وجودی كه فعاليت روشنگری آنها را تقدير مىكند ٢،اما آنها
را با اين پرسش نيز مواجه مىسازد كه چگونه شد كه انسانها اصوﻻً اين توهم را در
مغز خود جا دادند؟ پيداست كه تنها راه حل اين مسئله رجوع به روند زندگى واقعى و

نقد ماترياليستى آن است ٣.به بيان ديگر ،ماركس بر خﻼف هگلىهای جوان و همچنين

زيربنا با روبنا است كه ما مضمون آنرا اينجا و همچنين در كتاب "ايدئولوژی آلمانى"
١

مىيابيم .به اين معنى كه نيروهای مولد و ايدئولوژی طبقهی حاكم همديگر را به

صورت متقابل متأثر مىكنند .به بيان ديگر ،نيروهای مولد در پراكسيس نبرد طبقاتى

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

تضاد و استثمار نيروی كار و فقط مادی نيست ،بلكه بيان تضاد ،يعنى نفى آگاهانهی

ايدئولوژی طبقهی حاكم را نيز ضميمهی پراكسيس نبرد طبقاتى مىكند كه البته نتيجه-

ی آن بستگى به توازن قوای نيروهای متضاد و متخاصم اجتماعى دارد و اين شكست و

يا پيروزی است كه روند تاريخ را معين مىكند .به بيان ديگر ،ما نزد ماركس با يک
ديدگاه انتقادی نسبت به روند تاريخ مواجه هستيم ،زيرا اين انسانها هستند كه از
شرايط مادی موجود عزيمت مىكنند و با آگاهى ،يعنى سوبژكتيو تاريخ را پديد مى-

آورند.

در حالى كه در فلسفهی ايدهآليستى هگل "روح جهان" سوژه محسوب مىشود و از
وقوع يک آيندهی مثبت خبر مىدهد ،نزد ماركس دترمينيسم و آپريوريسم به كلى

فويرباخ از آگاهى وارونه عزيمت نمىكند .برای وی اين جهان وارونه ،يعنى جامعهی

مردود هستند .به اين عبارت كه طبقهی حاكم در واكنش به پراكسيس نبرد طبقاتى

مضمون آنرا به شرح زير در تز چهارم فويرباخ ماركس نيز مىيابيم:

سازد .از طرف ديگر ،طبقهی حاكم همچنين قادر است كه بر اساس تاريخ مشترک

وارونهی بورژوايى است كه آگاهى دينى و اشكال ايدئولوژيک را به وجود مىآورد كه ما
«فويرباخ از تجربهی ازخودبيگانگى دينى ]يعنى[ دوگانهسازی جهان در يک جهان دينى

و يک جهان دنيوی عزيمت مىكند .تﻼش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را

در زمينهی دنيویاش حل كند .اما اينكه زمينهی دنيوی خود را از خويشتن مرتفع
ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مىكند ،تنها از طريق
ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى همين زمينهی دنيوی قابل توضيح است .بنابراين

اين ]زمينه[ بايد از درون خود ]يعنى[ هم در تضاد خود فهميده شود و هم به طور
١

Vgl. ebd., S. ٢٦
Vgl. ebd., S. ٢٠
٣
Vgl. ebd., S. ٢١٧
٢

مىتواند از يک طرف ،سياست توسعهی اقتصادی را متحقق و نيروهای مولد را متكامل

فرهنگى با نيروهای مولد ايدئولوژی خود را متحول سازد .به اين معنى كه نظريهپردازان
طبقهی حاكم دين را تفسير و اشكال فلسفى را جايگزين تصورات دينى مىكنند .به اين

ترتيب ،از طريق تكامل ايدئولوژیهای نوين هويتهای كذب جنسيتى ،شوينيستى و
اشكال نوين دينى پديد مىآيند و طبقهی حاكم برای آن گروههای به خصوص كه به

اين هويتهای جديد تن مىدهند ،حقوق ويژه نيز در نظر مىگيرد .پيداست كه اينجا
حقوق ويژه فقط شامل وعدههای اخروی نمىشود .به اين عبارت كه طبقهی حاكم از

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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اين جهان وارونهی بورژوايى جهت تدوام خويش همواره اشكال نوين دينى و

پراتيک منقلب گردد .به اين ترتيب ،پس از آنكه ،برای نمونه خانوادهی زمينى به

ايدئولوژيک را پديد مىآورد و تنها به اين دليل است كه ماركس بر خﻼف هگلىهای
جوان و فويرباخ انهدام هر دو حوزه ،يعنى هم آگاهى تئوريک و هم پراكسيس جامعهی

بورژوايى را در نظر مىگيرد.

صورت راز نهفتهی خانوادهی مقدس كشف شد ،هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری

و پراكسيس منهدم كرد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا از مفهوم "خانواده" به

ماركس به يک چنين ديدگاه راديكالى پس از پايان اشتغال به روزنامهنگاری دست

صورت استعاره سود مىبرد .مفهوم "خانوادهی مقدس" عنوان كتابى است كه وی و

عرفى و خردمند" دفاع مىكرد و تشكيل آنرا هم در نظام سلطنتى و هم در نظام

جوان نوشتند كه همراه با برونو بائر در روزنامهی "آلگماينه ليتراتور" قلم مىزدند .در

يافت .در حالى كه وی در مقام سردبيری روزنامهی راين از "كانون انسانهای آزاد،

انگلس در نقد فلسفهی ايدهآليستى آلمانى و به خصوص در نقد آن گروه از هگلىهای

جمهوری ممكن مىشمرد ،اما سرانجام به اين واقعيت پى برد كه دولت شكل دوگانهی

برابر منظور ماركس از مفهوم "خانوادهی زمينى" همين جامعهی بورژوايى است كه

خصوصى هستند .ما اينجا با طبقاتى اجتماعى مواجه مىشويم كه بنا بر هستى اجتماعى

بورژوايى ذاتاً متضاد است ،در نتيجه به غير از قوای مقننه ،مجريه و قضائيه )دولت(

جامعهی بورژوايى است و قانون اساسى كشورهای مدرن ،قوانين اساسى مالكيت

دولت را به صورت شكل دوگانهی خود پديد آورده است .از آنجا كه جامعهی

و منافع مادی خود آگاهى خود را نيز پديد مىآورند .به اين معنى كه اين جهان وارونه

نياز به دوگانگى تفكر با واقعيت نيز دارد كه تدام خود را تثبيت سازد .ما اينجا با

نيز پديد مىآورد و مانع خودآگاهى كارگران مىشود .به اين معنى كه انسانها در روند

درونذاتى زيربنای سرمايهداری ازخودگسيخته است و جهت تداوم خود به دين ،فلسفه

و از هم گسيختهی بورژوايى آگاهى طبقهی حاكم را به صورت آگاهى حاكميت خويش
زندگى واقعى و تحت تأثير ايدئولوژی از هستى خويش آگاه مىشوند و مشخصاً در
همينجا است ،يعنى در حوزهی هستى آگاه است كه با استناد به بيان تضاد فعاليت

اجتماعى شكل مىگيرد و نه در حوزهی صرف هستى .به اين ترتيب ،ماركس از يک

طرف ،استقﻼل ايده را از منشأ مادی آن انكار مىكند و از طرف ديگر ،به يک مفهوم
غير هگلى از "واقعيت" دست مىيابد كه همان مفهوم "پراكسيس" است.

به بيان ديگر ،ما نزد ماركس با يک مفهوم انتقادی و ديالكتيكى از واقعيت مشخص

جامعهی بورژوايى به صورت يک جهان وارونه مواجه هستيم كه به دليل تضادهای
و ايدئولوژی نياز دارد كه البته منجر به خودتناقضگويى نيز مىشود.

در اين ارتباط دين ،فلسفه و ايدئولوژی دو وجه متفاوت دارند .نخست آن گروهى است
كه جهت حفاظت و توجيه منافع مادی و جايگاه طبقاتى خود به آنها متوسل مىشود.

تا اينجا ما با فريب و فريبكار مواجه هستيم .بعداً آن گروهى است كه در فقدان
خودآگاهى طبقاتى و يا به دليل حقوق و امكانات ويژه به آگاهى طبقهی حاكم تن مى-

دهد و هستى مادی خود را در آن اشكال دينى ،فلسفى و ايدئولوژيک تجربه مىكند كه

جامعهی بورژوايى مواجه هستيم كه البته از هستى طبقهی حاكم به صورت ايدئولوژی

طبقهی حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى برايش پديد آورده است .ما

طبقهی حاكم را توجيه مىكند و در نتيجه واقعيت را پديد مىآورد و از طرف ديگر ،با

ملزوم و مكمل همديگر هستند و اين اتفاقى نيست كه وی همواره از مقولههای "تفرقهی

يک بازتاب استعﻼئى مىيابد و از يک طرف ،در واكنش خويش بر جامعه منافع مادی
مقاومت نيروهای مولد در حوزهی عملى و در حوزهی نظری روبرو مىشود .نتيجه

اينجا با خودفريبى مواجه هستيم .بنابراين از منظر ماركس فريب و خودفريبى ﻻزم و
خودكردهی پرولتاريا" و "ازخودبيگانگى خودكردهی طبقهی كارگر" سخن مىراند.

٢

پراكسيس نبرد طبقاتى روند تاريخ را به صورت محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى

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

و قدرت يكى نشانهی ضعف ديگری است .در حالى كه تضاد ،ابژكتيو و مادی است ،اما

١

سوبژكتيو پديد مىآورد .به بيان ديگر ،روند تاريخ بستگى به توازن قوای اجتماعى دارد

Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦
Selbstzerrissenheit des Proletariats, Selbstentfremdung der Arbeiterklasse

٢
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را مد نظر دارد .اينجا نه اثری از معجزه مشاهده مىشود و نه هرمز قربانى مىطلبد.

١

به بيان ديگر ،گاتهای زرتشت محصول پرسش و استفاده از خرد هستند و بنا بر
نظريهی آرامش دوستدار فلسفه محسوب مىشوند .برای نمونه وی در كتاب
"مﻼحظات فلسفى در دين و علم" به شرح زير تفكر فلسفى را تشريح مىكند:
«تفكر وقتى فلسفى است كه از پرسش بر آيد و در آن استوار ماند».

٢

اما ما با رجوع به منابع اديان سامى با سيمای واقعى دين آشنا مىشويم .به اين صورت

كه تمامى شعبههای اديان ابراهيمى با رجوع به وحى الهى توجيه مىشوند كه البته

زيربنای مادی تمامى آنها نظام بردهداری است .حتا آزادی قوم يهود از دست فرعون
به معنى برگزيدگى يهوديان جهت اسارت در بردگى يهوه ،پيامبر و فرمانروای يهوه
است .بنابراين ما با استناد به تورات از نزاع دو بردهدار آگاه مىشويم .آن چيزی كه
كتاب آسمانى يهوديان و مسيحيان به عنوان وحى الهى عرضه مىكنند ،يک مجموعه از
اساطير هستند كه از وقوع معجزه بعد از معجزه ،قربانى در راه خدا ،تقدير و گناه ذاتى

انسانها ،امتحان و انتقام الهى ،پاداش و جزای اخروی گزارش مىدهند كه تمام آنها

بنا بر از هم گسيختگى جامعهی بردهداری متكامل شدهاند و به بهانهی رستگاری
مؤمنان انگيزهی تحقير و تحميق انسانها را در جهان واقعى دارند.

البته من با آرامش دوستدار كامﻼً همنظر هستم ،زمانى كه وی از تجانس آيين زرتشت
با دين ساميان سخن مىگويد ٣،منتها من بر خﻼف وی منشأ ايده را با استناد به تئوری

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در واقعيت ،يعنى در زيربنای از هم گسيختهی
مادی و در شكل دولت مىيابم .ما مصداق اين روش شناختشناسى از "كليت

دياالكتيكى" را در تاريخ فرهنگى ايران باستان به وضوح مىيابيم .به اين صورت كه پس
از انتشار انجيل متى به زبان يونانى امپراطور رم و همسرش به دين مسيحيت گرويدند

 ١من اينجا در ارتباط با نقد كليت ديالكتيكى در مورد ايران باستان و اشكال دينى كه بر كشور حكمرانى كردهاند،
رفرنس نمىدهم و خوانندهی نقاد را مستقيماً به كتابى كه در اين مورد نوشتم ،رجوع مىدهم .مقايسه ،فريدونى،
فرشيد ) :(٢٠١٢فرهنگ يكتايى در ايران ـ نقدى بر عوامل عينى و ذهنى رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به
دين اسﻼم ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،برلين
 ٢دوستدار ،آرامش )١٣٨١ـ  :(٢٠٠٢مﻼحظات  ...همانجا ،صفحهی ١٧
 ٣مقايسه ،دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع  ...همانجا ،صفحهی ١٢٠

آگاهى از تضاد مربوط به ايدهآلها و چشماندازها مىشود و در نتيجه بيان تضاد يک
شكل سوبژكتيو و غير مادی به خود مىگيرد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما تا اينجا با دو مفهوم متفاوت از

واقعيت در فلسفهی ايدهآليستى هگل و در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
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

"واقعيت" دست مىيابد كه محصول آن جهانگريزی ،يعنى امتناع از تفكر تمامى

واقعيت و يا امتناع از تفكر كليت است .به بيان ديگر ،خود آرامش دوستدار مشمول

همان انتقادی مىشود كه وی تحت عنوان "تفكر دينى" به فرهنگ ايرانيان وارد مى-

آورد .ما مصداق اين انتقاد را به كرات در آثار وی مىيابيم .برای نمونه مىتوان از
تشبيه آئين زرتشت با مناسک اديان سامى ياد كرد .به نظر وی وجه مشترک دين
زرتشت و اديان سامى "دينيت" آنها است كه البته هر دو با وحى الهى موجه مىشوند.

وی اينجا ميان بينش دينى يا "علم پيشين" كه بدون پرسش به وجود مىآيد ،با ديد
علمى يا "علم پسين" كه البته محصول پرسش ،انديشه و تحقيق است ،تفاوت مىگذارد.

به نظر وی دين زرتشت جهان را عمودی ،يعنى ميان اهورامزدا و اهريمن جدا مىسازد،
در حالى كه اديان سامى به صورت افقى جهان اخروی را از جهان واقعى مجزا مىكنند.

١

حال با يک نگاه اجمالى به گاتهای زرتشت ،مشخصاً عكس اين فرضيه اثبات مىشود.

به اين صورت كه گاتها نتيجهی گفتگو و پرسش زرتشت از وهومن ،يعنى خرد دروانى
خود وی است .بنابراين ما اينجا اصوﻻً با وحى الهى مواجه نيستيم .زيربنای مادی آيين

زرتشت را زندگى مسكون و متمدن روستايى و دامداری شبانى مىسازند .اينجا
مالكيت شكل اشتراكى دارد و انسانها آزاد هستند .از آنجا كه روستاييان با تهاجم

اقوام وحشى و غير مسكون مواجه هستند ،در نتيجه گاتهای زرتشت قوای خير را در

برابر قوای شر مستقر مىسازد .بنابراين آيين زرتشت اين جهانى است و پارسايى انسان
 ١مقايسه ،دوستدار ،آرامش )١٣٨١ـ  :(٢٠٠٢مﻼحظات فلسفى در دين و علم ت بينش دينى و ديد علمى ،وينسنز
)فرانسه( ،صفحهی  ١٣و
مقايسه ،دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر در فرهنگ دينى ،پاريس ،صفحهی ١٢٠
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«ايرانيان بر اعراب و اسﻼم بر ايران پيروز شد».
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تشريح بسيار اسرارآميز
مواجه هستيم كه برای آن هيچگونه شواهد تاريخى نمىيابيم .به اين دليل كه پس از
سلطهی اعراب مسلمان بر ايران ساختار شاهنشاهى ساسانيان به كلى فرو ريخت و
طبقهی حاكم ايرانى جايگاه اجتماعى ،تمامى منافع و حقوق ويژهی خود را از دست داد.

در حالى كه بخشى از سپاهيان و شاهزادههای ايرانى به شرق كشور عقب نشستند و
مشغول به تدارک مقاومت شدند ،بخش ديگری از طبقهی حاكم جهت حفظ منافع

مادی و كسب جايگاه گذشتهی اجتماعى خويش به سرعت با اعراب مسلمان همپيمان

شد و به عنوان دبير ،خراجدار ،نديم ،مشاور ،منشى ،مترجم ،مرزبان و به خصوص فقيه

به خدمت دستگاه خﻼفت در آمد .با وجودی كه كﻼم قرآن عربى و پيامبر اسﻼم
عربتبار بود ،اما  ١٤تن از  ١٦فقهای عالى رتبهی خﻼفت امويان ايرانىتبار بودند .در

اين ارتباط ابن خلدون از يكى عجايب تاريخ سخن مىگويد ١.بنابراين اتفاقى نيست كه
ايرانيان دو رشتهی اصلى فقه اسﻼمى ،يعنى فقه ظاهريه و فقه باطنيه را نيز متكامل

كردند .از آنجا كه حكومت بر يک سرزمين پهناور مانند ايران با رجوع به آيات قرآن
كه از مناسبات مادی شبه جزيرهی عربستان پديد آمده بودند ،امكان نداشت ،در

نتيجه درک منطقى كﻼم الله ضروری مىشد .در حالى كه پيروان ابوحنيفه خراسانى

قرآن را كﻼم ازلى الله مىخواندند و از فن تفسير استفاده مىكردند .پيروان واضل بن-

عطا و عمرو بنعبيد ايرانىتبار قرآن را كﻼم حادث الله مىشمردند و جهت درک
منطقى آن متوسل به فن تأويل مىشدند.

بنابراين از همين منظر منافع طبقاتى ايرانيان است كه بايد عروج جنبش شعوبيه را در

نظر داشت .در حالى كه نظريهپردازان خﻼفت امويان كﻼم عربى قرآن و تبار عربى
پيامبر خاتم اسﻼم را از جمله اسنادی مىشمردند كه الله اعراب را برای حاكميت بر
جهان برگزيده است ،اما شعوبيان با استناد به قرآن به تبعيض نژادی انتقاد داشتند.

آنها نه تنها مخالف جايگاه اجتماعى خود به صورت موالى و اهل ذمه )بردهی آزاد
 ١مقايسه ،محمدی مﻼيری ،محمد ) ::(١٣٧٩تاريخ و فرهنگ ايران ـ در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر
اسﻼمى ،دل ايرانشهر ،جلد اول ،تهران،صفحهی ٣٦٢
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و از اين پس ،دولت رم به يک مشروعيت بﻼمنازعه كه بر نظام بردهداری مبتنى بود،

دست يافت .در حالى كه امپراطور رم بدون هيچگونه محدوديت ايدئولوژيک مانند خدا

بر جهان فرمانروايى مىكرد ،ليكن مشروعيت شاهنشاه ساسانى بستگى به فرهی ايزدی
از آيين زرتشت داشت .به اين معنى كه شاهنشاه با نقض عدالت ،فرهی ايزدی خود را
مىباخت و يک چهرهی اهريمنى به خود مىگرفت و پيداست كه قيام انسانهای آزاد

در برابر دولت مستبد وی يک توجيه دينى مىيافت .بنابراين تجانس آيين زرتشت با

دين ساميان محصول بحران ايدئولوژيک طبقهی حاكم ساسانى بود .ما راه حل اين
بحران مشروعيت را در اقدام مانى مىيابيم كه جهان مادی )قوای شر( را از جهان
معنوی )قوای خير( تميز مىدهد .به همين منوال بايد از دين زورانى ياد كرد كه با

استناد به يک خدای يكتا به نام زوران ،اهورامزدا و اهريمن را فرزندان وی مىشمارد.

ما همين تمايﻼت به اديان سامى را در اوستای متأخر به صورت ادغام ابعاد اخروی،
جنسيتى ،معجزه و قربانى در آيين زرتشت مىيابيم .به بيان ديگر ،شاهنشاهى ساسانيان

در يک بحران مزمن مشروعيت به سر مىبرد و جهت تحميق و حاكميت بر انسانها
آزاد در كشور نياز به يک ايدئولوژی همسنگ مانند امپراطور رم داشت .مصداق

ابژكتيو اين بحران ايدئولوژيک را ما در اواخر شاهنشاهى ساسانيان به صورت قيام
بهرام چوبين ،قيام مزدكيان و اصﻼحات انوشيروان ساسانى مىيابيم .در حالى كه بهرام

چوبين و مزدک منكر فرهی ايزدی شاهنشاه بودند و تشكيل يک نطم نوين را در سر

داشتند ،انوشيروان به اصﻼحات مالى و ارضى دست زد كه مانعى در برابر قيامهای
مردمى و سرنگونى نظام شاهنشاهى بسازد.

از آنجا كه آرامش دوستدار نه به يک مفهوم از "كليت" دست مىيابد و نه ديالكتيک

زيربنا با روبنا نقشى در تفكر انتقادی وی دارد ،در نتيجه از اين نقطه نظر عزيمت مى-

كند كه انگاری ايده از منشأ مادی خود به كلى مستقل است و انگاری كه زرتشت بنا

به ميل خود جهان را به صورت عمودی و اديان ابراهيمى آنرا به صورت افقى تقسيم

كردهاند .نتيجهی بعدی اين خطای فلسفى را ما در توضيح آرامش دوستدار از رويكرد
فرهنگى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسﻼم مىيابيم كه با رجوع به تاريخ جنبش

شعوبيه به شرح زير تشريح مىشود:
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قيامهای خوارج ،اسماعيليان و مقاومت خرمدينان خﻼفت عباسيان را متزلزل مىكردند.

شده( و پرداخت جزيه به مسلمانان بودند ،بلكه حاكميت اعراب را بى چون و چرا نمى-

ايرانى به وجود آمدهاند ،اما شواهد تاريخى گواهى مىدهند كه همهی آنها از طريق

زير بر برابری مسلمانان تأكيد مىكند:

با وجودی كه تمامى اين جنبشها از طريق فرودستان ايرانى و به سركردگى رهبران
دودمانهای ايرانى سركوب شدهاند .از جمله بايد از سرگذشت بابک خرمدين ياد كرد

كه با سپاه خود بارها لشكر خليفهی عباسى را در هم شكست و سرانجام فريب خدعهی

اسﻼمى افشين سامانى را خورد و به فجيعترين شكل ممكنه در بغداد به قتل رسيد.

ليكن از آنجا كه آرامش دوستدار به يک مفهوم از "واقعيت" و يا "كليت" كه متضاد و
حركت آن ديالكتيكى است ،دست نمىيابد ،در نتيجه اين واقعهی دلخراش تاريخى نه

از منظر منافع مشترک طبقهی حاكم ايرانى و اعراب مسلمان ،بلكه به صورت بى

هويتى افشين سامانى تفسير مىكند .انگاری كه دين اسﻼم ذهنيت دودمانهای ايرانى-

تبار را تسخير كرده و حاكميت آنها بدون در نظر داشتن منافع طبقاتى آنها اعمال

مىشده است .پيداست كه از اين منظر ،وقايع تاريخى يک شكل اسرارآميز به خود مى-

گيرند .به خصوص به اين دليل كه دين اسﻼم زمينهی مادی ترويج خويش و شرايط

تشكيل فرقههای گوناگون را نيز پديد مىآورد.

پذيرفتند .مصداق اعتراض آنها آيهی  ١٣از سورهی الحجرات ) (٤٩بود كه به شرح
«ای مردم ما همه شما را نخست از مرد و زنى آفريديم و آنگاه شعبههای بسيار و فرق
مختلف گردانيديم تا )قرب و بعد نژاد و نسب يكديگر را( بشناسيد )و بدانيد كه اصل و

نسب و نژاد مايه افتخار نيست بلكه( بزرگوارترين شما نزد خدا با تقویترين مردمند و
خدا )بر نيک و بد مردم( كامﻼً آگاه است».
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نقش اجتماعى ايرانيان به صورت موالى و اهل ذمه به دليل زيربنای وسيع كشور ايران

بود كه نه يک زمينهی مناسب مادی را جهت توليد از طريق نظام بردهداری مهيا مى-
كرد و نه ايرانيان به دليل تاريخ فرهنگى خود به يک چنين نظمى تن مىدادند .با
وجودی كه طبقهی حاكم ايرانىتبار همواره مواجه با تبعيض بود ،اما دين اسﻼم را به

صورت يک ابزار مناسب حكومتى در نظر داشت و حاضر نبود كه از آن دست بشويد.

بنابراين ايرانيان تنها به فكر برابری مسلمانان بودند كه به مقامهای باﻻتر دولتى دست

بيابند و منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود را به صورت طبقهی حاكم تثبيت كنند .از

به اين عبارت كه دين اسﻼم انسانها را چنان به ذلت مىكشد كه تنها راه گريز از

اين منظر روشن مىشود كه چرا سركردهی ايرانى جنبش شعوبيه ،يعنى ابومسلم

اﻻنبياء و انكار الله و يا رويكرد به اديان ديگر را ارتداد نيز مىشمارد و برای مرتدان

رساند .پيداست كه وی قادر بود كه نظام شاهنشاهى و آيين زرتشت را دوباره زنده

واقعيت موجود پناهبردن به خدا است .ليكن دين اسﻼم از طرف ديگر ،محمد را خاتم
مجازات مرگ در نظر مىگيرد .تنها راه گريز از اين مهلكه تفسير و تأويل قرآن است.

بنابراين نظر آرامش دوستدار نادرست است ،زمانى كه وی آثار شمس تبريزی ،مولوی

و حافظ را مسبب لطافت بخشيدن به الله مىشمارد .به بيان ديگر ،عارفان ايرانى همواره
با حكم تكفير و شمشير تيز شريعت اسﻼم مواجه بودند و از ذلت جهان موجود راه
ديگری را به غير از پناه بردن به خدای اسﻼم در برابر خود نمىديدند .ما اينجا با
مصداق كشف فلسفى فويرباخ مواجه هستيم كه اين انسان است كه خدا را مىآفريند و

نه بر عكس .پيداست كه آن خدايى كه عارفان ايرانى آفريدهاند ،ديگر آن الله مكار،
جبار ،بى خرد و بردهدار نبود كه قرآن از وجود آن گزارش مىدهد .خدای عارفان
ايرانى يک خدای لطيف ،مهربان و همدم انسان بود كه البته در يک بستر تاريخى و

خراسانى پس از قتل خليفه و سرنگونى خﻼفت امويان خاندان عباسى را به مقام خﻼفت

سازد .به خصوص به اين دليل كه اكثر قابل مﻼحظهی ايرانيان و از جمله بخشى از

سربازان وی به سركردگى سنباد زرتشتى بودند.

بنابراين دين اسﻼم يک ايدئولوژی مناسب را جهت تحميق ،تحقير و سركوب انسانها

در اختيار طبقهی حاكم ايرانىتبار مىگذاشت و آنها را با اعراب مسلمان در تقسيم

سفرهی خﻼفت سهيم مىكرد .ما همين تمايﻼت را در دولتهای دودمانى ايرانىتبار
مانند :بوييان ،طاهريان ،صفاريان و سامانيان مشاهده مىكنيم كه به عنوان اميراﻻمرا و

خراجدار خﻼفت عباسيان بر سرزمين ايران حكمفرمايى مىكردند .همزمان تضادهای

درونذاتى در حوزهی توزيع ثروت اجتماعى اشكال دينى به خود مىگرفتند و به صورت
١
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مرتكبان گناه كبيره را كافر مىشمرد .پيداست كه يک چنين نظريهای مشخصاً در برابر

فرهنگى به صورت پروردگار جان و خرد پديد آمد .ما اينجا با تجربهی جهانگريزی

مقدر انسانها گزارش مىدهد .بنابراين جهم بنصفوان موضوع قدرت بى انتهای الله را

البته بنا بر تز چهارم فويرباخ ماركس محصول جهان وارونه و از هم گسيختگى جهان

ادعای قرآن قرار مىگرفت كه از آگاهى الله ازگذشته ،حال و آينده و از سرنوشت
به پيش كشيد و با استناد به قرآن سرنوشت انسان را مقدر خواند .اما هواداران فرقهی
جهميه قادر به توضيح اين تناقض نبودند كه چرا الله بندگانش را به خاطر انجام گناهى

كه آنها مسئول ارتكاب آن نسيتند ،مجازات مىكند .سرانجام موضوع اين بحث به

مكتب حسن بصری كه وی نيز ايرانىتبار و قاضى دادگاه شرع خﻼفت امويان بود ،راه

يافت .در ميان شاگردان وی دو تن ايرانى به نامهای واضل بنعطا و عمرو بنعبيد

بودند كه جهت حل اين تناقض يک موضع ميانى را اتخاذ كردند كه از يک طرف ،مانع
ترديد در قدرت بى انتهای الله شوند و از طرف ديگر ،انسان را مسئول گناه خود
شمرده و مجازات الهى را از منظر عقﻼنى و اخﻼقى توجيه كنند .نتيجهی اين تفسير

عقلى از فقه اسﻼمى تكامل مقولهی "منزلته بين المنزلتين" بود كه سرانجام فرقهی

باطنى معتزله را پديد آورد .از اين منظر مرتكبان گناه كبيره نه مؤمن و نه كافر ،بلكه
فاسق هستند و ميان كفر و ايمان منزلتى دارند .به اين معنى كه راه اسﻼم برای آنها به

كلى بسته و حكم قطعى شريعت برای آنها هنوز صادر نشده است .به بيان ديگر،
معتزليان با استناد به عقل خود يک مقولهی غير قرآنى را درست كرده و آنرا به

اسﻼم نسبت دادند .از اين پس راه گشوده شد كه انديشهی انسانى جايگزين وحى الهى

شود .نتيجهی خردگرايى در امور دينى اين بود كه فرقهی معتزله قرآن را كﻼم حادث

الله شمرد و برای وحى الهى شأن نزول قائل شد.

مواجه هستيم كه مصداق تئوريک آنرا در رابطهی فريب با خودفريبى مىيابيم كه

واقعى است .سرچشمهی تئوريک اين جهان از هم گسيخته و تجربيات تاريخى در
مقولهی "امت اسﻼمى" به صورت يک نظم خدا خواسته و محصول ارادهی الله نهفته

است .به اين عبارت كه نه عمر بنخطاب ،آنطور كه آرامش دوستدار مىگويد ،بلكه
خود محمد از طريق قرآن تئوری "امت اسﻼمى" را در مكه متكامل و در مدينه آنرا

متحقق كرد .در حالى كه وی از مخالفانش به عنوان اهل كتاب ،كافر ،مشرک ،منافق و
مفسدالفىالعرض ياد مىكرد ،هواداران خود را متقيان مىناميد و خواص آنها را هراس

از الله ،تبعيت از پيامبر ،عبادت الله و پرداخت ذكات به پيامبر مىشمرد.
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البته من با آرامش دوستدار هم نظر هستم كه دين كﻼً و به خصوص دين اسﻼم برای
محبوس كردن انديشهی انسانى پديد آمده است .اما از آنجا كه نقد وی فاقد يک

تئوری انسانشناسى است و به يک مفهوم جهانشمول از انسان آنطور كه ما نزد هگل،

فويرباخ و ماركس مشاهده كرديم ،دست نمىيابد ،در نتيجه نظريات انتقادی وی فاقد

يک عمق قابل مﻼحظهی فلسفى است و نقد ايشان از دين اسﻼم به كلى پا در هوا مى-
ماند .برای نمونه وی اصﻼً به اين مسئله نمىپردازد كه چرا انديشهی انسانى بايد
محبوس شود و چه كسانى از آن سود مىبرند؟ پاسخ اين پرسش را ما در تاريخ تكامل

فرقهی اشاعره مىيابيم كه سرانجام تبديل به دين دولتى خﻼفت عباسيان شد.

سرچشمهی تشكيل اين فرقه در دوران خﻼفت امويان پديد آمد كه به صورت يک

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه فرقهی معتزله جهت عبور از

نزاع فقهى بر سر تكامل يک ايدئولوژی مناسب دولتى گشوده شد .عوامل اين نزاع

اسﻼمى تأسيس شده بود ،اما تأويل منطقى قرآن منجر به تشديد بحران ايدئولوژيک

يكى از پرسشهای آنها مربوط به تناقض قدرت الله با ارادهی انسان مىشد كه منجر

مىبرد و قادر به تكامل شريعت و ادارهی امور اين جهانى است ،پس ديگر چه نيازی

از كارمندان عالىرتبهی خﻼفت امويان به نام معبد جهنى بود كه در تدام انديشهی

تناقضگويى قرآن پيرامون قدرت الهى و ارادهی انسانى و بر طرف كردن بحران فقه

خﻼفت اسﻼمى مىشد .يعنى زمانى كه انسان از طريق انديشه به معنى آفرينش پى

به پيروی از وحى الهى ،مشروعيت دولت اسﻼمى و تبعيت از يک خليفهی جبار را دارد.
پيداست كه طرح مباحث عقلى پيرامون شريعت اسﻼمى به دوران خﻼفت امويان
محدود نشد و در دوران عباسيان به مراتب پر شورتر از گذشته ادامه يافت .از جمله

دگرانديشانى بودند كه تحت نام زنديک )زندق( عقﻼنى بودن قرآن را انكار مىكردند.
به تشكيل دو فرقهی متخاصم قدريه و جهميه شده بود .سركردهی فرقهی قدريه يكى

ايرانى خود به مجازات الهى يک جنبهی اخﻼقى مىداد و با استناد به ارادهی انسان
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٦تاريخ ديندارى و فلسفهى دولتمدارى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
سوم ،برلين

٨٤

٨٣

كلى عريان مىگردد كه ما آنرا از منظر انسانشناسى به بند نقد بكشيم .از منظر

بايد از مباحث دينى در مكتب ابوعلى جبائى ياد كرد كه در تداوم انديشهی ايرانى وی

انسانشناسى در فلسفهی ايدهآليستى هگل )موجود متفكر( حبس انديشهی انسانى در

پيرامون مفاهيم خير و شر گشوده شد .مسئلهی فقهى اينجا به صورت اين پرسش به

گوهر را به شكل واقعى و خردمند آن دگرگون نمىسازد .از منظر انسانشناسى در

خيرترين است؟ با در نظر داشتن آن ذلتى كه حكومت اسﻼمى در جهان واقعى بر

اسﻼم به اين معنى است كه سوژه به مفهوم دست نمىيابد و ماهيت ازخودبيگانهی
فلسفهی ماترياليستى فويرباخ )موجود حساس( حبس انديشهی انسانى در اسﻼم به اين

معنى است كه سوژه به روابط ماترياليستى انسانها و معنى نوع ماهوی بشر پى نمىبرد

و از منظر انسانشناسى در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس )موجود
فعال( حبس انديشهی انسانى در اسﻼم به اين معنى است كه مانعى در برابر
خودآگاهى سوژه مستقر و نبرد طبقاتى در نطفه خفه مىشود.

وجود آمد كه آيا الله هميشه مواردی را برای انسان در نظر مىگيرد كه برای او
انسانها تحميل مىكرد ،پيداست كه ارادهی الله جنبهی شر به خود مىگرفت و از يک
طرف ،مفاهيم قرآنى مانند :رحمان و رحيم را بى اعتبار مىكرد و از طرف ديگر ،در
تداوم انديشهی ايرانيان خدای اسﻼم را به صورت اهريمن در مىآورد.

در حالى كه خﻼفت عباسيان به دنبال يک شيوهی مناسب مشروعيت بود كه انسانها
را مطيع خود سازد و آنها را بهتر از گذشته به بندگى خود بكشد ،اما عقلگرايى در

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با نقش اسﻼم به عنوان يک

امور دينى همواره منجر به تعميق بحران ايدئولوژيک دولت مىشد و تمايل مسلمانان را

منجر به حفاظت از نظم موجود و تضمين منافع طبقهی حاكم مىشود .در حالى كه بنا

شريعت و ممانعت از اضمحﻼل قطعى دين اسﻼم مدعى شد كه صحت مسائل نه در

جريان ارتجاعى و يک ابزار مناسب حكومتى مواجه مىشويم كه به بهترين وجه ممكنه

بر فقه ظاهری قرآن از طريق مجتهد برای مقلد تفسير مىشود ،در فقه باطنى اين امام

به ارتداد تشديد مىكرد .بنابراين اسماعيل اشعری جهت اتمام مباحث عقلى پيرامون
حوزهی خرد بشری ،بلكه در حوزهی شريعت اسﻼمى معين مىشود .در حالى كه وی تا

است كه با تأويل وحى الهى اسرار پنهان را برای مؤمنان آشكار مىسازد .بنابراين

كنون معتزلى بود و از طريق مباحث عقلى متون دينى را توجيه مىكرد ،ليكن از اين

همانگونه كه آرامش دوستدار به درستى بر آن انگشت مىگذارد ،پاسخ آن محمول

در حالى كه وی از اين فرضيه نتيجه گرفت كه هر چه الله بيافريند ،خير است ،از

پيداست كه چرا در اسﻼم پرسش عقلى پديد نمىآيد و اگر هم پرسشى طرح مىشود،

است.

بنابراين آن عقلى كه مد نظر اسﻼم است و قرآن نيز به آن رجوع مىكند ،يک عقل
دينى است كه نه يک پرسش انتقادی را مطرح مىكند و نه شكى را به خود راه مى-

دهد .عقل در زبان عربى به معنى پايبند شتر و در معنى قرآنى آن به معنى پايبندی
مسلمانان به بيعت با پيامبر الله است و همانگونه كه آرامش دوستدار نيز به درستى

تأكيد مىكند" ،تفكر دينى" فقط مخاطب وحى و پايبند به دين است .اينجا به خوبى

روشن مىشود كه چرا مدينهی فاضلهی فارابى ،ابن سينا ،ناصر خسرو و غزالى تحت
حاكميت آن كسى قرار مىگيرد كه مخاطب وحى الهى است ،چرا آخوندزاده در دفاع

از جنبش مشروطه و مدرنيته به فرقهی باطنى اسماعيليه متوسل مىشود ،چرا احمد

كسروی در پشتيبانى از سياست مدرنيزاسيون رضا شاه و جهت مقابله با جريانهای

پس مدعى شد كه خرد بشری بﻼكيف است و اصوﻻً توان درک حكمت الهى را ندارد.
طرف ديگر به آن افزود كه انسان قدرت "كسب" ،يعنى اراده برای انتخاب ميان خير و

شر را دارد .به اين معنى كه هرگاه انسان اراده به عمل خير كند ،الله قدرت اين عمل

را نزد مؤمن پديد مىآورد و هرگاه كه انسان اراده به عمل شر كند ،الله وقوع آنرا نيز
ممكن مىسازد .بنابراين به اعتقاد اشعريان و با در نظر داشتن بﻼكيف بودن خرد

بشری ،ظاهراً نه به قدرت بى انتهای الله خدشهای وارد مىآيد و نه مجازات الهى
جوانب غير منطقى و غير اخﻼقى به خود مىگيرد .به اين ترتيب ،فرقهی اشاعره مباحث

دينى را منظم كرد و با محبوس كردن انديشهی انسانى در زندان اسﻼم تمامى فرقه-

های ظاهريه را متأثر ساخت.

البته آرامش دوستدار به درستى به نقد فرقهی اشاعره جهت محبوس كردن انديشهی

انسانى از طريق اسﻼم روی مىآورد ،ليكن عمق فلسفى اين جريان ارتجاعى زمانى به
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او يارايى پرسيدن و انديشيدن آنها و در افتادن با آنها را در خود نيابد و در جايكن

اسﻼمى به تبليغ برای پاکدينى روی مىآورد ،چرا جﻼل آلاحمد برای مقابله با غرب-

نمودن آنها به هر بهانهای درماند ،يا به لزوم اين در افتادن پى نبرد ،چنين كسى دينى

ست».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک نقد اصولى از فرهنگ

مشترک اسﻼمى تمامى ايرانيان مواجه مىشويم كه البته به صورت تجمع عوام به دور

يک رهبر شكل ساختاری به خود مىگيرد .مفهوم "عامه" اينجا همانگونه كه آرامش

دوستدار نيز به درستى بر آن تأكيد مىكند ،الزاماً به معنى بى فرهنگى و يا بى سوادی
نيست .برای وی هر كسى كه به فرديت دست نيافته و هويت خود را در تجمع و
تبعيت از رهبری مىيابد ،عامه محسوب مىشود ٢.البته ما اينجا با نظريات ليبرال

زدگى سر و كلهاش از پهلوی شيخ فضلالله نوری در مىآيد ،چرا على دشتى با وجود

نقد قرآن و داستان پيامبری محمد ،اما در برابر اديان ديگر به دفاع از اسﻼم مىپردازد،
چرا ماركسيست ـ لنينيستهای ايرانى "پيرو خط امام خمينى" مىشوند ،چرا كمونيست
ايرانى در برابر رژيم جنايتكار اسﻼمى عزادار آيتالله منتظری مىشود ،چرا آخوندهای
مكار مانند خاتمى و روحانى قادر هستند كه ساليان سال سر يک ملت هشتاد ميليونى را

كﻼه بگذارند و سرانجام چرا يک سازمان اسﻼمى مانند مجاهدين خلق قادر است كه با

وجود تمامى خطاهای خود اين همه هوادار بيابد.

با وجود تجربيات متفاوت تاريخى و با در نظر داشتن تفاوتهای سياسى ،اما تمامى اين

مواجه هستيم كه معموﻻً از فرديت عزيمت مىكنند و با ديد انتقادی به تشكلهای

جريانها فقط يک هدف مشترک را دنبال مىكنند و آن هم حكومت بر انسانها است.

نظريات ليبرال ماكس اشتيرنر و "ماترياليسم كهنه" برجسته مىسازد ،نظريهی فرديت

فريب و خودفريبى را در يک جهان وارونه و از هم گسيخته پديد مىآورد ،در نتيجه

اجتماعى مىنگرند .همانگونه كه ماركس در تز دهم فويرباخ خود به درستى در نقد

از موضع جامعهی بورژوايى متكامل شده است ،در حالى كه از موضع ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى مسئله جامعهی انسانى و انسانيت اجتماعى است ٣.با تمامى اين

وجود نقد آرامش دوستدار از تشكلهای فرقهای كه محصول تاريخ فرهنگى اسﻼمى ما

ايرانيان هستند و به يک رهبر خدابشری معطوف مىشوند ،كامﻼً درست است .برای

نمونه وی در كتاب "درخششهای تيره" بر آن تشكلهای ساختاری انگشت مىگذارد
كه به شرح زير در تداوم تفكر دينى پديد مىآيند:

از آنجا كه اسﻼم يک ابزار مناسب حكومتى است و به بهترين وجه ممكنه شرايط

پيداست كه چرا طبقهی حاكم حاضر نيست كه از استفاده از آن صرف نظر كند .ما

اينجا با يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى مواجه هستيم كه با استناد به آن اشكال
متفاوت دينى و ايدئولوژيک پديد مىآيند ،جهت تحقير و تحميق انسانها خود را

بازسازی مىكنند و مشخصاً در همينجا است كه نقد آرامش دوستدار از فرهنگ دينى
گريبان همهی آنها را با هم به شرح زير مىگيرد:

«نشانۀ دينى بودن الزاماً تأييد صريح يا غير صريح دين و اعتقادات دينى نيست .نشانه-

«فرهنگى كه با آگاهى نياموزد ،نشناسد و عمﻼً نداند چرا مىآموزد ،دست پرورده بار

اش نشناختن رگههای عميق آن در خود و در نسوج فرهنگ و جامعه است ،پرهيز از

پيشوايى و پيروی پيكر گرفته است .هيچكس بهتر از پيشوا نمىتواند آنچه را كه خود

آنكه اين پيكرها خودشان را دين بنامند .مٍثﻼً در عرفان ،يا در فرماليسم عرفانى،

خواهد آمد ،از خود نخواهد پرورد .فرهنگ ما يک چنين پديدهای ست ،برای آنكه در

نمىشناسد ياد دهد .و هيچكس بهتر از پيرو نمىتواند آنچه را كه نمىفهمد ياد گيرد.
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رويارويى اساسى و بنيادی با دين است كه در پيكرهای گوناگون متجلى مىشود بى
فرماليسم عرفانى يعنى قالب بى محتوا ،هسته ،درون تهى ،بدينسان آدم دينى مىتواند

دين را در شريعتش بكوبد ،تا خمير مايه ،تصفيه شدۀ آن را كه ديگر به منزلۀ دين به

معنای متعارفش ناشناختنى شده در طريقت باز جويد ،يا آنرا به ايدئولوژی تبديل

نمايد ،يا ايدئولوژی را در آن بياميزد و در اين تركيب جديد آنرا بازار پسند سازد.

هرجا و هرگاه در اعماق روانى يا روحى كسى پندارهای موروثى بدانگونه چيره باشند كه
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يک نقد درونذاتى از كليت ديالكتيكى ،يعنى حركت واقعى جامعه غير ممكن مىگردد.

اين دو كه همديگر را يافتند بنياد دين نهاده شده است .در اين گونه داد و ستد است

اينجا نه رابطهی اوضاع موجود با اوضاع مطلوب مطرح مىشود و نه بحثى پيرامون
چشمانداز و سوژهی دگرگونى جمهوری اسﻼمى ايران پديد مىآيد .اين كوتاهى فلسفى

نزد آرامش دوستدار در حالتى صورت مىگيرد كه ما با يک سقوط فرهنگى و بحران
فراگير اجتماعى در كشور مواجه هستيم .به بيان ديگر ،نقد صرف انديشه و تشكل

ساختار دينى فقط بخشى از واقعيت را به بند مىكشد و نقش طبقاتى اجتماعى و منافع
مادی آنها را هويدا نمىسازد .بنابراين انتقاد درست آرامش دوستدار كه تحت عنوان

"امتناع از تفكر" به فرهنگ دينى ايرانيان وارد مىآيد ،مشمول خود وی نيز مىشود .به

اين معنى كه وی از تفكر كليت ديالكتيكى امتناع مىكند كه محصول آن فرار از

واقعيت ،يعنى جهان گريزی است.

از آنجا كه آثار آرامش دوستدار با ديالكتيک به كلى بيگانه است ،در نتيجه به دوران
قبل از هگل باز مىگردد و اين هم اتفاقى نيست كه كتاب "درخششهای تيره" با يک

نقل قول از كانت آغاز مىشود .منتها بازگشت به دوران قبل از هگل به اين معنى نيز

است كه منتقد از تمامى كشفيات فلسفى و تعميق شناختشناسى از هگل ،هگلىهای
جوان و فويرباخ گرفته تا ماركس و مباحث جامعهشناسى انتقادی صرف نظر مىكند .به

بيان ديگر ،نقد آرامش دوستدار از باﻻترين سطح فلسفى و شناختشناسى بر اسﻼم

وارد نمىآيد و پيداست كه يک چنين نقدی به اندازهی كافى كوبنده نيست و نمىتواند
مدت درازی پايدار بماند.

با تمامى اين وجود ،فعاليت تئوريک آرامش دوستدار قابل تقدير است ،زيرا وی از

طريق نقد فرهنگ اسﻼمى ايرانيان زمينهی نقد ضد انقﻼب را نيز پديد مىآورد .ما
عوامل ذهنى جريانهای معاصر ضد انقﻼبى را در ايران و در تبعيد به وضوح مشاهده
مىكنيم .برای نمونه دستبرد عرفانى داور اردكانى به فلسفهی مارتين هايدگر ،جعليات

تاريخى جواد طباطبائى ،دستبرد اسﻼمى عبدالكريم سروش به فلسفهی كارل پوپر،
غصب دينى فلسفهی حقوق طبيعى از طريق يوسفى اشكوری ،افكار پسامدرن محمد
رضا نيكفر و مراد فرهادپور از جمله جريانهای فكری اند كه دوباره در پى احياء و

كه پيرو و پيشوا همديگر را مىيابند )».(...
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تشكل ساختاری مواجه
مىشويم كه تحت تأثير فرهنگ دينى به وجود مىآيد .پيداست كه موضوع انتقاد اينجا

محدود به ساختار مجتهد و مقلد در شيعهی دوازده امامى نمىشود ،زيرا ما فجيعترين

شكل آنرا در سازمان شبه فاشيستى مجاهدين خلق مىيابيم .به اين صورت كه اين

سازمان به صورت سيستماتيک هواداران خود را از درون تهى كرده و جان و روان آن-

ها را به سلطهی رهبر سازمانى كشيده است .البته ما يک چنين تمايﻼتى را در برخى از
سازمانها و احزاب كمونيست ايرانى نيز مشاهده مىكنيم كه از رهبر حزبى خود يک
خدابشر مىسازند و به بهانهی تشكل لنينيستى و حزب به اصطﻼح پيشتاز پرولتاريا از

هواداران خود درخواست تبعيت بى چون و چرا مىكنند.

بنابراين از بسيجىهای خامنهای گرفته تا مجاهدين رجوی ،شاهالهىهای پهلوی و

اسﻼميان بنىصدری همگى در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى سازماندهى مى-

شوند كه از اسﻼم مشروب مىشود و به همين دليل نيز هم فعاليت سياسى ،تشكل

ساختاری و رفتار اعضای آنها كم و بيش مشابه هستند .به اين ترتيب ،رهبرهای
مادامالعمر با يک درجهی بسيار نازل از سواد سياسى تقديس مىشوند و به صورت
معصوم در صدر تشكل ساختاری قرار مىگيرند .همزمان فعاﻻن سياسى با استناد به

نقل قولهای كوتاه از آنها حكم صادر مىكنند ،در حالى كه مخالفت با روشنگری.
ضديت با روشنفكران و تكفير اعضای سابق سازمان از شاخصهای ديگر اين نوع از

تشكلهای دينى و شبه فاشيستى هستند.
نتيجه:

انتقاد اين مقاله به آثار آرامش دوستدار از اين زاويه وارد مىآيد كه وی نه به يک

مفهوم از "واقعيت" دست مىيابد و نه معلوم است كه بنا بر چه تعريفى از انسان انتقاد

خود را به اسﻼم مستدل مىسازد .پيداست كه تحت تأثير اين كمبودهای فلسفى اصوﻻً
 ١دوستدار ،آرامش ) :(١٩٩٩ ،١٣٧٧درخششهای  ...همانجا ،صفحهی ٢٣٢

٩٠

٨٩

كشمكش پيرامون آگاهى تئوريک و هم كشمكش عملى را با طبقهی حاكم در بر مى-

توجيه اسﻼم و تكامل اشكال نوين ايدئولوژيک جهت تحميق انسانها و بازسازی نظام

گيرد ،اما تمامى جريانهای ماركسيست ـ لنينيست از كشمكش نظری با ايدئولوژی

حاكميت اسﻼمى طفره مىروند .دليل اين كوتاهى همان بستر مشترک تاريخى و

فرهنگى با طبقهی حاكم است كه آنها را در نقد ايدئولوژی اسﻼمى منفعل مىسازد.

به بيان ديگر ،نقد دين سرانجام منجر به كشف آخوند درونى مىشود و كسى كه به
حساب خودش انقﻼبى است ،تاب تحمل شناخت شخصيت واقعى و ارتجاعى خود را

ندارد .راه حل اين مشكل دينى كه متأسفانه اغلب ايرانيان دچار آن هستند ،قتل آخوند
درونى است .ماركس نسخهی اين درد مشترک را در اختيار ما گذاشته است و آن نقد

درونذاتى و نفىكننده از كليت تاريخ طبقاتى و فرهنگ دينى ايران است كه منجر به

تكامل يک فرهنگ مدرن و اين جهانى برای زيست انسانى مىشود .به اين ترتيب ،يک

پنجره برای نگريستن انتقادی به خويشتن گشوده مىشود و همانگونه كه ماركس نيز
به درستى مىگويد:

«اولين شرط خردمندی نگريستن انتقادی به خويشتن است».
ادامه دارد!
منابع:
Brechtken, Josef (١٩٧٩): Die praxisdialektische Kritik der Marxschen
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طبقاتى در ايران هستند.

با وجودی كه آرامش دوستدار در آثار خود مستقيماً به نقد اين جريانهای فكری نمى-

پردازد ،اما از طريق نقد فرهنگ اسﻼمى ايرانيان از يک طرف ،بحث را از تضاد ظاهری
فارس با عرب به نقش مخرب و ارتجاعى اسﻼم در تاريخ ايران معطوف مىكند .به اين

معنى كه خود اعراب هم قربانى خردستيزی اسﻼم هستند و در برابر آن مبارزه مى-
كنند .ما مصداق تجربى اين موضوع را در تونس و در سرنگونى اخوانالمسلمين در

مصر مشاهده مىكنيم و پيداست كه از اين منظر ،نقد وی در برابر شوينيسم فارس نيز

قرار مىگيرد .از طرف ديگر ،وی زمينهی نقد جريانهای اسﻼمى به اصطﻼح اصﻼح-
طلب را به صورت غاصب و فريبكار افشا مىسازد .به اين معنى كه اسﻼم در تمامى

اشكالش اصوﻻً فاقد يک دستگاه فكری برای انديشيدن است .به غير از اينها ،يک
چنين نقد فرهنگى گريبان "ماركسيستهای ايرانى" را نيز مىگيرد ،زيرا آنها نيز تحت

تأثير "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر و در پيروی از ايدئولوژی ماركسيسم ـ

لنينيسم همان فرهنگ اسﻼمى را يدک مىكشند كه آنها را به هواداری از روحانيت
در مىآورد .از آنجا كه "ماركسيستهای ايرانى" از طريق روشهای تاريخنگاری

بسيار مورد پرسش برای خود يک هويت كذب لنينيستى ،استالينيستى ،مائوئيستى،

تروتسكيستى و حكمتيستى ساختهاند و از آنجا كه اصوﻻً با روش نقد درونذاتى از
تاريخ و فرهنگ اسﻼمى خودشان به كلى بيگانه هستند ،در نتيجه نه تنها در آگاهى

تئوريک ،بلكه در پراكسيس سياسى و شكل سازماندهى حزبى خود نيز اين فرهنگ
ارتجاعى اسﻼمى را يدک مىكشند در اشكال شبهمدرن حزبى و سازمانى دوباره

بازسازی مىكنند.

بنابراين اتفاقى نيست كه بسياری از "ماركسيستهای ايرانى" هنوز با افكار اسﻼمى خود

كه در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با روحانيت شيعه پديد آمده است ،هنوز

به درستى تصفيه حساب انتقادی نكردهاند .محصول يک چنين كوتاهى بيگانگى با مفهوم

"پراكسيس" در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس و نهايتاً جهان گريزی ،يعنى استقﻼل از

پراكسيس نبرد طبقاتى است .در حالى كه برای ماركس پراكسيس نبرد طبقاتى هم
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سنديكاهای كارگری از طريق حزب كمونيست مصادره شدند .از اين پس ،تحت عنوان

سانتراليسم دموكراتيک و به بهانهی تثبيت ديكتاتوری پرولتاريا ،فراكسيون حزبى

ممنوع و اپوزيسون قاطعانه منهدم شد و از سوی ديگر ،تنظيم و ادارهی تمامى شئون

جامعه به انحصار يک بوروكراسى متمركز در آمد .اين تحوﻻت اجتماعى ،ﻻزم و ملزوم

كار مولد و حاكميت اجتماعى ـ گفتگويى انتقادی با رفقای جنبش
لغو كار مزدی

استقرار يک قدرت بﻼمنازعهی سياسى بود كه با استناد به "ماترياليسم" متافيزيكى در

١

آثار متأخر انگلس توجيه مىشد و از درون حزب كمونيست شوروی و با يک نگرش

سوسيال داروينيستى به سوی تسلط مطلق بر تمامى سطوح جامعه خيزش مىكرد .به
اين ترتيب ،چندی نگذشت كه همهی آرمانهای انقﻼب بر باد رفت و همهی منتقدان
و هر كسى كه بى چون و چرا به نظم موجود تن نمىداد ،قربانى خشونت دولتى مىشد.

به اين ترتيب ،انسانهايى كه قرار بود به رهايى دست بيابند ،سلب آزادی و اراده و

همچون مهرهای در نظام توليد و توزيع سرمايهداری دولتى ادغام شدند .از اين پس،
ناسيوناليسم روسى كه در عمق ساختار حزب كمونيست شوروی پنهان شده بود ،تحت

پرچم كمونيسم و روايت روسى سوسياليسم ،يعنى امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستى به
كلى عريان گشت .به اين ترتيب ،انترناسيونال سوم تبديل به ارگان تئوريک و

پراكسيس سياست خارجى شوروی شد و فلسفهی سياسى تمامى احزاب برادر را به
اسارت منافع استراتژيک خود كشيد.

از آن پس كه اتحاد جماهير شوروی با انگلستان و فرانسه به توافق رسيد و موجوديتش

به رسميت شناخته شد ،مناسبات ﻻزم را برای ميدانداری ناسيوناليسم در سراسر
جهان معاصر پديد آورد .بنابراين برای كودتاچيان كميتهی آهنين نيز يک چک سفيد

صادر شد كه جنبش كارگری و جنبشهای گيﻼن ،آذربايجان ،خراسان و خوزستان را

سركوب كند .از اين پس ،تشكيل سرمايهداری مستقل و ملى ،امپرياليسم ستيزی

ناسيوناليستى ،پوپوليسم راه رشد غير سرمايهداری ،چشمانداز تشكيل جمهوری

دموكراتيک خلق ،تفسير بورژوايى از خودمختاری طلبى ملتها ،پوپوليسم جنبش رهايى

بخش خلقها و توهمات سوسيال رفرميستى تبديل به افق احزاب كمونيست برادر در

يک جهان دو قطبى شدند و مشخصاً در پرتو همين توهمات تئوريک و تحت تأثير

همين واقعيت جهان دو قطبى بود كه حزب توده نيز جهت تحقق منافع استراتژيک
شوروی در ايران تشكيل شد.

هماكنون بيش از يک قرن از وقوع انقﻼب اكتبر مىگذرد .پيروزی انقﻼب در روسيه

يک نقطهی عطف تاريخى محسوب مىشود كه تمامى جهان و همچنين جنبش كارگری
و كمونيستى ايران را تحت تأثير خود قرار داد .از اين پس ،حزب عدالت كه از كارگران

مهاجر ايرانى در قفقاز تشكيل شده بود و تحت تأثير تئوری و پراكسيس بلشويسم

فعاليت مىكرد ،نام خود را به حزب كمونيست ايران تغيير داد و با استفاده از آن خﻼء

قدرتى كه پس از عقبنشينى ارتش روسيه از مناطق شمالى ايران به وجود آمده بود و

با همكاری برخى از فعاﻻن انقﻼب مشروطه جمهوری سوسياليستى گيﻼن را تأسيس

كرد .به اين ترتيب ،كمونيستهای ايرانى با آرمانهای بلشويسم وارد عرصهی سياست
كشور شدند .آنها مىخواستند كه مسائل اصولى و عمدهی عموم مردم و از جمله

مسئلهی ارضى را حل و فصل كنند ،آن تضادهای آنتاگونيستى را كه از طريق صاحبان

سرمايه و مالكان بر انسانها تحميل مىشدند ،بر طرف سازند ،به جنگ ،ويرانى و
آوارگى ايرانيان خاتمه دهند و تمدن نوينى را با هدف رهايى انسان در كشور سازمان
دهند.

اما چندی نگذشت كه انقﻼب اكتبر در روسيه شكست خورد .البته شوروی با اتخاذ

سرمايهداری دولتى و اقتصاد با برنامه در مدت كوتاهى تبديل به يک كشور صنعتى

شد .اما به اين قيمت كه قانون ارزش پا بر جا ماند و توليد كاﻻيى ،كار مزدی ،تقسيم

كار تيلوريستى و بتانگاری تداوم يافت .در حالى كه مالكيت دولتى مسئلهی

ازخودبيگانگى را به شكل مطلق آن در مىآورد ،شوراها در تمامى سطوح منهدم و
 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "جنبش لغو كار مزدی در ايران" كه از طريق "پژوهش جنبشهای
اجتماعى ايران" در تاريخ  ٢٣آوريل  ٢٠١٧در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.
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ستيز هستند و بورژوازی نيز همين نفس نبرد را آماج سركوب و تحريف ايدئولوژيک

به اين ترتيب ،حزب توده جهت امپرياليسم ستيزی عزيمت به مصادرهی جنبش نوپای

بايد به سرمايهستيزی آگاه ،سازمانيافته ،نيرومند و قادر ارتقا بيابد و از اين بابت ،با

دوران جنگ دوم جهانى به تبليغ برای "توليدات بدون وقفه" پرداخت ،بعداً با تشكيل

مىسازد .بنابراين فعاﻻن جنبش لغو كار مزدی اعتقاد دارند كه همين نفس ماهوی نبرد

استناد به ماركس و در طول چند دههی اخير به نقد راديكال رويكردهای متنوع راست
و چپ رفرميستى روی آوردهاند كه از يک طرف ،افق تراشىها و راهكارهای رفرميستى
مستولى بر جنبش كارگری را بى اثر سازند و از طرف ديگر ،بنا بر واقعيت عرصههای

زندگى اجتماعى پرولتاريا ،آلترناتيو لغو كار مزدی را جايگزين آن كنند .در اين ارتباط
بايد به خصوص از فعاليت تئوريک رفيق ناصر پايدار ياد كرد كه تا كنون  ١٠كتاب را

به رشتهی تحرير در آورده است .وی دوران دانشآموزی را در اواخر دهه ٣٠در
تشكيﻼت جبهه ملى دوم گذراند و در اواخر دهه  ٤٠و در آستانهی شروع كار
سازمانهای چريكى وارد تشكلى شد كه بعداً سازمان مجاهدين خلق نام گرفت .در

پروسهی تحوﻻت ايدئولوژيک درون اين سازمان ،وی از سال  ١٣٥٤به بعد با مجاهدين
ماركسيست ـ لنينيست همراه بود و در آستانهی قيام بهمن و پس از تجزيه شدن

مجاهدين ماركسيست ـ لنينيست همراه با عدهای از رفقا گروه "نبرد برای رهائى طبقه-

ی كارگر" و بعدها گروه كمونيستى "نبرد" را به وجود آورد .وی پس از خرداد ١٣٦٠

كه مصادف با قتل عام اپوزيسيون چپ و فروپاشى سازمانها بود ،به خارج از كشور
آمد .در اينجا از اوايل نيمهی دوم دههی  ٩٠شروع به انتشار نشريهی "سيمای

سوسياليسم" را كرد كه هماكنون به صورت سايت اينترنتى در اختيار عموم قرار گرفته
است.

١

كارگری در ايران كرد و يک فاجعه بعد از فاجعهی ديگری آفريد .در حالى كه در

"شورای متحد مركزی" سنديكای مستقل كارگران و كشاورزان را منهدم كرد و سپس
به دفاع از قرارداد نفت شمال برای شوروی روی آورد و با تفرقه در ميان صفوف
كارگران ،جنبش كارگری را كﻼً به اضمحﻼل كشيد .به همين منوال ،حزب توده در

دوران ملى شدن صنعت نفت و بنا بر منافع استراتژيک شوروی فعال شد و يک روز

مصدق را رهبر ملى و روز ديگر او را عروسک خيمه شببازی عمو سام آمريكايى مى-

خواند .سرانجام حزب توده تن به كوتای  ٢٨مرداد داد ،با وجودی كه توان مقاومت در

برابر آنرا داشت .اما عمق اين حماقت خودكردهی تئوريک در دوران قيام بهمن
مشاهده شد كه حزب توده پراكسيس سياسى خود را به پيروی از "خط امام خمينى"
اختصاص داد و نه تنها در تمامى سطوح از جريانهای راديكال اسﻼمى )جناح مكتبى

روحانيت( دفاع كرد ،بلكه از طريق انتشار نشريهی "دنيا" عمﻼً تبديل به نظريهپرداز
تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى در ايران شد.

١

البته خساراتى كه حزب توده بر جنبش كارگری و كمونيستى ايران وارد آورده ،هنوز به
درستى ارزيابى نشده است .از جمله بايد از انشعاب در "سازمان چريکهای فداييان
خلق ايران" ياد كرد كه بدون ترديد دليل آن تسلط فلسفى حزب توده بر ايدئولوژی

ماركسيسم ـ لنينيسم بود .به اين ترتيب ،يک ائتﻼف ضد انقﻼبى از حزب توده و

سازمان فداييان )اكثريت( در ميان جنبش كمونيستى ايران پديد آمد كه هماكنون در

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،رفيق ناصر پايدار يكى از فعاﻻن سياسى

"حزب چپ )فداييان(" سازماندهى و دوباره فعال شده است .بنابراين پيداست كه چرا

و هستيم كه يک چنين مسيری از فعاليت سياسى را پشت سر گذاشته و با يک پشتكار

موجود هستند .در اين ارتباط بايد از فعاﻻن جنبش لغو كار مزدی ياد كرد كه هم در

انگشت شمار است ،زيرا ما در جنبش كمونيستى ايران به ندرت با كسانى مواجه بوديم
خستگىناپذير آثار قابل مﻼحظهی تئوريک خود را به رشتهی تحرير در آوردهاند.
پيداست كه ستايش از فعاليت سياسى و تئوريک ايشان به منظور ايجاد كيش شخصيت

نيست ،زيرا نه يک چنين پروژهای در برنامهی تحقيقاتى من به صورت "بازنگری
 ١من اهداف جنبش لغو كار مزدی و سرگذشت سياسى رفيق ناصر پايدار را با استناد به ايميلى كه از خود ايشان
دريافت كردم ،اينجا مطرح مىكنم.

برخى از فعاﻻن جنبش كارگری و كمونيستى در پى فراروی تئوريک از وضعيت بحرانى
حوزهی تئوريک و هم از منظر پراكسيس مسائل ديگری را طرح و دنبال مىكنند .از

ديد فعاﻻن اين جنبش ،مبارزهی كارگر عليه بورژوازی با زندگى ماديش آغاز مىگردد

و كارگران در بنمايهی طبقاتى و اجتماعى خود به صورت خودپو و خودجوش سرمايه
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم
ـ لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين

٩٨

٩٧

عمل آنها به تخريب و تخطئهی يکديگر خﻼصه مىشود ،در حالى كه تمامى آنها

انتقادی ماركسيسم ايرانى" مىگنجد و نه اصوﻻً خود رفيق ناصر پايدار تمركز بر افراد

دچار سكتاريسم سازمانى و از پراكسيس نبرد طبقاتى به كلى مستقل شدهاند.

اين جابجايى سوژه با محمول ،از طرف ديگر باعث مىشود كه تحليلهای اين رهبرهای
خودخوانده يكى پس از ديگری غلط از آب در آيد .منتها آنها هميشه برای تحليلهای
ناجور خود يک جواب حى و حاضر نيز دارند كه آن عبارت مشهور لنين ،يعنى "تحليل

مشخص از اوضاع مشخص" است .به بيان ديگر ،تناقض تئوری با پراكسيس و حتا
شكست واقعى هم آنها را منظبط نمىكند ،زيرا خطای سياسى نه به تحليل ،بلكه به

در جنبش كارگری و كمونيستى را تأييد مىكند .برای نمونه وی در نوشتهای با عنوان

"سرمايه ،ديكتاتوری ،توهم و نخبهساﻻری" به درستى بر اين نكته انگشت مىگذارد كه
"كيش شخصيت تشكل ارگانيک و ساختاری ديكتاتوری سرمايه است".

١

البته امتناع از ايجاد كيش شخصيت به اين معنى نيست كه ما بايد از بيان واقعيت
صرف نظر كنيم .ما در واقعيت با يک سری فعاﻻن سياسى پير و جوان مواجه هستيم

كه فاقد دانش كافى و انتقادی از نظام سرمايهداری و تاريخ فرهنگى ايران هستند و با

اوضاع منسوب مىشود .به اين معنى كه انگاری تحليل آنها از يک روند ابژكتيو و

رجوع به يک علم كﻼمى به تفسير اخبار ،انتشار بيانيه و اعﻼم "مقام معظم خود" جهت

انسانها قرار دارد و در نتيجه صحت تحليل هم از آغاز اثبات شده است .منتها عوامل

سياسى چپ به وفور رايج است ،معموﻻً در پيروی از "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس

اجتنابناپذير گزارش مىدهد كه البته تحت تأثير منطق تاريخ و فرای اراده و آگاهى

رهبری جنبش كمونيستى مىپردازند .اين علم كﻼمى كه متأسفانه در ميان فعاﻻن

جانبى و از جمله توطئهی امپرياليسم همواره باعث مىشوند كه تحليلهای به اصطﻼح

متأخر و از طريق آثار عامهپسند سياسى لنين به وجود آمده كه محصول آن يک شاه-

با بىپرنسيپى ،خودفريبى و دماگوگى مزمن و با توجيه و تفسير اوضاع موجود مواجه

مضمون ماركسى آن با جابجايى سوژه با محمول )ابژه( ،يعنى با واقعيت كذب و كله پا

مشخص اين رهبران خودخوانده يكى پس از ديگری نادرست از آب در آيد .ما اينجا

هستيم كه سرچشمهی آن مستقيماً مربوط به آن آگاهى تئوريک مىشود كه به صورت
ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در شوروی ساخته و پرداخته شده است .از آنجا كه

كليد است كه در اصطﻼح سياسى "حزب پيشتاز پرولتاريا" ناميده مىشود .ما اينجا در
سر و كار داريم .به اين صورت كه انگاری اين "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى
نيست كه منجر به تضادهای درونذاتى در نظام سرمايهداری مىشود و انگاری كه اين

اين ايدئولوژی با تفكر دينى ايرانيان به يک مخرج مشترک مىرسد و به صورت توده-

كارگران نيستند كه در روند پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مىرسند و به

عملى آن عميق و پايدار هستند و تأثيرات آن نه تنها در تكرار مكررات فعاﻻن سياسى

بايد كامﻼً بر عكس بوده باشد .به بيان ديگر ،اين حزب به اصطﻼح پيشتاز است كه

ايسم در آگاهى فعاﻻن سياسى رسوخ مىكند ،در نتيجه پيداست كه عواقب نظری و

كهنه كار ،بلكه نزد جوانان چپ نيز به وفور مشاهده مىشود.

١

در رابطه با جابجايى سوژه با محمول ،يعنى كلهپا ديدن جهان وارونه ،ماركس يک تمايز
بسيار مناسب دارد .به اين صورت كه وی در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" ميان فلسفه و

تحصيل جهان واقعى )دانش مثبت( تميز مىدهد .در حالى كه وی فلسفه را
"خودارضاعى" مىنامد ،از تحصيل جهان واقعى به صورت "همبستری عاشقانه" ياد مى-

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی حزب توده،
در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٨٩ادامه ،برلين

صورت سوژهی انقﻼبى تشكيﻼت مناسب خود را به وجود مىآورند ،بلكه اينجا قضيه
فعال مىشود و به عنوان سوژهی آگاه بدنهی خود را پديد مىآورد .به اين عبارت كه

نخست بايد با پيروی از سياست توسعهی اقتصادی در نظام سرمايهداری خصوصى و يا
در شكل دولتى آن انبوهى از كارگران به وجود بيايد كه بعداً تحت تأثير آگاهى حزبى
قرار بگيرد و سپس از طريق كادرهای آن به صورت طبقهی كارگر متشكل شود.

نتيجهی اين آگاهى تئوريک را ما به وضوح در پراكسيس سياسى مشاهده مىكنيم كه
تعداد قابل مﻼحظهای از سازمانها و احزاب كمونيستى را به وجود آورده كه ابتكار
 ١مقايسه پايدار ،ناصر ) :(٢٠١١سرمايه ،ديكتاتوری ،توهم و نخبه ساﻻری ،در كتاب كمونيسم لغو كار مزدی و
رفرميسم ميليتانت لنينى ،صفحهی  ٣٦٥ادامه ،محل انتشار ندارد ،صفحهی ٣٧١

١٠٠

٩٩

بورژوازی تﻼقى مىكند .ما اينجا با ديالكتيک ،يعنى با ديالكتيک يک جهان متضاد و

كند ١.موضوع فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى رفيق ناصر پايدار نيز همين است،

است.

احزاب ماركسيست ـ لنينيست مشخصاً تحصيل جنبش مسلط همين "جهان واقعى" و

وارونه با آگاهى از اين جهان وارونه مواجه هستيم و ديالكتيک به معنى "نفى آگاهانه"
منتها رفيق ناصر پايدار در كتاب "جنبش لغو كارمزدی" به ترجمههايى از آثار ماركس

رجوع مىكند كه منجر به بد فهمى تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مى-
شوند .سرچشمهی بدفهمى ،ترجمهی نادرست مفهوم كليدی ماركس ،يعنى
 Gegenstandبه شئ است .به اين ترتيب ،محصول كار ،يعنى فعاليت آگاه انسان به

توليد اشيا مادی و عينيت آنها تقليل مىيابد .اولين نمونه يک نقل قول از
"گروندريسه" است كه از طريق باقر پرهام و احمد تدين به شرح زير ترجمه شده

است:

«)(...كارگر كارش را به عنوان يک ارزش مبادلهای ساده كه قيمت آن از پيش تعيين

شده است ،مىفروشد .او كار خود را در برابر مقداری كار عينيتيافته يعنى در برابر
مقداری از ارزشهايى كه با كار قبلى او عينيت يافتهاند و در واقع معادل سنجيده و

تعيين شدهی آنند ،مبادله مىكند ).(...

١

همانگونه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا محصول كار شئ و مادی و در نتيجه
عينى ،يعنى قابل مشاهده است ،در حالى كه ماركس اينجا از مفهوم

 vergegenständliche Arbeitاستفاده مىكند .ترجمهی درست مفهوم
 Gegenstandكه در زبان آلمانى هم مادی و هم غير مادی محسوب مىشود ،به زبان

فارسى "موضوع" است و آن نوع از كار كه ماركس آنرا اينجا مد نظر دارد" ،كار

موضوعشده" است .برای اينكه مسئله تا اندازهای روشنتر شود ،من اينجا به آوردن

دو نمونه از زبان آلمانى و ترجمهی آنها به زبان فارسى به شرح زير بسنده مىكنم:

زيرا وی در تداوم تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس و بر خﻼف رهبران سازمانها و
مسائل پيشروی آنرا دنبال مىكند كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "جنبش

لغو كار مزدی" وی مىيابيم:

«) (...جنبش ضد سرمايهداری و لغو كار مزدی كارگران جنبشى واقعى ،از همۀ جنبش-

ها واقعىتر ،برحقتر ،برای كارگران آشناتر و ملموستر ،آيندهدارتر ،زمينىتر و با

وسيعترين پايههای مادی نضج و تكوين و توسعه در اندرون زندگى و كار و حيات
اجتماعى تودههای وسيع فروشندۀ نيروی كار دنياست .اين جنبش تنها جنبشى است كه

از هر نوع رمزآميزی ،اتوپى بافى و انگارهپردازی بر حذر است ،آنان كه جز اين مى-

گويند و جز اين تصور مىكنند يا دشمنان دانا يا دوستان نادانند .ببينيم اين جنبش

چگونه جنبشى است؟ حرفهايش چيست؟ افق پيكار پيش رويش كدام است ،اشكال

ابراز وجود و اعمال واقعى قدرتش چيست؟ موانع اساسى سر راهش كدام است؟

چگونه سازمان مىيابد؟ چگونه نيرو مىگيرد؟ و در كجا و در چه شرائطى به پيروزی

مىرسد؟»

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،دغدغهی رفيق ناصر پايدار با بسياری از
فعاﻻن جنبش كمونيستى متفاوت است ،زيرا وی در پيروی از كشفيات تئوريک ماركس

به مسائل جنبش كارگری مىپردازد و ماركس نيز با رجوع به همين "حركت واقعى"

به عنوان محصول تضادهای درونذاتى نظام سرمايهداری است كه پراكسيس جامعهی
بورژوايى را ذاتاً انتقادی و انقﻼبى مىشمارد .مسئلهی تضاد در اينجا ،تضاد ميان هستى

مادی و اجتماعى نيروهای مولد با آگاهى جامعهی طبقاتى ،يعنى ايدئولوژی بورژوايى

است .به اين دليل كه با استناد به همين ايدئولوژی است كه طبقهی حاكم مناسبات
توليد و نظم جامعهی بورژوايى را توجيه مىكند و پديد مىآورد و تحت تأثير همين

 ١ماركس ،كارل ) :(..گروندريسه  ، ....ترجمهی باقر پرهام و احمد تدين ،جلد اول ،صفحهی  ،٢٧٢نقل قول :پايدار،
ناصر ) :(٢٠١٠جنبش  ،...همانجا ،صفحهی  ١١٩و
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonmoie – Rohentwurf
١٨٥٧ – ١٨٥٨, Berlin (ost), S. ٢١٤

هستى مادی و اجتماعى نيروهای مولد است كه انگيزههای طبقهی كارگر با اهداف
١

Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin
(Ost), S. ٢٠٨, ٢٧
 ٢پايدار ،ناصر ) :(٢٠١٠جنبش لغو كارمزدی ،محل انتشار ندارد ،صفحهی ٩٦

١٠٢

١٠١

مشخص يک محصول خدماتى و يا يک شئ مادی توليد و به جامعه عرضه مىشود.

١) Es ist nicht Gegenstnd der Diskusion. ٢) Was ist Gegenstand

منتها تحت مناسبات سرمايهداری است كه ارزش مصرف و كار توليدی و خدماتى

شكل كاﻻيى به خود مىگيرند .بنا به گفتهی ماركس سياه پوست برده نيست ،اما تحت

مناسبات بردهداری است كه سياه پوست تبديل به برده مىشود .به همين منوال نيز

ماشين خياطى سرمايه نيست و نيروی كار هم كاﻻ نيست ،اما تحت مناسبات سرمايه-

داری است كه ماشين خياطى تبديل به سرمايه و نيروی كار تبديل به كاﻻ و كار مزدی

مىشود ١.از اين پس ،ما با كار مجرد ،يعنى با "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" برای توليد يک

كاﻻی مادی و يا خدماتى سر و كار داريم .بنابراين سرمايه يک رابطهی اجتماعى است
كه بنا بر ماهيتاش تمامى مناسبات را به سلطهی خود مىكشد و تحت تأثير قانون

ارزش اشكال درونذاتى خود را پديد مىآورد.

دومين ترجمه كه مسبب بد فهمى تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مىشود ،از
جزوههای فلسفى ـ اقتصادی ماركس است كه به شرح زير توسط حسن مرتضوی

ترجمه شده است:

«واقعيت يافتگى كار به عنوان از دست دادن واقعيت ،تا آن حد است كه كارگر واقعيت
خويش را تا مرز هﻼک شدن از فرط گرسنگى از دست مىدهد .عينيت يافتن به عنوان

از دست دادن شيئ ،تا آن حد است كه از كارگر اشيائى ربوده مىشود كه نه تنها برای

زندگىاش ،بلكه برای كارش ضروری است».

٢

?der juristischen Verhandlung
 (١اين موضوع بحث نيست (٢ .موضوع دادرسى حقوقى چيست؟
بنابراين مفهوم  Gegenstandدر زمان آلمانى تنها محدود به چيزهای مادی و اشيا
نمىشود و مابقى چيزهای محسوس را نيز در بر مىگيرد .ماركس نيز كامﻼً آگاهانه از

اين مفهوم استفاده مىكند كه بر موضوعيت كار و محصول آن كه محسوس است،
انگشت بگذارد .به بيان ديگر ،از منظر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نه
ماديت ،بلكه موضوعيت و نه مشاهده ،بلكه حسيت تعيين كننده هستند .بنابراين نزد
ماركس محصول كار ارزش مصرف محسوب مىشود كه به صورت شئ مادی و يا

خدمات غير مادی تبديل به موضوع جامعه مىشوند كه ما مضمون آنرا در ارتباط با
تبادل ساده به شرح زير در "گروندريسه" مىيابيم:

«هر دو در واقعيت تنها ارزش مصرف را در برابر هم مبادله مىكنند؛ يكى مواد

خوراكى و ديگری يک كار را] ،يعنى[ يک خدمتى را كه ديگری مىخواهد آنرا استفاده
كند] ،ارزش مصرف[ يا مستقيماً به صورت كار خدمات شخصى و يا يكى به ديگری به
صورت مواد مادی تحويل مىدهد ) (...وی از طريق كار خود] ،يعنى[ از طريق كار

موضوع شدهاش به ]خدمت يا مواد مادی[ جنبهی ارزش مصرف مىدهد] ،به اين
معنى[ كه جهت مصرف آن يک ارزش مصرف معين پديد مىآورد .برای نمونه اگر

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا هم دوباره با عينيتيابى ،شئ و

كشاورزی يک خياط دوره گرد كه قبﻼً وجود داشت به خانه مىآورد و به وی يک

موضوع ،خدمات غير مادی را نيز مد نظر دارد .حال برای اينكه درک اين مسئلهی

سﻼمتى من را وصله پينه كند .آن چيزی كه در اين موارد مهم است ،خدمت مى-

ماديات روبرو مىشويم ،در حالى كه ماركس با استفاده از مفهوم  ،Gegenstandيعنى

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 ١٨٥٧-١٨٥٨, ٣ Bände, Frankfurt am Main, Bd. II, S. ٢٢٢
 ٢ماركس ،كارل ) :(١٣٧٧دستنوشتههای اقتصادی و فلسفى  ،١٨٤٤ترجمۀ حسن مرتضوی ،تهران ،صفحهی ،١٢٦
نقل قول :پايدار ،ناصر ) :(٢٠١٠جنبش  ...همانجا ،صفحهی  ١٢٩ادامه و
Vgl. Marx, Karl (١٨٤٤): Ökonomisch – Philosophische Manuskripte, in MEW, EB I, S.
٤٦٥ff, Berlin (Ost), S. ٥١٢

پارچه مىداد كه برايش لباس بدوزد و يا وقتى كه من به يک پزشک پول مىدهم كه
باشدكه هر دو انجام مىدهند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،برای ماركس كار ،خدمت محسوب مى-

شود و محصول كار نبايد به اجبار مادی باشد .اما محصول كار بايد ارزش مصرف ،يعنى

موضوع جامعه باشد .ما تا اينجا با كار مشخص سر و كار داريم ،يعنى در يک زمان
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٣٦٩

١

١٠٤

١٠٣

البته ماركس در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی خود هگل را ستايش مىكند ،زيرا وی به

بسيار مهم برای ما كمى آسانتر شود ،ما بايد با تفاوت مفاهيم آلمانى

منتها با اين انتقاد كه كار از منظر فلسفهی ايدهآليستى هگل تنها يک فعاليت ناب

زبان آلمانى زمانى كه از پيشوند  verاستفاده مىشود ،جمله يک سوژهی فعال دارد و

اين موضوع پى برده است كه انسان خود را صورت محصول كار خويش پديد مىآورد،
فكری است .بنابراين انسان مورد نظر هگل يک تجريدی از انسان واقعى است كه از
منظر انسانشناسى" ،موجود متفكر" ١محسوب مىشود .بنابراين ماركس اينجا بر اين

نكته تأكيد مىكند كه سوژهی فلسفهی ايدهآليستى هگل دروغ و وی تنها از منظر
آپريوريسم و از طريق جابجايى سوژه با محمول است كه به جامعهی آشتىيافته و

خردمند دست مىيابد ٢.افزون بر اينها ،هگل دگرگونى قوای فيزيكى و اجتماعى كه
البته با تكامل افراد همراه است ،در نظر ندارد و در نتيجه فلسفهی وی اسرارآميز و
جنجالى مىگردد.

٣

بنابراين ماركس بر خﻼف هگل و البته پس از تدوين تزهای فويرباخ از يک انسان-
شناسى ماترياليستى و ديالكتيكى عزيمت مىكند .به اين صورت كه وی با استناد به

"حركت واقعى" جامعهی بورژوايى فعاليت انسان را به صورت كار اجتماعى و يک امر

ابدی و جهانشمول در نظر مىگيرد و از منظر همين نوع از انسانشناسى است كه
ماركس انسان واقعى و مشخص را نه مانند هگل از طريق آگاهى ،بلكه تنها از طريق
فعاليت آگاه قابل فهم مىسازد .بنابراين انسان مورد نظر ماركس يک "موجود فعال"

٤

محسوب مىشود .اينجا فعاليت آگاه به اين معنى است كه انسان بر خﻼف حيوانات

با آگاهى و استفاده از تجربه ،يعنى سوبژكتيو كار مىكند .انسان روند توليد و تقسيم كار
را برنامهريزی و از اسلوب زيبايىشناسى پيروی مىكند و با استناد به همين انسان

مشخص است كه ماركس حركت ماترياليستى و ديالكتيكى از روند تاريخ را مستدل
مىسازد .به اين صورت كه انسان به صورت سوژهی آگاه و از طريق "كار شكلدهند و

 Vergegenständlichungو  Entfremdungنزد هگل و ماركس آشنا شويم .در
اكتيو و ايجابى است و زمانى كه از پيشوند  entاستفاده مىشود ،جمله معموﻻً مضمون

اكتيو و سلبى دارد .برای روشن شدن مسئله من اينجا سه نمونه مىآورم:

١) Ich habe das Haus geerbt (passiv). ٢) Er hat mir das Haus
vererbt (aktiv). ٣) Er hat mich enterbt (aktiv).

 (١من خانه را به ارث بردم )منفعل( (٢ .وی خانه را به وراثت من رساند )فعال((٣ .

وی من را سلب ارث كرد )فعال(.

از آنجا كه در فلسفهی ايدهآليستى هگل سوژهی شناسا فعال است و در حركت تفكر و

از طريق ديالكتيک يک واقعيت سوبژكتيو ،يعنى يک واقعيت ديگر را پديد مىآورد ،در

نتيجه ما اينجا از يک طرف ،با يک "واقعيت درخود" سر و كار داريم ،يعنى "اوضاع
موجود" ١و از طرف ديگر ،با يک "واقعيت برایخود" مواجه هستيم كه البته يک

واقعيت ايدهآليستى است و از ضرورت تشكيل "اوضاع مطلوب" ٢گزارش مىدهد .به

بيان ديگر ،روح خﻼق سوژهی شناسا در محصول تفكراش ،يعنى در "واقعيت برایخود"،

يعنى در يک واقعيت ايدهآليستى است كه به خودآگاهى مىرسد و به اين ترتيب ،روح

اينجا فعال و از يک طرف ،موضوع شده مىشود ٣و از طرف ديگر ،تحت تأثير محصول
فعاليت سوبژكتيو خود موضوعيت مىيابد ٤.پيداست كه از منظر "اوضاع مطلوب" ،يعنى

"واقعيت برایخود" كه در فلسفهی ايدهآليستى هگل خردمند محسوب مىشود" ،اوضاع
موجود" يک شكل نازلتز به خود مىگيرد و از اين بابت است كه هگل "واقعيت

درخود" را "گوهر ازخودبيگانه" ٥مىخواند و آنرا فاقد خرد قلمداد مىكند.

١

Denkendes Wesen
Vgl. Marx, Karl (١٨٤٤): Ökonomisch … ebd., S. ٥٨٤, und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران "ماركسيسم
ايرانى" ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
٣
Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ١١١f.
٤
Tätiges Wesen
٢

١

Sein
٢
Sein sollen
٣
!Der Geist vergegenständlicht sich
٤
Gegenständlicher Geist
٥
Entfremdete Substanz

١٠٥

١٠٦

اجزاء تقسيم و به كارگر تنها يک جزئى از كار محول مىشود .ما اينجا با كار يک-

هدفمند" ،١ابژه را تبديل به موضوع خود مىكند ٢و از يک طرف ،نيروی كار خود را در
٣

نواخت ،خستهكننده ،فاقد روح و غير حرفهای سر و كار داريم و تحت اين مناسبات

اين ابژه موضوعشده مىسازد و يک موضوع جديد را به وجود مىآورد كه مادی و يا

به بيان ديگر ،خياط مورد نظر ماركس تحت مناسبات سرمايهداری و در روند توليد

يابد ٤.به بيان ديگر ،اگر محصول كار انسان شئ و مادی ،يعنى لباس بوده باشد ،تبديل

نقشى را بازی مىكند كه تيلور در سيستم توليدی خود "گوريل تربيتشده" مىنامد.

باشد ،تبديل به پزشک و يا پرستار مىشود .ما اينجا در هر دو حالت با فعاليت

است كه "كار زنده" ١به سلطهی "كار موضوعشده و مرده" ٢،يعنى سرمايه در مىآيد.
كاﻻيى تبديل به راستهدوز آسين چپ يک لباس مخصوص مىشود و اينجا همان

بنابراين زمانى كه ماركس در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی خود از عبارت

غير مادی است و از طرف ديگر ،انسان تحت تأثير محصول كار خود ،موضوعيت مى-

به خياط مىشود و اگر محصول كار وی غير مادی ،يعنى كار خدماتى مانند سﻼمتى
٥

"موضوعيتيافته و محسوس" سر كار داريم .به اين ترتيب ،ماركس بر خﻼف هگل

“„Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, Entfremdung

موضوعيتيابى انسان را به صورت فعاليت آگاه در روند تاريخ و در بستر مشخص

استفاده مىكند ،مسئلهی وی اين است كه كارگر مزدی در روند توليد سرمايهداری

ما نزد هگل با "روح موضوعيتيافته" ٧مواجه هستيم ،ماركس طبيعت و جهان موجود

سوژهی خودكار سرمايه ،يعنى سرمايهی شخصيتيافته است كه با آگاهى و اراده روند

و "جهان موضوعيتيافته" ٩سخن مىراند.

به صورت "سوژهی فعال" مواجه هستيم ٣.به همين منوال ماركس در جزوههای فلسفى

بنابراين از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابژهی انسان محصول

سلب موضوعيت و ازخودبيگانه مىشود .اما از اين مهمتر ،نقش سرمايهدار به عنوان
توليد را برنامهريزی و كار اضافى پرداخت نشده را تصاحب مىكند .ما اينجا با سرمايه
ـ اقتصادی خود از عبارت

“„Entäußerung als Arbeit, Entäußerung als Religion

اجتماعى آن مستقر و با مفهوم "كار موضوعيتيافته" ٦قابل درک مىسازد .در حالى كه

را محصول فعاليت آگاه انسانها مىشمارد و از اين بابت از "طبيعت موضوعيتيافته"

٨

فعاليت آگاه خودش ،يعنى موضوعيتيافته و سوبژكتيو است .به اين معنى كه انسان

دولت ،اقتصاد ،صنعت ،طبيعت ،فرهنگ ،تاريخ و غيره را از طريق فعاليت آگاه خود
پديد آورده است و با وجودی كه آنها خارج از ذهن وی و ابژكتيو هستند ،اما

استفاده مىكند .من برای روشن شدن مضمون آن در زبان آلمانى يک نمونه به شرح

سوبژكتيو پديد آمدهاند .ما اينجا با مقولهی "كليت ديالكتيكى" در تئوری انتقادی و

!Der heilige Geist hat sich als Sohn entäußert

مدرن توليد سرمايهداری وارد مىآيد .به اين صورت كه روند توليد در كوچکترين

زير مىآورم و آنرا ترجمه مىكنم:

روح مقدس خود را به صورت پسر بروز داد!

انقﻼبى ماركس آشنا مىشويم و مشخصاً از همين منظر است كه نقد ماركس به روش

١

از آنجا كه در دين مسيحت روح شكل عالى و جسم شكل پست را به خود مىگيرد،
در نتيجه بروز روح مقدس به صورت پسر به اين معنى است كه خداوند در يک شكل

نازلتر و ازخودبيگانه بروز كرده است .اينجا پيشوند  entبرای مفهوم بروز يک شكل
١

Lebendige Arbeit
Vergegenständlichte Arbeit
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٥٢٧f.
٢

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

١٠٨

١٠٧

سرمايهی شخصيتيافته نه توليد برای مصرف ،بلكه توليد برای توليد است كه با

سلبى به مضمون جمله مىدهد و ماركس نيز در همين مضمون از اين مفاهيم سود مى-

خود سرمايه نيز تحت مناسبات سرمايهداری تبديل به كاﻻ شده است كه ما مضمون

سرمايهداری مانند انسان دينى به صورت پست ،ازخودبيگانه و با طبيعت غير بروز مى-

منظور ارزش افزايى سرمايه ،يعنى توليد سود سرمايه برنامهريزی و متحقق مىشود .اما

آنرا به شرح زير در "گروندريسه" مىيابيم:

«از آنجا كه بهره از موضع مغروض مستقيماً به هزينهی توليد راه مىيابد ،نشان مى-

دهد كه سرمايه به خودی خود در هزينهی توليد وارد شده است ) (...در بهره ،سرمايه

دوباره در تعيين خود كاﻻ به نظر مىآيد«١».خود سرمايه تبديل به كاﻻ مىشود يا كاﻻ
)يعنى پول( به صورت سرمايه به فروش مىرسد ) (...سرمايه مانند همهی كاﻻهای
ديگر قيمت خود را نسبت به عرضه و تقاضا تنظيم مىكند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،كاركنان بانکها كارگران مولد هستند،
زيرا ارزش توليد مىكنند .ما اينجا هيچ تفاوتى ميان توليد كاﻻ به صورت شئ مادی و
يا خدمات غير مادی جهت توليد سرمايه مشاهده نمىكنيم .به بيان ديگر ،كاركنان

بانکها از طريق كار مزدی كاﻻيى را به نام سرمايه توليد و به بازار عرضه مىكنند و

برد .به بيان ديگر ،وی اينجا بر اين نكته تأكيد مىكند كه انسان در روند توليد
كند .بروز نازلتر و ازخودبيگانهی انسان نشانهی فقدان خودآگاهى است .به اين صورت

كه مسئلهی استثمار نيروی كار و سلطهی كار مرده بر كار زنده از آگاهى كارگران

زدوده مىشود و توليد انبوه كاﻻها و خدمات اجتماعى نه محصول فعاليت خود آنها،

بلكه به حساب توان مديريت و برنامهريزی سرمايهدار گذاشته مىشود .نتيجهی كار

ازخودبيگانه انباشت ثروت اجتماعى در شكل مالكيت خصوصى است كه سيهروزی
پرولتاريا و نبرد طبقاتى را به بار مىآورد.

منتها سلب موضوعيت از كارگران مزدی فقط مختص به روند توليد نمىشود و روند

دوران را نيز در بر مىگيرد .به اين دليل كه بنا بر بررسى ماركس در روند دوران نيز
ارزش توليد مىشود .يعنى ما اينجا نيز با كار مولد روبرو مىشويم كه ماركس آنرا به

شرح زير در كتاب "گروندريسه" مطرح مىكند:

پيداست كه استثمار نيز مىشوند .تنها تفاوت آنها با كارگران صنعتى لباس كار آنها

«هم اكنون سرمايه به صورت وحدت توليد و دوران و ارزش اضافى كه سرمايه آنرا

دوران ـ همانگونه كه ماركس به شرح زير در "گروندريسه" طرح مىكند ـ زمانى به

ارزش بازتوليد شده و بنابراين تكراری ،بلكه و همچنين به صورت ارزش افزوده متحقق

است كه شامل كت ،شلوار ،دامن و كراوت مىشود .افزون بر اين ،روند توليد و روند
پايان مىرسند كه كاﻻ در بازار عرضه و به فروش مىرسد:

«دوران در مكان و زمان به پيش مىرود .شرط مكانى] ،يعنى[ آوردن محصول به بازار

از نظر اقتصادی به خود روند توليد تعلق دارد .محصول وقتى واقعاً تمام و كمال شده،

همينكه آن در بازار است .حركت كه محصول از طريق آن به بازار مىآيد ،همچنين

به هزينهی توليداش تعلق دارد».

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روند توليد از دروازهی ورودی كارخانه
آغاز نمىشود و پشت در خروجى كارخانه پايان نمىيابد .به بيان ديگر ،روند توليد از

در يک دورهی زمانى خلق مىكند ،معين شد (...) .سرمايه هم اكنون نه تنها به صورت
شده است .از طريق جذب زمان كار زنده در خود از يک طرف ،و آن حركت از دوران

كه به خودش تعلق دارد ]از طرف ديگر[ نسبت به خود به صورت تعيين ارزش جديد،
]يعنى[ مولد ارزش رفتار مىكند]) ،بنابراين[ در دوران ،حركت مبادله به صورت
حركت خود] ،يعنى[ به صورت روند درونذاتى از كار موضوع شده ،معين مىشود(».

١

حال برای اينكه مسئله تا اندازهای روشنتر شود ،بايد بر روند توليد و روند دوران

متمركز شد ،زيرا بنا بر بررسى ماركس روند دوران همزمان روند توليد نيز محسوب
مىشود ٢.پيداست كه در روند توليد ،هدف سرمايهدار به عنوان "سوژهی فعال" و
١

١

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٢٥
Ebd., S. ٧٣٤f.
٣
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٢
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٢

١١٠

١٠٩

كند ١.از اين بابت ،نيروی كار ارزش مصرف سرمايه محسوب مىشود ٢و كار مزد

اكتشاف و استخراج مواد خام ،حمل و نقل آنها و توليدات نيمه تمام آغاز مىشود و

ارزش مبادلهی آن است .حوزهی توليد نيروی كار ،خانه و جامعه است و شكل توليد
آن بستگى به مسائل تاريخى و اخﻼقى دارد .به اين معنى كه توليد نيروی كار وابسته

به مسكن ،خوراک ،پوشاک ،آموزش ،نقل مكان ،امنيت ،سﻼمتى ،تفنن و غيره دارد.

٣

ما با يک نگاهى اجمالى به مسكن بﻼفاصله متوجه مىشويم كه آن بايد نخست ساخته

شود .يعنى مسكن به غير از چهار ديواری نياز به كاناليزاسيون ،جاده ،آب ،برق ،گاز و
شبكهی ارتباطى دارد .در خود خانه ماشين لباسشويى ،يخچال ،تلويزيون ،جارو برقى،

كامپيوتر و مبلمان وجود دارد .ما اينجا با انبوهى از كاﻻها مواجه هستيم كه از طريق

كار مزدی توليد و به بازار عرضه مىشوند .همزمان بخشى از كارخانگى به بيرون از
خانه منتقل شده و شكل كاﻻيى به خود گرفته است .برای نمونه مىتوان از خريد

خوراک و پوشاک ياد كرد كه از طريق يارانه ميسر مىشود .همزمان بايد از مسائلى
مانند :آموزش ،نقل مكان ،امنيت ،سﻼمتى و تفنن نيز ياد كرد كه يا به صورت كاﻻيى و

از طريق سرمايهداری خصوصى و يا دولتى توليد و به بازار عرضه مىشوند و يا همان-
گونه كه ماركس به شرح زير در "گروندريسه" مطرح مىكند ،هزينهی توليد آنها به

صورت خدمات ضروری از طريق منابع عمومى تأمين مىشود:

«كار مىتواند ضروری باشد ،بدون اينكه مولد بوده باشد .تمامى شرايط كلى و اشتراكى

از توليد ـ تا زمانى كه توليد آنها از طريق نفس سرمايه ،تحت شرايط اش نمىتواند

اتفاق بيفتد ـ از يک بخش از درآمد كشور ـ ]يعنى[ از صندوق دولت پرداخت مىشود

و كارگران به صورت كارگران مولد ظاهر نمىشوند ،با وجودی كه آنها نيروی مولد
سرمايه را افزايش مىدهند».

٤

پس از حمل و نقل ،انبارداری ،بستهبندی ،تبليغات و عرضهی كاﻻ در بازار به پايان
١

مىرسد .ما اينجا با يک زنجير از روند توليد و روند دوران مواجه هستيم و روند

دوران ،يعنى ارزش افزايى سرمايه زمانى متحقق شده كه كاﻻ به فروش رسيده و پولش
داخل صندوق است .ماركس در همين كتاب "گروندريسه" در نظر مىگيرد كه در

روند توليد و دوران بخشهايى مستقل مىشوند كه از آنها به عنوان "عظمت
مستحكم" ٢سخن مىراند .ما مصداق تحليل ماركس را در واقعيت مشاهده مىكنيم .به

اين صورت كه هم اكنون شركتهايى تأسيس شدهاند كه كاﻻی آنها خدمات حمل و
نقل است .برای نمونه ادارهی  POSTو شركت  DHLو كنسرنهای باربری و كشتى-

رانى ،شركتهای مترو ،تاكسى ،اتوبوس ،قطار و هواپيما كه كاﻻيى به صورت نقل مكان

توليد مىكنند .به همين منوال ،ما با كنسرنهايى روبرو هستيم كه كاﻻی آنها

انبارداری ،بستهبندی و فروش كاﻻ است .برای نمونه مىتوان از كنسرنهايى

مانند Karstadt, Herti, Quelle, KDWE:و بسياری از سوپرماركتهای زنجريه-

ای مانند ALDI, Lidel, Netto, Kaiser, Rossmann :ياد كرد كه مواد خوراكى،

لوازم خانگى و خدمات به بازار عرضه مىكنند .در حالى كه تمامى كاركنان اين بخش
از طريق كار مزدی اشتغال دارند ،مولد ارزش هستند و استثمار نيز مىشوند ،ليكن
محصول كار آنها شئ ،مادی و عينى نيست ،بلكه خدماتى است كه البته موضوع

جامعه و سودمند محسوب مىشود .بنابراين در نظام سرمايهداری نه تنها در حوزهی

توليد ،بلكه در حوزهی توزيع نيز كاﻻ توليد مىشود و اينجا نيز حوزهی ارزش افزايى

سرمايه از طريق مصرف كار مولد است.

افزون بر اينها ،خود نيروی كار به صورت كاﻻ نيز بايد توليد ،بازتوليد و به بازار كار
عرضه شود .نيروی كار از اين جهت شكل كاﻻ به خود گرفته است ،زيرا آن در نظام

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
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٢
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٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. III, … ebd., S. ٨٩٢f.
٤
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سرمايهداری از ابزار توليد آزاد شده و مالكش آنرا ظاهراً آزادانه به بازار عرضه مى-

Vgl. ebd., S. ٤٢٢, ٥٢٨f.
Feste Größe, vgl. ebd., S. ٦٣٢

١
٢

١١٢

١١١

"كارگر كلى" ١استفاده مىكند .به اين صورت كه بدون تقسيم كار اجتماعى و توان

برای اينكه مسئله كمى برای خوانندهی نقاد روشنتر شود ،من اينجا موضوع امنيت را

اشتراكى انسانها اصوﻻً نوع بشر قادر به پايداری در برابر خشونت عريان طبيعت

نيست كه ما مضمون آنرا به شرح زير در "گروندريسه" مىيابيم:

«]تكامل ماشينآﻻت[ نشان مىدهد كه تا چه اندازهای دانش كلى اجتماعى )(...
مستقيماً به نيروی مولد تبديل شده است و از اين بابت خود شرايط روند زيست

اجتماعى تحت كنترل كلى قوای عقﻼنى قرار گرفته و متناسب با آن پديد آمدهاند .تا
چه اندازهای نيروهای مولد اجتماعى توليد شدهاند ،نه تنها در شكل دانش ،بلكه به

صورت ارگان مستقيم از پراكسيس اجتماعى] ،يعنى[ از روند زيست واقعى] (...) ٢.اين-
جا[ كار انفرادی به خودی خود اصوﻻً پايان مىيابد كه مولد به نظر بيايد ،به مراتب

بيشتر تنها كارهای اشتراكى مولد هستند كه بر خشونت طبيعت مسلط مىشوند».

٣

بنابراين جامعه اصوﻻً از طريق مجموعهای از محصوﻻت مادی و غيرمادی از كار

انسانها باز توليد مىشود كه البته تحت مناسبات سرمايهداری شكل كاﻻيى به خود
گرفتهاند و از طريق كار مزدی توليد و به بازار عرضه مىشوند .به بيان ديگر ،اين

مفهوم جامعهی بورژوايى كه به كرات استفاده مىشود ،بسيار غلط انداز است ،زيرا ما
در واقعيت با يک جامعهی كارگری سر و كار داريم .برای ماركس حتا يک نويسنده

هم كارگر مولد محسوب مىشود ،زيرا آن ايدهای كه وی توليد مىكند ،چرخهی ارزش

افزايى سرمايه را از نشر تا فروش كتاب به حركت در مىآورد ٤.البته كتاب را هم مى-
شود ،بدون ايده چاپ كرد ،منتها صفحههايش سفيد است و بيشتر از يک دفتر سود

ندارد .بنابراين زمانى كه ماركس از مفاهيم Gegenstand, gegenständliche

 ،Arbeitيعنى موضوع و كار موضوعيتيافته استفاده مىكند ،مىخواهد محصول كار

خدماتى و همچنين جوانب غير مادی كار را كه سوبژكتيو هستند ،ضميمهی تحليل خود
١
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به صورت محصول يک نمونه از كار خدماتى در نظر گرفتهام كه يک بخش از آن
شكل كاﻻيى به خود گرفته است و هزينهی توليد بخش ديگر آنرا دولت به عهده مى-

گيرد .برای نمونه امنيت در شكل حقوقى آن به صورت سرمايهداری توليد به صورت

كاﻻ به بازار عرضه مىشود .از جمله مىتوان دفترهای وكالت ياد كرد كه در آنجا
منشى ،وكيل و متخصص از طريق كار مزدی اشتغال دارند .همزمان بخشى از امنيت

در برابر سرقت از طريق شركتهای خصوصى تبديل به كاﻻ شده است .از طرف ديگر،
ما با امنيت نقل مكان هم به صورت كاﻻيى و هم در شكل خدمات عمومى دولت
مواجه مىشويم .برای نمونه هر خودرو در آلمان بيمه است و بيمهی ADAC

تعميرات آنها را در حين سفر به عهده مىگيرد .اينجا امنيت شكل كاﻻيى دارد و
كارگران مزدی آنرا به صورت خدمات توليد و به بازار عرضه مىكنند .همزمان پليس

راهنمايى تضمين امنيت ترابری را به عهده دارد .به اين صورت كه بر سرعت خودروها

نظارت مىكند و مواظب است كه كسى در حال مستى رانندگى نكند و اگر احياناً
تصادفى اتفاق بيفتد ،بﻼفاصله همراه با آمباﻻنس و ماشين آتشنشانى در محل حادثه

حاضر مىشود .اين نوع از خدمات امنيتى هنوز شكل كاﻻيى به خود نگرفتهاند و از آن-
جا كه ضروری و سودمند هستند ،در نتيجه به صورت خدمات عمومى توليد و به

جامعه عرضه مىشوند ،در حالى كه هزينهی توليد آنها را دولت به عهده مىگيرد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در سه حوزهی توليد ،توزيع و بازسازی

نيروی كار كه از همديگر غير قابل تمايز هستند ،كاﻻ توليد مىشود .همانگونه كه

انسان بدون توليدات مادی مانند :خوراک ،پوشاک و مسكن نمىتواند زندگى و توليد
كند ،به همين منوال نيز توليد مادی بدون توليدات غيرمادی مانند :سﻼمتى ،آموزش،

نقل مكان ،امنيت و تفنن غير ممكن است .در هر سه حوزهی متفاوت ما با كارگران
مزدی و كار مولد روبر مىشويم كه محصول كارشان يا به صورت كاﻻی مادی و يا

غيرمادی و يا به صورت خدمات به جامعه عرضه مىشوند .ما اينجا با يک ساختار

بسيار پيچيده از تقسيم كار اجتماعى مواجه هستيم و از اين بابت ،ماركس از مفهوم

١١٤

١١٣

«انبوه بزرگ كارگران به اصطﻼح "عالىرتبه" ـ مانند :كارمندان دولت ،نظاميان ،اساتيد،

سازد .ما اينجا با تأثيرات ايده مواجه هستيم و با استناد به آنها است كه ماركس به

مخرب هستند ،اما مىدانند كه قسمت بسيار بزرگ از ثروت "مادی" را بخشاً از طريق

مفاهيم ،Materie, materielle Arbeitيعنى ماده و كار مادی استفاده نكرده است،

پزشكان ،كشيشها ،قضات ،وكﻼ و غيره ـ كه بخشاً نه تنها غير مولد ،بلكه ماهيتاً
فروش كاﻻهای "غيرمادی" ،بخشاً از طريق تحميل خشونتوار آنها به خود اختصاص

دهند )».(...

١

مضمون "كليت ديالكتيكى" دست مىيابد .به بيان ديگر ،اگر ماركس از

به اين دليل نبوده كه اين مفاهيم در زبان آلمانى وجود ندارند و يا اينكه ايشان به زبان
آلمانى مسلط نبوده است.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس از يک طرف ،مقولهی كار را در

البته اينجا بﻼفاصله اين پرسش نيز به وجود مىآيد كه اين جامعهی كارگری كه ما

ديگر ،محصول كار را به ماديت ،شئيت و عينيت آنها تقليل نمىدهد .البته اين مسائلى

عنوان يک رابطهی اجتماعى بايد سودآوری شخصى خود را برابر با تحقق منافع عمومى

اشكال مشخص ،مجرد ،مولد ،غيرمولد ،ضروری و مخرب متكامل مىكند و از طرف

را كه من اينجا به صورت فشرده مطرح مىكنم ،برای رفيق ناصر پايدار كامﻼً روشن

هستند .با وجودی كه ايشان جسته گريخته به اين ترجمههای بسيار ناجور رجوع مى-

روزمره با آن مواجه هستيم ،چگونه اداره و مهندسى مىشود؟ پيداست كه سرمايه به
اعﻼم كند ،بايد دم و دستگاه ايدئولوژيک بسازد و به سيستم حزبى و سنديكای كارگری
تن دهد كه انسانها را به انفعال بكشد ،بايد يک دولت مقتدر را پديد بياورد ،بايد قوای

كند ،اما وی با مسئله كار مولد و محصول كار كه نبايد به اجبار مادی باشد ،به خوبى

مقننه ،قضائيه و مجريه را سازمان بدهد و اگر انسانها به اين نظام تن ندادند ،برايشان

ماركس در آن از معلمان و هنرمندان تئاتر و نمايشخانهها به عنوان كارگران مولد ياد

مزدی فعال هستند و كار خدماتى هم ارائه مىدهند .بنابراين اينجا پرسش به وجود

آشنا است .برای نمونه وی به كتاب "تئوریهای ارزش اضافى" استناد مىكند كه

مىكند كه از طريق كار مزدی در خدمت هستند و سرمايهدار در پروسهی مصرف اين

نيروی كار سرمايه اندوزی مىكند ٢.وی همچنين با استناد به همين منبع موضوع
ماركس دربارهی تركيب كار فكری با كار يدی را به بحث مىگذارد .به اين صورت كه

روش توليد سرمايهداری انواع مختلف كار را در هم مىآميزد و محصول مشترک آنها

را به صورت ثروت مادی به مالكيت خويش در مىآورد .اينجا نيز كارگران مزدی
مولد محسوب مىشوند ،زيرا از يک طرف ،مستقيماً در توليد شركت مىكنند و نيروی
كارشان مستقيماً با سرمايه مبادله مىشود و از طرف ديگر ،آنها با كارشان نه تنها
كارمزد خويش ،بلكه اضافه ارزش هم توليد مىكنند ٣.بنابراين رفيق ناصر پايدار در

همين كتاب "جنبش لغو كار مزدی" به درستى به شرح زير نتيجه مىگيرد كه محصول
كار مولد نبايد به اجبار مادی باشد و به صورت خدمات نيز منجر به ارزش افزايى

سرمايه مىشود:

 ٢مقايسه ،پايدار ،ناصر ) :(٢٠١٠جنبش  ...همانجا ،صفحهی ١٢٣
 ٣مقايسه ،همانجا ،صفحهی  ١٣٢ادامه

زندان و غل و زنجير تدارک ببيند .البته در اين دستگاه دولتى نيز انسانها از طريق كار
مىآيد كه تكليف قضات ،شكنجهگر و اطﻼعاتى ،نظاميان ،وكﻼی مادامالعمر طبقات

حاكم ،كارمندان عالىرتبهی دولت و منجرها با حقوقهای نجومى ،آخوندها ،پزشکهای

روانشناس ،اساتيد و ايدئولوگهای نظام سرمايهداری چه مىشود؟

پيداست وقتى كه يک ژنرال نظامى جنگ به راه مىاندازد ،چرخهی توليد تسليحات و

روند ارزش افزايى سرمايه نيز به راه مىافتد .وقتى كه يک آخوند و يا يک ايدئولوگ
جهت توجيه اوضاع موجود كتاب مىنويسد ،توليد انتشارات و استثمار كارگر مزدی نيز

آغاز مىشود .وقتى كه يک منجر با حقوق نجومى يک كشتى مسافرتى مىخرد ،وی نيز

ارزش افزايى سرمايه را تضمين مىكند و حتا دزد و تبهكار باعث مىشوند كه در بخش

توليد گاوصندوق ،كارگران مولد استخدام و استثمار شوند .با تمامى اين وجود ماركس
اين طبقات را غيرمولد و انگلى مىشمارد كه ضرورتاً از بطن نوع سازماندهى جامعه

بورژوايى رشد كردهاند .وی در اين ارتباط در كتاب "تئوریهای ارزش اضافى" نقش
Ebd., S. ١٤٥
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كار آنها را به شرح زير توضيح مىدهد:

١١٦

١١٥

مىگذرد كه ماركس از اولويت آن عزيمت مىكند؟ به اين صورت كه آگاهى كارگران

«جمعيت عظيم معلمانى كه نيروی كار خويش را به مالكان دبستانها ،دبيرستانها و

ايدئولوژی مواجه مىشود كه طبقهی حاكم با استناد به هستى مادی و اجتماعى خود،

شبكههای گستردهی بهداشت و درمان كه برای بيمارستانها و مراكز خصوصى دارو و

مزدی البته از هستى مادی آنها رشد مىكند ،اما همزمان با آن دين ،فلسفه و
يعنى جهت مشروعيت حاكميت خويش و انفعال طبقهی كارگر در يک بستر مشترک

دانشگاههای خصوصى دنيا مىفروشند ،تودهی كثير پرستاران ،بهياران و ساير كارگران
درمان كار مىكنند ،كارگران داروخانهها ،شهرداریها و در يک كﻼم شاغﻼن كليهی

تاريخى و فرهنگى متكامل كرده است .از اين بابت ،ماركس از عبارات "تفرقهی

عرصههای اقتصادی خصوصى يا دولتى كه خريد و مصرف نيروی كار آنها منشأ توليد

نقش دين ،فلسفه و ايدئولوژی را جهت انفعال كارگران در نظام سرمايهداری عريان

مبادله مىشود ،نه فقط بهای فروش خود را بازتوليد مىكند ،كه عﻼوه بر آن اضافه

خودكردهی پرولتاريا" و "ازخودبيگانگى خودكردهی طبقهی كارگر" ١سخن مىگويد كه

سازد .اينجا فريب طبقهی حاكم با خودفريبى كارگران مزدی به يک توافق فعال مى-

رسند و از يک طرف ،مانعى در برابر پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا مى-

سازند و از طرف ديگر ،منجر به تفرقه در صفوف متشكل كارگران مىشوند و طبقهی

كارگر را منشعب و متفرق مىكنند .به بيان ديگر ،تا زمانى كه كارگران مزدی هستى
مادی خود را در اشكال دينى ،فلسفى و ايدئولوژيک تجربه مىكنند ،هنوز به خودآگاهى

نرسيدهاند و تنها تحت اين شرايط است كه به حاكميت بورژوايى و نظام سرمايهداری

تن مىدهند .بنابراين ماركس به درستى از ايدئولوژی به عنوان "زبان زندگى واقعى"
ياد و در پيروی از اين كشف تئوريک به شرح زير در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" بر اين
نكته تأكيد مىكند:

«]كه[ آگاهى نمىتواند هيچگاه چيز ديگری به غير از هستى آگاه بوده باشد».

كار اين بخش از طبقهی كارگر دنيا نه فقط كﻼً با سرمايه كه حتا با سرمايهی مولد
ارزش توليد مىنمايد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک مجموعهی عظيم از
انسانها سر و كار داريم كه كار مزدی هستى مادی و اجتماعى آنها را مىسازد ،در
حالى كه آنها به يک حاكميت غير كارگری و نظام سرمايهداری تن دادهاند .به بيان

ديگر ،ما در واقعيت از يک طرف ،با تضاد نيروهای مولد با مناسبات توليد و از طرف

ديگر ،با آگاهى از تضاد موجود مواجه هستيم .اينجا بﻼفاصله پرسش به وجود مىآيد
كه كارگران مزدی چگونه از وجود تضاد آگاه مىشوند؟ يكى از نقل قولهای ماركس

كه به ندرت درست فهميده شده ،در ارتباط با همين رابطهی هستى با آگاهى است كه
به شرح زير در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" مطرح مىشود:

٢

به بيان ديگر ،اگر قرار است كه ما دﻻيل حاكميت طبقاتى و تداوم نظام سرمايهداری را

بفهميم ،بايد سرچشمهی آنها را به صورت تأثير كشمكشهای تئوريک و ايدئولوژيک
بر افكار عمومى بيابيم .ما از اين پس ،ديگر با يک رابطهی مكانيكى از هستى با آگاهى

سر و كار نداريم ،بلكه با ديالكتيک هستى نيروهای مولد با آگاهى جامعهی طبقاتى و با
پراكسيس نبرد طبقاتى آشنا مىشويم كه ماركس مضمون آنها را در كتاب "در مورد

نقد اقتصاد سياسى" خود به بحث مىگذارد .به اين صورت كه انسانها تحت تأثير

«هستى آگاهى را معين مىكند و نه آگاهى هستى را»

٢

از آنجا كه اغلب فعاﻻن سياسى تحت تأثير آثار متأخر انگلس و ايدئولوژی ماركسيسم

ـ لنينيسم با كشفيات تئوريک ماركس آشنا شدهاند ،در نتيجه اين نقل قول را به
صورت مكانيكى مىفهمند .انگاری كه هر كسى كه به بردگى كار مزدی تن دهد و
مدتى در يک كارخانه كار كند ،بعداً خواهى نخواهى آگاه و كمونيست مىشود .در حالى

كه مخاطبان ماركس اينجا هگلىهای جوان هستند و وی مىخواهد از طريق اين اصل
تند و تيز افكار استعﻼئى آنها را از عرش مفاهيم خودساخته معطوف به جهان واقعى

سازد .پيداست كه اينجا بﻼفاصله پرسش به وجود مىآيد كه در اين جهان واقعى چه
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نقش اين ايدئولوژیهای مخرب ،مرتجع و متعرض را بر افكار عمومى ايرانيان نمىتوان
انكار كرد و نفوذ آنها بدون ترديد منجر به تفرقه در ميان صفوف كارگران و

پراكندگى و انفعال طبقهی كارگر مىشود.

اشكال حقوقى ،سياسى ،دينى ،هنری ،فلسفى ،خﻼصه ايدئولوژيک است كه از نزاع آگاه
مىشوند و به نبرد بر مىخيزند.

١

حال اگر ما يک نگاه اجمالى به آگاهىها و ايدئولوژیهای رايج بينداريم كه بر افكار

جريان آخری مربوط به سازمانها و احزاب كارگری ـ كمونيستى مىشود كه تمامى

عمومى ايرانيان سايه مىاندازند ،بعداً مىتوانيم سه جريان متفاوت را از يکديگر متمايز

ايدئولوژی در شوروی و با استناد به آثار متأخر انگلس و مكتوبات سياسى لنين متكامل

"جامعهی بى طبقهی توحيدی" و دفاع از حقوق مستضعفان به مصادرهی قيام بهمن

آنها هر كدام به شكلى از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم متأثر شدهاند .اين
شده است .به اين صورت كه انگلس به گفتهی خودش حركت ماده را جايگزين حركت

كنيم .نخست جريانهای فوق ارتجاعى و انگلهای اسﻼمى هستند با ادعای تحقق

پرداختند .يكى از نظريهپردازان معاصر اين جريان امام جمعهی شهر مشهد ،آخوندی

ايدهی هگل كرده و از اين طريق ،بنياد "ماترياليسم" متافيزيكى را گذاشته است .نتيجه-

به نام علم الهدا است كه مىگويد :فقر و صبر دو روی يک سكه هستند و هر چه

با پراكسيس آگاه و انقﻼبى در انديشهی سياسى ماركس است .اگر هگليست با استناد

اين جريانهای فوق ارتجاعى و انگلهای اسﻼمى بنا بر تجربيات تاريخى خود مىداند

ی اين خطای فلسفى ،جابجايى سوژه با محمول و قطع رابطهی تئوری عملگرا و انتقادی

به "روح جهان" هر واقعيتى را منطقى مىشمارد ،ماركسيست ـ لنينيست واقعيت را
محصول منطقى رشد نيروهای مولد مىداند .اگر هگليست واقعيت را غير خردمند مى-

انسانها فقيرتر و صبورتر باشند ،به همان اندازه وقت ظهور امام زمان نزديکتر است.
كه هر چه انسانها سيهروزتر و جهان واقعى آنها بى افقتر است ،به همان اندازه هم
شدت جهانگريزی و تمايل انسانها به دين شديدتر مىشود .اما آن چيزی را كه آنها

شمارد و برای تغيير آن به حوزهی تفكر مىگريزد كه مفهوم را متكامل كند،

ظاهراً به درستى نمىفهمند ،اين است كه انسان خدا را مىآفريند و يک انسان سيهروز

سمت مىگيرد و يا مىخواهد قدرت سياسى را تصرف و قبضه كند و سرمايهداری

مستأصل مىتواند به اديان مسيحى ،بهائى و زرتشتى روی بياورد و نامسلمان شود و اين

ماركسيست ـ لنينيست برای دگرگونى اوضاع موجود به سوی تكامل نيروهای مولد

دولتى را به راه بيندازد و يا اينكه به پشتيبانى از جناح به اصطﻼح پيشرو بورژوازی در

مىآيد .بنابراين ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم نيز مانند فلسفهی ايدهآليستى هگل

رابطهی تئوری با پراكسيس را قطع مىكند و سوسياليسم را مانند جامعهی آشتىيافته-
ی هگل تبديل به فرجام انتزاعى زيست بشری مىسازد .نتيجه در هر دو حالت يک

"خرد استعﻼئى" و مثبتگرا نسبت به روند تاريخ است كه انسانها را در برابر
حاكميت طبقاتى به انفعال مىكشند و اينجا همانگونه كه رفيق ناصر پايدار نيز به

درستى مد نظر دارد ،سوسياليسم تبديل به ايدهی بسيار خوب ،اما غير عملى مىشود.

١

پيداست كه هر جريانى كه سوژهاش دروغ و آلترناتيواش در حال حاضر غيرممكن

است ،آن نظام سوسياليستى را كه نمايندگى مىكند ،نيز قﻼبى است .همچنين پيداست
كه يک چنين جريانهايى نه تنها يک نقش مؤثر سياسى در تحوﻻت جاری كشور بازی

مىتواند يک خدای ديگری برای خود بيافريند .به اين معنى كه يک انسان ذليل و

تمايل را آن دستهی معروف به "روشنفكران دينى" به خوبى مىبيند و به همين دليل

نيز افرادی مانند :سروش ،شبستری ،اشكوری و كديور به تكاپو افتادهاند كه جهت

تحميق و تحقير انسانها و تضمين تداوم جمهوری اسﻼمى يک تفسير امروزی از اسﻼم

به افكار عمومى عرضه كنند.

جريان بعدی ناسيوناليستها در اشكال پانكرديست ،پانعربيست ،پانتركيست،

روانژيست و شوينيست فارس هستند كه در پى سرنگونى جمهوری اسﻼمى و تكرار

پروژهی شكست خوردهی دولت و ملت سازی اند .اين پروژه به اين دليل شكست

خورده است ،زيرا وحوش اسﻼمى در منطقهی خاورميانه از درون كماليسم تركى،

ناصريسم و بعثيسم عربى و پانايرانيسم محمد رضا شاهى رشد كردند .با تمامى وجود
١

 ١مقايسه ،پايدار ،ناصر ) :(٢٠١٠جنبش  ...همانجا ،صفحهی ٢٢٨

Vgl. Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff.,
Berlin (ost), S. ٩

١٢٠

١١٩

تازگى به توافق سياسى رسيدهاند .اغلب اين جريانها بعد از تصفيه حسابهای ظاهری

نمىكنند ،بلكه فعاليت آنها منجر به ضعف آگاهى تئوريک و تفرقه در ميان طبقهی

نمايندگى نمىكنند .آنها ديكتاتوری پرولتاريا را مردود مىشمارند ،تحت گفتمان "حق

مواجه هستيم كه آنها را مىتوان به طور كلى در سه طيف متفاوت متمايز كرد و نقد

و سطحى با گذشتهی استالينيستى خود ،ديگر ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را دقيقاً

كارگر مىشود .البته ما در جنبش كارگری و كمونيستى ايران با طيفهای متفاوت

رأی عمومى" به دنبال سرنگونى جمهوری اسﻼمى و تحقق دموكراسى در ايران هستند،

راديكال آنها را يكى پس از ديگری در كتاب "جنبش لغو كار مزدی" رفيق ناصر

نشان مىدهند .نقد اين طيف به سرمايهداری نه از موضع انتقاد به حق مالكيت

تنها يک ايده ،يعنى كامﻼً قﻼبى است ،در حالى كه وجه تمايز آنها در رابطه با قدرت

درخواست تشكيل سنديكای مستقل كارگری را دارند و تمايلهايى نيز به فورم جهانى
خصوصى ،قانون ارزش و بردگى كار مزدی ،بلكه معموﻻً به اشكال نئوليبراليستى ،جهانى

و نامتعارف آن وارد مىآيد .اين طيف هم مانند طيف اولى آلترناتيو سوسياليستىاش
قﻼبى است ،در حالى كه قاطعانه سرنگونى نظام جمهوری اسﻼمى را دنبال مىكند .از

آنجا كه سازمانها و احزاب اين طيف ادعايى برای قبضه كردن قدرت سياسى را

ندارند ،در نتيجه در جوار حقوق دموكراتيک مردم ايران از آزادی بى قيد و شرط

زندانيان سياسى ،محاكمهی علنى سران نظام ،مصادرهی اموال آنها و موقافات دينى،

جدايى كامل دين از دولت ،حق تعيين سرنوشت ملتها دفاع مىكنند .ما نقد فلسفهی

سياسى اين طيف را نيز به شرح زير در كتاب "جنبش لغو كار مزدی" رفيق ناصر

پايدار مىيابيم:

«) (...اگر سه جزء پيوسته سنديكاليسم ،مبارزه برای دموكراسى و جنبش سرنگونى

طلبى را از اين چپ بگيريم ،به راستى بطور بالفعل ،در چهارديواری دنيای سرمايهداری،

چه چيز ديگری برايش باقى مىماند؟!! پاسخ ساده است ،كمونيسم به مثابۀ يک ايده ،به
مثابۀ روح مطلق هستى كه تحقق آن غايت آمال و كمال مقصود چپ است ،تنها چيزی

خواهد بود كه در زير گرد و خاک انبوه ادعاهای سر به فلک كشيدهاش نمايان خواهد

گرديد .ايدۀ مطلق و روح تاريخ جهان مجردی كه باور بدان تنها مجوز و مدرک چپ

برای اثبات كمونيست بودن خويش است».

١

طيف آخری از جنبش كارگری و كمونيستى ايران شامل جريانهای لنينيست،

تروتسكيست ،مائوئيست و حكمتيست مىشود .اين جريانها نه يک پﻼتفرم مدون

دارند و نه اصوﻻً مىتوانند با هم به توافق برسند و اگر هم احياناً توافقى مىكنند ،بيشتر
 ١همانجا ،صفحهی  ٢٢٩ادامه

پايدار يافت .وجه مشترک هر سه طيف اين است كه آلترناتيوی سوسياليستى آنها
سياسى و نسبت به نظام جمهوری اسﻼمى مشخص مىشود.

اولين طيف نيروهای چپ غيركارگری و سنديكاليستى را در بر مىگيرد كه پﻼتفرم
آنها تارنمای "نقد اقتصاد سياسى" است .اين طيف ،تودهایهای خط امامى ،مشاوران
رفرميست سياست اقتصادی نظام ،مدرسان خوانشهای انفعالى از سرمايه ،مترجمان
تفسيرهای هگلى از ماركسيسم ،نظريهپردازان طبقهی متوسط و مشاوران چپ روابط

بينالمللى نظام را در بر مىگيرد .اين طيف به غير از اينكه آلترناتيو سوسياليستىاش

قﻼبى است ،بند نافش به جنبش سبز اصﻼحات وصل است كه ما نقد آنرا به شرح
زير در كتاب "جنبش لغو كار مزدی" رفيق ناصر پايدار مىيابيم:

«هر چه طول و عرض حيات سياسى نيروهای چپ غيركارگری يا سنديكاليستى را از

چپ به راست و از راست به چپ بيشتر بكاويم و هر چه گرد و غبار متراكم ادعاها و
جار و جنجالهای كمونيسم نمايانه يا كارگر پرستانۀ اينان را عميقتر از خميرمايه واقعى

موجوديت اجتماعىشان كنار زنيم ،به همان اندازه هگليسم را زمختتر و روايت
ماركسى كمونيسم و مبارزهی طبقاتى را در آنجا نحيفتر و ضعيفتر خواهيم يافت.

كمونيسم اين طيف بطور غالب نه كمونيسم طبقۀ كارگر ،نه كمونيسم ماركسى كه

كاريكاتور چپ نمايانهای از همان "ايدۀ مطلق" ،يا "روح تاريخ" و "تاريخ جهانى" هگل

است».

١

طيف بعدی از جنبش كارگری و كمونيستى ايران شامل انشعابهای راه كارگری،
سازمانهای فدايى غيراكثريتى ،حزب كمونيست ايران و اتحادهای چپ كارگری و

سوسياليستى مىشود كه تحت نام "شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست" به
 ١همانجا ،صفحهی ٢٢٦

١٢٢

١٢١

تک حزبى است كه آنرا سانتراليسم به اصطﻼح دموكراتيک مىخواند .در حالى كه

جنبهی تاكتيكى دارد كه از جريان ديگر يارگيری كنند و سر يکديگر را كﻼه بگذارند.

بخش كمونيست كارگری با تحقق برنامهی يک دنيای بهتر ،مسئلهی تشكيل

به اين دليل كه ساختار متمركز حزبى و ادعای رهبری آنها اصوﻻً مانعى در برابر

امپرياليستى و به اصطﻼح تحقق انقﻼب جهانى را در سر دارد ،زيرا تشكيل سوسياليسم

است و هر چه فريادشان برای اتحاد گوشخراشتر مىشود ،به همان اندازه امكان

مانند دو طيف قبلى قﻼبى است .منتها با اين تفاوت كه جريانهای اين طيف به

كارگری برای تحقق اهداف حزبى است .تئوری انقﻼب و برنامهی اقتصاد سياسى آنها

سوسياليسم را منتفى مىداند ،بخش تروتسكيست آن انگيزهی تدارک مبارزات ضد

در يک كشور را غير ممكن مىشمارد .بنابراين آلترناتيو سوسياليستى طيف سوم نيز
اصطﻼح انقﻼبى در پى سرنگونى جمهوری اسﻼمى ،مصادرهی جنبش كارگری جهت
تحقق اهداف حزبى و قبضه كردن قدرت سياسىاند كه ما نقد فلسفهی سياسى آنها را

نيز در كتاب "جنبش لغو كار مزدی" رفيق ناصر پايدار مىيابيم:

«در نگاه هگلى چپ سوسيال رفرميست نيز طبقهی كارگر و جنبش وی يک واقعيت
مادی در حال حركت است .واقعيتى كه زير فشار هستى متناقض جامعهی كاپيتاليستى

قرار است يک فرايند طوﻻنى تغييرات را پشت سر بگذارد و اين تغييرات كمى،

سرانجام بر سر يک تندپيچ خاص و حساس تاريخى به پيدايش وضعيت انقﻼبى و
سپس وقوع انقﻼب در جامعه منتهى شود (...) .بخشى از سوسيال رفرميستها و نه همۀ

آنها بر اين اعتقادند كه جنبش كمونيستى كارگران عجالتاً در وجود پيشروان معتقد
حزبى و عناصر آرمانخواه و فعال كمونيست حيات مسلكى و سياسى خود را دنبال مى-

كند .اينان نه در حرف اما عمﻼً اولى را واقعيت معقول و مطلوب جنبش كارگری و

دومى را قهرمانان شايستگانى مىدانند كه تﻼش مىكنند تا ايدۀ مطلق و در اينجا
"كمونيسم" را در اولى متحقق سازند!!!»

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،رفيق ناصر پايدار به درستى هر سه طيف
جنبش كارگری و كمونيستى ايران را متهم مىكند كه وحدت ارگانيک تئوری با

پراكسيس را كه يكى از وجوه اساسى تمايز ديالكتيک ماترياليستى ماركس از ديالكتيک
متافيزيكى هگل و همچنين ماترياليسم انتزاعى فويرباخ است ،گسسته و كمونيسم را به

يک ايدهی خوب خشک خالى تبديل كردهاند كه با پراكسيس نبرد طبقاتى به كلى

 ١همانجا ،صفحهی  ٢٣١ادامه

ائتﻼفهای سياسى مىسازد .اين جريانها تنها چيزی كه مىتوانند توليد كنند ،تفرقه

انشعاب ميانشان محتملتر است .انگيزهی واقعى بازيگران اين طيف مصادرهی جنبش
از تجربيات انقﻼب اكتبر و يا انقﻼب چين كپى شده و به همين دﻻيل نيز فلسفهی

سياسى آنها با "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى و جنبش كارگری در ايران به كلى

بيگانه است .بنا به تصور اين جريانها ،جنبش كارگری نمىتواند خود را سازماندهى
كند و لذا اين كارگران پيشرو و فعاﻻن حزب به اصطﻼح پيشتاز هستند كه طبقهی

كارگر را متشكل مىكنند .برای نمونه مىتوان از سخنان زندهياد منصور حكمت ياد
كرد كه همهی كارگران ايران را عضو حزب كمونيست كارگری مىشمرد ،بدون اينكه
حق عضويت داده باشند .به بيان ديگر ،احزاب لنينيستى طبقهی كارگر را بدهكار خود

مىشمارند .نمونهی بعدی ادعای كذب گرايشهای انفعالى تروتسكيست است كه به
اصطﻼح در ايران كميتههای مخفى كارگری را تشكيل دادهاند.

البته ما در اين طيف سوم با درجات متفاوت از تمايل به انترناسيوناليسم و مبارزه ضد
امپرياليستى نيز مواجه مىشويم .آن بخش از احزاب كمونيست كارگری كه خودشان را

به اصطﻼح مدرن معرفى مىكنند ،انگاری كه با دولتهای جنايتكار سرمايهداری مانند:

آمريكا و اسرائيل و عوامل سلطنتطلب مشكلى ندارد ،زيرا با استناد به تئوری "سناريو

سياه و سفيد" منصور حكمت با اسﻼم سياسى در نبرد است .در برابر بخش ديگر كه

تروتسكيستها و مائوئيستها را در بر مىگيرد ،چنان به مبارزات ضد امپرياليستى
متوهم است كه پس از بروز هر نزاع سياسى و اقتصادی ميان آمريكا و ايران ،مثل

گذشته هوادار جمهوری اسﻼمى مىشود.

با در نظر داشتن اين تفاوتها ،اما محصول فعاليت سياسى طيف سوم كامﻼً مشابه

است .به اين صورت كه به بهانهی ضرورت دوران گذار به سوسياليسم ،تشكيل

سرمايهداری دولتى را تجويز مىكند ،در پى قبضهی قدرت سياسى و تشكيل يک نظام

١٢٤

١٢٣

انترناسيوناليسم برای وی اين نيست كه يک سری از فعاﻻن سياسى يک حزب جهانى

بيگانه است ١.افزون بر اين ،انتقاد رفيق ناصر پايدار به تمايل اين احزاب و سازمانهای

بحث غيرممكن بودن سوسياليسم در يک كشور ،انكار هستى كمونيسم به عنوان يک

تفرقه در صف جنبش كارگری است ،زيرا از يک طرف ،خارج از نبرد طبقاتى جاری

را تشكيل دهند و كارگران جهان را به عضويت آن دعوت كنند .همچنين برای وی
جنبش زنده و بالفعل اجتماعى در عرصهی نبرد طبقاتى است.

١

موضوع اين نوشته گفتگويى انتقادی با رفقای جنبش لغو كار مزدی و از جمله قدردانى

از فعاليت سياسى و تئوريک رفيق ناصر پايدار است .وی نه تنها زير و زبر جنبش

كمونيستى ايران را تجربه كرده ،بلكه آثار بسيار قابل مﻼحظهای را نيز به جنبش

كارگری ارائه داده است .با وجودی كه استناد وی به ترجمههای ناجور از آثار ماركس

باعث بدفهمى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مىشود ،اما وی به بهترين وجه ممكنه
مضمون تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را در آثار خود منعكس مىكند.

مشكل من با ترجمههای مذكور از اين زاويه مطرح مىشود كه مفاهيم كليدی تئوری

ماترياليسم

تاريخى

ـ

ديالكتيكى

ماركس

تودههای كارگر به وجود مىآيد و از طرف ديگر ،جنبش كارگری را از مسير چالش با
نظام سرمايهداری منحرف مىكند كه آنرا تحت اتوريتهی سياسى سازمان و اهداف

نتيجه:

مانند:

كمونيستى به سكتاريسم وارد مىآيد .سكتاريسم برای وی بديل خاص بورژوازی برای

Sinnlichkeit,

 Gegenständlichkeit, Totalitätبه نادرستى به عينيت ،شيئيت و ماديت ترجمه
شدهاند ،در حالى كه ترجمهی درست آنها حسيت ،موضوعيت و كليت است .به اين

ترتيب ،مضمون تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس تخطئه و ماترياليسم انتزاعى فويرباخ

جايگزين آن مىشود .ماركس در "ايدئولوژی آلمانى" به شدت به فويرباخ مىتازد ،زيرا

رهبران آن قرار دهد.

٢

البته آثار رفيق ناصر پايدار فقط محدود به نقد طيفهای متفاوت جنبش كارگری و
كمونيستى موجود در ايران نمىشود ،بلكه وی در برابر آنها آلترناتيو لغو كار مزدی را

نيز قرار مىدهد .برای نمونه وی با استناد به ماركس لغو قانون ارزش را يک مسئلهی
عاجل جنبش كمونيستى مىشمارد و از اين طريق به سوی قلب نظام سرمايهداری

نشانه مىگيرد ٣.به بيان ديگر ،موضوع نقد وی ماهيت و نه شكل سرمايهداری است.
مسئلهی وی اين نيست كه سرمايهداری وابسته ،نئوليبرال ،گلوبال ،غيرمدرن و يا

نامتعارف است .پيداست كه با ساقت شدن قانون ارزش ،محصوﻻت توليدی و
فرآوردهای كار اجتماعى ديگر تبديل به ارزش مبادله و سرمايه نمىشوند و اينجا

است كه نفس ارزش افزايى ارزش بريده و شكل كاﻻيى توليد دگرگون مىگردد .از اين

پس ،كار تبديل به يک مسئلهی داوطلبانه مىشود و بنا بر "نقد برنامهی گوتا" ماركس
محصوﻻت كار اجتماعى بنا به توان و نياز انسانها توزيع مىشوند ٤.وی همزمان

سازمان شورايى و كمونيستى كار و تولد اجتماعى و مدنيت سوسياليستى را مطرح مى-

برای وی تاريخ وجود ندارد ،زمانى كه ماترياليست است و وقتى كه به تاريخ رجوع

كند ٥.در حالى كه رفيق ناصر پايدار خواهان برچيده شدن دولت و يا هر نهادی باﻻی

حزب توده در پيروی از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم نمايندگى مىكند كه محصول

نامناسب مىشمارد ٧.وی به همين منوال ،انترناسيوناليسمهای رايج را مردود مىداند.

مىكند ،ايدهآليست است .ما اينجا با همان ماترياليسم مشاهدهای مواجه مىشويم كه

سياسى آن حل و فصل تمامى مسائل اجتماعى از طريق توسعهی زيربنا و سياست رشد
اقتصادی است.

برای اينكه مسئله اينجا تا اندازهای برای خوانندهی نقاد روشنتر و مخالفت من با اين
ترجمههای ناجور مستدلتر شود ،به آوردن يک نمونه بسنده مىكنم .زمانى يک
 ١مقايسه ،همانجا ،صفحهی ٢٤٨

سر انسانها است ٦،تشكيل ديكتاتوری پرولتاريا را برای دوران معاصر غير ضروری و

 ١مقايسه ،همانجا ،صفحهی ٢٤٤
 ٢مقايسه ،همانجا ،صفحهی  ١٣٤و ١٣٧
 ٣مقايسه ،همانجا ،صفحهی ٢٦١
 ٤مقايسه ،همانجا ،صفحهی ٢٦٤
 ٥مقايسه ،همانجا ،صفحهی  ١٠٣و ٢٦٢
 ٦مقايسه ،همانجا ،صفحهی ٢٦٢
 ٧مقايسه ،همانجا ،صفحهی ٢٦٦

١٢٦

١٢٥

واﻻمنش با نام كمال خسروی دوباره فعال و در مصاحبهای با سايت پروبلماتيک مدعى

شخص سرمايهدار به نام راكفلر كه مالک يک كنسرن نفتى بود ،يكى از ثروتمندترين

مفهوم  Gegenstandنه فقط به معنى شئ ،بلكه به معنى موضوع هم است .واقعاً

بود .هماكنون يكى از ثروتمندترين اشخاص دنيا فردی به نام بيل گيتس و مالک

شده است كه  ٢٠تا  ٣٠سال پيش به صورت شفاهى به شاگردان خود گفته است كه

اشخاص جهان به شمار مىرفت .محصول كنسرن وی نفت ،يعنى عينى ،شئ و مادی

باعث تأسف و تعجب است ،زيرا ايشان آن زمان سردبير نشريهی "نقد" بوده ،مقاله

كنسرن ماكروسفت است .اما محصول كنسرن وی نرم افزار است كه از طريق مفاهيم

نيز به زبان فارسى ترجمه كرده است ،اما اين مسئلهی بسيار مهم را فقط به صورت

ماركسى به حسيت ،موضوعيت و كليت به درستى قابل درک مىشود .به اين معنى كه

مىنوشته و با استفاده از اين مفاهيم ناجور فارسى آثار ماركسيستى و مقاﻻت فلسفى را

شفاهى با شاگردان خود در ميان گذاشته است .افزون بر اين ،از وی يک واژهنامه جهت

ترجمهی مفاهيم فلسفى و جامعهشناسى از زبان آلمانى به زبان فارسى به جا مانده است
كه به بهترين وجه ممكنه از تسلط ايشان بر زبان آلمانى و دانش جامعهشناسى انتقادی

گزارش مىدهد .با تمامى اين وجود من پس از مطالعهی اين مصاحبه تا اندازهای
خوشبين شدم كه كمال خسروی نيز مانند مترجمان ديگر از خطاهای خود با خبر شده

در پى تصيح آنها است ،تا اينكه مقالهای را با عنوان "بازانديشى نظريهی ارزش" در

سايت "نقد اقتصاد سياسى" خواندم كه به شرح زير دو عينيت را به ماترياليسم تاريخى
ـ ديالكتيكى ماركس نسبت مىدهد:

عينيت ،شيئيت و ماديت غيرقابل درک است .اما از طريق ترجمهی درست مفاهيم

نرم افزار محسوس است ،زيرا روند توليد و دوران را تسريع مىكند ،موضوعيت دارد،

يعنى سودمند و جامعه متقاضى آن است و هزينهی توليد آنرا نيز مىپردازد و هم-
چنين به صورت كار غيرمادی در كار مادی ادغام مىشود و كليت محصول كار را به

وجود مىآورد.

بنا بر تجربيات من بسياری از فعاﻻن سياسى كه از طريق همين ترجمههای ناجور با
آثار ماركس آشنا شدهاند ،مدعى هستند كه ما در عصر انفرماتيک و ارتباطات و توليد

روباتى زندگى مىكنيم و در نتيجه "نقد اقتصاد سياسى" ماركس نيز غير قابل استفاده
شده است .برخى از آنها مدعى هستند كه در جوامع مدرن اصوﻻً طبقهی كارگر ديگر

«ماركس نيز در همهی مواردی كه تأكيد بر چنين دقتى ضرورت داشته ،توجه داشته

وجود ندارد ،زيرا ما فعﻼً با جامعهی خدماتى و مصرفى روبرو هستيم و توليد مادی هم

است ،عينيت مادی شيئى طبيعى و عينيت ويژهی پراتيک اجتماعى؛ و آنجا كه كاﻻ

مانند طبقهی متوسط و طبقات نوين و ميانى اجتماعى گشوده مىشود.

است ـ كه بگوييم كاﻻ ارزش مصرفى و ارزش است .همهنگام دو چيز است ،دو عينيت
پيكرهای مادی ندارد ،بلكه مستقيماً كار معلم و پرستار و هنرمند است ،اين دو عينيت،
هردو از جنس عينيت ويژهی پراتيک اجتماعى اند؛ يكى عينيت فعاليت بﻼواسطه مفيد
و ديگری عينيت متبلور ارزش».

١

محصول كار روبات است .پيداست كه اينجا در و دروازه برای تدوين تئوریهای جعلى

البته به غير از باقر پرهام ،احمد تدين و حسن مرتضوی ،محسن حكيمى ،حسن آزاد و
شهرام واﻻمنش هم مفهوم كليدی  Gegenstandرا به شئ و يا برابرايستا ترجمه

كردهاند .من اين مسئله را در سميناری كه تحت عنوان "سرمايه ـ نقد اقتصاد سياسى"

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با مغلطهی ناب مواجه هستيم.

همراه با دوست عزيزم حسن آزاد در ماه اكتبر  ٢٠١٤در برلين برگزار كردم ،با ايشان

اين "دو عينيت" را ديده ،به آن توجه داشته و آنرا مطرح كرده است؟ اما كمال

اسكايپى ميان من و فريدا آفاری نيز بود .از آنجا كه سمينارهای "پژوهش جنبشهای

بنابراين بﻼفاصله پرسش به وجود مىآيد كه ماركس در چه مواردی ضرورت تمايز
خسروی در اين مقاله نه به آثار ماركس رفرنس مىدهد و نه اينكار را ضروری مى-

 ١خسروی ،كمال )فروردين  :(١٣٩٦يازانديشى نظريهی ارزش ـ بخش نخست ،ارزش :جوهر ،شكل ،مقدار ،در
سايت "نقد اقتصاد سياسى" ،صفحهی ١٢

در ميان گذاشتم .در ضمن مسئلهی نقد اين ترجمههای ناجور موضوع يک گفتگوی
اجتماعى ايران" در فضای مجازی پخش مىشوند و از آنجا كه معموﻻً مترجمان با هم-

ديگر همكاری مىكنند و تماس دارند ،گمان مىكنم كه موضوع نقد من به گوش حسن
مرتضوی و شهرام واﻻمنش نيز رسيده باشد .به خصوص به اين دليل كه تازگى شهرام

١٢٨

١٢٧

دارد كه در مقالهای با عنوان "ماركس پژوهى بينالمللى و مقالهی سرمايه در ايران"

شمارد .به نظر وی خوانندهی اين مقاله بايد رفرنس "دو عينيت" را خودش بيابد.

طرح شده است.
منابع:

پيداست كه جستجو به كلى بيهوده است ،زيرا ماركس نه از عينيت ،بلكه از حسيت،

يعنى  Sinnlichkeitسخن مىگويد و حسيت تنها محدود به قوای عينى انسان نمى-

شود .بحث ماركس هم با ماترياليستها و همجنين فويرباخ بر سر همين مسئله است

Marx, Karl (١٩٧٩): Theorien über den Mehrwert, in: MEW, Bd. ٢٦ / ١,
)Berlin (ost

كه از طريق عينيت ،تنها شكل ابژه درک مىشود و نه پراكسيس ،يعنى فعاليت حسى

Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd.
)١٣, S. ٣ff., Berlin (ost

انسانى .به اين ترتيب ،جنبهی فعال به صورت تقابل مجرد ماترياليسم از ايدهآليسم

– Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonmoie
)Rohentwurf ١٨٥٧ – ١٨٥٨, Berlin (ost

متكامل مىشود ،در حالى كه جهان واقعى محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى

سوبژكتيو است .به اين ترتيب ،ماركس در تز اول فويرباخ منظور خود را با مفاهيم

Marx, Karl (١٨٤٤): Ökonomisch – Philosophische Manuskripte, in
)MEW, EB I, S. ٤٦٥ff, Berlin (Ost

 ،sinnlich, gegenständlichيعنى حسى و موضوعيتيافته بيان مىكند.

برای اينكه خوانندهی نقاد با اين روش ناجور كمال خسروی آشنا شود ،تشريح يک

Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd.
)III, und MEW, Bd. ٢٥, Berlin (ost

ماجرا از دوران خﻼفت عبدالمالک اموی را ضروری مىدانم .به اين عبارت كه چند تن

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

غلط است .خليفه با شنيدن اين خبر برآشفته شد و گفت كه قرآن كﻼم الله است و

Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd.
)٣, S. Berlin (Ost

كمال خسروی اتخاذ كرده است ،همين روش خليفه عبدالمالک است .به اين صورت كه

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٧٥): Lohnarbeit und Kapital, in:
)MEW, Bd. ٦, S. ٣٩٧ff., Berlin (ost
Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer
)ideologischen Konstitution des Marxismus – Leninismus, Berlin (west
Rosdolsky, Roman (١٩٦٨): Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen
„Kapital“ – Der Rohentwurf des Kapital ١٨٥٧-١٨٥٨, ٣ Bände, Frankfurt
am Main
پايدار ،ناصر ) :(٢٠١٠جنبش لغو كارمزدی ،محل انتشار ندارد

پايدار ،ناصر ) :(٢٠١١سرمايه ،ديكتاتوری ،توهم و نخبهساﻻری ،در كمونيسم لغو كار مزدی و
رفرميسم ميليتانت لنينى ،صفحهی  ٣٦٥ادامه ،محل انتشار ندارد

خسروی ،كمال )فروردين  :(١٣٩٦يازانديشى نظريهی ارزش ـ بخش نخست ،ارزش :جوهر،
شكل ،مقدار ،در سايت "نقد اقتصاد سياسى"

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين

از علمای دربار به خود جرئت دادند و به گوش ايشان رساندند كه دستور زبان قرآن
دستور زبان عربى بايد چنان عوض شود كه قرآن درست به نظر بيايد .اين روش كه
وی جهت توجيه ترجمههای نادرست خود و ديگران" ،دو عينيت" را به ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نسبت مىدهد.

ما اينجا با مسائل بسيار جدی و پايهای مواجه هستيم ،زيرا موضوع بر سر اين است

كه با در نظر داشتن انحطاط ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و شكل ايرانى آن به
صورت تودهايسم كدام ماركسيسم بايد جايگزين آن شود .اگر قرار است كه تفسرهای

انفعالى هگلى از ماركسيسم جايگزين آن شود ،ما هم اكنون با آنها به وفور مواجه

هستيم .وضعيت موجود جنبش كارگری و كمونيستى نيز ناشى از همين آگاهىهای
تئوريک ناجور و غير ماركسى است .حال اين خساراتى كه اين دوستان از طريق اين

ترجمههای نادرست به بار آوردهاند ،كافى نيست ،فعﻼً در فكر تاريخسازی نيز برای

خود هستند .انگاری كه ما در سايت "نقد اقتصاد سياسى" با يک اشرافيت تئوريک سر

و كار داريم .در اين ارتباط رفيق ناصر پايدار يک گفتگوی انتقادی با حسن مرتضوی

١٣٠

١٢٩
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی
حزب توده ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٨٩ادامه ،برلين

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران
"ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين

ماركس ،كارل ) :(١٣٧٧دستنوشتههای اقتصادی و فلسفى  ،١٨٤٤ترجمۀ حسن مرتضوی،
تهران
ماركس ،كارل ) :(..گروندريسه  ، ....ترجمهی باقر پرهام و احمد تدين ،جلد اول

١٣١

١٣٢

اندازند .در مناطق جنوبى و غربى شهر مانند سلندورف ،اشتگليتس ،ميته و
شارلوتنبورگ خانههايى ساخته شدهاند كه منسوب به طبقهی متوسط هستند .بخش

شرقى مانند :ترپتو ،مارتسان ،فريدريشسهاين و كوپنيگ مناطق زندگى كارگران
محسوب مىشوند و عﻼوه بر اين ،مناطقى مانند :ودينگ ،نويكلن،كرويتسبرگ مملو از

كارگران مهاجر ،ارتش ذخيرهی كار و فرودستان جامعه هستند .تا همين چند سال

پيش ،اكثر واحدهای مسكونى اين مناطق فاقد شوفاژ ،آب گرم ،حمام و توالت شخصى

بودند .آن چيزی كه در اين مناطق قابل مﻼحظه است ،مربوط به حضور مستمر نيروی
پليس و قوای سركوب دولتى مىشود كه همواره در حال آماده باش هستند .به نظر
مىرسد كه دولت نسبت به جنبشهای ناگهانى در اين مناطق بسيار حساس است ،از
جمله بايد از آتشزدن ماشينهای دولوكس ياد كرد كه در تقليد از جوانان مهاجر شهر

پاريس چندين بار در منطقهی كرويتسبرگ اتفاق افتاد.

هستى و آگاهى ـ نقش مفهوم "پرولتاريا" در تئوری انتقادی و
١
انقﻼبى كارل ماركس
يكى از پديدههای جهان مدرن سرمايهداری ايجاد "شهر جهانى" است كه مسئلهی

رابطهی زيست شهری با پراكسيس نبرد طبقاتى را به پيش مىكشد .با وجودی كه
شهرهای جهانى تاريخ مختص به خود را دارند و تحت شرايط به خصوص اقليمى و در

پى فازهای شكوفايى و بحرانهای اقتصادی ،ساختار مخصوص خود را پديد آوردهاند،
اما يک سری وجوه مشترک نيز دارند .از جمله بايد از جمعيتهای ميليونى و از تنوع

ملى ،فرهنگى ،نژادی و دينى و تركيب متضاد طبقاتى شهر جهانى ياد كرد كه محصول

با اين موجود زيست شهری در برلين همواره با يک فرهنگ شكيبايى همراه است .برای

منطقهای شدن بازار كار و مهاجرت كارگران خارجى به آنجا و تمركز پرولتاريا در

تركيب متنوع فرهنگى شهر گزارش مىدهند .عﻼوه بر اين ،در اكثر نقاط برلين اماكن

ساختار جغرافيايى شهر برلين ،موضوع نقد اين مقاله را برای خوانندهی نقاد روشنتر

نمونه هر سال در برلين كارنوال فرهنگها و تظاهرات دگرباشان برگزار مىشوند كه از

مناطق به خصوص آن است .شايد يک نگاه اجمالى به اوضاع طبقاتى و سياسى موجود و

دينى وجود دارند .در حالى كه از زيناگوگهای يهودی و كليساهای مسيحى به كلى

سازد.

دينزاديى شده است و اكثر آنها تبديل به اماكن برگزاری مراسم فرهنگى و كنسرت-

های موسيقى شدهاند ،جريانهای اسﻼمى با سؤاستفاده از امكانات جامعهی مدنى و

سياست دولت سكوﻻر آلمان به ساخت و ساز مساجد روی آوردهاند و بذر تقديس،
كينهی دينى و زن ستيزی را در ذهن مسلمانان مىكارند .شايد يک مقايسهی اجمالى،

اين تضاد فرهنگى را عريانتر سازد .در همان زمانى كه ولفگانگ وورايت به دليل
روشدن همجنسگرايى خويش اكثر آرأ انتخاباتى را به دست آورد و به مقام شهرداری

برلين رسيد ،هاتون سوروچو به دليل ترک شوهرش از طرف خانوادهی مسلمان خود
محكوم به مرگ و كشته شد .به غير از اين ،فضای ظاهراً غير سياسى شهر است كه

جلب توجه مىكند .در حالى كه هر دفعه از تعداد شركتكنندگان در انتخابات ايالتى

كاسته مىشود ،چندی پيش يک حزب جديد به نام "دزدان دريايى" به مجلس ايالتى

برلين راه يافت .خصوصيت اين حزب بى برنامهگى آن بود و به همين دليل نيز
معترضان نظام پارلمانى به آن رأی دادند .به همين منوال بايد از احزاب فاشيست نيز

در دو قرن اخير زيست شهری در برلين همواره دستخوش تحوﻻت اقتصادی ،تاريخى و

سياسى به خصوص خود بوده است .از جمله بايد از تسلط بورژوازی بر قوای پراكندهی

روستايى و استقرار قدرت مركزی دولت پروس ،اقدامهای متفاوت انقﻼبى برای تشكيل

سوسياليسم ،جنگهای اول و دوم جهانى و شكست فاشيسم ،تجزيهی برلين بين قوای
متفقين ،عواقب سياستهای اقتصادی كينزيانيسم و نئوليبراليسم و همچنين اتحاد

دوبارهی آلمان ياد كرد كه ساختار برلين و تركيب جمعيتى و طبقاتى شهر را مستقيماً
متأثر كردهاند .به اين صورت كه در مركز شهر ارگانهای دولتى مانند ،مجلس فدرال،

دفتر صدراعظم و رئيس جمهور بنا شدهاند .در منطقهی غربى شهر مانند گروينهوالد

كاخهای مجللى ديده مىشوند كه انسان را به ياد زندگى اعيان و اشراف فئودالى مى-
 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "زيست شهری و نبرد طبقاتى" كه از طريق "پژوهش جنبشهای
اجتماعى ايران" در تاريخ  ٢١ژوئن  ٢٠١٥در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.

١٣٤
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برای پاسخدادن به اين پرسشها ضروری است كه با مضمون مفهوم "پرولتاريا" آشنا

ياد كرد كه هماكنون آرايش ديگری به خود گرفتهاند و به بهانهی دفاع از فرهنگ

ديالكتيكى ماركس سوژهی خودآگاه محسوب مىشود و از طرف ديگر ،آغشته به

مهاجران مسلمان به ميدان آمدهاند .از جمله بايد از حزب "آلترناتيو برای آلمان" ياد

شد .به اين دليل كه پرولتاريا از يک طرف ،بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

تحريف ،ايدئولوژی و تعبيرهای غير ماركسى شده است .برای نمونه در ميان كارگران

مسيحى مغرب زمين منسجمتر از گذشته در برابر سياستهای داخلى دولت آلمان و
كرد كه هماكنون به تمامى پارلمانهای ايالتى راه يافته و سومين قدرت سياسى در

آلمانى رسم است كه انسانهای زمخت ،بىفرهنگ و بىسواد را "پرولت" مىنامند .اين-

پارلمان آلمان فدرال محسوب مىشود .البته كشمكشهای سياسى فقط محدود به نزاع-

پرولتاريا" به صورت تشكيل نظامهای توتاليتر مانند :دوران حكومت استالين در

مىشود .اينجا بايد از مقاومت جامعهی مدنى و فعاﻻن سياسى ضدفاشيست،

جا بايد همچنين تبليغات گستردهی بورژوازی را در نظر داشت كه از "ديكتاتوری

شوروی ،مائو در چين و پولپوت در كامبوج ياد مىكنند و استقرار اين نظامهای ضد

بشری را محصول تحقق تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس مىشمارند .اين تبليغات

های پارلمانى نشده و پيداست كه به تظاهراتها و زد و خوردهای خيابانى نيز كشيده

انترناسيوناليست و كمونيست ياد كرد كه همواره مانع از برگزاری تظاهراتها ،همايش-
ها و آكسيونهای جريانهای فاشيست مىشوند .با توجه به اوضاع سياسى در برلين،

بورژوايى چنان شدتى به خود گرفتهاند كه بخشى از جريانهای كمونيست ديگر نمى-

جنبش كارگری و كمونيستى يک نقش كامﻼً حاشيهای به خود گرفته است .البته در

برای نمونه ليدر حزب كمونيست كارگری ،حميد تقوايى مدعى شده كه حزب وی

برگزار مىشود كه حدود  ٣هزار نفر در آن شركت مىكنند .اكثر شركتكنندگان اين

خواهند كه با مفاهيم "پرولتاريا" و "ديكتاتوری پرولتاريا" اصوﻻً سر و كار داشته باشند.
متعلق به  ٩٩درصدیها است ،در حالى كه سازمان كارگران انقﻼبى ايران ـ راه كارگر

)هيئت اجرائى( مفهوم "ديكتاتوری پرولتاريا" را از برنامهی سازمانى خود حذف كرده

است .در برابر جريانهای متعدد سياسى قرار دارند كه تحت تأثير ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم فعاليت مىكنند و برای پرولتاريا يک رسالت تاريخى قائل مى-

شوند .انگاری كه تحت تأثير قانون جهانشمول "ماترياليسم ديالكتيكى" و در يک روند

به اصطﻼح اجتنابناپذير و ابژكتيو از تاريخ ،آنتاگونيسم نيروهای مولد با مناسبات
توليد مسبب استقرار سوسياليسم مىشود .در اين ارتباط تشكيل يک حزب متمركز از

"پيشروان پرولتاريا" يک نقش اساسى را دارد ،زيرا پس از تصرف قدرت سياسى
"ديكتاتوری پرولتاريا" را به صورت رهبری حزبى بر جامعه مسلط مىسازد .به اين

ترتيب ،راه برای مبارزهی ضدامپرياليستى هموار و با جانفشانى پرولتاريا جهت توليد
بيشتر ،نظام سوسياليستى برای نسلهای آتى بنا مىشود .از منظر ايدئولوژی ماركسيسم

ـ لنينيسم وجود "پيشروان پرولتاريا" محصول توسعهی اقتصادی است و مختص به
كارخانههای بزرگ و صنايع سنگين مىشود كه البته با استناد به يک ديدگاه مكانيكى از

رابطهی هستى با آگاهى متكامل مىگردد .انگاری كه هر كارگری پس از مدتى اشتغال

در يک كارخانهی بزرگ به اجبار كمونيست و پيشرو پرولتاريا مىشود .البته اين شيوه-

اوايل هر سال تظاهرات يادبود ترور روزا لوكزامبورگ و كارل ليبكنشت در برلين
مراسم فعاﻻن سياسى چپ از سازمانهای متفاوت ماركسيست ـ لنينيست ،مائوئيست،

تروتسكيست با هويتهای ملى متفاوت و فعاﻻن سياسى منفرد هستند كه بى اعتنا به
يکديگر در اين تظاهرات شركت مىكنند.

پرسشهای اين مقاله نيز مربوط به مسائلى مىشوند كه تفرقهی خودكردهی پرولتاريا
را پديد مىآورند .به اين صورت كه با در نظر داشتن زمينهی مادی زيست شهرهای
جهانى ،آيا يک دگرگونى اساسى در ساختار طبقاتى شهری پديد آمده است و يا اينكه

دﻻيل مسئلهی تفرقه و پراكندگى نيروهای چپ و انفعال پرولتاريا را بايد در جای
ديگری جستجو كرد؟ آيا جنبشهای ناگهانى شهری كه برای نمونه از طريق مهاجران
جوان فرانسوی در پاريس و توسط سياهپوستان آمريكايى در شهرهای فرگوسن و

بالتيمور پديد آمدند و همچنين جنبشهايى مانند فوروم جهانى و  ٩٩درصدیها و
جنبش اشغال با رجوع به نقد اقتصاد سياسى و مفاهيم انتقادی و انقﻼبى ماركس قابل

درک و بررسى هستند؟ تحت كدام شرايط اين جنبشها پديد مىآيند و چرا يک
تظاهر غير طبقاتى و ناگهانى به صورت رخداد به خود مىگيرند؟
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انرژی و به خصوص در زمان نبرد ]طبقاتى[ .چيزی كه كم دارند ،اين است كه اين

ی تفكر غير ماركسى از طريق هنر به اصطﻼح رئاليسم سوسياليستى نيز توجيه مى-

راحبان دلير "وجود ناقصشان" را اخته كرده و از اين طريق ،اعتمادشان را جهت توان
"انسانيت" نزد خود ايجاد] ،و به[ اندازهی كافى اثبات مىكنند!»

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس در برابر هر جريانى قاطعانه
موضع مىگرفت كه افكار دينى را به جنبش كمونيستى نسبت مىداد و رهايى پرولتاريا

گردد .در اين ارتباط بايد از پوسترهای رنگى ياد كرد كه بر آنها كارگران قوی هيكل

با پتکهای گران ترسيم شدهاند كه در حال گسستن زنجيرهای نظام سرمايهداری از
جهان هستند و بورژوازی را مجبور به گريز مىكنند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با اسطورهسازی از مفهوم

را مشروط به يک ناجى و يک وجود خارج از خود كارگران مزدی مىكرد .البته ما اين-

"پرولتاريا" و با تصوارت دينى در فعاليت كمونيستى مواجه هستيم .البته اين اشكال

جنبش كارگری و كمونيستى ايران نيز به وفور تجربه مىكنيم .از جمله بايد عواقب

در دوران حيات ماركس نيز رايج بودهاند .برای نمونه بايد از شخصى به نام هرمن

جا فقط با نقد تفكرات دينى هرمن كريگه مواجه نمىشويم ،زيرا همين تمايﻼت را در

تخيلى و متافيزيكى تنها ساخته و پرداختهی ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم نيستند و

مخرب ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را در نظر داشت كه بسياری از جوانان آرمان-

كريگه ياد كرد كه سردبير و ناشر يک مجلهی آلمانى زبان به نام "تريبون ملت" در

شريف ،از خود گذشته و با خلوص نيت تبديل به ناجى "خلق مظلوم" از نفوذ

آواره" مىخواند و از اين طريق ،انگيزهی ادغام تصوارت دينى مسيحيان را در جنبش

گرا را در دوران قيام بهمن متأثر و فعال كرد .به اين ترتيب ،بسياری از انسانهای
امپرياليسم در ايران شدند و در كمال توهم به عدالت اسﻼمى و روحانيت شيعه در اين

راه جان خود را از دست دادند .ما اينجا با تجربيات تراژيک تاريخى مواجه هستيم كه
محصوﻻت سلطهی يک آگاهى كذب بر افكار عمومى فعاﻻن جنبش كارگری و

كمونيستى كشور اند .اينجا ديگر موضوع بر سر شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى،
خودآگاهى سوژهی انقﻼبى و رهايى خودكردهی پرولتاريا نيست ،زيرا فعال سياسى

انگيزهی تحقق استقﻼل كشور از امپرياليسم و راه رشد به اصطﻼح غير سرمايهداری را
در سر دارد .انگاری كه امپرياليسم ثروت ملى را باﻻ مىكشد ،ارزش توليد شده را از

كشورهای حاشيهای به كشورهای متروپل انتقال مىدهد و مانع رشد اقتصادی و تكامل
مستقل صنايع مادر مىشود ،در حالى كه بورژوازی ملى زنجير وابستگى را پاره كرده و

با رشد نيروهای مولد منجر به شكوفايى اقتصادی ،استقﻼل از امپرياليسم و بهبود زندگى
كارگران و حاشيهنشينان جامعه مىگردد و به اين ترتيب ،راه را به سوی تشكيل

سوسياليسم هموار مىسازد .محصول اين آگاهى تئوريک كذب پراكسيس سياسى قيام
بهمن بود كه بسياری از زنان مدرن از حقوق فردی خود صرف نظر كردند و جهت

همبستگى با جنبش اسﻼمى به زير حجاب رفتند ،در حالى كه بسياری از فعاﻻن سياسى
١
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آمريكا بود .وی پرولتاريا را "پرومتهی زنجيرشده"" ،گوسفند گناهكار خدا" و "يهودی
كمونيستى داشت .وی مدعى بود كه پرولتاريا به معنى انسانيت است و از آنجا كه

كمونيستها مسئول ترويج انسانيت هستند ،در نتيجه به جای اينكه به وجود ناقص
خودشان بپردازند ،بايستى ناجى پرولتاريا شوند .ماركس در سال  ١٨٤٦ميﻼدی يک
مجمع كمونيستى را بر عليه هرمن كريگه تشكيل داد و در يک بيانيه افكار و اهداف

وی را غير كمونيستى و برای جنبش كارگری مضر خواند .سپس ماركس و انگلس در
ماه مه همين سال يک مقالهی مشترک را در نقد افكار دينى هرمن كريگه نوشتند و

نظريات وی را محصول تفكرات مسخرهی دينى و هوچىگری خواندند و او را به شرح

زير متهم كردند كه كمونيسم را تبديل به عشق احمقانه ميان انسانها مىكند:

«]اين[ يک دروغ آگاهانه است كه بنا بر آن كمونيستها كه به قصد الغا پرولتاريا
عزيمت مىكنند ،انگاری كه الغا انسانيت را مد نظر دارند )] (...در حالى كه[ انسانيت

تنها ويژگى پرولتاريا است (...) .با اين حقارت وقيحانه و تهوعآور ،انسانيت از "شخص"
مجزا و متمايز مىشود ،يعنى نزد ]كريگه[ انسانيت متافيزيكى و حتا يک تخيل دينى

است كه البته همراه با آن حداكثر خفت بردهوار اين دين مانند هر دين "ناقص"
ديگری پايان مىيابد .يک چنين آموزشى كه لذت چاپلوسى و حقارت خودكرده را

موعظه مىكند ،كامﻼً برای راحبان دلير مناسب است ،اما نه هيچوقت برای مردان پر

١٣٨
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جنبش كمونيستى به يک خودآگاهى نسبى دست يافته است و از حقوق دموكراتيک و

آرمانگرا جان خود را از دست دادند ،تا قدرت سياسى از دست شاه و بختيار در بيايد

مطالبات صنفى كارگران دفاع مىكند ،بدون اينكه در مضمون ماركسى آن معطوف به

پراكسيس نبرد طبقاتى شده باشد .اينجا بﻼفاصله پرسش به وجود مىآيد كه اگر

تفكرات رايج در جنبش كارگری و كمونيستى ايران ايدئولوژيک ،اسطورهای و محصول
تفكرات دينى ،تخيﻼت متافيزيكى و غير ماركسى اند ،پس ماركس چه دركى از مفهوم

"پرولتاريا" داشته و فعاليت كمونيستى را چگونه مىفهميده است؟

و در دست آيتالله خمينى و وحوش اسﻼمى قرار بگيرد.

ماركس اين نمونه از فعاليتهای سياسى را غير كمونيستى و متعلق به آن راحبان دلير

مىخواند كه جهت نجات پرولتاريا ،خلق مظلوم و يا حاشيهنشينان خود را اخته مىكنند.

منظور وی اينجا نقد آن روش جهانگريز است كه فعال سياسى را بر مىانگيزد كه
جهت اثبات وجود انسانيت خويش ،خود را از زندگى واقعى محروم سازد .ما اوج اين

با استناد به آثار ماركس روشن مىشود كه مفهوم "پرولتاريا" در تئوری ماترياليسم

حماقت خودكرده را در شهادت مسلمانان جهت تشكيل "امت اسﻼمى" و "وحدت

پراكسيس نبرد طبقاتى به وحدت مىرسند .يعنى ما اينجا با يک كشمكش ديالكتيكى و

را در ايران پديد مىآورد و از طريق درک و زبان روزمره تمامى ايرانيان را در جامعه

تاريخى ـ ديالكتيكى وی تركيبى متناقض از هستى و آگاهى كارگران مزدی است كه در

با تأثيرات متقابل عوامل ابژكتيو با عوامل سوبژكتيو روبرو هستيم .به بيان ديگر،
پرولتاريا در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس از بطن تضادهای درونذاتى جامعهی

بورژوايى و در روند پراكسيس نبرد طبقاتى به صورت سوژهی خودآگاه پديد مىآيد.
عوامل ابژكتيو محسوس هستند كه به صورت محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى

سوبژكتيو و موضوعيتيافته به وجود آمدهاند .عوامل سوبژكتيو شامل ايدههای اجتماعى
مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی مىشوند كه اوضاع موجود را توجيه مىكنند و در

واكنش بر واقعيت ،آنرا همچنين پديد مىآورند .ما اينجا با يک كليت ديالكتيكى
مواجه هستيم كه حركت تاريخ را به وجود مىآورد ،البته بدون اينكه فرجام آن از

پيش معين شده باشد .به اين صورت كه انسانها از شرايط متضاد موجود عزيمت

كرده و در پراكسيس نبرد طبقاتى و تحت تأثير آگاهى از تضاد روند تاريخ را به وجود
مىآورند.

١

كلمه" مىيابيم و از آنجا كه جهانگريزی دينى يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى

ادغام مىكند ،در نتيجه فداييان كمونيست نيز دچار آن مىشوند .ما اينجا با تصوارت

واهى از يک مدينهی فاضله مواجه هستيم كه انسان را نسبت به حركت واقعى جامعه-
ی طبقاتى بى اعتنا و از آن به كلى مستقل مىكند .از آنجا كه رهايى انسان و فراروی
مثبت از نظام سرمايهداری محصول نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى است ،در نتيجه

پيداست كه يک چنين افرادی كه به حقايق ماورایطبيعى و تخيﻼت انتزاعى خود
معطوف هستند ،نه به صورت مؤثر و سازنده در نبرد طبقاتى شركت مىكنند و نه

اصوﻻً به درد اين كار مىخورند.

با وجودی كه حدود  ٤٠سال از تجربيات قيام بهمن مىگذرد ،اما متأسفانه هنوز افكار

دينى از ذهنيت فعاﻻن جنبش كارگری و كمونيستى ايران به كلى زدوده نشدهاند .از
جمله بايد از مفهوم "لگدمالشدگان" ياد كرد كه در واقعيت ترجمهی همان مفهوم

"مستضعفين" در افكار دينى آيتالله خمينى و جريانهای اسﻼمى است كه دو تن از

نخست هستى پرولتاريا است كه به صورت كار مزدی محصول "روش مدرن توليد

كمونيستهای سرشناس ايرانى مانند :محمدرضا شالگونى و تراب حقشناس به وفور از

آن به صورت "مد روز" ،بلكه در مضمون جامعهشناسى آن استفاده مىكند .به اين

برای مردم فلسطين استفاده مىشود .ما به همين منوال با اشكال متنوع از احزاب به

سرمايهداری" محسوب مىشود .ماركس مفهوم "مدرن" را نه در معنى درک روزمرهی

آن استفاده مىكنند .به همين اعتبار بايد از مفهوم "خلق مظلوم" ياد كرد كه به كرات

صورت كه وی انگلستان را به صورت مصداق تجربى نقد اقتصاد سياسى در نظر مى-

اصطﻼح "پيشروان پرولتاريا" مواجه هستيم كه انگاری اعضای آنها به عنوان راحبان

١

"لگدمالشدگان" هستند .البته در جوار اين نوع از فعاليتهای اخروی بخشى از فعاﻻن

Vgl. Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff.,
Berlin (ost), S. ٨f.

دلير خود را اخته كرده و با توليد شور و شعار ناجى "پرولتاريا"" ،خلق مظلوم" و

١٤٠

١٣٩

كار و آزادی كارگران مزدی از ابزار توليد ،فروش نيروی كار خود را برای آنها تبديل

گيرد و تاريخ فرهنگى آن ،يعنى رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را ضميمهی

بر كارگران مزدی اعمال مىشود .به اين معنى كه هر كسى كه در جامعهی مدرن

خردگرا مواجه هستيم كه دوران كپرنيكى را به انجام رسانده و اشكال ظاهری )روبنا(

به يک امر اجباری مىكند .ما اينجا با خشونت پوشيده مواجه هستيم كه از طريق پول

سرمايهداری دسترسى به پول ندارد ،حق بقايش مواجه با خطر است.

١

ماركس بعداً به اين دليل مقولهی "كار" را جهانشمول نمىشمارد ،زيرا به غير از

انسانها ،حيوانها نيز كار مىكنند .در حالى كه وی همواره مقولهی "كار" را از منظر
تاريخى مد نظر دارد ،اينجا آنرا بنا بر دانش هستىشناسى مورد ارزيابى قرار مىدهد.

برای وی انسان زمانى خود را از حيوانهای ديگر مجزا مىكند كه تبادل مادی با
طبيعت را نه از طريق يک فعاليت صرف بدنى و غريزی ،بلكه با استفاده از آگاهى و

احساس ،يعنى سوبژكتيو متحقق مىسازد .ماركس جهت مصداق مقولهی "كار انسانى"

نمونههای متفاوت از زندگى پرندگان ،زنبور و سمور مىآورد كه بر اين موضوع تأكيد

كند كه حيوانها و حشرات نيز كار ،يعنى آشيانهسازی ،انبارداری ،شكار و صيادی مى-
كنند .به بيان ديگر ،انسان روند توليد و نتايج كار خود را برنامهريزی مىكند ،از تجربه

و دانش سود مىبرد و از اسلوب زيبايىشناسى پيروی مىكند ٢.به اين ترتيب ،انسان

ابزار توليد و ابزار كار مىسازد ،تقسيم كار و تحقيق مىكند ،به دانش طبيعت پى مى-

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود مىكند .ما اينجا با يک جامعهی دنيوی و
خود را با استناد به فلسفهی حقوق طبيعى و واقعيت متضاد جامعهی بورژوايى را به
صورت ايدهآليستى متكامل كرده است .به اين ترتيب ،انسان از ماورایطبيعت به

طبيعت و جهان واقعى معطوف مىشود و حقيقت را نه با استناد به آثار مقدس دينى،
بلكه با استفاده از خرد و علوم انسانى كشف مىكند .ما يک چنين ادعايى را نزد نظريه-

پردازان بورژوازی مىيابيم كه اشكال اقتصادی ،فلسفى ،سياسى ،هنری و ايدئولوژيک
جامعهی مدرن را به صوت ايدهآلهای طبقهی حاكم متكامل كردهاند .تمامى آنها يک

نقطهی نظر مشترک دارند و مدعى هستند كه با استقرار جامعهی بورژوايى ،زيست
بشری يک شكل منطقى و در نتيجه ابدی و بدون آلترناتيو به خود گرفته است.

پيداست كه اينجا نطفهی مثبتگرايى از روند تاريخ گذاشته شده است ،زيرا با اولويت

سوژه بر ابژه قدرت ذهنى انسان ظاهراً به عنوان تنها علت وجود جهان واقعى محسوب
مىشود.

بنابراين زمانى كه ماركس از مفهوم "مناسبات كار مزدی" در "روش مدرن توليد

برد ،قوانين طبيعى را برای تحقق اهداف و رفع نيازهای خود به كار مىگيرد و مشخصاً

سرمايهداری" سخن مىگويد ،يک مفهوم جهانشمول از مقولهی "كار" را مد نظر ندارد.

همچنين قادراند كه فراتر از قدرت بدنى خود توليد كنند ،مازاد توليد به وجود بياورند

مادی با طبيعت هستند و اين امر ضروری را كه بقای آنها را تضمين مىكند ،تنها مى-

به همين دليل نيز است كه انسانها بر خﻼف حيوانها دارای تاريخ فرهنگى هستند و

و بر طبيعت بيرونى مسلط شوند.

بنابراين اتفاقى نيست زمانى كه ماركس از كار انسانى به صورت "كار شكلدهنده"

سخن مىراند و از طريق مفهوم "شكل" تمامى عوامل سوبژكتيو ،يعنى فرهنگ و هنر و
١
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نخست به اين دليل كه انسانها از بدو پيدايش تا انقراض احتمالى خود مجبور به تبادل

توانند از طريق كار انجام دهند .به بيان ديگر ،مقولهی "كار" نزد ماركس يک شكل
تاريخى دارد .به اين معنى كه كار در "روش مدرن توليد سرمايهداری" از دو جنبه آزاد
شده است .به اين صورت كه كارگران از ابزار توليد آزاد شدهاند و همچنين آزاد

هستند كه نيروی كار خود را به هر كارفرمايى كه مىخواهند ،بفروشند .يعنى ما اينجا
با نيروی كار به عنوان كاﻻ و يک كاﻻی به خصوص مواجه هستيم .نيروی كار در نظام

سرمايهداری به اين دليل يک كاﻻی به خصوص است ،زيرا مصرف آن منجر به توليد

ارزش اضافى و ارزش افزايى سرمايه مىشود .اينجا ديگر خشونت مانند دوران
فئوداليسم به صورت عريان اعمال نمىشود ،زيرا نيروهای مولد ظاهراً آزاد هستند و

تحت زجر بدنى و در زنجير بردگى كار نمىكنند .پيداست كه ضرورت بازسازی نيروی

١٤٢

١٤١

اما مادی و ملموس نيستند .برای نمونه مىتوان از نقل مكان ،آموزش ،دانش ،سﻼمتى،

همچنين تأثيرات دينى ،فلسفى ،هنری ،سياسى ،يعنى تمامى آثار ايدئولوژيک را در

خلبان هواپيما كار مىكنند و محصول كار آنها نقل مكان است .معلم و استاد دانشگاه

انسان "مواد مادی" را از طريق "كار شكلدهنده" دگرگون مىسازد و نتايج كار خود را

تحقيق ،تفريح ،هنر و امنيت ياد كرد .به بيان ديگر ،رانندگان تاكسى ،كاميون ،قطار و
كار مىكنند و محصول كار آنها آموزش است .محقق پزشكى و مهندس صنايع كار

تحليل ماترياليستى و ديالكتيكى خود از روند تاريخ ادغام مىكند .به اين صورت كه
تبديل به موضوع و برای جامعه قابل مﻼحظه مىكند .نتيجهی اين فعاليت آگاهانه و

مىكنند و محصول كار آنها دانش و طراحى است .پزشک ،پرستار و ماسور كار مى-

احساسى انسان آن چيزی است كه ماركس آنرا  Gegenstandمىنامد .اين مفهوم

اشكال متنوع زيبا مانند :فيلم ،تئاتر ،نقاشى ،موسيقى و دزاين است و همچنين مأمور

"شئ" به كلى غلط است ،مفهوم "برابرايستا" كامﻼً بى معنى و غير قابل استفاده مى-

كنند و محصول كار آنها سﻼمتى است .يک هنرمند كار مىكند و محصول كار وی
آتش نشانى و پليس راهنمايى كار مىكنند و محصول كار آنها امنيت اجتماعى است.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نتايج اين نمونههای اخير از نيروی كار
مادی و ملموس نيستند ،در حالى كه موضوع جامعه و محسوس هستند .اين نوع از
محصوﻻت كار يا در شكل توليد سرمايهداری برنامهريزی و به صورت كاﻻ به بازار

عرضه مىشوند و يا هزينهی توليد آنها از طريق جامعه تأمين مىشود .ماركس در اين

ارتباط ميان "كار مولد" و "كار ضروری" تميز مىدهد و مضمون كار مولد را به شرح
زير توضيح مىدهد:

«يک خوانندهی زن كه با اختيار خود آواز اش را مىفروشد ،يک كارگر غير مولد است.
اما همين خوانندهی زن اگر از طريق يک مؤسسه استخدام شود كه وی را به خوانندگى

وا مىدارد كه پول در بياورد ،يک كارگر مولد است ،زيرا وی سرمايه توليد مىكند».

١

بنابراين برای ماركس اصوﻻً تعيين كننده نيست كه محصول كار مادی ،ملموس و قابل
مشاهده باشد .از منظر قانون ارزش تنها آن نوع از كار مولد محسوب مىشود كه

ارزش اضافى ،يعنى سرمايه توليد مىكند .ما اينجا با نيروی كار مزدی مواجه هستيم

كه در روند "روش مدرن توليد سرمايهداری" استثمار مىشود ٢.ماركس در جوار كار
مولد از مفهوم "كار ضروری" نيز استفاده مىكند كه تقسيم كار اجتماعى و آن نوع از

در زبان فارسى به صورت "شئ" و يا "برابرايستا" ترجمه شده است .در حالى كه مفهوم
باشد .اين مفهوم در زبان آلمانى نه تنها شامل اشيا مادی ،بلكه چيزهای غير مادی نيز
مىشود و ترجمهی درست آن "موضوع" است .به اين ترتيب ،ماركس از مفاهيم

"محسوس" و "موضوعيتيافته" ١استفاده مىكند كه در بررسى خود از نتايج كار انسانى
منجر به خلط مطلب نشود .از آنجا كه انسان از قوای حسى پنجگانهی خود سود مى-

برد ،در نتيجه "موضوع" قابل لمس ،مشاهده ،شنيدن ،چشيدن و بوييدن است .برای

نمونه ماركس در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی خود بر اين نكته انگشت مىگذارد كه

انسان از طريق قوای حسى خود موضوع را تصاحب و تحت تأثير آن "رفتار
موضوعيتيافته" اتخاذ مىكند.

٢

برای اينكه مسئله تا اندازهی بيشتری برای خوانندهی نقاد روشن شود ،بايد اينجا
مقولههای متنوع از نتايج كار انسانى را در نظر گرفت .نخست نتايج مادی نيروی كار

است كه ما آنها را از محصوﻻت صنايع سنگين .استخراجات معدنى ،توليدات
كشاورزی و صنعت راه و ساختمان و غيره مىشناسيم كه توليد آنها معموﻻً از طريق

سرمايه برنامهريزی و به صورت كاﻻ به بازار عرضه مىشود .ما اينجا با نتايج كار
مزدی ،يعنى موضوعاتى مواجه هستيم كه مادی ،ملموس و قابل مشاهدهاند .بعداً بايد

انواع نتايج نيروی كار انسانى را در نظر داشت كه موضوع جامعه و محسوس هستند،
١
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١٤٣

آگاهانهی انسانى و از روند توليد پديد آمده است .ما تا اينجا با يک مجموعهی عظيم

توليداتى كه برای بازسازی جامعه و ارزش افزايى سرمايه خدمات ضروری را عرضه

از كارگران مزدی مواجه هستيم كه از طريق نيروی كار خود تبادل مادی جامعه با

طبيعت بيرونى را تضمين مىكنند و ارگانيسم زيست شهر جهانى را زنده نگاه مىدارند.
اما همانگونه كه ماركس در كتاب "سرمايه" به شرح زير تأكيد مىكند ،انسان از

طريق كار نه تنها طبيعت بيرونى ،بلكه طبيعت خود را نيز دگرگون مىسازد:

مىكنند ،به شرح زير در نظر بگيرد:

«كار مىتواند ضروری باشد ،بدون اينكه مولد بوده باشد .تمامى شرايط كلى و اشتراكى

از توليد ـ تا زمانى كه توليد آنها از طريق نفس سرمايه ،تحت شرايط اش نمىتواند

اتفاق بيفتد ـ از يک بخش از درآمد كشور ـ ]يعنى[ از صندوق دولت پرداخت مىشود

«هم اين كه وی ) (...بر طبيعت خارج از خويش تأثير مىگذارد و آنرا تغيير مىدهد،

و كارگران به صورت كارگران مولد ظاهر نمىشوند ،با وجودی كه آنها نيروی مولد

بنابراين همانگونه كه جهان ابژكتيو موجود مانند جهان قرن گذشته نيست ،به همين

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،محصول كار بايد محسوس و موضوعيت-

صورت كه انسانها در روند تاريخ نيازهای مادی و معنوی نوينى را احساس مىكنند و

كار مزدی توليد و به صورت كاﻻ به بازار عرضه مىشوند و يا جامعه هزينهی توليد

آزادی و تساوی حقوقى نمىشود ،زيرا تمايﻼت جنسى و حتا بيماریهای انسانهای

مزدی توليد و در اختيار عموم قرار مىگيرند .اينجا كار مولد و كار ضروری ﻻزم و

هم زمان طبيعت خود را نيز تغيير مىدهد».

١

منوال نيز انسانهای كنونى با انسانهای نسلهای گذشته به كلى تفاوت دارند .به اين

روش زندگى خود را دگرگون مىسازند .اينجا مسئله فقط محدود به احساس رفاه،
كنونى با نسلهای گذشته به كلى تفاوت دارند .بنابراين اتفاقى نيست كه ماركس برای

تشريح و ادغام تحوﻻت ابژكتيو و سوبژكتيو در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
خود از صفت "موضوعيتيافته" استفاده مىكند .ما اينجا با كار ،رفتار ،انسان ،جهان و

طبيعت موضوعيتيافته مواجه هستيم كه محصول فعاليت آگاهانهی انسانها ،يعنى

"كار شكلدهنده" هستند .بنابراين ابژهی تحليل ماركس )دولت ،جامعهی بورژوايى،
اقتصاد ،سياست ،حق و  (...موضوعيتيافته ،يعنى سوبژكتيو است و از اين بابت ،تاريخ و

فرهنگ مخصوص خود را به همراه دارد .به اين ترتيب ،وی به مفهوم "كليت

ديالكتيكى" دست مىيابد و از آنجا كه ديالكتيک از موجوديت تضاد گزارش مىدهد و

به معنى "نفى آگاهانه" است ،در نتيجه نطفهی "حركت واقعى" نيز در جامعهی طبقاتى
گذاشته شده است.

پيداست كسى كه ماترياليسم را به صورت مجرد متكامل مىكند و يا آنرا دشمنانه در
برابر ايدهآليسم مستقر مىسازد و سپس از طريق "مشاهدهی حسى" مدعى شناخت
مىشود ،در واقعيت مستقل از ماهيت و مبهوت به شكل ابژه شده است .ما اين نوع از
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I, … ebd., S. ١٨٥

١

سرمايه را افزايش مىدهند».

١

يافته باشد .اين نوع از توليدات اجتماعى يا توسط سرمايه برنامهريزی ،از طريق نيروی

آنها را به عهده مىگيرد .به اين صورت كه خدمات اجتماعى از طريق نيروی كار

ملزوم و مكمل همديگر هستند ،زيرا توليد محصوﻻت مادی ،ملموس و قابل مشاهدهی

نيروی كار اصوﻻً بدون نقل مكان ،آموزش ،دانش ،سﻼمتى ،تحقيق ،تفريح ،هنر و امنيت
غير قابل تصور است .لذا اتفاقى نيست كه ماركس از مفاهيم "كارگر كلى" و "زمان كار
٢

اجتماعاً ﻻزم" سخن مىگويد كه نتايج تقسيم كار اجتماعى را در قانون ارزش ادغام
كند.

بنابراين ماركس محصول كار را به ماديت ،شئيت و عينيت آنها تقليل نمىدهد ،در
حالى كه وی بنا بر قانون ارزش و با در نظر داشتن حسيت ،موضوعيت و كليت
محصوﻻت نيروی كار انسانى ،اشكال متنوع از مقولهی "كار" را متكامل مىكند ٣.اينجا

موضوعيت محصول نيروی كار به اين معنى است كه جامعه به آن نياز دارد ،ضرورت

آنرا احساس و هزينهی توليد آنرا تحمل مىكند .همزمان كليت از اين واقعيت

گزارش مىدهد كه محصول ابژكتيو نيروی كار ،سوبژكتيو ،يعنى محصول فعاليت
١

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٤٣٢
٢
Gesamtarbeiter, gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit
 ٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨كار مولد و حاكميت اجتماعى ـ گفتكويى انتقادی با رفقای جنبش لغو كار
مزدی ،در آرمان و انديشه ،جلد چهاردهم

١٤٦

١٤٥

يک نگاه اجمالى به توليدات مادی و خدماتى در يک شهر جهانى بﻼفاصله روشن مى-

شناختشناسى را از فلسفهی ماترياليستى فويرباخ مىشناسيم كه منطق ديالكتيكى در

مدرن سرمايهداری ادغام شدهاند و كار مزدی هستى اجتماعى آنها را مىسازد .اما

شمارد و نفى مىكند .به اين ترتيب ،وی دين را به صورت فعاليت ناب ذهنى انسان در

شود كه اكثر قابل مﻼحظهی انسانها از طريق فروش نيروی كار خود در جامعهی

فلسفهی ايدهآليستى هگل را يک روش نوين جهت تكامل يک دين اين جهانى مى-

طرح اين مسئله به اين معنى نيست كه آنها در مضمون ماركسى آن تبديل به

نظر مىگيرد كه انگاری فاقد تاريخ فرهنگى است .به بيان ديگر ،فويرباخ احساس را

تحت تأثير اشكال ظاهری جامعهی بورژوايى مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی تجربه مى-

خواند .اينجا استقﻼل سوژهی شناسا از پراكسيس كه ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است،

"پرولتاريا" ،يعنى سوژهی خودآگاه شدهاند .به اين دليل كه آنها هستى مادی خود را
كنند و از طريق كار ازخودبيگانه در جامعهی مدرن سرمايهداری ادغام شدهاند .اينجا

فرد به صورت مجرد در برابر جامعهی بورژوايى مستقر شده و با وجودی كه

تبديل به ابژهی شناخت مىكند و روش شناختشناسى آنرا "مشاهدهی حسى" مى-
برنامهريزی شده كه ما نقد آنرا به شرح زير در تز اول فويرباخ ماركس مىيابيم:

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

محصوﻻت نيروی كار نتايج تقسيم كار اجتماعى هستند ،اما ابزار توليد و ثروت جامعه

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

تحت شرايط موجود آن جهان ،طبيعت و ثروت را كه خودشان از طريق "كار شكل-

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

شكل مالكيت خصوصى به خود گرفتهاند .به بيان ديگر ،نيروهای مولد قادر نيستند كه

دهنده" پديد آوردهاند ،به صورت محصول فعاليت خود ،يعنى "كار موضوعيتيافته"
درک و تصاحب كنند .بنابراين ماركس بر اين نكته تأكيد مىكند كه "روش توليد
مدرن سرمايهداری" بر نيروهای مولد يک طبيعت غير انسانى را تحميل مىكند .به اين
صورت كه كار ازخودبيگانه كارگران مزدی را از وجود انسانىشان توخالى و آنها را

سلب استقﻼل ،آزادی ،اراده ،خرد و موضوعيت مىكند .منظور وی اينجا نقد همان

خشونت پوشيده است كه با وساطت پول و به صورت اجبار بردگى كار مزدی بر

انسانها تحميل مىشود .بنابراين اتفاقى نيست كه ماركس در جزوههای فلسفى ـ
اقتصادی خود موازی با نقد دين مقولهی "ازخودبيگانى" را به باد انتقاد مىگيرد .به اين

صورت كه هر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز كند ،به همان اندازه نيز كمتر از

وجود خود بهره مىبرد ،در حالى كه هر چه انسان بيشتر به روند توليد معطوف و در
آن ادغام شود ،به همان اندازه نيز كمتر از وجود خود بهره مىبرد و به همان اندازه نيز
بيشتر ازخودبيگانهتر مىشود.

پيداست كه نيروهای مولد تحت شرايط كار ازخودبيگانه اصوﻻً قادر به تشخيص نيستند

كه محصوﻻت مادی و خدماتى از طريق ابتكار ،تردستى و خﻼقيت خودشان پديد آمده

و تبديل به موضوع جامعه شدهاند ،در حالى كه آنها تحت تأثير محصوﻻت نيروی كار
خود ،يعنى از طريق سرمايه و ابزار توليد )كار مرده( سلب موضوعيت مىشوند .به اين

سوبژكتيو .اما نه به صورت فعاليت حسى انسانى ]يعنى[ پراكسيس .از اين رو ،جنبهی
اين صورت نمىشناسد ،تكامل مىدهد .فويرباخ در پى ابژههای محسوسى است كه از

ابژههای متصور ،واقعاًٌ قابل تمايز اند :اما وی خود فعاليت انسانى را به صورت فعاليت
موضوعيتيافته درک نمىكند .بنابراين وی در ]كتاب[ "ماهيت مسيحيت" تنها رفتار

تئوريک را به صورت ناب انسانى در نظر مىگيرد ،در حالى كه پراكسيس فقط در
شكل ظاهری كثيف و يهودیوارش درک و متمركز مىگردد .از اين رو ،وی معنى

فعاليت "انقﻼبى"" ،عملى و انتقادی" را نمىفهمد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس از طريق مفاهيم "حسى و
موضوعيتيافته" موفق به درک يک "كليت ديالكتيكى" مىشود كه محصول فعاليت
آگاهانهی انسانها ،يعنى "كار شكلدهنده" است .اينجا نتايج نيروی كار فقط مادی،

ملموس و عينى نيستند ،زيرا ماركس از طريق مفاهيم "حسيت"" ،موضوعيت" و

"كليت" تمامى محصوﻻت نيروی كار انسانى را در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى خود ادغام مىكند.

ما اينجا با اشكال متنوع محصوﻻت نيروی كار انسانى مواجه هستيم كه زيست بشری

ممكن مىسازند و كليت ارگانيسم جامعهی بشری را به حركت در مىآورند .حال با
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١٤٨

١٤٧

بود ،اما به خوبى نقش مخرب مالكيت خصوصى در جامعهی متضاد بورژوايى را مى-

ترتيب ،نتايج كار اجتماعى كارگران مزدی مصادره و به شكل مالكيت خصوصى در مى-

به معنى يک دوران گذار از نظام سرمايهداری است .به اين صورت كه پرولتاريا از

خويش پديد آورده است .ماركس اينجا از مفهوم "فراروی مثبت" از اين اشكال كذب

شناخت .ما مفهوم "فراروی مثبت" را همچنين در كتاب "سرمايه" ماركس مىيابيم كه

طريق "نفى نفى" مالكيت خصوصى را لغو كرده و مالكيت انفرادی كارگران را به صورت
مالكيت اجتماعى تصاحب مىكند ١و در واقعيت تبديل به سرمايهدار خود مىشود .از

اين پس ،قانون ارزش ،روش توليد كاﻻيى و شكل كاﻻيى نيروی كار ،يعنى سيستم كار
مزدی بﻼفاصله لغو مىگردند ،مديريت توليد و توزيع به عهدهی "همكاری متحد ،آزاد

و داوطلبانهی كارگران" گذاشته مىشود كه البته نه در رقابت ،بلكه به صورت همكاری
مشترک كارخانهها و تأسيسات خدمات اجتماعى سازمان مىيابد ٢.پيداست كه شرط

آيد و آنها اسير اشكالى مىشوند كه جامعهی بورژوايى جهت توجيه موجوديت و تدام
سخن مىراند كه به معنى يک حركت ديالكتيكى است .وی مفهوم "مثبت" را نه در

معنى رياضى ،بلكه در معنى جامعهشناسى آن استفاده مىكند .از آنجا كه در دوران

روشنگری استفاده از خرد ،مثبت ارزيابى مىشده است ،در نتيجه منظور ماركس اينجا
"فراروی خردمندانه" است .مفهوم "فراروی" ترجمهی مفهوم  Aufhebungاز زبان
آلمانى است كه به نادرستى در زبان فارسى به "براندازی" ترجمه شده است ،در حالى
كه مفهوم "براندازی" در زبان آلمانى به معنى  Abschaffungاست .البته هگل نيز از

"فراروی مثبت" از اوضاع موجود به سوی اوضاع مطلوب همان آگاهى ،دانش ،آموزش،

مفهوم "فراروی" استفاده مىكند كه در فلسفهی ايدهآليستى وی به معنى عبور ،حفاظت

مادی نيروهای مولد در نظام سرمايهداری رشد مىكند و به صوری آلترناتيو در برابر

)عرف( و ارتقاء تفكر به مفهوم "خرد" است ،در حالى كه حركت ديالكتيكى در تئوری

هنر و رفتار انتقادی و همبستگى اجتماعى است كه از تضاد درونذاتى ،يعنى از هستى

اشكال كذب دين ،خانواده ،دولت و جامعهی بورژوايى مستقر مىگردد .به اين ترتيب،
كار يک شكل اجتماعى به خود مىگيرد و با فراروی از كار ازخودبيگانه معيار توفيق در

روند توليد ،پاسخ به مايحتاج جامعه و معيار توفيق اقتصادی ،زمان كار مشخص

محسوب مىشود ٣.همچنين پيداست كه در يک چنين نظمى هر كسى بنا به توان و

نيازش از محصوﻻت كار اجتماعى استفاده مىكند .سوژهی فعال "فراروی مثبت" نزد

ماركس پرولتاريا است كه در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى مىرسد و نفى نفى

را متحقق مىسازد .تحت اين شرايط دولت پژمرده و عبور از قلمرو ضرورت به قلمرو

آزادی ممكن مىگردد .به بيان ديگر ،فراروی از طبقات اجتماعى مصادف با اضمحﻼل

دولت و ساختار حاكميت طبقاتى است .به اين ترتيب ،ابعاد سازنده و خردمند تمدن
بشری كه محصول همان "كار شكلدهنده" هستند ،پا بر جا مىمانند ،در حالى كه

و ارتقاء است .اينجا منظور وی عبور از درک روزمره ،حفاظت از ابعاد سازندهی تفكر
انتقادی و انقﻼبى ماركس به معنى عبور از قلمرو ضرورت ،حفاظت از ابعاد سازندهی
جامعهی بشری )صنعت ،تمدن ،همبستگى( و ارتقاء به قلمرو آزادی است كه ما
مضمون آنرا به شرح زير در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی وی مىيابيم:

«دين ،خانواده ،دولت ،حق ،اخﻼق ،علم ،هنر و غيره تنها روشهای به خصوص توليد

هستند و تحت قوانين كلى آن قرار دارند .بنابراين فراروی مثبت مالكيت خصوصى ،به
عنوان تصاحب زيست انسانى ،يعنى فراروی مثبت از تمامى انواع ازخودبيگانگى و در

نتيجه بازگشت از دين ،خانواده ،دولت و غيره به هستى انسانىاش ،يعنى اجتماعىاش
است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،موجوديت مالكيت خصوصى مانع از آن
مىشود كه پرولتاريا زيست واقعى انسانى و اجتماعى خويش را تصاحب كند و جامعهی

بشری به يک تعيين منطقى برسد .با وجودی كه ماركس در اين دوران هنوز قانون
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٧٩١
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Bd. III … ebd., S. ٤٥٦, und
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٩٢f.
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٨٨f., und
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٥١٢
٢

ارزش را كشف نكرده و تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را به كمال نرسانده
١

Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch … ebd., S. ١١٥, und
Vgl. Ma’rkus, György (١٩٧٠): Über die theoretischen … ebd., ٥٦

١٥٠

١٤٩

كرده است ،يا نه .برای ماركس واقعيت آن چيزی است كه در پراكسيس به وقوع مى-

پرولتاريا در يک حركت واقعى كه ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،هستى انسانى و

«تمامى زيست اجتماعى ماهيتاً عملى است .تمامى اسراری كه تئوری را به رازآفرينى بر

به بيان ديگر ،ماركس نه جوانب مثبت و منفى جامعهی بورژوايى را در برابر يکديگر

پيوندد كه آنرا به شرح زير در تز هشتم فويرباخ توضيح مىدهد:

مىانگيزند ،راه حل منطقى خود را در پراكسيس انسانى و در درک اين پراكسيس مى-

يابند».

١

ماركس مفهوم "پراكسيس" را بعد از عبور از فلسفهی هگلىهای جوان و در دوران

اقامتش در شهر كريتنسناخ متكامل كرد كه ما مضمون آنرا در "پيشگفتار ـ نقد
فلسفهی حق هگل" مىبيابيم .به اين صورت كه وی اينجا در برابر دو جريان متفاوت

موضع مىگيرد .ماركس جريان اول را "حزب سياسى پراكسيس" مىنامد .به نظر وی

اين جريان از يک پراكسيس ناآگاه و كور پيروی مىكند كه بى معنى و فاقد مفاهيم
مناسب برای درک سياست معاصر دولت مدرن و جامعهی بورژوايى در آلمان است.

در حالى كه اين جريان درخواست نفى فلسفهی ايدهآليستى را دارد ،اما خطای آن نه

نفى فلسفه ،بلكه توقف نزد اين مطالبه است .بنابراين با وجود محدوديت نظری نه مى-
خواهد و نه مىتواند كه با فلسفه به صورت مصمم قطع رابطه كند .ماركس در انتقاد به

نظريهپردازان "حزب سياسى پراكسيس" به آنها مىگويد:

«شما نمىتوانيد از فلسفه فرا رويد ،بدون اينكه آنرا متحقق سازيد».

اجتماعى خود را تصاحب مىكند.

قرار مىدهد و نه در خواست اصﻼح جوانب منفى روش توليد مدرن سرمايهداری را

دارد .ما اين نوع از تفكر انتقادی را نزد هگل مىيابيم كه تشكيل دولت مدرن را به
صورت يک درجهی معين از "تكامل آگاهى انسان از آزادی" مىفهمد و به صورت

تأييد كننده جوانب مثبت دولت را برجسته و توجيه مىكند ١.در برابر ماركس
مجموعهی جوانب منفى و مثبت جامعهی بورژوايى را ﻻزم ،ملزوم و مكمل همديگر

مىشمارد .بنابراين ماركس نه سياست اصﻼحات سوسيال دموكراسى را تأييد مىكرده

و نه در پى تشكيل يک نظام سرمايهداری دولتى و ضد بشری مانند دوران حاكميت

استالين در شوروی بوده است .در حالى كه وی روش نقد خود را "جﻼد" مىخواند كه
گردن دوران گذشته مىزند ،انديشهی انتقادی و انقﻼبى وی از طريق يک امر ضمنى

هدايت مىشود كه تمامى مناسباتى كه انسان را تحقير ،پست و منزوی مىكنند ،لغو
كند.

به بيان ديگر ،استقرار و تكامل يک نظم نوين از بطن تضادهای درونذاتى جامعهی

بورژوايى و از همين "حركت واقعى" در نظام سرمايهداری كه ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى

٢

به بيان ديگر ،ماركس يک مخالفت ضمنى با فلسفهی ايدهآليستى آلمانى را ناقص مى-

خواند ،زيرا وی ترويج يک پراكسيس آگاه را برای دگرگونى انقﻼبى جامعهی بورژوايى
ضروری مىشمارد .بنابران خرد بايد از آن اشكال استعﻼئى كه فلسفهی ايدهآليستى

هگل پديد آورده است ،منزه و معطوف به جهانى واقعى شود و متحقق گردد.

جريان دوم را ماركس "حزب سياسى تئوريک" مىنامد كه منظورش در واقعيت همان
هگلىهای جوان هستند .ما اينجا با انتقاد ماركس به روش فلسفى گذشتهی خود مواجه

مىشويم .با وجودی كه ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود معطوف به ماترياليسم بود،

است ،پديد مىآيد .افزون بر اين" ،فراروی مثبت" به صورت خود به خودی و اجتناب-
ناپذير متحقق نمىگردد .يعنى ما نزد ماركس با دترمينيسم و مثبتگرايى احمقانه
مواجه نيستيم ،زيرا "فراروی مثبت" در انديشهی سياسى وی نتيجهی نبرد طبقاتى

است كه در پراكسيس ،يعنى در واقعيت به وقوع مىپيوندد و پرولتاريا را به صورت
سوژهی خودآگاه پديد مىآورد .به بيان ديگر ،واقعيت برای ماركس به معنى كمال

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

١

Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen … ebd., S. ٧
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in:
MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost), S. ٣٨٤
٢

١

مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ،در
آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ٩٩ادامه ،برلين

١٥٢

١٥١

همان مناسباتى عزيمت مىكند كه انسان را بنده ،پست ،حقير و منزوی كردهاند ١و

اما در تداوم فلسفهی هگلىهای جوان از اولويت سوژه بر ابژه عزيمت مىكرد و واقعيت

بنابراين ماركس بر اين نكته تأكيد مىكند كه نقد بايد دلير باشد و نبايد از نتايج خود و

كشمكش انتقادی و فلسفى با افكار عمومى مردم آلمان مىشمارد .به اين معنى كه اين

سپس كامﻼً راديكال و مانند جﻼد قاطعانه كليت جامعهی بورژوايى را در نظر مىگيرد.

به خصوص را نسبت به ايده مىسنجيد .ماركس فعاليت اين جريان را محدود به يک

خشم قدرتهای حاظر بهراسد .وی نمىخواهد كه در تداوم فلسفهی هگلىهای جوان

جريان مناسبات موجود را محصول ايدههای سنتى و دينى دولت مىخواند و خيال مى-

مخصوص خود را دارد و نتايج نبرد طبقاتى ملتهای ديگر را نمىتوان جراحى و يک به

براند .ماركس همچنين به نقد خود مىافزايد كه اين جريان به طرف متقابل خود

شكست مواجه مىشود ،در نتيجه ماركس به درستى بر اين موضوع تأكيد مىكند كه

نمىآورد .به اين معنى كه "حزب سياسى تئوريک" از نقد صرف فلسفى عزيمت مىكند

برای آلمان از فرانسه و انگلستان نمونهبرداری كند ،زيرا آلمان تاريخ و فرهنگ

يک به جامعهی ديگری پيوند زد .از آنجا كه يک چنين برنامهای بدون ترديد با
بايد از نقد جهان كهن ،جهان نوين را پديد آورد.

٢

به اين صورت كه نقد ماركس با در نظر داشتن پراكسيس ،ادعاهای نظريهپردازان

جامعهی بورژوايى را در نظر مىگيرد .آنها در اشكال متفاوت فلسفى و اقتصاد سياسى

مدعى هستند كه دولت مدرن مستقل و نسبت به خانواده و جامعهی بورژوايى بى

طرف است و تنها تحقق خرد را مد نظر دارد .به اين صورت كه انگاری انسانهای آزاد

با همديگر قرارداد مىبندند و دولت نيز حافظ پايبندی شهروندان به همان قراردادی
است كه آنها ظاهراً با آگاهى و در كمال آزادی منعقد كردهاند .از اين منظر جامعهی

بورژوايى خردمند به نظر مىآيد و ابديت آن با استناد به فلسفهی حقوق طبيعى توجيه

مىشود .ماركس تضاد اين تبيين ايدهآليستى را با مناسبات واقعى به بند نقد مىكشد و

به درستى هويدا مىسازد كه جامعهی بورژوايى به دليل حق مالكيت خصوصى و
موجوديت كار ازخودبيگانه حاوی تضاد درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد و

همواره مواجه با پراكسيس نبرد طبقاتى است .وی سرانجام از طريق نقد درونذاتى
پراكسيس ،يعنى نقد آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى جامعهی بورژوايى است كه
شكل مطلوب و هدف نهايى فعاليت تئوريک خود را متكامل مىكند .ما اينجا با يک

نقد صرف ماترياليستى مواجه نيستيم ،زيرا ماركس كليت جامعهی بورژوايى را مورد
انتقاد قرار مىدهد .يعنى نقد البته جامعهی بورژوايى را به صورت ابژهی تحليل در نظر

كند كه از طريق نقد دين و تفكر فلسفى قادر است كه دولت را به سوی خردمندی

انتقادی برخورد مىكند ،در حالى كه هيچگونه انتقادی را به روش فعاليت خود وارد

و از آنجا كه با پراكسيس به كلى بيگانه است ،در نتيجه يا نزد نتايج فلسفى خويش
متوقف مىشود و اصوﻻً مطالباتى ندارد و يا مطالبات خود را از جای ديگری مانند وقايع

تاريخى فرانسه و انگلستان وام مىگيرد و بعداً آنها را به صورت نتايج فلسفى خود
اعﻼم مىكند .ماركس در انتقاد به "حزب سياسى تئوريک" مىگويد:

«آن معتقد بود كه فلسفه را مىتواند متحقق سازد ،بدون اينكه از آن فراروی كند».

١

به بيان ديگر ،انتقاد ماركس به فلسفهی هگلىهای جوان از اين زاويه وارد مىآيد كه

روش نقد آنها درونذاتى نيست و از اين بابت ،آنها اصوﻻً قادر نيستند كه نقد فلسفى
خود را به يک تئوری عملگرا جهت ترويج يک پراكسيس آگاه ارتقاء دهند .به اين

ترتيب ،ماركس هر دو جريان را متهم مىكند كه هر كدام به شكلى رابطهی تئوری با

پراكسيس را قطع كردهاند .به اين صورت كه نه پراكسيس "حزب سياسى پراكسيس"
آگاهانه و نه تئوری "حزب سياسى تئوريک" عملگرا است .محصول اين خطاهای

فلسفى ضعف تئوريک است كه هر دو جريان را از يک سو ،نسبت به حركت واقعى

جامعهی بورژوايى بى اعتنا مىسازد و از سوی ديگر ،آنها را جهت دخل و تصرف در

پراكسيس و دگرگونى اوضاع موجود به اوضاع مطلوب عقيم مىكند.

ماركس راه حل ضعف تئوريک موجود را در ديالكتيک تئوری با پراكسيس مىيابد كه

البته از طريق نقد درونذاتى وساطت مىشود .به اين صورت كه روش نقد ماركس از

١

Vgl. ebd., ٣٨٥
Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den "Deutsch - Franzosische Jahrbüchern" - Marx an
Ruge, in: MEW Bd. ١, S. ٣٣٧ ff., Berlin (ost), S. ٣٤٤
٢

ebd.

١

١٥٤

١٥٣

طبقاتى پديد مىآيد و به سوی انقﻼب اجتماعى و تشكيل يک نظم نوين عزيمت مى-

مىگيرد ،اما آن يک ابژهی موضوعيتيافته ،يعنى محصول فعاليت آگاهانهی انسانها

ما اينجا با روش شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى در مضمون ماركسى آن آشنا مى-

انسانها مواجه هستيم كه از طريق "كار شكلدهنده" جهان موضوعيتيافته را پديد

كند .بنابراين تشكيل قلمرو آزادی محصول وحدت ديالكتيكى تئوری با پراكسيس است.

شويم و همانگونه كه وی به درستى در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" تأكيد مىكند:
«آگاهى )…(هيچگاه نمىتواند چيز ديگری بوده باشد ]به غير[ از هستى آگاه»

است كه البته تاريخ و فرهنگ خود را يدک مىكشد .ما اينجا با آگاهى و احساس
مىآورند .پيداست كه شناخت زمانى متعهدكننده و ترويج مىشود كه سوژهی شناسا
مبهوت شكل ابژه نشود و ماهيت متضاد را نيز عريان سازد .اينجا واقعيت ابژكتيو و

١

به اين معنى كه انسانها در روند زندگى واقعى و تحت تأثير ايدئولوژی است كه از

هستى اجتماعى خود آگاه مىشوند .به بيان ديگر ،كارگران مزدی كه از طريق كار

ازخودبيگانه در روند توليد مدرن سرمايهداری ادغام شدهاند و به حق مالكيت خصوصى

تن دادهاند ،هستى اجتماعى خود را در آن اشكالى تجربه مىكنند كه جامعهی بورژوايى

به صورت دين ،فلسفه و ايدئولوژی برای آنها پديد آورده است .بنابراين اتفاقى نيست
كه ماركس از مناسبات واقعى جامعهی بورژوايى به عنوان "عنصر منفعل" ،٢يعنى يک

قدرت بالقوه سخن مىراند ،با وجودی كه تئوری انتقادی و عملگرای وی از نقد درون-

ذاتى و نفىكنندهی همين مناسبات واقعى متكامل شده كه در روند تاريخ و با آگاهى،
يعنى از طريق "كار شكلدهنده" و به صورت ابژهی موضوعيتيافته پديد آمده است.

به اين معنى كه اين "عنصر منفعل" مىتواند تحت تأثير يک نبرد موفق تئوريک با

نظريهپردازان جامعهی بورژوايى به آگاهى از تضاد برسد ،پرولتاريا را به صورت سوژه-
ی خودآگاه پديد آورد و در پراكسيس نبرد طبقاتى از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در
بياورد .اينجا روش نقد درونذاتى و نفىكننده از "كليت ديالكتيكى" كه يک تئوری

انتقادی و عملگرا را متكامل كرده ،قادر است كه در وحدت ديالكتيكى با يک

پراكسيس آگاه منجر به "انقﻼب نيازهای راديكال" ٣شود كه ما مضمون آنرا به شرح
زير در نوشتهی ماركس با عنوان "پيشگفتار ـ نقد فلسفهی حق هگل" مىيابيم:

«البته سﻼح نقد نمىتواند جايگزين نقد تسليحات شود ،خشونت مادی بايد توسط
خشونت مادی سرنگون گردد ،همچنين تئوری به تنهايى به خشونت مادی بدل مى-
١

Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin
(Ost), S. ٢٦
٢
Passive Element
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik …. ebd., S. ٣٨٦

آگاهى سوبژكتيو يک "كليت ديالكتيكى" از تضاد و بيان تضاد را مىسازند .به بيان

ديگر ،نقد ماركس هم در حوزهی تضاد ابژكتيو كه محسوس و موضوعيتيافته است و

هم در حوزهی آگاهى از تضاد كه سوبژكتيو است ،فعال مىشود و لذا هم آگاهى
تئوريک و هم پراكسيس سياسى جامعهی بورژوايى را به بند نقد درونذاتى مىكشد و
مانند جﻼد قاطعانه گردن هر دو را مىزند.

١

بنابراين دين ،فلسفه و ايدئولوژی عوامل سوبژكتيو و واقعى جامعهی بورژوايى محسوب

و تبديل به موضوع نقد ماركس مىشوند .ما اينجا با روبنا ،يعنى با ظواهر واقعى مواجه
هستيم كه محصول يک تاريخ فرهنگى مخصوص هستند و منطق طبقات اجتماعى و
دولت مدرن را پديد مىآورند .به اين ترتيب ،يعنى با در نظر داشتن جوانب متفاوت
روش نقد ماركس ،پراكسيس تبديل به مبدأ و مقصد فعاليت تئوريک وی مىشود .به
اين عبارت كه تئوری نه تنها از طريق نقد درونذاتى پراكسيس ،يعنى نقد حركت

واقعى جامعهی بورژوايى متكامل مىشود ،بلكه با انگيزهی دگرگونى پراكسيس دوباره بر

آن واكنش مىكند .ما اينجا با انديشهی سياسى ماركس آشنا مىشويم كه از طريق
تكامل يک تئوری انتقادی و عملگرا به سوی ترويج يک پراكسيس آگاه و انقﻼبى

سمت مىگيرد .به اين صورت كه روش نقد تئوريک وی از يک طرف ،با رجوع به
وضعيت غير انسانى كارگران مزدی )پراكسيس مشخص( و به صورت جانبدار وارد
عمل مىشود و تئوری انتقادی را متكامل مىكند و از طرف ديگر ،درگير يک كشمكش

نظری با ظواهر واقعى جامعهی بورژوايى مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی جهت درک
حقيقت مىشود و تنها توفيق كامل در اين كشمكش نظری و در پرتو اين تئوری انتقادی

و عملگرا است كه پرولتاريا به صورت سوژهی خودآگاه و از تجربيات پراكسيس نبرد
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik …. ebd., S. ٣٨٤

١

١٥٦

١٥٥

داری" ادغام شدهاند و محصوﻻت كار خود را به صورت كاﻻ )كار مولد( و خدمات

شود ،زمانى كه آن انبوه مردم را متأثر سازد« ١».همانگونه كه فلسفه در پرولتاريا

هستيم كه كار مزدی هستى اجتماعى آنها را پديد مىآورد .اما اين بخش عظيم

تفكر اصولى به اين زمين سادهلوحه مردمى برخورد كند ،رهايى آلمانها به انسانها
تحق مىيابد ) (...تنها رهايى پراكسيس و ممكن آلمان ،رهايى از موضوع تئوريک است

اجتماعى )كار ضروری( به جامعه عرضه مىكنند .ما اينجا با انبوهى از انسانها مواجه
مردمى تنها زمانى تبديل به پرولتاريا ،يعنى سوژهی خودآگاه و انقﻼبى مىشود كه تحت

تأثير يک تئوری انتقادی و عملگرا قرار بگيرد .به اين صورت كه فعاليت تئوريک بايد

از نمونهبرداری دست بشويد و از نقد درونذاتى و نفىكنندهی همان پراكسيس
اجتماعى متكامل شود كه كارگران مزدی را به سيهروزی كشاندهاند .به اين ترتيب،

يک نقد راديكال از "كليت ديالكتيكى" ،يعنى از جهان موضوعيتيافته پديد مىآيد كه
تحت سلطهی سرمايهدار به صورت سرمايهی شخصيتيافته ،يعنى "سوژهی فعال" حق

مالكيت خصوصى ،اعتبار قانون ارزش و واقعيت بردگى كار مزدی را توجيه و بر انسان-

ها تحميل مىكند .اينجا فعاليت تئوريک آن انرژی ﻻزم را در پراكسيس سياسى آزاد
مىسازد كه خودآگاهى سوژه را پديد آورد و حركت واقعى جامعهی طبقاتى را به سوی

انقﻼب اجتماعى و تشكيل قلمرو آزادی براند.

ماركس در دوران حيات خود موفق شد كه از طريق فعاليت تئوريک سلطهی فلسفهی

ايدهآليستى آلمانى را در هم بشكند ،نفوذ سياسى سوسياليستهای تخيلى،
سنديكاليستها و آناراشيستها را بر جنبش كارگری به عقب براند و غير علمى بودن
اقتصادی سياسى را اثبات كند و به اين ترتيب ،پرولتاريا را به صورت سوژهی خودآگاه

معطوف به پراكسيس نبرد طبقاتى سازد .اما همانگونه كه در اين نوشته نيز مستدل و

مستند شد ،ما با جهان واقعى به صورت ابژهی موضوعيتيافته مواجه هستيم .به اين
معنى كه جامعهی بورژوايى تحت تأثير پراكسيس نبرد طبقاتى تحوﻻت شگرفى را
تجربه كرده و اشكال نوينى را پديد آورده كه ماركس در دوران حيات خود با آنها

مواجه نبوده است .از جمله بايد از انقﻼبهای متعدد صنعتى ،دگرديسىهای سياسى،
تنوع فرهنگى كارگران مزدی و اشكال نوين ايدئولوژيک ياد كرد كه اوضاع موجود را

توجيه مىكنند و منجر به انفعال جنبش كارگری و كمونيستى مىشوند .ما اين اشكال

فلسفى را يا به صورت "تئوری سيستم" مشاهده مىكنيم كه اصوﻻً فاقد سوژه است و يا

نزد فيلسوفان پسامدرن مىيابيم كه از نقطهی نظر "ضعف خرد" عزيمت و نقش

خودآگاهى و سوژهی تاريخى را به كلى تخطئه مىكنند.

تسليحات مادی خويش ،پرولتاريا تسليحات ذهنى خويش را مىيابد و همين كه رعد

كه انسانها را باﻻترين موجود برای انسانها مىشمارد».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا وحدت ديالكتيكى تئوری با

پراكسيس را به صورت يک حركت واقعى بر قرار مىسازد .به اين ترتيب ،هستى
اجتماعى كارگران مزدی با آگاهى طبقاتى آنها به توافق مىرسد و شرايط تشكيل
قلمرو آزادی را پديد مىآورد .اينجا نه خبری از دترمينيسم و رسالت تاريخى پرولتاريا

است و نه ما با مثبتگرايى احمقانه مواجه مىشويم .به بيان ديگر ،با وجودی كه

ماركس از مبانى ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به كلى بى خبر بوده ،اما در دوران
حيات خود نقد آنرا پديد آورده است.

از آنجا كه جهان موضوعيتيافته محصول "كار شكلدهنده" و نتايج پراكسيس نبرد

طبقاتى است و از آنجا كه انسانها تحت تأثير ايدئولوژی از تضاد آگاه مىشوند و به

نبرد بر مىخيزند ،در نتيجه روند تاريخ برای ماركس باز است .همانگونه كه يک
تئوری انتقادی و عملگرا قادر است كه پرولتاريا را به خودآگاهى برساند و از قدرت

بالقوه به قدرت بالفعل در بياورد ،به همين صورت نيز سياست توسعهی اقتصادی،
شرايط نوين اجتماعى و ظواهر جديد ايدئولوژيک مانند :تفسير دين و اشكال نوين
فلسفى نيز قادر هستند كه كارگران مزدی را دوباره به انفعال و تحت هژمونى بورژوايى

بكشند.
نتيجه:

موضوع اين مقاله جلب توجه خوانندهی نقاد به زندگى انسانها در شهر جهانى است .ما

اينجا با سازماندهى بسيار پيچيده ،جمعيت ميليونى و تنوع فرهنگى مواجه هستيم .اكثر

قابل مﻼحظهی ساكنان شهر جهانى از طريق كار مزدی در "روند توليد مدرن سرمايه-
١

ebd., S. ٣٨٥
٢
ebd., S. ٣٩١

١٥٨

منابع:

١٥٧

البته فعاليت تئوريک بسياری از ماركسيستهای دوران معاصر نيز دست كمى از اين
مباحث مخرب و انفعالى ندارند .از جمله بايد از نقش سوژه در فلسفهی غير سياسى

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

نيز در تئوریهای متنوع از "جامعهی مدنى" و "سازمانهای غير دولتى" مىيابيم كه

Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd.
)١٣, S. ٣ff., Berlin (ost

كه با جهانى شدن سرمايه به صورت اقتصاد گلوبال در آمده و همانگونه كه تجربيات

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

ايدئولوژی ليبراليسم ندارد و با فاشيسم آلمانى ،كمونيسم چينى و حتا با اشكال قرون

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie,
)Rohentwurf ١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost

با وجودی كه ماركس در قيد حيات نيست كه به نقد اوضاع موجود بپردازد و يک

Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem
)Jahre ١٨٤٤, in: MEGA, Bd. ٣, Berlin (ost

تشكيل اوضاع مطلوب متكامل كند ،اما وی مفاهيم و روش ديالكتيكى خود را در اختيار

Marx, Karl (١٩٧٤): Theorien über Mehrwert – Vierter Band des
)„Kapitals“, Erster Teil, in: MEW, Bd. ٢٦/١, (Berlin (ost

يک پراكسيس آگاه و انقﻼبى مىگشايد .به بيان ديگر ،تفرقهی خودكردهی پرولتاريا،

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

جنبشهای فوروم جهانى ،ايستادگان شب ٩٩ ،درصدیها و جنبش اشغال محصول

– Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
)Einleitung, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost

به درستى از "بحران ماركسيسم" ياد كرد ،زيرا تفسيرهای موجود از آثار ماركس قادر

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

آدورنو ،هوركهايمر ١،هابرماس ٢،پوستون ٣و التوسر ياد كرد .ما همين اشكال انفعالى را

هماكنون به صورت فورم جهانى در آمدهاند .افزون بر اينها ،شكل اقتصاد ملى است
ما گواهى مىدهند ،نظام سرمايهداری جهت حاكميت و تداوم خود الزاماً نيازی به

وسطائى اسﻼم در خاورميانه نيز به خوبى كنار مىآيد.

تئوری انتقادی و عملگرای امروزی را جهت شركت در پراكسيس نبرد طبقاتى و
ما گذاشته و پيداست كه استفاده از آنها راه را برای فعاليت تئوريک انتقادی و ترويج

پراكندگى نيروهای چپ ،بروز جنبشهای ناگهانى شهری به صورت رخداد و ظهور

ضعف تئوريک ماركسيستها و قدرت ذهنى بورژوازی هستند .در اين ارتباط مىتوان

نيستند كه انرژی ﻻزم را در پراكسيس سياسى آزاد و اوضاع موجود را به اوضاع

مطلوب دگرگونى سازند.
ادامه دارد!

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨فلسفه و سياست ـ نقدی بر مفهوم "سوژهی طبيعى" از آموزشگاه فرانكفورت،
در آرمان و انديشه ،جلد چهاردهم ،برلين
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت ،مدرنيته و هويت ـ نقدی بر "تئوری كنش ارتباطى" ،اثر يورگن
هابرماس ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ١٩١ ،ادامه ،برلين
 ٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركسيسم و سنت ـ نقدی بر مفهوم "سوژهی تاريخى" در انديشهی غير
سياسى موشه پوستون در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٢٢٥ادامه ،برلين

١٦٠

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
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨فلسفه و سياست ـ نقدی بر مفهوم "سوژهی طبيعى" از آموزشگاه
فرانكفورت ،در آرمان و انديشه ،جلد چهاردهم ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت ،مدرنيته و هويت ـ نقدی بر "تئوری كنش ارتباطى" ،اثر
يورگن هابرماس ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ١٩١ ،ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركسيسم و سنت ـ نقدی بر مفهوم "سوژهی تاريخى" در انديشهی
غير سياسى موشه پوستون در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٢٢٥ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨كار مولد و حاكميت اجتماعى ـ گفتكويى انتقادی با رفقای جنبش لغو
كار مزدی ،در آرمان و انديشه ،جلد چهاردهم
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ٩٩ادامه ،برلين

١٦١

١٦٢

قدمت  ١٥٠ساله تازگى خود را هنوز از دست نداده است .بنابراين ماركس از دوران

حيات خود به مراتب جلوتر بوده و شايد به همين دليل نيز آثار وی با بدفهمىها و

آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى ـ "بحران ماركسيسم" و

تفسيرهای بسيار ناجور مواجه شده است .از جمله بايد از ماجرای مﻼقات ماركس با

تجربيات "ماركسيستهای ايرانى"

دامادش ،پاول ﻻفارگ در لندن ياد كرد .در حالى كه ﻻفارگ با استناد به تجربيات
نبرد طبقاتى در پاريس از "ماركسيسم فرانسوی" سخن مىراند ،ماركس در واكنش به

سخنان وی گفت" :اگر اين ماركسيسم است ،من ماركسيست نيستم!"

١

١

بنابراين قدمت "بحران ماركسيسم" به همان اندازهی تاريخ "ماركسيسم" است .البته

اينجا موضوع فقط محدود به بدفهمىها و تفسيرهای ناجور از آثار ماركس نمىشود،
زيرا ما با تناقض آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى نيز مواجه هستيم .به اين صورت

كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس و يا به عبارت ديگر ،تفسير رايج از
آن منجر به ايجاد يک انرژی ﻻزم برای يک فعاليت سياسى راديكال نمىشود كه

"حركت واقعى" جامعهی طبقاتى را به سوی انقﻼب اجتماعى ،فراروی مثبت از نظام

سرمايهداری و رهايى بشر از تحميق دينى ،سركوب دولتى و بردگى كار مزدی براند .ما

اينجا با مضمون يک تناقض مواجه هستيم كه از آن مىتوان به عنوان "بحران
ماركسيسم" ياد كرد .از اين منظر ما با اوج و افول نبردهای طبقاتى و با دورههای

متفاوت در تاريخ جنبش كارگری و كمونيستى مواجه مىشويم كه موضوع تناقض

تئوری با پراكسيس را به صورت گفتمان سياسى پديد آوردهاند .از جمله بايد از آن
مناسبات واقعى در اوايل قرن گذشته ياد كرد كه يک چنين بحثى را در حزب سوسيال

دموكرات به وجود آورد .در حالى كه سياست رفرميستى و پايبندی به اصول انتخابات

پارلمانى ،حزب سوسيال دموكرات را ناگزير در دولت بورژوايى ادغام مىكرد،

پراكسيس نبرد طبقاتى به صورت اعتصابهای طوﻻنى همواره راديكالتر از گذشته
مىگشت .اينجا يک فاصلهی عميق ميان جنبش كارگری به صورت بدنهی حزب با

ساختار و ايدئولوژی حزبى پديد آمده بود كه با تشديد جنبش انقﻼبى كارگران مستقيماً
در مخالفت با استراتژی حزب سوسيال دموكرات قرار مىگرفت .محصول اين تناقض
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

از آن پس كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به عنوان راهنمای

سوسياليسم علمى مطرح شد ،تمامى ماركسيستها بر سر اين موضوع توافق نظر
داشتند كه نتايج تحقيقات و آثار وی تشريح تئوريک كمونيسم را ارائه مىدهند و كتاب

"سرمايه" زمينهی استدﻻل علمى تحقق سوسياليسم را پديد مىآورد ٢.با تمامى اين
وجود در تاريخ علوم انسانى واقعاً بى نظير است كه آثار تئوريک يک متفكر فلسفى و
منتقد اقتصاد سياسى تا اين اندازه منجر به مناقشههای نظری ،تفرقههای سازمانى و

انشعابهای حزبى شده باشد .اينجا مسئله فقط بر سر نزاع ماركسيستها با مخالفان
ماركس نيست ،زيرا نزاع ميان ماركسيستها به مراتب سهمگينتر و خشنتر پديد
آمدهاند.

ماركس بدون ترديد برجستهترين متفكری است كه تاريخ بشری تا كنون تجربه كرده

است .با وجودی كه در دوران حيات وی "روش توليد مدرن سرمايهداری" نوزاد و در
گهوارهی تكامل تاريخى خود بود ،اما وی در مسير تحقيقات خود به يک متد مناسب

جهت نقد "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى دست يافت و مفهوم "سرمايه" را در حال
شدن ،يعنى در حركت مشخص خودش و از طريق تكامل مقولههای ديالكتيكى در يک

تئوری كلى و مجرد بازتاب داد .به اين ترتيب ،وی به آناتومى "روش مدرن توليد

سرمايهداری" دست يافت و به همين دليل است كه كتاب "سرمايه" با وجود يک
١

من مضمون اين مقاله را در يک جلسه كه با عنوان "مفهوم انقﻼب و رويداد تاريخى  "١٣٥٧از طريق "كميتۀ
فعالين كارگری سوسياليستى )فرانكفورت(" در تاريخ  ١٨فوريه  ٢٠١٢در فرانكفورت برگزار شد ،ارائه كردم.
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

١٦٤

١٦٣

حزب كمونيست شوروی قرار گرفته بودند ،احزاب سوسيال دموكرات و كمونيست در

بحران انترناسيونال دوم بود كه در روسيه منجر به انشعاب بلشويكى از منشويكى شد و

كشورهای مدرن صنعتى دوباره متشكل شدند .با استناد به تجربيات موجود ،احزاب
كمونيست كشورهای ايتاليا ،فرانسه ،اسپانيا و پرتقال رفته رفته از ايدئولوژی ماركسيسم

ـ لنينيسم فاصله گرفتند .به خصوص پس از انشعاب چين از شوروی و سركوب "بهار

پراگ" از طريق قوای نظامى پيمان ورشو بود كه برای احزاب كمونيست بسيار دشوار
شد كه آلترناتيو "سوسياليسم واقعاً موجود" را برای هوادارن خود تبليغ كنند .همزمان
جنبشهای نوين اجتماعى مانند :جنبش دانشجويى ،فمينيستى ،صلحطلبى و محيط

زيستى به ميدان مبارزهی سياسى آمدند كه احزاب كمونيست قادر به جذب آنها

نمىشدند .به بيان ديگر ،تفسير رايج از "ماركسيسم" قادر نبود كه با وجود تضادهای

درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد ،بحرانهای اقتصادی در جهان سرمايهداری،
جنگهای امپرياليستى ،خطر انهدام محيط زيست و سركوب جنسيتى توازن قوای

سياسى را به سود جنبش راديكال كارگری دگرگون سازد .پيداست كه اينجا نيز بار

ديگر موضوع تناقض آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى مطرح بود.

آنرا همچنين دشمنانه در برابر آنارشيستها و سنديكاليستها قرار داد.

در سال  ١٩٣١ميﻼدی كارل كرش برای دومين بار موضوع "بحران ماركسيسم" را به

پيش كشيد .اينجا تناقض آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى به مراتب راديكالتر از
گذشته و تحت مفهوم "رويزيونيسم" مطرح شد .موضوع اين كشمكش نظری

خودانگاری جنبش راديكال كمونيستى جهت رهايى بشر بود ،زيرا از يک طرف،

سوسيال دموكراسى از جنبش كارگری به كلى استقﻼل يافته و از طرف ديگر،

ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در شوروی تبديل به توجيه نظری سياست توسعهی
اقتصاد ملى و تشكيل سوسياليسم در يک كشور به رهبری استالين شده بود .پيداست

كه تحوﻻت سياسى و اقتصادی در شوروی به كشورهای ديگر و از جمله كشورهای

مدرن صنعتى نيز صادر مىشد ،زيرا انترناسيونال كمونيستى )كمينترن( "احزاب برادر"

را موظف به پيروی از تصميمهای كميتهی مركزی حزب كمونيست شوروی مىكرد.

به اين ترتيب ،برای احزاب كمونيست اصوﻻً غير ممكن بود كه با استناد به تجربيات

به اين ترتيب ،لويى التوسر در سال  ١٩٧٧ميﻼدی برای سومين بار موضوع "بحران

سياسى خود و در پراكسيس نبرد طبقاتى ،يعنى با در نظر داشتن سطح رشد نيروهای

صورت كه فعاليت سياسى تحت تأثير اشكال متنوع "ماركسيسم" نه تنها منجر به

دموكراسى ،سوسياليسم و رهايى بشر متكامل كنند .نتيجهی "رويزيونيسم" تصويه

ماركسيسم" را به پيش كشيد .مسئلهی وی جنبهی سوبژكتيو "ماركسيسم" بود .به اين

رهايى بشر نمىشود ،بلكه مشخصاً عكس آنرا پديد مىآورد .وی ماركسيستهای

مولد و به خصوص خودآگاهى پرولتاريا يک فلسفهی سياسى مستقل را به سوی تحقق
حسابهای راديكال و كشمكشهای نظامى ميان احزاب كمونيست با حزب سوسيال

ارتدوكس را متهم مىكرد كه با وجود تناقض تئوری با پراكسيس "بحران ماركسيسم"

دموكرات بود كه البته پس از صدور تئوری "سوسيال فاشيسم" از طريق كمينترين به

تبليغ مىكنند .برای وی اين يک روش اعتقادی جهت تدارک يک جنگ دينى بود كه

دموكرات ،آناراشيست و تروتسكيست چنان عميق و درگيریهای نظامى و ضعف

را به رسميت نمىشناسند و بى محابا و منسجمتر از گذشته "ايدئولوژی ماركسيسم" را

با علم سياست هيچ ارتباطى نداشت.

١

اين دوران مصادف با جنگ سرد و بحرانهای اقتصادی در كشورهای مدرن سرمايه-

داری و "اردوگاه سوسياليستى" بود .در حالى كه رفرمهای نئوليبراليستى سياست
اقتصادی دولتهای رفاه را به كلى دگرگون كردند ،كشورهای "سوسياليستى" به
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.

اوج خود رسيد .به اين ترتيب ،انشعابها ميان جريانهای كمونيست ،سوسيال
متقابل آنها چنان شديد شدند كه توان مقاومت در برابر فاشيسم را به كلى از دست

دادند.

با شكست نظامى فاشيسم در ايتاليا ،آلمان و ژاپن يک عصر نوين آغاز شد كه تمامى

تحوﻻت اقتصادی و تصميمهای سياسى را در پرتو موجوديت يک جهان دو قطبى و
رقابت سرمايهداری با "اردوگاه سوسياليستى" قرار مىداد .در حالى كه در لوای

ديكتاتوری پرولتاريا تمامى كشورهای "سوسياليستى" تحت فرمان كميتهی مركزی

١٦٦

١٦٥

در ميان فعاﻻن سياسى ترويج كنند .بنابراين در پراكسيس سياسى نيز حال و احوال

بزرگنمايى و دروغپردازی در مورد آمار اقتصادی خود ادامه دادند .در اين ارتباط

"اپوزيسيون چپ" بهتر از آگاهى تئوريک آن نيست .در حالى كه حزب توده و فرقه-

بايد از هزينهی رقابت تسليحاتى در يک جهان دو قطبى نيز ياد كرد كه سرانجام منجر

اسﻼمى كوتاه نمىآيند ،برخى از انشعابات سازمانهای فدايى و در رأس آنها سازمان

شوروی شد كه سرانجام آن به فروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" و گشايش ديوار برلين

های پراكندهی مائوئيستى به بهانهی امپرياليسم ستيزی از دفاع از نظام جمهوری
فداييان اكثريت ،يک "حزب چپ )فداييان(" را تشكيل دادهاند كه بنا بر تجربيات ٤٠

سال گذشته بدون ترديد قوای ضد انقﻼب محسوب مىشود .همزمان انواع و اقسام

انشعابات كمونيستى و احزاب كمونيست كارگری در تبعيد به وجود آمده كه دشمنانه
در برابر يکديگر صفآرائى كردهاند .البته يک چنين تمايﻼتى در ميان جريانهای غير
اكثريتى سازمانهای فدايى و تروتسكيست نيز كمياب نيست .در حال حاضر اين
انشعابات و افتراقات تا اين اندازه شدت گرفتهاند كه حتا برخى از فعاﻻن سياسى منفرد

خودشان را شخصاً به عنوان يک سازمان و يا گرايش معرفى مىكنند .به غير از اينها،
تعداد قابل مﻼحظهای از كميتههای سوسياليستى و كارگری هستند كه در تبعيد
فعاليت مىكنند و يک جوری دشمنانه در برابر ديگران قرار گرفتهاند .ما اينجا با

عواقب بحران تئوريک مواجه هستيم و بحران از منظر گرامشى زمانى پديد مىآيد كه

ايدههای قديمى مىميرند ،بدون اينكه ايدههای نوينى جايگزين آنها شوند.

پرسش اين مقاله نيز از همين منظر "بحران ماركسيسم" مطرح مىشود كه ما در دوران

معاصر با آن مواجه هستيم .به اين معنى كه دﻻيل شكستهای تاريخى و پراكندگىها و
دشمنىهای "ماركسيستهای ايرانى" در دوران معاصر چه هستند؟ پيداست كه پاسخ

اين پرسش را تنها مىتوان در پراكسيس ،يعنى در عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو قيام

بهمن جستجو كرد .ما اينجا از يک سو ،با تضاد ابژكتيو كه البته محصول فعاليت آگاه
انسانها ،يعنى سوبژكتيو و موضوعيتيافته است ،سر و كار داريم و از سوی ديگر ،با
بيان سوبژكتيو تضاد مواجه هستيم كه ظاهراً به صورت يک گرانيگاه تاريخى منجر به

تشكيل جمهوری اسﻼمى در ايران شدهاند.

شايد برای خوانندهی نقاد باعث تعجب باشد كه نطفهی عوامل ابژكتيو قيام بهمن در

سال  ١٩٣٣ميﻼدی در سياست اقتصادی دولت آمريكا گذاشته شده است .به اين
صورت كه رئيس جمهور وقت كشور ،تئودور روزولت برای مقابله با بحران اقتصادی

به عقبنشينى شوروی و طرح سياست پرسترويكا و گﻼزنوست توسط گورباچف در

رسيد.

ما اينجا با دورهی چهارم "بحران ماركسيسم" مواجه هستيم كه از اضمحﻼل كامل

ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم گزارش مىدهد .با وجودی كه تناقض تئوری با

پراكسيس غير قابل انكار بود ،اما نظريهپردازان دولتى از پيروزی نهايى "اردوگاه

سوسياليستى" در برابر امپرياليسم نويد مىدادند .در حالى كه حزب سوسيال دموكرات

پس از برگزاری كنگرهی گودزبرگ با "ماركسيسم" به كلى وداع كرده بود ،بسياری از

نشريات تئوريک ماركسيست نيز كه نه مدافع "اردوگاه سوسياليستى" بودند و نه
ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را نمايندگى مىكردند ،با بحران تئوريک مواجه شدند

و از تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس به كلى فاصله گرفتند.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما با جنبش كمونيستى به صورت يک
خانهی ويرانه مواجه هستيم كه البته "ماركسيستهای ايرانى" نيز به سهم خود در

تخريب آن نقش مؤثر داشتهاند .فقط يک نگاه اجمالى به تاريخ قرن گذشتهی ايران
كافى است كه از شكستهای پى در پى جنبش كارگری و كمونيستى در كشور آگاه
شد .اما اين شكستى كه "ماركسيستهای ايرانى" در دوران قيام بهمن متحمل شدند،
چنان قاطعانه بود كه حتا يک آدرس پستى هم از آنها در ايران به جای نماند .البته

در تبعيد هم اوضاع بهتر از داخل كشور نيست ،زيرا مخرج مشترک تمامى جريانهای
"اپوزيسيون چپ" بحران تئوريک آنها است كه هنوز از آن فراروی نكردهاند .البته
جسته گريخته مطالبى مشاهده مىشوند كه ظاهراً به نقد ايدئولوژی ماركسيسم ـ

لنينيسم مىپردازند ،البته بدون اينكه به يک عمق قابل مﻼحظهی تئوريک دست بيابند

و با استناد به آثار ماركس يک فلسفهی عملى نوين را جهت فعاليت سياسى متكامل و
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

١٦٨

١٦٧

مىكنند ١.به بيان ديگر ،ما اينجا با يک شكل نوين از دولت مدرن بورژوايى سر و كار

كمبود مصرف و مهار جنبش راديكال كارگری برنامهاى را با عنوان "توافق جديد"

داريم كه بر خﻼف بررسى لنين فعاليتش به سركوب جنبش كارگری خﻼصه نمىشود.

٢

به اين ترتيب ،دولت آمريكا موفق شد كه از يک طرف ،مصرف انبوه كاﻻها را در برابر

توليدات انبوه مستقر سازد و از بحران اقتصادی موجود عبور كند و از طرف ديگر ،با
قانونمند ساختن فعاليت سنديكايى ،جنبش راديكال كارگری را به حاشيهی وقايع

سياسى براند .از اين پس ،آمريكا با يک دوران از ثبات سياسى و شكوفايى اقتصادی

مواجه شد كه نتيجهی آن  %١٣٠رشد اقتصادی از سال  ١٩٤٠تا  ١٩٤٤ميﻼدی بود.

به اين ترتيب ،آمريكا قادر شد كه صنايع توليدى و منابع علمى خود را بهتر از
كشورهاى ديگر در اختيار توليد تجهيزات نظامى و فنآوری تسليحاتى بگذارد و در

دوران جنگ جهانى دوم با ايتاليا و آلمان در اروپا و با ژاپن در خاوردور بجنگد و پيروز
شود.

٣

از اين پس ،يک نظم نوين جهانى پديد آمد كه در تاريخ روابط بينالمللى بى نظير بود.

در حالى كه در دوران گذشته مسبب سياست جهانگشايى كشورهای مدرن صنعتى

ادغام سرمايهی مالى با سرمايهی صنعتى محسوب مىشد كه آنها را جهت صدور

سرمايه و كسب سود ويژهی امپرياليستى به سوی تقسيم مجدد جهان و جنگ مىراند،

٤

اما پس از پايان جنگ جهانى دوم ،آمريكا به عنوان قدرت هژمونيک جهان سرمايه-

داری كشورهای ديگر امپرياليستى را در برابر "اردوگاه سوسياليستى" متحد كرد .به اين
صورت كه آمريكا همپيمانهای خود را در يک نظم هيرارشى مستقر ساخت كه در آن
١

Vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian
Reichers (Hrsg.), Frankfurt am Main, und
“Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen Republik
- Ökonomische, politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und
Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen Republik Iran“, Berlin, S. ١٨f.
٢
Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Staat und Revolution, in: Ausgewählte Werke, Bd. II, S. ٣١٥
)ff., Berlin (ost
٣
Vgl. Kennedy, Paul (١٩٨٩): Aufstieg und Fall der großen Mächte, Ökonomischer
Wandel und militärischer Konflikte von ١٥٠٠ bis ٢٠٠٠, Aus dem Englischen von
Catharina Jurisch, Zweite Auflage, Frankfurt am Main, S. ٥٣٢
٤
Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Der Imperialismus als höchstes Stadiums des Kapitalismus,
in: Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٧٦٣ff., Berlin

متحقق كرد .در اين برنامه حداقل كارمزد روزانهی كارگران تعيين و مدت كار به ٨

ساعت در روز محدود شد .از اين پس ،سنديكاها به عنوان نمايندگان صنفى كارگران

به رسميت شناخته شدند .همزمان دولت يک صندوق براى بيمهى همگانى و حقوق

بازنشستگى كاركنان را تأسيس كرد ،در حالى كه كارگران از طريق مزاياى فوقالعاده

در توفيق اقتصادى كارخانه سهيم شدند .از سوی ديگر ،دولت قراردادهاى كار را كه
ميان سنديكاها با شورای كارفرمايان منعقد مىشدند ،براى تمامى كارگران معتبر شمرد

و دادگاههای كار را برای نظارت بر قراردادهای كار برقرار ساخت .به همين منوال،
انجمنهای "توليد كنندگان و مصرف كنندگان" براى تعيين منصفانهى قيمت كاﻻها

تشكيل شدند و از همه مهمتر ،دولت يک نقش فعال را در سياست توسعهی اقتصادی
به عهده گرفت كه تا كنون در تاريخ نظام سرمايهداری بى نظير بود .به اين ترتيب،
شرايط مناسبى برای مصرف انبوه كاﻻها در برابر توليدات انبوه كه از طريق سيستم
تيلوريستى و فورديستى در اوايل قرن گذشته ايجاد شده بود ،به وجود آمد .البته اين
دگرديسى اقتصادی از طريق يک فرهنگ مسلط و مدرن تقويت و تعميق مىشد .از

جمله بايد از برنامههای تئاتر ،فيلمهاى سينمايى هاليود ،موسيقى جاز ،موزيكال برادوى و

برنامههاى سريال تلوزيونى ياد كرد كه به صورت بازتاب فرهنگى جامعهى مدرن
آمريكا" ،شيوهی زندگى آمريكايى" را تبليغ مىكردند .به اين ترتيب ،يک شكل جذاب

و جهانشمول از روش مدرن توليد و بازسازى نيروى كار به وجود آمد كه با در نظر

داشتن تضادهای درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد به نظام سرمايهداری جلوه-
ی يک "وحدت ظاهری" از كار و سرمايه را مىبخشيد.

گرامشى اين پديده را با استفاده از مقولههای فورديسم ،آمريكانيسم و هژمونى تشريح
مىكند .وی هژمونى را "توافق زرهوار به وسيلهى اجبار" مىنامد و از اين طريق جامعهی

سياسى را از جامعهی مدنى متمايز مىكند .جامعهی سياسى شامل قوای مقننه ،قضائيه

و مجريه مىشود كه ابزار اجبار هستند ،در حالى كه جامعهی مدنى احزاب ،سنديكا و
شوراها را در بر مىگيرد كه در فلسفهی پراكسيس گرامشى توافق اجتماعى را وساطت

١٧٠

١٦٩

سياسى گذاشت .هستهی مركزی اين دگرديسى اصﻼحات ارضى بود .به اين صورت

حركت به سوی يک درجهی باﻻتر امكان داشت ١.از اين پس ،آمريكا از يک طرف ،با

شد ،تا زمينهی ارزش افزايى سرمايه در كشور گسترش يابد .به اين ترتيب ،سرمايه

سلطهاش را پديد آورد .از جمله بايد از نقش دﻻر به عنوان ارز ثابت و ابزار دوران كاﻻ

كار جهان سرمايهداری ادغام مىكرد .اصﻼحات ارضى از طرف ديگر ،مانعى در برابر

مدت را جهت بازسازی كشورهای جنگزدهی اروپايى در اختيار آنها گذاشت .در اين

كه نيروی كار روستايى بايد از دو سو آزاد و به صورت كار مزدی به بازار عرضه مى-

گذاری در توليدات صنعتى و از جمله صنايع منتاج ممكن مىشد و ايران را در تقسيم

مبارزات دهقانى مانند تجربيات كشورهای چين ،كره ،كوبا و ويتنام مىساخت و از اين

بابت ،اتفاقى نبود كه ضرورت اصﻼحات ارضى با شعار "انقﻼب سفيد يا انقﻼب سرخ"

در ايران مطرح شد.

برای اولين باركابينهی اقبال ﻻيحهی اصﻼحات ارضى را به مجلس ارائه كرد .پس از

درج اين خبر در مطبوعات آيتالله بروجردی كه معروف به گزينش تقيه در برابر
حكومت دنيوی و يكى از هواداران كوتای  ٢٨مرداد بود ،بﻼفاصله از آيتالله بهبهانى

خواست كه از روابط سياسى خود استفاده كند و مانع تصويب اين قانون در مجلس

شود .محمد رضا شاه كه از فعاليت آيتالله بهبهانى آگاه شده بود ،در نامهای به آيت-

الله بروجردی نوشت كه اصﻼحات ارضى يک برنامهی به خصوص نيست و در تمامى
كشورهای جهان نيز انجام شده است .در جواب اين نامه ،آيتالله بروجردی به محمد

رضا شاه نوشت كه در همه جا نظام شاهنشاهى نيز سرنگون شده است.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،آيتالله بروجردی كه روحانيت شيعه را
از دخالت در سياست منع مىكرد و هوادار پر و پا قرص شاه بود ،همينكه برنامهی
اصﻼحات ارضى به پيش كشيده شد ،موضوع سرنگونى نظام سلطنتى را مطرح كرد.

اينجا بﻼفاصله پرسش به وجود مىآيد كه دليل شدت اين درگيری چه بود كه ما
پاسخ مناسب آنرا در تاريخ ايران مىيابيم .از آن پس كه شاه اسماعيل صفوی تشيع

دوازده امامى را تبديل به دين دولتى در ايران كرد ،علمای دينى نقش ايدئولوگهای

نظام سلطنتى را در كشور به عهده گرفتند كه حاكميت وی را به عنوان ظلالله فى-

العرض )سايهی خدا بر زمين( توجيه كنند .از آنجا كه اكثر قابل مﻼحظهی مردم

سرزمين ايران يا سنى مذهب بودند و يا از طريق اشكال متنوع فرقههای باطنيه و
Vgl. ebd., S. ٢١٢ff.

١

تشكيل مناسبات كلى توليد در سطح جهان ،شرايط توسعهی اقتصادی كشورهای تحت
و سرمايه در بازار جهانى و برنامهی مارشال ياد كرد كه با بهرهی ارزان وامهای طوﻻنى
ارتباط مىتوان از تجربيات اقتصادی كشورهايى مانند :آلمان و ژاپن ياد كرد كه در

كوتاهترين مدت ممكنه به همان جايگاه اقتصادی در بازار جهانى دست يافتند كه قبل
از آغاز جنگ در اختيار خود داشتند .البته آمريكا از طرف ديگر ،همچنين قادر بود كه

مانع استفادهی ديگر كشورها از اين مناسبات كلى توليد شود .برای نمونه مىتوان از
محاصرهی اقتصادی "اردوگاه سوسياليستى" و از جنگهای كره و ويتنام ياد كرد.

آمريكا همزمان اقدام به دخالتهای اطﻼعاتى جهت سرنگونى دولتهای نامطلوب خود

را كرد .اينجا بايد از كودتای  ٢٨مرداد بر عليهی دولت ملى دكتر محمد مصدق در

ايران و كودتای نظامى در شيلى برعليه دولت سوسياليستى سالوادور آلنده ياد كرد .از
اين پس ،ديكتاتوریهای نظامى يكى پس از ديگری در آمريكا جنوبى مستقر شدند ،در
حالى كه با سرنگونى دولت مصدق راه برای انعقاد قراردادهای نفتى با كشورهای نفت
خيز منطقه هموار و ايران به صورت يک كشور هم مرز با شوروی در استراتژی نظامى

جهان سرمايهداری ادغام شد.

٢

پيداست كه آمريكا با تشكيل نظم نوين جهانى اهداف يک سازمان خيره را دنبال نمى-

كرد .از آنجا كه حفظ منافع ملى در رأس اقدامات اقتصادی ،نظامى و سياسى كشور
قرار داشت ،در نتيجه پيداست كه انگيزه تدارک اين نظم نوين تنها به اين دليل بود كه

آمريكا به مراتب بيشتر از كشورهای تحت سلطهاش از مناسبات كلى توليد جهانى سود

ببرد .به اين معنى كه آمريكا امكانات مادی كشورهای ديگر را سبب شكوفايى اقتصاد
خود مىكرد و مشخصاً از منظر همين نظم نوين جهانى بود كه رئيس جمهوری آمريكا،

جان اف كندی محمد رضا شاه را جهت اصﻼحات 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.

١٧٢

١٧١

آنها مطرح شد ،زيرا مجلسى از طرف ديگر ،هدايت امت اسﻼمى را تا پايان غيبت

تصوف به اسﻼم ايمان داشتند و از آنجا كه در ايران به اندازهی كافى روحانيت شيعه-

دولت" مجهز به يک پلوراليسم داخلى و انعطاف سياسى شد كه هم در برابر حكومت

لبنان و جبل عامل اعزام كرد كه علمای تشيع دوازده امامى را جهت مهاجرت به ايران

كبرى تحت نظر تمامى مجتهدين شيعه قرار داد .به اين ترتيب ،ساختار "دولت در
مركزی توان مقاومت را داشت و هم قادر بود كه در برابر تعرض و خشونت دولت

مركزی تقيه اتخاذ و بنا بر مصلحت روحانيت شيعه عقبنشينى كند.

١

به بيان ديگر ،اصﻼحات ارضى استقﻼل "دولت در دولت" علمای شيعه از دولت

مركزی را در معرض خطر قرار داده و آيتالله بروجردی تنها به اين دليل بود كه در

پاسخ نامهی خود به محمد رضا شاه موضوع سرنگونى نظام سلطنتى را به پيش كشيد.

البته دولت در اين دوران عقبنشينى كرد و پس از وفات آيتالله بروجردی بود كه
فرصت را غنيمت شمرد و از طريق كابينهی امينى دوباره ﻻيحهی اصﻼحات ارضى را

همراه با قوانين انتخابات ايالتى و وﻻيتى به مجلس ارائه كرد .از اين پس ،برای
روحانيت شيعه ديگر ترديدی باقى نماند كه دولت مركزی برنامهی انهدام "دولت در

دولت" را ريخته است ،زيرا قوانين مصوبهی مجلس به غير از تقسيم زمينهای اراضى
اوقاف برای زنان و اقليتهای مذهبى نيز حق رأی و حق نامزدی در انتخابات را قائل
شده بودند .از آنجا كه پس از وفات آيتالله بروجردی يک خﻼء از اتوريتهی دينى

پديد آمده بود ،در نتيجه يک شيخ نه چندان گمنام به نام روحالله خمينى پا به عرصه-
ی سياست گذاشت .وی يكى از دستياران آيتالله بروجردی بود كه در خفا با سازمان

تروريستى "فداييان اسﻼم" همكاری داشت و برای ترور روشنفكران و رجال سياسى
فتوای قتل صادر مىكرد .از جمله بايد از ترور احمد كسروی ياد كرد كه با اتهام ارتداد

همراه با منشى خود توسط برادران امانى در ساختمان قوهی قضائيه تهران به قتل
رسيد .از آنجا كه خمينى خﻼء اتوريتهی دينى را در نظر داشت و فرصت را برای
مصادرهی جايگاه آيتالله بروجردی كامﻼً مناسب مىديد ،در نتيجه يک تلگرام
اعتراضى به شرح زير برای محمد رضا شاه فرستاد كه خود را به عنوان سخنگوی

روحانيت شيعه به دربار معرفى كند:

Vgl. ebd., S. ٨٠ff., und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٦تاريخ ديندارى و فلسفهى دولتمدارى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد سوم،
برلين

ی ظاهريه وجود نداشت ،در نتيجه دولت صفوی سفيران خود را به بحرين ،اردون،
متقاعد سازند .بنابراين سفيران دولت صفوی به روحانيان وعده دادند كه به عنوان

قشری از طبقهی حاكم در ايران مستقر و ملقب به آقاخوانده مىشوند .لقب "آقاخوانده"

به معنى مالک و مخفف آن در زبان روزمرهی ايرانيان آخوند است .به اين ترتيب،
حكومت صفوی زمينهای زراعى را به صورت اوقاف در اختيار علمای شيعه قرار داد

كه امرار معاش آنها را تضمين سازد .آنها همزمان در بازار مسكون شدند و از طريق

روابط خويشاوندی با بازاريان به خمس و زكات بازار نيز دست يافتند .افزون بر اينها،

برای آنها اين امكانات نيز پديد آمد كه انجمنها و نهادهای مستقلى را از دولت

مركزى تشكيل دهند .برای نمونه تريبون نماز جمعه ،تعزيه خوانى و روضه خوانى
تبديل به نهادهاى تبليغاتى آنها شدند ،در حالى كه مكتبها ،كﻼسهاى قرآن و

حوزههاى علميه شكل نهادهاى آموزشى و تربيتى علماى شيعه را به خود گرفتند .آنها

همزمان نهادهايى را اداره مىكردند كه وظايف قواى سه گانه را به عهده داشتند .برای

نمونه دادگاههاى شرع قوهى قضائيهی آنها را تشكيل مىدادند ،ادعاى مجتهدين براى
تفسير "احكام الهى" يا استنتاج طريقت از شريعت به آنها وظيفهى قوهى مقننه را

واگذار مىكرد و قوهى مجريهى علماى شيعه همان لوتىها و ميدانىها بودند كه شبيه
قواى دولتهاى مستبد در مراسم عزاداری روزهاى عاشورا و تاسوعا براى ابراز قدرت

و جهت ارعاب اقليتهاى دينى و دگرانديشان به سينهزنى ،زنجيرزنى و قمهزنى در
خيابانها مىپرداختند .ما اينجا با يک ساختار مستقل مواجه مىشويم كه از آن مىتوان

به صورت "دولت در دولت" سخن راند ،زيرا در روند زمان اين تشكيﻼت دينى به غير
از زيربنا و ساختار مستقل خود به يک توجيه دينى و ايدئولوژيک نيز دست يافت كه از

طريق آخرين امام جمعهی پايتخت دولت صفوی ،يعنى سيد محمد باقر مجلسى ساخته
و پرداخته شد .به اين صورت كه وی "مكتب اصولى" را بنيان و با استناد به آن ميان

فكر و ذكر تفاوت گذاشت .در حالى كه وی تفكر را محدود به حقيقت شريعت اسﻼم

١

كرد ،وظيفهى مجتهد را فكر و وظيفهى مقلد را ذكر خواند .پيداست كه سلب قدرت

تفكر از مردم ايران با انگيزهی تدارک يک ابزار مناسب حكومتى جهت تحميق و تحقير

١٧٤

١٧٣

منجر به انفعال اقشار سنتى و دينى كشور مىشد و از طرف ديگر ،انبوه فرودستان

«بسم الله الرحمان الرحيم ،حضور مبارک اعليحضرت همايونى ،پس از اهداء تحيت و

اين معنى كه با وجود تضادهای عريان طبقاتى ،وقايع اجتماعى در راستاى منافع خود

اسﻼم را در رأیدهنگان و منتخبين شرط نكرده و به زنها حق رأی داده است و اين

جامعه را قانع مىكرد كه اوضاع ابژكتيو طبقاتى به صورت "ابژكتيو" اشتباه هستند .به

آنها سپرى مىشود .به اين ترتيب ،دولت شاهنشاهى به تبليغ عليه "ارتجاع سياه و

سرخ" روی آورد كه در جوار روحانيت شيعه فعاﻻن جنبش كمونيستى و انقﻼبى را نيز
بى اعتبار سازد و بكوبد .دولت همزمان سازمان اوقاف را جهت كنترل روحانيت شيعه
تأسيس و با تشكيل سپاه دين اقدام به ترويج يک "اسﻼم ليبرال و مدرن" كرد .از قرار
معلوم تفسير نوين از اسﻼم بايد در حسينيهی ارشاد متكامل مىشد و تنها به اين دليل

بود كه با تأييد ساواک "متفكران اسﻼمى" مانند :آيتالله مطهری ،مهدی بازرگان و
على شريعتى آنجا سخنرانى مىكردند.

دعا ،به طوری كه در روزنامهها منتشر است ،دولت در انجمنهای ايالتى و وﻻيتى،

امر موجب نگرانى علماء اعﻼم و ساير طبقات مسلمين است .بر خاطر همايونى مشكوف

است كه صﻼح مملكت در حفظ احكام دين مبين اسﻼم و آرامش قلوب است.
مستدعى است امر فرمائيد مطالبى را كه مخالف ديانت مقدسه و مذهب رسمى

مملكت است از برنامههای دولتى و حزبى حذف نمايند تا موجب دعاگوئى ملت
مسلمان شود ١٧ .مهر  ،١٣٤١الداعى روحالله الموسوی».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه ايران در آستانهی ادغام در
نظام سرمايهداری جهانى بود ،يک قشری از روحانيت ديگر حاظر نمىشد كه به عنوان

از آنجا كه بنيادهای دين اسﻼم اصوﻻً در تضاد با مدنيت ،مدرنيته و ليبراليسم است،

ايدئولوگ دولتى نقش شاه را برای ملت به عنوان ظلالله فىالعرض توجيه كند .اينجا

بود و يا اينكه مشخصاً عكس آنرا نتيجه داد .از جمله بايد از آثار على شريعتى ياد

برای اقليتهای مذهبى و زنان نه تنها هويت اسﻼمى ايران را خدشهدار مىكرد ،بلكه از

در نتيجه محصول فعاليت "متفكران اسﻼمى" يا برای نظام شاهنشاهى به كلى بى فايده

كرد كه از سخنرانىهای وی در حسينهی ارشاد به وجود آمدند .وی از يک خانوادهی
بسيار متعصب مذهبى از شهر مشهد بود .پدر وی در رأس يک انجمن اسﻼمى قرار

داشت كه تجار و كسبهی بهائى را در بازار شناسايى مىكرد و منجر به ورشكستگى و
طرد آنها از آنجا مىشد .على شريعتى پس از پايان دوران دبيرستان برای ادامهی
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

تحصيﻼت چندانى پيرامون فلسفه و دين نداشت ،اما با تأييد ساواک به همكاری با
حسينهی ارشاد فراخوانده شد كه يک تفسير "ليبرال و مدرن" از اسﻼم را به جامعه

ارائه دهد.

ساختار "دولت در دولت" روحانيت در معرض خطر قرار گرفته بود ،زيرا حق رأی

نفوذ تشيع دوازده امامى نيز به عنوان دين دولتى در كشور مىكاست .البته به غير از

اصﻼحات ارضى كه استقﻼل روحانيت از دولت مركزی را نيست و نابود مىكرد ،نزاع
خمينى با شاه نيز بر سر رابطهی ايران با اسرائيل و مصونيت حقوقى آمريكايىها )قانون

كاپيتوﻻسيون( در ايران دوباره باﻻ گرفت و در پى رفراندمى كه دولت برای تأييد

"انقﻼب سفيد" تدارک ديده بود ،فاجعهی  ١٥خرداد به وقوع پيوست و خمينى از
كشور تبعيد شد.

١

به بيان ديگر ،نظام سلطنتى با يک بحران ايدئولوژيک مواجه بود .با وجودی كه محمد

رضا شاه خود را وارث تاريخ  ٢٥٠٠سالهی شاهنشاهى كشور مىشمرد ،اما جامعهی

طبقاتى ايران نياز به يک تفسير "مدرن" از اسﻼم داشت كه اقشار سنتى و دينى را در

يكى از ابتكارات تئوريک شريعتى تمايز ميان "شيعهى صفوى" و "شيعهى علوى" بود.

برابر حاكميت به انفعال بكشد .اينجا بايد از طريق تفسير منابع دينى يک آگاهى جديد

را متوهم به وجود يک ناجى و دچار جهانگريزى منفعل مىكرد .وی در برابر از

فعال مىشد و افكار عمومى را تحت تأثير خود قرار مىداد .يعنى بايد از يک طرف،

وی "شيعهی صفوی" را مسبب ترويج فرهنگ قسمت و انتظار مىشمرد كه مسلمانان
"شيعهی علوی" به عنوان دين راستين سخن مىراند كه مسبب ترويج ايمان و تمايل به

از "اوضاع وارونه" به وجود مىآمد .اين آگاهى بايد به صورت يک ايدئولوژى جديد

Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٢١٩ff.

١

١٧٦

١٧٥

براى بودن ديگرى ،براى بودن ديگران و براى ايدهآلى كه به آن عشق مىورزم ،ولو

ايثار و شهادت مىشود و جهانگريزى را در شكل فعال آن پديد مىآورد .ابتكار

خودم نباشم ،دعوت مىكند .و من به آن عمل مىكنم و به اين ندا پاسخ مىدهم».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک درجهی غير قابل تصور
از كﻼشى يكى از "متفكران اسﻼمى" آشنا مىشويم .برای نمونه اگر ما به صورت اجمالى

روند تكامل صنعتى و شكوفايى دانش ،جامعهشناسى و فلسفه را در تاريخ كشورهای
مدرن اروپای در نظر بگيريم ،متوجه مىشويم كه پس از جنگهای طوﻻنى كاتوليکها

با پروتستانها بود كه قوای سركوب هر دوی آنها چنان ضعيف شد كه روشنگری
قوام يافت و پديدهی رنسانس به صورت شكوفايى ادبيات ،هنر ،فلسفه و دانش ظهور

كرد .از اين پس ،دانش و فلسفه همواره مانعى در برابر اهداف كليسا ساختند كه به يک

تئوريک بعدی وی كشف "جبر كلى تاريخى" در تاريخ تشيع دوازده امامى بود .به اين

ترتيب ،وی مدعى شد كه "امت اسﻼمى" تحت تأثير ايدهی الهى قرار دارد و به صورت

ناگزير به سوى "جامعهى بى طبقهى توحيدى" در حركت است .ليكن شريعتى شرط

تشديد اين روند را وابسته به مجاهدت مسلمانان ،يعنى همان جنبههاى "شيعهى علوى"
مانند :ايثار و شهادت كرد .در حالى كه قرآن اصوﻻً فاقد يک مفهوم از انسان است،

شريعتى اينجا نيز ابتكار به خرج داد و ميان بشر و انسان تميز داد .بنا بر تفسير وی از

اسﻼم بشر فقط زمانى به انسان تكامل مىيابد كه به شرح زير از چهار زندان طبيعت،

تاريخ ،جامعه و خويشتن رها گردد:

وحدت نظری برسد و افكار عمومى را به سلطهی خود در آورد .به بيان ديگر ،دانش و

«زندان اول ،زندان طبيعت ،انسان خود آگاهى و اراده و آفرينندگى خويش را بوسيلهی

كاردينال را برای هميشه در كليسا حبس كردند .حال اگر ما به تاريخ خودمان رجوع

فلسفهی تاريخ و استخدام جبر تاريخ ،يعنى علم تاريخ ،رهائى خويش را به دست

فلسفه دست دين و روحانيت مسيحى را از زندگى انسانها كوتاه و كشيش ،اُِسخوف و
كنيم ،متوجه مىشويم كه ايرانيان اصوﻻً نه با فلسفه ،نه با دانش جامعهشناسى و نه با

تفكر انتقادی سر و كار داشتهاند .آنچيزی كه ايرانيان به صورت تاريخ تفكر كشور

شناخت طبيعت يعنى علم به دست مىآورد .از زندان دوم ،هيستوريسم ،هم با شناخت

مىآورد .و زندان سوم ،سوسيولوژيسم ،از زندان نظام اجتماعى نيز افراد ،با علم ،رهائى

خويش را بدست مىآورند و سازندهی نظام اجتماعيشان مىشوند .زندان چهارم،

خود مىشناسند ،آثار متكﻼمان دينى است كه از بيخ و بن آكنده به اسﻼم و دچار

بدترين زندان است و انسان در برابرش عاجزترين زندانى است .و آن زندان

فنآوری و علوم انسانى در تاريخ متأخر بشری بازی نكردهاند .از دوران تشكيل

بدين معنى كه ،يک نيروى مقتدر ،باﻻتر از عقل محاسبهگر و مصلحتپرست بايد كه

جهانگريزی هستند .به همين منوال ،ايرانيان تا كنون هيچ نقشى را در جهت تكامل

"خويشتن" است (...) .رهايى از اين زندان )فقط از طريق عشق امكان دارد( ) (...عشق

دارالفونون گرفته تا هماكنون تمامى دانش ما ايرانيان يا وارداتى بوده و يا محصول كپى-

در ذات من ،من انسان ،در عمق فطرت من ،من را منفجر كند و از درون ،عليه

بهبود زندگى اين جهانى خود سود مىبريم" ،زندان" مىنامد و انسان مدرن را دوباره به

شود .چون زندان چهارم ،جزء درون من است ،از درون بايد منفجر بشوم ،مشتعل

های ناجور است .با تمامى اين وجود ،شريعتى اين علوم وارداتى را كه ما از آن برای
راه دين و آن هم در شكل جهانگريز و فعال آن به سمت شهادت مىكشاند.

پيداست كه يک چنين انديشهی اخروی و فوق ارتجاعى فقط زمانى تبديل به قدرت

ذهنى يک جنبش اجتماعى مىشود كه زمينهی مادی مناسبى برای آن پديد آمده
باشد .ما اين اوضاع را به خوبى در دوران پيش از قيام بهمن مشاهده مىكنيم .به اين
 ١شريعتى ،على ) :(١٣٣٦انسان و اسﻼم  -ايدئولوژى و تمدن) ،محل انتشار ندارد( ،شماره ثبت ،١٤،٧،٣٦ - ٩٥٦
صفحهى  ٥٧ادامه

خويشتنم ،مرا بشوراند ،واﻻً با قوانين طبيعى نميشود ،از درون بايد عليه من عصيان

بشوم ،چگونه؟ چرا به صورت آتش؟ چرا با عقل منطقى كشفكنندهی قوانين طبيعى
نمىشود از چهارمين زندان در آمد؟ چرا؟ به خاطر اينكه يک مساله غير منطقى است.

) (...عشق عبارت است از يک نيروئى كه مرا علىرغم منافع و مصالحى كه زندگيم ،بر

آن بنا شده ،به فدا كردن همهی منافع ،همهی مصالح و حتى زندگيم و "بودن" خودم،

١٧٨

١٧٧

از "ابتكارت علمى" وی اين بود كه با استفاده از قانون ترموديناميک درجهی حرارت

صورت كه ورشكستگى برنامهی اصﻼحات ارضى دولت باعث شد كه بسياری از

زير آغاز مىشود:

رانده شوند .از آنجا كه بخشهای صنعتى و خدماتى در كشور قادر نبودند كه برای

آتش جهنم را معين كرد .از جمله بايد از كتاب "چهار مقاله" بازرگان ياد كه به شرح
«) (...صبح كه از خواب بر مىخيزيم باز بدرگاه خدا سجده مىكنيم و نام او را با ذكر
عظمت و رحمت بر زبان مىآوريم  ...چرا چنين مىكنيم؟ چون قرآن دستور داده

است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روش تفكر بازرگان مصداق تبعيت تام از
قرآن به عنوان كﻼم الله است ٢.ما اينجا با همان مشكل فلسفى مواجه مىشويم كه

ليبراليسم با تجزيهی ماورای طبيعت از طبيعت و دوران كپرنيكى حل و فصل كرده

است .به اين ترتيب ،انسان تبديل به خورشيد خود مىگردد و علت و معلول جهان

واقعى محسوب مىشود .از منظر ليبراليسم خداوند متوقفالفعل شده و انسان را به حال

خود گذاشته است كه با اتخاذ خرد و اراده برنامهی زيست دنيوی خود را بريزد و به

انجام برساند .در برابر اسﻼم اصوﻻً از "وحدت وجود" عزيمت مىكند و تجزيهی
ماورای طبيعت )روح( از طبيعت )جسم( را برابر با شرک و مستحق مرگ مىشمارد.

٣

بنابراين اتفاقى نيست كه بازرگان جهت توجيه زندگى اخروی به شرح زير از قانون
ترموديناميک استفاده مىكند:

«اينها )يعنى مسلمانهای واقعى( نه تنها خود را مالک چيزی نميشناسند و دارای TS

صفر هستند بلكه چون خود را ملک ديگری )ملک خدا( ميدانند دارائى آنها منفى است

و جملۀ  TSنزدشان منفى بوده بر Uافزوده ميشود و سبب فزونى Wمىگردد! چنين
افرادی در اثر كسب مال و مقام و حفظ جان پير كه نمىشوند هيچ بلكه چون Wی

آنها خالى از جملۀ منفى بوده هيچگاه به صفر نگرائيده هميشه مثبت است و هميشه
 ١بازرگان ،مهدی )تاريخ انتشار ندارد( :چهار مقاله ،شركت سهامى انتشار ،شمارهی  ،٥٢تهران ،صفحهی ٥
 ٢البته بازرگان با استفاده از اين مغز معيوب دينى اقدام به سنجش "علمى بودن ماركسيسم" نيز مىكند كه البته
فعﻼً موضوع نقد اين نوشته نيست .مقايسه ،بازرگان ،مهدی )تاريخ انتشار ندارد( :علمى بودن ماركسيسم ،چاپ
چهارم ،تهران
 ٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٧فلسفهى حقوق طبيعى و اسﻼم ـ نقدى بر گفتمان دينى پيرامون خردگرايى و
حقوق بشر ،در آرمان و انديشه ،جلد چهارم ،برلين

كشاورزان از زمين زراعى آزاد و به صورت كارگران مزدی به سوی شهرهای بزرگ
روستاييان كار و منبع درآمد ايجاد كنند ،در نتيجه آنها در اطراف شهرهای بزرگ و
در حلبىآبادها مسكون شدند و در فقر و سيهروزی به كارهای روزمزدی پرداختند.

شرط بعدی ترويج افكار فوق ارتجاعى شريعتى اين بود كه در يک بستر مشترک

تاريخى و فرهنگى متكامل و بﻼمنازعه تبديل به افكار عمومى و انرژی در پراكسيس

سياسى شد .ما با اين واقعهی دلخراش در دوران قيام بهمن مواجه شديم ،زيرا اصوﻻً

يک نظريهی فلسفى ،مدرن و سكوﻻر وجود نداشت كه افكار مخرب ،مرتجع و متعرض
وی را نقد و بى اعتبار سازد به بيان ديگر ،قدرت ذهنى بستگى به توازن قوا دارد و
قدرت يكى نشانهی ضعف ديگری و بر عكس است .بنابراين اينجا ضروری است كه

ما به نيروهای "ليبرال" و "ماركسيست" كه معموﻻً حاوی تاريخ رفرماسيون ،روشنگری

و سكوﻻريسم هستند و مدرنيته را نمايندگى مىكنند ،نيز بپردازيم.

از آنجا كه در اسﻼم اصوﻻً رفرماسيون پديد نيامده و هرگونه جنبش دينى در ايران و

از جمله جنبش بابيه با شكست مواجه شده است ،در نتيجه ما ايرانيان به دليل تاريخ
فرهنگى مختص به خودمان اصوﻻً با ايدئولوژی ليبراليسم مواجه نبودهايم .البته برخى از

روشنفكران دوران مشروطه اقدام به ترويج ايدههای ليبرال در كشور كردند كه البته
تﻼش آنها با تثبيت قانونى شيعهی دوازده امامى به عنوان دين رسمى كشور و استقرار
حكومت مستبد رضا شاه در نهايت به شكست كشيده شد .بنابراين آن افكاری كه در

ايران مشهور به ليبرال بودند ،تنها يک كاريكاتور مسخره از ايدئولوژی ليبراليسم را ارائه
مىكردند .برای نمونه بايد از يكى ديگر از سخنرانان حسينيهی ارشاد ،يعنى مهدی

بازرگان ياد كرد كه نزد جريانهای افراطى اسﻼمى "ليبرال" محسوب مىشد .وی در

دوران رضا شاه با شهريهی دولتى جهت ادامهی تحصيل به فرانسه رفت كه پس از
پايان تحصيﻼت خود علوم پايهای مانند :فيزيک و رياضى را به ايران انتقال دهد .وی

در دوران ملى شدن صنعت نفت در جبههی ملى فعال بود و سازمان "نهضت آزادی"

را تأسيس كرد .وی قبل از ايام قيام بهمن در دانشگاه فنى تهران تدريس مىكرد و يكى

١٨٠

١٧٩

است كه انگاری در فقدان سوژه واقعيت را پديد مىآورد .به اين معنى كه انگاری

زندهاند .حتى با جان دادن در راه حق .قرآن حق دارد بگويد (...) :و مبادا تصور كنيد

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

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

اشكال پستتر و ضعيفتر همواره منهدم مىشوند و طبق قانون بقا همواره اشكال
متكاملتری پديد مىآيند.

كسانى كه در راه خدا كشته شدند مردهاند بلكه زندهاند و نزد پروردگارشان روزی
ميگيرند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با وقايع كوميک و تراژيک در
تاريخ معاصر ايران روبرو هستيم .به خصوص به اين دليل كه "ماركسيسم ايرانى" نيز

از آنجا كه ما در طبيعت ناب با حضور انسان ،يعنى با حضور يک سوژهی درونذاتى

دست كمى از "ليبراليسم ايرانى" ندارد .هر دوی آنها كاريكاتورهای مسخره هستند كه

و ابژكتيو به جامعهی انسانى ،به معنى سلب آگاهى ،اراده ،استقﻼل و آزادی انسانها

شدهاند .به بيان ديگر ،ايرانيان اصوﻻً نه با تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس ،بلكه با يک

انگلس با "ماترياليسم" متافيزيكى مواجه هستيم و تنها از اين بابت است كه به ادعای

آمده و شكل بومى و اسﻼمى به خود گرفته است ،آشنا شدهاند.

سر و كار نداريم ،در نتيجه پيداست كه انتقال يک چنين قانون به اصطﻼح جهانشمول
است كه البته در تداوم اشكال اديان ابراهيمى قرار مىگيرد .بنابراين ما در آثار متأخر

وی ،سوژه تنها آن نقشى را مىتواند ايفا كند كه "قدرت ماده" به وی ديكته كرده است.

يعنى ما اينجا از يک طرف ،با "ماترياليسم ديالكتيكى" به صورت يک قانون به
اصطﻼح جهانشمول و ابژكتيو و از طرف ديگر ،با "ماترياليسم تاريخى" مواجه هستيم

كه انگاری تحت تأثير "ماترياليسم ديالكتيكى" قرار دارد و مختص به تاريخ فرماسيون-

های اجتماعى مىشود .از اين منظر ،آغاز و فرجام زيست بشری از پيش مقدر و معين
شده است و هيچ راه حل ديگری برای انسان وجود ندارد .فرماسيونهای اجتماعى

پشت سر يکديگر كامﻼً منطقى و به صورت جوامع اشتراكى ،بردهداری ،فئوداليسم،
كاپيتاليسم ،سوسياليسم و كمونيسم قرار گرفتهاند و هر كسى كه خواهان استقرار

سوسياليسم است ،بايد به اجبار از اين داﻻنهای اقتصادی عبور كند .به بيان ديگر،
فعاليت سوژه اينجا تنها به اين موضوع خﻼصه مىشود كه خودش مجری اين حركت

مادی شده و روند آنرا جهت رهايى خويش تسريع كند .بنابراين اتفاقى نيست كه لنين
با استناد به آثار متأخر انگلس "سوسياليسم علمى" را "منطق ابژكتيو دگرديسى
اقتصادی" مىنامد كه البته بايد به آگاهى حزبى تبديل شود و بايد آنرا به صورت
منطقى و تئوريک كارگزاری كرد و به طبقهی كارگر آموزش داد ١.به گمان وی
١

Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem philosophischen Nachlaß, Exzerpte und
Randglossen, Berlin (ost), S. ٩ und

از كشورهای مدرن اروپايى وام گرفته و با تفكر و مفاهيم دينى از نو ساخته و پرداخته
ناقصالخلقه ،يعنى با تودهايسم كه در پيروی از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم پديد
ماركسيسم ـ لنينيسم محصول توليدات ايدئولوژيک در شوروی است كه با استناد به

آثار متأخر انگلس توجيه مىشود ٢.نقطهی عزيمت آن خطای فلسفى انگلس است كه

"حركت ماده" را جايگزين "حركت ايده" هگل مىكند و ديالكتيک را كه نزد هگل و
ماركس به معنى "نفى آگاهانه" است ،به دوران قبل از وجود انسان انتقال مىدهد و در

خيال خود به يک قانون به اصطﻼح جهانشمول و ابژكتيو دست مىيابد كه آنرا

"ماترياليسم ديالكتيكى" مىنامد .ما اينجا با سوژهزدايى از "حركت واقعى" جامعهی
طبقاتى مواجه هستيم .در حالى كه فلسفهی ايدهآليستى هگل از وجود يک سوژهی

درونذاتى خبر مىدهد و بنا بر آن ،اين "ايدهی مطلق" ،يعنى قدرت مفهوم است كه
واقعيت را مىسازد و نقش دميروژ را ايفا مىكند ،نزد انگلس متأخر اين "قدرت ماده"

 ١بازرگان ،مهدی )تاريخ انتشار ندارد( :چهار مقاله ،همانجا ،صفحهی ١٨٩
 ٢اينجا بايد بر نقش نيكﻼى بوخارين به عنوان نظريهپرداز شناختهشدهى شوروى تأكيد كرد .وى دو كتاب به
نامهاى "تئورى ماترياليسم تاريخى" و "الفباى كمونيسم" تدوين كرد كه هدف آنها توليد يک ايدئولوژى براى
توجيه استبداد بوروكراسى و در رأس آن كميتهى مركزى حزب كمونيست شوروى به رهبری استالين بود .مضمون
اين دو كتاب نفى آگاهى و آزادى ارادهى انسان است كه حاكميت مطلق دولت شوروى را موجه مىسازد .براى
نمونه وی در كتاب "تئورى ماترياليسم تاريخى" بر اين موضوع تأكيد مىكند كه «آموزش آزادى اراده
)انتردترمينيسم( در واقعيت يک شكل ظريف از بينش نيمه دينى است ،شكلى كه مطلقاً تشريح نمىكند ،تمامى
واقعيتهاى زندگى را نفى كرده و مانعى براى تكامل علمى مىباشد .تنها موضع صحيح دترمينيسم است ».مقايسه،
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٨ماركسيسم و سنت ـ نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و "سوژهى تاريخى" در تئورى
انتقادى ،در آرمان و انديشه ،جلد ششم ،برلين

١٨٢

١٨١

«ماركسيسم ـ لنينيسم قلَهی تكامل معرفت بشری ،عظيمترين شيوهی تحليل از اين

ديالكتيک "حركت ابژكتيو و اجتنابناپذير از تاريخ انسانى" ١است و تنها اين حزب

معرفت است ،رهگشا و پر توان است ،زيرا حقيقت است».

١

مضمون اين كتاب توجيه روند به اصطﻼح ابژكتيو و اجتنابناپذير تاريخ است كه انسان

كمونيست است كه طبقهی كارگر را متشكل مىسازد و در مسير واقعى تاريخ قرار مى-

دهد.

٢

با شناخت آن مىتواند منجر به تسريع آن شود .اين كتاب به صورت تشريح

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم حاوی

اصول "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر را در مغز خواننده حک كند .از جمله بايد

انگاری زمينهی زندگى تودهها و تغييرات آن با "دقت علم طبيعى" قابل بررسى و

ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم همراه با "پرسشهای كنترل" تدوين شده است كه
از اثر متأخر انگلس با عنوان "ديالكتيک طبيعت" ياد كرد كه بدون ترديد راهنمای

تدوين اين كتاب بوده است .اينجا احسان طبری حتا از همان نمونههايى استفاده مىكند

كه انگلس در اثر متأخر خود آورده است .از آنجا كه اين كتاب هيچ منبعى را در

سوسيال داروينيسم است .به خصوص به اين دليل كه از اين نقطه عزيمت مىكند كه
٣

پيشگويى است .ما اينجا با يک درک مثبتگرا ،تقليلگرا و دترمينيستى از روند تاريخ
مواجه هستيم كه از طريق حزب توده در ايران ترويج مىشد .از جمله بايد از فعاليت

تئوريک يكى از برجستهترين نظريهپردازان حزب توده به نام احسان طبری ياد كرد.

اختيار خواننده نمىگذارد ،در نتيجه به احتمال زياد ترجمهی فارسى همان جزوههای

وی در دوران حكومت رضا شاه به جرم رابطه با دكتر تقى ارانى بازداشت شد و يكى از

رسانده است .ما همين روش را نزد يكى ديگر از نظريهپردازان شاخص حزب توده به

تشكيل داد .يكى از ابتكارات تئوريک وی توجيه ضرورت ايجاد "موازنهی مثبت" در

ايدئولوژيک شوروی است كه وی از طريق آنها تحصيﻼت خود را در مسكو به اتمام
نام امير نيکآئين مىيابيم .وی نيز مانند احسان طبری عضو كميتهی مركزی حزب

توده و نام واقعى وی هوشنگ ناظمى بود .وی تحصيﻼت عالى خود را در فرانسه به
اتمام رساند و در همانجا به عضويت حزب توده در آمد و به عنوان نمايندهی

دانشجويان حزب توده در برخى از كنگرههای جهانى "احزاب برادر" شركت كرد .وی

پس از بازگشت به ايران در سال  ١٣٣٢از طرف حزب توده به كشور رمانى اعزام شد
كه در دانشگاه بخارست ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را بياموزد .اينجا بايد از

مقاﻻت وی در مجلهی "مردم" و نشريهی "دنيا" و همكاری با هيئت تحريريهی "راديو

پيک ايران" نيز ياد كرد ٢.اثر مشهور وی يک كتاب دو جلدی با عنوان "ماترياليسم

ديالكتيكى ـ ماترياليسم تاريخى" است كه ديالكتيک را جهت ترويج ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم به شرح زير توضيح مىدهد:

"اصوﻻً مقوﻻت ديالكتيک و قوانين ديالكتيک با يكديگر پيوسته و مرتبط هستند .در
واقع قوانين روابط ميان مقوﻻت را بيان مىكنند .مثﻼً قانونگذار از تغييرات كمى به
 ١طبری ،احسان ) :(١٣٥٧آموزش فلسفۀ علمى ،انتشارات دريا ،صفحهی ٦
 ٢مقايسه ،شهيدان تودهای ) :(١٣٨١انتشارات حزب توده ايران ،چاپ اول ،صفحهی  ٤٥٤ادامه

 ٥٣نفر زندانيان سياسى بود كه پس از سرنگونى رضا شاه حزب توده را در ايران

ايران بود كه به غير از قرارداد نفت شمال با شوروی و حفظ حقوق ويژهی انگلستان در

ايران ،برای آمريكا نيز انحصارات نفتى در جنوب كشور را در نظر مىگرفت .وی پس
از ماجرای ترور محمد رضا شاه در سال  ١٣٢٧به شوروی گريخت و پس از پايان
تحصيﻼت عالى در آكادمى مسكو به شهر ﻻيپتزيک در آلمان شرقى مهاجرت كرد.
٤

ابتكار بعدی تئوريک وی هماهنگى اسﻼم با ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم است كه
آنرا به شرح زير در كتاب "آموزش فلسفۀ علمى" توجيه مىكند:

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
 ٤مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم
ـ لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين

١٨٤

١٨٣

مىكند كه جهان واقعى محصول فعاليت آگاه انسانها است و با دگرگونى آگاهى و

تحوﻻت كيفى ،ارتباط و مناسبات بين دو مقولۀ كميت و كيفيت را بيان مىدارد ،در

خودآگاهى پرولتاريا تشكيل يک نظم نوين ممكن است ،ايدئولوژی ماركسيسم ـ
لنينيسم از حركت واقعى جامعهی طبقاتى سوژهزدايى مىكند و پيداست كه اينجا از

پراكسيس نبرد طبقاتى مستقل شده و به دام همكاری با بورژوازی ملى جهت رشد

نيروهای مولد و ضرورت تكامل زيربنا در نظام سرمايهداری )خصوص يا دولتى( مى-
افتد.

قانون نفى نفى ،مقولههای نو و كهنه و ارتباط آنها ،پيوست و گسست ،ادامه و جهش،

تكرار و دگرگونى و پيوندهای ميان آنها بيان و بررسى مىشود».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با همان تعريف انگلس متأخر

در كتاب "ديالكتيک طبيعت" مواجه مىشويم كه با استناد به "ماترياليسم" متافيزيكى

خود سه قانون ديالكتيک را به صورت كميت و كيفيت ،تداخل تضادها و نفى نفى

ما اينجا با يک طرح كذب و غير ماركسى از رهايى انسان ،تشكيل قلمرو آزادی و

تشريح و "ديالكتيک ابژكتيو" را از "ديالكتيک سوبژكتيو" متمايز مىكند .اينجا حركت

ناجور و متزلزل و در پراكسيس سياسى نيز قاطعانه با شكست مواجه شده است .از آن-

آئين در پيروی از انگلس متأخر و لنين و در تناقض با تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس

استقرار سوسياليسم مواجه هستيم .اين طرح كذب است ،زيرا تئوری آن متافيزيكى،
جا كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با مفهوم "كليت ديالكتيكى" به كلى بيگانه است

و ماترياليسم را دشمنانه در برابر ايدهآليسم مستقر مىسازد ،در نتيجه تمامى عوامل
سوبژكتيو ،يعنى دين ،فلسفه و ايدئولوژی را ظاهری و بىاهميت جلوه مىدهد و از اين
منظر پيداست ،آن چيزی كه ظاهری و بى اهميت است ،ارزش نقد و شناخت انتقادی

هم ندارد .به اين ترتيب ،نقد صرف ماترياليستى تبديل به يک روش به اصطﻼح
مناسب شناختشناسى مىشود ،در حالى كه سطح رشد نيروهای مولد ظاهراً مصداق

تجربى آنرا ارائه مىدهد .به اين صورت كه انگاری با تكامل زيربنا و توسعهی

اقتصادی سرانجام نيروهای مولد با مناسبات توليد در تضاد قرار مىگيرند و بنا بر
حركت به اصطﻼح اجتنابناپذير و ابژكتيو "ماترياليسم ديالكتيكى" ،مالكيت خصوصى

به شكل باﻻتری ،يعنى به مالكيت سوسياليستى صعود مىكند .سرانجام اين روند به
اصطﻼح اجتنابناپذير و ابژكتيو تاريخ ،تشكيل ديكتاتوری پرولتاريا است .از اين منظر،

ديگر استقرار سوسياليسم يک امكان و نتيجهی خودآگاهى پرولتاريا و ارادهی طبقهی

كارگر ،يعنى سوژهی خودآگاه نيست ،زيرا كه انگاری اين تاريخ است كه به صورت

سوژهی آگاه در آمده به صورت مقدر و خود به خودی مسير منطقى خود را به سوی

سوسياليسم پشت سر مىگذارد .ما اينجا با مضمون انتقاد ماركس به جابجايى سوژه با

ابژه )محمول( در فلسفهی ايدهآليستى هگل مواجه مىشويم كه بدون ترديد گريبان
"ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر را نيز مىگيرد.

٢

به اصطﻼح ديالكتيكى فاقد سوژه و عمل نفى ،فاقد آگاهى است .به اين ترتيب ،نيک-
مدعى مىشود كه "مقولههای ديالكتيک خصلت عينى دارند".

٣

ماركس در تز اول فويرباخ خود ماترياليستها و همچنين فويرباخ را محكوم مىكند كه
ماترياليسم را به صورت مجرد در برابر ايدهآليسم متكامل مىكنند و تحت تأثير شكل

ابژه از پراكسيس مستقل مىگردند .ما اينجا با ماترياليسم بورژوايى مواجه هستيم و
حزب توده نيز در پيروی از آثار متأخر انگلس و تحت تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ

لنينيسم مشخصاً آنرا نمايندگى مىكند .محصول اين درک مثبتگرا ،تقليلگرا و
دترمينيستى از روند به اصطﻼح اجتنابناپذير و ابژكتيو تاريخ معطوف شدن به
"حركت ماده" ،يعنى سياست توسعهی اقتصادی و ضرورت تكامل زيربنا است ٤.در
حالى كه ماركس با استفاده از مفاهيم "محسوس و موضوعيتيافته" ٥بر اين نكته تأكيد
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سوسياليستى" و "جامعهی بى طبقهی كمونيستى" مىراند .تنها تفاوت اينجا است كه

بنابراين ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم اصوﻻً نيازی به روشنگری ،نقد دين و شركت

حالى كه حزب توده همين عملكرد را به حركت به اصطﻼح ديالكتيكى ماده نسبت

سوسياليسم پديد مىآورد ،در پيروی از سوسيال داروينيسم محدود به تشكيل استبداد

شريعتى از وجود يک روح )الله( سخن مىراند كه اين حركت را هدايت مىكند ،در

مىدهد .در هر دو حالت ما با جبر تاريخى و يک قدرت فوق انسانى مواجه هستيم كه

سرنوشت انسانها را ناگزير رقم مىزنند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا نطفهی يک فاجعه در علم
جامعهشناسى را كشف مىكنيم .در حالى كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
ماركس در امتداد رفرماسيون ،روشنگری ،سكوﻻريسم و تفكر فلسفى ـ انتقادی متكامل

شده است ،از بستر تاريخى و فرهنگى مدرن خود مجزا مىشود ،بعداً تحت تأثير

"ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر قرار مىگيرد و به عنوان ايدئولوژی ماركسيسم ـ

لنينيسم به يک ديدگاه تقليلگرايانه و دترمينيستى از روند تاريخ وارونه مىگردد ،سپس
با چند فرمول سياسى مجهز مىشود و سرانجام به صورت تودهايسم با تفسير على
شريعتى از اسﻼم به توافق نظر كامل مىرسد .بنابراين اتفاقى نيست ،زمانى كه برخى از
اعضای سازمان مجاهدين خلق پس از مطالعهی چند تا از انتشارات حزب توده ،البته

بدون اينكه با افكار اسﻼمى خود تصفيه حساب كرده باشند ،ماركسيست ـ لنينيست
شدند و سپس سازمان پيكار را تشكيل دادند .به بيان ديگر ،ايدئولوژی ماركسيسم ـ

لنينيسم فقط مختص به حزب توده نمىشود و اشكال خط دو و خط سه را نيز در بر
مىگيرد .ما اينجا با اشكال متفاوت تودهايسم مواجه هستيم كه سرچشمهی تفاوت

در يک نبرد ايدئولوژيک با طبقهی حاكم را نمىبيند و آن چشماندازی كه از

حزبى و يک نظم بوروكراتيک مىشود كه مصداق تجربى آن شوروی است .به اين
ترتيب ،ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با سه فرمول كلى سياسى مجهز مىگردد كه
فلسفهی سياسى حزب توده را در ايران مىسازد .اين سه فرمول ميان سالهای ١٩٢١

تا  ١٩٢٢ميﻼدی در كنگرههای دوم تا چهارم كمينترن مدون شدهاند .يعنى همان

دورانى كه شوروی تحت تعرض نظامى دولتهای امپرياليستى انگلستان و فرانسه قرار
داشت .اول ،مبارزهى ضد امپرياليستى و همكارى با كشور شوروى به عنوان سركردهی
"اردوگاه سوسياليستى" در يک جهان دو قطبى است .دوم ،ائتﻼف سياسى و تشكيل
جبهه با بورژوازى ملى در برابر بورژوازى كمپرادور است .به اين معنى كه بورژوازی

ملى در برابر مالكين و سرمايهداران بزرگ و وابسته به امپرياليسم ،انقﻼبى محسوب

مىشود كه هم استقﻼل ملى را تضمين مىكند و هم در برابر امپرياليسم و جهت تحقق

سياست توسعهی اقتصادی به ناچار به سوی "اردوگاه سوسياليستى" متمايل مىشود.

سوم ،تشكيل جمهورى دموكراتيک خلق و تحقق راه رشد غير سرمايهدارى در
كشورهاى مستعمره و نيمه مستعمره است ١.اينجا راه رشد غير سرمايهداری به معنى
قطع رابطه با بازار جهانى سرمايهداری و همكاری اقتصادی با كشورهای "اردوگاه

سوسياليستى" است.

سياسى آنها اختﻼف نظر بر سر كنگرهی  ٢٠حزب كمونيست شوروی است .اين

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا تفاوت چندانى ميان نظريات دينى

شوروی ،نيكيتا خروشچف ظاهراً اقدام به استالينزدايى از ساختار حزبى و ايدئولوژی

كلى تاريخى" و حركت ناگزير "امت اسﻼمى" به سوى "جامعهى بى طبقهى توحيدى"

برادر" به سياستهای حزب كمونيست شوروی پايبند ماند ،در حالى كه خط دو

حركت اجتنابناپذير و ابژكتيو تاريخ ،نظام سرمايهداری را به سوی "اردوگاه

كنگره پس از وفات استالين تشكيل شد و به سركردگى دبير كل حزب كمونيست

دولتى كرد .پيداست كه حزب توده به عنوان ستون پنجم شوروی در ايران و "حزب

)سازمان چريکهای فداييان خلق ايران( شوروی را متهم به اپورتونيسم و رويزيونيسم

مىكرد و خط سه )سازمان پيكار ،مائوئيستها( شوروی را سوسيال امپرياليسم مى-

خواند.

على شريعتى با ايدئولوژی حزب توده مشاهده نمىشود .در حالى كه شريعتى از "جبر

سخن مىراند ،حزب توده با استناد به ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مدعى است كه
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پس از سرنگونى شاه چندی نگذشت كه اين آگاهى گفتمانى به دليل تجربيات سياسى

بنابراين "ماركسيستهای ايرانى" از منظر ايدئولوژيک ساخته و پرداختهی حزب توده

تعدادی از سران ارتش و دولت ،برخى از ساواكىها ،دگرباشان و تنفروشان را در بر

حاكم خﻼصه مىشود ،فعاليت سياسى آنها نسبت به پراكسيس نبرد طبقاتى به كلى بى

ايرانيان با خو و روش روحانيت شيعه رنگ باخت .پس از قتل "مفسدان فىالعرض" كه
مىگرفت ،بعداً زنان مدرن جامعه بودند كه تحت شعار "يا روسری يا تو سری" قربانى

هستند .در حالى كه ابتكار سياسى آنها به هواداری از جناح ضد امپرياليست طبقهی
اعتنا است .به اين معنى كه آگاهى تئورک آنها اصوﻻً به تشكيﻼت حزب لنينيستى

خشونت اسﻼميان شدند .از اين پس ،نوبت به بهائيان ،ملتهای كرد و عرب ،منتقدان

معطوف است و به پرولتاريا به عنوان سوژهی خودآگاه توجه ندارد .از آنجا كه

خصوص در پى كودتا بر عليه دولت انتصابى بنى صدر بود كه سركوب و قتل عام

بورژوازی ملى را همپيمان خود در مبارزات ضد امپرياليستى مىشمارند ،در نتيجه

نظام و اپوزيسيون چپ رسيد و بعد از انقﻼب فرهنگى ،آغاز جنگ با عراق و به
اپوزيسيون به اوج خود رسيد .هر كسى كه در اين دوران منتظر يک بررسى انتقادی از

"ماركسيستهای ايرانى" ضرورتى در نبرد ايدئولوژيک با طبقهی حاكم نمىبينند و
فعاليت سياسى آنها نسبت به حركت واقعى جامعهی طبقاتى و سيهروزی پرولتاريا يک

تاريخ وحوش اسﻼمى بود ،به كلى مأيوس شد .در حالى كه تمامى سازمانهای

شكل ازخودبيگانه به خود مىگيرد .اينجا رشد نيروهای مولد تبديل به ابزار سياسى

از وقوع اين فجايع اجتماعى در سياست خود تجديد نظر كردند .اولين جريان كه در

تحميق دينى ،سركوب سياسى و بردگى كار مزدی از دستور فعاليت سياسى خارج مى-

ماركسيست ـ لنينيست در اوايل آيتالله خمينى را ضد امپرياليست مىخواندند ،پس

برابر جمهوری اسﻼمى قرار گرفت ،سازمان پيكار بود .از جمله بايد از بزرگترين
سازمان كمونيستى خاورميانه ،يعنى "سازمان چريکهای فداييان خلق ايران" ياد كرد

كه در جناح اكثريت و اقليت منشعب شد .هر كسى كه در اين دوران منتظر يک

بررسى انتقادی از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بود ،وی نيز به كلى مأيوس شد .در
حالى كه بخش اكثريت سازمان مانند حزب توده به پيروی از "خط امام خمينى" روی

آورد و جناح مكتبى روحانيت را ضد امپرياليست مىخواند ،بخش اقليت اين سازمان،
آيتالله خمينى و "جنبش اسﻼمى" را ساخته و پرداختهی امپرياليسم مىشمرد .اين
وقايع در زمانى رخ مىداد كه عربدهی "نه شرقى ،نه غربى ،جمهوری اسﻼمى" گوش

هر انسان متمدنى را آزار مىداد .سرانجام نوبت به "پيروان خط امام خمينى" رسيد و

اعضای حزب توده و سازمان اكثريت )فداييان( را دچار همان سرنوشتى كرد كه آنها

برای رقبای سياسى چپ خود به صورت "ضد انقﻼب" در نظر گرفته بودند.

جهت توفيق در مبارزهی ضد امپرياليستى مىشود و مسئلهی رهايى طبقهی كارگر از

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 بﻼمنازعه از اسﻼم و ماركسيسم ـ لنينيسم به وجود
آمده است ،زمانى كه توسعهی اقتصادی كشور با تمول يک بخش ناچيز از جامعه و

گسترش فقر همگانى و سيهروزی پرولتاريا روبرو است و زمانى كه يک ساختار مستقل
از دولت مركزی به صورت "دولت در دولت" در اختيار روحانيان قرار دارد ،در نتيجه

تصرف قدرت سياسى توسط روحانيت شيعه به عنوان قشری از طبقهی حاكم نيز

برنامهريزی شده است .بنابراين غيره منتظره نيست كه ميان اپوزيسيون ،از جريانهای
ملى و مذهبى و سازمانهای ماركسيست ـ لنينيست در كشور گرفته تا اعضای

كنفدارسيون دانشجويى در تبعيد يک "توافق فعال" برای سرنگونى شاه به رهبری آيت-

همانگونه كه شواهد تاريخى و تجربيات سياسى با جمهوری اسﻼمى به ما گزارش مى-

الله خمينى پديد آمد .البته اينجا مفهوم "توافق فعال" نه به معنى يک آگاهى تجربى،

سوبژكتيو تضاد به كلى منهدم شود ،ممكن است كه يک "آگاهى از اوضاع وارونه" به

تاريخ فرهنگى اسﻼمى ايرانيان ،يعنى در فقدان روشنگری و در توهم ايرانيان به عدالت

دهند ،ممكن است كه تحت شرايط به خصوص تاريخى اپوزيسيون به عنوان بيان

صورت يک قدرت بﻼمنازعه ذهنى در آيد و رابطهی متضاد طبقهی حاكم با فرودستان

جامعه را وساطت كند ،ممكن است كه تحت شرايط جنگ و امكان تجزيهی كشور يک

بلكه به معنى يک آگاهى گفتمانى است كه در تداوم درک و زبان روزمره و در پرتو
اسﻼمى و روحانيت ملى و ضد امپرياليست پديد آمد.

١٩٠

١٨٩

بلكه در حوزههاى علميه طرح كنند ،اما نزاع ميان اين دو جناح چنان شدت گرفت كه

ملت خاموش شود و يک وحدت گسترده در جامعه پديد آيد .اما از آنجا كه تضاد

وی چندى بعد فتوايى را صادر كرد كه بعدها معروف به "فتوای وﻻيت مطلقهى فقيه"

ايجاد يک چنين وحدتى نيز ظاهری و شكننده است .به بيان ديگر ،يک جامعهی

خمينى جهت پايان آن حزب جمهوری اسﻼمى را در سال  ١٩٨٧ميﻼدی منحل كرد.

شد .آيتالله خمينى در اين فتوا عمﻼً برای فقه پويا موضع گرفت .به اين صورت كه

وی مدعى شد كه حكومت اسﻼمى متعلق به وﻻيت پيغمبر است و در نتيجه قدرت
سياسى جزء اصول دين محسوب مىشود و نسبت به رعايت فروع دين اولويت دارد.

به بيان ديگر ،آيتالله خمينى با صدور اين فتوا به تداوم نظام جمهورى اسﻼمى نسبت
به رعايت فروع دين مانند :نماز ،روزه ،خمس ،زكات ،حج ،جهاد ،امر به معروف و نهى
از منكر اولويت داد .نتيجهى اين فتوا تشكيل شوراى مصلحت نظام بود كه تمامى
قوانينى كه به علت تناقض با شريعت توسط شوراى نگهبان مردود شده بودند ،جهت

حفظ نظام جمهورى اسﻼمى به تصويب رساند.

١

نيروهای مولد با مناسبات توليد و بازتوليد سرمايهداری درونذاتى است ،در نتيجه
سرمايهداری را نمىتوان با چماق و حماقت اداره و مديريت كرد .از جمله بايد از

سخنان آيتالله خمينى در مورد سياست اقتصادی مانند" :اقتصاد مال خر است!"،

"مورچه هم كارگر است!"" ،كسى كه به دنبال شهادت است ،نيازی به كار و زندگى

ندارد!" ،ياد كرد.

همانگونه كه گرامشى به درستى مىگويد ،با حذف جامعهی مدنى موضوع تضاد كار
با سرمايه حل و فصل نمىشود و مستقيماً به دامن دولت مىافتد و جامعهی سياسى را

با آن درگير مىكند .ما با همين وقايع پس از انهدام قطعى اپوزيسيون در ايران مواجه
شديم .به اين صورت كه كابينهى ميرحسين موسوى تحت شرايط موجود موظف بود

با وجود اين اقدام ،نزاع بين نمايندگان فقه سنتى و هواداران فقه پويا نه تنها خاتمه

كه مناسبات كلى توليد را جهت شكوفايى اقتصادى سازمان دهد كه از يک طرف،

درون همين نزاع پيرامون حدود تفسير شريعت اسﻼم بود كه دو جناح به اصطﻼح

ديگر ،نيازهای مادی بدنهی نظام ،يعنى مستضعفين را تأمين كند .بنابراين كابينهى

جناح به قانون اساسى نظام و اصل وﻻيت فقيه التزام عملى دارند و در افكار سران

براى تصويب در اختيار مجلس و شوراى نگهبان گذاشت .منتها از آنجا كه اسﻼم

نيافت ،بلكه بعد از فوت آيتالله خمينى به مراتب شديدتر از گذشته مطرح شد و از

اصولگرا و اصﻼحطلب در مجلس شورای اسﻼمى به وجود آمدند .با وجودی كه هر دو

كشور دو بال نظام محسوب مىشوند ،اما بر سر شيوهی سياسى حفظ و روش تداوم

جمهوری اسﻼمى در برابر يكديگر صفآرائى كردهاند .دليل تداوم و تشديد اين نزاع

بحران ايدئولوژيک نظام است كه از تضاد زيربنا با روبنا و نفى آگاهانه ،يعنى از حركت

ديالكتيكى جامعهی طبقاتى پديد مىآيد .به اين صورت كه روحانيت شيعه پس از
مصادرهی قدرت سياسى بنا بر هستى اجتماعى خود ،يعنى برای حفظ منافع مادی و

حاكميت خويش ،آگاهى حاكم جامعه را با استناد به شريعت اسﻼم و در يک بستر

مشترک تاريخى و فرهنگى با نيروهای مولد و به صورت ايدئولوژی )حقوق ،سياست،

دين ،اخﻼق ،عرف ،هنر و تفكر دينى( به وجود آورد .اين آگاهى بيان ايدهآل ساختار
اقتصادی موجود بود كه در واقعيت منافع مادی و جايگاه اجتماعى روحانيت شيعه را
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٤٠٢ff.

١

تحت شعار "جنگ ،جنگ تا پيروزی" تداوم جنگ با عراق را ممكن سازد و از طرف
موسوى قانون اصﻼحات ارضى ،قانون كار و برنامهى سياست توسعهی اقتصادى را

اصوﻻً با فرهنگ سازندگى و تمدن بشری به كلى بيگانه است ،در نتيجه شوراى نگهبان

اين قوانين را متناقض با شريعت خواند و رد كرد .اين درگيرىها در حزب جمهورى

اسﻼمى و مجلس موجب بحثى در ارتباط با حدود تفسير شريعت شد كه به صورت

نزاع بين نمايندگان فقه سنتى و هواداران فقه پويا بروز كرد.

كابينهى موسوى هوادار فقه پويا بود ،زيرا بر ضرورت تصويب قوانين قيد شده پافشارى

مىكرد .ارگان فقه پويا روزنامهى اطﻼعات و نظريهپرداز شاخص آن حجتاﻻسﻼم

مرتضى رضوى بود .شوراى نگهبان و رئيس جمهور وقت ،حجتاﻻسﻼم خامنهاى
نمايندگان فقه سنتى بودند و ارگان فقه سنتى روزنامهى رسالت به سردبيرى آيتالله
آذرى قمى محسوب مىشد .با وجودی كه آيتالله خمينى بارها شخصاً در اين نزاع

پادرميانى كرد و از هر دو جناح خواست كه مباحث دينى را نه در مجلس و مطبوعات،

١٩٢

١٩١

طبقاتى مىكند كه البته نتيجهی آن بستگى به توازن قوای نيروهای متضاد و متخاصم

به عنوان طبقهی حاكم توجيه مىكرد .از آنجا كه آگاهى نيروهای مولد نيز از منافع

مىكند .به اين معنى كه اين انسانها هستند كه از شرايط مادی موجود عزيمت مى-

جامعهی مدنى را به رسميت نمىشناسد ،در نتيجه حكومت اسﻼمى يک شكل

اجتماعى دارد و اين شكست و يا پيروزی جنبش كارگری است كه روند تاريخ را معين

مادی و هستى اجتماعى آنها رشد مىكند و از آنجا كه شريعت اسﻼم اصوﻻً تشكيل

كنند و با آگاهى ،يعنى سوبژكتيو تاريخ را پديد مىآورند .ما اين كشمكش را به وضوح

هژمونيک به خود نمىگيرد .با وجودی كه استقرار حكومت اسﻼمى از آغاز با خشونت

معروف آن "اصﻼحطلب ،اصولگرا ،ديگه تمومه ماجرا!" است.

مستحكم نبود و كشور در حال جنگ با عراق به سر مىبرد ،در نتيجه دولت اسﻼمى

در پراكسيس مشاهده مىكنيم كه هم اكنون با اعتصابات سراسری همراه شده و شعار
بنابران همانگونه كه نيروهای مولد جامعه با رجوع به تجربيات خويش ،حل و فصل

تضاد ابژكتيو با مناسبات توليد را در حوزهی تفكر دينى غير ممكن مىبينند و از قدرت

ذهنى طبقهی حاكم فاصله گرفته و به سوی خودآگاهى عزيمت مىكنند ،به همان اندازه
نيز بيشتر اشكال نوين "آگاهى از اوضاع وارونه" به وجود مىآيند كه مانع ارتقا فرهنگى

و سياسى و خودآگاهى نيروهای مولد جامعه شوند .ما مصداق تجربى اين پديده را در
اشكال متفاوت مانند ،تعميم هويت باستانى ايرانيان و گرايش به اديان غير دولتى مانند:

اسﻼم باطنى ،عرفان ،تصوف ،بهائيت ،مسيحيت و زرتشتى ،اشكال متفاوت هويتهای

كذب ناسيوناليستى مانند :پانايرانيسم ،پانتركيسم ،پانكرديسم و پانعربيسم و هم-
چنين تشديد بحث ميان اسﻼميان پيرامون تفسير مناسب شريعت و فقه پويا مشاهده

مىكنيم.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با اشكال متنوع ايدئولوژيک
مواجه هستيم كه به صورت ابزار حكومتى ساخته و پرداخته مىشوند و از خودآگاهى

نيروهای مولد ممانعت مىكنند .از جمله بايد از فعاليت نظری عبدالكريم سروش ياد

كرد كه با استناد به فقه پويا مدعى احيا دين شده است .وی يكى از مهرههای اصلى

كميتهی انقﻼب فرهنگى بود كه نه تنها باعث تصويهی اساتيد سكوﻻر و دانشجويان

كمونيست از دانشگاههای ايران شد ،بلكه به عنوان نظريهپرداز شاخص نظام در
مناظرههای تلويزيونى با اعضای حزب توده شركت و از تشكيل حكومت اسﻼمى دفاع

مىكرد .از آن پس كه مسئلهی فقه پويا به پيش كشيده و كشمكش وی با روزنامهی
كيهان تشديد شد ،وی نشريهی "كيان" را تأسيس كرد كه با همكاری ديگران مانعى در

برابر خودآگاهى نيروهای مولد و مدرنيته بسازد و با طرح مباحث پسامدرن مواضع

و حذف فيزيكى مخالفان خود همراه بود ،اما در اوايل كه پايههای نظام هنوز مستقر و
خود را موظف به دفاع از منافع مستضعفين ،يعنى بدنهی نظام مىشمرد و اينجا زيربنا

با روبنا ظاهراً متناسب به نظر مىآمد و از هماهنگى آگاهى نيروهای مولد با ايدئولوژی

حاكميت اسﻼمى گزارش مىداد .با پايان جنگ كه البته با فاجعهی قتل عام زندانيان

سياسى همراه بود ،دوران سازندگى تحت نظر رياست جمهوری رفسنجانى آغاز شد .از

اين پس ،سياست توسعهی اقتصادی نئوليبراليسم در دستور كار قرار گرفت و زمينهی
مناسبى را جهت سلب مالكيت عمومى ،رانتخواری ،اختﻼس و تمول طبقهی حاكم پديد

آورد ،در حالى كه همزمان به فقر جامعه و سيهروزی پرولتاريا بيشتر از گذشته دامن

زد .از جمله بايد از قيامهای متعدد شهری در اين دوران ياد كرد كه در رأس آن قيام
مردم قزوين با شعار "مرگ بر جمهوری اسﻼمى" بود .به بيان ديگر ،با اتخاذ سياست

اقتصادی نوين تناقض زيربنا با روبنا همواره عريانتر از گذشته شد و در حركت

واقعيت جامعهی طبقاتى و تحت تأثير متقابل زيربنا با روبنا انبوه مردم رفته رفته از
ايدئولوژی نظام فاصله گرفتند ١.به بيان ديگر ،نيروهای مولد در پراكسيس نبرد طبقاتى

نه تنها در يک كشمكش عملى ،بلكه در يک كشمكش نظری نيز با طبقهی حاكم درگير

هستند .ما اينجا با تضاد زيربنا با روبنا و نفى آگاهانه مواجه هستيم .به اين صورت كه
تضاد از آگاهى از تضاد قابل تمايز است و تحت تأثير آگاهى از تضاد است كه نيروهای
مولد از تضاد آگاه مىشوند و به نبرد بر مىخيزند .بنابراين موضوع حركت واقعى
جامعهی طبقاتى فقط نقد تضاد و استثمار نيروی كار و فقط مادی نيست ،بلكه بيان

تضاد ،يعنى نفى آگاهانهی ايدئولوژی طبقهی حاكم را نيز ضميمهی پراكسيس نبرد
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.

١٩٤

١٩٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگيزهی واقعى سروش عبور از بحران

جمهوری اسﻼمى را تحكيم كند .سرانجام وی نيز مورد خشم نظام قرار گرفت و به

ايدئولوژيک حكومت اسﻼمى است ،در حالى كه وی حاضر نيست كه از اسﻼم به عنوان

آمريكا پناهنده شد .وی در مكتوباتش اهداف خود را به وضوح بيان مىكند كه از يک

بﻼفاصله پرسش پس از پرسش به وجود مىآيد كه اين عقل مورد نظر سروش در

گسست مردم و به خصوص جوانان ايران را از دين اسﻼم دارد .البته روش وی نيز

ايدئولوژی نظام و يک ابزار حكومتى جهت تحميق و تحقير انسانها چشم بپوشد .اينجا
انحصار كيست؟ رابطهی فقه پويا با شريعت چيست؟ چه كسى و يا چه قشری و يا
نهادی حدود طاقت را معين مىكند؟ ما اينجا به يک طرح قديمى و ورشكسته از

طرف ،مربوط به مبارزه با كفر و ارتداد مىشود و از طرف ديگر ،انگيزهی ممانعت از
مانند مابقى متكلمان اسﻼمى است كه با ايمان به "وحدت وجود" انگيزهی احيا دين را

در سر داشتند .در حالى كه مجتهدان شيعه ميان شريعت و طريقت تفاوت مىگذارند،

اسﻼم و تفسر دينى آن مواجه هستيم كه با استناد به "وحدت وجود" توجيه مىشود و

شريعتى ميان اسﻼم و اسﻼمشناسى ،مطهری ميان هسته و پوستهی دين ،مجتهد

ليبرال كارل پوپر روی آورده است و ادعا دارد كه قرآن نه وحى الهى ،بلكه نتيجهی

تفاوت مىگذارد .بنابراين وی نيز مانند مابقى متكلمان دينى مدعى مىشود كه دين

سروش نيز از اين موضوع به خوبى آگاه است .وی تازگى به مصادرهی اسﻼمى فلسفهی
تخيﻼت پيغمبر اسﻼم و خوابنما شدن وی است.
نتيجه:
موضوع اين مقاله نقد بنبادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم است كه با
افكار اسﻼمى به توافق كامل مىرسد و به صورت تودهايسم اذهان اغلب فعاﻻن جنبش

كارگری و كمونيستى ايران را مسموم مىسازد .ما اينجا با "بحران ماركسيسم" مواجه

هستيم ،زيرا تودهايسم آن آگاهى تئوريک را پديد نمىآورد كه تحت تأثير آن يک

انرژی ﻻزم برای فعاليت سياسى راديكال آزاد شود و "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى
را به سوی انقﻼب اجتماعى ،فراروی مثبت از نظام سرمايهداری و رهايى بشر از تحميق

دينى ،سركوب دولتى و بردگى كار مزدی براند .از آنجا كه حزب توده از طريق

انتشارات خود "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر را به جای ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس در ايران رواج داده است ،در نتيجه علت شكست و پراكندگى
"ماركسيستهای ايرانى" نيز نه محصول توطئهی امپرياليسم ،بلكه نشانهی ضعف
آگاهى تئوريک خود آنها است ،زيرا تا كنون با افكار اسﻼمى و گذشتهی خود كامﻼً

تصويه حساب نكردهاند.

گرامشى به درستى بر خصلت بينالمللى جنبش كمونيستى تأكيد مىكند ،اما پيششرط

آنرا در اين مىبيند كه جنبش كارگری بايد نخست ملى شود .البته منظور گرامشى

اين نيست كه كارگران بايد ناسيوناليست شوند .به نظر وی جنبش كمونيستى بايد در

شبستری ميان سلوک توحيدی و سلوک انسانى و سروش ميان دين و معرفت دينى

اسﻼم وحى الهى و در نتيجه مطلق و ثابت است ،در حالى كه معرفت دينى پديدهاى

انسانى و لذا ناقص و متغير مىباشد .به بيان ديگر ،موضوع فقه پويا بر سر گشادی

تفسير و بر سر ظرف )شكل تفسيری( و نه مظروف )محتوای دين( است .اينجا سروش

بر اين نكته تأكيد مىكند كه موضوع تفسير نوين از اسﻼم تنها بر سر شكل دعوت

دينى است .به اين معنى كه ما اسﻼميان زياد از حد سخت نگيريم و منجر به كسادی

دكان دين خودمان نشويم .برای نمونه سروش وجوب نماز را اصل و از ضرورتهاى

دين اسﻼم مىشمارد و انكارش را ارتداد مىخواند ١،در حالى كه به شرح زير پرده از
انگيزهی واقعى فقه پويا بر مىدارد:

«)كسى كه( فرياد پويا كردن )دين را( سر مىدهد و به عشق سرفراز كردن و كارگشا

ديدن دين ،طالب عوض كردن چيزى در جايى مىشود ،بى آنكه به درستى معلوم كند
كه آن چيز چيست و آن جا كجاست ) (...ابتدا بايد معلوم شود كه ساختمان انسان چه

اوصافى را واجد است تا وصف فطرى و انسانى براى دين صادق آيد) .ابتدا از دين
مىخواهيم انسانى باشد و سپس از انسان مىطلبيم كه ديندار باشد( .عقل كه تكليف
فوق طاقت را تقبيح مىكند و از دين مىخواهد كه آدمىكش و انسان ستيز نباشد حد

اين طاقت را هم خود بايد معلوم كند».
١

٢

مقايسه ،سروش ،ع ) :(١٣٧٧قبض و بسط تئوريک شريعت ـ نظريه تكامل معرفت دينى ،تهران ،صفحهی ٢٧٩
 ٢مقايسه ،سروش ،ع ) :(١٣٧٧همانجا ،صفحهی  ١٧٦و ١٩٠

١٩٦

١٩٥

تاريخى فعال سياسى را نسبت به نقد شكست و سنجش آگاهى تئوريک و پراكسيس

وهلهی اول در حوزهی مبارزاتى خود به پيروزی برسد و با بورژوازی ملى تصويه

بيرونى مانند توطئهی امپرياليسم نسبت داده مىشود و اينجا پيداست كه نه تجربيات

مستدل و مستند شد ،ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم اصوﻻً نه برای اين كار ،بلكه

سياسى گذشتهی خود عقيم مىكند .به اين ترتيب ،دليل شكست سياسى به عوامل

سياسى در آگاهى تئوريک بازتاب مىيابند و نه نظريه از طريق تجربه آموزش مىبيند
و منضبط مىگردد.

ما عواقب ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را به وضوح در واقعيت تجربى مشاهده مى-

كنيم .به اين صورت كه اغلب فعاﻻن سياسى از نقد دﻻيل شكست جنبش كارگری و

كمونيستى در دوران قيام بهمن طفره مىروند و به جای آن با رجوع به ميراث مبارزاتى

و از طريق آرمانهاى جنجالى و تبليغات سازمانى كه معموﻻً محصول تحريف و بزرگ-
نمايى نقش تاريخى شخص خود آنها است ،به توجيه مناسبات آن دوران روی مى-
آورند .به بيان ديگر ،اين تجربيات  ٤٠ساله با جمهوری اسﻼمى نه هنوز تبديل به
آگاهى تئوريک برای فعاليت سياسى در آينده شده و نه هنوز يک وحدت نظری شكل

گرفته است كه قوای پراكندهی كمونيست و سوسياليست را متحد سازد .به نظر مى-

رسد كه دليل شكست ،پراكندگى و دشمنى "ماركسيستهای ايرانى" را نيز بايد در

همينجا ،يعنى در بحران تئوريک جستجو كرد كه تنها راه فراروی از آن بازگشت به

تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس جهت تكامل يک فلسفهی عملى برای شركت در

پراكسيس نبرد طبقاتى است.
ادامه دارد!
منابع:

حساب كند و سپس به سوی انترناسيوناليسم سمت بگيرد .همانگونه كه در اين نوشته

برای مبارزات ضد امپرياليستى ساخته و پرداخته شده است .به اين صورت كه شكل

دينى آن ،يعنى تودهايسم اصوﻻً توان مقاومت تئوريک در برابر ايدئولوژی بورژوازی
ملى ،طبقهی حاكم و روحانيت شيعه را ندارد و بدون ترديد به دام مباحث "روشنفكران

دينى" مانند سروش مىافتد ،زيرا خودش نيز از همين قماش است .در حالى كه

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس محصول نقد درونذاتى و نفىكنندهی "روش
مدرن توليد سرمايهداری" است كه البته به صورت محصول تاريخ فرهنگى رفرماسيون،

روشنگری و سكوﻻريسم در كشورهای اروپا و آمريكا پديد آمده و مصداق تجربى آن

انگلستان است ،ليكن اغلب "ماركسيستهای ايرانى" تا هم اكنون اسير ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم هستند كه يک شيوهی تفكر تقليلگرا ،دترمينيستى و مثبتگرا از

روند تاريخ را رواج مىدهد .تقليلگرا به اين معنى است كه ماترياليسم را دشمنانه در
برابر ايدهآليسم مستقر مىسازد و از نقد ظواهر و اشكال اجتماعى مانند :دين ،فلسفه و

ايدئولوژی طفره مىرود .به بيان ديگر ،تودهايسم از نبرد ايدئولوژيک با اسﻼميان
ممانعت مىكند و تحت تأثير آن است كه فعاﻻن سياسى چپ قادر نيستند كه از

بحران ايدئولوژيک حكومت اسﻼمى به اندازهی كافى سود ببرند .اما همانگونه كه ما
در تجربيات قيام بهمن مشاهده كرديم ،زمانى كه يک ايدئولوژی مخرب ،مرتجع و
متعرض به صورت "آگاهى از اوضاع وارونه" در آيد و بر افكار عمومى مسلط شود ،چه

سيهروزی و سقوط فرهنگى را برای يک ملت پديد مىآورد.
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انديشه ،جلد سوم ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٧فلسفهى حقوق طبيعى و اسﻼم ـ نقدى بر گفتمان دينى پيرامون
خردگرايى و حقوق بشر ،در آرمان و انديشه ،جلد چهارم ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٨ماركسيسم و سنت ـ نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و "سوژهى
تاريخى" در تئورى انتقادى ،در آرمان و انديشه ،جلد ششم ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران
"ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين
نيکآئين ،امير ) :(١٣٥٨ماترياليسم ديالكتيک و ماترياليسم تاريخى ـ يكصد گفتار برای
نخستين آشنائى با شالودههای فلسفۀ ماركسيستى ـ لنينيستى ،كتاب اول ،ماترياليسم ديالكتيک،
جلد دوم ،انتشارات حزب تودۀ ايران

٢٠١

٢٠٢

تمامى سخنرانان اين تظاهرات حقوق بشر را به درستى ناگسستنى خوانده و همبستگى
بينالمللى خود را با پناهندگان و مهاجران و از جمله پناهجويان شمال آفريقا كه با وجود
خطر مرگ از طريق دريای مديترانه به اروپا مىگريزند ،اعﻼم كردند.

گرامشى جامعهی مدنى را "حوزهی توافق" كشورهای مدرن مىنامد و با رجوع به آن،

ادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحﻼل تفكر و نظم
جامعه ی بورژوايى؟

١

مفهوم "هژمونى" را با عبارت "توافق زرهوار به وسيلهی اجبار" متكامل مىكند .به اين

ترتيب ،جامعهی سياسى از جامعهی مدنى مجزا مىگردد .البته گرامشى با استناد به
تجربيات فاشيسم در ايتاليا اين مسئله را نيز در نظر مىگيرد كه تشكيل جامعهی مدنى

با تصميم جامعهی سياسى پديد آمده است و اگر دولت اراده كند ،آنرا منهدم مى-

سازد .به اين ترتيب ،وی به جامعهی مدنى به صورت حوزهی نبرد روشنفكران ارگانيک
از طبقاتى متضاد اجتماعى مىنگرد كه جهت كسب هژمونى برای طبقهی مورد نظر

خود با يکديگر رقابت مىكنند .پيداست كه اينجا فقط جريانهای پيشرو متشكل

نمىشوند ،بلكه سازمانهای ارتجاعى نيز اين امكان را مىيابند كه خود را در جامعهی

مدنى متشكل سازند ١.از جمله بايد از احزاب فاشيست و انجمنهای اسﻼمى ياد كرد

كه در اشكال متنوع سازماندهى مىشوند ،با وجودی كه بنا بر ايدئولوژی خود به

قوانين جوامع مدرن اصوﻻً پايبند نيستند .در حالى كه فاشيسم از اصول سوسيال
داروينيسم عزيمت مىكند و قتل عام اقليتهای نژادی ،يهوديان ،معلوﻻن و انهدام
اپوزيسيون را شرط بقای سياسى خود مىشمارد ،اسﻼميان تشكيل "امت اسﻼمى" را به

ارادهی الله نسبت مىدهند و با ارجاع به صفات جهانشمول قرآنى مانند" :رب-

العالمين" و "مالکاليموالدين" جهان هستى و روز قيامت را مختص به الله مىخوانند و
پيداست كه در جوار خدای خود هيچ خدای ديگری را نمىپذيرند .ما محصول اين

تضاد را در وقايع كشور آلمان به وضوح مشاهده مىكنيم .از جمله بايد از فعاليت يک

گروه فاشيستى ياد كرد كه به ترور مهاجران ترکتبار پرداخت .از آن پس ،كه دادگاه

اين جنايات فجيع با عنوان "ان،اس،او ـ پروسه" برگزار گشت ،پای سازمان اطﻼعات
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.

ديروز در ايالت بايرن آلمان انتخابات پارلمانى برگزار شد .از جمله بايد از حزب

فاشيست "آلترناتيو برای آلمان" ياد كرد كه نه تنها برای اولين بار به پارلمان اين ايالت
راه يافت ،بلكه مقدار آرای انتخاباتيش بيشتر از حزب سوسيال دموكرات آلمان كه
قدمت فعاليت آن به بيش از يک قرن و نيم مىرسد ،شد .البته اين حزب در انتخابات

پارلمان آلمان فدرال نيز بسيار موفق بود و هم اكنون بزرگترين اپوزيسيون دولت

ائتﻼفى دموكرات مسيحى و سوسيال دموكرات اين كشور نيز محسوب مىشود .برنامه-

ی اصلى اين حزب اسﻼم ستيزی ،مخالفت با مهاجران و پناهجويان و ظاهراً حفاظت از
فرهنگ مسيحى و غربى آلمان قلمداد مىشود و اگر مانعى در برابر اين جريان به وجود
نيايد ،بدون ترديد به قدرت سياسى نيز دست مىيابد .البته تمايل افكار عمومى به
جناح راست فقط محدود به آلمان نمىشود ،زيرا ما همين تمايﻼت را در سطح جهان و

در اغلب كشورهای مدرن سرمايهداری مانند :انگلستان ،فرانسه ،ايتاليا ،اتريش،
مجارستان ،لهستان ،روسيه ،برزيل و از جمله آمريكا نيز مشاهده مىكنيم.

به نظر مىآيد كه ورشكستگى اقتصادی و وقوع بحرانهای اجتماعى و محيط زيستى در
جوامع مدرن صنعتى ضرورتاً منجر به تقويت جنبش انقﻼبى كارگران نمىگردد و افكار

عمومى را در عكس انتظار فعاﻻن جنبش كمونيستى به سوی جناح راست و احزاب
فاشيستى مىراند .با در نظر داشتن تاريخ فاشيسم هيتلری در آلمان ،پيداست كه

جامعهی مدنى اينجا بسيار حساس و نگران است .از جمله بايد از يک سری تظاهرات

در شهرهای متفاوت آلمان بر عليه فاشيسم ياد كرد كه اوج آن دو روز پيش )١٣

اكتبر  (٢٠١٨با عنوان "ناگسستنى" و با شركت  ٢٥٠هزار نفر در برلين برگزار شد.

 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "هژمونى بورژوايى و فرهنگ پسامدرن" كه از طريق "پژوهش
جنبشهای اجتماعى ايران" در تاريخ  ١مارس  ٢٠١٥در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.
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مدارس( را برای مسلمانان دارند .همزمان دولتهای اسﻼمى به نزاع شيعه با سنى در

كشور نيز به عنوان شريک جرم جنايى به اين ماجرا كشيده شد .همزمان بسياری از

اسﻼمى ايران ياد كرد كه در منطقه منجر به جنگ شيعه و سنى شده و اين نزاع دينى

نشان مىدهند .برای نمونه بايد از آن مردان جهادی ياد كرد كه جهت تشكيل دولت

كشورهای مدرن صنعتى دامن مىزنند .از جمله بايد از سياستهای مخرب جمهوری
را از طريق پناهجويان مسلمان به كشورهای مدرن صنعتى نيز انتقال داده است .به اين
صورت كه سفارتهای رژيم جهت پوشش سازمانهای تروريستى و اطﻼعاتى خود

مساجد شيعه و انجمنهای به اصطﻼح فرهنگى را برای پناهندگان و پناهجويان ايرانى،
افغانى و لبنانى تأسيس كرده و جلسات عرفانى و مراسم عزاداری عاشورا و تاسوعا را

برای آنها برگزار مىكنند و دولتهای عربستان سعودی و تركيه نيز جهت مقابله با

اين سياستها به بنای مساجد و اماكن سنى در اروپا و آمريكا روی آوردهاند .به بيان

ديگر ،عروج جريانهای شبه فاشيست مانند :حزب "آلترناتيو برای آلمان" نيز مشخصاً
با خطر اسﻼم برای جامعهی مدرن اروپايى توجيه مىشوند ،در حالى كه اينجا علت با
معلول جابجا مىگردد .به اين صورت كه علت اين وقايع ناگوار اجتماعى ورشكستگى

نظام سرمايهداری جهانى و اضمحﻼل تفكر و نظم جامعهی بورژوايى است ،در حالى كه
حزب "آلترناتيو برای آلمان" بى محابا اسﻼم را به صورت تنها علت تمامى نابسامانى

اجتماعى و اقتصادی به پيش مىكشد و در واقعيت نقش مخرب نظام سرمايهداری را
در تشكيل اوضاع موجود مىپوشاند.

مهاجران مسلمان كه اينجا متولد و تربيت شدهاند ،تمايلهای افراطى به دين اسﻼم

اسﻼمى و سﻼخى كافران به داعش پيوستند ،در حالى كه برخى از زنان مسلمان جهت
جهادالنكاه به سوريه و عراق مهاجرت كردند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا دو جريان فوق ارتجاعى در برابر

يکديگر صفآرايى كردهاند ،در حالى كه قوانين حقوقى جوامع مدرن صنعتى ظاهراً
قادر به ممانعت از فعاليت آنها نمىشوند .اينجا "اپوزيسيون چپ" در يک مخمصهی

سياسى قرار گرفته است ،زيرا از يک طرف ،با استناد به حقوق طبيعى و جهانشمول

انسان حق مهاجرت را برای تمامى انسانها به رسميت مىشمارد و به درستى از آن

دفاع مىكند و همچنين با استناد به سياستهای مخرب امپرياليستى علت مهاجرت را
به درستى در جنگ ،تخريب محيط زيست و بحرانهای اقتصادی مىيابد كه مسبب
اصلى آنها نظام سرمايهداری جهانى است .ليكن از طرف ديگر ،مهاجران مسلمان نه

تنها نيروی كار و امكانات ،بلكه فرهنگ و دين خود را نيز برای كشور مقصد به ارمغان
مىآورند و پيداست كه با استناد به قانون آزادی اديان دستآوردهای جهان مدرن كه
محصول مقاومت "اپوزيسيون چپ" است ،مانند :تساوی حقوق زن و مرد ،قوانين مدرن

ما اينجا با نقطهی ضعف جامعهی مدنى آشنا مىشويم ،زيرا نه تنها برای جريانهای

خانواده ،حقوق كودک ،آزادی انديشه و آزادی نقد دين را نمىپذيرند .از جمله بايد از

تشكل احزاب و تشكيل انجمنهای دينى و غير دولتى زمينهی تخطئهی آنرا نيز فراهم

تضادها به ما گزارش مىدهد.

فاشيستى ،بلكه برای اسﻼميان نيز اين امكانات را پديد مىآورد كه تحت پوشش آزادی

آورند .در حالى كه طبعاً انتظار مىرود كه "اپوزيسيون چپ" و در رأس آن
ماركسيستها در جوار نقد فاشيسم ،همچنين به نقد اسﻼم و فعاليت انجمنهای اسﻼمى

بپردازند ،اما آنها برای اينكه مبادا به موضع جريانهای فاشيست بيفتند ،دچار يک

شكيبايى غير منطقى مىشوند و از نقد دين كه به گفتهی ماركس "شرط هر گونه نقدی

است" ،مىپرهيزند .اينجا بﻼفاصله پرسش به وجود مىآيد كه دليل ضعف جامعهی
مدنى در برابر جريانها فاشيستى چيست و "اپوزيسيون چپ" تحت تأثير كدام آگاهى

تئوريک فعاليت مىكند كه نسبت به نقش مخرب ،مرتجع و متعرض اسﻼم بى اعتنا

ترور روزنامهنگاران مجلهی فكاهى "چارلى ابدو" در پاريس ياد كرد كه از قلهی اين
به بيان ديگر ،در حالى كه "اپوزيسيون چپ" به درستى از حقوق جهانشمول انسانى و
حق مهاجرت دفاع مىكند ،اما همزمان دستآوردهای خود مانند :دموكراسى ،جامعهی

مدنى ،حقوق بشر و امنيت اجتماعى را نيز در معرض خطر تعرضهای اسﻼميستى مى-

بيند .در حالى كه در برابر جريانهای فاشيست به درستى موضع مىگيرد و ايستادگى
مىكند ،اما نسبت به نقش مخرب ،مرتجع و متعرض اسﻼميان ظاهراً بى اعتنا است.

هماكنون بسياری از انجمنهای اسﻼمى خواهان تحقق شريعت در كشورهای مدرن
صنعتى شدهاند و يا اينكه درخواست حقوق ويژه )چند همسری و تدريس اسﻼم در
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شهرها با روستاها بودند و ماركس در جزوههای كريتسناخ خود به تحليل آنها مى-

است؟ آيا توان ادغام اجتماعى دولت هژمونيک به اتمام رسيده است و تحت شرايط

پردازد ١.از طرف ديگر ،يک رويكرد فرهنگى بود كه رفته رفته از بطن مناسبات مادی
اين تحوﻻت رشد كرد .ماركس در اين ارتباط از تكامل "دين مثبت" سخن مىراند .وی

اينجا از مفهوم "مثبت" نه در معنى رياضى آن ،بلكه در معنى جامعهشناسى آن

استفاده مىكند .به اين عبارت كه دين با رجوع به خرد و با استناد به علوم طبيعى و

انسانى و از جمله شواهد اين جهانى توجيه مىشود .از آنجا كه ماركس در تداوم
فلسفهی حقوق طبيعى ،خردگرايى انسان را يک امر مثبت مىشمارد ،در نتيجه در جوار

مفهوم "دين مثبت" از مفاهيم "درک مثبت"" ،دانش مثبت" و "فراروی مثبت" نيز

استفاده مىكند.

بحرانى موجود "اپوزيسيون چپ" چه راهكاری را بايد اتخاذ كند؟

من برای پاسخ به اين پرسشها به نقد عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو در تاريخ جامعهی

بورژوايى آلمان مىپردازم .البته بايد اينجا بر اين نكته تأكيد كنم كه مفهوم "جامعهی

بورژوايى" كه هگل و ماركس از آن استفاده مىكنند ،با مفهوم "جامعهی مدنى" در
فلسفهی عمل گرامشى يكسان نيست .ما اينجا با پراكسيس مواجه هستيم كه در
مضمون ماركسى آن به معنى آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى است و از آنجا كه

پراكسيس از كشمكش تضاد با آگاهى از تضاد گزارش مىدهد ،در نتيجه پيداست كه
دگرديسى جامعهی بورژوايى به جامعهی مدنى يک امر درونذاتى است .بنابراين من از

بنابراين هر موضوعى كه اين جهانى است و با استناد به خرد مستدل مىشود ،از منظر

نقد سياست دولت و فلسفهی حق جامعهی بورژوايى عزيمت مىكنم و سپس نشان مى-

مستقر مىشود .برای فيدئيست شناخت حقيقت تنها از طريق ماورایطبيعت ممكن مى-

بحرانهای اقتصادی ،محيط زيستى ،اجتماعى و در نتيجه با نبردهای طبقاتى مواجه

حقيقت دست مىيابد .اما "دين مثبت" بر خرد بشری استوار است و ﻻجرم حقيقت را

جامعهی بورژوايى با استناد به اشكال متنوع از آگاهى كذب مانند :دين ،فلسفه و

ماركس يک شكل "مثبت" به خود مىگيرد .نزد وی "دين مثبت" در تقابل با فيدئيسم

گردد و انسان تنها از طريق تحصيل مكتوبات دينى و الهام ماورایطبيعى است كه به

در طبيعت جستجو مىكند .از اين منظر ،انسان تنها از طريق كشف و تعميق علوم
اجتماعى است كه قادر به اثبات وجود خدا مىشود .برای نمونه آثار "دين مثبت" را
مىتوان نزد متفكران دوران روشنگری مانند :اسپينوزا ،دكارت ،بيكن و ﻻيبنبيتس يافت.

همگى آنها بر تجزيهی ماورایطبيعت از طبيعت تأكيد دارند و خردگرايى ،آزادی،
اراده و استقﻼل انسانها را به رسميت مىشناسند.

به اين ترتيب" ،دين مثبت" از بطن تحوﻻت درونذاتى نظام فئودالى پديد آمد و چنان

دهم كه روش مدرن توليد سرمايهداری به دليل تضادهای درونذاتى خود همواره با

است و از اين رو ،برای تداوم خود نياز به توجيه ايدئولوژيک دارد .به بيان ديگر،
ايدئولوژی است كه به صورت منطقى ،طبيعى ،ابدی و بدون آلترناتيو توجيه مىشود ،در
حالى كه در واقعيت جامعهی بورژوايى توان ادغام اجتماعى خود را از دست داده است.

به اين دليل كه هژمونى از جامعهی مدنى رشد مىكند و از آنجا كه جريانهای
فاشيست و اسﻼمى منجر به اختﻼل در آن مىشوند ،در نتيجه ما با بحران هژمونى و

اضمحﻼل تفكر و نظم جامعهی بورژوايى مواجه هستيم كه آثار آنرا در عروج جريانها

فاشيستى و اسﻼميستى مىيابيم.

منجر به ضعف فيدئيسم شد كه در امتداد راه خود دوران روشنگری و نوزايش اروپايى

پيداست كه برای نقد جامعهی بورژوايى بايد به دورانى رجوع كرد كه نطفههای

فيزيكى و گسترش هنرهای زيبا بود و از طرف ديگر ،فعاليت روشنفكران اين دوره

درونذاتى خود بوده كه بديل سرمايهداری خود را نيز پديد آورده است .به اين صورت

را نيز پديد آورد .اين دوران از يک طرف ،مصادف با تكامل علوم طبيعى ،رياضى و
باعث شد كه ديگر برای نمايندگان دين اين امكان به وجود نيايد كه يک جهانبينى
هماهنگ را ميان جهان اخروی و جهان دنيوی توجيه كرده و به سلطهی طبقات اعيان و
)Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kreuznacher Exzerpte, in: MEGA ١/٢, Berlin (ost
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ماترياليستى و ايدهآليستى آن گذاشته شده ،زيرا فرماسيون فئودالى از بطن تضادهای
كه از يک طرف ،شهرها در برابر قوای پراكندهی روستايى تبديل به مراكز تجاری و

توليدی شدند .از اين پس ،شهر تبديل به يک قوای همسنگ نظامى در مقايسه با
قدرت ارتش اعيان و اشراف فئودالى در روستاها شد كه عواقب آن جنگهای متعدد
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توجيه مىكند .همچنين پيداست كه از اين پس ،قوانين عرفى ،جزايى و مدنى نيز ديگر

اشراف فئودالى مشروعيت دهند .پيداست كه تحت اين شرايط شناختشناسى هم ابعاد

متكامل مىشوند .البته اينجا تحقق ارادهی ملى جهت تشكيل دولت تنها يک شكل

ابژكتيو همواره به سوژهی شناسا تحميل مىكند كه خود را رفته رفته از بند سحر،

نه با استناد به الهيات و ايمان دينى ،بلكه با استفاده از خرد و تجربيات واقعى جامعه
ظاهری به خود مىگيرد ،زيرا دولت مدرن عمﻼً از منافع طبقهی حاكم بورژوايى
محافظت مىكند ،در حالى كه همواره از تحقق منافع ملى سخن مىراند.

نتيجهی اين رويكرد فرهنگى تكامل فلسفهی حقوق طبيعى است كه انسان را به عنوان

يک موجود خردگرا و حقيقتياب مد نظر دارد و آنرا علت وجود جهان واقعى مى-
شمارد .از اين منظر ،جهانى كه ما با آن مواجه هستيم ،از طريق خرد بشری دگرگون

بسيار گستردهتر و عميقتری به خود گرفت .به اين معنى كه روند شناخت واقعيت
خرافه و معجزه رها سازد و با استناد به شواهد تجربى اين جهانى شود .ما اينجا با
١

دوران كپرنيكى در مضمون كانتى آن مواجه هستيم كه ماركس در يكى از مقاﻻت

دوران روزنامهنگاری خود مضمون آنرا به بهترين وجه ممكنه به شرح زير تشريح مى-
كند:

«فلسفه چيز ديگری در سياست انجام نداد به غير از آن چيزی كه فيزيک ،رياضيات،

گشته و بنابراين خالق جهان واقعى خود انسان محسوب مىشود .ما اينجا با يک مفهوم

پزشكى و هر دانشى در حوزهی خويش انجام داد (...) .بﻼفاصله قبل و پس از زمان

برابری تمامى انسانها در اشكال اقتصادی ،سياسى ،حقوقى و ايدئولوژيک بورژوايى يک

انسان سنگينى خود را در خويشتن يافت و مانند تمامى رژيمهای متفاوت اروپايى اين

جهانشمول از "انسان" روبرو مىشويم و مشخصاً با استناد به آن است كه آزادی و

كشف بزرگ كپرنيک از سيستم واقعى خورشيد ،قانون جاذبهی دولت هم كشف شد،

نقش مثبتگرا و توجيهى به خود مىگيرند ١.برای نمونه نظريهپرداز شاخص ليبرال،

نتيجه را با اولين پراكسيس سطحى در سيستم توازن قوای دولتها به امتحان گرفت.

سخن مىگويند و توضيح مىدهند كه چرا جامعهی بورژوايى خردمند ،ابدی و بىهمتا

گروتيوس گرفته تا روسو ،فيشته و هگل ،همگى شروع كردند كه دولت را با چشمان

جان ﻻک و همچنين اقتصاددانان ملى مانند اسميت و ريكاردو از مفهوم "قيمت طبيعى"

است ٢.به همين منوال ،آثار فلسفهی حقوق طبيعى در ايدئولوژی ليبراليستى ژان ژاک
روسو و به خصوص در فلسفهی ايدهآليستى هگل مشاهده مىشوند كه از جامعهی

بورژوايى به صورت تشكيل "قلمرو خرد" سخن مىرانند و آنرا فاقد آلترناتيو مى-
شمارند.

٣

بدين سان ،بسيار زود ماكياولى ،كامپانئﻼ و در زمان متأخر از هابس ،اسپينوزا و هوگو
انسانى بنگرند و قوانين طبيعى آنرا از خرد و تجربه و نه از الهيات متكامل سازند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا نقش فلسفه را در برابر

دين برجسته مىسازد و با استناد به تكامل دانش بشری از وقوع يک رويكرد فرهنگى،
يعنى ظهور يک جامعهی مدرن گزارش مىدهد .از اين پس ،سوژهی شناسا از توهمات

ماورایطبيعى به دانش طبيعت معطوف مىشود و انسان از يک طرف ،با استناد به

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٧فلسفهى حقوق طبيعى و اسﻼم ـ نقدى بر گفتمان دينى پيرامون خردگرايى و
حقوق بشر ،در آرمان و انديشه ،جلد چهارم ،برلين
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

خرد ،افكار دينى خويش را به گذشته مىسپارد و به سوی انديشهی فلسفى عزيمت
مىكند و از طرف ديگر ،خود را به عنوان علت و خالق جهان واقعى مىشناسد .پيداست

كه از اين منظر ،موجوديت دولت را ديگر نمىتوان به صورت عنايت الهى و يک نظم
خدا خواسته توجيه كرد .بنابراين ما اينجا با يک دگرگونى از پارادايم مشروعيت دينى

به مقبوليت دنيوی نيز مواجه هستيم كه تشكيل دولت را به صورت تحقق ارادهی ملى
١

)Vgl. Kant, Immanuel (١٩٦٧): Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, Berlin (ost
Marx, Karl (١٩٥٧): Der leitende Artikel in Nr. ١٧٩ der „Kölnischen Zeitung“, in:MEW,
Bd. ١, S. ٨٦ff., Berlin (ost), S. ١٠٣
٢

٢١٠

٢٠٩

آزاد است كه آزادی اراده را مىطلبد ١".به اين ترتيب ،هگل حق مالكيت خصوصى را

برای نمونه ما تأثيرات فلسفهی حقوق طبيعى را در كتاب هگل با عنوان "خطوط اصولى

به صورت نتايج ابژكتيو آزادی و تحقق ارادهی سوبژكتيو انسان آزاد متكامل مىكند و
به يک مفهوم مشخص از "آزادی فردی" دست مىيابد.

اما بنا بر تجربه ،حق مالكيت خصوصى همواره نطفهی يک تضاد درونذاتى را در خود

مىپرورد ،زيرا به اجبار مسئلهی حق مالكيت يكى با حق مالكيت ديگری را نيز به پيش
مىكشد .از آنجا كه هگل به خوبى از وجود اين تضاد آگاه است ،در نتيجه جهت

فراروی از آن به مفهوم "قرارداد" متوسل مىشود .وی قرارداد را "اعﻼحضرت مطلق" و

"كليت عرفى" نيز مىنامد و نقش آنرا جهت وساطت حق مالكيت يكى با حق مالكيت

ديگری برجسته مىسازد .اينجا بستن قرارداد با استناد به خرد توجيه مىشود كه به

نظر هگل منافع فردی را در منافع عمومى ادعام مىكند .به اين ترتيب ،هگل با استناد
به مفاهيمى مانند" :آزادی زنده"" ،اراده"" ،حق مالكيت" و "قرارداد" فلسفهی حق خود

را متكامل مىكند .به اين صورت كه وی خانواده ،جامعهی بورژوايى و دولت را به

صورت مقولههای مستقل در نظر مىگيرد و در يک نظم هيرارشى حقوقى مستقر مى-

سازد .به اين شرح كه حركت ديالكتيكى تفكر از تضاد در خانواده عزيمت مىكند.
خانواده كه به نظر هگل از طريق عشق به وجود آمده است ،در روند زمان مضمحل
مىشود .به اين صورت كه فرزندها بزرگ مىشوند ،تشكيل خانواده مىدهند و پيداست

كه ميان آنها مسئلهی ارث و نزاع پيرامون حق مالكيت نيز پديد مىآيد و در نتيجه
مسئلهی حق مالكيت يكى با حق مالكيت ديگری را به پيش مىكشد .به اين ترتيب،

فرديت شكل مىگيرد و اعضای حقيقى خانواده به صورت اعضای حقوقى در جامعهی

بورژوايى ادغام )نفى اول( مىشوند .ما اينجا با حركت ديالكتيكى از تفكر به صورت نفى

آگاهانه مواجه هستيم ،زيرا اعضای خانواده با استناد به "خرد عملى" به توافق مىرسند

و آشتى آنها از طريق بستن قرارداد و قوانين مدنى وساطت مىشود .منتها خود
جامعهی بورژوايى نيز به دليل كثرت اقشار و اصناف و مسئلهی حق مالكيت يكى با
حق مالكيت ديگری متضاد است و اينجا نيز تضادها با استناد به "خرد عملى" و با

بستن قرارداد حل و فصل مىشوند و قوانين عرفى وساطت تضادها را به عهده مى-
Vgl. ebd., S. ١٦٩

١

فلسفهی حق" مىيابيم كه موضوع اصلى آن تكامل يک مفهوم مشخص از "آزادی

فردی" است .مشخص به اين دليل كه آزادی برای هگل تنها محدود به تفكر و آگاهى

انسان نمىشود ،زيرا برده هم در تفكر خود كامﻼً آزاد است و هر چه را كه مىخواهد،
مىتواند فكر كند .بنابراين در فلسفهی حق هگل مفهوم "آزادی" بر يک زمينهی مادی

و واقعى بنا مىشود و از اين بابت است كه وی ميان "آزادی" و "آزادی زنده" تفاوت

مىگذارد .در حالى كه مفهوم "آزادی" مربوط به يک حركت از تفكر مىشود و انسان

هر چه را كه دوست دارد ،فكر مىكند ،اما مفهوم "آزادی زنده" به معنى آزادی آن
انسانى است كه به خودآگاهى رسيده است ١.به اين معنى كه انسان خودآگاه برای
تحقق آزادی خود به يک حوزهی بيرونى نياز دارد كه به شرح زير برابر با حق مالكيت
خصوصى است:

«شخص بايد به خويشتن يک حوزهی بيرونى را اختصاص دهد تا به صورت ايده بوده

باشد (...) .خردمند بودن مالكيت در ارضاع نيازها نيست ،بلكه در اينكه ،سوژهگرايى
صرف شخص به شكل واقعى خود در آيد .تنها در مالكيت ،شخص به صورت خرد

است».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،مفهوم "آزادی زنده" در فلسفهی ايده-
آليستى هگل نه يک مقولهی انتزاعى است و نه محصول تفكر ناب فلسفى محسوب مى-

شود .به بيان ديگر ،حق مالكيت خصوصى يک حوزهی بيرونى از تفكر مجرد را پديد
مىآورد كه انسان ،آزادی و ارادهی آزاد خود را در آن متحقق مىسازد .بنابراين هگل

پى در پى بر اين موضوع تأكيد مىكند كه "آزادی آزادی را مىخواهد" و "آن ارادهی
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

٢١٢

٢١١

ارگانيک مىشمارد كه انبوهى از افراد را كه فاقد فرهنگ ،عرف و خرد هستند ،در بر

گيرند .به اين ترتيب ،اعضای حقوقى جامعهی بورژوايى در دولت ادغام )نفى دوم( مى-

مىگيرد .ليكن از آن پس كه خشونت شاهانه اعمال مىشود ،افراد پراكنده در پرتو

شوند .ما اينجا با نفى نفى در يک حركت ديالكتيكى از تفكر مواجه هستيم كه به گمان

مىآيند .از نظر هگل دولت دارای مونوپل خشونت است و حق قتل دارد .وی نقش

آورد .بنابراين هگل مدعى است كه در فلسفهی ايدهآليستى وی روح متناهى خانواده و

ايدهی تمدن و قانون قرار مىگيرند و از طريق پايبندی به قرارداد به صورت ملت در

قرارداد را با رجوع به قوانين عرفى و از طريق قوای جزايى و اجرايى برجسته مىسازد.

به اين صورت كه هگل قرارداد را برابر با حق عموم مىشمارد و نقض آنرا مشابه با
قيام عليه منافع عمومى قلمداد مىكند .از اين ديدگاه اعمال "خشونت شاهانه" به

صورت يک اهرم مستقل جهت تضمين پايبندی شهروندان به قرارداد و آشتى فرد با

عموم به نظر مىرسد .در اين ارتباط هگل از مفهوم "فراروی ديالكتيكى" ١سخن مىراند.

در حالى كه مفهوم "فراروی" در زبان فارسى به "براندازی" ترجمه شده است ،اما
مضمون آن در فلسفهی ايدهآليستى هگل به معنى يک حركت فكری و منطقى از

"درک روزمره" ٢به سوی "خرد" ٣است كه شامل سه بُعد متفاوت ،يعنى الغا ،حفاظت و

ارتقا مىشود .الغا به اين معنى است كه حركت تفكر خردمندی درک روزمره را انكار
مىكند .حفاظت به اين معنى است كه آثار سازندهی درک روزمره پا بر جا مىمانند.

در اين ارتباط بايد از قوانين و اصول قرارداد ياد كرد كه البته با رجوع به موازين
اخﻼقى و عرفى خود جامعهی بورژوايى متكامل مىشوند .به اين ترتيب ،هگل از يک
طرف ،منشأ نفى وجود را در خود اوضاع موجود مستقر مىسازد و از طرف ديگر ،بر
شكل ايدهآليستى جامعه و ضرورت تشكيل وحدت در اوضاع مطلوب تأكيد مىكند.

سرانجام ارتقا به اين معنى است كه درک روزمره به سوی خرد مرتفع مىشود .نتيجه
اين حركت فكری تشكيل "قلمرو قوانين" است كه هگل آن را "بازتاب آرام جهان

موجود و متظاهر" مىنامد .اينجا مفهوم "جهان متظاهر" از وجود يک جامعهی ايده-
آليستى گزارش مىدهد كه خردمند به نظر مىآيد ،آشتىيافته و به صورت اوضاع
مطلوب در حال شدن است.

٤

Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., ١١٧f.
١
Dialektische Aufhebung
٢
Verstand
٣
Vernunft
٤
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ٧٧f.

هگل منجر به وحدت جامعه با وجود كثرت آن مىشود و آشتى تضادها را پديد مى-
جامعهی بورژوايى در دولت به صورت روح نامتناهى در مىآيند.

١

از اين رو ،دولت در فلسفهی ايدهآليستى هگل به صورت يک قدرت مستقل ،داور بى

طرف و سوژهی خودآگاه به نظر مىآيد كه انگاری به غير از نظارت بر مناسبات
جامعهی بورژوايى و تحكيم قرارداد ،كار ديگری را انجام نمىدهد .انگاری كه دولت
فرای منافع فردی و طبقاتى قرار گرفته و به صورت يک دستگاه خردمند ،تنها پيروی

شهروندان را از اصول آن قراردادی كه خودشان با آگاهى و در كمال آزادی بستهاند،

تضمين مىكند .به اين ترتيب ،هگل به شرح زير مدعى مىشود:

«]كه[ دولت در مقابل قرارداد يک ضرورت ابژكتيو است كه ماهيتاً از نيازهای

سوبژكتيو مستقل مىباشد».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگاری كه اينجا ايدهی هگلى از زمينهی
مادی خود به كلى بى خبر است .وی دولت را "قدمگاه خدا در جهان"" ،ارگانيسم

خردمند" و "ضرورت بيرونى" مىنامد .انگاری كه خشونت قوای قضايى و اجرايى كشور

نه منافع طبقاتى ،بلكه تنها منافع عمومى را مد نظر دارد .انگاری كه دولت و جامعهی

بورژوايى مقولههای مستقل هستند و هيچ ارتباطى با يکديگر ندارند.

٣

در رأس دولت شاه قرار گرفته است كه بنا بر فلسفهی ايدهآليستى هگل ،ملت را به
صورت يک كليت ارگانيک پديد مىآورد ٤.هگل ملت را غير واقعى و يک كليت غير
١

Vgl. Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich, Staatsrecht, § ٢٦٢, z. n. Marx, Karl (١٩٥٧):
Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٢٦١ – ٣١٣), 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., §٢٧٩, §٢٨٠, und

٢١٤

٢١٣

يک روح عمومى ديگری به صورت گوهر پديد مىآيد ١.بنابراين مسئلهی جامعهی

به بيان ديگر ،هگل در يک حركت از تفكر ديالكتيكى از "روح عمومى" )گوهر گنديده(

نيافته ،زيرا به گمان وی قبﻼً نيز حق مالكيت وجود داشته است .اينجا بايد از كاﻻ يک

به صورت يک واقعيت ديگر و يک جامعهی آشتىيافته متفكر مىشود .اينجا جامعه از

آشتىيافته هگل با پذيرفتن حق مالكيت خصوصى و پايبندی به اصول قرارداد پايان

كه مسبب انحطاط جهان واقعى است ،فراروی مىكند و آنرا به صورت منطقى ،يعنى

خودآگاهى ،يعنى يک روح عمومى نوين به وجود بيايد كه هويت جامعهی بورژوايى را

يک طرف ،با استناد به آزادی زنده ،حق مالكيت خصوصى و آزادی بستن قرارداد

خودآگاهى همواره در خودآگاهى ديگری ارضاع مىشود و "من سوژه" بايد به "ما

مشخص هستند ،به نفع منافع عمومى كه مجرد مىباشند ،ظاهراً بر طرف مىگردد.

تثبيت كند .پيداست كه اين خودآگاهى يک امر انفرادی نيست ،زيرا به گفتهی هگل
سوژه" تبديل گردد كه قدرت مفهوم ،واقعيت را بيآفريند ٢.به بيان ديگر ،كاﻻ بايد
تبديل به سوژهی جامعه بورژوايى شود و رفتار و كردار انسانها بايد در پرتو آن شكل

بگيرند .به اين معنى كه هر كسى كاﻻی خود را به بازار عرضه و آنجا "قيمت طبيعى"

آنرا دريافت مىكند .پيداست كسى كه فاقد ابزار توليد است ،بايد نيروی كار خود را

به صورت كاﻻ به بازار عرضه كند و در واقعيت به بردگى كار مزدی و سيهروزی

زندگى پرولتری تن دهد.

٣

توجيه و ظاهراً خردمند مىگردد ،در حالى كه از طرف ديگر ،تناقض منافع فردی كه
بنابراين محصول تفكر ديالكتيكى هگل يک جهان ايدهآليستى و يک واقعيت سوبژكتيو

است كه دولت در رأس آن قرار دارد و به عنوان داور بى طرف و محافظ منافع
عمومى از "گوهر" حفاظت مىكند.

١

گوهر در فلسفهی ايدهآليستى هگل همزمان سوژه محسوب مىشود كه البته از آغاز

يک عصر جديد گزارش مىدهد .ما اينجا با يک كشف فلسفى مواجه هستيم كه يک
تجريد فكری از سقوط نظام فئودالى ،تشكيل جامعهی بورژوايى و آغاز روش مدرن

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،حق مالكيت خصوصى يک نقش سازنده

توليد سرمايهداری است .از اين پس ،منبع توليد ثروت ديگر طبيعت به تنهايى )گوهر(

آنرا در جهت تشكيل يک جامعهی خردمند و آشتىيافته مىيابد .وی در دوران

اينجا با ديالكتيک گوهر ،فعاليت و سوژه مواجه هستيم كه در جامعهی بورژوايى منبع

رسيد .ماركس در اين دوران هنوز كمونيست نبود و تنها از تشكيل يک جامعه از

مستقل شده و در فعاليت خود و با استفاده از علوم طبيعى از قدرت فوقالعادهی

در فلسفهی ايدهآليستى هگل بازی مىكند ،در حالى كه ماركس مشخصاً نقش مخرب
روزنامهنگاری و در كشمكش با قانون چوب دزدی از مجلس ايالتى راين به اين نتيجه

نيست ،زيرا توليدات صنعتى نسبت به محصوﻻت كشاورزی دست باﻻ را گرفتهاند .ما
اصلى ثروت محسوب مىشود .به اين معنى كه سوژه )بورژوا( از گوهر )طبيعت( مجزا و

"انسانهای آزاد ،عرفى و خردگرا" دفاع مىكرد .وی پس از استعفا از مقام سردبيری و

طبيعت فراروی كرده است .مضمون اين پيام فلسفى در پراكسيس جامعهی بورژوايى به

يک تحقيق گسترده پيرامون قوانين اساسى كشورهای مدرن اروپايى و آمريكا دست زد.

وی تبديل به يک چيز بيرونى شده است كه هگل آنرا "طبيعت غير ارگانيک" مىنامد.

ممنوع شدن نهايى روزنامهی راين از شهر بن به كريتسناخ نقل مكان كرد و آنجا به

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
 ٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ ،در آرمان
و انديشه ،جلد  ،١٣صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين

اين معنى است كه انسان پس از اختراع ماشين بخار بر طبيعت مسلط و طبيعت برای

به بيان ديگر ،سلطهی انسان بر طبيعت تبديل به خودآگاهى سوژه شده و به صورت
گوهر فرد و روح عمومى در آمده است .از اين پس فرد ،سوژهگرايى خود را به صورت
٢

فعاليت به گوهر الحاق مىكند و گوهر را به صورت سوژه ارتقا مىدهد .به اين ترتيب،

Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. S. ٨٠
Vgl. ebd., S. ٨٣

١
٢

٢١٦

٢١٥

انتقاد دوم متديک ماركس از اين زوايه وارد مىآيد كه فلسفهی حق هگل اصوﻻً مانع

ماركس سرانجام به اين نتيجه رسيد كه بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى به يک

نخست از تجربه عزيمت مىكند و اينجا يک سطح مشخص از حق را در نظر مىگيرد

اينجا بر اين نكته تأكيد مىكند كه قانون اساسى جوامع مدرن ،قانون اساسى حق

تكامل يک جامعهشناسى انتقادی و "دانش مثبت" مىشود .به اين دليل كه هگل
كه موضوع آن محسوس است ،اما بعداً به يک سطح كلى حقوقى مىگريزد و تنها از

طريق تكامل مفاهيم ايدهآليستى است كه از تضاد آنها فراروی مىكند .به اين ترتيب،

يک عبور منطقى از حوزهی ماهيت به حوزهی مفهوم به وجود مىآيد و مفاهيمى مانند:
"حق"" ،قرارداد" و "آشتى" تضاد محسوس را به صورت يک حركت منطقى و

سوبژكتيو ،يعنى ظاهراً حل و فصل مىكنند .به بيان ديگر ،موضوع مشخص و محسوس

در فلسفهی ايدهآليستى هگل تنها يک تجريد مناسب انتزاعى مىيابد.

١

توافق سياسى رسيده كه هستهی مركزی آن حق مالكيت خصوصى است .بنابراين وی
مالكيت خصوصى است.

از اين پس ،ماركس به نقد فلسفهی حق هگل پرداخت و دو خطای متديک آنرا بر
شمرد كه مسبب اشكال رازآميز و جنجالى ايدهآليسم وی مىشوند .انتقاد اول ماركس

به آپريوريسم در فلسفهی حق هگل وارد مىآيد .آپريوريسم يک شكل از آگاهى كذب
و ايدئولوژيک است كه آن شناختى را هم كه در تجربه مشاهده نمىشود ،منطقى و قابل
قبول مىشمارد ١.اينجا شناخت تنها به صورت يک حركت فكری و خردگرا به وجود

ما همين تناقض را در درسگفتارهای هگل با عنوان "تاريخ فلسفه" نيز مىيابيم كه جهت

مىآيد كه رابطهی آن چيزی كه هست )اوضاع موجود( ،با آن چيزی كه بايد به وجود

ظاهری و مثبتگرا است كه از حركت تلئولوژيک "روح جهان" به صورت هدفمند و

و به گذشته تعلق دارد ،در حالى كه اوضاع مطلوب خردمند محسوب مىشود و شكل

تكامل مفهوم "روح جهان" منجر به دوگانگى در شناخت تاريخ مىشود .اول يک تاريخ
خردمند گزارش مىدهد و دومى يک تاريخ واقعى و انتقادی است .با در نظر داشتن اين

ناهنجاریهای متديک و محتوايى پيداست كه چرا ماركس هگل را متهم مىكند كه
فلسفهی ايدهآليستى وی فاقد يک سوژهی واقعى است و از اين بابت ،اجازه نمىدهد كه

جامعهی بورژوايى به يک تعيين واقعى برسد ٢.البته ما انتقاد ماركس به توليد دوگانگى

نزد هگل را از رسالهی دكترای وی در مورد مقولهی "خودآگاهى" نيز مىشناسيم.

ماركس اينجا فلسفهی ايدهآليستى هگل را يک دين اين جهانى مىخواند كه منجر به

دوگانگى تفكر و واقعيت مىشود.

٣

به اين ترتيب ،ماركس در نقد فلسفهی حق هگل روش نقد دين را به نقد جامعهی

بورژوايى و دولت بسط مىدهد .در حالى كه هگل دولت را به صورت سوژهی خودآگاه
در نظر مىگيرد كه از طريق خشونت شاهانه ملت را به وجود مىآورد ،ماركس اينجا
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٢٠٩f., und
Vgl. Cerroni, Umberto (١٩٧٤): Marx … ebd., S. ١١٥
٢
Vgl. ebd., S. ١١١, ١٣٥
 ٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم "خودآگاهى" در
انديشهی سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١٩١ادامه ،برلين

بيايد )اوضاع مطلوب( را برقرار مىسازد .به اين معنى كه اوضاع موجود فاقد خرد است
آتى و آشتىيافتهی جامعهی بورژوايى است .به اين ترتيب ،ماركس در نقد آپريوريسم

در فلسفهی حق هگل نخست ميان "حق" و "حق ويژه" تميز مىدهد و سپس منشأ "حق

ويژه" را در مالكيت خصوصى مىيابد .پيداست كه از اين منظر ،برابری شهروندان يک
شكل ظاهری و فلسفهی حق هگل يک تظاهر ايدئولوژيک به خود مىگيرد ،زيرا وی

مىخواهد مردم را قانع كند كه حق مالكيت خصوصى برابر با احقاق منافع عمومى است

و شرط تشكيل جامعهی آشتىيافته پذيرفتن اين "حق ويژه" است .همچنين پيداست

كه فلسفهی حق هگل اينجا بدون واسطه منجر به توجيه آن چيزی كه هست ،يعنى

توجيه اوضاع موجود نيز مىشود ،زيرا با وجود تضادهای محسوس از اين نقطه نظر
عزيمت مىكند كه انگاری جامعهی بورژوايى در يک روند از خردگرايى قرار گرفته و

تاريخ به سوی يک فرجام مثبت و دلپسند سپری مىگردد.

 ١افزون بر اينها ،هگل فلسفهی خردگرای خود را به اضمحﻼل مىكشد .به اين صورت كه وی با رجوع به
گيومتری مدعى يک مفهوم از خرد مىشود كه غير قابل درک اما با اين وجود خردمند است .انگاری كه فرای خرد
بشری يک خرد ديگری نيز وجود دارد كه "فراخرد" محسوب مىشود .هگل از طرف ديگر ،خرد بشری را محدود
مىكند ،زيرا برای وی از آن پس كه انسان چيزی را از طريق انديشه نمىفهمد ،بﻼفاصله خدا آغاز مىشود.
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ٧٦f.

٢١٨

٢١٧

و در تقابل با آن از تحصيل واقعيت اجتماعى )دانش مثبت( به عنوان "همخوابگى

مشخصاً عكس آنرا نمايندگى مىكند .به اين صورت كه سوژهی آگاه جامعهی

عاشقانه" ياد مىكند.

١

البته ماركس در دوران نگارش "نقد فلسفهی حق هگل" به نقش متضاد مالكيت
خصوصى در جامعهی بورژوايى پى برده بود ،بدون اينكه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

ديالكتيكى خود را به كمال رسانده باشد .وی همچنين به مفهوم "پرولتاريا" به صورت

سوژهی خودآگاه نيز دست يافته بود ،البته بدون اينكه از انسانشناسى انتزاعى فويرباخ
عبور كرده و مفهوم پراكسيس را كامﻼً متكامل كرده باشد .ماركس اين تحوﻻت

شناختشناسى را با تدوين تزهای فويرباخ به عنوان راهنمای تكامل تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى به اتمام رساند و با تدوين كتاب "ايدئولوژی آلمانى" پيكرهی آنرا

بنا ساخت .به اين ترتيب ،وی به يک انسانشناسى ديگر دست يافت كه انسان را به
صورت "موجود فعال" و علت و معلول "جهان موضوعيتيافته" در نظر داشت .از اين

پس ،راه برای ماركس هموار شد كه به نقد اقتصاد سياسى بپردازد و قوانين تئوری
ارزش را متكامل كند .به اين ترتيب ،وی از طريق نقد درونذاتى "روش مدرن توليد

سرمايهداری" ،مالكيت خصوصى را به عنوان محصول كار اضافى پرداخت نشده و علت
بتانگاری كشف كرد.

٢

ما اينجا با تناقض ادعا با واقعيت در جامعهی بورژوايى مواجه مىشويم .به اين صورت

كه از يک طرف ،تمامى شهروندان از برابری حقوقى و سياسى بهره مىبرند .اينجا

بورژوايى و حق مالكيت خصوصى است كه دولت را به عنوان محمول خويش پديد مى-
آورد .ما اينجا با انتقاد ديگر ماركس به فلسفهی ايدهآليستى هگل ،يعنى با انتقاد به
جابجايى سوژه با محمول )ابژه( مواجه مىشويم .پيداست كه از اين منظر فرضيهی

هگل ،يعنى استقﻼل خانواده ،جامعهی بورژوايى و دولت از يکديگر مردود است .به
بيان ديگر ،جامعهی بورژوايى دولت را به صورت ابزار اجرايى و جهت تحكيم حق
مالكيت خصوصى پديد آورده است .از اين منظر پيداست كه چرا ماركس اسرار و

جنجال فلسفهی حق هگل را نيز مانند همان اسراری كه دين هم ذاتاً به وجود مىآورد
به شرح زير افشا مىكند:

«) (...واقعيت تجربى آنگونه كه است ،در نظر گرفته؛ همچنين خردمند خوانده مىشود،

اما آن نه به دليل خرد خويش خردمند است ،بلكه به اين دليل كه واقعهی تجربى در

موجوديت تجربىاش يک معنى ديگر از خويش دارد .واقعهای كه از آن عزيمت مى-

شود نه به صورت خود ،بلكه به صورت نتيجهی اسرارآميز درک مىشود .واقعيت

تبديل به پديده مىشود ،اما ايده محتوای ديگری به غير از پديده ندارد .همچنين ايده

هدف ديگری به غير از چيز منطقى ندارد؛ ]به اصطﻼح[ "برای خود روح نامتناهى

واقعى بوده باشد" .در اين پاراگرافها تمامى اسرار فلسفهی حق و همچنين اصوﻻً
فلسفهی هگل به رشتهی تحرير در آمده است».

١

انسانها ظاهراً مستقل به نظر مىآيند ،زيرا در كمال آزادی و آگاهانه قرارداد مىبندند

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هگل تنها از طريق متديک و در شكل

دريافت مىكنند .اما انسانها از طرف ديگر ،با نابرابری اقتصادی و بردگى كار مزدی

مالكيت خصوصى را به عنوان سرچشمهی آگاهى بورژوازی مىپوشاند ،بلكه حفاظت از

و از اين طريق محصوﻻت كار و نبوغ خود را به بازار عرضه و "قيمت طبيعى" آنرا
در نظام سرمايهداری نيز مواجه هستند .اجبار به كار مزدی از طريق شكل كاﻻيى

نيروی كار پديد مىآيد .به اين صورت كه انسانها البته آزاد هستند كه نيروی كار
خود را به هر كارفرمايى كه مىخواهند ،بفروشند .اما آنها همزمان به دليل حق

ايدهآليستى است كه فلسفهی حق خود را متكامل مىكند .وی اينجا نه تنها نقش
منافع يک طبقهی به خصوص را به صورت احقاق منافع عمومى نيز جا مىزند .بنابراين

پيداست كه چرا ماركس در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" فلسفه را "خودارضاعى" مىنامد

١

Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin
(Ost), S. ٢١٨
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨سرمايه ـ تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟ ،در آرمان و
انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ،١١برلين

Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٢٠٩f.

١

٢٢٠

٢١٩

اجتماعى در مىآورند .ماركس تحقق نفى نفى را يک نقطهی عطف تاريخى مىشمارد

مالكيت خصوصى از مناسبات توليد و ابزار توليد نيز آزاد شدهاند و برای حفظ بقای

كه وقوع آن بستگى به خودآگاهى پرولتاريا دارد و از طريق "همكاری آزاد كارگران"
منجر به تشكيل قلمرو آزادی و آشتى انسان با طبيعت مىشود.

١

منتها ماركس بر خﻼف هگل نفى نفى را با يک حركت فكری و اسرارآميز مستدل

نمىسازد .بنا بر تئوری انتقادی و انقﻼبى وی نفى نفى در پراكسيس اجتماعى به وقوع
مىپيوندد .پراكسيس برای ماركس دو بعد متفاوت دارد .نخست آگاهى تئوريک

جامعهی بورژوايى است .منظور وی اينجا همان آگاهى معمول مانند :دين ،فلسفه و

ايدئولوژی است كه از بطن تضادهای درونذاتى نظام سرمايهداری رشد مىكند و به
صورت ايدهآلهای طبقهی حاكم بر افكار عمومى مسلط مىشود و مناسبات اوضاع
موجود را توجيه كرده و همچنين پديد مىآورد .بعداً پراكسيس سياسى است .منظور

خود مجبور به فروش نيروی كار خود هستند .ما اينجا با سلب آزادی ،اراده ،خرد و

استقﻼل انسانها مواجه مىشويم .منتها اينجا سلب آزادی انسانها غير مستقيم متحقق
مىگردد و كامﻼً پوشيده است .در حالى كه نظام فئودالى انسانها را از طريق خشونت
عريان و بدون واسطه به زنجير بردگى مىكشد ،اما در نظام سرمايهداری بردگى كار

مزدی به صورت پوشيده و از طريق شكل كاﻻيى نيروی كار و بازار كاﻻها وساطت و

بر انسانها تحميل مىشود .اينجا پول نقش خشونت اجتماعى را به خود مىگيرد كه

غير مستقيم بر انسانها اعمال مىشود .به اين عبارت كه هر كسى كه دسترسى به

پول ندارد ،حق بقای خود را در معرض خطر مىبيند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،با وجودی كه كارگران مزدی ظاهراً آزاد

ماركس اينجا نقش دولت است كه به صورت ابزار قضايى و اجرايى و شكل دوگانهی

و مستقل به نظر مىآيند ،اما در واقعيت به بردگى محصول كار خود ،يعنى سرمايه

"كليت ديالكتيكى" مواجه مىشويم ،زيرا جهان وارونهی بورژوايى جهت تداوم مناسبات

است كه كار مزدی ماهيت متضاد جامعهی بورژوايى را مىسازد و به صورت تجربى

جامعهی بورژوايى پديد مىآيد .ما اينجا با مفهوم پراكسيس اجتماعى به صورت يک

سرمايهداری و تحكيم بردگى كار مزدی نه تنها به قوای سركوب ،بلكه به آگاهىهای
كذب مانند ,دين ،فلسفه و ايدئولوژی نيز نياز دارد.

به اين ترتيب ،ماركس از نقد درونذاتى و نفىكنندهی اوضاع موجود عزيمت مىكند و

چشمانداز استقرار يک نظم نوين را به صورت امكان تشكيل اوضاع مطلوب پديد مى-

آورد .اينجا روش نقد قاطع و بىرحمانه و حاوی يک روح خﻼق است كه در پيكر

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى منجر به تكامل يک تئوری انتقادی و عملگرا مىشود.
ما مصداق اين موضوع را به درستى در تﻼش تئوريک ماركس مىيابيم .از جمله بايد از

نقد فلسفهی ايدهآليستى هگل ،فلسفهی هگلىهای جوان ،فلسفهی ماترياليستى فويرباخ،
ايدئولوژی ليبرالى ،تئوری سوسياليستهای تخيلى و دانش اقتصاددانان عامى و ملى ياد
كرد .به اين ترتيب ،ماركس تمامى اشكال دينى ،فلسفى ،سياسى ،اقتصادی ،خﻼصه

ايدئولوژيک را كه به دوران گذشته تعلق دارند ،به بند نقد مىكشد و با تكامل يک
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in:
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٦٠٩f., ٧٩٠f.

كشيده مىشوند .اينجا بردگى كار مزدی ابژكتيو و سوبژكتيو است .ابژكتيو به اين دليل

در روند مدرن توليد سرمايهداری به كار گرفته مىشود .سوبژكتيو به اين دليل است

كه كار مزدی از طريق نظريهپردازان جامعهی بورژوايى به صورت خردمند و كامﻼً
منطقى توجيه مىشود .پيداست زمانى كه كاﻻ به صورت گوهر به شكل سوژه ،يعنى

"روح عمومى" در آيد ،آگاهى تئوريک جامعهی بورژوايى را نيز مىسازد و بنابراين
انرژی ﻻزم در جهت پراكسيس سياسى را آزاد مىكند .به بيان ديگر ،واقعيت بردگى

كار مزدی محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى سوبژكتيو است .از اين بابت ،ماركس
همواره از مفهوم "كار موضوعيتيافته" استفاده مىكند كه بر نقش تاريخى و فرهنگى
آن انگشت بگذارد.

ما اينجا با تناقض ادعای بورژوازی با واقعيت نظام سرمايهداری مواجه هستيم .ماركس

حل و فصل اين تضادهای درونذاتى را تحت مفهوم "نفى نفى" در كتاب "سرمايه" در

نظر مىگيرد .در نفى اولى مالكيت انفرادی كارگران مزدی به صورت كار اضافى

پرداخت نشده از آنها سلب مىشود .در نفى دومى انبوه مردم مالكيت سلب شدهی
خود را از بورژوازی سلب مىكند و كارگران مالكيت انفرادی خود را به صورت مالكيت

٢٢٢

٢٢١

رسد ،و به اين دليل انقﻼبى است ،زيرا سوژهی درونذاتى از طريق يک پراكسيس آگاه

تئوری انتقادی و عملگرا شرايط يک پراكسيس آگاه و انقﻼبى را پديد مىآورد .به اين

مالكيت خصوصى ،قانون ارزش و بردگى كار مزدی را بر مىاندازد ،در حالى كه هم-

طبقهی كارگر از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل ارتقا مىيابد و پرولتاريا به صورت

جامعهی طبقاتى و دم و دستگاه مناسبات "روش مدرن توليد سرمايهداری" مانند :حق

زمان از ابعاد سازنده و خردمند جامعه كه محصول فعاليت آگاه انسانها محسوب مى-

شوند ،حفاظت مىكند .بنابراين ماركس مخالفتى با تمدن ،مدنيت ،حقوق فردی ،فن-

آوری ،زيست شهری و فرهنگ اين جهانى ندارد .برای وی نطفهی تشكيل قلمرو آزادی
در خود جامعهی بورژوايى به صورت قلمرو ضرورت گذاشته شده است .به بيان ديگر،

ماركس نه مىخواهد كه به دوران فئوداليسم باز گردد و نه استقرار يک نظام

استالينيستى را در ذهن خود مىپرورد .در ضمن حركت ديالكتيكى نزد ماركس نه
جبری ،اجتنابناپذير و خود به خودی است و نه فرجام دترمينيستى آن از پيش معين
شده است .به بيان ديگر ،از آنجا كه ديالكتيک برای ماركس بدون خودآگاهى سوژه

اصوﻻً بى معنى است و از آنجا كه حركت ديالكتيكى بستگى به نقد تئوريک و

پراكسيس آگاه پرولتاريا دارد ،در نتيجه پيداست كه سمت و سوی تاريخ نيز بستگى به

توازن قوای طبقات اجتماعى دارد و محصول نتايج پراكسيس نبرد طبقاتى محسوب مى-

شود .بنابراين اگر طبقهی كارگر از نظر تئوريک فرهيخته و در سازماندهى خود موفق
شود ،بدون ترديد به پيروزی مىرسد و دستآوردهايى نيز خواهد داشت .اما اگر
عكس اين مناسبات حكمفرما شود ،طبقهی كارگر در بدترين شرايط ممكنه استقرار

فاشيسم را تجربه مىكند.

بنابراين حركت ديالكتيكى نزد ماركس بدون نقد تئوريک و فعاليت آگاه سياسى به كلى

بى معنى و آينده از منظر تئوری انتقادی و انقﻼبى وی باز است .افزون بر اينها،
ماركس با شكل سرمايهداری مجادله نمىكند ،زيرا موضوع فراروی ديالكتيكى نزد وی

كليت متضاد )شكل و ماهيت( جامعهی طبقاتى را نشانه مىگيرد .ما اين شيوهی تفكر

غير ماركسى را نزد جريانهای ماركسيست ـ لنينيست مىيابيم كه ميان سرمايهداری

امپرياليستى ستمگر و منفور و سرمايهداری ملى ستمديده و محبوب تفاوت مىگذارند.

به همين منوال ،بايد از مخالفان سرمايهداری گلوبال ياد كرد كه نئوليبراليسم را ويرانگر

و منفور و اقتصاد سياسى كينزيانيستى را سازنده و محبوب مىشمارند .به بيان ديگر،
زمانى كه ماركس از نفى نفى سخن مىراند ،با اشكال نظام سرمايهداری نمىجنگد و به

معنى كه تنها تحت تأثير اين تئوری است كه كارگران مزدی به خودآگاهى مىرسند،

سوژهی خودآگاه نفى نفى را متحقق مىسازد.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با تفاوت ديالكتيک ماركس با

ديالكتيک هگل نيز آشنا مىشويم .نوع هگلى آن نفى نفى را به صورت يک حركت
فكری جهت تشكيل يک جامعهی آشتىيافته و خردمند در نظر دارد .بنابراين

ديالكتيک نزد هگل به معنى نفى آگاهانه است كه از "درک روزمره" به سوی "خرد"

فراروی مىكند .اينجا فراروی به معنى الغا ،حفاظت و ارتقا است كه البته به صورت

يک حركت ناب فكری اشكال اسرارآميز و جنجالى به خود مىگيرد .البته ماركس

فلسفهی ايدهآليستى هگل را غير واقعى و بيگانه با پراكسيس مىشمارد ،زيرا سوژهی

آن دروغ و فراروی آن از اوضاع موجود انتزاعى است .ديالكتيک نزد ماركس نيز مانند

هگل به معنى نفى آگاهانه است ،منتها با اين تفاوت كه نفى در پراكسيس و فراروی به
صورت واقعى متحقق مىگردد .به بيان ديگر ،اينجا سه بُِعد فراروی ديالكتيكى ،يعنى
الغا ،حفاظت و ارتقا مربوط به "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى مىشود و به معنى الغا
طبقات اجتماعى ،حفاظت از ابعاد مثبت و سازندهی جامعه و ارتقا به سوی قلمرو آزادی

است .از اين پس ،حق مالكيت خصوصى ،قانون ارزش و كار مزدی لغو مىشوند و
انسانها بر اساس يک روش ديگر از توليد ثروت اجتماعى يک تمدن نوين و يک
فرهنگ انسانى را پديد مىآورند.

بنابراين حركت ديالكتيكى نزد ماركس واقعى و در نتيجه انتقادی و انقﻼبى است .به اين

دليل انتقادی است ،زيرا ما نزد ماركس با يک سوژهی درونذاتى مواجه هستيم كه به
دليل تضادهای درونذاتى نظام سرمايهداری همواره در كشمكش تئوريک با آگاهى
معمول است و تحت تأثير ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به خودآگاهى مى-

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨رئاليسم انقﻼبى ـ نقش ديالكتيک تئوری با پراكسيس در انديشهی سياسى
كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١١ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دين و دولت ـ از نقد تئوريک دين تا پراكسيس دينزدائى در ايران ،در آرمان و
انديشه ،جليد دوازدهم ،صفحهی  ١٢٩ادامه ،برلين

٢٢٤

٢٢٣

نمىشد ،در نتيجه هگلىهای جوان خواهان ارتقا فلسفه و رفرم آگاهى بودند .آنها

سمت كليت آن نشانه مىگيرد .پيداست كه اينجا ديالكتيک برای طبقهی حاكم تبديل

فلسفهی ايدهآليستى هگل را متهم به آكوموداتسيون ،يعنى هماهنگى دين با فلسفه مى-

كردند و از طريق نقد دين انگيزهی راندن دولت را به سوی خردمندی و سكوﻻريسم

داشتند ١.از جمله بايد از فعاليت اشترآواس ،برادران بائر ،اشتيرنر ،هس ،فويرباخ و به
خصوص ماركس )جوان( ياد كرد .تحت اوضاع موجود دولت پروس يک واكنش

ارتجاعى را به اين حركت انتقادی و انقﻼبى سازمان داد كه سنبلهای آن تاجگذاری

ويلهلم چهارم در سال  ١٨٣٤ميﻼدی و فراخواندن شلينگ به برلين جهت انفعال فضای
ملتهب سياسى و فلسفى بودند.

شلينگ يكى از محافظهكارترين فيلسوفان اين دوران به شمار مىرفت .وی در اوايل
مدافع انقﻼب فرانسه بود و با همكاری هگل يک نشريه را برای مباحث فلسفى در شهر
ينا منتشر مىكرد .اينجا بايد از يكى ديگر از فيلسوفان اين دوران به نام هولدرلين نيز

ياد كرد ،زيرا وی همراه با شلينگ و هگل مانيفستى را مدون كرد كه بعداً به عنوان
"قديمىترين برنامهی ايدهآليسم آلمانى" مشهور شد .نقطهی عزيمت اين مانيفست يک
فرضيه مشترک به شرح زير است:

«يک جامعهی آشتىيافته فقط زمانى به طور مناسب درک مىشود كه شهروندان آزاد

از طريق عرف در آن ادغام شده باشند».

٢

منتها با اين تفاوت كه هگل سرچشمهی عرف را خرد بشری مىشمرد ،در حالى كه

شلينگ ايمان دينى را مسبب آن مىدانست .همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مى-
كند ،ما اينجا با سرچشمهی تكامل دو فلسفهی متفاوت مواجه هستيم .در حالى كه

هگل با رجوع به فلسفهی حقوق طبيعى ظاهراً به يک مفهوم جهانشمول و خودبنياد از
١

Vgl. Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und
epikurischen Naturphilosophie nebst einem Anhange, in: MEW – Ergänzungsband,
Erster Teil, Berlin (ost), ٣٢٧f.
ماركس همچنين در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" بر اين نكته تأكيد مىكند كه مناسبات واقعى را نسبت به ايده مى-
سنجد .ما اينجا با ميراث فلسفهی هگلىهای جوان در تئوری انتقادی و انقﻼبى وی مواجه مىشويم!
Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٦٣
٢
Z. n. Honneth, Axel (١٩٩٢): Kampf um Anerkennung, Frankfurt am Main

به اسبات زحمت مىشود كه ماركس در كتاب "سرمايه" به شرح زير بر آن تأكيد
مىكند:

«ديالكتيک در فرم اسرارآميزش مد آلمانى بود ،زيرا آن اوضاع موجود را دلپسند
جلوه مىداد] .ديالكتيک[ در پيكر منطقىاش برای بورژوازی و رهبران نظریاش اسباب

ناراحتى و نفرت است ،زيرا آن در درک مثبت اوضاع موجود همزمان درک نفى آن،

]يعنى[ اضمحﻼل ضروری آنرا نيز در بر مىگيرد ،بنابراين هر شكل در جريان حركت

شدنش همچنين طرف فانى خود را درک مىكند ،خود را از هيچ طريق متأثر نمىسازد،

بنا بر ماهيتش انتقادی و انقﻼبى است».

١

اينجا فقط يک نگاه اجمالى به تاريخ دو قرن گذشته كافى است كه ما مصداق تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را در وقايع تجربى بيابيم .با وجودی كه در اين

دوران نظام سرمايهداری نوزاد و در گهوارهی تاريخى تكامل خود بود ،اما ماركس به

اندازهی كافى به شواهد تجربى جهت مصداق تئوری انتقادی و انقﻼبى خويش دست-
رسى داشت .از جمله بايد از انقﻼب جوﻻی در سال  ١٨٣٠ميﻼدی ياد كرد كه منجر

به سرنگونى حكومت اشرافى در فرانسه شد .همزمان بورژوازی انگلستان در برابر
جنبش كارگری كوتاه آمد و از طريق رفرمهای سياسى و حقوقى قدرت پارلمان را در
٢

برابر شاه تقويت كرد .به همين منوال بايد از جنبش راديكال كارگری به رهبری بابوف
در فرانسه و قيام كارگران نساج در ايالت اشليزين كشور پروس ياد كرد كه مصداق
تجربيات انقﻼبى جهت تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بودند .همزمان
فعاليت انتقادی هگلىهای جوان پيرامون آگاهى تئوريک جامعهی بورژوايى بود كه واقعاً

اسباب دردسر طبقهی حاكم مىشد .به اين عبارت كه هگلىهای جوان متد ديالكتيكى
فلسفهی هگل را به صورت انتقادی در برابر مناسبات بدون روح و ايستای موجود به

كار مىگرفتند .آنها "واقعيت به خصوص را نسبت به ايده مىسنجيدند" و از آنجا كه
آشتى و وحدت مورد نظر هگل فقط يک ادعای كذب بود و در واقعيت تجربى مشاهده
. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Bd. I … ebd., S. ٢٧f.
Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft … ebd., S. S. ٢١٩
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فلسفهی ايدهآليستى مواجه هستيم كه از واقعيت ابژكتيو )هنر( پديد مىآيد .پيداست

خرد دست يافت و فلسفهی ايدهآليستى خود را بر اساس آن متكامل كرد ،شلينگ در

كه در روش شناختشناسى از طريق هنر عوامل سازنده وجود دارند ،زيرا همراه با
تكامل انسان و تحوﻻت اجتماعى اسلوبهای زيبايىشناسى نيز دگرگون مىگردند .از

آنجا كه هنر تجسم و معنى جهان واقعى است ،در نتيجه كليت عوامل سوبژكتيو و

ابژكتيو تاريخى را در بر مىگيرد .به بيان ديگر ،سوژهی شناسا قادر است كه از طريق

هنر به سوی شناخت واقعيت عزيمت كند .ليكن شلينگ برای تكامل فلسفهی ايده-
آليستى خود مدعى مىشود كه مشاهدهی روشنفكری به هنر )ابژه( بايد مستقيم و بدون

واسطه صورت بگيرد .دليل وی ظاهراً منطقى به نظر مىآيد ،زيرا شلينگ مفاهيم و
شناخت معمول را مانعى در برابر روش شناختشناسى خود مىشمارد .به نظر وی

مفاهيم و شناختشناسى دوران گذشته يک شناخت جديد را اصوﻻً غير ممكن مىكنند.

به اين ترتيب ،شلينگ هنر را از هرگونه مفهوم و فرضيهی فلسفى تصفيه مىكند و

پيداست كه از اين منظر ،اروگانون غير تاريخى و غير اقتصادی به نظر مىآيد .ما اينجا
تنها با شكل ابژه و گريز شلينگ از ديالكتيک هم در شكل ايدهآليسم هگلى آن و هم در

نوع ماترياليسم تاريخى آن نزد ماركس مواجه مىشويم.

از آنجا كه ديالكتيک نزد هگل و نزد ماركس اصوﻻً با خودآگاهى سوژه و نفى آگاهانه

معنى مىيابد و مستدل مىشود ،در نتيجه مفهوم "فراروی ديالكتيكى" بدون در نظر
داشتن آگاهى ،هم در فلسفهی ايدهآليستى هگل و هم در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

ديالكتيكى ماركس به كلى بى معنى است .ليكن آگاهى و خودآگاهى محصوﻻت

اجتماعى هستند كه بدون رجوع به تاريخ و اقتصاد غير قابل تصور مىگردند .به بيان

ديگر ،انگيزهی شلينگ از تصفيهی مفهومى و فلسفى اروگانون ممانعت از فراروی

ديالكتيكى ،يعنى ارتقا جامعه هم در شكل سوبژكتيو )هگل( و هم به صورت موضوعيت-

يافته )ماركس( است .البته شلينگ بنا بر مواضع محافظهكاری خود نه مشكلى در روش
فلسفى خود مىبيند و نه انگيزهی خود را انكار مىكند .برای وی ديالكتيک اصوﻻً فلسفه

نيست .وی ديالكتيک را تمرين فلسفى و يا شعر فلسفه مىخواند ١.به نظر وی فلسفه

بايد به يک نوع از خرد دست بيابد كه فرای خرد است و دسترسى به اين "فراخرد"
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ١١٩, ١١٤f., ١٤٤

١

جستجوی يک مفهوم "فراخرد" بود و به صورت عريان به سوی پانتئيسم متمايل شد.

پانتئيسم يک بينش دينى نسبت به طبيعت است كه وجود خدا را در آن مشاهده مى-
كند .انگاری كه تكامل طبيعت از طريق يک روح هدايت مىشود .از اين منظر ،تكامل و

تنوع طبيعت نه محصول كشمكش و تحوﻻت ژنتيكى جهت تطبيق و بقای ارگانيسم،

بلكه نشانهی ارادهی يک روح الهى است كه فرای خرد بشری قرار دارد و به قوای
ماورایطبيعى منسوب مىشود .پيداست زمانى كه ارادهی الهى منجر به خلقت مىشود،
مخلوق هم وظايف به خصوصى را به عهده مىگيرد .يعنى همانگونه كه حيوانات برای

باركشى و خوراک انسانها آفريده شدهاند ،سياه پوست هم برای بردگى ،عوام هم برای

بندگى و اشراف و اعيان فئودالى نيز برای حكمفرمايى آفريده شدهاند.

از اين منظر ،شلينگ شناخت را تنها به يک قشر به خصوص اختصاص مىدهد .به نظر

وی شرط تفكر فلسفى نه در تحصيل فلسفه ،بلكه در نبوغ فلسفى فرد قرار دارد .در
حالى كه برای روشنفكران دوران روشنگری كامﻼً مسلم بود كه هركسى قادر به

شناخت حقيقت مىشود ،ليكن شلينگ شناخت را تنها مختص به يک قشر از اشرافيت
فلسفى مىكند .ما اين چنين تمايﻼت و روشها را نزد مجتهدان شيعه نيز مىيابيم كه

ميان فكر و ذكر تميز مىدهند .در حالى كه افكار آنها در چنبرهی اسﻼم و ايمان آنها

به "وحدت وجود" پايبند است و به تفسير مكتوبات دينى مىپردازند ،مقلدان را فاقد
توان شناخت حقيقت مىشمارند و آنها را موظف به ذكر شناخت دينى و تقليد از
تفاسير خود مىكنند .پيداست كه ما اينجا با دين به صورت يک ابزار حكومتى جهت

تحميق و تحقير انسانها مواجه هستيم و شلينگ نيز با همين نيت است كه تحصيل
فلسفه را تنها تمرين و راهنمايى برای تفكر مىخواند و مدعى مىشود كه از انسان عامى
فيلسوف به وجود نمىآيد .به اين ترتيب ،شلينگ رابطهی فلسفه با عموم انسانها را

قطع مىكند و مدعى مىشود كه فلسفه نبايد در برابر عوام كوتاه بيايد.

شناخت برای شلينگ از طريق مشاهدهی روشنفكری به هنر ممكن مىشود كه وی آن-

را "اروگانون" مىنامد .بنابراين اروگانون به معنى روش شناخت واقعيت است كه
شلينگ در پيروی از فلسفهی تجربهگرای كانت به آن دست مىيابد .ما اينجا با يک

٢٢٨

٢٢٧

مىدهد .ما اينجا دوباره با فيدئيسم مواجه مىشويم كه به شكل فلسفى در آمده و به

نه از طريق خودآگاهى سوژه ،بلكه تنها از طريق الهام ممكن مىگردد .پيداست كه در

تأييدكننده در مىآيند ،مىپردازد.

از آن پرده بر مىدارد:

تخطئهی "دين مثبت" و فلسفه كه با استناد به خرد توجيه و به صورت شناخت
شلينگ در سال  ١٨٠٣ميﻼدی به همكاری خود با هگل خاتمه داد و پس از نقل مكان

از شهر ينا به ويتسبورگ كتابى را با عنوان "فلسفه و دين" نوشت و به اين ترتيب،
فيدئيسم را در شكل فلسفى آن به اتمام و كمال رساند .البته وی اينجا نيز از اروگانون

سخن مىگويد ،منتها با اين تفاوت كه دين را جايگزين هنر مىكند و به اين ترتيب،

روش شناختشناسى خود را چنان دگرگون مىسازد كه رابطهی فلسفه با واقعيت و

همچنين با پانتئيسم به كلى گسسته مىشود .اينجا كشف "فراخرد" ديگر نه از طريق

زيبايىشناسى ،بلكه تنها از طريق دينشناسى ممكن مىگردد .پيداست كه منظور
شلينگ از دينشناسى در اشكال "دين مثبت" كه از طريق علوم تجربى به اثبات وجود
خدا مىپردازند ،نيست .وی روش شناختشناسى "دين مثبت" را نشانهی ضعف خرد

مىشمارد ،زيرا دينشناسى از منظر فيدئيسم تنها از طريق پذيرش بى چون و چرای

هستى خدا ممكن مىگردد .شلينگ پرسش "خدا چى و كجاست" را اصوﻻً بيهوده مى-

خواند ،زيرا پاسخ به آن تنها از طريق علوم انسانى وساطت مىشود ،در حالى كه نه نظر

وی توان شناخت محدود است و انسان هيچگاه موفق به درک معنى آفرينش جهان

واقعى نمىشود .بنابراين شلينگ نتيجه مىگيرد كه فلسفه بايد به سمت يک "روح
كامل" و يک "فراخرد" اوليه معطوف شود ،زيرا به گمان وی ،اگر اصوﻻً خردی وجود

داشته باشد ،آن بدون ترديد مخلوق خدا ،يعنى يک "فراخرد ماورایطبيعى" است كه
ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "فلسفه و دين" وی مىيابيم:

«اگر يک هستى خردگرا هست و يا اينكه بايد بوده باشد ،پس من بايد آن روح را به
فرضيه بگيرم .اما اينطور هنوز دليلى از هستى اين روح ارائه نشده است .اما دليل آن

تنها مىتواند از طريق خرد ارائه شود] .البته[ اگر كه هستى خردگرا با خود خرد بدون

شرط منطبق بوده باشد .اما اين ]انطباق[ اينجا صدق نمىكند ،زيرا به بيان مطلق،
ممكن است كه هستى خردگرا و خرد وجود نداشته و هم اينكه يک هستى خردگرا و

خرد وجود داشته باشند .بنابراين دليل و يا به بيان درست ،علت اوليهی خرد به مراتب

پس اين شعبده بازی فلسفى يک نيت به خصوص وجود دارد كه شلينگ به شرح زير

«ارتقا درک پست به داوری و قضاوت در مورد خرد ،ضرورتاً عوامالناس را به سوی

قلمرو علم هدايت كرده و از اين طريق دير يا زود قيام عمومى عوام را به وجود مى-

آورد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،شلينگ از ترس قيام ملت مدعى مىشود

كه مردم اصوﻻً نبايد به علم و شناخت دست بيابند و به مقام داوری برسند .اينجا حتا

نبوغ فلسفى افراد هم از قلم مىافتد و انگيزهی فلسفى وی در دفاع از مناسبات اوضاع
موجود عريانتر از گذشته مىگردد .ما همين حرفها را نيز به كرات از آخوندها مى-

شنويم .اينجا موضوع فقط توجيه حاكميت موجود نيست ،زيرا شلينگ اضافه بر آن

برنامهی تحميق و تحقير انسانها را نيز مىريزد .به اين ترتيب ،شلينگ شناخت واقعيت

را تنها به يک قشر از اشرافيت روشنفكر نسبت مىدهد كه از طريق مشاهدهی
روشنفكری به هنر و كسب الهام به يک مفهوم ظاهری از "فراخرد" دست مىيابد .ما

اينجا با يک قشر روشنفكر مواجه هستيم كه انگاری از بدو تولد خود جهت شناخت
حقيقت برگزيده شده و صاحب ژنهای مناسب برای درک "فراخرد" است .البته ما با

يک چنين ادعاهايى به كرات در اشكال متفاوت اديان ابراهيمى و از جمله در دين

اسﻼم نيز مواجه مىشويم كه منظور واقعى آنها سلب آگاهى ،اراده ،آزادی و استقﻼل
از آن انسانهايى است كه به عوام منسوب و توانايىهای آنها از درک واقعيت انكار

مىشوند .انگاری كه يک واقعيت الهى و ماورایطبيعى وجود دارد و تنها علمای دينى
قادر به درک و كشف آن هستند.

همانگونه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،مفهوم "فراخرد" نزد شلينگ حاوی يک
"واقعيت عرفانى" است كه بدون واسطه به حاكميت اعيان و اقشار فئودالى مشروعيت
١
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هستيم كه تمامى اشكال فلسفهی ايدهآليستى آلمانى )و همچنين ماترياليسم فويرباخ و

بيشتر در اختيار آن روح كامل است .علت روح كامل نه خرد ،بلكه از آنجا كه آن

شلينگ برای مشاهدهی روشنفكری به اروگانون نسبت به ارادهی عمومى اولويت قائل

كه خرد را به اصل ارتقا داده؛ منهدم شده است .تنها كس كه يک روح كامل است،

در پيروی از آنها آثار متأخر انگلس( دچار آن شدهاند .از همين منظر است كه
مىشود و انكار اين حقيقت به اصطﻼح مشخص و تحقق برابری و آزادی انسانها را

مشابه با قتل والدين مىشمارد .انگاری كه انسانها فاقد توان شناخت و صغير هستند و
اگر به شناخت ديگری از اشرافيت فلسفى دست بيابند ،به قتل قيم خود دست زدهاند.

به اين ترتيب ،شلينگ از يک طرف ،ميان خدا )مطلقيت( و جهان )واقعيت( تميز مى-

دهد و يک مرز قاطع و غير قابل عبور ميان خدا و جهان واقعى مىكشد و از طرف
ديگر ،هدف فلسفهی مثبت را تكامل يک "فراخرد" مىخواند كه تنها از طريق دين-
شناسى و الهام به شناخت مىرسد.

١

هست ،خردی وجود دارد .از اين طريق بنای تمامى عقﻼنيت فلسفى ،يعنى هر سيستمى
خرد مىباشد .اما خود اين ]روح كامل[ بدون دليل هست ،زيرا اساساً است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما نزد شلينگ با يک هستى خردگرا ،يعنى

با يک "روح كامل" مواجه هستيم كه سرچشمهی خرد بشری به عنوان يک خرد ناتوان

محسوب مىشود .اينجا ديگر پرسشى از نوع "دين مثبت" كه "خدا چى و كجاست"،

به وجود نمىآيد ،زيرا ضعف خرد اصوﻻً پاسخى برای آن نمىتواند بيابد و پاسخ آن

پيش از طرح پرسش حى و حاضر داده شده است؛ خدا هست و بس! بنابراين ما نزد
شلينگ با يک خدای فراحسى ،نامتعين و نامتناهى سر و كار داريم كه مصداق هستى

آن فرضيهی وجود يک "فراخرد" بى همتا است و موجوديت آن از طريق خودهمان-

نتيجه:
موضوع نقد اين مقاله تناقض ادعا با واقعيت در جامعهی بورژوايى است .در حالى كه

بورژوازی از آزادی و برابری انسانها سخن مىگويد و مدعى است كه "قلمرو خرد" را

سازمان داده است ،اما هر گاه كه منافع طبقاتى و حاكميتاش با خطر مواجه شود،

گويى توجيه مىشود.

به اين ترتيب ،شلينگ تمامى دم و دستگاه فلسفى خود را كه قبﻼً در پيروی از تجربه-

گرايى فلسفهی كانت ساخته و پرداخته بود ،از هنر به دين ،يعنى به يک اروگانون جديد

موضوع "ضعف خرد" را به پيش مىكشد و اشكال ايدئولوژيک و ارتجاعى را پديد مى-

منتقل مىكند و سپس مدعى مىشود كه جهان واقعى با تمامى درجات از هستى خود

يعنى اين جهانى ،مدرن و خردمند شدن انسانها است .به اين ترتيب ،انسانها سلب

با روحالقدوس و مراسم عبادی مسيحيان سر و كار نداريم ،اما با يک نوع از فيدئيسم

آورد .همين فلسفهی شلينگ متأخر يک واكنشهای فوق ارتجاعى به دوران كپرنيكى،
آگاهى ،اراده ،آزادی و استقﻼل مىشوند و پيداست كه انسان صغير نياز به قيم دارد .ما

اينجا با تدارک يک ابزار حكومتى جهت تحميق و تحقير انسانها مواجه هستيم كه

موجوديت نظام سرمايهداری ،سلطهی حق مالكيت ،قانون ارزش و كاﻻ بر انسانها و

تداوم بردگى كار مزدی را توجيه مىكند.

بنابراين متوسل شدن به "ضعف خرد" ،نسبت دادن حقيقت به "فراخرد" و كشف
حقيقت از طريق يک اشرافيت روشنفكر تنها ابزار فلسفى هستند كه از فراروی

ديالكتيكى و ارتقا جامعهی بورژوايى به قلمرو آزادی ممانعت كنند .اگر اين واكنش

ايدئولوژيک در دوران معاصر هگل و ماركس از طريق شلينگ به انجام رسيد ،هماكنون
Vgl. ebd., S. ١٢٨, ١٤٨

١

بايد به سمت اين "روح كل" معطوف گردد .با وجودی كه ما در فلسفهی شلينگ ديگر
فلسفى آشنا مىشويم كه با استناد به هستى يک "فراخرد" و وجود يک ارادهی ماورای-

طبيعى توجيه مىشود كه ظاهراً از موجوديت يک حقيقت مشخص گزارش مىدهد .از
آنجا كه در فلسفهی شلينگ انسانها عوام محسوب و توانايىهای آنها جهت درک
حقيقت انكار مىشوند ،در نتيجه وی كشف حقيقت را به يک اشرافيت فلسفى واگذار

مىكند كه انگاری از طريق مشاهدهی روشنفكری به دين و كسب الهام از "روح كامل"

به توفيق كامل مىرسد .انگاری كه اين "روح كامل" اشرافيت فلسفى را برگزيده و به
سوی كشف حقيقت هدايت مىكند .ما اينجا با جابجايى سوژه با محمول )ابژه( مواجه
١

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (١٩٢٧f.): Sämtliche Werke, K. F. A. Schelling
(Hrsg.), II. Abteilung, Bd. III, Stuttgart/Augsburg, S. ٢٤٧f., und
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ١٤٩
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تطبيقى نيز مىيابيم .از جمله بايد از سيستم تئوری ،تئوری توتاليتاريسم و اشكال ديگر

نظريهپردازان پسامدرن مانند دانيل بل هستند كه اين وظيفه را به عهده گرفتهاند ١.اگر

شوند .اينجا بايد همچنين از اشكال ديگر سوژهزدايى نيز ياد كرد كه اغلب در لوای

متكامل كرد ،هماكنون نظريهپردازان پسامدرن همين وظيفه را در دوران سرمايهداری

سوژه و نبرد طبقاتى انكار مىشود و از طرف ديگر ،اسطوره و رمانتيسم جای پراكسيس

از دو قرن تجربهی خردستيزی مواجه هستيم .از جمله بايد از كتاب جورج لوكاچ با

بررسىهای تطبيقى ياد كرد كه با استناد به جامعهشناسى دينى ماكس وبر توجيه مى-

انتقاد به مثبتگرايى صورت مىگيرند .به اين صورت كه از يک طرف ،موجوديت
را مىگيرند .تمامى اين اشكال متفاوت پسامدرنيستى يا مستقيماً با ضعف خرد مستدل

مىشوند و يا محصول تئوريک آنها خردستيزی ،يعنى يأس سوژه است .به اين ترتيب،
مناسبات واقعى و حركت درونذاتى جامعهی طبقاتى ظاهراً لوث و بى معنى شده و

رابطهی تئوری با پراكسيس گسسته مىشود .به بيان ديگر ،پسامدرنيسم هر گونه
چشماندازی را جهت دگرگونى انقﻼبى و "فراروی مثبت" از جامعهی بورژوايى در نطفه

خفه مىكند و همانگونه كه ماركس به درستى مىگويد" :دين ،روح جهان بدون روح

است" .وی ضرورت نقد دين را به عنوان شرط هر گونه نقدی به شرح زير برجسته
مىسازد:

شلينگ يک فلسفهی محافظهكار را در دوران عبور از فئوداليسم به سرمايهداری
گلوبال و نئوليبراليسم به عهده گرفتهاند .به بيان ديگر ،ما پس از انقﻼب فرانسه با بيش
عنوان "انهدام خرد" ياد كرد كه مسئلهی "ضعف خرد" را به صورت يک خط سرخ در

تاريخ فلسفهی اروپا و از جمله در فلسفههای شلينگ ،نيتچه و هايدگر پى مىگيرد و اثر
خود را با نقد نظريات كارل اشميت فاشيست به كمال مىرساند.

تمامى اين جريانهای ارتجاعى و پسامدرنيستى جهت ممانعت از "حركت واقعى"
جامعهی بورژوايى كه به نظر ماركس ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،پديد آمدهاند .البته

مقولهی پسامدرنيسم بسيار سيال است ،اما مخرج مشترک تمامى اينگونه بحثها

"ضعف خرد" است كه از طريق تقليلگرايى و امتناع از نقد درونذاتى و نفىكنندهی
"كليت ديالكتيكى" منجر به يأس سوژه مىشوند .به اين صورت كه از يک طرف ،فلسفه

«فراروی از دين به صورت خوشبختى واهى ملت ،مطالبهی خوشبخى واقعى آن است.

غير اقتصادی مىشود .انگاری كه ايدهی فلسفى از زمينهی مادی خود به كلى بى خبر

كه از يک وضعيت دست بشويد كه به توهمات نياز دارد .بنابراين نقد دين در نطفهی

فيلسوف بعدی آن چنان مىگويد .پسامدرنيسم از طرف ديگر ،جامعهشناسى را غير

اين مطالبه كه ]ملت[ از توهمات دربارهی وضعيت خود چشم بپوشد ،مطالبهای است
]خود[ نقد زندگى تأسفبار اين جهانى است كه گواهى تقديس آن دين است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک اعﻼم جرم مواجه مى-

شويم كه البته گريبان "اپوزيسيون چپ" را نيز به خاطر امتناع از نقد دين و به

خصوص امتناع از نقد اسﻼم مىگيرد .بنابراين جامعهای كه هيچ چشماندازی برای يک
دگرگونى واقعى ندارد ،بدون ترديد به سوی دين متمايل مىشود .از اين منظر به وضوح

پيداست كه چرا جوامع مدرن اروپای در برابر ويروس دين به كلى بى دفاع شدهاند .در
حالى كه فرزندان كارگران مهاجر به سوی اسﻼم و به خصوص اشكال افراطى آن

متمايل مىشوند ،اقشار محافظهكار مردم اروپا به بهانهی دفاع از فرهنگ مسيحى خود
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in:
MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost), S. ٣٧٩

است و در يک روند از تفكر تاريخى يک فيلسوف قبﻼً اين چنين گفته و هم اكنون
تاريخى مىكند .ما اين روش را در تئوریهای به اصطﻼح جهانشمول و بررسىهای
١

تز اصلى دانيل بل نيز مانند مابقى نظريهپردازان پسامدرن "ضعف خرد" است كه البته به مراتب مجردتر از
ديگران مطرح مىشود .به اين صورت كه نقد وی هنر پيشرو و از جمله سورئاليسم را نشانه مىگيرد .به نظر وی
بحرانهای كشورهای مدرن صنعتى در غرب از اين مسئله ناشى مىشوند كه يک فاصله ميان فرهنگ و جامعه پديد
آمده است .به اين صورت كه هنر پيشرو در سمتگيری ارزشهای زندگى روزمره دخول مىكند و جهان زيستى را
با ايمان به مدرنيسم مسموم مىسازد .وی اينجا از يک فريب سخن مىگويد ،زيرا به نظر وی هنر پيشرو يک
پرنسيپ بدون حد و مرز از تحقق فرديت را نويد مىدهد ،انرژی جهت تحقق تجربهی اصيل شخصى را آزاد مى-
سازد و انگيزههای هوسناک و بى بند و باری را رايج مىكند كه البته با نظم شغلى و زمينهی اخﻼقى يک زندگى
هدفمند در نظام سرمايهداری غير قابل انطباق هستند.
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: ZeitArchiv, Nr. ٣٩/١٩٨٠
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 مسبب، به بيان ديگر.به دامن احزاب فاشيست مانند "آلترناتيو برای آلمان" مىگريزند

Habermas, Jürgen (١٩٨٠): Die Moderne – ein unvollendetes Projekt, in:
Zeit-Archiv, Nr. ٣٩/١٩٨٠

 اينجا.ارتقا جامعهی بورژوايى به يک سطح خردمندتر اشكال پسامدرن را مىآفريند

Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٧٢): Grundlinie der Philosophie
des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, H.
Reichelt (Hg.), Frankfurt am Main

 زيرا جهت ممانعت از فراروی ديالكتيكى و،اصلى اوضاع موجود خود بورژوازی است
 اگر از نقد دين طفره،"اپوزيسيون چپ" نقش شريک جرم بورژوازی را بازی مىكند
.برود

پس از ترور روزنامهنگاران مجلهی فكاهى چارلى ابدو دولت فرانسه تظاهراتى را در
پاريس جهت دفاع از آزادی بيان برگزار كرد كه اغلب سران كشورهای اروپايى در آن
 هفتهی بعد مجلهی. شعار اين تظاهرات "من چارلى ابدو هستم" بود.شركت داشتند
چارلى ابدو عكس اين تظاهرات را كه سران كشورهای اروپايى در جلوی آن قرار

. با شعار "من شارﻻتان هستم" منتشر كرد،داشتند
!ادامه دارد
:منابع
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Frankfurt am Main
Cerroni, Umberto (١٩٧٤): Marx und das moderne Recht, Frankfurt am
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)Einleitung, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost
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فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٧فلسفهى حقوق طبيعى و اسﻼم ـ نقدى بر گفتمان دينى پيرامون
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در انديشهی سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١٩١ادامه،
برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨سرمايه ـ تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟ ،در
آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ،١١برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨رئاليسم انقﻼبى ـ نقش ديالكتيک تئوری با پراكسيس در انديشهی
سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١١ادامه ،برلين ،و
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كه اولين شمارهی آن با عنوان "تحقيقاتى در مورد اتوريته و خانواده" منتشر شد.
موضوع اين نشريه نقد شخصيت ،خانواده و فرديت است كه در پرتو يک تاريخ

فرهنگى )روبنا( پديد مىآيند و زمينهی تكامل ساختارهای اتوريته و توجيه زيبايى-

فلسفه و سياست ـ نقدی بر مفهوم "سوژهی طبيعى" از آموزشگاه
فرانكفورت

شناسى آنها را در رسانههای عمومى مهيا مىسازند .به اين ترتيب ،موضوع تحقيق اين

نشريه متمركز بر بررسى اين مسئله بود كه آيا نظام سرمايهداری توان انهدام شرايط
ايجاد يک آگاهى انتقادی و انقﻼبى را دارد؟

اين پرسش تحقيقاتى نتيجهی تحوﻻتى بود كه آلمان از اوايل قرن بيستم تجربه مىكرد.
از جمله بايد از وقوع جنگ جهانى اول ،شكستهای متعدد جنبش راديكال كارگری
جهت انقﻼب سوسياليستى و تشكيل جمهوری وايمر ياد كرد كه فضای سياسى كشور را

تحت تأثير خود قرار مىداد .اينجا نقش مقولهی "سوژهی انقﻼبى" در تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مواجه با بحران بود و نظريهپردازان اين
مؤسسه جهت اعادهی حيثيت از آن با همديگر بحث مىكردند .از اين بابت اتفاقى نبود

كه دانشجويان دانشگاه فرانكفورت اسم اين مؤسسه را "كافه ماركس" گذاشته بودند.

نظريهپردازان اين مؤسسه خوانشهای ارتدكس از آثار ماركس را مردود مىشمردند و
احزاب كمونيست و سوسيال دموكرات را متهم مىكردند كه تنها به يک مجموعهی

دستچين شده از نظريات ماركس استناد و جهت مصداق فعاليت سياسى خود پى در
پى آنها را تكرار مىكنند .پيداست كه تقليلگرايى نه تنها نقد فلسفى و اصول ضمنى
تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را مىپوشاند ،بلكه هنر سياست را محدود به توسعهی

اقتصادی و مختص به زيربنا مىكرد و ناگزير در خدمت بورژوازی قرار مىداد .در
حالى كه ايدئولوژیهای احزاب كمونيست و سوسيال دموكرات محصول فعاليت

تئوريک ماركس را "علم مثبت" جهت تحقق "سوسياليسم علمى" مىشمردند ،نظريه-
پردازان اين مؤسسه بر اين نكته تأكيد مىكردند كه ماركس فعاليت تئوريک خود را
تنها به صورت يک روش نوين انتقادی مىفهميده كه موضوع اصلى آن وحدت تئوری

انتقادی با پراكسيس انقﻼبى است .به اين ترتيب ،يک زمينهی مناسب برای يک

١

آدورنو همراه با هوركهايمر برنامهی "تئوری انتقادی" را "نقد بى پروای خرد" مىخواند.
اگر وی از اين موضوع اطمينان داشت كه روزی آموزشگاه فرانكفورت تبديل به

اسطوره مىشود ،مباحث تئوريک آن مورد سؤاستفادهی جريانهای صهيونيست قرار
مىگيرند و يا اينكه خطوط بارز توتاليتر مىيابند ،بدون ترديد به نقد مبانى فلسفى و
عواقب پراكسيس آن مىپرداخت.

٢

نطفهی آموزشگاه فرانكفورت در "مؤسسه برای تحقيقات اجتماعى" گذاشته شده است

كه در سال  ١٩٢٤ميﻼدی به رياست كارل گروينبرگ تأسيس و در همين سال در
"دانشگاه يوهان ولفگانگ گوته" فرانكفورت ادغام شد .اينجا بايد از فعاليت تئوريک
هربرت ماركوزه ،اريش فوروم ،والتر بنيامين و فريدريش پولوک نيز ياد كرد كه در

جوار تئودور آدورنو و ماكس هوركهايمر آثار قابل مﻼحظهی جامعهشناسى انتقادی از
خود به جای گذاشتهاند .ارگان اين مؤسسه "نشريه برای تحقيقات اجتماعى" نام داشت

 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "طبقات اجتماعى و سوژهی تاريخى" كه از طريق "پژوهش جنبش-
های اجتماعى ايران" در تاريخ  ٣٠آوريل  ٢٠١١در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.
 ٢از جمله بايد از فعاليت تئوريک اشتفان گريگات ياد كنم كه در سال  ٢٠٠٦ميﻼدی موفق به اخذ درجهی دكترا
از دانشگاه آزاد برلين شده است .وی در شهر وين نهادی را به نام "كافه كريتيک" تأسيس كرده و هماكنون سخن-
گوی تشكيﻼتى به نام "توقف بمب" است كه در سال  ٢٠٠٧ميﻼدی در اتريش جهت توجيه اهداف نظامى دولت
اسرائيل در منطقه ايجاد شده است و در برابر سياستهای خارجى و اهداف نظامى جمهوری اسﻼمى ايران ايستادگى
مىكند .من همراه با وی در تاريخ  ٢١و  ٢٢جوﻻی  ٢٠١٢در يک كنفرانس دو روزه كه با عنوان "تئوری انتقادی و
جمهوری اسﻼمى ايران" و از طريق سازمان دانشجويى دانشگاه بن و برخى از سازمانهای تحقيقاتى ديگر تدارک
ديده شده بود ،شركت كردم .من در مناظرههايى كه با وی داشتم ،در كمال تعجب ناظر اين بود كه وی بدون
كوچكترين نشانهای از عذاب وجدان از تئوری انتقادی هوركهايمر و آدورنو برای توجيه سياستهای اشغالى و نظامى
دولت اسرائيل در فلسطين و منطقه سؤاستفاده مىكند.
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

٢٤٠

٢٣٩

كشورهای مدرن غربى مىشود و اين پرسشها را به وجود مىآورد كه چرا انسانها به

خوانش مخصوص از آثار ماركس جهت نقد ماترياليستى از كليت جامعهی طبقاتى

يک حاكميت تن مىدهند كه مشخصاً عكس اهداف آنها را دنبال مىكند؟ فجايع
فاشيسم و استالينيسم چه تأثيراتى را بر تفكر فلسفى و روش خردگرايى انسان مى-

گذارند و آيا ممكن است كه با وجود فاجعهی هولوكاست مانند گذشته انديشيد؟

پيداست كه عزيمت از يک چنين فرضيهای و ضرورت پاسخدادن به چنين پرسشهايى
زمينهی نقد ايدئولوژی )روبنا( را به عنوان اشكال توجيهى ساختارهای اجتماعى و

دولتهای مدرن پديد مىآورد.

از اين پس ،آدورنو و هوركهايمر به بررسى تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس پرداختند

پديد آمد كه بعدها مشهور به "ماركسيسم غربى" شد.

١

در سال  ١٩٣١ميﻼدی ماكس هوركهايمر به رياست اين مؤسسه رسيد .از آنجا كه

وی عروج فاشيسم را يک خطر جدی برای ادامهی تحقيقات جامعهشناسى انتقادی مى-
شمرد ،بﻼفاصله فعاليت اين مؤسسه را به كشور هلند انتقال داد .از آن پس كه آدولف

هيتلر در سال  ١٩٣٣ميﻼدی به مقام صدراعظمى در آلمان رسيد و دولت فاشيستى
خود را تشكيل داد" ،مؤسسه برای تحقيقات اجتماعى" نيز با خشونت بسته شد .از اين

پس ،هوركهايمر به دليل آن نفوذ سياسى و نظامى كه فاشيسم هيتلری بر اروپا اعمال

كه مصداق تئوريک آنرا برای آن شرايطى كه وی با آنها مواجه نبوده است ،ارزيابى

مىكرد ،فعاليت مؤسسه را از هلند به سويس و بعداً به فرانسه و سرانجام به آمريكا

دههی  ٣٠ميﻼدی منتشر شده بودند ،يک نقش اساسى داشتند .موضوع بررسى اينجا

همراه با آدورنو از تبعيد به آلمان غربى بازگشت و "مؤسسه برای تحقيقات اجتماعى"

كنند .در اين ارتباط "جزوههای فلسفى ـ اقتصادی" و كتاب "ايدئولوژی آلمانى" كه در

بر نقد تفكر سنتى احزاب كمونيست و سوسيال دموكرات متمركز بود و آگاهى تئوريک
آنها از منظر نقد مثبتگرائى ارزيابى مىشد .به اين ترتيب ،ديالكتيک در فلسفهی

ايدهآليستى هگل به عنوان منشأ مثبتگرايى كشف شد و از آنجا كه تئوری انتقادی و
انقﻼبى ماركس نيز ظاهراً در پرتو مثبتگرايى فلسفهی ايدهآليستى آلمانى متكامل شده

است ،در نتيجه آدورنو و هوركهايمر ريشههای عميق دگماتيسم رايج را به اصطﻼح در

ديالكتيک يافتند و "سوژهی انقﻼبى" نزد ماركس را ساخته و پرداختهی يک چشمانداز
مثبت از روند تاريخ شمردند.

انتقال داد و آنرا در "دانشگاه كلمبيا نيويورک" ادغام كرد .وی در سال  ١٩٥٠ميﻼدی
فعاليت خود را در دانشگاه گوته فرانكفورت از سر گرفت.

٢

هوركهايمر در سال  ١٩٣٧ميﻼدی مقالهای را با عنوان "تئوری سنتى و انتقادی" منتشر
كرد كه در جوار كتاب "ديالكتيک روشنگری" كه وی همراه با آدورنو در سال ١٩٤٤

ميﻼدی مدون كرده بود ،تبديل به مانيفست آموزشگاه فرانكفورت شد .تز اصلى اين
مانيفست كسب خودآگاهى و يا يک اطمينان ضمنى در مورد فرضيههای يک تئوری

انتقادی است كه جهت نقد عوامل عروج فاشيسم در آلمان به نقد مناسبات تاريخى،

فرهنگى و اجتماعى جهان مدرن مىپردازد .از اين منظر ،اوج و افول پروژهی روشنگری

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگيزهی آدورنو و هوركهايمر از نقد

به صورت شكوفايى و سيهروزی جهان مدرن در مىآيد كه از يک وحدت ميان "خرد

جهانشمول زيست بشری است .از همان زمانى كه انسانها جمع شدند كه از طريق

گرايى مواجه هستيم كه مختص به تناقض "بقا" با "حاكميت" در تاريخ فرهنگى

ايدئولوژی )روبنا( گريبان هر چشمانداز و اتوپى را نيز مىگيرد .ليكن اتوپى محصول

تقسيم كار اجتماعى بقای طبيعى و موجوديت مادی خود را تضمين سازند ،يک اتوپى
جهانشمول از يک جامعهی امن ،آزاد ،برابر و مرفه را داشتند كه در فرهنگهای

متفاوت با مفاهيمى مانند :مدينهی فاضله ،آرمان شهری ،جامعهی خردمند ،جامعهی
آشتىيافته و قلمرو آزادی مطرح شده است .وظيفهی فلسفه نيز بيان ايدهآليستى همين

اتوپى است كه همواره كنكاش نظری بر سر دو مسئله را پديد آورده است .اول اينكه

ظاهری با خرد ابزاری" گزارش مىدهد .ما اينجا با يک نمونهی مشخص از منطق-

١

مفهوم "ماركسيسم غربى" بسيار غلط انداز است ،زيرا ظاهراً بنا بر يک تقسيم جغرافيايى ميان غرب و شرق
خوانشهای متنوع از آثار ماركس را تميز مىدهد .انگاری كه تمامى ماركسيستهای ساكن اروپای غربى يک
خوانش غير ارتدكس از آثار ماركس را نمايندگى مىكند ،در حالى كه در اروپای غربى نيز به وفور اشكال متفاوت از
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

٢٤٢

٢٤١

بشری مىشمارد .به اين ترتيب ،جامعهی بورژوايى يک شكل اتوپيک به خود مىگيرد

انسان به عنوان سوژهی شناسا و فعال چه نقشى را در تشكيل اين جامعهی اتوپيک

كه انگاری نتيجهی خردگرايى آن شهروندانى است كه با بستن قرارداد و پايبندی به
آن به آشتى مىرسند .پيداست كه فلسفهی هگل بيان ايدهآل يک نظم اجتماعى است

كه از منظر منافع سياسى و اقتصادی بورژوازی مدرن اروپايى متكامل شده و مشخصاٍ از
همين منظر است كه وی مانعى در برابر خردگرايى مىسازد .برای نمونه هگل ميان

جامعهی بورژوايى و دولت سياسى تميز مىدهد و با استناد به حق مالكيت خصوصى،
آزادی و برابری ،دولت سياسى را به صورت تبلور خردگرايى موجه مىكند .به خصوص

در ارتباط با توجيه رابطهی حقوق فردی با منافع عمومى است كه انگيزهی واقعى هگل

به كلى عريان مىگردد .اينجا هگل مدعى مىشود كه انسانها ناآگاه هستند و از آنجا
كه دستگاه دولتى را به درستى نمىشناسند ،در نتيجه نمايندگان مجلس اقشار تحقق

منافع عمومى را به شرح زير به عهده مىگيرند:

«انسان نبايد در رابطه با آزادی افراد ،از خودآگاهى فردی آغاز كند ،بلكه تنها از
ماهيت خودآگاهى ،زيرا انسان هم ميل به دانستن دارد و هم نه كه اين ماهيت خود را

به صورت خشونت مستقل كه در آن افراد لحضاتى بيش نيستند ،متحقق مىسازد؛

قدمگاه خدا در جهان دولت است كه دليل خشونتش ،اراده جهت تحقق خرد مى-

باشد».

١

بازی مىكند و دوم اينكه يک چنين جامعهای چگونه بايد سازماندهى شود؟

در اين ارتباط فلسفهی ايدهآليستى هگل يک نقش بسيار اساسى در تاريخ فرهنگى

جوامع مدرن غربى بازی كرده است .به اين صورت كه فلسفهی وی بر تجزيهی مقوله-

ها و آشتى خردمندانهی آنها بنا شده است .انگاری كه مقولههای متناقض از زندان و

رستگاری تفكر سوژهی شناسا گزارش مىدهند .ما اينجا با تناقض عصر نو با دوران
گذشته مواجه مىشويم كه هگل آنها را به صورت منطقى و از طريق تفكر فلسفى به

آشتى مىرساند .به اين ترتيب ،دين از فلسفه ،ايمان از انديشه ،دانش از اعتقاد و درک

روزمره از خرد مجزا و در مسير خودآگاهى سوژه به يک وحدت ديالكتيكى مىرسند.

در حالى كه فلسفهی ايدهآليستى هگل مانع قطع رابطه با جهان كهن مىشود ،اما از

موجوديت يک جامعهی اتوپيک نيز گزارش مىدهد كه با استناد به خرد سازماندهى

مىشود و نهايتاً به آشتى مىرسد .انگاری كه خرد زايمان جهان مدرن را ممكن مى-

سازد و مسير جامعهی بشری را به سوی يک آيندهی دلپسند سمت مىدهد.

به اين صورت كه هگل از نقد فلسفهی استعﻼئى كانت ،فيشته و شلينگ و با استناد به
فلسفهی حقوق طبيعى يک فلسفهی درونذاتى را پديد مىآورد كه انگاری با قدرت
آشتىدهندهی خرد مجهز شده است .ما اينجا با سوژهگرايى مواجه هستيم كه با استناد

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه فلسفهی ايدهآليستى هگل از

به دانش و قدرت بازتاب تفكر ،افكار معتبر اوضاع موجود را دوباره متفكر مىشود .از

سطح مجرد ،يعنى خشونت دولتى واگذار مىكند .پيداست كه اينجا مفهوم سوژهگرايى

پيداست كه يک فلسفهی درونذاتى كه انسان را به صورت علت و معلول اوضاع

جهانى و خردمند تشكيل مىشود ،تﻼقى مىكند .ما اينجا با يک هويت غير و با آن

اجتماعى را نيز به بار مىآورد .به اين صورت كه خرد بشری به عنوان قدرت مسلط

كرده است .با در نظر داشتن حق مالكيت خصوصى به خوبى روشن مىشود كه اعمال

دليل ناتوانى از ايجاد يک اعتقاد هماهنگ و متعهدكننده برای عموم رفته رفته مضمحل

يک سطح مشخص ،يعنى حقوق فردی عزيمت كرده است ،اما تحقق خرد را به يک
در فلسفهی ايدهآليستى هگل با بنياد يک جهان مدرن كه ظاهراً از انسانهای اين

منطق هدفمند مواجه مىشويم كه خرد را تبديل به ابزار جهت حكومت بر انسانها
خشونت دولتى و آن هم به بهانهی تحقق خرد ،تنها به سوی تحقق آن نوع از خرد
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

اين پس ،خرد بشری از تأثيرات دين و اسطوره آزاد و در نهايت خودبنياد مىگردد.
موجود در نظر مىگيرد و به صورت يک قدرت ذهنى در مىآيد ،تأثيرات شگرف

در تمامى سطوح زندگى بيدار و فعال مىشود و با ترويج خردگرايى ،اديان خلقى به
مىگردند.

از آنجا كه موضوع فلسفى هگل آشتى جهان كهن با جهان مدرن است ،در نتيجه وی

به مفهوم "عرف" متوسل مىشود و منشأ تشكيل آنرا نه مانند شلينگ دين ،بلكه خرد

٢٤٤

٢٤٣

داشت ،زيرا يک آگاهى از اوضاع وارونهی جهان مدرن را پديد مىآورد و انسانها را

سمت مىگيرد كه منافع مادی طبقهی حاكم را تأمين و جايگاه اجتماعى بورژوازی را

مقولههايى مانند :اخﻼق و خرد وجوه جهانشمول فلسفهی حقوق طبيعى هستند كه

مىكوشد ،در واقعيت رواج يک رفتار به خصوص در جامعهی بورژوايى را مد نظر دارد

متقاعد مىكرد كه انگاری وقايع ابژكتيو به صورت "ابژكتيو" غلط هستند .به بيان ديگر،

انسان را آزاد ،خردگرا و حقيقتياب مىشمارند و پيداست كه آنها را نمىتوان به

انحصار يک طبقهی معين در آورد و منافع مادی و جايگاه اجتماعى آنرا توجيه كرد.

بنابراين قابل درک است كه چرا ماركس مفهوم "خرد" در فلسفهی ايدهآليستى هگل را
متافيزيكى مىخواند و آن تفاوتى كه وی ميان دولت سياسى با جامعهی بورژوايى مى-

گذاشت ،نمىپذيرفت .ماركس پس از عبور از فلسفهی ايدهآليستى هگلىهای جوان به

اين مسئله پى برد كه تشكيل مجلس اقشار و اصناف نشانهی موجوديت سياسى

بورژوازی است .به اين عبارت كه جامعهی بورژوايى دولت سياسى را به صورت شكل

دوگانهی خود ،يعنى به صورت يک تجريد و تصور ايدهآليستى از خود پديد آورده

است .از اين منظر ،ماركس قانون اساسى دولتهای مدرن را قانون اساسى مالكيت

خصوصى مىخواند .به اين معنى كه اعيان و اشراف فئودالى با طبقهی بورژوازی بر سر

تثبيت مىكند .به بيان ديگر ،آن نوع از خرد ،اخﻼق و عرف كه هگل در ترويج آنها
كه البته با منافع مادی و جايگاه اجتماعى طبقهی حاكم كامﻼً هماهنگ است ،در حالى

كه منافع و انگيزههای مابقى انسانها را قاطعانه پايمال مىكند .ما اينجا با تضاد درون-

ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد مواجه مىشويم و از همين منظر است كه

پراكسيس جامعهی بورژوايى همواره با نبرد طبقاتى مواجه مىشود .پيداست كه اينجا

جامعهی خردمند و آشتىيافتهی هگل تنها به صورت يک تعيين ناب منطقى ظاهر مى-
گردد كه با ماهيت آن در تضاد است.

در حالى كه هگل از تجزيه و آشتى مفاهيم متناقض عزيمت و وحدت ايدهآليستى آنها

را با وساطت خرد ممكن مىسازد ،اما ماركس وجود اين تناقض را نشانهی بحران مى-
شمارد كه البته از كار ازخودبيگانه رشد مىكند .به بيان ديگر ،هگل فعاليت سوژهی

مولد )پراكسيس( را با بازتاب ايدهآليستى آن ،يعنى با فعاليت سوژهی شناسا )تئوری(

مالكيت خصوصى به يک توافق رسيدهاند و قوای مقننه ،قضائيه و مجريهی دولتى

جابجا مىكند .اينجا تضادهای درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد به يک سطح

هگل از نفى خانواده در جامعهی بورژوايى و نفى هر دوی آنها در دولت را محصول

آليستى به صورت فراروی ظاهری از تضاد به خود مىگيرند.

مسئول تحكيم حق مالكيت خصوصى هستند .از اين منظر ،ماركس طرح ايدهآليستى

يک حركت ناب ذهنى از تفكر ديالكتيكى مىخواند كه ظاهراً از منشأ مادی خود به كلى

بى خبر است .انگيزهی توليد يک چنين طرحى برای ماركس فقط توجيه خودكامگى

دولت سياسى است كه وی به شرح زير از آن پرده بر مىدارد:

مجرد انتقال مىيابند و با وساطت خرد و خودآگاهى سوژهی شناسا يک تعيين ايده-

ماركس آغاز زمان نو و ظهور جامعهی مدرن را به صورت تمثيلى با لكوموتيو مقايسه

مىكرد كه انگاری نه ارتباطى به دوران گذشته دارد و نه سمت حركت آن بنا بر يک

الگو از پيش طراحى شده ،معين شده است .وی در اين ارتباط از "حركت واقعى" سخن

«بنابراين واقعيت تجربى آنگونه كه هست ،پذيرفته و همچنين به عنوان خردگرايى

مىراند كه ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است .به بيان ديگر ،ماركس با در نظر داشتن

واقعيت تجربى در موجوديت خويش يک معنای ديگری از خود دارد .واقعيت كه از آن

و يک حركت صرف از تفكر ديالكتيكى مىشمرد و جنبههای متافيزيكى و ايدئولوژيک

تمجيد مىشود .اما آن نه به خاطر خرد خويش خردگرا است ،بلكه به اين دليل كه
حركت شده نه به صورت خود ،بلكه به صورت نتيجهی اسرارآميز فهميده مىشود.

اوضاع موجود ،جامعهی عرفى و آشتىيافتهی هگل را تنها محصول توليدات ناب ذهنى
١

آنرا به باد انتقاد مىگرفت .برای ماركس فلسفهی ايدهآليستى هگل جنبهی

متافيزيكى داشت ،زيرا عواقب آن در واقعيت احساس نمىشد و جنبهی ايدئولوژيک
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in:
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), ٢٣ S. ٢٧f.

٢٤٦

٢٤٥

نظريهپردازان بورژوازی را با عواقب فرضيههای خودشان مواجه مىكند .به بيان ديگر،

واقعيت تبديل به پديده مىگردد ،در حالى كه ايده محتوای ديگری به غير از اين پديده

نقد درونذاتى نه تنها تضاد مقوله با موضوع ،شكل با محتوا و تظاهر با ماهيت را عريان
مىسازد ،بلكه به غير از شناخت شكل ظاهری به عمق ماهوی زيست ساختاری جامعه-

ی بورژوايى نيز دست مىيابد .ما اين روش نقد را در كتاب "سرمايه" ماركس مىيابيم

كه البته تنها يكى از وجوه شناختشناسى تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
ماركس است.

ندارد .همانگونه كه ايده هدف ديگری به غير از انديشيدن ندارد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا دو سطح مشخص و مجرد

را كه ماهيتاً متناقض هستند ،در برابر يكديگر قرار مىدهد .در حالى كه فلسفهی ايده-
آليستى هگل از واقعيت تجربى ،يعنى حقوق فردی عزيمت و خردگرايى آنرا تمجيد

كرده است ،اما تحقق خرد را به عهدهی آن دولتى واگذار مىكند كه وی آنرا از طريق

به اين صورت كه نظريهپرداز شاخص بورژوازی ،جان ﻻک و نمايندگان اقتصاد ملى

تفكر خردگرا پديد آورده است .ما اينجا با مضمون انتقاد ماركس به فلسفهی ايده-

طبيعى" آنها مىخواندند و استقرار بازار را نتيجهى روند طبيعى جامعه و منطبق با

كند .به بيان ديگر ،سوژهی واقعى اينجا خانواده و جامعهی بورژوايى هستند و از آنجا

مانند :آدم اسميت و ديويد ريكاردو تبادل كاﻻها در بازار را مصداق تحقق "قيمت

آليستى هگل مواجه مىشويم كه آنرا متهم به جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم مى-

خرد بشرى مىشمردند ١.از اين منظر ،قوانين بازار به صورت يک دست نامرئى در

كه آنها ظاهراً در دولت سياسى ادغام )نفى( شدهاند ،در نتيجه ادعای گل ،يعنى

حالى كه بازار اينجا يک حوزهی مستثنا از خشونت به نظر مىآيد ،تشكيل مالكيت

احساس نمىشود.

مىآيند كه انگاری طبق قانون عرضه و تقاضا قيمتهای طبيعى را پديد مىآورد .در
خصوصى محصول رقابت انسانهای آزاد ،برابر و خردمند محسوب مىشود كه نتايج

تﻼش ،استعداد و خﻼقيت خود را به صورت منصفانه در بازار مبادله مىكنند .از آنجا

كه آدام اسميت نظريات خود را در يک كتاب با عنوان "رفاه ملتها" مطرح كرده بود
و از آنجا كه ماركس جهت نقد اقتصاد سياسى ،روش نقد درونذاتى را مد نظر داشت،
در نتيجه در آغاز تحليل خود از كاﻻ و پول به شرح زير تأكيد مىكند:

«ثروت جوامع كه در آنها روش توليد سرمايهداری حاكم است ،به صورت يک "تجمع

وحشتناک از كاﻻها" و كاﻻ منفرد به صورت شكل عنصری آن نمايان مىگردد.
بنابراين تحليل ما با بررسى كاﻻ آغاز مىشود«.

٢

فراروی از تضاد تنها يک ادعای بى اساس فلسفى است كه مصداق آن در واقعيت
بنابراين هگل تنها از طريق يک حركت تفكر ديالكتيكى است كه از يک سو ،زيست
ساختاری جامعهی بورژوايى را توسط جوانب زيست معنوی آن مانند :سياست ،حقوق،

دين ،اخﻼق و عرف موجه مىسازد و از سوی ديگر ،خشونت دولتى را جهت تحكيم اين
نظام طبقاتى به صورت يک "قدرت مقدس" در مىآورد .پيداست كه هر طرحى كه در

برابر جامعهی عرفى ،آشتىيافته و خردمند هگلى قرار بگيرد ،متهم به توليد هرج و

مرج و منسوب به خردستيزی مىشود و سركوب آن يک توجيه اخﻼقى به خود مى-

گيرد .همچنين پيداست كه نقد يک چنين نظام مدرن و پيچيدهای نياز به يک روش
تفكر انتقادی دارد كه البته ماركس در روند تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

ديالكتيكى خود به آن دست يافت.

به اين صورت كه ماركس با استفاده از روش نقد درونذاتى كليت جامعهی مدرن

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

بورژوايى را مورد انتقاد قرار مىدهد .يعنى ماركس از فرضيههای نظريهپردازان جامعه-

ی بورژوايى عزيمت مىكند و پس از بررسى ماترياليستى ،تاريخى و ديالكتيكى مقولهها،
١

Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§ ٢٦١ – ٣١٣), in: MEW, Bd. ١,
Berlin (ost), S. ٢٠٧f.

٢٤٨

٢٤٧

جهان مدرن سرمايهداری بر مىدارد .به اين صورت كه هگل از يک سو ،قرارداد را

به اين ترتيب ،ماركس از بررسى كاﻻ ،يعنى سلول جامعهی بورژوايى آغاز مىكند و دو

آزادی ،برابری و خردمندی شهروندان مىخواند ،در حالى كه قرارداد كار برای

وهلهی اول از نظر ابژكتيو است .به اين معنى كه "روش مدرن توليد سرمايهداری"

"اعﻼحضرت مطلق" و "كليت عرفى" مىنامد و از سوی ديگر ،انعقاد قرارداد را نشانهی

جنبهی متفاوت از ثروت اجتماعى را به صورت انباشت سرمايه در نظر مىگيرد .در

كارگران مزدی به معنى تن دادن به بردگى محصول كار خود ،يعنى سرمايه و سيه-

چگونه پديد و به حركت در مىآيد .در وهلهی دوم ماركس حركت سرمايه را از نظر

مواجه مىشويم ،زيرا آزادی كارگران از ابزار توليد آنها را مجبور مىكند كه جهت

محصول فعاليت آگاهانهی سرمايهدار به صورت سرمايهی شخصيتيافته است و از

روزی زندگى پرولتری است .ما اينجا با عملكرد پول به صورت يک خشونت اجتماعى
حفظ بقای خويش نيروی كار خود را به سرمايهدار بفروشند .در حالى كه اينجا آزادی

انعقاد قرارداد برای كارگران مزدی يک شكل ظاهری به خود مىگيرد ،بورژوازی از

طريق آن به حق استثمار نيروی كار دست مىيابد.

به همين منوال ،مقولههای برابری و حق مالكيت خصوصى هستند كه در نظام سرمايه-
داری جنبههای متافيزيكى و ايدئولوژيک به خود مىگيرند .به اين صورت كه ماركس با
نقد "روش مدرن توليد سرمايهداری" اثبات مىكند كه كارگران مزدی به بردگى

محصول كار خود ،يعنى سرمايه در آمدهاند و كار مرده )سرمايهی ثابت ،ابزار توليد( بر

سوبژكتيو مد نظر دارد .به اين معنى كه "روش مدرن توليد سرمايهداری" از يک سو،
سوی ديگر ،يک طبيعت غير انسانى را بر نيروهای مولد تحميل مىكند و با وجود

ادعای خردمندی منجر به سلب خرد ،اراده ،آزادی و موضوعيت كارگران مزدی مى-
شود .به بيان ديگر ،نقد درونذاتى ماركس از "روش مدرن توليد سرمايهداری" فقط

معطوف به تضاد ابژكتيو ميان نيروهای مولد با مناسبات توليد نمىشود و بيان

سوبژكتيو تضاد را نيز به صورت پراكسيس نبرد طبقاتى در نظر مىگيرد.

در حالى كه ماركس تفاوت ارزش مبادله و ارزش مصرف كاﻻ كه البته نزد اقتصاددانان
ملى نيز معتبر بود ،در نظر دارد ،اما نيروی كار مزدی را به عنوان تنها كاﻻيى كه منجر

كار زنده )سرمايهی متغير ،نيروی كار( مسلط شده است .با در نظر داشتن فرودستى و

به توليد ارزش اضافى و ارزش افزايى سرمايه مىشود ،كشف مىكند .به اين معنى كه

جامعهی بورژوايى تبديل به يک طنز غمانگيز مىشود .همچنين پيداست كه گفتگو از

توليد ارزش اضافى است كه تبديل به سود سرمايه مىشود .به بيان ديگر ،دوران پول ـ

وابستگى كارگران مزدی به بورژوازی پيداست كه گفتگو دربارهی برابری انسانها در
حق مالكيت خصوصى به عنوان محصول تﻼش ،استعداد و خﻼقيت افراد نيز مردود

است ،زيرا ماركس سرچشمهی آنرا به صورت كار اضافى پرداخت نشده و تصاحب
كار بيگانه افشا مىسازد.

افزون بر اينها ،ماركس در كتاب "سرمايه" بحران نظام سرمايهداری را به صورت
حدود خردگرايى بورژوايى به بند نقد درونذاتى مىكشد .به اين عبارت كه در روند

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

سرمايهی شخصيتيافته خواهان تصاحب بيشترين سود ممكنه در كوتاهترين زمان
ممكنه است .اما اين خردگرايى به خصوص بورژوازی منجر به بى خردی كليت نظام

سرمايهداری مىشود ،زيرا تمامى سرمايهداران همين هدف را دنبال مىكنند .نشانهی
اين بى خردی بحرانهای اقتصادی است كه از گرايش نزولى نرخ سود پديد مىآيند و

كارمزد كه به كارگر تعلق مىگيرد ،ارزش مبادلهی نيروی كار و ارزش مصرف آن

كاﻻ ـ پول بيشتر ،بدون استثمار نيروی كار و يا انتقال ارزش اصوﻻً غير ممكن است .به

اين ترتيب ،ماركس ميان دوران ساده و دوران كار مزدی با سرمايه تفاوت مىگذارد.

وی در ارتباط با دوران ساده تأييد مىكند كه اينجا برابرها با يکديگر مبادله مىشوند.
منتها در دوران كار مزدی با سرمايه است كه نيروی كار توسط كار اضافى پرداخت

نشده استثمار مىشود .اينجا موضوع استثمار نيروی كار نه نقض قانون ارزش ،بلكه
مشخصاً تحقق آن است .به بيان ديگر ،در دوران كار مزدی با سرمايه برابرها با يک-

ديگر مبادله نمىشوند و به همين دليل است كه ثروت اجتماعى شكل انباشت سرمايه

را به خود مىگيرد و در نهايت به صورت حق مالكيت خصوصى در مىآيد.

پيداست كه نقد اقتصاد سياسى ماركس ،همزمان نقد ايدئولوژی بورژوازی نيز محسوب
مىشود ،زيرا بﻼفاصله پرده از مقولههای آزادی ،برابری و حق مالكيت خصوصى را در
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عكس اين معادله درست باشد ،يعنى اگر طبقهی كارگر نه توان دفاع تئوريک از مواضع

منجر به ورشكستگى ،ركود اقتصادی و افزايش بيكاری مىشوند .ما اينجا با تشديد

شرايط ممكنه حكومت فاشيستى را تجربه خواهد كرد .پيداست كه اينجا يک درک

پراكسيس نبرد طبقاتى پيرامون تعيين حدود روزانهی كار و مقدار كارمزد بروز مى-

خود را داشته باشد و نه موفق به سازماندهى صفوف همبستهی خود شود ،در بدترين
مثبت از روند تاريخ تنها محصول تفكرات ناب دينى و كامﻼً بيگانه با وقايع اجتماعى،

يعنى فريب و خودفريبى و حماقت خودكردهی محض محسوب مىشود.

تضادهای درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد مواجه مىشويم كه به صورت
كنند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس در "سرمايه" يک بررسى صرف

از آنجا كه ماركس ميان تضاد و بيان تضاد تميز مىدهد و از آنجا كه انسانها تحت

ماترياليستى از تكوين و بحرانهای نظام سرمايهداری را ارائه نمىدهد .تحليل وی

نتيجه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی اصوﻻً دچار مثبتگرايى نمىشود.

تنها تضاد ابژكتيو نيروهای مولد با مناسبات توليد ،بلكه بيان سوبژكتيو تضادهای درون-

تأثير ايدئولوژی از تضاد آگاه مىشوند و آنرا بيان مىكنند و به نبرد بر مىخيزند ،در
بنابراين مقولهی خودآگاهى برای وی يک جنبهی دترمينيستى ندارد .انگاری كه هر

كسى كه به كار مزدی تن مىدهد و مدتى در يک كارخانهی صنعتى كار مىكند ،در

نتيجه بنا بر هستى اجتماعى خود مستقيماً به خودآگاهى طبقاتى مىرسد و ﻻجرم تبديل

ديالكتيكى و ديالكتيک برای وی به معنى نفى آگاهانه است .به اين ترتيب ،ماركس نه
ذاتى نظام سرمايهداری را نيز كه به صورت پراكسيس نبرد طبقاتى بروز مىكنند ،در

روش نقد خود از كليت جامعهی بورژوايى ادغام مىكند .در حالى كه در فلسفهی ايده-
آليستى هگل "ايدهی مطلق" سوژهی شناسا و خالق جهان واقعى )دميروژ( محسوب مى-

به سوژهی انقﻼبى مىشود .به بيان ديگر ،مقولهی خودآگاهى در تئوری انتقادی و

شود ،در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس جهان موضوعيتيافته محصول

مثبتگرا از روند ماترياليستى تاريخ از مقولههای "ازخودبيگانگى"" ،شىوارگى" و "بت-

مديريت مىشود و از سوی ديگر ،پرولتاريا در پراكسيس نبرد طبقاتى و تحت تأثير يک

تكامل سوژهی انقﻼبى مىشوند .البته اينجا نقد ماركس فقط محدود به فعاليت ذهنى

در حالى كه برای هگل تفكر ديالكتيكى يک فعاليت ناب ذهنى جهت تكامل مفاهيم

انقﻼبى ماركس به معنى يک گرايش ديالكتيكى است .وی جهت ممانعت از يک درک
انگاری" استفاده مىكند كه مانند دين ،فلسفه و ايدئولوژی مانع خودآگاهى پرولتاريا و
طبقهی حاكم نمىشود كه جهت تحميق و تحقير انسانها و حفاظت از منافع مادی و
جايگاه اجتماعى خود اين اشكال كذب را به وجود مىآورد ،بلكه طبقهی كارگر را نيز

در بر مىگيرد كه به اين اشكال ايدئولوژيک تن مىدهد .به اين ترتيب ،ماركس از نقش

دين به صورت فريب و خودفريبى و از نقش روند توليد به صورت ازخودبيگانگى و
ازخودبيگانگى خودكرده سخن مىراند.

ماركس قبل از تدوين تزهای فويرباخ به كرات از مقولهی "ازخودبيگانگى" استفاده مى-

كند و موازی با روش نقد دين فويرباخ است كه روند توليد سرمايهداری را به باد انتقاد

مىگيرد .به اين صورت كه ماركس در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی خود روش نقد دين

فويرباخ را به نقد مناسبات توليد سرمايهداری بسط مىدهد .به اين معنى كه هر چه

انسان روی آن خدايى كه خود ساخته است ،بيشتر حساب باز كند ،به همان اندازه نيز

كار موضوعيتيافته است كه از يک سو ،توسط سرمايه ،يعنى سوژهی فعال هدايت و
تئوری انتقادی و عملگرا به خودآگاهى مىرسد و تبديل به سوژهی انقﻼبى مىگردد.
مجرد و خودآگاهى سوژهی شناسا است ،از منظر تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس

خودآگاهى پرولتاريا به عنوان سوژهی انقﻼبى مربوط به يک فعاليت مشخص ،يعنى

پراكسيس مولد به عنوان تركيبى از كار موضوعيتيافته و شركت آگاهانه در نبرد

طبقاتى مىشود .در حالى كه فلسفهی ايدهآليستى هگل به يک مفهوم استعﻼئى از "روح
جهان" دست مىيابد و با استناد به خرد از روند تاريخ به سوی يک آيندهی دلپسند و

مثبت گزارش مىدهد ،ماركس يک نگرش انتقادی به روند تاريخ دارد .به اين صورت
كه اين انسانها هستند كه از شرايط موجود عزيمت مىكنند و با آگاهى ،يعنى

سوبژكتيو روند تاريخ را پديد مىآورند .به بيان ديگر ،اگر طبقهی كارگر از نظر تئوريک
فرهيخته و منسجم باشد و بر پايهی خودآگاهى طبقاتى در سازماندهى جنبش كارگری

موفق شود ،بدون ترديد دست آوردهای سياسى ،حقوقى و اقتصادی نيز خواهد داشت و

پيداست كه از اين منظر ،روند تاريخ نيز يک شكل مثبت به خود مىگيرد .اما اگر
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اتوپيک وی را خارج از واقعيت مستقر مىسازد و به آن يک شكل متافيزيكى مىدهد

كمتر از وجود خود بهره مىبرد و از "نوع ماهوی انسانى" خود نيز ازخودبيگانهتر مى-

مىيابيم:

كارگران بيشتر در روند توليد كه محصول كار خود آنها است ،ادغام شوند ،به همان

كه ما مضمون آن را به شرح زير در نوشتهی وی با عنوان "در مورد مسئلهی يهود"
«هنگامى كه انسان فرديتيافتهی واقعى ،شهروند مجرد را از آن خود سازد و به

صورت انسان فرديتيافته در زندگى تجربى ،در كار فردی و در مناسبات فردی

خويش تبديل به نوع ماهوی شود ،هنگامى كه انسان توانايىهای خود را به صورت

توانايىهای اجتماعى كشف و سازماندهى كند و بنابراين نيروی اجتماعى را نه ديگر در
پيكر نيروی سياسى از خود مجزا سازد ،از اين پس ،رهايى انسان به كمال رسيده

است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا نيز مانند اشكال ديگر دينى بنياد

دگماتيسم گذاشته شده است ،زيرا يک چنين تعريف استعﻼئى از انسان تشكيل يک

دين نوين را نويد مىدهد .ما اينجا دوباره با ارواح مواجه هستيم .در حالى كه مسيحيان

از روحالقدوس و هگل از "روح جهان" سخن مىگويند ،ماركس اينجا معطوف به "روح

انسان" فويرباخى شده است .البته ماركس پس از مطالعهی كتاب ماكس اشتيرنر با

عنوان "تنها كس و مالكيتش" به اين خطای فلسفى پى مىبرد ٢و با تدوين تزهای

فويرباخ از انسانشناسى استعﻼئى وی عبور مىكند ٣.ماركس در اين دوران در پاريس

به سر مىبرد و با نقد نظريات گذشتهی خود كمونيست شده بود .وی همراه با انگلس
كتاب "ايدئولوژی آلمانى" را جهت خودانگاری و كسب يک اطمينان ضمنى از تئوری

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى نوشت و اينجا كمونيسم را به شرح زير بر پراكسيس

نبرد طبقاتى مستقر ساخت:

شود .به نظر ماركس در روند كار و توليد نيز به همين صورت است .يعنى هر چه

اندازه نيز كمتر از وجود خود بهره مىبرند و به همان اندازه نيز بيشتر با ماهيت خود
ازخودبيگانهتر مىشوند .به اين صورت كه مناسبات توليد مانند يک دين خود ساخته از

زندگى كارگران مستقل شده و به صورت يک قدرت غير بر آنها حكمفرمايى مىكند.
ماركس اينجا چهار نوع ازخودبيگانگى را از هم تميز مىدهد .اول ،ازخودبيگانگى انسان

از كار است ،يعنى كار مزدی به صورت يک طبيعت غير بر كارگران تحميل شده است،

دوم ،ازخودبيگانگى انسان از نتايج فعاليتاش است ،يعنى كارگر تبديل به ابزار جهت
توليد شده است ،سوم ،ازخودبيگانگى انسان از انسانهای ديگر است ،اينجا منظور

كارگران هستند كه از جامعه مجزا و منزوی شدهاند و چهارم ،ازخودبيگانگى انسان از
"نوع ماهوی انسانى" است ،يعنى كارگر سلب خرد ،احساس ،اراده و موضوعيت شده

است .نتيجهی كار از خودبيگانه تشكيل مالكيت خصوصى است .به اين معنى كه
كارگران ازخودبيگانه به اين موضوع پى نمىبرند و به اين خودآگاهى نمىرسند كه

محصول كار خود آنها به صورت مالكيت خصوصى مصادره شده است و به صورت

سرمايه بر آنها حكم مىراند.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا از مفهوم "نوع ماهوی

انسانى" سود مىبرد كه البته ساخته و پرداختهی فلسفهی ماترياليستى فويرباخ است .با

وجودی كه فويرباخ روش شناختشناسى خود را "مشاهدهی حسى" ٢مىخواند و
فلسفهی ماترياليستى وی از مشاهدهی طبيعت عزيمت مىكند ،اما فويرباخ مفهوم "نوع

ماهوی انسانى" را نه از واقعيت محسوس ،بلكه با استناد به مفاهيم "خرد ،قلب و اراده"

استنتاج مىكند .ما اينجا با يک مفهوم ارزشمند و اسمى ،يعنى غير واقعى و ايدهآليستى
مواجه هستيم كه در تداوم اشكال دينى قرار مىگيرد .عاقبت يک چنين خطای فلسفى

همان جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم است كه فلسفهی ايدهآليستى هگل نيز دچار
١

Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Judenfrage, in MEW, Bd. ١, S. ٣٤٧ff., Berlin (ost), S. ٣٧٠
Vgl. Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige und sein Eigentum, ٢. Auflage, Leipzig
 ٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨فرهنگ دينى و رئاليسم انقﻼبى ـ نقش فراروی از "خرد استعﻼئى" در انديشه-
ی سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ٣٥ادامه ،برلين

٢

آن شده است .پيداست كه استفادهی ماركس از مفهوم "نوع ماهوی انسانى" جامعهی
Vgl. ebd., S. ٥٢٠f.
Sinnliches Anschauen
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آفريدهى خود آنها ،بلكه همچون بخشى از طبيعت جلوه مىكند كه انگاری تابع قوانين

«كمونيسم برای ما يک وضعيت نيست كه بايد بر قرار گردد ،يک ايدهآل كه واقعيت

مختص به خود است .به بيان ديگر ،شئوارگى مانع از اين مىشود كه انسانها خود را

به صورت علت و معلول جهان موضوعيتيافته بفهمند و كارگران مزدی به تفرقه و

سيهروزی خودكرده در نظام سرمايهداری پى ببرند .اينجا مفهوم "شئوارگى" فرای
حوزهی توليد ،حوزهی توزيع و بازسازی اجتماعى نيروی كار را نيز در بر مىگيرد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در جوار دين ،فلسفه و ايدئولوژی مقوله-

به سوی آن سمت ]خواهد[ گرفت .ما كمونيسم را يک جنبش واقعى كه اوضاع كنونى

را فسخ مىكند ،مىناميم».

١

از اين پس ،اگر ماركس از مفهوم "ازخودبيگانگى" استفاده مىكند ،معنى آن اين است

كه سوژهی شناسا نسبت به "جنبش واقعى" مستقل شده است ٢.بنابراين ماركس در

"سرمايه" از مفاهيم "بتانگاری" و "شئوارگى" استفاده مىكند كه آثار ايدهآليستى

های "بتانگاری" و "شئوارگى" بهترين امكانات را جهت تحميق و تحقير كارگران

گذشته را ديگر يدک نكشد و خلط مطلب به بار نياورد .به اين صورت كه وی

توزيع و بازسازی نيروی كار جنبهی ايدئولوژيک دارد كه هم ماهيت نظام سرمايهداری

متمايز مىسازد .اينجا مفهوم "بتانگارى" به معنى يک آگاهى ابژكتيو از اوضاع وارونه

كه تحت تأثير "قانون منصفانهی ارزش" و "دست نامرئى بازار" هر كسى پاداش

كار موضوعيتيافته مواد مادی را دگرگون و تبديل به موضوع جامعه مىكند .به بيان

محسوب مىشود كه كامﻼً منصفانه به كارگران تعلق مىگيرد .انگاری كه قوانين بازار

كارگران است .اما از آنجا كه ارزش مبادله و جهان كاﻻها رابطهی كارگران مزدی با

اين ارتباط از "اشكال ابژكتيو تفكر" و "ظاهر موضوعيتيافته" ١نيز سخن مىراند كه بر

منسوب مىشوند .انگاری كه كاﻻ خودش فىنفسه داری اين خواص ويژه است ،انگاری

نظام سرمايهداری تأكيد كند ٢.به بيان ديگر ،مقولهی "خودآگاهى" در تئوری انتقادی و

مشخصاً از اين منظر است كه كارگران مزدی نيز به محصوﻻت كار خود به صورت

مزدی و توجيه نظام سرمايهداری به وجود مىآورند .به بيان ديگر ،شكل كاﻻيى توليد،
را مىپوشاند و هم اقتصاددانان بورژوايى را در نظرياتشان ظاهراً محق مىكند .انگاری
مناسب توان و زحمت خود را دريافت مىكند .انگاری كه كارمزد تنها هزينهی توليد

مسئول تدارک خردمندی ،برابری ،آزادی و انصاف ميان شهروندان هستند .ماركس در

واقعيت ظواهر جامعهی بورژوايى و جنبهی ايدئولوژيک توليد كاﻻيى و قانون ارزش در

انقﻼبى ماركس تنها به معنى يک گرايش ديالكتيكى از كليت جامعهی بورژوايى است

كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "سرمايه" ماركس مىيابيم:

«راز اكسپرسيون ارزشى برابر و همسنگ بودن كليهى كارها ،از آن جهت و لحاظ كه

كار انسانى به طور كلى هستند ،فقط مىتواند رقم زده شود ،مگر هنگامىكه مفهوم

برابرى بشرى به درجهى استحكام يک اعتقاد ملى رسيده باشد .اما اين فقط در

Objektive Gedankenformen, gegenständliches Schein
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I, … ebd., S. ٩٧

١
٢

تضادهای دورنذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد را در دو حوزهی توليد و توزيع
است .به اين صورت كه البته اين انسان است كه از طريق فعاليت آگاه و مولد ،يعنى
ديگر ،منشأ خواص محصوﻻت كار انسانى تردستى ،قوای حسى ،دانش و خﻼقيت
توليدات خود آنها را قطع مىكنند ،در نتيجه اين خواص مستقيماً به طبيعت خود كاﻻ
كه كاﻻ يک ابژهی مستقل و خارج از طبيعت كارگران مزدی به عنوان سوژه مىباشد و

يک چيز خارج از خود مىنگرند.

٣

در حالى كه ماركس با استفاده از مفهوم "بتانگاری" نقد خود را بر حوزهی توليد
متمركز مىكند ،مفهوم "شئوارگى" نقد يک شكل كلى از زندگى و خرد اجتماعى را در

نظر دارد كه به چشم انسانها كه اين شيوهی زندگى را آفريدهاند ،نه به صورت
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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پرولتاريا و فعاليت سوژهی انقﻼبى را جهت تشكيل يک نظم نوين نيز در نظر مىگيرد.

جامعهاى ممكن مىشود كه شكل كاﻻ يا شكل عمومى حاصل كار و در نتيجه ،همچنين

ما اينجا با اتوپى مواجه هستيم كه از يک حركت واقعى كه ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى

است ،پديد مىآيد .به اين صورت كه از يک سو ،سرمايه به صورت "سوژهی

اتوماتيک" و بنا بر ماهيت خود ،يعنى اجبار به "ارزش افزايى ارزش" ١تمامى نيازهای
مادی ،خدماتى و هنری انسانها را تبديل به كاﻻ و به بازار عرضه مىكند و همراه با آن

انسانها را از ابزار توليد آزاد و به صورت پرولتاريا در مىآورد و از سوی ديگر ،طبقهی
كارگر تحت تأثير تئوری انتقادی و عملگرای ماركس به خودآگاهى مىرسد ،به تضاد
ماهوی كار با سرمايه پى مىبرد ،با جايگاه فرودست اجتماعى خويش آشنا و جهت

"فراروی مثبت" از نظم موجود تبديل به سوژهی انقﻼبى مىشود .از اين پس ،همبستگى
كارگران شاغل و بيكار تقويت مىگردد و اشكال ساختاری طبقهی كارگر پديد مىآيند.

اوج نبرد طبقاتى به نفى مقولهی "سرمايه" به عنوان كار اضافى پرداخت نشده مى-

انجامد و همراه با آن قانون ارزش ،توليد كاﻻيى و بردگى كار مزدی لغو مىشوند.

ماركس در اين ارتباط از مفهوم "نفى نفى" سخن مىراند و بر اين نكته انگشت مى-

گذارد كه در مورد نفى اول ،مسئله بر سر سلب مالكيت انبوه كارگران مزدی به

وسيلهى عدهى معدود بورژوازی بود ،در حالى كه در مورد نفى دوم ،مسئله بر سر خلع

يد يک اقليت غاصب به وسيلهى انبوه مردم است .به اين ترتيب ،جامعه از قلمرو

ضرورتها به سوی تشكيل قلمرو آزادیها عبور مىكند ،مالكيت انفرادی كارگران
مزدی به صورت مالكيت اجتماعى در مىآيد ،مقولههای "شئوارگى" و "بتانگاری" بر

مىافتند ،توليدات مادی و خدماتى به صورت همكاری آزادانه و بنا بر همبستگى

نيروهای مولد سازماندهى مىشوند ،جنبهی فرجامشناسى كار بر جنبهی بيولوژيک آن

اولويت مىگيرد و انسانها در كمال آزادی و با آگاهى ،اراده و احساس ،يعنى با پيروی
از اسلوب زيبايىشناسى كار و توليد مىكنند و از منظر خﻼقيت و هنر شكوفا مىشوند،

هر كس بنا بر توانش و هر كس بنا بر نيازش از محصوﻻت كار اجتماعى استفاده مى-
كند ،طبقات اجتماعى منحل مىگردند و جامعهى تعاونى بر پايهى مالكيت اجتماعى از

رابطهى انسانها با يکديگر به عنوان صاحبان كاﻻ ،مناسبات مسلط جامعه شود».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا نه با يک حركت صرف

ماترياليستى مواجه هستيم كه مىتوان آنرا به صورت مجرد در برابر ايدهآليسم

متكامل كرد و نه تفكرات ناب ذهنى و مثبتگرا را مىيابيم كه انگاری از زمينهی
ماترياليستى نظام سرمايهداری مستقل شده است .به بيان ديگر ،مقولهی "خودآگاهى"

نزد ماركس از يک سو ،بر زمينهی متضاد و ابژكتيو ماترياليستى استوار است و از سوی
ديگر ،از ضرورت كشمكش نظری پيرامون بيان سوبژكتيو تضاد خبر مىدهد و تنها با
سلطهی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بر افكار عمومى كارگران مزدی

است كه سرانجام سوژهی انقﻼبى از پراكسيس نبرد طبقاتى پديد مىآيد.

به اين صورت كه كارگران مزدی در روند كار و تبادل مادی با طبيعت نه تنها طبيعت
بيرونى ،بلكه طبيعت خود را نيز دگرگون مىسازند و از آنجا كه آگاهى آنها از هستى
اجتماعى خودشان رشد مىكند ،در نتيجه افكار عمومى كارگران با آن اشكال

ايدئولوژيک مواجه مىشود كه طبقهی حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى و
جهت حفاظت از منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود پديد آورده است .در حالى كه

كارگران مزدی همواره در حال گسست و گذار از اين اشكال ايدئولوژيک هستند ،به

همين منوال نيز طبقهی حاكم جهت انفعال آنها در تفسير و تحول قدرت ذهنى خويش
مىكوشد .بنابراين گرايش به خودآگاهى در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس نه به
معنى "قانومندی رياضى"" ،اشكال تخيلى" و يا "سرنوشت تقديری" است و نه مستقل از

پراكسيس نبرد طبقاتى پديد مىآيد .اينجا مفهوم "گرايش" در معنى تاريخى و
ديالكتيكى آن است و از اين رو ،ماركس قواى متقابل آنرا به صورت اشكال متنوع

ايدئولوژيک نيز به بند نقد مىكشد.

با وجودی كه ماركس فاقد يک ديدگاه مثبتگرا از روند تاريخ بوده و همواره از يک
منظر انتقادی به پراكسيس نبرد طبقاتى مىنگريسته است ،اما وی نتايج خودآگاهى

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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Ebd., S. ٦٥, z. n. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl,
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سخن نمىگويد و فلسفه به نقد و نفى فلسفه نمىپردازد .ما اين روش را برای نمونه نزد

ابزار توليد متشكل مىشود و سرانجام دولت هم به عنوان تجريد ايدهآليستى بورژوازی

هگل و فويرباخ مىيابيم .به اين صورت كه هگل با استناد به يک فلسفهی درونذاتى به

از خود و "نهادی مختص به سازماندهى جامعهی طبقاتى" بر مىافتد .به اين ترتيب،

به يک فلسفهی ماترياليستى است كه به نقد فلسفهی ايدهآليستى هگل مىپردازد.

شرط آزادی همگانى است.

نقد فلسفههای استعﻼئى كانت ،فيشته و شلينگ مىرود ،در حالى كه فويرباخ با استناد
ماركس اما با استناد به واقعيت ،يعنى "جهان موضوعيتيافته" كه محصول فعاليت آگاه

انسانها ،يعنى سوبژكتيو است ،اقتصاد سياسى را به بند نقد درونذاتى و نفىكننده مى-
كشد .ما اينجا با يک پراكسيس مشخص مواجه هستيم كه ماركس آنرا "روش مدرن

توليد سرمايهداری" مىنامد .از اين منظر پيداست كه چرا ماركس در كتاب "ايدئولوژی
آلمانى" ،فلسفه را خودارضاعى مىخواند ،در حالى كه "علم حركت واقعى" جامعهی

بورژوايى )دانش مثبت( برايش مانند همبستری عاشقانه است.

١

قلمرو آزادی يک مجموعه از انسانهاى آزاد را در بر مىگيرد كه آزادى فردى آنها

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس در آثار خود اتوپى تشكيل يک
نظم نوين را نيز پديد مىآورد .اما اين اتوپى محصول حركت ديالكتيكى تفكر ،روند

تاريخ و نتايج ناب ذهنى وی نيست ،زيرا از نقد درونذاتى و نفىكنندهی كليت اوضاع
موجود )قلمرو ضرورت( پديد آمده و به سوی تشكيل اوضاع مطلوب )قلمرو آزادی(

سمت مىگيرد .به اين ترتيب ،ماركس زمينهی عبور از فعاليت تئوريک به پراكسيس
سياسى را پديد مىآورد كه البته قلمرو آزادی محصول وحدت ديالكتيكى آنها است.

منتها ما تا هم اكنون با دو كاريكاتور كامﻼً مشمئزكننده از "ماركسيسم" مواجه هستيم

بنابراين در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس دو حوزهی درونذاتى و استعﻼئى قابل

انگلس متكامل شدهاند .اولى ،سوسيال دموكراسى است كه يک نقش بسيار مخرب در

تبديل به يک موضوع تحقيقاتى كرد .اين مسئله كه وی تحت تأثير فلسفهی ايدهآليستى

كه هر دوی آنها در اوايل قرن گذشته به صورت ايدئولوژی و با استناد به آثار متأخر
جنبش كارگری بازی مىكند و دومى ماركسيسم ـ لنينيسم است كه بنا بر نيازهای

مبرم شوروی متكامل شده است .ما اينجا با دو طرح كذب و غير ماركسى از رهايى

انسان ،تشكيل قلمرو آزادی و استقرار سوسياليسم مواجه هستيم كه هم از منظر
تئوريک متافيزيكى ،ناجور و متزلزل هستند و هم در پراكسيس سياسى قاطعانه با
شكست مواجه شدهاند .نقطهی عزيمت هر دوی آنها خطای فلسفى انگلس متأخر

است كه "حركت ماده" را جايگزين "حركت ايده" هگل مىكند و آنرا به تمامى هستى،
يعنى آنزمان كه انسان نيز وجود نداشته است ،بسط مىدهد و در خيال خود به يک
قانون به اصطﻼح جهانشمول و ابژكتيو به عنوان "ماترياليسم ديالكتيكى" دست مىيابد.

در حالى كه در فلسفهی ايدهآليستى هگل اين "ايدهی مطلق" ،يعنى قدرت مفهوم است
كه واقعيت را مىسازد و نقش دميروژ را ايفا مىكند ،نزد انگلس اين "قدرت ماده"
١

Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S.
Berlin (Ost), S. ٢٠٨, ٢٧ und
مقايسه ،فريدونى فرشيد ) :(٢٠١٨سرمايه ـ تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟ در آرمان و
انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ١١ادامه ،برلين

تمايز و مكمل همديگراند .وی از بدو فعاليت تئوريک خود مسئلهی رهايى انسان را
آلمانى و يک ذهنيت فلسفى بوده كه انگاری در وابستگى به يک سوژهی انتزاعى است

و به سلطهی يک خرد هدفمند و منطق ناب در آمده كه مثبتگرا است ،شديداً مورد
ترديد من است.

البته ماركس به عنوان هگلى جوان درخواست تحقق فلسفه و خرد آگاه را داشت ،زيرا
تشكيل يک "كانون از انسانهای آزاد ،عرفى و خردگرا" را منوط به خلع يد از قوای
حاكم دينى ،سلطهی اعيان و اشراف فئودالى و نفوذ بورژوازی به عنوان موانع خردگرايى

مىشمرد .منظور وی از خرد آگاه آن نوع از خردمندی است كه از منشأ مادی خود
آگاه باشد .ما تا اينجا با فلسفه و ايدهالهای اجتماعى سر و كار داريم .ليكن ماركس

پس از تدوين تزهای فويرباخ رابطهی فلسفه با فلسفه را گسست و از فلسفه فراروی
مىكند .اينجا مفهوم "فراروی" به معنى الغا ،حفاظت و ارتقا است .الغا به معنى گسست

و گذار از فلسفهی ايدهآليستى آلمانى ،حفاظت به معنى محفوظ داشتن ديالكتيک
)هستهی منطقى( و ارتقا به معنى تكامل يک فلسفهی عملى جهت دخل و تصرف
انتقادی و انقﻼبى در پراكسيس نبرد طبقاتى است .بنابراين نزد ماركس فلسفه با فلسفه

٢٦٠
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اجتنابناپذير از تاريخ به سوی سوسياليسم مىشوند و از اين بابت ،در نفى سوژهی

است كه انگاری واقعيت را پديد مىآورد .به اين معنى كه انگاری تمامى اشكال هستى

دارند و از اين رو ،نقد ايدئولوژی بورژوازی و آثار اتوپيک را از تئوری ماترياليسم

در روند تكامل طبيعت ناب كشف كرده است .بنا بر داروينيسم ،اشكال پستتر و

انقﻼبى و تحقق سوسياليسم به عنوان مسئلهی عاجل جنبش كارگری اشتراک نظر
تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس حذف مىكنند .به اين صورت كه سوسيال دموكراسى

تحت تأثير اين "قانون ابژكتيو" قرار دارند و همان مسيری را طى مىكنند كه داروين

ضعيفتر همواره منهدم مىشوند و طبق قانون بقا همواره اشكال متكاملتری به وجود

مدعى است كه سرمايهداری در روند توسعهى فنآوری صنعتى و تشكيل زيربناى

مىآيند .از آنجا كه ما در طبيعت ناب با حظور انسان ،يعنى با حظور يک سوژهی

اين رو ،از كارگران مىخواهد كه شرايط ابژكتيو رهايى خود را در توسعهی زيربنا و

جهانشمول و ابژكتيو به جامعهی انسانى ،به معنى سلب اراده ،استقﻼل و آزادی انسان-

مساعد اقتصادى آنتاگونيسم تاريخى خود ،يعنى طبقهى كارگر را نيز پديد مىآورد و از

درونذاتى سر و كار نداريم ،در نتيجه پيداست كه انتقال يک چنين قانون به اصطﻼح

شكوفايى سرمايهداری بيابند و تا آن زمان به اصﻼحات سياسى و اجتماعى در حدود

ها است كه البته در تداوم اديان ديگر قرار مىگيرد .بنابراين ما در آثار متأخر انگلس با

طبقهی كارگر بايد بر شدت توليدات بدون وقفه بيافزايد كه در يک جهان دو قطبى

تنها آن نقشى را مىتواند ايفا كند كه "قدرت ماده" به وی ديكته مىكند .يعنى ما اينجا

نظام سرمايهداری قناعت كنند .به همين منوال ،نظريهپردازان شوروی مدعى بودند كه

"ماترياليسم" متافيزيكى مواجه هستيم و تنها از اين بابت است كه به ادعای وی ،سوژه

موجوديت "سوسياليسم" را در برابر امپرياليسم تضمين سازد .در هر دو حالت برنامهی

از يک طرف ،با "ماترياليسم ديالكتيكى" به صورت يک قانون جهانشمول و ابژكتيو و از

حالى كه يكى آنرا از طريق مالكيت خصوصى و سلطهی بورژوازی دنبال مىكرد،

ديالكتيكى" قرار دارد و مختص به تاريخ فرماسيونهای اجتماعى مىشود .از اين منظر،

سياست توسعهی اقتصادی بنا بر قانون ارزش و بردگى كار مزدی ريخته شده بود ،در
ديگری تحقق آنرا توسط مالكيت دولتى و قدرت بﻼمنازعهی بوروكراسى مد نظر

طرف ديگر ،با "ماترياليسم تاريخى" مواجه هستيم كه انگاری تحت تأثير "ماترياليسم
آغاز و فرجام زيست بشری از پيش مقدر و معين شده است و هيچ راه حل ديگری

داشت .به بيان ديگر ،ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و سوسيال دموكراسى همان

برای انسان وجود ندارد .فرماسيونهای اجتماعى پشت سر يکديگر كامﻼً منطقى و به

ممكن است .هر دو جريان نيروهای مولد را معطوف به مناسبات توليد مىكنند و در

گرفتهاند و هر كسى كه خواهان استقرار سوسياليسم است ،بايد به اجبار از اين داﻻن-

موضعى را توجيه مىكنند كه با استناد به تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس اصوﻻً غير

نهايت برنامهی انفعال طبقهی كارگر را به عنوان سوژهی انقﻼبى جهت فراروی مثبت از
نظام سرمايهداری ريخته اند .ما اينجا با اشكال نوين ايدئولوژيک جهت ممانعت از
خودآگاهى پرولتاريا مواجه مىشويم كه در دوران حيات ماركس وجود خارجى

نداشتند.

همانگونه كه ماركس به درستى تأكيد مىكند ،همواره تحت تأثير آگاهى تئوريک است
كه انرژی برای فعاليت در پراكسيس سياسى آزاد مىگردد .از اين منظر نيز ريشههای

تئوريک آن فجايعى كه بلشويسم و سوسيال دموكراسى در اوايل قرن گذشته به وجود

آوردند ،به خوبى هويدا مىشوند .به اين صورت كه بلشويستها انقﻼب شكوهمند اكتبر
را برای تحقق اهداف حزبى خود مصادره كردند و از آن پس كه شوراهای كارگری در
برابر سياست توسعهی اقتصادی كميتهی مركزی حزب كمونيست شوروی قرار

صورت جوامع اشتراكى ،بردهداری ،فئوداليسم ،كاپيتاليسم ،سوسياليسم و كمونيسم قرار

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

تشديد كند .از اين منظر "سوسياليسم علمى" تبديل به "منطق ابژكتيو دگرديسى
اقتصادی" مىشود و تاريخ يک روند منطقى به سوی يک سرنوشت محتوم را به خود

مىگيرد .اينجا مثبتگرايى به صورت عريان برنامهريزی شده است.

با وجودی كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم دشمنانه در برابر سوسيال دموكراسى
موضع مىگيرد ،اما اين دشمنى تنها مربوط به روش تصرف قدرت سياسى مىشود و

تنها يک شكل ظاهری دارد ،زيرا هر دو جريان در نهايت يک حرف مشترک را مى-

زنند .به اين معنى كه آنها با يک خوانش خشک ماترياليستى از كتاب "سرمايه"
ماركس كه البته آنرا از آثار متأخر انگلس وام گرفتهاند ،مدعى يک حركت ابژكتيو و
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تبديل به يک فلسفهی غير انتقادی و غير بازتابيافته از روند مثبت تاريخ به سوی يک

گرفتند ،لنين دستور سركوب و انحﻼل آنها را صادر كرد .در همين دوران حزب

سرنوشت مثبت و محتوم مىكند.

١

پيداست كه پژوهش پيرامون چنين مسائلى بررسى تاريخ فرهنگى جوامع مدرن اروپايى

را ضروری مىكرد كه از يک سو ،مثبتگرايى را به صورت دنيوی و خردمند شدن
انسانها تبديل به موضوع تئوری انتقادی شود و از سوی ديگر ،در تقابل با مفهوم
"سوژهی انقﻼبى" در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس يک مفهوم جديد
از سوژه متكامل گردد .از اين بابت ،نظريهپردازان آموزشگاه فرانكفورت به جامعه-

شناسى دينى ماكس وبر رجوع كردند كه منطق سرمايهداری مدرن را در تئوری

انتقادی خود ادغام كنند .به اين صورت كه ماكس وبر در تحليل خود از روند دنيوی
شدن فرقههای پروتستانى به مفهوم "منطق هدفمند رفتاری" دست مىيابد كه به اين
معنى است كه انسان مدرن جهت تحقق اهداف دنيوی خود از ابزار مناسب استفاده

مىكند .آنها همزمان از تئوری روانشناسى زيگموند فرويد سود بردند كه جوابى برای

اين مسئله بيابند كه چرا انسانها به يک نظام تن مىدهند ،با وجودی كه آن مشخصاً

اهداف غير انسانى را دنبال مىكند .از اين پس ،راه برای نقد ايدئولوژی )روبنا( هموار
شد و مسائلى مانند" :حدود مثبتگرايى" و "نقش سوژه" در فلسفهی ايدهآليستى هگل

و "ماترياليسم ديالكتيكى" تبديل به موضوع تئوری انتقادی شدند.

اينجا طرح اين خطای تئوريک ضروری است كه نظريهپردازان آموزشگاه فرانكفورت
مثبتگرايى در "ماركسيسم" را نه به انگلس متأخر ،بلكه مستقيماً به ماركس نسبت

مىدادند .به اين ترتيب ،ديالكتيک تبديل به موضوع نقد شد ،زيرا نظريهپردازان
آموزشگاه فرانكفورت در تضاد و نفى خردمندانهی آن آثار مثبتگرايى را مىيافتند .به

گمان آنها از اين طريق امكان داشت كه انفعال طبقهی كارگر در دولتهای

ايدئولوژيک توضيح داده شود .به اين ترتيب ،مفهوم "سوژهی طبيعى" ابداع شد كه از
يک سو ،ذات خردگرا و حقيقتياب انسان با استناد به فلسفهی حقوق طبيعى موجه
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سوسيال دموكرات آلمان قدرت سياسى را در دست داشت و در دوران صدراعظمى

فريدريش ابرت بود كه جنبش راديكال كارگری به رهبری روزا لوكزامبورگ و كارل

ليبكنشت سركوب و هر دوی آنها ظاهراً توسط نيروهای خودسر نظامى به قتل
رسيدند .به اين ترتيب ،احزاب كمونيست و سوسيال دموكرات چنان در نزاعهای
ايدئولوژيک و كشمكشهای نظامى با يکديگر درگير و چنان به ضعف خودكرده دچار
شدند كه توان مقاومت در برابر فاشيسم را به كلى از دست دادند .از جمله بايد از

كشورهای آلمان و ايتاليا ياد كرد كه گرفتار سيهروزی احزاب فاشيستى شدند و تمامى
اروپا را به ورطهی جنگ دوم جهانى كشيدند .در برابر آمريكا راه ديگری را رفت .به

اين صورت كه پرزيدنت روزولت جهت عبور از بحران اقتصادی و انفعال جنبش
راديكال كارگری يک برنامهی اصﻼحاتى را با عنوان "توافق جديد" به اجرا گذاشت و
منجر به يک دوران شكوفايى اقتصادی در كشور شد .اين سياست توسعهی اقتصادی

پس از پايان جنگ جهانى دوم به كشورهای اروپای غربى انتقال يافت و تحت عنوان
"كينزيانيسم" منجر به يک فاز بى سابقهی رشد اقتصاد در بازار جهانى شد كه محصول

آن اشتعال همگانى ،بيﻼنس مثبت تجاری ،رشد اقتصاد ملى و درصد پايين نرخ تورم
در كشورهای مدرن صنعتى بود.

ما اينجا با آن شرايط ابژكتيو مواجه مىشويم كه تحت تأثير آنها آموزشگاه

فرانكفورت پديد آمد .اينجا پرسش پيرامون اين مسائل مطرح بود كه چرا انبوه مردم

يک گرايش درونى برای تبعيت از حاكميت دارد و چرا برای تحقق اهداف ايدئولوژيک

از منافع و اهداف انسانى خود مىگذرد و به يک زندگى محلک تن مىدهد؟ اينجا
نطفهی برنامهی نقد ايدئولوژی به عنوان نقد مثبتگرايى در "ماركسيسم" گذاشته شده

است .انگاری كه "ماركسيسم" يک تمايل درونى جهت تبديل شدن به يک فلسفهی بد

ذات را دارد .اينجا مثبتگرايى به معنى امتناع سوژه از درک وقايع ابژكتيو ،يعنى
ناتوانى سوژهی شناسا از بازتاب واقعيت در ذهن خويش است كه "ماركسيسم" را
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«به نظر من تحت شرايط سرمايهدارى خصوصى عواملى تمايل داشتند كه بيكارى،

شود و از سوی ديگر ،تأثيرات ايدئولوژيک را بر انسان مورد ارزيابى جامعهشناسى

مازاد توليد ،سرمايهگذارى گزاف به بار بياورند و يک حسابدارى هدفمند را غير ممكن

سازند و باعث يک وضع انجمادى و حتا يک عقبگرد در توسعهى فنآورى شوند .وقتى

كه من ساختار سرمايهدارى دولتى را بررسى مىكنم ،قادر به كشف عوامل اقتصادى

نمىشوم كه مانع فعاليت نظم نوين شوند .حاكميت اقتصاد با برنامه به ابزارى مجهز

است كه عوامل ركود اقتصادى ،تجمع روندهاى مخرب و كمكارى سرمايه و كار را

قطع مىكند .ديگر مشكﻼت اقتصادى در مفهوم شناخته شدهى آنها به وجود نمىآيند،
اگر تنظيم تمامى فعاليت اقتصادى با آگاهى به جاى "قوانين طبيعى" بازار به كار گرفته

شود».
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انتقادی قرار دهد.

به اين ترتيب ،مفاهيم متعدد جامعهشناسى در آموزشگاه فرانكفورت متكامل شدند كه

در تقابل با "ماركسيسم" رايج كه به نقش مسلط زيربنا معطوف بود ،روبنا را تبديل به

موضوع تئوری انتقادی كند .از جمله بايد از سه مفهوم كليدی ياد كرد .اول ،مفهوم

"اولويت سياسى" است كه فريدريش پولوک آنرا متكامل كرد .در حالى كه ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم و سوسيال دموكراسى با استناد به يک خوانش خشک
ماترياليستى از كتاب "سرمايه" ماركس اولويت اقتصاد را توجيه مىكردند ،وی مدعى

اولويت سياست شد .به اين صورت كه سرمايهدارى از شكل خصوصى آن كه موضوع

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،پولوک اينجا يک بررسى اقتصادی از

نقد اقتصاد سياسى ماركس بوده است ،به شكل دولتى در آمده و دولت مدرن در

تضادهای درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد كه ماركس در نظام سرمايهداری

سرمايه را تضمين مىسازد و مانع از آن مىشود كه بحرانهای اقتصادی پديد بيايند.

آنتاگونيسم سرمايه به انفعال كامل كشيده شده است .با وجودی كه كه تحليل پولوک

سرمايهدارى دولتى در شكل دموكراتيک آن است كه البته "توافق طبقاتى" و اشكال

سرمايهداری دولتى را ارائه مىدهد كه خودش دچار مثبتگرايى است .انگاری كه

كشف كرده ،با استقرار سرمايهداری دولتى به كلى منتفى و طبقهی كارگر به عنوان
از سرمايهداری دولتى از نظر تئوريک متزلزل بود ،خشونت اقتصادی و غير اقتصادی

اشكال نوين ،يعنى با جايگزينى ابزار سياسى به جاى ابزار اقتصادى روند ارزش افزايى

وی اينجا دو شكل متفاوت از سرمايهدارى دولتى را از يکديگر تميز مىدهد .اول،
متفاوت اقتصاد سياسى كينزى در كشورهاى مدرن صنعتى را پس از پايان جنگ دوم

دولت و همچنين اشكال متنوع نبرد طبقاتى را از نظر مىانداخت ،اما با تمامى اين وجود

جهانى در بر مىگيرد .اين نوع از سرمايهدارى دولتى بر "اقتصاد با برنامه" و مالكيت

آنها كتاب "ايدئولوژی روشنگری" را به وی اهدا كردند .به بيان ديگر ،پولوک با

سرمايهدارى دولتى در شكل توتاليتر آن است كه شامل تحقق "اقتصاد با برنامه" در

براى بررسى و نقد روبناها نياز داشتند و به احتمال زياد به همين دليل نيز آثار آنها

مالكيت دولتى استوار شده است و ديگرى مالكيت خصوصى را نمايندگى مىكند ،ليكن

خيال آدورنو و هوركهايمر را از نقد اقتصاد سياسى آسوده كرد .شايد به همين دليل

تئورى سرمايهدارى دولتى خود ظاهراً همان زيربناى اقتصادى را تحليل كرد كه آنها
اصوﻻً فاقد نقد اقتصاد سياسى است.

پيداست كه آدورنو و هوركهايمر برای نقد مثبتگرايى به فنونى نياز داشتند كه با
استفاده از آنها نه تنها ميراث فلسفهى ايدهآليستى آلمانى را بى اثر مىكردند ،بلكه به

يک عمق قابل مﻼحظه از شناختشناسى نيز دست مىيافتند كه نقد تئوريک آنها را
١

Pollock, Friedrich (١٩٧٥): Studien des Kapitalismus, Helmut Dubiel (Hrsg.), München,
S. ١١٧

خصوصى استوار شده است و بوروكراسى گرايش به تحقق منافع بورژوازى را دارد .دوم،

نظامهاى "سوسياليستى" و "ناسيونال سوسياليستى" مىشود .با وجودى كه يكى بر

هر دو گرايش به تحقق منافع طبقهى كارگر را دارند .به اين ترتيب ،پولوک مدعى
مىشود كه سرمايهدارى دولتى با استناد به "منطق هدفمند" سياست توسعهی اقتصادی

را برنامهريزی و متحقق مىكند و از طريق تكامل نيروهای مولد قواى متضاد سياسى را

به حاشيه مىراند و "سوژهى انقﻼبى" ،يعنى پرولتاريا را به انفعال مىكشد كه ما مضمون
آنرا به شرح زير در كتاب "تحليلهايى از سرمايهداری" وی مىيابيم:

٢٦٦

٢٦٥

به خصوص به اين دليل كه جورج لوكاچ در سال  ١٩٢٤ميﻼدی به تفاوت ديالكتيک

اصولىتر از انتقادهای رايج سياسى مىساخت .از آنجا كه آنها سرچشمهی مثبت-

ديالكتيک به عنوان "حركت واقعى" ياد مىكند ،همزمان روش تحقيق خود را نيز

مىكردند كه در برابر گرايش به مثبتگرايى ايستادگى مىكرد .به اين ترتيب ،آدورنو

ماركس با ديالكتيک هگل و انگلس متأخر پى برده بود ١.در حالى كه ماركس از

ديالكتيكى ناميده و ديالكتيک يک تئوری انتقادی و عملگرا را جهت ترويج يک

پراكسيس آگاه و انقﻼبى متكامل مىكند .بنابراين باعث شگفتى است كه چرا آدورنو

اين تفاوتهای ماهوی را در نظر نمىگيرد .از جمله بايد از تحقيقات يكى از شاگردان
بسيار مشهور وی به نام آلفرد اشميت ياد كرد كه در اواخر دههی  ٦٠ميﻼدی دكترای

خود را جهت ارزيابى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نوشت .وی در تحليل
خود به درستى به اين نتيجه مىرسد كه انتقاد مثبتگرايى در ايدئولوژی ماركسيسم ـ

لنينيسم و سوسيال دموكراسى نه به ماركس ،بلكه تنها به عواقب تئوريک آثار متأخر

انگلس وارد است.

٢

با تمامى اين وجود آدورنو و هوركهايمر نسبت به اين تحقيقات ظاهراً بى اعتنا ماندند.

آنها با روش ديالكتيک منفى و با رجوع به مفهوم "منطق هدفمند" در جامعهشناسى

دينى ماكس وبر دو مفهوم كليدی ديگر را در جوار مفهوم "اولويت سياسى" پولوک
متكامل كردند .نخست مفهوم "صنعت فرهنگ" است كه مربوط به روبنا مىشود .به

اين معنى كه صنعت فرهنگ مانع خردگرايى سوژه مىگردد ،زيرا از طريق تبليغات

دولتى و رسانههای عمومى شئوارگى و بتانگاری را تبديل به واقعيتهای اجتماعى
مىكند .به اين ترتيب ،مانعى در برابر تشكيل يک فرهنگ متقابل پديد مىآيد كه

منجر به تحميق و تداوم فرودستى سوژهی طبيعى مىشود .بنابراين آدورنو شئوارگى و
« ١سؤ تفاهمى كه از تشريح انگلسى ديالكتيک به وجود مىآيد ،ماهيتاً مبتنى بر اين است كه انگلس ـ در پيروی از
نمونهی غلط هگل ـ متد ديالكتيكى را همچنين جهت شناخت طبيعت گسترش مىدهد .ليكن آنجا تعيينهای قطعى
ديالكتيک] :يعنى[ تأثير متقابل سوژه و ابژه ،وحدت تئوری و پراكسيس ،دگرگونى گوهر مقولهها به عنوان زمينهی
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

گرايى را در ديالكتيک مىديدند ،در نتيجه بايد يک تعريف ديگر از ديالكتيک ارائه
١

مفهوم "ديالكتيک منفى" را ابداع كرد كه به معنى "نقد مثبتگرای نفى" است .ما اين-
جا با روش "نقد منتقد مثبتگرا" مواجه مىشويم كه يک گستردگى خاص از نقد را

پديد مىآورد ،زيرا خردگرايى و به اضافهی آن "خرد عملى" را نيز مورد انتقاد قرار
مىدهد .پيداست كه اينجا روش شناختشناسى ديالكتيكى اصوﻻً مورد پرسش قرار
مىگيرد كه البته آدورنو جهت مصداق نظريهی خود به نقد فلسفهی افﻼطون مى-

پردازد .افﻼطون مدعى بود كه نفى خردگرای هر پديده منجر به يک نتيجهی مثبت
مىشود و آدورنو از اين فرضيه به شرح زير نتيجه مىگيرد:

«در نظريهی قطعى ،منطق ديالكتيكى مثبتگرا تر از آن مثبتگرايى است كه آنرا رد
مىكند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ديالكتيک منفى از يک سو ،يک آزمايش

است كه با استفاده از روش نقد درونذاتى از فلسفههای موجود به عنوان ظواهر واقعى
اجتماعى ،يعنى آگاهى "ابژكتيو" عبور كرده و نقش غير خردمند حاكميت را افشا سازد

و از سوى ديگر ،به معنى انتقاد به منتقدان مثبتگرا است كه در پى تشكيل يک نظم

نوين هستند .از آنجا كه ديالكتيک منفى از ضرورت نقد منتقد مثبتگرا عزيمت مى-

كند ،در نتيجه منجر به يک ديدگاه بسيار بدبينانه نسبت به فعاليت سياسى مىشود و

ايجاد هرگونه اتوپى جهت رهايى انسان را در نطفه خفه مىكند .البته آدورنو اسرار مى-

ورزد كه ديالكتيک منفى صورت مسئله را به گذشته باز نمىگرداند ،در حالى كه

هوركهايمر خود را در حال بررسى بدبين و انتقادی و در حال فعاليت سياسى خوشبين
مىشمارد .با تمامى اين وجود خسارتى كه آدورنو از طريق روش و مفهوم "ديالكتيكى
منفى" در آگاهى تئوريک به وجود آورد ،غير قابل انكار است.

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

٢٦٨

٢٦٧

طبقهی كارگر را در جوامع مدرن صنعتى ارائه مىدهند .مفهوم "سوژهی طبيعى" نيز با

بتانگارى را به صورت ظواهر واقعى نظام سرمايهداری به بند نقد مىكشد كه نه تنها

پديد آمده كه فجايع فاشيسم و جنگ جهانى دوم را پشت سر گذاشته است .به اين

مىآورند .به اين معنى كه جهان كاﻻها در نظر انسانها مانند يک قدرت عظيم جلوه

استناد به همين تحليلها از يک دوران به خصوص از روند تكامل سرمايهداری جهانى
عبارت كه تحت شرايط موجود كسب خودآگاهى پرولتاريا و ارتقا طبقهى كارگر به

سوژهى انقﻼبى ـ آنگونه كه ماركس مد نظر داشته است ـ غير ممكن مىباشد.

واقعيت اوضاع موجود را توجيه مىكنند ،بلكه آنرا با سلطه بر افكار عمومى نيز پديد
مىكند و اراده ،آزادی و آگاهى آنها چنان سلب مىشود كه به سادگى مىتوان بر آن-

ها حكم راند.

به بيان ديگر ،سوژهی طبيعى آموزشگاه فرانكفورت در تضاد با سوژهی انقﻼبى ماركس

سوم ،مفهوم "خرد ابزاری" است كه مربوط به ساختار جوامع مدرن صنعتى مىشود .به

اتوپى تشكيل قلمرو آزادی نيز به كلى منتفى مىشود .بنابراين قابل درک است كه چرا

تبديل به معيار سمتگيرى دستگاه بوروكراسى مىكنند .به اين ترتيب ،خردگرايى

يک سوژهی شناسا ،انتقادی ،خودآگاه و فعال نيست .پيداست كه تحت چنين شرايطى
آدورنو با در نظر داشتن شيوهى توليد ارزش و تشكل ساختاری جوامع مدرن صنعتى،

بررسى ماركس از بحرانهای سرمايهدارى را مردود مىخواند و نبرد نهايى پرولتاريا با

بورژوازى را كه در مانيفست كمونيست مطرح شده است ،انكار مىكند .وی بر خﻼف
پيشبينىهاى ماركس كه انباشت و تمركز سرمايه را همگام با افزايش جمعيت ،تشكيل

اين صورت كه حاكميتهای دموكراتيک و بوروكراتيک مقولهی "منطق هدفمند" را
تبديل به ابزار ساختاری جهت تحقق اهداف سياسى و رفع نيازهاى اقتصادى مىگردد.
از اين منظر ،ديگر عامل تحوﻻت در نظام سرمايهداری نه تضاد درونذاتى ميان

نيروهاى مولد با مناسبات توليد و پراكسيس نبرد طبقاتى ،بلكه تنها خرد ابزارى

محسوب مىشود .خرد ابزاری از يک سو ،مسئول توفيق سياست توسعهى اقتصادى و

ارتش ذخيرهی صنعتى ،نزول كارمزدها ،تشديد سيهروزی پرولتاريا و بروز نبرد طبقاتى

افزايش توليدات است كه البته ارزش افزايى سرمايه و مصرف انبوه كاﻻها را تضمين

ايجاد اشتغال همگانى سطح زندگى در جوامع مدرن صنعتى باﻻ رفته ،كارمزدها افزايش

مىشود كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "در مورد نقد خرد ابزاری"

ارزيابى مىكرد ،مدعى بود كه نه تنها بر فقر طبقهى كارگر افزوده نشده است ،بلكه با
يافته ،زمان كار كوتاهتر و سختى كار كمتر شده ،وضعيت تغذيه بهبود يافته ،رفاه

اجتماعى از طريق قوانين حمايت از خانواده و حقوق بازنشستگى تضمين شده و ميانگين

سن مردم نيز افزايش يافته است.

مىسازد و از سوى ديگر ،منجر به يک سلطهى غير قابل تصور بوروكراسى بر مردم
هوركهايمر مىيابيم:

«از آن پس كه خرد از استقﻼل دست بر داشت ،تبديل به يک ابزار شد .از منظر ظاهر

خرد سوبژكتيو ،همانگونه كه مثبتگرايى برجسته مىسازد ،بى ارتباطىاش نسبت به

البته آدورنو اين مسائل را با يک زبان بسيار پيچيدهی فلسفى ،كامﻼً مجرد و از يک

محتواى ابژكتيو تأكيد مىشود ،از منظر ابزاريش ،همانگونه كه پراگماتيسم برجسته

در برابر تئوری انتقادی وی توان پايداری را ندارد .با وجودی كه وی مستقيماً در

اجتماعى قرار مىگيرد .ارزش عمليش يا نقش آن براى حكومت بر انسانها و طبيعت،

موضع باﻻ تحقيقاتى مطرح مىكند كه انگاری دست كسى به وی نمىرسد و نظريهای
كشمكشهای سياسى شركت نمىكرد ،اما نقد فلسفهی سياسى جريانهای متنوع چپ

را بدون اينكه اسم كسى را بياورد ،ارائه مىداد .از جمله بايد از يكى از ماركسيست-
های ارتدكس به نام ارنست مندل ياد كرد كه در اين دوران كتابى با عنوان "سرمايه-

داری متأخر" منتشر كرد .يكى از مسائل عمدهی بررسى اين كتاب سيهروزی پرولتاريا
در دوران معاصر است .در حالى كه ماركس اصوﻻً مسئلهی سيهروزی پرولتاريا را به

مىسازد ،شكستش پيش از محتواى وابسته تأكيد مىشود .خرد به كلى در روند

تبديل به تنها دليل مىشود».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نظريهپردازان آموزشگاه فرانكفورت با
تكامل مفاهيمى مانند" :اولويت سياسى"" ،صنعت فرهنگ" و "خرد ابزاری" دﻻيل انفعال
١

Horkheimer, Max (١٩٦٧): Zur Kritik der Instrumentelen Vernunft, Alfred Schmidt
(Hrsg.). Frankfurt am Main, S. ٣٠

٢٧٠

٢٦٩

جهت رهايى طبقهى كارگر يک چشمانداز واقعى را متكامل كنند و نه كارگران اصوﻻً

فقر خﻼصه نمىكند ١،اما وی اينجا ميان فقر مطلق و فقر نسبى تميز مىدهد و مدعى

مصرف انبوه كاﻻها جذب نظام سرمايهدارى شده و به سلطهى حاكميت در آمدهاند .به

مد نظر داشته است .به اين صورت كه در كشورهای مدرن صنعتى طبقهی كارگر در

اعتنايى به فعاليت تئوريک و سياسى آنها دارند ،زيرا از طريق اشتغال همگانى و
اين ترتيب ،آدورنو نه تنها انقﻼب سوسياليستى را نتيجه حماقت مىشمارد ،بلكه به

شرح زير جامعه را از وجود فعاﻻن سياسى چپ بى نياز مىخواند:

«ديگر انبوه مردم به روشنفكران بى اعتماد نيستند ،زيرا آنها به انقﻼب خيانت
مىكنند ،بلكه روشنفكران مىتوانند انقﻼب را بخواهند و از اين طريق انبوه مردم ثابت
مىكنند كه به چه اندازهى زيادى به روشنفكران نياز دارند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماجرای تدارک يک تئوری انتقادی كه
در "كافه ماركس" جهت اعادهی حيثيت از "سوژهی انقﻼبى" در تئوری ماترياليسم

تاريخى ـ ديالكتيكى آغاز شده بود ،به يک چنين نتايج فلسفى رسيد .نظريهپردازان

آموزشگاه فرانكفورت توافق نظر داشتند كه در جوامع مدرن صنعتى و تحت سلطهی

سرمايهدارى دولتى نه طبقهى كارگر تبديل به سوژهى انقﻼبى مىشود ،نه قيامهاى
مردمى اوضاع موجود را دگرگون مىسازند و نه روشنفكران اصوﻻً قادر هستند كه يک

چشمانداز منطقى و مقبول براى رهايى بشر را ارائه دهند .محصول اين بدبينى مزمن در
مسير زندگى آدورنو و هوركهايمر مشاهده مىشود .در حالى كه هوركهايمر در اواخر

عمر خود از يهوديت به دين مسيحيت گرويد ،آدورنو گوشهنشينى اختيار كرد و به

شغل اصلى خود ،يعنى موزيک پرداخت.

مىشود كه ماركس با استناد به ابعاد "تاريخى و اخﻼقى" مسئلهی سيهروزی پرولتاريا را
نبرد سنديكايى و در دوران شكوفايى اقتصادی موفق به افزايش كارمزدها مىشود و در

دوران ركود اقتصادی از كاهش كارمزدها ممانعت مىكند .به اين ترتيب ،نه تنها يک
محرک جهت تكامل فنآوری و ايجاد ارزش اضافى نسبى پديد مىآيد ،بلكه سطح

زندگى پرولتاريا نيز باﻻتر مىرود .با اين وجود ،تقسيم درآمد ملى در كشورهای مدرن
صنعتى ميان كارمزد و سود سرمايه همواره به نفع سرمايه تمام و منجر به فقر نسبى

پرولتاريا مىشود .در برابر طبقهی كارگر در كشورهای جهان سوم هيچگاه قادر به
تشكيل سنديكا نشده است و از اين بابت ،فقر مطلق را تجربه مىكنند.

٢

البته فعاليت مندل فقط محدود به توليد آثار تئوريک نمىشد ،زيرا وی در پراكسيس
سياسى نيز فعال بود .از جمله بايد از انترناسيونال چهارم ياد كرد كه وی آنرا در اين

دوران با همكاری ديگر تروتسكيستها جهت وحدت طبقهی كارگر جهانى تأسيس

كرد .آدورنو بدون اينكه نامى از مندل بياورد ،فعاليت اين نوع از روشنفكران را اصوﻻً
احمقانه مىخواند ،زيرا آنها انگيزهى تغيير جهان موجود را دارند و جهت يک جهان

ديگر به كشمكشهای نظری و رقابتهای سياسى مىپردازند ،بدون اينكه قادر به
ارزيابى نتايج آتى فعاليت سياسى خود باشند .به نظر وی مفهوم "طبقهی كارگر" از

همان اوايل وجه ايدئولوژيک داشت ،زيرا كارگران هيچگاه به صورت طبقه متشكل

نشدهاند .به نظر وی آرمانگرايى و تماميتخواهى روشنفكران كه بدون در نظر داشتن

نتيجه:

گرايش جهانى مطرح مىشوند و ترويج ايدهآليستى يک دنياى بهتر كه در آن تمامى

مسئلهی سوژه و خودآگاهى مربوط به دگرگونى اجتماعى مىشود كه البته مصداق

نيازهاى مادى انسانها بر طرف مىشوند ،در تداوم شئوارگى و بتانگارى قرار

متفاوت از "سوژه" آشنا شديم .اول ،سوژهی فلسفهی ايدهآليستى هگل به صورت يک

مىپوشانند .آدورنو همزمان به انتقاد خود مىافزايد كه نه روشنفكران قادر هستند كه

تجربى آن "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى است .ما در اين نوشته با چهار مفهوم
سوژهی شناسا و خودآگاه است كه از اوضاع موجود )گوهر گنديده( عزيمت مىكند و از
طريق تفكر ديالكتيكى و ايدهی مطلق مفاهيم خردمند را جهت تشكيل اوضاع مطلوب
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

مىگيرند و از اين رو ،انگيزهى واقعى روشنفكران را جهت تشكيل يک حاكميت نوين

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨سرمايه ـ تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟ ،در آرمان و
انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ١١ادامه ،برلين
٢
Mandel, Ernst (١٩٧٢): Der Spätkapitalismus - Versuch einer marxistischen Erklärung,
Frankfurt am Main

٢٧٢

٢٧١

سوسياليستى" بود .به همين منوال ،كشورهای مدرن صنعتى در اروپای غربى و آمريكا

متكامل مىكند .ما اينجا با مثبتگرايى مواجه هستيم كه البته محصول جابجايى سوژه

تحقق سياست اقتصادی نئوليبراليسم دوران جوامع مرفه و "توافق طبقاتى" سوسيال

به صورت يک سوژهی انقﻼبى است كه تحت تأثير يک تئوری انتقادی و عملگرا از

از اواسط دههی ٧٠قرن گذشتهی ميﻼدی با بحرانهای اقتصادی مواجه شدند و با
دموكراسى نيز به پايان خود رسيد.

به بيان ديگر ،تنها سوژهی معتبر سوژهی انقﻼبى در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس است كه البته بايد سطح خودآگاهى آنرا در بستر تاريخى و فرهنگى
مختص به خودش ارزيابى و از نظر تئوريک بيشتر به آن پراخت.

ادامه دارد!
منابع:

با ابژه و آپريوريسم است .دوم ،سوژهی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس

هستى اجتماعى خود آگاه مىشود و از پراكسيس نبرد طبقاتى به قلمرو آزادی دست
مىيابد .ما اينجا ديگر با مثبتگرايى مواجه نيستيم ،زيرا اين حركت واقعى از يک
كليت ديالكتيكى گزارش مىدهد كه ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است .سوم ،سوژهی

"ماترياليسم ديالكتيكى" انگلس متأخر به صورت يک سوژهی تاريخى است كه البته از

خطای فلسفى وی ،يعنى جايگزينى حركت ماده به جای حركت ايده در فلسفهی ايده-
آليستى هگل پديد آمده است .ما اينجا نيز با مثبتگرايى مواجه هستيم ،زيرا

"ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر در امتداد فلسفهی ايدهآليستى هگل دچار

Adorno, Theodor W. (١٩٥١): Minima Moralia, in: Gesammelte
Schriften, Bd. ٤, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff.,
Frankfurt am Main
Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, in: Gesammelte
Schriften Band ٦, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff.,
Frankfurt am Main

جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم شده است و از اين رو ،سوژهی تاريخى را به انفعال

مىكشد و معطوف به يک حركت به اصطﻼح ابژكتيو و اجتنابناپذير از روند تاريخ به

سوی سوسياليسم مىكند .چهارم ،سوژهی طبيعى در آموزشگاه فرانكفورت است كه
تحت تأثير اولويت سياسى ،صنعت فرهنگ و خرد ابزاری قرار گرفته و اصوﻻً نه قادر

به شناخت است و نه مىتواند جهت دگرگونى اوضاع موجود فعال شود.

پيداست كه سوژهی طبيعى در آموزشگاه فرانكفورت تنها بازتاب وقايع اقتصادی و

Anderson, Perry (١٩٧٨): Über den westlichen Marxismus, Frankfurt am
Main

سياسى اواسط قرن گذشتهی ميﻼدی در كشورهای مدرن صنعتى است كه تجربيات

Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge
zur Marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff,
Frankfurt am Main

شرقى و همچنين تشكيل جوامع مرفه در آمريكا و كشورهای اروپای غربى پس از پايان

Demirovic, Alex (١٩٩٩): Der nonkonformistische Intellektuelle - Die
Entwicklung der kritischen Theorie zur Frankfurter Schule, Frankfurt am
Main
Fleischer , Helmut (١٩٧٩): Marx und Engels – Die philosophischen
Grundlagen ihres Denkens, Freiburg/München

استقرار فاشيسم در آلمان و ايتاليا ،دوران حاكميت استالينيسم بر شوروی و اروپای
جنگ جهانى دوم را در بر مىگيرد .منتها اين دوران كه البته با شكوفايى دراز مدت

بازار جهانى و رشد اقتصادهای ملى همراه بود ،در اواسط قرن گذشته وارد بحران و
دگرديسى شد .از جمله بايد از قيام مردم چكسلواكى و بهار پراگ در اواخر دههی ٦٠

قرن گذشتهی ميﻼدی ياد كرد كه البته از طريق پيمان ورشو و به سركردگى ارتش

سرخ سركوب شد .به همين منوال ،از اوايل دههى  ٨٠قرن گذشتهی ميﻼدی جنبش-
های كارگرى در كشورهاى "اردوگاه سوسياليستى" پديد آمدند كه البته در كشور

لهستان منجر به دگرگونىهای شگرف سياسى و اجتماعى شدند .سرانجام اين تحوﻻت

سياسى و اقتصادی اضمحﻼل كلى نظام سرمايهدارى دولتى و فروپاشى "اردوگاه
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