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  ديباچه

  

-پژوهش جنبش " انجمن ميالدی مصادف با بيستمين سالگرد تأسيس٢٠١٩پاييز سال 

بازنگری "ی تئوريک اين انجمن اصل برنامه. تدر برلين اس" های اجتماعى ايران
آرمان و "بود كه به گمان من با انتشار جلد پانزدهم " انتقادی ماركسيسم ايرانى

  .تا حدود زيادی به نتيجه رسيده است" انديشه

شرط هرگونه نقدی، پيش"ی معروف ماركس كه من از بدو فعاليت تئوريک خود جمله
البته نه تنها به اين دليل كه ما ايرانيان يک تاريخ . جدی گرفتمرا ، "نقد دين است

كشيم و يا حدود چهل سال است كه مستقيمًا جهل، جنايت فرهنگى اسالمى را يدک مى
چنين به اين دليل كه كنيم، بلكه و همو فساد آخوندی را در ايران و منطقه تجربه مى

يكى، ايدئولوژيک و از ماركس از روش نقد دين خود جهت نقد تمامى اشكال متافيز
محصول فعاليت تئوريک ماركس تكامل تئوری . كندجمله اقتصاد سياسى استفاده مى

نيز سخن " دانش مثبت"ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى است كه وی از آن به عنوان 
حركت "جا تنها با اصول يک تئوری كلى و مجرد مواجه هستيم كه از ما تا اين. راندمى

ی بورژوايى كه ديالكتيكى، يعنى ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، متكامل معهجا" واقعى
- وی پيشرفتهحيات مصداق تجربى ماركس كشور انگلستان بود كه در دوران . شودمى

  .رفتداری جهان به شمار مىترين كشور سرمايه

ران در ميان البته ماركس روش استفاده از اين تئوری انتقادی و انقالبى را نيز با ديگ
شناخت آناتومى انسان، كليد شناخت آناتومى ميمون "به اين صورت كه . گذاردمى

به بيان ديگر، زمانى كه انسان با يک تئوری مجرد از كليت يک ساختار ". است
تواند، كليت آن يافته به خوبى آشنا شده باشد، به راحتى نيز مىمشخص و تكامل

   .ت، به مراتب بهتر بشناسد و به بند نقد بكشدساختاری را كه در حال تكامل اس

توانند به اند، مىرا مطالعه كرده" آرمان و انديشه"های انتشارات دوستانى كه نوشته
راستى گواهى دهند كه من از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به وفور 
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در جمهوری " اع موجوداوض"ی تاريخ فرهنگى كشور و كنندهذاتى و نفىجهت نقد درون
كه " ماركسيسم ايرانى"پيداست كه در اين ارتباط نقد . اماسالمى ايران استفاده كرده

شود و در پرتو تاريخ البته از اصول ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مشروب مى
يابد، در مركز مسائل تحقيقاتى من قرار ی خود را مىفرهنگى اسالمى كشور، شكل ويژه

جا با يک آگاهى كلى تئوريک مواجه هستيم كه ذهنيت فعاالن تمامى ا اينم. داشت
  .دهدها و احزاب كمونيستى و كارگری ايران را تحت تأثير خود قرار مىسازمان

هميشه تحت تأثير آگاهى تئوريک "كند، گونه كه ماركس به درستى تأكيد مىهمان
ما مصداق اين نظريه را در ." گردداست كه انرژی جهت پراكسيس سياسى آزاد مى

تاريخ جنبش كارگری و كمونيستى كشور و از جمله در دوران قيام بهمن به خوبى 
های ماركسيست ـ لنينيست به به اين صورت كه تمامى جريان. كنيممشاهده مى

شرايط سرنگونى نظام سلطنتى و تن دادند و پيش" خمينى ضد امپرياليست"رهبری 
ی سياسى كشور را پديد المى در ايران و حذف خود از صحنهتشكيل نظام جمهوری اس

های سياسى كه بعدها از اسالميان فاصله گرفته و به مقاومت در حتا جريان. آوردند
. برابر جمهوری اسالمى ايران پرداختند، نقدی بر اصول ايدئولوژيک خود وارد نياوردند

عامل "تبديل به " اليستخمينى ضد امپري"ها  در آگاهى تئوريک آناز اين پس،
  .   شد" امپرياليسم

هايى را كه تا كنون ی تئوريک تمامى شكستمن در مسير تحقيقات خود سرچشمه
اند، جنبش كمونيستى و كارگری در اشكال بلشويسم و سوسيال دموكراسى تجربه كرده

ت حرك"را جايگزين " حركت ماده"به اين صورت كه وی . در آثار متأخر انگلس يافتم
. شناسى بسط دادرا به كليت هستىآليستى هگل كرد و آنی ايدهدر فلسفه" ايده

" ماترياليسم"، يعنى "ی ماترياليستىفلسفه"محصول اين خطای فلسفى تدارک 
متافيزيكى است كه منجر به استقالل احزاب كمونيست و سوسيال دموكرات از 

-گری را به انفعال و انحطاط مىجنبش كاردر نهايت شود و پراكسيس نبرد طبقاتى مى

به نظر من دليل محبوبيت آثار متأخر انگلس را نيز بايد در همين اشكال ساده و . كشد
ی فعاالن سياسى مطابقت دارند، يافت كه سطحى متافيزيكى كه البته با درک روزمره
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ل وی به تنهايى و در تناقض با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس متكام
  . كرد

اند، اما ها و احزاب ماركسيست ـ لنينيست با بحران تئوريک مواجهدر حالى كه سازمان
ی كارگر به دهد كه بخشى از طبقهاوضاع موجود در ايران از اين واقعيت گزارش مى

از  ظاهرًا يک خودآگاهى قابل مالحظه از هستى ماترياليستى خويش دست يافته و
پيوندد كه جمهوری اين واقعيت در حالى به وقوع مى. استايدئولوژی حكومتى گسسته 

های شديد اقتصادی، اجتماعى و سياسى مواجه شده و جهت حفظ اسالمى با بحران
خويش به سركوب بى امان جنبش كارگری و حراج منافع ملى كشور در بازار جهانى 

ينيست قادر ها و احزاب ماركسيست ـ لنتحت اين اوضاع نه سازمان. روی آورده است
هستند كه يک افق جديد جهت انقالب اجتماعى و تشكيل يک نظام سوسياليستى را 

كه به خورد و يا اينپديد آورند و نه اصوًال اثری از يک استراتژی منطقى به چشم مى
ی جامعه" حركت واقعى"توان در درستى روشن است كه با كدام تاكتيک سياسى مى

  .فع جنبش كمونيستى ـ كارگری دخل و تصرف كردطبقاتى ايران دخالت و به ن

ی كنندهذاتى و نفىما راه فراروی از بحران تئوريک موجود را در روش نقد درونليكن 
های دوران گذشته است به اين عبارت كه تنها از طريق نقد شكست. يابيمماركس مى

د از مفهوم وی در ارتباط با روش نقد خو. شودكه راهى به سوی آينده گشوده مى
به بيان ديگر، تنها راه . كند كه بر خالقيت آن انگشت گذاردنيز استفاده مى" جالد"

را " نظم نوين"نقد جالدانه است كه شرايط استقرار يک " نظم موجود"جهت فراروی از 
جا موانع تاريخى و فرهنگى نيز وجود دارند كه مانند يک پيداست كه اين. آوردپديد مى

به . كنند بر تن ايرانيان سنگينى و از ترويج نظريات انتقادی ممانعت مىپالتوی سربى
كنند ی ايرانيان بيشتر برای گذشته تا آينده زندگى مىاين معنى كه اغلب قابل مالحظه

از اين منظر، شايد انتظار . و برای آدم مرده بيشتر تا آدم زنده ارزش قائل هستند
  . ی زيادی خوشبينانه باشداندازهتعميم  سريع نتايج تحقيقات من تا 

پژوهش  "جا دوباره ضروری است كه از تمامى دوستان و سخنرانان كه با انجمناين
. اند، تشكر كنمهمكاری كرده" آرمان و انديشه"و با سايت " های اجتماعى ايرانجنبش

و پيداست كه مسئوليت تمام . فشارمدست تمامى اين عزيزان را با سپاس و ارادت مى
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-به عهده" های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"و انجمن " آرمان و انديشه"كمال سايت 

  !ی خود من است

   ميالدی، فرشيد فريدونى٢٠١٩ سپتامبر ١٢
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  جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟
  

ستفاده شد كه جهان برای اولين بار در اواخر قرن پنجم ميالدی ا" مدرن"از مفهوم 
همواره با " مدرن"مفهوم . ی كافران رومى متمايز سازدنوين مسيحى خود را از گذشته

ی محتوای متفاوت از آگاهى يک دوران گزارش داده كه خود را نسبت به گذشته
از " مدرن"به اين ترتيب، مفهوم . آنتيک به عنوان آغاز يک عصر نوين ابراز كرده است

البته . دهد كه عصر قديم را پشت سر گذاشته است نو گزارش مىپيدايش يک جهان
شود كه هويت تاريخى اين مفهوم فقط محدود به دوران رنسانس و روشنگری نمى

كنند، بلكه هرگاه كه در اروپا يک آگاهى از وجود های مدرن غربى را سيراب مىملت
بر دوران آنتيک مستقر يک دوران جديد پديد آمد و مناسبات يک عصر نوين را در برا

آل از آن پس كه ايده. تبديل به بيان مناسب وجود آن شد" مدرن"ساخت، مفهوم 
روشنگری فرانسوی از طريق دانش مدرن متأثر گشت و تصور يک رشد نامحدود از 

. نيز يک معنى ارزشمند به خود گرفت" مدرن"شناخت بشری را پديد آورد، مفهوم 
 دوران جديد از تاريخ بشری آغاز شده است كه از نظر انگاری كه در عصر نوين يک

مدرن "در اين ارتباط مفهوم . اخالقى، فرهنگى و اجتماعى بر دوران گذشته برتری دارد
نيز پديد آمد كه دليل ماندگاری آن صرفًا مربوط به اتخاذ يک موضع قاطع " كالسيک

ضاع موجود، افق تشكيل يک شود و از اين رو، از اودر برابر نوستالژی و رمانتيسم مى
دوران امن، ساده و خوب "آورد كه مطلوب و نسبت به ی دلپسند را پديد مىآينده

   ١.پيشرو است" گذشته

ی جهانى حقوق بشر رقم دوران مدرن كالسيک با انقالب فرانسه و تدوين اعالميه
-وای ماورایاز اين پس، دست دين از جهان واقعى ظاهرًا كوتاه شد و انسان از ق. خورد

ياب و خالق ی خردگرا، حقيقتطبيعى معطوف به طبيعت خويش به عنوان يک سوژه
ی جهان واقعى در مركز توجه آثار ادبى، هنری، فلسفى گشت و به صورت آفريننده

                                                 
١ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٠): Die Moderne – ein unvollendetes Projekt, in: Zeit-
Archiv, Nr. ٣٩/١٩٨٠ 
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زمان يک روند از روش توليد كااليى و بازتوليد هم. قرار گرفت" دين مثبت"مدرن و 
د كه خردمندی را برابر با كسب باالترين سود در اجتماعى نيز بر جامعه مسلط ش

داری يک از اين پس، روش مدرن توليد سرمايه. شمردترين مدت ممكنه مىكوتاه
ها را از مناسبات سنتى و ی بورژوايى را پديد آورد كه انسانی مستقل از جامعهحوزه

رًا آزاد ساخت و ها كه طبيعتًا رشد كرده بودند، ظاههای شخصى و عاطفى آنوابستگى
به . به صورت اشخاص منفرد به تبعيت از خشونت قوانين رقابت بازار آزاد در آورد

. ی بورژوايى مستقر شدندها تبديل به اشخاص منفرد و در جامعهاين ترتيب، انسان
ها به عنوان صاحبان كاال صرفًا منافع اقتصادی خود را دنبال و طبق انگاری كه آن

از . كنندی كاالی خود را نيز دريافت مىقاضا در بازار، قيمت عادالنهقوانين عرضه و ت
سرمايه هستند، در نتيجه روند " حركت واقعى"ذاتى محمول جا كه تضادهای درونآن

ارزش افزايى ارزش از ذات درونى خود اشكال متافيزيكى، اسرارآميز و ايدئولوژيک را 
لى كه در دوران آنتيک حق مالكيت با در حا. نيز جهت توجيه وجود خود پديد آورد

ی حقوقى از شد، ليكن جهان مدرن راه را برای استفادهتوجيه مى" قوانين الهى"استناد به 
داری كه مبتنى بر توليد بنابراين روش توليد مدرن سرمايه. ساختدين مسدود مى

جوع به يک و حق مالكيت خصوصى بود، بايد با ر) قانون ارزش(كااليى، قوانين بازار 
ی طبيعت در جهان مدرن به اين ترتيب، فلسفه. شدمنشأ حقوقى اين جهانى موجه مى

جايگزين نقش دين در دوران آنتيک شد و از اين پس، دانش مستقل اقتصاد پديد آمد 
  .  داری را متكامل كندكه قوانين روش مدرن توليد سرمايه

د كه برای اولين بار اقتصاد را مستقل از جمله بايد از فعاليت تئوريک جان الک ياد كر
است كه " وضع طبيعت"ی عزيمت وی نقطه. از كليت روابط اجتماعى در نظر گرفت

به اين صورت كه انسان . شودبا استناد به آن حق مالكيت و تشكيل دولت توجيه مى
خيز و محصوالت سازد و زمين حاصلجهت بقای خود طبيعت خشن را دگرگون مى

دولت از ديدگاه جان الک دولت مالكان . آوردرا به مالكيت خويش در مى "كار خود"
 به ١.كنداست كه از حق مالكيت و قرارداد به عنوان اصول منافع عمومى حفاظت مى

همين منوال بايد از فعاليت تئوريک آدام اسميت و ديويد ريكاردو نيز سخن گفت كه 
                                                 
١ Vgl. Locke, John (١٩٧٧): Zwei Abhandlungen über die Regierung, Walter Euchner 
(Hrsg.), Frankfurt am Main  
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 سرمايه و زمين را به صورت سه منبع اسميت كار،. اقتصاد كالسيک را پديد آوردند
گيرد و تحقق منافع عمومى را ديگر مستقل هستند، در نظر مىدرآمد كه انگاری از يک

وی قوانين بازار را . كندمشروط به پايبندی افراد به قوانين بازار آزاد و قرارداد مى
. شوندعه مىی ثروت جامخواند كه انگاری منجر به تقسيم عادالنهمى" دست نامرئى"

. گرددبه اين ترتيب، منافع فردی تبديل به يک واسطه جهت تحقق منافع عمومى مى
ها اهداف شخصى خود را دنبال و تحت تأثير رقابت، كاالهای كه انسانيعنى هم اين

رسد و اين چنين رفاه ملت خود را در بازار مبادله كنند، ثروت جامعه نيز به كمال مى
شمارد كه مقدار آن وی قيمت يک كاال را آن زمان طبيعى مى. آيدنيز پديد مى
به نظر وی اگر افراد تمايل . ی معمول را تأمين كندی سرمايه و اجارهكارمزد، بهره

گردد كه از وقوع هرج و مرج مستقر مى" نظم طبيعى"طبيعى خود را دنبال كنند، يک 
شمارد، زيرا با استناد به اصل وی اين نظم را از اين جهت طبيعى مى. كندممانعت مى

كنندگان بازار را پديد عرضه و تقاضا، يعنى با رجوع به خرد توليدكنندگان و مصرف
ی بورژوايى با طبيعت انسان گيرد كه جامعهبه اين ترتيب، اسميت نتيجه مى. آوردمى

رد، كامًال منطبق است و نه تنها بر هر گونه نظم تصنعى و يا دخالت دولتى برتری دا
در حالى كه اسميت به تفاوت . بلكه به دليل خردمندی خود ابدی و فاقد آلترناتيو است

 ريكاردو اقتصاد كالسيک را به كمال ١ارزش مبادله و ارزش مصرف كاال پى برد،
. آيد، يكسان شمردآن كه در بازار پديد مى" قيمت طبيعى"وی ارزش كاال را با . رساند

داران يک نرخ آيد كه برای تمامى سرمايه زمانى پديد مى"قيمت طبيعى"نزد ريكاردو 
ه نظر وی موضع صاحبان كاالها كامًال طبيعى ب. از ميانگين سود سرمايه را تضمين سازد

جا است، زيرا يكى نيروی كار و ديگری كاال و يا خدمت خود را به بازار عرضه و آن
در واقعيت تجربى به اين مسئله نيز البته ريكاردو . كندرا دريافت مىآن" قيمت طبيعى"

                                                 
١ Vgl. Smith, Adam (٢٠١٣): Wohlstand der Nationen, Max Stirner (Übersetzer), 
Frankfurt am Main, und 
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft vom Wert, Die Marxsche Kritik der 
politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer 
Tradition, Münster, S. ٣٤ff. 
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شود، در حالى كه ابزار كار پى برد كه افزايش كارمزد منجر به افزايش ارزش كاال مى
  ١.گذاردرود، بر ارزش كاال تأثير مىكه در روند توليد به كار مى

ی طبيعت تبديل به يک منشأ حقوقى جهت توجيه ايدئولوژيک به اين ترتيب، فلسفه
-ی ايدهرا در فلسفهداری شد كه ما مجردترين شكل آنليد سرمايهروش مدرن تو

يک به اين صورت كه وی از كاال به عنوان گوهر و سوژه . يابيمآليستى هگل مى
ی بورژوايى را تثبيت خودآگاهى، يعنى يک روح عمومى را پديد آورد كه هويت جامعه

ه بورژوايى كرد كه رفتار و كردار ی جامعبه بيان ديگر، وی كاال را تبديل به سوژه. كند
به اين معنى كه هر كسى كاالی خود را به بازار . ها را در پرتو آن شكل دهدانسان

پيداست كسى كه فاقد ابزار توليد . كندرا دريافت مىآن" قيمت طبيعى"جا عرضه و آن
به است، بايد نيروی كار خود را به صورت كاال به بازار عرضه كند و در واقعيت 

آزادی "در حالى كه هگل حق مالكيت را با استناد به مفهوم . بردگى كار مزدی تن دهد
ديگر از طريق قرارداد كه ی صاحبان كاالها با يکكند، نزد وی رابطهتوجيه مى" زنده

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

رود ی مستقل به شمار مىآليستى هگل يک مقولهی ايدهدولت كه در فلسفه. شماردمى
ی بورژوايى بى طرف است، مجری پايبندی و ظاهرًا نسبت به منافع طبقاتى و جامعه

ها ظاهرًا در كمال آزادی با شود كه آنها به قانون و آن قراردادی محسوب مىانسان
، "قدمگاه خدا در جهان"از اين بابت، وی از دولت به عنوان . اندديگر بستهيک

      ٢.كندنيز ياد مى" ارگان خردمند"و " ضرورت بيرونى"

دهد كه مبتنى بر از يک كليت ديالكتيكى گزارش مى" مدرن كالسيک"بنابراين مفهوم 
داری است كه البته مناسبات اجتماعى مخصوص خود را  سرمايهآن روش مدرن توليد

                                                 
١ Vgl. Ricardo, Dawid (٢٠٠٩): Über die Grundsätze der politischen Ökonomie und die 
Besteuerung, Frankfurt am Main, und 
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft … ebd., S. ٤٦ff.  

آرمان و ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢
   ادامه، برلين، و٤٩ی انديشه، جلد سيزدهم، صفحه

ی يت و كار مزدی در انديشهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكدولت و جامعه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٢٣٧ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهسياسى هگل و ماركس
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ی طبيعت منشأ توجيه ايدئولوژيک آن محسوب آورد، در حالى كه فلسفهنيز پديد مى
به اين ترتيب، اشكال نوين متافيزيک پديد آمدند كه ماهيت متضاد نظام . شودمى

شويم كه اين  مدرن مواجه مىجا با يک روحيه از جهانما اين. داری را بپوشانندسرمايه
يک روحيه كه آزادی برای . شودجهانى است و با استناد به خرد بشری توجيه مى

داند، با استناد به استقالل فردی هيچ چيزی را مگر در شناخت را حق مسلم خود مى
-پذيرد و آزادی فردی را حق مسلم و شرط تعيين سرنوشت خود مىكمال آزادی نمى

آورد كه با تبعيت ان ديگر، جهان مدرن يک آگاهى تاريخى را پديد مىبه بي. شمارد
زمان كند، در حالى كه همگريز و سنت معمول قطع رابطه مىكور، خرافات، افكار جهان

شود كه در پرتو استقالل فردی و حق منجر به يک درک از پراكسيس سياسى مى
تقابل كه در برابر اشكال سنتى محصول اين فرهنگ م. تعيين سرنوشت افراد قرار دارد

گيرد، اعتماد به انجام يک گفتمان عمومى و در حد ممكنه خردگرا است كه هر قرار مى
  ١.كندحاكميت سياسى، مقبوليت دنيوی خويش را از آن كسب مى

از جمله بايد . شودجا با يک اوضاع اجتماعى مواجه هستيم كه مدرنيته خوانده مىما اين
فرديت، اختيار تام در حريم خصوصى، حق انتقاد و برخورد گرايش به ، زدايىافسوناز 

، تمايل اهداف دنيوى، ايجاد اخالق شغلىتحقق آورى براى فلسفى، فراگيرى دانش و فن
ی مدرن سخن راند كه مختصات جامعه دنيوى گرايىمسئوليت و خردقبول به 

اجتماعى، فرهنگى و كه مدرنيته به عنوان يک وضعيت پيداست . شوندمحسوب مى
ى  ، بلكه نتيجهشودمنسوب نمىخصوص ه يا اقشار بو سياسى به زندگى استثنائى افراد 

است كه سه وجه از خردگرايى، ساختار شهروندان عمومى شده و زندگى اصول پذيرفته
كه شامل دولت مدرن با  است  اجتماعىگرايىخرداول، . آورندرا پديد مىاجتماعى آن
مسئوليت دولت . شودمىمقننه، قضائيه و مجريه قوای : سه گانه مانند تفكيک قواى

. استداران   رقابت منصفانه ميان سرمايه تشكيل بازار وايجاد شرايط كلى توليد براى
گيرد  دارى را نيز در بر مى هاى سرمايه ها و مؤسسه كارخانهگرايى اجتماعى خردجا اين

  با هدف ارزش افزايى سرمايهدهى و ازمانريزى، سكه به صورت خردمندانه برنامه
دارى كارخانه مجزا  دارى خانوار از حساب حساببه اين صورت كه  .شوند اداره مى

                                                 
١ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Die nachholende Revolution, Frankfurt am Main, S. 
١٠١ 
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، در حالى كه شود اداره مى) دخل و خرج(دارى دوگانه  است و كارخانه با سيستم حساب
 و خانهگسترش كارجهت گذارى مجدد  ى رقابت در بازار افزايش سود و سرمايه انگيزه

اجتماعى گرايى ى بعدى خرد  نشانه.است افزايش كمى و بهبود كيفى توليدات
هاى طبقاتى، صنفى،  تشكلمانند  غير دولتى  مدنى وهاى يابى شهروندان در نهاد سازمان

كه شامل ايجاد يک فرهنگ  است فرهنگىدگرايى خردوم، . باشد فرهنگى و سياسى مى
، گرايش به قانونمندى دولت و آوریفنانش و سنت، گرايش به ددر برابر متقابل 

 شوند قانون مىگرايى مسبب خردآخری اين دو گرايش . شود  مىانقانونمدارى شهروند
 است كه شخصىدگرايى خرسوم، . كنندمىبهبود روند از تكامل و به يک را تبديل و آن

ردگرايى شخصى ی تثبيت خنشانه. شود افراد نيز مىفرهنگىگرايى خردالبته مربوط به 
 انسان بر جهان درونى تحوالت جهان بيرونىبه اين صورت كه . استدنيوى شدن فرد 

و  تحوالت سياسى ،به بيان ديگر. سازددگرگون مىرا  گذارد و آن تأثير مىمدرن 
هاى اجتماعى  هاى فردى از جامعه و دولت و تغيير ارزش اجتماعى مسبب تغيير ديدگاه

  ١.شوندی مدرن مىو انفرادی در جامعهخالقى هاى ا مسبب تغيير تعهد

آليستى يک جا با اشكال ايدهما اينكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
داری است و روابط آن از ی مدرن مواجه هستيم كه مبتنى بر نظام سرمايهجامعه
سه اصل ط در اين ارتبا. شوندنظم مىمدنى مو ى يجزاوانين قانون اساسى و قطريق 

اصل . آورندبه وجود مىقانونمند و جامعه قانونمدار را مدرن و لوب دولت ساساسى ا
قوانين ديگر از جا اين. ساالرى است قانونمندى مثبت يا مردم پوزيتيويته، يعنى اول

اين صورت كه  به .ندارندشرعى ى  شوند و جنبه استنتاج نمى" مقدس الهى"احكام 
جهت مجلس شوند و در  انتخابات آزاد و ادواری معين مىلت از طريقنمايندگان م

از اين . رسانند تصويب مىوانين را به موكلين خود قمطالبات ها و  اهداف، انگيزهتحقق 
فرماليته، اصل دوم . شود گرايى مى ساالرى و سنت دنيوى جايگزين دينگرايى خردپس، 
شهروند به اين معنى كه  . تفكيک حريم خصوصى شهروندان از حريم عمومى استيعنى 

در حريم خصوصى خود اختيارات تام دارد و دولت موظف به حمايت قانونى از حريم 

                                                 
١ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handels, 
Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. I, ٣. Auflage, Frankfurt 
am Main, S. ٢٢٦ff.  
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اختيارات شهروند در حريم خصوصى خود در حالى كه . استخصوصى شهروندان 
جا ، اما آنشود ى جامعه نمى شده و اخالق پذيرفتهىعرف، هاى دينى محدود به ارزش

لگاليته، اصل سوم . اند، مجاز هستندشدهن توسط قانون ممنوع موارد مشخصى كهتنها 
هاى فردى در   انگيزه دولت مدرن ازكه در حالى. قانونمدارى شهروندان استيعنى 

تعرض يک شهروند به حريم خصوصى اما ، كند مىاظت حريم خصوصى شهروندان حف
كسى تنها  مجرم قابل مجازات. آيد به حساب مىيا حريم عمومى جرمو ديگران 

 و در وقت ارتكاب جرم حضور ذهن داشتهباشد  بالغ  وكه عاقلشود محسوب مى
  ١.است

ی مدرن جا با اشكال اقتصادی، فلسفى، حقوقى، سياسى و ايدئولوژيک يک جامعهما اين
ی اند، به صورت ظواهر جامعهداری بر پا شدهمواجه هستيم كه بر زيربنای سرمايه

كنند و واقعيت را به صورت يک كليت واكنش مى) زيربنا(آن بر ) روبنا(بورژوايى 
 در حالى كه حركت منطقى ٢.آورندپديد مى" يافتهجهان موضوعيت"ديالكتيكى و 

های اقتصادی و ذاتى با نيروهای مولد منجر به بحرانهای درونسرمايه به دليل تضاد
رمايه مناسبات و حاكميت سازد، سشود و كل سيستم را غير منطقى مىنبرد طبقاتى مى

آورد، جهت بقای خود منجر به ايجاد اشكال اجتماعى مختص به خود را پديد مى
سازد و با تشديد نبرد طبقاتى، گردد، اديان منحط را دوباره احيا مىايدئولوژيک نوين مى

به بيان ديگر، حركت ديالكتيكى . آوردی استقرار فاشيسم را نيز كماكان پديد مىزمينه
را به صورت دهد كه ما مضمون آنسرمايه از تقابل انقالب با ضد انقالب گزارش مى

امكان اجرای راديكال "نزد ماركس و " فراروی از فلسفه"تقابل دو طرح متضاد، يعنى 
  .يابيمنزد هايدگر مى" فلسفه

ی نقاد باعث تعجب شود كه طرح اين مقاله بدون واسطه مربوط به شايد برای خواننده
از آن زمان كه ايران با جهان مدرن مواجه شد، . شودوضاع سياسى كنونى ايران مىا

دولت مركزی جهت بقای نظام به كپى برداری از سياست مدرنيزاسيون صنعتى و 
كه تدارک روشنگری، تكامل دگرديسى ساختار سنتى دولت بسنده كرد، بدون اين

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٣٥١f.   

، در زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢
   ادامه، برلين٩٩ی  جلد دوازدهم، صفحهآرمان و انديشه،
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ی ی دينى، روحيهجهت عبور از جامعهشناسى انتقادی را ببيند و فلسفه و ترويج جامعه
مدرنيته را در ساختار تشكيالتى كشور ادغام سازد و به افكار عمومى مردم ايران بسط 

آخرين واكنش ارتجاعى به جهان مدرن با تشكيل جمهوری اسالمى در ايران رقم . دهد
عنوان هم اكنون اين نظام در تار و پود خود به كلى مضمحل گشته و اسالم به . خورد

ی انبوه مردم ی ايدئولوژی نظام و هويت دينى و اسلوب درک و زبان روزمرهسرچشمه
از جمله بايد از فعاليت تئوريک . كشور به مراتب بى اعتبارتر از گذشته گشته است

سخن راند كه در تكامل يک تفسير مدرن از اسالم قاطعانه با " روشنفكران دينى"
ی مدرن ی زايمان يک جامعه ايران در آستانه در حالى كه١.شكست مواجه شدند

است، يک توافق كلى جهت جدايى دين از دولت و عبور از نظام جمهوری اسالمى در 
زمان با تأييد وزارت ارشاد و سازمان اطالعات هم. ميان اپوزيسيون پديد آمده است

ى را در سر اند كه سودای انفعال جنبش كارگری و كمونيستهايى فعال شدهسپاه انجمن
-ياد كرد كه انبوهى از مقاالت توده" نقد اقتصاد سياسى"از جمله بايد از سايت . دارند

های های خط امامى، مشاوران رفرميست سياست اقتصادی نظام، مدرسان خوانشای
ی پردازان طبقهانفعالى از سرمايه، مترجمان تفسيرهای هگلى از ماركسيسم، نظريه

كند كه جنبش كارگری را المللى نظام را منتشر مىوابط بينمتوسط و مشاوران چپ ر
هايى فعال از سوی ديگر، جريان. نظام بكشد" طلبجناح اصالح"به انقياد اهداف سياسى 

. بيننداند كه در خالء ايدئولوژيک نظام اسالمى تدارک يک توافق فاشيستى را مىشده
پردازان جمهوری اسالمى به رين نظريهتاز جمله بايد از فعاليت تئوريک يكى از مرتجع

 ٢.ی هايدگر در ايران كوشا استنام رضا داوری اردكانى ياد كرد كه در ترويج فلسفه

                                                 
، در بشر در ايران هاى فقه پويا براى تحقق حقوق بحران فقه سنتى و محدوديت): ٢٠٠٣( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه برلين٣٩ی آرمان و انديشه، جلد يكم، صفحه
  ن، ونگری، انتشارات سخفلسفه و آينده): ١٣٩٢( مقايسه، داوری اردكانى، رضا ٢

  هايدگر و گشايش راه تفكرآينده، انتشارات نقش جهان ): ١٩٩٣(مقايسه، داوری اردكانى، رضا 
-وی دكترای خود را در باره. چنين ضروری است كه از فعاليت تئوريک محمد رضا نيكفر نيز ياد كردجا همالبته اين
برای خود چنان اعتباری كسب كرده كه " راديو زمانه"ی هايدگر به اتمام رسانده و به عنوان سردبير ی فلسفه

البته تا كنون موضع . تا محافل دموكراتيک و چپ ايرانى قابل قبول شده است" راديو بى بى سى"نظريات وی از 
-در حالى كه وی در گذشته به ترويج نظريات استعالئى و هرمنوتيک سياسى مى. سياسى وی به خوبى روشن نيست

عام زندانيان ی قتلكرد، چند زمانى است كه مسئلهدفاع مى" جنبش سبز"نظام و " لبطاصالح"پرداخت و از جناح 
ها را هم كه معانى آن) انگاریانباشت اوليه، بت(سياسى و تبعيض را به پيش كشيده و با استناد به مفاهيم ماركسى 

.داری در ايران روی آورده استداند، به نقد نظام سرمايهبه درستى نمى  



 ١٥ 

به همين منوال بايد از فعاليت تئوريک سيد جواد طباطبايى نيز سخن گفت كه در 
سى و ی تئوری انتقادی و انقالبى ماركس، ترويج ايدئولوژی فاشيسم، تسكره نويتخطئه

جا با در نظر داشتن بحران  بنابراين من اين١.ی طوالنى داردسازی سابقهروش تاريخ
های های انفعالى از آثار ماركس و فعاليتايدئولوژيک نظام جمهوری اسالمى، خوانش

تئوريک جهت تدارک فاشيسم در ايران است كه اين دو طرح متناقض جهت عبور از 
ی هايدگر را به بحث اريخى ـ ديالكتيكى ماركس و فلسفهمتافيزيک، يعنى ماترياليسم ت

پيداست كه نقد . سنجمها را در پراكسيس سياسى مىگذارم و عواقب تئوريک آنمى
شود، زيرا اكثر قابل ی هايدگر نمىمتافيزيک و روش عبور از آن فقط محدود به فلسفه

متافيزيكى " ماترياليسم"ی فعاالن جنبش كارگری و كمونيستى ايران نيز دچار مالحظه
انگلس متأخر هستند و بدون ترديد نقد تفكر استعاليى خود و علت ازخودبيگانگى 

  .     يابندجا مىخودكرده با پراكسيس نبرد طبقاتى را نيز اين

ماترياليسم "شمول به عنوان در حالى كه انگلس متأخر تحت تأثير يک قانون جهان
-گى به متافيزيک روند تاريخ را به صورت اجتنابندهقرار داشت و در آك" ديالكتيكى

 موضوع نقد اقتصاد سياسى ماركس پراكسيس و ٢گرفت،ناپذير و ابژكتيو در نظر مى
، يعنى پرولتاريا است كه به انقياد محصول كار خود، يعنى "ی زندهسوژه"روزی نقد سيه

روزی خود در جود سيهسرمايه در آمده و تحت تأثير اشكال متافيزيكى تحميق و با و
به بيان ديگر، از منظر ماركس . داری ادغام و به انفعال كشيده شده استنظام سرمايه

ی تاريخى است و نقد يافتهاقتصاد سياسى يک انعكاس ايدئولوژيک از وقايع موضوعيت
..." گروندريسه "وی نيز مشخصًا همين انعكاس ايدئولوژيک را به شرح زير در كتاب 

  : گيردىنشانه م

                                                                                                             
 Vgl. Nikfar, Mohammad Reza (١٩٩٢): Die Erörterung des Satzes von Grund bei Martin 
Heidegger, Frankfurt am Main   

  زوال انديشۀ سياسى در ايران، تهران، و): ١٣٧٣( مقايسه، طباطبايى، سيد جواد  ١
  ايران، چاپ چهارم، تهران، ودرآمدی فلسفى بر تاريخ انديشۀ سياسى در ): ١٣٧٤(مقايسه، طباطبايى، سيد جواد 

  ای بر نظريۀ انحطاط ايران، چاپ سوم، تهرانديباچه): ١٣٨١(مقايسه، طباطبايى، جواد 
گرايى در مثبت ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢

   ادامه، برلين٣٣ی ، در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحهجنبش كمونيستى

 ١٦ 

در اين جامعه كه بر رقابت آزاد مبتنى است، فرد ظاهرًا از روابط طبيعى كه وی را در »
كردند، انسانى مى... ی مشخص، محدود و ی تاريخى ملزوم يک آميختهدوران گذشته

- ميالدی كه اسميت و ريكاردو كًال بر شانه١٨در خيال پيامبران قرن . كنده شده است

محصول ] آن. [ ميالدی معلق است١٨اند، تصوير اين فرد از قرن هها ايستادهای آن
ی فئودالى از يک سو، و نيروهای مولد از سوی ديگر آل از انحالل اشكال جامعهايده

. اند ميالدی مجددًا رشد كرده١٦از قرن ] يعنى[ها، است كه از موجوديت قديم آن
ی عزيمت تاريخ رت نقطهی تاريخى، بلكه به صونه به صورت يک نتيجه] آن[
متناسب با تصورات ] يعنى[زيرا به صورت فرد متناسب با تاريخ، ]. شودمحسوب مى[

ها از طبيعت انسانى و نه به صورت يک پيدايش تاريخى از طبيعت، بلكه از طريق آن
   ١«.طبيعت تحكيم شده است

 فرماسيون تاريخى جا از يکكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
دهد كه با اضمحالل نظام فئودالى جايگزين جديد از انباشت ثروت اجتماعى گزارش مى

شناسى اقتصاد ملى از يک انسان. شودآن شده و از طريق اشكال متافيزيكى توجيه مى
كند كه مبتنى بر فرديت است كه هيچ اثری از آن در تاريخ و در مجرد عزيمت مى
ی تحليل خود به بنابراين ماركس در آغاز با ابژه. شودشاهده نمىتجربيات واقعى م

متنوع، متضاد و پيچيده مواجه بود مشخص، م انظ كليت ديالكتيكى از يک يکصورت 
سرمايه چگونه از نظر : داد به اين شرح قرار مىاصولىهای پرسشكه وی را در برابر 

انباشت، سرمايه چگونه به روند  ذاتى  درونهایبا وجود تضاد و آيد مىپديد تاريخى 
   شود؟ سازى مى بازيابد و كند، گسترش مىرشد مىصورت سيستماتيک 

سرمايه  ارزش افزايى ماركس بايد براى نقد اقتصاد سياسى منطق ذاتى و درونىبنابراين 
ذاتى و نقد دروناتخاذ روش در اين ارتباط . كرد دنبال مىخودش " حركت واقعى" در را

فرايض تئوريک از   بايدنقداين صورت كه به . ه برای وی بسيار سازنده بودكنندنفى
ها عواقب  آنشناختىجامعهتاريخى و و پس از بررسى كرد عزيمت مىاقتصاد كالسيک 

داری پردازان نظام سرمايهخت و سپس نظريهسا شان را آشكار مى منطقىو ايدئولوژيک 

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonmoie – Rohentwurf ١٨٥٧ 
– ١٨٥٨, Berlin (ost), S. ٥ 
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از اين رو، قابل . كردراكسيس سياسى مواجه مىرا با نتايج آگاهى تئوريک خودشان در پ
شود كه خارج  نه با مفاهيمى مستدل مىماركس درک است كه چرا نقد اقتصاد سياسى 

استعاليى به نقد روش نه از يک نقطه نظر ، اند ى تحقيق آن به وجود آمده از حوزه
كه از  يا اينگيرد وپردازد و نه شكل آپريور به خود مىداری مىمدرن توليد سرمايه
اش،  ى نظرى نقطهاين روش از انتقاد قادر به اثبات است كه . رسدنتيجه به تحليل مى

به بيان . آوردپديد مىنقد خود را اصوًال امكان اجتماعى است كه متضاد خود طرح 
ديالكتيكى جامعه كليت  تنها از اين منظر معطوف به ذاتى نقد درونديگر، موضوع 

كليت جا با يک ما اين. شود محسوب مىاجتماعرا خود آن بخشى از بورژوايى است، زي
پيداست كه اين روش . خواندمواجه هستيم كه اصوًال به نقد فرا مىهماهنگ متضاد و نا
كند كه روند تاريخ از بستر وقايع اجتماعى مستقل گردد و زمان ممانعت مىاز انتقاد هم

نيستى، يعنى متافيزيكى به خود بيگرد، در حالى ناپذير، ابژكتيو و دترمييک شكل اجتناب
ى موجود يک ديناميسم  كه ساختار بنيادى روابط جامعهدهد مىنشان زمان كه هم

ها، روش نقد ماركس نه تنها  افزون بر اين. را پديد آورده استمشخص و متداوم
 ی خالق جهت تكامل اوضاعكند، بلكه حاوی يک روحيهاوضاع موجود را نفى مى

داری نيست، زيرا وجود وی اصوًال در پى منطقى ساختن نظام سرمايه. مطلوب است
چه كه در تحليل آن. شماردهای آزاد و خودآگاه مىرا متناقض با طبيعت انسانآن

يعنى در مفاهيمى . يابد، در مضمون مشخص خودشان بازتاب مىماند معتبر مىماركس 
متكامل شده و تنها از اين بابت است كه روش از ذات درونى حركت واقعى سرمايه كه 

اقتصاد ملى و اقتصاد عامى و اشكال متنوع دينى و  یط نظرانقد نقانتقاد ماركس توان 
  . ايدئولوژيک، خالصه متافيزيک را دارد

بر افكار دانان كالسيک  نفوذ اقتصادروزی پرولتاريا بايد ماركس جهت كشف عوامل سيه
حقوق استناد به نه تنها مالكيت خصوصى را با ها ، زيرا آنشكستعمومى را در هم مى

مصداق را آزاد بازار و توان تنظيم ها  كردند، بلكه تبادل كاال مىتوجيه طبيعى انسان 
آزاد يک توجيه بازار از اين منظر، وجود . شمردندمىها   آن"قيمت طبيعى"تحقق 

به صورت محصول يک روند ی بورژوايى را گرفت كه جامعهمتافيزيكى به خود مى
بنابراين . كردو در نتيجه فاقد بديل و ابدی توجيه مىمنطبق با خرد بشرى طبيعى، 

نظم زمانى و در يک يک شكل اجتماعى است كه كرد كه كاال ماركس بايد اثبات مى

 ١٨ 

ى مخصوص از محصوالت كار تاريخشكل يک تنها يعنى آن . پديد آمده استمكانى 
و محصول كار در گذشته  تقسيم كار ،شكال ديگر اجتماعى از كار ا هموانسانى است 

جا كه از آن. توانند در آينده پديد بياينداند و هم اشكال نوين مىداشتهوجود 
داری و نظم روش مدرن توليد سرمايهاشكال ادغام اجتماعى اقتصاددانان عامى نه تنها 

 تمايز با اقتصاد ملى يک نقش شمردند، بلكه درجاودانه مىبورژوايى را ی جامعه
ها بسيار پسند را نيز به عهده داشتند، در نتيجه برخورد ماركس به آنتبليغاتى و عامه

اقتصاد " ی ارزش اضافىهايى دربارهتئوری"وی به شرح زير در كتاب . است خصمانه
  :سازدعامى را از اقتصاد كالسيک به شرح زير متمايز مى

ـ در (...) ه از محققان اقتصادی به درستى قابل تمايز هستند اقتصاددانان عامى ـ ك»
كنند داری را ترجمه مىهای مسئوالن مغرض خود توليد سرمايهواقع تصورات و انگيزه

را در يک زبان متعصب ها آنآن. يابندها تنها ظواهر سطحى بازتاب مىكه در آن
لوحانه داران، بنابراين نه سادهيهسرما] يعنى[كنند، اما از موضع بخش حاكم، ترجمه مى

توضيح وقيحانه و تكميلى تصورات عامى كه ضرورتًا نزد . و نه ابژكتيو، بلكه توجيهى
ها فيزيوكرات: آيد، بسيار از اقتصاددانان سياسى مانندمسئوالن اين روش توليد پديد مى

    ١«.متفاوت استاسميت و ريكاردو كه تمايل به درک روابط درونى دارند، . آ] از نوع[

ی را سلول جامعهماركس جهت نقد نظريات اقتصاددانان ملى و عامى از كاال كه آن
با وجودى كه كاال يک عنصر بسيار ساده و قابل فهم . كندشمارد، آغاز مىبورژوايى مى
كند، كشف مى" خوی روحانى"و " ذكاوت متافيزيكى"اما وی در آن رسد،  به نظر مى

جا كه كاال در خواند و از آنمى" جادو و معجزه"و محصول " راحسىحسى و ف"را آن
كند كه برای درک شود، در نتيجه وی تأكيد مى نمايان مى٢"تظاهر فراطبيعى"يک 

ثروت زمان بيان محسوس  كاال هم٣.آلود دينى رفتمتافيزيک آن بايد به نقد جهان مه
در " ها نبوه وحشتناكى از تجمع كاالا"دارى به صورت  در نظام سرمايهاجتماعى است كه 

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٦); Theorien über den Mehrwert, in: MEW Bd. ٢٦/٣, Berlin (ost), S. 
٤٤٥ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band I, in: 
MEW Bd. ٢٣, Berlin (ost), S. ٦٢ 
٣ Vgl. ebd., S. ٨٦ 
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چنين از روش نقد دين و متدولوژی همماركس به اين ترتيب،  ١.كند بازار جلوه مى
توليد  ترين روابط توليدى و باز تا گام به گام به شناخت پيچيدهبرد، ديالكتيک بهره مى

 خود عىواقحركت دارى نزديک شود و اصول كلى نظمى را بيابد كه  ى سرمايه جامعه
  .استآن ديالكتيكى 

توليد كاال براى مصرف است، ليكن تبادل آن در بازار منجر به تعويض در حالى كه 
. گذارد تفاوت مىی كاال ماركس ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله. شود شكل آن مى

تمامى . روند ى كمى كاال به شمار مى ى كيفى و ارزش مبادله جنبه ارزش مصرف جنبه
در بازار قابل است كه هستند و فقط به اين دليل انسانى شتركًا محصول كار ها م كاال

در روند كه ها انساندر عمل تبادل، خواص مفيد كار اما . شوند مقايسه و مبادله مى
ها غير قابل تمايز  گردند و از اين رو، شكل كار ناپديد مىاند، توليد، كاال را پديد آورده

ها در بازار، ارزش مصرف به ارزش مبادله و  ر پى تبادل كاالبه بيان ديگر، د. شوند مى
ها را به  كاال ظاهرًا به اين ترتيب، بازار. دهند كار مشخص به كار مجرد تغيير شكل مى

سازد و فقط از اين طريق است كه محصوالت  صورت كار همانند انسانى هماهنگ مى
 ديگر، ماركس در يک حركت واقعى به بيان ٢.شوند متنوع كار قابل مقايسه و مبادله مى

قيمت "برد و از همين منظر است كه وی از سرمايه است كه به مضمون كاال پى مى
به " ی ارزش اضافىهايى دربارهتئوری"نزد اسميت و ريكاردو را در كتاب " طبيعى

  :شماردشرح زير متافيزيكى مى

ها و غيره را به صورت نهی سود، هزيبه درستى ارزش و رابطه(...) حال كه اسميت »
ها، رود و قيمت هزينهاجزا اين ارزش درک كرده است، اما بعدًا برعكس به پيش مى

ديگر معين كند، تا ها را مستقل از يکخواهد آنگيرد و مىسود و اجاره را به فرض مى
]: است[ را هنرمندانه بسازد، اين هم معنى اين جابجايى قيمت كاالها سپس از آن

در شكل بر عكس آن كه كند، بعدًا ی درونى آن درک مىت مسئله را بنا به رابطهنخس
 كه كنند، بدون اينلوحانه تقاطع مىاين دو درک نزد وی ساده. كنددر رقابت ظهور مى

كند،  مىتجريددر برابر ريكاردو با آگاهى از شكل رقابت . وی تضاد را محفوظ بدارد

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٤٩  
٢ Vgl. ebd., S. ٥٢   
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از يک سو، انتقاد به . وانين را به صورت خود آن درک كنداز ظاهر رقابت، تا ق] يعنى[
ی كمال در تجريد است، نه به اندازه] يعنى[ی كافى، وی وارد است كه وی نه به اندازه

زمان از طريق مراعات بنابراين برای نمونه، وقتى كه وی ارزش كاال را درک كرد، هم
ی ديگر، وی اكنون شكل ظاهری سازد، از سوانواع مناسبات مشخص خود را متأثر مى

گاه كند، هيچ به صورت تضمين يا تشريح قوانين كلى درک مىمستقيمًا و سرراسترا 
تجريد وی ناكامل است، در ارتباط ] انتقاد[در ارتباط با اولين . كند نمىمتكاملها را آن
       ١«.خود غلط استدوم، آن يک تجريد ظاهری و درخود و برای] انتقاد[با 

تنها يک تجريد " قيمت طبيعى"كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
های تخيلى از واقعيت آليستى و مدلجا با اشكال ايدهيعنى ما اين. متافيزيكى است

در حالى كه . كنندذاتى ممانعت مىتجربى مواجه هستيم كه از تكامل يک تئوری درون
ذاتى كاال با پول نيست، پول را تنها به صورت يک ی دروناسميت قادر به تكامل رابطه

جا كه اقتصاد ملى اصوًال فاقد از آن. گيردابزار جهت سادگى مبادله در بازار در نظر مى
هايى پاسخ دهد، در نتيجه ماركس بايد ی تئوريک است كه به چنين پرسشآن زمينه
     ٢.ل تئوری ارزش شودآورد كه قادر به تكامی نوين تئوريک را پديد مىيک زمينه

با وجودی كه اسميت وجود . بنابراين انتقاد ماركس به اقتصاد كالسيک اصولى است
شمارد و طبق قوانين عرضه ی بورژوايى مىی خردمندی جامعهرا نشانه" قيمت طبيعى"

كند، اما خشونت بازار را كه و تقاضا از تساوی سوبژكتيو كارهای فردی عزيمت مى
ها، افزون بر اين. اندازدگردد، از نظر مىوی ابژكتيو كارهای غير برابر مىمنجر به تسا

ليكن برای . برداسميت به ماهيت پول به صورت يک خشونت اجتماعى پى نمى
-كند، زيرا نيروی كار آنالعاده را بازی مىكارگران مزدی پول نقش يک خشونت خارق

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤); Theorien über den Mehrwert, in: MEW Bd. ٢٦/٢, Berlin (ost), S. 
١٠٠  

انقالب تحت مفهوم »: كندرا اين چنين تشريح مىراند و آنب علمى سخن مى در اين ارتباط هاينريش از انقال ٢
ی شود، بلكه تنها به سوی يک پارادايم كه با زمينه يک عبور ساده به سوی يک پارادايم جديد فهميده نمىعلمى

ای جديد طرح هيعنى برای يک انقالب علمى كافى نيست كه پرسش. تئوريک پارادايم كنونى قطع رابطه كرده است
 كه با آن مفهوم علمچنين خود  و همواقعيتمفهوم آن از ] يعنى[شوند، به مراتب بيشتر بايد موضوع مفهومى علم، 

  « .تنيده است، تغيير كرده باشد
Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft … ebd., S. ٢٥ 
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به اين معنى كه كارگر هم براى فروش . ها از دو جنبه آزاد و تبديل به كاال شده است
بنابراين شرط بقای كارگر .  استنيروى كار خويش آزاد و هم از ابزار توليد آزاد شده

رسى به پول و تضمين امرار معاش خويش مزدی فروش نيروی كار خود جهت دست
 ارزش افزايى ارزش  تضمين روندط تبديل پول به سرمايه وايشر از سوی ديگر، ١.است
كه بازار كار شكل گرفته و نيروى كار به صورت كاال در بازار آيند پديد مىزمانى تنها 

ا اين آيند و ماركس تنها تهای اقتصادی پديد مىبه اين ترتيب، ماسک. شود عرضه مى
  ٢.يابندهای اقتصادی شخصيت مىپردازد كه در مقولهاندازه به اشخاص مى

كند، ماركس كار را ی گوهر ارزش را مطرح نمىئلهدر حالى كه اقتصاد ملى اصوًال مس
- به شرح زير كشف مى" سرمايه"را در كتاب نامد و مضمون آنمى" سازگوهر ارزش"

  : كند

نيروى به كار بردن  ]يعنى [كار مساوى انسان،سازد، ىارزش را مگوهر ولى كارى كه »
 جهان هایدر ارزش خود را كه جامعه  نيروى كار یكليه. كار همانند بشرى است

 كار انسانى  نيروینيروى واحد و هماننده صورت يک جا ب اينكند،ىمار ها نمود كاال
 .انفرادى استی كارهای  از نيروآن تركيب بيشماری  كه یبا وجودشود، محسوب مى

تا  نيروی كار انسانى است، هر كدام ديگر ازمانند  انفرادى  كارهاى هر يک از اين نيرو
نيروى ه صورت است و بگين يان اجتماعى م كاريک نيروىخصلت داراى آن كه جا آن

-  ميانزمان كاربه  كاال نيز فقط  يکبنابراين توليدشود، فعال مىاجتماعى گين يانكار م

زمان كار اجتماعًا الزم عبارت از زمان كارى است . گين الزم يا اجتماعًا الزم نياز دارد
مهارت و از اجتماعى گين مياناجتماعى و با حد معمول وليد كه با موجود بودن شرايط ت

   ٣«.دهدنشان مى ارزش مصرف را  توليد يکشدت كار، توان

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I, … ebd., S. ١٨٣  

اعمال خشونت غير اقتصادى " كار آزاد دوگانه " تدارکكه براى تشكيل بازار كار ودهند تجربيات تاريخى گواهى مى
چه  آن" را با عنوان "سرمايه"ماركس فصل بيست و چهارم جلد اول . ضرورى است) سياسى، قضايى و نظامى(

  .داده استده اختصاص به بررسى تاريخى اين پدي" انباشت بدوى خوانده شده است
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I, … ebd., S. ٧٤١ff. 
٢ Vgl. ebd., S. ٩٩ ,١٦   
٣ Ebd., S. ٥٣ 

 ٢٢ 

زمان "به اين ترتيب، گوهر ارزش در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس 
را ى كاال  ى ارزش مبادله اندازه" زمان كار اجتماعًا الزم"شود و محسوب مى" مجرد

آورى  ر، يعنى باانشدت كار و مهارت كارگرگين كند كه البته بستگى به ميانمعين مى
تر تر و تنبلاگر به غير از اين باشد، هر چه يک كارگر ناشى. اجتماعى داردنيروى كار 

پيداست كه بنا بر تئوری . است، پس ارزش توليدات وی نيز بايد بيشتر بوده باشد
 به همان اندازه ارزش كاال تنزل ،رود آورى كار باالتر مى ماركس هر چه بارارزش 

زمان تقسيم كار بازار هم. شود  مىتركوتاه" زمان كار اجتماعًا الزم"يابد، زيرا كه  مى
كنندگان  ى كه مستقل از آگاهى توليديرو به صورت ارگانيسم خودظاهرًا اجتماعى را 

هايى در بازار به فروش  فقط كاالا جاين. دهد است، سازمان مى پديد آمده ها كاال
  ١.اندپديد آمده" زمان كار اجتماعًا الزم"در رسند كه  مى

پول جا اين. كندو اسرار پول را كشف مى" قيمت طبيعى"به اين ترتيب، ماركس منشأ 
ابزار "، "مولد دورانى ":و خواص ديگرى مانندشود محسوب مى" ى ارزش معيار اندازه"

. دارد) پول جهانى" (ى جهانى ابزار مبادله"و " ابزار پرداختى"، )نجگ" (انباشت ارزش
برای پول قائل مستقلى  وجهپس از كشف گوهر ارزش اصوًال ماركس پيداست كه 

پول نه براى راحتى به بيان ديگر، . استشكل كاال محتوای زيرا خواص آن شود، نمى
ى سحر  جنبه. "سازد ها را ممكن مى ى كاال گونى و مبادله مبادله در بازار است و نه هم

كار محصول مستقيمًا  آن دارد و ارزش شكل ارزش و تاريخبستگى به پول " آميز
بلكه ، كندى م و مبادلهاين پول نيست كه كاالها را قابل سنجشبنابراين . استانسانى 

- هيافتموضوعيتكار محصول ارزش ه عنوان  كاالها بیكليهجا كه يعنى از آن. عكسبر 
به اين . شوند و مبادله مىخودى خود قابل سنجشه ب، در نتيجه انسانى هستندی 

 با تبديل به مقياس مشترک ارزش خويشترتيب، كاالی مزبور از طريق قانون ارزش 
عمل مبادله را " ابزار پرداختى"شود و پول فقط به صورت ارزش كاالهای ديگر مى

  ٢.كندوساطت مى
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نخستين  است و ىيآخرين محصول دوران كاالرزش ماركس  در تئوری اپولزمان هم
سرمايه را به صورت يک روند نامحدود  وی ١.شودمحسوب مىصورت تجّلى سرمايه 

. كند ، بررسى مى استشدهتبديل كه از تغيير شكل كاال به پول و سپس به سرمايه 
ى سرمايه  تهيافو شخصيتی فعال سوژهدار  منطق سرمايه ارزش افزايى ارزش و سرمايه

   :دهد ادامه مى" سرمايه"به شرح زير در كتاب ماركس در اين ارتباط . است

.  توسط مقدار خود متمايز سازدديگرپول مبلغ تواند خود را از تنها مىپول  مبلغيک  »
آن های كيفى بين قطبتفاوت وجه مرهون  هيچ  بهول پـ االكول ـ پبنابراين روند 

سرانجام . ها استكمى آنتفاوت بلكه مرهون ، ن پول استآقطب زيرا هر دو ، نيست
. (...) شودى پول از آن بيرون كشيده م،چه بدوًا در دوران ريخته شده بودبيش از آن

 بلكه ضمن ،شودى نه تنها در دوران حفظ م،بنابراين ارزشى كه بدوًا ريخته شده است
 يا ،افزايدىخود مه ه ارزشى ب اضاف]يعنى [دهد،ىگردش مقدار ارزشى خود را تغيير م

  ٢«.كندىسرمايه تبديل مه را بو همين حركت آن. گرددىارزش افزا م

جا حركت سرمايه از جامعه مستقل كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
هدف دار است كه با اراده و آگاهى و با ی فعال اين حركت، سرمايهسوژه. گرددمى

دهى هم نه برای مصرف، بلكه برای توليد سازمانو آنارزش توليد را ارزش افزايى 
جا با يک منطق به خصوص جهت انباشت ثروت مواجه هستيم كه از ما اين. كندمى

دوباره به پول خاتمه آيد، زيرا از پول جامعه ظاهرًا مستقل شده و نامحدود به نظر مى
ده و دوران پول به عنوان سرمايه تميز به اين ترتيب، ماركس ميان دوران سا. يابد مى
هاى اجتماعى   كاال فقط رفع نيازـ پول ـساده، يعنى كاال در حالى كه در دوران . دهدمى

 پول انباشت ـ كاال ـ، در دوران پول به عنوان سرمايه، يعنى پول  هستندمد نظر توليد
ارزش مصرف دوران ساده  در حالى كه ٣.شود محسوب مىتوليد بيكران ثروت هدف 

ول به دوران پشوند، در  با هم مبادله مىبه صورت خريد و فروش ها  برابر و معيار است
به بيان ديگر، ماركس در بازار دو . پيوندد عنوان سرمايه استثمار نيروى كار به وقوع مى

" ى ابتدايى معامله"اى براى  اول، بازار به عنوان حوزه. كند ى متفاوت را كشف مى حوزه
                                                 
١ Vgl. ebd., S. ١٦١ 
٢ Ebd., S. ١٦٥ 
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-با يکبرابرها جا گردد و اين متحقق مىبا پولمحصوالت كار ى  كه در آن مبادلهاست 

هاى ديگر  نيروى كار با كاال. دوم، بازار به عنوان بازار كار است. دنشو ىديگر معاوضه م
منجر به توليد است كه فقط مصرف آن بنا بر قانون ارزش تفاوت دارد، زيرا به كلى 
متحقق ارزش افزايى ارزش نيروی كار است كه استثمار ق شود و فقط از طريمىارزش 

ويژگى ارزش مصرف " سرمايه"در كتاب ماركس . آيدگردد و سود سرمايه پديد مىمى
   :سازد برجسته مىبه شرح زير نيروى كار را 

، بنفسه] نيروی كار [تواند از ارزش مصرفىفقط م] ى ارزشارزش افزاي[تغيير (...) »
كاال يک كه صاحب پول ما بتواند از مصرف براى اين.  ناشى گردديعنى از مصرف آن

 در ]يعنى[ بايد بخت چنان با وى يار گردد كه در محيط دوران، ،كشدبارزش بيرون 
- چشمه  خود سر،كه ارزش مصرفشيابد برا   مخصوصبا اين ويژگى كاال يک خود بازار

كار موضوع شدن موجب خودى خود ه واقعى آن بمصرف نحوى كه ه  ب. ارزش باشدی
در بازار يک چنين كاالی مخصوصى را و صاحب پول . ارزش آفرينى گردددر نتيجه و 

  ١«.و آن توان كار يا نيروى كار استيابد مى

ارزش تضمين تبديل پول به سرمايه و كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 شكل كااليى به خود گرفته و تنها زمانى امكان دارد كه نيروی كارافزايى ارزش 

به بيان ديگر، . دكنن بازار كار عرضه مىرا ظاهرًا در كمال آزادی به كارگران مزدی آن
ی ارزش افزايى ارزش را در سرچشمهبررسى دوران پول به عنوان سرمايه در ماركس 

، مالكيت خصوصى را به عنوان خلع نتايج كار شخصىيابد و نيروی كار دوگانه آزاد مى
به شرح زير در كتاب ى استثمار نيروى كار  كار اضافى پرداخت نشده و نتيجه

   :كند كشف مى" سرمايه"

تصرف كار برای تنها شرط مالكيت بر كار پرداخت نشده در گذشته، اكنون به صورت »
دار بيشتر انباشته  هر قدر سرمايه. شود ظاهر مىمقياس روز افزونه ى كنونى ب زنده
قسمتى از سرمايه كه در اوًال . (...) تواند انباشت كندىبيشتر من اندازه ، به هماباشد

عوض  جزئى از حاصل كار غير است كه بالتنها  خود ،شودىبرابر نيروى كار مبادله م
جبران آن ه  كارگر نه تنها بايد ب]يعنى[ ،ى آن تصاحب شده است و ثانيًا توليد كننده

                                                 
١ Ebd., S. ١٨١  
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ست  ا عبارت از اينامحتو(...) . اى نيز بر آن ضميمه كند ى تازه اضافهبايد  بلكه ،بپردازد
-ىعوض تصرف م ى غير را كه پى در پى بال موضوع شدهدار قسمتى از كار  كه سرمايه

اكنون از (...) . سازدىى غير مبدل م كار زندهبه مقدار بيشترى ه كند، دائمًا و از نو ب
يا محصول آن ی غير رداخت نشدهپحق تصرف كار ه عنوان دار مالكيت ب سرمايهجانب 

. شودىمظاهر خويش، كار عدم امكان تصاحب محصول به صورت و از جانب كارگر 
ظاهرًا ی عزيمتش نقطهشود كه ىى ضرورى قانونى م ى بين مالكيت و كار، نتيجهيجدا

مباين با قوانين چه بيشتر دارى هر  سرمايهتصاحب ى  شيوهبنابراين . ها بوديگانگى آن
ر  بلكه ب،وجه ناشى از نقض اين قوانين نيست هيچه  ب،ى جلوه كنديى توليد كاال ليهاو

  ١«.كار بردن همين قوانين استه  ناشى از ب،عكس

كند، ماركس با تكامل قانون ارزش از ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی، حق مالكيت، آزادی، برابر: متافيزيک اقتصاد ملى كه با استناد به مفاهيمى مانند

البته . داردكند، پرده بر مىی بورژوايى را توجيه مىقيمت طبيعى و خردمندی، جامعه
 در بازار مبادلهبرابرها ى ابتدايى  در دوران ساده و در معاملهكند كه ماركس تأييد مى

در حالى كه در خواند، ی برابری و انصاف مىجا را حوزهشوند و از اين رو، وی آنمى
ی جا حوزهاين. پيوندد مشخصًا عكس آن به وقوع مىران پول به عنوان سرمايهدو

جا مالكيت انفرادی است، اينارزش افزايى ارزش، استثمار نيروى كار و انباشت سرمايه 
شود و دار به صورت كار اضافى پرداخت نشده مصادره مىكارگران از طريق سرمايه

جا كه ارزش مصرف  به بيان ديگر، از آن .گيردشكل مالكيت خصوصى به خود مى
پردازان  نيروى كار ايجاد ارزش اضافى است و ارزش مصرف بنا به استدالل نظريه

شود و بنا بر اصول حقوق طبيعى به  ى كار انسان قلمداد مى اقتصاد كالسيک نتيجه
 ، بگويمى سلب مالكيت ديگران و يا بهتر مالک آن تعلق دارد، مالكيت خصوصى نتيجه

ى خشونت غير  تحكيم مالكيت خصوصى به عهده. تصرف مالكيت اجتماعى است
های داد است كه با توجيه ضرورت حفاظت از قرار) سياسى، قضايى و اجرايى(اقتصادى 

داد  مالكيت خصوصى و قرارحق ها در بازار بدون  تبادل كاال. شود اجتماعى تضمين مى
ى عملى براى  ى كار نه صاحب اراده زيرا محصوالت نيرو،اجتماعى غير ممكن است

                                                 
١ Ebd., S. ٦٠٩f. 
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جا دوباره با نقش  ما اين.شوند يابى به بازار هستند و نه خود به خود با هم مبادله مى راه
يافته مواجه هستيم كه بنا بر ی شخصيتی فعال و سرمايهدار به عنوان سوژهسرمايه
   ١.بخشد مناسبات تجسم شخصى مىاين به خود اقتصادى ماسک 

را خواهد كااليى   وى مىاول،. شود از دو جهت طرح مىی توليد دار مسئله ايهبراى سرم
از مجموع بيشتر اين كاال بايد ارزش ، دوم. توليد كند كه ارزش مبادله داشته باشد

باشد كه وى ) مجموع ارزش ابزار توليد و نيروى كار( و خدماتى ارزش تمامى كاالها
اضافه تصاحب دار  هدف سرمايهان ديگر،  به بي.براى توليد آن مصرف كرده است

و توليد كااليى پديد وحدت روند كار با روند ارزش آفرينى و آن تنها از  ٢استارزش 
دارن كند و سرمايهدار به صورت انفرادی اين برنامه را دنبال نمى ليكن سرمايه٣.آيدمى

 رقابت در بازار جا باما اين. ی خويش هستندديگر نيز در پى ارزش افزايى سرمايه
 تقليل ،اول. دار وجود دارد راه متفاوت براى سرمايهچهار اين ارتباط در . مواجه هستيم

مزد يک عنصر تاريخى و معنوى  ليكن بنا بر بررسى ماركس در تعيين كار. مزد است كار
 سازد، در نتيجه سازى نيروى كار را مختل مى جا كه تقليل آن باز دخالت دارد و از آن

دوم، ارزش افزايى ارزش از  ٤.شود مىمواجه با مقاومت كارگران دار يم سرمايهتصم
حداقل . شود ى كار ميسر مى و يا افزايش روزانهپرداخت نشده طريق تصرف كار اضافى 

شان و تأمين معيشت  سازى نيروى كار ى كار آن است كه كارگران براى باز روزانه
طريق ى كار بنا بر بررسى ماركس از  ود روزانهدر برابر حداكثر حد. خويش نياز دارند

هر دو داراى ماهيت با وجودی كه . گرددحد جسمانى و معنوی كارگران معين مى
 ٥.ريزی شده استجا نيز مقاومت كارگران برنامه هستند، اما اينبسيار انعطاف پذيرى

برای " اعًا الزمزمان كار اجتم"نوين است كه منجر به كوتاهى آورى  فناستفاده از سوم، 
كيفى متحول به ى توليد ارزش از نظر كمى  به اين ترتيب، شيوه. شودتوليد كاال مى

" ارزش اضافى نسبى" و "ارزش اضافى مطلق"را با مفاهيم آنماركس گردد كه مى

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٩٩  
٢ Vgl. ebd., S. ٢٠١  
٣ Vgl. ebd., S. ٢١١  
٤ Vgl. ebd., S. ١٨٥  
٥ Vgl. ebd., S. ٢٦٤ 
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. العاده است رسى به اضافه ارزش فوقدار دست ى سرمايه انگيزهجا  اين١.كندمتمايز مى
اگر . گذاردمى ماركس ميان ارزش انفرادى و ارزش اجتماعى كاال تفاوت در اين ارتباط

دار نه تنها به اضافه ارزش   سرمايه،تر باشد ارزش انفرادى از ارزش اجتماعى پايين
تر از ارزش  قادر است كه كاالى خويش را پايينچنين هميابد، بلكه  العاده دست مى فوق

 ٢.بيرون براندرقابت ى  اى خويش را از صحنه و رقبندعرضه كبه بازار اجتماعى آن 
توليد چنين منجر به  است كه همصنعت بزرگ اقتصادی و تأسيس همكارىچهارم، 

جا كه در صنعت از آن. شود العاده مى ارزش اضافى نسبى و كسب اضافه ارزش فوق
 مديريت ى نوين از يک شيوهگيرد، در نتيجه بزرگ تقسيم كار يدی و فكری شدت مى

ها را در  و همبستگى آنكند كارگران را منظبط مىشود كه نه تنها حاكم مىر كارخانه د
يک و دهد مستقيمًا تحت نظارت سرمايه قرار مىرا ، بلكه ابزار توليد شكندهم مى

" خالء فكرى"داران و  سرمايه" انحطاط اخالقى"طبيعت غير انسانى را به صورت 
را نه تنها مهارت كارگران زمان يد تقسيم كار همتشد ٣.آورد مىمزدی پديد كارگران 

بردگى روند مزد به  به دليل بهاى كمتر كاررا ، بلكه كودكان و زنان كندمىبى ارزش 
   ٤.كشدتوليد مى

موفق و تأسيس صنعت بزرگ آورى نوين  فناستفاده از از طريق دار  سرمايهبنابراين
ساخته و با تشديد روند توليد بخش ى كار را مسدود  هاى روزانه شود كه حفره مى

ى كار را براى توليد ارزش اضافى تصرف كند و به اين ترتيب،  بزرگترى از روزانه
نسبت به رقباى خويش در همين بخش به ارزش اضافى نسبى و اضافه ارزش 

د، ن نوين توليد عموميت بيابهای شيوهاين كه  ليكن به محض اين. العاده دست بيابد فوق
ها از بين  ين ارزش انفرادى كاالهاى ارزان توليد شده با ارزش اجتماعى آنتفاوت ب

به اين ترتيب، . گردد العاده نيز ناپديد مى رود و از اين رو، آن اضافه ارزش فوق مى
ى  العاده نتيجه رسد كه ارزش اضافى فوق به اين نتيجه مىدر واقعيت دار  سرمايه

انداز كرده است، بلكه آورى نوين پس ق فنمزد كارگرانى نيست كه وى از طري كار

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٣٣٣f. 
٢ Vgl. ebd., S. ٣٣٦ 
٣ Vgl. ebd., S. ٤٢١ 
٤ Vgl. ebd., S. ٤٢٤f. 
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را به مضمون آنماركس  كه اند آورى نوين توليد كرده نتيجه كار كسانى است كه با فن
   : سازدافشا مى" سرمايه"شرح زير در كتاب 

 توليد، ارزش اجتماعى محصول ماشينى ی در همان رشتهآالتبا عموميت يافتن ماشين»
 كه اضافه گرددمىمعتبر ] ارزش[قانون گاه  و آنيابدمىتنزل تا حد ارزش انفرادى آن 

-مى ناشى گزين كرده،وسيله ماشين جاى بهدار  هاى كارى كه سرمايه از نيرونه ارزش 

دار براى استفاده از ماشين بكار  هاى كارى كه سرمايه عكس از آن نيرورشود، بلكه ب
  ١«.گيردمىسرچشمه گمارده است، 

آيد كه داری پديد مىک دگرگونى كيفى در روش توليد مدرن سرمايهبه اين ترتيب، ي
از اين . كندياد مى" ی خودكارسوژه"ماركس جهت تشريح آن از سرمايه به صورت 
جهت تكوين و انكشاف خود ) دولت(پس، سرمايه ديگر نيازی به يک عامل بيرونى 
- با عموميته اين صورت كه  ب٢.گرددندارد و ظاهرًا بالمنازعه بر پای خود استوار مى

از يک سو، العاده   اضافه ارزش فوقنو ناپديد شدو صعنت بزرگ آورى نوين  فنيافتن 
تاريخى و حدود ى كار و  و با در نظر داشتن مقاومت كارگران در برابر تمديد روزانه

و تصاحب اضافه در بازار جهت تثبيت خود دار  ، سرمايه از سوی ديگرمعنوى كارمزد
ی صنعت بزرگ و گسترش توسعه ،آورى نوين فناستفاده از به سوى به اجبار ارزش 

 ارزش اضافى ی باالتری از مناسبات توليد بهگيرد كه در يک درجهبازار سوق مى
ذاتى و گرايش دائمى  بنابراين كشش درون. العاده دست بيابد  اضافه ارزش فوقونسبى 

تر  ها ارزان  تا كاال،ر كار پيوسته تكامل بيابدآو سرمايه عبارت از اين است كه نيروى بار
با استقرار و عموميت صنعت بزرگ،  ٣.از ديگر رقيبان توليد و به بازار عرضه شوند

روند ارزش افزايى ارزش و . گردد اش ظاهر مى دارى در شكل تكامل يافته سرمايه
بنا بر . هستندثروت ذاتى انباشت  هاى درون سازى تضاد بازسازى سرمايه به معنى باز
تر باشد به همان  ى سرمايه از نظر زمانى و مكانى موفق بررسى ماركس هر چه توسعه

به بيان . افزايد كند و به كميت پرولتاريا مى توليد نيروى كار را تجديد مىنيز اندازه 

                                                 
١ Ebd., S. ٤٢٩   
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٨ 
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I, … ebd., S. ٣٣٧f.  
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 كه ديگر هستند  الزم و ملزوم هم مزدیديگر، ارزش افزايى ارزش و كميت كارگران
   :كندبر آن تأكيد مى" سرمايه" زير در كتاب ماركس به شرح

سرمايه به ى يى ارزش افزا وسيلهعنوان به توليد نيروى كارى كه الينقطع بايد باز»
ى  وسيلهه از سرمايه فقط ب آن و تبعيت نيست جدا شدن از آنالحاق شود و قادر به 
گردد، در مىشانده  پو،شودىها فروخته مآنه دار كه نيروى كار ب تعويض افراد سرمايه

بنابراين انباشت سرمايه عبارت از . سازندىتوليد خود سرمايه را مبازاز  لحظه واقع يک
  ١«. استتكثير پرولتاريا

" ی خودكارسوژه"كند، سرمايه به صورت ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
تداوم ايه، يعنى آورد، در حالى كه روند انباشت سرمشرايط انكشاف خود را پديد مى

نيز خصوص آن ه منجر به تشكيل سياست جمعيت بآن زمانى و گسترش مكانى 
ى  سرمايه است كه از نسبت سرمايه) ارگانيک(افزايش تركيب آلى دليل آن . شود مى

 به اين ٢.آيدپديد مى) ارزش نيروى كار(ى متغير  به سرمايه) ارزش وسائل توليد(ثابت 
آورى  بازار و اجبار ارزش افزايى ارزش همواره فنكه تحت قهر رقابت صورت 

. شود مى) ى متغير سرمايه(گزين نيروى كار  ترى جاى بيشتر و پيشرفته) ى ثابت سرمايه(
د در يى اين روند از يک سو، تمركز سرمايه و از سوى ديگر، تجمع ابزار تول نتيجه

ت نظارت مستقيم هاى توليد تح به اين ترتيب، نه تنها ابزار. صنعت بزرگ است
تر  ارزش  همواره براى روند توليد بى مزدیگيرند، بلكه كارگران داران قرار مى سرمايه

 دارى توليد سرمايهروش مدرن به اين ترتيب، ماركس يک قانون جمعيت از . شوند مى
اى كه  انباشت سرمايه از طريق جمعيت كارگرىبه اين صورت كه . كند  استنتاج مىرا

- ىفراهم مد را نيز زائد ساختن نسبى خوی آورده است، همواره زمينهبه وجود خود 
نامد  مى" سپاه صنعتى ذخيره"دارى را  ماركس مازاد نيروى كار در نظام سرمايه ٣.سازد

سرمايه از دو جهت فعال جا اين. كه در روند ارزش افزايى ارزش نقش به سزايى دارد
افزايد، ليكن از سوى  ، بر تقاضاى كار مىبا وجودى كه انباشت سرمايه از يک سو. است

  به بازار كاربيكار ساخته است،خود  كارگرانى را كه  نيروی كار آنى ديگر، عرضه
                                                 
١ Ebd., S. ٦٤١f.  
٢ Vgl. ebd., S. ٦٤٠  
٣ Vgl. ebd., S. ٦٥٩  
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ها در  شود كه آن زمان فشار بيكاران بر كارگران شاغل باعث مى هم. دهد افزايش مى
ن را براى شا برابر تشديد روند توليد مقاومت نكنند و مقدار بيشترى از نيروى كار

ى كارگر  محكوم ساختن بخشى از طبقه. جارى سازنددر روند توليد خدمت به سرمايه 
به بيكارى اجبارى كه با كار طاقت فرساى بخش مشتغل همراه است، تبديل به يک 

سپاه "در نتيجه توليد . گردد داران مى ابزار مناسب براى افزايش تمول انفرادى سرمايه
ى نيروى  بر اين اساس عرضه.  است ثروتى انباشت ا توسعهمتناسب ب" صنعتى ذخيره

در كارخانه را شود و استبداد سرمايه  ى كارگران مستقل مى كار تا حد معينى از اراده
  ١.رساند به كمال مى

های ادواری و  منجر به بحرانسرمايه) ارگانيک(افزايش تركيب آلى از سوی ديگر، 
 ماسک اقتصادى به اين صورت كه. شودداری مىسيستمى كليت نظام سرمايه

كند كه جهت تثبيت خود در بازار و تضمين ارزش افزايى  به وی تحميل مىدار سرمايه
ارزش (ى متغير  به سرمايه) ارزش وسائل توليد(ى ثابت  نسبت سرمايهارزش همواره 

لد ارزش جا كه بنا بر قانون ارزش تنها نيروی كار مواز آن. را افزايش دهد) نيروى كار
شود، در نتيجه آوری با حدود تاريخى خود مواجه مىی فنجا كه توسعهاست، و از آن

 به بيان ديگر، ٢.نامدمى" گرايش نزولى نرخ سود"را آيد كه ماركس آنبحرانى پديد مى
 .انجامد دارى مى نظام سرمايهكليت غير منطقى شدن دار به فرد سرمايهفعاليت منطقى 
ى كاال  گسست رابطهدار، يعنى توليد برای توليد منجر به ، هدف سرمايهبه همين منوال

 اقتصادی اضافه توليد را پديد شود و از ذات درونى توليد كااليى بحرانمى كاال ـ پول ـ
 كسهيچگونه كه ، همانتواند بفروشدىكس نم هيچ،كسى خريدار نباشد تاآورد، زيرا مى

  ٣.فروخته استكااليى را  چون خود ،نيستبه خريد مجبور بالفاصله 

داری از ذات كند، روش مدرن توليد سرمايهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به اين . آوردهای اقتصادی و مقاومت كارگران مزدی را پديد مىدرونى خود بحران

از تضاد، كند و در پرتو آگاهى ی توليد و توزيع بروز مىترتيب، تضاد ابژكتيو در حوزه

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٦٦٩f., ٦٦١  
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: 
MEW Bd. ٢٥, Berlin (ost), S. ٢٢١f. 
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I, … ebd., S. ١٢٧f. 
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ی توزيع در حالى در حوزه. يابدبيان سوبژكتيو خود را در پراكسيس نبرد طبقاتى مى
ی كارگران تسهيل ی توليد مسئلهشود، در حوزهبه پيش كشيده مىمزد  كارافزايش 

ی پرداخت انگيزهدار  سرمايهپيداست كه .  استى كار انهشدت كار و كوتاهى روز
ارزش افزايى وی جهت  زيرا طلبد،مىى كار را  داكثر روزانهو حرا دارد حداقل كارمزد 

بيگانه در كار نيروی مصرف بزرگترين مقدار ممكنه از به  ،و ايجاد اضافه ارزشسرمايه 
-چنين پيداست كه بنا بر قانون ارزش هر چه نيروی كار ارزانهم. روند توليد نياز دارد

ر همان حال د. روندد سرمايه باالتر مىتر باشد، به همين مقدار نيز اضافه ارزش و سو
ى كار را  مزد و حداقل روزانه ماسک اقتصادى كارگران، مبارزه براى تحقق حداكثر كار

حق جا اين. كند مىتبديل به هدف فعاليت خود در پراكسيس نبرد طبقاتى  ها   آنایبر
گيرد و ىمقرار مقاومت كارگران مزدی در برابر حق داران مالكيت خصوصى سرمايه

ی بورژوايى جا با پراكسيس جامعه ما اين١.راندتحت چنين شرايطى معموًال زور حكم مى
چنين مكان جا هماين. آوردی نبرد طبقاتى را پديد مىمواجه هستيم كه حوزه

از اين جهت است كه بنابراين تنها . است" ی انقالبىسوژه"خودآگاهى طبقاتى و تكامل 
يک صورت ه بو افزايش كارمزد  كار یروزانهكوتاهى دارى،  ايهدر تاريخ توليد سرم

 و انبوه داران سرمايهی هبين مجموع داخلى كمابيش پنهانى يک جنگنبرد طوالنى و 
  ٢.يابند مزدی تجلى مىكارگران

 سوژه آگاهى به معنى خود، اما هگلآليستى ی ايدهبا وجود فراروی از فلسفهماركس 
با اين تفاوت كه نزد وی خودآگاهى سوژه محصول يک حركت از پايبند ماند، منتها 

يافته نيست، بلكه در آل و آشتىی ايدهتفكر انفرادی جهت تكامل مفاهيم يک جامعه
از ديالكتيكى جا با يک حركت ماترياليستى ـ ما اين. آيدپراكسيس نبرد طبقاتى پديد مى

است كه البته از انسان با طبيعت  روند تاريخ مواجه هستيم كه مبتنى بر تبادل مادی
دهد كه شود و از يک پراكسيس مولد گزارش مىوساطت مى" دهندهكار شكل"طريق 

به اين معنى كه كار از يک سو، تبادل مادى . آوردشرايط ابژكتيو خودآگاهى را پديد مى
ريند و آف بينى انسان را مى كند و از سوى ديگر، جهان ميان انسان و طبيعت را ميسر مى

از طريق كار  در حالى كه انسان ،به بيان ديگر. شود مىجامعه   فرهنگىمنجر به ارتقا
                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٢٤٨  
٢ Vgl. ebd., S. ٢٨٥ ,٢٤٨f., ٣١٦ 
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ی اهداف دنيوی  و به سلطهسازدىرا دگرگون م آنگذارد،ىتأثير مبيرونى روى طبيعت 
 به اين ١.دهدى را تغيير مدطبيعت ويژه خوبه همين صورت نيز ، كشدخويش مى

كند و انسان شناسى ماترياليستى و ديالكتيكى عزيمت مىنترتيب، ماركس از يک انسا
گيرد كه مضمون فعاليت آن بنا بر كتاب در نظر مى" موجود فعال"را به صورت يک 

  :به شرح زير است..." گروندريسه "

كنند، برای نمونه از روستا شهر در خود فعاليت بازتوليد فقط شرايط ابژكتيو تغيير نمى»
دهند، وحش زمين زراعى و غيره، بلكه توليدكنندگان خود را تغيير مىشود، از محيط مى

خود را از طريق توليد ] يعنى[سازند، های جديد را از خود آزاد مىكه كيفيتهمين
ی نو، های مراودهها و تصورات نو، روشدهند، توانكنند، از نو سازمان مىمتكامل مى

     ٢«.سازندهای نو مىنيازهای نو و زبان

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

آفريند، نزد شناسد و با وساطت شناخت مىرا مىآورد، آندر مى" روح مطلق"مالكيت 
جا اين.  است٣"يافتهكار موضوعيت"ى نه كار فكری، بلكه ی جهان واقعماركس آفريننده

يک مفهوم ديالكتيكى و به اين معنى است كه انسان سوبژكتيو، " يافتهكار موضوعيت"
. كندشناسى كار مىريزی، تقسيم كار و پيروی از اسلوب زيبايىيعنى با آگاهى، برنامه

دهنده دگرگون و تبديل به گونه كه انسان مواد مادی را از طريق كار شكلهمان
 به همين صورت نيز تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت ٤كند،موضوع جامعه مى

ی تبادل مادی انسان با طبيعت، طبيعت گونه كه كار به عنوان واسطههمان. يابدمى
سازد، طبيعت درونى خود انسان نيز در روند كار تحت تأثير بيرونى را دگرگون مى

ی فعال كار به جا با جنبهما اين. گرددگيرد و دگرگون مىش قرار مىمحصوالت كار
به . صورت يک كليت ديالكتيكى سر و كار داريم كه هم ابژكتيو و هم سوبژكتيو است

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ١٩٢f.  
٢ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٣٩٤ 
٣ gegenständliche Arbeit 
٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٠٦f. 
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ی آن انسان است كه يک محصول تاريخى و آفريننده" يافتهكار موضوعيت"بيان ديگر، 
  .  شدكفرهنگ و اخالق مختص به خود را نيز يدک مى

آليستى هگل و ی ايدهچنين فويرباخ در تدوام فلسفههای جوان و همدر حالى كه هگلى
ی شمردند و جهت حل و فصل مسئلهآكنده به متافيزيک، آگاهى را وارونه مى

ازخودبيگانگى دينى و راندن دولت به سوی خردمندی و سكوالريسم به نقد دين و 
فراروی از فلسفه و تكامل اصول ماترياليسم پرداختند، ماركس پس از روشنگری مى

" يافتهجهان موضوعيت"ی وارونگى را در واقعيت، يعنى در تاريخى ـ ديالكتيكى، مسئله
. به بيان ديگر، منشأ افكار دينى در بطن كار ازخودبيگانه پنهان شده است. كشف كرد

اكم جهت توجيه ی حدر حالى كه طبقه. رسندجا فريب و خودفريبى به توافق مىاين
سازد، ذلت منافع مادی و تثبيت جايگاه اجتماعى خود دين، فلسفه و ايدئولوژی مى

ها را به سوی عالم انتزاعى دارد و آنگريزی وا مىبردگى كارمزدی كارگران را به جهان
-در حالى كه بورژوازی با اراده و آگاهى روند توليد سرمايه. راندو افكار متافيزيكى مى

كند، كارگران مزدی به ريزی و متحقق مىو استثمار كار ازخودبيگانه را برنامهداری 
از اين منظر پيداست كه . شونددليل فقدان خودآگاهى دچار ازخودبيگانگى خودكرده مى

آورد و معطوف به چرا ماركس بر خالف فويرباخ به فعاليت انتقادی و انقالبى روی مى
را به شرح زير در تز چهارم فويرباخ  ما مضمون آنشود كهپراكسيس نبرد طبقاتى مى

 :يابيموی مى

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

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

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

ی زمينى به كه، برای نمونه خانوادهبه اين ترتيب، پس از آن. لب گرددپراكسيس منق

 ٣٤ 

ی مقدس كشف شد، هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری ی خانوادهصورت راز نهفته
  ١«.و پراكسيس منهدم كرد

ی فلسفه با فلسفه را جا رابطهكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
نزد وی نيز مانند هگل مفهوم . كندسخ قطع و از متافيزيک فراروی مىبا عزم را

عبور به معنى گسست و گذار قاطع از . به معنى عبور، حفاظت و ارتقا است" فراروی"
ی هسته(آليستى آلمانى، حفاظت به معنى محفوظ داشتن ديالكتيک ی ايدهفلسفه
س جهت دخل و تصرف انتقادی و و ارتقا به معنى تكامل يک فلسفه از پراكسي) منطقى

گويد از اين پس، ديگر فلسفه با فلسفه سخن نمى. انقالبى در تجربيات نبرد طبقاتى است
جهان " به بيان ديگر، ماركس با استناد به ٢.پردازدو فلسفه به نقد و نفى فلسفه نمى

د ها، يعنى سوبژكتيو است، اقتصاكه محصول فعاليت آگاه انسان" يافتهموضوعيت
جا با پراكسيس مشخص ما اين. كشدكننده مىذاتى و نفىسياسى را به بند نقد درون

با وجودی كه . روزی پرولتاريا استبورژوازی مواجه هستيم كه محصول آن سيه
كند، ليكن به انقياد محصول فعاليت خويش، يعنى پرولتاريا ثروت اجتماعى را توليد مى

تحت تأثير سرمايه مواجه " حركت واقعى"ا با يک جما اين. سرمايه كشيده شده است
   ٣.نامدمى" دانش مثبت"را هستيم كه ماركس علم آن

ی بورژوايى پرده بر از ديالكتيک هستى نيروهای مولد با آگاهى جامعه" دانش مثبت"
به اين . سازددارد و اسرار تحميق و تمكين پرولتاريا به بردگى كار مزدی را افشا مىمى

زمان با آن كند، اما همها رشد مىه آگاهى كارگران همواره از هستى مادی آنصورت ك
ی كند كه طبقهچنين دانش اقتصاد سياسى تالقى مىدين، فلسفه و ايدئولوژی و هم

حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى و جهت حفاظت از منافع مادی و توجيه 
جا ی حاكم اينی طبقهنابراين انگيزهب. مشروعيت حاكميت خويش متكامل كرده است

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

ی به اين صورت كه هگل با استناد به يک فلسفه.  ما اين روش را برای نمونه نزد هگل و فويرباخ مشاهده كرديم ٢
ی ماترياليستى است كه به باخ با استناد به يک فلسفهرود، در حالى كه فويرهای استعالئى مىذاتى به نقد فلسفهدرون

تئوری بحران اقتصادی يا  ـ سرمايه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد . پردازدآليستى هگلى مىی ايدهنقد فلسفه
   ادامه، برلين١١ی پراكسيس فراروی از فلسفه؟، در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحه

٣ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin 
(Ost), S. ٢٧ ,٢٠٨ 
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ها و تدارک انفعال كارگران در برابر استثمار نيروی كار توسط مشخصًا تحميق انسان
نيز مواجه هستيم كه " ی انقالبىسوژه"جا با موانع خودآگاهى ما اين. سرمايه است

به . دگوي سخن مى١"ی پرولتاريای خودكردهتفرقه"ماركس جهت نقد آن از عبارت 
ی بورژوايى مانند دين، فلسفه و ايدئولوژی جا كه اشكال ظاهری جامعهبيان ديگر، از آن

كشد، متكامل را يدک مىی كارگر نيز آندر يک بستر تاريخى و فرهنگى كه طبقه
كنند و منجر به ی كارگر را منشعب مىاند، در نتيجه اين اشكال متافيزيک طبقهشده

بنابراين تا زمانى كه كارگران . شونديان صفوف كارگران مىی خودكرده در متفرقه
كنند، در مزدی هستى مادی خود را در اشكال ايدئولوژيک و متافيزيكى تجربه مى

اند و از همين رو نيز به حاكميت بورژوايى و بردگى نتيجه هنوز به خودآگاهى نرسيده
با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه جا ما اين. دهندداری تن مىكار مزدی در نظام سرمايه

شوند و تحت تأثير ها همواره تحت تأثير ايدئولوژی از تضاد آگاه مىهستيم، زيرا انسان
از اشكال " دانش مثبت"به اين ترتيب،  ٢.خيزندآگاهى از تضاد است كه به نبرد بر مى

) پرولتاريا (داد و ماركس با استناد به آن است كه جابجايى سوژهمتافيزيكى پرده بر مى
  :كشدذاتى مىبه شرح زير به بند نقد درون..." گروندريسه "را در ) سرمايه(با ابژه 

يابند ـ از ی كار موجوديت سوبژكتيو مىشرايط ابژكتيو كار در برابر قوای زنده»
كند، مواد روی آن كار مى] پرولتاريا[موادی را كه . (...) آيددار پديد مىسرمايه، سرمايه

ها تا ؛ كار وی تنها به صورت چيز جانبى آنبيگانهچنين ابزار، ابزار  است؛ همانهبيگ
آری، . كندشده مىآيد و بنابراين وی خود را در اموال غير، موضوعگوهرشان به نظر مى

آيد كه آن نيروی ی كار به نظر مى در برابر توان زندهبيگانهخود كار زنده به صورت 
نماد زندگى خود وی است كه در برابر كار ] نيروی كار[كار پرولتاريا است، 

شناخت محصوالت . (...) يافته و محصول كار خود از سرمايه مجزا شده استموضوعيت
به صورت اموال خود و تشخيص جدايى از شرايط تحقق خود به صورت بيگانگى ] كار[

     ٣«(...).العاده است و اجبار يک آگاهى فوق

                                                 
١ Selbstzerrissenheit des Porletraiats 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff., 
Berlin (ost), S. ٩ 
٣ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٣٦٦ 
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داری كند، در روند مدرن توليد سرمايهی نقاد مالحظه مىندهگونه كه خوانهمان
گونه كه خدای آيد، همانپرولتاريا به انقياد محصول كار خود، يعنى سرمايه در مى

. كندروايى مىها فرمانها از طريق كليسا و مسجد بر خود آنی انسانخودساخته
دانان ندگان كار ازخودبيگانه اقتصادكنپردازان جابجايى سوژه با ابژه، يعنى توجيهنظريه

كردن معكوس"ها را ملى و عامى هستند و از اين بابت، ماركس تالش تئوريک آن
به اين صورت كه در . خواند مى٢"سوژه كردن چيزها و چيز كردن اشخاص" و ١"دينى

ه شوند و بظاهرًا از مناسبات توليد مستقل مى) چيزها(داری كاال و پول نظام سرمايه
- جا تبديل به سوژه مىكاال اين. رانندحكم مى) اشخاص(صورت سوژه بر نيروهای مولد 

ی كارگران مزدی با محصول كار خود داری رابطهشود، زيرا روش مدرن توليد سرمايه
- كند و كاال ظاهرًا خواص مستقل خود را در بازار به ناظر انعكاس مىها را قطع مىآن

آيد شود، زيرا آن ظاهرًا مستقل به نظر مى تبديل به سوژه مىچنين پولجا هماين. دهد
. كندو انگاری كه پول است كه تمامى كاالها را در بازار قابل مقايسه و مبادله مى

زمان "ی بورژوايى ماهيت قانون ارزش، يعنى پيداست كه اعتبار اجتماعى ظواهر جامعه
مواجه " انگاری كاال و پولبت"جا با ر، ما اينبه بيان ديگ. پوشاندرا مى" كار اجتماعًا الزم

های اقتصادی برای طبقات ها است كه ماسکهستيم و تحت تأثير قدرت متافيزيكى آن
  . كنندرا منظبط و توجيه مىها آيند و روابط متضاد آناجتماعى پديد مى

رده ی كار متوجيه حاكميت اجتماعى سرمايه و سلطه" معكوس كردن دينى"ی نتيجه
ها را در حالى كه قوانين بازار تمامى انسان. است) نيروی كار(بر كار زنده ) سرمايه(

ی بورژوايى را به عهده  اقتصاد سياسى توجيه ظواهر جامعه٣كند،يكسان و ناشناس مى
ی عزيمت آن يک مفهوم مجرد از انسان است كه البته به قانومندی كلى نقطه. گيردمى

ه مانند يک خشونت طبيعى و يک اجبار بالمنازعه بر فراز افراد يک سيستم اقتصادی ك
جا اين. يابددهد، زيرا ظاهرًا معنى آزادی خود را در آن مىمستقر شده است، تن مى

شود، زيرا قوانين بازار، يعنى انسان به عنوان سوژه تبديل به يک كاريكاتور مسخره مى
با . كنندد، اراده، آگاهى و عاطفه مىاجبار به ارزش افزايى سرمايه وی را سلب خر
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عزيمت كرده است، اما با انسان به صورت " فرد آزاد"وجودی كه اقتصاد سياسى از 
. كندداری رفتار مىی سيستم سرمايهيک واحد اقتصادی، عامل عرضه و تقاضا و ابژه

ال انگاری كه دانش اقتصادی و معادالت رياضى هستند كه اين انسان به خصوص را فع
بنابراين انسان مورد نظر اقتصاد سياسى تنها يک تجريد توخالى از يک انسان . كنندمى

به شرح زير پرده از واقعيت آن بر ..." گروندريسه "واقعى است كه ماركس در كتاب 
  :داردمى

شود و هر اندازه هر اندازه اكنون تمام اين حركت به صورت روند اجتماعى ظاهر مى»
كند، به ی آگاه و اهداف مخصوص افراد عزيمت مىين حركت از ارادههای تكى الحظه

گردد كه طبيعتًا رشد همين اندازه كليت روند به صورت يک پيوستگى ابژكتيو ظاهر مى
ها دگير پديد آمده است، اما نه در آگاهى آنكرده است؛ البته از تأثير افراد آگاه بر هم

ديگر نزدشان تالقى خود افراد با يک. گرددها مىقرار دارد و نه به صورت كلى تابع آن
ها به سازد؛ تأثير متقابل آنها مستقر مى اجتماعى را بر فراز آنیبيگانهيک قدرت 

جا كه يک دوران، از آن]. آيدپديد مى[ها صورت يک روند خشن و مستقل از خود آن
ی ه تنها مانند يک سكهچنين اولين شكل است كه در آن نكليت از روند اجتماعى و هم

پول يا در ارزش مبادله كه مناسبات اجتماعى به صورت چيز مستقل از افراد، بلكه 
ی اجتماعى افراد نسبت به رابطه. آيدبه نظر مى] مستقل[تمامى خود حركت اجتماعى 

ها، اكنون به صورت قدرت طبيعت، ديگر به صورت قدرت مستقل شده بر فراز آنهم
ای ضروری است، زيرا كه شود كه نتيجهبخواهى معرفى مىک چيز دلرخداد و يا ي

   ١«.، فرد آزاد اجتماعى نيست]اقتصاد سياسى[ی عزيمت نقطه

كند، آن انسان به اصطالح آزاد كه اقتصاد ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا با ما اين. استسياسى مد نظر دارد، تابع قوانين بازار و اجبار ارزش افزايى سرمايه 

يک انسان تخيلى مواجه هستيم كه به قوانين به اصطالح خردمند، يعنى قوانين 
در حالى كه . كندمتافيزيكى كه انگاری با طبيعت وی كامًال متناسب هستند، تمكين مى

از يک سو، با حدود تداوم زمانى و  واقعى خود در روند منطقى حركت و گرايشسرمايه 
شود و از سوى ديگر،  ارزش افزايى مواجه مىهای و با بحران، يعنى اش گسترش مكانى
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سپاه صنعتى "يابد، بلكه  با تمركز سرمايه نه تنها پرولتاريا از نظر كمى افزايش مى
سرمايه نيز به و ابژكتيو شود و به اين منوال، قواى آنتاگونيستى  تشكيل مى نيز " ذخيره

ذاتى   درونهای نبرد طبقاتى مصداق تضادمقاومت اجتماعى و بروز. آيد وجود مى
 اقتصادى شدت هایهاى مولد با مناسبات توليدى هستند كه البته با بروز بحران نيرو
 اقتصادی ماركس حركت سرمايه را مانند يک روند كه قوانين حاكمبنابراين . گيرند مى

 زمان كه  از آن.كند ها فعال هستند، بررسى مى مستقل و پشت سر انسانكه ظاهرًا 
اين قوانين وابسته به اراده و علم گردد، ديگر سرمايه مستقًال بر پای خود استوار مى

، بلكه كامًال بر عكس، اين قوانين آيدبه نظر نمىها  ها و يا تابع قصد و نيت آن انسان
ها را به زير   آنسازند و آگاهى، اراده و مقاصد هاى اقتصادى مى ها ماسک براى انسان

يافته ی شخصيتدار به عنوان سرمايهسرمايهجا با  ما اين.كشند  خويش مىى سلطه
-در حالى كه آن به صورت سوژه. شودروزی پرولتاريا مىمواجه هستيم كه مسبب سيه

ی توليد يک طبيعت غير انسانى را بر كارگران مزدی تحميل و نيروی ی فعال در حوزه
كارگران مزدی را با محصول كارشان قطع و منجر ی كند، رابطهها را استثمار مىكار آن

ی توزيع بخش اعظم ثروت زمان در حوزهشود، هممى" انگاری كاال و پولبت"به 
كند، جهت كسب سود و ارزش افزايى سرمايه محيط زيست را اجتماعى را مصادره مى

-  و همكشد و برای حفاظت از منافع مادی و تثبيت جايگاه اجتماعى خودبه نيستى مى

سازد و آن زمان كه ی كارگر دين، فلسفه و ايدئولوژی مىچنين جهت تحميق طبقه
. آوردی استقرار فاشيسم را نيز كماكان پديد مىگيرد، زمينهشدت نبرد طبقاتى باال مى

روزی پرولتاريا را به ی سيهمسئله" سرمايه"بنابراين پيداست كه چرا ماركس در كتاب 
را در دهد و به شرح زير محتوای تجربى آنان مزدی تقليل نمىفقر و بيكاری كارگر

  :سازدافشا مى" سرمايه"كتاب 

ها جهت افزايش قدرت توليد اجتماعى از كار، به داری تمامى روشدر سيستم سرمايه»
شوند؛ تمامى ابزار جهت تكامل توليد به ابزار سلطه و استثمار ضرر فرد كارگر انجام مى

گردند، كارگر را به يک نيمه انسان معيوب، شأن وی را در اژگون مىتوليدكنندگان و
كنند، وی را به همان اندازه پيروی از ماشين سلب و با زجر محتوای كار وی را نابود مى

سازند كه روند كار علم را به عنوان توان با توان ذهنى از روند كار ازخودبيگانه مى
ها كنند كه وی در چهارچوب آنرا كله پا مىها شرايطى كند؛ آنمستقل مصادره مى
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دهند، ترين استبداد نفرت انگيز قرار مىكند، وی را در پى روند كار تحت جزئىكار مى
زمان زندگى وی را به زمان كار تبديل و همسر و فرزند وی را به چرخ شهادت 

های ن روشچنيها جهت توليد ارزش اضافى همكنند، اما تمامى روشسرمايه پرتاب مى
ی انباشت، برعكس، تبديل به ابزار جهت تكامل انباشت هستند و هر گونه از توسعه

-زمان انباشت سيهبنابراين انباشت ثروت در يک قطب، هم. (...) شودها مىهمين روش

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

ماركس " سرمايه"كند، مخاطب اصلى كتاب ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
داری ادغام و ها، يعنى همين كارگران مزدی هستند كه در نظام سرمايههمين انسان

-ن موضوعيتجها"چنين با وجودی كه ثروت اجتماعى و هم. اندروزی شدهدچار سيه

ها است، اما اين آگاهى يک آگاهى كذب است كه محصول فعاليت آگاه خود آن" يافته
ها را به ی حاكم و دانش اقتصاد سياسى به وجود آمده و آنتحت تأثير ايدئولوژی طبقه

-كشد و در برابر خشونت عريان نظام سرمايهانقياد محصول كار خود، يعنى سرمايه مى

ها و كامًال بار به صالح خود آنانگاری كه تداوم اين نظام نكبت. دسازداری منفعل مى
  .    ها استمتناسب با طبيعت خود آن

روزی كارگران مزدی ی سيههمواره بر مسئله" سرمايه"با وجودی كه ماركس در كتاب 
گيرد كه ماهيت و كند، اما اين موضوع را نيز در نظر مىداری تأكيد مىدر نظام سرمايه

 به نظر ٢.اندچون گذشته پا برجا هستند و به كلى تباه نشدهها همهای انسانى آنرزشا
وی با وجود تأثيرات مخرب دين، فلسفه و ايدئولوژی بر افكار عمومى كارگران، اما توان 

- ها مىها به طور كلى گنديده نشده است و طبيعت آنتكامل و شكوفايى طبيعى آن

 مصداق نظری ماركس حركت ماترياليستى و ديالكتيكى ٣.تواند، دوباره شكوفا گردد
" يافتهكار موضوعيت"تاريخ است كه از يک سو، تبادل مادی انسان با طبيعت را توسط 

شود و از سوی ديگر، سازد و منجر به دگرگونى طبيعت نيروهای مولد مىضروری مى
از . كندن رشد مىآگاهى طبقاتى كارگران مزدی است كه البته از هستى مادی خودشا
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ی اين منظر پيداست كه پرولتاريا همواره در حال گسست و گذار از ظواهر جامعه
بورژوايى است، زيرا دين، فلسفه و ايدئولوژی حاكم در تضاد با هستى مادی آن متكامل 

. جا با يک گرايش ماهوی ضد سرمايه نزد كارگران مزدی مواجه هستيمما اين. اندشده
ى كارگر از مالكيت خصوصى و نقش كارگران به عنوان  روميت طبقهاز يک سو، مح

دارى نبينند  ها منافعى در تداوم نظام سرمايه شود كه آن مولد ثروت اجتماعى، باعث مى
به بروز نبرد نجر هاى مولد با مناسبات توليد همواره م و از سوى ديگر، تضاد نيرو

تئوری ى  هستهتئوری در پراكسيس دغام وحدت آگاهى با هستى و ا. شود طبقاتى مى
سازند و  را مىوی ديالكتيكى تاريخى ـ ماركس و بنيان ماترياليسم انتقادی و انقالبى 

حاكميت ى سوسياليسم علمى در برابر  و حامل انديشهاگونيسم پرولتاريا به عنوان آنت
ی گيزهان. گيرد به خود مىرا " انقالبىى  سوژه"دارى نقش  ى و نظام سرمايهيبورژوا

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

به اين معنى كه كارگران . پراكسيس نبرد طبقاتى را به سوی انقالب اجتماعى براند
سرنوشت و دست تقدير، : ل متافيزيكى مانندروزی خود را نه در اشكامزدی علت سيه

ی طبقاتى بيابند و راه حل داری و در واقعيت جامعهبلكه در مناسبات نظام سرمايه
به اين معنى كه . رهايى خود را نه در آخرت، بلكه در همين جهان موجود جستجو كنند

كه " هسرماي"شناسى كتاب روزی خود تحت تأثير روش شناختخشم كارگران از سيه
گرا است، قرار بگيرد و به شرح زير منجر به خودآگاهى البته يک تئوری انتقادی و عمل

  :طبقاتى جهت تدارک يک پراكسيس انقالبى گردد

كه هر قدر درک كنند برند و بكه كارگران به راز پشت پرده پى محض اينبه (...) »
و هر اندازه كه نيروى ند آوربيگانه پديد مىثروت ، بيشتر كنندىها بيشتر كار مآن
ارزش افزايى ى  وسيلهه صورت  باها، حتكند، باز نقش آنىآور كارشان رشد م بار

كه كشف كنند كه محض اينه  ب؛گرددىمتر متزلزلسرمايه براى خودشان همواره 
جمعيت فشار اضافهه ها بى چون و چرا وابسته بى رقابت بين خود آن تشديد درجه

هاى كارگران و  اتحاديهاز طريق   كهكوشندكه در نتيجه بحض اين؛ به منسبى است
 تا ، سازمان دهند رانن و غيرشاغالبين شاغال شدهريزی برنامههمكارى ه يک غير

 خويش در هم یطبقهه دارى را نسبت ب اين قانون طبيعى توليد سرمايهگر عواقب ويران
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 دان حامى آن ياد سرمايه و اقتصادصداى اعتراض و فرگاه كنند، آنيا ضعيف شكنند و ب
-چون. شود بلند مى تقاضاعرضه و" مقدس"و گويا " جاويدان"قانون در ارتباط با نقض 

-ىاين قانون را مختل م" ناب" بازى ن و غيرشاغالنبين شاغالنوع از همبستگى هر كه 
  ١«.سازد

ن روشنفكر جا به عنواكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شود و از طريق نقد ی كارگر وارد كارزار پراكسيس نبرد طبقاتى مىارگانيک طبقه

در . داردداری بر مىپردازان نظام سرمايهكننده پرده از محمالت نظريهذاتى و نفىدرون
جهت تحقق " دست نامرئى"حالى كه اقتصاددانان ملى قانون بازار را به صورت يک 

- را تنها بازتاب دوران ساده مىكنند، ماركس آنروندان توجيه مىآزادی و برابری شه

در حالى كه . سازدشمارد و موضوع استثمار نيروی كار را در دوران سرمايه افشا مى
-ی بورژوايى مىی خردمندی و انصاف در جامعهاقتصاددانان ملى قوانين بازار را نشانه

ی تكامل قوانين كار ازخودبيگانه و يجهشمارند، ماركس از يک طرف، اين قوانين را نت
ی خواند و از طرف ديگر، خردمندی سرمايهمى" انگاری كاال و پولبت"ی نشانه

شمارد كه البته به صورت داری مىانفرادی را علت بى خردی كليت نظام سرمايه
در حالى كه . كندهای اقتصادی و از جمله گرايش نزولى نرخ سود بروز مىبحران

شمارند، ماركس داری را ابدی و نامتناهى مىاددانان ملى موجوديت نظام سرمايهاقتص
قلمرو "ها متناهى و تنها روزی انسانرا با در نظر داشتن تخريب محيط زيست و سيهآن

، يعنى آلترناتيو "قلمرو آزادی"خواند و توجه كارگران مزدی را به مى" ضرورت
-مى" سرمايه"را به شرح زير در كتاب مون آنكند كه ما مضسوسياليستى معطوف مى

  : يابيم

شود كه تعيين فقر و هدف مفيد بيرونى از كار قلمرو آزادی واقعًا آن زمانى آغاز مى»
كردن پايان بيابد؛ بنابراين آن بنا بر طبيعت قضيه ورای سپهر اصلى توليد مادی قرار 

بگيرد تا نيازهای خود را بر گونه كه انسان وحشى بايد با طبيعت كشتى همان. دارد
طرف سازد، زيست خود را محفوظ بدارد و بازتوليد كند، اين چنين نيز انسان متمدن 

اين ]. رفتار كند[های ممكن توليدی بايد در تمامى اشكال اجتماعى و تحت تمامى شيوه
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زمان يابد، زيرا نيازها، اما همقلمرو از طبيعت ضروری با تكامل خويش گسترش مى
آزادی در اين سرزمين . يابندسازند، گسترش مىها را بر طرف مىيروهای مولد كه آنن

كانون توليد كنندگان سوخت ] يعنى[تواند در اين باشد كه انسان اجتماعى شده، تنها مى
را تحت كنترل اشتراكى در آن] يعنى[و ساز خويش را با طبيعت منطقى منظم كند، 

ترين را با كمحاكميت يک قدرت كور قرار بگيرد، آنكه تحت بياورد، به جای اين
ترين شرايط به مصرف نيرو و تحت طبيعت انسانى خويش با سزاوارترين و متناسب

در آن سوی . ماندهميشه يک قلمرو از ضرورت مى] قلمرو آزادی[اما . انجام برساند
-عتبر مىشود كه خود را به صورت هدف خويش ماش تكامل نيروی انسانى آغاز مى

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

سرمايه، يعنى " حركت واقعى"جا با كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
- كنندهذاتى و نفىمواجه هستيم كه ماركس از نقد درونی بورژوايى با پراكسيس جامعه

ی به بيان ديگر، روش نقد ماركس يک روحيه. آوردی آن آلترناتيوش را نيز پديد مى
به اين صورت كه ماركس از فلسفه فراروی كرده و از يک طرف، با استناد . خالق دارد

كار " يعنى محصول ها،كه محصول فعاليت آگاه انسان" يافتهجهان موضوعيت"به 
پردازد و از طرف ديگر، و سوبژكتيو است، به نقد اقتصاد سياسى مى" يافتهموضوعيت
را ) قلمرو آزادی" (اوضاع مطلوب"با ) قلمرو ضرورت" (اوضاع موجود"ديالكتيک 
جا نه خبری از يک حركت ناب فكری است و نه اثری از متافيزيک اين. كندمتكامل مى
ی كنندهذاتى و نفىرا از طريق نقد درون" اوضاع مطلوب"يرا ماركس شود، زمشاهده مى

ی بورژوايى و از بطن پراكسيس نبرد طبقاتى، يعنى از خود همان تضادهای جامعه
ی تئوری انتقادی و ها، سوژهافزون بر اين. كندسرمايه متكامل مى" حركت واقعى"

نيز تئوری ماترياليسم تاريخى ـ انقالبى ماركس كامًال واقعى است و به همين دليل 
جا ماركس اين. شودگاه دچار آپريوريسم و تخيالت متافيزيكى نمىديالكتيكى وی هيچ

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

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital, Bd. III, … ebd., S. ٨٢٨ 



 ٤٣ 

- كار موضوعيت"ناهمسانى سوژه با ابژه، ضرورت تبادل مادی انسان با طبيعت توسط 

ها بايد در نظام سوسياليستى نيز كار و طبيعت بيرونى به بيان ديگر، انسان. است" يافته
را دگرگون كنند، اما اين نوع از كار نه ازخودبيگانه است و نه يک شكل كااليى به خود 

به اين . شودها و نابودی محيط زيست مىروزی انساننجر به سيهگيرد و نه ممى
گرا را جهت تعميم يک يک تئوری انتقادی و عمل" سرمايه"ترتيب، ماركس در كتاب 

گرايى و انواع كند كه اصوًال دچار دترمينيسم، مثبتپراكسيس آگاه و انقالبى متكامل مى
جا  فراروی مثبت از نظام ماركس اينموضوع اصلى . شودديگر تخيالت متافيزيكى نمى

روزی كارگران مزدی است كه تنها از طريق داری به عنوان علت سيهسرمايه
به اين ترتيب، قدرت . گرددها متحقق مىی خود آنخودآگاهى طبقاتى و تنها با اراده

ک گيرد و در يگرای ماركس قرار مىی كارگران تحت تأثير تئوری انتقادی و عملبالقوه
از اين پس، زمان نفى . راندپراكسيس آگاه نبرد طبقاتى را به سوی انقالب اجتماعى مى

  :يابيممى" سرمايه"را به شرح زير در كتاب نفى رسيده است كه ما مضمون آن

دگرديسى را اين روند يد  فواىتمام كه داران كالن ى تعداد سرمايه با كاهش پيوسته»
بندگى، بيگانگى از فشار، روزی، سيه، حجم اندآوردهانحصار خود در  و به غصب كرده
كه از طريق ى كارگر  طبقهاما در همان حال خشم . يابدىاستثمار افزايش منوع خود و 

پيوسته ه است، سازمان يافتو متحد آزموده، دارى  توليد سرمايهروند مكانيسم خود 
وليد كه با آن و تحت تأثير ى ت شيوهتبديل به زنجير انحصار سرمايه . دشوىتر ممتورم

نقطه يک كار به  شدن توليد و اجتماعىابزار تمركز . گرددا شده است، مىآن شكوف
ساعت . تركدآن مى. ی ندارددارى خود سازگار ى سرمايه با پوستهديگر رسد كه ىم

اين نفى . (...) شوندىمنفى كنندگان نفى . رسدىدارى م مرگ مالكيت خصوصى سرمايه
ى معدودى  عدهتوسط مردم انبوه بر سر سلب مالكيت جا مسئله آن . (...)تنفى اس

   ١«.مردم استتوسط انبوه اقليتى غاصب سلب مالكيت بر سر جا مسئله اينغاصب بود، 

است، وحدت تئوری با پراكسيس آگاهى طبقاتى و خودى  نتيجه" نفى نفى"جا كه  از آن
خير دوباره مالكيت خصوصى را بر قرار در نتيجه بنا بر تحليل ماركس اين نافى ا

مدرن و تمدن هاى عصر  ى دست آورد سازد، بلكه مالكيت انفرادى را بر پايه نمى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٧٩٠f.  

 ٤٤ 

به صورت و  آزاد، برابر و تحت همبستگى كارگران ، يعنى بر اساس همكارىبشری
ه را امور توليد و توزيع جامع سازد كه بر قرار مىمالكيت اجتماعى بر زمين و ابزار توليد

ی پايان سرمايه به چنين نقطهجا هماين. دهى كند سازمانها بنا بر توان و نياز انسان
صورت مناسبات اجتماعى است، زيرا با لغو كار مزدی، قانون ارزش و مالكيت خصوصى 

بنابراين روشن است كه چرا در . يابدبر ابزار توليد شكل توليد كااليى نيز خاتمه مى
نيروی ى كارگر به عنوان مالک  طبقه تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس تئوری ماترياليسم

. يابدمى" انقالبىى  سوژه"خصوص به صورت ه ، يک جايگاه بكار و مولد ثروت اجتماعى
دست  نقش تاريخى پرولتاريا در راستاى تشكيل نظمى نوين، وابسته به جايگاه فرو

بنا  به بيان ديگر، .دارى است رمايهى س  جامعه توزيع دراش در مناسبات توليد و طبقاتى
اش  ى كارگر به دليل هستى طبقهتئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بر 

ليكن ماركس اين .  به انقالب اجتماعى و استقرار نظام سوسياليستى دارد"گرايش"
راهى به "، نه مانند "تخيلى" و "تحقق يک قانون رياضى" را نه به صورت "گرايش"

ناپذير و ابژكتيو حركت اجتناب"و يا " از پيش معين شده تقدير"، "ى سرنوشتسو
گيرد، زيرا تمامى اين اشكال برای وی محصول تصوارت متافيزيكى، مىدر نظر " تاريخ

به " گرايش"جا اين. تمايز هستى از آگاهى و در نتيجه توليد متافيزيكى و مردود هستند
- چنين قواى متقابل آنن است و از اين رو، ماركس همديالكتيكى آ ماترياليستى و معنى

 كه از ايجاد دوگانگى، يعنى واقعيت و تفسير واقعيت ممانعت گيرد را نيز در نظر مى
آگاهى  بنابراين ماركس در برابر روند شناخت، يعنى آگاهى از هستى و خود. كند

 متضاد روش ى ماهيتكه سبب پوشيدگرا عواملى " ی انقالبىسوژه"پرولتاريا به عنوان 
نقد اقتصادی سياسى شوند، نيز در  و تشكيل آگاهى كذب مىداری مدرن توليد سرمايه

يک پرولتاريا آگاهى  به بيان ديگر، در بررسى ماركس روند خود. سازد خويش ادغام مى
 زيرا در برابر آن عوامل متفاوتى مانع ادغام آگاهى با هستى ،ى دترمينيستى ندارد جنبه

تضمين در اشكال نوين را داری  نظام سرمايهند و پوشيدگى روابط متضادشو مى
آگاهى از مفاهيم متفاوتى مانند  خودبه " گرايش"در نتيجه ماركس در برابر . سازند مى

كند كه نوسان  استفاده مىنيز "  و پولانگارى كاال بت"و " وارگى ئش"، "ازخودبيگانگى"
 و تنها را نيز در نظر بگيردو اشكال متافيزيكى ذب  آگاهى كباآگاهى طبقاتى  ميان خود

  :كنداز اين بابت است كه وی در تز يازدهم فويرباخ خود به شرح زير اعالم مى



 ٤٥ 

ی عمده بر سر تغيير آن اند، مسئلهفيلسوفان تنها جهان را متفاوت تفسير كرده»
  ١«.است

 از ناآشنايى كامل وی با ی ويديويى به جا مانده است كهاز مارتين هايدگر يک مصاحبه
به اين دليل كه وی . دهدتئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس گزارش مى

به نظر . شماردی دوم آن متناقض مىی اول تز يازدهم فويرباخ ماركس را با جملهجمله
-هايدگر تغيير جهان تنها از طريق شناخت آن كه برابر با تفسير آن است، ممكن مى

 ليكن ماركس نه از طريق تفسير، ٢.كنددر حالى كه ماركس تفسير جهان را رد مىشود، 
كننده از كليت ديالكتيكى يک جهان كهن ذاتى و نفىبلكه با استفاده از روش نقد درون

را به صورت آلترناتيو سوسياليستى ) قلمرو آزادی(است كه نظم نوين ) قلمرو ضرورت(
ی خالق ر حالى كه روش نقد ماركس يک روحيهد. آوردو اوضاع مطلوب پديد مى

-دارد، وی اصوًال تفسير را علت دوگانگى واقعيت و تصور، يعنى تدارک متافيزيک مى

-ی طبقاتى و متضاد بورژوايى متعالى مىشمارد كه البته از بطن جهان از هم گسيخته

سوژه را متافيزيک به بيان ديگر، تدارک . كشدرا به انفعال مى" ی انقالبىسوژه"گردد و 
را معطوف به يک چيز فرای توان و سلب آگاهى، اراده و آزادی كرده و سرنوشت آن

ی خود ئيسم ويژهدر حالى كه ماركس با استناد به آته. سازدخارج از وجود خودش مى
 كه در پراكسيس مولد و تجربيات نبرد ٣كندهای اين جهانى عزيمت مىاز انسان

های مردمى حق  رسيده و از طريق شوراهای كارگری و انجمنطبقاتى به خودآگاهى
آورند، هايدگر گيرند و يک نظم نوين را پديد مىتعيين سرنوشت خود را در دست مى
ی سوژه"گريزی، شمارد كه با رواج منطق جهانتفسير جهان ابژكتيو را ضروری مى

ه اشكال فلسفى و يک قدرت ها را معطوف برا به انفعال كشيده و تقدير انسان" انقالبى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen … ebd., S. ٧ 
٢ Vgl. Heidegger, Martin, Heidegger On Marx (English Subtitles): 
https://www.youtube.com/watch?v=OxmzGT١w_kk 

آرمان و ، در ئيسم كارل ماركسايمان و انديشه ـ فعاليت سياسى در پرتو آته): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣
   ادامه، برلين و١٦٧ی  انديشه، جلد يازدهم، صفحه

-در انديشه" خودآگاهى"دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم ): ٢٠١٨(ريدونى، فرشيد مقايسه، ف
   ادامه، برلين١٩١ی ، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهی سياسى كارل ماركس

 ٤٦ 

- ها وجود دارد و سرنوشت و آگاهى خود آنفراطبيعى سازد كه انگاری خارج از اراده

  .زندشان را رقم مى

جا با دو آگاهى تئوريک كامًال متناقض مواجه هستيم كه از منظر منافع بنابراين ما اين
اند و پيداست كه  شدهطبقات آنتاگونيستى و در شرايط كامًال متفاوت تاريخى متكامل

تئوری ماترياليسم تاريخى . آورندعواقب متضادی را در پراكسيس سياسى نيز پديد مى
داری و در پرتو ـ ديالكتيكى ماركس از مناسبات متضاد روش مدرن توليد سرمايه

جا خردمندی به صورت يک اين. ی جهان مدرن بورژوايى متكامل شده استروحيه
مستدل ) موجود فعال(شناسى ماترياليستى  استناد به يک انسانشمول و بااصل جهان

را كه محصول " يافتهطبيعت موضوعيت"ماورای طبيعى در شود، دخالت قوای مى
-ی درونشمارد و از منطق يک سوژهها است، خرافات و مردود مىفعاليت آگاه انسان

به . ن جهانى شده استرا تجربه كرده و اي" دوران كپرنيكى"كند كه ذاتى عزيمت مى
-های دنيوی جهت تحقق اهداف خود از ابزار مناسب استفاده مىاين معنى كه انسان

آليستى هگل نيز مواجه ی ايدهدر فلسفه" خرد عملى"جا با مضمون مفهوم ما اين. كنند
در " يابى طبقات اجتماعىساز جهت ارجنبرد سرنوشت"را از يک شويم كه وی آنمى

منطق "جا مضمون مفهوم  به همين منوال اين١.ب فرانسه استنتاج كرددوران انقال
را با استناد به گردد كه وی آنشناسى دينى ماكس وبر عريان مىاز جامعه" هدفمند

ليكن خردمندی  ٢.های متفاوت پروتستانى و از جمله كلوينيسم پديد آوردیاخالق فرقه
ری از همان بدو حاكميت بورژوايى همواره داو استناد به منطق در جهان مدرن سرمايه

ی ذاتى و ماهيت طبقاتى جامعهاسباب دردسرش نيز شدند، زيرا تضادهای درون
اش را نيز به ميدان پراكسيس نبرد زمان پرولتاريا، يعنى قوای آنتاگونيستىبورژوايى هم

همان زمانى بنابراين تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در . طبقاتى كشيد
وی، " يافتهی آشتىجامعه"آليسم هگل و متكامل شد كه افكار فلسفى تحت تأثير ايده

و نقد ) آكوموداتسيون هگلى(های جوان به هماهنگى دين با فلسفه انتقاد فلسفى هگلى
                                                 
١ Vgl. Honneth, Axel (١٩٩٢): Kampf um Anerkennung, Frankfurt am Main   
٢ Vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) 
Johannes Winkelmann, Tübingen, und 

ن، در آرمان و انديشه، جلد هاى اجتماعى در ايرامدرنيسم، امت اسالمى و جنبش): ٢٠٠٣(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين٧ی يكم، صفحه



 ٤٧ 

انقالب ماترياليستى فويرباخ از مسيحيت قرار داشت و ماركس با استناد به تجربيات 
 ميالدی است كه ابعاد اين تئوری را به صورت نقد ١٨٤٩ و ١٨٤٨ی هاآلمان در سال

  .ی بورژوايى كه ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، به كمال رساندجامعه" حركت واقعى"

ی هايدگر محصول شكست آلمان در جنگ جهانى اول و پيروزی انقالب در برابر فلسفه
های الينحل الب بورژوايى، بحراناكتبر در روسيه، جنبش راديكال كارگری و ضد انق

های ملى در قلب اروپا و به خصوص آلمان در اوايل قرن اقتصادی و تزلزل دولت
در حالى كه بورژوازی با استناد به خرد در برابر اعيان و اشراف . بيستم ميالدی است

قب گرا را داشت، ليكن عوافئودالى قد علم كرده بود و به روند تاريخ يک ديدگاه مثبت
به بيان . دادجهان مدرن مشخصًا از عكس انتظارتش در پراكسيس سياسى گزارش مى

برد، زيرا منافع طبقاتى و حاكميت خود ديگر، بورژوازی در يک نگرانى مزمن به سر مى
ما . ديدرا در برابر جنبش راديكال كارگری و در يک جهان دو قطبى مواجه با خطر مى

را خردمندی در جهان مدرن روبرو هستيم كه بورژوازی آنجا با بنبست يک نوع از اين
با استناد به يک تاريخ فرهنگى از رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم مصادره كرده و 
معموًال تحت شرايط شكست و استيصال است كه افكار ضد مدرن و فوق ارتجاعى 

ی گذشته، دههای امن، خوب و ساای، نوستالژی زمانهای اسطورهقهرمان: مانند
رمانتيسم در شعر و ادب، گرايش به يک رهبر كاريسماتيک و ضرورت ظهور يک ناجى 

به اين . گردند كه البته نهيليسم نيتچه بيان فلسفى مناسب آن استخدابشر زنده مى
های اروپای غربى ملت" یروح زنده"به عنوان " روح موجود تاريخى"ترتيب، هايدگر از 
  :    كندبه شرح زير تشريح مىرا ياد و مضمون آن

كند كه برای اولين به عنوان اسم برای حركت تاريخ استفاده مى" نهيليسم"نيتچه از »
] وی[كند، رانى و قرن آتى را معين مىبار توسط وی شناخته و بر قرن حاظر حكم

 ١«" (...)خدا مرده است: "كندی كوتاه خالصه مىرا در يک جملهترين تفسير آنماهوی
نزاع تجزيه و تحليل از قدرت موجود (...) نزاع ديگر غلبه و نبرد بر سر موجود نيست »

جا تدارک اين كشمكش هدف نهايى اين تأملى است كه اين. و حقيقت وجود است

                                                 
١ Heidegger, Martin (١٩٦١): Nietzsche, Bd. II, Pfullingen, S. ٣٢f.  

 ٤٨ 

را در در پرسش پيرامون وجود صريحًا تا حد هيچ رفتن و آن »١«(...)شود آزمايش مى
ولين و تنها اقدام بارآور جهت عبور واقعى از نهيليسم ا(...) پرسش وجود ادغام كردن، 

  ٢«است

از تاريخ " اعالم مرگ خدا"كند، نيتچه با ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
دارد كه دخالت قوای ماورای طبيعى در های مدرن اروپايى پرده بر مىفرهنگى ملت

ا با زنجيرگسيختگى اراده جهت جما اين. پذيرندوقايع اجتماعى را به هيچ وجه نمى
گرايى مواجه هستيم، زيرا سوژه با اتخاذ ابزار مناسب، اهداف اين جهانى خود را اراده

با . كشدهای سوبژكتيو خويش مىی انگيزهسازد و جهان ابژكتيو را به سلطهمتحقق مى
-فلسفهشود كه تمامى تاريخ ذهنيت اروپای غربى از تمامى اين وجود هايدگر مدعى مى

افالطون گرفته تا نهيليسم نيتچه آكنده به متافيزيک است، زيرا انسان مورد نظر ی 
-متافيزيک بنا بر ماهيتش همبه نظر وی . گيردها يک شكل غير واقعى به خود مىآن

 و جهت عبور از آن بايد به ٣شناسى در معنى تنگ آن استشناسى و دينزمان هستى
  : دی عزيمت كردشناسى بنياشرح زير از هستى

گيرد كه موجود نه تنها به يک شرط آپريور از امكان علم نشانه مى(...) پرسش وجود »
گونه خود را در يک درک از كند و اينجور تحقيق مىجور و آنرا به صورت موجود اين
شناسى وجود آورد، بلكه بر شرط امكان كه قبل از علم هستىوجود به حركت در مى

شناسى، اگر هم به تمامى هستى]. است[شناسى نياد ساختاری خود هستىداشته و آن ب
ماند و يک های بسيار غنى و منسجم مجهز باشد، اصوًال كور مىيک سيستم از مقوله

ی كافى توضيح نداده ، اگر آن قبًال معنى وجود را به اندازه]است[وارونگى از قصد خود 
  ٤«.خود نفهميده باشدو اين شفافيت را به صورت تكليف بنيادی 

شود كه تاريخ جا مدعى مىكند، هايدگر اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كه از يک سوژه نداشته و يا اين" معنى وجود"ای به ذهنيت در غرب اروپا تا كنون توجه

                                                 
١ Ebd., S. ٢٦٢  
٢ Heidegger, Martin (١٩٥٨): Einführung in die Metapysik, ٢. Auflage Tübingen, S. ١٥٥ 
٣ Vgl. Heidegger, Martin (١٩٦٠): Was ist Metaphysik? ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. 
١٩  
٤ Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein und Zeit, ٨. Auflage, Tübingen, S. ١١ 



 ٤٩ 

به نظر وی . موضع آپريور كه خارج از تجربيات واقعى قرار دارد، به آن پرداخته است
" وجود"شود و يک تعريف ديگری از زمان و تاريخ مىشناسى بنيادی معطوف به ستىه

" وجود"جا با تفسير فلسفى ما اين. دهد كه تا كنون به آن اعتنائى نشده استارائه مى
گردد و از يک ی بورژوايى متعالى مىمواجه هستيم كه از هم گسيختگى جهان وارونه

به اين ترتيب، . آورد جديد سوبژكتيو را پديد مىيک شكل" يافتهماهيت موضوعيت"
شمارد، زيرا هگل مى" پديدارشناسى روح"شناسى بنيادی خود را بديل هستىهايدگر 

گرا است كه البته در يک حركت آليستى هگل ارادهی ايدهی فلسفهبرای وی سوژه
را به " افتهيی آشتىجامعه"فراروی كرده و ) گوهر گنديده(فكری از اوضاع موجود 

 ١.صورت وحدت سوژه با ابژه و يک محصول از تفكر ناب ديالكتيكى پديد آورده است
شمارد گرايى سوژه را اصوًال محصول توليدات متافيزيكى مىبه بيان ديگر، هايدگر اراده
 متكامل ٢"وجوددرجا"از " وجود"ی خود را بر اساس تمايز و جهت عبور از آن فلسفه

  :كندرا تعريف مى" وجوددرجا"و " وجود"رح زير معنى مفاهيم وی به ش. كندمى

چنين مناسبت ذات انسان نسبت به آمادگى تا رابطه وجود نسبت به ذات انسان و هم»
به صورت يک واژه گرد آيند، برای بخش ماهوی كه در آن ") درجا("پذيرش وجود 

در حالى كه . (...) [ده استانتخاب ش" وجوددرجا"انسان به عنوان انسان قرار دارد، اسم 
به عنوان اسم كوچک " زمان"جا كه نيست، تا آن" زمان"چيز ديگری به غير از ] وجود

  ٣«.شودكه حقيقت ذات وجود و خود وجود استبرای حقيقت وجود استفاده مى

ابژكتيو و ماترياليستى مواجه نيستيم، زيرا نزد هايدگر " وجود"جا با يک بنابراين ما اين
شود كه البته يک شكل سوبژكتيو متفكر مى" وجوددرجا"در پرتو زمان و توسط " دوجو"

ی هايدگر نزد برخى از كارشناسان آثار وی با وجودی كه فلسفه. گيردبه خود مى
ی آيد، اما نقطهی اروپای غربى به حساب مىی ذهنيت متافيزيكى در فلسفهخاتمه

وی ميان انسان . عنى تدارک متافيزيک استعزيمت وی توليد دوگانگى سوژه و ابژه، ي
                                                 

، ديالكتيكى زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١
   ادامه، برلين، و٩٩ی آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهدر 

ی در انديشه ی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی جامعهدولت و): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٢٣٧، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، سياسى هگل و ماركس

٢ Sein und Dasein 
٣ Heidegger, Martin (١٩٦٠): Was … ebd., S. ١٣f., ١٧ 

 ٥٠ 

كه اصوًال ديالكتيكى هستى با دهد، بدون اينتميز مى") وجود("و معنى ") وجوددرجا("
اصوًال درخود نيست و به " وجود"به نظر وی . آگاهى را متكامل كرده باشد

. ودرا متفكر ش" وجود"قادر است كه " وجوددرجا"نياز دارد، زيرا تنها " وجوددرجا"
-خاموش مى" وجوددرجا"ی مادی و هستى ماترياليستى ليكن هايدگر در مورد زمينه

  .شماردماند و به جای آن، انسان را آدرس دريافت الهام و ارگان تحقق آن مى

برای دريافت الهام " وجوددرجا"كند كه به اين ترتيب، هايدگر از يک سو تأكيد مى
دارد، در حالى كه خدا و " وجود" فقط انسان گويد كهآماده است و از سوی ديگر مى

" وجوددرجا"را در موجويت " وجود" وی ذات ١.ندارند" وجود"فرشته هستند، اما 
سازد كه در ذات آن به صورت كلى و در تفكر آن به صورت به مستقر مى) انسان(

پرسش كلى هايدگر بر اين . شودمتمايز مى" ممانعت"و " انجام"خصوص، يعنى در 
انسان مورد نظر " وجود"شود؟ خود را متفكر مى" وجود"اس است كه موجود چگونه اس

ی خود نگران، مأيوس و مستأصل است، زيرا تحت حاكميت اراده") وجوددرجا("وی 
ی وی دروغ و محصول توليدات گرايى در فلسفهجا كه ارادهقرار گرفته و از آن

شمارد كه را هيچ و پوچ مى" وجود"شود، در نتيجه هايدگر متافيزيكى محسوب مى
به بيان ديگر، انتقاد هايدگر از . كندبيان مى" فراموشى وجود"را با مفهوم مضمون آن

قتل "ها از طريق آيد كه آنئيسم و نهيليسم در جهان مدرن وارد مىاين زاويه به آته
اقض با امكان اند كه متنگرايى سوبژكتيو شدهارادهمنجر به يک افسارگسيختگى و " خدا

-بنابراين هايدگر هستى. دگرگونى واقعى و در نتيجه محصول افكار متافيزيكى هستند

را به شمارد كه مضمون آنمى" وجود"شناسى بنيادی را يک متد مناسب جهت درک 
  :سازدشرح زير برجسته مى

شناسى بنيادی جهت تفسير وجود، در مضمون خود تكامل به اين عبارت تكليف هستى»
  ٢«.كندنوسان وجود را درک مى

ی زمانمند و در نوسان است، در نتيجه يک مقوله" وجود"جا كه نزد هايدگر معنى از آن
-كند كه انگاری هم معنى استعالئى و هم درونوی از مفاهيم فلسفى چنان استفاده مى

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ١٥ 
٢ Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein … S. ١٩ 



 ٥١ 

شويم كه يک پيچيدگى به جا با اشكال شبه مشخص مواجه مى ما اين١.ذاتى دارند
شناسى بنيادی هايدگر روش تحليل خود را هستى. دهندی وی مىصوصى به فلسفهخ

در . از انسان است" ابژكتيو"رسى به يک تعريف ی فلسفى وی دستنامد، زيرا انگيزهمى
را به باد انتقاد " وجود"شناسى بنيادی، علم آپريور حالى كه وی از طريق روش هستى

شويم، زيرا هايدگر با وجود فقدان  آپريوريسم مواجه مىگيرد، ليكن ما نزد وی نيز بامى
-را كامًال منطقى مىشواهد تجربى و تاريخى برای انسان مورد نظر خود، اما وجود آن

شناسى بنيادی يک مفهوم ارزشمند و به بيان ديگر، هايدگر از طريق هستى. شمارد
ز تجربيات واقعى و دهد كه انگاری خارج ااسمى را به يک انسان تخيلى نسبت مى

جا به غير ما اين. های واقعى بايد به سوی آن سمت بگيرندتاريخى وجود دارد و انسان
از آپريوريسم با جابجايى سوژه با ابژه نيز مواجه هستيم، زيرا هايدگر يک آگاهى 

البته هايدگر اين روش . دهدنسبت مى" ابژكتيو"سوبژكتيو را به يک انسان به اصطالح 
كند، بلكه به شرح زير نيز بر آن يكى و اسرارآميز خود را نه تنها كتمان نمىمتافيز

  : گذاردصحه مى

در هيچ . دانست كه انسان چيستهيچ زمانى تا به امروز به اين اندازه كم نمى(...) »
در (...)  »٢«.زمانى مانند زمان ما انسان تا اين اندازه مورد پرسش قرار نگرفته بود

شود كه فوريت آن چندان ت وجوددرجا يک تكليف همراه و حمايت مىتحليل موجودي
هويدا كردن آپريور آن كه بايد قابل مشاهده ] يعنى: [كمتر از خود پرسش وجود نيست

  ٣«را به بحث فلسفى بگذارد" انسان چيست"آن بايد بتواند پرسش . باشد

مان اشكال متافيزيكى مواجه جا با هكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ها شويم كه ماركس با تكامل تئوری ماترياليسم ـ تاريخى ديالكتيكى خود از آنمى

برای وی يک " وجود"به اين دليل كه نوسان و زمانمند بودن معنى . فراروی كرده بود
- های فلسفى ـ اقتصادی خود بر اين نكته تأكيد مىماركس در جزوه. امر ناشناخته نبود

                                                 
١ Vgl. Schwan, A. (١٩٦٥): Politische Philosophie im Denken Heidegers, Köln / Opladen, 
S. ٤٣ 
٢ Heidegger, Martin (١٩٣٤): Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt am Main, 
S. ١٩٩ ,٢٣٥f. 
٣ Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein … S. ٤٥ 

 ٥٢ 

البته وی در . ند كه انسان دينى يا هنوز خود را نيافته و يا دوباره از دست داده استك
ی در فلسفه" نوع ماهوی"شناسى انتزاعى و مفهوم اين زمان هنوز تحت تأثير انسان

ی كتاب ماكس اشتيرنر با ماترياليستى فويرباخ قرار داشت كه البته پس از مطالعه
به مضمون متافيزيكى آن پى برد و با تدوين تزهای " تنها كس و مالكيتش"عنوان 

ی بورژوايى كه ماهيتًا جامعه" حركت واقعى"به " پراكسيس"فويرباخ و تكامل مفهوم 
، "حركت واقعى"به اين ترتيب، ماركس دانش . انتقادی و انقالبى است، دست يافت

خواند، در حالى " همبستری عاشقانه"را مانند را متكامل كرد و آن" علم مثبت"يعنى 
  ١.ياد كرد" خودارضاعى"كه از فلسفه به عنوان 

ی هايدگر شناسى به خصوص فلسفهما تمامى آثار خودارضاعى را به وضوح در انسان
در حالى . خواندرا هيچ و پوچ مى") وجوددرجا("انسان " وجود"يابيم، زمانى كه وی مى

عزيمت " موجود فعال"ن به عنوان كه ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از انسا
است كه به شرح زير همواره " موجود نگران"ی هايدگر يک كند، انسان در فلسفهمى

  :كندبا مشكل مرگ دست و پنچه نرم مى

شناسى ناب كند كه به صورت هستىاين وجود معنى عنوان نگرانى را برآورده مى»
ا تاريخ كه در نگرانى ريشه دوانده، مطابق ب(...)  »٢«شودموجوديت از آن استفاده مى

وجود . (...) وجوددرجا به صورت تاريخى ـ واقعى و تاريخى ـ غيرواقعى موجود است
ی تاريخى بودن وجوددرجا ی پوشيدهواقعى در مرگ، يعنى در انتهای زمان، زمينه

   ٣«.است

-ى ايدهبا معن") وجوددرجا("جا با يک گسل ميان ماهيت ماترياليستى سوژه ما اين

مواجه هستيم كه طبق معمول از طريق اشكال دينى، فلسفى، ") وجود("آليستى وجود آن 
" يافتهجهان موضوعيت"به اين صورت كه . شودايدئولوژيک، خالصه متافيزيک پر مى

ها متناهى است، در حالى كه پيدايش جهان ها و عمر آنمحصول فعاليت آگاه انسان

                                                 
از بحران  تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی): ٢٠١٨(رشيد  مقايسه، فريدونى، ف ١
   ادامه، برلين٧ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه"ماركسيسم ايرانى"

٢ Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein … S. ١٩٢ 
٣ Heidegger, Martin (١٩٣١): Sein und Zeit, ٣. Auflage, Halle, S. ٣٨٦, und 
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung der Vernunft, Berlin, S. ٤٠٨ 



 ٥٣ 

جا كه اولى محسوس و از آن. باشد نامتنهاهى مىهستى محصول حادثه و عمر آن
سوبژكتيو و دومى محسوس و ابژكتيو است، در نتيجه در و دروازه برای توليد اشكال 

-شوند كه جهت تحقق منافع مادی و تحكيم جايگاه اجتماعى طبقهمتافيزيكى گشوده مى

ی ضعف ههايدگر نيز مشخصا از منظر همين نقط. ی حاكم اين گسل را پر سازند
ی خود پر شود و اين گسل را از طريق متافيزيک ويژهها وارد عمل مىمعنائى انسان

با مرز بيرونى، يعنى با خطر مرگ خود تالقى " وجوددرجا"به اين صورت كه . كندمى
شناسى بنيادی آيد كه مد نظر روش هستىپديد مى" موجود نگران"كند و بعدًا آن مى

كه چرا هايدگر اول اين. آيندجا بالفاصله دو پرسش پديد مىناي. ی وی استدر فلسفه
: ها مانندها و به امكانات و شرايط زيست اين جهانى آنبه مضمون زندگى واقعى انسان

كه پردازد؟ دوم اينكار، معيشت، مسكن، امنيت، سالمتى، فرهنگ و رفاه اجتماعى نمى
كشد، جود خدا را نيز به پيش مىی مرگ كه معموًال پرسش جهان اخروی و ومسئله

پردازد و نه يک موضع قاطع ی هايدگر نه به اين مسائل مشخص مىپس چرا فلسفه
 وی از يک سو، دليل ايمان به خدا را محدويت تفكر انسان ١گيرد؟ها مىنسبت به آن

شود  وی در جای ديگری مدعى مى٢.كندئيسم را رد مىشمارد و از سوی ديگر، آتهمى
تر است، ليكن خدای قديمى و يا يک تفكر بدون خدا به خدا به مراتب نزديکكه 

كند و شرايط ظهور خدای جديد به صورت اتفاقى و در يک وقت معين از خفا نزول نمى
-مى" فراموشى خدا"را برابر با " فراموشى وجود"زمان  وی هم٣.آن بايد مهيا گردد

يعنى با وجودی . شودمحسوب مى" رجاوجودد"شمارد كه دليل آن نزد وی ضعف خرد 
ی كشف و شناخت حقيقت است، ليكن ماهيت زمان منجر به سوژه" وجوددرجا"كه 

                                                 
به . ی خدا محصول يک انحراف فلسفى و سيستماتيک است بنا بر تحليل برتشكن كوتاهى هايدگر از طرح مسئله ١

گذارد را ناتمام مىی خود شود، بلكه اصوًال فلسفهاين صورت كه وی نه تنها مانع پرسش پيرامون جهان اخروی مى
را " زمان و وجود"و " وجود و زمان"های در حالى كه وی سه بخش از كتاب. را مخفى كندكه اشكال متافيزيک آن

با كمک (...). تفكر "به اين معنى كه . ی خود را به زبان متافيزيكى نسبت دادمنتشر نكرد، اما دليل شكست فلسفه
  . «زبان متافيزيكى به نتيجه نرسيد

Vgl. Brechtken, Josef (١٩٧٢): Geschichtliche Transzendenz bei Heidegger – Die 
Hoffnungsstruktur des Daseins und die gott-lose Gottesfrag, in: Monographien Zur 
Phlosophischen Forschung, Bd. ٩٩, Meisenheim am Clan, S. ٢٩ ,٢٢ ,١٣f., ٧٢ ,٤١f., ١٠٦ 
٢ Vgl. Heidegger, Martin (١٩٥٧): Identität und Differenz, ٢. Auflage, Pflingen, S. ٥١f. 
٣ Vgl. Heidegger, Martin (١٩٥٧): Holzweg, ٣. Auflage, Frankfurt am Main, S. ٢٤٩f. 
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هايدگر مضمون حقيقيت را به . شودمى" حقيقت وجود"و مانع شناخت " وجود"پوچى 
  :دهدشرح زير توضيح مى

قوانين نيوتن، .)  (..جا و تا آن اندازه كه وجوددرجا است، تا آن"فقط هست"حقيقت »
جايى واقعى است كه به صورت وجوددرجا اصل تضاد و اصوًال هر حقيقتى فقط تا آن

قبل از وجوددرجا اصوًال وجود نداشت و پس از وجوددرجا اصوًال نخواهد بود، . هست
نه حقيقت بود و نه حقيقت خواهد بود، زيرا آن به صورت استنتاج، كشف و ] يعنى[

   ١«.ده باشد بوتواندنمىمكشوف 

شناسى جا با يک مشكل شناختكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی زمين را قانون جاذبه" وجوددرجا"گونه كه نيوتن به عنوان يعنى همان. مواجه هستيم

آپريور پى برده است كه از " وجود"كشف كرده، انگاری كه هايدگر نيز به حقيقت يک 
محصول يک خطای " فراموشى وجود"به نظر وی . عبور كند" شى وجودفرامو"ی مسئله

شود و جهت فلسفى است كه با استناد به خردمندی مستدل و منجر به يک بنبست مى
جا ما اين. گرايى بر اراده گرفتعبور از آن بايد بيشترين فاصله را از حاكميت اراده

كه از بطن ماهيت متضاد نظام شويم دوباره با دوگانگى واقعيت و تصور مواجه مى
از اين منظر . گيردگريز به خود مىگردد و يک شكل جهانداری متعالى مىسرمايه

به اين . گردندی بورژوايى به كلى عريان مىاضمحالل تفكر و آثار انحطاط نظم جامعه
صورت كه يک طبقه مستأصل، نگران حاكميت خود است و جهت بقای سياسى خود 

پديد بياورد و در ساختار حزبى " ی ضد انقالبىسوژه"و اراذل را به صورت بايد اوباش 
ی جهان مدرن و جا با يک واكنش فوق ارتجاعى به روحيهما اين. متشكل و فعال سازد

در " ی انقالبىسوژه"در حالى كه . شويمی بورژوايى مواجه مىجامعه" حركت واقعى"
ر مسير خودآگاهى است و تدارک تشكيل پراكسيس مولد و تجربيات نبرد طبقاتى د

به اين صورت كه . را نيز پديد آوردبيند، بايد قوای سركوب آنيک نظم نوين را مى
اند، مجاز نيستند كارگران مزدی كه به انقياد محصول كار خود، يعنى سرمايه در آمده

                                                 
١ Heidegger, Martin (١٩٣١): Sein … ebd., S. ٣٧, und 
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ٣٩٣ 



 ٥٥ 

اف اين كه از منافع طبقاتى خود عزيمت كنند، سرنوشت خود را در دست بگيرند و اهد
  .جهانى خود را با اتخاذ ابزار مناسب متحقق سازند

اثبات شود كه معموًال از طريق " ی انقالبىسوژه"جا بايد نخست ناتوانى پيداست كه اين
غير اقتصادی كردن فلسفه، جعل و ايجاد دوگانگى در تاريخ واقعى و ماترياليستى، نسبى 

ها و نعى در برابر استقالل انسانآيد كه ماكردن شناخت و منطق طبقاتى پديد مى
به بيان ديگر، كارگران مزدی نبايد به اين مسئله . خودآگاهى كارگران مزدی بنا گردد

ها ها است و اگر آنمحصول فعاليت آگاه خود آن" يافتهجهان موضوعيت"پى ببرند كه 
، از از اين آگاهى كذب عبور كنند و در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى برسند

ی هايدگر يک در اين ارتباط فلسفه. آورندجهان موجود يک جهان ديگری را پديد مى
را كه انگاری " وجوددرجا"به اين صورت كه وی . كندنقش به سزايى را بازی مى

ی به كلى پوچ و افكارش همواره مواجه با خطر مرگ است، از يک نقطه" وجودش"
جا با يک ما اين. كندو فعاليت تشكيالتى مى" تبازگش"گريز معطوف به انفعالى و جهان

شويم كه البته خود هايدگر از آن نيز به خوبى با بازی ديگر فلسفى مواجه مىشعبده
  :  كندرا نيز به شرح زير توجيه مىخبر است و آن

اثر " وجود و زمان"كسى كه آماده است كه واقعيت امر ساده را ببيند كه در كتاب »
شناسى فاصله گرفته، گرايى اخراج شده، كه از هر پرسش انسانی سوژهپرسش از حوزه

به ] يعنى آپريور[ی وجوددرجا از نگاه دائم آتى، به مراتب بيشتر تنها تجربه] يعنى[
وجود و "پذيرد كه آن در كتاب زمان مىكننده است، وی همپرسش وجود معيار تعيين

وجود كه به . ی انسانى بماندی سوژهئدهتواند قانمى" وجود"پرسش در مورد " زمان
بنابراين . كندمراتب بيشتر از خصلت زمانى حظور وجوددرجا نقش گرفته، اقدام مى

چنين تفكر يک برگشت بيان هم" وجود و زمان"ی پرسش وجود در كتاب حاال در قائده
گاه طريق هيچالبته از اين . كندشده است كه اقدام خود از بازگشت را متناسبًا مجاز مى

در برابر در تفكر از (...) كند از طرح مسئله صرف نظر نمى" وجود و زمان"كتاب 
تنها . شودبا يک روش مصمم تكميل مى" وجود و زمان"بازگشت طرح مسئله در كتاب 

چنين تعيين كافى اين تكامل هم. تواند به كمال برسد كه تمام را ببيندكسى مى
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د، يعنى ماهيت انسان كه توسط حقيقت وجود همچون متفكر آوروجوددرجا را پديد مى
  ١.شده است

جا نه از بنبست خردمندی و كند، هايدگر اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
در حالى كه وی با استناد به . دهدی خود گزارش مىگرايى، بلكه از بنبست فلسفهاراده

دست " موجود نگران"به عنوان يک " درجاوجود"شناسى بنيادی خود به مضمون هستى
و هراس از خطر مرگ به انفعال كلى كشيده " وجود"را با استناد به پوچى يافته و آن

تا . سازددوباره فعال مى" بازگشت: "بود، هم اكنون با اتخاذ يک مفهوم فلسفى مانند
نيستى، يعنى " وجود"آيد، محصول پوچى جايى كه از علم روانشناسى انتقادی بر مىآن

را " بازگشت"گونه تعمق انتقادی مفهوم خودكشى است، در حالى كه هايدگر بدون هيچ
البته اين . كند كه به آن نتايجى برسد كه نياز داردی خود ادغام مىدر فلسفه

ی هايدگر به معنى فعاليت خردمند و مستقل سوژه كه همراه با در فلسفه" بازگشت"
نامد كه مى" وحى"را محصول يک " بازگشت"وی . ، نيستی فردی استاتخاذ اراده

. ليكن اين تفكر هم يک تفكر انتقادی و اين جهانى نيست. دهدفراخوان به تفكر مى
فراموشى "و غلبه بر " وجود"ی هايدگر به معنى تخريب در فلسفه" بازگشت"مفهوم 

 در حالى ٢.شماردمى" وجوددرجا"را علت غيبت، سقوط و انفعال است كه وی آن" وجود
ی فلسفى را جهت فعليت يک پنجره" بازگشت"كه هايدگر با استفاده از مفهوم 

خواند كه به معنى گشايد، ماهيت زمان را برابر با دگرگونى تفكر مىمى" وجوددرجا"
  :شودناميده مى" ابتكار وجود"يک درک نوين از حقيقت و تاريخ است و به شرح زير 

د نه پاسخ، بلكه يک پرسش است، به خصوص پرسش از ماهيت ی ابتكار وجوواژه»
-جا كه ما تاريخ را به صورت وجود و ماهيت از موضع وجود متفكر مىتاريخ، تا اين

زمان ماهيت خود را دور كند، در حالى كه هموجود خود را به ما ارسال مى(...) شويم 
های هر كدام در دوران" وجود"و " وجود(...) "كند را در دوری پنهان مىسازد، آنمى

  ٣«.گويندمتفاوت ابتكار خود، چيز ديگری مى

                                                 
١ Heidegger, Martin (١٩٦٧): Vorwort zu W. J. Richardson, Den Haag, S. XIXf 
٢ Vgl. Schwan, A. (١٩٦٥): Politische … ebd., S. ٣٥f.  
٣ Heidegger, Martin (١٩٥٨): Der Satz vom Grund, ٢. Auflage, Pfulingen, S. ١٠٩ 
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چنين اولويت سوژه مواجه بنابراين ما نزد هايدگر دوباره با جابجايى سوژه و ابژه و هم
شود كه به اين موضوع خالصه مى" ابتكار وجود"به اين صورت كه . شويممى

پرسد و تفكر تاريخى پرده از  تاريخ مىخود را از ماهيت" وجود"حقيقت " وجوددرجا"
جا اين. داردرا متفكر شده است، بر مىآپريور كه خود هايدگر قبًال آن" وجود"يک 

گيرد، زيرا در پرتو آن است كه انگاری گذشت زمان يک نقش عمده به خود مى
ى ليكن نزد هايدگر نه زمان به معن. گرددعريان مى" وجوددرجا"برای " وجود"حقيقت 

به اين صورت كه وی ميان . سازندها مىگذشته، حال و آينده است و نه تاريخ را انسان
برای . دهدتميز مى" تاريخ واقعى"با " تاريخ جانبى"و " زمان حقيقى"با " زمان عاميانه"

را با ظهور و تحت تأثير يک رهبری كه وی آن" تاريخ واقعى"و " زمان حقيقى"وی 
  : شود كه نقش آن به شرح زير است مىخواند، آغازمى" مرد"

كند، در بى انتهايى و پوچى روزمرگى غير وجوددرجا از خود در درون خود سقوط مى»
اين گسست مدام از وقايع و همچون اغفال هميشگى وجوددرجا است كه . (...) واقعى

درجا روزمرگى ميانگين وجودبه اين ترتيب، (...) شود همراه با شيفتگى مجذوب مرد مى
ی وجود در جهان معين حظور غلط، پرت، تحريف و طراحى شدهتواند به صورت مى

ی وی در وجود خود نزد جهان و در همراه بودن با ديگران جهت گردد كه مسئله
  ١«.امكان وجود خود است

كند، انسان مورد نظر هايدگر به عنوان ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ک انسان مستأصل است كه از شرايط موجود به تنگ آمده و راه پس ي" موجود نگران"

-نيز سخن مى" انسان ميانگين"وی در اين ارتباط از يک . بيندو پيش در برابر خود نمى

، "زمان حقيقى"و در روند " تاريخ واقعى"راند كه البته نه در پراكسيس، بلكه در پرتو 
موجود بودن در جهان " وجوددرجا"وضوع  م٢.رسدبه بلوغ مى" مرد"يعنى تحت تأثير 

را چگونه شود و آنبه اين معنى كه انسان چگونه به جهان موجود وصل مى. است

                                                 
١ Heidegger, Martin (١٩٣١): Sein … ebd., S. ١٨١ ,١٧٨, und 
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ٤٠٠ 
٢ Vgl. Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein … ebd., S. ٤٣f., ٣٢٦ 
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" وجوددرجا"كند و كند؟ نگرانى از مرگ چه نقشى را در رفتار آن ايجاد مىتجربه مى
     ١برد؟پى مى" حقيقت وجود"چگونه به 

نيادی عزيمت كرده و با استناد به نگرانى شناسى بدر حالى كه هايدگر از يک هستى
آپريور دست يافته است، ليكن نزد وی هيچ " وجود"از خطر مرگ به يک " وجوددرجا"

" وجوددرجا"اثری از دوران طفوليت، نوجوانى، جوانى و تجربيات اجتماعى و طبقاتى 
يابد كه جا تنها به اين مسئله خاتمه مى موضوع فلسفى هايدگر اين٢.شودمشاهده نمى

توان يک انسان مستأصل را مجذوب يک رهبر سياسى قاطع و در يک چگونه مى
تاريخ "وی از طريق تمايز ميان . دهى و فعال كردتشكيالت متمركز حزبى سازمان

منجر به دوگانگى در ابعاد " زمان عاميانه"با " زمان حقيقى"و " تاريخ جانبى"با " واقعى
ريق دوگانگى كه البته به دليل از هم گسيختگى و گردد و از طزمان و تاريخ مى

ی متضاد طبقاتى متعالى شده است، سوژه را معطوف به گويى يک جامعهخودتناقض
سازد كه از طريق محصول فعاليت ذهنى خود، يعنى يک رهبر سياسى قاطع مى

 جهانى مواجهجا با يک دين اين ما اين. كندفرمايى مىتشكيالت حزبى بر آن حكم
انگاری كه اين . اندازددر اديان ابراهيمى مى" رستگاری روح"هستيم كه انسان را به ياد 

- را پديد مى" يافتهجهان موضوعيت"ها نيستند كه از طريق فعاليت آگاه خود انسان

" مرد"يابند، بلكه اين جذابيت يک آورند و تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مى
پيداست . سازدرا مملو از معنى مىآن" وجود"دهد و يت مىهو" وجوددرجا"است كه به 

ی هايدگر سوژه از پراكسيس نبرد طبقاتى و تاريخ واقعى خود كه تحت تأثير فلسفه
. گرددمجزا شده و در پيروی از اشكال ديگر دينى معطوف به يک رهبر خودساخته مى

و " وجوددرجا"گمراهى گرايى سوژه منجر به انگاری كه خردمندی، استقالل و اراده
" مرد"ی انسان پيروی از اراده" رستگاری روح"اند و تنها راه شده" فراموشى وجود"

شمارد، اما با گرايى را محصول تفكرات متافيزيكى مىدر حالى كه هايدگر اراده. است

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ١٩٢ 

های ریشناسى به تئووی در نقد شناخت. ياد كرد" ايده و انگيزه"جا از اثر هابرماس با عنوان  از جمله بايد اين ٢
رسد كه تجربيات به خصوص دوران طفوليت و نوجوانى كند و به اين نتيجه مىشناسى رجوع مىشناسى و زبانروان

ها به بيان ديگر، تمامى انسان. گرددمستقر مى" ايده"قبل از " انگيزه"شوند كه در روند شناخت ها باعث مىانسان
  .يابند و نه نگرانى از مرگ است كه به شناخت دست مىتحت تأثير تجربيات دوران نوجوانى و جوانى خود

Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 
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كشد و شرايط تمكين ی يک رهبر سياسى قاطع كه همه را به تبعيت از خود مىاراده
از " وجوددرجا"شرط عبور ليكن پيش. آورد، هيچ مشكل فلسفى نداردا پديد مىها رآن

" وجود"اين است كه آن صدای وجدان را بشنود، از طريق يک " فراموشى وجود"
را شنيده و " بازگشت"و پيام " خطای وجود"آپريور منور گردد، با گوش شنوا الهام از 

مفهوم . سپری سازد" سردیخون"بپذيرد و يک دوران سخت را با آرامش و 
ايدگر به معنى انتظار است كه نه فعليت دارد و نه منفعل ی هدر فلسفه" خونسردی"

را چنان معطوف به " وجوددرجا"را ممكن و " ابتكار وجود"است، زيرا در اين ايام 
  :گرددآماده مى" قيامت وجود" كه آن به شرح زير برای وقوع ١كندمى" حقيقت وجود"

ی زمانى از ترين دگرگونى تمامى جهان و محدودهپيشاپيش يک روز از هولناکآيا ما »
ايم كه به زمان وابسته است؟ آيا ما در عصر پيش از يک شب به تاريخ قرار گرفته

ما قيامت وجود را در معنى متناسب آن (...) ايم؟ سوی يک صبح جديد قرار گرفته
خود اين . شودرشناسى روح متفكر مىشويم كه در آن وجود تاريخى پديدامتفكر مى

گرايى جايى كه وجود به صورت سوژهسازد، تا آنيک دوران از قيامت وجود را مى
از طريق ] يعنى[گرايى بالشرط به اراده، خود را در آخرين وجود كنونى، مطلق و اراده

تفكر اگر از منظر قيامت وجود م. شودكند، جمع مىمتافيزيک كه ماهيت را منقوش مى
شويم، پس ما بايد يک روز در انتظار صعود آتى همچون صعود گذشته باشيم و امروز 

   ٢«.بياموزيم كه اين صعود را از اين موضع متفكر شويم

شناسى ی هستىكند، در حالى كه برنامهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-رايى سوژه است و وی مىگی ارادهبنيادی هايدگر عبور از متافيزيک، يعنى تخطئه

ی متافيزيک كه تاريخ اروپا را از دوران افالطون تا نيتچه خواهد به اصطالح دايره
احاطه كرده است، در هم بشكند و يک آغاز نوين فلسفى را تدارک ببيند، ليكن وی از 

تاريخ "جا كه از آن. كندمى" قيامت وجود"را معطوف با " وجوددرجا"سوی ديگر، 
آيند، در نتيجه روشن است كه پديد مى" مرد"تحت تأثير " زمان حقيقى "و" واقعى
ی فلسفى هايدگر تدارک يک ذهنيت جهت ظهور يک رهبر قاطع و كاريسماتيک انگيزه

                                                 
١ Vgl. Heidegger, Martin (١٩٦٠): Gelassenheit, ٢. Auflage, Pfulingen, S. ٣١ ,٢٧f., ٥٠ ,٤٤f. 
٢ Heidegger, Martin (١٩٥٧): Holzweg … ebd., S. ٣٠٠f. 
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جا اين. كشدی عمومى را به انقياد اهداف سياسى و نظامى خود مىاست كه افكار و اراده
، زيرا هايدگر نقش يک ناجى خدابشر و گيردموضوع رهبری يک شكل دينى به خود مى

توجيه فلسفى اين حماقت كه مضمون و هدف اصلى . دهدنسبت مى" مرد"تاريخى را به 
، معطوف شدن "فراموشى وجود"آن تدارک قوای ضد انقالب است، با ضرورت عبور از 

" قيامت وجود"ناپذير و وقوع اجتناب" حقيقت وجود"به آپريوريسم " وجوددرجا"
كند، بلكه ی هايدگر نه تنها از متافيزيک عبور نمىپيداست كه فلسفه. گيرد مىصورت

به خصوص به اين دليل كه . دهدترين شكل ممكنه مورد تأييد قرار مىرا در زشتآن
ذاتى از وجود، بلكه حركت فلسفى نزد وی نه از طريق يک پرسش ماترياليستى و درون

" فراموشى وجود"متفكر و به اصطالح منجر به " اوجوددرج"كه از طريق " وجود"از آن 
وجود بنا "و " وجود بنا بر امكان"در حالى كه هايدگر ميان . كندشده است، عزيمت مى

بيند كه به يک رهبر گونه اشكال فلسفى را در اين نمىدهد، هيچتميز مى" بر واقعيت
  :ی الهويت دهدمقتدر و قاطع سياسى به شرح زير جنبه

فرمايى در حكم. دهنددست تكان مى] به عموم[ن فرستادگان الهى هستند كه خدايگا»
ی آن با حاظران را شود كه هر گونه مقايسهها خدا از خفا در ذات خود ظاهر مىآن

  ١«.كندغير ممكن مى

ی خود را به صورت يک واكنش فوق ارتجاعى به يک به اين ترتيب، هايدگر فلسفه
ر تاريخى و فرهنگى مشخص رفرماسيون، روشنگری و جهان مدرن كه در يک بست
ی اين جهانى شده و با استناد به فلسفه" دوران كپرنيگى"سكوالريسم را تجربه كرده، با 

موضوع اصلى . كندطبيعت به مضمون سوبژكتيو انسان دست يافته است، متكامل مى
به اسارات های دنيوی را ی وی تدارک يک دين اين جهانى است كه انسانفلسفه

ی دموكراسى ليبرال، افكار بورژوازی را در جهت ضرورت متافيزيک بكشد و با تخطئه
بنابراين امتناع . استقرار يک دولت متمركز تحت نظر يک رهبر توتاليتر آماده سازد

های زبان متافيزيكى و هايدگر از طرح پرسش در مورد وجود خدا به دليل محدوديت
اتيک فلسفى نيست، زيرا وی به صورت عريان تدارک فقط محصول يک نقص سيستم

كند و ظهور مى" وجوددرجا"بيند كه به عنوان ناجى توجيه يک رهبر خدابشر را مى

                                                 
١ Heidegger, Martin (١٩٥٩): Vorträge und Aufsätze, ٢. Auflage, Pfullingen, S. ١٧٧ 
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وداع "وی در اين ارتباط از . سازدمتحقق مى" قيامت وجود"را از طريق " حقيقت وجود"
: يم اساطير يونانى مانندگويد و با استناد به مفاهنيز سخن مى" ی وجودبا تاريخ پوشيده

 از وقوع يک زمان مناسب و شرايط مطلوب جهت تشكيل يک ١"داينون"و " كايروس"
ما نزد هايدگر با تصوری از استقرار يک دولت . دهدالعاده خشن خبر مىنظام فوق

. اندازدشويم كه انسان را به ياد زمان موعود در اديان ابراهيمى مىتوتاليتر مواجه مى
ی هايدگر موضوع اصلى فلسفه" رستگاری وجود" بايد بر اين نكته تأكيد شود كه جااين

العاده خشن است نيست، زيرا ضرورت استقرار يک خشونت هوالناک و حاكميت فوق
حاكميت مورد نظر وی چنان بر روح و . سازدوی را مىكه هدف اصلى حركت فكری 

-كند كه با دوران وحشت واقعى مىشود و انسان را دچاراعمال مى" وجوددرجا"جسم 

محروميت و خوف، نزديكى و دوری، ملموسى و . های گذشته غير قابل مقايسه است
شناسى بنيادی پنهانى خواص اين حاكميت بالمنازعه هستند كه با استناد به هستى

شمارد و از اين به اين صورت كه وی ذات انسان را خشن مى. شوندهايدگر توجيه مى
العاده خشن را نيز مان مناسب و شرايط مطلوب جهت تشكيل يک نظام فوقبابت، ز

در حالى . گرا استشمارد كه اصوًال خشونتالزم و ملزوم اين خشونت ذاتى انسان مى
آپريور " حقيقت وجود"نگران عزيمت كرده و به يک " وجوددرجا"كه هايدگر از يک 

 به صورت يک خشونت هوالناک و بى را نيزاكنون ابزار تحقق آندست يافته است، هم
امان، يعنى تشكيل يک دولت مقتدر و توتاليتر كه تحت رهبری يک ناجى خدابشر قرار 

العاده با خشونت به نظر وی خشونت اين حاكميت فوق. كندگرفته است، توجيه مى
 ديگر تعلقديگر نزديک و در هم آميخته هستند و چنان به يکذاتى انسان كامًال به هم

به بيان ديگر، انسان كه در ذات خود خشن . ها ناگسستنى استی آندارند كه رابطه
ترين خشونت دارد كه خشونت خود را مهار سازد و بر آن مستولى است، نياز به خشن

بر " حقيقت وجود"تنها از طريق اعمال اين خشونت بالمنازعه است كه . شود
جا خشونت در اين. دهدخاتمه مى" جودفراموشى و"شود و به اعمال مى" وجوددرجا"

      ٢.ناپذير استگيرد كه از ديدگاه هايدگر يک جنگ اجتناببرابر خشونت قرار مى

                                                 
١ Kairos, Deinon 
٢ Heidegger, Martin (١٩٥٨): Einführung … ebd., S. ١١٢ff., ١١٤ff. 
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دين . كنيمجهانى آن مشاهده مىجا تمامى ابعاد دين مسيحيت را در شكل اينما اين
يت كليسا شمارد كه مجازات اخروی و حاكمكار مىها را ذاتًا گناهمسيحيت نيز انسان

شود كه ی تفكر فعال مىهايدگر نيز با همين انگيزه در حوزه. ها را توجيه كندبر آن
جهت حفاظت از منافع بورژوازی نظام دموكراسى ليبرالى را تخطئه كند و جامعه را به 

در حالى كه وی انسان را دچار . دوران سياه قرون وسطا و وحشت اوليه بازگرداند
را به كرده و آن" فراموشى وجود"گرايى و  خرد، متافيزيک ارادهنگرانى از مرگ، ضعف

، "انتظار"، "بازگشت: "انفعال كامل كشيده است، بعدًا از طريق مفاهيم فلسفى مانند
كه البته ملزومات ظهور يک ناجى خدابشر و يک رهبر " ابتكار وجود"و " خونسردی"

فراموشى "ی ، يعنى خاتمه"وجودرستگاری "و " قيامت وجود"توتاليتر هستند، شرايط 
ی در فلسفه" قيامت وجود"ليكن بر خالف دين مسيحيت . بيندرا تدارک مى" وجود

هايدگر نه به معنى آغاز يک عصر جديد و زندگى آن جهانى است و نه آن از پايان 
گاه قادر به نمايندگى دهد، زيرا به نظر وی تفكر هيچها گزارش مىزجر دنيوی انسان

ی مزمن در يک مسئله" فراموشى وجود"به بيان ديگر، . شودنمى" وجود"يت تمام
العاده خشن و حكومت يک ماند كه حاكميت يک نظام فوقی هايدگر باقى مىفلسفه

  :سازدرهبر توتاليتر را به شرح زير ابدی مى

] نزبا[آن همواره در راه به سوی ]. آيدمى[آيد، با روشنايى خود به زبان وجود مى»
تفكر به صورت تفكر در . تفكر به صورت فرا رسيدن معطوف به وجود است(...) است 

  ١«به وجود به صورت ظهور متصل است] يعنى[ظهور وجود، 

در حالى كه هايدگر . كندرا به صورت الهام وساطت مى" حقيقت وجود"بنابراين زبان 
از شاعران و متفكران به شمارد، ها را ساكن آن مىو انسان" ی وجودخانه"زبان را 

  : ها به شرح زير است كه نقش اجتماعى آن٢كندعنوان نگهبانان اين خانه ياد مى

ها آن. رسدمردان به انجام مىاين جنگ از طريق خالقان، شاعران، متفكران، دولت»
ها آن جهانى را كه كنند و در آنمجموعه آثار خود را به جلوی حكومت قاطع پرت مى

پس از اين آثار است كه حكومت پديد . شود خشونت حاكميت گشوده مىاز طريق

                                                 
١ Heidegger, Martin (١٩٥٤): Platons Lehre von der Wahrheit, ٢. Auflage, Bern, S. ١١٦f. 
٢ Vgl. ebd., S. ٦٠ ,٥٣ 
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اكنون موجود به . رسدبه كيفيت مى] حكومت[ها است كه در حظور آن(...) آيد مى
    ١«.آيدصورت همچون موجود پديد مى

جا فعاليت فلسفى خود را به كند، هايدگر اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
پرداز شاخص وشنفكر ارگانيک حزب ناسيونال سوسياليسم آلمانى و نظريهعنوان ر

بنابراين . كندرا تبديل به يک تئوری سياسى مىفهمد و آنفاشيسم در آلمان مى
طلبى و يا هراس از تعقيب سازمان عضويت وی در يک چنين حزبى نه به دليل فرصت

  . قاد فلسفى وی بوده استترين اعت، بلكه محصول عميق)گستاپو(اطالعات رژيم 

  :نتيجه

-از آن. داری استی اين نوشته تمايز ميان مدرنيته از روش مدرن توليد سرمايهانگيزه

ذاتى است، در ی درونجا روند ارزش افزايى سرمايه ذاتًا متضاد و حاوی يک سوژه
دو ی سياسى ماركس و هايدگر با ی بورژوايى در انديشهجامعه" حركت واقعى"نتيجه 

، "فراروی از فلسفه"در حالى كه ماركس پس از . شوندپاسخ كامًال متضاد مواجه مى
دست " ی انقالبىسوژه"تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را متكامل كرد و به يک 

را، يعنى شد و مشخصًا عكس آن" امكان اجرای راديكال فلسفه"يافت، هايدگر مدعى 
با وجودی كه ماركس و هايدگر . ی خود ادغام كرد نظريهرا در" ی ضد انقالبىسوژه"

ی متناقض با استناد به دو متد ی عبور از متافيزيک را دارند، اما اين دو نظريهانگيزه
اند و از همين بابت است كه هر كدام به سهم خود به يک كامًال متضاد متكامل شده

جا منافع آنتاگونيستى طبقات پيداست كه اين. يابندشناسى به خصوص دست مىانسان
در حالى كه . كنندديگر تالقى مىپرولتاريا و بورژوازی در شكل تئوريک مستقيمًا با يک

از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس انقالب اجتماعى و فراروی 
داری منجر به لغو قانون ارزش، كار مزدی و مالكيت خصوصى مثبت از نظام سرمايه

سازد، شود و مدرنيته را در شكل تمدن ديگری به صورت قلمرو آزادی تثبيت مىىم
نزد هايدگر جامعه بورژوايى و دولت مدرن را تخطئه و " امكان اجرای راديكال فلسفه"

گرداند، تمامى دست آوردهای كند و به دوران سياه گذشته باز مىدچار ارتجاع مى
روزی يم منافع و جايگاه طبقاتى بورژوازی سيهكند و جهت تحكمدرنيته را منهدم مى

                                                 
١ Heidegger, Martin (١٩٥٨): Einführung … ebd., S. ٤٧ 
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جا با ارتجاع عريان و با عواقب ما اين. سازدپرولتاريا را در يک نظام توتاليتر ابدی مى
شويم كه مبتنى بر يک ی مدرن بورژوايى مواجه مىاضمحالل تفكر و بحران نظم جامعه

دمندی، آزادی، برابری و داری است و با وجودی كه با استناد به خرزيربنای سرمايه
شود، اما تمامى ادعاهای خود را قربانى حفاظت از منافع حقوق شهروندی توجيه مى

ای است كه ی هايدگر محصول يک چنين نظام بحران زدهفلسفه. كندی حاكم مىطبقه
كند و تنها راه با خودآگاهى پرولتاريا و پراكسيس نبرد طبقاتى دست و پنجه نرم مى

  . يابد را در ايدئولوژی فاشيسم و استقرار يک نظام توتاليتر مىبقای خود

ی هايدگر به اتمام و نه جديد و نه با فلسفه" امكان اجرای راديكال فلسفه"البته روش 
های فكری كه در دشمنى با مدرنيته به اين صورت كه تمامى جريان. كمال رسيده است

ذاتى نظام ايى كه به دليل تضادهای درونی بورژوجامعه" حركت واقعى"و در تقابل با 
آيند، از داری و ديالكتيک به خصوص آن ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، در مىسرمايه

ها را در دوران قديم به صورت ما اين نوع از گفتمان. كننديک روش يكسان استفاده مى
اولين روش . سيمشنااشكال دينى و در دوران معاصر تحت عنوان پسامدرنيسم نيز مى

در حالى كه اديان ابراهيمى اصوًال خردمندی انسان را انكار . ی خرد استها تخطئهآن
های ارتجاعى در دوران مدرن كشفيات نيوتن های ناب جريانكنند، يكى از مثالمى

. شودها حقيقت مطلق انكار و منطق بشری نسبى محسوب مىاست كه با استناد به آن
دانند و از اين جهت ها همه چيز را نمى حقيقت مطلق نيست، انسانبه اين صورت كه

. ها نبايد نظم موجود را مورد پرسش قرار دهند و در برابر آن مقاومت كنندنيز آن
آيا . كردندرانى و تجارت مىها كار، توليد، كشتىليكن قبل از كشفيات نيوتن هم انسان

داری است؟ به همين منوال نيز م بردهنسبى بودن حقيقت يک دليل برای توجيه نظا
و " يافتهجهان موضوعيت"دانش بشری به كمال نرسيده و انسان هنوز به تمامى اسرار 

آيا نسبى . گاه پى نخواهد بردكهكشان نامتناهى پى نبرده است و به احتمال زياد هم هيچ
ام فاشيستى بودن حقيقت دليلى برای ادامه بردگى كار مزدی و توجيه استقرار يک نظ

، بعدًا توليد دوگانگى است كه بنيان افكار و "ضعف خرد"ی است؟ پس از طرح مسئله
، به عنوان "يافتهواقعيت موضوعيت"به اين عبارت كه . سازدهای متافيزيكى را مىفلسفه

جا با ما اين. شودغلط جلوه داده مى" ابژكتيو"ها به صورت محصول فعاليت آگاه انسان
شويم كه علت آن از هم گسيختگى نظام فيزيک، يعنى دوگانگى مواجه مىتوليد متا
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ما اين اشكال ايدئولوژيک را در . پردازان آن استگويى نظريهداری و خودتناقضسرمايه
زمان "و " تاريخ جانبى"از " تاريخ واقعى"ی هايدگر نيز به صورت تمايز ميان فلسفه
ی تدارک دوگانگى جا انگيزهاين. هده كرديمبه خوبى مشا" زمان عاميانه"از " حقيقى

های نگران و مستـأصل را كه به انقياد فقط به اين دليل است كه رستگاری انسان
-بت"و " وارگىشئ"، "ازخودبيگانگى"محصول كار خود، يعنى سرمايه كشيده و دچار 

ر و يک ها، يعنى به يک ناجى خدابشاند، به يک چيز خارج وجود خود آنشده" انگاری
سرانجام روش غير اقتصادی كردن فلسفه است كه . رهبر توتاليتر نسبت داده شود

ما اين روش فوق ارتجاعى را نيز در . شودنظريات متافيزيكى با استناد به آن توجيه مى
شناسى به اين صورت كه محصول هستى. ی هايدگر به خوبى مشاهده كرديمفلسفه

ی مرگ خود با ت كه انگاری به غير از مسئلهبنيادی وی يک انسان به خصوص اس
است كه نه كار و نه در " موجود نگران"آن يک . هيچ مشكل ديگری مواجه نيست

پندارد و نه نيازی به ی بشری مىكند، نه خود را جزئى از جامعهواقعيت زندگى مى
 و ی هايدگر غيرتاريخىبه اين ترتيب، فلسفه. همبستگى، فرهنگ، هنر و عشق دارد

گردد كه از فرط استيصال به سوی انسان مورد نظر وی تبديل به يک موجود مجرد مى
را سلب استقالل، ، يعنى به سوی يک انسان آپريور كه هايدگر آن"حقيقت وجود"

آزادی و آگاهى و بعدًا معطوف به يک ناجى خدابشر و رهبر توتاليتر كرده است، سمت 
 راديكال از جناح راست بورژوازی مواجه هستيم كه از گرايىجا با سوژهما اين. گيردمى

گزارش " ی ضد انقالبىسوژه"انعكاس روانى يک رديف از اوباش و اراذل به صورت 
های اجتماعى با خودآگاهى دهد كه در شرايط وخيم اقتصادی و تحت نابسامانىمى

  . پرولتاريا و پراكسيس نبرد طبقاتى جهت تشكيل يک نظم نوين مواجه است

كند، ادعای هايدگر جهت عبور از متافيزيک ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به اين دليل كه اصوًال هر جريان فكری كه سرنوشت . به كلى بيهوده و باطل است

كند و يا به قوانين فوق ها معطوف مىها را به يک چيز خارج از وجود خود آنانسان
ی از اين منظر محبوبيت فلسفه. بيندفيزيک را مىدهد، تدارک متابشری نسبت مى

های دينى، فوق ارتجاعى و فاشيستى در ايران نيز به خوبى عريان هايدگر نزد جريان
ی دموكراسى بورژوايى در ی خود را جهت تخطئهبا وجودی كه هايدگر فلسفه. گرددمى

جه ممكنه اوضاع اروپای مدرن تدارک ديده است، ليكن استفاده از آن به بهترين و
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به اين . كندی متفاوت توجيه مىسياسى موجود در جمهوری اسالمى ايران را از دو جنبه
ی ذوب گذارد و نظريهصورت كه از يک سو، بر حاكميت واليت فقيه بر ملت صحه مى

ها را  از سوی ديگر، انسان. آورددر واليت را برای اوباش و اراذل حكومتى پديد مى
جا كه به صورت يک دين اين جهانى كند و از آنآزادی و آگاهى مىسلب اراده، 

ها را به يک اراده خارج از خود متكامل شده است، در نتيجه شرط رستگاری روح انسان
ها مانند ظهور امام زمان و يا استقرار يک حكومت نظامى تحت نظر يک رهبر آن

  . دهدنسبت مى" قيامت وجود"توتاليتر جهت تدارک 

های دينى و شبه دينى بر  بيان ديگر، سيستم فلسفى هايدگر مانند تمامى جريانبه
اساس تدارک دوگانگى متكامل شده است و مشخصًا از همين نقطه نظر است كه 

ی سياسى خود را با استناد به  ـ لنينيست كه فلسفههای ماركسيستجريان
و " ماترياليسم ديالكتيكى"متافيزيكى انگلس متأخر، يعنى دوگانگى " ماترياليسم"
كنند، جهت استقرار يک نظام تک حزبى كه تحت توجيه مى" ماترياليسم تاريخى"

  . رسندهای فاشيستى به توافق كامل مىفرمان يک رهبر توتاليتر قرار دارد، با جريان
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ی انقالبى آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از خودآگاهى سوژه
  سازی از روند تاريختا اسطوره

  
های در حالى كه جمهوری اسالمى با بحران. افكار ايرانيان آكنده به متافيزيک است
 و دين اسالم به عنوان يک وجه از هويت كندعميق و همه جانبه دست و پنجه نرم مى

طلب از فرط تاريخى ايرانيان بى اعتبارتر از گذشته گشته است، جماعت سلطنت
استيصال و به دليل فقدان يک ايدئولوژی مدرن و سكوالر به تاريخ فرهنگى قبل از 

ی قدرت سياسى را توجيه اند كه خيزش خود جهت مصادرهاسالم كشور متوسل شده
ی كوروش هخامنشى تبديل به مانيفست حقوق بشر برای  در حالى كه استوانه.كنند

و " فرشگرد: "ها شده است، استفاده از مفاهيم معمول و اساطير ايران باستان مانندآن
-گزارش مى" ايران مدرن"ها جهت ايجاد يک به اصطالح از عزم راسخ آن" ققنوس"

  . دهند

طلب ه اهداف سياسى نه محدود به ايرانيان سلطنتالبته استفاده از اسطوره جهت توجي
در دوران يونان باستان افالطون نيز از . شود و نه يک پديده از دوران معاصر استمى

كرد كه ضرورت تشكيل يک دولت متمركز را های تصويری استفاده مىاسطوره و نمونه
و " مرگ و عشقفيلسوف "، "ی خردمندیاسطوره"زمان سقراط را وی هم. توجيه كند

ناميد كه افكار عمومى را معطوف به نظريات وی جهت تحقق مى" مولد حقيقت مطلق"
جا با ناتوانى تفكر در تشريح اهداف سياسى مواجه ما اين. اين هدف مشخص سازد

جا كه افالطون به بيان ديگر، از آن. شودهستيم كه البته از طريق اسطوره وساطت مى
گرا برای عموم مردم نيست، در نتيجه به ت فكری و مثبتقادر به تعميم يک حرك

به اين ترتيب، كليت . كندهای تصويری استفاده مىپردازد و از نمونهسازی مىاسطوره
شود، در حالى كه اسطوره از يک سرانجام سوبژكتيو و مثبت واقعيت ابژكتيو تجزيه مى

اهيت مشخص با شكل مجرد آن جا با تناقض مما اين. دهدبه افكار عمومى گزارش مى
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شود كه البته تنها آثار نيز مواجه هستيم، زيرا اسطوره به صورت يک رسانه فعال مى
-نهايى، دلپسند و محدود را به صورت جنجالى و اسرارآميز با عموم مردم در ميان مى

ای است كه از يک به بيان ديگر، اسطوره يک فيلتر و يک دستگاه سانسور رسانه. گذارد
را به صورت يک تظاهر منطقى و كليت واقعى و متضاد تنها نتايج مطلوب نهايى آن

-جا از يک طرف، با تشويش آگاهى تئوريک مواجه مىما اين. دهدخوشايند بازتاب مى

جا كه اين شناخت ليكن از آن. گرا و انفرادی استای، مثبتشويم، زيرا شناخت اسطوره
 طرف ديگر منجر به عواقب بسيار ناگوار در محدود، نادرست و مغشوش است، از

ی انسان خردمند را ی افالطون انديشهگردد، زيرا بنا به گفتهپراكسيس سياسى نيز مى
به اين ترتيب، يک اقليت . كندوساطت مى" كندذهن"با افكار مردم عامى و به اصطالح 

ونى اجتماعى به حساب ی ناآگاه، اما فعال دگرگی آگاه و انبوه مردم ابژهناچيز سوژه
ای، آن تشكل مخصوص ساختاری نيز آيند و پيداست كه تحت تأثير آگاهى اسطورهمى

آيد كه به صورت يک نظم هيرارشى از باال به پايين سازمان يافته و مانند يک پديد مى
ای و خودفريبى جا با فريب اسطورهما اين. كندروايى مىها فرمانابزار حكومتى بر انسان

گرا ديگر وحدت يک ساختار مطلقعمومى مواجه هستيم كه به صورت الزم و ملزوم هم
  .     آورندرا پديد مى

نيز هنوز در اسارت متافيزيک و اساطير " های ايرانىماركسيست"متأسفانه اغلب 
ی خويش هستند، زيرا در كمال ازخودبيگانگى خودكرده با پراكسيس نبرد خودساخته

گذرانند و فعاليت تشكيالتى ی سياسى مىی خودآگاه انقالبى روزمرهطبقاتى و سوژه
كمون پاريس، انقالب اكتبر، مبارزات خلقى و : خود را فقط با استناد به اساطيری مانند

آن تشكل ساختاری كه تحت . كنندی سياهكل توجيه مىضد امپرياليستى و حماسه
فعاالن سياسى "و " پيشتازان پرولتاريا"هى دآيد، سازمانای پديد مىتأثير آگاهى اسطوره

گيرد كه تحت فرمان يک رهبر را در يک سيستم حزبى متمركز در نظر مى" آوانگارد
" سوسياليسم علمى"ای جهت استقرار بالواسطه و يا مرحله" قاطع و انقالبى"به اصطالح 

شويم مواجه مى" خردمند"جا دوباره با همين افراد به اصطالح ما اين. قرار گرفته است
ها در عصر مدرن ی افالطون هستند كه البته تشكل ساختاری آنكه مورد نظر فلسفه
تشكيل و از طريق ايدئولوژی " پيشتازان پرولتاريا"و " تراز نوين"به صورت احزاب 

به اين ترتيب، انرژی جهت فعاليت سياسى با . شوندماركسيسم ـ لنينيسم توجيه مى
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كه معموًال ) آخوندی" (علم كالمى"خودساخته و با وساطت يک استناد به اساطير 
ی سياسى هستند، پسند لنين و تفكرات خام مابقى رهبران خودخواندهمحصول آثار عامه

محصول استفاده از اسطوره اختالل در ديالكتيک آگاهى تئوريک با . گرددآزاد مى
حزب " از طريق كادرهای "كندذهن"انگاری كه انبوه كارگران . پراكسيس سياسى است

شود، انگاری كه پرولتاريا در پيروی از از ضرورت انقالب سوسياليستى قانع مى" پيشتاز
سپارد و آن هم مى" رهبر قاطع"كادرهای حزبى اختيار سياسى خود را به دست يک 

ناپذير و اجتناب"ی كارگر روند انقالب سياسى را كه البته به اصطالح برای طبقه
را به عنوان سرنوشت محتوم " سوسياليسم علمى"هم هست، مديريت و " ابژكتيو

جا موضوع بر سر جابجايى سوژه با ابژه، يعنى پيداست كه اين. سازدبشريت متحقق مى
-بر اكثريت قابل مالحظه" آگاه و پيشرو حزبى"ی يک اقليت ناچيز و به اصطالح سلطه

ی موضوع خودآگاهى طبقاتى و خاتمهاست كه البته " كندذهن"ی جامعه و به اصطالح 
زند و در تدام تجربيات ناگوار تاريخى ظاهرًا تشكيل ی انقالبى را رقم مىتكامل سوژه

  ١.كندی ماركسيست ـ لنينيست را توجيه مىاحزاب شكست خورده

جا با يک تناقض در پراكسيس، كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به اين . سؤتفاهم ميان آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى مواجه هستيميعنى با يک 

ها و احزاب متعدد لنينيست، استالينيست، صورت كه از يک طرف، سازمان
تروتسكيست، مائوئيست و حكمتيست وجود دارند كه همواره بر نقش رهبری خود 

دهای فيزيكى و های مطبوعاتى و حتا برخورتأكيد كرده و بر سر آن با ديگران جدال
ی طبقاتى و اندازند، در حالى كه از طرف ديگر، حركت واقعى جامعهنظامى به راه مى

به بيان . ها به كلى بى اعتنا هستندجنبش كارگری در ايران نسبت به اهداف سياسى آن
ای دارد، اما های چپ سنتى شكل اسطورهديگر، در حالى كه آگاهى تئوريک جريان

. كندذاتى است و لذا اشكال متافيزيكى را اصوًال نفى مىاهيتًا درونپراكسيس سياسى م
ی اين تناقض در جنبش كارگری ـ موضوع بررسى اين نوشته نيز نقد سرچشمه

ی های سياسى كه فلسفهكمونيستى است كه آثار آن در بحران و انحطاط تمامى جريان

                                                 
ی سياسى كارل در انديشه" انقالب" ـ نقش تكامل مفهوم اسطوره و پراكسيس): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين ٦٩ی، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهماركس
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ز ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم ها از مباحث انترناسيونال دوم پديد آمده و اعملى آن
  .شود، قابل مشاهده استو سوسيال دموكراسى سيراب مى

با وجودی كه اين تناقض بسيار عريان و كامًال محسوس است، اما شناخت علل آن 
به خصوص به اين دليل كه . سازدی فلسفى را ضروری مىطرح و نقد مسائل پيچيده

ها را در يک تظاهر به اصطالح شوش و تناقض آنی علت با معلول را مغاسطوره رابطه
های مذكور از طريق به اين صورت كه احزاب و سازمان. كندمنطقى وساطت مى

های بسيار زيبا و های تصويری كه البته با رنگاساطير خودساخته و با استفاده از نمونه
سى را به كلى اند، تناقض آگاهى تئوريک با پراكسيس سياابعاد غير واقعى مزين شده

های چپ سنتى تصاوير ماركس و ای جريانهای اسطورهدر رأس سنبل. پوشانندمى
های لنين، استالين، تروتسكى، مائو انگلس قرار دارند كه البته بنا بر تمايل سياسى، عكس

انگاری كه ماركس و انگلس مانند . شوندها قطار مىو حكمت نيز پشت سر آن
شان دقيقًا يكسان  و مقصد فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسىدوقلوهای سيامى و مبدأ

انگاری كه فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى ماركس و انگلس به عنوان . اندبوده
ماترياليسم "و " ماترياليسم ديالكتيكى"های چپ آغاز شده و با تكامل اصول هگلى

انگاری كه آثار متأخر . ستبه پايان و كمال رسيده ا" سرمايه"و انتشار كتاب " تاريخى
انگلس روش مناسب فراگيری تئوری انتقادی و انقالبى ماركس را به درستى تشريح 

كنند و آن مسائلى را هم كه لنين، استالين، تروتسكى، مائو، حكمت و مابقى رهبران مى
 هااند، تنها كمبودهای نظری آنی پرولتاريا به آثار ماركس و انگلس افزودهخودخوانده

اكنون تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس چنان به اند و همرا بر طرف كرده
روز و منطبق با نيازهای سياسى دوران معاصر گشته است كه تصرف قدرت سياسى و 

  .  سازدها به كلى آسان مىتحقق سوسياليسم را تحت رهبری خود آن

اكسيس سياسى در جنبش كمونيستى من برای نقد سؤتفاهم ميان آگاهى تئوريک با پر
روند تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس و نقد آثار متأخر و غير 

در اين ارتباط يک " آنتى دورينگ"ام كه البته كتاب ماركسى انگلس را در نظر گرفته
به خصوص به اين دليل كه انگلس اين كتاب را در يک . كندنقش اساسى بازی مى

" آنتى دورينگ"به اين صورت كه . بسيار مرموز و اسرارآميز ارائه كرده استشكل 
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 ميالدی، يعنى پنچ سال قبل از درگذشت ماركس منتشر ١٨٧٨برای اولين بار در سال 
انگاری كه . آيدشد كه البته در پيشگفتار آن هيچ صحبتى از ماركس به ميان نمى

اما در پيشگفتار نشر دوم اين . اخته استشنانگلس اصوًال شخصى را به نام ماركس نمى
 ميالدی، يعنى حدود دو سال و نيم بعد از درگذشت ماركس، ١٨٨٥كتاب در سال 

" آنتى دورينگ"شود كه ماركس نه تنها يک نقش عمده در تدوين انگلس مدعى مى
ر جايى كه از مجموعه آثاتا آن. را نيز تأييد كرده استداشته، بلكه محتوای تئوريک آن

انتقاد "هايى را در مورد آيد، ماركس يادداشتی ماركس و انگلس بر مىمنتشر شده
تدارک ديده بود كه از طريق انگلس كوتاه و در كتاب " دورينگ به تاريخ و اقتصاد ملى

 اما ماركس در هيچ جا نه اين كتاب را تأييد و نه به ١.انددرج شده" آنتى دورينگ"
اق تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود استناد محتوای تئوريک آن جهت مصد

چرا : شوندهای متعددی به اين شرح مطرح مىجا پرسشپيداست كه اين. كرده است
به عنوان اثر مشترک ماركس و انگلس منتشر نشد و چرا " آنتى دورينگ"كتاب 

قل يک آورد؟ چرا ماركس حداانگلس در پيشگفتار نشر اول آن اسمى از ماركس نمى
را در جايى جهت مطالعه معرفى نكرد؟ چرا پيشگفتار بر اين كتاب ننوشت و يا آن

را به بحث ماركس تأثيرات محتوای تئوريک آن بر افكار عمومى جنبش كارگری 
  را در جنبش كمونيستى بررسى و نقد نكرد؟نگذاشت و عواقب سياسى آن

ی ماركس و انگلس عبور و آن ورهها بايد از اسطپيداست كه برای پاسخ به اين پرسش
روند تحوالت تئوريک و پراكسيس سياسى را دنبال كرد كه منجر به تكامل تئوری 

گردد كه به اين ترتيب ممكن مى. ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى توسط ماركس شدند
با استناد به تئوری انتقادی و انقالبى ماركس مبانى تئوريک آثار متأخر انگلس و از 

جا خواهم در اينموضوعى كه من مى. وی را بررسى كرد" آنتى دورينگ"مله كتاب ج
مطرح كنم، به اين شرح است كه ماركس و انگلس از همان بدو فعاليت تئوريک خود 

ها به نتايج متفاوت كردند و پيداست كه آنهای متفاوت تحقيقاتى را دنبال مىپروژه

                                                 
١ Vgl. Institut für Marxismus-Leninismus beim Zk des SED (١٩٧٥): Vorwort, in: MEW 
Bd. ٢٠, S. Vff., Berlin (ost), S. VII, und 
Vgl. MEGA Band I/٢٧, S.٢١٥-١٣١, und MEGA I/٢٧, S.٧٠٣-٦٥٧), und MEGA I/٢٧, S. 
٨٥٦-٨٣١) 
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ی خودآگاهى و تكامل سوژه كه ماركس مسئلهبه اين صورت . اندتئوريک نيز رسيده
گرفت، در حالى ها را از منظر تئوريک پى مىانقالبى را در نظر داشت و پراكسيس آن

كه انگلس معطوف به يک روند دترمينيستى از تاريخ بود كه عاقبت آن تدارک نظری 
شاهد يک قطع به اين ترتيب، ما در آثار ماركس . زدی انقالبى را رقم مىانفعال سوژه

ی راديكال با دوران گذشته هستيم، در حالى كه نظريات انگلس متأخر در تداوم رابطه
اديان و آن افكار اسرارآميز و متافيزيک گذشته شكل فلسفى و ايدئولوژيک به خود 

گيرند و انسان را چنان سلب آزادی، اراده و معطوف به يک قدرت خارج از خويش مى
از " ناپذير و ابژكتيواجتناب"سرنوشت بشريت به صورت يک روند سازند كه انگاری مى

آيد، زيرا اين يک روش معمول جا هيچ مشكلى به وجود نمىتا اين. خوردتاريخ رقم مى
اما مشكل . آورندهای متفاوت فلسفى نتايج متفاوت تئوريک را پديد مىاست كه پروژه

ماركس از يک سو، بر تمامى شود كه انگلس پس از درگذشت جا آغاز مىاز آن
شمارد، در گذارد و خود را پيرو و مخلص وی مىكشفيات تئوريک وی ظاهرًا صحه مى

حالى كه از سوی ديگر، تئوری انتقادی و انقالبى وی را از طريق آثار متأخر خود بى 
ی را چنان به بحران و ورطهكند و سپس آن مىمحابا تخطئه و مغرضانه مصادره

اكنون در پراكسيس جنبش كارگری ـ كشد كه عواقب مخرب آن تا همىانحطاط م
  . شوندكمونيستى به وضوح مشاهده مى

پيداست كه برای اثبات اين نظريه بايد نخست به نقد آن فضای فلسفى و سياسى 
ها قرار گرفتند و فعاليت تئوريک خود را پرداخت كه ماركس و انگلس تحت تأثير آن

آليستى هگل قرار داشت ی ايدهفلسفى اين دوران تحت تأثير فلسفهفضای . آغاز كردند
و محصول يک فرهنگ مدرن بود كه از تاريخ رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم 

ی خدا را با استناد به انجيل از در حالى كه رفرماسيون لوتری معجزه. شدسيراب مى
پردازان دوران  نظريهی طبيعت معطوف كرد،ای به خلقت شش روزهاشكال اسطوره

قوای ... كنتبری، آكوئين، دكارت، اسپينوزا، جان الک، اليبنيتس و : روشنگری مانند
نامحسوس و ماورای طبيعى را از طبيعت محسوس مجزا كردند و منجر به دوران 

ی از اين پس، انسان تبديل به خورشيد خويش شد و بنا بر فلسفه. كپرنيكى شدند
به اين ترتيب، دست . يافته قرار گرفت وقايع جهان موضوعيتحقوق طبيعى در مركز

دين نيز ظاهرًا از جهان واقعى كوتاه گشت و فلسفه به عنوان علم سياست جايگزين 
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به بيان ديگر، فلسفه چيز ديگری را در . ها شدتوجيهات دينى از روابط بينابينى دولت
ک، رياضيات، پزشكى و هر مورد سياست انجام نداد، به غير از آن چيزی كه فيزي

ی سياسى نيز به اين ترتيب، فلسفه. ی خويش به انجام رسانددانش ديگری در حوزه
از جمله . ها به امتحان گرفته شدپديد آمد و برای اولين بار سيستم توازن قوای دولت

ماكياولى، هابس، روسو، كانت و فيشته ياد كرد كه دولت مدرن را : بايد از كسانى مانند
را از طريق خرد و تجربه و نه از الهيات با چشمان انسانى نگريستند و قوانين طبيعى آن

    ١.متكامل كردند

ها به بيان ديگر، جهان مدرن محصول يک روند از دنيوی شدن زيست واقعى انسان
ذاتى آن دگرگون و ی استعاليى به شكل درونها را از فلسفهاست كه روش تفكر آن

آليستى ی ايدهدر اين ارتباط بايد از فلسفه. سازدين جهانى و عملى مىخرد بشری را ا
گاه اين دوران محسوب هگل ياد كرد كه در آغاز فعاليت تئوريک ماركس و انگلس گره

به اين معنى كه هر گونه اقدام فلسفى بايد خود را در كشمكش با هگليسم و در . شدمى
در حالى كه هگل در دوران تحقيق و . كردمىتأييد، تكذيب و يا در تكامل آن تعريف 
ی استعاليى كانت ی حقوق طبيعى، نقد فلسفهتدريس خود در ينا و با استفاده از فلسفه

ی خودبنياد و فيشته و شلينگ را ممكن كرده و به يک فلسفه: و فيلسوفان نوكانتى مانند
پروس برای تدريس به كه از طريق دولت  ليكن از آن پس ٢ذاتى دست يافته بود،درون

ی دولتى ارتقا يافت، پرداز برجستهدانشگاه فرانكفورت دعوت شد و به سطح يک نظريه
جا يک مجموعه از درسگفتارها را وی در آن. فقط تفكر ديالكتيكى خويش را دنبال كرد

" دولت مدرن"ارائه داد كه به آشتى دين با " خرد"و " روح جهان"تحت عناوين 
-اين. كردند و اوضاع موجود را در شكل يک تظاهر منطقى توجيه مىاختصاص داشتند

پردازد، اما نه با منظور تشريح ايجابى كه يک فيلسوف جا هگل به نقد تاريخ فلسفه مى
موضوع فلسفى هگل خودبنياد شدن . اين چنين و فيلسوف ديگری آن چنان گفته است

است كه حركت آن " ی مطلقدهاي"فلسفى و خردمند شدن ايده، يعنى ظهور " مفهوم"

                                                 
 جاهمان. ...اسطوره و پراكسيس ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

٢ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Jenauer Schriften (١٨٠٧-١٨٠١), in: 
Werke, Bd. ٢, Frankfurt am Main 

 ٧٨ 

-ی ايدهاز درون دين مسيحيت فعال شده و انگاری كه حسن ختام خود را در فلسفه

  . آليستى خود وی يافته است

به ادعای . شودبنابراين درسگفتارهای هگل از تفسير يكى از اساطير ساميان آغاز مى
درخت "ی ی ممنوعهوهاز مي) باغ عدن(در بهشت ) نساء(وی از آن پس كه آدم و حوا 

جا رانده شدند، انسان متكى به خود شد  تناول كرده و از آن"حيات و معرفت نيک و بد
در حالى كه مسيحيان اعتقاد داشتند كه . و به ابزار شناخت، يعنى به خرد دست يافت

پايان " ی خداتصوير مشابه"ی ممنوعه، آشتى انسان با خدا به عنوان پس از تناول ميوه
برد، كاری محض بسر مىفته و انسان با ورود به جهان طبيعى و واقعى در اوضاع گناهيا

) خرد(ليكن هگل به آن افزود كه انسان با اتكا به خويشتن و با استفاده از ابزار شناخت 
. برد كه هنوز به خودآگاهى دست نيافته استفقط تا زمانى در اين وضعيت به سر مى

ی تقصير انسان نيست، بلكه ابزار درمان درد وی فقط سرچشمهجا شناخت بنابراين اين
يعنى، زمانى كه شناخت با خودآگاهى انسان همراه است و انسان . شودنيز محسوب مى

ی تميز دهد، در نتيجه شناخت منجر به آشتى دوباره  قادر است كه ميان نيک و بد 
ی آشتى ى و شناخت سرچشمه از اين منظر، خردگراي١.گرددروح انسان با خدا نيز مى

ظاهر " ی خداتصوير مشابه"به اين معنى كه انسان به عنوان . شوندمحسوب مى
كشد و به صورت مجرد به اين مسئله نامتناهى روح مقدس را در درون خود يدک مى

دهد و روح بنابراين طبيعت انسان از ذهنيتش خبر مى. پى برده كه ذاتًا خودآگاه است
لذا از منظر آشتى . يابدگرايى معنى مى و سرانجامش است كه در سوژهی عزيمتنقطه

آليستى خود را بر اين ی ايدهآيد كه فلسفهدين با فلسفه برای هگل آسان به نظر مى
فرضيه بنا نهد كه روند تاريخ مسيحيت برابر با روند خودآگاهى انسان از آزادی و 

  :شوده به شرح زير توجيه مىاست كه البت" روح جهان"تكامل خرد بشری و 

   ٢«(...)اكنون حاجت تاريخ است كه دين به صورت خرد انسانى جلوه كند »

                                                 
١ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Weltgeschichte – Vorlesungen über die 
Philosophie der Weltgeschichte, in: Werke, Bd. ١٢, Frankfurt am Main, S. ٧٢٨ff. 
٢ Ebd., S. ٧٤٨ 
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نزد هگل " تفكر تاريخى"جا با كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
انگاری . گيردگرا به خود مىشويم كه از يک سو، اشكال دترمينيستى و مثبتمواجه مى

ذاتى است و سوژه در روند شناخت خود همواره اين خ محمول يک منطق درونكه تاري
گردد، در حالى كه از سوی ديگر، انگاری كه دين با فلسفه تر و خردمندتر مىجهانى

- افزون بر اين. برسد) آكوموداتسيون(هماهنگ و ايمان قادر است كه با خرد به آشتى 

شود و انسان فاقد يک تاريخ اريخ محسوب مىجا نه تنها طبيعت اصوًال فاقد تها، اين
های آيد، بلكه تاريخ بشر به روند تاريخ انديشه و زيست انسانصرف به نظر مى
" اراده"بنابراين هگل كه در زمان سكونت خود در ينا به مفهوم . يابدانديشمند تقليل مى
نگ دست يافته بود، فيشته و شلي: ی كانت و فيلسوفان نوكانتى ماننداز طريق نقد فلسفه

زيست اجتماعى خويش را سازمان " خرد عملى"ادعا داشت كه انسان از طريق اتخاذ 
كند و از اين ی تجربى فراروی مىی هگل از مشاهدهجا فلسفهپيداست كه اين. دهدمى

ی ی اين فراروی فلسفى رابطهنتيجه. شماردمنظر، شكل ايستای جامعه را مردود مى
آليستى و از طريق حركت است كه در شكل ايده" اوضاع مطلوب" با "اوضاع موجود"

گوهر " (اوضاع موجود"به اين معنى كه تفكر از . گرددديالكتيكى تفكر بر قرار مى
را به صورت سوبژكتيو پديد ) گوهر خردمند" (اوضاع مطلوب"رود و فرا مى) گنديده

مواجه هستيم و اين تعميم ) ژهمن سو(جا با اولويت سوژه بر ابژه ما اين. آوردمى
گردد و سپس واقعيت است كه تبديل به فعاليت واقعى مى) مای سوژه(ی سوژه انديشه

ی سوبژكتيو محرک تاريخ محسوب و تاريخ جا انديشهاين. آوردابژكتيو را پديد مى
" روح جهان"شود كه انگاری به صورت گرا مىمجهز به يک منطق دترمينيستى و مثبت

. گرددجات متفاوت زمانى از تكامل آگاهى انسان از آزادی خويش سپری مىو در
آليستى هگل گذاشته شده ی ايدهسازی از روند تاريخ در فلسفهبنابراين بنيان اسطوره

- يافته عزيمت مىی دلپسند و آشتىظاهرًا به سوی يک آينده" روح جهان"است، زيرا 

از طريق افراد متشخص و تاريخى كه " نروح جها"به خصوص به اين دليل كه . كند
جا منظور هگل اين. شوداند، به پيش رانده مىقرار گرفته" روح ملت"انگاری بر فراز 

روح "فيلسوفان، اديبان و هنرمندان هستند كه به گمان وی از طريق تفكر نخست 
نظر شناخت اين م  از . آورنديافته را پديد مىو سرانجام واقعيت خردمند و آشتى" جهان

شود كه از يک سو، ايمان دينى را به صورت تكامل تاريخ به دو موضوع خالصه مى
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خرد بشری جلوه دهد و از سوی ديگر، روند آگاهى از آزادی انسان را در اشكال 
شود كه  به اين ترتيب، برای هگل ظاهرًا ممكن مى١.گرا توجيه كنددترمينيستى و مثبت

خودآگاهى "به اين معنى كه . دست بيابد" روح جهان"هوم به مف" خودآگاهى فردی"از 
يافته به خويشتن راه بيايد، آيد كه انسان به صورت بازتابزمانى به وجود مى" فردی

به افكار عمومى برای هگل برابر با تشكيل " خودآگاهى فردی"در حالى كه تعميم اين 
  ٢.است" روح جهان"

نزد هگل " تفكر تاريخى"جا با كند، ما اين مىی نقاد مالحظهگونه كه خوانندههمان
تناقض دين با فلسفه را ظاهرًا بر " روح جهان"مواجه هستيم كه با استناد به مفهوم 

به بيان ديگر، . رسانديافته مىسازد و ايمان با خرد را به يک فرجام آشتىطرف مى
- رمحسوس ايدهيک بيان غي) اوضاع موجود، گوهر گنديده(ی محسوس فلسفى مشاهده

-بنابراين هگل فقط در ظاهر موفق مى. يابدمى) اوضاع مطلوب، گوهر خردمند(آليستى 

آليستى آن پديد آورد و آشتى ميان شود كه توافق دين با فلسفه را در شكل ايده
را ) نفوذ اقشار دينى و اعيان و اشراف فئودالى(و واقعيت ) دولت مدرن(خردگرايى 

  :ح زير توجيه كندمانند يک قانون به شر

  ٣«.آنچه خردگرا است، واقعيت است و آنچه واقعيت است، خردگرا است»

كند، بخش اول اين جمله از يک تحول در ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-دهد، زيرا جهان واقعى را محصول خرد سوژه مىشناسى گزارش مىدانش شناخت

ها هستند كه با استناد به خرد  بلكه اين انسانبه اين معنى كه نه خدا و دين،. شمارد
جا كه در به بيان ديگر، از آن. آورندخويش، يعنى سوبژكتيو واقعيت موجود را پديد مى

ی مذهبى و دولت آنتيک را پديد آورده گذشته خرد بشری دينى بوده، در نتيجه جامعه
 يعنى واقعيت ابژكتيو موجود،" یجهان وارونه"ليكن بخش دوم اين جمله توجيه . است

                                                 
١ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Vernunft - Vorlesungen über die 
Philosophie der Weltgeschichte, Erste Hälfte: die Vernunft in der Geschichte, Johannes 
Hoffmeister (Hrsg.), ٥. Auflage, Hamburg, S. ٦٣f., ٩٧f. 
٢ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Weltgeschichte, ebd. S. ٧٤٨ 
٣ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Grundlinie der Philosophie des Rechtes, 
in: Werke, Bd. ٧, Frankfurt am Main, S. ٢٤ 
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به اين معنى كه انگاری خرد هم اكنون معطوف به جهان واقعى . گيردرا به نيز عهده مى
ی بورژوايى را يافتهی خردمند و آشتىو دنيوی شده و در نتيجه دولت مدرن و جامعه

 ليكن واقعيت تجربى در اين دوران، تحت نفوذ نهادهای دينى و ١.نيز پديد آورده است
ی بورژوايى همواره آمد و از اين بابت، جامعهكميت اشراف و اعيان فئودالى پديد مىحا

از جمله بايد از انقالب ماه ژوئن و . مواجه با نبردهای طبقاتى و مقاومت مردمى بود
بروز هرج و مرج در فرانسه، اصالح قانون انتخابات تحت فشارهای اجتماعى در 

آليستى ی ايده در كشور پروس ياد كرد كه به فلسفهانگلستان و بحران اقتصادی موجود
دادند و مضمون توافق دين با دولت مدرن را به هگل وجوه جنجالى و توجيهى مى

  . كردندصورت خردگرايى بى اعتبار مى

ی هگل فاقد مصداق تجربى و مواجه با بحران بود، در نتيجه منجر به جا كه فلسفهاز آن
های به بيان ديگر، با در نظر داشتن بحران. شدديگر فلسفى مىاشكال نوين و تفسيرهای 

ی هگل كه بر شدند، فرضيهسياسى و اقتصادی كه البته محدود به كشور پروس نمى
خردمندی، آشتى و وحدت سوژه با ابژه بنا شده بود، يک شكل اسرارآميز و جنجالى به 

س ياد كرد كه آشتى دين با از جمله بايد از فعاليت نوشتاری اشترآو. گرفتخود مى
 ميالدی كتابى را در ١٨٣٥وی در سال . شمردفلسفه را نزد هگل غير قابل قبول مى

- روح(جا موضوع خدا وی اين. نوشت" زندگى عيسى"نقد ايمان مسيحيان و با عنوان 

را نه يک واقعيت تجربى و تاريخى، بلكه يک تصور جنجالى ) عيسى(و پسر ) القدوس
ی عيسيويان و به صورت يک اسطوره ساخته و  از درون جماعت اوليهشمارد كهمى

های آتى مسيحيان گشته پرداخته شده و سرانجام تبديل به يكى از اصول ايمانى نسل
                                                 

از جمله بايد از آثار ميشائيل . های متفاوت فلسفى شده استی مشهور هگل دستخوش تفسير البته اين جمله ١
خواند، را ارتجاعى مىدر حالى كه وی در گذشته بخش اول اين جمله را انقالبى و بخش دوم آن. هاينريش ياد كرد

به اين . به نظر وی بخش دوم اين جمله حاوی يک هشدار است. ی ديگری رسيده استدر اثر جديدش به نتيجه
و " واقعيت"مصداق نظری وی تمايز هگل ميان . كه هر چيزی كه خردمند نيست، محكوم به فنا استمعنى 

هيچ " موجوديت اتفاقى"به اين معنى كه واقعيت اصوًال خردمند است، در حالى كه در . است" موجوديت اتفاقى"
  .  اثری از خردمندی وجود ندارد و شكست آن محتوم است

Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft vom Wert, Die Marxsche Kritik der 
politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer 
Tradition, Münster, und  
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft – 
Biograghie und Werkentwicklung, Bd. I, ١٨٤١-١٨١٨, Stuttgart, S. ١٨٠  
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به اين ترتيب، انتقاد اشترآوس هر گونه اثری از آگاهى در اين دوران را انكار . است
-گيرد و اسطورهيحى به خود مىكند، در حالى كه روش انتقاد وی يک شكل تشرمى

آليستى هگل ی ايدهبا وجودی كه اشترآوس به اصول فلسفه. سازدسازی را موجه مى
شد و نه جانبداری از دولت پايبند بود، ليكن نه برای فلسفه و دين حقوق برابر قائل مى

د ماند ی هگل پايبنآليستى فلسفهالبته وی به منطق ايده. شمرددينى پروس را مجاز مى
) پراكسيس(نبايد در برابر واقعيت ) تئوری(و در پيروی از وی مدعى بود كه ايده 

در حالى كه شكل . را به صورت خالق در خود ادغام سازدموضع بگيرد، بلكه بايد آن
خواند و يافته مىرا به صورت اسرارآميز و جنجالى، آشتى" اوضاع موجود"هگلى آن 
) دين(ها، يعنى تئوری رتًا به سوی نقد خالق هر دوی آنكرد، اشترآوس ضروتوجيه مى

ی فلسفى وی تحقق بى چون و چرای خرد و انگيزه. شدرانده مى) سياست(و پراكسيس 
در حالى كه هگل واقعيت . های دولتى بودقطع نفوذ نهادهای دينى در اتخاذ تصميم

ولت مدرن كه از خواند و مدعى بود كه در يک دی خردگرايى مىموجود را نتيجه
شود، فلسفه و دين حقوق برابر دارند، ليكن اشترآوس تداوم طريق خرد هدايت مى

به نظر وی تكرار . شمرداوضاع موجود را مغاير با خردگرايى و غير قابل قبول مى
ی انقالب فرانسه در كشور پروس ضروری نبود و اين امكان وجود داشت كه از تجربه

 و انتشار مكتوبات انتقادی، اختالفات جناحى در حاكميت را طريق تعميم نقد تئوريک
به اين عبارت . تشديد كرد و سياست كلى كشور را به سوی تحقق اهداف سكوالر راند

كه آثار انتقادی بايد روح انقالب فرانسه را در آگاهى و اذهان عمومى رسوخ دهند، 
جا از آن.  مرج در كشور شوندكه منجر به تقابل ملت با دولت و هرج والبته بدون اين

ی كاتوليک رفرماسيون و پروتستانتيسم را تجربه كه كشور پروس بر خالف فرانسه
داد كه آزادی قابل تحقق است، اگر كرده بود، در نتيجه اشترآوس به خود وعده مى

دولت خود را از زنجيرهای ذهنى دين رها ساخته و به عنوان يک نهاد فراتاريخى و 
به اين ترتيب، برای . هگلى را از آن خود سازد" ی مطلقايده"فه، يعنى عرفى فلس

ها را متكامل و آن) جوان(های چپ اشترآوس ممكن شد كه خطوط كلى و فلسفى هگلى
  ١.های راست متمايز سازدرا از هگلى

                                                 
١ Vgl. Strauß, David Friedrich (١٩٦٧): Das Leben Jesus, Für das deutsche Volk 
bearbeitet (١٨٧٧), Bonn   
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با استناد با مباحث فلسفى اين دوران تمايز ميان فيلسوفان هگليست بسيار دشوار است، 
كردند و فاقد يک مكتب های راست از مبانى نظری مشترک پيروی نمى هگلىزيرا

ی تئوريک است كه از اما موضوع قابل تأمل وجود يک نشريه. منسجم فلسفى بودند
- سالنامه"اين نشريه . دهدكاران گزارش مىكشمكش فلسفى جريان ليبرال با محافظه

وی يكى از . شده منتشر مىنام داشت كه به سردبيری آرنولد رويگ" های هاله
در حالى كه . رفتبه شمار مى) آكوموداتسيون(پيشكسوتان نقد هماهنگى دين با فلسفه 

كرد كه وجود نهادهای وی مدافع سرسخت آزادی مطبوعات بود، هگل را متهم مى
 ليكن وی نيز مانند ديگر ١.شماردقديمى را برای تشكيل يک دولت مدرن ضروری مى

كه دليل آورد، بدون اينانتقاد خود را از منظر اخالقى به هگل وارد مىهای چپ هگلى
انگاری كه هگل به عنوان . ايجاد اين تناقض عريان را در سيستم فلسفى وی بيابد

پرداز سرشناس دولت دينى پروس نظريات واقعى خود را پنهان داشته و خود را نظريه
اوضاع "ی ايدئولوژيک جهت توجيه شمرده كه از دين و فلسفه يک مغلطهموظف مى

جا كه رويگه نيز مانند اشترآوس ادغام ارگانيک دين در از آن. كشور بسازد" موجود
ی هگل شمرد و خواهان اتمام و تحقق فلسفهتئوری دولت مدرن را غير قابل قبول مى

-يافت كه نقش آناز دولت مدرن دست مى" مفهوم ماهوی"بود، در نتيجه بايد به يک 

  .ا به عنوان حامل و حامى فلسفه مستدل و موجه سازدر

ی  ميالدی جهت ادامه١٨٣٦تحت اين فضای كلى فلسفى بود كه ماركس در سال 
وی امكان اين را نيافت كه به درسگفتارهای . تحصيل از بن به برلين نقل مكان كرد

ز دو  ميالدی پس ا١٨٣٢ و ١٨٣١هگل گوش دهد، زيرا هگل در اوايل ترم زمستانى 
آليستى هگل ی ايدهبا وجود انتقادهای جريان ليبرال، اما فلسفه. هفته تدريس در گذشت

شد كه البته به ی آلمانى اين دوران محسوب مىترين فلسفهترين و محبوبتوانمند
ی يهودتبار متولد شد ماركس در يک خانواده. ی جهانى ارتقا يافته بودسطح يک فلسفه

بعيض دينى و يهودستيزی دولت پروس به پروتستانتيسم كه جهت آسودگى از ت
گفت، اما همين با وجودی كه وی تمايل به رمانتيسم داشت و شعر مى. گرويده بود

                                                 
١ Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٣٠٦ ,٢٧٧ f. 
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ی ايده را در بينى بود كه به احتمال زياد وی را وا داشت كه سرچشمهتمايل به واقع
  ١.واقعيت جستجو كند

آليستى هگل را فرا گرفت و آثار ی ايدهماركس در مدت زمان كوتاهى فلسفه
جا كه هگل رمانتيسم را محصول ضعف های مشهور را مطالعه كرد و از آنهگليست
شمرد، در نتيجه وی اشعار خود را سوزاند و جهت ممانعت از توليد افكار سوژه مى

موضوع فلسفى وی از بدو فعاليت تئوريكش . ديگر شعر نسرود" ارواح زيبا"استعاليى و 
توانست در را فقط مىبود كه مضمون آن" من خودآگاه"گاهى سوژه و تكامل خودآ

 سال سن ١٩ ميالدی كه حدود ١٨٣٧وی در سال . ديالكتيک تئوری با پراكسيس بيابد
مابقى اعضای اين . داشت، از طريق روتنبرگ به كلوپ دكترها در برلين دعوت شد

های فلسفه و حقوق بودند و تهالتحصيل رش سالگى و فارغ٣١ تا ٢٨كلوپ در سنين 
در حالى كه روتنبرگ . كردندها در مقام استادی در دانشگاه تدريس مىبرخى از آن

ی دكترای برونو بائر به عنوان مدرک پروفسور رسمى دانشگاه برلين بود، رساله
آشنايى و . كردجا در مقام استاد خصوصى تدريس مىپروفسوری پذيرفته شده و وی آن

در اين دوران برونو . ماركس با برونو بائر نيز در همين كلوپ دكترها آغاز شددوستى 
كرد و به احتمال زياد تحت دفاع مى" گى مريم مقدسباكره"ی بائر هنوز از اسطوره

 وی در اين دوران كتابى را با ٢.ئيست شدهای فلسفى با ماركس بود كه آتهتأثير بحث
موضوع اين كتاب نقد . ی تحرير در آورد رشتهبه" های نقد نابلشكركشى"عنوان 

تاريخ مسيحيت است كه به صورت يک شكل ظاهری از خودآگاهى كلى در نظر گرفته 
) من(به اين معنى كه اساطير ساميان از يک درک اوليه از موجوديت انسان . شودمى

- ىدهند و مصداق اين موجوديت هم يک فهم آزاد و نه تصورات جنجالى مگزارش مى
به اين ترتيب، دين مسيحيت يكى از درجات اوليه از يک روند خودآگاهى به نظر . باشد

به اين ترتيب، هستى انسان در برابر دو . شودآيد كه سرانجام به فلسفه منتهى مىمى
عبور كند و بعدًا ) دينى(ی خودآگاهى معمولى گيرد كه نخست از درجهوظيفه قرار مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Brief an denVater in Trier, Berlin, den ١٠. Nov ١٨٣٧, in: 
MEW, EB I, S. ٣f., Berlin (ost), und 
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٢١٨ ,١٧٥ 
٢ Vgl. ebd., S. ٣٣٠ ,٢٤٩ ,٢١٣ ,٢٢٢ ,٢١٦ ,٣١١ 
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به نظر برونو بائر خودآگاهى زمانى به اتمام . منتهى شود) فىفلس(به خودآگاهى عمومى 
بنابراين وی بر اين نكته . رسد كه نقد دين تعميق يافته و به افكار عمومى راه بيابدمى

كند كه انتقاد بايد با دقت به خصوص به سوی كليسا سمت بگيرد، زيرا تأكيد مى
ودآگاهى كرده كه ازخودبيگانه ای از خروحانيت مسيحى هستى انسان را دچار درجه

بنابراين برونو . گيردپيداست كه از اين منظر آگاهى يک شكل وارونه به خود مى. است
كند كه انجيل نه وحى الهى، بلكه اثر نويسندگان آن است بائر بر اين موضوع تأكيد مى

ود ای از خودآگاهى مدون شده است، اما تنها به زمان و مكان خكه البته با درجه
بنابراين تسلط تفكر دينى و حاكميت اشراف و اعيان فئودالى بر جامعه، . اختصاص دارد

ليكن پيروزی نهايى خودآگاهى فقط زمانى ميسر . رودی ازخودبيگانگى به شمار مىنشانه
گردد كه انتقاد نه تنها اشكال مجرد آگاهى وارونه و ازخودبيگانه را افشا كند، بلكه مى

ن دولتى كه از نفوذ مراجع دينى به كلى رها گشته است، به صحنه برای استقرار آ
كند كه دولت مدرن بايد به جا تأكيد مىبه بيان ديگر، برونو بائر اين. سياسى بيايد

صورت يک وجود ابژكتيو از خودآگاهى كه از قيد و بند دين آزاد شده است، فهميده 
وای آن خودآگاهى است، مقاصد شود و آن بايد به صورت يک وجود كه زمينه و محت

جا با نقش يک دولت روشنگر و پيشرو ما اين. عرفى و سكوالر خويش را پديد آورد
های قشری فرا شويم كه جهت تحقق منافع عمومى از اهداف انفرادی و انگيزهمواجه مى

هگلى به صورت توافق دين با فلسفه و " روح جهان"پيداست كه از اين منظر . رودمى
ه سياست دولت دينى نه تنها يک نقش مثبت در روند خودآگاهى سوژه بازی توجي
چنين پيداست هم. آيدنيز به حساب مى" ی مطلقايده"ی ايجاد كند، بلكه بازدارندهنمى

ی قدرتمند و مسلط كه تشكيل يک چنين دولت مدرنى بستگى به نفوذ يک طبقه
جا كه از آن.  را در تشكيل آن ببينددارد كه منافع مادی خويش) بورژوازی(اجتماعى 

-برد و در پى ائتالف و آشتى با طبقهبورژوازی كشور پروس در ضعف مطلق به سر مى

ی هگل آليستى فلسفهجا كه تعهد به منطق ايدهی اعيان و اشراف فئودالى بود و از آن
اقعيت با و) تئوری(های چپ از تقابل ايده برونو بائر را نيز مانند مابقى هگلى

-داشت و وی را به سوی نقد خالق دين دولتى و دولت دينى مىمبرا مى) پراكسيس(

هگل " روح جهان"كه ماند، به غير از اينراند، در نتيجه برای وی راه حل ديگر باقى نمى
را تنها يک تصور غير واقعى بخواند كه در شنل سلطنت و عبای كشيش پيچيده شده 
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و ) نورماتيو(ی خودآگاهى جوانب ارزشمند جا مقولهينچنين پيداست كه اهم. است
اوضاع "ی آليستى هگل از رابطهی ايدهگيرد و در تداوم فلسفهاستعاليى به خود مى

از اين منظر، خودآگاهى تبديل به قدرت . دهدگزارش مى" اوضاع مطلوب"با " موجود
ند تكامل يک شود و معنى تاريخ به رومطلق جهان و محرک تاريخ محسوب مى

جا تعميم فلسفه اين. يابدخودآگاهى متناهى كه فرجام آن تحقق فلسفه است، تقليل مى
. شودو پايان نفوذ دين و تصورات جنجالى تلقى مى" روح مطلق"به معنى تشكيل 

شمارد كه حدود ذهنى بنابراين برونو بائر فلسفه را حامل و آدرس خودآگاهى مى
كند آليستى هگل تأكيد مىی ايدهی سپس در پيروی از فلسفهو. اندازدخويش را بر مى

كنند، بلكه حامى و مجری را متكامل نمى" روح جهان"فقط " افراد تاريخ جهان"كه 
  ١.روندفلسفه نيز به شمار مى

كند، با وجودی كه برونو بائر به مراتب ديرتر ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
اوضاع "تر از وی نقد های چپ رسيد، اما راديكالع فلسفى هگلىاز اشترآوس به مواض

ی فعاليت كشد و جهت دگرگونى دولت دينى پروس مسئلهرا به پيش مى" موجود
در حالى كه اشترآوس تقابل ملت با دولت را عامل هرج و . كندسياسى را نيز مطرح مى

البته .  مردمى تمايل داشتشمرد، ليكن تفكر انتقادی برونو بائر به سوی بسيجمرج مى
وی نيز مجبور بود كه با در نظر داشتن شرايط موجود و ضعف بورژوازی در برابر 

های چپ فعاليت خود را معطوف واقعيت كشور پروس كوتاه بيايد و مانند ديگر هگلى
بنابراين . به تكامل يک قدرت انتقادی و مولد تئوريک جهت اتمام و تحقق فلسفه سازد

يافته و به يک موضع عملى، موضوعيت) شكل(ه فراتر از نفى نفى روشنگرانه وی نيز ن
دست يافت و نه جنجال بر سر يک خودآگاهى متناهى راه را برای ) ماهيت(پر محتوا 

با تمامى اين وجود، برونو بائر به . عبور از بحران موجود دولت دينى پروس هموار كرد
رسد كه ماركس نيز تحت تأثير  نظر مىدست يافت و به" ی خودآگاهىفلسفه"يک 
  . ی دكترای خود را به اتمام رساندهای فلسفى با وی بود كه رسالهبحث

                                                 
١ Bauer, Bruno (١٩٦٨): Feldzüge der reinen Kritik, Nachwort von Hans Martin Saß, 
Frankfurt am Main 
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استوا، اسكپتيسم و : های پساارسطويى مانندجا نقد فلسفهموضوع تحقيقات ماركس اين
گرای يونان اين دو تن فيلسوفان طبيعت. از جمله ماترياليسم اپيكور و دموكريت است

ی دكترای خود را از موضع سياسى و جهت مقابله با استان بودند و ماركس رسالهب
ی خودآگاهى اپيكور متمركز كرد كه تأثير آگاهى تئوريک بر هگليسم بر فلسفه

 با وجودی كه دموكريت و اپيكور ماترياليست بودند و ١.پراكسيس سياسى را بسنجد
كردند، اما دموكريت به دترمينيسم وجه مىها می خود را با استناد به حركت اتمفلسفه

جا طرح اين نكته اين. ی آزادی بودتمايل داشت، در حالى كه اپيكور مبتكر فلسفه
. ضروری است كه يونانيان باستانى دركى از دانش اتمى در مضمون كنونى آن نداشتند

) اتم" (ذره"را حداقل چهار راندند و ضرورت ايجاد آنسخن مى" گوهر"ها از مفهوم آن
ها در خأل و به صورت يک سقوط نامتناهى از باال به پايين حركت اتم. شمردندمى

از اين بابت، . ها بودشد كه در واقعيت درک مجرد روابط اجتماعى خود انسانتصور مى
خواند كه معنى آن خلقت مى" آگاهى تصوری"ماركس نيز روش خودآگاهى اپيكور را 

جا تفكر انسان ديگر نيازی به اين. نيت سوژه با طبيعت استجهان از طريق وحدت ذه
  ٢.شودمتافيزيک ندارد، زيرا جهان واقعى را مستقيمًا متصور مى

برخورد "و " سقوط مستقيم"در حالى كه اتميسم دموكريت بر اساس دو فرضيه، يعنى 
ی سوم، انجامد، ليكن اپيكور يک فرضيه بنا شده كه به دترمينيسم حركت مى٣"هااتم

ها به اتم" كمانه شدن كوتاه"گيرد و با استناد به  را نيز در نظر مى٤"انحراف"يعنى 
منجر " انحراف"ماركس از اين تمايز به اين نتيجه رسيد كه . بردمضمون آزادی پى مى

 به بيان ديگر، ٥.سازدشود و حركت دترمينيستى را مختل مىبه خودمختاری سوژه مى
شوند، به همين صورت نيز ها از حركت مستقيم خود آزاد و كمانه مىگونه كه اتمهمان
 ٦.را نفى كرده و خود را از آن مستقل ساخته است" محدوديت وجود"ی اپيكور فلسفه

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenz der demokritischen und 
epikureischen Naturphilosophie, in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٢٥٧ff., Berlin (ost), S. 
٣٢٦ ,٢١٨ f. 
٢ Vgl. ebd., S. ١٢٤ 
٣ Replusion  
٤ Deklination  
٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ١٢٥ ,٢٩ ,٨٩f. 
٦ Vgl. ebd., S. ٢٨٢ f. 
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ی اپيكور با سوژه مواجه هستيم كه با اراده و آگاهى راه خود را از بنابراين ما در فلسفه
بزرگترين "، ماركس اپيكور را به عنوان از اين بابت. سازديک مجموعه مجزا مى

. دهدی وی را فرای استوا و اسكپسيس قرار مىكند و فلسفهستايش مى" روشنگر يونانى
گيرد و به تخيالت به اين دليل كه اپيكور نه مانند استوا تحت تأثير اسطوره قرار مى

. دهدی مىهای غيرضرور و نه مانند اسكپسيس به جهان محسوس پاسخ١آوردروی مى
. كندشناسى اپيكور را در مقايسه با روش ارسطو تحسين مىچنين شناختماركس هم

بود، زيرا وی در فقدان داليل فيزيكى به " تعصب گوهری"ارسطو برای ماركس دچار 
ی اپيكور اثبات اين موضوع است كه  در برابر پرنسيپ فلسفه٢.آوردمتافيزيک روی مى

 به اين ترتيب، ماركس ٣. هيچ نيازی به متافيزيک نيستو همه چيز قابل تفكر است
گيرد كه اپيكور يكتا فيلسوف دوران آنتيک بوده كه برای فرد آن زمانى تنها نتيجه مى

ماركس جهت . پراكسيس ممكنه را جهت تحقق ماهيت انسانى مستدل كرده است
 رهايى انسان ی خود بر تالش فلسفى اپيكور جهت تبديل خدا به پوچى ومصداق نظريه

 به اين ٤.گذاردای و مجازات ماورای طبيعى انگشت مىاز هراس از مرگ، قوای اسطوره
اش، يعنى در خودبنيادی گىصورت كه اپيكور مستقيمًا شكل آگاهى را در بى واسطه

دين، اسطوره، (خرد تبديل به شكل طبيعت و از اين طريق، تأثير قوای ماورای طبيعى 
از اين پس، خرد به كلى در تصاحب خويشتن . كنديعت انكار مىرا بر طب) سرنوشت

ای ميان انسان با طبيعت بيرونى معنى ازخودبيگانگى با خرد را است و هرگونه واسطه
 محصول ازخودبيگانگى با خرد ارواح خودساخته هستند كه بنا بر تحقيقات ٥.دهدمى

  :    آيند شرح زير پديد مىماركس به دليل ضعف تفكر از ماهيت خودآگاه انسانى به

چيز ديگری به غير از مدارک برای اثبات وجود مدارک برای اثبات وجود خدا (...) »
، برای نمونه خودآگاهى ماهوی انسانى، يعنى استنتاج مجرد و منطقى خودش نيستند
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شود؟ خودآگاهى، آن مستقيمًا موجود است، همين كه متفكر مى. شناسىمدرک هستى
] يعنى[، نبودنشنى كه تمامى مدارک برای اثبات وجود خدا، مدارک برای در اين مع

مدارک واقعى بايد بر عكس به اين عبارت .  تمامى تصورات از يک خدا هستندابطال
جا كه اين از آن." "جا كه طبيعت ناجور ترتيب يافته است، خدا هستاز آن: "باشند

اما اين چه ."  تفكر نيست، خدا هستجا كهاز آن." "جهان غيرخردمند است، خدا هست
برای آن كسى كه جهان غيرخردمند است، بنابراين كه، گويد به غير از اينچيزی را مى

 برای وی خدا هست؟ يا غيرخردمندی وجود ]پس [خودش  غيرخردمند است،
      ١«.خداست

جايى سوژه ی جابجا به مسئلهكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ها هستند كه با سطح آگاهى خود، يعنى به اين معنى كه اين انسان. بردبا محمول پى مى

دهند و در پرتو ضعف به دليل ازخودبيگانى با خرد مدارک اثبات وجود خدا را ارائه مى
بنابراين ماركس جهت رد وجود خدا بر . آورندتفكر خويش خدای آسمانى را پديد مى

كند كه روش اثبات خدا تنها راجع به وضعيت روحى خود مؤمن د مىاين نكته تأكي
به بيان ديگر، انسان تفكرات ناب خود را به خدا . دهد تا راجع به وجود خداگزارش مى

روح "جا با نقد تقديس  ما اين٢.شماردی وجود خدا مىها را نشانهنسبت داده و آن
در " ی مطلقايده"را به لبته ماركس آنشويم كه ادر ايمان مسيحيان مواجه مى" مطلق

گرا و ، يعنى روش مثبت"تفكر تاريخى"ی نقد دهد و زمينهسيستم هگلى نيز بسط مى
ی فعاليت انگيزه. آوردچنين پديد مىآليستى وی را همی ايدهدترمينيستى فلسفه

از تمامى  شود كه تنفر خود را موجه مىيوستهاقرار پرومتئوريک ماركس با استناد به 
را چيز ديگری هيچ خودآگاهى انسان كند و در جوار بيان مىآسمانى و زمينى يان خدا
  ٣.پذيردنمى

گردد كه از خودآگاهى ماترياليستى سوژه عريان مى" حركت واقعى"به اين ترتيب، يک 
تنها راه برون رفت از اين . كنندارواح اين جهانى و آن جهانى از تكوين آن ممانعت مى

از اين پس، شناخت ماترياليستى . اقض، آسودگى انسان از اين ارواح خودساخته استتن
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گردد و شناخت با استناد به روابط متقابل اجتماعى به ممكن مى" حركت واقعى"از 
شناسى فعاليت جا كه بنا بر يک اصل رواناز آن. يابدمفهوم ماهيت انسان دست مى

د و شناخت واقعيت با استناد به تجربه پديد گيرانسان تحت تأثير شناختش شكل مى
آيد، در نتيجه ماهيت انسانى نيز خود را به صورت يک امر تجربى و ماترياليستى مى

ی فلسفه كند كه وظيفهجا است كه ماركس به هگل انتقاد مىدر همين. سازدمتحقق مى
آليستى، يدهاز طريق مفاهيم ا" حركت فكری"نه توجيه مجرد آشتى، يعنى تدوين يک 

ها در جامعه است كه ميان انسان" حركت واقعى"بلكه بازتاب مشخص و انتقادی همين 
كند كه آليستى هگل را متهم مىی ايدهافزون بر اين، ماركس فلسفه. پيونددبه وقوع مى

ی تحقق انسان را حل و فصل يابد و نه مسئلهنه به يک مفهوم واقعى از انسان دست مى
نزد هگل به صورت انفرادی و از " خودآگاهى" خصوص به اين دليل كه به. كندمى

ی ماترياليستى به اين ترتيب، ماركس بر سرچشمه. آيدبه وجود مى" من ناب"طريق 
ی دكترای را به شرح زير در رساله" خودآگاهى"روابط اجتماعى تأكيد كرده و موضوع 

  :  سازدخود برجسته مى

گردد، تا جايى كه خود را به ديگری  مفهوم انسان متحقق مىفرد زمانى در: در حقيقت»
كه انسان ديگری در شكل موجوديت مستقيم معطوف سازد كه خود وی باشد و يا اين

يابد، اگر انسان زمانى به صورت توليد طبيعت پايان مى. خود در برابرش عزيمت كند
يک نفر انسان، حتا اگر ديگری كه وی به آن معطوف است، نه موجوديت متفاوت، بلكه 

ی واحد و كه انسان به صورت انسان تبديل به ابژهبرای اين. هنوز بدون روح بوده باشد
واقعى خويش گردد، بايد موجوديت نسبى خويش، قدرت طمع و طبيعت عريان را در 

رانى اولين شكل خودآگاهى است؛ آن بنابراين با آن خودآگاهى عقب. خود شكسته باشد
بنابراين . ارد كه خود را به صورت موجوديت مستقيم و فرد مجرد درک كندمطابقت د
ی جايى كه شكل مجرد اما نه كمتر نقطهگردد، آنرانى مفهوم اتم متحقق مىدر عقب

ها، اما گردد، البته اتمی مجرد است؛ چون ماده كه اتم به آن معطوف مىمقابل ماده
خويشتن بدون واسطه به صورت يک نفر اگر من نسبت به . های ديگری هستنداتم

  ١«.چنين رفتار من يک رفتار ماترياليستى استديگر رفتار كنم، اين
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كند، برای ماركس انسان در روابط واقعى و ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-ی انسانى است كه به خودآگاهى مىرانى در جامعهها و از طريق عقبمتقابل انسان

ها مواجه هستيم كه و بدون واسطه ميان انسان" حركت واقعى"جا با يک ينما ا. رسد
ها، افزون بر اين. شودمنجر به خودآگاهى تجربى و رفتار ماترياليستى در جامعه مى

رانى، كشمكش، ی خودآگاهى نزد ماركس يک موضوع جمعى است كه از عقبمسئله
در برابر . دهد افكار عمومى معنى مىآيد و بهتأييد و تكذيب رفتار اجتماعى پديد مى

ی فلسفى نيست، زيرا رانى در روابط اجتماعى اصوًال يک مسئلهنزد هگل، عقب
و به صورت يک " من ناب"آليستى وی تنها از طريق ی ايدهخودآگاهى در فلسفه

محصول اين روش آشتى كًال و آشتى دين با . آيدو انفرادی پديد مى" حركت فكری"
حركت "آليستى و تنها در يک وصًا است كه البته از طريق تكامل مفاهيم ايدهفلسفه خص

به اين . آيدكه فاقد شواهد تجربى و ابژكتيو است، يعنى آپريور به وجود مى" فكری
های چپ بود، در ترتيب، ماركس نقد هماهنگى دين با فلسفه كه مورد نظر هگلى

ی آكوموداتسيون را تفاوت كه وی مسئلهمنتها با اين . سازدتحقيقات خود ادغام مى
را به شرح زير به سيستم فلسفى شمارد، بلكه دليل آنمحصول ضعف اخالقى هگل نمى

  :  دهدوی نسبت مى

ها اين و يا آن تعيين سيستم اين يک بى اعتنايى شاگردان هگل است، وقتى كه آن(...) »
ها آن. كنند تشريح مىاخالقىه، وی از آكوموداتسيون و يا از اين قبيل را با يک واژ

گونه كه انسان كنند كه در يک مدت زمان نه چندان سپری شده، همانفراموش مى
های خودشان آشكار اثبات كند، با اشتياق به تمامى تواند با استناد به نوشتهمى

اين چه بى وجدانى است كه استاد را به يک . (...) های وی آويزان بودندمحدوديت
كنند، كسى كه علم برايش نه دريافتى، بلكه  مخفى در پشت نظرياتش متهم مىمنظور

ی مستقيم، گوهری و كنند كه وی در رابطهها فراموش مىآن. (...) در حال شدن بود
  ١«.يافته نسبت به سيستم خود قرار داشتبازتاب
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ی فلسفهالبته ماركس هنوز كامًال به اين موضوع پى نبرده بود كه نقض سيستماتيک 
با وجودی كه وی به . آليستى هگل در وارونگى روش ديالكتيكى وی پنهان استايده

از نظر محتوايى و مفهومى در توليد اشكال ) ابژه(ی جابجايى سوژه با محمول مسئله
كرد كه تا متافيزيک پى برده بود، اما همواره واقعيتى را در ديالكتيک هگل مشاهده مى

با وجودی كه ماركس با . ساخت تئوريک آن ظاهرًا ناتوان مىجا وی را از نقداين
وی نيز . ها پايبند ماندهای چپ مشكل داشت، اما به روش آننظريات اغلب هگلى

جا كه در واقعيت تجربى  و از آن١"سنجيدواقعيت به خصوص را نسبت به ايده مى"
 در نتيجه از طريق شد،اثری از خردمندی، آشتى و وحدت مورد نظر هگل مشاهده نمى

های چپ در پى رفرم منتها با اين تفاوت كه هگلى. نقد دين در پى فراروی از فلسفه بود
آگاهى بودند كه دولت را به سوی خردمندی براند، در حالى كه ماركس فعاليت 
تئوريک خود را از نقد راديكال دين و فلسفه به سوی نقد راديكال پراكسيس سياسى 

دانست كه وی نقد را اصوًال خالق واقعيت ديگری مى. دادسط مىدولت پروس نيز ب
  .  كننده متكامل كردذاتى و نفىرا بعدها به صورت نقد درونالبته روش آن

های چپ از همان بدو فعاليت تئوريک ها، ماركس بر خالف تمامى هگلىافزون بر اين
ديالكتيک تئوری با پراكسيس جا كه به تحقيق خود متمايل به ماترياليسم بود و از آن

پرداخت، به سرعت موفق به كشف اين مسئله شد كه با ظهور انسان در طبيعت و مى
" قلمرو ضرورت"يابد و تكوين خودآگاهى سوژه، حركت دترمينيستى نيز پايان مى

 به اين عبارت كه اگر فلسفه به يک كليت نهايى متكامل گردد، ٢.گردددگرگون مى
شود و به صورت آگاهى تئوريک، انرژی الزم را  به واقعيت معطوف مىبعدًا به اجبار

جا پايان دترمينيسم و آغاز ظهور آزادی و اين. آوردجهت فعاليت سياسى پديد مى
امكانات است، در حالى كه از سوی ديگر، فقط در تحقق مستقيم فلسفه است كه 

. كوبندخود را بر فلسفه مىگردند و ُمهر تضادهای ماهوی و درونى واقعيت عريان مى
های چپ بنابراين پيداست كه چرا ماركس فعاليت تئوريک خود را مستقيمًا به هگلى

آليستى هگل به شرح زير به ی ايدهكرد و در جوار منتقدان راست فلسفهمنسوب نمى
  : پرداختها نيز مىها آننقد روش و نظريات
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 به صورت يک سمت گيری دوگانه، در نهايت اين دوگانگى از خودآگاهى فلسفى»
 و ليبراليكى جريان  . (...) يابدترين مسير خود متقابًال حضور مىدر افراطى] يعنى[

فعاليت اولى نقد است، يعنى فلسفه كه مستقيمًا به بيرون .  استی مثبتفلسفهديگری 
ن خود پردازی است، يعنى فلسفه كه به دروگردد، فعاليت دومى امتحان فلسفهباز مى
شمارد، در حالى كه اولى گردد، زيرا آن كمبود را به عنوان ذات درونى فلسفه مىباز مى

ها مستقيمًا هر كدام از اين جريان. فهمد كه فلسفى شودرا به عنوان كمبود جهان مىآن
. خواهد انجام دهدخواهد انجام دهد و خودش نمىكند، كه ديگری مىهمان كاری را مى

نزد دومى . سًا از تضاد درونى خود با پرنسيپ و هدفش كًال آگاه استاما اولى نف
تنها جريان ليبرال به . گرددتوان گفت ديوانگى به صورت خود ظاهر مىوارونگى، مى

ی رسد، زيرا جريان مفهوم نسبت به پيشرفت واقعى است، در حالى كه فلسفهمحتوا مى
شان ها با معنىها كه شكل آنايلمثبت فقط توان اين را دارد كه مطالبات و تم

  ١«.اند، را مطرح كندمتناقض

جا از برتری كند، با وجودی كه ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
های چپ گويد، اما هگلىفلسفى جريان ليبرال نسبت به منتقدان راست هگل سخن مى

ی خود را دوباره در نظريات فهها عواقب تجربى فلسكند، زيرا آنرا نيز محكوم مى
جا نقض وی اين. گيرندها نتايج الزم سياسى را نمىكنند و از آنخويشتن منعكس نمى

ما . و كشمكش آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى را مد نظر دارد" كليت ديالكتيكى"
م، زيرا شويی دكترا ماركس مواجه مىآليستى هگل بر رسالهی ايدهجا با تأثير فلسفهاين

   ٢.شمردمى" كليت را برابر با واقعيت"وی 

ی دكترای خود را در برلين به پايان رساند، اما  ميالدی رساله١٨٤١ماركس در سال 
جا بود كه وی مدرک دكترايش را را جهت ارزيابى به دانشگاه ينا فرستاد و از همانآن

ات خود را منتشر نكرده با وجودی كه وی تا كنون نظري. به صورت غيابى دريافت كرد
                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٣٢٩ f., und 
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٣٥٧ 
٢ Vgl. Hegel, G.W.F. (١٩٧١): Phänomenologie des Geistes, in: Hegel-Werke in ٢٠ 
Bände, E. Moldenhauer / K.W. Michel (Hrsg.), Bd. ٣, Frankfurt am Main, S. ٢٤f., und  
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): Marx und Hegel - von der Spekulation zur Dialektik, 
Frankfurt am Main, S. ٢٨ 
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های نظری در كلوپ دكترهای برلين شهرت بسياری داشت و بود، اما به دليل بحث
 به ١.رفتی آلمانى به شمار مىی فلسفهی آيندههای چپ حتا ستارهنزد برخى از هگلى

های ساختاری با احتمال زياد به همين دليل بود كه وی جهت ممانعت از كشمكش
ی دكترا از دانشگاه برلين صرف نظر و سانسور دولتى از گرفتن درجهدانشگاه برلين 

به خصوص پس از . اوضاع سياسى كشور پروس در اين دوران بسيار بحرانى بود. كرد
 ميالدی به ١٨٤٠ی ارتجاعى در سال گذاری فريدريش ويلهلم چهارم يک كابينهتاج

اهان استقرار يک دولت های چپ كه خوقدرت رسيده بود كه بر خالف اهداف هگلى
در . كردی گذشته را ترويج مىمدرن و پيشرو بودند، رمانتيسم زندگى آنتيک و ساده

حالى كه بورژوازی آلمانى چنان ضعيف بود كه قادر به تحقق اهداف خويش در برابر 
های جوان خواهان دگرگونى واقعيت از شد، هگلىقدرت اشراف و اعيان فئودالى نمى

پيداست كه اين انتقاد فراتر از نهادهای دينى به اجبار به سوی . سفى بودندطريق نقد فل
يعنى، همان رژيمى كه از منافع مادی و . شدنقد سياست دولت پروس نيز متمايل مى

كرد و هم اكنون موجوديتش نفوذ نهادهای دينى و اعيان و اشراف فئودالى حفاظت مى
ی حالى كه دولت پروس با استناد به فرقهدر . شداز طريق جريان ليبرال تحديد مى

های چپ برايش كرد، ليكن انتقاد دينى هگلىپيتتيسم مسيحى هويت خود را توجيه مى
ارتجاع در ساختار دولتى چنان نهادينه بود كه نه . آوردبحران ايدئولوژيک به بار مى

كه شهروندان شد، بلتنها از استخدام يهوديان به عنوان كارمندان دولتى ممانعت مى

                                                 
های چپ موزوس هس يكى از هگلى. يابيمی موزوس هس به برتهولد آئرباخ مى ما مصداق اين موضوع را در نامه ١

د كه نه تنها مكتوبات مستمر در نقد دين داشت، بلكه قبل از ماركس به پاريس نقل مكان كرده و تحت تأثير بنام بو
آئرباخ يكى از نويسندگان اين دوران بود كه جهت ديدار از كلوپ . جنبش انقالبى فرانسه كمونيست شده بود

 آئرباخ از اوضاع برلين بى خبر بود و تمامى جا كهاز آن. كردهای چپ به برلين سفر مىدكترها و آشنايى با هگلى
شناخت، در نتيجه از هس تقاضای توصيه كرده بود كه چه كسى را مالقات و با وی تبادل نظر های چپ را نمىهگلى
تر بوده و قبل از وی موفق به اخذ موزوس هس اما نه روتنبرگ و نه برادران بائر كه البته از ماركس مسن. كند

توانى خود را تو مى»: كند شده و در مقام استادی بودند، بلكه ماركس را به شرح زير به وی معرفى مىی دكترادرجه
ترين جديدت فلسفى وی عميق(...) ی كنونى آشنا شوی  زندهتنها فيلسوف اصلىآماده سازی تا با بزرگترين و شايد 

(...) باخ، لسينگ، هاينه و هگل در يک فرد فكر بكن دهد؛ به تركيب روسو، ولتر، هولترين طنز پيوند مىرا با برنده
 «.اين چنين با دكتر ماركس روبرو هستى

Zit. n. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik der gesellschaflichen 
Praxis – Zur Genesis und Kernstruktur der Marxschen Theorie, München, S. ٢٩ 
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 نيز همواره تحت سؤظن قرار داشتند كه مبادا به نفوذ واتيكان در دستگاه كاتوليک
  .دولتى دامن زنند

بنابراين روشن است كه چرا دولت دينى پروس نسبت به منتقدان دين بسيار حساس 
به اين ترتيب، دولت پروس . دادها شديدًا واكنش نشان مىبود و به فعاليت تئوريک آن

از جمله بايد از سرنوشت برونو بائر . های چپ از دانشگاه زدی هگلىست به تصفيهد
جا به عنوان ياد كرد كه با پيشنهاد وزير فرهنگ از برلين به بن رفت كه در دانشگاه آن

ماركس نيز پس از پايان تحصيل به بن بازگشت كه . پروفسور رسمى استخدام شود
 ميالدی اولين جلد ١٨٤١ها در سال آن. ريس كندجا تدپس از اخذ مدرک استادی آن

اما . را در بن منتشر كردند" ئيست و ضد مسيحىصوراسرافيل هگل آته"ی نشريه
ئيسم و آن مواضع انتقادی و راديكال كه در چندی نگذشت كه برونو بائر به اتهام آته

. دريس شدبرابر مسيحيت و دولت دينى پروس داشت، از دانشگاه اخراج و سلب حق ت
جا كه وی به اين حكم تن نداد و به درسگفتارهای خود ادامه داد، قوای مجريه از آن

همين سرنوشت را نيز . وارد عمل شد و وی را با خشونت از دانشگاه بيرون راند
وی در يكى از درسگفتارهای خود مدعى شده بود . فريدريش كارل فوربرگ تجربه كرد

نفر بعدی دوست نزديک ماركس در برلين، . ثبات نيستكه وجود خدا ضرورتًا قابل ا
روتنبرگ از كلوپ دكترها بود كه به دليل نظريات راديكال خود اخراج و سلب حق 

به سردبيری آرنولد رويگه را " های هالهسالنامه"زمان انتشار دولت هم. تدريس شد
را رلين كرد كه آنی آن به برا مشروط به انتقال هيئت تحريهممنوع و شرط انتشار آن

از اين پس، رويگه ديگر اجازه . مستقيمًا زير نظر دستگاه سانسور مركزی قرار دهد
با . نداشت كه به دانشگاه برود و به نقد درسگفتارهای پرفسورهای رسمى بپردازد

رو بود و از نقد سياسى تا های چپ، ميانهوجودی كه اشترآوس نسبت به ديگر هگلى
كرد، ليكن خشم دستگاه سانسور گريبان وی را نيز گرفت و به مىحد ممكنه ممانعت 

وی از دانشگاه اخراج شد، زيرا تقديس . مقام وی به عنوان پروفسور رسمى خاتمه داد
- خدا، بشريت و روح"را به " القدوسخدا، پسر و روح"ی مسيحيان، يعنى سه گانه

.  مسيحى بسط داده بودتفسير كرده و فرديت عيسى را به جماعت مؤمنان" القدوس
های چپ كه از دانشگاه اخراج و سلب حق تدريس شد، فويرباخ نام يكى ديگر از هگلى
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ی وی با موضوع روش نقد دين تحت نام مستعار منتشر با وجودی كه مقاله. داشت
      ١.را به وی نسبت داد و حكم اخراج وی از دانشگاه را صادر كردشده بود، اما دادگاه آن

شد كه فلسفه را مستقيمًا نزد هگل های چپ محسوب مىباخ يكى ديگر از هگلىفوير
كرد، آليستى هگل را نمايندگى مىی ايدهدر حالى كه وی در گذشته فلسفه. آموخته بود

كتاب مشهور وی . شدی تناقض آن با واقعيت تجربى مىاما همواره بيشتر متوجه
وی دو سال قبل .  ميالدی منتشر شد١٨٤١نام داشت كه در سال " ماهيت مسيحيت"

. آليستى هگل را مستدل و مدون كرده بودی ايدهاز انتشار اين كتاب، نقد خود بر فلسفه
آليستى هگل بودند و با ی ايدهدر حالى كه اشترآوس و برونو بائر خواهان تحقق فلسفه

شمردند، كن مىی بورژوايى را مميافتهی آشتىاستناد به اصل خردمندی تشكيل جامعه
به نظر وی . شمردرا سيستماتيک، متدولوژيک و محتوايى مىليكن فويرباخ مشكل آن

- مشاهده"گرفت، زيرا فاقد مفهوم سيستم هگلى از اين رو با واقعيت در تناقض قرار مى

ی طبيعت انسان با طبيعت بيرونى را به اين صورت كه مشاهده رابطه.  بود٢"ی حسى
آليستى هگل از درک اين رابطه ممانعت ی ايده در حالى كه فلسفهسازد،بر قرار مى

به بيان ديگر، هگل تناقض طبيعت انسان با طبيعت بيرونى را از طريق يک . كندمى
كه از انسان واقعى مجزا و مستقل شده است، وساطت ") ی مطلقايده("مفهوم از روح 

است كه البته نه در ) ابژه(با واقعيت ) سوژه(ی هگل وحدت ايده فرضيه. كندمى
در . آيدآليستى پديد مى، يعنى به صورت ايده"ی مطلقايده"واقعيت، بلكه با استناد به 

شناسى خويش از واقعيت اصرار حالى كه هگل بر صحت متدولوژی و محتوای شناخت
ورزد، اما اين واقعيت يک واقعيت ديگر، يعنى يک واقعيت غيرتجربى است كه به مى

به اين ترتيب، هگل به . شودی شناسا توجيه مى امكان و با استناد به خرد سوژهصورت
جهت درک " مفهوم"كند كه كمبود ی ظاهری را محول مىفلسفه فقط اين وظيفه

به . را از طريق تمايز انتقادی ميان اجزای ماهوی و غيرماهوی بر طرف سازد" شكل"
های و واقعيت) ذهنى( ميان نيازهای سوبژكتيو اين ترتيب، نه تنها مانعى در برابر تمايز

شود، بلكه تعهد فلسفه جهت درک تفاوت ميان مستقر مى) عينى(يافته ابژكتيو و تجسم

                                                 
١ Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٢٨٢ ,٢٤٩ ,٢٣٦ f., ٢٨٧ f., ٣٠٦ f., 
٣٠٩ 
٢ Sinnliches Anschauen 
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بنابراين فويرباخ به اين مسئله پى . گرددی ابژكتيو الغا مىتصورات سوبژكتيو و مشاهده
ونى با استناد به يک ی طبيعت انسان با طبيعت بيری هگل رابطهبرد كه در فلسفه

آليستى وی از شود، در حالى كه از سوی ديگر، شناخت ايدهمنطق اسرارآميز توجيه مى
. گيرددهد كه البته در تناقض با واقعيت تجربى قرار مىوحدت سوژه با ابژه خبر مى

شود، زيرا برای وی طبيعت برابر با جا فويرباخ خواهان بازگشت به طبيعت مىاين
در حالى كه فويرباخ تفاوت طبيعى ميان انسان و طبيعت را . ونى واقعيت استمفهوم در

شمارد، استنتاج آزادی اخالقى انسان ی ماترياليستى خويش مىاصل متدولوژيک فلسفه
  ١.گيردرا در نظر مى" ی آتىفلسفه"سازد و تكامل يک از كليت طبيعت را ممكن مى

ه تدوين يک فلسفه از ماهيت انسان و دانش جا موضوع طبيعت انسان بپيداست كه اين
واقعيت زندگى مسيحيان " ماهيت مسيحيت"وی در كتاب . شودشناسى محول مىانسان

در حالى كه مسيحيان با ايمان . شماردرا پست، كثيف، خودخواه و فاقد هويت انسانى مى
ی زندگى وهكنند، ليكن فويرباخ اين شيبه پرهيزگری و تعهد به اصل قناعت زندگى مى

خواند كه از نظر فنى و علمى به گذشته تعلق را متعلق به عصر قبل از دوران مدرن مى
شناسى، يعنى يک شيوه از مشاهده كه همواره خود وی از طريق يک روش شناخت. دارد

ی به اين معنى كه سوژه. كند، به اين نتيجه رسيده بودرا نسبت به تجربه منضبط مى
ماند و شناخت خويش را از طريق تجربه پى در پى ابژه در ارتباط مىشناسا همواره با 

آليستى هگل به اين نتيجه ی ايدهبه اين ترتيب، فويرباخ در نقد فلسفه. كندتصحيح مى
خرد "بنابراين فويرباخ در برابر . رسد كه وی نقش سوژه با ابژه را جابجا كرده استمى

دهد و پارادايم را قرار مى" خرد طبيعى"مفهوم در سيستم هگلى " جنجالى و اسرارآميز
  ٢.سازدآليسم به ماترياليسم دگرگون مىشناسى را از ايدهشناخت

- ی انسان با خدا نيز دگرگون مىپيداست كه با دگرگونى جايگاه سوژه با ابژه رابطه

شوند نزد فويرباخ صفات ناب خدا تبديل به صفاتى مى" خرد طبيعى"از منظر . گردد
 انسان از ماهيت و طبيعت خويش به خدا نسبت داده و به صورت سوژه محمول كه

به اين ترتيب، فويرباخ نقش انسان . خود را به سطح يک خدای آسمانى ارتقا داده است
                                                 
١ Vgl. Feuerbach, Ludwig (١٩٦٩): Zur Kritik der Hegelschen Philosophie, in: 
Gesammelte Werke, Werner Schuffenhauer (Hrsg.), Bd. ٩, Berlin, S. ٤٢ff. 
٢ Vgl. Feuerbach, Ludig (١٨٤١): Das Wesen des Christentums, Leipzig, S. ١٨ 

 ٩٨ 

-شناسى مىرا تبديل به دانش انسان" دانش الهيات"دهد و را از ابژه به سوژه تغيير مى

 و قوای ماورای طبيعى نه تنها هيچ چيز به اين معنى كه در مضمون دين. كند
شود، بلكه هر دو موضوع، يعنى دين و آگاهى مستقيمًا با سطح غيرانسانى مشاهده نمى

وی در نقد عبادت مسيحيان به اين نتيجه . مانندها همواره مرتبط مىخودآگاهى انسان
 آن مؤمنى كه رسيده بود كه يک انسان دينى از موجوديت اين رابطه ناآگاه است، زيرا

از طريق عبادت خواهان معجزه جهت برطرف كردن كمبودهای زندگى واقعى خويش 
شود، در واقعيت قادر به درک اين موضوع نيست كه ارضای اين كمبودها فقط از مى

بنابراين ايمان دينى . باشدطريق روابط متقابل نوع بشر با طبيعت قابل حل و فصل مى
ها است كه تنها ی انساناز استقالل و اراده" آگاهى وارونه"ی بيان ازخودبيگانه و نشانه

  ١.آيدبا رجوع به يک نمونه از زندگى اين جهانى به وجود مى

های چپ به ی ماترياليستى، اما مانند هگلىجا فويرباخ با وجود تكامل يک فلسفهاين
فقط زمانى " رونهآگاهى وا"به نظر وی تغيير اين . رسدهمان موضوع وارونگى آگاهى مى

امكان دارد كه احساسات انسانى از ماورای طبيعت به ماهيت و طبيعت انسان معطوف 
در حالى كه يک انسان دينى از توليدات ذهنى خويش ناآگاه است و با آرزوی . گردد

شود، ليكن انسانى كه به ارضای نيازهای دنيوی خويش به تفكرات اخروی متوسل مى
وی . شناسدته است، خويشتن را به صورت يک پرنسيپ مىدست ياف" خرد طبيعى"

-را به ماهيت انسان نسبت مى" اراده، خرد و قلب: "سرانجام سه اصل روانشناسى مانند

. به معنى عشق است" قلب"به معنى شناخت و " خرد"به معنى خواستن، " اراده. "دهد
 هم نوع خويش است، از به گمان فويرباخ يک انسان واقعى كه با اراده، متفكر و عاشق

های ديگر را به يک چنين انسانى، انسان. حقارت، فقر و ذلت افراد ديگر متنفر است
های های اجتماعى به انسانطلبد و برای تقسيم فعاليتصورت زنده، متفكر و عاشق مى

يک چنين انسانى فقدان تفكر را از طريق زندگى دنيوی و . دانشمند و با اراده نياز دارد
  ٢.كندمبودهای زندگى واقعى را از طريق تفكر تكميل مىك
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-كند، فويرباخ به يک تصور از يک انسان ايدهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

دست يافته است كه " خرد طبيعى"يابد كه چنان دنيوی شده و به آل دست مى
حالى كه خرد در . شماردبختى خويش مىنوعان خويش را برابر با نيکسعادت هم

دينى، جنجالى و اسرارآميز هگلى، انسان را معطوف به تصورات انتزاعى و ارواح اخروی 
منجر به بازتاب انسان به خويشتن، يعنى مفهوم " خرد طبيعى"كند، اتخاذ و دنيوی مى

به نظر فويرباخ يک چنين انسانى شكوفا و خالق است و . شودمى" نوع ماهوی بشر"
. بردز طبيعت و واقعيت به صورت تفكر، تحقيق و توليد هنر مىبهترين لذات را ا

ها به صورت گفتگو و مشاهده منجر بنابراين نه عبادت خدا، بلكه روابط مستقيم انسان
به اين ترتيب، تفكر . شوندها مىبه كشف ماهيت بشری و شكوفايى جامعه و رفاه انسان

ها تبادل نجامند و گفتگوی انساناكننده مىبه نقد نفى" ی حسىمشاهده"مجرد و 
ها دارد كه توفيق گفتگو بستگى به توان درک انسان. سازدتجربيات ابژكتيو را ممكن مى

فويرباخ به يک " ی حسىمشاهده"بنابراين . نامدنيز مى" ی طبيعىزمينه"را فويرباخ آن
ند تفكر مجرد يابد كه البته تنها به يک روو يک بعد مولد دست مى" ديالكتيک ضمنى"

" ی مطلقايده"فويرباخ بر خالف " ی حسىمشاهده"به اين عبارت كه . شودمربوط مى
-يابد، زيرا از طريق تجربه دوباره خود را نسبت به ابژهی جنجالى راه نمىهگل به حوزه

نتيجه، يک آگاهى ديالكتيكى و ضمنى از شكل . كنديافته تصحيح و منظبط مىی تجسم
به اين ترتيب، فويرباخ . كندرا شناسايى مىيافته است كه ظاهرًا ماهيت آنی تجسمابژه

ها استقالل اند، در برابر آنها ساختهرسد كه آن دينى كه خود انسانبه اين نتيجه مى
كند و منجر به ازخودبيگانگى انسان نسبت به مفهوم فرمايى مىها حكميافته، بر آن

شناسى گريبان ديالكتيک ست كه اين روش شناختپيدا. شودمى" نوع ماهوی بشر"
آليستى وی را به صورت يک برنامه جهت تكامل ی ايدهگيرد و فلسفههگلى را نيز مى

   ١.كنديک دين اين جهانى افشا مى

ی نقاط نظری مشتركى را با فلسفه" ماهيت مسيحيت"ی كتاب ماركس پس از مطالعه
. ها شده بودی دكترای خود موفق به كشف آنلهماترياليستى فويرباخ يافت كه در رسا

چنين مفهومى به آن دست اول، جابجايى سوژه با ابژه است كه وی از نظر محتوايى و هم
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برونو بائر نيز نمايندگى " ی خودآگاهىفلسفه"يافته بود و به صورت ضمنى از طريق 
های دينى را نه به شمنتها با اين تفاوت كه فويرباخ بر خالف برونو بائر ارز. شدمى

ی داد و مسئلهكليسا و دستگاه روحانيت، بلكه مستقيمًا به مؤمنان مسيحى نسبت مى
ی ازخودبيگانگى خودكرده جا با كشف مقولهما اين. كردازخودبيگانگى را مطرح مى

دوم، توافق نظر بر . مواجه هستيم كه البته ماركس نيز به مضمون آن دست يافته بود
ستم هگلى بود كه يک شكل اسرارآميز و جنجالى از واقعيت سوبژكتيو به سر نقص سي

منتها با اين تفاوت كه فويرباخ اصوًال تفكر ديالكتيكى را يک روش جهت . گرفتخود مى
كرد، در حالى كه ماركس در ديالكتيک شمرد و رد مىتكامل يک دين اين جهانى مى

ی ع ماهيت بشر بود كه ماركس مسئلهسوم، موضو. ديدهگلى همواره واقعيتى را مى
خودآگاهى ماترياليستى انسان را با استناد به آن مستدل كرده بود، در حالى كه فويرباخ 

نوع "آليستى مفهوم ايده" اراده، خرد و قلب"يک قدم فراتر رفته و با استناد به مفاهيم 
دبيگانى نيز پى برده را متكامل كرده و ظاهرًا به مضمون ماترياليستى ازخو" ماهوی بشر

های چپ كه از پيداست كه رجوع مستقيم فويرباخ به انسان در برابر طرح هگلى. بود
ی تحقق اهداف سياسى خود را داشتند، به مراتب طريق تشكيل دولت مدرن انگيزه

ی ماترياليستى با وجودی كه ماركس به سمت فلسفه. رسيدتر به نظر مىبينانهواقع
نيز به كرات استفاده كرد، اما از " نوع ماهوی بشر" شد و از مفهوم فويرباخ متمايل

ی ماركس به آرنولد از جمله بايد از نامه. كمبودهای آن نيز به خوبى آگاهى داشت
- ی هگل فقير مىی فويرباخ را نسبت به فلسفهجا فلسفهرويگه ياد كرد كه وی در آن

شد كه فويرباخ بيش از حد بر طبيعت تأكيد كرا از اين زاويه به بند نقد مىشمارد و آن
های چنين از يكى از نامهجا بايد هم اين١.دهدكند و به موضع سياست كم بها مىمى

جا از تدارک يک رشته از مقاالت سخن ماركس به برونو بائر ياد كرد كه وی در آن
  ٢.شودمىی ماترياليستى فويرباخ ها مربوط به نقد فلسفهگويد كه يكى از آنمى

البته برای ماركس اين امكان وجود داشت كه با استناد به تحقيقات خود مستقًال به نقد 
ی دكترای وی منتشر نشده اما تا كنون رساله. آليستى هگل بپردازدی ايدهدين و فلسفه

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Briefe – Marx an Arnuld Ruge, in: MEW, Bd. ٢٧, S. ٤١٤ff., 
Berlin (ost), S. ٤١٧ 
٢ Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. 
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با در نظر . شدی تحقيقات فويرباخ مواجه مىبود و ماركس بدون ترديد با انتقاد مصادره
های چپ پيداست كه يک مغز متفكر مانند شهرت فلسفى ماركس نزد هگلىداشتن 

وی در اين دوران . های جانبى برای خود به بار بياوردديد كه كشمكشوی نيازی نمى
های چپ و از جمله دوست نزديک خود، برونو بائر در هيئت همراه با برخى از هگلى

گان راديكال جريان ليبرال محسوب اشتغال داشت كه ار" ی راينروزنامه"ی تحريريه
سردبير اين روزنامه همان روتنبرگ معروف از كلوپ دكترها بود كه پس از . شدمى

های چپ بسياری از هگلى. اخراج از دانشگاه برلين اين مسئوليت را به عهده داشت
كردند و كشمكش با دستگاه سانسور دولتى مقاالت خود را در اين روزنامه منتشر مى

ماركس در . كردهای درونى هيئت تحريريه را در مورد سياست كلى آن متأثر مىبحث
دفاع " های عرفى و خردمندكانون انسان"و تشكيل " انقالب سياسى"اين دوران از يک 

از اين منظر، . كردمى" نوع ماهوی بشر"را مشروط به خودآگاهى انسان از و استقرار آن
آليستى هگل بودند، زيرا با استناد به ی ايدهفههای چپ هنوز در اسارت فلسهگلى

و از طريق نقد دين درخواست فراروی از فلسفه و رفرم آگاهى را " خرد"مفهوم جنجالى 
جا كه از آن. داشتند كه به گمان خود دولت را به سوی خردمندی و سكوالريسم برانند

كه يكى از سركردگان جا هگل تناقض دين با فلسفه را ظاهرًا بر طرف كرده و از آن
های چپ، يعنى اشترآوس هنوز تحت تأثير سيستم هگلى قرار داشت و به مشهور هگلى
هنوز يک "پرداخت، در نتيجه ماركس وی را مى" ی دينتفسير خردمندانه"اصطالح به 

ی ماترياليستى به شرح زير شمرد و نقش فويرباخ را در تكامل فلسفهمى" آخوند
  :كردستايش مى

ی خجالت بكشيد، شما مسيحيان، شما مسيحيان باوقار و فرومايه، عالم و غيرعالم، وا»
 بايد به شما ماهيت مسيحيت را در پيكر حقيقى و ضد مسيحى بكشيد كه يک خجالت

خود را : كنمو به شما روحانيان و فيلسوفان جنجالى پيشنهاد مى! دادعريانش نشان مى
خواهيد كه به جالى كنونى رها سازيد، اگر شما مىی جنداوری فلسفهاز مفاهيم و پيش

و برای شما راه .  برسيدحقيقتطور ديگری به چيزها، آن طوری كه هستند، يعنى به 

 ١٠٢

 یتطهيركنندهفويرباخ . از طريق فويرباخ نيست مگر آزادی و حقيقتديگری به سوی 
       ١«.عصر است

جا با وجود انتقادهای بيشمار كس اينكند، ماری نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
های چپ برای آن موضع ی هگلىی ماترياليستى فويرباخ، اما در برابر فلسفهبه فلسفه

های چپ يک توافق نظری ميان های هگلىآيد كه از درون بحثبه نظر مى. گيردمى
- انسانیفلسفه"ماركس و " خودآگاهى ماترياليستى"برونو بائر، " ی خودآگاهىفلسفه"

زدايى از فويرباخ پديد آمده بود كه افكار فلسفى را به سوی ماترياليسم و دين" شناسى
تحت " های هالهسالنامه"ی جا كه نشريهاز آن. دادجامعه و سياست دولت سمت مى

كرد، در نتيجه برونو سانسور دولتى قرار داشت و نياز فلسفى اين دوران را برآورده نمى
را گرفتند و فويرباخ را جهت انتشار " ئيسمآرشيو آته"صميم به تأسيس بائر و ماركس ت

در اين دوران افكار فلسفى بسيار . ارگان آن تحت همين نام به همكاری دعوت كردند
به نام " ی راينروزنامه"ی يكى از همكاران را در نامهملتهب بود كه ما مضمون آن

  : يابيم ميالدی به شرح زير مى١٨٤١كتبر  ا١٨جورج يونگ به آرنولد رويگه از تاريخ 

ی دينى ـ فلسفى همكاری فويرباخ در جهت يک نشريه. دكتر ماركس، دكتر بائر و ل»
آورند و وی ها احيانًا خود را به دور خدای پير گرد مىكنند، پس تمامى فرشتهمى

رش خود دهد، زيرا اين سه تن بدون ترديد وی را از عنسبت به خود سخاوت نشان مى
رانند و از باال به گردن وی يک ليست از اتهامات را جهت برگزاری روند بيرون مى

ترين كنند، ماركس مسيحيت را در بهترين وجه آن يكى از غيرعرفىقضايى آويزان مى
كه يک انقالبى كامًال مأيوس است، با اين وجود يكى از نامد، وی در ضمن ايناديان مى

    ٢«.شناسمر است كه من مىتيزترين مغزهای متفك

گاه منتشر نشد، اما بحث پيرامون آن از هيچ" ئيسمآرشيو آته"ی با وجودی كه نشريه
. دهدی ايدئولوژی دولت دينى پروس گزارش مىعزم راسخ جريان ليبرال جهت تخطئه

-های چپ با تعميق نقد فلسفى خود به بحران دين دولتى دامن مىدر حالى كه هگلى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٧): Luter als Schiedsrichter zwischen Strauß und Feuerbach, in: MEW, 
Bd. ١, S. ٢٦f., Berlin (ost), S. ٢٧ 
٢ Hundt, z. n. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٣٣٠ 
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به بيان . شداما بنا بر ايدئولوژی دولتى شاه جانشين عيسى مسيح محسوب مىزدند، 
ديگر، نه دين وحيانى قادر بود كه افكار عمومى را از مشروعيت دولت قانع سازد و نه 

را داشتند كه به يک توافق شناس توان آنگرايان دينگرايان افراطى و منطقطبيعت
كننده را جهت حل و فصل بحران ايدئولوژيک ی پايدار و متعهدبرسند و يک نظريه

از جمله بايد از كشفيات علمى در اين دوران ياد . دولت پروتستان پروس ارائه دهند
كرد كه در جوار انتقادهای فلسفى، ايدئولوژی حكومت اشرافى و فئودالى پروس را بى 

ياه و شوان در اشاليدن در گ: برای نمونه افرادی مانند. كردنداعتبارتر از گذشته مى
-باتيست و كورير طرح: ها افرادی مانندحيوان موفق به كشف سلول شده و قبل از آن

شناسى را ارائه كرده بودند كه البته بعدًا از های خود از تكامل بيولوژيک و زيست
های دينى مانند خلقت جهان از جا دگمدر حالى كه اين. طريق داروين به اثبات رسيدند

قدوس در شش روز با بحران مواجه بودند، جو سياسى تحت تأثير انقالب الطريق روح
. های چپ قرار داشتآليستى هگل و انتقادهای فلسفى هگلىی ايدهفرانسه و فلسفه

های كشور های چپ از دانشگاهی هگلىبنابراين دولت پروس فقط به سانسور و تصفيه
مقابله با سيستم هگلى و تدارک كار را جهت بسنده نكرد، بلكه فيلسوفان محافظه

از جمله بايد از اشتاهل و شلينگ ياد كرد كه . های ارتجاعى به برلين فرا خواندفلسفه
 در ١. ميالدی به عنوان پروفسور رسمى در دانشگاه برلين استخدام شدند١٨٣٤در سال 

 يک نقش بسيار عمده داشت كه فعاليت" ی طبيعتفلسفه"اين ارتباط بحث پيرامون 
  .كردتئوريک ماركس و انگلس را متأثر مى

كار بود كه با در نظر داشتن بحران ايدئولوژيک شلينگ يک فيلسوف بسيار محافظه
با مضمون پانتئيسم " ی طبيعتفلسفه"دولت دينى پروس اقدام به تدوين كتابى با نام 

ولت پروس نقش وی نه تنها از نظر فلسفى، بلكه به دليل شرايط دشوار سياسى د. كرد
از منظر پانتئيسم انجيل . نيز حائز اهميت بود، زيرا وی بر كرسى تدريس هگل نشست

انگاری كه كتاب مقدس مسيحيان در سطح آگاهى . گيردی سمبليک به خود مىجنبه
های آن دوران نازل شده است، در حالى كه ظاهرًا يک روح متعال به صورت انسان

دايش سلول تا تكامل آن به انسان را هدايت كرده هدفمند روند تكوين طبيعت از پي
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-كه شكل ماورای طبيعى به خود مى" فراخرد"به اين ترتيب، شلينگ به مفهوم . است

جا ديگر تنوع طبيعت محصول حادثه و تأثيرات متفاوت اين. يابدگيرد، دست مى
ی استعاليى ی يک ارادهها برای بقا نيست، بلكه نتيجهژنتيكى و تطبيق بيولوژيک آن

شود كه انگاری به يک حركت دترمينيستى كه فرجام آن از پيش معين محسوب مى
را تنها به الهام نسبت " فراخرد"بنابراين شلينگ شناخت . دهدشده است، سمت مى

از اين منظر، . را دارندشود كه فقط برگزيدگان توان درک آندهد و مدعى مىمى
-خواند و وظيفهمى" شعر فلسفه"و " تمرين فلسفى"ها شلينگ تفكر ديالكتيكى هگل را تن

كند شمول، روح متعال و فراطبيعى خالصه مىی فلسفه را در شناخت اين قدرت جهان
  ١.كندرا مديريت مىآورد و هدايت هدفمند آنكه انگاری جهان واقعى را پديد مى

ز نقش طبيعت شلينگ منتشر شد، هگل ني" ی طبيعتفلسفه"در همان دوران كه كتاب 
آليستى ی ايدهها جنبهالبته هر دوی آن. را در سيستم فلسفى خود روشن كرده بود

نزد هگل نه مانند شلينگ " ی طبيعتفلسفه"ی داشتند، منتها با اين تفاوت كه سوژه
به اين صورت كه در . ی شناسا استيک روح متعال، بلكه روح خود انسان، يعنى سوژه

-جا موضوع شناختاين.  معنى دانا و ابژه به معنى دانستنى استسيستم هگلى سوژه به

اما طبيعت يک موجوديت مستقل از سوژه ندارد، زيرا از طريق . شناسى طبيعت است
جا ابژه و موضوع شناخت سوژه به بيان ديگر، طبيعت اين. آيدشناخت سوژه پديد مى

به اين . آيدالكيت سوژه در مىاست كه البته با استفاده از دانش و در روند تفكر به م
آليستى در معنى كه روح در درجات متفاوت از شناخت، ابژه را به شكل مفهوم ايده

آورد و تا زمانى كه ابژه تبديل به دانش سوژه و هنوز شناخته نشده است، انگاری كه مى
رود و  مىبه اين ترتيب، هگل از تمايز استعاليى سوژه با ابژه فرا. وجود واقعى هم ندارد

آورد ذاتى را پديد مىيک سيستم درون)  دميروژ" (ی مطلقايده"با استناد به مفهوم 
- كه جهان واقعى را محصول شناخت، يعنى محصول كار فكری و فعاليت آگاه سوژه مى

زند كه وی با تدوين  بنابراين پيداست كه چرا هگل به شلينگ اتهام مى٢.شمارد
                                                 
١ Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (١٩٢٧f.): Sämtliche Werke, K. F. A. Schelling 
(Hrsg.), I. Abteilung, Bd. III, Stuttgart/Augsburg, S. ٨٩f., und  
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung der Vernunft, Berlin, S. ١١٤ff. 
٢ Vgl. Fraccia, Josef G. (١٩٨٧): Die Marxsche Aufhebung der Philosophie und der 
philosophische Marxismus – Zur Rekonstruktion der Marxschen 
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 سياه گذشته بازگشته و منجر به احيا دين قديمى شده به دوران" ی طبيعتفلسفه"
-ذاتى و خودبنياد مواجه هستيم، يعنى اينی درونالبته ما نزد هگل با يک فلسفه. است

تنها با استناد به خرد " وجود"نيست و " فراخرد"و يا " روح متعال"جا خبری از يک 
ی ايده"جا كه ما از آنا. آيدی شناسا پديد مىشود و فقط از منظر سوژهدرک مى

" ی طبيعتفلسفه"آورد، در نتيجه ما نه تنها در واقعيت خردمند را پديد مى" مطلق
جا ديگر تعيين به بيان ديگر، اين. شلينگ، بلكه نزد هگل نيز با ارواح مواجه هستيم

هگل محسوب " ی مطلقايده"شلينگ و يا " فراخرد"كننده نيست كه خالق جهان واقعى 
در هر دو حالت شناخت فلسفى مبتنى بر اولويت سوژه بر ابژه است و بنابراين هر . سود

  .گيرنددو اشكال استعاليى و اسرارآميز به خود مى

های چپ ی فلسفى با هگلىدر همان زمان كه ماركس در كلوپ دكترها مشغول مجادله
 خود را پيرامون خودآگاهى و بررسى ديالكتيک تئوری با پراكسيس بود و دكترای

نوشت، انگلس دوران خدمت سربازی خود ی ماترياليسم اپيكور و دموكريت مىدرباره
برای وی ممكن نبود كه به تحصيالت عالى بپردازد، زيرا پدر . گذراندرا در برلين مى

با اين وجود برای انگلس اين امكان پديد آمد . گرفترا به عهده نمىی آنوی هزينه
ز خدمت سربازی به درسگفتارهای شلينگ در دانشگاه برلين كه در دوران فراغت ا

ی مضمون مقاله. ی تحرير در آورد وی در اين ارتباط دو مقاله را به رشته١.گوش دهد
- جا روح شلينگ را مرده مىانگلس اين. اول وی دفاع از هگل در برابر شلينگ است

ی هگل پس از مرگ دهخواند، با وجودی كه خود وی زنده است، در حالى كه روح زن
و " ی مثبتفلسفه"جا ميان وی اين. كندوی در تفكر شاگردانش تجديد حيات مى

شلينگ را تأييدكننده، يعنى " ی طبيعتفلسفه"گذارد و تفاوت مى" ی منفىفلسفه"
ها در روند خواند كه البته سيستم ديالكتيكى هگل كه بر اساس نفى مقولهمثبت مى

گيرد هيم خردگرا بنا شده است، در برابر آن شكل منفى به خود مىشناخت و تكامل مفا

                                                                                                             
Wissenschaftsauffassung und Theorie-Praxis Beziehung aufgrund einer Kritik der Marx-
Rezeption von Georg Lukacs, Karl Korosch, Theodor Adorno und Max Horkheimer, 
New York/Bern/Frankfurt am Main/ Paris, S. ٣٥ 
١ Vgl. Fleischer , Helmut (١٩٧٩): Marx und Engels – Die philosophischen Grundlagen 
ihres Denkens, Freiburg/München, S. ١٨, und 
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ١٠٩   
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نام " شلينگ و وحى"ی دوم انگلس  مقاله١.شوندكه البته نتايج آن مثبت ارزيابى مى
وی اين مقاله را . ی اول وی استتر و پرمحتواتر از مقالهدارد كه به مراتب گسترده

جا نيز انگلس به وضوح اين. خ نوشتفويربا" ماهيت مسيحيت"ی كتاب پس از مطالعه
ی ديالكتيكى هگل كه به گمان وی پس از مرگش به درستى شكوفا شده برای فلسفه

شلينگ را مانند يک " ی طبيعتفلسفه"زمان گيرد، در حالى كه وی هماست، موضع مى
 به اين صورت كه هگل ٢.خواند كه به سيستم هگلى اثابت كرده استرعد مى

خواند كه را تنها يک امكان مىشمرد، ليكن شلينگ آن برابر واقعيت مىخردگرايى را
در هر دو . را در تشكيل واقعيت توجيه كند" فراخرد"نقش برگزيدگان جهت شناخت 

تفكر "را از طريق در حالى كه هگل آن. حالت بنيان دترمينيسم گذاشته شده است
به صورت يک حركت خردمند و را پديد آورد، پانتئيسم شلينگ مضمون آن" تاريخى
های چپ با وجودی كه انگلس بنا بر طرح كلى هگلى. كشيدگرا با خود يدک مىفرجام

را به جابجايى كند، اما نه دليل آنآليستى هگل را نقد مىی ايدهآپريوريسم در فلسفه
جا پرسش  اين٣.دهد و نه ظاهرًا با دترمينيسم مشكلى داردسوژه با ابژه نسبت مى

را فهميد و چگونه انسان توان آنشود كه چگونه مىفلسفى مربوط به طبيعت ابژكتيو مى
ها به صورت سوژه از درون آن پديد آمده است؟ انگلس برای پاسخ به اين پرسش

ها به آميزد و از التقاط آنهای متناقض هگل، شلينگ و فويرباخ را در هم مىفلسفه
  :رسدتى مىشرح زير به دترمينيسم ماترياليس

" آزاد"كنيم ـ بسيار گونه كه ما مشاهده مىی مثبت ـ هماناقدام تفكر در فلسفه»
های صرف كه خود را از طريق ثمره، كند كه فقط فرضيهجا انكار نمىشلينگ اين. است

يكى از . دهداند، ارائه مىيعنى از طريق مطابقت با وحى به صورت صحيح اثابت كرده
را " وجود غيرقابل و ماقبل تفكر"آزاد و هدفمند اين است كه آن نتايج اين تفكر 

اكنون چيزی است كه بعدًا از آن بايد متكامل نامد كه انگاری آن هممستقيمًا چنان مى

                                                 
١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣ ,١٨٤١): Anti-Schelling, Schelling über Hegel, in: MEW, 
EB II, S. ١٦٣ff., Berlin (ost), S. ١٦٩ ,١٦٦ ,١٦٣   
٢ Engels, Friedrich (١٩٧٣ ,١٨٤٢): Anti-Schelling, Schelling und die Offenbarung – Kritik 
des neuesten Reaktionsversuchs gegen die freie Philosophie, in: MEW, EB II, S. ١٧١ff., 
Berlin (ost), S. ١٧٣ f.    
٣ Vgl. ebd., S. ١٨٢ 
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تواند ببيند، بخواهد، خلق وجود غيرقابل و ماقبل تفكر هنوز اصوًال نمى. شود، چون خدا
 از يک تجريد لخت از ماده كه مستقيمًا از آن چيز ديگری به غير. كند و بازگرداند

از طريق هيچ تكاملى . ها دورترين فاصله را دارد، نيستتمامى شخصيات و خودآگاهى
كه آن به ی خشک خودآگاهى را وارد كرد، مگر اينممكن نيست كه در اين مقوله

" ناهىوجود نامت"صورت ماده درک شود و از طريق طبيعت به روح تكامل بيابد، مانند 
. گرايى كه از آن تنها از طريق تعيين نافى از غيرقابليت و ماقبليت متمايز استدر نفى

تواند به ماترياليسم و در نهايت به پانتئيسم بيانجامد، اين غيرقابليت و ماقبليت تنها مى
  ١«.اما نه هرگز به تک خدايى

ی فلسفه"سم كه مضمون جا دترمينيكند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
. شودهگل است، به صورت ماترياليستى تفسير مى" تفكر تاريخى"شلينگ و " طبيعت

ی ماترياليستى فويرباخ را نه ناقض دترمينيسم شلينگ و هگل، بنابراين انگلس فلسفه
شمارد، زيرا به گمان وی به شكل واقعى حركت طبيعت، معنى ها مىبلكه مكمل آن

ی نقاد در روند اين نوشته خواهد ديد كه انگلس چگونه به لبته خوانندها. دهدمادی مى
ماند و همين نظريه را در آثار متأخر حركت ماده جهت ايجاد جهان ابژكتيو پايبند مى

جا طرح اين البته اين. كندنمايندگى مى" ديالكتيک طبيعت"خود و از جمله در كتاب 
ی تحصيل خود در برلين در نظر وايل ادامهنكته نيز ضروری است كه ماركس هم در ا

 اما وی بسيار سريع به ٢.شلينگ را ديالكتيكى تفسير كند" ی طبيعتفلسفه"داشت كه 
ذاتى و با استناد به ی دروناين مسئله پى برد كه با تكامل انسان به صورت يک سوژه

قلمرو "يابد و ی دترمينيسم نيز پايان مىماهيت ماترياليستى خودآگاهى انسان مسئله
به اين " اطمينان خاطر"با " آرامش روان"وی از تناقض . گردددگرگون مى" ضرورت

ها و جا كه يونانيان باستانى روابط اجتماعى خود را به حركت اتم از آن٣.مسئله پى برد
جا كه اپيكور ابديت را ناقض دادند و از آنچنين به نظم آسمانى نسبت مىهم

ی دكترايش تمايز شمرد، در نتيجه ماركس در رسالهل خرافات مىخودآگاهى و محصو

                                                 
١ Ebd., S. ٢٠٢ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Brief … ebd., S. ٩ 
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٣٠٠ 
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ی خودآگاهى اپيكور را برجسته و به شرح زير حركت دترمينيسم ارسطويى با فلسفه
  :   كنددترمينيستى تفكر و جامعه را به صورت اشكال دينى و متافيزيک اصوًال رد مى

انى اجسام آسمانى را ابدی و جاودانى  در توافق نظر با ديگر فيلسوفان يونارسطو(...)  »
كردند؛ در حالى كه وی به خود ها با همان روش هميشگى رفتار مىشمرد، زيرا آنمى
: دادها يک عنصر فوقانى و خودی كه تحت قدرت جاذبه قرار نداشت، نسبت مىآن

 (...) .كنندها مستقيمًا بر عكس رفتار مىشود كه آن در تقابل مستقيم مدعى مىاپيكور
ی مخالفانش را كه خود را به يک روش تشريح آری وی با خشم و هيجان تند نظريه

ها طرح ابدی و از آن] برای نمونه[شمرد؛ كردند، مردود مىپايبند و مابقى را طرد مى
ها در تشريحات بيهوده و گيرند، آنها به فرضيه مىاين رو الهى خود را در شهاب

كنند و ها از حدود فيزيكى عبور مىشوند، آنبينان گرفتار مىی طالعبردگى هنرمندانه
جا كه از آن: رسدبنابراين اپيكور به نتيجه مى. (...) اندازندخود را به آغوش اسطوره مى

ی كنند، اين يک نتيجهابديت اجسام آسمانى آرامش روان خودآگاهى را مختل مى
    ١«.ها ابدی نيستندضروری و قاطع است كه آن

كند، ماركس در همان دوران تحصيل خود با ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
استناد به خودآگاهى ماترياليستى اپيكور از دترمينيسم عبور كرد، در حالى كه انگلس 

-آليستى شلينگ و هگل مىهای ايدهماترياليسم فويرباخ را اثبات دترمينيسم در فلسفه

ذاتى است، تنها تحت تأثير ی درون حركتى كه فاقد يک سوژهبه بيان ديگر، آن. شمرد
آيد و در نتيجه ها كه فاقد آگاهى هستند، به وجود مىمتقابل و كنش و واكنش ابژه

در حالى . آيندمحصوالت آن نيز در اشكال متنوع و اغلب به صورت حادثه پديد مى
ی پيچيده نائل مسئلهكه ماركس در همان اوايل فعاليت تئوريک خود به كشف اين 

جا كه اين حركت مادی به دهد و از آنشد، انگلس آگاهى را ظاهرًا به ماده نسبت مى
رسد و مدعى تكامل انسان فرجام يافته است، در نتيجه وی از نتيجه به تحليل مى

انگاری كه تكامل انسان از درون طبيعت . شودهدفمندی و منطق دترمينيستى آن مى
ريزی شده و ظاهرًا با آگاهى ماده از حركت خويش به صورت  برنامهمقدر و از قبل

                                                 
١ Ebd., S. ٣٠١ 
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متافيزيكى و پانتئيسم مادی " ماترياليسم"جا با تكامل ما اين. هدفمند پديد آمده است
  .سازندمواجه هستيم كه بنيان نظری انگلس را در تمامى طول زندگيش مى

 از منچستر برای آشنايى با انگلس. ماركس برای اولين بار با انگلس در بن آشنا شد
ماركس پس از . جا سفر كرده بودبه آن" ی راينروزنامه"ی اعضای هيئت تحريريه

در حالى كه دستگاه . استعفای روتنبرگ مسئوليت سردبيری روزنامه را به عهده داشت
های تئوريک در هيئت شد، كشمكشسانسور مانع انتشار مقاالت انتقادی وی مى

از . كردگرفت و سياست كلى روزنامه را تبديل مناقشات تئوريک مىىتحريريه شدت م
های نظری با ماركس به برلين جمله بايد از برونو بائر ياد كرد كه پس از وقوع تفاوت

را تأسيس " ی ادبيات همگانىروزنامه"بازگشت و سپس همراه با برادر خود، ادگار بائر 
ی فلسفه"ه نظريات خود پيرامون به اين ترتيب، برای وی ممكن شد ك. كرد

ی را گسترش دهد و از طريق روشنگری و با اختالل در آگاهى دينى برنامه" خودآگاهى
تحت شرايط . ی خردمند بورژوايى را دنبال كندمدرن و جامعه تشكيل يک دولت 

به خصوص به اين دليل كه . موجود آشنايى ماركس با انگلس بسيار سرد برگزار شد
كانون "و " انقالب سياسى" اين دوران هنوز كمونيست نبود و در مقاالتش از ماركس در

كرد كه البته قوانين آن نه با رجوع به الهيات، بلكه دفاع مى" ها عرفى و خردگراانسان
شوند و در يک نظام سلطنتى مشروطه و متكامل مى" آزادی خردگرا"تنها با رجوع به 

 البته ماركس از طريق مقاالت ١.ل تحقق بودندچنين در يک سيستم جمهوری قابهم
جا های چپ به نام موزوس هس كه به پاريس نقل مكان كرده و آنيكى از هگلى

ی آثار پرودن در نقد مالكيت خصوصى كم و بيش كمونيست شده بود و پس از مطالعه
. دادمىی كمونيسم آشنا شده بود، اما خود را هنوز به اين جنبش سياسى نسبت نبا ايده

سر باز زد، " ی راينروزنامه"ی انتشار از آن پس كه دستگاه سانسور از تمديد پروانه
را " های آلمانى ـ فرانسویسالنامه"ی انتشار ماركس با همكاری آرنولد رويگه برنامه

ها فقط در پاريس بدون سانسور دولتى امكان جا كه فعاليت تئوريک آنريخت و از آن
ماركس نخست به . جا نقل مكان كنند هر دو تصميم گرفتند كه به آنداشت، در نتيجه

جا نيز با همان خشونت دولتى مواجه شد كه در كشور پروس هلند سفر كرد و در آن

                                                 
١ Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik … ebd., S.  ١٢٨ f., ١٢٥ 
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وی بعدًا . شناختچنين از سياست ضد انقالبى دولت فرانسه مىتجربه كرده بود و هم
ی كرد و در دوران شش ماههفال به كريتسناخ سفر جهت ازدواج با جنى فون وست

  . جا به فعاليت تئوريكش ادامه داداقامت خود در آن

موضوع اصلى تحقيقات ماركس خودآگاهى ماترياليستى و نقد موانع تكوين خودآگاهى 
های فلسفى و سياسى به اين معنى كه وی بر عليه تمامى جريان. ی انقالبى استسوژه

ا سلب آزادی، اراده كرده و به دترمينيسم، يعنى كه در پيروی از اشكال دينى انسان ر
بنابراين ماركس با . كنند، قيام تئوريک كردبه يک سرنوشت محتوم معطوف مى

شمرد، اما شرط هرگونه نقدی وجودی كه نقد دين در آلمان را به طور عمده منتفى مى
 شنل  نخست بررسى ماهيت دولت بورژوايى بود كه١.خواندرا همواره نقد دين مى

ليبراليسم را از تن در آورده و با وجود ادعای خردمندی، خشونت عريان را در برابر 
" ی حق هگلنقد فلسفه"در اين ارتباط بايد از . منتقدان و جريان ليبرال پديد آورده بود

ی گسترده در مورد تاريخ و قوانين اساسى ياد كرد كه ماركس پس از يک مطالعه
 در حالى كه ماركس ٢.به آن پرداخت" های كريتسناخجزوه "های مدرن و تدويندولت

پردازد، اما نقد وی از ی حق هگل مىجا از منظر جابجايى سوژه با ابژه به نقد فلسفهاين
موضوع اصلى . گرددتر مىتر و راديكالرود و همواره سياسىفويرباخ به مراتب فراتر مى

- مستدل مى" نوع ماهوی بشر"موضع ماركس نقد يک آگاهى كذب است كه البته از 

ی برای نمونه ماركس در اين نوشته روش نقد دين را به نقد پراكسيس طبقه. گردد
جا دين را وی اين. دهدی رژيم سياسى بسط مىحاكم، يعنى نقد دولت، فرهنگ و اراده

 در .خواندها نيز مىی خودفريبى انسانی حاكم، بلكه نشانهنه تنها محصول فريب طبقه
ی سياست در نظر حالى كه هگل دولت را به صورت سوژه و ملت را به صورت ابژه

شمارد و مشخصًا آليستى وی را اسرارآميز و جنجالى مىی ايدهگيرد، ماركس فلسفهمى
به اين صورت كه نزد هگل، انگاری . خواندی توجيهى را درست مىعكس اين معادله

آورد، در ی خود، ملت را به وجود مىيت آگاهانهكه اين دولت است كه از طريق فعال
حالى كه از منظر ماركس، اين ملت است كه از طريق تصويب قانون اساسى دولت را 
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ی به خصوص از خودآگاهى به انجام آورد، منتها ملت اين كار را با يک درجهپديد مى
 در همين ما روش نقد دين ماركس را در مورد نقد مالكيت خصوصى نيز. رساندمى

به اين صورت كه هگل مالكيت خصوصى را به صورت سوژه و انسان را . يابيمنوشته مى
، تسلط مالكيت "آگاهى وارونه"ی يک چنين نتيجه. گيردبه صورت ابژه در نظر مى

جا ی بورژوايى كه البته اينبه اين معنى كه جامعه. ها استی انسانخصوصى بر اراده
ی خود، يعنى مالكيت خصوصى را به صورت يک شود، ابژهی آگاه محسوب مىسوژه

پرستد كه رقابت، خودخواهى، انزوا و را مىدر آورده و چنان آن" روح مستقل"
   ١.سازدرا ممكن و موجه مى" نوع ماهوی بشر"ها از ازخودبيگانگى انسان

ا استناد يابد و ببه اين ترتيب، ماركس به يک مفهوم محتوايى از دولت مدرن دست مى
در اين ارتباط . سازدبه آن است كه كشمكش نظری خود با برونو بائر را مستدل مى

ياد كرد كه با اين منظور مدون " ی يهوددر مورد مسئله"ی وی با عنوان بايد از مقاله
- برونو بائر دليل تبعيض حقوقى يهوديان را هويت مسيحى دولت پروس مى. شده است

ی شهروندان متحقق داد كه در يک نظام سكوالر برابری همهشمرد و به خود وعده مى
گذارد جا با رجوع به تجربيات آمريكا بر اين نكته انگشت مىاما ماركس اين. گرددمى

به اين دليل كه در يک نظام . كندكه جدايى دين از دولت هيچ مشكلى را حل نمى
ی شود، اما مسئلهها رانده مىی خصوصى انسانسكوالر، البته دين به حوزه

ها در يک نظام سكوالر تنها بنابراين انسان. ماندچون گذشته پابرجا مىازخودبيگانگى هم
از اين منظر، . گردنديابند، اما از قيد و بندهای دينى رها نمىبه آزادی دينى دست مى

 گيرد كهتنها يک شكل ظاهری و ايدئولوژيک به خود مى" آزادی"ی پيداست كه مقوله
. سازدی بورژوايى را موجه مىقيد و بندهای واقعى جامعه" آگاهى وارونه"به صورت 

ی ماترياليستى بنابراين در حالى كه ماركس موضوع ازخودبيگانگى را در طرح فلسفه
. دهدی بورژوايى نيز بسط مىكند، اما روش نقد دين را به نقد جامعهفويرباخ مطرح مى

انگاری يک زيست دوگانه دارند و يک زندگى دينى و يک ها به اين صورت كه انسان
ی سياست به اصطالح آزاد ها در حوزهدر حالى كه انسان. گذرانندزندگى دنيوی را مى
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ی بورژوايى كنند، اما در واقعيت جامعهو ظاهرًا برابر هستند و با تخيل خود زندگى مى
 اين منظر، ماركس با رجوع به روش از. شوندی قوای بيگانه مىعمًال نابرابر و بازيچه

ها به آزادی مالكيت خصوصى و اشتغال كندكه انساننقد دين بر اين موضوع تأكيد مى
. كه از قيد و بند مالكيت و تجارت آزاد شده باشنداند، اما بدون اينتجاری دست يافته

" رنوع ماهوی بش"ی دين از ها تحت سلطهگونه كه انسانبه بيان ديگر، همان
ی ی مالكيت خصوصى و پول نيز نسبت به جامعهاند، تحت سلطهازخودبيگانه شده

های محصول اين ازخودبيگانگى، زندگى واقعى انسان. انسانى ازخودبيگانه هستند
. پرستندشمول مىخودخواه و منزوی است كه پول را به صورت يک خدای كلى و جهان

و سكوالر نيز با همان تناقض تفكر ظاهری بنابراين ما پس از تشكيل يک دولت مدرن 
از اين بابت، ماركس . آوردرا به وجود مىبا واقعيت سر و كار داريم كه دين هم آن

كند كه البته وی انكار نمى. دهدتميز مى" رهايى انسانى"و " رهايى سياسى"جا ميان اين
رهايى "ما در نهايت يابند، ادست مى" رهايى سياسى"ها در يک نظام سكوالر به انسان
پرستى كه گردد كه اين پولچنين رهايى يهوديان تنها زمانى متحقق مىو هم" انسان

  ١.مرام يهوديت است، به كلى لغو گردد

جا تنها نقد دين كند، موضوع نقد ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی ازخودبيگانگى و مسئلهنيست، بلكه براندازی تناقض تفكر با واقعيت، يعنى 

به اين ترتيب، . آوردرا به وجود مىی بورژوايى آنخودكردگى آن است كه جامعه
ی عزيمت خود را مانند فويرباخ نقطه" ی حق هگلپيشگفتار ـ نقد فلسفه"ماركس در 

آفريند و نه به اين صورت كه اين انسان است كه دين را مى. كندماترياليستى اتخاذ مى
ی يک كمبود در جهان واقعى بنابراين دين نتيجه. آفرينده دين انسان را مىكاين

ممانعت " نوع ماهوی بشر"ها نسبت به انسان" خودآگاهى"شود كه البته از محسوب مى
گذارد كه يک انسان دينى، يا هنوز از اين منظر، ماركس بر اين نكته انگشت مى. كندمى

جا نيز فراتر از اما ماركس اين. ره خود را باخته استكه دوباخود را نيافته و يا اين
ی بورژوايى بسط رود و روش نقد دين را مستقيمًا به نقد دولت و جامعهفويرباخ مى

در حالى كه فويرباخ در تداوم ماترياليسم بورژوايى از انسان منفرد عزيمت . دهدمى
                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Judenfrage, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٤٧ff., Berlin (ost), und 
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik … ebd., S. ١٤٩f. 



 ١١٣

ی دكترای خود تحت روابط كند، ليكن ماركس انسان را بنا بر طرح تئوريک رسالهمى
ی مجرد بنابراين نزد ماركس انسان يک مقوله. گيرددهد و مد نظر مىاجتماعى قرار مى

نزد وی انسان در زندگى واقعى خود، . كندنيست كه خارج از جهان واقعى زندگى مى
ها است كه با استناد به سطح به يعنى در پراكسيس اجتماعى و در جهان انسان

به بيان ديگر، اين . آوردخودآگاهى خويش دولت و جامعه را به وجود مىخصوصى از 
- دولت و جامعه هستند كه منجر به دوگانگى تفكر ظاهری با واقعيت ماترياليستى مى

محصول اين دوگانگى توليد آگاهى كذب است كه در اشكال دينى، فلسفى و . شوند
گونه دن اين دوگانگى نه آنپيداست كه شرط برطرف كر. آيندايدئولوژيک پديد مى

ی صرف های چپ و فويرباخ مد نظر داشتند، يعنى از طريق يک پروژهكه هگلى
روشنگری، تشكيل دولت مدرن و حكومت سكوالر، بلكه تنها از طريق دگرگونى 

جا منظور ماركس دگرگونى آن مناسبات واقعى اين. گرددپراكسيس اجتماعى ممكن مى
  . نياز به تخيل، تصور و دين دارنداجتماعى است كه اصوًال

. كندی متفاوت متمايز مىجا پراكسيس اجتماعى را در دو حوزهبنابراين ماركس اين
اول، آگاهى تئوريک، يعنى همان تأثيرات دين رايج است كه درک روزمره و افكار 

به بيان ديگر، برای ماركس دين تنها يک مجموعه از . آوردعمومى را به وجود مى
توان ورات و اعتقادات واهى و غير واقعى نيست كه از تأثيرات آن بر جامعه مىتص

گردد و از از آن وقتى كه دين به صورت محمول سوژه متكامل مى. صرف نظر كرد
شود، پيداست كه منطق ازخودبيگانه و واقعيت طريق كليسا بر افكار عمومى مسلط مى

راين، تعميم نكبت دين از يک سو، بيان نكبت بناب. آوردجامعه بورژوايى را هم پديد مى
گريزی از اين زندگى واقعى است و از سوی ديگر، محصول اعتراض انفعالى، يعنى جهان

. شويمی خودكردگى نزد ماركس مواجه مىجا دوباره با مقولهما اين. نكبت واقعى است
ی آن رد دوگانهكدليل توفيق دين در تشكيل افكار اخروی را نيز بايد در همين عمل

شود و به اين عبارت، كه دين تنها زمانى بر افكار عمومى مسلط مى. جستجو كرد
اندازی برای دگرگونى گونه چشمسازد كه هيچها را ممكن مىگريزی انسانجهان

كند؛ جا به درستى تأكيد مىگونه كه ماركس اينوجود ندارد و همان" اوضاع موجود"
از اين منظر، ماركس نه تنها دين را افيون ملت ". ح استدين روح جهان بدون رو"

  . كندخواند، بلكه بر عليه هر جهانى كه عطر معنوی آن دين است، اعالم جنگ مىمى
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جا منظور ماركس اين. شودی دوم از پراكسيس اجتماعى، مربوط به سياست مىحوزه
نگى تفكر با واقعيت، دولت و جامعه بورژوايى است كه جهت تداوم خود نياز به دوگا

جا با ما اين. دارند) دين، فلسفه و ايدئولوژی(يعنى نياز به تخيل و تصوارت استعاليى 
شويم كه شرط بقا و تداوم اوضاع يک كليت متناقض از هستى با آگاهى مواجه مى

، يعنى "اوضاع موجود"انداز جهت دگرگونى ی آن وابسته به فقدان چشمازخودبيگانه
جا دين، فلسفه و ايدئولوژی نقش واسطه را دارند، اين. است" بدون روحجهان "يک 

ی موجود را ی طبقاتى بقا و تداوم اوضاع ازخودبيگانهزيرا به صورت ظواهر جامعه
ی ها موجوديت جامعهبه اين صورت كه آن. كنندرا وساطت مىتوجيه و تداوم آن

. خوانندعت انسان و نماد خردمندی مىداری را متناسب با طبيبورژوايى و نظام سرمايه
كند و نه در پيداست كه ماركس دگرگونى جهان واقعى را نه مربوط به عنايت الهى مى

انداز دگرگونى تنها از طريق نقد به نظر وی چشم. ماندانتظار معجزه و يا رخداد مى
در اين . آيدمىی موجود پديد رحمانه از اوضاع ازخودبيگانهكننده و بىذاتى، نفىدرون

راند و نقد دوران باطل نيز سخن مى" جالد"ارتباط ماركس از روش نقد خود به عنوان 
به بيان ديگر، . برد، يعنى به انسان مىبرای وی زمانى راديكال است كه دست به ريشه

شود، بلكه آن پراكسيس نقد نزد ماركس نه تنها به صورت مجرد و دگماتيک فعال نمى
بنابراين . كشدها را به انزوا، بندگى و ذلت كشانده است، به بند مىسانمشخص كه ان

كند كه اين كافى نيست كه تفكر به جا به درستى بر اين نكته تأكيد مىماركس اين
جا با ما اين. سوی واقعيت بشتابد، بلكه واقعيت نيز بايد به سوی تفكر سمت بگيرد

ی شناسا از نقد به اين صورت كه سوژه. مشويديالكتيک تئوری و پراكسيس مواجه مى
اوضاع "انداز دگرگونى جهت تشكيل ، چشم"اوضاع موجود"ی كنندهذاتى و نفىدرون

گرا است كه يک كند و تحت تأثير اين تئوری انتقادی و عملرا متكامل مى" مطلوب
تضاد مادی ی ماز اين بابت، ماركس از زمينه. آيدپراكسيس آگاه و انقالبى به وجود مى

به بيان ديگر، تحت تأثير اين تئوری انتقادی و . راندسخن مى" عنصر منفعل"به صورت 
شوند و به صورت گرا است كه كارگران از هويت طبقاتى خود آگاه و متشكل مىعمل
آيند و در ی خودآگاه، يعنى پرولتاريا از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مىسوژه

به اين ترتيب، سالح نقد . آورندى يک نظم نوين را به وجود مىپراكسيس نبرد طبقات
شود و به صورت خشونت مادی در تبديل به ابزار جهت همبستگى طبقاتى كارگران مى
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داری را سرنگون ی بورژوايى ايستادگى كرده و نظام سرمايهبرابر خشونت مادی جامعه
وضاع ازخودبيگانه، يک پراكسيس پيداست كه با فراروی از نظم موجود و لغو ا. كندمى

داری تمامى آثار انسانى را از كارگران جا كه نظام سرمايهاز آن. آيدديگر پديد مى
ی ها يک طبيعت غير را تحميل كرده است، در نتيجه ماركس سوژهزدوده و به آن

  ١.شماردخودآگاه و انقالبى اين دگرگونى را نيز پرولتاريا مى

كند، ماركس در همان دوران اقامتش در ی نقاد مالحظه مىهگونه كه خوانندهمان
" ماترياليسم"پى برد، در حالى كه انگلس اسير " ی انقالبىسوژه"كريتسناخ به مضمون 

متافيزيكى بود و در اوهام دترمينيسم سيستم فلسفى هگل و پانتئيسم شلينگ به دنبال 
ی به بيان ديگر، مقوله. گشتراهى به سوی يک سرنوشت محتوم و مثبت برای بشر مى

هگل و نه با استناد به يک " تفكر تاريخى"نزد ماركس نه در تداوم " ی انقالبىسوژه"
گرا حركت ماترياليستى كه ظاهرًا فاقد آگاهى است، اما به صورت دترمينيستى و مثبت

موضوع تئوری انتقادی و . گرددشود، متكامل مىبه سوی يک فرجام نهايى سپری مى
نقالبى ماركس خودآگاهى ماترياليستى پرولتاريا از هستى خويش است كه البته با ا

جا كه اين از آن. آيدگرا با پراكسيس آگاه پديد مىاستناد به ديالكتيک يک تئوری عمل
كنند و با استناد به آگاهى خود تاريخ ها هستند كه از شرايط موجود عزيمت مىانسان

جه برای ماركس نيز بالفاصله اين پرسش طرح شد كه آورند، در نتيرا پديد مى
پرولتاريا تحت چه شرايط تاريخى و در كدام مناسبات اجتماعى به ذلت ازخودبيگانگى 
كشيده شده است؟ پيداست كه پاسخ به يک چنين پرسشى بررسى تاريخى و اقتصادی 

ريس به آن ساخت كه البته ماركس پس از نقل مكان از كريتسناخ به پارا ضروری مى
. جا با انگلس مالقات كرد و با وی به نقاط نظری مشتركى رسيدوی در همين. پرداخت

آليستى آلمانى و از جمله نقد ی ايدهها در نقد فلسفهاز جمله بايد از توافق نظر آن
ها با عنوان های چپ ياد كرد كه تبديل به مضمون كتاب مشترک آنی هگلىفلسفه

ی بسيار محترمانه برای فويرباخ زمان يک نامهماركس هم. دش" ی مقدسخانواده"
البته . همكاری كند" های آلمانى ـ فرانسویسالنامه"نوشت و از وی دعوت كرد كه با 

را تنها " ی آتىفلسفه"فويرباخ به اين نامه پاسخ نداد، زيرا به احتمال زياد تكامل يک 
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ست كه با جمهوری خواهان خواداد و شايد هم نمىبه شخص خود اختصاص مى
    ١.همكاری كند، زيرا وی هوادار نظام سلطنتى بود

هايى را آماده كرد كه بعدها تحت ماركس در دوران اقامت خود در پاريس يادداشت
ی مثبت اثر جا  سه جنبهوی در اين. منتشر شدند" های فلسفى ـ اقتصادیجزوه"عنوان 

آليستى چيز ی ايدهاخ اثبات كرده است كه فلسفهاول، فويرب. كندفويرباخ را ستايش مى
بنابراين سيستم هگلى نيز يک . ديگری به غير از بسط دين از طريق مفاهيم نوين نيست

نوع ماهوی "رود كه منجر به ازخودبيگانگى انسان از مفهوم دين اين جهانى به شمار مى
گذار ه عنوان بنياندوم، فعاليت فويرباخ ب. شود و در نتيجه محكوم استمى" بشر

شود، زيرا وی به نظر ماركس است كه ستايش مى" علم واقعى"و " ماترياليسم حقيقى"
. ها را تبديل به اصول تئوريک كرده استمناسبات واقعى، يعنى روابط انسان با انسان

مدعى " ی مطلقايده"سوم، فويرباخ اثبات كرده است كه نفى نفى هگلى كه به صورت 
شود، چيز ديگری به  مثبت، يعنى شناخت كليت و وحدت سوژه با ابژه مىیيک نتيجه

 به بيان ديگر، ماركس ٢.نيست" توليدات ناب ذهنى"و " تفكر صرف ديالكتيكى"غير از 
. شماردها شناخت فويرباخ را واقعى و سيستم هگلى را غير واقعى مىدر اين يادداشت

كند و  ديالكتيک را به كلى رد نمىبا تمامى اين وجود ماركس بر خالف فويرباخ
  : سازدرا به شرح زير برجسته مىشناسى فلسفى آنمضمون شناخت

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

يافتگى به صورت سلب موضوعيت، به صورت موضوعيت] عنىي[فهمد، يک روند مى

                                                 
ن تزهای خود را در ارتباط با ضرورت رفرم فلسفه مدو" ماهيت مسيحيت" فويرباخ دو سال پس از انتشار كتاب  ١

شناسى هگل، خواند كه از طريق دگرگونى پارادايم شناختی آتى مىی ماترياليستى خويش را فلسفهوی فلسفه. كرد
 رسانده شده فهمشناسى، قلبى است كه به انسان»: شناسى كرددانش الهيات را به اين شرح تبديل به دانش انسان

 را به ماهيتگويد؛ آن ی خود مىكند كه قلب به شيوهاست؛ آن در مغز تنها شكلى از فهم آن چيزی را بيان مى
شناسى انسان(...) دهد شناسد، قرار مىصورت ماهيت مطلق كه قلب به صورت يک قسمت ماهوی از خويش مى

  «.فهمدآن دينى كه خود را مى است، دين خودآگاه
Feuerbach, Ludwig (١٩٦٩): Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie, in: 
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بروز ازخودبيگانه و به صورت فراروی از اين بيگانگى؛ بنابراين هگل ماهيت كار و 
كند، زيرا انسان واقعى را به صورت يافته و واقعى را درک مىهای موضوعيتانسان
وی . لى ايستاده استهگل بر موضع اقتصاد مدرن م. (...) فهمدی كار خودش مىنتيجه

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

آن كاری كه هگل فقط . برای خود در حدود ازخودبيگانگى يا انسان بيگانه شده است
    ١«.شناسد، كار مجرد و ذهنى استناسد و به رسميت مىشمى

آليستى هگل ی ايدهكند، ماركس در فلسفهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يابد كه البته بر اساس دانش ی بورژوايى را مىتئوری مجرد و اسرارآميز منطق جامعه

-ر روش توليد مدرن سرمايهبه اين صورت كه با استقرا. اقتصاد ملى متكامل شده است

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

ين به ا. ی بورژوايى گوهر از سوژه گسيخته شده استمتفق بودند، اما در جامعه) شده
و كاال كه گوهر خودشان هستند، ) سرمايه(از ابزار توليد ) سوژه(صورت كارگران مزدی 

آليستى هگل و دانش ی ايدهمجزا شده و اشكال تئوريک خود را به صورت فلسفه
ی اجتماعى و جا سرمايه به صورت يک رابطهاين. انداقتصاد مدرن ملى به وجود آورده
پيداست كه از اين منظر، . شودق ايدئولوژی موجه مىقدرت مسلط در آمده كه از طري

- گيرد كه تا كنون مد نظر فلسفهتری را به خود مىابعاد متنوع" ازخودبيگانگى"ی مقوله

در حالى كه نقد فويرباخ از دين تنها موضوع . ی ماترياليستى فويرباخ نبوده است
را به جا آن ماركس اينرا مد نظر داشت،" نوع ماهوی بشر"ازخودبيگانگى انسان با 

  :دهدشرح زير به نقد روند توليد بسط مى

آيد، هر چه كه كارگر تصاحب موضوع به مراتب بيشتر از خودبيگانه به نظر مى»
تواند صاحب چيزی كه وی به آن اندازه كمتر مىموضوعات بيشتری را توليد كند، اين

در دين نيز . (...) رمايه در آيدس] يعنى[باشد، هر چه بيشتر به حاكميت توليد خويش، 
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هر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز كند، به همان نسبت كمتر از . چنين است
  ١«.بردخويشتن بهره مى

را " ازخودبيگانگى"ی جا مقولهكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
تا كنون ازخودبيگانگى مربوط دهد، در حالى كه به هستى و روابط متضاد مادی بسط مى

- چنين بر اين نكته انگشت مىماركس هم. شدمى" آگاهى وارونه"به نقد دين به عنوان 

كرده و گذارد كه انسان در گذشته و از طريق كار يک موضوع را به جامعه ارائه مى
ی در حالى كه در جامعه. يافته استتحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مى

از هم گسيخته ) كارگران مزدی(و سوژه ) ابزار توليد، كاال(جا كه گوهر از آنبورژوايى 
يابى انسان به معنى سلب موضوعيت و بروز ازخودبيگانى اند، در نتيجه موضوعيتشده

مانند دين مستقل شده و ) كاال، سرمايه(ها كارگران مزدی است، زيرا محصول كار آن
به . كندها فرمانروايى مىيک قدرت غير بر آنی آگاه و ظاهرًا به صورت يک سوژه

بيان ديگر، هر چه انسان بيشتر به روند توليد معطوف گردد، به همان اندازه نيز بيشتر 
جا چهار نوع ازخودبيگانگى را البته ماركس اين. شوداز ماهيت خويش ازخودبيگانه مى

به اين معنى كه كار مزدی . اول، ازخودبيگانگى انسان از كار است. دهداز هم تميز مى
. شودبه صورت يک ماهيت بيگانه و به صورت يک قدرت مستقل بر انسان تحميل مى

ای با به اين معنى كه كار رابطه. دوم، ازخودبيگانگى انسان از نتايج فعاليت خويش است
كند و در واقعيت يک شكل تحميلى دارد كه فقط به صورت ماهيت انسان بر قرار نمى

نتيجه اين دو شكل اولى ازخودبيگانگى نوع . شودبرای رفع نيازهای مادی انجام مىابزار 
. به اين معنى كه انسان از نوع ماهوی بشر ازخودبيگانه شده است. سوم آن است

ها است كه در واقعيت به صورت انسان مطرود و چهارم، ازخودبيگانگى انسان از انسان
گردد كه تشكيل و ، برای ماركس ممكن مىبه اين ترتيب. شودمنزوی مشاهده مى

   ٢.ی كار ازخودبيگانه افشا سازداستقرار مالكيت خصوصى را به صورت نتيجه

جا مانند نقش دين نه تنها با فريب، كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ری نيز به همين دابنابراين در روند توليد سرمايه. بلكه با خودفريبى نيز مواجه هستيم
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صورت است، زيرا مناسبات بيگانه و ازخودبيگانگى خودكرده مكمل و الزم و ملزوم 
جا فقط بورژوا نيست كه از حق مالكيت سود به بيان ديگر، مسئله اين. ديگر هستندهم
كند، بلكه كارگران مزدی نيز مشمول برد و با آگاهى نيروی كار بيگانه را استثمار مىمى

ها در فقدان خودآگاهى و به دليل ازخودبيگانگى شوند، زيرا كه آنط بيگانه مىاين رواب
جا با يک رويكرد ليكن ماركس اين. دهندخودكرده به بردگى سرمايه تن مى

رسد كه در همان كار ازخودبيگانه ماترياليستى به ديالكتيک هگل به اين نتيجه نيز مى
به . كار ازخودبيگانه نيز گذاشته شده استی خودآفرينى، استقالل سوژه و نفى نطفه

جا ديالكتيک گوهر با سوژه را به صورت ماترياليستى و از طريق بيان ديگر، ماركس اين
سازد و از آن ديالكتيكى ذهنى هگل كه اصوًال قادر به شناخت تضاد كار برقرار مى

شود و اری نمىدماترياليستى نيروهای مولد با مناسبات توليد در نظام مدرن سرمايه
  . كندراند، فراروی مىتنها آپريور از وحدت گوهر با سوژه سخن مى

فويرباخ " نوع ماهوی بشر"جا تحت تأثير مفهوم بنابراين با وجودی كه ماركس تا اين
آليستى هگل ستايش ی ايدهی ماترياليستى وی را نسبت به فلسفهقرار داشت و فلسفه

گردد و از تر از فويرباخ مىتر و راديكالهمواره سياسىكرد، اما نقد دين نزد وی مى
به اين صورت كه ماركس از يک . رودی ماترياليستى وی به مراتب فراتر مىفلسفه

ی بورژوايى طرف، نقد دين را به كليت مناسبات اجتماعى، يعنى به پراكسيس جامعه
ز برای دگرگونى دهد و از طرف ديگر، ديالكتيک تئوری و پراكسيس را نيبسط مى

" ی انقالبىسوژه"چنين به يک وی هم. كندی موجود متكامل مىاوضاع ازخودبيگانه
گرا يابد كه در پراكسيس نبرد طبقاتى و تحت تأثير يک تئوری انتقادی و عملدست مى

رسد و در يک پراكسيس انقالبى و به صورت يک خشونت مادی از به خودآگاهى مى
به بيان ديگر، موضوع فعاليت تئوريک ماركس بر . كنداروی مىداری فرنظام سرمايه

های های انسانى با ايدهطرف كردن تناقض هستى با آگاهى، واقعيت با تفكر، يعنى انگيزه
در حالى كه فويرباخ راه . دينى، فلسفى و ايدئولوژيک، خالصه لغو ازخودبيگانگى است

كرد، جستجو مى" نوع ماهوی بشر"انسان به مفهوم " ی حسىمشاهده"را در حل آن
ماركس در روند فعاليت تئوريک خود به پراكسيس آگاه و انقالبى پرولتاريا دست 

رسد و منجر به رهايى اش به وحدت مىجا قوای ماهوی انسان با هستى مادیاين. يافت
به اين ترتيب، ماركس در روند فعاليت تئوريک خود موضوع فقر . شودانسان مى

 ١٢٠

ی ماترياليستى انعطاف بيش از حد به طبيعت و غير سياسى بودن فلسفهفلسفى، 
  . فويرباخ را بر طرف ساخت

- پيداست كه تحت شرايط موجود، نخست انسان فقط زمانى ماهيت خود را تصاحب مى

جا موضوع همان تضاد ميان ماهيت اين. كند كه اشكال ازخودبيگانه را لغو كرده باشد
ی بورژوايى است كه ماركس از بدو فعاليت تئوريک قعى جامعهماترياليستى با شكل وا

تواند ی فراروی از اين تضاد است كه تنها مىبعدًا، سوژه. خود در پى فراروی از آن بود
. بردی ازخودبيگانگى رنج مىی اجتماعى باشد كه از همه بيشتر از پديدهآن طبقه

ونيسم ماركس به شرح زير به توافق ئيسم فويرباخ با كمپيداست كه از اين منظر آته
  : رسندمى

ئيسم از طريق لغو دين و كمونيسم از طريق لغو مالكيت خصوصى همراه با آته(...) »
تنها از طريق لغو اين واسطه كه البته يک شرط ضروری . اندشدهخود هومانيسم وساطت

  ١«.مثبتشود، يعنى هومانيسم است، خود به خود اثر مثبت آغاز مى

جا لغو دين و لغو مالكيت خصوصى كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندهمانه
شوند كه از مناسبات طبقاتى موجود برابر با لغو آن اشكال ازخودبيگانه محسوب مى

 به گمان ماركس تنها از اين طريق است كه ٢.كنندرا توجيه مىپديد آمده و تداوم آن
يابند و انسان در جامعه رشد كرده و بر اساس ها پايان مىتحميق، تحقير و انزوا انسان

در حالى كه فويرباخ شرط . شودمى" نوع ماهوی بشر"خودآگاهى ماترياليستى تبديل به 
بيند، ماركس را در تغيير آگاهى و تشكيل سكوالريسم مى" اوضاع موجود"دگرگونى 

. يابدجود پرولتاريا مىی انقالبى، يعنى در وشرط دگرگونى را در خودآگاهى سوژه
ی مشخص مواجه هستيم كه مانند سوژه در بنابراين ما نزد ماركس با يک سوژه

بنابراين پيداست كه . آليستى هگل مجرد، يعنى روح و محصول تفكر نيستی ايدهفلسفه

                                                 
١ Ebd., S. ٥٨٣ 

جا از آن. نه در معنى رياضى، بلكه در مضمون فلسفى و حقوقى آن است" هومانيسم مثبت"جا استفاده از مفهوم  اين٢
كه جا كه آن قوانين عرفى شود و از آنياب محسوب مىی حقوق طبيعى انسان خردگرا و حقيقتكه بنا بر فلسفه

شوند، در نتيجه اين اند، مثبت ارزيابى مىبدون مشروعيت دينى و فقط با رجوع به خرد بشری مدون و مصوب شده
 . شوندرشته از قوانين نيز مثبت ناميده مى
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بنيانگذار علم "كند و وی را جا انقالب تئوريک فويرباخ را ستايش مىچرا ماركس تا اين
  ١.خواندمى" پرداز سوسياليسمنظريه" و "واقعى

شناسى توجه نكرده بود كه ی حاد شناختجا هنوز به اين مسئلهالبته ماركس تا اين
ی ماترياليستى فويرباخ يک شكل تجربى و واقعى در فلسفه" نوع ماهوی بشر"مفهوم 

اده، خرد و ار: "وی نيز فقط با استناد به مفاهيمى مانند" شناسىعلم انسان"ندارد و 
به اين معنى كه وی يک سری صفات ناب و . به فرضيه گرفته شده است" قلب

و غيرتاريخى نسبت داده و با استناد ) نومينال(را به يک انسان اسمى ) محمول(ارزشمند 
ما . پردازداست كه به نقد دين مى" واقعى"به اين شكل مجرد از يک انسان به اصطالح 

در حالى كه . جهانى مواجه هستيم و با تكامل يک دين اينجا دوباره با ارواحاين
به عنوان خالق جهان واقعى سخن " روح جهان"و هگل از " القدوسروح"مسيحيان از 

پيداست كه اين . فويرباخ نيز بايد ماهيت انسان را پديد بياورد" روح انسان"گويند، مى
گيرد كه ماركس ى آلمانى قرار مىآليستی ايدهشيوه از انديشيدن در تداوم همان فلسفه

ی ماترياليستى فويرباخ از آن در فعاليت تئوريک و به گمان خويش با استناد به فلسفه
  .  فراروی كرده بود

در همين دوران اقامت ماركس در پاريس بود كه ماكس اشتيرنر كتاب معروف خود با 
های چپ منسوب  هگلىوی كه البته به. را منتشر كرد" تنها كس و مالكيتش"عنوان 

- شد و با انتشار مقاالت متعدد نامى نيز از خود ساخته بود، سرسختانه مواضع و ايدهمى

ی فعاليت تئوريک خود را در تحقق اين وی انگيزه. كردهای ليبراليسم را نمايندگى مى
ی انسان آزاد و خالق را در نهايت متفكر شود و به آن در ديد كه فلسفههدف مى

به اين ترتيب، اشتيرنر با استناد به اصل فرديت به يک . ی عمل بپوشاندت جامهواقعي
انسان غيرواقعى كه اصوًال فاقد هرگونه روابط اجتماعى و تعهدهای اخالقى است، دست 

  :كندرا به شرح زير تشريح مىيابد و موجوديت خودخواه آنمى

- را به فرض مىويشتنخكنم كه در آن من به سهم خود از يک فرضيه حركت مى»

بلكه تنها (...) كند ی من برای كسب نهايت كمال خويشتن تالش نمىگيرم؛ اما فرضيه

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Die Heilige Familie, in: MEW, Bd. ٢, S. 
١ff., Berlin (ost) 
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ی من اكنون از فرضيه. كند كه از آن لذت ببرم و از آن استفاده كنمبه من خدمت مى
يک [بنابراين آن فرضيه . را استفاده كنمكنم و وجود دارم كه آنخويش استفاده مى

-اصوًال غيرواقعى است؛ زيرا از آن] يركامل در برابر يک انسان ماهوی و كاملانسان غ

به فرضيه گرفته شده ] انسان [منجا كه من تنها كس هستم، در نتيجه از دوگانگى يک 
كنم و اين تنها به اين معنى است و من فرضى خبر ندارم، بلكه من از خود استفاده مى

گيرم، زيرا خود را اصوالًً در هر لحظه رضيه نمىمن خود را به ف. كه من وجود دارم
  ١«.آفرينمكنم و مىمطرح مى

كند، پرسش فلسفى اشتيرنر به اين شرح است ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
" من ماهوی"كه آيا اصوًال امكان دارد كه وجود انسان را در يک تقابل به صورت يک 

يعنى يک انسان واقعى كه به " (من غيرماهوی"و يک ) آليعنى يک انسان ايده(
 را يک شكل  قرار داد؟ وی اين تقابل) اصطالح از ماهيت خويش ازخودبيگانه است

. شمارد كه در تداوم افكار دينى مسيحيان به وجود آمده استاستعاليى و غيرواقعى مى
ه با ابژه كه به اين عبارت كه فويرباخ با وجود رفرم فلسفى، يعنى تغيير جابجايى سوژ

به نظر اشتيرنر در . آليستى هگل دچار آن شده، مشكلى را حل نكرده استی ايدهفلسفه
شود، ليكن پس از نفى محسوب مى" خدا برابر با عشق"حالى كه بنا بر اعتقاد مسيحيان 

-توجيه مى" عشق خدايى است"فويرباخى خدا به عنوان سوژه، اين عبارت به صورت 

بنا بر نقد فويرباخ مسيحيان صفات ناب انسانى را به خدا نسبت داده در حالى كه . شود
اند، ليكن در طرح نوين همين صفات به ماهيت و از ماهيت خويش ازخودبيگانه شده

در حالى كه . شودآل منسوب شده است كه در واقعيت مشاهده نمىيک انسان ايده
كنند، ليكن طرح فويرباخ مىمسيحيان خدا را به ماورای طبيعت نسبت داده و تقديس 

دهد، زيرا وی همان صفات ناب را به ماهيت يک ی قدسى گزارش مىنيز از يک حوزه
به . های واقعى را به سوی آن سمت دهدانسان غيرواقعى نسبت داده كه رفتار انسان

های خودخواه جا كه واقعيت از وجود انساناز آن: گيرداين ترتيب، اشتيرنر نتيجه مى
بايد مورد پرسش قرار ) عشق(دهد، بنابراين تقديس خود اين صفات انسانى رش مىگزا

                                                 
١ Stirner Max (١٩٦٤): Der Einziger und sein Eigentum (١٨٤٥), Leipzig, S. ٢٠٠ 
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گيرد شناسى فويرباخ يک شكل دينى به خود مىپيداست كه از اين منظر، انسان. بگيرد
  ١.كندگذار يک دين نوين و كشيش دنيوی جلوه مىو وی به صورت بنيان

كرد و هرگونه فى عزيمت مىبنابراين اشتيرنر از فرديت به صورت يک اصل فلس
گرفت كه انسان را در تفكر و رفتارش مفهوم، معيار و يا ارزشى را كه فرای فرد قرار مى

وی با عزيمت . شمردمنظبط سازد، منسوب به دين كرده و محصول ازخودبيگانگى مى
ه آليستى هگل را بی ايدهدر فلسفه" مفهوم"از همين ايدئولوژی ليبراليسم بود كه نقش 

 پيداست كه از اين منظر نه ٢.شمردصورت خالق جهان واقعى يک دين اين جهانى مى
ئيسم و هومانيسم فويرباخ، بلكه كمونيسم ماركس آليستى هگل و آتهی ايدهتنها فلسفه

در حالى كه هگل . شوندی ازخودبيگانگى محسوب مىنيز محصول تفكرات دينى و نشانه
يک نقش " ی مطلقايده"القدوس به ر پيروی از روحدر تداوم دين مسيحيت، يعنى د

ی جهان واقعى و دميروژ در آورده است، همين را به صورت آفرينندهقدسى داده و آن
به نظر اشتيرنر . اندكرده" نوع ماهوی بشر"كار را نيز فويرباخ و ماركس با مفهوم 

عى را قربانى تصوراتى ها انسان واقها نيز در نهايت مسيحى هستند، زيرا آنكمونيست
ها را به در حالى كه مسيحيان انسان. كنند كه برای فرد به كلى بيگانه هستندمى

ها دهند، اما بنا بر نقد اشتيرنر، معبد مقدس كمونيسترستگاری و آخرت وعده مى
ها، اشتيرنر در لغو مالكيت خصوصى خشونتى را مشاهده افزون بر اين. جامعه نام دارد

  ٣.ه به مراتب هولناكتر از استبداد موجود استكند كمى

: ها كه با مفاهيمى مانندگيرد كه تمامى اهداف و انگيزهبه اين ترتيب، اشتيرنر نتيجه مى
، "مسئوليت نسبت به شاه و ميهن"، "وظايف ملى"، "ی خدامسئله"، "واقعيت"، "راه خير"
اند، فقط موجه شده" ت و عدالتانساني"، "هاآزادی و برابری انسان"، "اهداف انسانى"

. كنند كه ماهيت فرد را تحقير و فرديت انسان را سركوب كننداين موضوع را دنبال مى

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٧٦ 
٢ Vgl. Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige und sein Eigentum, ٢. Auflage, Leipzig, S. ٩٩, 
und 
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, 
Berlin, S. ٢٢٧, Fn. ٥٧ 
٣ Vgl. Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige … ebd., S. ٢٦٤, und 
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik … ebd., S. ٢٢٨, Fn. ٦٢a 
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شود، به نظر اشتيرنر اين است كه تنها تفاوتى كه تا كنون در روند تاريخ مشاهده مى
انسان به نظر وی انسان واقعى همين . اندتر از گذشته گشتهاين ارواح همواره فربه

اكنون به اگوئيسم آليسم و همخودخواه است كه در روند تاريخ از رئاليسم به ايده
" انسان واقعى"ی فعاليت فلسفى اشتيرنر به اين شرح است كه اين انگيزه. رسيده است
به نظر وی، انسان اصوًال هيچ . ها آزاد سازدی تمامى ارواح، مفاهيم و ارزشرا از سلطه

   ١.های دينى ندارد و فقط كافى است كه خالقيت را بياموزدنه آموزشگونيازی به اين

های چپ را متهم به گرفتاری در بند تفكرات به همين منوال، اشتيرنر تمامى هگلى
آل كه فلسفه را از آن به اين معنى كه نه آن دولت مدرن ايده. كندشناسانه مىفرجام

لسفه و تكوين خودآگاهى در واقعيت كشور ها از دين به فخود ساخته و نه گذار انسان
يابد كه ی خويش را در اين موضوع مىاشتيرنر مصداق نظريه. شودپروس مشاهده مى

دليل . اندنفسه و هولناک خود به بردگى كار تن دادهانبوه كارگران با وجود قدرت فى
- تمامى انسانبه اين معنى كه . خوانداين فرودستى را اشتيرنر فقدان هوش كارگران مى

ها از يک سطح خردمندی مساوی برخوردار نيستند و بنابراين از بدو تولد خود محكوم 
جا با وجود نبرد پيداست كه اين. هستند كه به طبقات اجتماعى متفاوت تعلق بگيرند

ابژكتيو طبقاتى از يک سو، آن انسان خودخواه كه اشتيرنر به فرضيه گرفته است، يک 
" اوضاع موجود"گيرد و از سوی ديگر، انفعال وی در برابر خود مىشكل غيرواقعى به 

چنين فويرباخ از های چپ و همكند كه هگلىالبته اشتيرنر انكار نمى. شودموجه مى
-زمان به آن مىاند، اما وی همطريق نقد دين خدا را از عرش ملكوتى خود بيرون رانده

ذاتى از جهان واقعى تصورات ی و درونها به جای تكامل مفاهيم ماهوافزايد كه آن
ارزشمند و استعاليى خود را به واقعيت نسبت داده و دوباره به اسارت متافيزيک در 

شمارد و زده مىچنين فويرباخ را دينهای چپ و همبنابراين اشتيرنر هگلى. اندآمده
، "ماهيت انسان: "ها را كه تحت تأثير مفاهيم مجرد و جنجالى مانندی فلسفى آنانديشه

پيداست كه از اين منظر . كندمتكامل شده است، رد مى" دولت مدرن"و " خودآگاهى"
شناسى فويرباخ و هم نقد ازخودبيگانگى ماركس كه در اين دوران از آن هم انسان

به بيان ديگر، لغو اشكال واقعى . شد، با بحران تئوريک مواجه بودمشروب مى
                                                 
١ Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige … ebd., S. ١٧٩, und 
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik … ebd., S. ٢٢٩ 
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ماهيت "توانست برابر با كسب يک مالكيت خصوصى نمىدين و : ازخودبيگانه مانند
جا منظور نقد يک ماهيت اين. تلقى شود" نوع ماهوی بشر"از انسان، يعنى " استعاليى

-هم. باشدغيرتاريخى از انسان كه تا كنون در واقعيت تجربى مشاهده نشده است، مى

آليستى ی ايدهفلسفهای از ماهيت انسان در تداوم چنين پيداست كه يک چنين فلسفه
  .ی مادی و واقعى خويش به كلى ناآگاه استگرفت، زيرا كه آن از زمينههگل قرار مى

را مطالعه كرد و جهت بالفاصله آن" تنها كس و مالكيتش"انگلس پس از انتشار كتاب 
ای به شرح زير با ماركس در ميان نقد نظريات اشتيرنر پيشنهاد خود را در نامه

  :گذاشت

پروايى را نبايد كنار بگذاريم، بلكه مستقيمًا از آن به صورت بيان تمام و كمال بى آنما»
به . را بچرخانيم و روی آن مدام بنا سازيمطور كه آنموجود بهره برداری كنيم و اين

زمان خودآگاه كه پروا و همشود، چنان بىاين ترتيب، اگوئيسم به سر حد خود رانده مى
تواند پايدار بماند، بلكه بايد بالفاصله ورزی خود يک لحظه هم نمىخودخواه در غرض

البته اين يک چيز جزئى است كه به اشتيرنر اثبات شود كه . در كمونيسم واژگون گردد
. اش ضرورتًا از فرط خودخواهى مجبور به كمونيست شدن هستندهای اگوئيستانسان

ز همان آغاز در خودخواهى خويش بايد به اين مرديكه پاسخ داد كه قلب انسانى ا
آورد كه مستقيمًا غيرانتفاعى و فداكار است، و بنابراين وی دوباره از همان جا سر در مى

ورزی وی را مردود توان غرضپا افتاده مىبا همين چيزهای پيش. جنگددر برابرش مى
  ١«.ريمچنين آن چيزی را كه از پرنسيپ وی حقيقى است، بپذياما ما بايد هم. كرد

كند، در پيشنهاد انگلس انسان خودخواه نقش ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا نه خبری از ابژه است و نه وجه متقابل و گيرد، در حالى كه اينسوژه را به خود مى

آورد، پديد مى" نفى آگاهانه"متضاد ماترياليستى كه حركت ديالكتيكى را به صورت 
ه بيان ديگر، تكامل يک انسان خودخواه به يک انسان كمونيست را ب. شودمشاهده مى

جا هنوز انگلس اين. توان به صورت يک حركت ديالكتيكى از واقعيت متكامل كردنمى
ی ماترياليستى و غير ديالكتيكى وی را فويرباخ است و فلسفه" قلب انسانى"تحت تأثير 

                                                 
١ Engels, Friedrich (١٩٥٧): Briefe - Engels am Marx ١٩ Now ١٨٤٤, in: MEW, Bd. ٢٧, 
Berlin (ost), S. ١١ 
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 خود روش نقد دين را به سياست و شمارد، در حالى كه ماركس در تحقيقاتمعتبر مى
- و روند توليد سرمايه" يافتهكار موضوعيت"ی اقتصاد بسط داده و با استناد به مقوله

آليستى هگلى را به صورت يک شكل فلسفى از دانش اقتصاد سياسى داری، سيستم ايده
بنابراين ماركس به تنهايى آن شرايط تئوريک را پديد آورد كه . افشا كرده بود

ی انگلس وی پس از دريافت نامه. اش استوار سازدهای واقعىديالكتيک هگلى را بر پايه
. را ناتمام گذاشت و كتاب اشتيرنر را مطالعه كرد" های فلسفى ـ اقتصادیجزوه"تدوين 

زدگى و تدارک استبداد به ماركس برای وی بسيار گران تمام پيداست كه انتقاد دين
ئيسم به ل كه وی از بدو فعاليت تئوريک خود از موضع آتهبه خصوص به اين دلي. شد

يوس تنفر ی پرومتهوی با استناد به اسطوره. پرداختنقد مسائل فلسفى و اجتماعى مى
خود را از تمامى خداها و هر خدايى اعالم كرده و به جهانى واقعى و طبيعت معطوف 

مندی و دانايى پايبند بود و حكمت، خردی تئوروس به شده بود، با استناد به اسطوره
-مى" مدفوع فلسفى"را ) پراكسيس(و واقعيت ) تئوری(هرگونه دوگانگى ميان تفكر 

شمرد، شديدترين شرط هرگونه نقدی را نقد دين مى در حالى كه وی پيش١.خواند
با تمامى اين وجود . انتقادها را به استبداد و دستگاه سانسور دولتى وارد آورده بود

-شد و يک شكل متافيزيكى به خود مى ماركس خارج از واقعيت مستقر مىكمونيسم

ی فويرباخ از فلسفه" نوع ماهوی بشر"گرفت، زيرا با استناد به مفهوم مجرد و انتزاعى 
شد و پيداست كه تحقق آن بدون ترديد تشكيل يک دولت خشن و مستبد را توجيه مى

قرار كمونيسم اين است كه يک انگاری كه هدف ماركس از است. ساختضروری مى
، تشكيل "نوع ماهوی بشر"چنين دولتى را بر فراز ملت مستقر سازد و آن جهت تحقق 

ها را آموزش و پرورش دهد و همبستگى اجتماعى و در راستای استقرار كمونيسم انسان
كند، انتقاد ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان. با اعمال خشونت منظبط سازد

سازی و توجيه تشكيل يک دولت استبدادی به ماركس از منظر تئوريک تيرنر به ديناش
جا با عواقب آن پراكسيس سياسى مواجه هستيم كه محصول يک ما اين. درست است

                                                 
١ Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl 
Marx – eine biographisch-systematische Studie über den frühen Marx, in Forschung 
Band ٣٩, Campus Verlag, Frankfurt/New York, S ٣١f. 
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آليستى هگل پديد ی ايدهی فلسفهشود كه البته در ادامهخطای تئوريک محسوب مى
  . وريسم شده استآمده و دچار جابجايى سوژه با ابژه و آپري

نگاری وی با را مطالعه كرد، نامه" تنها كس و مالكيتش"از آن پس كه ماركس كتاب 
اند و احتمال زياد دارد ها مفقود شدهمتأسفانه بسياری از اين نامه. انگلس شدت گرفت

ی ناجور تحقيقات ماركس ها را برای حفظ آبرويش و جهت مصادرهكه انگلس آن
با تمامى اين وجود يک نامه از انگلس به ماركس از اين دوران به . مفقود كرده است

ها در ارتباط های تئوريک آنی كشمكشجای مانده كه به بهترين وجه ممكنه از نتيجه
  :دهدبا كتاب اشتيرنر به شرح زير گزارش مى

وقتى كه برای تو . شود، با تو كامًال موافق هستمآن چيزی كه مربوط به اشتينر مى»
از وقتى كه . بودم] اشتيرنر[وشتم، با كمال خجالت هنوز تحت تأثير مستقيم كتاب ن

كتاب را كنار گذاشتم و بيشتر توانستم فكر كنم، آن چيزی در نظرم است كه تو 
   ١«.دانىدرست مى

جا از پيشنهاد خود جهت نقد كند، انگلس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كند، در حالى كه ماركس از مضمون نقد صرف نظر مى"  مالكيتشتنها كس و"كتاب 

ای مهمى بنابراين مسئله. سازدی تئوريک جهت فراروی از فلسفه مىاشتيرنر يک حربه
ی ماركس و ی نقاد بايد همواره مد نظر داشته باشد، اين است كه اسطورهكه خواننده

 بنيان تئوری ماترياليسم تاريخى ها مشتركًاكند كه آنانگلس از اين موضع عزيمت مى
اند و اند و تا پايان عمر خود نيز مشتركًا به اصول آن پايبند ماندهـ ديالكتيكى را گذاشته

سازی توليدات ايدئولوژيک اين موضوع كامٌال نادرست، يعنى تنها محصول اسطوره
 زير به اين نيز به شرح" در مورد نقد اقتصاد سياسى"ماركس در پيشگفتار كتاب . است

  : كندمسئله اشاره مى

های فريدريش انگلس كه من با وی پس از انتشار طرح ژنيالش در مورد نقد مقوله»
وی با من به (...) يک تبادل نظر پيگير كتبى داشتم، در مسير ديگری بود (...) اقتصادی 

شد،  ميالدی در بروكسل مسكون ١٨٤٥همان نتيجه رسيد و وقتى كه وی نيز در بهار 
                                                 
١ Engels, Friedrich (١٩٥٧): Briefe - Engels am Marx in Paris, ٢٠ Jan ١٨٤٥, in: MEW, Bd. 
٢٧, Berlin (ost), S. ١٤ 
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ی ايدئولوژيک آلمانى تصميم گرفتيم كه تضاد نظريات خود را در تقابل با فلسفه
       ١«.ی خود تسويه حساب كنيممشتركًا تنظيم و در واقعيت با وجدان فلسفى گذشته

بنابراين ماركس به تنهايى به اين نتيجه رسيد كه نقد مناسبات اجتماعى نه با وساطت 
ل انسان و يا موضوع ازخودبيگانگى انسان نسبت به نوع آيک فلسفه از ماهيت ايده

ماهويش، بلكه بايد مستقيمًا و بدون واسطه، يعنى با استناد به جهان واقعى و اوضاع 
ی فلسفه با فلسفه، جا با قطع رابطهما اين. موجود ابژكتيو تبديل به موضوع تحقيق گردد

های چپ ی هگلىيگر، بر خالف فلسفهبه بيان د. يعنى با فراروی از فلسفه مواجه هستيم
گشت، بلكه اين نبود كه بايد دگرگون مى" آگاهى وارونه"و يا نوع فويرباخى آن، اين 

بود كه اشكال واقعى، يعنى دين، فلسفه و ايدئولوژی را به صورت " جهان وارونه"
اتى از آن پس كه ماركس پارادايم تحقيق. آوردبه وجود مى" آگاهى از جهان وارونه"

آل و غيرتاريخى از خود را دگرگون ساخت، وی ديگر با استناد به يک ماهيت ايده
ی بورژوايى نپرداخت، بلكه روش نقد انسان به نقد تضاد ماهيت با شكل واقعى جامعه

به اين ترتيب، . وی كليت پراكسيس اجتماعى را مستقيمًا در تيررس خود قرار داد
ذاتى و يى و جنجالى آزاد شد و به صورت نقد درونروش نقد وی از بند اشكال استعال

مناسبات واقعى دو . ی بورژوايى را در بر گرفتكننده كليت مناسبات واقعى جامعهنفى
، يعنى عوامل )پراكسيس مولد(وجه متفاوت دارد؛ اول، شرايط متضاد مادی توليد 

ن نيروهای مولد با جا منظور همان سپهری است كه در آن تضاد ميااين. ابژكتيو هستند
جا با ماهيت متضاد روش مدرن ما اين. كندآيد و رشد مىمناسبات توليد پديد مى

دوم، . ی بورژوايى شكل حقوقى آن استداری مواجه هستيم كه جامعهتوليد سرمايه
جا منظور عوامل سوبژكتيو اين. باشد كه غيرمادی استمى) تئوری(سپهر انديشه 

آل ی طبقاتى رشد كرده و نقش بيان ايدهسبات متضاد جامعههستند كه از بطن منا
دين، : ی بورژوايى مانندجا با اشكال واقعى جامعهما اين. گيرندتضاد را به عهده مى

از بطن " آگاهى از جهان وارونه"شويم كه البته به صورت فلسفه و ايدئولوژی مواجه مى
را در  دوباره بر آن واكنش كرده و آنذاتى مناسبات مادی توليد رشد وهای درونتضاد

. سازندی حاكم دگرگون مىراستای تحقق منافع مادی و تثبيت جايگاه اجتماعى طبقه
                                                 
١ Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, S. ٣ff., 
Berlin (ost), S. ١٠ 
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يک جهان ابژكتيو است كه البته " كليت ديالكتيكى"و اين " حركت واقعى"محصول اين 
- قد درونبنابراين روش ن. آيدی حاكم، يعنى سوبژكتيو پديد مىتحت تأثير آگاهى طبقه

ی ی ماركس نيز انهدام هر دو سپهر، يعنى تئوری و پراكسيس جامعهكنندهذاتى و نفى
ما مصداق تئوری انتقادی و انقالبى ماركس را در تزهای . گيردبورژوايى را در نظر مى

تز . انديابيم كه به صورت راهنمای فعاليت آتى تئوريكش مدون شدهفويرباخ وی مى
  : به شرح زير استچهارم اين مجموعه 

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

ی دنيوی خود را از خويشتن مرتفع كه زمينهاما اين. اش حل كندی دنيویدر زمينه
كند، تنها از طريق  در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مىساخته و خود را

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

ی زمينى به ونه خانوادهكه، برای نمبه اين ترتيب، پس از آن. پراكسيس منقلب گردد
ی مقدس كشف شد، هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری ی خانوادهصورت راز نهفته

  ١«.و پراكسيس منهدم كرد

شكل استعاره " خانواده"جا مفهوم كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-انگلس در نقد فلسفهعنوان كتابى است كه ماركس و " ی مقدسخانواده"مفهوم . دارد

ی خانواده"مفهوم . های چپ نوشتندی هگلىآليستى آلمانى و از جمله فلسفهی ايده
ی بورژوايى است كه جهت توجيه و تداوم خود نياز به به معنى دولت و جامعه" زمينى

به بيان ديگر، ماركس از اولويت ابژه بر سوژه عزيمت . دوگانگى تفكر با واقعيت دارند
جا با پراكسيس، يعنى با ما اين. گيردها را در نظر مى و انهدام هر دوی آنكندمى

ی بورژوايى مواجه هستيم كه ماركس مضمون جامعه" حركت واقعى"آگاهى تئوريک و 
  :سازدرا به شرح زير در تز هشتم اين مجموعه برجسته مىآن

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., Berlin (ost), S. ٦ 
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موجب رازآميزی ی اسراری كه  است، همهپراكسيستمامى زيست اجتماعى ماهيتًا »
شوند، راه حل منطقى خود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين تئوری مى

     ١«.يابندپراكسيس مى

ها البته آن. ماركس در اين دوران به همكاری خود با آرنولد رويگه خاتمه داده بود
د، اما را متفقًا منتشر كردن" های آلمانى ـ فرانسویسالنامه"ی دو جلدی اولين شماره

ماركس . ها شدندی آنچنين مسائل مادی منجر به قطع رابطههای نظری و همتفاوت
زد و همين در دوران اقامت خود در پاريس در نشريات آلمانى زبان فرانسه قلم مى

مسئله دولت پروس را برانگيخت كه از طريق فشار ديپلماتيک تدارک اخراج وی از 
 كه حاضر شد به وی حق اقامت بدهد، لوكزامبورگ تنها كشوری. اين كشور را ببيند

به اين ترتيب، . ی سياسى نپردازدبود، منتها با اين شرط كه ماركس به مسائل روزمره
ها جا نقل مكان كرد، آنماركس در بروكسل مسكون شد و از آن پس كه انگلس به آن

را به عنوان ی خود پرداختند و محصول آنبه تسويه حساب با وجدان فلسفى گذشته
های خود را به اين صورت كه انگلس يادداشت. ارائه دادند" ايدئولوژی آلمانى"كتاب 

ها را تصيح و در طرح كلى اين در شكل پيشنويس در اختيار ماركس گذاشت و وی آن
را با از جمله بايد از حركت دترمينيستى تاريخ ياد كرد كه انگلس آن. كتاب جا داد

شلينگ با " ی طبيعتفلسفه"هگل و " تفكر تاريخى"لتقاطى خود از استفاده از روش ا
به بيان ديگر، انگلس معطوف به . كردماترياليسم فويرباخ پديد آورده بود، نمايندگى مى

ها ی انسانشمول مادی بود كه فرای آگاهى و ارادهيک حركت دترمينيستى و جهان
ها را به شرح زير رقم ی آنآينده" يوناپذير و ابژكتاجتناب"قرار گرفته و به صورت 

  :زدمى

قدرت اجتماعى، يعنى قدرت توليد بسيار متنوع كه وجودش مشروط به آن تقسيم »
دهد، نزد اين ديگر پيوند مىكاری است كه فعاليت اشتراكى افراد متفاوت را به يک

 از ی خارجافراد نه به صورت قدرت متحد خود، بلكه به صورت يک خشونت بيگانه
توانند را ديگر نمىآيد كه از مبدأ و مقصد آن واقف نيستند و لذا آنها به نظر مىآن

بر عكس تنها يک رديف از فازهای درجات تكاملى غريب هستند كه از . كنترل كنند

                                                 
١ Ebd., S. ٧ 
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كنند، زيرا خود ها مستقل، آری اين هدف و حركت را هدايت مىهدف و حركت انسان
  ١«. بلكه رشد طبيعى استفعاليت مشترک نه داوطلبانه،

جا با يک حركت صرف مادی و كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ها اشكال متنوع توليد، بازتوليد و هدفمند كه در مسير خود و بدون آگاهى انسان

ها بى اراده و ناتوان به از اين منظر انسان. آورد، مواجه هستيممصرف را پديد مى
آيند، زيرا كه انگاری از طريق يک حركت مادی و به اصطالح رشد طبيعى، حساب مى

. شوندها قرار گرفته است، هدايت مىيعنى يک قدرت غير كه خارج از اختيار خود آن
جا انگلس اين متن را به صورت يک كشف به اصطالح تئوريک در اختيار تا اين

ه را تغيير دهد، با اضافه كردن يک كه اين جملماركس اما بدون اين. گذاردماركس مى
ی ماركس به اين اين جمله. سازدرا به كلى دگرگون مىجمله ديگر به آن، مضمون آن

  :شرح است

تواند طبيعتًا ، مى"ازخودبيگانگى"كه برای فيلسوفان قابل فهم بوده باشد، اين برای اين»
  ٢«.ملغا شود(...) 

جا با تضاد نظريات ماركس با كند، ما اينمىی نقاد مالحظه گونه كه خوانندههمان
در حالى كه ماركس . شويمانگلس، يعنى با تصادم دو طرح متفاوت و متناقض آشنا مى

ها را از منظر ی خودآگاهى و تكامل سوژه انقالبى را در نظر دارد و پراكسيس آنمسئله
د معطوف به يک ی فلسفى خوگيرد، ليكن انگلس با استناد به مغلطهتئوريک پى مى

زند و روند دترمينيستى از تاريخ است كه انگاری فرجام زيست بشری را رقم مى
البته ماركس در . كندی انقالبى را توجيه مىپيداست كه از اين منظر، انفعال سوژه

دهد كه البته فعًال را هم توضيح مى" ازخودبيگانگى"ی اين جمله شرط ملغا كردن ادامه
ی مهم كه موضوع نقد اين نوشته است، اما آن مسئله. ن نوشته نيستموضوع بررسى اي

ها تفاوت نظری ماركس با انگلس از همان بدو فعاليت مشترک تئوريک و سياسى آن
بيند ها را اصوًال در برابر يک قدرت بيگانه ناتوان مىدر حالى كه انگلس انسان. باشدمى

                                                 
١ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche Ideologe, in: MEW, Bd. ٣, S. ٩f., 
Berlin (ost), S. ٣٤, und 
Vgl. Fleischer , Helmut (١٩٧٩): Marx und Engels … ebd., S. ٧١ 
٢ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche … ebd. 
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دهد و به زياد از حد بها مى" رشد طبيعى"به ی ماترياليستى فويرباخ و در تداوم فلسفه
ی گيرد، ليكن ماركس اين ناتوانى را نشانهاجبار شكل غير سياسى به خود مى

در حالى كه برای انگلس حركت ماده شكل . شماردها مىخود انسان" ازخودبيگانگى"
به شمول و هدفمند گيرد و انگاری كه منجر به يک حركت جهانسوژه را به خود مى

ی انقالبى پرولتاريا است كه شود، برای ماركس اما سوژهسوی يک فرجام معين مى
تحت نفوذ دين، فلسفه و ايدئولوژی به انفعال كشيده شده، هستى مادی خود را در 

كند و در فقدان خودآگاهى ماترياليستى به نظم موجود و اشكال ازخودبيگانه تجربه مى
حالى كه از منظر انگلس فعاليت سياسى به اجبار به در . دهدبردگى كار مزدی تن مى
ی اقتصادی و رشد نيروهای مولد رانده ی حاكم جهت توسعهسوی زد و بند با طبقه

و " حركت واقعى"ی انتقادی و انقالبى ماركس مستقيمًا مربوط به شود، ليكن انديشهمى
بى و فراروی مثبت ی انقالدرگير پراكسيس نبرد طبقاتى جهت تكوين خودآگاهى سوژه

به بيان ديگر، انگلس از بدو فعاليت نوشتاری و سياسى . گرددداری مىاز نظام سرمايه
) محمول(خود دچار ازخودبيگانگى خودكرده و دترمينيسم بود، زيرا سوژه را با ابژه 

اين همان درد مشتركى بود كه وی به صورت ماترياليستى و برونو بائر و . ديدجابجا مى
كشيدند و از اين جهت اتفاقى نيست كه آليستى با خود يدک مىنر به صورت ايدهاشتير

  : كندتأكيد مى" كليت ديالكتيكى"به شرح زير بر " ايدئولوژی آلمانى"ماركس در 

 دقيقًا به اين عبارت است كه مناسبات تاريخى را ابژكتيوتشريح تاريخ به اصطالح »
     ١«.كند، شخصيت ارتجاعىک مىدر] سوبژكتيو انسان[مجزا از فعاليت 

آليسم و ماترياليسم را به صورت به اين ترتيب، ماركس شخصيت هر كسى را كه ايده
خواند، زيرا در هر دو حالت كند، ارتجاعى مىديگر متكامل مىمجرد در برابر يک

يافته، يعنى محصول ی شناسا ماهيت ابژه كه نه تنها محسوس، بلكه موضوعيتسوژه
به اين ترتيب، ماركس نه از . كندی انسان و سوبژكتيو است، انكار مىت آگاهانهفعالي

طبيعت "و " يافتهجهان موضوعيت"، بلكه همواره از "طبيعت ابژكتيو"و " جهان ابژكتيو"
راند كه نقش فعال و سوبژكتيو انسان را در دگرگونى اوضاع  سخن مى٢"يافتهموضوعيت
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دولت، اقتصاد، جامعه، حق، (ی تحليل ماركس ن ابژهبنابراي. موجود برجسته سازد
ها است و در نتيجه ی انسانسوبژكتيو، يعنى محصول فعاليت آگاهانه) طبيعت، انسان

از اين منظر پيداست كه چرا ماركس در تز اول . كشدتاريخ فرهنگى خود را يدک مى
اليسم را به صورت كند كه ماتريهای بورژوا انتقاد مىفويرباخ خود به ماترياليست

كنند، در حالى كه ماترياليسم آليسم متكامل مىمجرد، يعنى غير سوبژكتيو در برابر ايده
افزون بر اين، . ، يعنى پراكسيس مولد هستند"كليت ديالكتيكى"آليسم اجزای يک و ايده
خواهند كه واقعيت را از طريق قوای حسى و های بورژوا مىجا كه ماترياليستاز آن

-اهده بشناسند، در نتيجه به دام شكل ابژه افتاده و از شناخت ماهيت معذور مىمش

 يعنى محصول پراكسيس ١،"يافتهمحسوس و موضوعيت"شوند، در حالى كه ماهيت، 
ها است و از اين بابت، نه تنها تجربى و دارای تاريخ ی انسانمولد و فعاليت آگاهانه

اين همان . انسان و جامعه نيز محمول آن استی تكامل آتى فرهنگى است، بلكه نطفه
جا مطرح اين" فعاليت عملى، انتقادی و انقالبى"موضوعى است كه ماركس با مفاهيم 

  ٢.كندمى

كند، انتقاد ماركس به فويرباخ و مابقى ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-ها فعاليت موضوعيتآيد كه آنها مشخص است و از اين زاويه وارد مىماترياليست

ی انسان را كه بدون ترديد سوبژكتيو است، يعنى از طريق احساسات و تحت تأثير يافته
بنابراين تكامل مجرد . فهمندآيد، به درستى نمىبه وجود مى) تئوری(ذهنيت انسان 

به . شودآليسم منجر به اختالل در شناخت واقعيت ابژكتيو مىماترياليسم در برابر ايده
) شودآن چيزی كه در تجربه مشاهده مى(ن ديگر، زمانى كه پراكسيس ابژكتيو بيا

بدون تأثير عوامل سوبژكتيو در نظر گرفته شود، در نتيجه تمامى ظواهر اجتماعى كه در 
های اجتماعى مطرح هستند، خارج از پراكسيس قرار ها، احساسات و آرمانسپهر ايده

داست كسى كه اصوًال تأثير ظواهر احساسى را بر پي. شوندگرفته و بى اهميت تلقى مى
كند، تئوری وی نيز در بهترين وضع ممكنه يک تئوری های اجتماعى انكار مىواقعيت

-به بيان ديگر، يک چنين تئوری نه شكل نفى. گر استتشريحى، ايجابى و غير دخالت

اوضاع "با " جوداوضاع مو"ی گيرد و نه  قادر است كه رابطهكننده و سلبى به خود مى
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ی ماترياليستى فويرباخ با وجودی كه از طريق بنابراين فلسفه. را برقرار سازد" مطلوب
آليستى ی ايدهشود، اما در مقايسه با فلسفهمشاهده و مستقيمًا از جامعه متكامل مى

گرد هگل كه البته دچار جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم شده است، يک عقب
جا بر پراكسيس مولد به صورت مسبب  بنابراين ماركس اين.شودوب مىارتجاعى محس

كند و نبردهای طبقاتى و تأثيرات مشخص بر لحضات ها تأكيد مىتكامل اجتماعى انسان
و مشخصًا در . شماردذاتى و ماترياليستى مىزندگى اجتماعى را محصول تضادهای درون

-  فلسفه را قطع و از فلسفه فراروی مىی رايج فلسفه باهمين جاست كه ماركس رابطه

به " عبور"مفهوم . است" عبور، حفاظت و ارتقا"به معنى " فراروی"جا مفهوم كند، اين
ی به معنى حفظ هسته" حفاظت"آليستى آلمانى، مفهوم ی ايدهمعنى عبور از فلسفه

ى، يعنى ی عملبه معنى دگرگونى فلسفه به فلسفه" ارتقا"و مفهوم ) ديالكتيک(منطقى 
  .  پراكسيس نبرد طبقاتى است

به اين ترتيب، ماركس به تنهايى تزهای فويرباخ را به صورت راهنمای فعاليت تئوريک 
شناسى انتزاعى فويرباخ، بنيان تئوری ماترياليسم آتى خود مدون كرد و با عبور از انسان

 هگل انسان نقش آليستىی ايدهدر حالى كه در فلسفه. تاريخى ـ ديالكتيكى را گذاشت
ی ماترياليستى فويرباخ از انسان به عنوان گيرد و فلسفهرا به خود مى" موجود متفكر"
شناسى ماركس ماترياليستى، تاريخى و كند، روش انسانعزيمت مى" موجود حساس"

به اين . سازدبرجسته مى" موجود فعال"ديالكتيكى است كه نقش انسان را به صورت 
 تبادل مادی با طبيعت نه تنها طبيعت بيرونى، بلكه طبيعت خود را معنى كه انسان در

" كار شكل دهنده"ی طبيعت بيرونى با طبيعت انسان واسطه. سازدنيز دگرگون مى
شناسى، يعنى است، كه مواد مادی را با اراده، آگاهى و با پيروی از اسلوب زيبايى

 تحت تأثير محصول كار كند وسوبژكتيو دگرگون و تبديل به موضوع جامعه مى
از اين منظر انسان علت و معلول . يابدخود موضوعيت مى) يافته و يا خدماتىجسميت(

 است و جهان و طبيعت موجود نيز ١"يافتهانسان موضوعيت"همين جهان موجود، يعنى 
جهان "است، كه " يافتهكار موضوعيت"ی انسان، يعنى مخلوق فعاليت آگاهانه

جا با روند ما اين. آوردرا به وجود مى" يافتهطبيعت موضوعيت"و " يافتهموضوعيت
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كننده به صورت پرنسيپ مولد ماترياليستى و محرک تاريخ با ديالكتيک نفىتاريخ و 
انسان "، يعنى "يافتهجهان موضوعيت"سر و كار داريم و انسان نيز علت و معلول همين 

از درون همين كار ازخودبيگانه و از درون به اين ترتيب، انسان . است" يافتهموضوعيت
ها است كه خود را متكامل ی آنهمين شرايط خودكرده و البته از طريق نقى آگاهانه

شويم كه بنابراين ما نزد ماركس با دو وجه متفاوت پراكسيس مواجه مى. سازدمى
كليت "ديگر هستند و به صورت لحظات ابژكتيو و سوبژكتيو پراكسيس مولد، مكمل هم
را به شرح زير در كتاب سازند كه ما مضمون آنو روند تاريخ را مى" ديالكتيكى

  : يابيممى" ايدئولوژی آلمانى"

اين برداشت از تاريخ بر اين مبتنى است كه روند واقعى توليد را متكامل كند و (...) »
وليد مربوط ی زيست مادی و شكل مراوده كه با اين روش تالبته از آن توليد بالواسطه

ی بورژوايى را در درجات متفاوت آيد، عزيمت كند، يعنى جامعهو از آن به وجود مى
اش به چنين در فعاليترا همی تمامى تاريخ درک كرده و آنخود و به صورت زمينه

ی محصوالت متفاوت تئوريک و اشكال آگاهى، گونه همهصورت دولت تشريح كند، اين
ها ه و غيره را از درون خودش توضيح دهد و روند پيدايش آندين، فلسفه، اخالق غير

-تواند موضوع را در كليتجا هم طبيعتًا مىرا از درون خودشان تعقيب كند، سپس آن

تشريح ) ديگرهای متفاوت بر يکچنين تأثير متقابل اين جنبهو از اين رو هم(اش 
    ١«.كند

جا با يک تئوری ماترياليستى، ، ما اينكندی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
اين تئوری ماترياليستى است، زيرا از ماهيت متضاد، . تاريخى و ديالكتيكى روبرو هستيم

اين تئوری ديالكتيكى . كندی طبقاتى عزيمت مىيعنى از كار، توليد و بازتوليد در جامعه
چنين از نفى تى و همذای واقعى و دروناست، زيرا از يک حركت آگاهانه، وجود سوژه

دهد و اين تئوری تاريخى است، زيرا با در نظر داشتن تقدم مبتنى بر آگاهى گزارش مى
های ابژه بر سوژه، سبب اين حركت آگاه را از ذات درونى و متضاد، يعنى از كشمكش

عملى و نظری و تأثيرات لحظات زندگى اجتماعى در واقعيت، يعنى به صورت محصول 
                                                 
١ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche … ebd., S. ٣٧f. und 
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مسبب اين حركت تاريخى، پراكسيس مولد . فهمدراكسيس نبرد طبقاتى مىتاريخى از پ
. شودها مىذاتى خود منجر به تكامل اجتماعى انساناست كه از بطن تضادهای درون

ی نوين جهت توجيه و تفسير جهان واقعى نيست، زيرا جا ديگر خبری از يک فلسفهاين
سفه با فلسفه را قطع و از فلسفه فراروی ی فلماركس با استناد به پراكسيس مولد رابطه

ی پراكسيس است كه هدف دگرگونى محصول اين فعاليت تئوريک، فلسفه. كرده است
داری را به صورت انقالب اجتماعى و فراروی مثبت از نظام سرمايه" اوضاع موجود"

  .ی خودآگاه آن پرولتاريا استكند و البته سوژهدنبال مى

به تنهايى اصول تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را به اين ترتيب، ماركس 
موضوع اصلى فعاليت تئوريک وی مختص به نقد دين، فلسفه و . متكامل كرد

شد كه منجر به استقالل از پراكسيس و ايدئولوژی، يعنى اشكال متافيزيكى مى
از جمله بايد . كنندشوند و از تكوين خودآگاهى پرولتاريا ممانعت مىازخودبيگانگى مى

از فعاليت مشترک وی با انگلس بر عليه شخصى به نام هرمن كريگه ياد كرد كه 
وی . در آمريكا بود" تريبون ملت"ی آلمانى زبان به نام سردبير و ناشر يک مجله

خواند و مى" يهودی آواره"و " كار خداگوسفند گناه"، "ی زنجيرشدهپرومته"پرولتاريا را 
. ی ادغام تصوارت دينى مسيحيان را در جنبش كمونيستى داشتيزهاز اين طريق، انگ

ها مسئول جا كه كمونيستوی مدعى بود كه پرولتاريا به معنى انسانيت است و از آن
كه به وجود ناقص خودشان بپردازند، ترويج انسانيت هستند، در نتيجه به جای اين

الدی يک مجمع كمونيستى را  مي١٨٤٦ماركس در سال . بايستى ناجى پرولتاريا شوند
بر عليه هرمن كريگه تشكيل داد و در يک بيانيه افكار و اهداف وی را غير كمونيستى و 

وی سپس با همكاری انگلس يک مقاله در نقد افكار . برای جنبش كارگری مضر خواند
" گریهوچى"و " ی دينىتفكرات مسخره"دينى كريگه نوشت و نظريات وی را محصول 

   ١.كندها مىميان انسان" عشق احمقانه" او متهم كرد كه كمونيسم را تبديل به خواند و

گرفت كه افكار دينى را به بنابراين ماركس در برابر هر جريانى قاطعانه موضع مى
داد و رهايى پرولتاريا را مشروط به يک ناجى و يک وجود جنبش كمونيستى نسبت مى
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ی نقد وی آن اشكال متافيزيک بودند كه مسئله. كردخارج از خود كارگران مزدی مى
آليستى آلمانى منجر به استقالل تئوری از ی ايدهدر تداوم ايمان دينى و فلسفه

ی انقالبى را پديد شدند و انفعال سوژهپراكسيس و تزلزل در خودآگاهى پرولتاريا مى
ياد كرد كه " فقری فلسفه"در اين ارتباط بايد از كتاب پرودن با عنوان . آوردندمى

انتقاد ماركس از همين موضع جابجايى . را در نقد آن نوشت" فقر فلسفه"ماركس كتاب 
- ی هگل و همآيد كه فلسفهها بر پرودن وارد مىسوژه با ابژه و انكار فعاليت آگاه انسان

آليستى و انگلس به صورت ماترياليستى گرفتار آن های چپ در شكل ايدهچنين هگلى
، يعنى نه فيلسوف و نه "اقتصاددان هگليست"از اين بابت، ماركس پرودن را يک . بودند

وی وارد " ی فقرفلسفه"خواند و انتقاد خود را به شرح زير بر متافيزيک اقتصاددان مى
  :  آوردمى

دهند كه انسان چگونه تحت مناسبات موجود توليد اقتصاددانان برای ما توضيح مى»
دهند، اين است كه خود اين ها برای ما توضيح نمىكه آنكند؛ اما آن چيزی مى

آقای . سازدها را زنده مىشوند، يعنى حركت تاريخى كه آنمناسبات چگونه توليد مى
كند، ها و تفكرات مجرد تلقى مىها، مقولهپرودن كه اين مناسبات را به صورت پرنسيپ

ماتريال اقتصاددانان حركت و .) (..آورد  معين در مىنظمتنها اين تفكرات را به يک 
اما . های اقتصاددانان هستندها هستند؛ ماتريال آقای پرودن دگممحرک زيست انسان

ها تنها بيان تا وقتى كه انسان تكامل تاريخى مناسبات توليد را دنبال نكند ـ و مقوله
های خودساخته، ها تنها ايدهها هستند ـ؛ تا وقتى كه انسان در اين مقولهتئوريک خود آن

بيند، خواهى نخواهى مجبور است كه تفكرات مستقل از مناسبات واقعى را مى] يعنى[
         ١«.ی اين تفكرات را در حركت خرد ناب مستقر سازدسرچشمه

كند، پرودن تئوری اقتصادی را از حركت ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا با انكار ما اين. سازدانسان مشخص مستقل مىها و خرد را از زندگى واقعى انسان

ی های اقتصادی و نه فعاليت آگاهانهانگاری كه اين دگم. ی واقعى مواجه هستيمسوژه
در تمامى اين مدت . آورندها هستند كه واقعيت و دانش اقتصاد را پديد مىانسان

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٩): Das Elend der Philosophie – Antwort auf Proudhons „Philosophie 
des Elends“, in: MEW, Bd. ٤, S. ٦٣ff., Berlin (ost), S. ١٢٦ 
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-  وی پيروی مىداد و در فعاليت سياسى ازی تئوريک ماركس تن مىانگلس به سلطه

ها در دوران انقالب آلمان شرايط بحرانى كشور را مغتنم شمردند و جهت آن. كرد
به سردبيری " ی راين نوينروزنامه"از اين پس، . فعاليت سياسى به بن باز گشتند

وی تمامى مقاالت را مطالعه و با خطوط سياسى روزنامه منظم و . ماركس تأسيس شد
انگلس در اين ارتباط از نقش سردبيری وی به عنوان . كردأييد مىها را تبعدًا انتشار آن

مانيفست "چنين با همكاری يكديگر ها هم آن١.كندياد مى" ديكتاتور دلخواه"يک 
را نوشتند و چندی نگذشت كه آن تبديل به راهنمای فعاليت سياسى " كمونيستى

  . جنبش كارگری ـ كمونيستى جهانى شد

ی سياسى برای دوران انقالب به عنوان يک بيانيه" ت كمونيستىمانيفس"جا كه از آن
آلمان مدون شده است، در نتيجه پيداست كه ماركس و انگلس جهت تهيج پرولتاريا به 

جا ی انقالبى و تشديد پراكسيس نبرد طبقاتى چشم انداز مبارزاتى را نيز اينعنوان سوژه
شمارند مى" ناپذيراجتناب" پرولتاريا را ها پيروزیبه اين صورت كه آن. آورندپديد مى

تكامل آزاد هر كس شرط تكامل آزاد همگانى "ی كمونيستى را كه و تشكيل يک جامعه
های جا ظاهرًا با دگم در حالى كه ما اين٢.دهندی كارگر نويد مى، به طبقه"است

يم، تاريخى، يعنى با يک حركت دترمينيستى به سوی يک سرنوشت مقدر مواجه هست
ی اما محتوای اين بيانيه پيروزی پرولتاريا را مشروط به خودآگاهى ماترياليستى سوژه

ی بورژوايى و جامعه" حركت واقعى"سازد كه البته به شرح زير از بطن انقالبى مى
  : كندداری رشد مىمناسبات متضاد روش مدرن توليد سرمايه

های تجاری نوسان كارمزد كارگران را رشد رقابت در ميان بورژوازی و نتيجتًا بحران»
-تر متكامل و بدون وقفه بهتر مىآالت كه هميشه سريعكنند؛ ماشينهمواره تشديد مى

سازند؛ تصادم بين يک كارگر تر مىها را در كل نامطمئنشوند، همواره پايگاه زندگى آن
-به خود مىمنفرد با يک بورژوا منفرد همواره بيشتر خصلت تصادم بين دو طبقه را 

                                                 
ای كنم، زيرا در نوشتهصرف نظر مى" ی راين نوينروزنامه"قاالت ماركس و انگلس در جا از بررسى م من اين ١

ها خواهم ی سياسى كارل ماركس به تفصيل به آندر انديشه" ديكتاتوری پرولتاريا"جهت بررسى نقش مفهوم 
  .پرداخت

٢ Vgl. Marx, Karl / Engels Friedrich (١٩٥٩): Manifest der Kommunistischen Partei, in: 
MEW, Bd. ٤٥٩ ,٤ff., Berlin (ost), S. ٤٨٢ ,٤٧٤ 
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هايى را به وجود كنند كه در برابر بورژوازی ائتالفكارگران با اين آغاز مى. گيرد
-ها همكاریخود آن. كنندديگر اقدام مىها جهت تثبيت كارمزد خود با همبياورند؛ آن

های ناگهانى ذخيره ی خود را برای خشمگذارند كه توشههای درازمدت را بنياد مى
   ١«.شوديگاه نبرد به صورت قيام آغاز مىگاه و ب. سازند

ی جامعه" حركت واقعى"جا با كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
در حالى كه رشد مناسبات . بورژوايى مواجه هستيم كه ماهيتًا انتقادی و انقالبى است

يا بنا بر هستى كند، پرولتاری تضاد را تشديد مىداری همواره زمينهتوليد سرمايه
برد و به سوی ماترياليستى خود و در پراكسيس اجتماعى به هويت طبقاتى خود پى مى

ی مكانيكى ميان هستى با جا با يک رابطهليكن ما اين. شودكسب خودآگاهى رانده مى
انگاری كه هر كسى به كار مزدی تن داد، خواهى نخواهى به . آگاهى مواجه نيستيم

به اين صورت كه كارگران مزدی در پراكسيس نبرد . رسدنيز مىخودآگاهى طبقاتى 
ی حاكم در يک شوند كه طبقهطبقاتى همواره با دين، فلسفه و ايدئولوژی نيز مواجه مى

بستر مشترک تاريخى و فرهنگى جهت ممانعت از تكوين آگاهى طبقاتى كارگران مزدی 
ه بخشى از قدرت مادی خود ی حاكم همواربه اين صورت كه طبقه. پديد آورده است

. گذارد كه قدرت ذهنيش را نيز پديد بياوردی حاكم مىرا در اختيار قشری از طبقه
است كه منجر " آگاهى از جهان وارونه"محصول اين فعاليت تئوريک تفسير و تجديد 

بنابراين اتفاقى نيست كه ماركس و . شودی خودكرده ميان صفوف كارگران مىبه تفرقه
پردازند كه از تكوين خودآگاهى پرولتاريا هايى نيز مىجا به نقد آن جرياناينانگلس 

ی ياد كرد كه منجر به تفرقه" لمپن پرولتاريا"از جمله بايد از وجود . كنندممانعت مى
سوسياليسم "چنين بايد شود و همدر صفوف كارگران و به سوی ارتجاع رانده مى

را نيز در نظر داشت كه " سوسياليسم اتوپيک" و "سوسياليسم بورژوايى"، "ارتجاعى
مانيفست "كشند و تنها از اين بابت است كه ی انقالبى را به انحراف و انفعال مىسوژه

جا نه با يک حركت مادی  به بيان ديگر، ما اين٢.پردازدها نيز مىبه نقد آن" كمونيستى
شود و نه ريزی و هدايت مىها برنامهمواجه هستيم كه بدون آگاهى و اختيار انسان

اين همان كشف . ناپذير استی كمونيستى اجتنابپيروزی پرولتاريا و تشكيل جامعه
                                                 
١ Ebd., S. ٤٧٠f. 
٢ Vgl. ebd., S. ٤٨٢ff. 
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را همراه با به آن رسيد و آن" ايدئولوژی آلمانى"تئوريک بود كه ماركس در كتاب 
  .  انگلس و با شكست انقالب آلمان در پراكسيس سياسى نيز تجربه كرد

. س به سوی لندن در تبعيد رانده شد و انگلس به منچستر بازگشتبه اين ترتيب، مارك
ماركس بالفاصله به تحقيقات خود در مورد نقد اقتصاد سياسى پرداخت و يک طرح 

سرمايه، "گسترده را جهت بررسى سيستم اقتصاد بورژوايى در نظر گرفت كه شامل 
 انگلس در ١.شدمى" مالكيت زمين، كار مزدی، دولت، تجارت خارجى و بازار جهانى

. برابر به همان مسائلى پرداخت كه قبل از آغاز همكاری خود با ماركس در نظر داشت
پردازی در مورد جهان هستى پرداخت و مشغول به به اين صورت كه وی به فلسفه

ای از بيولوژی، شيمى، فيزيک و رياضى شد و در نامه: ی علوم طبيعى مانندمطالعه
به شرح زير محصول تحقيقات خود را با ماركس در ميان  ميالدی ١٨٥٨جوالی 
  : گذاشت

من هم . هگل را كه به من قول دادی، برايم ارسال كن" ی طبيعتفلسفه"راستى، »
. دهمی با فيزيولوژی مشغول هستم و آناتومى تطبيقى را به آن پيوند مىاكنون تا اندازه

اند؛ من ها به تازگى كشف شدهى آندر آن باالترين چيزهای جنجالى موجوداند كه تمام
تا اين . از آن بويى نبرده است] هگل[بسيار مشتاق به پى بردن هستم كه آيا پيرمرد 

نوشت، تمامى اين را مى" ی طبيعتفلسفه"اندازه اطمينان دارم كه اگر وی امروز يک 
 در هايى كهدر ضمن از پيشرفت. شدندچيزها از تمامى اطرف به سوی وی پرتاب مى

ها گونه مفهمومى از آناند، انسان هيچ سال اخير حاصل شده٣٠علم طبيعت در اين 
تكامل عظيم شيمى .  ١برای فيزيولوژی تعيين كننده بوده است ] آن چيزی كه. [ندارد

اين . شود سال از آن به درستى استفاده مى٢٠ميكروسكوپ كه حدود . ٢ارگانيک، 
تری از شيمى هدايت كرد؛ موضوع اصلى كه تايج مهمچنين به سوی نهم] ما را[آخری 

از طريق آن تمامى فيزيولوژی منقلب و سپس يک فيزيولوژی تطبيقى ممكن شد، كشف 
ی هگل است و در تكامل خويش دقيقًا روند هگلى نفسهسلول وجود فى(...) سلول است 

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik … ebd., S. ٧ 
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سم كامل از آن متكامل گاه ارگانيهر آن] يعنى[، "ايده"كه سرانجام كند تا اينرا تى مى
    ١«.گردد

ی خود كند، همان چيزی كه انگلس در نوشتهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا برايش كامًال اثبات شده به حدس زده بود، انگاری كه اين" شلينگ و وحى"با عنوان 
-ى مىی هگلبه اين صورت كه وی سلول را كه ماده است، جايگزين ايده. آيدنظر مى

ی هگلى محصول فعاليت ذهنى، يعنى در حالى كه ايده. كند كه البته روح است
شود و پيداست كه بدون حضور انسان اصوًال بى معنى به نظر سوبژكتيو محسوب مى

ی انگلس، يعنى سلول ابژكتيو است و وجودش بدون حضور انسان هم آيد، مادهمى
ذاتى دارد، ی درون نزد هگل يک سوژهدر حالى كه حركت ديالكتيكى. يابدمعنى مى

ی شناسا به كلى بى معنى است، انگلس يعنى بدون حركت تفكر انسان به عنوان سوژه
كند و آن تأثيرات زدايى مىاما از طريق اين خطای فلسفى، از حركت ديالكتيكى سوژه

نظر ی راز بقا و مد ها و مسئلهمتقابل و آن علت و معلول كه محصول تقابل ابژه
به بيان ديگر، انگلس مضمون ديالكتيک . زندداروينيسم است، به جای ديالكتيک جا مى

. دهدتقليل مى" نفى مادی"ی را به مقولهكند و آنتوخالى مى" نفى آگاهانه"را به عنوان 
ی در حالى كه حركت ايده. بارتر عواقب اين خطای فلسفى استاما به مراتب فاجعه
رود و با استناد به مفهوم نى هدفمند، آگاه و خردمند به پيش مىهگلى سوبژكتيو، يع

ی انگلس به اصطالح ابژكتيو و شود، اما حركت مادهمثبت ارزيابى مى" روح جهان"
ی جا كه اين حركت به تكامل انسان و تشكيل جامعهگردد و از آنهدفمند سپری مى

نين آگاهانه و خردمند توصيف كرد چرا همتوان آنانسانى انجاميده است، در نتيجه مى
ی مثبتى را يک آينده" حركت ماترياليستى زيربنا"و با استناد به يک مفهوم مجرد از 

ی انسانى و از اين پس، جهان واقعى ديگر محصول فعاليت آگاهانه. نيز به خود نويد داد
 خود نيست، بلكه اين حركت و نفس" دهندهكار شكل"يافته، يعنى محصول موضوعيت

را ساخته و پرداخته " جهان ابژكتيو"شمول و هدفمند خود ماده است كه در روند جهان
ی هگل ما ی انگلس در جای حركت ايدهپيداست كه با جايگزينى حركت ماده. است

                                                 
١ Engels Friedrich (١٩٧٣): Briefe - Engels an Marx in London, Manchester, ١٤. Juli ١٨٥٨, 
in: MEW, Bd. ٢٩, Berlin (ost), S. ٣٣٧f. 
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ی جهان واقعى در شكل ، يعنى با آفريننده"ی مطلقماده"با دميروژ، يعنى با 
  . شويمماترياليستى آن مواجه مى

ی انگلس به جا مانده است، هيچ بحث محتوايى ای كه از ماركس در جواب نامهر نامهد
ی ای كه مربوط به نامهتنها جمله. شودها مشاهده نمىو تبادل نظر تئوريک ميان آن

  :شود، به شرح زير استانگلس مى

  ١«.كنمرا برايت ارسال مى] هگل" ی طبيعتفلسفه["چيزهای درخواستى »

شود، زيرا تنها غم و ی نقاد مى اين نامه بدون ترديد منجر به انده خوانندهیمطالعه
.  پوند كمک مالى از انگلس جهت امرار معاش است٣٠جا دريافت ی ماركس اينغصه

ی بى خانمانى اش بيمار، مغروض و در آستانهبه اين دليل كه وی و اعضای خانواده
گونه كه همان. كندپول به انگلس التماس مىماركس در اين نامه برای دريافت . بودند

ی آتى در اين نوشته مستند كردم، ماركس نه تنها در همان دوران تحصيل خود ستاره
رفت و يک نقش مؤثر تئوريک و سياسى در انقالب آلمان ی آلمانى به شمار مىفلسفه

 تاريخ شود كه تا كنونبازی كرد، بلكه بدون ترديد بزرگترين متفكری محسوب مى
ی تحصيل حقوق خود البته وی اين امكان را داشت كه رشته. بشريت تجربه كرده است

را تبديل به منبع درآمد و به عنوان قاضى كار كند و يا حداقل مانند پدر خود به شغل 
اش ی يک زندگى نسبتًا مرفه بورژوايى را برای خود و خانوادهوكالت بپردازد و زمينه

ی خود  وجود، وی در دوران حيات خود به فقر مطلق تن داد و خانوادهبا اين. مهيا سازد
به احتمال زياد . روزی كرد كه به فعاليت تئوريک خود ادامه دهدرا نيز گرفتار اين سيه
ی فعاليت تئوريک و وابستگى مادی به انگلس بود كه ماركس را همين ضرورت ادامه

های خود به كرات ه ماركس در نامهالبت. داشتاز كشمكش تئوريک با وی باز مى
ی هند متمركز سازد و كند كه تحقيقات خود را بر كشور مستعمرهانگلس را تشويق مى

پردازی انگلس در ارتباط با به اين ترتيب، نه تنها از فلسفه. در اين ارتباط مقاله بنويسد

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٣): Briefe - Marx an Engels in Manchester, London, ١٥. Juli ١٨٥٨, in: 
MEW, Bd. ٢٩, S. ٣٤٠f., Berlin (ost), S. ٣٤٣ 
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شد، زيرا وی  مىی تأمينعلوم طبيعى ممانعت، بلكه مخارج زندگى ماركس نيز تا اندازه
   ١.كردی مقاالت انگلس را نيز دريافت مىالزحمهحق

-با وجودی كه ماركس در دوران حيات خود از كشمكش تئوريک با انگلس امتناع مى

از . های نظرياتشان پى بردتوان به خوبى به تفاوتها مىكرد، اما با استناد به آثار آن
 تا ١٨٥٨ كرد كه در همين دوران، يعنى از سال ياد..." گروندريسه "جمله بايد از كتاب 

نخست روش . مدون شده است" سرمايه" ميالدی به صورت طرح خام كتاب ١٨٥٩
شمارد، زيرا با اين را عاميانه مىشناسى تطبيقى انگلس است كه ماركس آنشناخت

شوند و مند و توجيه مىهای متضاد تفسير، نظامهای متفاوت با ماهيتروش پديده
جا ما اين. آيندسان نيز به نظر مىگيرند و اين چنين همظاهرًا اشكال مشابه به خود مى

پوشانند و منجر به با اشكال اسرارآميز و جنجالى مواجه هستيم كه ماهيت متضاد را مى
شوند و از اين بابت است كه ماركس به شرح زير بر شناسى مىاختالل در شناخت

  : كندنقش دانش تأكيد مى

تمامى دانش بى مورد خواهد بود، اگر كه شكل ظاهری و ماهيت چيزها بودن واسطه »
    ٢«.منطبق باشند

با وجودی كه ماركس از طريق نقد اقتصاد عاميانه به اين كشف تئوريک نائل شد، اما 
مصداق . شناسى تطبيقى را نيز پديد آوردی كلى نقد روش شناختچنين زمينهوی هم

. يابيميانه را ما مستقيمًا در طرح تطبيقى انگلس از گياه با حيوان مىنقد اين روش عام
ها ماهيتًا نيز های بسيار زياد و شگرف ميان شكل گياه با حيوان، آنصرف نظر از تفاوت

بينايى، شنوايى، : برای نمونه حيوانات دارای قوای حسى مانند. ديگر تفاوت دارندبا يک
و با استفاده از اين قوا است كه جهت بقای خود با بويايى، چشايى و لمسى هستند 

چنين قادر به نقل مكان هستند، حيوانات هم. كنندطبيعت بيرونى تبادل مادی و كار مى
ها، تمايز انسان از تر از ايناما به مراتب مهم. در حالى كه گياه اصوًال ساكن است

بر آن " ای ماهوی انسانقو"حيوانات نزد ماركس است كه وی با استفاده از مفهوم 
                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Briefe - Marx an Engels in Manchester, London, ٢. Juli ١٨٥٨, 
in: MEW, Bd. ٢٩, S. ٣٣٥f., Berlin (ost), S. ٣٣٥f. 
٢ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, 
Bd., ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٢٥ 
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گانه با احساس عشق، دلتنگى، شرم، غربت، جا فراتر از قوای پنجما اين. كندتأكيد مى
ازخودبيگانگى، اميد، لذت، همبستگى، سرخوردگى، خودشيفتگى، بزرگ بينى، حقارت، 
 يأس، اطمينان، برآشفتگى، خوشبينى، بدبينى، انزجار، انزوا، انتظار، شكست، پيروزی و از

برای نمونه ماركس شرم را يک حس . جمله كنجكاوی و خالقيت سر و كار داريم
ی كند، مقالهشمارد، در حالى كه هيچ حيوانى شرم و خود را سرزنش نمىانقالبى مى

به همين منوال، هيچ حيوانى قادر نيست . رسدنويسد و به خودآگاهى نمىانتقادی نمى
ما مصداق . ی تكامل آتى خود را بريزدو برنامهكه تاريخ و طبيعت خود را متفكر شود 

قوای ماهوی "يابيم، وقتى كه وی از اين موضوع را به كرات در آثار انتقادی ماركس مى
كند كه با چيرگى داری را محكوم مىگويد و روش مدرن توليد سرمايهسخن مى" انسان

- نابالغ به كار مىهای بر مناسبات كلى اجتماعى كارگران مزدی را به صورت انسان

وی در جوار ثروت مادی از . كندها يک طبيعت غير انسانى را تحميل مىگمارد و بر آن
را در تحوالت يک نظم نوين به گويد و نقش آننيز سخن مى" ثروت ماهوی انسانى"

  :  سازدشرح زير برجسته مى

ثروت، احساس ] است كه[تنها از طريق تحقق و شكوفايى ثروت ماهوی انسانى (...) »
يک شنوايى خوش آهنگ، يک بينايى برای زيبايى ] يعنى[شود، سوبژكتيو انسانى مى

احساساتى كه ] يعنى[شوند، شود، خالصه، لذالت انسانى احساسات مقتدر مىاشكال مى
يابند و كنند، بدوًا برخى پرورش مىبه صورت قوای ماهوی انسانى خود را تأييد مى

   ١«.آيندبرخى پديد مى

" قوای ماهوی"و با استفاده از " موجود فعال"بنابراين از همان زمانى كه انسان به عنوان 
-تبادل مادی خود با طبيعت بيرونى را برقرار مى" دهندهكار شكل"خود، يعنى از طريق 

از اين پس، حركت مادی طبيعت . رسدسازد، موضوع طبيعت ناب نيز به پايان مى
ی دترمينيسم را شود و حركت ديالكتيكى خاتمهذاتى مىی درونمسلح به يک سوژه

شمارند، تنها به دليل ها سرنوشت خود را محتوم مىبنابراين اگر انسان. كنداعالم مى

                                                 
١ Marx, Karl, z. n. Lantz, Göran (١٩٧٧): Eigentumsrecht – ein Recht oder Unrecht, 
Stockholm, S. ١١٤, Fn. ١٠, und 
Vgl. Dunayevskaya, Roya (١٩٨١): Algebra der Revolution – Philosophie der Befreiung 
von Hegel bis Sartre, Wien/München/Zürich, S. ٨٣ 
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بنا بر همين . ازخودبيگانگى و فقدان خودآگاهى ماترياليستى از هستى خويش است
سان نسبت به آن گذارد كه انشناخت مشخص نيز ماركس بر اين نكته انگشت مى

گرايى طبيعت غير ارگانيک از سوژه"طبيعتى كه خود پديد آورده است، به صورت 
 از اين منظر پيداست كه قوانين طبيعت ناب، يعنى داروينيسم را ١.كندرفتار مى" خويش

ی بشری بسط داد كه البته ماركس به شرح زير در كتاب توان به طبيعت جامعهنمى
  :كند آن تأكيد مىبر..." گروندريسه "

آالت، لوكوموتيو، راه آهن، تلگراف الكتريكى، دستگاه خودكار و غيره طبيعت ماشين»
ماتريال طبيعى كه تبديل به ] يعنى[ها توليدات صنعت انسانى هستند؛ آن. سازدنمى

با وساطت ها آن. انداش در طبيعت شدهی انسانى بر طبيعت يا فعاليتارگان اراده
. يافتهقدرت علمى موضوعيت] يعنى[ هستند؛ ى، ارگان مخلوق مغز انسانىدست انسان

دانش ] يعنى[دهد، تا چه اندازه علم عمومى جامعه، ی ثابت نشان مىتكامل سرمايه
 شده است، و از اين رو، خود شرايط روند زيست ی توليدقدرت بى واسطهتبديل به 

تا چه . اندتناسب با آن خلق شدهاجتماعى تحت كنترل عقالنيت عمومى در آمده و م
اند، نه تنها در شكل علم، بلكه به صورت ای نيروهای مولد اجتماعى توليد شدهدرجه

  ٢«.از روند زيست واقعى] يعنى[واسطه مستقيم از پراكسيس اجتماعى؛ ارگان بى

تى به توانيم اين نقل قول را به راحكند، ما مىی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی مدنى، يعنى به تمامى مخلوقات دولت، اقتصاد، حقوق، دين، فلسفه، ايدئولوژی، جامعه

ها ی آنآورد، زيرا همهاين چيزها را طبيعت به وجود نمى. ها بسط دهيماجتماعى انسان
به اين . ذاتى هستندی درونی انسان به عنوان يک سوژهمحصول فعاليت آگاهانه

ی سرمايه"دار به عنوان ، يعنى سرمايه"ی فعالسوژه"دار را هترتيب، ماركس سرماي
داری مدرن كارگران مزدی را نامد كه البته در روند توليد سرمايهمى" يافتهشخصيت

جا موضوع نقد ماركس فقط وجه مشترک كل  اين٣.كندی بدون ابژه مىتبديل به سوژه
                                                 
١ „Unorganische Natur seiner Subjektivität“, vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., 
S. ٣٨٤f.  
٢ Ebd., S. ٥٩٤ 
٣ Vgl. ebd., S. ٤٠٩ ,٣٩٦ 

  .گويدنيز سخن مى" ی زندهسوژه"البته ماركس از كارگر به عنوان 
 Vgl. ebd., S. ٩٤٦  

 ١٤٦

افزايى سرمايه نيست كه در روند داری، يعنى روند كار و روند ارزش توليد سرمايه
كنند و در آالت كارگران مزدی را تبديل به اتومات مىتوليد و با استفاده از ماشين

به اين صورت كه نه كارگر شرايط . آوردواقعيت يک وارونگى ملموس فنى را پديد مى
گيرد و پيداست كه تحت شرايط كار، بلكه بر عكس شرايط كار كارگر را به كار مى

كند، زيرا به موجود، ابزار كار در روند توليد نسبت به كارگر در شكل سرمايه اقدام مى
 به بيان ديگر، ١.مكدرا مىراند و آنصورت كار مرده بر نيروی كار زنده حكم مى

داری، يعنى موضوع نقد اقتصاد سياسى ماركس فقط محدود به ماهيت نظام سرمايه
شود، بلكه شكل ت انفرادی كارگران مزدی نمىاستثمار نيروی كار و سلب مالكي

ی كار مرده بر كار زنده يک گيرد كه با سلطهرا نيز در نظر مىی آنازخودبيگانه
ی گونه كه خوانندههمان. كندطبيعت غير انسانى را نيز بر كارگران مزدی تحميل مى

وانين طبيعت غير ممكن است كه ق" كليت ديالكتيكى"كند، از منظر نقاد مالحظه مى
ی بشری انتقال داد، زيرا انسان كه البته مانند مابقى ناب، يعنى داروينيسم را به جامعه

- زمان يک موجود به خصوص نيز مىموجودات زنده محصول طبيعت است، اما آن هم

طبيعت مورد نظر خود را نيز با اراده و آگاهى پديد " دهندهكار شكل"باشد كه از طريق 
شناسى فويرباخ كه جا است كه ماترياليسم بورژوايى و روش شناختهميندر . آوردمى

كنند، به بن به سوی شناخت واقعيت ابژكتيو عزيمت مى" ی حسىمشاهده"از طريق 
رسند و ماركس نيز با استناد به همين قوای ماهوی انسان است كه در كتاب بست مى

  : كندبه شرح زير تأكيد مى" سرمايه"

ک طرف، صاحب پول يا صاحب كاال و در طرف ديگر، مالكان فقط طبيعت در ي»
ی كم اين رابطه تاريخى ـ طبيعى و به همان اندازه. كندنيروی كار خود را توليد نمى

خود آن به . های تاريخى بوده باشداجتماعى نيست كه وجه مشترک تمام دوران
-د بسياری از دگرگونىتولي] يعنى[صورت عريان محصول يک تكامل تاريخى از گذشته 

های قديمى از توليد اجتماعى های اقتصادی، از زوال يک رديف كامل از فرماسيون
  ٢«.است

                                                 
١  Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, 
Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٤٤٦ 
٢ Ebd., S. ١٨٣  
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ی سوژه"جا بر نقش تاريخى كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جهت استقرار و تكامل " يافتهی شخصيتسرمايه"دار به عنوان ، يعنى سرمايه"فعال
خوانيم مى" سرمايه" به همين منوال ما در كتاب ١.گذاردتم كار مزدی انگشت مىسيس

-كه ماركس جهت تمايز تاريخ انسان از تاريخ طبيعت به شرح زير به ويكو رجوع مى

  :كند

گويد، تاريخ انسان از اين طريق خود را از تاريخ طبيعت گونه كه ويكو مىهمان(...) »
آوری دارای ايم؟ فن به انجام و ديگری را به انجام نرساندهسازد كه ما يكى رامجزا مى

روند توليد مستقيم زندگيش است كه از ] يعنى[رفتار فعال انسان نسبت به طبيعت، 
ها سرچشمه چنين مناسبات زيست اجتماعى و تصورات ذهنى كه از آنطريق آن هم

. ريد شده، غيرانتقادی استحتا تمامى تاريخ دين كه از اين زيربنای مادی تج. گيرندمى
ی زمينى، توليدات تر است كه از طريق بررسى هستهاين در واقعيت به مراتب آسان

از مناسبات هرباره و واقعى زندگى اشكال ] بنابراين[آلود دينى را يافت، تا بر عكس، مه
. تاين آخری تنها روش ماترياليستى و از اين رو علمى اس. شوندآسمانى آن متكامل مى

كنند، از انسان كمبود ماترياليسم مجرد و علم طبيعى را كه روند تاريخى را حذف مى
ها فراتر از اين كه آنبيند، همها مىگويان آنتصورات مجرد و ايدئولوژيک سخن
         ٢«.دهندتخصص خود شهامت به ابراز نظر مى

-  توليد مدرن سرمايهكند، طبيعت نه روشی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

جا كه موضوع فعاليت آورد و از آنداری و نه اشكال دينى و ايدئولوژيک را پديد مى
ی انقالبى بود، در نتيجه وی بدون واسطه تئوريک ماركس از همان آغاز تكامل سوژه
كرد پرداخت و همواره بر اين نكته تأكيد مىبه نقد موانع تكوين خودآگاهى پرولتاريا مى

" رشد طبيعى"بنابراين زمانى كه ماركس از  ٣.تاريخ طبيعت ناب به وی ربطى نداردكه 

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ١٨٣f. 
٢ Ebd., Fn ٨٩, S. ٣٩٣  

-متمايز مى: هاتاريخ انسان"و " تاريخ طبيعت"علم تاريخ را در " ايدئولوژی آلمانى" برای نمونه ماركس در كتاب  ٣
وی . ها متقابًال مشروط به يكديگراندها وجود دارند، تاريخ طبيعت و تاريخ انسانگويد از زمانى كه انسانكند و مى

  .، يعنى علم به اصطالح طبيعى به ما ربطى ندارد"تاريخ طبيعت"كند كه كيد مىزمان بر اين نكته تأهم
Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche … ebd., S. ١٨ 
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شكل "راند، ارزش مصرف را  سخن مى١"داری مدرنقوانين طبيعى سرمايه"و از 
از  شمارد، مى٣"تظاهر فرا طبيعى"خواند، ارزش مبادله را  مى٢"ی طبيعتدستپخته

قانون "را " زمان كار اجتماعًا الزم "كند وصحبت مى" شرايط زيست طبيعى انسان"
منظور وی يک طبيعت ناب داروينى كه فاقد  خواند، مى٤"بار طبيعتتنظيم و خشونت

ذاتى تحوالت مادی نيز معنى ی درونروح است و بدون حضور انسان به عنوان سوژه
منظور وی آن طبيعت و آن مناسبات واقعى اجتماعى است كه انسان . يابد، نيستمى
 ٥.كندها را با قوای ماهوی خويش، يعنى با آگاهى و اراده به وجود آورده و اداره مىآن

" سلول اقتصادیشكل "البته ماركس در پيشگفتار نشر دوم سرمايه از كاال به عنوان 
- گويد كه البته از طريق درک آن نقد متابليسم سرمايهی بورژوايى نيز سخن مىجامعه

جا نيز گونه كه ماركس در هميناما همان. شودسياسى ممكن مىداری، يعنى نقد اقتصاد 
را با ميكروسكوپ كند، كاال نه مانند سلول گياه و حيوان است كه بتوان آنتاكيد مى

های شيميايى از پيش معين شده است، مشاهده كرد و نه روند توليد آن مانند واكنش
نها راه شناخت كاال را قدرت از اين بابت، ماركس ت. يعنى دچار دترمينيسم نيست

 زيرا آن البته سلول است، اما يک سلول كه با اراده و آگاهى، يعنى به ٦شمارد،تجريد مى
  : آيدشرح زير سوبژكتيو پديد مى

                                                 
١ „Naturwücksig, Naturgesetz der modernen kapitalistischen Produktionsweise“  
٢ „Hausgebackene Naturalform“, vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. 
٥٢ 
٣ „Übernatürliche Erscheinung“, vgl. ebd., S. ٦٢ 
٤ „Regelendes gewaltsames Naturgesetz“, vgl. ebd., S. ٨٩, und  
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt am 
Main, S. ٦٢, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen 
Konstitution des Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٣٩ 

جا كه خود روند تفكر از آن»: يابيمای از ماركس به كوگلمن نيز به شرح زير مىمصداق اين موضوع را ما در نامه ٥
تواند همواره ی واقعى تنها مىكنندهگونه تفكر درک است، اينروند طبيعتكند، خودش يک ز مناسبات رشد مىا

چنين پختگى ارگان كه بوده باشد، و خود را فقط در درجاتى بنا بر پختگى تكامل و از اين رو هم] روند طبيعت[همان 
  «.شود، متمايز سازدبا آن فكر مى

Marx, Brief an Kugelmann, vom ١١٫٧٫١٨٦٨, zit. N. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff  
… ebd., S. ٢٣, und 
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik … ebd., S. ٥٧ 
٦ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ١٢ 
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ی اقتصادی نيز هم در شناسى حركت مقولهاصوًال مانند هر علم تاريخى و جامعه »
ی مدرن بورژوايى وجود جامعه] يعنى [جا سوژهشود، اينواقعيت و هم در مغز ثبت مى

های وجودی، اغلب تنها  جوانب منفرد از ها اشكال موجود، تعييندارد و بنابراين مقوله
  ١«.كننداز اين سوژه را بيان مى] يعنى[ی معين، اين جامعه

ی بورژوايى كند، برای ماركس خود جامعهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
دار به عنوان  زيرا سلول و تكامل واقعى آن با اراده و آگاهى سرمايهسوژه است،

گردد، در حالى كه طبيعت ناب ريزی و متحقق مىبرنامه" يافتهی شخصيتسرمايه"
اصوًال قادر نيست كه مسير تكامل خود را متفكر شود و تكامل آتى خود را از سلول تا 

ين بابت، ماركس بر شكل حقوقى كاال، از ا. ريزی كندموجوديت كامل طبيعت برنامه
- كند، زيرا كاالها نه خودشان را توليد مىيعنى بر حق مالكيت بورژوايى نيز تأكيد مى

 به بيان ديگر، تنها با تكامل انسان به عنوان ٢.يابندكنند و نه با اختيار خود بازار راه مى
طبيعت يک شكل ذاتى است كه حركت مادی در ی درونو يک سوژه" موجود فعال"

گيرد، در حالى كه تكامل طبيعت ناب محصول هدفمند، منطقى و ديالكتيكى به خود مى
) بيولوژيک، ژنتيک(و حوادث ) فيزيكى، شيميايى(های دترمينيستى كنش و واكنش

  .هستند

ها ماهوی كامًال جا مستند و مستدل شد، ماركس نيز از اين تفاوتگونه كه تا اينهمان
 به همين دليل نيز به نقد اقتصادی سياسى پرداخت كه شرايط فرودستى، آگاه بود و

در اين ارتباط وی بنا بر كشفيات تئوريک . ی انقالبى را بيابدروزی سوژهانفعال و سيه
-خود و از جمله با استناد به تز چهارم فويرباخ خويش فعال شد و روش نقد دين را هم

ه با استناد به يک ماهيت متضاد موانع تكوين چنين به نقد اقتصاد سياسى بسط داد ك
به اين ترتيب، وی موفق به كشف يک دگرگونى . ی انقالبى را بيابدخودآگاهى سوژه

بنا بر . داری شدماهوی از كار مشخص به كار مجرد در روش مدرن توليد سرمايه
نه شود كه در تناقض با نظام گذشته تئوری ارزش كار مجرد گوهر ارزش محسوب مى

در حالى كه ارزش . آوردديگر ارزش مصرف، بلكه ارزش مبادله، يعنى كاال را پديد مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٦f. 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ٩٩ 

 ١٥٠

مصرف هيچ چيز اسرارآميزی در خود ندارد و تنها يک محصول ساده و محسوس از 
طور كه ماركس در كتاب است، اما شكل كااليى آن، همان" يافتهكار موضوعيت"
حسى و "دارد، " خوی روحانى"و " كىذكاوت متافيزي"كند، تشريح مى" سرمايه"

جا از كاال به صورت يک ماركس اين. است" جادو و معجزه"و محصول " فراحسى
كند و مدعى است كه برای درک آن بايد به نقد جهان  نيز ياد مى١"تظاهر فراطبيعى"

   ٢.آلود دينى رفتمه

مل قانون ارزش به كند، ماركس از طريق تكای نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
" كليت ديالكتيكى"يابد كه در آن سرمايه به صورت يک دست مى" حركت واقعى"يک 

ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد از جا تضادهای درون اين٣.در حال شدن است
ی انقالبى انگار پوشيده و تحميق و انفعال سوژهواره و بتطريق اشكال ازخودبيگانه، شئ

ی تحليل در حركت سوبژكتيو، يعنى محصول پيداست زمانى كه ابژه. آورندرا پديد مى
يافته است، بررسى آن نيز از طريق يک متدولوژی فعاليت آگاه انسان و موضوعيت

ی به بيان ديگر، زمانى كه ابژه. باشدغير ممكن مى" ی حسىمشاهده"ايستا، تجربى و يا 
است، متد مناسب نقد آن نيز بايد در تحليل در حال شدن و در حركت ديالكتيكى 

متد "از مفهوم " سرمايه"حركت باشد و تنها از اين بابت است كه ماركس در كتاب 
را منطبق با حركت " سرمايه"بنابراين ماركس مفهوم . كنداستفاده مى" ديالكتيكى من

ليكن نقد اقتصاد سياسى ماركس يک شكل ايجابى . كندديالكتيكى خودش متكامل مى
روزی پرولتاريا را به صورت يک انتقاد خالى به يک واقعيت گيرد كه سيهبه خود نمى
كننده و سلبى است، زيرا وی روش نقد ماركس نفى. يافته تشريح كندموضوعيت

                                                 
١ „Religiöse Tücken“, „sinnlich übersinnlich“, „Zauber und Spuk“, „Übernatürliche 
Erscheinung“, vgl. ebd., S. ٦٢ 
٢ Vgl. ebd., S. ٨٦, und 
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge zur 
Marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff, Frankfurt am Main,  S. 
١٤١, und 
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٩٧): Dialektik der Wertform – Untersuchung zur 
Marxistischen Ökonomiekritik, Freiburg, S. ٢٠f. 
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٤٣١, und  
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx … ebd., S. ٥٣ 
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گرا را با پراكسيس آگاه و ی تئوری انتقادی و عملبالفاصله و به صورت جانبدار رابطه
به اين ترتيب، ما . آوردداری نيز پديد مىم سرمايهانقالبى جهت فراروی مثبت از نظا

شويم؛ در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس با سه نوع ديالكتيک مواجه مى
اول، ديالكتيک به صورت حركت واقعى، دوم، ديالكتيک به صورت متد تحليل و سوم، 

ن سه نوع از ديالكتيک در هر اي. ی تئوری با پراكسيس استديالكتيک به صورت رابطه
. است" نفى آگاهانه"داتى مواجه هستيم و ديالكتيک به معنى ی درونما با سوژه

توان به طبيعت پيداست كه از منظر تئوری انتقادی و انقالبى ماركس ديالكتيک را نمى
شود و اگر كسى چنين ای از آگاهى يافت نمىجا هيچ نشانهناب بسط داد، زيرا در آن

را كند، بالفاصله مستقل از پراكسيس شده و به دام همان اشكال متافيزيكى و ادعايى 
و شلينگ با وساطت پانتئيسم " تفكر تاريخى"افتد كه هگل از طريق ايدئولوژيک مى

ی فلسفى كامًال آگاه بود، زيرا ماركس اين البته انگلس از اين بيراه. اندپديد آورده
 ميالدی مستقيمًا با وی به شرح زير در ميان ١٨٦٢ای از جون مسئله را در نامه

  :گذاشت

-داروين كه دوباره نگاهى به اثرش انداختم، منجر به تفريح من شد، وقتى كه وی مى»

اين (...) برد  برای گياهان و حيوانات به كار مىچنينهمرا " مالتوس"گويد، تئوری 
ی انگليسى خود را معهباعث تعجب است كه چگونه داروين تحت حيوانات و گياهان جا

و جنگ مالتوسى را جهت بقا " كشفيات"با تقسيم كاراش، رقابت، ادغام بازارهای جديد، 
هابس است و هگل را در " یجنگ همه بر عليه همه"اين . دهدتشخيص مى

ی قلمرو روحيه"ی بورژوايى به صورت جا كه جامعهآورد، آنپديدارشناسى به ياد مى
ی الى كه نزد داروين قلمرو حيوانات به صورت اندام جامعهاست، در ح" حيوانى

  ١«.شودبورژوايى تشريح مى

كند، ماركس اصوًال انتقال دانش طبيعت ناب ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی تحقيقات ماركس اصوًال نه مربوط به مسئله. داندی انسانى مسخره مىرا به جامعه

شود و نه ماركس شناسى مىشناسى و كيهانشناسى، فسيلشناسى، زميندانش طبيعت
                                                 
١ Marx, Karl (١٩٦٢): Briefe - Marx an Engels, in Manchester, ١٨ juni١٨٦٢, in: MEW, Bd. 
٣٠, Berlin (ost), S. ٢٤٨f., und 
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff … ebd., S. ٤١ 
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. مبدأ و مقصد هستى در شكل ماترياليستى آن بوده استبه دنبال تكامل يک فلسفه از 
كه حقيقت نيست موضوع نقد اقتصادی سياسى ماركس اصوًال كشف اين به بيان ديگر، 

ركس تنها كشف ی ماجهان مادی چگونه به وجود آمده و فرجام آن چيست؟ مسئله
ها از طريق فعاليت آگاهانه و با اراده خويش به وجود آن حقيقتى است كه انسان

ی محصول كار خودشان، ها، يعنى پرولتاريا را به سلطهاند كه بخش اعظم انسانآورده
ها را جهت اهداف خود، يعنى ارزش افزايى سرمايه به يعنى سرمايه در آورده و آن

ی كشف حقيقت برای ماركس تنها به بيان ديگر، مسئله. تروزی كشانده اسسيه
شود كه ماهيت متضاد آن اشكال متافيزيكى به ی انسانى مىمحدود به هستى در جامعه

  . كندی انقالبى ممانعت مىخود گرفته و از تكوين خودآگاهى سوژه

ارک ماركس زمانى اين نامه را نوشت كه در حال نقد تئوری رانت ريكاردو جهت تد
ی ماركس و های منتشرشدهنامهگونه كه از آن. بود" سرمايه"پيشنويس جلد سوم 

آيد، نه روشن است كه چرا ماركس يک چنين بحثى را انگلس در اين دوران بر مى
كشد و نه اين بحث به يک كشمكش تئوريک ميان ماركس و بدون واسطه به پيش مى

پرداختند های خود به تبادل نظر مىر مالقاتها دبه احتمال زياد آن. انجامدانگلس مى
ی فلسفى و تدارک شمارد كه وی را از اين بيراهجا فرصت را مناسب مىو ماركس اين

بنابراين انگلس به خوبى از موضع ماركس آگاه بود و اين اتفاقى . ايدئولوژی باز دارد
ن نام ماركس در را به نام خود منتشر و از آورد" آنتى دورينگ"نيست كه وی كتاب 

دورينگ يک به اين ترتيب، انگلس در اويگن . پيشگفتار نشر اول آن كامًال ممانعت كرد
به اين . سوژه مناسب يافت كه محصول تحقيقات خود را در نقد نظريات وی ترويج كند

" به پيش"ی صورت كه وی نخست نظرياتش را در يک سری از مقاالت در نشريه
ی عزيمت نقطه. در آورد" آنتى دورينگ"ها را به صورت كتاب منتشر كرد و بعدًا آن

است كه با استناد به آن به نقد " قلمرو ضرورت"تئوريک انگلس مصداق داروينيسم در 
جا در تناقض با سه نوع ديالكتيک در تئوری  وی اين١.پردازدنظريات دورينگ مى

آورد و تمام از تفكر در مىانتقادی و انقالبى ماركس، ديالكتيک را به صورت يک روش 
روش انگلس همان روش . كندعلوم طبيعى و انسانى را به اصطالح ديالكتيكى تفسير مى

                                                 
١ Vgl. Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der 
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٦٣f., ٦٨ 
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شمارد، زيرا با اين روش را عاميانه مىشناسى تطبيقى است كه ماركس آنشناخت
شوند و ظاهرًا مند و توجيه مىهای متضاد تفسير، نظامهای متفاوت با ماهيتپديده
با اشكال " آنتى دورينگ"بنابراين ما در كتاب . گيرند مشابه به خود مىاشكال

-شويم كه به صورت سيستماتيک ماهيت متضاد را مىاسرارآميز و جنجالى مواجه مى

به اين صورت كه انگلس در . شوندشناسى مىپوشانند و منجر به اختالل در شناخت
ما . راندعه و اقتصاد سياسى سخن مىكند و از ديالكتيک جامابتدا به ماركس رجوع مى

. ها مواجه هستيمی انسانجا با مناسبات اجتماعى سوبژكتيو، يعنى با فعاليت آگاهانهاين
و به معادالت رياضى نسبت ) آب، گياه، حشرات(وی بعدًا ديالكتيک را به طبيعت ناب 

 ديگر به معنى از اين منظر، ديالكتيک. ها فاقد سوژه هستنددهد، در حالى كه آنمى
نيست، زيرا به يک حركت مكانيكى از علت و معلول، تأثير متقابل مادی " نفى آگاهانه"

ی دترمينيسم و يا حادثه ها نتيجهها و دانش زمان و مكان كه محصوالت آنابژه
ی بشری باز پس از اين ابتكار فلسفى، انگلس دوباره به جامعه. يابدتقليل مى. هستند

ناپذير به سوی يک سرنوشت ند تاريخ را به صورت مقدر و اجتنابگردد و رومى
  ١.كندمحتوم تفسير مى

را در تز چهارم فويرباخ شويم كه ماركس آنجا با تدارک ايدئولوژی مواجه مىما اين
زدايى از عواقب سياسى اين خطای فلسفى، يعنى سوژه. خود قاطعانه محكوم كرده بود

-متافيزيكى انگلس متأخر زمانى به درستى عريان مى" ليسمماتريا"ديالكتيک و تدارک 

ماركس را با ابتكار فلسفى " سرمايه"ديالكتيكى از كتاب " نفى نفى"ی گردد كه ما مقوله
جا پس از بررسى دوران ماركس اين. مقايسه كنيم" آنتى دورينگ"وی در كتاب 

دار از طريق  ارزش سرمايهرسد كه بنا بر قانونسرمايه با كار مزدی به اين نتيجه مى
كار اضافى پرداخت نشده نيروی كار بيگانه را استثمار، يعنى مالكيت انفرادی كارگران 

ليكن كارگران مزدی در . مواجه هستيم" نفى"ی جا ما با مقولهتا اين. كندرا سلب مى
گرای ماركس به خودآگاهى پراكسيس نبرد طبقاتى و در پرتو تئوری انتقادی و عمل

-ما اين. كنندی انقالبى مالكيت بورژوايى را سلب مىرسند و به صورت سوژهطبقاتى مى

شويم كه مبتنى بر پراكسيس آگاه و ديالكتيكى مواجه مى" نفى نفى"ی جا با مقوله

                                                 
١ Vgl. ebd., ١٢٥ff. 
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داری انقالبى پرولتاريا و بنا بر بررسى ماركس به معنى فراروی مثبت از نظام سرمايه
" نفى نفى"انگلس با يک معنى ديگری از " آنتى دورينگ" ليكن ما در كتاب ١.است

ی جامعه" حركت واقعى"شويم، زيرا وی با استناد به داروينيسم از ديالكتيكى آشنا مى
زدايى كرده و به بورژوايى كه به نظر ماركس ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، سوژه

رياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى جا تحريف تئوری ماتلذا اين. دترمينيسم دست يافته است
رسد، زيرا انگلس متأخر حتا از ی قابل مالحظه مىتحقيقات ماركس به يک درجه

جا به اصطالح به جلد به اين صورت كه وی اين. سانسور نظريات وی نيز شرمى ندارد
سيستم تنظيم "كند و يک نقل قول از ماركس در ارتباط با نقد رجوع مى" سرمايه"اول 

  :  آوردرا به شرح زير مى" ار كودكان و زنانساعت ك

شود، آالت ناشى مىجا كه حركت كلى كارخانه نه از كارگران، بلكه از ماشيناز آن»
. بدون وقفه در روند كار به وقوع بپيوندد]  يعنى[تواند به طور مداوم، تعويض افراد مى

 سنين جوانى آموزش داده آالت دردر انتها سرعت كه از طريق آن كار با ماشين(...) 
ی به خصوص كارگر را سازد كه يک طبقهچنين ضرورتى را بر طرف مىشود، هممى

 ٢«.صرفًا جهت كارهای ماشينى تربيت كند

آالت و جا با يک رابطه ميان ماشينكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
است، انگاری كه اين رابطه " ی فعالهسوژ"كارگران مواجه هستيم كه انگاری فاقد يک 

جا منافع مادی و طبقاتى در ميان شود، انگاری كه اينبا آگاهى و اراده مديريت نمى
حضور سياسى و ايدئولوژيک " يافتهی شخصيتسرمايه"دار به عنوان نيست و سرمايه

لس به ی واقعى انگماركس انگيزه" سرمايه"ليكن با رجوع مستقيم به كتاب . ندارد
  :ی اين نقل قول به شرح زير استشود، زيرا بخش سانسور شدهوضوح روشن مى

 ١٨٥٠ تا ١٨٤٨داران انگليسى از سال ترين سند در اين جهت را قيام كارخانهمحكم»
  ٣».دهدميالدی در حين به كارگيری سيستم تنظيم كار كودكان و زنان ارائه مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ٦٦٩f., und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: 
MEW Bd. ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٢٨ 
٢ Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ٢٧٤ 
٣ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ٤٤٤f. 
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" حركت واقعى"جا از كند، سانسور انگلس اينمىی نقاد مالحظه گونه كه خوانندههمان
جا تضاد مشخص بورژوازی با پرولتاريا تبديل اين. كندزدايى مىی بورژوايى سوژهجامعه

شود و انگاری كه ما در به يک تضاد مجرد ميان نيروهای مولد با مناسبات توليد مى
ی اقتصادی كه  توسعهداری با يک حركت متضاد ابژكتيو و صرف مادی ازنظام سرمايه

ماركس دقيقًا در دو صفحه بعد از . فاقد ذهنيت و غير سوبژكتيو است، مواجه هستيم
-داری مىدر نظام سرمايه) ابژه(اين نقل قول انگشت بر تعويض جايگاه سوژه با محمول 

سازند، آالت نه تنها كارگران مزدی را از كار رها نمىبه اين معنى كه ماشين. گذارد
بنابراين تحت فقدان خودآگاهى . كنندها را همواره بى محتواتر از گذشته مى كار آنبلكه

آالت و سرمايه كه ی محصول كار خود، يعنى ماشينطبقاتى است كه كارگران به سلطه
. آينداست، در مى" يافتهی شخصيتسرمايه" دار به عنوانها سرمايهمالک حقوقى آن

 ١.مكدشود و نيروی كار كارگران را مى كار زنده مسلط مىبه اين معنى كه كار مرده بر
تحريف " حركت واقعى"زدايى انگلس متأخر از اين ی سوژهپيداست كه انگيزه

ديالكتيک و توجيه دترمينيسم است كه البته با استناد به داروينيسم به شرح زير توجيه 
  : شودمى

ا انكار موجوديت يک چيز و يا نفى كردن در ديالكتيک به معنى نه گفتن ساده، ي»
و . زمان يک نفى استهر محدوديت يا تعيينى هم. (...) انهدام آن با روش دلخواه نيست

جا اول از طريق طبيعت كلى و دوم از طريق طبيعت به افزون بر اين روش نفى اين
 چنين دوباره از نفى فرارویمن تنها نبايد نفى، بلكه هم. شودخصوص پروسه معين مى

. بنابراين من مجبورم نفى اول را چنان سامان دهم كه دومى ممكن باشد و بشود. كنم
ی جو را آرد كنم، اگر يک اگر دانه. چگونه؟ بنا بر طبيعت به خصوص هر مورد منفرد

ی اول را به اجرا در آورده، اما دومى را غير چنين البته پردهحشره را پايمال كنم، اين
  ٢«.امممكن كرده

ديالكتيكى نزد انگلس " نفى نفى"ی كند، مقولهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا انگلس اين. متأخر به كلى يک معنى ديگری از تئوری انتقادی و انقالبى ماركس دارد

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٤٤٦ 
٢ Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ١٣٢ 
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كند و بعدًا ها شواهد تجربى وجود دارند، عزيمت مىی جو و حشره كه برای آناز دانه
يعنى بدون شواهد تجربى و به صورت سرنوشت محتوم بشری سوسياليسم را آپريور، 

گيرد و با استناد به يک اتوپى از ناكجا آباد برای پراكسيس نبرد طبقاتى به فرضيه مى
رسد كه معنى سياسى آن جا از نتيجه به تحليل مىبنابراين انگلس اين. پيچدنسخه مى

به اين . روهای مولد استی اقتصادی جهت رشد نيتوجيه رفرميسم و ضرورت توسعه
دهد كه اعتصاب نكنيد، نقد دين، فلسفه و معنى كه وی در لفافه به كارگران هشدار مى

ايدئولوژی ضرورتى ندارد، به فكر انقالب اجتماعى، لغو كار مزدی، قانون ارزش و 
مالكيت بورژوايى نيفتيد، زيرا اگر اقدام به اين كارهای راديكال كنيد، مانع رشد 

-ای مولد شده و تحقق سوسياليسم را كه انگاری سرنوشت ابژكتيو، محتوم و جهاننيروه

كه از طريق رفرم حركت همين. ايدها است، كًال غير ممكن كردهشمول تمامى انسان
ی كه توسعهی كافى نفى است، همينسرمايه محدود و منظم شود، خودش به اندازه

ستى متكامل گردد، كافى است، زيرا ظاهرًا از اقتصادی با موفقيت متحقق و زيربنا به در
تضاد ابژكتيو نيروهای مولد با مناسبات توليد است كه انگاری شكل مالكيت خصوصى 

اين مضمون همان دترمينيسم است كه . كنداجبارًا به نوع سوسياليستى آن صعود مى
يستى پديد هگل با پانتئيسم شلينگ در شكل ماتريال" تفكر تاريخى"انگلس با التقاط 

از اين منظر، سوسياليسم ديگر محصول پراكسيس نبرد طبقاتى و . آورده است
ی انقالبى نيست، بلكه با رشد نيروهای مولد و به صورت خود به خودآگاهى سوژه
" ماترياليسم"جا با ما اين. آيدپديد مى" ابژكتيو"ناپذير و به اصطالح خودی، اجتناب

ی انگلس از پراكسيس مستقل شده و روند تاريخ ا مغلطهمتافيزيكى مواجه هستيم، زير
ها، بلكه اين روند تاريخ است انگاری كه نه خود انسان. را تبديل به اسطوره كرده است

مواجه " انگاریبت"بنابراين ما نزد انگلس با . آوردها را پديد مىكه شرايط رهايى آن
به اين صورت كه انگلس . پردازدبه نقد آن مى" سرمايه"هستيم كه ماركس در كتاب 

را بخشد و آنمى" ذكاوت متافيزيكى"به صنعت " آنتى دورينگ"متأخر در كتاب 
جا ماركس به درستى به نقد جابجايى  اين١.كندمى" تظاهر فراطبيعى"تبديل به يک 

به اين صورت كه صنعت نيز مانند كاال محصول . پردازدمى) ابژه(سوژه با محمول 
تردستى، قوای حسى و خالقيت ، يعنى دانش، "دهندهكار شكل"ولد و پراكسيس م

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ٦٢ 



 ١٥٧

ی بورژوايى مانند دين ظاهرًا مستقل ها در جهان وارونهكارگران است، در حالى كه آن
جا حق مالكيت بورژوايى و اين. كنندفرمايى مىشده و بر توليدكنندگان خود حكم

-ها قطع مىرا با محصوالت كار خود آنی كارگران استقالل ظاهری قوانين بازار رابطه

ی كنند و تنها در فقدان خودآگاهى طبقاتى است كه انگاری صنعت و كاال خواص ويژه
يافته، های موضوعيتدهند، انگاری كه صنعت و كاال نه ابژهخود را به ناظر انعكاس مى

 طبيعت های مستقل و خارج ازی كارگران، بلكه سوژهيعنى محصول فعاليت آگاهانه
به اين ترتيب، سرمايه بنا بر ذات درونى خود آن مناسبات اجتماعى . ها هستندخود آن

) كار زنده(را به صورت سوژه بر كارگران ) كار مرده(آالت آورد كه ماشينرا پديد مى
 ماركس از همان بدو بررسى آثار اقتصادی به جابجايى سوژه با ١.سازدمسلط مى

های فلسفى ـ اقتصادی خود از اين بابت، در جزوهى برد و محمول در اقتصاد ملى پ
خواند و دليل حق مالكيت مى" تاريخ صنعت را يک كتاب باز از قوای ماهوی انسان"

  ٢.شماردخصوصى را ازخودبيگانگى كارگران مى

شود، زيرا وی البته تناقض نظريات انگلس متأخر با ماركس فقط مربوط به محتوا نمى
كند كه معانى ديگری از تئوری انتقادی و انقالبى فاهيمى استفاده مىزمان از مهم

گويد، انگلس مفهوم سخن مى" انقالب صنعتى"در حالى كه ماركس از . ماركس دارند
آنتى "را به شرح زير در كتاب كشد و مضمون آنرا به پيش مى" صنعت انقالبى"

    :دهدتوضيح مى" دورينگ

 ما آموخت كه كم و بيش همه جا حركت مولوكولى همين طور كه صنعت بزرگ به»
قابل توليد را جهت اهداف فنى در حركت انبوه دگرگون كند، آن توليد صنعتى را در 

  ٣«.مقياس عمده از محدوديت محلى آزاد ساخت

كند، نزد انگلس متأخر انگاری كه صنعت از ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی ستقل شده است، آن ديگر يک محمول و يک ابژهپراكسيس مولد كامًال م

پديد آمده " يافتهكار موضوعيت"يافته نيست كه توسط كارگران و از طريق موضوعيت
                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٨٦f., und 
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik … ebd., S. ١٣٥ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch … ebd., S. ٥٤٢  
٣ Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ٢٧٥ 
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آموزد و واقعيت ابژكتيو را ها مىاست، بلكه تبديل به يک سوژه شده كه به انسان
مواجه هستيم جا با يک حركت صرف ماترياليستى انگاری كه ما اين. سازددگرگون مى

با ابعاد " آنتى دورينگ"بنابراين ما در كتاب . زندها را رقم مىی انسانكه آينده
ی اقتصادی و ضرورت تكامل زيربنا را توسعهشويم كه سياست ايدئولوژيک مواجه مى

" مانيفست كمونيستى"جا ديگر مانند اين. كننداز منظر منافع مادی بورژوازی توجيه مى
داری در انگاری كه سرمايه.  طبقاتى ميان پرولتاريا و بورژوازی نيستخبری از نبرد

حال اجرای ميسيون تاريخى خود است كه انگاری با رشد نيروهای مولد زيربنای 
جا با ما اين. آوردناپذير و ابژكتيو پديد مىی سوسياليستى را به صورت اجتنابجامعه

داری مواجه هستيم اوم مناسبات سرمايهتوليد ايدئولوژی جهت حاكميت بورژوازی و تد
" يافتهتظاهر موضوعيت"و " اشكال ابژكتيو تفكر"جهت نقد آن از مفاهيم كه ماركس 

  ١.بردسود مى

عكس تئوری انتقادی و انقالبى " آنتى دورينگ"بنابراين انگلس متأخر در كتاب 
ه كلى آگاه بود و البته ماركس از مضمون نظريات انگلس ب. كندماركس را نمايندگى مى

" آنتى دورينگ"كه كتاب تا اين. ها بى اعتنا ماندظاهرًا حدود دو سال نسبت به آن
مورد توجه عموم قرار گرفت و تبديل به يک مرجع جهت آشنايى با تئوری ماترياليسم 

از اين پس، ماركس تصميم گرفت كه همراه با انگلس . تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس شد
-مدون كند كه ما مضمون آن" تكامل سوسياليسم از اتوپى به علم"ا عنوان ای را بجزوه

  :   يابيمای از وی مىرا به شرح زير در نوشته

دگرگونى علم آقای "های جديد كه طنزآميز يک رديف از مقاله] انگلس[وی »
اين رديف در يک جلد . فرستاد" به پيش"ی ، برای نشريه(...)ناميده است " دورينگ

ما در . های آلمانى موفقيت بزرگى داشتآوری شدند و آن نزد سوسياليستب جمعكتا
معرفى های تئوريک اين كتاب كه به نحوی ترين قطعهی پيش رو مناسبجزوه

   ٢«.آوريمكنند، مى را ايجاد مىسوسياليسم علمى

                                                 
١ „Obektive Gedankenformen“, „gegenständliches Schein“, vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das 
Kapital, Bd. I … ebd., S. ٩٧ 
٢ Marx, Karl (١٩٧٣): Vorbemerkungen zur französischen Ausgabe (١٩٨٨), in: MEW, Bd. 
١٩, S. ١٨١f., Berlin (ost), S. ١٨١ 
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يک های تئورجا از قطعهكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 ١.كنندرا تشريح مى" سوسياليسم علمى"كند كه به نحوی ياد مى" آنتى دورينگ"كتاب 
گونه كه در جای ديگری مستند و مستدل كردم، ميان ماركس و انگلس متأخر همان

 بنابراين اتفاقى ٢.وجود داشت" علم مثبت"ی های شگرف نظری در مورد مقولهتفاوت
. كاری با انگلس جهت تدوين اين جزوه امتناع كردجا نيز از همنيست كه ماركس اين

نيز همان روش و " تكامل سوسياليسم از اتوپى به علم"ی به اين ترتيب، ما در جزوه
در پيشگفتار اين . يابيمرا بدون حضور دورينگ مى" آنتى دورينگ"محتوای كتاب 

بوده است كه اين انگاری كه اصًال قرار ن. شودای به ماركس نمىنوشته نيز هيچ اشاره
ی عزيمت تئوريک آن مصداق نقطه. جزوه توسط ماركس و انگلس نوشته شود

قلمرو "داری، يعنى به داروينيسم است كه به شرح زير به مناسبات نظام سرمايه
  :   يابدبسط مى" ضرورت

زمان به آن شمول كرد و همدر نهايت صنعت بزرگ و ايجاد بازار جهانى نبرد را جهان»
داران منفرد مانند ميان كل صنايع و كل ميان سرمايه. سابقه بخشيدسهمگينى بىيک 

ها تصميم كشورها شرايط مساعد طبيعى و اجتماعى از توليد در مورد موجوديت آن
اين نبرد داروينى جهت بقای انفرادی . شودرحمانه نابود مىشكست خورده بى. گيردمى

موضع طبيعت . يابدشده به جامعه انتقال مىتاست كه از طبيعت همراه با خشم تقوي
  ٣«.گرددی تكامل انسانى ظاهر مىحيوان به صورت قلعه

جا با نبرد صنايع ملى در بازار كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شويم كه انگاری بنا بر قوانين طبيعت ناب و نتايج تحقيقات داروين جهانى مواجه مى

                                                 
- طرح اين موضوع به خصوص به اين دليل ضروری است، زيرا ناشران انستيتوت ماركسيسم ـ لنينيسم اين نوشته ١

موضوع . گيرندانگلس در نظر مى" آنتى دورينگ"ی ماركس را به عنوان يک پيشگفتار جهت معرفى و تأييد كتاب 
" آنتى دورينگ"اد ايدئولوژيک و غيرماركسى كتاب ها توجيه آثار لنين است كه در واقعيت تحت تأثير ابعاصلى آن

  .اندپديد آمده
Vgl. Institut für Marxismus-Leninismus beim Zk des SED (١٩٧٥): Vorwor, in: MEW, 
Bd. ٢٠, S. Vff., Berlin (ost)  

ماركس و  اسىی سيدر انديشه" علم مثبت"انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش ): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢
   ادامه، برلين٦٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد دهم ، صفحهانگلس متأخر

٣ Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ١٩, S. ١٨٦ff., Berlin (ost), S. ٢١٦ 
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پيامد سياسى يک چنين آگاهى از جهان وارونه اين است كه پرولتاريا . گرددىمتحقق م
ی اقتصادی جهت رشد بايد به پشتيبانى از بورژوازی ملى در بيايد و به سياست توسعه

-نيروهای مولد تن دهد و اگر هم ضروری باشد، جانش را فدای دولت و نظام سرمايه

ما با همين روش . آينده با خطر مواجه شودداری كند كه مبادا تحقق سوسياليسم در 
داری دولتى كشورهای به اصطالح داری جهان مدرن و سرمايهدر نظام سرمايه

داری مواجه بوده و ی سرمايهچنين در كشورهای توسعه نيافتهو هم" سوسياليستى"
 البته انگلس. سازندی كارگر را به يک ناكجاآباد اتوپيک معطوف مىهستيم كه طبقه

 البته ١پردازد،و متافيزيک نيز مى" سوسياليسم اتوپيک"جا به اصطالح به نقد متأخر اين
گيرد كه از كه در نظر بگيرد كه نظريه هرگاه شكل استعاليى به خود مىبدون اين

انگاری كه وی اصوًال در نظر ندارد كه عاقبت تئوريک انكار . پراكسيس مستقل گردد
اوضاع "انجامد و تداوم  به توليد ايدئولوژی و اشكال دينى مىی خودآگاه و انقالبىسوژه

به بيان ديگر، حركت ماترياليستى نزد . كندرا برای افكار عمومى توجيه مى" موجود
گيرد، زيرا انگاری كه آن محصول ی متافيزيک به خود مىانگلس متأخر به اجبار جنبه

-جهان موضوعيت"نيست كه يک " ىكليت ديالكتيك"ها و يک ی انسانفعاليت آگاهانه

آورد، بلكه به صورت ضرورت ابژكتيو به سوی يک هدف معين را پديد مى" يافته
در حالى كه بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس اين . گرددسپری مى

-كنند و با آگاهى خود تاريخ را مىها هستند كه از شرايط موجود عزيمت مىانسان

 انگلس متأخر قوانين طبيعت ناب را يک امتحان برای مصداق حركت ديالكتيک سازند،
ی آب  بنابراين وی بى محابا ايجاد بورژوا و پرولتاريا را مانند تجزيه٢.شمارداز تاريخ مى

دهد و با يک استناد سطحى به تئوری در اكسيژن و هيدروژن از طريق باطری شرح مى
زدايى شده است، به يک حركت فنری از  كلى سوژهارزش ماركس كه البته از آن به

منجر به " بحران مطلق اقتصادی"يابد كه انگاری آن با وقوع يک تاريخ درست مى
- ی دلپسند سپری مىداری و به شرح زير به سوی تشكيل يک آيندهفروپاشى سرمايه

   ٣.گردد

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٢٠٣ ,١٩٤ 
٢ Vgl. ebd., S. ٢٠٥ ,١٩٧ 
٣ Vgl. ebd., S.  ٢٠٧f., ٢١٠f., ٢١٨ ,٢١٦ 
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- ی سرمايهی جامعهشود، توليد بدون برنامهدر تراست رقابت آزاد به منوپول چپه مى»

البته . گرددی سوسياليستى تسليم مىی جامعهداری در برابر هجوم توليد با برنامه
شود كه آن جا استثمار چنان ملموس مىاما اين. داراننخست به نفع و مصلحت سرمايه

شود، يک استثمار هيچ مردمى يک توليد كه از طريق تراست هدايت مى. بايد فرو بريزد
   ١«.كندمگانى را از طريق يک باند كوچک رباخوار تحمل نمىعريان ه

جا يک اتوماتيسم از ايجاد كند، انگلس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
آورد و بعدًا با استناد به يک پديد مى" بحران مطلق اقتصادی"ها و وقوع يک مونوپل

فقط با . كندداری را اعالم مىمايهحكم مرگ سر" مردم"ی نامفهوم و مجرد مانند سوژه
يک نگاه اجمالى به پراكسيس نبرد طبقاتى قرن گذشته در كشورهای مدرن صنعتى 

در حالى كه جنبش كارگری در آلمان . شودی انگلس متأخر برداشته مىپرده از مغلطه
های نظری و و ايتاليا چندين بار اقدام به انقالب سوسياليستى كرد، ليكن كشمكش

ها هر دو جريان سياسى را چنان به ضعف ها با سوسيال دموكراتامى كمونيستنظ
كشيد كه بورژوازی جهت حفظ منافع مادی و جايگاه طبقاتى خود دولت فاشيستى را 

داری را در برابر ماركس پايان نظام سرمايه. ها را منهدم كردپديد آورد و هر دوی آن
كند و در فقدان آن ی خودآگاه و انقالبى مىژهمشروط به وجود پرولتاريا به عنوان سو

ی تمامى ثروت اجتماعى، يابد كه سرمايه سرچشمهداری تا آن زمانى تداوم مىسرمايه
 ما مصداق تئوری انتقادی و ٢.را از بين ببرد) انسان(و كارگر ) طبيعت(يعنى زمين 

 سياسى موجود نيز به انقالبى ماركس را نه تنها در تجربيات تاريخى، بلكه در پراكسيس
كند كه طبيعت در حالى كه ماركس بر اين موضوع تأكيد مى. كنيمخوبى مشاهده مى

ی بشری را مسخره آورد و انتقال داروينيسم به جامعهدار و پرولتاريا پديد نمىسرمايه
مصداق نتايج تحقيقات طبيعى " قلمرو ضرورت"شمارد، ليكن انگلس متأخر در مى

های اجتماعى را به صورت دترمينيستى  وی از يک سو، فرماسيون٣.يابدداروين را مى
خواند و از سوی ها مىكند و سوسياليسم را حسن ختام آنديگر رديف مىپشت سر يک

                                                 
١ Ebd., S. ٢٢٠f., und vgl. ebd. S. ٢٢١ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd I, … ebd., S. ٥٢٩f. 
٣ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung … S. ٢٢٦ 
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 تنها ١.شماردداری كافى مىديگر، سطح رشد نيروهای مولد را جهت فراروی از سرمايه
است " بحران مطلق اقتصادی"يوندد، يک جا بايد به وقوع بپچيزی كه به نظر وی اين

در حالى كه . شودداری و تشكيل سوسياليسم مىكه منجر به فروريزی نظام سرمايه
 ليكن ٢گذارد،داری تفاوت مىاز سرمايه" فراروی منفى"و " فراروی مثبت"ماركس ميان 

ای به نقش قانون ارزش، كار مزدی و شكل مالكيت در انگلس متأخر هيچ اشاره
- بنابراين نظريات انگلس متأخر با استناد به قوانينى توجيه مى٣.كندوسياليسم نمىس

 در ٤شمارد،ها مىها را ابژكتيو، يعنى مستقل از آگاهى و اراده انسانشوند كه وی آن
- تمايز مى) سوبژكتيو(با آگاهى از تضاد ) ابژكتيو(حالى كه ماركس ميان ماهيت متضاد 

-ها، يعنى سوبژكتيو مىی انسانرا محصول فعاليت آگاهانهگذارد و جهان ابژكتيو 

افزايد كه به انتقاد خود نيز مى" يافتهجهان موضوعيت" البته ماركس در نقد ٥.شمارد
- اين آگاهى تحت تأثير دين، فلسفه و ايدئولوژی قرار گرفته و اشكال ازخودبيگانه، شئ

از نظام " فراروی مثبت"ها شرط جا تنپيداست كه اين. انگار يافته استواره و بت
داری نه تن دادن به يک حركت دترمينيستى از تاريخ به سوی يک سرنوشت سرمايه

ی خودآگاه و انقالبى در پراكسيس نبرد محتوم، بلكه تكامل پرولتاريا به عنوان سوژه
  . طبقاتى است

ش رياضى و كند، قوانين طبيعت ناب و دانی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-ذاتى هستند و نه تاريخ خود را پديد آوردهی درونفيزيكى را كه نه دارای يک سوژه

انگاری كه هيچ تفاوتى ميان زندگى ميمون با . ی بشری انتقال دادتوان به جامعهاند، نمى
گونه كه ميمون به انسان متكامل شده است، جبر تاريخ انسان وجود ندارد و همان

ی رياضى به سوی تحقق سوسياليسم ی ساده به صورت يک معادلهزندگى بشری را
های شگرف نظری كه ما ميان ماركس و انگلس متأخر مشاهده البته اين تفاوت. راندمى
ها منجر به كنيم، نه غير منتظره هستند، نه ايرادی دارند و نه بررسى و طرح آنمى

به گمان من آشنايى با . شوندىافول و بحران نظری و ساختاری در جنبش كمونيستى م
                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٢٢٦ ,٢٢٨ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Bd. III … ebd., S. ٤٥٤f.  
٣ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung  … S. ٢٢٨ 
٤ Vgl. ebd., S. ٢١١ 
٥ Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik … ebd., S. ٨f. 
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شناسى و نظريات ماركس با انگلس متأخر نه تنها هيچ مانعى تفاوت روش شناخت
به اين صورت كه . شوندندارند، بلكه منجر به ارتقا جنبش كارگری و كمونيستى نيز مى

ها را ارزيابى و به توان مصداق نظريات متفاوت آنبا استناد به پراكسيس مولد مى
. ی عملى تازه و امروزی را جهت شركت در نبرد طبقاتى متكامل كردتى يک فلسفهراح

-آيد كه انگلس متأخر به جای افشای اين تفاوتليكن اين مانع دقيقًا وقتى به پيش مى

ی مغرضانه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ های نظری اقدام به سانسور، تخطئه و مصادره
ن راه نادرست و ناجور را بالفاصله پس از مرگ وی اي. كندديالكتيكى ماركس مى

را به شرح زير در سخنرانى انگلس به مناسبت ماركس برگزيد كه ما مصداق آن
  :يابيممراسم خاكسپاری ماركس مى

چنين ماركس گونه كه داروين قانون تكامل طبيعت ارگانيک را كشف كرد، اينهمان»
افشا [نون زير رشد زايد ايدئولوژيک پنهان بود، نيز قانون تكامل تاريخ انسانى را كه تا ك

ها قبل از هر چيز بايد بخورند، بياشامند، سكونت ؛ يک واقعيت ساده كه انسان]ساخت
كه بتوانند به سياست، علم، هنر، دين و غيره بپردازند؛ كنند و لباس بپوشند تا اين

ل اقتصادی يک مردم يا بنابراين توليد ابزار مستقيم زندگى و همراه با آن سطح تكام
آورند كه از آن ساختار دولتى، نظريات حقوقى،  را پديد مىيک دوران، زمانى آن زمينه

اند و بنابراين با استناد به های مورد نظر تكامل يافتههنر و حتا تصوارت دينى انسان
اده گونه كه تا كنون بر عكس اتفاق افتچنين تشريح شوند ـ نه آنها بايد همخود آن

  ١«.است

-جا نخست مدعى مىكند، انگلس متأخر اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

شناسى ماركس با داروين يكسان است و بعدًا با استناد به شود كه روش شناخت
جا با ما اين. سازدی مكانيكى را ميان زيربنا با روبنا برقرار مىداروينيسم يک رابطه

آليسم متافيزيكى مواجه هستيم كه به صورت مجرد در برابر ايده" ماترياليسم"همان 
كند، در حالى كه ماركس از طريق را انكار مى" كليت ديالكتيكى"متكامل شده است و 

انگاری كه انسان بايد مانند . گرا فراروی كرده استتز اول فويرباخ خود از اشكال تقليل

                                                 
١ Vgl. Engels, Freidrich (١٩٧٣): Das Begräbnis von Karl Marx, in: MWE, Bd. ١٩, S. 
٣٣٥f., Berlin (ost), S. ٣٣٥f. 
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دًا بتواند مانند پيكاسو يک نقاشى به سبک كه بعاقوام وحشى شكمش را سير كند، تا اين
-ی اقتصادی را به حد كمال برساند، تا اينانگاری كه انسان بايد توسعه. كوبيسم بكشد

ليكن ماركس همين خوردن غذا را نيز محصول . كه بعدًا بتواند به سوسياليسم فكر كند
ين، فلسفه، د(شمارد و از طريق نقد همين آگاهى ی انسانى مىفعاليت آگاهانه

های متنوع انسانى را در است كه وی اشكال متفاوت ادغام اجتماعى و تمدن) ايدئولوژی
به نظر وی گرسنگى به . كندتئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود ادغام مى

به بيان ديگر، نه پر . صورت ابژكتيو گرسنگى است، اما راه حل آن سوبژكتيو است
های گرسنه فاقد فرهنگ انجامد و نه انسان توليد فرهنگ مىكردن شكم بالفاصله به

برای نمونه . توانند به سياست و تشكيل يک نظم نوين بينديشندكه نمىهستند و يا اين
توان از نقاش مشهور هلندی، فان گوخ ياد كرد كه در فقر مطلق اثرهای قابل مى

 خود ماركس است كه در ی بعدینمونه. ی هنری را از خود به جای گذاشتمالحظه
وی در . بدترين شرايط مالى به تحقيقات پرداخت و آثار بى نظير خود را مدون كرد

اواخر دوران حيات خود چنان بيمار بود كه حتا قادر به شركت در مراسم خاكسپاری 
با تمامى اين وجود وی زبان روسى را هم . فال نيز نشدهمسر خود، جنى فون وست

های تئوريک در روسيه آگاه شود و آثار روسى را به ًا از كشمكشآموخت كه مستقيم
  .    زبان اصلى بخواند

كند، ارتباطى با محتوای تئوری چه انگلس در آثار متأخر خود نمايندگى مىبنابراين آن
ی تئوری ماترياليسم ليكن انگلس مصادره و تخطئه. انتقادی و انقالبى ماركس ندارد

در حالى كه وی در . راندماركس را سيستماتيک به پيش مىتاريخى ـ ديالكتيكى 
آورد، اما پس از مرگ وی و اسمى از ماركس نمى" آنتى دورينگ"پيشگفتار نشر اول 

" ماترياليسم" ميالدی روش تكامل ١٨٦٧به مناسبت انتشار دوم آن در دسامبر 
های چنين از نوشتهدر اين ارتباط بايد هم. دهدمتافيزيكى خود را نيز به وی نسبت مى

اند و های متفاوت مدون شدهبيشمار انگلس در نشريات ياد كرد كه البته به مناسبت
در اين ارتباط به وفور منابع وجود دارند . كنندی شوم را دنبال مىمشخصًا همين پروژه

جا تنها سه نقل قول از منابع متفاوت را به عنوان نمونه به شرح زير كه البته من اين
  : آورممى



 ١٦٥

آليستى ی ايدهای به خوبى تنها كسانى بوديم كه از فلسفهماركس و من تا اندازه»
اما به يک . ديالكتيک آگاهانه را در درک ماترياليستى از طبيعت و تاريخ نجات داديم

چنين ماترياليستى از طبيعت آشنايى با رياضيات و علم طبيعت درک ديالكتيكى و هم
   ١«.تعلق دارد

ی كنونى از منظر اقتصادی با شكل كند كه جامعهجا كه ماركس تالش به اثبات مىآن»
جا سعى دارد كه تنها همان روند تدريجى ديگری از جامعه آبستن است، تا اين

 به صورت تاريخ داروينی اجتماعى را به صورت قانونى بنا سازد كه دگرگونى بر حوزه
  ٢«.طبيعت اثبات كرده است

مستدل نكرد، بلكه ] اخالق[س هرگز مطالبات كمونيستى خود را بر مارك(...) »
داری كه روزمره بيشتر و بيشتر پيش چشمان برفروريزی ضروری روش توليد سرمايه

-گويد كه ارزش اضافى از كار پرداخت نشده ناشى مىگردد؛ وی تنها مىما متحقق مى

، ]ريكاردو[ اقتصادی غلط یاما با وجود آن معادله. شود كه يک واقعيت ساده است
      ٣«.تواند از منظر تاريخ جهانى صحيح باشدالبته مى

را مشتركًا به طبيعت نسبت " ديالكتيک آگاهانه"بنا بر نقل قول اول ماركس و انگلس 
بنا بر نقل قول دوم . اند و معادالت رياضى و قوانين طبيعت ناب ديالكتيكى هستندداده

فرما هستند كه داروين در طبيعت ها همان قوانينى حكمندر مناسبات اجتماعى انسا
داری را به صورت بنا بر نقل قول سوم ماركس فروريزی سرمايه. ناب اثبات كرده است

بينى و مطالبات كمونيستى خود را بر اين اساس مستدل كرده پيش" ضرورت تاريخى"
ت دادن اين نظريات به ام، نسبگونه كه من تا كنون مستدل و مستند كردههمان. است

ی سيستماتيک تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ماركس كامًال غلط و محصول تخطئه
داری ای از امانتجا نه تنها هيچ نشانهاين. ديالكتيكى وی توسط انگلس متأخر است

                                                 
١ Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ١٠ 
٢ Engels, Friedrich (١٩٥٥): Rezension Engels am Kapital, Aus; „Beobachter“, Stutgart, 
Nr. ٣٠٣, Feuilleton, vom ٢٧. Dez. ١٨٦٧, in: Kleine ökonomische Schriften, Berlin (ost), 
S. ٣٠١, und  
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff … ebd., S. ٣٨ 
٣ Engels, Freidrich (١٨٨٤): Vorwort – zur ersten deutschen Ausgabe von Karl Marx’ 
Schrift „Das Elend der Philosophie“, in: MEW, Bd. ٢١, S. ١٧٥ff., Berlin (ost), S. ١٧٨  
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نيز با كمال وقاحت ..." منشأ خانواده، "شود، بلكه انگلس در پيشگفتار علمى مشاهده نمى
كند كه فعاليت تئوريک ماركس ناتمام مانده است و اگر وی  مغرضانه ادعا مىو كامًال

  : نوشتزنده بود، خودش به شرح زير اين كتاب را نيز مى

هيچ كس ديگری كمتر از ماركس نبود كه تصميم گرفت كه نتايج تحقيقات مورگانى »
ايج ما ـ تشريح و از را در ارتباط با نتايج خود ـ من اجازه دارم در حدودی بگويم، نت

كار من تنها . (...) اين طريق معنى كلى تحقيقات ماترياليستى از تاريخ را روشن سازد
تواند يک جايگزين كوچک را برای آن چيزی عرضه كند كه دوست متوفى من مى

  ١«.را نداردی آنديگر توان ارائه

جا نيز به تأخر اينشود كه انگلس متنها با يک رجوع اجمالى به اين كتاب روشن مى
" آنتى دورينگ"را در كتاب ترويج روش و نظريات غيرماركسى خود كه بنيان آن

به اين صورت كه از نظر متديک و محتوايى از زندگى . دهدگذاشته است، ادامه مى
شناسى به كه انسان البته بدون اين٢زند،ها پل مىحيوانات مستقيمًا به زندگى انسان

جا نيز در به اين ترتيب، وی اين. را در نظر بگيرد") موجود فعال("خصوص ماركس 
كند، در حالى كه از سوی ديگر، با استناد به يک پردازی مىمضمون داروينيسم نظريه

شمول و دترمينيستى از شود كه بنا بر يک قانون جهاناتوماتيسم طبيعى مدعى مى
- جا دوباره با سوژه ما اين٣.كندىتاريخ هر چيزی ضرورتًا به يک سطح باالتر صعود م

زدايى از روند تاريخ مواجه هستيم، در حالى كه ماركس روند تاريخ را با تبادل مادی 
طبيعت "، دگرگونى طبيعت به "يافتهكار موضوعيت"ميان انسان با طبيعت توسط 

ی دهد كه البته نتيجهتوضيح مى" يافتهانسان موضوعيت"و انسان به " يافتهموضوعيت
- و محصول فعاليت سوبژكتيو انسان" يافتهجهان موضوعيت"آن جهان موجود به عنوان 

شود و در حالى كه همواره از به اين ترتيب، انسان از طبيعت ناب مجزا مى. ها است
ليكن . آوردكند، اما با آگاهى تاريخ را پديد مىشرايط مادی هستى خويش عزيمت مى

                                                 
١ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des 
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٣ Vgl. ebd., S. ٦٠ 



 ١٦٧

بخشد و جهت اثبات آن حتا تاريخ يک تظاهر ابژكتيو مىجا به روند انگلس متأخر اين
جا به شرح زير و به برای نمونه وی اين. كنداز تحريف نظريات ماركس نيز شرم نمى

  :كندرجوع مى" ايدئولوژی آلمانى"اصطالح به كتاب 

 ميالدی كه از طريق ماركس ١٨٤٦ی قديمى و منتشر نشده از سال من در يک جزوه»
اولين تقسيم كار، تقسيم كار مرد با زن در "يابم كه و مدون شده است، مىو من تنظيم 

اولين تضاد طبقاتى كه در تاريخ : توانم به آن بيفزايمو من امروز مى." توليد مثل است
بروز كرد، با تكامل آنتاگونيسم مرد با زن در نظام تک همسری همراه بود و اولين 

   ١«.]اعمال شد[ه بر جنسيت زنانه سركوب طبقاتى از طريق جنسيت مردان

ی تشكيل جا سرچشمهكند، انگلس متأخر اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-يابد و سپس به اين نتيجه مىی تک همسری مىطبقات را در توليد مثل و در خانواده

گاری كه  ان٢.ی مدرن مرد بورژوا است و زن نقش پرولتاريا را داردرسد كه در خانواده
مرد بنا بر مناسبات طبيعى نقش كارفرما را در خانواده به عهده گرفته و در يک روند 

اما ما با رجوع به كتاب . كندداری نيروی كار خانگى زن را استثمار مىتوليد سرمايه
جا اين. يابيميک چنين كشفيات به اصطالح تئوريكى را در آن نمى" ايدئولوژی آلمانى"

جهت توليد نيروی كار خودی و " مناسبات اجتماعى"با " مناسبات طبيعى"ماركس ميان 
، يعنى توليد مثل "مناسبات طبيعى"دهد و ايجاد طبقات را نه از طريق بيگانه تميز مى

جا اين. دهد، يعنى تقسيم كار توضيح مى"مناسبات اجتماعى"در خانواده، بلكه از طريق 
 كه بنا بر تفاوت طبيعت مرد با زن در منظور ماركس حتا آن تقسيم كاری نيست

-به اين صورت كه مرد معموًال از نظر قدرت بدنى از زن قوی. آيدخانواده به وجود مى

داری را نبايد تحمل كند، ی بچهجا كه رنج بارداری و زايمان و وظيفهتر است و از آن
يک تقسيم كار جا با ما اين. گيرددر نتيجه طبيعتًا وظايف ديگری را به عهده مى

كند، در خانواده رشد مى" مناسبات طبيعى"مخصوص جنسيتى مواجه هستيم كه بنا بر 
" تقسيم كار واقعى"است كه نقش " مناسبات اجتماعى"در حالى كه ماركس با استناد به 

  : سازدبرجسته مى" ايدئولوژی آلمانى"را به شرح زير در كتاب 
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جا كه يک تقسيم كار مادی و گردد، آناقعى مىتقسيم كار تنها از آن لحظه تقسيم و»
چيز ] يعنى[ واقعًا متصور گردد، تواندمىاز اين لحظه آگاهى . ذهنى صورت بگيرد

چيزی را تصور كند، بدون واقعًا ] يعنى[ديگری از آگاهى پراكسيس موجود بوده باشد، 
است كه خود را از از اين لحظه آگاهى قادر . كه يک چيز واقعى را تصور كرده باشداين

و غيره " ناب"شناسى، فلسفه و اخالق جهان رها سازد و به سوی پرداختن تئوری، دين
   ١«.سوق بگيرد

مناسبات "جا با استناد به كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی تشكيل طبقات ، يعنى تقسيم كار يدی از كار فكری است كه سرچشمه"اجتماعى

آگاهى از پراكسيس " تقسيم كار واقعى"به اين صورت كه پس از . يابدتماعى را مىاج
شود و تنها تحت تأثير مستقل و تبديل به تئوری ناب، يعنى دين، فلسفه و ايدئولوژی مى

ايدئولوژی است كه لذت از رنج كار و توليد از مصرف مجزا و به طبقات متضاد تعلق 
آيد و فقط تحت تأثير آن است كه زن و كيت به وجود مىاز اين پس، حق مال. گيرندمى

 به بيان ديگر، ماركس مانند انگلس ٢.شوندی مرد مىكودک در خانواده تبديل به برده
كند و تنها با و تقسيم كار در توليد مثل رجوع نمى" مناسبات طبيعى"متأخر اصوًال به 

وابط نابرابر جنسيتى ميان مرد و حق مالكيت است كه ر" مناسبات اجتماعى"استناد به 
و قبل از تكامل ايدئولوژی " تقسيم كار واقعى"بنابراين قبل از . دهدو زن را توضيح مى

اند و ماركس هم با كند، طبقات نيز وجود نداشتهكه البته حق مالكيت را توجيه مى
زايى استناد به همين حق مالكيت بر ابزار توليد و نقش كار مزدی در روند ارزش اف

سرمايه است كه به موضوع استثمار نيروی كار بيگانه و نقش بورژوا و پرولتاريا در 
  . يابدی بورژوايى دست مىجامعه

-ی انگلس متأخر از تحريف كشفيات تئوريک ماركس به خوبى روشن مىجا انگيزهاين

خواهد از يک طرف، همان قوانين طبيعت ناب، يعنى به اين صورت كه وی مى. شود
همان توليد مثل و تقسيم كار جنسيتى را كه در خانواده طبيعتًا رايج است، تبديل به 

ی ايجاد طبقات را به روابط طبيعى زن و مرد قوانين جامعه انسانى كند و سرچشمه
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ی انسانى هنوز قوانين طبيعت ناب و داروينيسم معتبر انگاری كه در جامعه. نسبت دهد
" ماترياليسم"استناد به خطای فلسفى خود و آن وی از طرف ديگر، با . هستند

متافيزيكى كه در تناقض با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده است، 
را كند كه ما مضمون آنی زيربنا مىآزادی زنان را منسوب به صنعت بزرگ و توسعه

  :  يابيموی به شرح زير مى..." منشأ خانواده، "در كتاب 

ی تواند در سطح گستردهشود، همين كه وی مىزی زن تنها زمانى ممكن مىآزادسا»
و اين تنها . ی جزئى متحمل شوداجتماعى در توليد سهيم و كار خانگى را تنها تا اندازه

از طريق صنعت بزرگ مدرن ممكن شده است كه نه تنها كار زنان را در ميزان بزرگ 
چنين گرايش دارد كه كار خانگى بد، و آن همطلرا مىكند، بلكه براستى آنمجاز مى

  ١«.شخصى را بيشتر و بيشتر در يک صنعت عمومى منحل كند

كند، از منظر انگلس متأخر موضوع آزادی زن ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شود و هيچ ارتباط مستقيمى با فعاليت فمينيستى ديگر مشروط به خودآگاهى سوژه نمى

كه اقتصاد رشد كند و زيربنا توسعه  همين٢.نبرد طبقاتى ـ جنسيتى نداردو پراكسيس 
- بيابد، انگاری كه حقوق و نقش اجتماعى زنان نيز ضرورتًا به درجات باالتری صعود مى

يابد و از اين پس، نقش زن به صورت پرولتاريا خانگى به اصطالح خاتمه مى. كنند
البته پيداست كه . شودود حل و فصل مىانگاری كه مشكل مردساالری نيز خود به خ

انگلس از اين موضوع كامًال آگاه بود كه ماركس اين گونه نظريات را با مفهوم 
ی ها را به دليل فقدان يک سوژهكشيد و آنبه بند نقد مى" ماترياليسم عاميانه"

  . ناميدمى" وارونگى مطلق"مشخص محصول 

ها را به آن مناسباتى كه انسانی  آگاهانهبنابراين در حالى كه ماركس لغو عاجل و
ها شرط رهايى آن) كار مزدی، قانون ارزش و حق مالكيت خصوصى(كشند زنجير مى

جا گيرد و از آنشمارد، ليكن انگلس متأخر تكامل اين مناسبات متضاد را در نظر مىمى
-نسبت مى" خروند تاري"كه رهايى پرولتاريا را به يک چيز خارج از خودش، يعنى به 
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كند، در نتيجه تدارک انفعال ی نامعلوم در ناكجاآباد موكول مىدهد و به يک آينده
ها نه محصول فعاليت خودآگاه از اين منظر، رهايى انسان. بيندی انقالبى را مىسوژه

ی كارگر تحت تأثير ايدئولوژی و پرولتاريا، بلكه به صنعت بزرگ كه البته طبقه
ها ها مستقر و در واقع بر آنی آند آورده و ظاهرًا خارج از ارادهازخودبيگانگى پدي

پيداست كه نظريات انگلس متأخر مستقيمًا در . دهدحاكم شده است، نسبت مى
جا با آن تصوارت متافيزيكى گيرد، زيرا ما اينراستای تحقق منافع بورژوازی قرار مى

جا نقش اين. بخشند هدفمند مىقى ويک تظاهر منط" روند تاريخ"شويم كه به مواجه مى
گردد، زيرا انگلس متأخر واقعيت ابژكتيو، يعنى بردگى ايدئولوژی به درستى عريان مى

انگاری كه تن دادن به نظام . دهدغلط جلوه مى" ابژكتيو"كار مزدی را به صورت 
ت داری نه مانع، بلكه تنها شرط رشد نيروهای مولد و تنها مسير ممكنه جهسرمايه

از پراكسيس نبرد طبقاتى مستقل و " روند تاريخ"به اين ترتيب، . ها استرهايى انسان
انگلس " ديالكتيک طبيعت"كتاب ی تئوريک اوج اين بيراه. شودتبديل به اسطوره مى

شمول حركت ديالكتيكى را به يک قانون به اصطالح جهان كه با استناد به ١متأخر است
. دهدتقليل مى" نفى نفى"ـ ٣و " كميت و كيفيت"ـ ٢، "تداخل تضادها"ـ ١: سه اصل

-شود كه از رشد گياه و حشره، تبديل آب به بخار، تغييرات زمينوی سپس مدعى مى

هايى شيميايى، تكامل تفكر دينى به شناسى و فصول ساالينه، معادالت رياضى، واكنش
ثير اين قوانين به فلسفه گرفته تا شكل مالكيت فئودالى و بورژوايى، همگى تحت تأ

جا با محصوالت يک دانش عاميانه مواجه  ما اين٢.كننداشكال متكامل تر صعود مى
به اين صورت كه انگلس . شناسى تطبيقى پديد آمده استهستيم كه از روش شناخت

كند و از مند و توجيه مىهای متضاد را تفسير، نظامهای متفاوت با ماهيتمتأخر پديده
جا با ما اين. كشدشمول مىها را به انقياد يک قانون به اصطالح جهاناين طريق آن

پوشانند و از طريق اشكال اسرارآميز و جنجالى مواجه هستيم كه ماهيت متضاد را مى
به اين ترتيب، انگلس متأخر . شوندشناسى مىتشابه شكلى منجر به اختالل در شناخت

ی فلسفه"و در كمال تعجب از دهد  مىشناسى بسطديالكتيک را به متدولوژی هستى
                                                 

 قرن ٢٠ی انگلس متأخر در اوايل دهه" ديالكتيک طبيعت"جا طرح اين موضوع ضروری است كه كتاب  اين ١
  .  ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در شوروی متكامل شدگذشته منتشر شد و تحت تأثير مستقيم آن بود كه 

٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin 
(ost), S. ٣٠٧ 
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را " ذاتى و خالقروح درون" انگاری كه طبيعت ناب يک ١.راندنيز سخن مى" طبيعت
. كندريزی و متحقق مىی آگاه برنامهبه همراه دارد و حركت خود را به صورت سوژه

 محصول دار و باالترينكه انسان يک جانور مهرهشود جا مدعى مىبنابراين انگلس اين
" آگاهى از خويشتن"است و طبيعت از طريق انسان به " حركت ديالكتيكى طبيعت"

آيد كه  به اين ترتيب، برای انگلس متأخر كامًال آسان به نظر مى٢.يابددست مى
كند كه انگاری هدفمند و را به شرح زير طوری تفسير مى" حركت ماترياليستى تاريخ"

  :صاحب اختيار و اراده است

 قديمى به درک، اما اكنون اطمينان حاصل شده است كه ماده در چرخش بى دين»
جا، گاهى ی معين ـ گاهى اينكند كه در يک درجهنهايت خود بنا بر قوانينى حركت مى

  ٣«.كندجا ـ از بطن ماهيت ارگانيک، روح متفكر را ضرورتًا توليد مىآن

جا از نتيجه به شناخت لس متأخر اينكند، انگی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا كه انسان از درون طبيعت ناب متكامل شده است، در نتيجه ما با از آن. رسدمى

شمول از سر و كار داريم، در نتيجه بايد يک قانون به اصطالح جهان" ی طبيعتفلسفه"
انگاری كه . حركت ماده وجود داشته باشد كه وجود انسان را ضروری كرده است

انسان را پديد آورده است و انسان " ذاتى و خالق خودروح درون"طبيعت بر اساس 
از اين منظر، ديگر تكامل . بردپس از تكامل خويشتن به منطق و هدفمندی آن پى مى

، "قوای ماهوی ماده"ی نتيجه" موجود فعال"جهان مادی قبل از حضور انسان به عنوان 
ها و حوادث طبيعى و ژنتيک نيست، بلكه تنوع ابژهمكانيزيم علت و معلول، تأثيرات م

انگاری كه حركت مادی به صورت يک ضرورت تاريخى و كامًال هدفمند، مغز متفكر 
در حالى كه ماركس با هر چيزی . انسانى را از درون طبيعت ناب متكامل كرده است

و مستقل از ) تاريخ، مفهوم، ماده، صنعت و غيره (كه جايگزين انسان به عنوان سوژه
شد، شديدًا مخالف بود، يک چنين ديدگاهى را حتا هگل پراكسيس در نظر گرفته مى

ی انگلس متأخر محصول التقاط پانتئيسم اين نظريه. كردآليست هم نمايندگى نمىايده
هگل با ماترياليسم فويرباخ است كه به صورت يک دگم " تفكر تاريخى"شلينگ و 
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تفاوت تنها در اتخاذ مفاهيم . گرددجهانى متصور مىاين ايدئولوژيک، يعنى يک دين 
و فويرباخ از " ی مطلقايده"، هگل از "هدايت روح متعال"متفاوت است؛ شلينگ از 

را به عنوان " حركت ماده"رانند، در حالى كه انگلس متأخر سخن مى" ی حسىمشاهده"
-ه با حضور ارواح مواجه مىجا دوبارما اين. كندها مىخالق جهان واقعى جايگزين آن

در حالى كه . ها فراروی كرده بودشويم كه ماركس با تدوين تزهای فويرباخ از آن
- سخن مى" نوع ماهوی بشر"و فويرباخ از " روح جهان"، هگل از "فراخرد"شلينگ از 

و در پيروی از آن معطوف به " ی طبيعتفلسفه"گويند، انگلس متأخر معطوف به 
انگاری كه طبيعت دارای روح و اراده . گردد مستقل از پراكسيس مىو" روند تاريخ"

به اين . شودريزی و سپری مىاست و مسير تكامل آن هدفمند و دترمينيستى برنامه
كند شمول را كشف مىترتيب، انگلس متأخر به گمان خود يک قانون به اصطالح جهان

كشفيات "هايى كه وی جهت مصداق نمونه. نامدمى" ماترياليسم ديالكتيكى"را كه آن
-جا تكامل دانهبرای نمونه وی اين. آور هستنددهد، واقعًا حيرتخود ارائه مى" تئوريک

نامد و مى" حركت ديالكتيكى"كرم ابريشم به پروانه و آب به بخار را , ی جو به خوشه
. دهدىی آنتيک يونانى و شكل حق مالكيت نيز بسط مرا به فلسفهدر كمال تعجب آن

به اين صورت كه پشت سر هم مالكيت اشتراكى، فئودالى و خصوصى مانع رشد 
شوند و سرانجام مالكيت بورژوايى به شكل سوسياليستى آن صعود نيروهای مولد مى

شويم كه وی ديگر از انگلس متأخر مواجه مى" كشف تئوريک"جا با يک ما اين. كندمى
به اين ترتيب، تئوری ماترياليسم تاريخى ـ . نامدمى" ماترياليسم تاريخى"را آن

ماترياليسم "در حالى كه . شودزدايى مىديالكتيكى ماركس دو شقه و از آن سوژه
منسوب به " ماترياليسم تاريخى"شمول است، يک قانون به اصطالح جهان" ديالكتيكى
 ديگر يک بنابراين از منظر انگلس متأخر سوسياليسم. شودهای اجتماعى مىفرماسيون

ی انقالبى تشكيل امكان نيست كه از پراكسيس مولد و تحت تأثير خودآگاهى سوژه
شود، بلكه وقوع آن يک ضرورت تاريخى است كه انگاری در پرتو يک قانون به مى

" ناپذيرابژكتيو و اجتناب"و به صورت " حركت ديالكتيكى ماده"شمول از اصطالح جهان
جا موضوع پراكسيس كند، اينی نقاد مالحظه مىخوانندهگونه كه همان. آيدپديد مى
جا نه يابند، اينی متافيزيک راه مىانگلس متأخر به حوزه" كشفيات تئوريک"فيصله و 

در مضمون هگلى و نه در مضمون ماركسى آن اثری از خودآگاهى سوژه و ديالكتيک به 
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ين خطای فلسفى را به ما عواقب تئوريک ا. شودمشاهده مى" نفى آگاهانه"عنوان 
ميان " ديالكتيک طبيعت"بينيم كه انگلس متأخر در كتاب خصوص در تمايزی مى

  :گذاردبه شرح زير مى" ديالكتيک سوبژكتيو"و " ديالكتيک ابژكتيو"

كند، و ديالكتيک به فرمايى مىديالكتيک به اصطالح ابژكتيو در تمامى طبيعت حكم»
ديالكتيكى تنها بازتاب حركت تضادهايى كه خود را تفكر ] يعنى[اصطالح سوبژكتيو، 

هايشان و ی نزاعكه در حين ادامه] تضادهايى. [كنند، استهمه جا در طبيعت معتبر مى
به اشكال واالتر همواره شرط زيست طبيعت ] يعنى[ديگر، سرانجام صعودشان در يک

  ١«.شوندمى

بدون حضور و " لكتيک ابژكتيوديا"كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ذاتى و ی درونفعاليت سوبژكتيو انسان معتبر است، يعنى حركت و نفى بدون سوژه

با وجودی كه اين نوع از ديالكتيک بر خالف ديالكتيک . گرددآگاهى انسان ميسر مى
آليستى است و با وجودی كه بر هگلى فاقد روح خالق سوژه جهت تكامل مفهوم ايده

، حسيت و "دهندهكار شكل"نزد ماركس هيچ گزارشى از " يت ديالكتيكىكل"خالف 
دهد، اما انگاری كه دارای يک روح خالق هم يابى ابژه نمىآگاهى سوژه و موضوعيت

بنابراين . شودبه گمان انگلس متأخر به صورت منطقى و هدفمند سپری مىاست، زيرا 
ابداع انگلس متأخر به تنهايى " بژكتيوديالكتيک سو"و " ديالكتيک ابژكتيو"تمايز ميان 

آليستى هگل و نه در ی ايدهاست، زيرا ما اصوًال يک چنين تمايزی را نه در فلسفه
ديالكتيک "در حالى كه . يابيمتئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مى

ک ديالكتي"آيد، ذاتى نيز معتبر به نظر مىی دروندر فقدان يک سوژه" ابژكتيو
ليكن ماركس . شودبرای انگلس متأخر تنها يک بازتاب ساده تلقى مى" سوبژكتيو

شمارد مى" اوضاع موجود"هرگونه بازتاب ساده و غيرانتقادی را تشريح، تفسير و توجيه 
را به عنوان روش تكامل دوگانگى سوژه از ابژه و توليد دين و افكار متافيزيک و آن

" يافتهجهان موضوعيت"ان ديگر، ماركس بازتاب تئوريک به بي. كندقاطعانه محكوم مى
به اين صورت كه تفكر نقاد با هدف . گيردرا به صورت انتقادی و عملى در نظر مى

- در همين مسير بازتاب به صورت جانبدار فعال مى" اوضاع موجود"دخل و تصرف در 
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اه جهت گرا را برای ترويج يک پراكسيس آگشود و يک تئوری انتقادی و عمل
به بيان ديگر، تفكر نقاد منجر به تشديد . كنددگرگونى انقالبى آن متكامل مى

ی شود كه سوژهپراكسيس نبرد طبقاتى و تعميم يک فعاليت مشخص سياسى مى
از اين بابت، ما نزد ماركس نه ديگر با دترمينيسم . خودآگاه و انقالبى آن پرولتاريا است

سوسياليسم برای ايشان يک ضرورت تاريخى محسوب اقتصادی سر و كار داريم و نه 
تحقق سوسياليسم فقط مشروط به پراكسيس انقالبى و تنها محصول نتايج نبرد . شودمى

بيشتر خود را از گيرد كه هر چه انسان البته انگلس متأخر در نظر مى. طبقاتى است
رساند و از به انجام مىسازد، به همان اندازه نيز تاريخ خود را با آگاهى حيوان مجزا مى

اما اين اقتدار انسانى بسيار محدود . كندبينى ممانعت مىوقوع حوادث غير قابل پيش
جا هنوز يک سؤتفاهم شود، زيرا اينمى" ماترياليسم تاريخى"است و تنها مربوط به 

-پيكر ميان اهداف معين شده با نتايج به دست رسيده وجود دارد كه حتا متكاملغول

 وی دليل اين سؤتفاهم را به يک قانون ١.های معاصر هنوز گرفتار آن هستند ملتترين
دهد كه به صورت يک قانون نسبت مى" ماترياليسم ديالكتيكى"برتر و نهايى، يعنى به 

كه ما مضمون كند فرمايى مىشمول از حركت ماده بر تمامى شئون هستى حكمجهان
  :  بيميارا در همين اثر به شرح زير مىآن

ماند، كه های خويش در نهايت همان مىما اطمينان داريم كه ماده در تمامى دگرگونى»
چنين با همين ضرورت شود و از اين رو همهيچ يک از صفات آن كم و كاست نمى

روح متفكر را به وجود ] يعنى[ی خويش، آهنين كه با آن بر روی زمين باالترين شكوفه
را در جای ديگری و در زمان ديگری دوباره به سازد و آنآورده، دوباره منهدم مى

  ٢«.آورداجبار به وجود مى

ای جا به همان نتيجهكند، انگلس متأخر اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به اين صورت كه . كردرسد كه در دوران خدمت سربازی در برلين نمايندگى مىمى

كند كه بنا بر طبيعت خود به آن مواد مادی درک مىی خودآگاهى را به صورت مقوله
گرايى ماترياليستى از طريق نفى" وجود نامتناهى"انگاری كه يک . شودروح متكامل مى
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جا با يک خدای ماترياليستى مواجه هستيم كه  ما اين١.آوردخود واقعيت را پديد مى
 را به صورت هدفمند پديد القدوس و الله جهان مادی و انسانانگاری مانند يهوه، روح

به بيان ديگر، . سازدكند و سپس در جای ديگری دوباره زنده مىآورد، بعدًا نابود مىمى
متافيزيكى " ماترياليسم"ی تئوريک انگلس متأخر تكامل خطای فلسفى و بيراهعاقبت 

-به اصطالح به صورت يک قانون جهان" ماترياليسم ديالكتيكى"در حالى كه . است

كه البته تحت " ماترياليسم تاريخى"آورد،  از حركت ماده روند تاريخ را پديد مىشمول
به اين معنى كه از . شودهای اجتماعى مىتأثير آن قرار دارد، تنها محدود به فرماسيون

داری به فئوداليسم، های مولد با مناسبات توليد ضرورتًا و به اجبار بردهتضاد نيروی
ی اين خطای نتيجه. انجامدداری به سوسياليسم مىداری و سرمايهفئوداليسم به سرمايه

فلسفى انكار اراده، آگاهى و آزادی انسان جهت دخل و تصرف در زندگى واقعى خويش 
شود، زيرا از اين پس، تبديل به اسطوره مى" روند تاريخ"جاست كه است و در همين 

است كه شكل سوژه به خود " تاريخروند "سوژه تاريخى ديگر نه پرولتاريا، بلكه خود 
  .آوردگيرد و انگاری كه رهايى انسان را نيز پديد مىمى

ی تئوری و توان به راحتى رابطهپيداست كه با رجوع به آثار انگلس متأخر مى
توان به خوبى از پراكسيس منحرف و تنها به رشد اقتصادی پراكسيس را قطع كرد، مى

ر حالى كه ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود د. معطوف و دچار ساينتيسم شد
انگلس متأخر نه تنها آن چيزی كرد، ليكن متافيزيک و آپريوريسم هگلى را محكوم مى

شمارد، بلكه از طريق يک قانون به را كه برايش شواهد تجربى ندارد، منطقى مى
شمول انسان را جهت دخل و تصرف در زندگى واقعى خويش فاقد اصطالح جهان

يابيم كه ما اين روش تفكر را در اشكال متنوع دينى نيز مى. خواندختيار و آزادی مىا
در حالى كه نزد ماركس . خوانندها را مقدر و از پيش معين شده مىی انسانآينده

 ليكن انگلس متأخر بى محابا وارد سپهر ٢،"شرط هرگونه نقدی، نقد دين است"
وی با استناد به توهمات . سازدمى" ترياليستىما"شود و يک دين نوين متافيريک مى

" ديالكتيک ابژكتيو"شود كه پس از آن كه علم طبيعت و علم تاريخ، خويش مدعى مى
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را در خود ادغام كرد و يا بهتر بگويم، از آن پس كه وی طبيعت و تاريخ را با استناد به 
ى به غير از آموزش ناب خود تفسير كرد، بعدًا تمامى دستگاه فلسف" ديالكتيک ابژكتيو"

ناپديد " علم مثبت"شود، در منسوب مى" ديالكتيک سوبژكتيو"تفكر كه البته آن هم به 
" حركت واقعى"نزد ماركس برابر با دانش " علم مثبت" در حالى كه مضمون ١.گرددمى

ی جا كه اين حركت سوبژكتيو است و از موجوديت سوژهجامعه بورژوايى است و از آن
دهد، در نتيجه دخل و تصرف در پراكسيس نيز با كسب اتى گزارش مىذدرون

علم "بنابراين اتفاقى نيست كه انگلس متأخر . گرددی انقالبى ممكن مىخودآگاهى سوژه
جا بر  ما اين٢.كندعلوم طبيعى و انسانى مى" هنر تفسير ديالكتيكى"را تبديل به " مثبت

-و حركت جهان" علم مثبت"زدايى از با سوژهخالف تئوری انتقادی و انقالبى ماركس 

انگلس " وسياليسم علمىس"به بيان ديگر، . شويمشمول و دترمينيستى ناب مواجه مى
را با استناد به يک مفهوم استعاليى از خرد متأخر همان ناكجاآبادی است كه هگل آن

اوضاع "ف، به اين صورت كه انگلس متأخر از يک طر. نامدمى" يافتهی آشتىجامعه"
دهد و منجر به توجيه مناسبات طبقاتى در را با رشد نيروهای مولد توضيح مى" موجود

را دوباره " قلمرو ضرورت"شود و از طرف ديگر، شرط دگرگونى داری مىنظام سرمايه
ی اقتصادی به صورت مشروط به رشد نيروهای مولد كرده و با تأييد سياست توسعه

-البته خود انگلس نيز انكار نمى. شودرداز حاكميت بورژوايى مىپعريان تبديل به نظريه

شناسى را به هستىهگل كرده و آن" یحركت ايده"را جايگزين " حركت ماده"كند كه 
  ٣.نيز بسط داده است

  :نتيجه

زدايى از فعاليت مشترک ماركس و انگلس جهت تكامل ی اين نوشته اسطورهانگيزه
گونه كه در اين نوشته مستدل و همان. ـ ديالكتيكى استتئوری ماترياليسم تاريخى 

مستند شد، با وجودی كه ماركس و انگلس از همان بدو فعاليت تئوريک خود تحت 
های متفاوت تحقيقاتى را دنبال آليستى هگل قرار گرفتند، اما پروژهی ايدهتأثير فلسفه

ی مسئلهى كه ماركس در حال. كردند و پيداست كه به نتايج متفاوتى نيز رسيدند
                                                 
١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik ….. ebd., S. ٤٨٠ 
٢ Vgl. ebd., S. ٣٠٧ 
٣ Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ٤٢ ,١١ 
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ها را از منظر خودآگاهى و تكامل سوژه انقالبى را در نظر داشت و پراكسيس آن
گرفت، ليكن انگلس به يک روند دترمينيستى از تاريخ معطوف بود كه تئوريک پى مى

به اين ترتيب، ما . زدی انقالبى را رقم مىعاقبت فلسفى آن تدارک نظری انفعال سوژه
ی راديكال با دوران گذشته هستيم، در حالى كه س شاهد يک قطع رابطهدر آثار مارك

نظريات انگلس متأخر در تداوم اديان و آن افكار اسرارآميز و متافيزيک گذشته شكل 
گيرند و انسان را چنان سلب آزادی، اراده و معطوف به يک ايدئولوژيک به خود مى

 بشريت به صورت يک روند سازند كه انگاری سرنوشتقدرت خارج از خويش مى
  .خورداز تاريخ رقم مى" ناپذير و ابژكتيواجتناب"

های جا هيچ مشكلى وجود ندارد، زيرا اين يک روش معمول است كه پروژهتا اين
انتقاد از اين ليكن . آورندمتفاوت تحقيقاتى نتايج متفاوت فلسفى و تئوريک را پديد مى

كه وی به صورت سيستماتيک و بى محابا به آيد زوايه به انگلس متأخر وارد مى
زند و از ی كشفيات تئوريک ماركس دست مىی مغرضانهسانسور، تخطئه و مصادره

-مى" روند تاريخ"ی يک سو، پرولتاريا را از پراكسيس نبرد طبقاتى معطوف به اسطوره

سازد و از سوی ديگر، خود را همكار و پيرو مخلص ماركس جهت تكامل تئوری 
در حالى كه ماركس با تكامل مفهوم . كندرياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى معرفى مىمات

ی فلسفه با فلسفه را قطع و از دين، فلسفه و ايدئولوژی، خالصه از پراكسيس مولد رابطه
تمامى اشكال متافيزيكى فراروی كرده بود، انگلس متأخر هم چون گذشته معطوف به 

های ين امكان برای انگلس وجود داشت كه تفاوتالبته ا. ماند" ی طبيعتفلسفه"
متديک و نظری خود با ماركس را با فعاالن جنبش كارگری و كمونيستى در ميان و به 

ليكن وی راه ديگری را برگزيد كه نتايج مخرب آن تا هم اكنون . ها بگذاردداوری آن
. شونده مىی سياسى احزاب كمونيست و سوسيال دموكرات به خوبى مشاهددر فلسفه

های انترناسيونال از جمله بايد از نفوذ آثار متأخر انگلس بر افكار سياسى ماركسيست
ها هيچ ترديدی وجود نداشت كه انگلس ی آنبرای اكثر قابل مالحظه. دوم ياد كرد

-متأخر دقيقًا تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را نمايندگى و ترويج مى

ی رساله"ه اين دليل كه در اين دوران آثار كليدی ماركس مانندبه خصوص ب. كند
و " ايدئولوژی آلمانى"، "های فلسفى ـ اقتصادیجزوه"، "ی حق هگلنقد فلسفه"، "دكترا

هنوز منتشر نشده بودند و از سوی ديگر، انگلس متأخر به عنوان ..."گروندريسه "

 ١٧٨

تنها مفسر زنده و " سرمايه"وم دوست نزديک ماركس و ويراستار و ناشر جلد دوم و س
نيكوالی دانيلسون : جا بايد از كسانى مانندالبته اين. شدمعتبر آثار وی محسوب مى

و يوزف بلوخ نيز ) اولين بيوگراف ماركس(، فرانس مهرينگ ")سرمايه"مترجم روسى (
خر های انگلس متأای به مغلطهتا اندازه" سرمايه"ی كتاب ياد كرد كه پس از مطالعه

 از آن پس كه شكست ١.های متفاوت مواجه كردندپى بردند و وی را با پرسش
منتشر شد، جورج لوكاچ مستقيمًا، " ايدئولوژی آلمانى"ها در اروپا قطعى و كتاب انقالب

كارل كرش از طريق نقد آثار كائوتسكى، ديويد ريازانف از طريق نقد آثار پلخاف، 
 و آنتون پانئكوک از طريق نقد آثار لنين به آن گرامشى از طريق نقد آثار بوخارين

آنتى "متافيزيكى كه انگلس از طريق آثار متأخر خود و از جمله كتاب " ماترياليسم"
ی ماركس و انگلس با تمامى اين وجود اسطوره. پديد آورده بود، پى بردند" دورينگ

حزب " رهبران از جمله بايد از يكى از. های چپ سنتى معتبر استنزد اكثر جريان
با يک نقل قول مشهور از " ماركس و ما"آلمان ياد كرد كه كتاب وی با عنوان " چپ

  :شودانگلس متأخر به شرح زير آغاز مى

من در طول زندگيم كاری را انجام دادم كه برايش ساخته شده بودم، همان ويولن »
ام و قابل قبول انجام دادهی خود را كامًال چنين ايمان دارم كه وظيفهدوم را بنوازم و هم

    ٢«.من بسيار خرسند بودم كه يک ويولن نواز بى نظير اولى مانند ماركس داشتم

ی ديگر از انگلس ی نقاد را به يک نوشتهخواهم توجه خوانندهدر پايان اين نوشته مى
و با صرف نظر از نقد تمامى نظريات . جلب كنم..." ی فويرباخ درباره"متأخر با عنوان 

دهد كه ظاهرًا تاريخ جا نيز به نادرستى به ماركس نسبت مىمواردی كه وی اين
فعاليت مشترک تئوريک و به خصوص توافق نظريات خود با وی را توجيه كند، اما 

گيرد كه برای ارزيابى ها نيز در نظر مىتمايزی را جهت ارزيابى مواضع هگليست
متد "جا ميان صورت كه انگلس متأخر اينبه اين . مواضع خود وی بسيار سازنده است

                                                 
گرايى در مثبت ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين، و٣٣ی آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحه، در جنبش كمونيستى
نقد بر اقتصاد سياسى بلشويسم، در  ـ ی دولتى و كار مزدیقانون ارزش، سرمايه): ٢٠١٨(ريدونى، فرشيد مقايسه، ف

   ادامه، برلين٨٧ی آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحه
٢ Engels, Friedrich, z. n. Gysi, Gregor (٢٠١٨): Marx und wir – Warum wir eine neue 
Gesellschaftsidee brauchen, Berlin, S. ٥  
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های چپ كه اولى را اتخاذ كرده، دهد و سپس هگلىتميز مى" سيستم فلسفى"و " فلسفى
  : خواندهای راست كه دومى را برگزيده بودند، به شرح زير ارتجاعى مىانقالبى و هگلى

و سپهر توانست در هر دگذاشت، مى هگل مىسيستمی اصلى را بر هر كسى وزنه»
ی  ديالكتيكى مسئلهمتدكار باشد؛ هر كسى در ای محافظهتا اندازه] دين و سياست[

توانست از نظر دين مانند سياست به نهايت اپوزيسيون تعلق ديد، مىاصلى را مى
  ١«.بگيرد

گذرد، با وجودی كه هم اكنون حدود دو قرن از فعاليت تئوريک ماركس و انگلس مى
 اين پرسش را برای خود طرح نكرده است كه فعاليت تئوريک "ماركسيست"هنوز يک 

ی انگلس متأخر با استناد به تعريف خودش در چه موضعى نسبت به بورژوازی و طبقه
  گيرد؟حاكم قرار مى
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بحران ماركسيسم يا انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر؟ ـ نقدی 
ی سياسى سوسيال فهبر سرچشمه و عواقب متافيزيک در فلس

  دموكراسى و بلشويسم

  

ی وی اگر قرار است كه يک متفكر قابل مالحظه به درستى فهميده شود، بايد از فلسفه
به معنى، عبور، حفاظت و ارتقا تفكر " فراروی از فلسفه"ی جا مقولهاين. فراروی كرد

يعنى از منظر منافع تفكر كه البته بنا بر هستى، " ی منطقىهسته"به اين معنى كه . است
طبقاتى متكامل و در جهت توجيه وجود خويش به تفسير تاريخ فلسفه پرداخته است، 

- از آن. ی طبقاتى جستجو و يافته شودجامعه" حركت واقعى"در واقعيت ابژكتيو، يعنى 

آيد، تفكر تنها از مبانى علمى و تحقيقات جهان واقعى پديد مى" ی منطقىهسته"جا كه 
بازد، نه اشكال استعاليى و گاه نه تازگيش را مى پيداست كه آن هيچدر نتيجه

گيرد و نه معطوف به دوران سياه دين، فلسفه و ايدئولوژی به خود مى: متافيزيكى مانند
های زمانى و ايدئولوژيک تفكر بر به اين ترتيب، نه تنها محدوديت. گرددگذشته مى
گيرد، بلكه با استناد شرو و انقالبى به خود مىشوند و تفكر اشكال انتقادی، پيطرف مى

" اوضاع موجود"ی ی آن است كه رابطهكنندهذاتى و نفىو نقد درون" حركت واقعى"به 
شود و تنها ميسر مى" فراروی از فلسفه"به اين ترتيب، . آيدپديد مى" اوضاع مطلوب"با 

 شرايط مشخص تاريخى تفكر منطبق با" ی منطقىهسته"رسد كه زمانى به كمال مى
گردد و مصداق تجربى خود را در ) مكان(و فرهنگ موجود و عرف رايج ) زمان(

  . پراكسيس اجتماعى بيابد

ها واقعيت مشخص را نسبت های چپ بود، زيرا آنی هگلىبرنامه" فراروی از فلسفه"
شتى، آليستى هگل، يعنى آی ايدهجا كه عواقب فلسفهسنجيدند و از آنبه ايده مى

يافتند، در نتيجه ی بورژوايى را در واقعيت كشور پروس نمىوحدت و خردمندی جامعه
های جناحى در هيئت حاكمه را پرداختند كه از طريق روشنگری نزاعبه نقد دين مى

 ١٨٨

از جمله بايد از فعاليت فلسفى . تشديد كنند و دولت را به سوی سكوالريسم برانند
در حالى كه اشترآوس، برونو بائر و . نر و فويرباخ ياد كرداشترآوس، برونو بائر، اشتير

آليستى هگل ظاهرًا بى اعتنا بودند، ی ايدهفلسفه" ی منطقىهسته"اشتيرنر نسبت به 
شمرد و فويرباخ متد ديالكتيكى را يک روش نوين جهت تكامل يک دين اين جهانى مى

ويرباخ به عنوان راهنمای فعاليت در برابر ماركس با تدوين تزهای ف. كرداصوًال رد مى
ی فلسفه با فلسفه را گسست و با حفاظت از ديالكتيک به تئوريک آتى خود رابطه

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى معطوف به واقعيت " ی منطقىهسته"عنوان 
. شد" يافتهجهان موضوعيت"ها، يعنى ابژكتيو به عنوان محصول فعاليت سوبژكتيو انسان

گاه به اين فكر نيفتاد آليستى هگل هيچی ايدهنابراين ماركس پس از فراروی از فلسفهب
وی " ی مطلقايده"را جايگزين " ی مطلقماده"كه يک اصل متافيزيكى ديگر، يعنى 

به يک شكل از " روح جهان"سازد و علت روند تاريخ را به جای مفهوم استعاليى 
نسبت دهد و از اين طريق به " هر مادی جهانگو"متافيزيكى مانند " ماترياليسم"

ی گرايى فلسفههگلى و مثبت" تفكر تاريخى"كه وارث سازی بپردازد و يا اينايدئولوژی
های چپ سيستم به بيان ديگر، ماركس بر خالف مابقى هگلى. كالسيک آلمانى شود

را در يک هگلى را به صورت مجرد و كلى نفى نكرد، زيرا وی در آن همواره حقيقتى 
" كليت ديالكتيكى"به اين ترتيب، ماركس به مفهوم مشخص . ديدتركيب غيرحقيقى مى

به عنوان محصول " يافتهكار موضوعيت"ی جهان ابژكتيو را دست يافت و آفريننده
به بيان ديگر، ماركس از . زيست آگاهانه و فعاليت اجتماعى و تاريخى انسانى خواند

كند، ای تدارک يک فلسفه از مبدأ و مقصد هستى استفاده مىنه بر" ماترياليسم"مفهوم 
را دارد " جهان ابژكتيو ماترياليستى"آليستى از هستى نه آن نزد وی يک معنى ضد ايده

پردازد كه ما مضمون اين ها مىو نه وی به حدس و گمان پيرامون فرجام زيست انسان
  :يابيمىم" ايدئولوژی آلمانى"وجوه را به شرح زير در كتاب 

، بلكه به "هستى انسان برای ديگران"در ] يعنى[ها، نه به خاطر نسبيت آن به انسان»
است كه واقعيت ماترياليستى قابليت يک " هستى آن در خود"همان اندازه كمتر در 

-تواند با حق كمتری از ايدهماترياليسم ديالكتيكى مى. شناسى را داردپرنسيپ هستى
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-يک گوهر خودمختار كه مى. خوانده شود" مبدأ فلسفى" يک آليسم ديالكتيكى هگل

          ١«.توانسته مستقل از تعيين مشخص خود موجود بوده باشد، وجود ندارد

كند، ماركس در مسير تكامل تئوری ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ى فاقد يک گوهر رسد كه طبيعت بيرونماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى به اين نتيجه مى

گيرد و نه جا در برابر پانتئيسم موضع مىپيداست كه وی اين. خودمختار مادی است
آليسم را به عنوان تدارک متافيزيک و تنها تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايده

ی مبدأ كه شمارد، بلكه وجود يک مادهپردازی از يک هستى مجرد مردود مىفلسفه
ی امل هدفمند خود، انسان را به صورت ارگانيسم كلى يک مادهانگاری در روند تك

به بيان ديگر، تفكر برای . كندمتفكر، يعنى مغز انسانى پديد آورده است، انكار مى
ماركس يک محصول اجتماعى است كه از تبادل مادی انسان با طبيعت بيرونى پديد 

خود نه " قوای ماهوی" و "دهندهكار شكل"به اين صورت كه انسان از طريق . آيدمى
محصول اين . سازدتنها طبيعت بيرونى، بلكه طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مى

حركت ابژكتيو ماترياليستى كه البته با آگاهى انسان همراه و در نتيجه سوبژكتيو است، 
به اين ترتيب، طبيعت . باشدمى" يافتهانسان موضوعيت"و " يافتهطبيعت موضوعيت"

را گردد كه ما مضمون آناز طبيعت ناب مجزا مى" موجود فعال" به عنوان يک انسان
  :   يابيممى" ايدئولوژی آلمانى"به شرح زير در كتاب 

. كند، خودش يک روند طبيعى استجا كه خود روند تفكر از مناسبات رشد مىاز آن»
بنا ] يعنى[ درجاتى، گونه همواره تفكر واقعيت فهم تنها به اين دليل و فقط در شكلاين

تواند شود، مىتوسط آن متفكر مى] انسان[چنين آن ارگان كه بر رديف تكاملى و لذا هم
  ٢«.متمايز سازد] طبيعت بيرونى[وجود داشته باشد و خود را از 

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. 
Berlin (Ost), z. n. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, 
Frankfurt am Main, S. ٢٥, und 
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München, S. ٥٧  
٢ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie … ebd., z. n. Schmidt, 
Alfred (١٩٧١): Der Begriff … ebd., S. ٢٥, und 
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion ... ebd., S. ٥٧ 
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كند، برای ماركس تفكر ناشى از مواد مادی ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به بيان ديگر، ماركس . يک محصول اجتماعى و تاريخى استمغز انسان نيست، بلكه 

حركت ماده را كه بنا بر يک تئوری فيزيكى بنا شده و ظاهرًا فاقد آگاهى است، اما به 
-كند، مردود مىگرا به سوی يک سرنوشت محتوم اقدام مىصورت هدفمند و مثبت

ن حركت ماترياليستى شود و آجا تفكر از طريق جامعه و تاريخ وساطت مىاين. شمارد
ذاتى است، از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ی درونكه فاقد يک سوژه

جا از ما اين. باشددهنده مىی تكاملچنين فاقد يک هدف مشخص و ايدهماركس هم
ی حادثه و تأثير يک سو، با روند تكامل طبيعت ناب كه البته محصوالت آن نتيجه

های مشخص مواجه ا هستند و از سوی ديگر، با روند طبيعى زيست انسانهمتقابل ابژه
آورند و تحت تأثير آن، يعنى شان را پديد مىهستيم كه بنا بر هستى خود آگاهى

بنابراين تئوری . كنندسازند و دگرگون مىسوبژكتيو است كه واقعيت اجتماعى را مى
 فقط به مسائل زيست بشری مربوط ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس اصوًال و

ها ها چگونه مناسبات اجتماعى را پديد آورده و چگونه به انقياد آنشود كه انسانمى
ها با آگاهى كه آن" اوضاع موجود"توانند از اين اند و تحت چه شرايطى مىكشيده شده

  اند، فراروی كنند؟پديد آورده" جهان وارونه"كذب خود از اين 

در حالى . شويمآشنا مى" ماترياليسم" آثار متأخر انگلس با مفهوم ديگری از ليكن ما در
شمرد و كننده مىذاتى و نفىكه ماركس اصوًال دين را تنها يک موضوع جهت نقد درون

 اما انگلس از بدو فعاليت تئوريک خود هيچ ١افتاد،های دينى نمىاصوًال به دام پرسش
جا كه تا پايان عمر خود به دنبال يک يد و از آندهای دينى نمىاشكالى در پرسش

ی جهت تكامل يک فلسفه" ماترياليسم"گشت، بى محابا از از هستى مى" معنى منطقى"
ی وی با عنوان را در نوشتهآليسم سود برد كه ما مضمون آنمجرد در برابر ايده

  : يابيمبه شرح زير مى..." فويرباخ "

                                                 
، در آرمان و ئيسم كارل ماركسايمان و انديشه ـ فعاليت سياسى در پرتو آته): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين و١٦٧ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه
ی در انديشه "خرد استعالئى"فرهنگ دينى و رئاليسم انقالبى ـ نقش فراروی از ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين٣٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهسياسى كارل ماركس
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آيا خدا جهان را آفريد يا جهان ابدی وجود  (...) مبدأ چيست، روح يا طبيعت؟"
- اردوگاه ايده(...) كسانى كه مدعى تقدم روح نسبت به طبيعت بودند، (...) داشت؟ 

ديگران كه طبيعت را به صورت مبدأ در نظر داشتند، به . ساختندآليسم را مى
آليستى خود را ايدههای اما سيستم. (...) های متفاوت ماترياليسم تعلق داشتندآموزشگاه

بيشتر و بيشتر با محتوای ماترياليستى غنى و آشتى تضاد روح با ماده را به صورت 
پانتئيستى جستجو كردند؛ اين چنين كه سرانجام سيستم هگلى تنها بنا بر متد و محتوا 

   ١«.معرف يک ماترياليسم كله پا شد

- اترياليسم در برابر ايدهدر حالى كه ماركس در تز اول فويرباخ خود تكامل مجرد م

شناسى های شناختاين قبيل از روش" كليت ديالكتيكى"آليسم را محكوم و با استناد به 
 ليكن انگلس متأخر ٢خواند،گرا، محصول تخيالت متافيزيكى و اصوًال مردود مىرا تقليل

بنابراين اتفاقى نيست كه . شماردمشخصًا عكس كشفيات تئوريک ماركس را درست مى
شناسى ئيسم مخصوص ماركس، بلكه با رجوع به روش دينوی نه با استناد به آته

 در حالى كه ماركس بنا بر تز ٣.پردازداشتارک است كه به تشريح تاريخ دين مى
گويى از خودگسيختگى و خودتناقض"چهارم فويرباخ خود اشكال متافيزيكى را محصول 

شمارد و تئوری و پراكسيس مى" يافتهجهان موضوعيت"، يعنى "ی دنيویهمين زمينه
ی جهان واقعى با  ليكن نزد انگلس متأخر رابطه٤كند،را تبديل به موضوع انقالب مىآن

شود كه برای نمونه وی مدعى مى. گيرددين و فلسفه يک شكل مكانيكى به خود مى
 ١٦٩٤ی بورژوازی شد، از سال  ميالدی تبديل به نظريه١٦٨٩كلوينيسم در سال 

گرايى را ترويج كرد، بورژوازی راديكال به مجلس راه يافت و ميالدی كه ولتر منطق
ی نقاد واقعًا جا خواننده اين٥.آليست بودفويرباخ از پايين ماترياليست و از باال ايده

ای ماند كه اين انگلس از همكاری طوالنى تئوريک خود با ماركس هيچ بهرهمتحير مى

                                                 
١ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen 
Deutschen Philosophie, in: MEW Bd. ٢١, S. ٢٦١ff., Berlin (ost), S. ٢٧٥f. 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., Berlin (ost), S. 
٥ 
٣ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٨٥ ,٢٨٣ 
٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen … ebd., S. ٦ 
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ی سيستماتيک ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى كه مغرضانه تخطئهنبرده است و يا اين
برای نمونه انتقاد وی به متافيزيک تنها به اين موضوع . راندماركس را به پيش مى

 ١شود كه چيزها را نه به صورت كامل، بلكه بايد به صورت پروسه فهميد،خالصه مى
فهمد و هر نوع از تفكر را مىدر حالى كه ماركس پروسه را در مضمون سوبژكتيو آن 

ی انسانى مستقل شمارد كه از پراكسيس مولد، يعنى فعاليت آگاهانهمتافيزيكى مى
. كشدهای آزاد را به انقياد خود مىی انسانگشته و مانند يک ابزار حكومتى اراده

عدول " كليت ديالكتيكى"آليسم از پيداست كه تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايده
ی انگلس متأخر بنابراين طفره. يابدكند و خواهى نخواهى به سپهر متافيزيک راه مىمى

" ماترياليسم"ئيسم ماركس كامًال منطقى است، زيرا بالفاصله وجوه از استناد به آته
  .  سازدمتافيزيكى وی را نيز افشا مى

 و آپريوريسم در )محمول(ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود به جابجايى سوژه با ابژه 
آليستى آلمانى و از جمله سيستم هگلى پى برد و با مفاهيمى ی ايدهاشكال دينى و فلسفه

ی انگلس ها را مستدل كرد، در حالى كه مسئلهنقد آن" جنجالى"و " اسرارآميز"مانند 
البته مسئله . شودآليستى هگل فقط محدود به كله پا بودن آن مىی ايدهمتأخر با فلسفه

يابد كه انگلس متأخر اين نظريات غيرماركسى را به ماركس نيز جا خاتمه نمىبه اين
وی مصداق . سازددهد، بلكه وی از ماركس دشمن ماترياليستى هگل را مىنسبت مى

به اين صورت كه بنا بر يک . يابدنظری خود را به اصطالح در تحقيقات داروين مى
، "ی با شعورماده"ند تكامل تاريخى خود حركت محض ماترياليستى، طبيعت در رو

نامد، پديد مى" ی مادهترين شكوفهمتكامل"را يعنى مغز متفكر انسان كه انگلس آن
شناسى، انتقاد وی نيز به ماترياليسم نه مانند ماركس از موضع شناخت. آورده است

نيكى از روند آيد كه آن تا كنون تنها يک تشريح مكابلكه از اين موضع به آن وارد مى
ها حركت طبيعت را به به اين عبارت كه ماترياليست. تكامل طبيعت را ارائه داده است

فهمند، در حالى كه كند، مىچرخش متوالى كه خود را همواره بازتوليد مى صورت يک
 به اين ترتيب، ٢.حركت طبيعت به گمان وی يک روند ديالكتيكى از تكامل ماده است

آيد كه سلول كه ماده است،  كامًال آسان و ظاهرًا منطقى به نظر مىبرای انگلس متأخر
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ی هگلى محصول  در حالى كه ايده١.ی هگلى كه البته روح است، سازدجايگزين ايده
شود و پيداست كه بدون حضور انسان و فعاليت ذهنى، يعنى سوبژكتيو محسوب مى

ی انگلس، يعنى سلول، آيد، مادهاصوًال بى معنى به نظر مى" موجود متفكر"قوای ذهنى 
. يابدابژكتيو است و وجودش بدون حضور انسان و فعاليت سوبژكتيو آن هم معنى مى

ذاتى دارد، يعنى بدون ی دروندر حالى كه حركت ديالكتيكى نزد هگل يک سوژه
ی شناسا به كلى بى معنى است، انگلس اما از طريق حركت تفكر انسان به عنوان سوژه

كند و آن تأثيرات متقابل و آن زدايى مىای فلسفى، از حركت ديالكتيكى سوژهاين خط
ی راز بقا در طبيعت ها و مسئلهكنش و واكنش علت و معلول را كه محصول تقابل ابژه

به بيان ديگر، انگلس . زندناب و تحقيقات داروين است، به جای ديالكتيک جا مى
زدايى كند و از طريق سوژهتوخالى مى" هانهنفى آگا"مضمون ديالكتيک را به عنوان 

بارتر عواقب اين اما به مراتب فاجعه. دهدتقليل مى" نفى مادی"ی را به مقولهمعنى آن
ی هگلى سوبژكتيو، در حالى كه حركت ايده. خطای فلسفى در ارزيابى روند تاريخ است

روح "تناد به مفهوم رود و نتايج آن با اسيعنى هدفمند، آگاه و خردمند به پيش مى
ی انگلس به اصطالح ابژكتيو و شود، اما حركت مادهبه كلى مثبت ارزيابى مى" جهان

ی جا كه اين حركت به تكامل انسان و تشكيل جامعهگردد و از آنهدفمند سپری مى
چنين آگاهانه و خردمند توصيف كرد را همتوان آنانسانى انجاميده است، در نتيجه مى

ی مثبتى را يک آينده" حركت ماترياليستى زيربنا"ناد به يک مفهوم مجرد از و با است
ی اقتصادی و تكامل زيربنا خود به خود و به انگاری كه توسعه. نيز به خود نويد داد

به اين ترتيب، . آورندها را پديد مىتنهايى شرايط استقرار سوسياليسم و رهايى انسان
منطق "آليستى هگل را در شكل يک ی ايدهاز فلسفه" تفكر تاريخى"انگلس 

گيرد و پيداست كه با استقالل از پراكسيس وارد سپهر متافيزيک وام مى" ماترياليستى
-ی انسانى و موضوعيتاز اين پس، جهان واقعى ديگر محصول فعاليت آگاهانه. شودمى

 اين حركت نيست، بلكه" قوای ماهوی انسان"و " دهندهكار شكل"يافته، يعنى محصول 
جهان "شمول و هدفمند خود و نفس خود ماده است كه انگاری در روند تاريخى، جهان

ی چنين پيداست كه با جايگزينى حركت مادههم. را ساخته و پرداخته است" ابژكتيو
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، يعنى با "ی مطلقماده"ی هگل ما با دميروژ، يعنى با انگلس در جای حركت ايده
جا به وضوح اين. شويمر شكل ماترياليستى آن مواجه مىی جهان واقعى دآفريننده

و آپريوريسم ) محمول(آليستى هگل، يعنى جابجايى سوژه با ابژه ی ايدهمشكالت فلسفه
در شكل ماترياليستى آن كه انگلس متأخر به تنهايى و در تناقض با تئوری ماترياليسم 

ماركس از بدو فعاليت . دندگرتاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بانى آن است، عريان مى
ها را به دليل آليستى هگل پى برد و آنی ايدهتئوريک خود به اين نقائص در فلسفه

. بيگانگى با پراكسيس اجتماعى محصول تفكرات ناب مجرد خواند و به بند نقد كشيد
 يابد كه انگلس متأخر اين نظريات غيرماركسى راجا خاتمه نمىالبته مسئله تنها به اين

كند، بلكه وی خطای فلسفى خود را نيز به صورت محصول گذارد و ترويج مىبنيان مى
  : زندبه شرح زير جا مى) انسان(فعاليت مشترک تئوريک خود با ماركس 

جا نيز از طريق بازگشت به موضع ماترياليستى به وقوع ی هگل اينجدايى از فلسفه»
عى ـ طبيعت و تاريخ ـ را چنان درک يعنى انسان تصميم گرفت كه جهان واق. پيوست

كسى ] يعنى[دهند، ها خود را به يک ناظر ارائه مىگونه كه هر كدام از آنكند، همان
شود؛ انسان تصميم ها نزديک مىداوری شده به آنآليستى پيشكه بدون عجايب ايده

ا در آليستى را بى رحمانه قربانى كند، آن كه خود رگرفت كه هرگونه غرابت ايده
-های تصوری و تعبيری مجاز به هماهنگى نمىارتباط با خويشتن و هر كدام از واقعيت

ما مفاهيم مغز ] بنابراين. (...) [و در ادامه ماترياليسم اصوًال چيز ديگری نيست. سازد
خود را دوباره ماترياليستى به صورت انعكاس چيزهای واقعى درک كرديم، به جای 

]. بفهميم[ا به صورت انعكاس اين يا آن درجه از مفهوم مطلق كه چيزهای واقعى راين
چنين تفكر از اين طريق ديالكتيک به علم قوانين كلى حركت از جهان بيرونى و هم

  ١«(...)انسانى تقليل يافت 

" تفكر تاريخى"كند، در حالى كه انگلس متأخر ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-گيرد، ليكن از سوی ديگر، به دام شناختوام مى" ماترياليستىمنطق "هگل را در شكل 

به اين صورت كه وی . افتدنيز مى" ی حسىمشاهده"شناسى ماترياليستى فويرباخ، يعنى 
كند كه آن خود را بدون را چنان درک مى) جهان واقعى، طبيعت، تاريخ(ی تحليل ابژه
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ی ها با شكل ابژه مواجه هستيم، زيرا سوژهجا تناما ما اين. دهدواسطه به ناظر ارائه مى
يافته، شناسا به ماهيت آن كه نه فقط محسوس، يعنى قابل مشاهده، بلكه موضوعيت

-ی انسانى است و تاريخ و فرهنگ خود را نيز يدک مىيعنى محصول فعاليت آگاهانه

ها را از اين بابت، ماركس در تز اول فويرباخ خود ماترياليست. يابدكشد، دست نمى
آليسم دچار تصورات ناب كند كه با تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهمحكوم مى

و " محسوس"ی انسانى به صورت جا از فعاليت آگاهانهماركس اين. اندمتافيزيكى شده
های فعاليت انسانى نه تنها به اين معنى كه فرآورده. راندسخن مى" يافتهموضوعيت"

اند و آن كه در يک بستر تاريخى و فرهنگى مشخص به وجود آمدهشوند، بلاحساس مى
كسى كه نسبت به عوامل سوبژكتيو اجتماعى بى اعتنا است، در نتيجه از شناخت 

گردد و سرانجام به آن ناتوان مى" كليت ديالكتيكى"ماهيت تاريخى و فرهنگى ابژه و 
ی شناسا از شناخت و نقد پيداست كه ناتوانى سوژه. افتددام تخيالت متافيزيكى مى

چنين پراكسيس انقالبى را نيز از درک فعاليت سوبژكتيو انسانى و همماهيت ابژه، آن
جا كه از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى بنابراين از آن. سازدناتوان مى

تيجه ی انسانى، يعنى سوبژكتيو است، در نی تحليل محصول فعاليت آگاهانهماركس ابژه
ی انقالبى ی سوژهدگرگونى آن نيز فقط به صورت سوبژكتيو، يعنى با خودآگاهى و اراده

به فويرباخ " ايدئولوژی آلمانى" به همين دليل نيز ماركس در كتاب ١.گرددميسر مى
نگرد، در حالى كند كه وی به طبيعت به صورت يک چيز متفاوت از انسان مىانتقاد مى

ی كند، از طريق فعاليت آگاهانهود فويرباخ در آن زندگى مىكه طبيعت موجود كه خ
-جا كه فويرباخ در اسارت انساناز آن.  يافته و پديد آمده استانسانى موضوعيت

كار "ماند و به يک مفهوم مشخص مانند خود مى") موجود حساس("شناسى مجرد 
-آن"گيرد؛  نتيجه مىيابد، لذا ماركسدست نمى" قوای ماهوی انسان"و يا " دهندهشكل

جايى كه وی تاريخ جايى كه فويرباخ ماترياليست است، تاريخ نزد وی وجود ندارد و آن
از اين منظر، وی در يک پلميک به فويرباخ ." كند، ماترياليست نيسترا مالحظه مى

كند كه طبيعت مورد نظر خود را شايد در جزاير مرجانى نوظهور استراليا پيشنهاد مى
  ٢.بيابد
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محصول فعاليت مشترک تئوريک ماركس و " ايدئولوژی آلمانى"با وجودی كه كتاب 
ی شناسى فلسفهانگلس است، ليكن انگلس متأخر در پيروی از روش شناخت

طبيعت مستقل از تمامى فلسفه وجود "شود كه ماترياليستى فويرباخ بى محابا مدعى مى
آليستى هگل ی ايدهدر فلسفه" ق تاريخمنط"به بيان ديگر، در حالى كه ماركس  ١."دارد

شناسى و آپريوريسم و روش شناخت) محمول(را دچار جابجايى سوژه با ابژه 
ذاتى شمارد و با استناد به روش نقد درونگرا و مردود مىماترياليستى فويرباخ را تقليل

متأخر با كند، ليكن انگلس از فلسفه فراروی مى" يافتهجهان موضوعيت"ی كنندهو نفى
گردد و به خطای فلسفى خود به دوران قبل از كشفيات تئوريک ماركس باز مى

بنابراين اتفاقى نيست كه در آثار . گذاردرا بنيان مى" ی ماترياليستىفلسفه"اصطالح 
جهان، طبيعت، انسان و كار پيدا " گىيافتهموضوعيت"متأخر انگلس نه يک مفهوم از 

. دارد") موجود فعال("شناسى مشخص ماركس عتنايى به انسانشود و نه وی اصوًال امى
- شناسى فويرباخ مىزدايى از ديالكتيک، وی را به موضع شناختبه بيان ديگر، سوژه

و " جهان واقعى: "بنابراين پيداست كه چرا انگلس متأخر از مفاهيمى مانند. كشاند
گونه همانی تحليل عنوان ابژهها را به خواهد آنكند و مىاستفاده مى" طبيعت واقعى"

گونه كه از نقل همان. دهندها خود را به يک ناظر ارائه مىبفهمد كه هر كدام از آن
عجايب "شود كه وی همراه با ماركس جا مدعى مىآيد، انگلس اينقول فوق بر مى

ود ی جديد خرا در نظريه" آليستىهرگونه غرابت ايده"و " داوری شدهآليستى پيشايده
ی فلسفى انگلس جا دوباره با يک وجه ديگر از مغلطهما اين. اندبى رحمانه قربانى كرده

و ايده ) هستى(ی مكانيكى ميان ماده شويم كه منجر به ترويج يک رابطهمتأخر آشنا مى
ی تاريخى، فرهنگى و ی مغز انسان بدون واسطهانگاری كه مواد ماد. شودمى) آگاهى(

-گونه كه زيربنا مستقيمًا منجر به تشكيل روبنا مىآورد، همان پديد مىاجتماعى تفكر را

  .شود

جا تنها با برخى از وجوه انحراف كند، ما تا اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
را در فجايع پراكسيس سياسى نيز ايدئولوژيک انگلس متأخر آشنا شديم كه عواقب آن

                                                                                                             
گرايى در مثبت نگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهایماركس يا ا): ٢٠١٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين٣٣ی ، در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحهجنبش كمونيستى
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در حالى كه نظام . توان از دوران قيام بهمن ياد كردونه مىبرای نم. يابيمبه وفور مى
% ٢٥ی اقتصادی كشور بيش از ی توسعهی پنچ سالهشاهنشاهى فقط در آخرين برنامه

های قرون وسطايى اسالميست در سرنگونى ی اقتصادی داشت، اما جريانرشد ساليانه
قدرت سياسى، انهدام ی دولت شاهنشاهى شركت كردند و سرانجام موفق به مصادره
- از جمله بايد از نظريه. قاطع اپوزيسيون و تحقق شريعت اسالمى در كشور شدند

خمينى، طالقانى، بهشتى، مطهری، منتظری، بازرگان، : ی اسالميست مانندپردازان نخبه
الله مقاصد شوم شريعتى و بنى صدر ياد كرد كه با استناد به قرآن به عنوان كالم

-ليكن با استناد به نظريات مثبت. كردندو اقتصادی خود را توجيه مىسياسى، حقوقى 

كه وی " تفكر تاريخى"ی مكانيكى زيربنا با روبنا و آن گرای انگلس متأخر، يعنى رابطه
با يک توجيه ماترياليستى از سيستم هگلى وام گرفته است، قدرت سياسى بايد به دست 

-گاه نبايد به دوران قرون وسطا باز مىيچافتاد و جامعه هنيروهای پيشرو كشور مى

ی تحت تأثير همين نظريات غير ماركسى انگلس متأخر، يعنى ضرورت توسعه. گشت
زيربنا جهت رشد نيروهای مولد به عنوان تنها شرط استقرار سوسياليسم و رهايى 

 بورژوازی"به دفاع از ) ماركسيست ـ لنينيست(پرولتاريا بود كه تمامى نيروهای چپ 
الله خمينى ی ضد امپرياليستى تحت رهبری آيتدر آمدند و معطوف به مبارزه" ملى

  . شدند

كند، پيروی از انحراف ايدئولوژيک انگلس ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
متأخر به معنى استقالل از پراكسيس نبرد طبقاتى و فعاليت سياسى ازخودبيگانه است و 

. مى با يک چنين عظمتى را به تفرقه، شكست و انحطاط بكشدتواند يک قيام مردمى
گونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم، انگلس پس از همان

ی كشفيات تئوريک وی ی مغرضانهدرگذشت ماركس بالفاصله به تخطئه و مصادره
وری متافيزيكى خود را به صورت سيستماتيک جايگزين تئ" ماترياليسم"پرداخت و 

 در حالى كه حركت ديالكتيكى نزد ماركس با ١.ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی كرد
-ی آن محسوب مىتبادل مادی و سوبژكتيو انسان با طبيعت ابژكتيو آغاز و كار واسطه

كار "و " يافتهانسان موضوعيت"، "يافتهطبيعت موضوعيت"شود و اين روند طبيعى 
                                                 

سازی ی انقالبى تا اسطورههى سوژهآنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از خودآگا): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد ١
  از روند تاريخ، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، برلين
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آورد، ليكن انگلس متأخر قوانين طبيعت ابژكتيو، يعنى را پديد مى" يافتهموضوعيت
 در حالى كه ماركس با تدوين تزهای ١شمارد،مى" امتحان ديالكتيكى"داروينيسم را يک 

ی ماترياليستى ی فلسفه با فلسفه را گسست، ليكن انگلس متأخر فلسفهفويرباخ رابطه
، يعنى درک ماركس و "رک مای هگل و د ميانى مابين فلسفهیحلقه"فويرباخ را يک 

در . شماردمى" ی كالسيک آلمانىوارث فلسفه"خواند و جنبش كارگری را خودش مى
ی ماترياليستى وی را فقير و حالى كه ماركس قبل از تدوين تزهای فويرباخ، فلسفه

شناسى انتزاعى خواند و با اكثر نتايج آن آشنا بود و سپس روش شناختغيرسياسى مى
ی فويرباخ بر را رد كرد، ليكن انگلس متأخر تأثير فلسفهشناسى متافيزيكى آنو انسان

ی كتاب ها پس از مطالعهشود كه آنكند و مدعى مىرا ستايش مى" نظريات خودشان"
در حالى . را تجربه كردند و هوادار فويرباخ شدند" رهايى مؤثر"يک " ماهيت مسيحيت"

ر، يعنى دين، فلسفه، ايدئولوژی، خالصه هر نوع از ی تفككه ماركس هرگونه نظام بسته
كند، اما انگلس متأخر تزهای بينى را محكوم به دوگانگى سوژه از ابژه و رد مىجهان

  ٢.شماردمى" بينى نوينی ژنيال يک جهاننطفه"فويرباخ ماركس را 

ی فلسفى از پانتئيسم شلينگ، محصول اين انحراف ايدئولوژيک تدارک يک مغلطه
هگل و ماترياليسم فويرباخ است كه منجر به شقه كردن تئوری " تفكر تاريخى"

ماترياليسم "و " ماترياليسم ديالكتيكى"ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در 
جا با اشكال اسرارآميز و جنجالى از روند ما اين. شودتوسط انگلس متأخر مى" تاريخى

شويم كه با استقالل از پراكسيس به صورت ه مىبه اصطالح ماترياليستى تاريخ مواج
پوشانند و با عبور به سپهر متافيزيک منجر به اختالل سيستماتيک ماهيت متضاد را مى

به اين صورت كه انگلس متأخر به . شوندشناسى و فعاليت سياسى مىدر روش شناخت
كند و با شف مىرا ك" ماترياليسم ديالكتيكى"شمول گمان خود قانون ابژكتيو و جهان

شود كه حركت مادی تمامى اشكال هستى بنا بر سه اصل استناد به آن مدعى مى
تز همواره به صورت تضاد تز با آنتى" نفى نفى"و " كميت و كيفيت"، "تداخل تضادها"

ی باالتر، يعنى سنتز صعود ناپذير به يک درجهآيد و به صورت ابژكتيو و اجتنابدر مى

                                                 
١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Ergänzungen und Änderungen im Text des „Anti-
Dühring“, in: MEW Bd. ٢٠, S. ٦٠٤f., Berlin (ost), S. ٦٠٧ 
٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٦٣f., ٣٠٧ ,٢٧٢ 
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خود ارائه " ی ماترياليستىكشفيات فلسفه"ايى كه وی جهت مصداق هنمونه. كندمى
شود كه از رشد گياه و حشره، تبديل وی مدعى مى. آور هستنددهد، واقعًا حيرتمى

هايى شناسى و فصول ساالينه، معادالت رياضى، واكنشآب به بخار، تغييرات زمين
الكيت فئودالى و بورژوايى، همگى شيميايى و تكامل تفكر دينى به فلسفه گرفته تا شكل م

-تری صعود مىشمول قرار دارند و همواره به اشكال متكاملتحت تأثير اين قانون جهان

-جا با محصوالت يک دانش عاميانه مواجه هستيم كه از روش شناخت ما اين١.كنند

های متفاوت با به اين صورت كه انگلس متأخر پديده. شناسى تطبيقى پديد آمده است
كند و از طريق روش تطبيق شكلى، مند و توجيه مىهای متضاد را تفسير، نظامماهيت

. كشدخود مى" ماترياليسم ديالكتيكى"شمول ها را به انقياد قانون به اصطالح جهانآن
ذاتى ی دروندر حالى كه ديالكتيک نزد هگل و ماركس تنها با خودآگاهى يک سوژه

-شود، ليكن انگلس متأخر از ديالكتيک سوژهمحسوب مى" نفى آگاهانه"يابد و معنى مى

پس در كمال تعجب، دهد و شناسى بسط مىرا به متدولوژی هستىكند و آنزدايى مى
 انگاری كه ٢.راندنيز سخن مى" ی طبيعتفلسفه"از از تفسير تكامل هستى ماترياليستى 

 دارد و بدون اراده و آگاهى را به همراه" ذاتى و خالقروح درون"يک " طبيعت ابژكتيو"
. كندريزی و متحقق مىی آگاه برنامهانسان حركت هدفمند خود را به صورت سوژه

دار و كه انسان يک جانور مهرهشود جا مدعى مىبنابراين اتفاقى نيست كه انگلس اين
است و طبيعت از طريق انسان به " حركت ديالكتيكى طبيعت"باالترين محصول 

  ٣.رسدمى" ويشتنآگاهى از خ"

نام دارد كه منسوب به " ماترياليسم تاريخى"انگلس متأخر " كشف بعدی فلسفى"
-مالكيت: به اين صورت كه وی اشكال مالكيت مانند. شودهای اجتماعى مىفرماسيون

شود دهد و سپس مدعى مىهای اشتراكى، فئودالى و خصوصى را پشت سر هم قرار مى
                                                 
١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin 
(ost), S. ٣٠٧, und 
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des 
Staats – Im Anschluß an Lewis H. Morgans Forschungen, veröffentlicht im Jahre ١٨٨٤, 
in: MEW, Bd. ٢١, S. ٢٣ff., Berlin (ost), S. ٦٠ 
٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dürring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der 
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ٤٣f. 
٣ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik … ebd., S. ٣٢٢ 
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كند كه البته فرجام آن صعود د نيروهای مولد ممانعت مىكه مالكيت بورژوايى از رش
به اين صورت كه . ناپذير حق مالكيت به شكل سوسياليستى آن استابژكتيو و اجتناب

ی آب در اكسيژن و هيدروژن از وی بى محابا ايجاد بورژوا و پرولتاريا را مانند تجزيه
ی ارزش ماركس كه البته از دهد و با يک استناد سطحى به تئورطريق باتری شرح مى

يابد كه زدايى شده است، به يک حركت فنری از تاريخ دست مىآن به كلى سوژه
داری و منجر به فروپاشى سرمايه" بحران مطلق اقتصادی"انگاری آن با وقوع يک 

ی ی بورژوايى به سوی سوسياليسم و تشكيل يک آيندهناپذير جامعهصعود اجتناب
 از اين منظر سوسياليسم يک ضرورت ١.گرددمى" قلمرو آزادی"رار دلپسند، يعنى استق

-انگاری كه سوسياليسم در پرتو يک قانون به اصطالح جهان. شودتاريخى محسوب مى

نظام " ناپذيرابژكتيو و اجتناب"و با فروريزی " حركت ديالكتيكى ماده"شمول از 
اترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى آيد، در حالى كه بنا بر تئوری مداری پديد مىسرمايه

ماركس سوسياليسم تنها يک امكان است كه از پراكسيس مولد، يعنى تحت تأثير 
  ٢.گرددی انقالبى و از بطن نبرد طبقاتى متكامل مىخودآگاهى سوژه

ی تئوری انتقادی و كند، انگلس متأخر رابطهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كسيس آگاه و انقالبى را كه ماركس در روند تكامل تئوری گرا با آن پراعمل

كند و با استقالل از ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود متكامل كرده است، قطع مى
البته نقش مخرب انگلس متأخر . شودپراكسيس نبرد طبقاتى وارد سپهر متافيزيک مى

يابد، زيرا وی به جای ه نمىی فلسفى و انحراف ايدئولوژيک خاتمتنها به تدارک مغلطه
ی ی سيستماتيک و مصادرههای نظری خود با ماركس به تخطئهتوضيح تفاوت

پردازد، در حالى كه از سوی ديگر، نظريات ی نتايج تحقيقات تئوريک وی مىمغرضانه
  : دهدغير ماركسى خود را نيز به شرح زير به ماركس هم نسبت مى

                                                 
١ Vgl. ebd., S.  ٢٠٧f., ٢١٠f., ٢١٨ ,٢١٦, und 
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ١٩, S. ١٨٦ff., Berlin (ost), S. ٢٢٠f. 

سياسى  ی پراكسيس در انديشهبارئاليسم انقالبى ـ نقش ديالكتيک تئوری ): ٢٠١٨(ه، فريدونى، فرشيد  مقايس ٢
   ادامه، برلين و١١ی ، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم ، صفحهكارل ماركس

، يراناسالمى ا ی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوریماركس و فلسفه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين  ١٦١ی در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحه
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چنين بويژه ی خود با ماركس در تأسيس و همل سالهمن قبل و در هنگام فعاليت چه»
. را كتمان كنمتوانم آندر انكشاف تئوری قطعًا يک سهم مستقل داشتم كه خودم نمى

كننده، به خصوص در سپهر اقتصادی و ترين بخش تفكر اصولى و هدايتاما بزرگ
يزی كه سهم من آن چ. تاريخى و بويژه در روايت تيز و نهايى آن به ماركس تعلق دارد

. توانست بدون من به پايان برساندی استثنايى ـ ماركس مىبود ـ به غير از چند رشته
ماركس باالتر قرار . توانستم به پايان برسانمآن چيزی كه ماركس انجام داد، من نمى

ماركس يک ژنى . دادی ما تشخيص مىديد، زودتر و بيشتر از همهتر مىداشت، وسيع
بدون وی امروز تئوری در كل آن نبود كه .  ما حداكثر با استعداد بوديمیبود، همه

     ١«.كندبنابراين آن به درستى نام وی را حمل مى. است

جا فعاليت تئوريک خود را قبل كند، انگلس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 ماترياليسم تاريخى ـ از آشنايى و آغاز همكاری با ماركس نيز سهمى در تدارک تئوری

گونه كه در جای ديگری به تفصيل مستدل و مستند همان. شماردديالكتيكى وی مى
- های متفاوتى را دنبال مىژهكردم، ماركس و انگلس از بدو فعاليت تئوريک خود پرو

ی فلسفى انگلس متأخر در همان دوران خدمت سربازی وی در ی مغلطهكردند و نطفه
 اين ٢.داد، گذاشته شدانى كه وی به درسگفتارهای شلينگ گوش مىبرلين، يعنى زم

موضوع به خصوص از اين منظر دارای اهميت است، زيرا ماركس دليل تدوين كتاب 
- ی خود و انگلس مىرا تسويه حساب با نظريات فلسفى گذشته" ايدئولوژی آلمانى"

اند كه به درستى نام رجا از يک تئوری سخن مى افزون بر اين، انگلس اين٣.شمارد
ی ايدئولوژيک خود وی ليكن اين تئوری محصول همان بيراه. كندماركس را حمل مى

جا با ما اين. نامدنيز مى" ماركسيسم"و به نادرستى " بينىجهان"را است كه وی آن
تدارک يک ايدئولوژی مواجه هستيم كه از فرجام زيست بشری به صورت يک حركت 

ليكن . دهدناپذير و ابژكتيو به سوی سوسياليسم گزارش مىابدترمينيستى، اجتن
گرفت، بينى و يا ايدئولوژيک به خود مىماركس با هرگونه تفكری كه شكل جهان

                                                 
١ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٩١f., Fn. 

  جاهمان.... آنتى دورينگ ): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, S. ٣ff. 
Berlin (ost), S. ١٠  
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ی فلسفى سرانجام از های بستهدانست كه سيستموی به درستى مى. شديدًا مخالف بود
ها ها بر خود آنی انسانی بورژوايى مستقل و به صورت آفريدهجامعه" حركت واقعى"

- دين، فلسفه و ايدئولوژی به توجيه و تفسير اوضاع موجود مى: شوند، مانندفرما مىحكم

- ی نامعلوم موكول مىپردازند و حل و فصل عاجل تضادهای طبقاتى را به يک آينده

. سازندكنند و از اين طريق مانعى در برابر انقالب اجتماعى و رهايى پرولتاريا مى
ی فلسفه"، "ديالكتيک طبيعت"، "ی طبيعتفلسفه: "ابراين مفاهيمى مانندبن

كه انگلس متأخر جهت ترويج " ماركسيسم"و به خصوص " بينىجهان"، "ماترياليستى
گيرد، ارتباط مستقيمى با تئوری ماترياليسم نظريات مختص به خود را به كار مى

ر آثار متأخر خود يک تظاهر و لحن ليكن انگلس د. تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ندارند
گزيند كه مبادا برای كسى ترديدی فروتنانه و مخلصانه نسبت به ماركس را نيز بر مى

پديد آيد كه وی نظريات به خصوص خود را به عنوان نظريات مشترک خود با 
جا طرح اين مسئله نيز ضروری است كه در اين دوران البته اين. زندماركس جا مى

، "ی حق هگلنقد فلسفه"، "ی دكترارساله: "خى از آثار كليدی ماركس مانندهنوز بر
و از جمله " ايدئولوژی آلمانى"، "های فلسفى ـ اقتصادیجزوه"، "های كريتسناخجزوه"
منتشر نشده بودند، در حالى كه از سوی ديگر، نظريات به خصوص ..." گروندريسه "

اكسيس سياسى به درستى نمايان نكرده انگلس متأخر عواقب تجربى خود را در پر
به اين ترتيب، انگلس متأخر كم و بيش موفق شد كه اين توهم را نزد فعاالن . بودند

جنبش كمونيستى ـ كارگری پديد آورد كه وی نتايج فعاليت تئوريک ماركس را در 
 و سابقهپيداست كه دوستى بى. كندداری و كامًال شسته و رفته ترويج مىكمال امانت

چنين ويراستاری و انتشار جلد دوم و سوم همكاری طوالنى انگلس با ماركس و هم
به وی يک اعتبار قابل مالحظه در ميان فعاالن جنبش كمونيستى ـ كارگری " سرمايه"

كرد و برای ها، انگلس نه تنها آثار خود و ماركس را منتشر مىافزون بر اين. دادمى
شناسان و نوشت، بلكه با اغلب ماركسمتعدد مىمقاالت " سرمايه"معرفى كتاب 

: از جمله بايد از كسانى مانند. سركردگان حزب سوسيال دموكرات در تماس بود
اشتاين، دانيلسون، پلخانف، ببل، زورگه، الفارگ، يوزف بلوخ، مهرينگ، كائوتسكى، برن

   ١.كردندويلهلم ليبكنشت، كوگلمن و اشميت ياد كرد كه با وی مكاتبه مى
                                                 
١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٤): Briefe, in: MEW, Bd. ٣٧, Berlin (ost)  
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وی فعاليت . به اين ترتيب، انترناسيونال دوم تحت تأثير آثار انگلس متأخر شكل گرفت
" ی انقالب آلماننامهمجری وصيت"تئوريک و مشترک خود با ماركس را به عنوان 

ها به پايان رسيده و با شكست اين انقالب  انگاری كه عصر انقالب١.كردمعرفى مى
در اين ارتباط بايد فضای سياسى موجود را . ه استدوران سوسيال رفرميسم آغاز شد

به اين . كردنيز در نظر گرفت كه نظريات غيرماركسى انگلس متأخر را ظاهرًا معتبر مى
صورت كه در اواخر قرن نوزدهم ميالدی وضعيت اجتماعى در اروپای غربى به كلى 

نشينى قاتى عقبهای مدرن بورژوايى تحت تأثير شدت نبرد طبدگرگون شد، زيرا دولت
از اين . ی مدنى يک شكل هژمونيک ابتدايى به خود گرفتندكردند و با پذيرش جامعه

ی اقتصادی فعال شدند و نه تنها مناسبات كلى های غربى با سياست توسعهپس، دولت
داری پديد آوردند، بلكه مستقيمًا در توليد انرژی، توليد را جهت تكوين نظام سرمايه

ی شكوفايى اقتصاد به اين ترتيب، زمينه. و استخراج معادن سهيم شدندصنايع سنگين 
ملى فراهم شد، در حالى كه دولت از سوی ديگر، از تجديد قوانين ضد كارگری صرف 

با قانونمندی فعاليت سنديكايى . نظر و فرمان عفو عمومى زندانيان سياسى را صادر كرد
. گرايى قرار گرفتتحت تأثير مثبتو تشكيل احزاب سوسيال دموكرات فضای سياسى 

ی دولت با ملت از نو و كامًال منطقى منظم شده است و با احقاق انگاری كه رابطه
ی بورژوايى به سوی خردمندی و فرجام قانوگذاری ملت و تحقق دموكراسى جامعه

پيداست كه تحت شرايط . كندعزيمت مى" قلمرو آزادی"نهايى بشريت، يعنى استقرار 
-ابژكتيو و اجتناب"گرای انگلس متأخر، يعنى حركت به اصطالح  نظريات مثبتموجود

از جمله بايد از . آمدماترياليستى به سوی سوسياليسم ظاهرًا منطقى به نظر مى" ناپذير
اشتاين ياد كرد كه با ی سوسيال دموكرات مانند كائوتسكى و برنپردازان برجستهنظريه

جا ما اين. كردندرا نمايندگى مى" بينى سياسىواقع"رمايه س" حركت ابژكتيو"استناد به 
- ابژه"را توان آنشويم كه مىی سياسى نوين و غيرماركسى آشنا مىبا اصول يک فلسفه

داری در روند تكامل به اصطالح به اين معنى كه نظام سرمايه. ناميد" بينانهگرايى واقع
از . آورديش، يعنى پرولتاريا را نيز پديد مىابژكتيو و طبيعى خود آنتاگونيسم تاريخى خو

گيرند كه در راستای ی سوژه را به خود مىداری جنبهاين منظر، دولت و نظام سرمايه
داری و تحكيم منطق ارزش افزايى سرمايه گوركنان خود را نيز تكامل نظام سرمايه

                                                 
١ Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٦٥ 
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داد كه روند كارگر پيام مىی بنابراين حزب سوسيال دموكرات به طبقه. آورندپديد مى
ی زيربنا ماترياليستى تاريخ را در نظر بگيرد و شرايط ابژكتيو رهايى خود را در توسعه

 يكى ديگر ١.داری رضايت دهدبيابد و تا آن زمان به اصالحات در حدود نظام سرمايه
ی تئوری پردازان سوسيال دموكرات هيلفردينگ نام داشت كه با ارائهاز نظريه

ی بنا بر اين تئوری سرمايه. به يک شهرت قابل مالحظه دست يافت" ی مالىرمايهس"
ی مالى بر اقتصاد ملى مسلط شده ديگر ادغام و سرمايهی صنعتى در هممالى و سرمايه

آيد، زيرا همين كه از اين منظر، انقالب سوسياليستى به كلى بيهوده به نظر مى. است
انتخابات پارلمانى به قدرت سياسى دست بيابد و حزب سوسيال دموكرات از طريق 

ی بورژوازی بر اقتصاد ملى شكسته و راه به ها را دولتى كند، انگاری كه سلطهبانک
   ٢.سوی استقرار سوسياليسم هموار شده است

پردازان سوسيال دموكرات با كند، نظريهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
گرا با پراكسيس آگاه و انقالبى ی تئوری انتقادی و عملرابطهپيروی از انگلس متأخر 
را با تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مستدل پرولتاريا كه ماركس آن

جا از سوی ديگر، حل و فصل تضادهای ابژكتيو كنند، در حالى كه اينكرده بود، قطع مى
را به انتخابات ) انون ارزش، كارمزدیحق مالكيت، ق(نيروهای مولد با مناسبات توليد 

داری، يعنى به منطقى ساختن حركت سرمايه جهت پارلمانى و اصالحات نظام سرمايه
به اين ترتيب، برای . شودهای اقتصادی واگذار مىتنظيم بازار و ممانعت از بحران

 با آمد كهپردازان سوسيال دموكرات كامًال آسان و ظاهرًا منطقى به نظر مىنظريه
ی كارگر را معطوف به های خود را توجيه و طبقهاستناد به آثار متأخر انگلس سياست

نظام " ناپذيرابژكتيو و اجتناب"و فروريزی به اصطالح " بحران مطلق اقتصادی"يک 
ها، بلكه به داری كنند و استقرار سوسياليسم را نه محصول فعاليت خودآگاه آنسرمايه

پردازان پيداست كه تعهد نظريه. جلوه دهند" م تاريخىماترياليس"عنوان حركت 
سوسيال دموكرات به تئوری انتقادی و انقالبى ماركس تنها يک شكل ظاهری، شبه 
                                                 
١ Vgl. Kautsky, Karl (١٨٨٧): Karl Marx’ ökonomische Lehren, Berlin, und 
Vgl. Bernstein, Eduard (١٨٩٩): Die Voraussetzungen des Sozialismus und die 
Aufgaben der Sozialdemokratie, Stuttgart 
٢ Hilferding, Rudolf (١٩١٠): Das Finanzkapital. In: Marx-Studien. Blätter zur 
Theorie und Politik des wissenschaftlichen Sozialismus. Band ٣, Wien  
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دينى و اخالقى داشت، در حالى كه پراكسيس سياسى حزبى با استناد به نظريات انگلس 
رژوايى و قطع ی بوجامعه" حركت واقعى"زدايى از با سوژه. شدمتأخر توجيه مى

ی ديالكتيک تئوری از پراكسيس، هستى از آگاهى و زيربنا از روبنا راه برای تجزيه
از . گشوده شد" كليت ديالكتيكى"ديگر و عدول از های متفاوت اجتماعى از يکحوزه

- گيرد، بلكه اين حوزهداری ديگر مستقيمًا مورد انتقاد قرار نمىاين منظر، نظام سرمايه

. دهى شوندتر سازمان و متنوع جامعه هستند كه بايد از طريق رفرم منطقىهای متفاوت
در اين ارتباط سياست اصالحات دو هدف متفاوت را در نظر داشت كه از يک سو، 

ی ملى مهيا سازد و ی اقتصادی و شكوفايى سرمايهمناسبات كلى توليد را جهت توسعه
به اين ترتيب، . ی كارگر بسازد طبقهاز سوی ديگر، مانعى در برابر فعاليت انقالبى

تر ساختن تئوری انتقادی و انقالبى ماركس تبديل به نقد عملى و سازنده برای منطقى
اوج اين حماقت خودكرده سياست . داری و بهبود قوانين اجتماعى شدنظام سرمايه

و " همبستگى طبقاتى"خارجى حزب سوسيال دموكرات آلمان بود كه البته با شعار 
های تسليحاتى دولت جا به قانون وامبه پارلمان راه يافته بود، ليكن آن" انترناسيوناليسم"

البته اين سياست ضد بشری نيز به . ی جنگ جهانى اول رأی مثبت دادجهت ادامه
ی به اين صورت كه وی رابطه. خوبى با استناد به آثار متأخر انگلس قابل توجيه بود

 از اين منظر راز ١.كندن را با استناد به داروينيسم توجيه مىداران در سطح جهاسرمايه
شود و ی ديگر كشورها محسوب مىی سرمايهی ملى در انهدام و مصادرهبقای سرمايه

ی اقتصاد جا كه سياست حزب سوسيال دموكرات آلمان در تكامل زيربنا و توسعهاز آن
شد، در نتيجه يسم خالصه مىها با هدف استقرار سوسيالملى و دولتى كردن بانک

  . ی جنگ جهانى اول نيز قابل توجيه بودتصويب قانون تسليحات نظامى جهت ادامه

حركت "زدايى از جا با عواقب انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر، يعنى سوژهما اين
شويم، در حالى كه بنا بر تئوری ی بورژوايى در پراكسيس آشنا مىجامعه" واقعى

محصول فعاليت " يافتهجهان موضوعيت"م تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ماترياليس
زمان در نقد آگاهى تئوريک ليكن ماركس هم. ها، يعنى سوبژكتيو استی انسانآگاهانه

ی حاكم بورژوايى و در نتيجه افزايد كه آن آگاهى مختص به طبقهرايج به آن نيز مى

                                                 
١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung … ebd., S. ٢١٦ 
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ن بنا بر زيربنای موجود ماترياليستى يک تواكذب است و تنها از طريق دگرگونى آن مى
موضوع اصلى ماركس . دست يافت" قلمرو آزادی"نظم نوين را پديد آورد و به 

ی انقالبى است كه از بطن پراكسيس نبرد طبقاتى خودآگاهى پرولتاريا به عنوان سوژه
-ىی سياسى متناقض با سوسيال رفرميسم آشنا مجا با يک فلسفهما اين. كندرشد مى

توان از آن به صورت محصول تئوری انتقادی و انقالبى ماركس و با عنوان شويم كه مى
جهت " يافتهابژه موضوعيت"از اين منظر جامعه يک . ياد كرد" بينانهگرايى واقعسوژه"

را به خود  و سوژه ى ابژه جنبهی انسانى جامعهبه بيان ديگر، . شوددگرگونى تلقى مى
قوانين ديگر عامل اصلى روند تاريخ،  زيرا ،شودجا ابژه محسوب مىجامعه اين. گيردمى

ی آگاه و ها هستند كه به عنوان سوژه  بلكه اين انسان،شوند خشک اقتصادى تلقى نمى
هاى فردى خود را به  آيند و نياز هايى كه گرد هم مى انسان. سازند  تاريخ را مىاجتماعى

ى خود قوانين و  هايى كه در روابط روزمره  انسان،كنند هاى اجتماعى درک مى عنوان نياز
هايى كه  انسان. سازند  و اهداف همگانى را معين مى كردهوقايع اقتصادى را كشف

ى  كنند و جامعه را به صورت ابژه چنان با اراده ارزيابى مىخرد خويش ها را با  واقعيت
هداف اجتماعى ى اقتصادى مسبب تحقق ا كه قدرت محركهسازند دگرگون مىخويش 

ها بايد شود، زيرا انسانجا اما جامعه هم زمان سوژه نيز محسوب مىاين. شود مىها آن
. های اقتصادی خويش بر محيط زيست و جامعه را نيز متحمل شوندعواقب تصميم

ی سياسى كمون است كه با استناد به ساختار تشكيالتى مناسب تحقق اين فلسفه
آيد و به صورت  و از بطن پراكسيس نبرد طبقاتى پديد مىی انقالبىخودآگاهى سوژه
متشكل " همكاری و اتحاد آزاد كارگران"جا است كه  در اين١.شودشورايى اداره مى

پيداست كه اين نوع از ديكتاتوری با . شود و ديكتاتوری پرولتاريا اعمال مى٢گرددمى
ل مقاومت اجتماعى است و اشكال حزبى و دولتى آن به كلى تفاوت دارد، زيرا محصو

. گيردجهت ممانعت از تشكيل ديكتاتوری بورژوازی، يعنى استقرار فاشيسم شكل مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW Bd. 
١٧, S. ٤٩٣ff., Berlin (ost), S. ٥٤٦  ,٥٤١ , und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Kritik des Gothaer Programms, in: MEW, Bd. ١٩, S. ١١ff., 
Berlin (ost), S. ١٨f. 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und 
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٩٢f. 
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ممكن " نفى نفى"تنها تحت اين شرايط است كه از وقوع ضد انقالب ممانعت و تحقق 
به اين صورت كه با سلب مالكيت خصوصى، مالكيت انفرادی در شكل . گرددمى

های متمادی ی نسلبه بيان ديگر، حق مالكيت سلب شده. آيدىاجتماعى آن به وجود م
به همين منوال در همين . گيردی كارگر به وارثان و مالكان واقعى آن تعلق مىطبقه

- توليد و توزيع مايحتاج جامعه در شكل شورايى متشكل و مديريت مىكمون است كه 

دارد، نه معيار توفيق اقتصادی، به اين معنى كه نه ديگر روند توليد، شكل كااليى . شود
. گيردشود و نه نيروی كار شكل انفرادی و مزدی به خود مىقانون ارزش محسوب مى

كار شكل اجتماعى دارد و معيار توليد، مايحتاج جامعه " قلمرو آزادی"به بيان ديگر، در 
هر كسى در يک چنين نظمى  ١.شودو تراز توفيق اقتصادی زمان مشخص محسوب مى

پيداست كه تحت اين . كندا به توان و نيازش از محصوالت كار اجتماعى استفاده مىبن
- ممكن مى" قلمرو آزادی"به سوی " قلمرو ضرورت"پژمرده و عبور از شرايط دولت 

يعنى فراروی از طبقات اجتماعى مصادف با روند اضمحالل دولت و ساختار . گردد
ی يابد و مسئلهبر انسان خاتمه مىبه اين ترتيب، حاكميت انسان . حاكميت است

به . شودمديريت محدود به مسائل اجتماعى و موضوعات توليدی و خدماتى جامعه مى
توانند دوباره نظر ماركس تنها تحت اين شرايط است كه مناسبات طبقاتى گذشته نمى

  ٢.زنده و بازسازی شوند

-مى" ن ناقض فراطبيعىزايما"بنابراين پيداست كه چرا ماركس اصوًال دولت را يک 

. يابيمپردازان بلشويست مىخواند، در حالى كه ما عكس نظريات وی را در آثار نظريه

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٥١٢, und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf 
٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. Auflage, Berlin (ost), S. ٨٨f. 

داری، تعيين ارزش متداول خواهد گيرد كه پس از فراروی از روش توليد سرمايهالبته ماركس در سرمايه در نظر مى
را به های متفاوت توليد، حسابداری آنبه اين معنى كه تنظيم زمان كار و تقسيم كار اجتماعى تحت بخش. بود

  .كندتر از گذشته مىمراتب ماهوی
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: 
MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٥٩ 

در كمون است كه قدرت دولتى به دست جامعه و انبوه مردمى . دهد ماركس ساختار تشكيل كمون را توضيح مى٢
ی كارگر سازد تا اين كه طبقهبرای ماركس كمون يک اصل ابدی است كه همواره خود را متحقق مى. گردد مىباز

  . رها گردد
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Entwürfe zum ….ebd,, S. ٦٣٧ ,٥٤٣ 
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بلشويسم نيز مانند سوسيال دموكراسى تحت تأثير آثار متأخر انگلس و تئوری 
هيلفردينگ پديد آمد كه البته منجر به انشعاب در انترناسيونال دوم " ی مالىسرمايه"

گذاران تئوری امپرياليسم  ارتباط بايد از بوخارين و لنين ياد كرد كه بنياندر اين. شد
های ی مالى منجر به تغيير شكل دولتبنا بر اين تئوری سرمايه. شوندمحسوب مى

ها را به شود و سياست خارجى آنمدرن بورژوايى و ايجاد كشورهای امپرياليستى مى
راند و الزامًا منجر به العاده مىوقسوی صدور سرمايه جهت كسب ارزش اضافى ف

 اين همان وقايعى بود كه فعاالن سياسى در ١.شودجنگ جهت تقسيم مجدد جهان مى
در " رفرم با انقالب"ی اين انشعاب، يعنى تضاد البته نطفه. كردنداين دوران مشاهده مى

 در حالى كه جريان سوسيال. ی سياسى اين دو جريان گذاشته شده بودفلسفه
های را نمايندگى و بر مبارزات صنفى و ضرورت رفرم" بينانهگرايى واقعابژه"رفرميست 

ی ی بالمنازعهكرد، جريان بلشويست سرنگونى بورژوازی و مصادرهاجتماعى تأكيد مى
ی سياسى غيرماركسى جا با اصول يک فلسفهما اين. قدرت سياسى را مد نظر داشت

  . ناميد" بينانهگرايى مثبتسوژه"را ن آنتواشويم كه مىديگر آشنا مى

ی سياسى تنها بيگانگى با تئوری انتقادی و انقالبى ماركس دليل تمايز اين دو فلسفه
ها و شد كه سوسيال دموكراتی مبارزاتى نيز مىنبود، بلكه مربوط به آن حوزه

كل گرفته و های مدرن بورژوايى شدر غرب اروپا دولت. ها در آن فعال بودندبلشويک
ی توافق اجتماعى سازمان يافته بود كه البته به هيئت ی مدنى به عنوان حوزهجامعه

بخشد، در حالى كه نبرد طبقاتى در روسيه مراحل حاكمه يک تظاهر هژمونيک مى
ی مدنى شكل گرفته بود و نه دولت جا نه جامعهاين. كردی خود را طى مىاوليه

در حالى كه سرزمين پهناور . شمردى و حزبى را مجاز مىپيشامدرن تزاری فعاليت صنف
برد، توليدات صنعتى در شهرهای بزرگ داری به سر مىسرمايهروسيه در دوران پيشا

پيداست كه تحت شرايط موجود . جا مملو از كارگران مزدی بودكشور متمركز و آن
ه غير از سركوب گرفت و در حالى كه دولت تزاری بنبرد طبقاتى در شهرها شكل مى

                                                 
١ Vgl. Bucharin, Nikolai Iwanowitsch (١٩٦٩-١٩١٤/١٥): Imperialismus und 
Weltwirtschaft, Frankfurt am Main, und  
Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Der Imperialismus als höchstes Stadiums des Kapitalismus, in: 
Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٧٦٣ff., Berlin 
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ی ديگری برای حفظ قدرت سياسى خود نداشت، حزب جنبش كارگری برنامه
های كارگری و فعاليت غير علنى نفوذ خود را كمونيست قادر بود كه از طريق هسته

در رأس نبرد طبقاتى پرولتاريا قرار داشت كه آگاهى آن از هستى . گسترش دهد
نقش راديكال و . كرديدات صنعتى رشد مىمادی، يعنى از بردگى كار مزدی در تول

ی كه كارگران مزدی چنان به سلطهپيشرو پرولتاريا دو دليل متفاوت داشت؛ اول اين
را آالت صنعتى كشيده شده بودند كه اشكال متافيزيكى ديگر توان آنكارخانه و ماشين
 را معطوف به هاهای دينى و ملى توجيه و آنها را با هويتروزی آننداشتند كه سيه

عالم غير واقعى و ايدئولوژيک سازند، دوم تبليغات بلشويكى بود كه با سرنگونى دولت 
ی كارگر نويد آغاز يک عصر نوين را به طبقه" ديكتاتوری پرولتاريا"تزاری و استقرار 

جا هستى مادی پرولتاريا با تبليغات حزب كمونيست به يک توافق ظاهری اين. دادمى
دوران جنگ جهانى اول، شرايط سرنگونى دولت و نظام تزاری روسيه را رسيد و در 

چيز ديگری را تا ماركس " ديكتاتوری پرولتاريا"ها از استقرار ليكن بلشويک. پديد آورد
ها تشكيل شوراهای كارگری نه هدف، بلكه تنها يک وسيله برای آن. فهميدندمى

جا دوباره با ما اين. ى برساندشد كه حزب كمونيست را به قدرت سياسمحسوب مى
شويم كه پراكسيس سياسى عواقب انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر مواجه مى

در حالى كه ماركس . كندسوسيال داروينيسم و تشكيل يک حزب توتاليتر را توجيه مى
 ليكن انگلس متأخر در ١شمرد،ی بشری را مسخره مىانتقال داروينيسم به جامعه

ديد و مدعى بود كه تنها پس از عبور مصداق كشفيات داروين را مى" قلمرو ضرورت"
پيداست كه از . شونداست كه قوانين انسانى بر جامعه حاكم مى" قلمرو آزادی"به 

منظر سوسيال داروينيسم شرط بقای سياسى انهدام اپوزيسيون و هرگونه انحرافى از 
ی تئوريک نوعى از فاشيسم  سرچشمهجا باما اين. شودتلقى مى" ماركسيسم"ايدئولوژی 
متافيزيكى انگلس متأخر، يعنى همان تمايز " ماترياليسم"شويم كه با استناد به مواجه مى

ابژكتيو و "و حركت به اصطالح " ماترياليسم تاريخى"از " ماترياليسم ديالكتيكى"
يد به در اين ارتباط با. شودتاريخ به سوی سوسياليسم توجيه مى" ناپذيراجتناب

انگلس متأخر و با " دورينگآنتى"خصوص از لنين ياد كرد كه در پيروی از كتاب 

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٢): Briefe - Marx an Engels, in Manchester, ١٨ juni١٨٦٢, in: 
MEW, Bd. ٣٠, Berlin (ost), S. ٢٤٨f. 
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، "رفرميست: "استناد به يک رديف از مفاهيم و روش فحاشى سياسى مانند
ی حذف هر جريانى را در سر انگيزه" ضد انقالب"و " رويزيونيست"، "اپورتونيست"

-ی قدرت سياسى قرار مى بالمنازعهیداشت كه در برابر اهداف حزبى وی و مصادره

) محمول(تمامى آثار وی در پيروی از انگلس متأخر دچار جابجايى سوژه با ابژه . گرفت
شود كه به اين ترتيب، وی مدعى مى. و آپريوريسم در شكل ماترياليستى آن هستند

گران، داری دولتى و تعليم و تربيت كاردولت به اصطالح پرولتری بايد از طريق سرمايه
ی اصلى وی اين مسئله. خود آماده سازد" وظايف تاريخى"ی كارگر را برای انجام طبقه

است كه دولت از خريد و فروش فردی، آنارشى بازار و ترويج بازار سياه جلوگيری 
ترين انتقادی به اعتبار قانون ارزش، بردگى كار مزدی و كه كوچکوی بدون اين. كند
كند كه دستگاه اشد، اقتصاد سوسياليستى را به اين خالصه مىانگاری كاال داشته ببت

ی سياسى جا با اوج حماقت و فلسفه ما اين١.دولتى تعويض كاالها را منظم و كنترل كند
سركوبگر لنين به وضوح آشنا و دوباره با عواقب جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم نزد 

و با " دهندهكار شكل"اريا نيست كه از طريق جا ديگر اين پرولتاين. شويموی مواجه مى
آفريند و از بطن پراكسيس نبرد طبقاتى خود صنعت را مى" قوای ماهوی"استفاده از 

آورد، بلكه انگاری ی شورايى پديد مىتشكل ساختاری خود را به صورت كمون و اداره
 ديكتاتوری به به نظر وی اين حزب دولتى و. كه قضيه بايد كامًال بر عكس بوده باشد

آورد و كارگران را برای وظايفى كه به اصطالح پرولتاريا است كه صنعت را پديد مى
در حالى كه ماركس در . دهندها محول كرده است، آموزش مىاصطالح تاريخ به آن

آالت بر كارگران ی ماشينكند، سلطهسرمايه از صنايع بزرگ به صورت اژدها ياد مى
-شمارد و به شديدترين شكل ممكنه محكوم مىها مىوزی آنرمزدی را مسبب سيه

بيند، بلكه مدعى ی كار مرده بر كار زنده نمىكند، ليكن لنين نه تنها اشكالى در سلطه
شود كه كارگران بايد منضبط باشند و سرعت و روش كار خود را با روند توليد هم مى

جا سيستم كار تيلوريستى نين اينپيداست كه ل. صنعتى و با سيستم ماشينى منطبق كنند
بيند كه توليد صنعتى در را مد نظر دارد و بر خالف ماركس اصوًال اشكالى در اين نمى

                                                 
١ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٢): Neue Zeiten, alte Fehler in neuer Gestalt, in: LW, Bd. ٣٣, S. 
١ff., Berlin (ost), S. ٨f., und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen 
Konstitution des Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٣٧٠ 
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-ها يک كار يكنواخت و خستهداری دولتى كارگران را سلب اراده و به آننظام سرمايه

ن دولتى های مديراچنين به تصميمبه نظر وی كارگران بايد هم. كننده را تحميل كند
ماند جا واقعًا انسان مبهوت مىاين. تن دهند و يک طبيعت غير انسانى را متحمل شوند

هم ماركس به غير از رشد نيروهای مولد و آن" سرمايه"ی كتاب كه اين لنين از مطالعه
را در شكل ماترياليستى وام گرفته تحت تأثير منطق تاريخ هگل كه انگلس متأخر آن

ی كارگران بايد با ديكتاتوری به نظر وی همه. ری را آموخته استاست، چه چيز ديگ
ها بايد بدون چون و چرا تحت كنترل قرار بگيرند و ی تودهپرولتاريا همراهى كنند، همه

ريزی و متحقق ی واحد و مديريت مركزی كه روند كار و توليد را برنامهبه يک اراده
را در همان دوران حيات لنين شوراهای  بنابراين پيداست كه چ١.كند، تن دهندمى

- ها به بهانهكارگری و كشاورزی سركوب و منحل شدند، سنديكاهای دولتى در كارخانه

ی ممانعت از دزدی و اختالل در روند توليد، كارگران خشمگين و منتقد را به 
دادگاهای انضباطى كشيدند و مديران دولتى برای كارگران به اصطالح نمونه، حقوق 

های لنين نه تنها فرمان اجرای اين فجايع اجتماعى و خشونت. ژه در نظر گرفتندوي
ها را نيز شخصًا به عهده كرد، بلكه به صورت كامًال آشكار توجيه آندولتى را صادر مى

خواند كه كارگران را برای فداكاری و وی سنديكا را دبستان كمونيسم مى. گرفتمى
محسوب " ماركسيست" برای وی تنها كسانى ٢.دهدم مىانجام وظايف تاريخى خود تعلي

  ٣.پذيرفتندرا مى" ديكتاتوری پرولتاريا"شدند كه بى چون و چرا مى

های سياسى سوسيال دموكراسى و كند، فلسفهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
دارند و بلشويسم ارتباط مستقيمى با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ن

در حالى كه سياست سوسيال . شوندتنها با استناد به آثار متأخر انگلس توجيه مى
ی سياسى احزاب سوسيال دموكرات را به سوی مماشات با بورژوازی و رفرميسم فلسفه

راند، سياست سوسيال داروينيسم منجر به تشكيل تدارک انفعال جنبش كارگری مى

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٣٤٣ ,٣٤٢ ,٣٤١ 
٢ Vgl. Lenin, W. I (١٩٦١): Über die gewerkschaften, Die gegenwärtige Lage und die 
Fehler Trotzkis, in: LW Bd. ٣٢, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٢f., ٥٢ ,٤٧, und 
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative – Zur Kritik des real existierenden 
Sozialismus, Köln/Frankfurt am Main, S. ١٢٨f.  
٣ Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin … ebd., S. ٣٣٤ 
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ی حزبى جنبش كارگری در اشكال تاريخى صادرهشود كه با منوعى از فاشيسم مى
با وجودی كه اين دو جريان دشمنانه . انداستالينيسم، مائوئيسم و پلپوتيسم تجربه شده

جا عواقب اين. ها يكسان استگيرند، اما بنيان تئوريک آنديگر قرار مىدر برابر يک
گلس متأخر به تنهايى ی بورژوايى كه انجامعه" حركت واقعى"زدايى از تئوريک سوژه

به بيان ديگر، هر . شودمسبب آن شده است، در پراكسيس به وضوح مشاهده مى
سازد كند، برای خود اسباب دردسر مىی انقالبى را انكار مىجريانى كه موجوديت سوژه

را به را با استناد به دين، فلسفه و ايدئولوژی به انفعال بكشد و يا بايد آنو يا بايد آن
با . ی حزبى و قاطعانه سركوب كندمصادره" ديكتاتوری پرولتاريا"ی تشكيل نهبها

ها ی اساسى آنهای شكلى وجود دارد، اما مسئلهوجودی كه ميان هر دو جريان تفاوت
ی اقتصاد ملى و تكامل زيربنا است كه البته به يكسان، يعنى تحكيم سياست توسعه

در حالى . شودقرار سوسياليسم توجيه مىصورت ضرورت رشد نيروهای مولد جهت است
كه اولى به مماشات با سرمايه و مالكيت خصوصى، اقتصاد بازار و انتخابات پارلمانى 

ی دولتى، اقتصاد با برنامه و يک حزب توتاليتر آورد، دومى از طريق سرمايهروی مى
پردازان هر دو بنابراين پيداست كه چرا در آثار نظريه. كنندهمان اهداف را دنبال مى

آيد و نه لغو كار مزدی جريان نه نقدی به قانون ارزش و شكل كااليى توليد وارد مى
  .شودها مىی سياسى آنتبديل به برنامه

 : نتيجه

ی نقاد با عواقب انحراف ايدئولوژيک انگلس موضوع نقد اين مقاله آشنايى خواننده
جا با آن اشكال ما تا اين. ى ماركس استمتأخر از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيك

متافيزيک آشنا شديم كه به صورت سوسيال رفرميسم و سوسيال داروينيسم متكامل 
ی بورژوايى كه بنا بر نقد اقتصادی جامعه" حركت واقعى"شوند و با استقالل از مى

 انقياد های آزاد را بهی انسانسياسى ماركس ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، اراده
انگاری كه هيج نيازی به پراكسيس نبرد طبقاتى و . كشنداهداف حزبى خود مى

ی اقتصادی شكوفا و زيربنای كه سياست توسعهخودآگاهى پرولتاريا نيست و همين
ی مثبت كشور متكامل گردد، روند ماترياليستى تاريخ خود بخودی به سوی يک آينده

به بيان ديگر، هر دو جريان با ديالكتيک آگاهى . گيردو استقرار سوسياليسم سمت مى
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تئوريک با پراكسيس سياسى كه ماركس در روند تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ 
ديالكتيكى خود پديد آورده است، به كلى بيگانه بودند و به غير از نوع مالكيت 

ی هيچ ، ساختار تشكيالت حزبى و موضع سياسى نسبت به بورژواز)خصوصى يا دولتى(
  . ديگر نداشتندتفاوت چندانى با يک

ی تئوری با پراكسيس در وقايع زدايى از ديالكتيک و قطع رابطهپيداست كه سوژه
به اين معنى كه با استناد به آثار متأخر انگلس نه تئوری يک . يابنداجتماعى بازتاب مى

راكسيس نبرد گيرد و نه آن قادر است كه در پگرا به خود مىشكل انتقادی و عمل
محصول اين انحراف . طبقاتى به نفع جنبش كمونيستى ـ كارگری دخل و تصرف كند

گرايى نسبت به روند تاريخ و ترديد نسبت به هر جريانى است كه ايدئولوژيک مثبت
جا اين. گيردی اقتصاد ملى جهت رشد نيروهای مولد قرار مىدر برابر سياست توسعه

ع سوژه از بازتاب وقايع ابژكتيو و توليد تصورات متافيزيكى گرايى به معنى امتنامثبت
ی جامعه" حركت واقعى"است كه در بهترين وجه آن به صورت بى اعتنايى نسبت به 

ی سياسى چنين پيداست كه چرا فلسفهاز اين منظر هم. شودطبقاتى مشاهده مى
به اين . ه شدندبلشويسم و سوسيال دموكراسى، هر كدام به شكل خود با شكست مواج

ی كارگر با مقاومت وسيع سوسيال صورت كه در غرب اروپا جنبش انقالبى طبقه
تضاد قوای انقالبى با . دموكراسى و خشونت بى امان دولت بورژوايى مواجه شد

رفرميست منجر به تفرقه در جنبش كارگری و انشعاب احزاب كمونيست از جريان 
ی ديگری به غير از استقرار ها نتيجهآنسوسيال دموكرات شد و تضعيف متقابل 

. های ديكتاتوری در غرب اروپا و از جمله فاشيسم در آلمان و ايتاليا را نداشتحكومت
البته انقالب اكتبر با رهبری حزب . ليكن در شوروی نيز وضعيت سياسى بهتر نبود

راهای ی شوليكن حزب كمونيست شوروی اقدام به مصادره. بلشويكى به نتيجه رسيد
ضد "داد، با اتهام ی حزبى تن نمىهر جريانى كه به قدرت مطلقه. كارگری را كرد

از سوی ديگر، تحت عنوان ضرورت تحقق . شدمواجه و قاطعانه سركوب مى" انقالب
دهى ی مركزی برای سازمانبوروكراسى به عنوان هسته" سوسياليسم در يک كشور"

داری دولتى همان نقش طبقاتى را يک نظام سرمايهاقتصاد و جامعه پا بر جا ماند و در 
به اين . ايفا كرد كه قبًال بورژوازی با استناد به حق مالكيت خصوصى به عهده داشت

ی حاكم نوين در شوروی پديد آمد كه با سياست سوسيال داروينيسم ترتيب، يک طبقه
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ت استالين به اوج اين توحش با تثبي. تمامى مخالفان خود را به خاک و خون كشيد
كشى در عنوان دبير كل حزب كمونيست شوروی رقم خورد و بزرگترين كمونيست

  .  تاريخ بشريت را پديد آورد

از آن پس كه سوسيال دموكراسى به سوی حفاظت از منافع بورژوازی رانده و دولت 
 توتاليتر استالينى رفته رفته در شوروی مستقر شد، عواقب انحراف ايدئولوژيک انگلس

پس از وقوع اين فجايع سياسى برخى از . تر از گذشته شدندمتأخر نيز روشن
. روشنفكران كمونيست به فكر چاره افتادند كه از بحران تئوريک موجود فراروی كنند

از جمله بايد از فعاليت تئوريک جورج لوكاچ ياد كرد كه مستقيمًا به انحراف 
كرش از طريق نقد آثار كائوتسكى، سپس كارل . ايدئولوژيک انگلس متأخر پى برد

گرامشى از طريق نقد آثار بوخارين، ريازانف از طريق نقد آثار پلخانف و پانكوک از 
متافيزيكى پى بردند، كه انگلس متأخر " ماترياليسم"طريق نقد آثار لنين به آن مضمون 

های با وجودی كه هم اكنون حدود يک قرن از اين انتقاد. به تنهايى بانى آن است
اند، ليكن ها در روند زمان به مراتب پوياتر از گذشته گشتهگذرد و آنمحتوايى مى

. ی توافق نظری ماركس با انگلس متأخر ظاهرًا اعتبار خود را حفظ كرده استاسطوره
را به شويم كه عواقب آنجا با علت انحطاط جنبش كمونيستى ـ كارگری آشنا مىما اين
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ای و سنت ی حقيقت ـ نقدى بر هويت اسطورهدروغ در جامه
  ١يرانيانپرستى ا يكتا

  
ترين قشر با استقرار نظام جمهوری اسالمى در ايران سرنوشت مردم در دست ارتجاعى

ی ايران پس از انقالب مشروطه در حالى كه جامعه. ی حاكم كشور قرار گرفتطبقه
های برنامهی شاهنشاهى از طريق تحكيم وارد عصر مدرن گشت و دولت خودكامه

مسلط ساخت، ليكن كشور داری را بر ليد سرمايهروش مدرن تواقتصادی اجتماعى و 
ی ايرانيان در سر ی بازگشت به عصر قرون وسطا را برای آيندهروحانيت شيعه برنامه

" ناهمانگى فرهنگى"محصول اين كشمكش تاريخى ميان مدرنيته و سنت بروز . داشت
عه به سطح  بود كه بالفاصله پس از سرنگونى نظام شاهنشاهى از اعماق جامدر ايران

با وجودی كه اسالميان در تحقق اهداف . دولت و كليت ساختار اجتماعى صعود كرد
ضد "(دشمن درونى خود كامًال اتفاق نظر داشتند، اما چندی نگذشت كه با وجود 

حتا در كشور " ناهماهنگى فرهنگى"ی مسئله) عراقجنگ با (و دشمن بيرونى ) "انقالب
دو جناح متفاوت به اين ترتيب، . به كلى عريان گشت برای اسالميان قسم خورده نيز

 "خط امام"و  كه با وجود پايبندی به نظامحزب جمهوری اسالمى ايران پديد آمدند در 
-به وسيله فراكسيون اول. كردندخصمانه مناظره مى در مجلس شواری ملى يگرديکبا 

فقه "ا هوادار خود ر كه شدنمايندگى مى ی نخست وزير كشور، مير حسين موسوی
 شورای نگهبان را جهت  و خواهان تفسير گشادتری از شريعت بود كهخواندمى" پويا

اين فراكسيون تئوريک ارگان . موظف سازدى دولت اتهای اقتصادی و اصالحطرحتأييد 

                                                 
های پژوهش جنبش"كه از طريق " خردگرايى و اسالم در ايران"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

 اين مقاله بخش مختصری از كتاب .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١٠ يونى ٦ تاريخدر " اجتماعى ايران
" مرويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسال عوامل عينى و ذهنى  نقدى برـ فرهنگ يكتايى در ايران"

جا تنها براين من اينبنا.  ميالدی منتشر شده است٢٠١٢است كه به صورت جلد نهم آرمان و انديشه در سال 
  . آورمكنم، مىها رجوع مىمنابعى را كه مستقيمًا به آن
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فراكسيون بعدی به . شد بود كه تحت نظر دولت اداره و منتشر مىی اطالعاتروزنامه
خود را  كه شدنمايندگى مى ایخامنهاالسالم حجتر كشور، ی رئيس جمهووسيله

 و با همكاری و با استناد به يک تفسير تنگ از شريعتشمرد مى" فقه سنتى"هوادار 
تصميمات دولتى در كشور مصوبات مجلس شورای ملى و تحقق از  شورای نگهبان

الله سردبيری آيت ی رسالت بهاين فراكسيون روزنامه تئوريک ارگان. كردممانعت مى
-اصول"و " طلباناصالح"سياسى نزاع ی نطفههمين دوران نيز  در .آذری قمى بود

ی شريعت با تفسير عقلى آن بود  موضوع هر دو فراكسيون رابطه.شدگذاشته " گرايان
با وجودی كه . ی تاريخ خود اسالم استكه البته قدمت اين نزاع فقهى تقريبًا به اندازه

را درخواست كرد، اما از ی آنينى بارها در اين نزاع فقهى مداخله و خاتمهالله خمآيت
ی منطقى ی تناقض عقل و شريعت اسالمى تا كنون به يک نتيجهجا كه مسئلهآن

وقت نخواهد رسيد، در نتيجه اين كشمكش نرسيده است و به احتمال زياد هم هيچ
از .  شدت بيشتری به خود گرفتتئوريک نه تنها پايان نيافت، بلكه پس از مرگ وی

" فقه پويا"ياد كرد كه در اين دوران ارگان تئوريک " كيان"ی جمله بايد از انتشار مجله
های فقهى و تأثيرات آن بر افكار ی بحثسرانجام دولت برای خاتمه. رفتبه شمار مى

لوژيک نظام عمومى انتشار اين مجله را ممنوع كرد كه مانعى در برابر بروز بحران ايدئو
جمهوری اسالمى بسازد، در حالى كه بحث پيرامون تفسير عقلى شريعت اسالمى خاتمه 

های علميه و خارج از كشور پيگيری در حوزه" طلباناصالح"نيافت و به صورت آثار 
  .شد

ی خرد بشری با وحى الهى است كه در های دينى رابطهموضوع تمامى اين كشمكش
سينا، سهروردی، الهُِذيل، فارابى، ابنابو: زان ايرانيان مسلمان مانندپرداآثار تاريخى نظريه

ی مدينه"مالصدرا، اقبال الهوری و مجتهد نائينى نيز با استناد به ضرورت تشكيل 
ی مسلمانان در جا تدارک مناسبات جامعهموضوع اصلى اين. شودمشاهده مى" فاضله

- سازمان" منطقى"وحى الهى به صورت يک نظام شهری است كه انگاری در پيروی از 

پردازان معاصر اين جريان حسن يوسفى اشكوری يكى از نظريه. شوددهى و اداره مى
و هوادار اصالحات در تهران در  " على شريعتىیمؤسسه"به عنوان مدير كه است 

 به ايران  بازگشتاز ميالدی شركت كرد و پس ٢٠٠٠كنفرانس برلين در سال 
برای روشن شدن موضع . ادگاه روحانيت از لباس آخوندى خلع شددستگير و در د
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جا اشكوری اين. وی رجوع كرد" خرد در ضيافت دين"توان به كتاب مى" طلباناصالح"
دين يک رويكرد اجتماعى دارد و براى مسلمانان مقدور نيست كه هر كند كه تأكيد مى

گذارد، در   تفاوت مى" حكومتشأن" و "شأن نبوت"ليكن وى ميان  .دولتى را بپذيرند
جا  اين.دخوان ديگر نمىهمرا الزم و ملزوم  دو آن" گراياناصول"حالى كه بر خالف 

به اين صورت كه خمينى . شودالله خمينى نيز به خوبى روشن مىتفاوت نظر وی با آيت
-تفاوت مى" واليت"و " رسالت"، "نبوت"های ميان مقوله" حكومت اسالمى"در كتاب 

گويد كه به وی با استناد به قرآن از صد و بيست و چهار هزار نفر سخن مى. ذاردگ
- اند، در حالى كه فقط پنج تن از آنرسيده" نبوت"مقام پيامبری مبعوث شده و به مقام 

به نظر . ترويج دين را داشتند" رسالت"نوح، ابراهيم، موسى، عيسى و محمد : ها مانند
النبيا با ديگر پيامبران در اين است كه وی نه تنها  خاتمخمينى تفاوت محمد به عنوان

به اين معنى كه محمد بر خالف ديگر پيامبران . نبى و رسول، بلكه ولى نيز بوده است
خمينى از همين . يک حكومت اسالمى را در دوران حيات خود تشكيل داده است

 در دولت را نتيجه و ادغام دين" واليت فقيه"های ظاهری ضرورت تشكيل نهاد تفاوت
نشيند و تا به اين ترتيب، ولى فقيه به نيابت واليت امام زمان بر اين جايگاه مى. گيردمى

   ١.شودمى" ولى عصر"پايان غيبت كبرا جانشين امام دوازدهم شيعيان به عنوان 

را " واليت فقيه"بيند، اما نهاد در حالى كه اشكوری مشكلى در ادغام دين در دولت نمى
- انتقاد مى و قابل "وكالت"به معنى  را حكومتوی از يک سو، . دهدورد انتقاد قرار مىم

 دينگيرد و از سوی ديگر، موضع مى" واليت فقيه"شمارد و از اين طريق در برابر نهاد 
- اين. دهدی بررسى انتقادی قرار مىكند و اسالم و قرآن را خارج از حوزهرا تقديس مى

ی شود كه آن عقلى كه اشكوری با رجوع به آن به مسئلهىجا به درستى روشن م
خود بنياد و نقاد نيست، بلكه يک عقل دينى است كه , پردازدحكومت اسالمى مى

و ) شريعت( اشكورى ميان حق  نيزمنظرهمين از . گيردمخاطب وحى الهى قرار مى
 مجتهدان به همان طرح معمول به اين ترتيب، و گذارد تفاوت مى) طريقت(عدالت 
را ) طريقت(تفسير دينى  و )شريعت (رسد كه دين را ثابت مى) ی ظاهريهفرقه(اسالم 

 عقل دينى و رانجام تعريف يوسفى اشكورى از عقل است كه پرده ازس. شمارد متغير مى

                                                 
  ، تهران)حكومت اسالمى(واليت فقيه ): ١٣٥٧(الله،  مقايسه، خمينى، روح ١
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خرد در "را به شرح زير در كتاب  كه ما مضمون آندارد وى بر مىی سياسى انگيزه
 : ميابيوی مى" ضيافت دين

رسد كه ممكن است  مؤمن بر اساس يک سلسله مقدمات كامًال عقالنى به نتايجى مى»
مستقيمًا عقل آن را درک نكند ولى مطمئن است كه بر اساس عقل و استدالل و منطق 

مثًال براى مؤمن خردمند اصل وجود خداوند و آفريننده با مطالعه . اند تشريح شده
انديشى   و از نظر عقلى، حكمت و مصلحتطبيعت و حكم عقل شهودى ثابت است

خداوند مدلل است، در اين صورت قطعًا اوامر و نواهى چنين خداوندى نيز طبق مصالح 
اين . كند و مفاسد است، و گرنه با حكيم و عليم و بصير بودن خداوند مغايرت پيدا مى

 است، است كه اگر ديندارى مطمئن شد، حكم و امر يا رضايت خداوند در فالن چيز
اين است كه . نهد ولو اينكه مستقيمًا فلسفه حكم را نفهمد، به حكم عقل به آن گردن مى

الشرع يا بر عكس يعنى هر  العقل حكم به اند كلما حكم به علماى اصول ما از قديم گفته
حكمى كه به وسيله عقل صادر شود، مورد تأييد شرع است و در مقابل هر حكم شرعى 

  ١«.است، ولو من امروز نفهمم و حتى هرگز به فهم من در نيايدنيز قطعًا عقالنى 

جا چيز ديگری به غير از كند، اشكوری اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
گويد، زيرا عقل وی نيز يک عقل دينى، يعنى مخاطب نمى" گرااصول"پردازان نظريه

گشادتری از شريعت را دارد و وحى الهى است كه از مجتهدان اسالم درخواست تفسير 
و مقاومت مردمى در برابر دولت دينى " ناهماهنگى فرهنگى"تنها با در نظر داشتن 

توان بنابراين مى. بيندمى" واليت فقيه"است كه مصلحت اسالم را در مخالفت با نهاد 
 یرا به همين دو نكته" گراياناصول"با " طلباناصالح "هایتمامى كشمكشبه آسانى 

جا كه هر دو جناح حكومتى با از آن. گرايى خالصه كردكلى، يعنى عقل دينى و مصلحت
های نظری به اصول دينى و مقاصد و مصالح حكومت اسالمى پايبند وجود تفاوت

ی تحقيقاتى پيرامون ی خردمندی و اسالم تبديل به يک مقولههستند، در نتيجه رابطه
-به عنوان يكى از نظريهه اين عبارت كه اشكوری ب. شودسنت يكتاپرستى ايرانيان مى

چه تصورى از عقالنيت دينى دارد و روش انديشيدن وی چگونه " طلب اصالح"پردازان 
پرداز  سازد؟ منتها اشكورى فقط يک نظريهاست كه وحى الهى را بر خرد وی مسلط مى

                                                 
  خرد در ضيافت دين، تهران ): ١٣٧٩( يوسفى اشكوری، حسن ١
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-سو، از همكند، زيرا نظريات وی از يک ى سياسى را دنبال مى نيست كه يک پروژه

كند و تبديل به يک ی ابژكتيو رشد مىگويى جهان وارونهگسيختگى و از خودتناقض
شود، در حالى كه از سوی ديگر، در ها مىابزار حكومتى جهت فريبكاری و تحميق انسان

گيرد كه قدمت خودفريبى آن به بيش يک بستر تاريخى و فرهنگى مشخص شكل مى
  .  رسد قرن مى١٤از 

شود كه انسان با آگاهى شروع به توليد  و فرهنگ انسان اصوًال زمانى آغاز مىتاريخ 
يعنى زمانى كه ديگر تصاحب محصوالت موجود طبيعت . كند مايحتاج خويش مى

كنند و انسان از طريق كار به توليد و با آگاهى  ها را ارضاع نمىهاى مصرفى انسان نياز
ی غريزه بر فعاليت مولد از اين پس، سلطه. آورد ريزى روند توليد روى مى به برنامه

طبيعت "جا  اين. گردد اجتماعى شكسته و انسان رفته رفته معطوف به انديشه مى
تبادل " دهندهكار شكل"شود، در حالى كه  مجزا مى" طبيعت بيرونى"انسان از " درونى

" بيرونىطبيعت "به اين ترتيب، . كندرا وساطت مى" طبيعت بيرونى"مادی انسان با 
ی خود گردد و انسان تحت تأثير محصوالت فعاليت آگاهانهتبديل به موضوع انسان مى
گى يافتهجا با موضوعيتما اين. يابدآورد و موضوعيت مىجهان نوينى را پديد مى

به بيان ديگر، انسان از طريق كار . طبيعت، انسان، كار و جهان ابژكتيو مواجه هستيم
خود را نيز دگرگون " طبيعت درونى"، بلكه "طبيعت بيرونى"نها يافته نه تموضوعيت

شويم كه در جا با موضوع خودآگاهى سوژه در روند تاريخ آشنا مىما اين. سازد مى
  . گيرد هاى ماترياليستى و ديالكتيكى به خود مى تئوری انتقادی و انقالبى ماركس جنبه

يافته  مادى و خالق جهان موضوعيتى تغييرات البته انسان از خويشتن به صورت سوژه
مادى، محسوس و ابژكتيو است و " طبيعت بيرونى"كامًال آگاه است، زيرا تغييرات 

ى اين تغييرات، يعنى به  ليكن انسان از خويشتن به صورت ابژه. افتد روزمره اتفاق مى
آگاه  عنوان مخلوق نتايج كار خويش و آن جهانى كه با آگاهى خود پديد آورده است، نا

هاى معنوى، غيرمحسوس و سوبژكتيو به  جنبه" جهان درونى"ماند، زيرا تغييرات  مى
. آيد گيرد و در روند تاريخ و به صورت محصول فعاليت مولد اجتماعى پديد مىخود مى
شود و زيست  گسسته مى) آگاهى(با سوژه ) هستى(ى ابژه  جا است كه رابطه در اين

و دومى " زيست مادى"اولى : گردد  متفاوت مجزا مىى اجتماعى انسان در دو لحظه
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ذاتى زيست مادی است كه است و مشخصًا از همين تضادهای درون" زيست معنوى"
آگاهى از جهان وارونه رشد ) فلسفه، ايدئولوژى(و دنيوى ) دين(اشكال متفاوت اخروى 

ى  امعهج" زيست ساختارى"ی تبديل به واسطه" زيست معنوی"كنند و به صورت مى
" زيست مادى"از " زيست معنوى"ى  به بيان ديگر، تجزيه. شوندمى) دولت(طبقاتى 

گويى جهان گسيختگى و از خودتناقضمضمون هر نظام طبقاتى است كه البته از هم
گردند، ديگر مجزا مىبا وجودى كه اين دو حوزه از يک. كندی ابژكتيو رشد مىوارونه

سازى  به اين معنى كه بحران باز. مانند ديگر مىى با هماما در يک ارتباط ديالكتيك
پيداست كه . يابد گسترش مى" زيست معنوى"ى  به اجبار به حوزه" زيست مادى"

ى خرد، يعنى قوای ماهوی انسان است كه طبيعتًا، يعنى به  درک بحران به عهده
امل شده و به يابى از بطن تحوالت ابژكتيو طبيعت ناب متك صورت ابزار و جهت حقيقت

اما حقايق محصوالت فعاليت مولد . صورت طبيعى در اختيار انسان قرار گرفته است
ی مشخص و در يک عصر معين به وجود اجتماعى هستند كه تحت شرايط يک جامعه

گيرد و  گرايى اشكال متفاوت به خود مى به همين داليل نيز است كه خرد. آيند مى
به بيان ديگر، تاريخ فرهنگى . آوردتنوع را پديد مىهاى متفاوت و م تاريخ و فرهنگ

ی مشخص در شناسى يک جامعهمره و روان تاب افكار عمومى، بيان درک روز صرفًا باز
اى، حماسى، دينى، فلسفى،  يک عصر معين است كه به صورت آثار متفاوت اسطوره

  .آيند ادبى و ايدئولوژيک به وجود مى

، يعنى "ديالكتيكىكليت "جا با يک كند، ما ايند مالحظه مىی نقاگونه كه خوانندههمان
با يک ساختار بسيار پيچيده و متنوع مواجه هستيم كه تنها شرط بررسى آن استفاده از 

به اين صورت كه اين روش تحقيق بايد چنان توانمند . يک روش مناسب علمى است
فعاليت مولد اجتماعى بر دارد و باشد كه از يک سو، پرده از عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو 

ماركس اين . ی انسانى را برجسته سازداز سوی ديگر، عناصر مسلط دگرگونى جامعه
روش بررسى علمى را در روند تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود 

  :يابيموی مى" سرمايه"را به شرح زير در كتاب كشف كرد كه ما مضمون آن

كند كه ما يكى را به انجام  ود را به اين شيوه از تاريخ طبيعت متمايز مىتاريخ انسان خ»
آورى كه رفتار فعال انسان نسبت به  ايم؟ فن رسانده و ديگرى را به انجام نرسانده
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كند و از اين طريق  طبيعت است، روند مستقيم توليد جهت زيست وى را آشكار مى
گيرند،  ها سرچشمه مى  كه از آنچنين مناسبات زيست وى و تصورات روحى راهم

ى مادى را ناديده گرفته، غير  حتا تمامى تاريخ دين كه اين زمينه]. دهد نشان مى[
ى  تر است كه از طريق بررسى هسته البته در واقعيت به مراتب آسان. انتقادى است

مناسبات بنابراين از هر . كه بر عكس را بيابيم، تا اين اش  آلود دينى زمينى، توليدات مه
اين روش اخير ماترياليستى و . يابند ى آن تكامل مى واقعى زندگى، اشكال آسمانى شده

  ١«.ى علمى است از اين رو تنها شيوه

كند، حركت ماترياليستى از تاريخ نزد ماركس ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كتيو، يعنى با انسان به جا با فعاليت مولد و سوبژما اين. ذاتى داردی درونيک سوژه

صورت عنصر آگاه اين تحوالت اجتماعى مواجه هستيم كه نه تنها آگاهى آن از 
مناسبات زيست مادی و واقعيت ابژكتيو رشد كرده، بلكه هستى مادی خود را نيز در 

ها است كه كند و پيداست كه تحت تأثير آنآلود متافيزيكى تجربه مىاين اشكال مه
را به صورت جهان وباره بر واقعيت ابژكتيو واكنش كرده و آنفعاليت انسان د

به اين ترتيب، ماركس با عزيمت از . آورديافته، يعنى سوبژكتيو پديد مىموضوعيت
ی تحليل ماركس بنابراين ابژه. كندتأكيد مى" كليت ديالكتيكى"اولويت ابژه بر سوژه بر 

يافته و سوبژكتيو است كه موضوعيتی انسانى، يعنى محصول فعاليت مولد و آگاهانه
ابژه، (جا با ديالكتيک هستى به اين ترتيب، ما اين. گيردالبته نسبت به سوژه اولويت مى

شويم كه ماركس روش ماترياليستى را تنها مواجه مى) سوژه، روبنا(با آگاهى ) زيربنا
  .شماردروش مناسب علمى جهت بررسى و شناخت روند تاريخى آن مى

-  ما ايرانيان تا كنون با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى و روش شناختمنتها

كه اكثر قابل " ماترياليستى"آن روش . ايمشناسى ماركس مستقيمًا سر و كار نداشته
اند، از طريق حزب توده در ايران ترويج آموخته" های ايرانىماركسيست"ی مالحظه

ی نطفه. شودئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم توجيه مىشده است كه البته با استناد به ايد
اين ايدئولوژی در انحراف متافيزيكى انگلس متأخر از تئوری انتقادی و انقالبى ماركس 

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, 
Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٣٩٣ 
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در " حركت ايده"را جايگزين " حركت ماده"به اين صورت كه وی . گذاشته شده است
رتيب، تاريخ طبيعت به اين ت. دهدرا به كليت هستى بسط مىنسيستم هگلى كرده و آ

يک تظاهر ديالكتيكى " ايم به انجام نرسانده"را كه بنا به نقل قول فوق از ماركس ما آن
به اين . ذاتى استی درونگيرد، در حالى كه طبيعت ناب فاقد يک سوژهبه خود مى

توخالى و از " نفى آگاهانه"ترتيب، ديالكتيک از مضمون هگلى و ماركسى آن به صورت 
آيد كه ها در مىشود و به شكل تأثير متقابل و علت و معلول ابژهزدايى مىهآن سوژ

و " ماترياليسم ديالكتيكى"شمول به عنوان ظاهرًا از وجود يک قانون به اصطالح جهان
. دهدبه سوی يک سرنوشت محتوم گزارش مى" ناپذيرابژكتيو و اجتناب"يک حركت 

شمول قرار تحت تأثير اين قانون به اصطالح جهان" ماترياليسم تاريخى"انگاری كه روند 
داری را به اجبار داری، فئوداليسم و سرمايههای جوامع اشتراكى، بردهدارد و فرماسيون

ما . كندگذارد و سرانجام خواهى نخواهى به سوی سوسياليسم صعود مىپشت سر مى
شويم كه منجر به ه مىگرايى در ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مواججا با مثبتاين

جا با استناد به يک اين. شودشناسى و فعاليت سياسى مىاختالل در روش شناخت
را به تنهايى و از طريق آثار متأخر ی مكانيكى ميان زيربنا و روبنا كه انگلس آنرابطه

خود پديد آورده است، تاريخ فرهنگى و زيست معنوى جوامع انسانى اصوًال ظاهرى و 
 كه البته آدورنو با استفاده از ١شوندوالت اجتماعى به كلى بى اثر تلقى مىبرای تح

گرايى ايدئولوژی ماركسيسم ـ نقد خود را به شرح زير بر تقليل" واقعيت ظاهر"ی مقوله
  :  آوردلنينيسم وارد مى

تاب موجوديت روابط منجمد انسانى است،  نفسه باز گونه كه نهاد ظاهرًا اما فى اين»
اين منظور ماهيت غير قابل فروش . كند ها حكومت مى گونه اين ظاهر واقعًا بر انسان اين

ها را خلق نكرد،  انسان نهاد. دهد ى انسان را به فريب تنزل مى و از پيش فروخته شده

                                                 
جا كه من نقد انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را به  از آن ١

يد فريدونى، فرش: مقايسه: كنمجا از تكرار آن صرف نظر مىام، در نتيجه اينتفصيل در جای ديگری ارائه داده
سازی از روند تاريخ، در آرمان و ی انقالبى تا اسطورهآنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از خودآگاهى سوژه):  ٢٠١٩(

  ، برلين و)همين شماره(انديشه، جلد پانزدهم 
بحران ماركسيسم يا انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و ):  ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد : مقايسه
همين ( در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم ی سياسى سوسيال دموكراسى و بلشويسم، متافيزيک در فلسفهعواقب
  ، برلين)شماره
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اين اوضاع . ديگر هاى بخصوصى در اوضاع بخصوص با طبيعت و همراه با هم بلكه انسان
. اند آگاه بنا ساخته ها را نا ها آن كرد، انگارى كه انسان  تحميل مىها چنان ها را بر آن نهاد

هاى  شناسى فويرباخ و در برابر هگلى ها مشخصًا توسط ماركس در برابر انسان تمامى اين
  ١«.اند جوان قاطعانه فرموله شده

قعيت وا"جا آدورنو با استناد به مفهوم كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
تبديل ) دين، فلسفه، ايدئولوژی(كند كه اين اشكال ظاهری  بر اين نكته تأكيد مى" ظاهر

گيرند و زيست شوند، وقتى كه شكل نهادی به خود مى به واقعيت اجتماعى مى
به بيان ديگر، با وجودی كه جهان واقعى . كشندی خويش مىساختارى را به سلطه

ا تشكيل نهاد و تسلط بر دولت بر زيست مادى است، ليكن اشكال ظاهرى آن ب
اين . آورند كنند و جوانب مادى و واقعى مختص به خود را پديد مىاجتماعى واكنش مى

با ساختار بسيار پيچيده و " كليت"ى بررسى ماترياليستى و ديالكتيكى از يک  نتيجه
 متنوع است كه زيست مادى، زيست معنوى و زيست ساختاری يک جامعه را در بر

يافته را در روند تاريخ پديد ديگر جهان موضوعيتگيرد و در كنش و واكنش به يکمى
ی صرفًا مجرد، فلسفى و به صورت يک مقوله" ماترياليسم"جا ديگر با ما اين. آوردمى

متافيزيكى مواجه نيستيم كه با استناد به انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر تمامى 
منجر به " كليت ديالكتيكى"دهد و با عدول از بنا نسبت مىتحوالت اجتماعى را به زير

توان از تجربيات از جمله مى. شودشناسى و فعاليت سياسى مىاختالل در شناخت
- استقرار نظام جمهوری اسالمى در ايران ياد كرد كه مصداق تجربى روش شناخت

ه ايدئولوژی به اين عبارت ك. شناسى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس است
ی ابژكتيو گسيختگى جهان وارونهگويى و از همتشكيل جمهوری اسالمى از خودتناقض

ی حاكم بازاری و روحاني كشور پديد گرای طبقه آلود اقشار سنت به صورت توليدات مه
ی های مؤتله، حسينيههای علميه، هيئتمساجد، حوزه(هاى دينى  ی نهادآمد و به وسيله

ی قدرت سياسى صعود كرد و با تحقق شريعت ماق جامعه به سوی مصادرهاز اع) ارشاد
از جمله بايد از آثار . اسالمى در كشور تاريخ هوالناک معاصر ايران را پديد آورد

                                                 
١ Adorno, Theodor W. (١٩٦٤): Jargon der Eigentlichkeit - Zur deutschen Ideologie, in: 
Gesammelte Schriften Band ٦, Rolf Tiedemann (Hrsg.), S. ٤١٣ff., Frankfurt am Main, S. 
٤٥٤ 
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خمينى، مطهری، بهشتى، منتظری، طالقانى، : ی اسالمى مانندپردازان نخبهنظريه
د به قرآن و در جهت تثبيت منافع شريعتى، بازرگان و بنى صدر ياد كرد كه با استنا

ی تشكيل امت و حكومت اسالمى و تحقق اهداف شوم خود مادی و قشری خود انگيزه
به بيان ديگر، تحت تأثير اين اشكال . كردندرا در ايران و منطقه داشتند و توجيه مى

انقالب "ظاهری بود كه يک واقعيت مادی و تجربى ديگر پديد آمد كه جهت صدور 
ها  يک جنگ هشت ساله را بر مردم ايران و منطقه تحميل كرد، ميليون" ىاسالم

ى جنگى را به بار آورد، حدود يک ميليون انسان را به كشتن داد، بيش از دو  پناهنده
نيم ميليون معلول جنگى را بر جامعه تحميل و هزاران هزار زندانى سياسى را قتل عام 

 تبعيد راند و يا در جهان آواره كرد، يک كرد، بيش از هفت ميليون ايرانى را به
ى حساس استراتژيک را به اغتشاش نظامى، ناامنى مزمن و جنگ شيعه با سنى  منطقه

كشيد، منجر به يک سقوط اخالقى و فرهنگى در جامعه شد، در حالى كه هم اكنون 
ا ها و بمردم ايران را با احتمال يک جنگ اتمى و كشور را با تضادهای ظاهری ملت

  .   خطر تجزيه مواجه كرده است

آلود دينى يک فعاليت  بنابراين پرداختن به تاريخ فرهنگى كشور و نقد توليدات مه
ی معاصر ايران به كلى بى ارتباط صرف تحقيقاتى و تاريخى نيست كه با واقعيت جامعه

م های عميق و همه جانبه دست و پنجه نردر حالى كه جمهوری اسالمى با بحران. است
كند و دين اسالم به عنوان ايدئولوژی نظام بى اعتبارتر از گذشته گشته است، مى

جهت تحميق افكار عمومى و تحميل اين نظام قرون " طلباصالح"پردازان نظريه
كار بر ايرانيان در پى تفسيرهای نوينى از منابع دينى هستند كه از وسطايى و جنايت

های زمان انجمنهم. ب حكومتى پاسداری كننددين اسالم به عنوان يک ابزار مناس
طلب از فرط استيصال و به دليل فقدان يک ايدئولوژی مدرن و سكوالر به سلطنت

-اند كه با تدارک هويتاساطير ايرانى و تاريخ فرهنگى قبل از اسالم كشور متوسل شده

ز ا. ی قدرت سياسى توجيه كنندهای كذب شوينيستى خيزش خود را جهت مصادره
ياد " رستاخيز سيمرغ"و " ققنوس"، "فرشگرد: "ای مانندهای اسطورهجمله بايد از مقوله

-گزارش مى" ايران مدرن"ها جهت ايجاد يک كرد كه به اصطالح از عزم راسخ آن

شويم كه از آلود و متافيزيكى مواجه مىجا دوباره با همان توليدات مهما اين. دهند
كنند و با استناد به ی ابژكتيو رشد مىختگى جهان وارونهگسيگويى و از همخودتناقض
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پيداست كه . آورندتاريخ و فرهنگ ايران باستان ايدئولوژی شوينيسم ايرانى را پديد مى
طلب نهادينه شوند و افكار عمومى ايرانيان را جهت تحقق منافع های سلطنتاگر انجمن

 نه تنها تشكيل يک نظام موروثى را مادی ـ طبقاتى و اهداف سياسى خود متأثر سازند،
كنند، بلكه پس از تصرف قدرت سياسى يک واقعيت هوالناک ديگری را نيز موجه مى

روزی را آورند و نوع ديگری از سيهبه صورت استقرار فاشيسم در كشور پديد مى
ه از ى تدوين اين مقاله اين است ك بنابراين انگيزه. كننددوباره بر مردم ايران تحميل مى

كشور ايران در دوران باستان را " كليت ديالكتيكى"كننده ذاتى و نفىطريق نقد درون
گونه اساطير تاريخى كه منجر به ازخودبيگانگى بررسى كند و عواقب مخرب اين

شوند، عريان جامعه و پراكسيس نبرد طبقاتى مى" حركت واقعى"ی ايرانيان با خودكرده
های تاريخ فرهنگى ايرانيان باستانى با گر، به نقد تفاوتاين نوشته از سوی دي. سازد

ی خالفت اسالمى بر دهد كه چگونه با سيطرهپردازد و نشان مىاعراب مسلمان مى
گردد و خرد بشری را به تبعيت از وحى الهى ايران سنت يكتايى ايرانيان دگرگون مى

تاريخ اسالميان و به را در كليت كشد كه البته ما آثار ارتجاعى و مخرب آنمى
معاصر مانند حسن يوسفى اشكوری به خوبى " طلباناصالح"خصوص در مكتوبات 

  .  كنيممشاهده مى

ى متضاد از سنت يكتايى در  شناسى با دو شيوه به اين عبارت كه ما از منظر هستى
 ها را به صورت دو تاريخ فرهنگى متفاوت وايران مواجه هستيم كه ايرانيان معاصر آن

ى يكتاستايى ايرانيان باستانى است كه قبل از استقرار  اولى شيوه. اندمتضاد به ارث برده
آلود اين  اسالم بر ايران از زيست مادی ايرانيان رشد كرده و به صورت توليدات مه

اين تاريخ . فرما بوده استى زمينى بر افكار عمومى مردم اين سرزمين حكم هسته
ه ايرانيان از اقوام هندى و اروپايى جدا شدند و در خوارزم فرهنگى زمانى آغاز شد ك

ناميدند و خود را  مى" ايران ويج"ايرانيان محل سكونت نوين خود را . منزل گزيدند
ايرانيان سپس رفته رفته در فالت ايران . خواندند كار مى ، يعنى پارسا، دانا و نيكو"ارى"

ست معنوى خويش را نيز به محل ها زيپيداست كه آن. پراكنده و مسكون شدند
قواى (ها  ها به ايزدان متفاوت اعتقاد داشتند و اهوراه آن. شان انتقال دادند سكونت نوين

يكى از اين ايزدان اهورامزدا نام . دادند قرار مى) قواى شر(ها  را در برابر دئوه) خير
ته نقل مكان الب. شد محسوب مى" داور هستى"و " سرور دانا"، "هستى بخش"داشت كه 
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نخست . جا با موانع سختى روبرو شدبه اين سرزمين جديد و سكونت ايرانيان در آن
ترين بخش به اين صورت كه بزرگ. شرايط اقليمى بود كه ايرانيان با آن مواجه بودند

اين منطقه تحت تأثير خشكى طوالنى مدت قرار داشت و سكونت و كشاورزى در آن 
با در نظر داشتن شرايط اقليمى و طبيعى . ى غير ممكن بودبدون بناى مستقالت آبيار
هاى پراكنده به وجود آمدند و از سوی ديگر، با در نظر  موجود، از يک سو، روستا

آورى نيروى كار، روستاييان مجبور بودند كه مستقالت آبيارى  داشتن سطح پايين بار
به اين ترتيب، . ا سازندسازى را از طريق كار اشتراكى بن قنات، چاه و نهر: مانند
مانع بعدى سكونت و . كفا در اين منطقه به وجود آمدند هاى پراكنده و خود روستا

ها با طوايف نيمه وحشى و غير مسكون  كشاورزى ايرانيان در اين منطقه، همسايگى آن
از جمله بايد از طوايف عيالميان و تپوران و كادوسيان و آماردان ياد كرد كه به . بود
زدند و محصوالت كشاورزى و دام ايرانيان را به غنيمت جنگى  ها شبيخون مى تاروس
ها تبديل به يكى از شروط  پيداست كه تحت اوضاع موجود دفاع از روستا. گرفتند مى

بنابراين ضرورى بود كه بخشى . شد اصلى زيست مسكون و كشاورزی در اين منطقه مى
مين مستقر شوند و دفاع از روستا را به از سلحشوران در نقاط استراتژيک اين سرز

ى مستقيم بخشى از مردم جامعه به عنوان قدرت  به اين ترتيب، رابطه. عهده بگيرند
ها بايد نظامى از توليد روستايى و زيست مادى گسسته شد و پيداست كه معيشت آن

 گشت كه البته به صورت از طريق محصوالت زراعى و دامدارى روستاييان تأمين مى
. گرفت ها تعلق مى بخشى از اضافه توليد فعاليت مولد اجتماعى و رانت محصولى به آن

داشت كه پس از استقرار در  ى افزايش مقدار رانت محصولى سلحشوران را وا مى انگيزه
هاى بيشترى را به عهده بگيرند و يا قواى  نقاط مهم استراتژيک، همواره امنيت روستا

به اين ترتيب، رفته رفته . ى خويش در آورند ه را به سلطههاى پراكند تدافعى روستا
جا به  اين. ى حاكم شكل گرفت شهر به عنوان مركز قواى مجريه و محل سكونت طبقه

در روستا . های بسياری داشتشود كه اوضاع روستاها با شهر تفاوت خوبى روشن مى
اج روستاييان با همكاری ى اشتراكى داشت و مايحت مالكيت بر ابزار توليد ظاهرًا جنبه

ى حاكم شهرى بود  اما مالک واقعى ابزار توليد طبقه. شد ريزى و توليد مى عمومى برنامه
بنابراين . كرد ها را ساليانه به صورت رانت محصولى تصاحب مى كه اضافه توليد روستا

 شد و از ها تبديل به اجناس جهت تبادل مى فقط در شهر بود كه اضافه توليد روستا
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به اين ترتيب، بازار در شهر پديد آمد و . طريق پول با محصوالت ديگر مبادله مىگشت
ى حاكم و  هاى لوكس طبقه پيداست كه نياز. ى حاكم شد تاجر تبديل به قشرى از طبقه

مايحتاج قواى انتظامى عوامل تشديد تقسيم كار اجتماعى در شهر شدند و اشتغال 
هاى آزاد  وران انسان با وجودى كه پيشه. رونق گرفتندهاى دستى  ورى و توليد كار پيشه

دست  ى حاكم نقش فرو ی ساليانه به طبقهرفتند، ليكن پرداخت خراج سرانه به شمار مى
شويم كه ی طبقاتى مواجه مىجا با تشكيل يک جامعهما اين. كرد ها را ترسيم مى آن

ى حاكم بر   و اجبار مستقيم طبقهجا نه اثری از نظارتاين. ها در آن برده نيستندانسان
. شود و نه فرودستان جامعه تصور بردگى را از وجود خود دارندنيروی كار مشاهده مى

پيداست كه در پرتو منافع طبقاتى و بر اساس زيست مادى جوامع اشتراكى و تضاد 
به . ها با زندگى شهری زيست معنوى ايرانيان باستانى نيز رفته رفته متحول گشتآن

هايى به وجود آمدند كه البته در تداوم ايمان قديم به  اين ترتيب، اساطير و حماسه
ها همان  مضمون معنوی تمامى آن. دادند دوگانگى به زيست اجتماعى موجود معنى مى

-آلود متافيزيكى از خودتناقضنبرد ايرانيان با تورانيان است كه به صورت توليدات مه

آيين زرتشت نيز در . كردندی ابژكتيو رشد مىوارونهگسيختگى جهان گويى و از هم
هاى ايرانى پديد آمد كه به زيست معنوى ايرانيان  روند تكامل همين اساطير و حماسه

  . دادتر مى باستانى يک شكل مجرد

شناسى از زرتشت يک سرى سرودها باقى مانده است كه به بهترين وجه ممكنه از روان
ها وجود دو نيروى اساسًا  مضمون اين سرود. دهند زارش مىايرانيان دوران باستان گ

بنا بر اين . اندمتضاد است كه جهان آفرينش را تحت تأثير قوای مينويى خود قرار داده
بيند، اما بعثت وی با دريافت ها زرتشت رسالت پيامبرى خود را به خواب مى سرود

رتشت از پرسش از اهورامزدا های زبه اين صورت كه سرود. شودوحى الهى توجيه نمى
يابد كه كنند، ليكن پاسخ آن در وجدان و جهان درونى خود وی بازتاب مىعزيمت مى

  :يابيمرا به شرح زير در اوستا مىما مضمون آن

سپس دريافتم . آنگونه تو را شناختم اى مزدا، كه از روى خرد، به درون انديشه كردم»
يشه تو را دريافتم، در سراسر هستى نيز تو را كه توى خرد كل جهان، و چون در اند
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ديدم، تويى كه آغازى و تويى كه انجامى و تويى كه خداوند جان و خرد و سرور راستى 
  ١«.هستى

جا زرتشت نه با دريافت وحى الهى، كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ن آفرينش است كه به بلكه با استناد به خرد خويش و شناخت خردمندی كل جها

مضمون . بردپى مى) آگاهى(و خرد ) هستى(موجوديت مزدا به عنوان خداوند جان 
دهند كه البته بر ها از دوگانگى و تضاد اهورامزدا با اهريمن گزارش مى تمامى اين سرود

به اين ترتيب، آفرينش جهان مادى در پرتو . اند مبناى اساطير ايرانى مدون شده
به اين صورت كه بنا بر اساطير . گيرد ان مينويى است كه به خود معنى مىگانگى جه دو

چون هرمزد ايرانى در ازل دو نيروى متضاد مينويى وجود داشتند؛ انگاری كه يكى هم
در روشنايى بى پايان بر فراز و ديگرى اهريمن در تاريكى بى پايان و در فرود به سر 

ی نزديک آگاهى داشت، ناپذير در آيندهاجتنابهرمزد كه از وقوع يک نبرد . بردند مى
به اين صورت كه وی . كند جهت پيروزى بر اهريمن اقدام به آفرينش جهان مادى مى

. آوردسازد و اندام آفريدگان خويش را از روشنايى پديد مى زمان بيكران را كرانمند مى
سازد كه در  را مىدر برابر اهريمن نيز از تن خاكسترى و وجود تباه خود موجوداتى 

جا  پيداست كه اين. ى نيک هرمزد، به زشتى و پليدى دست بزنند برابر هر آفريده
شود و ابعاد زمانى و مكانى ابزار  قدرت آفرينش نيكى ذات اهورامزدا محسوب مى

ها، مضمون اين دوگانگى ازلى در تنزيه  به غير از اين. روند آفرينش آن به شمار مى
هاى زرتشت هيچ چيز  به اين معنى كه بنا بر سروده. من استاهورامزدا از اهري

هاى  اين تضاد در ارتباط با همياران و يا فروز. ها وجود ندارد مشتركى ميان آن
به اين عبارت كه . شوند ها و اهريمن نيز به كلى روشن مى اهورامزدا در برابر ديو

دهند  گزارش مى) كار كوناميران ني(سپند  هاى زرتشت از موجوديت هفت امشا سروده
مينيو به  مينيو پيک ايزدى و اخالقى در برابر انگر سپند. گيرندها قرار مى كه در برابر ديو

منه به معنى ديو  گيرد، بهمن به عنوان نيک منشى در برابر اک معنى ديو اشم قرار مى
ه معنى ديو گيرد، ارديبهشت به عنوان بهترين راستى در برابر ايندر ب منشى قرار مى بد

گيرد، شهريور به عنوان شهريارى مينويى در برابر سئورو به معنى ديو  گمراهى قرار مى
                                                 

سازمان انتشارات فروهر، چاپ خرمى ، ٣١ يسنا ٨بند گنجينه اوستا، ): تاريخ انتشار ندارد( رضى، هاشم ،مقايسه  ١
  ٢٧٦ی فحهص، )محل چاپ ندارد(



 ٢٣٣

گيرد، اسفند به عنوان درست انديشى و خرد كامل در برابر  آشوب و نافرمانى قرار مى
گيرد، خرداد به عنوان كمال رسايى  ثيا به معنى ديو عصيان و شورش قرار مى هئى ناانگ

گيرد و سرانجام  ستى در برابر تئوروى به معنى ديو خشكسالى قرار مىو نهايت در
ريش به معنى ديو فساد و تباهى قرار  امرداد به عنوان جاودانى بودن در برابر زئى

  .گيرد مى

ى نبرد قواى خير با قواى شر  به اين ترتيب، جهان مادی آفرينش تبديل به صحنه
كند، زيرا آن هميار  اسى و مؤثر بازى مىجا انسان يک نقش بسيار اساين. شود مى

ی اتخاذ پندار، گفتار و كردار اهورامزدا است كه توازن قواى خير با شر را به وسيله
جا كه انسان در پرتو اهورايى به صورت  از آن. سازد نيک به نفع روشنايى دگرگون مى

ى در آيين شناس شود، در نتيجه روشن است كه انسان گرا آفريده مى موجودى خرد
به اين عبارت كه بنا بر اساطير ايرانى اولين . گيرد زرتشت يک وجه مثبت به خود مى

جا كه اهريمن فاقد قدرت از آن. بشر كيومرث نام دارد كه البته فاقد جنسيت است
ی ليكن برنامه. كندآفرينش جهان مادى است، در نتيجه تازش خود را به آن آغاز مى

انگيزد بنابراين اهريمن ديو خشم را بر مى. ماندث نا كام مىآن جهت گمراهى كيومر
ليكن با قتل وی نزاع قوای خير با قوای شر به پايان . كه كيومرث را به قتل برساند

شود كه  ى كيومرث يک گياه به شكل ريواس دو شاخه سبز مى رسد، زيرا از نطفهنمى
) نرينه(و مشيانه ) مادينه( مشى هاى در تكامل آتى خود اولين زوج انسانى را به نام

دهد كه شما تخم  ها پيام مى بنا بر سرودهاى زرتشت اهورامزدا به آن. آوردپديد مى
ها را موظف به پندار، گفتار  ام و آن بشر هستيد و من به شما بهترين اخالص را بخشيده

البته تازش . خواهد كه ديوها را نستايند ها مى زمان از آنكند و هم و كردار نيک مى
يابد كه مشى و مشيانه سرانجام گمراه  جا ادامه مىاهريمن به جهان آفرينش تا آن

ها اولين جفت فرزندان  كنند كه آن ها را احاطه مى ى آن ها چنان انديشه شوند و ديو مى
ستاند،  ها مىمزدا شيرينى گوشت فرزندان را از آن از آن پس كه اهورا. بلعند خود را مى
شوند كه در هفت اقليم پراكنده و مسكون  شيانه صاحب شش جفت فرزند مىمشى و م

چنين به مساوات از هاى زرتشت در جوار آفرينش كيومرث هم در سرود. گردند مى
جا با آثار زيست مادى ايرانيان ما اين. آيدآفرينش گاو و گياه نيز سخن به ميان مى

سكون كشاورزى و شبانى سازمان يافته باستانى كه بر اساس توليد اشتراكى و زندگى م

 ٢٣٤

آلود اين هسته زمينى متكامل و در آيين زرتشت و به بود و به صورت توليدات مه
شويم و يابد، آشنا مىتاب مى صورت تجريد زيست معنوى مردم اين سرزمين باز

  : يابيمرا در اوستا به شرح زير مىمضمون آن

 و غير كشاورز پيرو دروغ، زمين و چارپايان از ميان دو گروه كشاورز دوستدار ستور»
كرد و چه بهره اهورايى در خورش  شان مى به كشاورز پناه بردند، چون او بود كه تيمار

گاه از اين موهبت اهورايى بهره  اما آنكه او كشاورز نبود و رفتار بد داشت، هيچ. بود
  ١«.برد نمى

ارى، بلكه تشكيل خانواده نيز يک البته در سرودهاى زرتشت نه تنها كشاورزى و دامد
جا از يک سو، زمين براى كشاورزى و گاو به اين. گيردنقش بسيار مهم به خود مى

عنوان نيروى كشش شخم و از سوی ديگر، توليد نيروى كار از طريق تكثير فرزندان در 
دها از بنابراين اين سرو. دهندی زندگى روستايى معنى مىآميزند و به زمينه ديگر مىهم

خواهند كه پيش از بستن پيمان زناشويى با خرد خود رايزنى  زنان و مردان نيكوكار مى
برد راستى و كنند، به مهر دل گوش دهند و آن همسرى را برگزينند كه در پيش

و زيست ) كار(جا زيست مادى  بنابراين اين. شودگام مىى زندگى اشه با آنان هم شيوه
خورند و تشكيل زيست ساختارى  يان باستانى به هم پيوند مىايران) خويشكارى(معنوى 

ی دولت قرار گرفته است، موجه جوامع اشتراكى كه البته در رأس آن قوای مجريه
  .سازند مى

كه مظهر امنيت و ) شهريور(وئيرى  در اين ارتباط يكى از امشاسپندان بنام خشتهر
ه سئوره به عنوان ديو آشوب و شهريارى مينويى است، يک نقش به سزا دارد كه البت

خواهند  گرا مى هاى خرد هاى زرتشت از انسان سرود. گيرد نافرمانى در برابرش قرار مى
ى اشه زندگى كنند و در راهنمايى و هدايت گمراهان بكوشند، بلكه  كه نه تنها به شيوه

كه ميان ها در نبردى  روشن است كه سرود. گو نباشندپيرو فرمانرواى بيدادگر و دروغ
آيد، جانب اولى  وحشى و غارتگر به وجود مى كشاورزان و دامداران مسكون با اقوام نيمه

  :يابيمرا به شرح زير در اوستا مىگيرند كه ما مضمون آن را مى

                                                 
  ٢٧٦ی ، صفحه٣١، يسنا ١٠ و ٩جا، بند ، همانمقايسه  ١
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از آن جهت شما در شمار زيان ديدگانيد كه از دو راه نيک و زشت، آن راه زشت را »
اورزان و دوستاران زمين و ستوران پشتيبانى كنيد، انتخاب كرديد، و به جاى آنكه از كش

   ١«.ها و دشمنان حمايت نموديد و از راستى و نيكى بدور مانديد از ديو

به اين ترتيب، امنيت كشاورزان و دامداران مسكون معيار ارزيابى مقبوليت حكومت 
دنيوی بنابراين مقبوليت شاهنشاه در اساطير ايرانى يک شكل . شود شهری و دولت مى

موجه " ى كيانى فره"و " ى ايزدى فره: "گيرد كه البته با مفاهيمى مانندبه خود مى
به معنى يک عظمت معنوى است كه در صالحيت و اقدام قاطع " فره. "شود مى

اساطير ايرانى از سه شاهنشاه . گردد شاهنشاه در تشكيل امنيت و داد اجتماعى هويدا مى
. دست يافتند" ى ايزدى فره"برند كه به  جمشيد نام مىهاى هوشنگ، تهمورث و  به نام

روايى خويش بر هفت اقليم تمامى ديوان را از ميان برداشتند و يا ها در دوران فرمان آن
مجبور به گريز از كشور كردند، در عمران و آبادى ايران كوشيدند و امنيت اجتماعى را 

گمان جاودانگى خويش به قانون اما جمشيد سرانجام مغرور شد و به . پديد آوردند
از او " ى ايزدى فره"از اين پس، . شكنى، قربانى دام و خوردن گوشت گاو روى آورد

  . دور شد و شاهنشاهى وى دستخوش شرارت و تباهى گشت

گيرد كه حتا تورانيان در اساطير ايرانى چنان نقش مؤثری را به خود مى" ى ايزدى فره"
يابد  لبته افراسياب تورانى فقط يک بار به آن دست مىا. نيز در پى كسب آن هستند

به اين ترتيب، سرودهاى زرتشت، . رساند گو را به نام زنگياب به قتل مىكه يک دروغ
شناسى مردم اين سرزمين باستانى را بازتاب های ايرانى به خوبى روان اساطير و حماسه

ديگر مكمل هم) كارىخويش(و زيست معنوى ) كار(جا زيست مادى  اين. دهندمى
از . آورنديک وحدت منطقى و اخالقى را پديد مى) دولت(هستند و با زيست ساختارى 

گردد و سرانجام اهورامزدا به يكتايى  اين پس، شرايط انهدام قواى اهريمنى نيز مهيا مى
-ى تقديرى ندارد، زيرا تنها وابسته به انسان بينى اين پيروزى جنبه البته پيش. رسد مى

تحقق اين پيروزى كه در جهان مادی آفرينش به . شناسى مثبت در آيين زرتشت است
به اين . پيوندد، پااليش جهان مينويى از دوگانكى را نيز به دنبال خود دارد وقوع مى

يابد و رسد، زمان كرانمند خاتمه مى ترتيب، محدوديت قدرت اهورامزدا به پايان مى

                                                 
  ٢٨٠ی ، صفحه٣٢ يسنا ٤جا، بند ، همانمقايسه  ١
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به اين . كند ، گفتار و كردار خويش را نيز دريافت مىپيداست كه هر كسى پاداش پندار
دهند كه براى  گزارش مى" جنيويت"صورت كه سرودهای زرتشت از وجود پلى به نام 

كاران بهشت ابدى است كه  پاداش نيكو. شود كاران تنگ مىنيكوكاران فراخ و براى گناه
 و سرور ابدی را به ها شادى منشى و راستى براى آن به صورت قلمرو روشنايى، نيک

جا آكنده به انده  يابد و در آن كاران به دوزخ راه مىدر برابر روان گناه. آورد ارمغان مى
-جويى اهورامزدا است و نه اقامت در آن ليكن دوزخ نه محل انتقام. گردد و افسوس مى

-اهورامزدا دوزخ را فقط براى پااليش روان گناه. شود جا مجازات ابدى محسوب مى

شود و جهان  اى دچار پتيارگى ابدى نمى به اين ترتيب، هيچ آفريده. سازداران بر پا مىك
- آفرينش در پاكى و خلوص محض شرايط شادى و رامش ابدى همگانى را پديد مى

  . آورد

كند، زرتشت آيين خود را بر اساس جوامع ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
هاى ايرانى و در تداوم ايمان به  فاده از اساطير و حماسهاشتراكى بر پا كرد و با است

دوگانگى اقوام هند و اروپايى بنيان يک دين نوين را جهت يكتاستايى و پارسايى ايرانيان 
جا پارسايى به معنى پاكدامنى است كه با استناد به خرد و از طريق كار و  اين. گذاشت

ى اعراب مسلمان بر  انى پس از سلطهليكن ايرانيان باست. گردد خويشكارى ميسر مى
ی ايرانيان با تاريخ و از اين پس، رابطه. كشور با يک دين و آيين ديگرى مواجه شدند

ی خود ظاهرًا گسست و شكل نوينى از سنت يكتايى به صورت فرهنگ گذشته
به اين عبارت كه دين اسالم محصول توليدات . ها تحميل شديكتاپرستى ساميان بر آن

ى عربستان و در ميان  لود يک زيست مادى ديگرى است كه در شبه جزيرهآ مه
تحت شرايط اقليمى عربستان زندگى .  ميالدى شكل گرفت٦٣٣ تا ٦١٠هاى  سال

ريزى شده فقط در مناطق محدودى كه منابع آبى و  شهرى و كشاورزى برنامه
اى و  زندگى عشيرهنشينى،  باديه. خيز زراعى وجود داشتند، ممكن بود هاى حاصل زمين

جا تمول شخصى تنها اين. دامدارى غير مسكون اشكال مسلط توليد در اين نواحى بودند
هاى طويل مدت  به خصوص پس از جنگ. شد دارى ميسر مى از طريق تجارت و كاروان

دارى  ميالدى آغاز شده بودند، به تجارت و بازار برده٥٧٢ايران با بيزانس كه از سال 
در اين دوران اجناس هندى و آفريقاى شرقى از . ونق بى سابقه دادنددر مكه يک ر

، فلسطين بيزانسى )دمشق(به مكه و سپس به سوى شام ) يمن(طريق جنوب عربستان 



 ٢٣٧

برخى از تجار متمول مالک معادن . شدندهاى درياى مدينترانه حمل و نقل مى و كرانه
دارى طال  ی توليد برده شيوهنيز بودند كه در مناطق متفاوت عربستان و از طريق

  .كردند استخراج مى

جا كه شبه  از آن. عبدالله مدعى بعثت از طريق الله شد  ميالدی محمد بن٦١٠در سال 
ی مناسب مادی جهت تشكيل يک دولت مركزی ی عربستان فاقد يک زمينهجزيره

مامى عشاير گاه فعاليت به خصوصى را براى همبستگى تبود و اعراب پيش از اسالم هيچ
جا اساطير  و تشكيل يک ملت و تدارک مدنيت نكرده بودند، در نتيجه پيداست كه آن

از اين بابت قابل . هاى ملى براى توجيه يک دين نوين وجود نداشتند مجرد و حماسه
وی با . درک است كه چرا محمد براى توجيه دين اسالم به اساطير ساميان رجوع كرد

دار همسرش، خديجه  اى تجارى خود كه به عنوان كاروانه اين اساطير در مسافرت
ى اديان سامى توسط يک فرعون مصرى به نام  نطفه. داد، آشنا شده بودانجام مى

 سال پيش از آغاز سال ميالدی حاكميت بى چون ٢٧٠٠اشناتون گذاشته شد كه حدود 
ه نام آتون توجيه دارى مصر با استناد به يک خداى يكتا ب و چراى خود را بر نظام برده

  .كرد

دارى با  ى حاكم در نظام برده ى طبقه جا طرح اين نكته ضرورى است كه رابطه اين
جا تشريح شد، در گونه كه تا كنون اين همان. جوامع اشتراكى اصوًال متفاوت است

دستان جامعه غير مستقيم است، زيرا كار  ى حاكم با فرو ى طبقه جوامع اشتراكى رابطه
شود و خشونت دولتى يک ستاها به صورت رانت محصولى ساليانه مصادره مىاضافى رو

ى برده با مالک  دارى رابطه گيرد، در حالى كه در نظام بردهشكل غيابى به خود مى
-دار مصادره مىی بردهی خشونت روزمرهها به وسيلهمستقيم است و كار اضافى برده

هاى متناقض معنوى را به عنوان  زيستپيداست كه اين دو زيست متفاوت مادى . شود
بنابراين قابل درک است كه چرا اين دين . آورند آلود خودشان نيز پديد مىتوليدات مه

 سال پيامبری خود به وجود آورد، با آيين زرتشت به ٢٣اسالم كه محمد در عرض 
د، البته محمد براى توجيه دين اسالم به اساطير ساميان رجوع كر. كلى تفاوت دارد

ى عربستان از الله  جزيره ها را به تصوير مبهمى كه اعراب شبه ليكن وی مضمون آن
براى اغلب اهالى اين سرزمين الله يک پروردگار متعال محسوب و . داشتند، پيوند داد

 ٢٣٨

در كعبه كه در آن بيش از . شدتقديس مى" خالق سپهر"و " خداى خدايان"به عنوان 
، "خالق آسمان"متاز نيز به نام الله وجود داشت كه  بت مستقر بودند، يک بت م٣٦٠

ای آمد و از شأن قابل مالحظهبه حساب مى" مدبر عالم"چنين و هم" ى باران فرستنده"
، )ابر قدرت(هاى العزى  ها، در حجاز سه بت مادينه به نام افزون بر اين. برخوردار بود

د داشتند كه به عنوان دختران وجو) خداى سرنوشت(و المنات ) پروردگار مؤنث(الالت 
بنابراين الله به عنوان واالترين خدای اعراب در اين . شدند الله تقديس و پرستيده مى

مره و اشعار تمامى مردم اين  دوران چنان محبوب بود كه نام آن در اسامى، زبان روز
 استفاده بنابراين پيداست كه چرا محمد از اسامى خدايان سامى. يافت تاب مى منطقه باز

جا كه زيست مادی از آن.  ميالدى مدعى بعثت از طريق الله شد٦١٠نكرد و در سال 
ی عربستان و سرزمين ايران و زيست معنوی ايرانيان با زيست مادی شبه جزيره

زيست معنوی ساميان به كلى تفاوت دارند، در نتيجه پيداست كه چرا دين اسالم بر 
گرا پيرامون جهان آفرينش،  سش و پاسخ خردخالف آيين زرتشت نه به صورت پر

را به شود كه ما مضمون آن بلكه به صورت وحى الله توسط جبرئيل به محمد نازل مى
  :يابيمشرح زير در قرآن مى

اى رسول گرامى برخيز و قرآن را بنام پروردگارت كه خداى آفرينندۀ عالم است، بر »
  ١.«خلق قرائت كن

كند، توجيه دين اسالم با خرد بشرى اصوًال قاد مالحظه مىی نگونه كه خواننده همان
آمده است و قرآن به " ی العقلسوره"البته اتفاقى نيست كه اين آيه در . ارتباطى ندارد

ليكن عقل در . راندسخن مى" متعقلون"كرات از هواداران پر و پا قرص محمد به عنوان 
 صورت كه عشاير عرب پس از احداث به اين. دهدزبان عربى معنى پايبند شتر را مى

ها ها در حال چرا از محل اقامت آنزدند كه آنهای خود به پای شترها پايبند مىخيمه
بنابراين زمانى كه . آوری گله جهت نقل مكان بعدی آسان گردددور نشوند و جمع

امون را نه به معنى خردگرايى پيركند، آناستفاده مى" عقل"محمد در قرآن از مفهوم 
را به ارزيابى وحى الهى و پرسش در مورد منطق آفرينش جهان مادی و انسان، بلكه آن

-صورت پايبندی مسلمانان به بيعت با الله و رسالت خويش به عنوان پيامبر الله مى

                                                 
  )٩٦(ى العقل  ، سوره١ى  آيه ، تهران،ىا ترجمه و تفسير حاج شيخ مهدی الهى قمشه): ١٣٧٠( قرآن مجيد  ١



 ٢٣٩

به اين معنى كه مسلمانان بايد حدود را رعايت كنند، از احكام دين اسالم فاصله . فهمد
به اين ترتيب، قرآن به . دينى و سياسى محمد را به چالش نكشندی نگيرند و اتوريته

سازد و يک ابزار مناسب الله مانعى در برابر خردگرايى مسلمانان مىعنوان كالم
جا بايد به خصوص به اين. آوردحكومتى را جهت تحميق و تسلط بر مؤمنان پديد مى
آفرينش جهان مادی در قرآن ى  اين دليل از خردگرايى ممانعت شود، زيرا كه اسطوره

جا كه بنا بر از آن. شود كه البته به كلى بى معنى استبنا بر اساطير ساميان تشريح مى
جا تنها خدا قديم آفريند، در نتيجه اينيكتاپرستى ساميان خدا هستى را از نيستى مى

ا پس از ماده، زمان و مكان وجود ندارند و تنه: شود و ابزار آفرينش مانندمحسوب مى
آفرينش جهان مادی از طريق . آيند ها نيز پديد مىصدور فرمان خلقت است كه آن

را به شرح زير در قرآن شود كه ما مضمون آن آغاز مى" باش"امر الهى و با مفهوم 
  :يابيممى

ها است همه را در شش روز آفريديم و هيچ رنج  ها و هر چه بين آن ما زمين و آسمان»
   ١.«نرسيدو خستگى به ما 

جا اصوًال روشن نيست كه الله چه كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
آفريند و چگونه هستى را از كمبودی را احساس كرده است كه جهان مادی را مى

در برابر ما در اساطير ايرانى مشاهده كرديم كه هرمزد جهت . آوردنيستى پديد مى
آفريند و انسان ناپذير است كه جهان مادی را مىاجتنابشكست اهريمن در يک نبرد 

ليكن در قرآن نه يک دليل منطقى برای آفرينش . كندرا به عنوان هميار خود خلق مى
. گيردشود و نه روشن است كه چرا الله تصميم به خلقت انسان مىجهان مادی پيدا مى

 انسان و اخراج آن از بهشت برای نمونه قرآن در پيروی از اساطير ساميان از آفرينش
هاى خود يک انسان نرينه را به نام آدم از گل   انگاری كه خدا با دست٢.كندياد مى

خواهد كه  آن سپس از فرشتگان بهشت مى. دمد سازد و روح خود در جسم آن مىمى
دليل . زند به آدم سجده كنند كه البته تنها شيطان است كه از فرمان او سر باز مى

برتری بر انسان است، زيرا كه انگاری جنس آن از آتش و جنس انسان از شيطان 

                                                 
  )٥٠(ى ق  ، سوره٣٨ى  جا، آيه همان ١
  )٣٨(ى ص   سوره٨٢ تا ٧١ى  جا، آيه مقايسه، همان ٢

 ٢٤٠

كند، اما پس از درخواست شيطان  از اين پس، خدا شيطان را لعنت مى. باشدخاک مى
ليكن وقتى كه شيطان رخصت . دهد كه تا روز قيامت زنده بماند به وى مهلت مى

. خورد كه خلق را تمامًا گمراه كندگيرد، بعدًا به عزت آن قسم مىزندگى را از خدا مى
ى گمراهى  به هر حال اين مسئله. گذارد جا سر خدا را كاله مىبه بيان ديگر، شيطان اين

  . شود ها از بهشت مى گيرد و باعث اخراج آن بعدًا دامن اولين زوج انسان را مى

ى  هاى سامى به اين شرح است كه خدا جهت فراقت آدم از يكى از دنده اين اسطوره
جا نخست با ما اين. آفريندمى) حوا(اش را به نام نسا سمت چپ بدن او جفت مادينه

شويم، در حالى كه بنا بر اساطير ايرانيان مشى اولويت جنسيتى مردان بر زنان مواجه مى
افزون بر اين، روشن نيست كه . كنندو مشيانه كامًال همسان از تخم كيومرث رشد مى

ی آدم ه هستى را از نيستى آفريده است، جهت خلقت جفت مادينهچرا آن خداوندی ك
ها شگفت انگيزتر داستان گمراهى آدم اما از اين. های بدن وی داردنياز به يكى از دنده

در حالى كه آدم تا كنون فريب شيطان را . ها از بهشت استو حوا و رانده شدن آن
به اين صورت كه شيطان . شودوا مىنخورده است، اما آن سرانجام موفق به گمراهى ح

پيداست كه . كنداغفال مى) سيب(ی ممنوعه در جسم يک مار حوا را در تناول ميوه
گيرد و از منظر يكتاپرستى ساميان مردان نسبت جا گناه جنسيت مادينه به خود مىاين

ه ليكن ما در اساطير ايرانى مشاهده كرديم ك. آيندبه زنان خردمندتر به نظر مى
ها مشتركًا اولين كشد و آناهريمن مشى و مشيانه را به طور يكسان به گمراهى مى

جا توجيه تشكيل يک نظام جنسيتى غير ممكن به اين. بلعند جفت فرزندان خود را مى
آيد، در حالى كه اساطير ساميان بر تقدم جنسيت مردانه و تشكيل يک نظام نظر مى

  . كنندپدرساالر تأكيد مى

لى كه بنا بر اساطير ايرانى و آيين زرتشت خردگرايى انسان اصوًال مثبت ارزيابى در حا
ی ممنوعه در بهشت منجر به توانمندی انسان از شناخت نيک شود، ليكن تناول ميوهمى

گردد و آدم و حوا نيز به جرم ارتكاب همين گناه است كه مجازات و از از بد مى
-ن پس، خداوند حوا را تحت سرپرستى آدم قرار مىاز اي. شوندبهشت بيرون رانده مى

زمان طبيعت را كند، در حالى كه همدهد و رنج بارداری و زايمان را به آن تحميل مى
ی جا با قلعهما اين. سازد كه رنج كار آدم را در جهان واقعى افزايش دهدسخت مى



 ٢٤١

ه كه با استناد به گونهمان. شويمخردستيزی در اديان سامى و دين اسالم مواجه مى
مزدا پس از گناه مشى و مشيانه شيرينى گوشت  اساطير ايرانى مستدل شد، اهورا

كند، در حالى كه ها را به سوی نيكى هدايت مىستاند و آن ها مىفرزندان را از آن
  . كندآورد و نافرمانى حوا و آدم را مجازات مىخدای سامى به كينه توزی روی مى

كند، با استناد به اساطير ساميان و قرآن نه ی نقاد مالحظه مىانندهگونه كه خوهمان
شود و نه پيداست كه چرا شيطان معنى منطقى آفرينش جهان هستى و انسان روشن مى

ليكن برای اين . يابد ها را مىبا وجود نافرمانى از تبعيت خداوند رخصت گمراهى انسان
جا از يک سو، به اين صورت كه اين. دهای منطقى داردو مسئله آيين زرتشت پاسخ

شوند، در حالى كه از سوی ديگر، قديم محسوب مى) زمان؛ مكان، ماده(ابزار آفرينش 
در برابر الله نه تنها همواره با شيطان در ارتباط . اهورامزدا از اهريمن به كلى منزه است

ا جهت گمراهى ماند، بلكه خود آن است كه بنا بر قرآن و به شرح زير شيطان رمى
  :انگيزدها بر مىانسان

و هر كه از ياد خدا رخ بتابد شيطان را برانگيزيم تا يار و همنشين دائم وى باشد و آن »
شيطان هميشه آن مردم غافل را از راه خدا باز دارند و به ضاللت افكند و آنها پندارند 

   ١.«اند كه هدايت يافته

در حالى كه آيين . شناسى مواجه هستيمتضاد از انسانی مجا با دو نمونهبنابراين ما اين
زرتشت و اساطير ايرانى از هستى مادی جوامع اشتراكى رشد كرده و آفرينش انسان را 

-گسيختگى و از خودتناقضشمارند، ليكن اساطير و اديان سامى از بطن ازهممثبت مى

جا بابت است كه انسان ايناند و تنها از اين داری مصر متكامل شدهی بردهگويى جامعه
به اين ترتيب، جهان آفرينش و . شودذاتًا گناهكار و هستى آن منفى محسوب مى

گردد كه با ايمان به يكتاپرستى و ی امتحانى مىزندگى مسلمانان تبديل به يک دوره
ها، محمد افزون بر اين. را اثبات كنندرعايت مناسک دينى و مراسم عبادی عكس آن

آلود زيست  اميان را به صورت دين اسالم به زيست معنوى و توليدات مهاساطير س
جا با همان نظام ما اين. دهدى عربستان نيز پيوند مى مادى موجود در شبه جزيره

دارى كه در زمان ظهور اسالم در دوران شكوفايى خود بود، مواجه  تجارى و برده
                                                 

  )٤٣(ى الزخرف   سوره٣٧ و ٣٦هاى  جا، آيه همان ١

 ٢٤٢

مادى نيز از طريق قرآن به شرح بنابراين قابل درک است كه چرا اين زيست . هستيم
  :شود زير توجيه مى

. باكى نيست كه شما در هنگام حج كسب معاش كرده و از فضل خدا روزى طلبيد»
پس آنـگاه كه از عرفات باز گشتيد در مشعر ذكر خدا كنيد و بياد او باشيد كه خدا 

   ١.«كه به گمراهى كفر بوديد به راه هدايت آورد شما را پس از آن

دهد و گاهى  انا خدا است كه هميشه دانا و توانا است و شما را گاهى قوت دانش مىهم»
كه رزقش افزون  گيرد و خدا رزق بعضى از شما را بر بعضى ديگر فزونى داده، آن مى

آيا نعمت (...) دهد تا با او مساوى شوند  دستان و غالمان زياده را نمى شده است به زير
   ٢.«يد انكار كنند؟با(...) ايمان به خدا را 

هاى زيست مادى و  جا به خوبى تفاوت كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يكى كار و خويشكارى و . شوند زيست معنوى آيين زرتشت با دين اسالم روشن مى

گرا است و از زيست مادى  كند، يكى خرد دارى را توجيه مى ديگرى تجارت و برده
ستيز است و تضمين منافع  گردد، در حالى كه ديگری خردتكامل مىجوامع اشتراكى م

اين خرد ستيزى بنيادى در اسالم به . داران را مد نظر داردمادی تاجران و برده
ى مجازات قرآن را نيز در نظر  گردد كه ما فلسفه خصوص زمانى به كلى عريان مى

ها را اين الله است كه انسانكند كه براى نمونه قرآن به شرح زير تأكيد مى. بگيريم
  :كندگمراه و يا هدايت مى

اش را خداى خود قرار داده، خدا او را  را كه هواى نفس نگرى آن اى رسول ما مى»
بر دل و گوش او نهاده است و بر چشم وى پرده ) قهر(گمراه ساخته مهر (...) دانسته 

  ٣.«اهد كرد؟ظلمت كشيده است، پس او را بعد از خدا ديگر كه هدايت خو

كاران  شود، براى گناهها مىاما همين الله كه خودش مسبب گمراهى و تباهى انسان
از جمله بايد از چهار مقوله براى گمراهان . گيرد مجازات دنيوى و اخروی در نظر مى

                                                 
  )٢( البقره ى ، سوره١٩٨ى  جا، آيه همان ١
  )١٦(ى النحل  ، سوره٧١ و ٧٠هاى  جا، آيه همان ٢
  )٤٥(ى الجاثيه  ، سوره٢٣ى  جا، آيه همان ٣



 ٢٤٣

ياد كرد كه بنا بر قرآن " االرض مفسد فى"و " منافق"، "بيماردل"، "محارب: "مانند
  :ها به شرح زير هستند خروى آنمجازات دنيوى و ا

همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و روى زمين به فساد كوشند، »
  ١.«ها را كشته يا به دار كشيدند و دست و پايشان را بخالف ببرند جز اين نباشد كه آن

 آتش ها البته اهل دوزخند و در آنان كه كافر شدند و تكذيب آيات ما كردند، آن»
  ٢.«هميشه معذب خواهند بود

ها را به گمراهى كشيده افزون بر بى خردى الله در مجازات كسانى كه خودش آن
گيرد و ی انتقام به خود مىاست، اصوًال روشن نيست كه چرا مجازات اخروی جنبه

اين در واقعيت همان خداوندی است كه در قرآن بى محابا و . آتش دوزخ ابدی است
گونه كه با استناد به اوستا همان. شودحمان، رحيم و فاضل خوانده مىپى در پى ر

-آورد و تنها جهت پااليش روان گناهمستدل شد، اهورامزدا به انتقام گيری روی نمى

جا نه روان كسى برای هميشه آكنده به انده اين. سازدكاران است كه دوزخ را بر پا مى
به اين . شوند و يا دچار پتيارگى ابدى مىها شكنجهگردد و نه انسان و افسوس مى

ها در نظر صورت كه اوستا خلوص محض شرايط شادى و رامش را برای تمامى انسان
گردد، تر مىالبته اين تناقض ادعا با واقعيت در قرآن به مراتب محسوس. گيردمى

 طايفه و گيرد و تمامىى اشتراكى نيز به خود مى زمانى كه مجازات در دين اسالم جنبه
  :رساندگناه را نيز به شرح زير به هالكت مى حتا كودكان بى

اى را به كيفر گناهش مؤاخذه كرديم كه بعضى را بر سرشان سنگ هالک  هر طايفه»
ى زمين و گروهى  ى عذاب آسمانى و برخى را به زلزله فرو باريديم و برخى را به صيحه

ها   خدا به آنان هيچ ستم نكرد، وليكن آنديگر را به غرق در دريا به هالكت رسانديم و
  ٣.«خود در حق خويش ستم كردند

دار بى رحم جا تنها صدای يک بردهكند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
رسد كه نه بويى از انسانيت برده است، نه اعتنايى به حق و عدالت دارد و به گوش مى

                                                 
  )٥(ى المائده   سوره٣٣ى  جا، آيه همان ١
  )٢(ى البقره   سوره٣٩ى  جا، آيه همان ٢
  )٢٩(ى العنكبوت  ، سوره٤٠ى  جا، آيه همان ٣
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در همين نقطه است . شودعمال آن مشاهده مىنه كوچكترين اثری از خردمندی در ا
ستيز ساميان به هم پيوند  دارى با زيست معنوى خرد كه زيست مادى تجارت و برده

ى عربستان كه همان تشكيل حكومت  خورند و تشكيل زيست ساختارى جامعه مى
  :كنند اسالمى است، به شرح زير در قرآن توجيه مى

تگان را فرمود، من در زمين خليفه خواهم گماشت، بياد آر آنگاه كه پروردگارت فرش»
ها ريزند و  گفتند پروردگارا آيا كسانى خواهى گماشت كه در زمين فساد كنند و خون

از اسرار (كنيم، خداوند فرمود من چيزى  كه ما خود تو را تسبيح و تقديس مى حال آن
  ١.«دانيد دانم كه شما نمى مى) خلقت بشر

ای ميان ملت با مدير و جا هيج رابطه كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا كه حكومت اسالمى نه به بيان ديگر، از آن. شودمشاهده نمى) فرمانروا(مدبر دولت 

شود، در نتيجه نه در قرآن يک با مقبوليت مردمى، بلكه با مشروعيت الهى موجه مى
وجود دارد و نه فرمانروا اصوًال موظف " يانىی كفره"و يا " ى ايزدى فره: "مفهوم مانند

. به راستگويى و مسئول تشكيل امنيت، تدارک آبادى و ترويج دادخواهى در كشور است
ی اصلى فرمانروای مسلمانان تشكيل امت و حكومت اسالمى و تحقق جا برنامهاين

لهى توجيه ی اشريعت الله است كه البته با استناد به قرآن و با ضرورت تحقق اراده
شود و تنها از اين بابت است كه خليفه و يا ولى فقيه خود را نه به مردم، بلكه فقط و مى

  .    داندفقط به خدا و آن هم در جهان اخروی پاسخگو مى

 :نتيجه

جا مستدل و مستند شد، ايرانيان دو روش متفاوت از يكتايى را در گونه كه اينهمان
ما . ها موضوع اين نوشته استاند كه بررسى تناقض آنهتاريخ فرهنگى خود تجربه كرد

ی مكانيكى ميان زيربنا و روبنا كه انگلس متأخر با جا مشاهده كرديم كه آن رابطهاين
متافيزيكى خود پديد آورده، مصداق تاريخى و تجربى ندارد و در نتيجه " ماترياليسم"

آشنا شديم و در تاريخ تجربى " كليت ديالكتيكى"چنين با جا همما اين. نادرست است
مشاهده كرديم كه دوگانگى زيست معنوی مهاجران آريايى پس از نقل مكان به ايران 

                                                 
  )٢(ره ى البق ، سوره٣٠ى  جا، آيه همان ١
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با زيست مادی جوامع اشتراكى پيوند خورد و زرتشت آيين اشه را به صورت 
. مجردتری برای ايرانيان اين دوران پديد آورد و استقرار دولت مركزی را توجيه كرد

به اين صورت كه . اهد تاريخى را نيز در تكامل دين اسالم مشاهده كرديمما همين شو
ها را به عبدالله جهت تدارک يک دين عربى از اساطير ساميان بهره برد و آنمحمد بن

يک بت ممتاز در كعبه به نام الله نسبت داد و با استناد به زيست مادی تجاری و 
- به بيان ديگر، همان. مى را توجيه كردداری بود كه تشكيل امت و حكومت اسالبرده

به درستى مستدل " ايدئولوژی آلمانى"گونه كه آدورنو با استناد به ماركس از كتاب 
سازد، ظواهر اجتماعى زمانى كه نهادينه شوند و بر قدرت سياسى مسلط گردند، مى

يد ی مختص به خود را نيز پديافتهگيرند و جهان موضوعيتشكل واقعى به خود مى
ی اعراب مسلمان اين همان واقعيتى است كه ايرانيان باستانى پس از سلطه. آورندمى

  .اندبر كشور و ايرانيان معاصر با استقرار نظام جمهوری اسالمى در ايران تجربه كرده

بنابراين ايرانيان وارث دو تاريخ فرهنگى متناقض از سنت يكتايى هستند كه روش 
در آيين زرتشت وجود انسان به دليل قوای . ى متفاوت استها به كلشناسى آنانسان

شود، در حالى كه يابى اصوًال مثبت ارزيابى مىماهوی آن، يعنى خردگرايى و حقيقت
را عامل نفاق و دين اسالم نسبت به خرد بشری بسيار مشكوک است و استفاده از آن

 اسالم بدون تدارک يک افزون بر اين، دين. شماردفتنه در امت و حكومت اسالمى مى
نظام جنسيتى اصوًال معنى ندارد، در حالى كه آيين زرتشت تشكيل يک چنين نظمى را 

شويم؛ يكى فعال و جا با دو شناخت متناقض از وجود انسان آشنا مىما اين. كند رد مى
رساند، خردمند است كه با اتخاذ پندار، گفتار و كردار نيک اهورامزدا را به يكتايى مى

در حالى كه ديگری به كلى منفعل و در معنى اسالمى آن عاقل، يعنى پايبند به بيعت با 
به بيان . دهدالله و پيرو بى چون و چرای پيامبر الله است كه به تقدير الهى خود تن مى

گرا، كند، نه عقل يک انسان منطقديگر، آن عقلى كه دين اسالم به آن رجوع مى
گيرد و قل يک مسلمان است كه مخاطب وحى الهى قرار مىگر و منتقد، بلكه عپرسش

-تنها با خطر اضمحالل اسالم به عنوان يک ابزار مناسب حكومتى است كه به مصلحت

و از جمله با " طلباصالح"پردازان جناح جا با منطق نظريهما اين. آوردگرايى روی مى
كى از نمايندگان شاخص شويم كه حسن يوسفى اشكوری يمبانى آن عقل دينى آشنا مى

  !   و معاصر آن است
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قرآن ـ وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان يا مانيفست تشكيل 
  ١حكومت اسالمى؟

  
ده ميان زا پردازان انقالب مشروطه به نام فتحعلى آخوندترين نظريه يكى از برجسته

گذاشت و از يک سو، حكومت قاجار را  آزادى روحى و آزادى جسمى انسان تفاوت مى
كرد كه آزادى جسمى ايرانيان را سلب كرده است و از سوی ديگر، روحانيان  متهم مى

ليكن با وجود اين تجربيات . شمرد شيعه را مسئول سلب آزادى روحى مردم كشور مى
خود را در دوران قيام بهمن " ابتكار عمل"ی ايرانيان ظهناگوار تاريخى اكثر قابل مالح

به اين تصميم اختصاص دادند كه پس از سرنگونى نظام شاهنشاهى آزادى روحى و 
  .ها بگذارد آزادی جسمى خود را دو دستى و دربست در اختيار آخوند

اسالميست از بدو فعاليت های پانجا طرح اين نكته ضروری است كه جرياناين
وريک و سياسى خود به خشونت متوسل شدند و مخالفان تشكيل حكومت اسالمى را تئ

ياد كرد كه اسالم را ) افغانى(الدين استرآبادی از جمله بايد از سيد جمال. ترور كردند
به عنوان يک ايدئولوژی مناسب جهت همبستگى مسلمانان در برابر كشورهای 

ر اين جريان قتل ناصرالدين شاه بود كه يكى از ترورهای مشهو. شمردكلونياليست مى
ما با همين تمايالت، يعنى ضرورت تشكيل . توسط ميرزا رضا كرمانى به انجام رسيد

- در حالى كه مشروطه. ايمحكومت اسالمى در دوران انقالب مشروطه نيز مواجه شده

- انونمند و خشونت دولتى را قی مدنى را قانونخواهان با تصويب قانون اساسى جامعه

مدار ساختند و ظاهرًا راه مردم ايران را به سوی جهان مدرن گشودند، ليكن روحانيان 

                                                 
در تابستان سال ) تلويزيون كومله" (ديدار"ی به دعوت برنامهكه يک كنفرانس من مضمون اين مقاله را در   ١

شكيبايى و تعصب در اسالم " اين مقاله بخش مختصری از كتاب .برگزار شد، ارائه كردم ميالدی در استكهلم ٢٠٠٩
ت كه به صورت جلد هفتم آرمان و انديشه در سال اس" سازى در ايران  نقدى بر كشمكش روشنگرى با شريعتـ

  . آورمكنم، مىها رجوع مىجا تنها منابعى را كه مستقيمًا به آنبنابراين من اين.  ميالدی منتشر شده است٢٠٠٩
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ی جنبش مشروطه شدند و با تصويب متمم قانون  و تخليهشيعه موفق به مصادره
  . اساسى يک نظام مشروعه را بر ايرانيان تحميل كردند

ی امور اقتصادی، ا از ادارهبا تمامى اين وجود شاهان پهلوی كم و بيش دست اسالميان ر
با . ی جامعه راندنداجتماعى و سياسى كشور بريدند و روحانيان شيعه را به حاشيه

ی فعاالن سياسى از مقاومت اسالميان در برابر اصالحات وجودی كه اكثر قابل مالحظه
و ترورهای ) انقالب سفيد(ی اقتصادی كشور ارضى و اجتماعى دولت جهت توسعه

آگاه بودند، ليكن خطر تشكيل يک حكومت " هيئت مؤتلفه"و " فداييان اسالمسازمان "
 مرداد و ٢٨شايد به اين دليل كه پس از كودتای . گرفتنداسالمى در ايران را جدی نمى

ی استبداد شاهنشاهى تخريب اموال دولتى و ترور رجال سياسى تنها استقرار بالمنازعه
از جمله بايد از انواع . آمدندماعى به نظر مىابزار مناسب جهت تشديد مقاومت اجت

ی جهانى قرار طلبانههای استقاللهای چريكى ياد كرد كه تحت تأثير جنبشسازمان
ی ی ضد امپرياليستى و سرنگونى محمد رضا شاه به مبارزهگرفتند و در جهت مبارزه

تا كنون مستقيمًا جا كه نه روحانيت شيعه به بيان ديگر، از آن. مسلحانه روی آوردند
ی سياسى يک حكومت اسالمى در قدرت سياسى را در دست گرفته و نه عواقب فلسفه

دشمن دشمن "پراكسيس روشن شده بود، در نتيجه در افكار عمومى پيش از قيام بهمن 
شد كه البته يک توافق فعال و غير انتقادی را جهت سرنگونى تلقى مى" من، دوست من

در كمال تأسف اين توهم تنها . الله خمينى پديد آوردهبری آيتنظام شاهنشاهى به ر
شد كه در در تبعيد نمى" كنفدراسيون دانشجويان ايرانى"مربوط به دبيران شاخص 

های مجانى و بهترين منابع پژوهشى جهت نقد دين برابر ايرانيان مقيم كشور به دانشگاه
رسى داشتند، بلكه فعاالن و تاريخ فرهنگى مخرب، مرتجع و متعرض اسالم دست

از جمله بايد از . گرفتهای شاخص فلسفى را نيز در بر مىسياسى سرشناس و چهره
های تروتسكيست" انترناسيونال چهارم"پرداز ارنست مندل ياد كرد كه به عنوان نظريه

تشويق كرد، در حالى كه فيلسوف " خمينى ضد امپرياليست"ايرانى را به هواداری از 
  .ی فرانسوی، ميشل فوكو جهت ديدار و آشنايى با خمينى عازم تهران شدبرجسته

آثار مخرب يک فضای سياسى و افكار عمومى جهانى مواجه هستيم كه در با جا ما اين
. پديد آمده بود" امپرياليسم"با " سوسياليسم"يک جهان دو قطبى و تحت تأثير رقابت 
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- شوروی و آمريكا اسالميان را همجالب توجه است كه هر دو جريان به سركردگى

به اين صورت كه بنا بر ايدئولوژی شوروی، يعنى ماركسيسم ـ . شمردندپيمان خود مى
به سوی سوسياليسم سمت " ناپذير و ابژكتيواجتناب"لنينيسم روند تاريخ به صورت 

ى به اجبار به اردوگاه سوسياليست" ضد امپرياليستى"گيرد و انگاری كه هر جريان مى
و سطون پنجم " حزب برادر كمونيست"بنابراين حزب توده ايران به عنوان . پيونددمى

با اسالم " ماركسيسم"شوروی در كشور از طريق نشريات خود به هماهنگى تئوريک 
زمان كشورهای  هم١.شد" پيرو خط امامى خمينى"پرداخت و در پراكسيس سياسى 
آليستى ـ شمردند، زيرا ايمان ايدهود مىپيمان خامپرياليستى نيز اسالميان را هم

-ها را ابزار مناسبى جهت كمونيست ستيزی مىئيستى آناستعاليى و موضع ضد آته

بنابراين آمريكا نه تنها در برابر استقرار نظام جمهوری اسالمى در ايران . خواندند
 كه ارتش منفعل ماند، بلكه به حمايت سياسى و مالى اسالميان در افغانستان پرداخت

  . جا بيرون براندسرخ را از آن

- های مستقل سياسى و منطقهليكن اسالميان با تشكيل حكومت اسالمى در ايران برنامه

نه شرقى، نه غربى، "كردند كه البته در دوران قيام بهمن با شعار ای خود را دنبال مى
 سال است كه اكنون بيش از چهلهم. شدبه صراحت ممكنه بيان مى" جمهوری اسالمى

ی كشور با گذرد، در حالى كه هيئت حاكمهاز استقرار اين حكومت دينى در ايران مى
های اقتصادی، اجتماعى، فرهنگى، سياسى و ايدئولوژيک روبرو شده شديدترين بحران

در حالى كه . شويمجا با تناقض ادعا اسالميان با واقعيت تجربى مواجه مىما اين. است
يت خود را با دفاع از مستضعفين جهان، استقالل كشور از شرق و اين نظام مشروع

غرب و مبارزات به اصطالح ضد امپرياليستى بدست آورد، ليكن در راستای تحقق 
ی خود جهت اتحاد تمامى مسلمانان جهان، تشكيل امت اسالمى و شكست برنامه

از . واجه شدقاطعانه با شكست م) شيطان كوچک(و اسرائيل ) شيطان بزرگ(آمريكا 
ياد كرد كه نه تنها يک جنگ بى " صدور انقالب"جمله بايد از سياست نظام جهت 

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

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

   ادامه، برلين١٢٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهلنينيسم

 ٢٥٠

فرجام با كشور عراق را هشت سال متمادی ادامه داد، بلكه با سياست خارجى خود به 
دشمنى و جنگ شيعه با سنى دامن زد و وضعيت منطقه را به دوران دشمنى حكومت 

محصول اين .  خالفت عثمانى سلطان سليم دوم كشيدشاه اسماعيل صفوی در ايران با
های حماقت سياسى ترويج اسالم وهابى از طريق عربستان سعودی و استقرار حكومت

در سوريه و عراق بود كه سرانجام " داعش"سنى مذهب طالبان در افغانستان و عروج 
مجبور به ها انسان مسلمان به اين ترتيب، ميليون. را رقم زد" بهار عربى"شكست 

ها هويت دينى و تاريخ مهاجرت به كشورهای مدرن غربى شدند و پيداست كه آن
فرهنگى خود كه اصوًال رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را تجربه نكرده و اصول 

ی مناسب به اين ترتيب، يک زمينه. مدرنيته را نشناخته است، به همراه خود آوردند
های سياسى و فقهى خود را نيز به جهان مدرن زاعپديد آمد كه كشورهای اسالمى ن

های جهادی و سلفيست ياد كرد كه البته نزد از جمله بايد از تشكيل جريان. صادر كنند
ای های گذشته نيز از محبوبيت قابل مالحظهفرزندان منزوی و مستأصل مهاجران نسل

درن غربى بهره بردند و به اين ترتيب، اسالميان از شكيبايى جوامع م. برخوردار هستند
های دينى به ترويج ايمان مخرب، مرتجع و متعرض خود با تشكيل مساجد و هيئت

چنين در محل مهاجرت خود پرداختند و تخم كينه، تفرقه و تعصب مذهبى را هم
در شهر كلن در آلمان ياد كرد " پليس شريعت"توان از تشكيل برای نمونه مى. كاشتند

به اصطالح به " امر به معروف و نهى از منكر: "وعات اسالم مانندكه با استناد به فر
ها را از ورود به مجالس تفريح و رقص باز ارشاد جوانان مسلمان روی آورد كه آن

زمان ضرورت تفكيک جنسيتى بود كه به خصوص از طريق زنان مسلمان هم. دارد
ريزی ای را برنامهگستردههای به اين ترتيب، اسالميان تظاهرات. شدمحجبه توجيه مى

. به نمايش بگذارند" تمدن غربى"ی مدرن و و اجرا كردند كه انزجار خود را از جامعه
هايى ياد كرد كه در آلمان برای دفاع از حجاب اسالمى و از جمله بايد از تظاهرات

دهى شد، در حالى كه انبوه تفكيک جنسيتى در مدارس كودكان و نوجوانان سازمان
های شرعى را برای كشور انگلستان نان افراطى احكام اسالمى و تشكيل دادگاهمسلما

اما اوج اين نفرت و توحش در حمالت تروريستى اسالميان مشاهده . درخواست كردند
در " چارلى ابدو"ی فكاهى ها ترور كارمندان مجلههای مشهور آنشود كه نمونهمى

  . يسمس بودپاريس و كشتار شهروندان برلين در جشن كر
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به . گيردبه خود مىنقش نوينى اسالم نيز يک تحت شرايط موجود پيداست كه 
دوباره كشورهای امپرياليستى ى يازده سپتامبر،  پس از فاجعهخصوص به اين دليل كه 

 و آن خالء ايدئولوژيک كه پس از فروپاشى ندبه يک دشمن خارجى دست يافت
از اين پس، نه تنها اسالم . كردندود، دوباره پر به وجود آمده ب" اردوگاه سوسياليستى"

ايدئولوژى نقض حقوق ه، يک دين تروريستى، غير منطقى، متضاد با دموكراسى و مدرنيت
توجيه سركوب زنان و متعصب قلمداد شد، بلكه افكار عمومى در فاقد تمدن، بشر، 

. ر آمدد" شكست طرح همزيستى فرهنگى"ى گفتمان  غربى به سلطهكشورهای مدرن 
 و ساخت هاى غربى را مجبور مى دولتمسلمان مهاجران ابژكتيو موجوديت پيداست كه 

هاى سياسى و فرهنگى خود قرار  ها را در صدر برنامه  كه ادغام اجتماعى آنسازدمى
نظارت و كنترل جماعات اسالمى حقوق فردى و جهت ممانعت از ترور و دهند و 

زمان اسالميان  هم. سازنداز گذشته تر  دنى را تنگى م تر و جامعه شهروندى را محدود
كنند، در  بر استقالل فرهنگى و وحدت اخالقى جماعات خويش متعصبانه پافشارى مى

از شهروندان اروپايى درخواست شكيبايى در امور دينى و حمايت از چنين  حالى كه هم
 ميان محصول اين كشمكش فرهنگى كه. موجوديت چند فرهنگى جامعه را دارند

های راست گردد، اسالم هراسى است كه جريانمدرنيته و دين اسالم برگزار مى
ها را ی سياسى كشانده و اهداف آنی جامعه به ميانهراديكال و فاشيست را از حاشيه

های ناسيوناليستى برای افكار عموم مردم ظاهرًا قابل قبول ساخته جهت احيا هويت
اند كه در فقدان يک های فوق ارتجاعى پديد آمدهجريانبه اين ترتيب، احزاب و . است

داری به ذاتى نظام سرمايهجريان انتقادی و انقالبى افكار عمومى را از تضادهای درون
كنند و مخرج مشترک سياسى خود سوی ضديت با مسلمانان و دين اسالم منحرف مى

های پيداست كه جريان. يابندهای راسيستى مىستيزی و اعمال سياسترا در بيگانه
ی چپ در برابر اين تمايالت خطرناک سياسى بسيار حساس هستند، در حالى پراكنده

كنند و هراسى را محكوم مىكه بدون در نظر داشتن ضرورت نقد دين بى محابا اسالم
عواقب اين . پردازندئيسم به دفاع از آزادی اديان مىبه جای روشنگری و ترويج آته

های اسالمى با استناد گردد كه جريانمشخصًا زمانى به كلى عريان مىخطای سياسى 
آوردهای جوامع مدرن و متمدن را كه نيروهای چپ به قوانين شرعى اصوًال دست

از جمله بايد از تساوی . پذيرنداند، نمىها فعاليت كردهساليان سال برای تحقق آن
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 حق دگرباشى، حق قانونگذاری ملت و حقوقى زنان با مردان، آزادی نقد دين و انديشه،
ياد كرد كه البته بنا بر شريعت اسالم برابر با كفر و عوامل نفاق در ميان مسلمانان .... 

  .   شوندمحسوب و با مجازات شرعى مواجه مى

با توجه به وضعيت بحرانى " روشنفكران دينى"در داخل و خارج از كشور زمان هم
از اسالم " مدرن و متمدن"تفسير به اصطالح ی يک رائهجمهوری اسالمى ايران برای ا

را به عنوان ابزار حكومتى و جهت تحميق انبوه مردم محفوظ بدارند و كوشند كه آنمى
در حالى كه . حكومت اسالمى را در شكل ديگری زنده و دوباره بر ايرانيان سوار سازند

-  نظام روزمره شدت مىهای عميق ساختاری و از جمله بحران سياست خارجىبحران

واليت "ی كشور حفظ قدرت سياسى به سركردگى گيرند، ليكن اعضای هيئت حاكمه
شمارند و جهت حفاظت از جان و مال خويش، مصلحت را جزيى از اصول دين مى" فقيه

های اجتماعى و جنايات خود را بينند كه از يک سو، سركوب جنبشنظام را در اين مى
المللى به هر ذلتى تن ی سياست بينكشور تشديد كنند و در صحنهدر داخل و خارج از 

از سوی ديگر، دولت به تبليغات گسترده متوسل شده است كه حكومت اسالمى . دهند
ی كشور را پس از سرنگونى نظام با جنگ داخلى و را بدون آلترناتيو جلوه دهد و آينده

رويارويى دولت ترامپ با جمهوری ی سياسى در اين معركه. ی ايران ترسيم كندتجزيه
: فاشيست اسالمى مانندی اميد را در دل اپوزيسيون فاشيست و شبهاسالمى چنان شعله

ی ها به زودی در مصادرهطلبان و مجاهدين خلق برافروخته است كه انگاری آنسلطنت
  .شوندی قدرت سياسى كامياب مىبالمنازعه

های مخرب، مرتجع و كسيس سياسى اين جريانبا وجودی كه عواقب ايدئولوژيک و پرا
ها در موضع اپوزيسيون متعرض در تاريخ ايران به درستى تجربه شده است، ليكن آن

تحقق دموكراسى و حقوق بشر، تساوی حقوقى : از دادن وعده و وعيدهای توخالى مانند
مين تجربيات را در البته ما ايرانيان ه. آيندكوتاه نمى...  زنان با مردان، رفاه اجتماعى 
اسالميان متعصب موفق شدند كه با مكر، به اين صورت . دوران قيام بهمن نيز داشتيم

" اسالم راستين"به انبوه مردم و توهم جامعه از شكيبايى گرايى تظاهر و مصلحت
انديشان، مخالفان خود را   اجتماعى و ترور دگرتاستفاده كنند و از طريق ترويج وحش سؤ

اسالمى را بر ايرانيان تحميل حكومت ى سياسى حذف و   ديگرى از صحنهيكى پس از
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و اعضای حزب توده و سازمان فداييان  مذهبى ـفعاالن سياسى جناح ملى . كنند
همين نظام  و توجيه ايدئولوژيک و همكاری اطالعاتى با كه در طراحى ساختاراكثريت 

تعصبان اسالمى شدند كه خود سهم داشتند، هر كدام به شكلى قربانى خشونت همان م
پس از استقرار و بنابراين . ها را مهيا ساخته بودند شرايط كسب قدرت سياسى آن

غلبه كرد  جامعه تعصب به صورت نهايى بر شكيبايى بود كه اسالمىحكومت استحكام 
و قضايى ، نظامى  در امور اقتصادى، فرهنگى، هنرى، سياسىی كلىها و تمامى تصميم

در " انقالب اسالمى" و رهبر "واليت فقيه"خمينى به عنوان الله حصار آيتكشور به ان
  .آمدند و تحت نظارت دولت مورد نظر وى قرار گرفتند

 تعصب در اسالم را تبديل به  باى شكيبايى تجربى بررسى رابطه تاريخى و همين شواهد
های فرقهم اسال در تاريخ خصوص به اين دليل كهه ب. كنند تحقيقاتى مىوضوع يک م

پديد آمده كه از موضع ضعف همواره طالب شكيبايى ظاهرى و باطنى و متنوع متفاوت 
ی ی شكيبايى تنها يک جادهجا مسئلهاين. اندبا ايمان و برگزاری مناسک دينى خود بوده

شود، زيرا اسالم با استناد به يک خدای يكتا و محمد به عنوان يک طرفه محسوب مى
نظام ی نظريهتا زمانى كه به بيان ديگر، . پروردی تعصب را در خود مىطفهاالنبيا نخاتم

فراگير و بر افكار عمومى اسالمى  و ضرورت تشكيل حكومت جنسيتى امتـ طبقاتى 
قدرت سياسى خيزش ی مصادرهسوى ه و اسالميان بمسلمانان مسلط نشده است 

هاى متفاوت  با نظامد و ظاهرًا برنها نيز از شكيبايى جامعه بهره مىآناند،  نكرده
جا با شكيبايى و تعصب به ما اين. دنآي كنار مىنيز كم و بيش اجتماعى و سياسى 

ی صورت تاكتيک و استراتژی تشكيل حكومت اسالمى مواجه هستيم كه با مقوله
جا پيداست كه اين. شود و مانيفست آن قرآن استتوجيه مى" مصلحت اسالم"

پيش از ظهور اسالم، شكيبايى و تعصب : آيند اين شرح پديد مىهای عديدی بهپرسش
چه عواملى منجر به  كردند؟ چه نقشى را در تشكل ساختارى طوايف اعراب بازى مى

تعصب دينى چه  شدند؟تحت حكومت اسالمى تعصب با شكيبايى ی دگرگونى رابطه
 و چگونه تشكيل ردگذا مره و فعاليت اجتماعى مسلمانان مى تأثيراتى را بر درک روز

   ؟كندحكومت اسالمى را توجيه مى
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رسد، زيرا البته گفتگو پيرامون شكيبايى براى ما ايرانيان غير تاريخى و مجرد به نظر مى
ما در آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى كشور خود تنها با عوامل خشونت و تعصب 

شعبان : اش و اراذل مانندبه بيان ديگر، در يک كشور كه يک سرى اوب. ايممواجه بوده
كرم تبديل به اشخاص  جعفرى، طيب، هادى غفارى، الجوردى، حاج داود و امثال الله

كار فطری تبديل به وزير، وكيل، قاضى، تاريخى و يک سری تروريست و جنايت
های نظام جمهوری اسالمى و كارشناسان مسائل سياسى و فرهنگى متخصص و ديپلمات

امون شكيبايى به كلى غير واقعى و بيگانه با پراكسيس به نظر شوند، گفتگو پير مى
شناسى دشمنان اما مشخصًا از طريق گشايش همين گفتگو است كه نقد روان. آيد مى

ی تدوين اين مقاله تدارک يک پيداست كه انگيزه. گرددمتعصب شكيبايى ميسر مى
د پيرامون محسنات ی نقاخواننده" ارشاد اخالقى"بحث انتزاعى و ارزشمند جهت 

شكيبايى نيست، بلكه با در نظر داشتن انحطاط حكومت اسالمى در ايران از يک سو و 
شود كه البته خيزش فقدان يک آلترناتيو انتقادی و انقالبى از سوی ديگر، مطرح مى

ی قدرت ی بالمنازعهفاشيست اسالمى را جهت مصادرههای فاشيست و شبهجريان
  .     سازدمىسياسى ظاهرًا ممكن 

ی بردبارى پذيرفتن نيست، بلكه نشانه" شكيبايى"ی جا معنى مقولهپيداست كه اين
هاى اخالقى،  اجتماعى در برابر رفتار و كردار فردى، مبانى فرهنگى، ايمان دينى، ارزش

هاى فلسفى است كه غير معمول و در اقليت  دگرباشى جنسيتى، اهداف سياسى و اعتقاد
هاى ارزشمند  ت انسان شكيبا در اين است كه با استفاده از معيارخصوصي. هستند

واكنش " جهان بيرونى"خويش نسبت به وقايع مختلف، متنوع و متضاد " جهان درونى"
نوربرت " تئورى تمدن"مستند به " جهان بيرونى"از " جهان درونى"جا تمايز اين. كند مى

به اين . بيند ديگر مى ديناميک با يکها را در يک ارتباطالياس است كه البته وی آن
هاى احساسى و عالئق غريزى همواره از  صورت كه در روند تشكيل تمدن تمام انگيزه

جا از طريق اعمال دولت اين. شوند انسان منتقل مى" جهان درونى"به " جهان بيرونى"
اين هر كسى بنابر. سازند يابى روابط اجتماعى را منظبط مى قانون و جامعه از طريق ارج

. خواهد مقبول و معتبر باشد و بماند، بايد به اجبار به اين روابط اجتماعى تن دهد كه مى
شناسى زيگموند فرويد گونه كه الياس با استناد به دانش رواننتايج روند تمدن، آن

انسان " جهان درونى"دهى نوين  سازد، تحوالت شگرف روحى و سازمانبرجسته مى
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از اين پس، . تفكيک مىگردد" جناح خودخواه"و " ناح خيرخواهج"است كه در دو 
ى  شود كه البته نتيجه ى كشمكش اين دو جناح مى انسان تبديل به حوزه" جهان درونى"

به اين ترتيب، . گرا شدن انسان است آن به صورت تثبيت روند تمدن، دنيوى و خرد
از تبعيت به خردمندی و از گردد و انسان  انسان مجزا مى" جهان درونى"دست دين از 

در حالى كه انسان همواره عاطفه و تمايالت غريزی خود را . رسد تعصب به شكيبايى مى
به . گذارد اى و احساسى را پشت سر مى كشد، روابط عشيره ى خرد خويش مى به سلطه

انديشان و  نظر الياس تعادل شخصى، برخورد منطقى و شكيبايى انسان نسبت به دگر
جهان "در " خواه جناح خود"با " خواه جناح خير"ى توازن قوا ميان  يگر نشانهاديان د

انسان است كه در واقعيت به صورت آرامش وجدان و تعادل اجتماعى افراد " درونى
بنابراين شكيبايى نسبت به عقايد مختلف و نظريات متفاوت يكى از اصول . كندجلوه مى

جا تعميق شكيبايى در  اين١.رود مار مىاساسى فرهنگ جوامع متمدن و مدرن به ش
هاى  ها و معيار سازد كه ارزش آن از يک سو، ممكن مى. جامعه يک تأثير دو جانبه دارد

شده همواره مورد ترديد و  معمول اجتماعى، صحت حقايق، هويت و آگاهى پذيرفته
در حالى هاى نوين اجتماعى تبديل به گفتمان عمومى بشوند،  پرسش قرار بگيرند و طرح

يابند و در برابر  كه از سوى ديگر، دگرانديشان به يک امنيت نسبى اجتماعى دست مى
ى تعميق شكيبايى گرايش  نتيجه. مانند ترور شخصى و خشونت دولتى نسبتًا محفوظ مى

ياب است كه  گرا و حقيقت جامعه به شأن و طبيعت انسان به عنوان موجودى خرد
هاى اجتماعى و نبرد طبقاتى كه البته  آميز نزاع سالمتى مساعدى را براى حل م زمينه

ى توزيع و منافع و حقوق صنفى  دارى فقط مربوط به حوزه های مدرن سرمايهدر نظام
ايجاد تشكل ساختارى يک جامعه كه تركيبى از اهداف متضاد . دهد شود، تشكيل مى مى

است و ) اورگانيک(فكران هاى مسلط روشن هاى متنوع اجتماعى با ايده طبقاتى و انگيزه
ی ى شكيبايى يک جامعه ى درجه شود، نشانه ى مدنى متشكل و نهادينه مى در جامعه

شرط تبادل نظرى و  بنابراين شكيبايى اصل و پيش. رود مدرن و متمدن به شمار مى

                                                 
١ Vgl. Elias, Norbert (١٩٩٠): Über den Prozess der Zivilisation - Wandlungen der 
Gesellschaft - Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation, Bd. I und II, ١٥. Auflage, ١. 
Auflage ١٩٧٦, Frankfurt am Main 

 ٢٥٦

رقابت منطقى و آزاد پيرامون حقايق متفاوت است كه ارزيابى صحت ادعاى شناخت و 
   ١.كندوت و متناقض را به افكار عمومى واگذار مىهاى متفا ارزش

گيرد و همان  پيداست كه شكيبايى فقط قواى سازنده و پيشرو اجتماعى را در بر نمى
سازد كه متعصبان جهت ترويج افكار مخرب، مرتجع و متعرض  امكاناتى را مهيا مى

جا ميان  اينبنابراين ضرورى است كه . خويش و ترور مخالفان خود نيز نياز دارند
شكيبايى "ى نهايى  انگيزه. تمايز قائل شد" شكيبايى مخرب"و " شكيبايى سازنده"

باشد، زيرا نه تنها فضاى  اين نوع از شكيبايى، فعال مى. رهايى انسان است" سازنده
سازد،  گشايد و تعميق روشنگرى و آگاهى از هستى را ممكن مى محدود ذهنى را مى

ذاتى دستى و ستمگرى را از بنياد به بند نقد درون  فرابلكه ذات درونى حاكميت،
بر تضمين حقوق " شكيبايى سازنده"به غير از اين . كشد تئوريک و چالش پراتيک مى

-كند و از آن دستان تأكيد مى دستان از فرا اقليت نسبت به اكثريت و حفاظت منافع فرو

گرايى اولويت قائل   به سنتجا كه تمايل به دانش انسانى دارد و براى روشنگرى نسبت
گيرد و از اين بابت، ى انسانى را در نظر مى شود، در نتيجه تشكيل يک جامعه مى

پيداست كه حركت به سوى اين جامعه كه شأن و طبيعت . باشد جانبدار و ارزشمند مى
سازد، با  را مىياب محور تشكل ساختارى آن گرا و حقيقت انسان به عنوان موجودى خرد

شكيبايى "ى متقابل  بنابراين تعصب نقطه. گردد ت و سركوب متعصبان روبرو مىخشون
ابزار تعصب، تقديس و . شود يابى انسان مى گرايى و حقيقت است، زيرا مانع خرد" سازنده

سازد و موضوعات اجتماعى ها خدابشر مى است كه از انسان) عصمت(كيش شخصيت 
گونه موانع سختى را در برابر دهند و اين مىى بررسى انتقادی قرار  را خارج از حوزه

پيداست كه هر ترديدى كه در برابر تقديس و . سازند ترديد و پرسش انتقادی مى
كيش شخصيت كوتاه بيايد و با خودسانسوری از طرح پرسش صرف نظر كند، 

به اين ترتيب، . سرانجامى به جز تعميق بندگى انسان و ترويج اجتماعى جهالت ندارد
مانند، بلكه به معنى دنيوى و واقعى زيست  ها نه تنها از هستى خويش ناآگاه مىنانسا

ها، جهل عواقب روانى بسيار مخربى افزون بر اين. يابنداجتماعى خويش نيز دست نمى
متعصبان و " جهان درونى"در " جهان بيرونى"تاب وقايع ابژكتيو  دارد، زيرا مانع باز

                                                 
، جلد يكم، ، در آرمان و انديشهى در ايران ى تمدن ستيز تمدن و تاريخچه): ٢٠٠٣( مقايسه، فريدونى، فرشيد ١

  ادامه، برلين١٢٩ی صفحه
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ها را گردد و آن مى" جناح خودخواه"و " جناح خيرخواه"ر ها دآن" جهان درونى"تفكيک 
گرايى پيرامون تنظيم روابط اجتماعى، طرح گفتمان منطقى و كنش عرفى و  از خرد

دارد كه نتايج آن بيگانگى با شأن انسان و معذوريت از گرايش به تمدن  اخالقى باز مى
يابى و  رى، تقليد بر حقيقتبه بيان ديگر، نزد متعصبان تبعيت بر استقالل فك. هستند

بنابراين اغتشاش طبيعت انسانى متعصبان و . يابدی انتقادی تسلط مىغريزه بر انديشه
ها نتايج ابژكتيو اين وقايع سوبژكتيو هستند كه تعصب، تقديس  تمدن ستيزى عريان آن

م جا كه متعصبان داورى خرد پيرامون تنظي از آن. سازندديگر مىو جهل را مكمل يک
دهند، در پذيرند و به نتايج افكار عمومى تن نمى روابط اجتماعى و رقابت سياسى را نمى

پرهيزند، بلكه در برابر  نتيجه نه تنها از گفتگو و كشمكش نظرى با رقيبان خود مى
حركت جامعه به سوى تشكيل يک نظام انسانى و خردمند به ترور شخصى مخالفان، 

آورند و باعث  دستان جامعه روى مى مقاومت فروترويج توحش اجتماعى و سركوب 
از اين ديدگاه، شكيبايى در برابر قواى متعصب جامعه . شوند هرج و مرج در جامعه مى

گيرد و حتا در شكل منفعل آن سرانجامى به جز لغو نهايى  ى مخرب به خود مى جنبه
رف قدرت سياسى استفاده از آن به سوی تص همان شكيبايى را ندارد كه متعصبان با سؤ

بر جامعه مسلط ) اسالمى، فاشيست(عزيمت كرده و با استقرار دولت مطلوب خود 
  . اند شده

ما ايرانيان همين رفتار را نه تنها در دوران قيام بهمن با اسالميان متعصب تجربه 
فاشيست اسالمى نيز های فاشيست و شبهكرديم، بلكه تا هم اكنون به كرات نزد جريان

است كه انرژی در ) تئوريک(جا كه تحت تأثير آگاهى از آن. كنيمىمشاهده م
جا به يک روش مناسب از نقد دين شود، در نتيجه ما اينپراكسيس سياسى آزاد مى

ی مادی و ماهيت تاريخى و فرهنگى شكل تفكر در نياز داريم كه نه تنها پرده از زمينه
-را نيز به بند مى و تفاسير معاصر آندارد، بلكه اشكال تاريخى اسالمقرآن را بر مى

ماركس در رود تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود به يک روش . كشد
را در تز مناسب جهت نقد به خصوص دين و اشكال كلى متافيزيک دست يافت كه آن

  :سازدچهارم فويرباخ خود به صورت فشرده و به شرح زير برجسته مى
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سازی جهان در يک جهان دينى دوگانه] يعنى[ی ازخودبيگانگى دينى ربهفويرباخ از تج»
تالش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را . كندو يک جهان دنيوی عزيمت مى

ی دنيوی خود را از خويشتن مرتفع كه زمينهاما اين. اش حل كندی دنيویدر زمينه
كند، تنها از طريق قر مىساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مست

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

ی زمينى به كه، برای نمونه خانوادهبه اين ترتيب، پس از آن. پراكسيس منقلب گردد
ی مقدس كشف شد، هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری ی خانواده نهفتهصورت راز

  ١«.و پراكسيس منهدم كرد

عنوان كتابى است كه " ی مقدسخانواده"جا طرح اين نكته ضروری است كه مفهوم اين
های چپ آليستى آلمانى و از جمله نظريات هگلىی ايدهماركس و انگلس در نقد فلسفه

ی عمومى آثار روزنامه" اين دليل كه در اين دوران برخى افراد به دور به. اندنوشته
ی تشديد به سردبيری برونو بائر جمع شده بودند و از طريق نقد دين انگيزه" ادبى

جا از ماركس اين. تضاد در هيئت حاكمه و راندن دولت به سوی سكوالريسم را داشتند
راند داری سخن مىوايى و دولت سرمايهی بورژدر مضمون جامعه" ی زمينىخانواده"

. اندها شدهپردازان آنتبديل به نظريه" ی مقدسخانواده"های چپ به عنوان كه هگلى
های سازد و نه بر عكس، در نتيجه هگلىجا كه هستى آگاهى را مىبه بيان ديگر، از آن

- همان. اندكردهی بورژوازی متكامل چپ نظريات ليبرالى خود را از موضع منافع طبقه

جا ماركس به مضمون پراكسيس به كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خواننده
يابد كه جهت تداوم خود نياز به و متضاد دست مى" كليت ديالكتيكى"صورت يک 

دوگانگى تفكر با واقعيت دارد و تنها از همين بابت است كه وی دگرگونى انقالبى هر دو 
-ی بورژوايى و دولت سرمايهريک و پراكسيس سياسى جامعهحوزه، يعنى آگاهى تئو

  . گيردرا در نظر مى") ی زمينىخانواده("داری 

ی بنابراين جهت درک شرايط استقرار حكومت اسالمى در ايران و بررسى فلسفه
 آگاهى ضرورى است كهفاشيست اسالمى نيز سياسى اپوزيسيون فاشيست و شبه

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦ 
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به بند نقد  كه البته مانيفست آن قرآن است، الماستئوريک و پراكسيس سياسى 
متضاد كليت و ذات درونى از  ،نقداين روش   به اين عبارت كه.ذاتى كشيده شوند درون
تحوالت بنا و  زيردگرگونى و كند پيش از اسالم عزيمت مىنشين اعراب  ى باديه جامعه

اسالمى افشا مت و حكواى به سوى تشكيل امت  روبنا را از تشكل ساختارى طايفه
در اين ارتباط نه تنها شناخت اشكال متفاوت شكيبايى و تعصب در زيست . سازد مى

، بلكه توجيه دينى و اشكال اخروى شود نشينى و زندگى مسكون شهرى ممكن مى باديه
به بيان ديگر، . گردند عريان مىنيز اسالمى و حكومت جنسيتى امت ـ طبقاتى تشكل 

از يک سو، از فرايض تشكيل دين ذاتى است، زيرا اليل درونبه اين دنقد  روش اين
را به بند  آنكسيس سياسى و پرا) ايدئولوژيک(كند، مبانى تئوريک  مىعزيمت اسالم 

" شان دين مبين"پردازان اسالمى را با عواقب فرايض  كشد و نظريه شناسى مى نقد جامعه
جهت دوگانگى سوژه و ابژه را  اسالم  دينكند و از سوى ديگر، شناخت نقش مواجه مى
، هاى نوينى را براى سرنگونى نظام جمهورى اسالمى سازد و از اين رو، افق ممكن مى

فاشيست روشنگری عمومى و مقاومت طبقاتى در برابر اپوزيسيون فاشيست و شبه
  . گشايد تشكيل يک نظم نوين در ايران مىاسالمى را جهت 

آفريند،  استوار است كه اين خدا نيست كه انسان را مىاين نوشته بر اين نظريه بنابراين 
از به اين عبارت كه دين اصوًال . آفريند بلكه اين انسان است كه خدا را مى

آلود آن ی دنيوی به صورت توليدات مهگويى زمينهخودگسيختگى و از خودتناقض
ری به خود گردد و تشكل ساختاكند و از آن پس كه بر فراز ابرها مستقر مىرشد مى

جا با دين به عنوان يک ما اين. آوردگيرد، واقعيت مختص به خود را نيز پديد مىمى
را در آنمصداق ها مواجه هستيم كه ابزار حكومتى جهت تحميق و تسلط بر انسان

ا مخالفانش الله بعبد محمد بن سياسى هاى هاى مادى و نزاع تضادجا اين. يابيممىقرآن 
 كه البته به صورت كشمكش دينى ميان يكتاپرستى اند مكنه درج شدهبه بهترين وجه م

  سال رسالتش خدايى٢٣وى در عرض به اين عبارت كه . يابندپرستى تجلى مىبا افزون
ی سياسى را ای يک فلسفه و از شكيبايى و تعصب موجود طايفهآفريد الله  به نامرا

قرن  ١٤ حدود ا وجود گذشتكه بجهت تشكيل امت و حكومت اسالمى متكامل كرد 
توجيه اكنون هرگونه تخريب، تعرض و توحش اسالميان را  اسالم تا همدين از تشكيل 

 ٢٦٠

مدرن و متمدن جهان  انحطاط كليت دستان جامعه و بختى فرو و باعث نگونكند مى
  . گردد مى

كه قرآن به صورت يک اثر سازد مىتبديل اين نظريه به رويت ضرورى پيداست كه 
ديگر  و پس از مهاجرت محمد به مدينه از همپيش هاى  خى مطالعه شود و آيهتاري

از چنين ضروری است كه اوضاع پيش ليكن از سوی ديگر، هم. گردند و بررسى متمايز
ظهور اسالم نيز مورد ارزيابى قرار بگيرد كه تكامل اين دين نوين با استناد به 

ای و به صورت وی زيست طايفهی دنيگويى زمينهازخودگسيختگى و خودتناقض
  . آلود آن مستدل و مستند گرددتوليدات مه

ى  عبدالله از عشيرهی نقاد بدون ترديد اطالع دارد، محمد بنگونه كه خواننده همان
هاشم و  ى بنى از جمله بايد از طايفه. شد قريش بود كه از چندين طايفه متشكل مى

. كردند ديگر رقابت مىط بر ديگر طوايف با يکاميه ياد كرد كه براى تسل ى بنى طايفه
هاى مكه نه تنها تنوع ايمان در اين  پرست بودند و تعدد بت تمامى طوايف قريش بت

ى نيز  داد، بلكه استقالل طوايف اعراب را در ساختار تشكل عشيره تاب مى منطقه را باز
 اين منطقه عموميت البته اديان ديگرى مانند مسيحى و يهودى نيز در. كرد توجيه مى

ى ثمود و شعيب  ى عاد، صالح از طايفه در ضمن پيامبرانى مانند هود از طايفه. داشتند
بنابراين شكيبايى دينى . كردند پرستى تبليغ مى از اهالى شهر مدين در مكه براى يكتا

اما شكيبايى فقط . رفت آميز در اين منطقه به شمار مىيكى از اصول هم زيستى مسالمت
طايفه پس از عشيره هويت . شد دار نمى اى خدشه  زمانى معمول بود كه تعصب طايفهتا

اى بود كه كسب  كرد و فقط با استفاده از روابط طايفه واقعى اعراب را مشخص مى
. شد حيثيت و امنيت اجتماعى، انباشت ثروت و توفيق يک تصميم سياسى ممكن مى

، دالورى و غرور فردى به شمار اى جوش و خروش رزمى هاى تعصب طايفه نشانه
اوج تعصب . دادرفت و به نسب واالى طوايف اعراب در افكار عمومى جلوه مى مى

به خصوص در انتقام خون . شد حمايت از اعضاى طايفه و انتقام به مثل محسوب مى
مقتول تمامى اعضاى طايفه موظف بودند كه خون قاتل و يا يكى از نزديكان او را 

  . بريزند
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را از طريق همبستگى نسبى  ساخت و آن ى تعصب را مى اى زمينه ابراين هويت طايفهبن
كند، به اين  استفاده مى" عصبيت كارآ"خلدون از مفهوم  در اين ارتباط ابن. كرد فعال مى

توانست بر طوايف ديگر مسلط  گيرى مى اى پس از موفقيت در يار معنى كه هر طايفه
به اين .  يک شرط اساسى جهت زيست در باديه بودخلدون تعصب به نظر ابن. شود

كرد و از  دليل كه از يک سو، وحدت و همبستگى مادى و معنوى اعراب را ممكن مى
ها يک امنيت جانى در برابر تهاجم  شد و به آن ها تلقى مى سوى ديگر، منشأ فعاليت آن

  .داد بيگانگان مى

اى همبستگى و امنيت اعراب را  يفهبنابراين در دوران پيش از ظهور اسالم، تعصب طا
كرد، در حالى كه از سوی ديگر، شكيبايى دينى منجر به استقالل طوايف تضمين مى

آميز در اين منطقه پيداست كه تنها شرط همزيستى مسالمت. شدديگر مىقريش از يک
مهار گردد و يک توافق ميان طوايف " عصبيت كارآ"شد كه به اين مسئله خالصه مى

هاى طويل مدت  به خصوص به اين دليل كه در روند جنگ. آمددد قريش پديد مىمتع
دارى در  ميالدى آغاز شده بودند، تجارت و بازار برده٥٧٢ايران با بيزانس كه از سال 

در اين دوران اجناس هندى و آفريقاى شرقى از طريق . مكه يک رونق بى سابقه داشتند
، فلسطين بيزانسى و )دمشق( به سوى شام به مكه و سپس) يمن(جنوب عربستان 

برخى از تجار متمول مالک معادن نيز . شدندهاى درياى مدينترانه حمل و نقل مى كرانه
دارى طال استخراج  ی توليد بردهبودند كه در مناطق متفاوت عربستان و از طريق شيوه

واره شدت داران قريشى همدر حالى كه تضادهای مادی تجار و كاروان. كردند مى
ی توليد زدند، شيوهای دامن مىگرفتند و به ازخودگسيختگى عشيرهبيشتری به خود مى

جا بايد به خصوص از نقش اين. شدهای اين نظام مىداری منجر به تشديد تناقضبرده
بنابراين . رباخواری ياد كرد كه بسياری از تاجران را به ورشكستگى و بردگى كشيده بود

تأسيس كرده ) ى اجتماع خانه(ريش در مكه مجلسى را به نام دارالندوه سران طوايف ق
بودند كه از طريق مناظره، يارگيرى و مشاوره مسائل تجارى و امنيتى و مشكالت 

  . ی خود را حل و فصل كننداجتماعى عشيره

اميه قرار داشتند و هاشميان براى افزايش نفوذ  ى بنى در صدر قريشيان سران طايفه
جا طرح اين نكته اين. ها در حال رقابت بودند عى و تنعم مادى خويش با آناجتما
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ی ی قريش از طريق كليدداری خانهضروری است كه سركردگى يک طايفه بر عشيره
ی هاشمى ی نه چندان دور طايفهدر گذشته. شدكعبه و تقسيم وجوهات آن توجيه مى

بته امويان بر وی تسلط يافتند و وی به سركردگى عبدالمطلب كليددار كعبه بود كه ال
  .  را از اين مقام خلع كردند

عبدالله مدعى بعثت از طريق  ی عبدالمطلب، يعنى محمد بن ميالدى نوه٦١٠در سال 
پرستى الله را يک  اعراب دوران بت. ى الله كه جبرئيل نان داشت، شد فرستاده

، "خالق آسمان"، "خدايانخداى "را به عنوان  شمردند كه آن پروردگار متعال مى
هاى كعبه يک  چنين در ميان بت هم. پرستيدند مى" مدبر عالم"و " ى باران فرستنده"

هاى ديگر  بت ممتاز به نام الله وجود داشت كه پرستش آن مانعى براى عبادت بت
هاى الالت، العزى و  افزون بر اين، در حوالى مكه سه عدد بت مؤنث به نام. ساخت نمى

بنابراين الله به عنوان . شدند وجود داشتند كه به عنوان دختران الله پرستيده مىالمنات 
مره و  خداى متعال ميان اعراب اين دوران چنان اعتباری داشت كه در اسامى، زبان روز

  .يافت تاب مى اشعار تمامى مردم اين منطقه باز

راى توجيه رسالت البته محمد بعثت خود را در مسير اديان ابراهيمى قرار داد و ب
الله وى نه تنها قرآن را كالم. هاى يهوديان و مسيحيان استفاده كرد خويش از اسطوره

به اين صورت كه محمد در آغاز . البنيا نيز است ناميد، بلكه مدعى بود كه خاتم مى
رسالتش و در اوضاع اقليت از در شكيبايى وارد شد و به تبليغ مسائل دينى و 

پرستش خداى يكتا، اعتقاد به معاد، هراس از مجازات و .  بسنده كردهاى اخالقى ارزش
بنابراين ما با آيات . هاى وی اولويت داشتند اشتياق كسب پاداش اخروى در موعظه

شويم كه انگاری جهت رستگاری مسلمانان آشنا مى" وحى الهى"دوران مكه به صورت 
هاى كلى آن با اديان  م و شباهتگونى ظاهری اسال البته برای محمد هم. اندنازل شده

آمدند كه انگاری رسالتش را در مسير يكتاپرستى ديگر ابراهيمى اسنادى به حساب مى
ى   از سوره١٦ى  براى نمونه در آيه. كردند يهوديان و مسيحيان قرار داده و تأييد مى

اوت و در مورد قوم يهود آمده كه الله به بنى اسرائيل كتاب، علم قض) ٤٥(الجاثيه 
  . نوعان خود در تمامى دنيا برترى داده است ها را بر هم قدرت تعقل بخشيده و آن
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ى  بنابراين محمد در اين دوران به خوبى از شكيبايى دينى احالى مكه و همبستگى طايفه
ديد كه اندازه  وى همواره مصلحت ترويج اسالم را در اين مى. برد بنى هاشم سود مى

. پرستى را مردود نكند ی به خرج ندهد و يكباره تمامى آيين بتنگاه دارد، تعصب زياد
-ی بسيار مهم ياد كرد كه محمد را دوباره به سوی آيين بتاز جمله بايد از يک واقعه

ى النجم  به اين صورت كه وی روزی در نزديكى كعبه قصد قرائت سوره. پرستى كشيد
آورد كه در آن از الالت، العزى " انطاير"اى را با عنوان  جا آيه وى آن. را داشت) ٥٣(

وار  ها اميد شود و ناظران را به شفاعت آن و المنات به عنوان مرغان بلند پرواز ياد مى
 از ٥٢ى  چندی بعد محمد از قرائت اين آيه شديدًا پشيمان شد و از طريق آيه. كند مى

تجديد . استرا بر زبان وى جارى كرده ادعا كرد كه شيطان آن) ٢٢(ى الحج  سوره
نظر محمد از طرح اين آيه به اين دليل بود كه اگر از طريق صدقه و قربانى و آن هم 

پرستان، دختران الله وساطت مشركان و كافران را با الله به عنوان  ى سنتى بت به شيوه
شدند، پس ديگر  ها مى گرفتند و منجر به بخشش و شفاعت آن خدای يكتا به عهده مى

امبر جديد بود و نه ترويج يک دين نوين جهت يكتاپرستى ضرورتى نه نيازى به پي
  . داشت

به هر حال محمد در اوضاع اقليت همواره در برابر اعمال خشونت براى ترويج دين 
شد و  طرفه محسوب مى ی يکاما شكيبايى براى وى همواره يک جاده. گرفت موضع مى

به اين دليل كه . مسلمانان بودپرستان با اقليت  فقط به معنى ضرورت شكيبايى بت
ى تعصب را  النبيا نطفهاسالم به عنوان يک دين توحيدی و پيامبر اسالم به عنوان خاتم

هاى قرآن از دوران رسالت  بنابراين زمانى كه در برخى از آيه. پروراند در خود مى
ط ها فقآيد، معنى آنمحمد در مكه صحبتى از شكيبايى و آزادى اديان به پيش مى

شود كه ما مضمون محدود به ممانعت از اعمال خشونت بر عليه اقليت مسلمان مى
  : يابيمبه شرح زير مى) ١٠٩(ى الكافرون   از سوره٦ تا ١هاى  را در آيهآن

پرستيد،  مى) به خدايى(بگو كه اى كافران مشرک من آن را كه شما ) اى رسول ما(»
كنم، پرستش  يى كه من پرستش مىپرستم و شما هم آن خداى يكتا نمى) هرگز(

كنم و نه شما يكتا خداى معبود مرا  شما را عبادت مى) باطل(كنيد، نه من خدايان  نمى
  .«عبادت خواهيد كرد، پس اينک دين شما براى شما باشد و دين من براى من

 ٢٦٤

گرفت و بنابراين شكيبايى محمد در برابر ديگر اديان تنها يک شكل ظاهری به خود مى
به اين صورت كه وی از ارشاد مشركان و كافران . شداز موضع ضعف بيان مىفقط 

مأيوس شده بود، در حالى كه در اين دوران هنوز يک ابزار مناسب حكومتى جهت 
به هر حال اين دوران فقط تا زمانى به . ها را در دست نداشت تحميل دين اسالم بر آن

پس از . طالب در قيد حيات بودند بوطول انجاميد كه همسر وی، خديجه و عموی وی ا
آورد، نيز خاتمه اى كه براى محمد امنيت جانى پديد مى وفات اين دو تن تعصب طايفه

) العزى عبد(لهب  به خصوص به اين دليل كه پس از مرگ ابوطالب برادرش ابو. يافت
اد پرستى شديدًا اعتقجا كه وی به بتی هاشمى در آمد و از آنبه سركردگى طايفه

جا كه  از آن. داشت، حاظر نبود كه امنيت جانى محمد را بدون چون و چرا تضمين كند
شد، در نتيجه محمد به فكر  تر از گذشته مى در مكه عرصه بر مسلمانان همواره تنگ

خواست شكيبايى داشت و  پرستان در وى در همان حال از بت. مهاجرت به مدينه افتاد
كه به اين اصول كمترين اعتقادى را داشته  ، البته بدون اينكرد آزادى اديان را تبليغ مى

  .باشد

كه وی در ماه سپتامبر   سال به طول انجاميد، تا اين١٣دوران رسالت محمد در مكه 
از اين پس، نقش سياسى وى آغاز و سيمای . جا به مدينه گريخت ميالدى از آن٦٢٢

به گام جای تظاهر به شكيبايى واقعى اسالم نيز رفته رفته عريان شد و تعصب گام 
هاى مناسب براى  به اين صورت كه محمد با ورود به مدينه به ابزار. دينى را گرفت

در اوايل در برابر محمد گروهى از اهالى . تشكيل امت و حكومت اسالمى دست يافت
ُابى به اسالم گرويده بودند، بدون  مدينه قرار داشتند كه به پشتيبانى از عبدالله بن

محمد اعضاى اين گروه را . ی سياسى محمد تن دهندكه به سركردگى بالمنازعه اين
ی البته وی در دوران رسالتش در مكه به مسئله. شمرد عوامل نفاق در امت اسالمى مى

جا نيز آياتى را بر عليه منافقان و فاسقان نفاق در ميان مسلمانان پى برده و در آن
رسى ينه منافقان به يک رهبر سياسى مقتدر دستآورده بود، در حالى كه در مد

ها را  ها گاليه و آنشكنى آن هاى مدينه از كار بنابراين محمد در اغلب آيه. داشتند
به غير از اين، برخى از مسلمانان يا در هجرت . كند تهديد به قتل و مجازات اخروى مى

راى مهاجران روشن نبود كه جا ديگر باين. شركت نكردند و يا دوباره به مكه باز گشتند
محمد براى ممانعت از تفرقه ميان . پرست هستند پرست و يا بت ها يكتا آيا آن
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 و ٨٨هاى  ها آيهمسلمانان بسيار كوشا بود و در جهت تحكيم هويت و همبستگى آن
 :را به شرح زير آورد) ٤(ى النساء   از سوره٨٩

وهى به اسالم و گروهى به كفرشان قائل گر(ى منافقان دو فرقه شديد  باره چرا شما در»
و خدا به كيفر اعمال زشتشان باز گرداند، آيا شما ) ها در باطن كافرند شديد، آن

خواهيد كسى را كه خدا گمراه كرده هدايت كنيد، در صورتى كه خدا هر كه را  مى
) از رشک و حسد(گمراه كند تو بر هدايت او راهى نخواهى يافت، منافقان و كافران 

تا شما را بر آنان امتيازى (ها كافر شويد  آرزو كنند كه شما مسلمانان هم به مانند آن
همه برابر و مساوى در كفر باشيد، پس آنان را تا در راه خدا هجرت نكنند، ) نباشد

ها ياور و دوستى نبايد  ها را هر كجا يافتيد، گرفته بكشيد و از آن دوست نگيريد و آن
  .«اختيار كنيد

كند، محمد بالفاصله پس از مهاجرت به ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندهنهما
اى  ترويج تعصب روى آورد و براى سركوب مخالفان خود از يک سو، همبستگى طايفه

را مختل كرد و از سوی ديگر، براى هواداران خود يک هويت نوين به عنوان مسلمان و 
هاى نوين  عرف رايج اعراب را با ارزشبه اين ترتيب، وى . عضو امت اسالمى ساخت
ها را جهت تشكيل وحدت دينى و استقرار حكومت  داد و آن دينى و اخالقى پيوند مى

به اين ترتيب، محمد نه تنها با استفاده از مناسبات معمول . گرفت اسالمى به كار مى
چنان از شد، بلكه  مسلمانان مسلط مى" جهان درونى"اى و مبانى نوين دينى بر  عشيره

كرد كه تمامى مخالفان خود را يكى پس  تاكتيک سياسى شكيبايى و تعصب استفاده مى
و استقرار " جهان بيرونى"از ديگرى از ميان برداشته و استراتژی خود را جهت تسلط بر 

نگوييد كه مسلمان "تأكيد وی بر اين موضوع كه . ساختحكومت اسالمى متحقق مى
، به اين دليل بود، زيرا برخى از "ايد ه به اسالم ايمان آوردههستيد، بلكه فقط بگوييد ك

تازه مسلمانان هنوز به كلى تحت تسلط وى قرار نگرفته بودند و بدون چون و چرا به 
كه به كرات در قرآن طرح " منافق"و " دل بيمار"های مقوله. دادند ى وى تن نمى اراده
كه محمد به عنوان پيامبر الله شوند، مصداق تشريح آن اوضاع سياسى هستند  مى

) ٤٩(ى الحجرات   از سوره١٤ى  را به شرح زير در آيهدرگير آن بود و ما مضمون آن
  : يابيممى
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) بجنگ و نزاع(گفتند ما ) نبى دهنده و غيره بر تو منت نهاده(، اعراب )اى رسول(»
ه است بحقيقت بقلب وارد نشد) از زبان(ايمان آورديم به آنها بگو شما كه ايمانتان 

ايد ليكن بگوئيد ما اسالم آورديم و اگر خدا و رسول وى را اطاعت  هنوز ايمان نياورده
  «.كنيد

به معنى " قلب"ی جا محمد از مقولهكند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
بنابراين برای وی كامًال روشن بود كه شرط . كندمؤمنان استفاده مى" جهان درونى"

مسلمانان است و تا آن زمان " جهان درونى"ى سياسيش تسلط كامل بر  تحقق برنامه
وى مصلحت ترويج . قادر نيست كه بالفاصله تمامى مخالفان خود را از ميان بر دارد

اسالم را در اين مىديد كه ميان اهالى مدينه مروج شكيبايى باشد و تمامى مؤمنان 
ديان و حتا مشركان را نيز اعضاى امت اسالمى مسيحيان و يهو: اديان توحيدى مانند

جا نيز شكيبايى برای محمد تنها يک شكل ظاهری داشت كه پيداست كه اين. بخواند
به . پرستان مكه تشديد كنددر آن لحظه همبستگى اهالى مدينه را در برابر حمالت بت

ى را اين ترتيب، مؤمنان اديان توحيدی و مشركان متعهد بودند كه سركردگى و
تحت شرايط موجود محمد حتا در اين مورد آخرى . مستقيمًا مورد پرسش قرار ندهند

پيمانان سياسى وى قرار داشتند،  نيز كوتاه آمد و براى كسانى كه تحت حمايت هم
به اين صورت . اين مسئله به خوبى در قرآن درج شده است. مصونيت جانى قائل شد

قتل مشركان براى مسلمانان واجب ) ٤(لنساء ى ا  از سوره٨٩ و ٨٨هاى  كه در آيه
  :گيرد  از همين سوره به شرح زير همين مسئله را پى مى٩٠ى  شود، در حالى كه آيه مى

ها عهد و پيمانى است در پيوسته باشند يا  مگر آنان كه به قومى كه ميان شما با آن»
 دشمنان شما كه بر اين عهد نزد شما آيند كه از جنگ با شما يا قوم خودشان كه

دارى كنند و از جنگ دلتنگ باشند، با اين دو طايفه از كافران كه در  هستند هر دو خود
ها را بر شما  خواست آن اند، نبايد قتال كنيد، اگر خدا مى حقيقت به شما پناهنده

گاه از جنگ با شما كناره  كردند، پس هر كرد تا با شما نبرد مى مسلمانان مسلط مى
ها نگشوده است  يم شدند، در اين صورت خدا براى شما راهى بر عليه آنگرفتند و تسل

  . «)مال و جانشان را بر شما مباح نكرده(



 ٢٦٧

بنابراين محمد پس از هجرت و از آغاز تشكيل حكومت اسالمى قادر نبود كه بالفاصله 
ن جها"فقط تسلط بر . ى دولتى كند قتل عام مشركان و مخالفان خود را تبديل به برنامه

داد كه بر وحشت اجتماعى  و تشديد و تعميق تعصب مسلمانان به وى امكان مى" درونى
به اين ترتيب، . تر از گذشته سازد بيافزايد و قدرت حكومت جوان اسالمى را مستحكم

اعتقاد مسلمانان را به سوى ضرورت " جهان بيرونى"محمد براى تسلط كامل خود بر 
. تر شكل داد ى مجرد ها را در يک درجه ای آنايفهتشكيل امت اسالمى راند و هويت ط

ى هويت نوينى بود كه  جا تحكيم تعهد اخالقى و تشديد همبستگى مسلمانان نتيجهاين
پيداست كه شبيخون به . كردند ها در روند تشكيل امت اسالمى رفته رفته كسب مى آن

آورد، بلكه گى به بار مىنه تنها برای مسلمانان غنائم جن) غزوات(های تجار مكه كاروان
به اين ترتيب، محمد پى در پى مدعى يک . كردها را نيز تشديد مىهمبستگى دينى آن

بختى  به اين معنى كه تمامى مؤمنان خواهان نيک. شدتوافق كلى ميان مسلمانان مى
ها قادر به درک حكمت  جا كه عقل آن دنيوى و كسب پاداش اخروى هستند و از آن

ها پيامبر مبعوث و فرمانروا معين  لحت اسالم نيست، در نتيجه الله براى آنالهى و مص
-مى) ٢(ى البقره   از سوره٣٠ى  را به شرح زير در آيهكند كه ما روش توجيه  آن مى

  : يابيم

بياد آر آنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فرمود، من در زمين خليفه خواهم گماشت، »
ها ريزند و   خواهى گماشت كه در زمين فساد كنند و خونگفتند پروردگارا آيا كسانى

از اسرار (كنيم، خداوند فرمود من چيزى  كه ما خود تو را تسبيح و تقديس مى حال آن
  .«دانيد دانم كه شما نمى مى) خلقت بشر

جهان "جا تسلط خود بر كند، محمد اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ترين مسئوليتى كه كوچک خواند، البته بدون اينى الله مى  تحقق ارادهى را نتيجه" بيرونى

كه را براى ترويج تعصب، توحش و خشونت حكومت اسالمى به عهده بگيرد و يا اين
البته فقط منافقان نبودند كه از تسلط بى چون و . گو بشماردخود را به مسلمانان پاسخ

ردند، زيرا اديان ديگر توحيدى مانند كممانعت مى" جهان بيرونى"چرای محمد بر 
آرايى كرده هاى سياسى وی صف مسيحيان و به خصوص يهوديان نيز در برابر انگيزه

بنابراين محمد قبل از وقوع جنگ بدر، يعنى از موضع ضعف تظاهر به شكيبايى . بودند
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عبادت ى  بنابراين وی نخست قبله. ها را گرويدن به اسالم متقاعد سازدكرد كه آنمى
مسلمانان را به سمت اورشليم معين كرد، نماز جمعه را به عنوان تريبون سياسى 

گونه فعاليتى را در  حكومت اسالمى بنيان گذاشت و به اين منوال، سنت يهوديان كه هر
ى يهوديان، يعنى  وی سپس ماه روزه. دانستند، محترم شمرد هاى شنبه حرام مى روز

مانان معين ساخت، زوجيت زنان مسيحى و يهودى را چنين براى مسلعاشورا را هم
براى مردان مسلمان مجاز خواند و احكام خوراكى يهوديان را نيز تبديل به تكليف 

ى لفظى با دشمنان خود شاعرى را به نام حسن  زمان براى مقابلهوى هم. مسلمانان كرد
ن مدينه به به خصوص به اين دليل كه دو تن از شاعرا. طبيت به خدمت گرفت بن
افک رسالت محمد را در اشعارشان به باد تمسخر  مروان و ابو هاى اسماء بنت نام
از آن پس كه سپاه مسلمانان در جنگ بدر به پيروزی رسيد و محمد قدرت . گرفتند مى

تر از گذشته يافت، بالفاصله فرمان قتل اين دو شاعر را صادر سياسى خود را مستحكم
امير به قتل رسيدند و محمد به نام  عدى و سليم بن يق امير بناين دو تن از طر. كرد

   ١.ها را تجليل كرداسالم عمل تروريستى آن

به اين معنى كه پيامبر و . به اين ترتيب، محمد بنيان عصمت را در دين اسالم گذاشت
خواهند، بگيرند و روای الله اصوًال مجاز هستند كه هر تصميم ناجوری را كه مىفرمان

ها كه برای عواقب آنخواهند، بگويند، بدون اينر سخن متناقض و بى معنى را كه مىه
در همين دوران، يعنى پس . كه مورد تمسخر عموم قرار بگيرندگو باشند و يا اينپاسخ

از پيروزی مسلمانان در جنگ بدر بود كه درگيرى محمد با يهوديان و مسيحيان مدينه 
با در نظر داشتن تثبيت حكومت اسالمى در مدينه حاضر ها نيز شدت گرفت، زيرا آن

پرستان يهودی  امتناع يكتا. نبودند كه به رسالت وى تن دهند و به اسالم ايمان بيآورند
جا كه يهوديان خود از آن. و مسيحى از گرويدن به اين دين نوين داليل متفاوت داشت

 نتيجه پيامبر نوين بايد از قوم شمردند، در ى يهوه مى اسرائيل و برگزيده را قوم بنى
خواست  افزون بر اين، يهوديان نيز مانند مسيحيان از محمد در. شد ها مبعوث مى آن

. چون پيامبرانشان مصداق رسالت وى محسوب شود اى را داشتند كه هم وقوع معجزه

                                                 
در ايران نوشت و با استناد به قتل اين دو ) اى زنجيره(هاى سياسى   چندی پيش باقر مؤمنى يک مقاله پيرامون قتل ١

اند و مختص به نظام جمهورى  يان از زمان پيامبر اسالم آغاز شدهتن به درستى مدعى شد كه ترورهای اسالم
  .شونداسالمى ايران نمى
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اى، بلكه يک شخص تاريخى  ليكن محمد بر خالف موسى و عيسى نه يک پيامبر اسطوره
 از ١٤٠ و ١٣٩هاى  از جمله بايد از آيه. شدو به همين دليل نيز قادر به معجزه نمىبود 

ها به شرح زير در برابر اعتراض اقوام ياد كرد كه محمد از طريق آن) ٢(ى البقره  سوره
  :گفتيهودی و مسيحى موضع مى

دال اى پيغمبر به اهل كتاب بگو كه شما را با ما در موضوع خدا چه جاى بحث و ج»
كه او پروردگار ما و شماست و ما مسئول كار خود و شما مسئول  است، در صورتى

كردار خويش هستيد، چيزى كه هست ماييم تنها ملتى كه خدا را به يكتايى شناخته و 
پرستيم، يا اگر شما اهل كتاب در موضوع انبيا با مسلمين به  او را از روى خلوص مى

 و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان او بر آيين جدل بر خاسته گوييد كه ابراهيم
دانيد يا خدا؟  يهوديت يا نصرانيت بودند، خدا مرا فرمايد كه پاسخ ده كه شما بهتر مى

ى انبيا كتمان كند و يا گواهى خدا را  كه شهادت خدا را درباره تر از آن و كيست ستمكار
و خدا از ) نبوت او را انكار كندتا (در كتب آسمانى مخفى دارد ) ص(به رسالت محمد 

  .«كنيد، غافل نيست چه مى آن

شود و مانند گذشته راه را جا نيز ظاهرًا از در شكيبايى وارد مى با وجودى كه محمد اين
گذارد، ليكن مؤمنان اهل كتاب براى ايمان آوردن يهوديان و مسيحيان به اسالم باز مى

جا كه استقالل مؤمنان از آن. دادندمىبه رسالت دينى و سركردگى سياسى وى تن ن
شد، در ى سياسى محمد مى اديان توحيدى و به خصوص يهوديان مانع تحقق برنامه

نتيجه وی جهت تثبيت حكومت اسالمى به يک برش ايدئولوژيک با اديان يهودى و 
بنابراين وى از طريق قرآن براى ابراهيم يک افسانه ساخت و . مسيحى احتياج داشت

ى  ا نخستين مسلمان خواند كه انگاری وی با همكارى فرزندش اسماعيل خانهوى ر
 تا ١٢٧هاى  ما مضمون اين افسانه را در آيه. پرستى بنا كرده است كعبه را براى يكتا

  :  يابيمبه شرح زير مى) ٢(ى البقره   از سوره١٢٨

د و عرض كردند ى كعبه را بر افراشتن هاى خانه وقتى كه ابراهيم و اسماعيل ديوار»
پروردگارا اين خدمت را از ما قبول فرما، تويى كه دعاى خلق را اجابت كنى و به اسرار 
همه دانايى، ابراهيم و اسماعيل عرض كردند، پروردگارا نخست ما را تسليم فرمان خود 
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گردان و فرزندان ما را هم به تسليم در رضاى خود بدار و راه پرستش و اطاعت را به 
  . «كه تنها تويى بخشنده و مهربان) ى بندگى را بر ما سهل و آسان گير و وظيفه (ما بنما

جا با مضمون دين اسالم مواجه كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
. شماردی الله مىهستيم كه تنها راه رستگاری مؤمنان را تسليم بى چون و چرا به اراده

. ى يهوديان با ابراهيم نيز ضرورى است  دو آيه شناخت رابطهالبته در ارتباط با اين
اسرائيل،  ى بنى ابراهيم براى يهوديان پدر بزرگ يعقوب و يعقوب پدر دوازده عشيره

ى اين افسانه ابراهيم را  ليكن محمد به وسيله. شود يعنى جد بزرگ موسى محسوب مى
ى كعبه را با همكارى  نامد كه در جستجو و جهت پرستش الله خانهيک حنيف مى

فرزندش اسماعيل بنا كرده و به عنوان اولين مؤمن تسليم الله شده و انگاری كه به دين 
به اين ترتيب، ديگر اين محمد از طوايف مشرک اعراب نبود . اسالم ايمان آورده است

 گرويد، بلكه اين يهوديان و مسيحيان بودند كه انگاری پرست مى كه بايد به اديان يكتا
آوردند اند و بايد به رسالت محمد ايمان مى منحرف شده) اسالم(از دين واقعى ابراهيم 

ما مضمون كشمكش دينى محمد با يهوديان و . دادندو به حكومت اسالمى وی تن مى
  : يابيمبه شرح زير مى)٣(عمران  ى آل  از سوره٦٨ تا ٦٤هاى  مسيحيان را در آيه

اهيم با هم مجادله كنيد، در صورتى كه تورات و انجيل اى اهل كتاب چرا در آيين ابر»
دانيد شما را مجادله روا  چه مى كنيد؛ گيرم در آن شما بعد از او نازل شده، آيا تعقل نمى

چه عالم نيستيد باز جدل و گفتگو به ميان آريد و خدا همه چيز را  باشد، چرا در آن
ابراهيم به آيين يهود و ) ر او بياموزيدبايد از كتاب و پيغمب(دانيد  داند و شما نمى مى

نصارى نبود وليكن بدين حنيف توحيد و اسالم بود و هرگز از آنان كه به خدا شرک 
آرند نبود، نزديكترين مردم به ابراهيم كسانى هستند كه از او پيروى كنند و اين پيامبر 

  . «و امت اوست كه اهل ايمانند و خدا دوستدار مؤمنان است

ى راسخ حكومت  مد از اين افسانه به اين صورت نيز استفاده كرد كه بر برنامهالبته مح
به اين ترتيب، شكست نظامى مشركان و . جوان اسالمى جهت تسخير مكه تأكيد كند

ى كعبه تبديل به توجيه دينى تدارک جنگ با  پرستى در خانه ى يكتا استقرار دوباره
حمد انشعاب با اديان يهودی و مسيحى را به اين عبارت كه م. قريشيان ساكن مكه شد
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ى   از سوره١٤٤ى  ى مسلمانان و با استناد به آيه تصميم الله خواند كه البته با تغيير قبله
  : گرفت ى شرعى به خود مى به شرح زير جنبه) ٢(البقره 

ما توجه تو را به آسمان در انتظار وحى و تغيير قبله بنگريم و البته روى تو را به »
الحرام و شما  اى كه خشنودت سازد بگردانيم، پس روى كن به سوى مسجد هقبل

مسلمانان نيز در هر كجا باشيد گاه نماز روى بدان جانب كنيد و گروه اهل كتاب 
دانند كه اين تغيير قبله به حق و راستى از جانب خداست و خدا از كردار  بخوبى مى

  .«غافل نيست)  رفتارندكه مطيع و نيكو كارند يا منافق و زشت(ها  آن

ی جا سمت قبلهكند، با وجودی كه محمد اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
دهد، اما دستور نماز خواندان مؤمنان به مسلمانان را از اورشليم به سمت مكه تغيير مى

مبر البته اتخاذ اين تصميم به معنى شكيبايى پيا. كندسوی كعبه را قاطعانه صادر نمى
ها به ترويج  زمان جهت سركوب آناسالم نسبت به يهوديان نيست، زيرا وی هم

ها را به سگ، خوک، بوزينه و حمار تعصب روى آورد و خصمانه مدعى شد كه الله آن
شود كه محمد جهت تدارک و تساهل  جا به خوبى روشن مى اين. تبديل كرده است

ها را از كالبد انسانى خارج سازد و  نديد كه آ سركوب و قتل عام يهوديان صالح مى
ى   از سوره٥ى  براى نمونه در آيه. ها را به سطح احشام تقليل دهد موجوديت آن

  :اسرائيل به شرح زير آمده است در مورد قوم بنى) ٦٢(الجمعه 

تورات كرده خالف آن عمل نموده، در مثل به ) علم(كه تحمل  وصف حال آنان»
  . «)و از آن يا هيچ نفهمد و يا بهره نبرد(ها بر پشت كشد  بحمارى مانند كه بار كتا

ى مسلمانان به  ی ابراهيم و تغيير قبلهبنابراين محمد موفق شد كه از طريق افسانه
سمت كعبه يک برش ايدئولوژيک با يهوديان را به انجام برساند و توجيه دينى سركوب 

الفاصله با مسيحيان قطع رابطه اما محمد تحت شرايط موجود ب. ها را پديد آوردآن
دليل پيگيری اين سياست . ى سياسى خود قرار نداد ها را در برنامه نكرد و سركوب آن

شد كه مانند نه به علت شكيبايى وی، بلكه مربوط به پراكندگى جغرافيايى مسيحيان مى
جا يندادند و تا ايهوديان يک جماعت متشكل را در برابر حكومت اسالمى وی قرار نمى

ى   از سوره٨٢ى  ما مضمون اين تاكتيک اسالمى را در آيه. شدندبى خطر محسوب مى
  :  يابيممائده به شرح زير مى
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يابى، همچنين مهربان  ترين مردم نسبت به مومنان مى يهوديان و مشركان را دشمن»
 از گويند ما مسيحى هستيم، اين يابى كه مى ترين مردم را نسبت به مومنان كسانى مى

آن است كه اينان كشيشان و راهبانى هستند و نيز از آن روى است كه كبر 
  . «ورزند نمى

جا ظاهرًا از در كند، در حالى كه محمد اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شود، ليكن نه تنها با مشركان، بلكه با يهوديان نيز اتمام شكيبايى با مسيحيان وارد مى

. به اين صورت كه وی نخست دستور قتل رهبران يهوديان را صادر كرد. كندحجت مى
الرضيم نام برد كه به دستور محمد ترور و  االشرف و وزير بن از جمله بايد از كعب بن

هاى متفاوت سه  محمد سرانجام به بهانه. ها به نام اسالم تجليل شدندقاتالن آن
در ماه (النضير  ، بنى) ميالدى٦٢٤ماه آوريل در (القينقاع  هاى بنى ى يهودى به نام طايفه
را يكى پس از ديگرى و )  ميالدى٦٢٧در ماه آوريل (القريضه  و بنى)  ميالدى٦٢٥اوت 

 تن از اسراى ٩٠٠ و يا ٦٠٠در آخرين جنگ . با شدت بيشترى به خاک و خون كشيد
پس از . جنگى به قتل رسيدند و زنان و اطفال يهودى به بردگى مسلمانان در آمدند

از اين پس، . سركوب يهوديان شكيبايى محمد با مسيحيان نيز طول چندانى نكشيد
دوباره آياتى از آسمان بر زبان پيامبر اسالم جارى شدند كه شرايط سركوب مسيحيان 

ى توبه ياد كرد كه به شرح زير   از سوره٣٠ى  از جمله بايد از آيه. را نيز مهيا سازند
  : شماردهوديان منحرف مىمسيحيان را در جوار ي

اين . گويند مسيح پسر خداست يهوديان ميگويند عزيز پسر خداست و مسيحيان مى»
خداوند . جويند آورند و به سخن كافران پيشين مى سخنى است باطل كه بر زبان مى

  . «روند بكشدشان چگونه بيراه مى

با تمامى .  صادر كردى مسيحى را نيزهاى پراكنده از اين پس، محمد دستور فتح محله
كردند و به اين وجود طوايف يهودى و مسيحى در برابر حكومت اسالمى مقاومت مى

ی عربستان و جزيرهدادند، در حالى كه مكه به عنوان قلب شبهدين محمد تن نمى
. ی اموی بودپرستان به سركردگى طايفهمركز داد و ستد در اين منطقه تحت نفوذ بت

 شرايط موجود قتل عام تمامى يهوديان و مسيحيان غير ممكن به نظر جا كه تحتاز آن
ديد كه در ترويج آمد، در نتيجه محمد مصلحت حكومت اسالمى را در اين مىمى
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تعصب اندازه نگاه دارد و مؤمنان اديان ديگر توحيدی را تنها مطيع و موظف به 
ياد كرد كه ) ٩(ى التوبه  سوره از ٣٣ تا ٢٩هاى  از جمله بايد از آيه. پرداخت جزيه كند

  : كنندبه شرح زير خشونت حكومت اسالمى را توجيه مى

با هر كه از اهل كتاب كه ايمان به خدا و روز قيامت نياورده است و ) اى اهل ايمان(«
) از آئين اسالم(داند و به دين حق  آن چه را خدا و رسولش حرام كرده، حرام نمى

آنگاه كه با ذلت و تواضع به اسالم جزيه دهند و يهود گفتند گرود، كارزار كنيد تا  نمى
ها بر زبان ميرانند خود  عزير و نصارى گفتند مسيح پسر خداست اين سخنان را كه اين

ها را هالک و نابود  كنند، خدا آن را به كيش كافران مشرک پيشين نزديک و مشابه مى
ى  به هدايت خلق فرستاد تا بر همهاوست خدايى كه رسول خود را با دين حق (...) كند 

  . »اديان عالم تسلط و برترى دهد، هر چند مشركان ناراضى و مخالف باشند

پس از سركوب و تسلط حكومت اسالمى بر اقوام يهودى و مسيحى سرانجام نوبت به 
ى هديبيه كه در سال  نامه  ميالدى محمد بنا بر عهد٦٢٩در سال . مشركان مكه رسيد

 ٢٠٠٠سفيان بسته بود، براى اولين بار پس از مهاجرت به مدينه همراه با  وگذشته با اب
وى در مراسم حج عمره تمامى . تن از مسلمانان براى زيارت كعبه وارد مكه شد

گفتند،  پرستان را يک به يک انجام داد و مسلمانان در حالى كه لبيک مى عبادت بت
ز اين طريق به قريشيان القا كرد كه نسبت محمد ا. كردند رفتار و كردار او را تقليد مى

وی سپس . كند ها را تخريب نمى ها شكيبا است و اماكن دينى آن به كليت مقدسات آن
از اماكن مقدس كه در حوالى مكه قرار داشتند، بازديد كرد و از اين طريق به طوايف 

ست، بلكه فقط ها هم ني هاى آن نشين قريشى القا كرد كه حتا خواهان انهدام بت باديه
وی در . خواست تغيير جانبى برخى از مقدسات اعراب و عبادت الله يكتا را دارد در

سفيان براى زيارت مكه در سال جارى داشت، تضمين كرد كه نه  اى كه با ابو مذاكره
زنند، منتها با  رساند و نه مسلمانان به اماكن دينى شهر صدمه مى كسى را به قتل مى

پرست مكه از مقاومت در برابر حكومت اسالمى صرف نظر ى بتاين شرط كه اهال
  . كنند

پس .  ميالدى در صدر سپاه مسلمانان دوباره وارد مكه شد٦٣٠ى سال  محمد در ژانويه
الويه سركوب و سپاه وی  دهى خالد بن پرستان به فرمان ای از بتكه مقاومت عدهاز اين
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سپس . سود را بوسيد و الله اكبر سر داداال متواری گشت، محمد در مراسم عمره، حجر
.  تن از زائران مسلمان به تقليد از وی مراسم حج عمره را برگزار كردند١٠٠٠٠حدود 
شمرد، در پرستان را جايز نمىجا كه محمد ديگر تظاهر به شكيبايى در برابر بتاز آن

الى مكه هاى گچى كعبه را صادر كرد و از اه ها و نقشه نتيجه دستور تخريب بت
جا نيز محمد مصلحت ترويج اين. خواست كه با وی به عنوان پيامبر الله بيعت كنند

اسالم را در اين ديد كه در بروز تعصب اندازه نگاه دارد و با تظاهر به شكيبايى مقاومت 
از اين رو، وی جهت جلب . پرستان را در برابر حكومت اسالمى بر نيانگيزدتمامى بت

ها مكه به دست آورده هداياى زيادى را كه البته در راهزنى از كارواناعتماد قريشيان 
دست مكه را كه از قربانيان اوضاع  ها تقديم كرد تا به اين شيوه، اهالى فرو بود، به آن

-وى هم. رفتند، براى پذيرش اسالم و بيعت با پيامبر الله آماده سازد جنگى به شمار مى

تران الله، يعنى المنات، الالت و العزى را كه در حوالى چنين بالفاصله دستور انهدام دخ
خواست كه مقاومت عشاير هوازن و تحاكيف  مكه مستقر بودند، صادر نكرد، زيرا نمى

در . ها ايمان داشتند، در برابر استقرار حكومت اسالمى بر مكه تشديد كندكه به آن
چنين بر حوالى مكه رد و همسال بعد كه سپاه مسلمانان اين دو عشيره را نيز سركوب ك

  . مسلط شد، تخريب اين سه بت نيز به نام خدای يكتا به وقوع پيوست

چون گذشته مشركان   ميالدى براى زيارت به مكه نرفت، زيرا هم٦٣١محمد در سال 
او فرماندار مكه، عتبة را به عنوان پيشواى زائران . نيز در مراسم حج شركت داشتند

همراه على يک آيه از . طالب را به سوی مكه گسيل كرد ابى على بنبكر و  برگزيد و ابو
قرآن بود كه توسط فرماندار مكه در پايان زيارت كعبه براى اهالى شهر و مسلمانان 

- اين آيه به صورت يک ابالغيه از حكومت اسالمى مدون شده است كه آن. قرائت شد

  : مطالعه كرد) ٩(ه ى التوب  از سوره٥ى  توان به شرح زير در آيهرا مى

در ) مدت امان است(كه ) ذيقعده، ذيحجه، محرم و رجب(هاى حرام  كه ماه پس از آن«
ها را دستگير و محاصره كنيد  گذشت آنگاه مشركان را هر جا يابيد به قتل رسانيد و آن

ها باشيد، چنانچه از شرک توبه كرده و نماز اسالم بپا داشتند و  و از هر سو در كمين آن
  . »ها دست بداريد كه خدا آمرزنده و مهربان است كات دادند، پس از آنز
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ی حكومت اسالمى كند، استقرار بالمنازعهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
مصادف با پايان شكيبايى و برانگيختن قطعى تعصب مسلمانان در برابر ديگر اديان و 

ت كعبه براى مشركان ممنوع اعالم شد، بلكه از اين پس، نه تنها زيار. دگرانديشان بود
ها در برابر يک تصميم قرار گرفتند كه يا به اسالم ايمان بياورند، با محمد به عنوان  آن

پيامبر الله بيعت كنند، اقتدار حكومت اسالمى را بدون چون و چرا بپذيرند، مراسم 
هاى حرام كشته   ماهكه پس از گذشتدينى را برگزار كنند، زكات بپردازند و يا اين

  . شوند

الله تبديل به مانيفست تشكيل حكومت اسالمى شد به اين ترتيب، قرآن به عنوان كالم
. ی حاكم پديد آوردو يک ابزار مناسب را جهت تحميق مسلمانان و ترور مخالفان طبقه

و " منافق"، "االرض مفسد فى"، "ملحد"، "محارب: "هايى ماننداز جمله بايد از مقوله
دگرانديشان و مخالفان حكومت اسالمى را " جرم"ياد كرد كه با دقت كامل " دل بيمار"

توان از برای نمونه مى. كنندها را به صورت وحى الهى توجيه مىمطرح و مجازات آن
و ) ٣٣(ى االحزاب   از سوره٦٢ تا ٦٠هاى  ، آيه)٢(ى البقره   از سوره١٤ تا ١١هاى  آيه
  :ها به شرح زير آمده استياد كرد كه در آن) ٥(المائده ى   از سوره٣٣ى  آيه

آنان را گويند كه در زمين فساد نكنيد، پاسخ دهند كه تنها ما كار به ) مؤمنان(چون »
دانند و چون به آنان  آگاه باشيد كه ايشان سخت مفسدند ولى خود نمى. كنيم صالح مى

ند، پاسخ دهند كه چگونه ما ايمان كه ديگران ايمان آورد گويند كه ايمان آوريد، چنان
دانند،  آوريم به مانند بى خردان، آگاه باشيد كه ايشان خود سخت بى خردند ولى نمى

هاى خود خلوت  چون به اهل ايمان برخوردند، گويند ايمان آورديم و چون با شيطان
  .«كنيم كه مؤمنان را استهزاء مى كنند، گويند ما باطنًا با شماييم جز اين

ها كه در مدينه  هايشان مرض و ناپاكى است و هم آن ر منافقان و آنان كه در دلاگ»
از (سازند، دست  كنند و اهل ايمان را مضطرب و هراسان مى تبليغات مى) بر ضد اسالم(

آنان بر انگيزيم تا از آن پس جز اندک زمانى ) بر قتال(نكشند ما هم ترا ) اين بد كارى
اند بايد هر جا  نتوانند كرد، اين مردم پليد به درگاه حقدر مدينه و جوار تو زيست 

است كه ) ى حق و طريقه(اين سنت خدا . يافت شوند آنان را گرفته جدًا به قتل رسانيد
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ى ادوار و امم گذشته برقرار بوده است و بدان كه سنت خدا هرگز مبدل  در همه
  .«نخواهد گشت

جنگ برخيزند و روى زمين به فساد كوشند، همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به »
ها را كشته يا به دار كشيدند و يا دست و پايشان را بخالف ببرند  جز اين نباشد كه آن

  . «)يعنى دست راست را با پاى چپ و بالعكس(

كند، شكيبايى در برابر اسالم و امتناع از ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
- ی خودكشى به خود مىها جنبهئيستای دگرانديشان و آتهروشنگری مسلمانان بر

به اين معنى كه كوتاهى در . شويممواجه مى" شكيبايى مخرب"جا با عواقب ما اين. گيرد
روشنگرى و صرف نظر از مقاومت در برابر ترويج و گسترش دين اسالم سرانجام 

ها گردد و اگر آنمدن مىی اسالميان از شكيبايى جوامع مدرن و متمنجر به سؤاستفاده
ی ی شكيبا را الغا و منجر به سلطهبه قدرت سياسى دست بيابند، بدون ترديد جامعه

  .شوندتعصب بر آن مى

  : نتيجه

 سال رسالتش موفق شد كه از بطن ازخودگسيختگى و ٢٣عبدالله در عرض محمد بن
 توحيدی را به ی عربستان يک دين جزيرهای شبهی عشيرهگويى جامعهخودتناقض

ی مادی و با پيروی از اساطير ساميان و ديگر آلود همين زمينهصورت توليدات مه
به اين . اديان ابراهيمى در جهت توجيه استقرار يک حكومت اسالمى متكامل كند

ی اى اعراب را تبديل به يک فلسفه ترتيب، وی نه تنها شكيبايى دينى و تعصب طايفه
ت سياسى و تشكيل امت و حكومت اسالمى كرد، بلكه با ی قدرعملى جهت مصادره

الله از خود يک مانيفست برای ترور و توحش دگراندايشان تدوين قرآن به عنوان كالم
مسلمانان را مشروب و " جهان درونى"اكنون و منتقدان دينى به جای گذاشت كه تا هم

ی ايمان به گر، نتيجهبه بيان دي. كندهای اسالميست را معين مىسياست كلى جريان
اسالم نهادينه شدن تعصب است، زيرا تقديس و عصمت از يک سو، مانع پرسش 

كنند، در حالى كه يابى معذور مى شوند و مسلمانان را از خردمندی و حقيقتخردگرا مى
مسلمانان " جهان درونى"در " جهان بيرونى"از سوی ديگر، مانعى در برابر بازتاب وقايع 

منجر به " خواه جناح خود"از " جناح خيرخواه" از طريق ممانعت از تفكيک سازند ومى
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چنين با استقالل جا همما اين. شوندها از مدرنيته و تمدن ستيزی عريان مىگريز آن
شويم كه بنا به تئوری ی طبقاتى مواجه مىجامعه" حركت واقعى"مسلمانان از 

بنابراين اتفاقى . تًا انتقادی و انقالبى استماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ماهي
ها اسالميست و فاشيست با وجود تاريخ و فرهنگ ماهيتًا متفاوت، اما نيست كه جريان

گيرند و با پيروی از يک رهبر فوق در پراكسيس سياسى اشكال مشابه به خود مى
-مطلقی قدرت سياسى و تشكيل يک حكومت ی بالمنازعهارتجاعى و پس از مصادره

  .  پردازندگرا به قتل عام مخالفان خود مى

بنابراين قرآن نه يک وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان، بلكه مانيفست تشكيل 
و قتل عام مخالفان سياسى، سركوب اديان قرآن فقط البته . حكومت اسالمى است

اى  نامهستيزى بنياديش بر ، بلكه به دليل خردكندرا توجيه نمىترويج توحش اجتماعى 
و روحانيت اسالمى  طبقاتى به جز تسليم و بندگى مسلمانان به حاكميتديگری را 

كه چرا اسالميان در گرداب تعصب، تقديس و گردد جا به خوبى روشن مى اين.ندارد
گرايى،  خورند، چرا به مفاهيم شأن و حقوق طبيعى انسان مانند خرد جهالت غوطه مى

يابند و چگونه از طريق ترور شخصى و ترويج  نمىيابى و حق مقاومت دست  حقيقت
و هرج و مرج اجتماعى در جامعه وحشت اجتماعى همواره منجر به يک اختالل مداوم 

چنين فاشيست تنها های اسالميست و هم پيداست كه شكيبايى در برابر جريان.شوند مى
متافيزيكى، يعنى خودبيگانگى دينى و جا با ازما اين. شودمحسوب مى" شكيبايى مخرب"

ی سازی جهان در يک جهان دينى و يک جهان دنيوی مواجه هستيم كه زمينهدوگانه
آن بايد از ذات درونى خود، يعنى هم در تضاد خود فهميده شود و هم تئوری و 

  . پراكسيس سياسى آن به صورت انقالب اجتماعى منهدم گردند

  ! ادامه دارد

  : منابع
Elias, Norbert (١٩٩٠): Über den Prozess der Zivilisation - Wandlungen 

der Gesellschaft - Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation, Bd. I und II, 

١٥. Auflage, ١. Auflage ١٩٧٦, Frankfurt am Main 

Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost) 
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در " يابىرسميت"ی نبرد طبقاتى و خرد عملى ـ نقدی بر مقوله
  ١آليستى هگل و دين اسالمی ايدهفلسفه

  
د، زيرا وی روش شمارمى" شرط هر گونه نقدی را نقد دينپيش"ماركس از اين بابت 

ی بورژوايى و ی خود را به تمامى اشكال استعاليى جامعهكنندهذاتى و نفىنقد درون
ی موضوع نقد ماركس مسئله. دهدداری بسط مىی مدرن توليد سرمايهمتافيزيک شيوه

گويى يک است كه البته از بطن ازخودگسيختگى و از خودتناقض" ازخودبيگانگى"
-آلود آن متكامل مىضاد و مشخص، اما به صورت شكل مجرد و مهی ماهيتًا متجامعه

ی ی پرولتاريا و انفعال سوژهشود و با تسلط بر افكار عمومى ازخودبيگانگى خودكرده
ی حاكم از طريق دين، كاری طبقهبنابراين نزد ماركس فريب. آوردانقالبى را پديد مى

افكنى بورژوازی از چنين تفرقه و همفلسفه و ايدئولوژی و خودفريبى فرودستان جامعه
ی سنديكاليستى و تحكيم سياست سوسيال رفرميستى و يابى مبارزهطريق رسميت

ديگر هستند كه در هماهنگى و ی پرولتاريا الزم و ملزوم و مكمل همی خودكردهتفرقه
و تداوم پراكسيس " اوضاع موجود"ديگر منجر به تعميم توجيه تئوريک وحدت يک

جا كه روش نقد ماركس جالدانه از آن. شونداعى نظام طبقاتى ـ جنسيتى حاضر مىاجتم
كند و با استناد به نقد جهان ی فلسفه با فلسفه را قطع مىاست، در نتيجه نه تنها رابطه

گردد، بلكه اصوًال به سوی تدارک يک نقد يافته مستند و مستدل مىموضوعيت
. گيرد يک حقيقت مجرد ديگر سمت نمىتجريدی، دينى و يا فلسفى جهت كشف

بنابراين حقيقت از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس يک شكل 
ی بورژوايى را ندارد، بلكه از جامعه" حركت واقعى"شمول، مقدر و مستقل از جهان

آيد و منجر طريق آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى و در روند نبرد طبقاتى پديد مى

                                                 
پژوهش "كه از طريق " تئوری و پراتيک جمهوری اسالمى ايران"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

  .ردمدر برلين برگزار شد، ارائه ك ٢٠١١ مارس ١٣ در تاريخ" های اجتماعى ايرانجنبش
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اوضاع "به بيان ديگر، موضوع نقد ماركس دگرگونى انقالبى . شودبه تكامل تاريخ مى
البته با اين هدف . گيرداست كه بدون واسطه به سوی رهايى انسان نشانه مى" موجود

كه انسان از يک موجود منزوی، تحميق و تحقير شده به خودآگاهى برسد، از پراكسيس 
 فراروی كند و به طبيعت و قوای ماهوی خويشتن نبرد طبقاتى به سوی رهايى خويش

-بنابراين روش نقد دين نزد ماركس نه يک برنامه. دست بيابد" انسان كامل"به عنوان 

كند و نه يک وجه صرف تحقيقاتى جهت روشنگری پژوهى فردی را دنبال مىی دانش
شود كه مىوی تنها از اين منظر به روش نقد دين متوسل . گيردعموم را به خود مى

تمامى اشكال تجريدی و متافيزيكى را به بند بكشد و با فراروی از اشكال ازخودبيگانه، 
گرا پديد آورد و در پراكسيس آگاهى تئوريک نبرد طبقاتى را به صورت انتقادی و عمل

كه ی كارگر را از قدرت بالقوه به سوی قدرت بالفعل براند، تا ايناجتماعى طبقه
ی خود و در ی انقالبى به خودآگاهى برسد و با اتكا به ارادهنوان سوژهپرولتاريا به ع

   ١.جهت تشكيل يک نظم نوين عوامل ازخودبيگانگى خودكرده را لغو كند

بنابراين پيداست كه روش نقد دين نزد ماركس بدون واسطه معطوف به جهان 
خودبيگانه، يعنى شود كه البته تحت تأثير اشكال متافيزيكى و ازيافته مىموضوعيت

از طريق " اوضاع موجود. "پديد آمده است" اوضاع موجود"سوبژكتيو و به صورت 
خواهد متعارف و خردمند هر كه مى. شودتوجيه مى" خرد"و "عرف: "هايى مانندمقوله

. تن دهد" اوضاع موجود"محسوب شود و در جامعه رسميت بيابد، بايد به اجبار به 
را نيز برقرار " اوضاع مطلوب"با " اوضاع موجود"ی ان رابطهزميابى همليكن رسميت

با وساطت ازخودبيگانگى خودكرده، يعنى تحت " اوضاع موجود"در حالى كه . سازدمى
تمايل به اتوپى " اوضاع مطلوب"تأثير آگاهى از جهان وارونه پديد آمده و ابژكتيو است، 

های انسانى را خواب ى از خصوصيتارنست بلوخ يك. دارد و از اين رو، سوبژكتيو است
افزايد كه انسان در زمان بيداری زمان به آن مىشمارد، در حالى كه وی همديدن مى

  ٢.بيند و آن اتوپى استنيز خواب مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 
MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost) 
٢ Vgl. Bloch, Ernst (١٩٢٣): Geist der Utopie, endgültige Fassung, Berlin 
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-ی متعارف و خردمند مرتبط مىيابى مستقيمًا با تشكيل جامعهپيداست كه رسميت

هايى ع طبقاتى شامل آن قوائد و ارزشدر جوام" خرد"و " عرف"های ليكن مقوله. گردد
ی حاكم جهت توجيه جايگاه اجتماعى و تضمين منافع مادی خود شوند كه طبقهمى

از سوی " خرد"و " عرف"های بنابراين مقوله. پديد آورده و بر جامعه تحميل كرده است
چنين گيرند و همهای طبقاتى را نيز در بر مىچنين نقد اين قوائد و ارزشديگر، هم

جا با تناقض ما اين. سازندها را برای عموم مقبول مىمقاومت اجتماعى در برابر آن
كه " اوضاع مطلوب"با شرايط تشكيل " اوضاع موجود"های ابژكتيو از قوائد و ارزش

شويم و مشخصًا در همين آيند، مواجه مىالبته از طريق اتوپى، يعنى سوبژكتيو پديد مى
" خرد"و " عرف"های ی مقوله پيرامون سرچشمه است كه پرسشهای تالقى آننقطه

، "عدالت"، "حق"، "مقبوليت"، "رسميت: "های ديگری مانندآيند كه البته مقولهپديد مى
به اين معنى كه با رجوع به كدام . شوندها استنتاج مىنيز از آن" اخالق"و " انسانيت"

ابند و با وساطت كدام ساختار اجتماعى يمنابع است كه اين مفاهيم معنى خود را مى
  شوند؟ها تشريح، توجيه و ترويج مىاست كه آن

شمول با دو طرح متناقض و جهان" خرد"و " عرف"ی تشكيل ما در رابطه با سرچشمه
اولى، آن طرحى است كه از طريق اساطير اديان ابراهيمى به ما به ارث . مواجه هستيم
به . در اديان ابراهيمى ياد كردانسان آفرينش ى  اسطورهاز جمله بايد از . رسيده است

يهوه اولين انسان را به صورت نرينه اين صورت كه بنا بر تورات خدای يكتا، يعنى 
او به غير از . كند زندگى مىبه تنهايى آدم است و در باغ عدن  آن آفريند كه اسم مى

های بهشت تمامى نعمتمجاز است كه از " درخت حيات و معرفت نيک و بد"ى ميوه
شود كه خدا بنا بر اديان ابراهيمى از بدو جا بالفاصله روشن مىاين. تناول و استفاده كند

. شمارد را برای آن مضر مى اراده و حق انتخاب ميان خير و شر،آزادىآفرينش انسان 
جفت يهوه جهت فراغت وی جا كه آدم در باغ عدن تنها است، در نتيجه  ز آنا

در حالى كه آدم تا . آفريند مىی بدنش ها را موسوم به نسأ از يكى از دندهاش  مادينه
آيد و كرده است، ليكن شيطان به شكل يک مار در مىپيروى وانين الهى كنون از ق
به اين . كند مىاغفال "  ممنوعهى ميوه"و وى را در تناول شود   مىأنسگمراهى موفق به 

هاى دلپذير دانش، آگاهى، معرفت و حق گزينش  خوشى"به نسأ از صورت كه شيطان 
انسان پس از تناول ی تورات  اسطورهبه بيان ديگر، بنا بر. دهد مى خبر "خير و شر
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گرايى و  جهت خردخويش بالقوه ماهوی و قواى طبيعت و  است كه به "هى ممنوع ميوه"
 آن پس كه آدم نيز از .را بالفعل سازدتواند با اراده آنيابد و مىدست مىيابى  حقيقت

از باغ عدن ها را خورد، يهوه هر دوی آنمى" ی ممنوعهميوه"در پيروی از نسأ از 
دهد و مجبور به تحمل  ، نسأ را تحت حاكميت آدم قرار مىسواز يک راند و بيرون مى

كه فرستد زمين لعنت مىبه ديگر، سوی از ، در حالى كه كند رنج باردارى و زايمان مى
  ١.م در تصاحب و استفاده از آن بيافزايدرنج آدبه 

ی آفرينش در ما با رجوع به اسطورهكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
گناه ی  اديان ابراهيمى سرچشمهكه در اول اين. شويم ى دو نكته مى متوجهتورات 

اهوی  به دليل طبيعت و قوای مكه انسان دوم اين. گيرد جنسيت مادينه به خود مى
از اين منظر، . آيد به حساب مىكارگناهيابى ذاتًا خويش جهت خردگرايى و حقيقت

 عكسشود كه بايد ی امتحانى خالصه مىمعنى زندگى اين جهانى انسان به يک دوره
 و از طريق عبادت و تبعيت از قوانين شرعى رستگار و را اثبات كندكاری خود گناه

به اين ترتيب، . ز مرگ به سزا و پاداش اعمال خود برسدكه پس اآمرزيده گردد، تا اين
گيرد، در حالى كه از سوی ديگر، جا يک معنى اخروی به خود مىخوشبختى انسان اين
يابد كه طبيعت خردگرای خود را سركوب كند و دست مى" عرف"انسان تنها زمانى به 

جا سركوب يداست كه اينپ. به تبعيت از احكام الهى و نمايندگان زمينى خدا در بيايد
سازد، زيرا گيرد و مردان را در اين امر محق مىزنان يک نقش عمده به خود مى

  .ی گناه ظاهرًا جنسيت مادينه داردسرچشمه

- ی حقوق طبيعى مىمربوط به فلسفه" خرد"و " عرف"ی تشكيل طرح دوم از سرچشمه

اين . باستان پديد آمده استی ُاستوا در دوران يونان شود كه البته به صورت فلسفه
ياب انسان را مضر طرح بر خالف اديان ابراهيمى نه تنها طبيعت خردگرا و حقيقت

كس مجاز به آيد و هيچشمارد، بلكه مدعى است كه انسان اصوًال آزاد به دنيا مىنمى
كند، گونه كه ارنست بلوخ تشريح مىهمان. باشدتحميل بندگى و بردگى به وی نمى

                                                 
ی قديم، چاپ دوم، انتشارات ايالم، ديد، ترجمه و عهد جعهد عتيقشامل كتب ): ١٩٩٩ (مقدس مقايسه، كتاب  ١

   ادامه٣ یصفحه
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ی بردگان رومى ی تئوريک نداشت، زيرا تبديل به نظريهی ُاستوا فقط يک جنبهفلسفه
   ١.ها را به سركردگى اسپارتاكوس در امپراطوری رم پديد آوردشد و قيام آن

ی متفاوت مواجه جا با دو نكتهكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كه طبق گيرند؛ اول ايناديان ابراهيمى قرار مىهستيم كه مستقيمًا در تناقض با اصول 

. گيردی دنيوی به خود مىی حقوق طبيعى خوشبختى و معنى زندگى يک جنبهفلسفه
يابد كه در آزادی و برابری دست مى" عرف"جا تنها زمانى به كه انسان ايندوم اين

خويش دست ياب خود را شكوفا سازد و به آگاهى از هستى طبيعت خردگرا و حقيقت
پيداست كه يک چنين انسانى نه نياز به احكام الهى دارد و نه به تبعيت از . بيابد

  . آيدنمايندگان زمينى يک خدای آسمانى در مى

ی تالقى خرد انسانى با وحى الهى كه شكل سمبليک آن جدال آتن جا با نقطهما اين
ه اين دو طرح متناقض از با وجودی ك. است، مواجه هستيم) دين(با اورشليم ) فلسفه(

ديگر های متمادی در جوار يکقرن" خرد"و " عرف"های ی تشكيل مقولهسرچشمه
ی حقوق طبيعى وجود داشتند، اما تنها در دوران مدرن است كه ما شاهد تسلط فلسفه

از آغاز يک عصر نوين " مدرن"ی جا مقولهاين. بر ميراث اديان ابراهيمى هستيم
 به معنى چرخش انسان از جهان اخروی به سوی جهان واقعى و دهد كهگزارش مى

-  به اين ترتيب، انسان از ايمان به سوی انديشه معطوف مى٢.دنيوی شدن آدمى است

-ی اجتماعى يک پيشينهاين پديده. گردداين جهانى مى" خرد"ی شود و با كسب مقوله

به اين ترتيب، . ه استی تاريخى و فرهنگى دارد كه با رفرماسيون لوتری رقم خورد
يابد و با توجيه جدايى انحصار واتيكان به عنوان تنها مرجع دينى مسيحيان پايان مى

به . يابندهای خودكامه از منظر دينى مشروعيت مىساختار روحانيت از دولت، حكومت
گويى زيست مادی موجود گسيخته و از خودتناقضهمين منوال، از بطن جهان از هم

كلوينيسم، پيتتيسم، : های پرهيزگر پروتستانى مانندكال متفاوت از فرقهاست كه اش
                                                 
١ Vgl. Bloch, Ernst (١٩٦١): Naturrecht und menschliche Würde, Gesamtausgabe Bd. ٦, 
Frankfurt am Main, S. ٢٦ff., und 

گرايى و  يرامون خرد نقدى بر گفتمان دينى پ ـى حقوق طبيعى و اسالم لسفهف): ٢٠٠٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ، در آرمان و انديشه، جلد چهارم، برلين حقوق بشر

جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟، در آرمان و ): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢
  ، برلين)همين شماره(انديشه، جلد پانزدهم 
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پردازان ها تبديل به نظريهگردند و نمايندگان آنمتديسم و غصل تعميدی متكامل مى
های هولناک های دينى با جنگالبته اين نزاع. شوندبورژوازی نو پای اروپای غربى مى

ی واتيكان بر كليت اروپا بود كه دوران سلطهسى ساله همراه و پس از شكست نهايى 
در برابر دين رفته رفته دانش و فلسفه به اين ترتيب، . پديد آمد) نوزايش(رنسانس 

زدايى از روابط دين. كردندانكار   مطلقبيان حقيقترا جهت آنادعای شدند و مستقر 
نتايج   سمت جهان واقعىاخروی بهی درک و زبان روزمرهدگرگونى اجتماعى و 

نفوذ اجتماعى دين را  همواره از يک سو، كهبودند فلسفه تعميم  گسترش دانش بشرى و
ها  توجيه و تفسير منابع دينى را بر نمايندگان آناز سوی ديگر، رانند و  به عقب مى

جهت خصوص مستقل و به ى  حوزهبه صورت يک دانش از اين پس، . ردندك تحميل مى
مرجع تنها خود را  واتيكان  كهسياه اختناق دوران آن و بهدر آمد   مسائلارزيابى كلى

آغاز بود كه منجر به فلسفه تعميم زمان تشكيل و هم. داد پايان ،شمرددانش محض مى
 خرد بشری را تنها معيار ارزيابى زيرا كه انسانى شد، نوين در تاريخ تفكرعصر يک 

وامع سنتى آنتيک ج  روابطيانبه عنوان اشكال بافكار دينى را تمامى مسائل ساخت و 
طريق از  و رسيد به اين ترتيب، انسان از تبعيت به خردگرايى. به كلى بى اعتبار كرد

و روابط طبيعى دی مسائل نمی علت و معلول و قانونبه رابطهمعطوف پرسش ترديد و 
  . شداجتماعى 

ون مسيحيت و ی مادی تحوالت اجتماعى و با تعميم رفرماسيبنابراين بر اساس زمينه
های سكوالر در اروپای غربى پديد آمدند و ی روشنگری بود كه دولتتثبيت پروژه

ی تئوريک حقوقى، ی حقوق طبيعى بر آيين ابراهيمى چيره و تبديل به سرچشمهفلسفه
جا ما اين. اقتصادی، اخالقى و سياسى، خالصه ايدئولوژيک جوامع مدرن بورژوايى شد

را با استناد به اقرار مواجه هستيم كه ماركس آن) خرد(با فلسفه ) ايمان(با تضاد دين 
، به شرح زير " استو هر خدايى متنفريان ، از تمامى خدا جملهيکدر "يوس كه تهپروم

  : سازدی دكترای خويش برجسته مىدر رساله

اعتبار برای فلسفه اين بدون ترديد يک نوع فحش است، وقتى انسان فلسفه را كه "»
سازد كه در هر فرصتى از  بايد در همه جا به رسميت شناخته شود، مجبور مىلشمستق

خود به خاطر عواقبش دفاع كند و خود را در پيش هر هنر و علمى كه از آن متأثر 
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آورد كه متهم به خيانت جا انسان پادشاهى را به خاطر مىاين. اند، موجه سازدشده
حكمت فلسفه در برابر تمامى  يوستهار پروماقر." (...) شودعليه روعيای خويش مى

ترين خدايگان خدايان آسمانى و زمينى است كه خودآگاهى انسان را به عنوان عالى
  ١«.هيچ چيز ديگری نبايد قرار بگيرد جوار خرد و خودآگاهى انسان پذيرند، درنمى

يكال تضاد جا به صورت رادكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شود  با استناد به خرد متكامل مىفلسفهدر حالى كه . كشدفلسفه با دين را به پيش مى

نفوذ گردد و از سوی ديگر، و دنيوی است، از يک سو، محرک تكامل هنر و دانش مى
زدايى از افكار عمومى و روابط اجتماعى  و منجر به دينرانداجتماعى دين را به عقب مى

 به سمت جهان دنيوی اخرویجهان از به اين ترتيب، چرخش انسان . ودشها مىانسان
-گردد و مشخصًا در همينمتحول مىی سنتى به شكل مدرن آن و جامعهآيد پديد مى

ی حقوق طبيعى بر ، يعنى فلسفه"خرد"و " عرف"جا است كه طرح دوم از تشكيل 
  .  گرددميراث اديان ابراهيمى در نهايت چيره مى

ارتباط هگل يک نقش تاريخى و سازنده را ايفا كرده است كه ما با مضمون آن در اين 
آليسم ی ايدهترين برنامهقديمى"توانيم از طريق محتوای يک مانيفست به نام مى

به اين عبارت كه وی در دوران اقامت خود در شهر ينا با همكاری . آشنا شويم" آلمانى
ديگر به يک ها با همآن. كرد را منتشر مىی فلسفىشلينگ و هولدرلين يک نشريه

  : توافق نظری به شرح زير رسيده بودند

يافته فقط زمانى به صورت مناسب قابل درک است كه شهروندان ی آشتىيک جامعه»
    ٢«.شوندآزاد از طريق عرف در آن ادغام مى

ولدرلين بر سر كند، هگل همراه با شلينگ و هی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يافته به توافق رسيده بودند، در ی آشتىآزادی شهروندان جهت تشكيل يک جامعه

ما . ی فلسفى داشتمجادله" عرف"ی تشكيل حالى كه هگل با شلينگ بر سر سرچشمه
. شويممواجه مى" خرد"و " عرف"ی جا دوباره با آثار دو طرح متناقض از سرچشمهاين

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenz der demokritischen und epikureischen 
Naturphilosophie, in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٢٥٧ff., Berlin (ost), S. ٢٦٢ 
٢  Zit. n. Honneth, Axel (١٩٩٢): Kampf um Anerkennung, Frankfurt am Main 
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جا با همان ما اين. شمردرا دين مسيحيت مى" عرف"ی تشكيل شلينگ سرچشمه
را برای ميراث اديان ابراهيمى مواجه هستيم كه خردگرايى بشر را مضر و سركوب آن

ی شمارد، در حالى كه هگل برای فلسفهی متعارف ضروری مىتشكيل يک جامعه
ی تشكيل عرف را به خرد بشری نسبت گرفت و سرچشمهحقوق طبيعى موضع مى

كرد، منتها با اين ی آفرينش اديان ابراهيمى عزيمت مىالبته هگل نيز از اسطوره. دادىم
ها از باغ عدن و رانده شدن آن" ی ممنوعهميوه"تفاوت كه پس از تناول آدم و نسأ از 

" ايده"ی انگاری كه مقوله. است" ی مطلقايده"يک روندی پديد آمده كه محصول آن 
بشری " خرد"از شكل دينى خود فراروی كرده و ) دميروژ(اقعى به عنوان خالق جهان و

ی عرفى پيداست كه از اين منظر، تشكيل يک جامعه. اين جهانى و خودبنياد شده است
  .    امكان دارد" خرد"يافته تنها با استناد به و آشتى

ی استعاليى داشت كه وی البته مقاومت شلينگ در برابر هگل بستگى به آن فلسفه
ی استعاليى كانت است و گذار فلسفهبنيان. شمردود را نسبت به آن متعهد مىخ

دو وجه متفاوت اين نوع از فلسفه . شودشلينگ يک فيلسوف نئوكانتى محسوب مى
را كه فراتر از قدرت درک  دينى و متافيزيكى مفاهيماول اساطير و ى  در وهله. دارد

ی تشكيل  را سرچشمههاى دينى  و ارزشانديشهو  گيرد، در بر مى هستندهاانسان
ات هم در برابر متافيزيک جنجالى و خرافی دوم ليكن آن در وهله. شماردمى" عرف"

جا استفاده از مفاهيم و اين. داند مىخرد بشرىها را مغاير با  آن زيرا،گيرد مىموضع 
استعاليى ی تشكيل عرف در فلسفه و شودگذاشته مىخرد های دينى به داوری ارزش

از منابع دينى به اين معنى كه . گيردی التقاطى از ايمان و انديشه به خود مىيک جنبه
 مؤمناناين جهانى ى زندگى  راهنماى شيوهطريق خرد بشری ارزيابى و تبديل به 

ی استعاليى توان به طرح كانت جهت تكامل فلسفهبرای نمونه مى. شوندمسيحى مى
اول، عنصر دهد؛ ديگر تميز مىسه عنصر متفاوت انسان را از يکجا وی اين. استناد كرد

 وجود انسان به عنوان يک موجود زنده طبيعت هر در و غير خردمند است كه حيوانى
كار و جا همان ذات انسان است كه طبق اديان ابراهيمى گناهمنظور كانت اين. دارد

. يابدان به عرف دست مىشود و تنها پس از سركوب آن است كه انسمنفى تلقى مى
منتها . چنين در طبيعت هر انسان وجود دارد است كه همگرا خرد و دوم، عنصر انسانى

ی عملى خرد منجر كند، زيرا به نظر وی جنبهرا محدود مى" خرد"ی جا مقولهكانت اين
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و خردمند انسان به عنوان يک موجود سرشت سوم، . شود انسان نيز مىخواهى خودبه 
بدون  انسان خواهى عملى خودرسد كه به اين ترتيب، كانت به اين نتيجه مى. استغ بال

ی استعاليى كانت در تقابل به بيان ديگر، فلسفه. شودمىتأسيس قانون ترديد منجر به 
شمارد و اين يک تركيب  نمىمنفىبا اصول اديان ابراهيمى، خردگرايى انسان را به كلى 

-ی متعارف را پديد مىه انگاری انسان عرفى و يک جامعهاز ايمان و انديشه است ك

كاری گناهتقابل با گراى انسان و در  بنابراين كانت با رجوع به طبيعت خرد. آورد
دهد و به اين ترتيب،  يک طرح التقاطى از ايمان و انديشه را ارائه مىموروثى مسيحيان

به اين صورت كه وی . زدساتشكيل جوامع سكوالر را با استناد به عرف موجه مى
جا ما اين. سازدمتمايز مى) خارج از كليسا" (حقوقىمكان "را از ) كليسا" (اخالقىمكان "

ی استعاليى شويم كه بنا بر فلسفهبا توجيه ساختاری جدايى دين از دولت مواجه مى
به اين عبارت كه . شوديافته مىی متعارف و آشتىكانت منجر به تشكيل يک جامعه

آيد، در حالى كه خارج از كليسا ر كليسا با استناد به ايمان است كه اخالق پديد مىد
به اين . آيدی آن خرد انسان به حساب مىكند كه البته سرچشمهفرمايى مىقانون حكم

به اين صورت كه وی . شودترتيب، كانت برای خرد نسبت به دين اولويت قائل مى
كند، يعنى پس از تشريح مى) خرد(با روغن ) دين(ب ی دين با خرد را مانند آرابطه

گونه كه خرد نسبت به دين گردد، همانها روغن بر آب استوار مىمخلوط شدن آن
  ١.گيرديافته اولويت مىی آشتىجهت تشكيل عرف و يک جامعه

پيداست كه يک چنين طرح التقاطى كه از ادغام دو طرح متناقض، يعنى ميراث اديان 
ی حقوق طبيعى كه بر اساس كند و فلسفهرا از انسان سلب مى" خرد" كه ابراهيمى

به خصوص به اين دليل كه . تواند پا بر جا بماندخردمندی انسان استوار است، نمى
-شناسد و هر كسى كه آغاز به انديشيدن كند، نمىخردگرايى انسان اصوًال حدود نمى

ها، افزون بر اين. و كيش شخصيت تن دهدتواند اعتبار اسطوره را بپذيرد و به تقديس 
و پذيرد خود جامعه است كه ماهيت متضاد آن هر گونه شكلى را نمى" حركت واقعى"

كند كه فلسفه هميشه دير مشخصًا از همين منظر است كه هگل بر اين نكته تأكيد مى
  . رسدبه مقصد مى

                                                 
١ Vgl. Kant, Immanuel (١٩٦٧): Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, Berlin (ost)  
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ان اقامت خود در شهر جا تجربيات انقالب فرانسه است كه وی در دورمنظور وی اين
ی عزيمت فلسفى بنابراين اتفاقى نيست كه نقطه. را متكامل كردی سياسى آنينا فلسفه

ی ی استعاليى كانت، فيشته و شلينگ است كه البته بنيان فلسفههگل نيز نقد فلسفه
شود، زيرا به صورت جا خرد خودبنياد محسوب مىاين. آوردذاتى وی را پديد مىدرون
بنابراين هگل به كانت، . آوردواقعيت را پديد مى" ی مطلقايده"ركت فكری از يک ح

مكانيسم "را ها خردگرايى انسان را كه وی آنكند كه آنفيشته و شلينگ انتقاد مى
ی استعاليى اختصاص داده و در نتيجه از فلسفه فاصله نامد، به حوزهنيز مى" فلسفه
ر، فلسفه به مراتب بيشتر به صورت تصوارت دينى پيداست كه از اين منظ. اندگرفته

: بنابراين هگل همواره از مفاهيمى مانند. گرددآيد و ظاهرًا مستقل از انديشه مىپديد مى
راند كه بر خودبنيادی روش تفكر خويش تأكيد سخن مى" ی مطلقايده"و " خرد مطلق"

ی  انديشيدن در فلسفهو روش خردگرايى و) ديالكتيكى(انگاری كه حركت تفكر . كند
-هگل هم. اندای و دينى پاكيزه شدهآليستى وی از تمامى آثار و جزييات اسطورهايده

را از فلسفه اخراج " اراده"ها مفهوم كند كه آنزمان به كانت، فيشته و شلينگ انتقاد مى
 اشكال ها شده وها تبديل به تشريح ضرورتی استعاليى آناند و از اين رو، فلسفهكرده

  . ايجابى و انفعالى به خود گرفته است

كشد، به اين معنى كه انسان از طريق را به پيش مى" حدود"ی از اين پس، هگل مقوله
به اين . سازدرا بر طرف مىآن" اراده"شود و از طريق خردگرايى با حدود آشنا مى

" ليت ارگانيکك"را يابد كه آنترتيب، هگل به يک نظم متضاد و ديناميک دست مى
گيرد كه در يک چهار قشر اصلى را در بر مى" كليت ارگانيک"ی مقوله. خواندنيز مى

نام دارد كه در واقع همان " آزادگان"شوند؛ قشر اول، ساز درگير مىنبرد سرنوشت
اعيان و اشراف فئودالى هستند كه از طريق حق مالكيت خود از نتايج و محصوالت كار 

ی اين قشر در اين نبرد مربوط به مرگ و به نظر هگل مسئله. كنندبيگانه زندگى مى
كنند هستند كه از طريق مزدوری امرار معاش مى" كارگران"قشر دوم، . شودزندگى مى

هستند كه " گانبند"قشر سوم، . ها نيز در اين نبرد مرگ و زندگى استی آنو مسئله
د و با وجودی كه فرودست هستند، اما رسى دارندر نظام فئودالى به زمين زراعى دست

هگل برای قشر چهارم يک . شودها مربوط به مرگ و زندگى نمىی آنجا مسئلهاين
گويد كه كسب و جا تنها از كسانى سخن مىوی اين. كنداسم به خصوص را انتخاب نمى
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 بيشتر ی كار و كوشش، بلكه به مراتبها نه نتيجهكنند، در حالى كه مالكيت آنكار مى
كليت "ی قشر چهارم نيز در اين به نظر وی مسئله. اتفاقى به وجود آمده است

جا با قشر دوم به پيداست كه ما اين. شودمربوط به مرگ و زندگى نمى" ارگانيک
ی كارگر مواجه هستيم كه به دليل آزادی از ابزار توليد به بردگى كار عنوان طبقه

شود كه ی بورژوازی مى قشر چهارم شامل طبقهمزدی كشيده شده است، در حالى كه
  .  در حال صعود به سوی تشكيل يک دولت مدرن و حاكميت نوين طبقاتى است

كه به معنى تحكيم برابری و " حقوق طبيعى"ی هگل اين نبرد جهت تحقق بنا بر فلسفه
در . گيردسمت مى" حقوق مثبت"شود و سپس به سوی تدوين آزادی است، آغاز مى

-به تصويب ملت مى" حقوق مثبت"يک شكل فلسفى دارد، " حقوق طبيعى"لى كه حا

-مند و شهروند را قانونرسد و با استناد به خرد است كه ساختار دولت مدرن را قانون

و قشر دوم ) اعيان و اشراف فئودالى(ساز قشر اول در اين نبرد سرنوشت. سازدمدار مى
ها در روند ليكن آن. رسانندرسند و هم به قتل مىىدانند كه هم به قتل ممى) كارگران(

" آشتى"شوند و به متوسل مى" خرد عملى"اين نبرد و جهت حفظ بقای خويش به 
به صورت قانون اساسى و " حقوق طبيعى"تدوين " آشتى"ی نتيجه. يابنددست مى

است كه با تشكيل مجلس موجوديت اقشار " حقوق مثبت"تصويب آن در شكل 
جا اين. آوردسازد و وحدت اجتماعى را پديد مىديگر ممكن مىت را در جوار هممتفاو

اين . كندنيز ياد مى" تراژيک"و " كوميک"ساز به صورت هگل از اين نبرد سرنوشت
نبرد از نظر وی به اين دليل كوميک است، زيرا با وجود يک چنين جنبش عظيم 

" اوضاع مطلوب"د و به سوی تشكيل كنرا نقض مى" عرف موجود"اجتماعى كه مصمم 
شمارد و مدعى ی خدا روی زمين مىخود را نماينده" آزادگان"گيرد، اما قشر سمت مى
" كوميک الهى: "جا از مفاهيمى مانندبنابراين هگل اين. شودمى" عرف مطلق"نمايندگى 

اشراف ی اعيان و برد كه بر حماقت بخشى از طبقهنيز سود مى" كوميک عصر مدرن"و 
البته اين نبرد از سوی ديگر، تراژيک نيز است، زيرا به نظر هگل . فئودالى تأكيد كند

دهد كه تمامى آزادگان در بخش غير خردگرای قشر خويش اجازه نمى" خرد عملى"
ساز غوطه بخورد و در نتيجه بخش اعظم آن خود را از اين قشر به صورت سرنوشت

ليكن آشتى اين دو قشر برای كسانى كه . دهد تن مىسازد و سرانجام به آشتىمجزا مى
شود، زيرا اند، تبديل به فاجعه مىتن نداده و از آشتى ممانعت كرده" خرد عملى"به 
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ی ، يعنى بخش غير خردمند جامعه"طبيعت غير ارگانيک"ها سرانجام به عنوان آن
   ١.گردندبورژوايى مجزا و حذف مى

ی نبرد مسئله" پديدار شناسى روح"بعدی خود، يعنى در البته هگل در اثر بسيار مهم 
دهد و از طريق حركت ديالكتيكى تفكر به دو ی مالک با بنده نيز بسط مىرا به رابطه
اول، توجيه مالكيت . ديگر هستندرسد كه البته مكمل و الزم و ملزوم همنتيجه مى

در پرتو مفهوم خصوصى است كه به صورت تفكر ديالكتيكى از آگاهى معمول و 
كند، زيرا به عزيمت مى" آزادی زنده"آليستى ی ايدهبه سوی تكامل مقوله" آزادی"

يک شكل غير خردمند دارد و از ماهيت خود ) روح عمومى" (گوهر"گمان هگل 
رسد كه به اين صورت كه بنده در روند تكامل علم به اين نتيجه مى. ازخودبيگانه است

به بيان ديگر، در حالى كه بنده . ر محصوالت كارش قرار داردآگاهى وی ماقبل از ظواه
كند و افزايش كمى و مرغوبيت كيفى توليدات كار خود آوری جديد كار مىبا ابزار و فن

" كار"جا مفهوم اين. چون گذشته در اسارت مالک استبيند، اما همرا در روند توليد مى
به اين معنى كه . گيردبه خود مىآليستى هگل ی ايدهيک نقش كليدی در فلسفه

شوند و محسوب مى" ی ماهيت سوژهتجسم زنده"محصوالت كار نه اجسام مرده، بلكه 
كند، در نتيجه جا كه سوژه به صورت ازخودبيگانه در محصول كار خود بروز مىاز آن

 جا با تضاد هستى با آگاهى درما اين. رسيدن به خودآگاهى است" مشتاق"آگاهى بنده 
جا كه در سيستم هگلى خودآگاهى تنها در از آن. شويمآليستى آن مواجه مىشكل ايده

يابد، در نتيجه در روند نبرد است كه مفهوم خودآگاهى ديگری رضايت خود را مى
به بيان ديگر، مفهوم . گرددبه سمت موجوديت ماهوی خويش معطوف مى" آزادی"

نزد . دهدگزارش مى" اوضاع مطلوب"قق از امكان و ضرورت تح" آزادی"ديالكتيكى 
به اين صورت كه بنده بايد از يک . هگل تحقق آزادی بنده مشروط به دو وجه است

ی خويش جهت سو، از امكانات واقعى خود آگاه و از سوی ديگر، قادر به تحقق اراده
از اين پس، بنده در يک نبرد عملى و سرنوشت . تسلط خردمندانه بر جهان خود باشد

ی خود به سوی از آگاهى گذشته" آزادی"ساز بر سر مرگ و زندگى و در پرتو مفهوم 
اش را لغو و به ی خود، يعنى بندگىخودآگاهى عبور و با اتخاذ اراده، وجود ازخودبيگانه

                                                 
١ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Jenauer Schriften (١٨٠٧-١٨٠١), in: 
Werke, Bd. ٢, Frankfurt am Main 
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ليكن نزد هگل تحقق آزادی به معنى تفكر آزاد . كندی انسان آزاد فراروی مىدرجه
بنابراين وی در كتاب . د هر چه را كه خواست، متفكر شودتواننيست، زيرا هر كسى مى

به اين معنى . دهدتميز مى" آزادی زنده"ی را از مقوله" آزادی"مفهوم " ی حقفلسفه"
ی بيرونى دارد و آن هم حق برای تحقق خود نياز به يک حوزه" آزادی"كه مفهوم 

   ١.سازدزنده مىمالكيت خصوصى است كه انگاری آزادی انسان را پر محتوا و 

را از طريق ديالكتيک ی بورژوايى است كه هگل آندوم، نقش توليد كااليى در جامعه
" چيز حقيقى"و يک " خود قضيه"كاال برای وی . كندگوهر، فعاليت و سوژه متكامل مى

از گوهر ) بورژوا(به اين معنى كه سوژه . شود كه هم گوهر و هم سوژه استمحسوب مى
 و مستقل شده و در فعاليت خود و با استفاده از علوم طبيعى از قدرت مجزا) طبيعت(

گرايى خود را به صورت از اين پس فرد، سوژه. ی طبيعت فراروی كرده استالعادهفوق
به اين ترتيب، . دهدكند و گوهر را به صورت سوژه ارتقا مىفعاليت به گوهر الحاق مى

مضمون اين پيام فلسفى در . آيد مىيک روح عمومى ديگری به صورت گوهر پديد
ی بورژوايى به اين معنى است كه انسان پس از اختراع ماشين بخار بر پراكسيس جامعه

را طبيعت مسلط و طبيعت برای وی تبديل به يک چيز بيرونى شده است كه هگل آن
به ی انسان بر طبيعت تبديل به بيان ديگر، سلطه. نامدنيز مى" طبيعت غير ارگانيک"

   ٢.خودآگاهى سوژه شده و به صورت گوهر فرد و روح عمومى در آمده است

ی بورژوايى با پذيرفتن ی جامعهكند، مسئلهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
پايان نيافته، زيرا به گمان هگل قبًال نيز حق ) آزادی زنده(حق مالكيت خصوصى 

 كاال يک خودآگاهى، يعنى يک روح عمومى جا بايد ازاين. مالكيت وجود داشته است
به بيان ديگر، كاال . ی بورژوايى را تثبيت كندپديد بيايد كه هويت جامعه) گوهر نوين(

ها بايد در پرتو آن ی جامعه بورژوايى شود و رفتار و كردار انسانبايد تبديل به سوژه
جا قيمت رضه و آنبه اين معنى كه هر كسى كاالی خود را به بازار ع. شكل بگيرند

پيداست كسى كه فاقد ابزار توليد است، بايد نيروی كار . كندرا دريافت مىطبيعى آن

                                                 
ی ی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهدولت و جامعه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين٢٣٧ی  آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه، درسياسى هگل و ماركس
ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟، در آرمان ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢

   ادامه، برلين٤٩ی و انديشه، جلد سيزدهم، صفحه
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خود را به صورت كاال به بازار عرضه كند و در واقعيت به بردگى كار مزدی تن دهد و 
ديگر از ی صاحبان كاالها با يکرابطه. روزی زندگى پرولتری را متحمل شودفقر و سيه

نامد، منظم نيز مى" كليت عرفى"و " اعالحضرت مطلق"را كه هگل آن" قرارداد"طريق 
گردد؛ اول، يک بخش به اين ترتيب، حقوق شهروندی در دو بخش متمايز مى. شودمى

شود و حاكميت به خصوص فوقانى است كه مربوط به تعيين حقوق دولت و ملت مى
دوم، يک بخش به . آوردديد مىقانون اساسى را به صورت يک قرارداد اجتماعى پ

خصوص تحتانى است كه به صورت قوانين مدنى روابط شهروندان جهت بستن قرارداد 
با وجودی كه هگل به آزادی انسان عميقًا اعتقاد . سازدرا منظم مىو پايبندی به آن

گى خود را امضا كرد، بايد دارد، اما مدعى است كه هرگاه يک انسان آزاد قرارداد بند
   ١.به اصول آن پايبند بماند

آليستى ی ايدهكند، هگل در روند تكامل فلسفهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
، "كار"، "اقشار"، "حدود"، "عرف"، "كليت ارگانيک: "هايى مانندخود به مضمون مقوله

ی  جامعهيابد و تئوری مجرد تشكيلدست مى" قرارداد"و " اراده"، "خرد عملى"، "نبرد"
جا اين. شوديافته و متعارف متفكر مىی آشتىبورژوايى را به صورت به يک جامعه

رسند و با تشكيل يک عرف نوين اقشار جامعه با وجود كثرت ظاهرًا به وحدت مى
ی متفاوت يافته را در سه حوزهی آشتىبه اين ترتيب، هگل جامعه. يابندرسميت مى

ی دولت است كه از طريق قرارداد با ملت مقبول و منجر به كند؛ اول، حوزهمتمايز مى
ی بورژوايى است كه از طريق قرارداد ی جامعهدوم، حوزه. شودهمبستگى شهروندان مى

ی خانواده سوم، حوزه. سازدحقوق شهروندان و حق مالكيت را قانونمند و متحقق مى
كند كه انسان جا ادعا مىهگل اين. شوداست كه از طريق قرارداد منجر به عشق مى

يابد و هر كس كه به فقط از طريق عشق و انديشه است كه به فرديت دست مى
ی تواند متعارف گردد و يک نقش مؤثر را در يک جامعهفرديت دست نيافته باشد، نمى

زمان اعمال خشونت دولتى جهت پايبندی به قرارداد را وی هم. يافته ايفا كندآشتى
- زيرا به نظر وی اين قوای مجريه است كه منجر به اعتبار قرارداد مىكند،توجيه مى

                                                 
، در ديالكتيكىش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ  زيربنا و روبنا ـ نق):٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين٩٩ی آرمان و انديشه، جلد دوازدهم ، صفحه
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ليكن تنها جايى كه اعمال زور نتيجه ندارد، . سازدشود و آزادی شهروندان را تضمين مى
  ١ .ماندی خانواده است كه به نظر هگل فقط از طريق عشق پا بر جا مىهمان حوزه

را با استناد به شويم كه وی آنى هگل آشنا مىآليستی ايدهجا با محتوای فلسفهما اين
جا از آغاز يک عصر نوين به بيان ديگر، هگل اين. شودعواقب انقالب فرانسه متفكر مى

ی بورژوايى و آغاز دهد كه مصادف با سقوط نظام فئودالى، تشكيل جامعهگزارش مى
وت ديگر طبيعت به از اين پس، منبع توليد ثر. داری استتوليد به روش مدرن سرمايه

شود، زيرا توليدات صنعتى نسبت به محصوالت كشاورزی محسوب نمى) گوهر(تنهايى 
جا با ابعاد ايدئولوژی ليبراليسم نيز مواجه هستيم كه در ما اين. انددست باال را گرفته

انگاری كه . گرددمتكامل مى" اوضاع مطلوب"تشكيل " روح"سيستم هگلى به صورت 
ی بورژوايى در خود تبديل به يک روح م روح متناهى خانواده و جامعهدولت با ادغا

 پيداست كه از اين ديدگاه، دولت به صورت يک قدرت ماهيتًا ٢.نامتناهى گشته است
آيد كه انگاری فرای ی خودآگاه به نظر مىمستقل از نيازهای سوبژكتيو و يک سوژه

ه تضمين پيروی شهروندان از همان منافع فردی و طبقاتى قرار گرفته و تنها موظف ب
ديگر ها ظاهرًا در كمال آزادی و آگاهى با يکاست كه آن) ضرورت ابژكتيو(قراردادی 

  ٣.اندمنعقد كرده

-جا با اشكال متافيزيكى مواجه مىكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

انگاری . شوندسيستم هگلى مىدر " تفكر تاريخى"شويم كه از يک سو، منجر به توجيه 
ی مثبت يافته و يک آيندهكه خردگرايى انسان روند تاريخ را به سوی يک فرجام آشتى

را نيز توجيه " اوضاع موجود"گرايى از سوی ديگر، ليكن مثبت. دهدو دلپسند سمت مى
 را در" اوضاع مطلوب"كند، زيرا با وجود ازخودبيگانگى با پراكسيس نويد تشكيل مى

شمول و ليكن اين خرد مورد نظر هگل يک خرد جهان. دهدی نزديک مىيک آينده
ی به خصوص به عنوان مربوط به يک اتوپى انسانى نيست، بلكه خرد يک طبقه

                                                 
اسالمى  ی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوری ماركس و فلسفه):٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

  ، برلين ادامه١٦١ی ، آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهايران
٢ Vgl. Hegel, § ٢٦٢, z. n. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٢٦١ – 
٣١٣), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost), S. ٢٠٥ 
٣ Vgl. Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution – Hegel und die Entstehung 
der Gesellschaftstheorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١٥٨ 
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بورژوازی است كه به سمت حاكميت سياسى خود صعود كرده و تشكيل يک نظام 
  .مدرن طبقاتى را در نظر گرفته است

آليستى هگل نه تنها ی ايدهود به اين مسئله پى برد كه فلسفهالبته ماركس بسيار ز
دچار آكوموداتسيون و آپريوريسم است، بلكه شكل جنجالى و اسرارآميز آن از جابجايى 

ی از جمله بايد از تحقيقات وی پيرامون مقوله. گيردسرچشمه مى) محمول(سوژه با ابژه 
ترين يت فئودالى است كه تنها به مسنمايورات يک نوع از مالك. ياد كرد" مايورات"

جا كه مايورات غير قابل فروش است و به صورت از آن. رسدپسر خانواده به ارث مى
ماند، در نتيجه هگل نيز با استناد به آن است كه حق مالكيت خصوصى متمركز مى

توجيه " خشونت شاهانه"ی آگاه و ضرورت حكومت موروثى سلطنتى را به صورت سوژه
ی ليكن ماركس پس از بررسى قانون اساسى كشورهای مدرن به يک نتيجه. كندمى

به " ی حق دولت هگلنقد فلسفه"را به شرح زير در رسد كه مضمون آنديگری مى
  :  گذاردبحث مى

.  استقانون اساسى مالكيت خصوصىقانون اساسى سياسى در باالترين نوک تيز خود »
 تنها تظاهر بيرونى از مايورات.  استكيت خصوصىمرام سياسى مرام مالباالترين 

- است، عصبغير قابل فروشجا كه آن از آن.  استمالكيت بر زمينطبيعت درونى 

جا از آن.  تضمين شده استی بورژوايىانزوای آن از جامعه آن قطع و اجتماعىهای 
 جمع كوچک شود، حتا يکواگذار نمى" فرزندان] یهمه[برابری عشق به "كه آن بنا بر 

ها منحل و مستقل شده  كه اراده و قوانين آنخانوادهحيوانات، يعنى تجمع حيوانات 
 ممانعت ثروت خانواده از واگذاری به مالكيت خصوصى فاحشاست، بنابراين طبيعت 

  ١«.كندمى

كند، ماركس با استناد به مايورات به اين ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
د كه وجود آن نه تنها استقرار يک حكومت موروثى ـ سلطنتى، بلكه حق رسنتيجه مى

به بيان ديگر، قانون اساسى كشورهای . كندمالكيت خصوصى را نيز به كلى توجيه مى
مدرن محصول توافق بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى پيرامون حق مالكيت 

از . ی بورژوايى استهی جامعخصوصى است و دولت مدرن در واقعيت شكل دوگانه
                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٣٠٣ 
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ی مالكيت گردد، بلكه تنها ابژهی آگاه نمايان نمىاين منظر، دولت ديگر به صورت سوژه
شود كه از ی دولت مدرن در اين خالصه مىبه اين معنى كه وظيفه. خصوصى است

پيداست كه از منظر . طريق قوای مجريه حق مالكيت خصوصى را بر جامعه تحميل كند
-يافته در فلسفهی آشتىو وحدت جامعه" كليت ارگانيک"ه با ابژه صحت جابجايى سوژ

به اين معنى كه نه بندگان . گيردآليستى هگل نيز مورد ترديد و پرسش قرار مىی ايده
به توافق و وحدت حقوقى و سياسى " آزادگان"با " كارگران"به آزادی واقعى و نه 

مصادره و از طريق تدوين قانون اساسى جايگاه اند، بلكه بورژوازی نبرد طبقاتى را رسيده
  . ی خود را پديد آورده استاجتماعى و شرايط تحقق منافع مادی طبقه

جا هنوز به شكل ايدئولوژيک كاال پى نبرده بود كه البته پس از البته ماركس تا اين
شكل " سرمايه"به اين صورت كه وی در كتاب . تكامل قانون ارزش به آن دست يافت

-مى" جادو و معجزه"و محصول " حسى و فراحسى"االيى محصوالت نيروی كار را ك

ذكاوت ) "ارزش مبادله(داری شمارد، زيرا كاال در روش مدرن توليد سرمايه
به اين صورت كه كاال محصول تبادل . گيردبه خود مى" خوی روحانى"و " متافيزيكى

زمان كار اجتماعًا " (كار مجرد"مادی نيروی كار مزدی با طبيعت است و از اين رو، 
- جا كه تحت روش مدرن توليد سرمايهاما از آن. شودگوهر ارزش محسوب مى) الزم

كار (از گوهر واقعى خود، يعنى از ابزار توليد و كاال ) كار زنده(داری، نيروی كار مزدی 
مقايسه و گردد، در نتيجه كاال در بازار كامًال مستقل و قابل مجزا مى) مرده، سرمايه

آيد و انگاری كه خواص طبيعى خود را به ناظر تعويض با كاالهای ديگر به نظر مى
جا با متافيزيک كاال مواجه هستيم كه تنها روش مناسب درک ما اين. كندمنعكس مى

ماركس در اين ارتباط از يک سؤ تفاهم نيز سخن  ١.آلود دينى استنقد جهان مهآن 
را به شرح زير در كتاب نامد و مضمون آنمى" اری كاالانگبت"را گويد كه آنمى

  :  كشدبه بند نقد مى" سرمايه"

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

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band I, in: 
MEW Bd. ٢٣, Berlin (ost), S. ٨٦ 
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اجتماعى توليدكنندگان نسبت به كار كلى به صورت چنين نسبت دهد، از اين رو، هممى
از ]. كنداست، منعكس مى[ها ها كه خارج از وجود خود آنيک نسبت اجتماعى موضوع
شوند، يعنى چيزهای محسوس و های كار تبدل به كاال مىطريق اين سؤ تفاهم فرآورده

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

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

ی اجتماعى اشخاص در كارهای خود، شود، يعنى نه به صورت مناسبات بدون واسطه
ی اشخاص و وقايع مناسبات بينانه به صورت مناسبات واقعبلكه به مراتب بيشتر

 ١«.اجتماعى

انگاری كند، شكل اسرارآميز كاال، يعنى بتی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
آورد، زيرا شكل كااليى داری پديد مىكاال بهترين امكانات را برای توجيه نظام سرمايه

مزدی نيز به محصول كار خود مانند يک چيز شود كه حتا كارگران توليد باعث مى
 به بيان ديگر، كاال به صورت ارزش مبادله يک شكل ٢.خارج از خودشان بنگرند
گيرد كه هم ماهيت استثمار نيروی كار بيگانه را در نظام ايدئولوژيک به خود مى

 پوشاند و هم هگل و اقتصاددانان بورژوايى را در نظرياتشان جهتداری مىسرمايه
انگاری كه . كندتوجيه مالكيت خصوصى و خردمندی شكل كااليى توليد ظاهرًا محق مى

هر كسى پاداش مناسب " دست نامرئى بازار"و " ی ارزشقانون منصفانه"تحت تأثير 
ی توليد محسوب انگاری كه كارمزد تنها هزينه. كندتوان و زحمت خود را دريافت مى

انگاری كه بازار مسئول تدارک . گيردگران تعلق مىشود كه كامًال منصفانه به كارمى
ماركس بنابراين . برابری، آزادی و انصاف ميان شهروندان و مركز ثقل خردمندی است

                                                 
١ ebd., S. ٨٦f. 
٢ Vgl. ebd., S. ٨٦f., und  
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge zur 
marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff., Frankfurt am Main, S. 
١٣٥ 
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راند كه بر  نيز سخن مى١"يافتهظاهر موضوعيت"و " اشكال ابژكتيو تفكر"جا از اين
  ٢.كندداری تأكيد ی ايدئولوژيک توليد كااليى در نظام سرمايهجنبه

ی هگل يافتهی متعارف و آشتىجامعه. كندی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ذاتى كه از طريق گيرد، زيرا آن تضادهای درونيک شكل متافيزيكى به خود مى

به . مانندآيند، پا بر جا مىمالكيت خصوصى و روش مدرن انباشت سرمايه پديد مى
ی يک تقسيم كار ظاهری آليستى هگل متوجهی ايدهبيان ديگر، ماركس در نقد فلسفه

ی مقننه، به اين صورت كه قوای سه گانه. شودی بورژوايى مىميان دولت و جامعه
ی قضائيه و مجريه فقط ظاهرًا مستقل هستند، در حالى كه در واقعيت از كليت جامعه

 اجتماعى يک بورژوايى، يعنى از شكل كااليى توليد، حق مالكيت خصوصى و جايگاه
آليستى هگل فقط با ی ايدهبنابراين ما در فلسفه. كنندی حاكم نوين پاسداری مىطبقه

يافته ی متعارف و آشتىشويم كه انگاری منجر به تشكيل يک جامعهظواهری مواجه مى
ذاتى است، يعنى بدون رجوع به الهيات به اين صورت كه سيستم هگلى درون. شوندمى

يابد و تحت دست مى" عرف"است كه به مضمون " خرد عملى"ی ه مقولهو با استناد ب
به اين . يابندی طبقاتى رسميت مىتأثير آن است كه انگاری افراد و اقشار جامعه

كند، عزيمت مى) اوضاع موجود" (كليت ارگانيک"عبارت كه وی البته از تضاد يک 
فكری، يعنى آپريور و فقط در يک حركت ) اوضاع مطلوب(را ليكن وحدت و آشتى آن

  .شودظاهرًا متفكر مى

آورد و در مى" حقوق مثبت"را به شكل " حقوق طبيعى"روند حركت تفكر وی كه 
ها از طريق سازد، به اين شرح است؛ اول، انسانجدايى دين از دولت مدرن را موجه مى

ی و برابری آزاد: خرد، يعنى سوبژكتيو از هويت شهروندی و حقوق طبيعى خويش مانند
ها از طريق خردگرايى با حدود جامعه كه برابر با همان عرف دوم، انسان. شوندآگاه مى

كه " نبرد"ها به يک مفهوم اخالقى از سوم، انسان. شوندقشر آزادگان است، مواجه مى
ها اراده به تغيير عرف چهارم، انسان. يابندی آن مرگ و زندگى است، دست مىمسئله

                                                 
١ objektive Gedankenformen, gegenständliches Schein 
٢ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I, … ebd., S. ٩٧, und 

تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟، در آرمان و  ـ سرمايه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين١١ی انديشه، جلد سيزدهم، صفحه
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. رسندنند و با استفاده از خرد عملى و جهت بقای خويش به آشتى مىكموجود مى
آورند و ها با تدوين قرارداد وحدت جامعه را با وجود كثرت آن پديد مىپنجم، انسان

و ششم كسانى كه عوامل خشونت بوده و از آشتى . گذارندعرف نوينى را بنيان مى
-از جامعه مجزا و حذف مى"  طبيعتعناصر غير ارگانيک"اند، به عنوان ممانعت كرده

يافته، متعارف و خردمند ی آشتىی بورژوايى را يک جامعهبنابراين هگل جامعه. گردند
گيرد، زيرا با يک شكل اين جهانى به خود مى" يابىرسميت"ی جا مقولهاين. پنداردمى

و آزادی دست ها به امنيت، برابری استناد به قانون و قرارداد است كه انگاری انسان
  .يابندمى

كند كه البته در عزيمت مى" خرد"ی به خصوص از ليكن سيستم هگلى از يک مقوله
ما . كندرا توجيه مىانحصار بورژوازی است و تنها جايگاه اجتماعى و منافع طبقاتى آن

مشاهده كرديم كه با " ی حق دولت هگلفلسفه"اين موضوع را از نقد ماركس بر 
-مالكيت خصوصى بورژوايى و مناسبات كلى نظام سرمايه" مايورات"ی وساطت مقوله

چنين با نقد ماركس از شكل ايدئولوژيک توليد كااليى نيز ما هم. كندداری را توجيه مى
آيد و با تدارک مناسبات كلى ی مستقل در مىآشنا شديم كه به صورت يک سوژه

فرمايى بر جهت حكم) رمايه، كار مردهس(ها داری، از محصوالت كار انسانتوليد سرمايه
از اين منظر، امنيت، برابری و آزادی تمامى . كندسؤ استفاده مى) كار زنده(ها خود آن

گيرند، زيرا اين بردگى كار شهروندان تنها يک شكل ظاهری و ايدئولوژيک به خود مى
مصداق تجربى . آوردروزی پرولتاريا را در واقعيت پديد مىمزدی است كه فقر و سيه

ی باشد كه هگل فلسفهی حق هگل همان وقايع انقالب فرانسه مىنقد ماركس از فلسفه
به اين صورت كه يعقوبيان به سركردگى . را آپريور متفكر شده استآليستى آنايده

قدرت سياسى را در دست گرفتند و گردن شاه و ) پرولتاريا" (جنبش شلوارپوشان"
ها بورژوازی با اعيان و اشراف ليكن در روند حاكميت آن. كشيش را با گيوتين زدند

ی حاكم پس از تصويب قوانين اساسى و شهروندی فئودالى به ائتالف رسيد و طبقه
  . دولت روسپير را خلع قدرت كرد و پرولتاريا و يعقوبيان را به خاک و خون كشيد

ص خود كه وقايع پيداست كه ما ايرانيان به دليل ميراث تاريخى و فرهنگى مخصو
ی روشنگری را تجربه نكرده است، تجربيات ديگری را جهت تبديل رفرماسيون و پروژه
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ی البته مسيحيت و اسالم از يک سرچشمه. ايمداشته" حقوق مثبت"به " حقوق طبيعى"
توان از از جمله مى. ها كامًال مشابه هستندشوند و اساطير آنمشترک مشروب مى

ينش جهان مادی و انسان و بيرون راندن آدم و حوا از بهشت ياد ی آفرهمين اسطوره
را از تورات وام گرفت و به صورت وحى الهى در قرآن كرد كه محمد با دقت كامل آن

ی اند كه انگيزههايى پديد آمده البته در تاريخ اسالم و ايران نيز همواره جنبش١.آورد
های متنوع ماسيون مسيحيت و فعاليت فرقهدر حالى رفر. اندرفرماسيون دينى را داشته

را پديد آوردند، ليكن هرگونه تمايلى " دين مثبت"پروتستانى به توفيق كامل رسيدند و 
ما . جهت دنيوی و خردمند ساختن اسالم تا كنون با شكست قاطعانه مواجه شده است

 كنون در ها تاجا با تالقى خرد بشری با وحى الهى مواجه هستيم كه كشمكش آناين
-از جمله بايد از انگيزه. سرزمين ايران همواره به نفع قاطع اصالت قرآن تمام شده است

ی رفرماسيون دينى در جنبش بابيه ياد كرد كه از طريق ائتالف حوزه و دربار به خاک 
ی تبديل ی بعدی وقايع انقالب مشروطه است كه انگيزهنمونه. و خون كشيده شد

خواهان با تصويب در حالى كه مشروطه. را داشت" وق مثبتحق"به " حقوق طبيعى"
مدار ساختند و مند و خشونت دولتى را قانونی مدنى را قانونقانون اساسى جامعه

ظاهرًا راه مردم ايران را به سوی جهان مدرن گشودند، ليكن روحانيان شيعه موفق به 
انون اساسى يک نظام ی جنبش مشروطه شدند و با تصويب متمم ق و تخليهمصادره

اوج اين شكست در دوران قيام بهمن رقم خورد . مشروعه را بر ايرانيان تحميل كردند
كه روحانيت شيعه مستقيمًا وارد كارزار سياسى شد و قيام مردمى جهت تحقق آزادی، 

 و متفرق ساخت و پس از تشكيل نظام جمهوری برابری و رفاه اجتماعى را مصادره
يت آخوندی و شريعت قرون وسطايى اسالم را بر ايرانيان تحميل اسالمى يک حاكم

  . كرد

مواجه بوده، نه مباحث اسالميان " دين مثبت"به بيان ديگر، مردم ايران نه تا كنون با 
های اشكال فلسفى به خود گرفته و يک دين اين جهانى پديد آورده و نه از كشمكش

                                                 
هوه در به اين صورت كه ي. ی آفرينش در قرآن و تورات وجود دارد البته يک تفاوت ظاهری در رابطه با اسطوره ١

كند، در حالى كه بنا بر قرآن پس از آفرينش جهان آفريند و در روز هفتم استراحت مىمدت شش روز چهان را مى
پيداست كه اين ابتكار مربوط به خود . آيد و آن هم نيازی به استراحت نداردمادی هيچ آزاری به الله وارد نمى

  .  شودآفريند، هيچ حدودی قائل نمىالعالمين مىبشود كه برای قدرت آن خدايى كه به عنوان رمحمد مى
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و " وحدت"، "آشتى: "هايى مانندلهتاريخى خرد بشری با وحى الهى در اسالم مقو
های متعددی به اين شرح پديد جا پرسشپيداست كه اين. اندمتكامل شده" خردمندی"

با وجودی كه اسالم از ديگر اديان ابراهيمى منشعب شده، پس چرا رفرماسيون : آيندمى
دهى جامعه و دولت آن همواره شكست خورده است؟ چرا طرح اسالميان جهت سازمان

گيرد و حتا در يک شكل اين جهانى و خردمند به خود نمى) امت و حكومت اسالمى(
يابد؟ يافته و متعارف دست نمىی آشتىمضمون فلسفى و ظاهری آن نيز به يک جامعه

در اسالم عرف به چه معنى است و چه عواملى منجر به تشكيل يک تركيب از دين 
اند كه بيش از داری در ايران كنونى شدهقرون وسطايى اسالم و اقتصاد مدرن سرمايه

روزی را بر كارگران كشور تحميل  سال است كه بردگى كار مزدی و فقر و سيه٤٠
  كند؟  مى

. ها بايد دست به ريشه، يعنى به قرآن بردپيداست كه برای پاسخ دادن به اين پرسش
فقه "نظری ی ی دوازده امامى از نقطهبه خصوص به اين دليل كه روحانيت شيعه

به اين . شماردمى) غير مخلوق(كند كه قرآن را كالم ازلى الله عزيمت مى" ظاهريه
گردد و معانى كالمى آن معنى كه انگاری اعتبار قرآن مشروط به زمان و مكان نمى

ی دين نيز در پيروی از تئوری كنندهذاتى و نفىبنابراين روش نقد درون. جاودانه هستند
ی دوازده امامى عزيمت ی روحانيت شيعهبى ماركس از همين فرضيهانتقادی و انقال

پردازان سازد، نظريهرا در پراكسيس سياسى عريان مىكند، عواقب تئوريک آنمى
كند و اسالمى را با محصوالت اجتماعى عقايد مخرب، مرتجع و متعرض خود مواجه مى

  .  گيردسرانجام به سوی تشكيل يک نظم نوين سمت مى

ی جزيرهنشينى در شبهی مادی زيست باديهجا كه اسالم بر اساس زمينهز آنا
عربستان و در پيروی از اساطير ساميان و ديگر اديان ابراهيمى متكامل شده است، در 

شود و تنها از اين منظر است جا نيز خردگرايى بشر اصوًال مضر محسوب مىنتيجه اين
ها با رجوع به خرد و تجربيات انگاری كه انسان. ديابكه بعثت پيامبران نيز معنى مى

ی زندگى خود را بريزند، به عرف دست بيابند اجتماعى خويش قادر نيستند كه برنامه
بنابراين در اسالم نيز مانند مابقى اديان ابراهيمى . ی خود را اداره كنندو زيست جامعه

 و قوای ماهوی خود را كه يابانسان برای تشكيل عرف بايد طبيعت خردگرا و حقيقت
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پيداست كه اين سركوب . شوند، سركوب كندجا مسبب شر و گمراهى محسوب مىاين
ها تدارک ديده شده است كه البته از در جهت تحميق، تحقير و فرودستى انسان

سازد و تشكيل يک نظام طبقاتى ـ شريعت اسالمى يک ابزار مناسب حكومتى مى
به اين صورت كه انگاری وحى الهى توسط يكى از فرشتگان . كندجنسيتى را توجيه مى

ى   آيهرا درشود كه ما مضمون آننازل مىمحمد به ) االمين روح( به نام جبرئيل الله
  :  يابيمبه شرح زير مى) ١٠(ى يونس  سورهاز  ٣٧

اين قرآن عظيم ز بدان پايه از فصاحت و جامعيت است كه كسى جز به وحى خدا »
كند و كتاب و احكام الهى  ساير كتب آسمانى را نيز تصديق مى(...) ت، ليكن تواند يافن

  .«كند كه بى هيچ شک نازل از جانب خداى عالم است را به تفصيل بيان مى

راند جا خود محمد است كه سخن مىكند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
زمان قرآن را به عنوان حالى كه وی همكند، در و از الله به عنوان شخص سوم ياد مى

ها ميان البته طرح اين پرسش. دهدوحى الهى و كالم الله به افكار عمومى ارائه مى
ئيسم و اسالميان تا هم اكنون تابو است، زيرا درک خردمند اين آيه فقط از منظر آته

ی الله  از منظر شرک به اين معنى است كه محمد خود را در جا١.شرک امكان دارد
ئيسم به از منظر آته. شده استقرار داده و تفاوتى ميان كالم خود و كالم الله قائل نمى

شود و اين خود محمد اين معنى است كه تكامل اسالم مربوط به ابتكار خود محمد مى
گويى روش است كه در يک دوران گسست و گذار، يعنى ازخودگسيختگى و خودتناقض

اب و در پيروی از اساطير ساميان و اديان ابراهيمى يک دين نشينى اعرزندگى باديه
  . نوين را پديد آورده است

ی ئيستى، يعنى انگيزهفقط با يک نگاه اجمالى به كليت قرآن بالفاصله مصداق درک آته
به . گرددی عربستان روشن مىجزيرهمحمد جهت تشكيل يک حكومت اسالمى در شبه

 اسالمى از همان بدو ادعای بعثت محمد به پيامبری و بيان ديگر، موضوع تشكيل امت

                                                 
جا طرح اين نكته نيز ضروری است كه يكى از اسالميان به نام عبدالكريم سروش جهت نجات اسالم به  البته اين ١

به ادعای وی قرآن محصول خواب و تخيالت خود محمد است و وی تنها . يک تفسير نوين دينى روی آورده است
وی هم اكنون در ايران و به خصوص توسط . ه در خواب ديده، به صورت وحى الهى بيان كرده استتصاويری را ك

شود و احتمال به مسلمانان معرفى مى" دشمن خدا"يكى از مفسران قرآن به نام مصطفى حسينى طباطبايى به عنوان 
  .اين وجود دارد كه به عنوان مرتد با خطر مرگ مواجه گردد
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جا منظور من همان زمانى است كه محمد اين. در دوران رسالت وی در مكه مطرح شد
در اين . رسى نداشتندی مجريه دستو مسلمانان در اقليت محض بودند و هنوز به قوه

ند كه هر كدام به آرايى كرده بوددوران سه گروه متفاوت در برابر رسالت محمد صف
ها گروه اول يهوديان و مسيحيان بودند كه محمد آن. كردندشكلى بعثت وی را انكار مى

كردند، زيرا به برگزيدگى  پيامبری محمد را انكار مىيهوديان. ناميدمى" اهل كتاب"را 
 يل مبعوثياسرا مبر نوين بايد از قوم بنىبه اين معنى كه پيا. قوم يهود ايمان داشتند

ى پرستى نياكان وى براى يهوديان اسناد مشخص تبارى محمد و افزون عرب و شد مى
را فرزند  پيامبر خود مسيحياندر برابر . آمدندی وی به حساب مىپيامبرعليه مصداق 

 محمددر حالى كه اعتقاد داشتند، " سوالقد پدر، پسر و روح" اصول دانستند و به خدا مى
-  دوم افزونروهگ. كه نه والدى و نه مولودى داردرد شم را يک خداى يكتا مىالله 

ی اكثريت قابل مالحظهها  آن. ناميدمى" مشركان"ها را پرستان بودند كه محمد آن
خواستند آوردند، زيرا نمىدادند و از اين رو به اسالم ايمان نمىاهالى مكه را تشكيل مى

-م دهريان بودند كه محمد آنسوگروه . والدين خود دست بشويند عرفكه از ايمان و 

قدرت از گرويدن به دين اسالم، ايمان به ها  آندليل امتناع . ناميدمى" كافران"ها را 
شمرد و در نهايت محصول خرافات مىموعود و روز قيامت را بود كه اعتقاد به طبيعت 
 فقط حيات اين جهانى اعتبار داشت و پس از مرگ همه چيزدهريان براى . كردرد مى

  .رسيد به پايان مى

-بنابراين اعضای اين سه گروه ـ البته با داليل متفاوت ـ محمد را يک پيامبر قالبى مى

منتها محمد فاقد قدرت . خواستنددانستند و از وی جهت اثبات رسالتش معجزه مى
فقط پس از  و شود اى منسوب مى فقط به اشخاص اسطوره معجزه زيرااعجازی بود، 

 است ی دورها گذشته تجربيات ى زمانى و انتقال غلوگرا و سينه به سينهى  ايجاد فاصله
در . آيند مىپديد اى  گيرند و اشخاص اسطوره ها در اذهان عمومى شكل مى كه افسانه

بود و ادعای وی كه عادى حقيقى و اوضاع موجود، محمد براى مخالفانش يک فرد 
  .كردی وی است، هيچ كسى را قانع نمىقرآن معجزه

با تمامى اين وجود، محمد موفق شد كه پس از گذشت مدتى گروه كوچكى از اهالى 
برای وی اصوًال مهم نبود كه مسلمانان . مكه را متقاعد سازد و به دين اسالم در بياورد
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برای محمد تنها معيار جهت اثبات ايمان به . اندتا كنون چه كرده و چه مرامى داشته
حتا  الله در كمال حيرت،شد و از خود وی محسوب مىاسالم تبعيت بى چون و چرا 
 محمد ابها كه آن اگر سازد،تبديل به ثواب نامسلمانان را حاضر بود كه تمامى گناهان 

از  ٧٠ى  آيهبه عنوان پيامبر الله بيعت كنند كه ما مضمون اين وعده و وعيدها را در 
  :يابيممىبه شرح زير ) ٢٥(ى الفرقان  سوره

عمل صالح بجاى آرند پس خدا  الله سانيكه از گناه توبه كنند و با ايمان بهمگر آن ك»
گناهان او را بدل به ثواب گرداند و خداوند در حق بندگان بسيار آمرزنده و مهربان 

  .«است

جا شاهد تدارک يک سقوط اخالقى كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 به اين صورت كه هر گونه جنايت و جهالتى پس از ايمان .از طريق دين اسالم هستيم

ها را به ثواب نيز تبديل شوند، بلكه الله آنبه الله و تبعيت از محمد نه تنها بخشيده مى
ی متقاعد ساختن و تجمع افرادی را به دور جا انگيزهپيداست كه محمد اين. كندمى

وی . ی خود طرد و منزوی شده بودندخود داشت كه به دليل سوابق نامتعارف از طايفه
ها را نيز دقيقًا مانند مخالفانش توسط ناميد و آن" متقيان"اين گروه از تازه مسلمانان را 

شوند كه متقيان در مفهوم قرآنى آن كسانى محسوب مى. آيات قرآن تعريف كرد
 بدون هيچ پرسشى پيرامون معنى آفرينش و دليل رسالت پيامبران با محمد بيعت

اند، همواره از خوف الله در هراس هستند و عبادت و امر به معرف و نهى از منكر كرده
ى  سورهاز  ٤٩ى  آيهتوان به مى" متقيان"ی آشنايى با معنى قرآنى مقولهبراى . كنندمى

به شرح زير ها رجوع كرد كه در آن) ٢٠(ى طه  سورهاز  ١٧ى   آيهو) ٢١(االنبياء 
  :آمده است

ميترسند و از ساعت قيامت و (...) مانهائى هستند كه از خداى خود در نهان متقيان ه»
  .«روز جزا سخت هراسانند

اى فرزند عزيزم نماز بپا دار و امر بمعروف و نهى از منكر كن در اين كار از مردم »
نادان هر آزار بينى صبر پيش گير كه اين صبر و تحمل در راه تربيت و هدايت مردم 

  .«در امور الزم عالم است(...)  عزم ثابت اى از نشانه
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جا با آثار روانى اديان ابراهيمى در كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يابى پيرامون مسائل دين و شويم كه از خردگرايى و حقيقتشكل اسالمى آن مواجه مى

- در زبان عربى مقوله. رددر اين ارتباط عبادت يک نقش مؤثر دا. كننددنيا ممانعت مى

. به معنى تمرين بردگى است" عبادت"ی به معنى بنده، غالم و برده و مقوله" عبد"ی 
شويم، در حالى كه های خودفريبى و بردگى خودكرده نيز مواجه مىجا با جنبهما اين
از . دهدمعنى تضمين بردگى ديگران را مى" امر به معروف و نهى از منكر"ی مقوله
مسلمانان ياد كرد كه محتوای  ینماز روزانه بايد از مضمون عبادت و به خصوص جمله

 محمد به اين ترتيب،. شود پيامبر الله مىو با الله بيعتآن محدود به تكرار مداوم 
ى متقيان  زده مسلمان مبهوت در جماعت بهتديد كه تدارک تشكيل فضايى را مى

  .  گرددمحصور) امت اسالمى(

ها مسلمانان و تدارک بندگى آن" جهان درونى"محمد تنها از طريق تسخير پيداست كه 
از . سازدتضمين خود سركردگى ی امت اسالمى را به وحدت كلمهتوانست بود كه مى

جا كه مسلمانان در دوران رسالت محمد در مكه در اقليت محض بودند و محمد آن
خى از تازه مسلمانان يا بدون رسى نداشت، در نتيجه بری مجريه دستهنوز به قوه

دادند و يا بعد از مدتى بيعت خود را با وی فسق چون و چرا به سركردی وی تن نمى
ها را نيز از طريق آيات قرآن محمد اين گروه را منافق و فاسق ناميد و آن. كردندمى

 كه ياد كرد) ٢٩(ى العنكبوت  سورهاز  ١١ و ١٠هاى  آيهاز جمله بايد از . تعريف كرد
  :شوند منافقان به شرح زير تعريف مىها در آن

گويند كه ما به خدا ايمان آورديم و چون رنج و آزارى در راه خدا (...) و بعضى مردم »
(...) ببينند فتنه و عذاب خلق را با عذاب خدا برابر شمرند و هرگاه نصرت و ظفرى 

ا بر دلهاى خاليق از هر كسى بوديم آيا خد(...) برسد آن منافقان گويند ما هم با شما 
  «داناتر نيست؟

شويم كه در مسير تحقق اهداف سياسى خويش با جا با صدای كسى آشنا مىما اين
ی مسلمانان به رهبری خود لحظات شكست و پيروزی مواجه و در تدارک وحدت كلمه

ورت بر ضر" خالفت"ی در حالى كه محمد همواره با استفاده از مقوله. ناكام شده است
مفسد "تشكيل حكومت اسالمى تأكيد داشت، ليكن از سوی ديگر، مخالفان اسالم را 
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به بيان ديگر، محمد . كردها را با مجازات اخروی تهديد مىخواند و آنمى" االرضفى
جا اين. ی حكومت اسالمى را ريختدر همان دوران رسالت خود در مكه طرح اوليه

 معنى ايجاد حدود درونى و حدود بيرونى جهت تشكيل حكومت در شكل مجرد آن به
به اين صورت كه محمد حدود درونى امت مسلمانان . تشكيل يک حاكميت نوين است

را در ارتباط با منافقان و فاسقان معين كرد، در حالى كه وی حدود بيرونى حكومت 
ی ر، مقولهبه بيان ديگ. اسالمى را در تناقض با اهل كتاب، كافران و مشركان پديد آورد

دهد كه از دشمن ی امت اسالمى گزارش مىدر آيات مكه از تشكيل نطفه" متقيان"
داخلى و دشمن خارجى مجزا گشته و ظاهرًا بى چون و چرا به تبعيت از محمد به عنوان 

: ی ديگری مانندالبته محمد در قرآن برای متقيان از مقوله. پيامبر الله در آمده است
به معنى خردگرايى پيرامون ارزيابى وحى الهى و كند كه البته تفاده مىنيز اس" متعقالن"

ی در زبان عربى مقوله. پرسش در مورد منطق آفرينش جهان مادی و انسان نيست
به اين صورت كه عشاير عرب پس از احداث . دهدمعنى پايبند شتر را مى" عقل"

ها در حال چرا از محل اقامت آنها زدند كه آنهای خود به پای شترها پايبند مىخيمه
بنابراين زمانى كه . آوری گله جهت نقل مكان بعدی آسان گردددور نشوند و جمع

كند، منظور وی آن استفاده مى" متقيان"به جای " متعقالن"ی محمد در قرآن از مقوله
دود مانند، حمسلمانانى هستند كه به بيعت با الله و تبعيت از پيامبر الله پايبند مى

شناسند، از اصول دين اسالم كنند، احكام شرعى را به رسميت مىاسالم را رعايت مى
  .كشندگيرند و سركردگى دينى و سياسى محمد را به چالش نمىفاصله نمى

ی سياسى به اين ترتيب، محمد در دوران رسالتش در مكه به يک طرح اوليه از فلسفه
. ياد كرد" گرايىمصلحت" از آن به عنوان توانحكومت اسالمى نيز دست يافت كه مى

ديد كه اندازه به اين صورت كه وی مصلحت تشكيل حكومت اسالمى را در اين مى
ای اعراب و از شكيبايى فضای دينى مكه حداكثر استفاده نگاه دارد، از همبستگى طايفه

ها ت آنرا ببرد، كليت عرف مشركان را يكباره مورد پرسش قرار ندهد و تمامى مقدسا
را مستقيمًا مردود نسازد، دشمنان و مخالفان خود را از طريق آيات قرآن شناسايى و 

ديگر متفرق كند، دين اسالم را متوازع و متسامح جلوه دهد و تمامى ها را از يکآن
به بيان ديگر، تنها با استفاده از سياست . اهالى مكه را بر عليه خود و مسلمانان نشوراند

ى بود كه محمد در مكه به يک امنيت جانى دست يافت، در حالى كه وی گرايمصلحت
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از آن پس كه عموی محمد، ابوطالب و . در اين دوران از رسالتش در كل ناموفق بود
به . همسرش خديجه فوت كردند، امنيت جانى محمد نيز با خطر جدی مواجه شد

ی هاشمى ردگى طايفهخصوص به اين دليل كه عموی ديگر وی به نام ابولهب به سرك
شد كه پرست متعصب بود، در نتيجه حاضر نمىجا كه وی يک بتدر آمد و از آن

  .امنيت جانى محمد را بى چون و چرا تضمين سازد

تر از گذشته شد، وی از آن پس كه در مكه عرصه بر محمد و مسلمانان به مراتب تنگ
- اين دليل كه طوايف بتبه خصوص به. تصميم به مهاجرت به شهر مدينه را گرفت

ها را در برابر طوايف گشتند كه اتحاد آنجا به دنبال يک رهبر سياسى مىپرست آن
به اين ترتيب، محمد در عرض سه سال تدارک مهاجرت . يهودی تضمين سازد

از اين . جا گريختمسلمانان را به مدينه ديد و سرانجام همراه با ابوبكر از مكه به آن
از جمله بايد از راهزنى مسلمانان به .  محمد نيز بالفاصله آغاز شدپس، نقش سياسى

به اين . شوندطرح مى" غزوات"های مكه ياد كرد كه در تاريخ اسالم به عنوان كاروان
ی مادی مخصوص ی سياسى حكومت نوين اسالمى نيز يک زمينهترتيب، فلسفه

گرايى قرار داشت و از مصلحتی سياسى يافت كه البته در پرتو فلسفه) غارت، چپاول(
به اين . گرفتطريق اتخاذ شكيبايى و بروز تعصب شكل عملى و واقعى به خود مى

صورت كه محمد با طوايف متفاوت مدينه ائتالف و همبستگى شهر را در برابر هجوم 
راند و در كرد، مخالفان و رقيبان خود را شناسايى و به حاشيه مىسپاه مكه تضمين مى

جا پايبندی محمد به قرارداد تنها اين. كردها را صادر مىناسب فرمان قتل آنزمان م
ی ضعف سياسى و نظامى وی و فقط يک تظاهر خشک و خالى به ی نقطهنتيجه

گرفت، بالفاصله شكيبايى بود، زيرا از آن پس كه وی در موضع قدرت قرار مى
 دينى، مسلمانان را بر عليه قراردادهايى را خود بسته بود، ملغا و با ترويج تعصب

القينقاع،  هاى بنى ى يهودى به نام سه طايفهاز جمله بايد . شوراندمخالفان خود مى
ها را را به ياد آورد كه محمد قرارداد حكومت اسالمى با آنالقريضه  النضير و بنى بنى

با و ى يكى پس از ديگرها شوراند كه لغو كرد و سپاه مسلمانان را چنان بر عليه آن
بعد از يهوديان نوبت به . ه شدندبه خاک و خون كشيداز گذشته شدت بيشترى 

مسيحيان رسيد و محمد سرانجام موفق شد كه مكه را از طريق سپاه مسلمانان تسخير 
نه از اين پس، سياست شكيبايى ديگر در مصلحت حكومت اسالمى نبود و محمد . كند
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براى مشركان جا را را منهدم و زيارت آن  و اطراف مكهكعبههای تمامى بتتنها 
گذاشت كه يا به دين اسالم " انتخاب"جا را نيز در برابر اين  كرد، بلكه اهالى آنممنوع

، اسالمى را بپذيرندحكومت اقتدار ، بيعت كنند پيامبر الله به عنوانوی با ايمان بياورند، 
ذيقعده، (هاى حرام   ماه شدنكه پس از سپرینماز بخوانند و زكات بپردازند و يا اين

   ١.كشته شوند) ذيحجه، محرم و رجب

ی سياسى را به صورت  سال رسالتش يک فلسفه٢٣به اين ترتيب، محمد در عرض 
پديد آورد و پس از استقرار حكومت اسالمى در مدينه موفق شد كه " گرايىمصلحت"

ی قرآن به صورت يک با مطالعه. ی عربستان مسلط گرددجزيرهسرانجام بر كليت شبه
اثر تاريخى بالفاصله طرح حكومت اسالمى كه مضمون آن دوگانى داراالسالم و 

ی زندگى مسلمانان است كه داراالسالم همان منطقه. گردددارالحرب است، عريان مى
در قرآن تشكيل امت اسالمى با . به صورت امت تحت حكومت اسالمى قرار دارد

در رأس . سازد و شريعت اسالم روابط مسلمانان را منظم مىشودی الله توجيه مىاراده
آيد و تنها از اين حكومت اسالمى خليفه قرار دارد كه مجری شريعت به حساب مى

ى  و آيه) ٢(ى البقره  سورهاز  ٣٠ى  آيهبابت است كه وی نه به مسلمانان، بلكه بنا بر 
  :استگو و آن هم در آخرت پاسخ فقط به الله به شرح زيرو ) ٤(ى النساء  سورهاز  ٥٩

بياد آر آنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فرمود من در زمين خليفه خواهم گماشت، »
ها ريزند و  گفتند پروردگارا آيا كسانى خواهى گماشت كه در زمين فساد كنند و خون

انم د مى(...) كنيم خداوند فرمود من چيزى  كه ما خود تو را تسبيح و تقديس مى حال آن
  .«دانيد كه شما نمى

را اطاعت كنيد و چون در امرى (...) اى اهل ايمان فرمان خدا و رسول و فرمانروايان »
كارتان به گفتگو و نزاع كشد به حكم خدا و رسول باز گرديد اگر به خدا و روز قيامت 

  .«ايمان داريد

دينى يک ساختار كامًال جا با توجيه كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
گونه انتقاد ی سياسى مواجه هستيم كه نه تنها هيچمتمركز از يک قدرت بالمنازعه

                                                 
قرآن ـ وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان يا مانيفست تشكيل حكومت ): ٢٠١٩(ى، فرشيد  مقايسه، فريدون ١

  ، برلين)همين شماره(اسالمى؟، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم 
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- ی مخالفان خود را نيز بدون واسطه به مخالفت با ارادهپذيرد، بلكه انگيزهمنطقى را نمى

در اين . كندها را به مجازات دنيوی و اخروی تهديد مىدهد و آنی الله نسبت مى
رتباط طرح اين موضوع نيز ضروری است كه محمد پس از مهاجرت به مدينه و ا

های ديگری را نيز متكامل كرد كه از طريق آيات قرآن كسب قدرت سياسى مقوله
از . ها را از ميان بر داردتر سازد و سرانجام آندشمنان حكومت اسالمى را مشخص

ياد كرد كه " دلبيمار"و "  محارب،"، ملحد"مرتد: "هايى مانندجمله بايد از مقوله
ها با دقت كامل در قرآن آمده است، در حالى كه جهانى آنتعريف و مجازات اين

هاى  آيهتوان از از جمله مى. شودها محسوب مىآتش جهنم مجازات اخروی و ابدی آن
ى  و آيه) ٣٣(ى االحزاب  سورهاز  ٦٢ تا ٦٠هاى  ، آيه)٢(ى البقره  سورهاز  ١٤ تا ١١
ياد كرد كه به شرح زير قتل عام مخالفان حكومت اسالمى را ) ٥(ى المائده  سورهاز  ٣٣

را تبديل به دهند و اجرای آن الله جلوه مىقابل تغييربه صورت قانون جاودانى و غير 
   :كنندتمامى مسلمانان مىشرعى ى  وظيفهاعتقاد دينى و 

 نكنيد، پاسخ دهند كه تنها ما كار به آنان را گويند كه در زمين فساد) مؤمنان(چون »
دانند و چون به آنان  آگاه باشيد كه ايشان سخت مفسدند ولى خود نمى. كنيم صالح مى

كه ديگران ايمان آوردند، پاسخ دهند كه چگونه ما ايمان  گويند كه ايمان آوريد، چنان
دانند،  ى نمىآوريم به مانند بى خردان، آگاه باشيد كه ايشان خود سخت بى خردند ول

هاى خود خلوت  چون به اهل ايمان برخوردند، گويند ايمان آورديم و چون با شيطان
  .«كنيم كه مؤمنان را استهزاء مى كنند، گويند ما باطنًا با شماييم جز اين

ها كه در مدينه  هايشان مرض و ناپاكى است و هم آن اگر منافقان و آنان كه در دل»
سازند، دست  كنند و اهل ايمان را مضطرب و هراسان مى ىتبليغات م) بر ضد اسالم(

آنان بر انگيزيم تا از آن پس جز اندک زمانى در مدينه ) بر قتال(نكشند ما هم ترا (...) 
اند بايد هر جا يافت شوند  و جوار تو زيست نتوانند كرد، اين مردم پليد به درگاه حق

ى ادوار و امم  است كه در همه(...) دا اين سنت خ. آنان را گرفته جدًا به قتل رسانيد
  .«گذشته برقرار بوده است و بدان كه سنت خدا هرگز مبدل نخواهد گشت
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همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و روى زمين به فساد كوشند، »
ها را كشته يا به دار كشيدند و يا دست و پايشان را بخالف  جز اين نباشد كه آن

  .«دببرن

كند، تشكيل داراالسالم قتل عام مخالفان ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
پيداست كه از اين منظر، شريعت و فقه اسالمى . سازدحكومت اسالمى را ضروری مى

يابند و صرف نظر از شمول از انسان و حقوق بشر دست نمىاصوًال به يک مفهوم جهان
كند، شرط بقای ی مسلمانان تحميل مىكليت جامعهآن نظم جنسيتى كه بر زنان و 

ما . سازندها را مشروط به ايمان به خدای يكتا و تمكين به حكومت اسالمى مىانسان
شويم، زيرا انكار توحيد و ی ديگر بسيار مهم حقوقى نيز مواجه مىجا با يک مسئلهاين

آن قراردادهايى محسوب مقاومت در برابر حكومت اسالمى به معنى لغو تمامى حقوق و 
-ی مادی اين قدرت بالمنازعهزمينه. شود كه يک نفر تا كنون با ديگران بسته استمى

و ) ٣٤(ى السبا  سورهاز  ١ى  آيهآورد كه بنا بر ی سياسى را حق مالكيت پديد مى
  :    شود فقط مختص به الله مىبه شرح زير) ٣١(ى لقمان  سورهاز  ٢٦ى  آيه

ها و زمين است همه ملک   مخصوص خداست كه هر آنچه در آسمانستايش و سپاس»
اوست در عالم آخرت نيز شكر و سپاس مخصوص اوست و او به نظم آفرينش حكيم و 

  .«به همه امور عالم آگاه است

و (...) هر چه در آسمان و زمين است همه ملک خداست و خدا ذاتش بى نياز »
 .«پسنديده است

جا نه تنها با توجيه دينى توحيد كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شويم، بلكه حق مالكيت اصوًال در دست الله و به نيابت وی در دست پيامبر مواجه مى

هايى ی الله در قرآن از طريق مقولهالبته حق مالكيت كلى و بالمنازعه. گيردالله قرار مى
به اين ترتيب، . شودنيز به كرات توجيه مى" لدينامالک يوم"و " العالمينرب: "مانند

ها و كليت منابع طبيعى و ثروت اجتماعى به انحصار جان، مال و ناموس تمامى انسان
ی كسب ثروت، قدرت و شهرت را هر كسى كه انگيزه. آيندالله و پيامبر وی در مى

ود را تمامًا در ی خدارد، بايد ارادت خود را به حكومت اسالمى اثبات كند و اراده
و " قرارداد"جا اصوًال مفاهيم اين. راستای پيشبرد اهداف سياسى پيامبر الله قرار دهد
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ی حكام اسالمى بى معنى هستند و پايبندی به وعده و وعيدهای گذشته" عدالت"
يک ابزار " قهر"و " مكر"های جا مقولهبه همين منوال، اين. شوندمربوط به اخالق نمى

- شوند كه البته نطفه تحقق اهداف سياسى و انباشت ثروت فردی تلقى مىمناسب جهت

به خصوص به اين دليل كه قرآن نيز از . گذارندی تبعيض و فساد را در داراالسالم مى
كند و در استفاده از دروغ و حيله بر عليه هم ياد مى" قهار"و " مكار"الله به عنوان 

انحطاط اخالقى،  پيداست كه در پرتو آيات قرآن .بيندهيچ مانعى نمى" دشمنان اسالم"
ريزی شده است كه البته جهت ی همبستگى اجتماعى برنامهتفكيک جنسيتى و تفرقه

جا با يک جنگ همه بر ما اين. استقرار و تثبيت حاكميت اسالمى بسيار كارساز است
"  اختاللعامل"را به عنوان شويم كه قرآن آنعليه همه در امت اسالمى مواجه مى

به اين صورت كه هر كسى قادر است كه ديگری را منحرف، كافر، . آوردپديد مى
بخواند و توجيه چپاول اموال شخصى و حتا ) يهودی، مسيحى(مشرک، غير مسلمان 

دليل قتل وی را از منظر شرعى پديد آورد و زن و فرزندان وی را نيز به بردگى خود 
شود كه نزد مسلمانان اصوًال يات قرآن باعث مىپيداست كه زندگى در پرتو آ. بكشد

جا حس شرم مبتنى به يک نظام اخالقى اين. پديد نيآيد" شرم"يک مفهوم اخالقى از 
آيد و به صورت حس تقصير، ننگ، است كه البته از روابط متعارف اجتماعى پديد مى

گى وی در كند و منجر به خجالت و سرافكندآبرويى يک شخص جلوه مىرسوايى و بى
جا كه بنياد اسالم بر بيعت با الله و تبعيت از پيامبر اسالم ليكن از آن. شودجامعه مى

ی مسلمانان با جامعه قطع و از بازتاب تجربيات ريزی شده است، در نتيجه رابطهپى
به اين ترتيب، مانعى در برابر . شودها ممانعت مىآن" جهان درونى"اجتماعى در 

و " جناح خودخواه"ها در آن" جهان درونى"گردد و لمانان مستقر مىخودانگيختگى مس
به بيان ديگر، يک شخص مسلمان هيچ تضاد و . گرددتفكيک نمى" جناح خيرخواه"

 اول به گيرد، زيرا در وهلهتعارضى را در رفتار و كردار خود با اجتماع در نظر نمى
- ها، بىی دوم تمامى كاستىهلهی خود با خدا معطوف است، در حالى كه در ورابطه

شوند، نه به های خود را كه برايش نامطلوب و منفى محسوب مىها و پليدیكفايتى
كاری خويشتن، بلكه به دست تقدير و حساب انحراف اخالقى، فقدان عرف و يا گناه

ها، نقش مخرب عبادت، روزه، قربانى، كفاره، افزون بر اين. دهدی الله نسبت مىاراده
كاری و شرم استغفار، زيارت و امر به معروف و نهى از منكر است كه از حس گناه
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جا ما اين. كندها ممانعت مىآن" جهان درونى"كاهد و از تشنج مسلمانان در جامعه مى
به اين صورت كه شخص مسلمان . شويمنيز آشنا مى" گريزیجهان"ی با مضمون مقوله

 حاكميت و شريعت اسالمى در آمده و در یدر زندگى واقعى خويش به سلطه
گو به كند، در حالى كه نه پاسخداراالسالم يک زندگى دنيوی و اجتماعى را سپری مى

  . جامعه، بلكه در پرتو آيات قرآن معطوف به سزا و پادش خويش در آخرت شده است

-ان ازهمپيداست كه روابط مسلمانان در داراالسالم از آن مناسبات واقعى، يعنى از هم

كرد كه البته محمد پس از تسخير ی مادی رشد مىگويى زمينهگسيختگى و خودتناقض
به اين . ی عربستان پديد آورده بودجزيرهقدرت و با سياست حكومت اسالمى در شبه

صورت كه محمد غارت و چپاول طوايف متفاوت اين منطقه را با ضرورت گسترش 
دارالحرب جا با ما اين. كرد اسالم توجيه مىحكومت اسالمى و جهاد در راه خدا و

ی شود كه هنوز به سلطهی جغرافيايى مىمواجه هستيم كه مربوط به آن منطقه
براى ما . جا هنوز به اسالم ايمان نياورده استحكومت اسالمى در نيامده و مردم آن

-مى شرح زير به) ٨(ى االنفال  سورهاز  ٣٩ى  در آيهرا " جهاد"ی مضمون مقولهنمونه 

  : يابيم

اى مؤمنان با كافران جهاد كنيد كه در زمين فتنه و فسادى نماند و آئين همه (...) »
  .« گردد اللهدين

كند، جهاد در راه الله و گسترش حكومت ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
سلمانان ها به خدای يكتای ماسالمى پس از تسخير تمامى جهان و ايمان تمامى انسان

و " العالمينرب"جا با عواقب تئوريک قرآن، يعنى الله به عنوان ما اين. يابدپايان مى
به اين صورت كه . شويمدر پراكسيس سياسى مواجه مى" االنبياخاتم"محمد به عنوان 

شناسد و نه حق بقا برای غير مسلمانان محمد اصوًال نه دين ديگری را به رسميت مى
گرايى و دوگماتيسم و نوعى از سوسيال جا با جوانب متنوع مطلقا اينم. شودقائل مى

شويم كه به شكل يک سناريو سفيد در برابر يک داروينيسم در دين اسالم مواجه مى
ديگر به اين صورت كه انگاری دو حزب متضاد در برابر يک. آيدسناريو سياه در مى

شمول از حكومت ن با يک طرح جهانچنيجا همما اين. اندآرايى كردهدشمنانه صف
شويم كه با استناد به يک خدای يكتا به نام الله تمامى مخالفان اسالمى نيز آشنا مى
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به شرح زير به حزب شيطان )٥٨(ى المجادله  سورهاز  ٢٢ تا ١٨هاى  آيهخود را در 
سياسى ی ها را تبديل به اعتقاد دينى مسلمانان و برنامهدهد و قتل عام آننسبت مى

  : كندحكومت اسالمى مى

ها سخت احاطه كرده كه فكر و ذكر خدا را دانيد كه شيطان بر دل آنباى اهل ايمان »
هرگز مردميكه ايمان بخدا و روز (...)  آنان حزب شيطانند ،به كلى از يادشان برد

و (...) اند چنين نخواهى يافت كه دوستى با دشمنان خدا و رسول كنند  قيامت آورده
  .«هستند الله ها هم از خدا خشنودند و اينان به حقيقت حزبآن

ی جا با يک فلسفهكند، انگاری كه ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا به خصوص به اين دليل كه اين. سياسى توتاليتاريستى و فاشيستى مواجه هستيم

بعيت بى چون و چرا از يک مسلمانان از طريق عبادت سلب خرد شده و ظاهرًا به ت
ليكن حكومت اسالمى در بنياد شكلى . اندگرا به عنوان پيامبر الله در آمدهرهبر مطلق

خود كه البته از تاريخ و تجربيات پيامبر اسالم در راستای كسب قدرت سياسى پديد 
خواهد كه برای نمونه قرآن از مسلمانان مى. گرايى استآمده است، مبتنى بر مصلحت

هراستند، دوستى كنند، ها مىدوستى نكنند، اما اگر از آن) مسيحيان(ا يهود و نصارا ب
گوشت مرده، گوشت خوک و خون نخورند، اما اگر از گرسنگى در حال مرگ هستند، 
بخورند، تا زمانى كه در جهاد پيروز هستند، صلح نكنند، اما اگر با امكان شكست مواجه 

تداد از اسالم كه برای آن حكم شرعى مرگ را صادر قرآن حتا ار. شدند، صلح كنند
-كند، اگر صوری باشد و جهت نجات زندگى مسلمانان ايراد شود، قابل مجازات نمىمى

دهى شده جهت نشينى سازمانگرايى تنها يک عقببه بيان ديگر، مصلحت. شمارد
ست، زيرا ی حكومت اسالمى به داراالسالم و دارالحرب اتجديد قوا و تعرض دوباره

دهد و تا تسلط نهايى و ی الله نسبت مىحكومت اسالمى تحقق اهداف خود را به اراده
  .آيدكامل بر تمامى جهان آفرينش كوتاه نمى

گرايى تظاهر به توازع و امكان داشت كه از منظر مصلحتمحمد برای به اين ترتيب، 
 شخصى خود جهت یحكومت اسالمى را نه مربوط به انگيزهتشكيل تسامح كند و 

 الله ى تحقق ارادهی ثروت اجتماعى، بلكه محصول كسب قدرت سياسى و مصادره
پيداست كه حق . انگيزد  ر خود بو تعصب مسلمانان را بر عليه مخالفان سياسيبخواند 
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 به و الله  به عنوان رسولداد كهی سياسى مىمالكيت كلى به وی يک قدرت بالمنازعه
، اگر خواست يكى را به تمول و نعمت برساند و ديگری را به لمينالعا ربنيابت دنيوی 

شويم كه از جا با آثار ايجاد يک عرف نوين مواجه مىما اين. روزی بكشاندفقر و سيه
به اين . كندای آن به سوی تشكيل يک حكومت متمركز دينى فراروی مىشكل طايفه

ل تجمع سران طوايف اعارب در به عنوان مح" دارالندوه"صورت كه نه تنها ساختار 
های سياسى به صورت يارگيری و مناظره گردد، بلكه روش اتخاذ تصميممكه منحل مى

تمامى مسلمانان موظف با تشكيل حكومت اسالمى . انجامدنيز در نهايت به پايان مى
از اين پس، اصوًال هر . تن دهندمحمد دينى و سياسى مطلق  كه به سركردگى شدند

گرفت، منسوب به  موضوع كه در منافات با اهداف حكومت اسالمى قرار مىچيز و هر
 خود را از طريق آيات جا كه محمد مخالفان از آن. شددشمنان الله و حزب شيطان مى

بر قادر بود كه چنين وی همكرد، در نتيجه  و منزوى مىمتفرق تعريف، مشخص، قرآن 
ها را در فرصت كه آنر آورد و يا اينها را به تبعيت خود دها مسلط شود و آنآن

و تأكيد محمد بر ضرورت وحدت ) عصمت( كيش شخصيت .مناسب از ميان بر دارد
سركردگى دينى و سياسى آورد كه ی مسلمانان برای وی اين امكان را پديد مىكلمه

يم كند، فرمان به جنگ و صلح دهد، عرف و اخالق معمول را دگرگون خود را تحك
ی بنا به عرف گذشتهكه  بدون اين خود را صادر كند، البته مخالفانقتل مان و فرسازد 

ها در های خود پاسخگو و از عواقب آنبرای تصميم) انتقام به مثل(طوايف اعراب 
را از همين منظر استفاده " در راه خدا"، يعنى "فى سبيل االلله"ی وی مقوله. هراس باشد

و امت بيابد وحدت سياسى دست به  توحش ترور و ترويج از طريقكرد كه مى
گانگى نظرى پيرامون مسائل سياسى و  به اين ترتيب، چند. سازديكپارچه مسلمانان را 

 گرفت و پرستى و نظم الهى اسالم قرار مى يكتابه در تضاد با ايمان ظاهرًا اجتماعى 
 اسالمى و تبديل به هدف حكومتكفر و شرک ، يعنى "راه خدا"منسوب به انحراف از 

 بنابراين محمد به شدت اصرار داشت كه مسلمانان راه حل .شد مىها جهت انهدام آن
گويى امت مسلمانان را كه خود حكومت اسالمى گسيختگى و خودتناقضو فصل از هم

از  ١٠١ى  در آيهمحمد براى نمونه . پديد آورده بود، همواره با استناد به قرآن بيابند
 به مسلمانان به شرح زير) ٣٣(ى االحزاب  سورهاز  ٣٦ى  آيهدر  و) ٥(ى المائده  سوره

  :كندپيشنهاد مى
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آيد و اگر  اى اهل ايمان، هرگز از چيزى مپرسيد كه اگر فاش گردد، شما را بد مى»
چه را مصلحت  گذاريد، قرآن براى شما آن را به هنگام نزول آيات قرآن وا پرسش آن

گذشت كه خدا آمرزنده و  سؤاالت بيجاى شما درخدا از عقاب . كند باشد، بيان مى
  .«بردبار است

و (...) بر هيچ مرد و زن مؤمن در كارى كه خدا و رسول حكم كنند اختيارى نيست »
  .«فرمانى خدا و رسول كند دانسته به گمراهى سختى افتاده است هر كس نا

الهى يک شكل قرآن به عنوان وحى كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
بنابراين از . سازدگيرد كه عقل مسلمانان را شنوا و مخاطب خود مىابالغى به خود مى

گردد كه نه به خودانگيختگى و به منظر قرآن يک مسلمان تنها زمانى رستگار مى
جستجوی معانى خردگرا و دنيوی نيكى و پليدی بپردازد و نه رعايت عرف جامعه را 

ی همين كافى است كه با استناد به آيات قرآن به عنوان وحى برای و. در نظر بگيرد
الهى از نيكى و درستى گفتار، پندار و كردار خود كامًال مطمئن باشد و آمرزش و 

پيداست . رستگاری، يعنى سعادت اين جهانى و آن جهانى خود را تضمين شده بپندارد
به اين صورت كه . كندا مىايف" عذر گناه"جا شيطان هم يک نقشى را به عنوان كه اين

ی فردی و خصوصيات شخصى مسلمان، نه انديشه" صرات المستقيم"عامل گمراهى از 
شود كه البته از طريق عبادت، استغفار، قربانى و زيارت نيز بلكه فريب شيطان تلقى مى

شود و نه هيچ مشاهده مى" خرد عملى"جا نه اثری از اينبنابراين . گرددبر طرف مى
پيداست كه از اين . تواند در منافات با اهداف حكومت اسالمى رسميت بيابدانى مىجري

گيرد گريز و ظاهری به خود مىمنظر، وحدت مسلمانان نيز يک شكل غير واقعى، جهان
و وحشت مسلمانان از عواقب لغو بيعت و فسق ايمان خود به كه البته از طريق تبعيت 

 سال رسالت خود محمد ٢٣ن موضوع را در مدت ما مصداق اي. آيداسالم پديد مى
.  كه به صورت نهايى بر منافقان مسلط شوديابيم كه تا پايان عمر خود موفق نشدمى

تنها يک شكل ايدئولوژيک آيد،  مفهوم داراالسالم كه به كرات در قرآن مىبنابراين 
انى متحقق گيرد، زيرا وحدت مسلمانان فقط زمجهت تبليغ برای جهاد را به خود مى

ها به دين اسالم گرويده و تمامى ملحدان، منافقان، محاربان، گردد كه تمامى انسانمى
بنابراين ما با استناد به . العرض به قتل رسيده باشندفاسقان، مرتدان و مفسدان فى
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قرآن نه با وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان، بلكه با يک مانيفست جهت تشكيل 
نوعى از سوسيال داروينيسم، يعنى فاشيسم مذهبى را شويم كه  مىحكومت اسالمى آشنا

به اين معنى كه شرط بقای مسلمانان و تداوم داراالسالم در نابودی . كندتوجيه مى
به بيان ديگر، با . شودديگر اديان و قتل عام مخالفان حكومت اسالمى جستجو مى

ليكن گويد، مانان سخن مىوجودی كه قرآن از ايمان به توحيد و ضرورت وحدت مسل
شود و يافته مىگويى جهان موضوعيتگسيختگى و خودتنافضخود آن منجر به از هم

آورد كه با تحقق شريعت اسالمى همان شرايط متضادی را در واقعيت ابژكتيو پديد مى
-مكر، دزدی، تجاوز، چپاول، قتل و تخريب فىجا نه اين. ها را داردادعای فراروی از آن

روايان و تبعيض ميان مسلمانان ی فرمانقوق ويژهشوند و نه حسه خالف محسوب مىنف
جا فقط به اين موضوع خالصه مسئله اين. سازنددار مىاصول عدالت اسالمى را خدشه

تمول شود كه اين اعمال غير متعارف در مصلحت حكومت اسالمى هستند، منجر به مى
 سازند، يا نه؟تر مىها را گستردهو قلمرو آن شوندروا و مير غضبان وی مىفرمان

، "حق"، "اخالق: "شمول مانندهای جهانپيداست كه از درون يک چنين نظمى نه مقوله
به . گيرندآيند و نه فرديت و هويت انسانى نهايتًا شكل مىپديد مى" عرف"و " عدالت"

آورد، كتيو پديد مىبيان ديگر، قرآن مصداق دينى خود را به شخصه و در واقعيت ابژ
-زيرا با استناد به نوعى از سوسيال داروينيسم به يک جنگ همه بر عليه همه دامن مى

از . سازدی انسانى را تكه و پاره مىزند و از طريق يک سقوط اخالقى همبستگى جامعه
گيرد، در كار و شرور به خود مىاين منظر پيداست كه ذات انسان نيز يک ظاهر گناه

پديد " عامل اختالل"ه علت گناه و شرارت مسلمانان را خود قرآن به عنوان حالى ك
به اين ترتيب، قرآن به عنوان كالم ازلى الله چنان مناسباتى را بر جامعه . آوردمى

آورد كه از يک سو، استقرار كند و آن شرايط منحط اخالقى را به وجود مىتحميل مى
شوند و از سوی ديگر، ی دينى قابل توجيه مىهاترين حكومتترين و غيرانسانىخشن

كشد كه شريعت قرون ی انسانى را به سقوط اخالقى و اضمحالل مىچنان جامعه
ی ذهنيت قوای مقننه، قضائيه و وسطايى اسالم قادر است كه تبديل به سرچشمه

 جااين. های توليد و توزيع اجتماعى گرددترين روشی هارترين و غير انسانىمجريه
كه به بردگى ديگر فرقى ندارد كه نيروی كار در شكل بندگى و بردگى مستقيم و يا اين

  .داری در جهان مدرن و معاصر كشيده شده باشدكار مزدی در روش توليد سرمايه
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كند، قرآن به عنوان كالم ازلى الله به مضمون ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يابد كه نه با دست مى" جهاد"و " دارالحرب"، "داراالسالم "،"بيعت: "هايى مانندمقوله

جا تشكيل اين. شونداستناد به خرد بشری، بلكه با ارجاع به وحى الهى ظاهرًا موجه مى
شود كه البته وحدت و آشتى امت اسالمى مشروط به قتل عام تمامى غير مسلمانان مى

ذاتى ودی كه تضادهای درونبا وج. شوندها به حزب شيطان منسوب مىتمامى آن
های انتقادی و انقالبى در و تشكيل جريان" حركت واقعى"ی طبقاتى منجر به جامعه

جا كه قرآن از آن. يابدجا رسميت نمىای اينشوند، اما هيچ جريان و يا طبقهجامعه مى
ان حتا به كلى بيگانه است، در نتيجه جماعت مسلمان" قرارداد"ی اصوًال با مضمون مقوله

. يابنديافته و متعارف دست نمىی آشتىدر شكل ظاهری و مجرد آن نيز به يک جامعه
ی حكومت اسالمى نه با استناد به قرارداد با ی دولت است كه رابطهاول، در حوزه

ی الله است كه توجيه مردم مسلمان، بلكه با رجوع به وحى الهى و ضرورت تحقق اراده
ی مسلمانان، يعنى امت اسالمى ی جامعهدوم، حوزه. يابد مىشود و مشروعيت دينىمى

است كه البته نه از طريق قرارداد و حق مالكيت قانونى شهروندان، بلكه تنها بنا بر 
شود، زيرا بنا منظم مى) خليفه، واليت فقيه(روا ی شخصى فرمانشريعت اسالمى و اراده

ی خانواده است كه توسط سوم، حوزه. شدبابر قرآن حق مالكيت كلى در انحصار الله مى
ی مردان مسلمان شريعت اسالمى زنان را تبديل به ملک و كودكان را تبديل به برده

پيداست كه تحت شرايط موجود در . شودكند و مانع ايجاد عشق در خانواده مىمى
 تواند آموزش و پرورش بيايد و يک نقشداراالسالم اصوًال يک انسان اجتماعى نمى

شويم كه تا جا با همان موانعى مواجه مىما اين. مؤثر و سازنده را در جامعه ايفا كند
االنبيا در برابر رفرماسيون، كنون قرآن به عنوان كالم ازلى الله و محمد به عنوان خاتم

ی مدرن، متمدن و خردمند در ايران روشنگری، سكوالريسم دينى و تشكيل يک جامعه
  . اندپديد آورده

  : تيجهن

بختى معاصر است ی نقاد با عوامل همين نگونی تدوين اين مقاله آشنايى خوانندهانگيزه
 سال است كه تحت حاكميت ٤٠ی كارگر كشور حدود كه ايرانيان و از جمله طبقه

جا ما اين. كندجمهوری اسالمى و به صورت ازخودبيگانگى خودكرده در ايران تجربه مى



 ٣١٧

 فرهنگى مواجه هستيم كه محصول شكست رفرماسيون، با آن عواقب تاريخى و
ی حقوق طبيعى بر جا نه تا كنون فلسفهاين. روشنگری و سكوالريسم در اسالم هستند

و فلسفه پديد آمده " دين مثبت"وحى الهى چيره شده و نه از درون مباحث اسالميان 
  .  است

 دين اسالم بالفاصله آن آليستى هگل بای ايدهی اجمالى ميان فلسفهبا يک مقايسه
شوند كه تا كنون از استقرار يک نظام مدرن، متمدن، متعارف و ظاهرًا موانعى عريان مى

در حالى كه سيستم هگلى از نقد آيين مسيحيت . انديافته در ايران ممانعت كردهآشتى
 دين شود، ليكنموجه مى" ی مطلقايده"ی استعاليى پديد آمده و با استناد به و فلسفه

چون گذشته در تداوم مسير اديان ابراهيمى قرار دارد و به دليل آن موانعى اسالم هم
اند، مبتنى بر االنبيا پديد آوردهكه قرآن به عنوان كالم ازلى الله و محمد به عنوان خاتم

ها از طريق خرد و تفكر به در حالى كه در سيستم هگلى انسان. خرد ستيزی است
برند، ليكن قرآن برای ش و برابری و آزادی همگانى پى مىهويت شهروندی خوي

شمول از سازد و مانع تكامل يک مفهوم جهانهويت كذب دينى مىمسلمانان يک 
ها از طريق خرد با آليستى هگل انسانی ايدهدر حالى كه در فلسفه. شودانسان مى

ازند، ليكن نه مسلمان سرا بر طرف مىشوند و با اتخاذ اراده آنحدود جامعه آشنا مى
اصوًال مجاز هستند كه از خرد خويش استفاده كنند و نه حدود داراالسالم به عنوان يک 

به " كليت ارگانيک"ی در حالى كه هگل با استناد به مقوله. نظم الهى قابل تغيير است
ا يابد و مبارزه برای آزادی و برابری شهروندان ردست مى" نبرد"يک مفهوم اخالقى از 

كند، ليكن بنا بر قرآن هر گونه حركتى كه در برابر يابى تأييد مىجهت رسميت
ی حكومت اسالمى قرار بگيرد، منسوب به حزب شيطان و انهدام آن تبديل به برنامه

نزد هگل يک نقش سازنده " نبرد"ی در حالى كه مقوله. شودی حاكم مىسياسى طبقه
راند، ليكن و آشتى مى" خرد عملى"د به سوی دارد و اقشار متخاصم را جهت بقای خو

شود و مسلمانان را جهت مى" جهاد"ی قرآن با در نظر داشتن تضاد متوسل به مقوله
ی در حالى كه در فلسفه. شوراندغارت و چپاول دارالحرب بر عليه غيرمسلمانان مى

ر متخاصم محصول نبرد اقشا" حقوق مثبت"به " حقوق طبيعى"آليستى هگل تبديل ايده
بر سر مرگ و زندگى است كه البته قرارداد را به صورت قانون اساسى و حقوق 

آورد، ليكن قرآن شريعت اسالمى را به صورت اراده و حق الله شهروندی پديد مى
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در حالى كه نزد هگل . شماردگذاری ملت را اصوًال ارتداد مىكند و حق قانونتوجيه مى
شود، ه خردمندی شهروندان و آشتى دولت با ملت مىتدوين و تصويب قانون منجر ب

شناسد و تنها زمانى كه در موضع ليكن حكومت اسالمى هيچ جريانى را به رسميت نمى
گيرد و از سركوب و قتل عام مخالفان خود ناتوان است، متوسل به ضعف قرار مى

ى شده، دهنشينى سازمانشود كه پس از يک عقبگرايى مىی سياسى مصلحتفلسفه
به بيان ديگر، با . تر مخالفان خود را از ميان برداردتجديد قوا كند و در فرصت مناسب

. شودها داده نمىاستناد به قرآن اصوًال هيچ گزارشى از آشتى اجتماعى و وحدت انسان
توانند به يک امنيت، آزادی و ها مىيابى است و نه حتا انسانجا نه خبری از رسميتاين

  .  ظاهری دست بيابندبرابری 

اين سقوط فرهنگى و اين اختالل اجتماعى كه در ايران معاصر به بنابراين آدرس واقعى 
- سال جريان دارد، همين قرآن است كه كالم ازلى الله و وحى الهى به خاتم٤٠مدت 

اسالم "از اين منظر پيداست كه كشمكش اسالميان پيرامون . شوداالنبيا محسوب مى
يک دعوای كذب است كه از اسالم ) فقه پويا" (اسالم رحمانى"و ) قه سنتىف" (راستين

ها استفاده كنند و مسلمانان را به عنوان يک ابزار حكومتى جهت تحميق و تحقير انسان
به بيان ديگر، تمامى اسالميان با وجود تمايالت . به دام ازخودبيگانگى خودكرده بكشند
-ی مشترک به دنيا نگاه مى دينى از يک پنجرهمتفاوت اجتماعى و تفسيرهای متنوع

ها ذاتًا شرور و پليد هستند و برای تشكيل عرف به اين معنى كه انگاری انسان. كنند
پيداست كه اسالميان تحقق . ياب خود را سركوب كنندبايد طبيعت خردگرا و حقيقت

حقق منافع اين اهداف را جهت مشروعيت حكومت اسالمى، تثبيت جايگاه اجتماعى و ت
موضوع اصلى اين نوشته نيز همين است كه . كنندمادی و طبقاتى خود دنبال مى

به اين معنى كه . ی جابجايى سوژه با ابژه و علت با معلول سازدی نقاد را متوجهخواننده
ها از خرد خويش و زندگى ی آنعلت شرارات و پليدی مسلمانان محروميت خودكرده

  ! ت و نه بر عكسدر پرتو آيات قرآنى اس

  !ادامه دارد
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ای و بحران ايدئولوژيک در ايران باستان ـ نقدی بر دولت منطقه
  ١های ايرانىای شوينيستهويت اسطوره

   
ايرانيان شوينيست حيران و مستأصل هستند، زيرا هويت ملى خود را در تاريخ ايران 

ليكن از ايران باستان به غير از يک بنای بدوی سنگى به عنوان . جويندباستان مى
ی سنگى ی تخت جمشيد و چند مجسمه و سرلوحهوروش هخامنشى، مخروبهكی مقبره

ها آلود و يک مجموعه از اساطير باستانى چيز ديگری برای آندر كشور، يک تاريخ مه
لوكزامبورگ، ليزابن در : كسانى كه از شهرهای اروپايى مانند. به ارث نمانده است

 و اشتراسبورگ در فرانسه، لندن در پرتقال، مادريد و بارسلونا در اسپانيا، پاريس
انگلستان، برن و زوريخ در سويس، فلورانس، ونيز و رم در ايتاليا، وين در اتريش، 
بوداپست در مجارستان، زغرب در كواسى، مسكو و پترسبورگ در روسيه، پراگ در 

اند، به موضوع نقد اين جمهوری چک و درسدن، كلن و برلين در آلمان ديدن كرده
در اين شهرها تمامى تمدن و تاريخ اين كشورها از طريق آثار و . برند بهتر پى مىنوشته

ی افتخار و ها نه تنها مايهاند كه برای مردم آنبناهای تاريخى به درستى حفظ شده
از جمله . شودمنبع درآمد توريستى، بلكه به احتمال زياد منجر به هويت ملى نيز مى

سازی اماكن تاريخى اين اد كرد كه برای مرمت و حتا دوبارههای هنگفت يبايد از هزينه
برای نمونه بسياری از شهرهای تاريخى آلمان نازی و از جمله . شودشهرها مصرف مى

درسدن و برلين در اواخر جنگ جهانى دوم با خاک يكسان شدند، اما چندی نگذشت 
سازی شده و ت و دوبارهها مرمريزی دولتى و حمايت مردمى اين مخروبهكه با برنامه

                                                 
های پژوهش جنبش"كه از طريق " آيين و فرهنگ ايرانيان باستانى"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١

 اين مقاله بخش مختصری از يک كتاب با .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١٠ اكتبر ٧ در تاريخ" اجتماعى ايران
رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين  عوامل عينى و ذهنى  نقدى برـ فرهنگ يكتايى در ايران"عنوان 

جا بنابراين من اين. تشر شده است ميالدی من٢٠١٢است كه به صورت جلد نهم آرمان و انديشه در سال " ماسال
  . آورمكنم، نام مىها رجوع مىتنها از منابعى كه مستقيمًا به آن
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به همين صورت بايد از تجربيات اتحاد آلمان . ی خود را باز يافتندنما و جالل گذشته
در حالى كه كلسيا شهر درسدن تمام . ياد كرد" اردوگاه سوسياليستى"پس از فروپاشى 

های سياسى بر سر ساختمان قد در مكان تاريخى خود دوباره ساخته شد، كشمكش
سرانجام اين ساختمان با مخارج . در شرق برلين به اوج خود رسيد" یقصر جمهور"

در جای آن دوباره بر پا شد كه فضای تاريخى " قصر شهر"بسيار سنگين تخريب و 
نگاران های تاريخبه همين منوال بايد از كشمكش. ی زنده گرددبرلين تا اندازه

ت ملى مردم خود را تحت كشورهای مدرن اروپايى ياد كرد كه افكار عمومى و هوي
های جا پرسش اين١.دهندهای دور و نزديک قرار مىتأثير بينش انتقادی از گذشته

سازی آيند؛ چرا بناهای دوران ايران باستان تا كنون دوبارهعديدی به اين شرح پديد مى
ی شاهنشاهى كشور  ساله٢٥٠٠اند و چرا محمد رضا شاه كه با استناد به تاريخ نشده

ساخت، نيز اقدام به اين كار نكرد؟ ای حكومت استبدادی خود ايدئولوژی جديد مىبر
ی حاكم ايرانى است و اسالم چه نقشى را تاريخ ايران باستان چه خاری در چشم طبقه

كند كه در تناقض و تعارض با اساطير ايرانى در ارتباط با ايدئولوژی دولتى بازی مى
  گيرند؟ قرار مى

ی تخطئه و تخريب تاريخ فرهنگى ايرانيان باستانى ها با انگيزه پرسشالبته طرح اين
ی طاق كسری های مخروبهی اجمالى ميان بازماندهفقط يک مقايسه. گيردصورت نمى

در نزديكى بغداد با ساختمان كعبه در مكه به بهترين وجه ممكنه از اين تناقض و 
ری نه تنها دانش و توان پيداست كه طاق كس. دهدتعارض فرهنگى گزارش مى

شناسى مردم اين سرزمين را معماری ايرانيان باستانى، بلكه ذوق هنری و اسلوب زيبايى

                                                 
 ٦ای از ارنست نولته در تاريخ آلمانى ياد كرد كه پس از انتشار مقاله" نگاراننزاع تاريخ"توان از  برای نمونه مى ١

جا تأسيس هولوكاست را يک واكنش به سيستم  وی اين.گشوده شد" ی عمومى فرانكفورکروزنامه" در ١٩٨٦ژوئن 
وی در كتابى كه در سال بعد منتشر كرد، مدعى شد كه ناسيونال سوسياليسم آلمانى . خواندگوالک در شوروی مى

در اين . ها به پديد آمده استمحصول يک جنگ داخلى در اروپا است كه پس از انقالب اكتبر توسط بلشويک
ی دوم صدا و سيمای نگاران به بازنگری انتقادی تاريخ آلمان پرداختند، بلكه شبكهسياری از تاريخارتباط نه تنها ب

در اين . های تاريخى را پخش كرد كه از احيا ايدئولوژی فاشيسم در آلمان ممانعت كندآلمان يک سريال از برنامه
طبايى به ترويج نظريات ارنست نولته و ارتباط طرح اين مسئله نيز ضروری است كه شخصى به نام سيد جواد طبا

كه نظريات منتقدان در ايران پرداخته است، البته بدون اين) تئوريسين فاشيست در دوران آلمان نازی(كارل اشميت 
  . ها را نيز منتشر كندآن

Vgl. Nolte, Ernst (١٩٨٧): Der europäische Bürgerkrieg ١٩٤٥ – ١٩١٧, Berlin 
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در حالى كه ايران ساسانى . سازدی اسالم بر كشور نمايان مىنيز در دوران قبل از سلطه
ی جزيرهشناسى اعراب شبهتحت تأثير فرهنگ تاريخى هلنيسم قرار داشت، زيبايى

داری نشينى، دامداری غير مسكون، كاروانربستان از همان شرايط بدوی و مادی باديهع
به بيان ديگر، ساختمان كعبه نيز از دانش و توان معماری، ذوق . كردو تجارت رشد مى

- شناسى به خصوص اعراب در دوران ظهور اسالم گزارش مىهنری و اسلوب زيبايى

آيند؛ چرا يک نظام ی به اين شرح پديد مىهای جديدجا دوباره پرسشاين. دهد
شاهنشاهى با عظمت دربار ساسانيان مغلوب لشكر اعراب مسلمان شد؟ ايرانيان چه 

اند و اسالم ی تاريخ و فرهنگ باستانى خود بازی كردهنقشى را در تخريب و تخطئه
گريزی چگونه تبديل به ايدئولوژی تشكيل يک نظام سلطنتى در ايران شد؟ دليل اسالم

مردم ايران چيست و چرا انبوهى از ايرانيان با استناد به تاريخ و اساطير باستانى به 
هايى ياد كرد كه نان را گردند؟ از جمله بايد از انجمندنبال يک هويت نوين ملى مى

ی اين تمايل فرهنگى به تازگى سواری و مصادرهخورند و جهت موجبه نرخ روز مى
  .اندشديدًا فعال شده" رستاخيز سيمرغ"و " فرشگرد"، "ققنوس": تحت عناوينى مانند

جا دوباره با تدارک هويت غير كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ماترياليستى، يعنى با استقالل سوژه از پراكسيس اجتماعى و با آثار ازخودبيگانگى مواجه 

بر بيگانگى انسان از خود، بيگانگى " ودبيگانگىازخ"ی ماركس با استفاده از مقوله. هستيم
 ليكن ١.كندهای ديگر تأكيد مىانسان از محصوالت كارش و بيگانگى انسان از انسان

ی در تئوری انتقادی و انقالبى وی مبتنى بر يک حادثه" ازخودبيگانگى انسان"ی مسئله
يت انسانى، يعنى از ها نيست، بلكه از فعالتاريخى و يا تمايالت متافيزيكى انسان

جهان "محصول اين حركت واقعى . كندپراكسيس مولد و در روند تاريخ رشد مى
است كه البته مبتنى بر تبادل مادی انسان با طبيعت بيرونى توسط " يافتهموضوعيت

باشد و تحت تأثير آگاهى از جهان وارونه، يعنى سوبژكتيو پديد مى" دهندهكار شكل"

                                                 
ی ماترياليستى فويرباخ رح اين موضوع نيز ضروری است كه ماركس در اوايل تحت تأثير فلسفهجا ط البته اين ١

ليكن وی پس از . كردنيز تأكيد مى" نوع ماهوی بشر"قرار داشت و در پيروی از وی بر ازخودبيگانگى انسان از 
و با ) موجود فعال(ياليستى شناسى جديد ماترفراروی از فلسفه به سمت پراكسيس معطوف شد و با كشف يک انسان

  .ی طبقاتى از استفاده از مفاهيم مجرد و استعاليى ممانعت كردحامعه" حركت واقعى"استناد به 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, 
in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥١٩f.   
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نظم "ظر نيز به درستى پيداست كه تنها شرط ممكنه جهت فراروی از از اين من. آيدمى
به بيان ديگر، از . ی انقالبى استخودآگاهى سوژه" نظم نوين"و تشكيل يک " موجود

در پرتو آگاهى از جهان وارونه پديد آمده است، در نتيجه اين " نظم موجود"جا كه آن
های اهى ماترياليستى، با اتكا به ظرفيتامكان نيز وجود دارد كه انسان مبتنى بر خودآگ

را ی اجتماعى آنجامعه و توان توليدی موجود، با تسلط بر افكار عمومى و اتخاذ اراده
. را ببيند" نظم نوين"توسط پراكسيس نبرد طبقاتى دگرگون سازد و تدارک تشكيل يک 

، زيرا در راستای خواندماركس روند اين حركت واقعى را ماهيتًا انتقادی و انقالبى مى
ذاتى تضاد نيروهای مولد با مناسبات توليد تحقيقات خود از يک سو، به مضمون درون

و از سوی ديگر، به كشمكش ايدئولوژيک ) تضاد ابژكتيو(های اجتماعى در فرماسيون
بنابراين پيداست كه چرا انتقاد وی از . بردپى مى) تضاد سوبژكتيو(پيرامون بيان تضاد 

اجتماعى و اقتصاد سياسى مستقيمًا به سوی اشكال متنوع توجيهى و پراكسيس 
ی نقد ماركِس، يعنى با جا با شيوهما اين. گيردی طبقاتى نشانه مىايدئولوژيک جامعه

را قاطعانه و به صورت يک شويم كه وی آنكننده مواجه مىذاتى و نفىروش نقد درون
دهد و هر دو وی ميان فلسفه و دين تميز مىبه اين صورت كه . كنداستراتژی دنبال مى

جا ايدئولوژی يک تظاهر واقعى جهت پوشش اين. نمايدرا منسوب به ايدئولوژی مى
. طلبدرا ضرورتًا مىی طبقاتى آنشود كه البته جامعهذاتى محسوب مىتضادهای درون
ى به دليل جا از اين بابت ضروری است، زيرا تفكر واقعيت و خوشبختايدئولوژی اين

روزی ابژكتيو نيروهای مولد، پوچى اوضاع موجود و فقدان افق رهايى انسان غير سيه
بايد اشكال تخيلى و اتوپيک " نظم موجود"قابل تحمل است و به همين دليل نيز 

ها قابل به خود بيگرد و برای انسان) يافتهی آشتىی فاضله، جامعهبهشت برين، مدينه(
 ديگر، ايدئولوژی بايد اثبات كند كه وقايع ابژكتيو به صورت به بيان. تحمل گردد

ها روزی آنها را قانع كند كه با وجود سيهغلط هستند، ايدئولوژی بايد انسان" ابژكتيو"
ی امن و دلپسند در محيطى، اما يک آيندههای اقتصادی، اجتماعى و زيستو بحران

ها را را داشته باشد كه انساند توان آنها است و در نهايت، ايدئولوژی بايانتظار آن
بنابراين تحت تأثير . ها را منفعل سازدنسبت به پراكسيس سياسى بى اعتنا كند و آن

ی يافتهتوانند تضادهای محسوس و موضوعيتها مىاين تصورات ناب است كه انسان
تئوری " پرتو زندگى خود را در" حقيقت"ی خود را ظاهرًا كنار بگذارند و زندگى روزمره
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جا نه تنها با فريبكار دينى، فلسفى و ما اين. تجربه كنند" ايمان راسخ"و " ناب
ها نيز مواجه هستيم كه البته الزم و ملزوم ايدئولوژيک، بلكه با موضوع خودفريبى انسان

- به اين ترتيب، برای ماركس ممكن مى. كنندديگر را تكميل مىديگر هستند و يکهم

- های نظريهی خود از فرضيهكنندهذاتى و نفىاستفاده از روش نقد درونگردد كه با 

ها را به بند نقد ماترياليستى و پردازان نظام طبقاتى عزيمت كند، مبانى ايدئولوژيک آن
ها را با عواقب نظريات خودشان در پراكسيس اجتماعى مواجه ديالكتيكى بكشد و آن

را به صورت وضعيت نامناسب و " م موجودنظ"بنابراين ماركس از يک سو، . سازد
كند و از سوی ديگر، را متزلزل مىغيرخردمند افشا و اساس فلسفى و تئوريک آن

را در دستور پراكسيس نبرد " نظم نوين"دگرگونى انقالبى آن و ضرورت تشكيل يک 
  .  دهدطبقاتى قرار مى

 يک بستر تاريخى و پيداست كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در
فرهنگى متكامل شده است كه رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را تجربه كرده، 

بنابراين . جهان مدرن را پديد آورده و ظاهرًا از اشكال متافيزيكى عبور كرده است
كامًال راديكال ) ادغام دين در فلسفه(ماركس از يک سو، در برابر آكوموداتسيون 

جا منظور اين. راندسخن مى" دين مثبت"حالى كه از سوی ديگر، از گيرد، در موضع مى
وی آن دينى است كه ظاهرًا از طريق برهان علمى، با استناد به دانش طبيعت و خرد 

به بيان ديگر، تئوری انتقادی و انقالبى ماركس نه محصول . شودبشری توجيه مى
كه تمامى مسائل طبقاتى و تصوارت ناب اتوپيک وی است و نه ادعای اين را دارد 

جا با يک تئوری مجرد و كلى ما اين. كندمشكالت اجتماعى را بالفاصله حل و فصل مى
ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد در يک مواجه هستيم كه بر اساس تضادهای درون

ی مشخص متكامل شده، اهداف راديكال انقالب فرانسه را در بر گرفته و جامعه
آليستى هگل را به صورت انتقادی و ماترياليستى در خود ادغام ی ايده فلسفهديالكتيک

ی به اين ترتيب، ماركس نظريات خود را بر اساس يک قدرت بالقوه. كرده است
ی خودآگاه و كند كه البته سوژهاجتماعى، يعنى وجود ابژكتيو پرولتاريا متكامل مى

جا با يک قوای ما اين. شود محسوب مىی طبقاتى نيزجامعه" حركت واقعى"انقالبى 
موجود اجتماعى مواجه هستيم كه به انقياد دين، فلسفه و ايدئولوژی در آمده و در حال 
انهدام خود و محيط زيست است، در حالى كه از سوی ديگر، توان اين را نيز دارد كه 
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ه قدرت بالفعل گرا و انتقادی قرار بگيرد، از قدرت بالقوه بتحت تأثير يک تئوری عمل
كرده و ) مثبت(فراروی " نظم موجود"دگرگون گردد و در پراكسيس نبرد طبقاتى از 

به بيان ديگر، ماركس از . را ببيند" نظم نوين"جهت رهايى خويش تدارک تشكيل يک 
ی طبقاتى كه مضمون آن كار ازخودبيگانه است، ديالكتيک جامعه" حركت واقعى"همان 

كند و به شرايط قوای خودآفرينى ی با پراكسيس را متكامل مىهستى با آگاهى و تئور
ی حاكم و ضرورت نفى توليد كااليى ی انقالبى از ايدئولوژی طبقهانسان، استقالل سوژه

  . بردی مزدی پى مىو قانون ارزش و لغو كار ازخودبيگانه

ذاتى و با رونكند، با استفاده از روش نقد دی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس پيش شرايط سرنگونى نظام 

ليكن . گرددنيز به خوبى هويدا مى" نظم نوين"جمهوری اسالمى جهت تشكيل يک 
اولين شرط جهت درک مناسب و تحكيم تئوری انتقادی و انقالبى ماركس در 

دين، فلسفه و ايدئولوژی : كال متافيزيكى مانندپراكسيس سياسى فراروی انسان از اش
گونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستند كردم، افكار اكثر قابل همان. است

جا منظور من نه فقط مردم عادی اين. ی ايرانيان آكنده به متافيزيک استمالحظه
جا كه قدرت ن از آ١.كشور، بلكه اغلب فعاالن جنبش كمونيستى و كارگری نيز هستند

ی ضعف ی نقطهسياسى بستگى به توازن قوای اجتماعى دارد و اقتدار يكى نشانه
ديگری است، در نتيجه پيداست كه تحت تأثير بحران تئوريک و پراكندگى موجود 

اند و با استناد های ايرانى شديدًا فعال شدههای چپ، اشكال متنوع از شوينيستجريان
. ی احيا حكومت سلطنتى در كشور را دارندين ايران انگيزهبه اساطير باستانى سرزم

رويكرد فرهنگى ايرانيان از آيين داليل در رابطه با جا اصوًال يک پرسش انتقادی اين
در ى ساسان سپاه شاهنشاهى شكستشود، در حالى كه  مطرح نمىزرتشت به دين اسالم

ی يابد و ظاهرًا زمينهليل مىی صرف نظامى تقبه يک مسئلهاعراب مسلمان برابر لشكر 
گونه اثری از علل بحران چنين هيچجا هماين. آوردستيزی و روانژيسم را پديد مىعرب

ايدئولوژيک در ايران باستان وجود ندارد، در حالى كه علت مسلمان شدن مردم ايران 
 به )ماليات اهل كتاب(مستقيمًا به خشونت خالفت اسالمى و پرداخت جزيه زرتشتيان 

                                                 
-در انديشه "خرد استعالئى"فرهنگ دينى و رئاليسم انقالبى ـ نقش فراروی از ): ٢٠١٨( فربدونى، فرشيد  مقايسه، ١

   ادامه، برلين٣٥   ی ، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهی سياسى كارل ماركس



 ٣٢٧

از جمله بايد از نقش تاريخى اولين . گرددحكومت مركزی منسوب و قلمداد مى
ی عزيمت تمامى شاهنشاه سرزمين ايران، يعنى كوروش هخامنشى ياد كرد كه نقطه

انگاری كه وی كامًال . های ايرانى جهت تدارک يک هويت نوين ملى استشوينيست
ى مروج شكيبايى دينى در كشور بوده و ی تاريخى و فرهنگمستقل و بدون هيچ پشتوانه

ی استوانه"ها مصداق نظری آن. ی سرزمين ايران حاكم كرده استعدالت را در گستره
- تجليل و ستايش مى" مانيفست حقوق بشر"است كه به عنوان اولين " كوروش كبير

   .شود

كومت ليكن نه ساختار دولت از مناسبات مادی جامعه مستقل است و نه استقرار يک ح
- شود، قابل درک مىبدون آن تاريخ فرهنگى كه وجودش با استناد به آن توجيه مى

ها از نظر زمانى و مكانى اشكال متفاوت و متنوع به خود دولتبه همين داليل نيز . شود
و " دانش مثبت"به خصوص نياز به دولت يک بررسى و درک پيداست كه . گيرند مى

ى دارد كه تشكيل و تكامل حكومت را به شناسى مناسب و كليک روش شناخت
البته ماركس . ی طبقاتى استنتاج كندجامعه" حركت واقعى"صورت ديالكتيكى، يعنى از 

بررسى ماترياليستى، تاريخى و ديالكتيكى اجتماعى های كليت فرماسيونجهت نقد 
 اين ش مجال انجامعمردولت را در دستور فعاليت تئوريک خود قرار داد، اما كوتاهى 

ذاتى و درونبررسى يک كه به همين دليل نيز ماركس نتوانست . ندادكار را به وی 
يک را ارائه دهد و از خود جامع از ماهيت ماترياليستى دولت و اشكال ايدئولوژيک آن

. به جاى بگذاردی طبقاتى را كلى جهت شناخت ساختار سياسى حاكميت جامعهتئورى 
-مىنقش دولت نقد جسته و گريخته به ی خود ها شتهدر نووی اين وجود  تمامى با

ی حاكم، فقدان  طبقهى قدرت شانهنرا به عنوان ماهيت حاكميت سياسى و پردازد 
ی نتيجهخصوص توليد اجتماعى و ه ى ب شيوهمحصول و ی انقالبى خودآگاهى سوژه

تار ی نقد ماركس از دولت، بررسى كليت ساخمسئله. كند كشف مى ها واكنش به آن
به " سرمايه"را به صورت فشرده در جلد سوم كتاب اقتصادی است كه ما مضمون آن

  :يابيمشرح زير مى

خصوص اقتصادى كه در آن كار اضافى پرداخت نشده از توليد كنندگان ه شكل ب»
اين [گونه كه  ى حكومت با بندگان را معين و همان شود، رابطه مستقيم استخراج مى

 ٣٢٨

اما همين جا كليت . كند  توليد رشد كرده است، بر آن واكنش مى مستقيمًا از]رابطه
زمان   از روابط توليدى كه از آن امور اجتماعى و هم]يعنى[شود،  ساختار اقتصادى بنا مى

ى مستقيم مالكان  اين هر باره رابطه. كنند اش رشد مى خصوص سياسىه با آن ساختار ب
ى آن  ست، يک رابطه، كه شكل هر بارهمناسبات توليد با توليد كنندگان مستقيم ا

ى كار و از اين رو، مطابق با قدرت توليد  ى تكامل نوع و شيوه طبيعتًا مدام با درجه
ى پنهانى كلى ساختار اجتماعى و بنابراين  اجتماعى است، كه ما از آن راز درونى، زمينه

 نيز كشف خصوص دولت راه ى سياسى، خالصه، همواره شكل ب شكل مستقل يا وابسته
  ١«.كنيم مى

جا كامًال مختصر و مفيد اينماركس كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
دهد و ساختار سياسى مضمون يک بررسى ماترياليستى و ديالكتيكى از دولت را ارائه مى

جا ما اين. كندو شكل به خصوص حكومت را از ماهيت متضاد اقتصادی آن متكامل مى
ی مواجه هستيم كه سرچشمهمناسبات توليد در جوامع طبقاتى با نيروى مولد تضاد با 

 از .كند ى توزيع بروز مى ى توليد و حوزه حوزهاست و در تصاحب كار اضافى بروز آن 
-داری مىجا به نقد دولت بر اساس روش مدرن توليد سرمايهجا كه ماركس اينآن

كار اضافى "ی رمايه را منسوب به مقولهذاتى كار و سپردازد، در نتيجه تضاد درون
-مى" سرمايه"در جلد سوم " تئوری رانت"ليكن با استناد به . سازدمى" پرداخت نشده

توسط رانت خصوص اقتصادى كه در آن كار اضافى ه شكل بتوان به مضمون آن 
 ، نيز پىشود از توليد كنندگان مستقيم استخراج مىزمين، يعنى اضافه توليد كشاورزی 

جا موضوع اصلى نقد اقتصاد سياسى ماركس بررسى منبع درآمد طبقات اين. برد
-ها و به صورت سود سرمايه به سرمايهاجتماعى است كه بر اساس توازن قوای آن

بنابراين با استناد به  ٢.گيردداران، رانت زمين به مالكان و كار مزد به كارگران تعلق مى
كليت فرماسيون شود كه ركس از دولت ممكن مىنقد ماترياليستى و ديالكتيكى ما

ايدئولوژى، فلسفه، دين، (، زيست معنوى )اقتصاد، زيربنا(در زيست مادى را اجتماعى 
های  و كشمكشرابطهمتمايز و ) هاى اجتماعى دولت، نهاد(و زيست ساختارى ) روبنا

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, 
Bd., ٢٥, Berlin (ost), S. ٧٩٩ 
٢ Vgl. ebd., S. ٦٢٧ff., ٨٩٢f. 
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 تنها به درستى از اين منظر نه. هويدا كردزمانى و مكانى را در ابعاد ها  آنتاريخى 
ه است، ايران به وجود آمدسرزمين كه تحت چه شرايطى دولت باستانى شود روشن مى

منجر به بحران ايدئولوژيک و انحطاط شاهنشاهى ساسانيان، شكست چه عواملى بلكه 
از آيين زرتشت به يان رويكرد فرهنگى ايرانسپاه ايران در برابر لشكر اعراب مسلمان و 

  . ندا دين اسالم شده

به فالت ايران بيش  آريايىآيد، كوچ اقوام بر مىايران باستان جايى كه از تاريخ تا آن
تحت تأثير خشكى طوالنى جا كه سرزمين ايران از آن. از سه هزار سال قدمت دارد

 در نتيجه سكونت و كشاورزى در اين منطقه بدون استفاده از، قرار داشتمدت 

و با در نظر  شرايط اقليمى پيداست كه تحت اين. بودممكن  غير مستقالت آبيارى
 :بناى تأسيسات آبيارى مانندآوری موجود و سطح نازل رشد نيروهای مولد داشتن فن
در فالت وسيع به اين ترتيب، . شدمستلزم همكاری اشتراكى مى و سد ، نهرقنات، چاه

يدات كشاورزى كفا تول جوامع اشتراكى مسكون شدند كه به صورت خودسرزمين ايران 
اقوام غير متمدن در خطر تهاجم روستاها جا كه  ز آنا. كردند ريزى و عملى مىبرنامه را
بودند، در نتيجه تدارک قوای نظامى روستايى جهت حفاظت از دام و وحشى نيمهو 

 مردانبه اين ترتيب، . شدتبديل به يک امر استراتژيک مىكشاورزى  محصوالت

هاى  حماسهرا به عهده گرفتند، در حالى كه از سوی ديگر، حفاظت روستاها سلحشور 
يران، اغير(شر با قوای ) ايران(ميان قواى خير  و از جمله اساطيری كه به نبرد پهلوانى
خدايان به جا نيز پيداست كه اين. دادند، پديد آمدند و رواج يافتندمعنى مى) توران
 نام "ها دوا "هاى بد بيگانه كه اداران نيروبودند و هو" ها اهورا"هاى خوب خودى كه  نيرو

-شويم كه ازهمجا با همان اشكال متافيزيكى مواجه مىما اين. شدندداشتند، متمايز مى

زندگى ، روستايىگسيختگى زيست مادی جوامع اشتراكى، يعنى از پراكسيس مولد 
ده و به ی به صورت زيست معنوی ايرانيان رشد كرمسكون و شبانى در اوضاع اوليه

  .دادندم اقوام بيگانه معنى مىتهاجها در برابر مقاومت آن

روستاها محصوالت زراعى دام و سلحشوران بايد از طريق امرار معاش جا كه  از آن
صورت رانت محصولى  به جوامع اشتراكى شد، در نتيجه بخشى از اضافه توليد تأمين مى

سلحشوران را فزايش رانت همواره اى  انگيزهپيداست كه . گرفت ها تعلق مى به آن
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و با تضمين  گردند مستقريک منطقه استراتژيک مهم كه در نقاط ساخت  مجبور مى
اجتماعى را  بخش بزرگترى از اضافه توليد راكندهپهاى  روستاتعداد بيشتری از امنيت 

ى  به اين ترتيب، شهر به عنوان مركز قواى مجريه و محل سكونت طبقه. مصادره كنند
ی زيست ساختاری سرزمين ايران در اوضاع اوليه گذاشته  نطفهكم شكل گرفت وحا

تنها از به صورت رانت محصولى روستاها توليد  اضافهی پيداست كه مصادره. شد
مالكيت بر ابزار توليد تحت اوضاع موجود . شد خشونت غير اقتصادى ميسر مىطريق 

قرار مولد روستايى  هاى ک اشتراكى نيروظاهرًا در تمل) زمين زراعى و مستقالت آبيارى(
نتايج كار اضافى بود، زيرا ى حاكم شهرى  ها طبقه مالک واقعى آندر حالى كه داشت، 

جامعه طبقاتى جا با يک ما اين. كرد مىتصاحب صورت رانت محصولى ساليانه  را به
دارند و  قرار نى حاكم طبقهكنترل تحت مواجه هستيم كه نيروهای مولد آن مستقيمًا 

فقط ی توليد، بلكه  نه در حوزهتضادپيداست كه تحت اين شرايط . برده نيستندها انسان
شويم كه منجر چنين با شرايطى مواجه مىجا همما اين. كند ى توزيع بروز مى در حوزه

بناى  زير"شود كه البته ساختار آن بر اساس يک مى" اى دولت منطقه "به تشكيل يک
را به هاى متفاوت  ملتيک چنين حكومتى قادر است كه اقوام و . گرددىبر پا م" رانتى
سازى آداب، رسوم و تدارک همگونكه ی خويش در آورد، البته بدون اينسلطه

بستگى به اش دولت با مردم تحت سلطهحدود سازش و چالش . را ببيندها  فرهنگ آن
، محافظ سو از يک "اى  منطقهدولت"به اين صوت كه . ها دارد هاى آن انگيزه اهداف و

از ، در حالى كه كند ها ترويج مى آن و فرهنگ شكيبايى را مياناست اديان بى آزار 
پيداست كه يک . كشد هاى اقتدار گريز را به خاک و خون مى ديگر، تمامى جنبشسوی 
خشونت غير اقتصادى اعمال دارد كه نيز نياز به يک ايدئولوژى مناسب حكومتى چنين 

ين ايدئولوژى افزون بر اين، ا. توجيه كندی اضافه توليد روستاها را جهت مصادرهد خو
-تدستان جامعه منطبق باشد و دين و آيين مل ى فرو هم از درون با درک روزمره بايد

هم از بيرون براى گسترش  به چالش نكشد وكشور ارضى  ى در گسترهرا ديگر های 
قرار بگيرد های متخاصم حكومتانه در برابر نمى رانتى دولت مركزى چنان دش زمينه

 بسيج و تهييج خودى رانتى  گشايى و گسترش زمينه كشورقوای نظامى خود را جهت  كه
  .دكن
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ی تاريخى و فرهنگى بود كه كوروش هخامنشى بنابراين بر اساس اين پشتوانه
ين  سال پيش حكومت شاهنشاهى را بر سرزم٢٥٠٠كشورگشايى را آغاز كرد و حدود 

ى پهناورى را از  كه گسترهشد خود موفق سلطنت در دوران وی . ايران مستقر ساخت
هاى درياى مديترانه در غرب و تمامى مناطق  هاى هندوكوش در شرق تا كرانه كوه

 را به هاى خليج فارس و دريايى عمان در جنوب دريايى خزر در شمال تا كرانه
بر سرزمين ايران  "اى دولت منطقه"به اين ترتيب، يک .  آوردحاكميت خويش در

های های متفاوت و انواع دين، آيين و فرهنگمستقر گشت كه اقوام متنوع، ملت
ی دولت با ملت جا با يک دولت ملى و با آن رابطهما اين. گرفتمتعارض را در بر مى

 ليكن طرح اين مسئله به اين. شناسيم، سر و كار نداريمكه از جهان مدرن كنونى مى
ی مادی و معنى نيست كه شاهنشاهى هخامنشى فاقد ايدئولوژی و يا به كلى از زمينه
ها و اهداف جوامع شهری و روستايى مستقل بوده و كوروش بدون در نظر گرفتن انگيزه

از جمله بايد از . كرده استرانى مىها حكماش بر آنهای تحت سلطهاقوام و ملت
. شدها و اديان متعارض محسوب مىتالقى فرهنگفضای شهر بابل ياد كرد كه محل 

 در برابر يكديگر قرار گرفته كه هر كدام به شكلى از متناقضو آيين دو دين جا اين
  .ی مادی به خصوص خود رشد كرده بودندگويى زمينهگسيختگى و از خودتنافضهم

- تيان منسوب مى بود كه بر اساس اوستا به پيامبر زرتشستايى ايرانيان آيين يكتااولى 

ظهور زرتشت در حدود يک هزار سال قبل از آغاز تاريخ ميالدى تخمين زده . شود
وی بر اساس . استبه جای مانده ) هاسروده(ها وی در شكل گاتو آيين شود مى

آيين  بود كه ى ايرانيان گانه دواطير با رجوع به اسزيست مادی جوامع اشتراكى و 
به اين صورت كه زرتشت . متكامل كرد و اخالقى منطقىمزديسانى را به صورت 

را ) ها دوا(هاى بد بيگانه  را تحت نام اهورامزدا و نيرو) ها اهورا(خدايان خوب خودى 
 خرد نيک،و از طريق ترويج گفتار، پندار و كردار متمركز ساخت  تحت نام اهريمن

زرتشتيان معنى كرد و به روش پارسايى شر  بشرى را معيار تشخيص ميان راه خير و
 در حالى كه.  است"اهورا" و "مزدا"ادغام دو مفهوم محصول " اهورامزدا"مفهوم . داد

به اين ترتيب، . شود گرايى است، اهورا مظهر قدرت تلقى مى مزدا به معنى دانايى و خرد
گيرد و مظهر پارسا را به خود مى و خردمند حكيم،  مهربان،يک خداىی جلوهاهورامزدا 

انگره (اهريمن در برابر اهورامزدا، زرتشت . شودمحسوب مى) سپند مينيو (يرخقوای 
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 است و ها ى تمام پليدى  سرچشمه ومظهری ديو را مستقر ساخت كه در جلوه) مينيو
و تضاد شر از قوای خير نزيه قوای تپيداست كه . آيدبه حساب مىشر تدارک اصل 

به اين معنى كه اين . كشد نيز به پيش مىی انسان رای آزادی ارادهها مسئلهبين آن
 و تعاالى اهورامزدا نيست، بلكه طبيعتستايى دوگانگى نه تنها مغاير با اصل يكتا

نتخاب ميان انيز جهت را ی انسان يعنى اختيار و آزادى ارادهياب، و حقيقتگراى  خرد
آن جا براين اينبنا. گيرد مىبر در  جهت پارسايى اخالق نيکكسب   راه شر وراه خير و

قلمرو اهورامزدا را گسترش هدفمند گزيند و  بر مىرا  راه خير ،استمند  كه خردىكس
بخرد به  در برابر نا. كندرا در واقعيت زندگى خود نيز تجربه مى و عواقب آندهد مى

 نه تنها محصول افكار و كردار مخرب خود را بايد متحمل شود، بلكه رود و راه شر مى
 به به اين ترتيب، آيين مزديسانى. رسد به سزاى اعمال خويش مىنيز در آخرت 

جا اين. يابدشناسى مثبت دست مىياب انسان و به يک انسانطبيعت خردگرا و حقيقت
قواى همياری و همكاری با نيک به   اخالق با پيروی ازانسان با گزينش خرد خويش و

مزدا بر اهريمن سهيم  وزى اهوراپيردر و در تشكيل يكتايى، يعنى شتابد  خير مى
از اين منظر، انسان يک نقش فعال و مثبت را در جهان واقعى و معنوی ايفا . گردد مى
دهد، اخالق كند، زيرا آن است كه با اتخاذ خرد راه خير از راه شر را تشخيص مىمى

 با ن زرتشتآييبنابراين ما در . رساند اهورامزدا را به يكتايى مىگزيند و نيک را بر مى
تاب روح  بازشويم كه البته و اخالقى مواجه مىمنطقى اصل يكتايى يزدان به صورت 

توليد اشتراكى، زندگى شبانى و مقاومت سلحشوران مسكون روستايى  و متمدن، شكيبا
تبديل آيين زرتشت پيداست كه . وحشى است يمهاقوام غيرمتمدن و ندر برابر تهاجم 

از طريق را ) ايران، غير ايرانان ( تنها دشمنى ايران با توراننهحكومتى به ايدئولوژى 
دولت "بلكه شاهنشاه در رأس كرد، شر توجيه مىقوای خير با قوای دوگانگى و تقابل 

- مى" ى ايزدى فره"گرفت و برخوردار از قرار مى، يعنى در قلمرو اهورامزدا "اى منطقه

به كرد و ه يک نقش الهى را بازی مىبنابراين شاهنشاه از منظر فرودستان جامع. شد
به اين ترتيب، تمركز قدرت سياسى و . راندبر سرزمين ايران حكم مىخدايگان  عنوان

ى دينى و  جنبه زمين خير، يعنى ايران زمين بسيج و تهييج سلحشوران براى گسترش سر
متناسب اهرًا نيز ظ" اى دولت منطقه"بناى رانتى  گرفت كه البته با زير اخالقى به خود مى

هاى پهلوانى  تاريخى و حماسهاطير اسجا با تطابق آيين يكتاستايى ايرانيان با ما اين. بود
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 و تضاد و تقابل هاى ايران با توران جنگشويم كه به صورت اين سرزمين نيز مواجه مى
اساس البته بر  پيداست كه يكتاستايى ايرانيان كه .كنند شر جلوه مىقوای خير با قوای 

در خود نيز دستان جامعه را  ى قيام فرو د، هم زمان نطفهوش خرد بشرى استوار مى
گشايى با شكست مواجه  اى در كشور خصوص در دورانى كه دولت منطقهبه . پرورد مى
رانت به مقدار جنگى، سليحات و تدارک ت سازى قواى نظامى د و براى بازوش مى

زسازی نيروی كار جوامع اشتراكى در افزايد و منجر به اختالل در بامىمحصولى 
دستان  و از منظر فروبازد مىرا " ى ايزدى فره"از اين پس، شاهنشاه . دشو مىروستاها 

مقاومت در برابر جا حق پيداست كه اين. يردگ به خود مىرا ى اهريمن  جامعه وجهه
  . دوش دينى مىايف ظى از وتبديل به يكحكومت 

 پرستى ساميان يكتاورد نظر اين نوشته است، مربوط به دومين دين در شهر بابل كه م
در مصر متكامل شده دارى ى برده جامعهشود كه البته به صورت يهوديت بر اساس مى
ی حاكم داری نيروهای مولد مستقيمًا تحت كنترل طبقهجا كه در نظام بردهاز آن. بود

جا تضاد هم در  در نتيجه اينشود،ها روزمره مصادره مىقرار دارند و اضافه توليد آن
پيداست كه يک چنين نظام . كندی توزيع بروز مىی توليد و هم در حوزهحوزه

دار ی حاكم بردهمتضادی نياز به يک ايدئولوژی مناسب نيز دارد كه از يک سو، طبقه
روزی واقعى خود معطوف را به توافق برساند و از سوی ديگر، نيروهای مولد را از سيه

براى اولين بار يک فرعون . ها شودجهان اخروی سازد و منجر به تحميق و انفعال آنبه 
زيست، به مى سال قبل از آغاز تاريخ يهوديت ٦٩٠مصرى به نام اشناتون كه حدود 

ی بى چون و چرای خود را بر يک خدای يكتا و قهار به نام آتون متوسل شد كه سلطه
تعال و مهاى مصنوع نور  تون بر خالف بتآ. ی حاكميت خويش موجه سازدگستره
گويى روش گسيختگى و خودتناقضشد كه البته از همان ازهممحسوب مىچهره  بدون

جا با آن ما اين. داری رشد كرد كه در سرزمين مصر باستان معمول بودتوليد برده
شرايط اقليمى مواجه هستيم كه بر اساس آن يک دين نوين پديد آمد، ساختار يک 

اكميت به خصوص را موجه كرد و به زيست معنوی نيروهای مولد در اين دوران ح
خيز رود نيل ياد كرد كه اضافه توليد آن از جمله بايد از سواحل حاصل. معنى داد
در به اين ترتيب، فرعون . را از طريق كار بردگان ممكن ساختاهرام مصر ساخت 
 وان يک خدا بشر بر سرزمين مصربه عنگرفت و قرار مىداران  ى برده طبقهرأس 
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ی اديان ابراهيمى نيز به صورت يک توحيد از اين پس، نطفه. راندم مى حكباستان
به صورت يهوه به به اين ترتيب، آتون . غيرمنطقى و عددی در اين منطقه گذاشته شد

تصورى بنا بر تورات يهوه . شديهوديان يكتای و تبديل به خداى يافت آيين موسى راه 
 كه هيچل است جانب، بى خرد و قدرت متعا جو، حسود، حق به ز يک خداى انتقاما

به جهان بشريت را نيز و به همين دليل كند ديگری را در جوار خود تحمل نمىخداى 
ى نفرت نوين در جهان   پس، بنيان يک شيوهاينز ا. كشاند مىروزی سوی تعصب و سيه
ى دينى و  برنامه تبديل بهرا ن و مشركان پرستان، ملحدا  بتعامگذاشته شد و قتل

   .كردساميان يكتاپرستى معيار رستگارى مؤمنان 

ما با استناد به تاريخ فرهنگى دوران  كند،ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
دو شويم كه البته از باستان با دو دين و آيين متناقض و متعارض يكتايى آشنا مى

يد پديد آمده، به دو زيست ساختاری متناقض معنى داده و در متفاوت از تولى  شيوه
 و ندبرده نيستنيروهای مولد در شكل ايرانى آن . كردندديگر تالقى مىشهر بابل با يک

شود، در حالى به صورت رانت محصولى مصادره مىساليانه جوامع اشتراكى اضافه توليد 
بردگان اضافه توليد ی مصادره وهستند برده نيروهای مولد مصرى آن كه در شكل 

ى  تضاد فقط در حوزهافزون بر اين، در شكل ايرانى آن . پيونددبه وقوع مىروزمره 
ى  ى توليد و هم حوزه حوزه، در حالى كه در شكل مصری آن هم كند توزيع بروز مى

  اقليمى وكه تحت شرايط متفاوتپيداست . شوندمنجر به بروز تضاد طبقاتى مىتوزيع 
 نيز با شناسى اجتماعى روانيعنى زيست معنوى،  ساختار حكومتى و ، گوناگونىماد
از جوامع   كهستايى ايرانيان آيين يكتادر حالى كه . ديگر به كلى تفاوت دارنديک

حاكميت را توجيه و برای " ی ايزدیفره"اشتراكى روستايى پديد آمده و با استناد به 
محصول يک نظام پرستى ساميان  دين يكتا ليكن كند،فرودستان جامعه قابل تحمل مى

ی اين سرچشمه. طلبدداری است كه از مؤمنان تبعيت بى چون و چرا را مىبرده
آورند، دو منبع متضاد دينى و شناسى اجتماعى را پديد مىها كه روانها و تناقضتفاوت

 دوگانگى عزيمت های زرتشت از اصلدر حالى كه اولى با استناد به گات. آيينى هستند
شمارد، اما دومى مبتنى بر كند و خرد بشری را داور گزينش راه خيز از راه شر مىمى

-تورات است كه توحيد غيرمنطقى و عددی را اصل خدشه ناپذير ايمان يهوديان مى

  .خواند
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با وجودی كه در شهر بابل يكتاستايى ايرانيان دشمنانه در برابر يكتاپرستى ساميان قرار 
گرفت، ليكن دين يهوديت يک خطر جدی و بالفعل برای تاريخ فرهنگى ايرانيان به مى

-به اين دليل كه يهوه به عنوان خدای يهوديان مختص به اقوام بنى. رفتشمار نمى

يهوه  بنا بر تورات. گيردشمول به خود نمىشود و يک شكل جهاناسرائيل مى
ايران بر " ایدولت منطقه"جا كه  از آن.گزيندرا جهت پرستش خود بر مىاسرائيل  بنى

داری شكل نگرفته بود و يهوديت يک دين بى آزار در اين اساس روش توليد برده
اسرائيل را از بردگى در نتيجه كوروش هخامنشى اقوام بنى، آمددوران به حساب مى
ای دريای هها اين امكان را داد كه به زادگاه تاريخى خود در كرانهآزاد ساخت و به آن
عنوان  به "كوروش مسيح"از تنها از اين بابت است كه تورات . مدينترانه بازگردند

  .كندی ياد مىيهوداقوام ناجى 

قابل پرستى ساميان يک رقيب  يكتادوران شاهنشاهى هخامنشيان دين در بنابراين 
لوژيک  و به اصول ايدئوشد ستايى ايرانيان محسوب نمى يكتاآيين براى مالحظه و جدی 

پيداست كه شكست سپاه . آوردای وارد نمىسرزمين ايران خدشه" ایدولت منطقه"
ايران در برابر لشكر اسكندر مقدونى تاريخ فرهنگى ايرانيان را تحت تأثير هلنيسم قرار 

كه در تعارض با اصل دوگانگى در آيين يكتاستايى ايرانيان قرار داد، البته بدون اين
ب، سرلشكران يونانى در ايران ماندگار شدند، با شاهزادگان به اين ترتي. بگيرد

به همين منوال . ی سلوكيان را تشكيل دادندهخامنشى پيوند خانوادگى بستند و سلسله
-مى) هوادار يونانيان" (فيل يونانى"بايد از شاهنشاهان اشكانى ياد كرد كه خود را 

پرستى  روح جديد از يكتايک يت با منتها از اواسط قرن اول ميالدى جهان بشر. خواندند
تبديل به در كتاب انجيل به اين معنى كه يهوه . صورت مسيحيت مواجه شدساميان به 

 و عيسى از حواريانش گردد س مىوالقد روحصورت شمول به يک خداى جهان
از جمله بايد از . جهان گسترش دهند تمامى نقاط را درمسيحيت   دينخواهد كه مى

 از . ميالدى به زبان يونانى در رم تأليف شد٧٠ى  اد كرد كه در دههانجيل مرقس ي
اشک بيست و (بالش اشكانى آن پس كه دين مسيحيت در امپراطوری رم رواج يافت، 

فرمان به جمع آورى متون . كرد  ميالدى پادشاهى مى٧٨ تا ٥١كه از سال ) دوم
به هر . ا خط پهلوى تشويق كردو نويسندگان ايرانى را در احي را صادر ى اوستا پراكنده

انجيل متى به زبان عبرى در اورشليم،  طول كشيد كه  ميالدى١١٠حال تا پايان سال 
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غير و انجيل يوحنا به زبان آرامى در افسوس صانجيل لوقا به زبان التين در آسياى 
شاهنشاهى اشكانيان پراكنده ی گسترههاى عيسوى در  ميسيونرزمان هم. منتشر شدند

در برابر تاريخ و را شمول و جدى تند و با ترويج دين خويش يک آلترناتيو جهانگش
  . قرار دادندفرهنگ ايرانيان باستانى

 ميالدى آيين زرتشت تبديل به ٢٢٦با استقرار حكومت ساسانيان در ايران در سال 
فظ هاى ساسان و محا اردشير بابكان كه از نواده. ايدئولوژى دولت شاهنشاهى ايران شد

 اردوان پنجم شوريد ،اشكانى ى آناهيتا در شهر استخر بود، بر آخرين شاهنشاه آتشكده
ترين مقام مذهبى  او به عنوان عالى. و پس از قتل وى بر تخت شاهنشاهى ايران نشست

خويش را با  قدرت سياسى را در دست گرفت و حقانيت حكومت) بغ، خدايگان(
 تنسر شاهنشاهى ساسانيان اولين مؤبد موبدان. دى اهريمن توجيه كر سرنگونى نماينده

آورد فراهم را از آناى  نسخهسنجيد و با فنون و دانش موجود نام داشت كه اوستا را 
ى ساسانيان مصادف با پيدايش  آغاز سلسلهبنابراين . محفوظ شد كه در گنچ شايگان

، قدرت سواز يک به اين صورت كه . روح جديدى در تاريخ شاهنشاهى ايران بود
متمركز شدند در دست حكومت شاهان هخامنشى پادسياسى و قواى انتظامى در سنت 

  .و دين رسمى كشور شدحكومتى ايدئولوژى  تبديل به ديگر، آيين زرتشتسوی از  و

است، ايران باستان در بحران ايدئولوژيک جا كه موضوع اين نوشته نقد و بررسى از آن
 ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ضروری است كه در نتيجه با استناد به تئوری

به اين معنى . گرددى مصر باستان مقايسه  ى ايران باستان با كليت جامعه كليت جامعه
-ها را در برابر يکو زيست ساختاری آنزيست معنوى ، زيست مادىضرورتًا بايد كه 

ا برجسته ساخت و از سوی ها رهای آنها و تناقضديگر قرار داد و از يک سو، تفاوت
در اين . ديگر، دليل ادغام يكتاپرستى ساميان در يكتاستايى ايرانيان را شناسايى كرد

ی اساطير ايرانيان با اساطير ساميان بسيار كارساز است، زيرا ارتباط بررسى و مقايسه
سى و شناآلود افكار انسانى به بهترين وجه ممكنه از روانها به صورت توليدات مهآن

ی متفاوت از نمونهجا سه بنابراين اين. دهنداوضاع موجود اين دوران گزارش مى
  . گردد مقايسه مىمشابه ايرانيان با ساميان ى  هااسطوره
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اساطير ايرانى از به اين صورت كه .  استآفرينش جهان مادىين اسطوره در مورد اول
ما . دهند  و اهريمن گزارش مىدوگانگى قواى معنوى ميان هرمزد، يعنى يک تضاد ازلى

در حالى كه زمان بيكران . شويممواجه مىمسئله تنزيه قواى خير از قواى شر با جا  اين
. ها خالى است ديگر هيچ ارتباطى ندارند و ميان آنيکاست، اين دو قواى متضاد با 

ى روند و ابزار آفرينش جهان ماد زمان و مكان قديم به شمار مىجا بنابراين اين
مند به ى اخالقى و خردهرمزد جنبهآفرينش ى  انگيزه، در حالى كه شوند محسوب مى

به اين معنى كه هرمزد از سرشت ويرانگر و غير قابل تغير اهريمن آگاه . گيردخود مى
ى شكست وى را  گيرد كه زمينه است و از اين رو، تصميم به آفرينش جهان مادى مى

ه كند و آفريدگان خود را ب د زمان بيكران را كرانمند مىبه اين ترتيب، هرمز. مهيا سازد
زند و به مثل مىبه مقابله دست اهريمن زمان هم. آورد مىپديد سپندان  صورت امشا

سرانجام هرمزد جهان را . سازدی مىزشتى و پليديک ى نيک هرمز  در برابر هر آفريده
 .آفريند جهان مادى را مى ى خوديمينو ذات آورد و در پرتو از قوه به فعل در مى

بنا بر يكتاستايى ايرانيان ظاهرًا منطقى به نظر ى آفرينش جهان مادى  اسطورهبنابراين 
 نه معنى آفرينش جهان مادی روشن است و نه در در توراتآيد، در حالى كه مى

ارت در تو. شودترين اثری از اخالق و خردمندی مشاهده مىيكتاپرستى ساميان كوچک
ها و زمين را آفريد  شود كه خدا در ابتدا آسمان آفرينش جهان مادى مدعى مىتشريح 

جا تنها چيزى كه قديم  اين. و پس از شش روز آفرينش جهان مادى به پايان رسيد
، يعنى با ابزار آفرينش كه بدون دليل و  استی يكتاخداروح شود، همان  محسوب مى
جا ها، اينافزون بر اين. آوردا پديد مىجهان مادی رزمان، مكان و ماده وجود فقدان 

 آفرينشروشن نيست كه خداوند چه كمبودی را احساس كرده كه اراده به اصوًال 
منزه بودن ى  مسئلهصرف نظر از بى منطقى اين اسطوره، . جهان موجود كرده است

وب  محسشرقوای خير و قوای خالق جا مطرح است، زيرا يهوه به تنهايى خداوند نيز اين
   .شودمى

اساطير ايرانى از . ى دوم در رابطه با نقش انسان در جهان آفرينش است اسطوره
فاقد البته دهند كه  كيومرث به عنوان زيست فانى و اولين نيک انديش گزارش مى

كند و اهريمن موفق به  جا كه كيومرث از هشدار هرمزد پيروى مى از آن. جنسيت است
از جسد سپس . رساند جه ديو خشم كيومرث را به قتل مى در نتي،شود گمراهى وى نمى
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سبز ی ريواس دو شاخهمانند ى او يک گياه  آيند و از نطفه كيومرث فلزات به وجود مى
مشى نام اولين زن است و . يابد  تكامل مىىصورت اولين زوج انسانه ببعدًا شود كه  مى

آگاه دشان ات پاک بشرى خوها را از ذ  هرمزد آن سپس.اولين مرد مشيانه نام دارد
خواهد كه نيک بينديشند، نيک بگويند، كار نيک كنند و هرگز  ها مى و از آنسازد مى

مشى سرانجام يابد و  تازش اهريمن به جهان آفرينش ادامه مىليكن . ديوان را نستايند
گويند، آفرينش جهان مادى  ها دروغ مى  آن به اين صورت كه.شوند و مشيانه گمراه مى

، خورند كنند و گوشت مى  حيوانات را قربانى مى،دهند و انسان را به اهريمن نسبت مى
كنند و زمانى كه صاحب دو  پرهيز مىديگر با همبسترى به مدت پنجاه سال از هم

كه هرمزد  پس از اين. بلعند اهريمن مى پليدی ها را تحت نفوذ شوند، آن فرزند مى
ها صاحب شش جفت فرزند  ستاند، آن مىمشيانه از مشى و شيرينى گوشت فرزند را 

. گردند هاى متنوع در جهان آفرينش پراكنده و مسكون مى ورت نژادصشوند كه به  مى
دهد، در حالى كه  به اهريمن نسبت مىرا گناه ی سرچشمهاسطوره بنابراين مضمون اين 

هميار جا  انسان اينافزون بر اين،. گيرد جنسيتى به خود نمىجا اصوًال يک شكل اينگناه 
رسد، در جا كه به پارسايى مىشود و از آنمحسوب مىهرمزد جهت غلبه بر اهريمن 

، در گيرد به خود مىو خردگرا مثبت يک تظاهر شناسى از منظر هستىنتيجه وجود آن 
- ساميان به كلى بى معنى به نظر مىپرستى  ى يكتا اسطورهدر آفرينش انسان حالى كه 

آفريند، كه اسمش   گزارش تورات يهوه اولين انسان را به صورت نرينه مى بنا بر.آيد
درخت حيات و معرفت "ى  او به غير از ميوه. كند آدم است و در باغ عدن زندگى مى

بنابراين آزادى اراده و . داردهای بهشتى را تمامى نعمتحق تصرف و تناول " نيک و بد
جا كه  از آن. شود فرينش از انسان سلب مىحق انتخاب ميان خير و شر از همان بدو آ

ى وى را موسوم به نسأ از  آدم در باغ عدن تنها است، در نتيجه خداوند جفت مادينه
 پيروى كردهقوانين بهشت در حالى كه آدم تا كنون از . فريندآ ش مىيها يكى از دنده

در تناول گردد و وى را   مىأيک مار موفق به اغفال نسليكن شيطان در جلد ، است
ى واقعى   انگيزه در حالى كه.كند تشويق مى" درخت حيات و معرفت نيک و بد"ى  ميوه

هاى  خوشى"مار به نسأ از ، اما يابى انسان است گرايى و حقيقت خداوند ممانعت از خرد
به بيان ديگر، . دهد گزارش مى" دلپذير دانش، آگاهى، معرفت و حق گزينش خير و شر

ى ممنوع است كه به قواى بالقوه   ساميان انسان پس از تناول اين ميوهپرستى بنا بر يكتا
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مصداق اين موضوع وقوع . يابد مىدست يابى  گرايى و حقيقت و طبيعى خود جهت خرد
كه صورت به اين . كند شرم براى آدم و نسأ است كه پس از تناول اين ميوه بروز مى

. سازند ت انجير براى خود پوشش مىشوند و از برگ درخ مىی لختى خود ها متوجهآن
 خود انسان در جهان درونى زشت تاب پندار، گفتار و كردار ى باز شرم در واقعيت نتيجه

به اين ترتيب، آدم و نسأ از . كند است كه به صورت خشم نسبت به خويش بروز مى
د و ده نسأ را تحت حاكميت آدم قرار مىسو، شوند و خداوند از يک  باغ عدن رانده مى

لعنت به زمين ديگر، سوی كند و از  مجبور به تحمل رنج باردارى و زايمان مى
اين مضمون بنابراين . رنج آدم در تصاحب و استفاده از آن بيافزايدبه كه فرستد  مى

پرستى ساميان گناه جنسيت مادينه به خود  كه در يكتادهد به ما گزارش مىاسطوره 
شود و مجبور است كه   گناهكار تلقى مى خوددو وجودانسان از ب، در حالى كه گيرد مى

را عكس آنجهت رستگاری و دريافت پاداش اخروی خويش  دنيوی در دوران زندگى
  . اثبات كند

اساطير به اين صورت كه . م در رابطه با توجيه زيست ساختارى استسوى  اسطوره
" ى ايرانى فره"و " ى كيانى فره"، "ى ايزدى فره"كه به كنند ى ياد مىپادشاهاناز ايرانى 
شكوه، درخشش، از  به معنى يک عظمت معنوى است كه "فره"ی مقوله. انديافتهدست 

ى  نزد طبقه. دهدروايش گزارش مىيک شاهنشاه در دوران فرمانجالل و اقبال 
به . اجتماعى استگستری به معنى تشكيل امنيت و داد" فره"دست جامعه كسب  فرو

و در امنيت بگيرد تحت مديريت يک پادشاه دادگستر قرار ردمى كه  ماين معنى كه هر
ى حاكم  نزد طبقهدر برابر . گردد ، سرانجام فرهمند مىبپردازدبه كار و خويشكارى 

عظمت معنوى است كه صالحيت و توفيق  يک كسببه معنى " فره"ی  مقولهجامعه
اظت از تاج و تخت خويش ا در گسترش سرزمين ايران و سازندگى كشور و حفرپادشاه 

، يافتنددست " ى ايزدى فره"اى ايران كه به  نخستين پادشاهان اسطوره. دهد جلوه مى
ها  رواى آندر دوران فرمانبنا بر اساطير ايرانى . هوشنگ و فرزندش تهمورث هستند

ها مصادف با ايجاد  آنحكومت دوران . شدندتمامى ديوان از ميان برداشته و متوارى 
جمشيد بر تخت  وی، پس از تهمورث پسر. استدر كشور گسترى   و ترويج دادامنيت

به اين . كامياب بود" ى ايزدى فره"وى نخست در كسب . نشستشاهنشاهى ايران 
داد و ستد و منجر به را صادر كرد جنگى تسليحات كه وى دستور توليد صورت 
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 ى كشور را گانه  چهارطبقاتزمان وی هم. در ايران شدشكوفايى اقتصادى تجاری و 
 با استفاده از نيروى  ووران پديد آورد جويان، كشاورزان و پيشهبانان، جنگ  آذر:مانند

صنعت ها، به غير از اين. راندرا به پيش  ها سازى شهر نو) ديومنشان( اسيران جنگى كار
بر امنيت و دادگسترى  يافت، در حالى كه گسترشدر دوران حكومت وی كشتى رانى 

منتها جمشيد بر خالف نياكانش مغرور گشت و به گمان . ی كشور مسلط شدسترهگ
از اين . جاودانگى خويش به قانون شكنى، قربانى دام و خوردن گوشت گاو روى آورد

. شرارت و تباهى گشتچار دور شد و شهريارى وى دوی از " ى ايزدى فره"پس، 
به " فره"ی  مقولهشود كه شن مىروبه خوبى ى جمشيد  با رجوع به اسطورهبنابراين 

 و نه شودمىخصوص ه بيک شاهنشاه نه منحصر به است كه عظمت معنوى معنى يک 
در اساطير " فره"ی به بيان ديگر، مقوله. گيرد  موروثى و قدسى به خود مىهای جنبه

اساطير ، در حالى كه در در مديريت جامعه استحاكميت ايرانى به معنى صالحيت 
همواره بر جا ينا. شودرا بدهد، پيدا نمى" فره"ى  كه معنمفهوموًال يک يان اصسام

روايى  فرمانصالحيت در و شود  روا تأكيد مى ضرورت پيروى بى چون و چرا از فرمان
دادگسترى دارد و نه به معنى كسب مقبوليت اجتماعى امنيت و نه ارتباطى با ترويج 

روا  اش اهدا و خودش فرمان به قوم برگزيدهورات يهوه سرزمين مقدس را تبنا بر . است
به تنها مجری قوانين الهى روا  و فرماناست يهوه خود گذار  جا قانون اين. كند را معين مى
شود و   محسوب مى"مرتد" احكام يهوه تن ندهد، سى كه بههر ك. آيدحساب مى

اود، سليمان و  د:اى مانند تورات از پادشاهان اسطورهبرای نمونه . مجازاتش مرگ است
ه  بشوند، بلكه يهوه محسوب مىدنيوی دهد كه نه تنها جانشين  سموئيل گزارش مى

ى  اسطورهتوان از برای نمونه مى. مانند ر ارتباط مىخدا دبا همواره عنوان پيامبر 
ياد كرد كه به بهترين وجه ممكنه از منطق كتاپرستى ساميان گزارش پادشاهى سموئيل 

قضاوت را به خويش مسئوليت وى در دوران سالخوردگى بارت كه به اين ع. دهدمى
ها رفته رفته از راه  آن ليكن .كردهاى ُيويل و َابياه واگذار  ه نامانش بفرزندتن از دو 

اسرائيل روا ی شخصى خود بر بنىشدند و قضاوت را به ميل و عالقهيهوه منحرف 
ها را آنتعويض درخواست سموئيل برافروخته گشته و از شيوخ شهر سرانجام . داشتند
زيرا شاكيان نه از يهوه، بلكه بود، اين شكايت براى سموئيل بسيار ناخوشايند اما . كردند

يهوه بنا بر اين اسطوره، . روای جديد شده بودندفرمانتعيين خواهان از وى مستقيمًا 
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تو، بلكه من را كه مردم نه دهد مى هشدار گيرد و به وى با سموئيل تماس مىبالفاصله 
 اگر رسم كند كه گوشزد مىسموئيل يهوه سپس به . اند از پادشاهى سلب كرده

به عنوان مجری قوانين الهى خلع نيز تو را ها  نشان ندهى، آن شاكيان پادشاهى را به
در يكتاپرستى ساميان به اين شرح است كه رسم پادشاهى ليكن . كنندحاكميت مى

به عنوان محافظ ها را و آند نكن را دستگير مىوخ شهر شيل پسران يسموئسربازان 
ها مجبور به بيگاری كشند، در حالى كه برخى از آنی پادشاه به كار اجباری مىها ارابه

به . شوند مىجنگىصنعت توليد تسليحات كشاورزى و در قوای انتظامى و بردگى در 
 را براى ها ورت كه آنبه اين ص. آيد شاكيان مىدخترانهمين منوال نيز بر سر 

ها، ها، تاكستان مزرعهزمان سموئيل هم. كشندبه بردگى مى طباخى و خبازى ،عطركشى
سپس . كنداهدا مىبه خادمان خود را ها  تصاحب و آن شيوخ شهر را هاى زيتون باغ
سرانجام . شوندگرفته مى كار است كه مصادره و برای كارهای دربار بهها  هاى آناالغ
ی روزی شاكيان و خانوادهگى و سيهرداسطوره به اين شرح است كه توارت علت باين 
خواهد كه اعتراض نكنند، زيرا ها مىدهد و از آنها نسبت مىآنخود ها را به آن

   .دشاجابت نخواهد ها به هيچ وجه درخواست آن

و متضاد از اوت دو طرح متفجا با كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
پرستى ساميان  يكتاو ستايى ايرانيان  يكتايكتايى خدا مواجه هستيم كه به صورت 

زيستى مهاز جوامع اشتراكى و اساس يكى بر . گيرندديگر قرار مىدشمنانه در برابر يک
 دارى يک نظام بردهآلود از ی مهی يک جلوه، در حالى كه ديگرمتكامل شدهروستايى 

ظاهرًا دارد و با خرد بشرى اخالقى هان مادى معنى ج اولى آفرينش در طرح. است
با هيچ ارتباطى بى معنى است و به كلى ، در حالى كه ديگرى آيدبه نظر مىهماهنگ 

انسان هميار هرمزد به اين صورت كه در يكتاستايى ايرانيان . سازدمنطق برقرار نمى
، در رسد و به پارسايى مىشودمحسوب مى تشكيل يكتايى  شكست اهريمن وجهت

دارد كار گناه ذاتيک انسان بنا بر يكتاپرستى ساميان خدا واحد است و بس و حالى كه 
 تا رستگار شود، به را اثبات كند عكس آناين جهانى خود بايد در دوران زندگى كه 

در حالى كه در . جا پاداش اخروی خود را دريافت كندعرش اعال دست بيابد و آن
دومى بنا بر طرح روايى به معنى صالحيت در مديريت جامعه است، ولى فرمانطرح ا

، ديگره بيان ب.  از حاكمان خدا بر زمين در بيايدتبعيت بى چون و چراانسان بايد به 
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، بندگىو ايدئولوژی بسيار مناسب حكومتى جهت تدارک پرستى ساميان يک ابزار  يكتا
را برابر كند و آنها را انكار مىق مقاومت انسان، زيرا حها است انسانتحقير و تحميق 

" اى دولت منطقه"بحران ايدئولوژيک نيز منظر از همين . شماردبا قيام بر عليه خدا مى
به اين عبارت كه شاهنشاهى ساسانى . گرددهويدا مىخوبى ه بدر دوران ساسانيان 

حكومت دوران خالف بر ه در حالى كگيرد،  در بر مىمتنوع را اديان ها و اقوام، ملت
مانند مسيحيت در برابر تاريخ فرهنگى شمول و مسيونرى هخامنشيان يک دين جهان

التقاطى پديد كه تحت چنين شرايطى اشكال متفاوت پيداست . قرار گرفته استكشور 
آمدند كه زيست معنوی تمامى مردم كشور را بازتاب دهند و يک توافق مى

از توان مىبراى نمونه . ها پديد آورندوحدت سياسى آنايدئولوژيک را جهت تدارک 
به شكلى به هر كدام اوستاى ساسانى ياد كرد كه به خصوص از مانويت، زروانيت و 

 در حالى كه مانويت از طريق مؤبد مؤبدان .پرستى ساميان متمايل شدند يكتاسوی 
 دولتى بود كه در ی ايدئولوژيکساسانى به نام كرتير سركوب شد، زروانيت يک پروژه

داری يكى از نخست وزيران ساسانى به نام نرسى آغاز و به دليل بى فرجامى زمان زمام
جا كه اوستای ساسانى يک نقش بسيار مؤثر را در از آن. ی آن صرف نظر شداز ادامه

ی ايران باستان بازی كرده است، در نتيجه جهت شناسى عمومى جامعهدگرگونى روان
جا بررسى محتوا و در دوران ساسانيان اين" ایدولت منطقه"يدئولوژيک نقد بحران ا

  . شودبه آن ضروری مىواكنش جنبش مزدكيان چنين هم

ها را شد كه البته مضمون آنمستدل ى اساطير ايران تا كنون با استناد به گونه كه همان
نيكى و باستانى يافت، در فرهنگ ايرانيان هاى زرتشت  در گاتتوان به راحتى نيز مى
كه يابيم ى مىاوستاى ساسانليكن ما در . گيرندبه خود نمىى جنسيتى  جنبهاصوًال بدى 

محسوب ) ى موكل زمين فرشته( "پدر سپندارمذ"، و "پدر آتش"، "پدر آذر"اهورامزدا 
به جنسيت نرينه مسيحيت سنت پيروی از در جا اينمزدا  اهورادر حالى كه . شود مى

به ى  جنسيت مادينهشود، ديوها  مى" پدر"القدوس تشبيه به  و مانند روحگيردخود مى
بعدى در رابطه با دسترسى ی نمونه. دگرد مىبه زنان و گمراهى منسوب گيرند خود مى

ى وحى ندارند و  هاى زرتشت اصوًال جنبه در حالى كه گات. به الهام معنوى است
 "خره" و "هستى"، "جدانو"، "منش نيک" :دگرايى مانن زرتشت با استفاده از ابزار خرد

دهد، ليكن اوستاى  پيرامون جهان آفرينش پاسخ مىيش هاى خو به پرسش) بزرگى(
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 از مانيفستيک  تبديل به آيد و در مىپرستى ساميان سنت يكتابه پيروی از ساسانى 
زرتشت است كه در اوستاى خود به غير از اين، شخصيت . شود وحى اهورايى مى

به اين صورت . گردد دگرگون مى به صورت پيامبر اهورامزدا و يک خدابشر نىساسا
، يعنى قبل از آفرينش جهان موجوديت زرتشت قبل از زمان كرانمندبر جا  اينكه 

ى  منثره"و در زمان بيكران به زرتشت يسپندمينانگاری كه . شود مىمادی تأكيد 
اهدا افزار جهت غلبه بر اهريمن  رزمرا به عنوان يک ) كالم مقدس" (ورجاوند اهورايى

 و "كنيز: "ی خرافات و جادو و ورود مفاهيمى مانندمسئله، هاافزون بر اين. كرده است
هاى زرتشت هيج اثرى از  در گاتدر اوستای ساسانى است، در حالى كه ما  "غالم"

 به زرتشت اهورامزدانه تنها اوستاى ساسانى به اين صورت كه بنا بر . يابيمها نمىآن
هر . كند شركت مىنيز در جنگ روا ، بلكه وی مانند يک فرمانآموزد جادوگرى مى

 "زنديک" و "اشموغ"، "پيمان شكن" جا اين،دينى سر باز زندكسى كه از رعايت احكام 
به همين . شود مىزرتشتيان ى دينى  ناميده و راندن و برانداختن آن تبديل به برنامه

پرستى  در اوستاى ساسانى تحت تأثير يكتااست كه " ى ايزدى فره"ی قولهمنوال، م
به معنى " ى ايزدى فره"بنا بر اساطير ايرانى  در حالى كه .گيرد ساميان قرار مى

در اوستاى ساسانى آن اما . دنيوى داردمعنى و  صالحيت در مديريت جامعه است
" فره"ى  آفريننده امزداجا اهور كه اينعبارت به اين . گيرد ى اخروى به خود مى جنبه

 توانگر  واز احشام خوبرا ايران  انگاری سرزمين است كه آن .دآي مىنيز به حساب 
اهريمن و  انگاری است كه و آن آورد به بار مىها را انسانكند و دارايى  مند مى بهر

در نبرد نهايى ی اخرواين تمايالت اوج . دكشان شكست مىبه ايران را سرزمين دشمنان 
به پيروزى نهايتًا كه البته پيوندد به وقوع مىيان سروش و اهورامزدا با آز و اهريمن م

هاى  جا با وجودى كه روند تاريخ در پرتو اساطير ايرانى و گات اين. انجامد قواى خير مى
نبرد آسمانى گيرد، ليكن در اين  به خود مىو اخالقى گرا  يک روح مثبتظاهرًا زرتشت 

جا انسان ديگر بنابراين اين.  نظارت هيچ نقش ديگری را به عهده ندارد به غير ازانسان
نيست كه از طريق كار و اين انسان ديگر آيد، يعنى بازيگر اصلى به شمار نمىيک 

زيرا شود،  ى قواى خير بر قواى شر مى به صورت دنيوى منجر به غلبه و خويشكارى
ى اخروى اوستاى ساسانى  جنبه. ستندههاى استعاليى  قدرتسپهری بازيگران اين وقايع 

پيداست . گرددهويدا مى به عنوان يک ناجى "تشتر"خصوص در رابطه با نقش ه ب
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زيست در را است و نقش فعالى و درمانده شده بنده تبديل به زمانى كه انسان 
 هم نياز دارد كه وی را رستگار و همواره به يک ناجىدر نتيجه ، كندمىناجتماعى بازی 

اوستاى ساسانى دنيويت آيين از طريق به بيان ديگر، . روزی موجود رها سازدسيهاز 
دگرگون و رستگاری مؤمنان به نفع اخرويت اديان سامى و پارسايى زرتشتيان زرتشت 

" تشتر"به نام گردد و فرهنگ انتظار و انفعال و قربانى دادن جهت ظهور يک ناجى  مى
مزدا از  لغاى دوگانگى ازلى و پايان تنزيه اهوراستيزى ا وج اين خردا. شود موجه مى

   : يابيم در اوستاى ساسانى مىرا به شرح زير مضمون آنشرارت است كه ما 

از آن روى براستى . نام من است) ايزد هوا، زبردست(براستى اندرواى ! اى زرتشت»
و يگرمينو و آفرينش اني آفرينش سپندمينـاندرواى نام من است كه من هر دو آفرينش 

از آن روى جوينده نام من است كه من . جوينده نام من است! اى زرتشت. رانم  را مىـ
بر ! اى زرتشت. رسم  مىـو يو و آفرينش انگرميني آفرينش سپندمينـبه هر دو آفرينش 

از آن روى بر همه چيره شونده نام من است كه من بر . همه چيره شونده نام من است
اى . يابم  جيرگى مىـو يو و آفرينش انگرمينينش سپندمين آفريـهر دو آفرينش 

از آن روى نيک كردار نام من است كه من، . نيک كردار نام من است! زرتشت
   ١«.ورزم مزدا و امشاسپندان را نيكويى مى آفريدگار اهوره

و يمين جا نه تنها يک خداى واحد سپند اينكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
تر از  يک آفريدگار متعالانگاری كه كند، بلكه  آفريند و هدايت مى و را مىيمين و انگر
آيد كه ه نظر مىب. بخشد و امشاسپندان نيكويى مىآن به نيز وجود دارد كه مزدا  اهورا

جا به خوبى روشن ميان اساطير ايرانى با اساطير سامى تا اينى اجمالى  ا اين مقايسهب
ساميان پرستى  اوستاى ساسانى به نفع يكتا و تحت چه شرايطى چراكه شده باشد 

هاى زرتشت  گات مضمون كه ما در شناسى مثبتچگونه آن هستىگشت و دگرگون 
با " ایدولت منطقه"يک پيداست كه . گيرد يک شكل منفى به خود مىجا اين، يابيم مى

اسى خود را حفظ كند، بر  وحدت سيتواند تا زمانى مىالتقاطى تنها ايدئولوژى يک چنين 
. دهد كه با بحران اقتصادى روبرو نيستبى حيات  ادامههای آزاد حكم براند و انسان

                                                 
 دفتر سوم، يشتها،هاى ايرانيان، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، چاپ سوم،  ترين سروده كهن): ١٣٧٥(اوستا   ١

  ٤٥٥ى  صفحه تهران، ،٤٤ تا ٤٣ى  ، كرده يازدهم، آيه١٥رام پشت 
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جوامع اشتراكى بايد به آن اندازه باشند كه هم بازسازی توليدات به اين صورت كه 
ها را جهت تحقق ی حاكم اضافه توليد آنها تضمين شود و هم طبقهنيروی كار آن

پيداست كه در غير اين . مصادره كند" ایدولت منطقه"وری و لشكری اهداف كش
گردد و منجر به مقاومت عريان مىى توزيع  در حوزهذاتى درونتضاد صورت 

اين همان وضعيتى بود كه از اواسط . شودفرودستان جامعه در برابر حكومت مركزی مى
دوران شاهنشاهى  يعنى از ،) ميالدى٥٢٨ تا ٤٥٩(قرن ششم ميالدىتا اوايل قرن پنجم 

دوران ايران با  اين رد. در ايران پديد آمدگذارى خسرو انوشيروان  پيروز تا تاج
. روبرو بودى در شمال شرقى كشور هفتالمدت با اقوام طوالنى های جنگو لشكركشى 

.  بودهياطلهی هفتاليان به نام پرداخت خراج به سركردهنافرجام های محصول اين جنگ
سازى جوامع اشتراكى از  هاى سپاه هياطله اختالل در باز ها و غارت  بر كشتارافزون

به مرگ پيروز پسرش قباد پس از . شد مدت تشديد مىطوالنى هاى  طريق خشكسالى
و نابسمان را به ارث برد، زيرا كشورى ورشكسته وی . مقام شاهنشاهى كشور رسيد

را ى حاكم  رانت محصولى به طبقهجوامع اشتراكى توان پرداخت تحت شرايط موجود 
قواى انتظامى دختران كشاورزان را به عنوان ابزار فشار دستگير و به بنابراين . نداشتند

را در برابر قيام د تاج و تخت خوجا كه قباد از آن. داد عنوان كنيز به شهرها انتقال مى
ى درباريان و  طئهو تو  العاده ديد و از غرور فوق مى دستان جامعه در معرض خطر فرو

نهضت اشتراكى  و بهگرويد مزدک در نتيجه به آيين به ستوه آمده بود، مؤبدان 
  . مزدكيان پيوست

داد كه  در اوايل به پيروان خود اندرز مى كه مزدک پسر يک روحانى به نام بامداد بود
، است موجود چه خوردنى و نوشيدنىهاى زندگى به برابرى بهره ببرند و از آن از خوشى

 باوی اما . بپرهيزندديگر يکتقسيم كنند و از تسلط بر و برابری به دوستى ميان خود 
دستان جامعه اوستا را   افزايش تنگدستى فروتشديد بحران بازسازی جوامع اشتراكى و

بر آيين زرتشت را گزارش باطنى و راديكال  كرد و يک) توضيحات تمثيلى(تأويل 
اساطير  پيروی از مزدک دربه اين صورت كه . د ش"دزن"  كتابنوشت كه مشهور به

روزی خود در سيههاى زرتشت توجه پيروان خود را به زيست مادى و  ايرانى و گات
به اين ترتيب، وى مضمون دوگانگى اساطير ايرانى . كردمعطوف جهان آفرينش 

ميان داوم نى نبرد ميع، )ويمين و و انگرهيمين سپند(و آيين زرتشت ) هرمزد و اهريمن(
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قواى خير با قواى شر را وام گرفت، ليكن بر خالف اوستاى ساسانى از آن يک دين بى 
به به بيان ديگر، مزدک نبرد قواى خير با قواى شر را . ختگريز نسا معنى و جهان

مستقر ساخت و جانبدارى ميان آن دو را به  دنيوى و در طبيعت بيرونىصورت 
  راترى جا قواى خير و قواى شر نقش مجرد اين. د گذاشتآزاهای ى انسان ى اراده عهده

ستايى  يكتاپيروی از ى تنزيه در  گيرند و مسئله به صورت تضاد نور و ظلمت به خود مى
. دهدديگر تميز مى متفاوت را از همیمزدک سه مرحلهسپس . شودتأييد مىايرانيان 

جا با مضمون ما اين.  هستندديگرى اول نور و ظلمت مجزا و مستقل از يک مرحلهدر 
زمان قبل از آفرينش جهان شويم كه به معنى مواجه مىاساطير ايرانى زمان بيكران در 

اتفاقى به وقوع آميزند كه البته در هم مىنور و ظلمت  ى دوم مرحلهدر . استمادى 
اين مرحله را اساطير ايرانى آغاز زمان كرانمند و آفرينش جهان مادى . پيوندد مى
ى هرمزد  انگيزهجا  اين.آوردرا پديد مىجهت غلبه بر اهريمن آنهرمزد  شمارند كه مى

- مند و پارسا مىخردهای با همراهى انسانالبته تنها يكتايى خويش است كه تدارک 

از نبرد شناسيم كه نيز مىهاى زرتشت  گاتما اين مرحله را از . تواند واقعيت بيابد
زارش گ) مينيوانگره( "ى كاهنده انديشه" با )سپندمينيو ("ى افزاينده انديشه"ميان 

تدارک ياب در راستاى  گرا و حقيقت دهند و نقش انسان را به عنوان موجودى خرد مى
ى نور از ظلمت  تجزيه و ى سوم مرحلهسرانجام . سازند مزدا برجسته مى يكتايى اهورا

در برابر قواى ظلمانى ميسر ا های خردمند و پارسفقط با مقاومت انسانالبته است كه 
آيين در پايان زمان كرانمند و به صورت اساطير ايرانى را در مرحله ما اين . گردد مى

 مجازات و شناسيم كه البته مصادف با دريافتمىدوران آخرت به شكل زرتشت 
  .ها استاز اعمال خود آنآزاد و آگاه های انسان پاداش

ستايى  مزدک تمامى ابعاد يكتاكند، در آيين الحظه مىی نقاد مخوانندهگونه كه  همان
گرا است و از اين رو،  آگاه و خردظاهرًا ) نور(جا قواى خير  اين. يابندايرانيان تجلى مى

افزون بر اين، . شود باشد، نمى آگاه و كور مى كه نا) ظلمت(گاه مقهور قواى شر  هيچ
 به صورت يک موجود خردمند، راانسان است كه آيين مزدک در شناسى مثبت  هستى
در دارد، هم ق مقاومت گيرد كه البته پيكارگر نيز است و ح و نيكوكار در نظر مىدنيوى

. شود نمى و قربانى متوسل به جادوماند و جهت رهايى خويش مىناجى نانتظار يک 
برابرى اجتماعى و جنسيتى  يک چنين آيينى حاكميت طبقاتى و ناپيداست كه از منظر 
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را جهت پيروزى قواى خير ی آزاد ها شوند و مقاومت انسان  قواى شر منسوب مىبه
حق مالكيت بر زنان و ثروت جامعه را منسوب به مزدک بنابراين . سازند موجه مى
، "خشم"، "كينه"، "رشک"هاى  پنچ ديو به نامرا به نفوذ كرد و دليل آنمىقواى شر 

برابری، براى آشتى، مهر، دوستى، زمان  همداد، در حالى كهنسبت مى "آز" و "نياز"
 .كرد تبليغ مى و به خصوص آزادی زنان از كنيزی اشتراكى مالكيتحق  و گستریداد

پيروی از آيين مزدک در شويم، زيرا جا نيز با ابعاد يكتاستايى ايرانيان مواجه مىما اين
 به خصوص سيتجنيک هاى زرتشت براى قواى خير و قواى شر  اساطير ايرانى و گات

   . گيرندنمىدر نظر 

سرزمين  سال وقايع ٣٠به مدت ممكن شد كه جنبش مزدكيان  اين ترتيب، برای به
 قتل ى برنامهبود كه )  ميالدى٥٢٨(زندگى قباد اواخر سرانجام در . رقم زندايران را 

خسرو انوشيروان ريخته مزدک به عنوان اندرزگر مزدكيان و انهدام اين جنبش توسط 
در حالى كه قباد و مؤبدان زرتشتى . وی بودجانشين نزاع قباد با مزدكيان بر سر . شد

به عنوان مزدكيان ليكن كردند،   از شاهنشاهى خسرو دفاع مى"دينانبه"تحت نام 
در يک اجالس كه سرانجام . را داشتندكاوس درخواست شاهنشاهى  "ديناندرست"

شركت داشتند، مردان كشور ى  رتبه عالىروحانيانمؤبدان و تمامى نجباى سرشناس و 
را به قتل  وی مسلح به سر مزدكيان ريختند و مزدک و بيش از سه هزار تن از پيروان

ور مؤبد مؤبدان زرتشتى موسوم به گلنازس و اسقف ضعام در حاين قتل. رساندند
ستى پر يكتاادغام اصول بازانس به وقوع پيوست كه در واقعيت سمبل نام به مسيحيان 

 بود كه البته از طريق مانيفست اين مغلطه، يعنى اوستای ستايى ايرانيان يكتادر ساميان 
يک مقاومت فرهنگى در برابر نفوذ اديان سامى به اين ترتيب، . شدساسانى توجيه مى
ی بحران ايدئولوژيک و انحطاط شاهنشاهى خورد و زمينهشكست در ايران قاطعانه 

دولت "كه با انهدام جنبش مزدكيان بحران ايدئولوژيک يداست پ. ساسانى را پديد آورد
خود با يک رقيب بناى رانتى مستقر و از بدو تأسيس   ساسانيان كه بر يک زير"اى منطقه

پولس از جمله بايد از تجربيات . پايان نيافتايدئولوژيک مانند مسيحيت مواجه بود، 
موجود ايدئولوژيک در اواخر ياد كه به شرح زير اوضاع ) پائولوس پرسا(فارسى 

   :سازد ساسانيان را برجسته مىشاهنشاهى 
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كنند كه او بى همتا  اى كه تنها به يک خدا باور دارند، برخى ادعا مى هستند عده»
گويند چنين نيست،  اى مى گويند او داراى كيفيات متضاد است، عده اى مى نيست، عده

اى  كنند، عده درت او بر همه چيز را انكار مىانگارند، برخى ق برخى او را قادر متعال مى
اى كه  و هستند عده. بر اين باورند كه جهان و هر چه در آن است، آفريده شده است

ى سايرين، خداوند  اند كه جهان از هيچ ساخته شده است، بنا به عقيده بر اين عقيده
  ١.«...اى از پيش موجود بيرون كشيد  را از ماده آن

بازار ايدئولوژيک جا با يک آشفتهكند، ما اينی نقاد مالحظه مى خوانندهگونه كههمان 
پيداست كه تحت اين شرايط تدارک يک وحدت سياسى در ميان اقشار . مواجه هستيم

كه پس از قتل خسرو بنابراين اتفاقى نيست . شودی حاكم به كلى غير ممكن مىطبقه
، يعنى در مدت چهار سال )نشاه ساسانىآخرين شاه (گذارى يزدگرد سوم تاج پرويز تا

سرنگون  كشته و يا كوتاه ترين مدت ممكنه ده تن به مقام شاهنشاهى رسيدند و در
و ايران چنان نابسامان در سرزمين اوضاع اقتصادى و سياسى  به بيان ديگر، .شدند

اب برابر هجوم اعر ساسانيان درسپاه كه بحران ايدئولوژيک در دربار چنان عميق بود 
تر بودند و هم تعداد كمترى را در ركاب  مسلمان كه هم از نظر فنون نظامى عقب افتاده

-مواجه مى" ایدولت منطقه"جا با عوامل فروپاشى يک ما اين. داشتند، شكست خورد

به بيان . شويم كه از درون نظام شاهنشاهى، يعنى توسط خود ايرانيان پديد آمده است
اعراب نظامى در برابر لشكر قبل از شكست ى ساسانيان ديگر، ايدئولوژی شاهنشاه

 چنان توخالى و در واكنش به يكتاپرستى ساميان چنان به بحران كشيده شده مسلمان،
كشور اصوًال قادر نبود كه به توافق نظری و وحدت سياسى برسد ى حاكم  طبقهبود كه 

  .مقاومت كندبر ايران ى اسالم  لطهو در برابر س

تاپرستى يكاصول با  باستانى نه توسط اوستای ساسانى، بلكه مستقيمًا ايرانيان، از اين پس
 يک اهورامزدااسالم به عنوان الله نه تنها در مضمون خداى ليكن . ساميان مواجه شدند

القدوس دهد، بلكه مانند خدای مسيحيت، يعنى روحخدای خردمند و منزه را جلوه نمى

                                                 
ی ، صفحهى رويا منجم، انتشارات فكر روز، تهران ين ايران باستان، ترجمهد): ١٣٧٥(گيمن، دوشن  نقل قول از  ١

   و٣٥١
روز  ى تيور قادرى، چاپ دوم، انتشارات فكر گرى، ترجمهزروان يا معماى زرتشتى): ١٣٧٥. (سى. زنز، آرمقايسه، 

  ٥٧ی ، صفحه)تهران(
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خدای اسالم يک . كند رستگاری مؤمنان خالصه نمىبعثت و رسالت پيامبر خود را به
. خدای سياسى و قرآن به عنوان كالم الله مانيفست تشكيل يک حكومت اسالمى است

شود كه البته يک خدای يكتا با يک شأن ياد مىالعالمين  ربجا از الله به عنوان اين
تاستايى ايرانيان به در حالى كه يك. دهد كه بانى نيستى نيز استرا جلوه مىستيز  خرد

يابد و به گفتار، كردار و پندار نيک مؤمنان اخالق، پارسايى و منطق يكتايى دست مى
دهد، ليكن اسالم معانى دنيوی و اخروی مىى اهورامزدا بر اهريمن  غلبهجهت 

داری نشينى و دامخردستيزی را در پيروی از اساطير ساميان و در شكل بدوی باديه
را از يهوديت وام مبانى دين اسالم محمد به بيان ديگر، . سازدا مىغير مسكون احي

 الله عرب ازطوايف مبهمى كه آن تصور را با شرايط اقليمى عربستان و  گرفت و آن
  .وفق داد، اشتندد

، زندگى شهرى و كشاورزى ندآيين اسالم شكل گرفتدين و تحت آن شرايط اقليمى كه 
هاى  منابع آبى و زمينها آنمحدودى كه در  ريزى شده فقط در مناطق برنامه
نشينى و مالكيت  باديهجا بنابراين اين. شدممكن مى، داشتندخيز زراعى وجود  حاصل
، در حالى كه ى مسلط توليد در اين نواحى بودند مناسب زندگى و شيوهشكل اى  عشيره

تحت كه جا از آن. شد ايجاد مى) شتر(داری و داممول شخصى فقط از طريق تجارت ت
و تشكيل يک مجرد بناى مادى امكان تكامل اساطير  زيرهای اين محدوديتتأثير 

اسالم كامل در نتيجه محمد براى ت، وجود نداشت براى اهالى عربستانپيشرفته فرهنگ 
هاى تجارى  سير سفرمدر اديان يهودی و مسيحى با وی . ساميان سود برداز اساطير 

محمد براى ترويج اسالم . ين منطقه داشت، آشنا شده بودهاى ديگر ا كه به شهرخود 
از  انداخت و را بر مىهای مصنوع بتپرستى و ايمان به سو، تصور افزوناز يک د باي

عراب اين دوران ا. شددوران معاصر مسلط مىى اعراب  مره  ديگر، بر درک روزسوی
ک درک ابتدايى از طبيعت دهريه ي. دداشتننيز اعتقاد ها به دهر  به غير از پرستش بت

توان تحت اوضاع موجود نه كسى . تاب شرايط سخت اقليمى در عربستان بود و باز
 يک دگرگونى كلى ممكن آورى موجود فنبا استفاده از و نه  آينده را داشت بينىپيش

بنابراين دهريه از همان شرايط اقليمى موجود در عربستان پديد آمده بود كه . شدمى
آسوده ى آذوقه  رسى به آب و تهيه امنى براى امرار معاش، دست ناتصور را از ها  انسان

مره، بلكه  ى فعاليت روز دهريان هستى خويش را نه نتيجهبه اين صورت كه . ساختمى
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-مىقائل ن عتبارىيک زندگى اخروی هيچ او براى شمردند  وابسته به روند طبيعى مى

قائل نشد و  الله دهريه حدودى براى قدرتور تصمحمد براى غلبه بر بنابراين . شدند
در آفرينش جهان مادی پس از آن كه ساخت  العالمين را چنان بر طبيعت استوار رب

به اين . نيازى به آسايش نداردالقدوس مانند يهوه و روحآيد و  شش روز به ستوه نمى
به عنوان ساميان و پيروی از يكتاپرستى در  الله آيين اسالم،دين و ترتيب، در 

گردد  طبيعت مستقر مىبر فراز چنان  و الله آفريند العالمين هستى را از نيستى مى رب
د، بلكه شريعت نشو انكار مى آن به كلى در برابر وجودانسان كه نه تنها بشر و حقوق 

با استناد به جا كه  از آن. گيرد به خود مىنيز ى ابدى و غير قابل تغيير  اسالم جنبه
، در نتيجه تمكين انسان در شودمىقادر به درک حكمت الهى ن ظاهرًا شرىخرد بقرآن 
و و تبعيت بى چون و چرا از پيامبر الله تبديل به اصول ايمان دينى الهى تقدير برابر 
" ى مجازات فلسفه"خصوص در ارتباط با به . شوندستيزى در اسالم مى  خردبنيان 

قدرت الهى  بنا بر قرآن جا كه از آن. رددگ اين خرد ستيزى به كلى عريان مىاست كه 
را تمامى وقايع دنيوى و اخروى در نتيجه اين خود الله است كه حدودى ندارد، ظاهرًا 

كه چه كسى مؤمن و چه كسى گمراه  كند معين مىآورد و خود آن است كه پديد مى
باهى ها را به ت ها شده و آن باعث گمراهى انسانخودش كه  الله ليكن همين .شود

به اين صورت . گيرد در نظر مىنيز و اخروى  مجازات دنيوىها آنكشيده است، براى 
 محاربان،عام مشركان، كافران، مرتدان، قتل، مسلمانان را موظف به سواز يک كه قرآن 

برای ديگر، سوی از  كند و االرض مى  بيماردالن، منافقان و مفسدان فىملحدان، فاسقان،
ستيزى   خردبا وجودی كه . تراشدمىدوزخ ی و زجر ابدی نيز در مجازات اخروها  آن

شود كه قرآن  مدعى مىزمان هممحمد و بنيادی است، ليكن عريان در قرآن كامًال 
بر و " وحى الهى"به بيان ديگر، محمد با استناد به . نبيا نيز استاال و او خاتم الله كالم

 تمامى حقايق دنيوى و اخروى و قوانين الله هادعا دارد كخالف ديگر پيامبران اولوالعزم 

به صورت كامل و اسالمى و هدايت امت  يک حكومت دينى مناسب را براى تشكيل
نه مصداق قرآن بستگى به زمان و مكان انگاری كه . ابالغ كرده استوی نهايى به 
  .دكن ها مى هدايت انسان پيامبر ديگرى را مبعوث به الله دارد و نه

جا با حقايق به اصطالح ابدی و كند، ما اينی نقاد مالحظه مىكه خوانندهگونه همان
عربستان ی جزيرهشبهدين اسالم در با وجودی كه . انكار ناپذير الهى مواجه هستيم
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دولت "يک را برای يک ايدئولوژى مناسب  خود ستيز ، اما به دليل بنيان خردپديد آمد
به اين صورت . كرداستوار بود، عرضه مىنتى زيربناى راكه بر اساس يک " اى منطقه

دستان  گشايى و نه در سركوب فرو كشوردر شكست پس از نه كه حكومت اسالمى 
گرايى مسدود و  براى خرد، زيرا قرآن راه را شود مى جامعه با بحران ايدئولوژيک مواجه

  . سازدغير ممكن مىو حكمت الهى خود تقدير پيرامون مسلمانان را پرسش 

تبار از طريق اوستا ساسانى با اصول يكتاپرستى ی حاكم ايرانىجا كه ذهنيت طبقهز آنا
ی اعراب مسلمان بر كشور امتيازهای جا كه پس از سلطهساميان خو گرفته و از آن

سياسى و منزلت اجتماعى خود را از دست داده بود، در نتيجه برای كسب جايگاه 
ود را عوض كرد و به اسالم گرويد و در مقام ی خود به زودی اسم و رسم خگذشته

 دار، مرزبان، سواركار و از جمله فقيه به خدمت خالفت دبير، مترجم، نديم، خراج
 تن از فقيهان ١٦ نفر از ١٤بنابراين باعث تعجب نيست كه . اعراب مسلمان در آمد

ی اصلى دين دو فرقهاز جمله بايد از تكامل . تبار بودندی خالفت امويان ايرانىرتبهعالى
ی باطنيه ياد كرد كه از طريق ايرانيان متكامل ی ظاهريه و فرقهاسالم، يعنى فرقه

ی باطنيه از ی ظاهريه ابوحنيفه خراسانى است، در حالى كه فرقهمؤسس فرقه. شدند
های دينى در مكتب حسن بصری و از طريق شاگردان وی موسوم به واضل كشمكش

خرد بشرى با های دينى تالقى دليل اين كشمكش. بيد متكامل شدععطا و عمرو بنبن
در اين ارتباط . بودى آن اسالم شكل ستيزى در بنيان خرداصول يكتاپرستى ساميان و 

. ضروری است كه از آن فضای دينى نيز ياد كرد كه در خالفت اسالمى حاكم بود
فالسفه بودند كه ول ی ادسته. چندين دسته بودندهای دينى عوامل تشديد كشمكش

هستى آفرينش جهان و ند شمردمىماده را قديم  باستانى يونانيانی در پيروی از فلسفه
اخروى زندگى نام داشتند كه منكر يان طبيعتی دوم دسته. پذيرفتند از نيستى را نمى

مانويان و مزدكيان ی سوم دسته. وجود خدا را انكار نمىكردندبودند، در حالى كه 
 و كردند مى هاى دينى شركت در مناظرهكه با استناد به اصول يكتاستايى ايرانيان  بودند

  . كشيدندبا طرح پرسش معنى و منطق يكتاپرستى در دين اسالم را به چالش مى

و از سوی ديگر، با گويى قرآن   تناقضتبار از يک سو، بابه بيان ديگر، فقيهان ايرانى
جه بودند و بايد جهت توجيه خالفت اسالمى يک  الله مواآن به عنوان كالمادعای 
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ی ديدند كه هم ظاهرًا منطقى به نظر بيايد و طبقهايدئولوژی مناسب را تدارک مى
ها، افزون بر اين. هم فرودستان جامعه را تحميق و منفعل سازدو حاكم را متحد كند 

تنتاج و با ضرورت تكامل قوانين شرعى وجود داشت كه بايد با استناد به قرآن اس
بنابراين ابوحنيفه . شدنداستفاده از عقل تفسير و توسط قوای اجرايى خالفت تحكيم مى

محدود به  قرآن مصداقاز اين منظر . خواند"  اللهكالم غيرمخلوق"قرآن را ازلى، يعنى 
مجاز هستند  ی اسالمالكلمه قشرى از علماى نافذشود، در حالى كه مىزمان و مكان ن

 شريعت را توسط ورا تفسير كنند آن" رأى"و " قياس"و فنون عقل اده از با استفكه 
 .پديد آورند" اجماع"

ی باطنيه ی ظاهريه با هدف تكامل شريعت اسالمى پديد آمد، فرقهدر حالى كه فرقه 
درگير آن مسائل فلسفى و دينى شد كه به صورت تاريخ فرهنگى ايرانيان بر ايدئولوژی 

ل ضوا خود اندحسن بصرى با شاگربه اين صورت كه . كردنى مىخالفت اسالمى سنگي
جر و در حال ى بشرى  ارادهو تقدير الهى در رابطه با تضاد ميان عبيد  عطا و عمرو بن بن

ى متخاصم قدريه و جهميه  دو فرقهمنجر به تشكيل قبًال دينى اين كشمكش . بودبحث 
به  معتقد كهنام داشتند غيالن دمشقى ى قدريه معبد جهنى و  فرقهگان نمايند. شده بود

قدريان كسى را كه بنابراين . بودندكردارش  خرد بشرى و آزادى انسان در رفتار و
را از منظر منطق و اخالق زيرا مجازات الهى خواندند،  شد، كافر مى مرتكب به گناه مى

 زيرا ،ناميدند ى قدريه مخالفان خود را جهميه مى هواداران فرقه. كردند مىموجه 
د و از اين رو،  الله بوانتهاى بى صفوان معتقد به قدرت جهم بنيعنى ها،  ى آن نماينده

توجيه اين ليكن وی قادر به . شمرد مىو مقدر سرنوشت انسان را از پيش معين شده 
مسئول آن ها آنگناهى كه  آن شد كه چرا خداوند بندگانش را براى انجام تضاد نمى

خرد تناقض و رفع عطا براى حل اين  واضل بنبنابراين . كند ى م همنيستند، مجازات
را مورد  الله ، قدرت بى انتهاىسواز يک  يک موضع ميانى گرفت كهاز قرآن ستيزى 

و مجازات اخروى شمرده  ديگر، انسان را مسئول گناه خود سویاز  پرسش قرار ندهد و
 شد كه مرتكبان گناه نه مدعىوی بنابراين . از منظر منطق و اخالق موجه سازدرا 

از اين پس، بنيان . ايمان منزلتى دارند مؤمن و نه كافر، بلكه فاسق هستند و ميان كفر و
، "عدل"، "توحيد"در جوار " منزلة بين المنزلتين"ى  نظريهی معتزله گذاشته و فرقه

 تبديل به يكى از اصول اعتقادى "منكر نهى از" و "امر به معروف" ،"وعد و وعيد"
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در ی ستيزى نهاد خرد" منزلة بين المنزلتين"ى  نظريهبه اين ترتيب، . معتزليان شد
كه پس از  را پديد آورد امكاناين مسلمانان رای و ببرطرف ساخت اسالم را اندكى 

عضوی از جماعت مسلمان و بازگردند امت اسالمى  خود، دوباره به آغوش توبه از گناه
 كه اصول دين را )ظلم خدا، شرک(گناه كبيره نابراين معتزليان ب. محسوب شوند

و فقط متمايز كردند ) قتل نفس، زنا و شهادت دروغ(گناه صغيره  از ،كند دار مى خدشه
  .خواندند، مجاز شمردند مى قتل گروه اولى را كه كافر

سرانجام اتمه نيافت و جا خالهى به همينپيرامون وحى گرايى  خردپيداست كه روش 
وی قرآن از يک سو و ادعاى محمد در گويى  تناقض. گرفتنيز ن را قرآكليت دامن 

از سوى ديگر، معتزليان را ، كند را قرائت مى الله كالم تنها  است و نيزنبيااال كه خاتم
و ازلى "  اللهكالم غير مخلوق " رامجبور ساخت كه در برابر علماى ظاهريه كه قرآن

پيداست كه از . و حادث است" اللهوق مخل كالم"قرآن شمردند، مدعى شوند كه  مى
شأن نزول به  اسالم  شريعت وشد مصداق قرآن وابسته به زمان و مكان مىاين منظر 

روحانيان با استفاده از فن به اين ترتيب، در و دروازه گشوده شد كه . گرفت خود مى
وحى "در  و با تكامل مفاهيم خودساخته از ظاهر آن استنتاج كنندرا  باطن قرآن ،تأويل
را با استفاده از انگاری كه كالم الله ناقص است و انسان بايد آن. دست ببرند" الهى

ی معتزله حركتى به اين ترتيب، فرقه. عقل خود به كمال برساند و همواره به روز كند
  .  شد" جنبش كالم"را در ميان علمای دينى پديد آورد كه بعدها مشهور به 

ى در تدارک يک ايدئولوژی مناسب برای خالفت بودند، در حالى كه فقيهان ايران
ای و مقاومت مسلحانه بود های فرقهحكومت اسالمى از بدو تشكيل آن مواجه با جنگ

كرد و بر سر تقسيم قدرت سياسى به وقوع ی توزيع رشد مىكه البته از تضاد در حوزه
س از مرگ محمد پديد از جمله بايد از جنبش رده ياد كرد كه بالفاصله پ. پيوستمى

بهزاد : چنين ضروری است كه نام سه تن از سرداران ايرانى مانندجا هماين. آمد
را آورد كه خلفای ) ابن مجلم(، سيروس همدانى و بهمن جازويه )ابو لولو(نهاوندی 

ما . طالب را ترور كردندابىعفن و على بنخطاب، عثمان بنعمر بن: مسلمانان مانند
شويم كه البته در اشكال مقاومت ايرانيان در برابر خالفت اسالمى مواجه مىجا با اين

توان از جنبش شعوبيه ياد كرد كه از طريق ايرانيان از جمله مى. متنوع پديد آمد
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شعوبيان با استناد به . مسلمان در دوران خالفت امويان و در شرق كشور بروز كرد
ند، زيرا خلفای اموی، تبار عربى محمد و كالم قرآن خواهان برابری تمامى مسلمانان بود

از اين . خواندندهای برگزيدگى اعراب جهت حاكميت بر جهان مىعربى قرآن را نشانه
-های آزاد شده محسوب مىمنظر، ايرانيان مسلمان به عنوان ماولى و اهل ذمه، برده

بايد از به همين صورت . شدند و موظف به پرداخت جزيه به حكومت مركزی بودند
. تبار ميان ايرانيان رواج يافتی اسماعيليه ياد كرد كه از طريق حسن صباح ايرانىفرقه
تبار تأسيس شد و به ابتكار ی دوازده امامى نيز از طريق خاندان نوبختى ايرانىشيعه

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

زمان شعوبيان اسطوری سياوش هم. آوری، منظم و منتشر شدندتبار گردطوسى ايرانى
البالغه نيز در همين دوران بود را به ماجرای امام حسين در كربال تزريق كردند و نحج

وی در اين كتاب مانند يک .  مدون و منتشر شدكه به نام اولين امام شيعيان، يعنى على
گری تنها با آيد، در حالى كه وی از منظر وحشىدولت مرد مدبر و خردمند به نظر مى

به همين منوال همين . وليد قابل مقايسه استكار بالفطره مانند خالد بنيک جنايت
 كردند، به زبان تبار بودند كه گرامر زبان عربى را درست و متكاملشعوبيان ايرانى

ی شعوبيان بود كه ابومسلم عربى شعر گفتند و تاريخ نوشتند و با استناد به همين مغلطه
البته ابومسلم هم . خراسانى به بغداد لشكر كشيد و خالفت امويان را سرنگون كرد

را داشت كه دوباره شاهنشاهى ايران را احيا ی رهبری و هم قدرت نظامى آنجذبه
توانست از اسالم به عنوان يک ايدئولوژی مناسب خواست و نه مى نه مىاما وی. سازد

. ی حاكم و تحميق و انفعال فرودستان جامعه دست بشويدحكومتى جهت وحدت طبقه
سازی های اوستای ساسانى و اشكال متفاوت بديلبه اين دليل كه از يک سو، مغلطه

لى كرده بودند كه ديگر هيچ تمايز شعوبيان چنان تاريخ فرهنگى ايران باستان را توخا
محسوسى ميان يكتاستايى ايرانيان با يكتاپرستى ساميان در شكل اسالمى آن مشاهده 

ی خليفه چنان مشروعيت شد، در حالى كه از سوی ديگر، اسالم به قدرت بالمنازعهنمى
لى به ك" ایدولت منطقه"داد كه با صرف نظر از آن توجيه قدرت متمركز يک تام مى

ی اموی بسنده و به همين داليل نيز ابومسلم به سرنگونى خليفه. گشتغير ممكن مى
  . خالفت عباسيان را جايگزين آن كرد
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يافتند و روندی در راه ی عباسى تبار به دربار خليفه ايرانىفقيهان از اين پس، رجال و 
يد از خاندان از جمله با.  به استعجام شدخالفت اسالمى پديد آمد كه بعدها معروف

ساالرى  هاى ديوان برمكيان ياد كرد كه به صورت رجال دربارى به باالترين رتبه
بر سر ايدئولوژی مناسب نزاع ی عباسى خليفهبا ورود ايرانيان به دربار . رسيدند

ى  كشمكش پيرامون شيوهاول، . گشوده شدمتفاوت خالفت اسالمى نيز از دو سوی 
رجال . گرفت با شريعت را در بر مى ى خليفه ابطهمدارى بود كه ر مناسب دولت

و تثبيت جايگاه اجتماعى و حفظ منافع قشرى دربار تبار براى افزايش نفوذ سياسى  ايرانى
به اين ترتيب، حكومت . دادند شاهنشاه فراى قوانين شرعى قرار مى ، خليفه را ماننددخو

ديگر نيازى به تبادل سلمانان ی مگرفت و خليفه مىبه خود گامگى  ى خود اسالمى جنبه
و لشكری را كشورى های كالن علوم دينى براى تعيين سياست نظر با كارشناسان

را اسالمى ن هاينفوذ سياسى و اجتماعى فقتبار در حالى كه اهداف رجال ايرانى. نداشت
جايگاه اجتماعى و منافع قشرى خود جهت تثبيت علماى دينى كرد، اما  محدود مى

ى مسلمانان  خليفهپيداست كه از اين منظر . دادند تحت شريعت قرار مى خليفه را
-سياستها داشت كه در مشورت با آنبه قشرى از كارشناسان علوم دينى همواره نياز 

اسالمى نزاع پيرامون ايدئولوژى مناسب خالفت دوم، . های خالفت عباسى را معين كند
جا مربوط ها اينمسئله آن. كرد نشعب مىممتفاوت  در دو جناحعلمای دينى را بود كه 

های ظاهريه و باطنيه را دشمنانه در شد كه البته فرقه مىقرآنبه درک درست از 
  . دادديگر قرار مىبرابر يک

ی باطنيه فرقهى  در دوران خالفت مأمون توجيه مشروعيت قدرت سياسى به عهده
دليل . قلمداد شدو حادث "  اللهكالم مخلوق" در پيروی از معتزليان گذاشته و قرآن

خواست بدون نظارت علماى ظاهريه  خليفه بود كه مىخود ى  اين تصميم انگيزه
شريعت  كه قادر بودی مسلمانان وى به عنوان خليفهبه اين صورت كه . راندحكومت ب

مأمون دستور بنابراين . گرفت در برابر اهداف سياسى وى قرار مىآن  اگر ،را نقض كند
بر ايدئولوژی حكومتى را كه را صادر كرد ) محنه(هاى تفتيش عقايد  ل دادگاهتشكي

 كه قرآنكردند جا فقيهان اسالمى بايد اثبات مىاين. تحميل كند تمامى علماى دينى
داد  "الحكمت بيت"فرمان به تأسيس زمان  هممأمون . استو حادث " اللهكالم مخلوق "

تشديد پيداست كه . را ببيندونانى به عربى هاى فلسفى ي كتابی تدارک ترجمهكه 
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دستان جامعه نيز راه  ى فرو ى حاكم به اجبار به انديشه تر از طبقه گرايى فرا روند خرد
هاى عقلى پيرامون منابع دينى محدود  خصوص به اين دليل كه كشمكشه ب. يافت مى

. پيوست  مىشد و به صورت مناظره و در اماكن عمومى به وقوع فل دينى نمىابه مح
از سوى  الله دستان جامعه از بى خردى گرايى از يک سو، و حيرت فرو تشديد روند خرد

ديگر، منجر به تعميق شک و ترديد در حكمت الهى و بحران مشروعيت خالفت 
جنبش "از سوى ديگر، ترويج  .ساخت حكومت اسالمى را متزلزل مى شد و عباسيان مى

شد،  مى دينى و تشديد بحران مشروعيت خالفتتفكر ى  نه تنها منجر به پراكندگ"كالم
با حدود را مواجه گرايى در امور دينى علماى معتزله  بلكه با تعميق پرسش و خرد

. شدمىها كرد و منجر به ارتداد آنغيرمنطقى اسالمى مىتوحيد يكتاپرستى ساميان و 
تزله و بحران ى مع چنين روندى اضمحالل فرقه و تشديد يک  با ادامهپيداست كه
 ،بنابراين غير منتظره نيست . اسالمى در دستور كار قرار داشتخالفت ايدئولوژيک 

به ارتداد رسيدند، صفوان حكومتى مانند قائم بنى  زمانى كه برخى از علماى برجسته
  .ى ظاهرى حنبليه گرويد الحسن اشعرى توبه كرد و به فرقه كه ابو در حالى

" علم كالم"ى برهان از  به وسيلهو ند تمامى متكلمان معتزله اشعرى نيز در اوايل مان 
على جبائى   را نزد ابوىاسالمشرع ، مبانى  روشاينا استفاده از كرد و ب دفاع مى

يكتاستايى ايرانيان با يكتاپرستى ساميان ى تقابل  با استادش نتيجهوی نزاع . آموخت مى
گشوده مفاهيم خير و شر ى و تناقض منطق يكتايبحث پيرامون بود كه البته به صورت 

هميشه مواردى را براى انسان در نظر  الله كه آيااز اين قرار بود ها  پرسش آن. شد
 و "رحمان"اى به جز انكار صفات  اين بحث نتيجه؟ ترين است خيرآن گيرد كه براى  مى

را به  الله ى اراده اسالمى،  خدا را نداشت و با در نظر داشتن وقايع عينى خالفت"رحيم"
يک ذات اهريمنى پيداست كه بدين وسيله داد و  سوى تدارک شر براى انسان سوق مى

جبائى مكتب اشعرى چنان شدت گرفت كه اين نزاع سرانجام . داد خدا نسبت مىرا به
به عنوان ايدئولوژی حكومتى حفاظت از اسالم وی جهت . را برافروخته ترک كرد

ى  در حوزهفقط ى خرد بشرى، بلكه  نه در حوزهصحت مسائل  نخست ادعا كرد كه
و پرسش را محدود به وحى تعقل شود و به اين ترتيب، حدود  شريعت اسالمى معين مى

زمان مدعى شد كه هر چه خدواند بيافريند خير است و به آن افزود هموی . الهى كرد
ن در ى انسا به معنى اراده" كسب"قدرت جا اين. دارد" كسب"كه انسان قدرت 
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عمل خير كند،  به انسان اراده گاه به اين معنى كه هر. انتخاب ميان خير و شر است
 به انسان اراده گونه كه اگر  همان،كند خداوند نيز قدرت عمل خير را در او خلق مى

به اين ترتيب، بنيان . او را قادر به اين عمل خواهد كردنيز عمل شر كند، خداوند 
گذاشته شد، در حالى كه مسلمانان مسئول انتخاب " كسب"ی  بر مقولهى اشاعره فرقه

ستيزى نهادينه شده  خردپيروی از اشعرى در بيان ديگر، به . شدندايمان و شرک ميان 
اعتقاد اشعريان، بنا بر . ى اشاعره را بنيان گذاشت فرقهبود كه در قرآن و آيين اسالمى 

اى  خدشهله نه به قدرت بى انتهاى الانگاری كه   انسان،"كسب"توان با در نظر داشتن 
  .گيرد غيراخالقى به خود مىغيرمنطقى و ى  نه مجازات الهى جنبه آيد و وارد مى

جا با يک مغلطه مواجه هستيم كه كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
افزون . شودتلقى مىمسئول مطلق كند، در حالى كه انسان قلمداد مىقادر مطلق الله را 

رحمان، (با انسان در قرآن  تجسيم و تشبيه اللهبر اين، اشعرى در برابر معتزليان كه 
مدعى شد كه اين دادند، ها معانى استعاليى مى و به آنكردند تأويل مىرا ) رحيم

است، ) بالكيف (بشرى ناتوانعقل جا كه  اما از آن، حقيقى هستندو تشبهات صفات 
رقيبان خود و از جمله معتزليان را اشعريان نابراين ب. شود نمىها  قادر به درک آن

شمردند و با تصديق تجسيم و تشبيه الله در قرآن بر قدرت اعجاز پيامبر منحرف مى
 ديگر ضرورى نبود كه قرآن از طريق تأويل براى ،از اين پس. كردنداسالم تأكيد مى

موازين دين پايبند به بايد  د كهبوعقل انسانى ، بلكه اين گرددخرد بشرى قابل فهم 
ى اشاعره تسلط بر فن كالم  با انشعاب اشعرى از معتزليان و تشكيل فرقه. شد اسالم مى

 ىى سياسى تمام اشعريان از طريق مناظرات دينى فلسفهبه اين ترتيب، . به كمال رسيد
دوازده ى ظاهرى تشيع  فرقه و) حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى(هاى ظاهرى تسنن  فرقه

دشمنانه در را ) دكترين اشاعره(امامى را تحت تأثير خود قرار دادند و اصالت كالم 
به عقل انسانى به اين ترتيب، . مستقر كردند) دكترين معتزله(خرد بشرى  برابر اصالت

گويى اوضاع خالفت اسالمى گسيختگى و خودتناقض و ازهمى متون دينى در آمد چنبره
  .ومتى جهت تحميق و انفعال فرودستان جامعه متكامل شدنداشكال ايدئولوژيک حك

در دوران جا كه خالفت عباسيان با بحران ايدئولوژيک مواجه بود، در نتيجه از آن
دكترين اشاعره تبديل به ايدئولوژى )  ميالدى٨٥٠ تا ٨٤٠از سال (خالفت معتصم 
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دوران خالفت متوكل  سپس در. تلقى شدو ازلى " اللهكالم غير مخلوق "دولتى و قرآن 
به كلى " علم كالم"و كنكاش پيرامون قرآن بود كه )  ميالدى٨٦٨ تا ٨٥٤از سال (

پيداست كه تجديد ايدئولوژی  .دتبار از دربار رانده شدن  رجال ايرانى وممنوع شد
كه از شدت خالفت اسالمى منجر به آرامش در دربار خليفه شد، البته بدون اين

رشد توزيع ی از بطن حوزهجا كه تضاد ابژكتيو  از آن. معه بكاهدمقاومت فرودستان جا
روستاها بحران بازسازی نيروی كار در جوامع اشتراكى اضافه توليد ی كرد و مصادرهمى

آورد، در نتيجه پيداست كه مقاومت در برابر حكومت مركزی اشكال متنوع را پديد مى
هاى  فرقهچنين از ی معتزله بايد هم فرقهجا به غير ازاين. گرفتسوبژكتيو به خود مى

 نيز ياد كرد كه در اين دوران شديدًا سركوب شدند، در  اماميه و  خارجيه:دينى مانند
مقفه و از جمله ابن) مانويان، مزدكيان(زنديكان عام حالى كه دستگاه خالفت به قتل

توانست دوباره ی يک مقاومت فرهنگى گذاشته شده بود كه مىجا نطفهاين. دست زد
ی نظامى اين جنبش بابک خرمدين نام سركرده. اصول يكتاستايى ايرانيان را احيا سازد

در ) همسر مزدک(داشت كه در پيروی از مزدكيان و با استناد به يک تفسير از خرمه 
چنين جا هماين. كردبرابر حكومت اعراب مسلمان بر سرزمين ايران مقاومت مى

بوييان، تيموريان، صفاريان و سامانيان : تبار مانندهای ايرانىاندانضروری است كه از خ
ی سرزمين ايران پديد آوردند، اما به های نوينى را در گسترهياد كرد كه البته حكومت
ی عباسى ها قدرت نظامى سرنگونى خليفهبا وجودی كه آن. خالفت عباسيان تن دادند

ها به صالح خود اشتند، اما هيچ كدام از آنو احيا حكومت شاهنشاهى در ايران را د
ديدند كه از اسالم به عنوان يک ابزار و ايدئولوژی مناسب حكومتى جهت تحميق و نمى

ها به مقام اميراالمرا ی آنبنابراين همه. انفعال فرودستان جامعه صرف نظر كنند
امى خليفه قادر جا كه قدرت نظاز آن. پرداز خلفای عباسى شدندرضايت دادند و خراج

تبار اين وظيفه را به شد، در نتيجه افشين سامانى ايرانىبه انهدام جنبش خرمدينان نمى
كه سربازان وی به به اين صورت كه وی متوسل به فريب شد و هم اين. عهده گرفت

از آن پس كه بابک به يک . ی بغداد كردنددژ بابک راه يافتند، وی را دستگير و روانه
ع به قتل رسيد، جنبش خرمدينان چنان پراكنده و ضعيف شد كه قوای شكل فجي

چنين ضروری است جا همالبته اين. را به كلى و به راحتى منهدم كردنظامى خليفه آن
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ی فردوسى و جنبش بابيه تبديل به كه از آن مقاومت فرهنگى نيز ياد كرد كه شاهنامه
  . مظاهر تاريخى آن شدند

   :نتيجه

های غير ماترياليستى و متافيزيكى هستند كه اغلب قابل ين نوشته نقد هويتی اانگيزه
جا با استناد به تئوری انتقادی و انقالبى اين. اندها شدهی ايرانيان دچار آنمالحظه

ماركس بر اين نكته تأكيد شد كه ايده با واقعيت و تئوری با پراكسيس بايد در يک 
ديگر  يعنى ماترياليستى ـ ديالكتيكى نسبت به يکی دنيوی، واقعى و خردمند،رابطه

را ) آگاهى(است كه ايده ) هستى(به اين صورت كه اين اولويت واقعيت . قرار بگيرند
به بيان ديگر، اشكال ايدئولوژيک و متافيزيكى از تضادهای . آورد و نه بر عكسپديد مى

شوند و اقعى متكامل مىگويى جهان وگسيختگى و ازخودتناقضذاتى، يعنى ازهمدرون
جا با ايدئولوژی دولتى به صورت يک تظاهر واقعى ما اين. كنندسپس بر آن واكنش مى

ی انقالبى ممانعت مواجه هستيم كه از خودآگاهى و تكامل هويت ماترياليستى سوژه
های ايرانى برای تدارک يک هويت ملى از اين منظر نيز فعاليت شوينيست. كندمى

به بيان ديگر، دين اسالم به عنوان يک ايدئولوژی دولتى جهت . گردد مىجديد عريان
ی حاكم و تحميق و انفعال فرودستان جامعه كاربرد خود را از تدارک وحدت طبقه

دست داده است و انگاری كه قرار است، با استناد به اساطير ايران باستان يک هويت 
  .ملى ناب جايگزين آن گردد

ی حاكم ايرانى بود اين نوشته مستدل و مستند كردم، اين خود طبقهگونه كه در  همان
كه اصول يكتاپرستى ساميان را در يكتاستايى ايرانيان ادغام كرد كه از طريق اوستا 
ساسانى به يک ايدئولوژی مناسب جهت وحدت دربار و تحميق و انفعال فرودستان 

بل از هجوم اعراب مسلمان به به بيان ديگر، شاهنشاهى ساسانى ق. جامعه دست بيابد
آخرين مقاومت . ايران از منظر ايدئولوژيک به كلى تو خالى و با شكست مواجه شده بود

ها نيز با در برابر اين بحران ايدئولوژيک را مزدكيان به وجود آوردند كه البته آن
ی حاكم ايرانى با اصول يكتاپرستى جا كه ذهنيت طبقهاز آن. شكست مواجه شدند

ی آن به اميان خو گرفته بود، در نتيجه غير منتظره نيست كه اكثر قابل مالحظهس
پرداز خالفت و مفسر قرآن شد و با زودی به دين اسالم گرويد، تبديل به نظريه
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ی كار اضافى جوامع اشتراكى را توجيه و در همياری و همكاری اعراب مسلمان مصادره
جا كه اسالم يک ابزار مناسب حكومتى آناز . سركوب مقاومت ايرانيان شركت كرد

جا نيز غير منتظره نيست جهت تحميق و انفعال فرودستان جامعه است، در نتيجه اين
گاه حاضر نبود كه از اسالم به عنوان يک ايدئولوژی ی حاكم ايرانى هيچكه طبقه

ما اين . مناسب حكومتى دست بشويد و تاريخ فرهنگى ايران باستان را دوباره احيا سازد
تبار مانند بوييان، های ايرانىواقعيت تاريخى را فقط با جنبش شعوبيه و با خاندان

چنين از حكومت مغوالن بر جا بايد هماين. تيموريان، صفاريان و سامانيان تجربه نكرديم
ترين مدت ممكنه به دين اسالم گرويدند سرزمين ايران ياد كرد كه خاقان آن در كوتاه

به همين منوال بايد از . رانى كنندقدار ايدئولوژيک آن بر سرزمين ايران حكمكه توسط ا
ى دوازده امامى را تبديل به دين  شيعهياد كرد ان ي و قاجاريانصفوهای تشكيل حكومت

منسب حتا در عصر مدرن ايران هم پادشاهان پهلوی حاضر نبودند كه از . كردنددولتى 
بنابراين .  صرف نظر كنندزيارت مشهد و مكهو از االرض  فىالله خود به عنوان ظل

ی حاكم ايرانى به غير از تمايالت صوری از احيا تاريخ فرهنگى پيداست كه چرا طبقه
  . كندسازی نمىزند و اماكن باستانى كشور را مرمت و دوبارهايران باستان سر باز مى

 سال از ٤٠ى آخوند و  سال از آقاي٥٠٠ سال از تاريخ اسالم، ١٤٠٠اكنون حدود هم
يک رويكرد فرهنگى گذرد و ايرانيان با امكان حاكميت جمهوری اسالمى در ايران مى

ی يک كشمكش تئوريک جهت تدارک يک هويت نوين جا نطفهاين. نوين مواجه هستند
در حالى كه اسالميان بحث پيرامون دين و آيين مردم ايران را به . گذاشته شده است

-جا بدون ترديد با شوينيسترانند و اينستيزی مىزی و از جمله عربستيسوی بيگانه

رسند، موضوع فعاالن جنبش كارگری و كمونيستى های ايرانى به توافق كامل مى
تدارک يک هويت ماترياليستى است كه البته در پراكسيس نبرد طبقاتى متكامل و 

  . شودی انقالبى مىمعطوف به سوژه
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