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جهت نقد درونذاتى و نفىكنندهی تاريخ فرهنگى كشور و "اوضاع موجود" در جمهوری

اسﻼمى ايران استفاده كردهام .پيداست كه در اين ارتباط نقد "ماركسيسم ايرانى" كه

البته از اصول ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مشروب مىشود و در پرتو تاريخ
فرهنگى اسﻼمى كشور ،شكل ويژهی خود را مىيابد ،در مركز مسائل تحقيقاتى من قرار

داشت .ما اينجا با يک آگاهى كلى تئوريک مواجه هستيم كه ذهنيت فعاﻻن تمامى
سازمانها و احزاب كمونيستى و كارگری ايران را تحت تأثير خود قرار مىدهد.

همانگونه كه ماركس به درستى تأكيد مىكند" ،هميشه تحت تأثير آگاهى تئوريک

است كه انرژی جهت پراكسيس سياسى آزاد مىگردد ".ما مصداق اين نظريه را در
تاريخ جنبش كارگری و كمونيستى كشور و از جمله در دوران قيام بهمن به خوبى
مشاهده مىكنيم .به اين صورت كه تمامى جريانهای ماركسيست ـ لنينيست به

رهبری "خمينى ضد امپرياليست" تن دادند و پيششرايط سرنگونى نظام سلطنتى و
تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى در ايران و حذف خود از صحنهی سياسى كشور را پديد

آوردند .حتا جريانهای سياسى كه بعدها از اسﻼميان فاصله گرفته و به مقاومت در
برابر جمهوری اسﻼمى ايران پرداختند ،نقدی بر اصول ايدئولوژيک خود وارد نياوردند.
از اين پس ،در آگاهى تئوريک آنها "خمينى ضد امپرياليست" تبديل به "عامل
امپرياليسم" شد.

من در مسير تحقيقات خود سرچشمهی تئوريک تمامى شكستهايى را كه تا كنون
جنبش كمونيستى و كارگری در اشكال بلشويسم و سوسيال دموكراسى تجربه كردهاند،

در آثار متأخر انگلس يافتم .به اين صورت كه وی "حركت ماده" را جايگزين "حركت

ايده" در فلسفهی ايدهآليستى هگل كرد و آنرا به كليت هستىشناسى بسط داد.
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ديباچه
پاييز سال  ٢٠١٩ميﻼدی مصادف با بيستمين سالگرد تأسيس انجمن "پژوهش جنبش-

های اجتماعى ايران" در برلين است .اصل برنامهی تئوريک اين انجمن "بازنگری
انتقادی ماركسيسم ايرانى" بود كه به گمان من با انتشار جلد پانزدهم "آرمان و
انديشه" تا حدود زيادی به نتيجه رسيده است.

من از بدو فعاليت تئوريک خود جملهی معروف ماركس كه "پيششرط هرگونه نقدی،

نقد دين است" ،را جدی گرفتم .البته نه تنها به اين دليل كه ما ايرانيان يک تاريخ
فرهنگى اسﻼمى را يدک مىكشيم و يا حدود چهل سال است كه مستقيماً جهل ،جنايت

و فساد آخوندی را در ايران و منطقه تجربه مىكنيم ،بلكه و همچنين به اين دليل كه

ماركس از روش نقد دين خود جهت نقد تمامى اشكال متافيزيكى ،ايدئولوژيک و از
جمله اقتصاد سياسى استفاده مىكند .محصول فعاليت تئوريک ماركس تكامل تئوری

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

واقعى" جامعهی بورژوايى كه ديالكتيكى ،يعنى ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،متكامل
مىشود .مصداق تجربى ماركس كشور انگلستان بود كه در دوران حيات وی پيشرفته-

ترين كشور سرمايهداری جهان به شمار مىرفت.

البته ماركس روش استفاده از اين تئوری انتقادی و انقﻼبى را نيز با ديگران در ميان

محصول اين خطای فلسفى تدارک "فلسفهی ماترياليستى" ،يعنى "ماترياليسم"

مىگذارد .به اين صورت كه "شناخت آناتومى انسان ،كليد شناخت آناتومى ميمون

پراكسيس نبرد طبقاتى مىشود و در نهايت جنبش كارگری را به انفعال و انحطاط مى-

مشخص و تكامليافته به خوبى آشنا شده باشد ،به راحتى نيز مىتواند ،كليت آن

متافيزيكى است كه منجر به استقﻼل احزاب كمونيست و سوسيال دموكرات از

كشد .به نظر من دليل محبوبيت آثار متأخر انگلس را نيز بايد در همين اشكال ساده و

سطحى متافيزيكى كه البته با درک روزمرهی فعاﻻن سياسى مطابقت دارند ،يافت كه

است" .به بيان ديگر ،زمانى كه انسان با يک تئوری مجرد از كليت يک ساختار
ساختاری را كه در حال تكامل است ،به مراتب بهتر بشناسد و به بند نقد بكشد.

دوستانى كه نوشتههای انتشارات "آرمان و انديشه" را مطالعه كردهاند ،مىتوانند به
راستى گواهى دهند كه من از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به وفور
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كمال سايت "آرمان و انديشه" و انجمن "پژوهش جنبشهای اجتماعى ايران" به عهده-

وی به تنهايى و در تناقض با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس متكامل

ی خود من است!

 ١٢سپتامبر  ٢٠١٩ميﻼدی ،فرشيد فريدونى

كرد.

در حالى كه سازمانها و احزاب ماركسيست ـ لنينيست با بحران تئوريک مواجهاند ،اما

اوضاع موجود در ايران از اين واقعيت گزارش مىدهد كه بخشى از طبقهی كارگر به

يک خودآگاهى قابل مﻼحظه از هستى ماترياليستى خويش دست يافته و ظاهراً از

ايدئولوژی حكومتى گسسته است .اين واقعيت در حالى به وقوع مىپيوندد كه جمهوری

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

روی آورده است .تحت اين اوضاع نه سازمانها و احزاب ماركسيست ـ لنينيست قادر
هستند كه يک افق جديد جهت انقﻼب اجتماعى و تشكيل يک نظام سوسياليستى را
پديد آورند و نه اصوﻻً اثری از يک استراتژی منطقى به چشم مىخورد و يا اينكه به

درستى روشن است كه با كدام تاكتيک سياسى مىتوان در "حركت واقعى" جامعهی
طبقاتى ايران دخالت و به نفع جنبش كمونيستى ـ كارگری دخل و تصرف كرد.

ليكن ما راه فراروی از بحران تئوريک موجود را در روش نقد درونذاتى و نفىكنندهی
ماركس مىيابيم .به اين عبارت كه تنها از طريق نقد شكستهای دوران گذشته است

كه راهى به سوی آينده گشوده مىشود .وی در ارتباط با روش نقد خود از مفهوم

"جﻼد" نيز استفاده مىكند كه بر خﻼقيت آن انگشت گذارد .به بيان ديگر ،تنها راه
جهت فراروی از "نظم موجود" نقد جﻼدانه است كه شرايط استقرار يک "نظم نوين" را

پديد مىآورد .پيداست كه اينجا موانع تاريخى و فرهنگى نيز وجود دارند كه مانند يک
پالتوی سربى بر تن ايرانيان سنگينى و از ترويج نظريات انتقادی ممانعت مىكنند .به

اين معنى كه اغلب قابل مﻼحظهی ايرانيان بيشتر برای گذشته تا آينده زندگى مىكنند

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

اينجا دوباره ضروری است كه از تمامى دوستان و سخنرانان كه با انجمن "پژوهش
جنبشهای اجتماعى ايران" و با سايت "آرمان و انديشه" همكاری كردهاند ،تشكر كنم.

دست تمامى اين عزيزان را با سپاس و ارادت مىفشارم .پيداست كه مسئوليت تمام و
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مدرن و "دين مثبت" قرار گرفت .همزمان يک روند از روش توليد كاﻻيى و بازتوليد

اجتماعى نيز بر جامعه مسلط شد كه خردمندی را برابر با كسب باﻻترين سود در

كوتاهترين مدت ممكنه مىشمرد .از اين پس ،روش مدرن توليد سرمايهداری يک
حوزهی مستقل از جامعهی بورژوايى را پديد آورد كه انسانها را از مناسبات سنتى و

وابستگىهای شخصى و عاطفى آنها كه طبيعتاً رشد كرده بودند ،ظاهراً آزاد ساخت و

به صورت اشخاص منفرد به تبعيت از خشونت قوانين رقابت بازار آزاد در آورد .به
اين ترتيب ،انسانها تبديل به اشخاص منفرد و در جامعهی بورژوايى مستقر شدند.

انگاری كه آنها به عنوان صاحبان كاﻻ صرفاً منافع اقتصادی خود را دنبال و طبق
قوانين عرضه و تقاضا در بازار ،قيمت عادﻻنهی كاﻻی خود را نيز دريافت مىكنند .از
آنجا كه تضادهای درونذاتى محمول "حركت واقعى" سرمايه هستند ،در نتيجه روند
ارزش افزايى ارزش از ذات درونى خود اشكال متافيزيكى ،اسرارآميز و ايدئولوژيک را

نيز جهت توجيه وجود خود پديد آورد .در حالى كه در دوران آنتيک حق مالكيت با

استناد به "قوانين الهى" توجيه مىشد ،ليكن جهان مدرن راه را برای استفادهی حقوقى از
دين مسدود مىساخت .بنابراين روش توليد مدرن سرمايهداری كه مبتنى بر توليد
كاﻻيى ،قوانين بازار )قانون ارزش( و حق مالكيت خصوصى بود ،بايد با رجوع به يک
منشأ حقوقى اين جهانى موجه مىشد .به اين ترتيب ،فلسفهی طبيعت در جهان مدرن
جايگزين نقش دين در دوران آنتيک شد و از اين پس ،دانش مستقل اقتصاد پديد آمد

كه قوانين روش مدرن توليد سرمايهداری را متكامل كند.

از جمله بايد از فعاليت تئوريک جان ﻻک ياد كرد كه برای اولين بار اقتصاد را مستقل

از كليت روابط اجتماعى در نظر گرفت .نقطهی عزيمت وی "وضع طبيعت" است كه
با استناد به آن حق مالكيت و تشكيل دولت توجيه مىشود .به اين صورت كه انسان
جهت بقای خود طبيعت خشن را دگرگون مىسازد و زمين حاصلخيز و محصوﻻت

جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟
از مفهوم "مدرن" برای اولين بار در اواخر قرن پنجم ميﻼدی استفاده شد كه جهان

نوين مسيحى خود را از گذشتهی كافران رومى متمايز سازد .مفهوم "مدرن" همواره با

محتوای متفاوت از آگاهى يک دوران گزارش داده كه خود را نسبت به گذشتهی

آنتيک به عنوان آغاز يک عصر نوين ابراز كرده است .به اين ترتيب ،مفهوم "مدرن" از

پيدايش يک جهان نو گزارش مىدهد كه عصر قديم را پشت سر گذاشته است .البته

اين مفهوم فقط محدود به دوران رنسانس و روشنگری نمىشود كه هويت تاريخى
ملتهای مدرن غربى را سيراب مىكنند ،بلكه هرگاه كه در اروپا يک آگاهى از وجود

يک دوران جديد پديد آمد و مناسبات يک عصر نوين را در برابر دوران آنتيک مستقر
ساخت ،مفهوم "مدرن" تبديل به بيان مناسب وجود آن شد .از آن پس كه ايدهآل

روشنگری فرانسوی از طريق دانش مدرن متأثر گشت و تصور يک رشد نامحدود از
شناخت بشری را پديد آورد ،مفهوم "مدرن" نيز يک معنى ارزشمند به خود گرفت.

انگاری كه در عصر نوين يک دوران جديد از تاريخ بشری آغاز شده است كه از نظر
اخﻼقى ،فرهنگى و اجتماعى بر دوران گذشته برتری دارد .در اين ارتباط مفهوم "مدرن
كﻼسيک" نيز پديد آمد كه دليل ماندگاری آن صرفاً مربوط به اتخاذ يک موضع قاطع

در برابر نوستالژی و رمانتيسم مىشود و از اين رو ،از اوضاع موجود ،افق تشكيل يک
آيندهی دلپسند را پديد مىآورد كه مطلوب و نسبت به "دوران امن ،ساده و خوب

گذشته" پيشرو است.
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دوران مدرن كﻼسيک با انقﻼب فرانسه و تدوين اعﻼميهی جهانى حقوق بشر رقم

"كار خود" را به مالكيت خويش در مىآورد .دولت از ديدگاه جان ﻻک دولت مالكان

خورد .از اين پس ،دست دين از جهان واقعى ظاهراً كوتاه شد و انسان از قوای ماورای-

همين منوال بايد از فعاليت تئوريک آدام اسميت و ديويد ريكاردو نيز سخن گفت كه

گشت و به صورت آفرينندهی جهان واقعى در مركز توجه آثار ادبى ،هنری ،فلسفى

است كه از حق مالكيت و قرارداد به عنوان اصول منافع عمومى حفاظت مىكند ١.به
١

Vgl. Locke, John (١٩٧٧): Zwei Abhandlungen über die Regierung, Walter Euchner
(Hrsg.), Frankfurt am Main

طبيعى معطوف به طبيعت خويش به عنوان يک سوژهی خردگرا ،حقيقتياب و خﻼق
١

Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٠): Die Moderne – ein unvollendetes Projekt, in: ZeitArchiv, Nr. ٣٩/١٩٨٠

١٠

٩

پى برد كه افزايش كارمزد منجر به افزايش ارزش كاﻻ مىشود ،در حالى كه ابزار كار

اقتصاد كﻼسيک را پديد آوردند .اسميت كار ،سرمايه و زمين را به صورت سه منبع

كه در روند توليد به كار مىرود ،بر ارزش كاﻻ تأثير مىگذارد.

١

به اين ترتيب ،فلسفهی طبيعت تبديل به يک منشأ حقوقى جهت توجيه ايدئولوژيک

روش مدرن توليد سرمايهداری شد كه ما مجردترين شكل آنرا در فلسفهی ايده-
آليستى هگل مىيابيم .به اين صورت كه وی از كاﻻ به عنوان گوهر و سوژه يک

خودآگاهى ،يعنى يک روح عمومى را پديد آورد كه هويت جامعهی بورژوايى را تثبيت
كند .به بيان ديگر ،وی كاﻻ را تبديل به سوژهی جامعه بورژوايى كرد كه رفتار و كردار

انسانها را در پرتو آن شكل دهد .به اين معنى كه هر كسى كاﻻی خود را به بازار

عرضه و آنجا "قيمت طبيعى" آنرا دريافت مىكند .پيداست كسى كه فاقد ابزار توليد

است ،بايد نيروی كار خود را به صورت كاﻻ به بازار عرضه كند و در واقعيت به
بردگى كار مزدی تن دهد .در حالى كه هگل حق مالكيت را با استناد به مفهوم "آزادی
زنده" توجيه مىكند ،نزد وی رابطهی صاحبان كاﻻها با يکديگر از طريق قرارداد كه
وی آنرا "اعﻼحضرت مطلق" و "كليت عرفى" نيز مىنامد ،منظم مىشود .وی همچنين
از قرارداد به معنى "عموم" نيز استفاده مىكند و لغو قرارداد را برابر با قيام عليه عموم

مىشمارد .دولت كه در فلسفهی ايدهآليستى هگل يک مقولهی مستقل به شمار مىرود

و ظاهراً نسبت به منافع طبقاتى و جامعهی بورژوايى بى طرف است ،مجری پايبندی
انسانها به قانون و آن قراردادی محسوب مىشود كه آنها ظاهراً در كمال آزادی با

يکديگر بستهاند .از اين بابت ،وی از دولت به عنوان "قدمگاه خدا در جهان"،
"ضرورت بيرونى" و "ارگان خردمند" نيز ياد مىكند.

٢

بنابراين مفهوم "مدرن كﻼسيک" از يک كليت ديالكتيكى گزارش مىدهد كه مبتنى بر

آن روش مدرن توليد سرمايهداری است كه البته مناسبات اجتماعى مخصوص خود را

درآمد كه انگاری از يکديگر مستقل هستند ،در نظر مىگيرد و تحقق منافع عمومى را
مشروط به پايبندی افراد به قوانين بازار آزاد و قرارداد مىكند .وی قوانين بازار را

"دست نامرئى" مىخواند كه انگاری منجر به تقسيم عادﻻنهی ثروت جامعه مىشوند.

به اين ترتيب ،منافع فردی تبديل به يک واسطه جهت تحقق منافع عمومى مىگردد.
يعنى هم اينكه انسانها اهداف شخصى خود را دنبال و تحت تأثير رقابت ،كاﻻهای
خود را در بازار مبادله كنند ،ثروت جامعه نيز به كمال مىرسد و اين چنين رفاه ملت

نيز پديد مىآيد .وی قيمت يک كاﻻ را آن زمان طبيعى مىشمارد كه مقدار آن

كارمزد ،بهرهی سرمايه و اجارهی معمول را تأمين كند .به نظر وی اگر افراد تمايل

طبيعى خود را دنبال كنند ،يک "نظم طبيعى" مستقر مىگردد كه از وقوع هرج و مرج
ممانعت مىكند .وی اين نظم را از اين جهت طبيعى مىشمارد ،زيرا با استناد به اصل

عرضه و تقاضا ،يعنى با رجوع به خرد توليدكنندگان و مصرفكنندگان بازار را پديد

مىآورد .به اين ترتيب ،اسميت نتيجه مىگيرد كه جامعهی بورژوايى با طبيعت انسان
كامﻼً منطبق است و نه تنها بر هر گونه نظم تصنعى و يا دخالت دولتى برتری دارد،

بلكه به دليل خردمندی خود ابدی و فاقد آلترناتيو است .در حالى كه اسميت به تفاوت
ارزش مبادله و ارزش مصرف كاﻻ پى برد ١،ريكاردو اقتصاد كﻼسيک را به كمال

رساند .وی ارزش كاﻻ را با "قيمت طبيعى" آن كه در بازار پديد مىآيد ،يكسان شمرد.

نزد ريكاردو "قيمت طبيعى" زمانى پديد مىآيد كه برای تمامى سرمايهداران يک نرخ

از ميانگين سود سرمايه را تضمين سازد .به نظر وی موضع صاحبان كاﻻها كامﻼً طبيعى

است ،زيرا يكى نيروی كار و ديگری كاﻻ و يا خدمت خود را به بازار عرضه و آنجا
"قيمت طبيعى" آنرا دريافت مىكند .البته ريكاردو در واقعيت تجربى به اين مسئله نيز

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.
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و
انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی
سياسى هگل و ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين

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.

١٢

١١

است و كارخانه با سيستم حسابدارى دوگانه )دخل و خرج( اداره مىشود ،در حالى كه

نيز پديد مىآورد ،در حالى كه فلسفهی طبيعت منشأ توجيه ايدئولوژيک آن محسوب

افزايش كمى و بهبود كيفى توليدات است .نشانهى بعدى خردگرايى اجتماعى

سرمايهداری را بپوشانند .ما اينجا با يک روحيه از جهان مدرن مواجه مىشويم كه اين

انگيزهى رقابت در بازار افزايش سود و سرمايهگذارى مجدد جهت گسترش كارخانه و
سازمانيابى شهروندان در نهادهاى مدنى و غير دولتى مانند تشكلهاى طبقاتى ،صنفى،
فرهنگى و سياسى مىباشد .دوم ،خردگرايى فرهنگى است كه شامل ايجاد يک فرهنگ

مىشود .به اين ترتيب ،اشكال نوين متافيزيک پديد آمدند كه ماهيت متضاد نظام
جهانى است و با استناد به خرد بشری توجيه مىشود .يک روحيه كه آزادی برای

شناخت را حق مسلم خود مىداند ،با استناد به استقﻼل فردی هيچ چيزی را مگر در

متقابل در برابر سنت ،گرايش به دانش و فنآوری ،گرايش به قانونمندى دولت و

كمال آزادی نمىپذيرد و آزادی فردی را حق مسلم و شرط تعيين سرنوشت خود مى-

و آنرا تبديل به يک روند از تكامل و بهبود مىكنند .سوم ،خردگرايى شخصى است كه

كور ،خرافات ،افكار جهانگريز و سنت معمول قطع رابطه مىكند ،در حالى كه همزمان

دنيوى شدن فرد است .به اين صورت كه تحوﻻت جهان بيرونى بر جهان درونى انسان

تعيين سرنوشت افراد قرار دارد .محصول اين فرهنگ متقابل كه در برابر اشكال سنتى

قانونمدارى شهروندان مىشود .اين دو گرايش آخری مسبب خردگرايى قانون مىشوند

البته مربوط به خردگرايى فرهنگى افراد نيز مىشود .نشانهی تثبيت خردگرايى شخصى

مدرن تأثير مىگذارد و آنرا دگرگون مىسازد .به بيان ديگر ،تحوﻻت سياسى و
اجتماعى مسبب تغيير ديدگاههاى فردى از جامعه و دولت و تغيير ارزشهاى اجتماعى

مسبب تغيير تعهدهاى اخﻼقى و انفرادی در جامعهی مدرن مىشوند.

١

شمارد .به بيان ديگر ،جهان مدرن يک آگاهى تاريخى را پديد مىآورد كه با تبعيت

منجر به يک درک از پراكسيس سياسى مىشود كه در پرتو استقﻼل فردی و حق

قرار مىگيرد ،اعتماد به انجام يک گفتمان عمومى و در حد ممكنه خردگرا است كه هر
حاكميت سياسى ،مقبوليت دنيوی خويش را از آن كسب مىكند.

١

ما اينجا با يک اوضاع اجتماعى مواجه هستيم كه مدرنيته خوانده مىشود .از جمله بايد

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با اشكال ايدهآليستى يک

از افسونزدايى ،گرايش به فرديت ،اختيار تام در حريم خصوصى ،حق انتقاد و برخورد

طريق قانون اساسى و قوانين جزايى و مدنى منظم مىشوند .در اين ارتباط سه اصل

به قبول مسئوليت و خردگرايى دنيوى سخن راند كه مختصات جامعهی مدرن

جامعهی مدرن مواجه هستيم كه مبتنى بر نظام سرمايهداری است و روابط آن از

اساسى اسلوب دولت مدرن و قانونمند و جامعه قانونمدار را به وجود مىآورند .اصل

اول پوزيتيويته ،يعنى قانونمندى مثبت يا مردمساﻻرى است .اينجا قوانين ديگر از
احكام "مقدس الهى" استنتاج نمىشوند و جنبهى شرعى ندارند .به اين صورت كه

نمايندگان ملت از طريق انتخابات آزاد و ادواری معين مىشوند و در مجلس جهت
تحقق اهداف ،انگيزهها و مطالبات موكلين خود قوانين را به تصويب مىرسانند .از اين

پس ،خردگرايى دنيوى جايگزين دينساﻻرى و سنتگرايى مىشود .اصل دوم فرماليته،
يعنى تفكيک حريم خصوصى شهروندان از حريم عمومى است .به اين معنى كه شهروند

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.

فلسفى ،فراگيرى دانش و فنآورى براى تحقق اهداف دنيوى ،ايجاد اخﻼق شغلى ،تمايل
محسوب مىشوند .پيداست كه مدرنيته به عنوان يک وضعيت اجتماعى ،فرهنگى و

سياسى به زندگى استثنائى افراد و يا اقشار به خصوص منسوب نمىشود ،بلكه نتيجهى
اصول پذيرفتهشده و زندگى عمومى شهروندان است كه سه وجه از خردگرايى ،ساختار
اجتماعى آنرا پديد مىآورند .اول ،خردگرايى اجتماعى است كه شامل دولت مدرن با

تفكيک قواى سه گانه مانند :قوای مقننه ،قضائيه و مجريه مىشود .مسئوليت دولت

ايجاد شرايط كلى توليد براى تشكيل بازار و رقابت منصفانه ميان سرمايهداران است.

اينجا خردگرايى اجتماعى كارخانهها و مؤسسههاى سرمايهدارى را نيز در بر مىگيرد

كه به صورت خردمندانه برنامهريزى ،سازماندهى و با هدف ارزش افزايى سرمايه

اداره مىشوند .به اين صورت كه حسابدارى خانوار از حسابدارى كارخانه مجزا
١

Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Die nachholende Revolution, Frankfurt am Main, S.
١٠١

١٤

١٣

فلسفه و ترويج جامعهشناسى انتقادی را ببيند و جهت عبور از جامعهی دينى ،روحيهی

خصوصى شهروندان است .در حالى كه اختيارات شهروند در حريم خصوصى خود

مدرنيته را در ساختار تشكيﻼتى كشور ادغام سازد و به افكار عمومى مردم ايران بسط

محدود به ارزشهاى دينى ،عرفى و اخﻼق پذيرفتهشدهى جامعه نمىشود ،اما آنجا

خورد .هم اكنون اين نظام در تار و پود خود به كلى مضمحل گشته و اسﻼم به عنوان

يعنى قانونمدارى شهروندان است .در حالىكه دولت مدرن از انگيزههاى فردى در

دهد .آخرين واكنش ارتجاعى به جهان مدرن با تشكيل جمهوری اسﻼمى در ايران رقم
سرچشمهی ايدئولوژی نظام و هويت دينى و اسلوب درک و زبان روزمرهی انبوه مردم
كشور به مراتب بى اعتبارتر از گذشته گشته است .از جمله بايد از فعاليت تئوريک

"روشنفكران دينى" سخن راند كه در تكامل يک تفسير مدرن از اسﻼم قاطعانه با
شكست مواجه شدند ١.در حالى كه ايران در آستانهی زايمان يک جامعهی مدرن

است ،يک توافق كلى جهت جدايى دين از دولت و عبور از نظام جمهوری اسﻼمى در
ميان اپوزيسيون پديد آمده است .همزمان با تأييد وزارت ارشاد و سازمان اطﻼعات

سپاه انجمنهايى فعال شدهاند كه سودای انفعال جنبش كارگری و كمونيستى را در سر

دارند .از جمله بايد از سايت "نقد اقتصاد سياسى" ياد كرد كه انبوهى از مقاﻻت توده-
ایهای خط امامى ،مشاوران رفرميست سياست اقتصادی نظام ،مدرسان خوانشهای

انفعالى از سرمايه ،مترجمان تفسيرهای هگلى از ماركسيسم ،نظريهپردازان طبقهی
متوسط و مشاوران چپ روابط بينالمللى نظام را منتشر مىكند كه جنبش كارگری را

به انقياد اهداف سياسى "جناح اصﻼحطلب" نظام بكشد .از سوی ديگر ،جريانهايى فعال
شدهاند كه در خﻼء ايدئولوژيک نظام اسﻼمى تدارک يک توافق فاشيستى را مىبينند.

از جمله بايد از فعاليت تئوريک يكى از مرتجعترين نظريهپردازان جمهوری اسﻼمى به
نام رضا داوری اردكانى ياد كرد كه در ترويج فلسفهی هايدگر در ايران كوشا است.

٢

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣بحران فقه سنتى و محدوديتهاى فقه پويا براى تحقق حقوق بشر در ايران ،در
آرمان و انديشه ،جلد يكم ،صفحهی  ٣٩ادامه برلين
 ٢مقايسه ،داوری اردكانى ،رضا ) :(١٣٩٢فلسفه و آيندهنگری ،انتشارات سخن ،و
مقايسه ،داوری اردكانى ،رضا ) :(١٩٩٣هايدگر و گشايش راه تفكرآينده ،انتشارات نقش جهان
البته اينجا همچنين ضروری است كه از فعاليت تئوريک محمد رضا نيكفر نيز ياد كرد .وی دكترای خود را در باره-
ی فلسفهی هايدگر به اتمام رسانده و به عنوان سردبير "راديو زمانه" برای خود چنان اعتباری كسب كرده كه
نظريات وی از "راديو بى بى سى" تا محافل دموكراتيک و چپ ايرانى قابل قبول شده است .البته تا كنون موضع
سياسى وی به خوبى روشن نيست .در حالى كه وی در گذشته به ترويج نظريات استعﻼئى و هرمنوتيک سياسى مى-
پرداخت و از جناح "اصﻼحطلب" نظام و "جنبش سبز" دفاع مىكرد ،چند زمانى است كه مسئلهی قتلعام زندانيان
سياسى و تبعيض را به پيش كشيده و با استناد به مفاهيم ماركسى )انباشت اوليه ،بتانگاری( كه معانى آنها را هم
به درستى نمىداند ،به نقد نظام سرمايهداری در ايران روی آورده است.

تنها موارد مشخصى كه توسط قانون ممنوع نشدهاند ،مجاز هستند .اصل سوم لگاليته،
حريم خصوصى شهروندان حفاظت مىكند ،اما تعرض يک شهروند به حريم خصوصى

ديگران و يا حريم عمومى جرم به حساب مىآيد .مجرم قابل مجازات تنها كسى
محسوب مىشود كه عاقل و بالغ باشد و در وقت ارتكاب جرم حضور ذهن داشته

است.

١

ما اينجا با اشكال اقتصادی ،فلسفى ،حقوقى ،سياسى و ايدئولوژيک يک جامعهی مدرن

مواجه هستيم كه بر زيربنای سرمايهداری بر پا شدهاند ،به صورت ظواهر جامعهی

بورژوايى )روبنا( بر آن )زيربنا( واكنش مىكنند و واقعيت را به صورت يک كليت
ديالكتيكى و "جهان موضوعيتيافته" پديد مىآورند ٢.در حالى كه حركت منطقى

سرمايه به دليل تضادهای درونذاتى با نيروهای مولد منجر به بحرانهای اقتصادی و
نبرد طبقاتى مىشود و كل سيستم را غير منطقى مىسازد ،سرمايه مناسبات و حاكميت
اجتماعى مختص به خود را پديد مىآورد ،جهت بقای خود منجر به ايجاد اشكال
ايدئولوژيک نوين مىگردد ،اديان منحط را دوباره احيا مىسازد و با تشديد نبرد طبقاتى،
زمينهی استقرار فاشيسم را نيز كماكان پديد مىآورد .به بيان ديگر ،حركت ديالكتيكى

سرمايه از تقابل انقﻼب با ضد انقﻼب گزارش مىدهد كه ما مضمون آنرا به صورت
تقابل دو طرح متضاد ،يعنى "فراروی از فلسفه" نزد ماركس و "امكان اجرای راديكال
فلسفه" نزد هايدگر مىيابيم.

شايد برای خوانندهی نقاد باعث تعجب شود كه طرح اين مقاله بدون واسطه مربوط به

اوضاع سياسى كنونى ايران مىشود .از آن زمان كه ايران با جهان مدرن مواجه شد،

دولت مركزی جهت بقای نظام به كپى برداری از سياست مدرنيزاسيون صنعتى و
دگرديسى ساختار سنتى دولت بسنده كرد ،بدون اينكه تدارک روشنگری ،تكامل
١

Vgl. ebd., S. ٣٥١f.
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ،در
آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ٩٩ادامه ،برلين

١٦

١٥

«در اين جامعه كه بر رقابت آزاد مبتنى است ،فرد ظاهراً از روابط طبيعى كه وی را در

به همين منوال بايد از فعاليت تئوريک سيد جواد طباطبايى نيز سخن گفت كه در

دوران گذشتهی تاريخى ملزوم يک آميختهی مشخص ،محدود و  ...انسانى مىكردند،

تخطئهی تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس ،ترويج ايدئولوژی فاشيسم ،تسكره نويسى و
١

كنده شده است .در خيال پيامبران قرن  ١٨ميﻼدی كه اسميت و ريكاردو كﻼً بر شانه-

روش تاريخسازی سابقهی طوﻻنى دارد .بنابراين من اينجا با در نظر داشتن بحران

ايدهآل از انحﻼل اشكال جامعهی فئودالى از يک سو ،و نيروهای مولد از سوی ديگر

تئوريک جهت تدارک فاشيسم در ايران است كه اين دو طرح متناقض جهت عبور از

های آنها ايستادهاند ،تصوير اين فرد از قرن  ١٨ميﻼدی معلق است] .آن[ محصول

است كه از موجوديت قديم آنها] ،يعنى[ از قرن  ١٦ميﻼدی مجدداً رشد كردهاند.
]آن[ نه به صورت يک نتيجهی تاريخى ،بلكه به صورت نقطهی عزيمت تاريخ
]محسوب مىشود[ .زيرا به صورت فرد متناسب با تاريخ] ،يعنى[ متناسب با تصورات
آنها از طبيعت انسانى و نه به صورت يک پيدايش تاريخى از طبيعت ،بلكه از طريق

طبيعت تحكيم شده است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا از يک فرماسيون تاريخى
جديد از انباشت ثروت اجتماعى گزارش مىدهد كه با اضمحﻼل نظام فئودالى جايگزين

آن شده و از طريق اشكال متافيزيكى توجيه مىشود .اقتصاد ملى از يک انسانشناسى
مجرد عزيمت مىكند كه مبتنى بر فرديت است كه هيچ اثری از آن در تاريخ و در

تجربيات واقعى مشاهده نمىشود .بنابراين ماركس در آغاز با ابژهی تحليل خود به
صورت يک كليت ديالكتيكى از يک نظام مشخص ،متنوع ،متضاد و پيچيده مواجه بود

كه وی را در برابر پرسشهای اصولى به اين شرح قرار مىداد :سرمايه چگونه از نظر
تاريخى پديد مىآيد و با وجود تضادهای درونذاتى روند انباشت ،سرمايه چگونه به
صورت سيستماتيک رشد مىكند ،گسترش مىيابد و بازسازى مىشود؟

بنابراين ماركس بايد براى نقد اقتصاد سياسى منطق ذاتى و درونى ارزش افزايى سرمايه

ايدئولوژيک نظام جمهوری اسﻼمى ،خوانشهای انفعالى از آثار ماركس و فعاليتهای
متافيزيک ،يعنى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس و فلسفهی هايدگر را به بحث

مىگذارم و عواقب تئوريک آنها را در پراكسيس سياسى مىسنجم .پيداست كه نقد
متافيزيک و روش عبور از آن فقط محدود به فلسفهی هايدگر نمىشود ،زيرا اكثر قابل

مﻼحظهی فعاﻻن جنبش كارگری و كمونيستى ايران نيز دچار "ماترياليسم" متافيزيكى

انگلس متأخر هستند و بدون ترديد نقد تفكر استعﻼيى خود و علت ازخودبيگانگى
خودكرده با پراكسيس نبرد طبقاتى را نيز اينجا مىيابند.

در حالى كه انگلس متأخر تحت تأثير يک قانون جهانشمول به عنوان "ماترياليسم

ديالكتيكى" قرار داشت و در آكندهگى به متافيزيک روند تاريخ را به صورت اجتناب-
٢

ناپذير و ابژكتيو در نظر مىگرفت ،موضوع نقد اقتصاد سياسى ماركس پراكسيس و

نقد سيهروزی "سوژهی زنده" ،يعنى پرولتاريا است كه به انقياد محصول كار خود ،يعنى
سرمايه در آمده و تحت تأثير اشكال متافيزيكى تحميق و با وجود سيهروزی خود در
نظام سرمايهداری ادغام و به انفعال كشيده شده است .به بيان ديگر ،از منظر ماركس
اقتصاد سياسى يک انعكاس ايدئولوژيک از وقايع موضوعيتيافتهی تاريخى است و نقد

وی نيز مشخصاً همين انعكاس ايدئولوژيک را به شرح زير در كتاب "گروندريسه "...
نشانه مىگيرد:

را در "حركت واقعى" خودش دنبال مىكرد .در اين ارتباط اتخاذ روش نقد درونذاتى و

نفىكننده برای وی بسيار سازنده بود .به اين صورت كه نقد بايد از فرايض تئوريک

اقتصاد كﻼسيک عزيمت مىكرد و پس از بررسى تاريخى و جامعهشناختى آنها عواقب

ايدئولوژيک و منطقىشان را آشكار مىساخت و سپس نظريهپردازان نظام سرمايهداری
١

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonmoie – Rohentwurf ١٨٥٧
– ١٨٥٨, Berlin (ost), S. ٥

Vgl. Nikfar, Mohammad Reza (١٩٩٢): Die Erörterung des Satzes von Grund bei Martin
Heidegger, Frankfurt am Main
 ١مقايسه ،طباطبايى ،سيد جواد ) :(١٣٧٣زوال انديشۀ سياسى در ايران ،تهران ،و
مقايسه ،طباطبايى ،سيد جواد ) :(١٣٧٤درآمدی فلسفى بر تاريخ انديشۀ سياسى در ايران ،چاپ چهارم ،تهران ،و
مقايسه ،طباطبايى ،جواد ) :(١٣٨١ديباچهای بر نظريۀ انحطاط ايران ،چاپ سوم ،تهران
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای مثبتگرايى در
جنبش كمونيستى ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٣٣ادامه ،برلين

١٨

١٧

مكانى پديد آمده است .يعنى آن تنها يک شكل تاريخى مخصوص از محصوﻻت كار

را با نتايج آگاهى تئوريک خودشان در پراكسيس سياسى مواجه مىكرد .از اين رو ،قابل

وجود داشتهاند و هم اشكال نوين مىتوانند در آينده پديد بيايند .از آنجا كه

از حوزهى تحقيق آن به وجود آمدهاند ،نه از يک نقطه نظر استعﻼيى به نقد روش

انسانى است و هم اشكال ديگر اجتماعى از كار ،تقسيم كار و محصول كار در گذشته
اقتصاددانان عامى نه تنها اشكال ادغام اجتماعى روش مدرن توليد سرمايهداری و نظم

درک است كه چرا نقد اقتصاد سياسى ماركس نه با مفاهيمى مستدل مىشود كه خارج
مدرن توليد سرمايهداری مىپردازد و نه شكل آپريور به خود مىگيرد و يا اينكه از

جامعهی بورژوايى را جاودانه مىشمردند ،بلكه در تمايز با اقتصاد ملى يک نقش

نتيجه به تحليل مىرسد .اين روش از انتقاد قادر به اثبات است كه نقطهى نظرىاش،

خصمانه است .وی به شرح زير در كتاب "تئوریهايى دربارهی ارزش اضافى" اقتصاد

ديگر ،موضوع نقد درونذاتى تنها از اين منظر معطوف به كليت ديالكتيكى جامعه

تبليغاتى و عامهپسند را نيز به عهده داشتند ،در نتيجه برخورد ماركس به آنها بسيار
عامى را از اقتصاد كﻼسيک به شرح زير متمايز مىسازد:

«اقتصاددانان عامى ـ كه از محققان اقتصادی به درستى قابل تمايز هستند ) (...ـ در

واقع تصورات و انگيزههای مسئوﻻن مغرض خود توليد سرمايهداری را ترجمه مىكنند
كه در آنها تنها ظواهر سطحى بازتاب مىيابند .آنها آنرا در يک زبان متعصب

ترجمه مىكنند ،اما از موضع بخش حاكم] ،يعنى[ سرمايهداران ،بنابراين نه سادهلوحانه

و نه ابژكتيو ،بلكه توجيهى .توضيح وقيحانه و تكميلى تصورات عامى كه ضرورتاً نزد

مسئوﻻن اين روش توليد پديد مىآيد ،بسيار از اقتصاددانان سياسى مانند :فيزيوكراتها

]از نوع[ آ .اسميت و ريكاردو كه تمايل به درک روابط درونى دارند ،متفاوت است».

١

ماركس جهت نقد نظريات اقتصاددانان ملى و عامى از كاﻻ كه آنرا سلول جامعهی

بورژوايى مىشمارد ،آغاز مىكند .با وجودى كه كاﻻ يک عنصر بسيار ساده و قابل فهم
به نظر مىرسد ،اما وی در آن "ذكاوت متافيزيكى" و "خوی روحانى" كشف مىكند،
آنرا "حسى و فراحسى" و محصول "جادو و معجزه" مىخواند و از آنجا كه كاﻻ در

يک "تظاهر فراطبيعى" ٢نمايان مىشود ،در نتيجه وی تأكيد مىكند كه برای درک

متافيزيک آن بايد به نقد جهان مهآلود دينى رفت ٣.كاﻻ همزمان بيان محسوس ثروت

اجتماعى است كه در نظام سرمايهدارى به صورت "انبوه وحشتناكى از تجمع كاﻻها" در
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

خود طرح متضاد اجتماعى است كه اصوﻻً امكان نقد خود را پديد مىآورد .به بيان

بورژوايى است ،زيرا خود آن بخشى از اجتماع محسوب مىشود .ما اينجا با يک كليت
متضاد و ناهماهنگ مواجه هستيم كه اصوﻻً به نقد فرا مىخواند .پيداست كه اين روش

از انتقاد همزمان ممانعت مىكند كه روند تاريخ از بستر وقايع اجتماعى مستقل گردد و

يک شكل اجتنابناپذير ،ابژكتيو و دترمينيستى ،يعنى متافيزيكى به خود بيگرد ،در حالى
كه همزمان نشان مىدهد كه ساختار بنيادى روابط جامعهى موجود يک ديناميسم
مشخص و متداوم را پديد آورده است .افزون بر اينها ،روش نقد ماركس نه تنها

اوضاع موجود را نفى مىكند ،بلكه حاوی يک روحيهی خﻼق جهت تكامل اوضاع

مطلوب است .وی اصوﻻً در پى منطقى ساختن نظام سرمايهداری نيست ،زيرا وجود

آنرا متناقض با طبيعت انسانهای آزاد و خودآگاه مىشمارد .آنچه كه در تحليل
ماركس معتبر مىماند ،در مضمون مشخص خودشان بازتاب مىيابد .يعنى در مفاهيمى

كه از ذات درونى حركت واقعى سرمايه متكامل شده و تنها از اين بابت است كه روش

انتقاد ماركس توان نقد نقاط نظری اقتصاد ملى و اقتصاد عامى و اشكال متنوع دينى و
ايدئولوژيک ،خﻼصه متافيزيک را دارد.

ماركس جهت كشف عوامل سيهروزی پرولتاريا بايد نفوذ اقتصاددانان كﻼسيک بر افكار

عمومى را در هم مىشكست ،زيرا آنها نه تنها مالكيت خصوصى را با استناد به حقوق

طبيعى انسان توجيه مىكردند ،بلكه تبادل كاﻻها و توان تنظيم بازار آزاد را مصداق
تحقق "قيمت طبيعى" آنها مىشمردند .از اين منظر ،وجود بازار آزاد يک توجيه
متافيزيكى به خود مىگرفت كه جامعهی بورژوايى را به صورت محصول يک روند

طبيعى ،منطبق با خرد بشرى و در نتيجه فاقد بديل و ابدی توجيه مىكرد .بنابراين
ماركس بايد اثبات مىكرد كه كاﻻ يک شكل اجتماعى است كه در يک نظم زمانى و

٢٠

١٩

]يعنى[ از ظاهر رقابت ،تا قوانين را به صورت خود آن درک كند .از يک سو ،انتقاد به

بازار جلوه مىكند ١.به اين ترتيب ،ماركس همچنين از روش نقد دين و متدولوژی

بنابراين برای نمونه ،وقتى كه وی ارزش كاﻻ را درک كرد ،همزمان از طريق مراعات

جامعهى سرمايهدارى نزديک شود و اصول كلى نظمى را بيابد كه حركت واقعى خود

وی وارد است كه وی نه به اندازهی كافى] ،يعنى[ نه به اندازهی كمال در تجريد است،
انواع مناسبات مشخص خود را متأثر مىسازد ،از سوی ديگر ،وی اكنون شكل ظاهری
را مستقيماً و سرراست به صورت تضمين يا تشريح قوانين كلى درک مىكند ،هيچگاه

ديالكتيک بهره مىبرد ،تا گام به گام به شناخت پيچيدهترين روابط توليدى و بازتوليد
آن ديالكتيكى است.

در حالى كه توليد كاﻻ براى مصرف است ،ليكن تبادل آن در بازار منجر به تعويض

آنها را متكامل نمىكند .در ارتباط با اولين ]انتقاد[ تجريد وی ناكامل است ،در ارتباط

شكل آن مىشود .ماركس ميان ارزش مصرف و ارزش مبادلهی كاﻻ تفاوت مىگذارد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند" ،قيمت طبيعى" تنها يک تجريد

كاﻻها مشتركاً محصول كار انسانى هستند و فقط به اين دليل است كه در بازار قابل

تجربى مواجه هستيم كه از تكامل يک تئوری درونذاتى ممانعت مىكنند .در حالى كه

توليد ،كاﻻ را پديد آوردهاند ،ناپديد مىگردند و از اين رو ،شكل كارها غير قابل تمايز

با ]انتقاد[ دوم ،آن يک تجريد ظاهری و درخود و برایخود غلط است».

١

متافيزيكى است .يعنى ما اينجا با اشكال ايدهآليستى و مدلهای تخيلى از واقعيت

اسميت قادر به تكامل رابطهی درونذاتى كاﻻ با پول نيست ،پول را تنها به صورت يک
ابزار جهت سادگى مبادله در بازار در نظر مىگيرد .از آنجا كه اقتصاد ملى اصوﻻً فاقد
آن زمينهی تئوريک است كه به چنين پرسشهايى پاسخ دهد ،در نتيجه ماركس بايد

يک زمينهی نوين تئوريک را پديد مىآورد كه قادر به تكامل تئوری ارزش شود.

٢

بنابراين انتقاد ماركس به اقتصاد كﻼسيک اصولى است .با وجودی كه اسميت وجود
"قيمت طبيعى" را نشانهی خردمندی جامعهی بورژوايى مىشمارد و طبق قوانين عرضه

و تقاضا از تساوی سوبژكتيو كارهای فردی عزيمت مىكند ،اما خشونت بازار را كه

ارزش مصرف جنبهى كيفى و ارزش مبادله جنبهى كمى كاﻻ به شمار مىروند .تمامى
مقايسه و مبادله مىشوند .اما در عمل تبادل ،خواص مفيد كار انسانها كه در روند

مىشوند .به بيان ديگر ،در پى تبادل كاﻻها در بازار ،ارزش مصرف به ارزش مبادله و

كار مشخص به كار مجرد تغيير شكل مىدهند .به اين ترتيب ،بازار ظاهراً كاﻻها را به
صورت كار همانند انسانى هماهنگ مىسازد و فقط از اين طريق است كه محصوﻻت
٢

متنوع كار قابل مقايسه و مبادله مىشوند .به بيان ديگر ،ماركس در يک حركت واقعى

از سرمايه است كه به مضمون كاﻻ پى مىبرد و از همين منظر است كه وی "قيمت
طبيعى" نزد اسميت و ريكاردو را در كتاب "تئوریهايى دربارهی ارزش اضافى" به

شرح زير متافيزيكى مىشمارد:

منجر به تساوی ابژكتيو كارهای غير برابر مىگردد ،از نظر مىاندازد .افزون بر اينها،

«حال كه اسميت ) (...به درستى ارزش و رابطهی سود ،هزينهها و غيره را به صورت

كارگران مزدی پول نقش يک خشونت خارقالعاده را بازی مىكند ،زيرا نيروی كار آن-

سود و اجاره را به فرض مىگيرد و مىخواهد آنها را مستقل از يکديگر معين كند ،تا

اسميت به ماهيت پول به صورت يک خشونت اجتماعى پى نمىبرد .ليكن برای

١

Marx, Karl (١٩٧٤); Theorien über den Mehrwert, in: MEW Bd. ٢٦/٢, Berlin (ost), S.
١٠٠
 ٢در اين ارتباط هاينريش از انقﻼب علمى سخن مىراند و آنرا اين چنين تشريح مىكند« :تحت مفهوم انقﻼب
علمى يک عبور ساده به سوی يک پارادايم جديد فهميده نمىشود ،بلكه تنها به سوی يک پارادايم كه با زمينهی
تئوريک پارادايم كنونى قطع رابطه كرده است .يعنى برای يک انقﻼب علمى كافى نيست كه پرسشهای جديد طرح
شوند ،به مراتب بيشتر بايد موضوع مفهومى علم] ،يعنى[ مفهوم آن از واقعيت و همچنين خود مفهوم علم كه با آن
تنيده است ،تغيير كرده باشد».
Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft … ebd., S. ٢٥

اجزا اين ارزش درک كرده است ،اما بعداً برعكس به پيش مىرود و قيمت هزينهها،

سپس از آنها قيمت كاﻻ را هنرمندانه بسازد ،اين هم معنى اين جابجايى ]است[:

نخست مسئله را بنا به رابطهی درونى آن درک مىكند ،بعداً در شكل بر عكس آن كه
در رقابت ظهور مىكند .اين دو درک نزد وی سادهلوحانه تقاطع مىكنند ،بدون اين كه
وی تضاد را محفوظ بدارد .در برابر ريكاردو با آگاهى از شكل رقابت تجريد مىكند،
Vgl. ebd., S. ٤٩
Vgl. ebd., S. ٥٢

١
٢

٢٢

٢١

به اين ترتيب ،گوهر ارزش در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس "زمان

ها از دو جنبه آزاد و تبديل به كاﻻ شده است .به اين معنى كه كارگر هم براى فروش

معين مىكند كه البته بستگى به ميانگين شدت كار و مهارت كارگران ،يعنى بارآورى

مزدی فروش نيروی كار خود جهت دسترسى به پول و تضمين امرار معاش خويش

مجرد" محسوب مىشود و "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" اندازهى ارزش مبادلهى كاﻻ را

نيروى كار خويش آزاد و هم از ابزار توليد آزاد شده است .بنابراين شرط بقای كارگر
١

نيروى كار اجتماعى دارد .اگر به غير از اين باشد ،هر چه يک كارگر ناشىتر و تنبلتر

است .از سوی ديگر ،شرايط تبديل پول به سرمايه و تضمين روند ارزش افزايى ارزش

ارزش ماركس هر چه بارآورى كار باﻻتر مىرود ،به همان اندازه ارزش كاﻻ تنزل

عرضه مىشود .به اين ترتيب ،ماسکهای اقتصادی پديد مىآيند و ماركس تنها تا اين

است ،پس ارزش توليدات وی نيز بايد بيشتر بوده باشد .پيداست كه بنا بر تئوری
مىيابد ،زيرا كه "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" كوتاهتر مىشود .بازار همزمان تقسيم كار

اجتماعى را ظاهراً به صورت ارگانيسم خودرويى كه مستقل از آگاهى توليدكنندگان

كاﻻها پديد آمده است ،سازمان مىدهد .اينجا فقط كاﻻهايى در بازار به فروش
مىرسند كه در "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" پديد آمدهاند.

١

به اين ترتيب ،ماركس منشأ "قيمت طبيعى" و اسرار پول را كشف مىكند .اينجا پول

"معيار اندازهى ارزش" محسوب مىشود و خواص ديگرى مانند" :مولد دورانى"" ،ابزار

انباشت ارزش" )گنج(" ،ابزار پرداختى" و "ابزار مبادلهى جهانى" )پول جهانى( دارد.
پيداست كه ماركس پس از كشف گوهر ارزش اصوﻻً وجه مستقلى برای پول قائل
نمىشود ،زيرا خواص آن محتوای شكل كاﻻ است .به بيان ديگر ،پول نه براى راحتى

مبادله در بازار است و نه همگونى و مبادلهى كاﻻها را ممكن مىسازد" .جنبهى سحر

آميز" پول بستگى به شكل ارزش و تاريخ آن دارد و ارزش مستقيماً محصول كار

انسانى است .بنابراين اين پول نيست كه كاﻻها را قابل سنجش و مبادله مىكند ،بلكه
بر عكس .يعنى از آنجا كه كليهی كاﻻها به عنوان ارزش محصول كار موضوعيتيافته-

ی انسانى هستند ،در نتيجه به خودى خود قابل سنجش و مبادله مىشوند .به اين

ترتيب ،كاﻻی مزبور از طريق قانون ارزش تبديل به مقياس مشترک ارزش خويش با

تنها زمانى پديد مىآيند كه بازار كار شكل گرفته و نيروى كار به صورت كاﻻ در بازار
اندازه به اشخاص مىپردازد كه در مقولههای اقتصادی شخصيت مىيابند.

٢

در حالى كه اقتصاد ملى اصوﻻً مسئلهی گوهر ارزش را مطرح نمىكند ،ماركس كار را

"گوهر ارزشساز" مىنامد و مضمون آنرا در كتاب "سرمايه" به شرح زير كشف مى-
كند:

«ولى كارى كه گوهر ارزش را مىسازد ،كار مساوى انسان] ،يعنى[ به كار بردن نيروى

كار همانند بشرى است .كليهی نيروى كار جامعه كه خود را در ارزشهای جهان

كاﻻها نمودار مىكند ،اينجا به صورت يک نيروى واحد و همانند نيروی كار انسانى
محسوب مىشود ،با وجودی كه آن تركيب بيشماری از نيروی كارهای انفرادى است.

هر يک از اين نيروهاى كار انفرادى مانند هر كدام ديگر از نيروی كار انسانى است ،تا
آنجا كه آن داراى خصلت يک نيروى كار اجتماعى ميانگين است و به صورت نيروى

كار ميانگين اجتماعى فعال مىشود ،بنابراين توليد يک كاﻻ نيز فقط به زمان كار ميان-
گين ﻻزم يا اجتماعاً ﻻزم نياز دارد .زمان كار اجتماعاً ﻻزم عبارت از زمان كارى است

كه با موجود بودن شرايط توليد معمول اجتماعى و با حد ميانگين اجتماعى از مهارت و
شدت كار ،توان توليد يک ارزش مصرف را نشان مىدهد».

٣

ارزش كاﻻهای ديگر مىشود و پول فقط به صورت "ابزار پرداختى" عمل مبادله را

وساطت مىكند.

٢

١

Vgl. ebd., S. ١٢١
Vgl. ebd., S. ١٠٧

١
٢

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I, … ebd., S. ١٨٣
تجربيات تاريخى گواهى مىدهند كه براى تشكيل بازار كار و تدارک "كار آزاد دوگانه" اعمال خشونت غير اقتصادى
)سياسى ،قضايى و نظامى( ضرورى است .ماركس فصل بيست و چهارم جلد اول "سرمايه" را با عنوان "آنچه
انباشت بدوى خوانده شده است" به بررسى تاريخى اين پديده اختصاص داده است.
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I, … ebd., S. ٧٤١ff.
٢
Vgl. ebd., S. ١٦, ٩٩
٣
Ebd., S. ٥٣

٢٣

٢٤

است كه در آن مبادلهى محصوﻻت كار با پول متحقق مىگردد و اينجا برابرها با يک-

همزمان پول در تئوری ارزش ماركس آخرين محصول دوران كاﻻيى است و نخستين

به كلى تفاوت دارد ،زيرا بنا بر قانون ارزش فقط مصرف آن است كه منجر به توليد

كه از تغيير شكل كاﻻ به پول و سپس به سرمايه تبديل شده است ،بررسى مىكند.

ديگر معاوضه مىشوند .دوم ،بازار به عنوان بازار كار است .نيروى كار با كاﻻهاى ديگر

ارزش مىشود و فقط از طريق استثمار نيروی كار است كه ارزش افزايى ارزش متحقق
مىگردد و سود سرمايه پديد مىآيد .ماركس در كتاب "سرمايه" ويژگى ارزش مصرف

نيروى كار را به شرح زير برجسته مىسازد:

١

صورت تجلّى سرمايه محسوب مىشود .وی سرمايه را به صورت يک روند نامحدود
منطق سرمايه ارزش افزايى ارزش و سرمايهدار سوژهی فعال و شخصيتيافتهى سرمايه

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

«يک مبلغ پول تنها مىتواند خود را از مبلغ پول ديگر توسط مقدار خود متمايز سازد.

«) (...تغيير ]ارزش افزايى ارزش[ فقط مىتواند از ارزش مصرف ]نيروی كار[ بنفسه،

بنابراين روند پول ـ كاﻻ ـ پول به هيچ وجه مرهون تفاوت كيفى بين قطبهای آن

ارزش بيرون بكشد ،بايد بخت چنان با وى يار گردد كه در محيط دوران] ،يعنى[ در

بيش از آنچه بدواً در دوران ريخته شده بود ،پول از آن بيرون كشيده مىشود(...) .

ی ارزش باشد .به نحوى كه مصرف واقعى آن به خودى خود موجب موضوع شدن كار

گردش مقدار ارزشى خود را تغيير مىدهد] ،يعنى[ اضافه ارزشى به خود مىافزايد ،يا

يعنى از مصرف آن ناشى گردد .براى اينكه صاحب پول ما بتواند از مصرف يک كاﻻ
خود بازار يک كاﻻ با اين ويژگى مخصوص را بيابد كه ارزش مصرفش ،خود سرچشمه-

و در نتيجه ارزش آفرينى گردد .و صاحب پول در بازار يک چنين كاﻻی مخصوصى را
مىيابد و آن توان كار يا نيروى كار است».

١

نيست ،زيرا هر دو قطب آن پول است ،بلكه مرهون تفاوت كمى آنها است .سرانجام
بنابراين ارزشى كه بدواً ريخته شده است ،نه تنها در دوران حفظ مىشود ،بلكه ضمن
ارزش افزا مىگردد .و همين حركت آنرا به سرمايه تبديل مىكند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا حركت سرمايه از جامعه مستقل

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تبديل پول به سرمايه و تضمين ارزش

مىگردد .سوژهی فعال اين حركت ،سرمايهدار است كه با اراده و آگاهى و با هدف

كارگران مزدی آنرا ظاهراً در كمال آزادی به بازار كار عرضه مىكنند .به بيان ديگر،

مىكند .ما اينجا با يک منطق به خصوص جهت انباشت ثروت مواجه هستيم كه از

افزايى ارزش تنها زمانى امكان دارد كه نيروی كار شكل كاﻻيى به خود گرفته و
ماركس در بررسى دوران پول به عنوان سرمايه سرچشمهی ارزش افزايى ارزش را در

نيروی كار دوگانه آزاد مىيابد و مالكيت خصوصى را به عنوان خلع نتايج كار شخصى،

كار اضافى پرداخت نشده و نتيجهى استثمار نيروى كار به شرح زير در كتاب

"سرمايه" كشف مىكند:

«مالكيت بر كار پرداخت نشده در گذشته ،اكنون به صورت تنها شرط برای تصرف كار

زندهى كنونى به مقياس روز افزون ظاهر مىشود .هر قدر سرمايهدار بيشتر انباشته

باشد ،به همان اندازه بيشتر مىتواند انباشت كند (...) .اوﻻً قسمتى از سرمايه كه در

برابر نيروى كار مبادله مىشود ،خود تنها جزئى از حاصل كار غير است كه بﻼعوض
تصاحب شده است و ثانياً توليد كنندهى آن] ،يعنى[ كارگر نه تنها بايد به جبران آن
Ebd., S. ١٨١

١

ارزش افزايى ارزش توليد را و آنهم نه برای مصرف ،بلكه برای توليد سازماندهى
جامعه ظاهراً مستقل شده و نامحدود به نظر مىآيد ،زيرا از پول دوباره به پول خاتمه

مىيابد .به اين ترتيب ،ماركس ميان دوران ساده و دوران پول به عنوان سرمايه تميز
مىدهد .در حالى كه در دوران ساده ،يعنى كاﻻ ـ پول ـ كاﻻ فقط رفع نيازهاى اجتماعى
مد نظر توليد هستند ،در دوران پول به عنوان سرمايه ،يعنى پول ـ كاﻻ ـ پول انباشت
٣

بيكران ثروت هدف توليد محسوب مىشود .در حالى كه دوران ساده ارزش مصرف

معيار است و برابرها به صورت خريد و فروش با هم مبادله مىشوند ،در دوران پول به
عنوان سرمايه استثمار نيروى كار به وقوع مىپيوندد .به بيان ديگر ،ماركس در بازار دو

حوزهى متفاوت را كشف مىكند .اول ،بازار به عنوان حوزهاى براى "معاملهى ابتدايى"
١

Vgl. ebd., S. ١٦١
Ebd., S. ١٦٥
٣
Vgl. ebd., S. ١٦٦f.
٢

٢٦

٢٥

راهيابى به بازار هستند و نه خود به خود با هم مبادله مىشوند .ما اينجا دوباره با نقش

بپردازد ،بلكه بايد اضافهى تازهاى نيز بر آن ضميمه كند (...) .محتوا عبارت از اين است

سرمايهدار به عنوان سوژهی فعال و سرمايهی شخصيتيافته مواجه هستيم كه بنا بر
ماسک اقتصادى خود به اين مناسبات تجسم شخصى مىبخشد.

١

براى سرمايهدار مسئلهی توليد از دو جهت طرح مىشود .اول ،وى مىخواهد كاﻻيى را
توليد كند كه ارزش مبادله داشته باشد .دوم ،ارزش اين كاﻻ بايد بيشتر از مجموع
ارزش تمامى كاﻻها و خدماتى )مجموع ارزش ابزار توليد و نيروى كار( باشد كه وى

براى توليد آن مصرف كرده است .به بيان ديگر ،هدف سرمايهدار تصاحب اضافه

ارزش است ٢و آن تنها از وحدت روند كار با روند ارزش آفرينى و توليد كاﻻيى پديد

مىآيد ٣.ليكن سرمايهدار به صورت انفرادی اين برنامه را دنبال نمىكند و سرمايهدارن

ديگر نيز در پى ارزش افزايى سرمايهی خويش هستند .ما اينجا با رقابت در بازار

كه سرمايهدار قسمتى از كار موضوع شدهى غير را كه پى در پى بﻼعوض تصرف مى-
كند ،دائماً و از نو به مقدار بيشترى به كار زندهى غير مبدل مىسازد (...) .اكنون از
جانب سرمايهدار مالكيت به عنوان حق تصرف كار پرداخت نشدهی غير يا محصول آن

و از جانب كارگر به صورت عدم امكان تصاحب محصول كار خويش ،ظاهر مىشود.
جدايى بين مالكيت و كار ،نتيجهى ضرورى قانونى مىشود كه نقطهی عزيمتش ظاهراً

يگانگى آنها بود .بنابراين شيوهى تصاحب سرمايهدارى هر چه بيشتر مباين با قوانين

اوليهى توليد كاﻻيى جلوه كند ،به هيچ وجه ناشى از نقض اين قوانين نيست ،بلكه بر
عكس ،ناشى از به كار بردن همين قوانين است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس با تكامل قانون ارزش از

مواجه هستيم .در اين ارتباط چهار راه متفاوت براى سرمايهدار وجود دارد .اول ،تقليل

متافيزيک اقتصاد ملى كه با استناد به مفاهيمى مانند :آزادی ،برابری ،حق مالكيت،

دخالت دارد و از آنجا كه تقليل آن بازسازى نيروى كار را مختل مىسازد ،در نتيجه

ماركس تأييد مىكند كه در دوران ساده و در معاملهى ابتدايى برابرها در بازار مبادله

كارمزد است .ليكن بنا بر بررسى ماركس در تعيين كارمزد يک عنصر تاريخى و معنوى

قيمت طبيعى و خردمندی ،جامعهی بورژوايى را توجيه مىكند ،پرده بر مىدارد .البته

تصميم سرمايهدار با مقاومت كارگران مواجه مىشود ٤.دوم ،ارزش افزايى ارزش از

مىشوند و از اين رو ،وی آنجا را حوزهی برابری و انصاف مىخواند ،در حالى كه در

روزانهى كار آن است كه كارگران براى بازسازى نيروى كارشان و تأمين معيشت

ارزش افزايى ارزش ،استثمار نيروى كار و انباشت سرمايه است ،اينجا مالكيت انفرادی

طريق تصرف كار اضافى پرداخت نشده و يا افزايش روزانهى كار ميسر مىشود .حداقل
خويش نياز دارند .در برابر حداكثر حدود روزانهى كار بنا بر بررسى ماركس از طريق
حد جسمانى و معنوی كارگران معين مىگردد .با وجودی كه هر دو داراى ماهيت

دوران پول به عنوان سرمايه مشخصاً عكس آن به وقوع مىپيوندد .اينجا حوزهی
كارگران از طريق سرمايهدار به صورت كار اضافى پرداخت نشده مصادره مىشود و
شكل مالكيت خصوصى به خود مىگيرد .به بيان ديگر ،از آنجا كه ارزش مصرف

٥

نيروى كار ايجاد ارزش اضافى است و ارزش مصرف بنا به استدﻻل نظريهپردازان

توليد كاﻻ مىشود .به اين ترتيب ،شيوهى توليد ارزش از نظر كمى به كيفى متحول

مالک آن تعلق دارد ،مالكيت خصوصى نتيجهى سلب مالكيت ديگران و يا بهتر بگويم،

بسيار انعطاف پذيرى هستند ،اما اينجا نيز مقاومت كارگران برنامهريزی شده است.

سوم ،استفاده از فنآورى نوين است كه منجر به كوتاهى "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" برای

اقتصاد كﻼسيک نتيجهى كار انسان قلمداد مىشود و بنا بر اصول حقوق طبيعى به

مىگردد كه ماركس آنرا با مفاهيم "ارزش اضافى مطلق" و "ارزش اضافى نسبى"

تصرف مالكيت اجتماعى است .تحكيم مالكيت خصوصى به عهدهى خشونت غير

١

Vgl. ebd., S. ٩٩
Vgl. ebd., S. ٢٠١
٣
Vgl. ebd., S. ٢١١
٤
Vgl. ebd., S. ١٨٥
٥
Vgl. ebd., S. ٢٦٤
٢

اقتصادى )سياسى ،قضايى و اجرايى( است كه با توجيه ضرورت حفاظت از قراردادهای

اجتماعى تضمين مىشود .تبادل كاﻻها در بازار بدون حق مالكيت خصوصى و قرارداد

اجتماعى غير ممكن است ،زيرا محصوﻻت نيروى كار نه صاحب ارادهى عملى براى
Ebd., S. ٦٠٩f.

١

٢٨

٢٧

نتيجه كار كسانى است كه با فنآورى نوين توليد كردهاند كه ماركس مضمون آنرا به

متمايز مىكند ١.اينجا انگيزهى سرمايهدار دسترسى به اضافه ارزش فوقالعاده است.

شرح زير در كتاب "سرمايه" افشا مىسازد:

«با عموميت يافتن ماشينآﻻت در همان رشتهی توليد ،ارزش اجتماعى محصول ماشينى
تا حد ارزش انفرادى آن تنزل مىيابد و آنگاه قانون ]ارزش[ معتبر مىگردد كه اضافه

ارزش نه از نيروهاى كارى كه سرمايهدار به وسيله ماشين جاىگزين كرده ،ناشى مى-
شود ،بلكه برعكس از آن نيروهاى كارى كه سرمايهدار براى استفاده از ماشين بكار
گمارده است ،سرچشمه مىگيرد».

١

به اين ترتيب ،يک دگرگونى كيفى در روش توليد مدرن سرمايهداری پديد مىآيد كه
ماركس جهت تشريح آن از سرمايه به صورت "سوژهی خودكار" ياد مىكند .از اين

پس ،سرمايه ديگر نيازی به يک عامل بيرونى )دولت( جهت تكوين و انكشاف خود
ندارد و ظاهراً بﻼمنازعه بر پای خود استوار مىگردد ٢.به اين صورت كه با عموميت-

يافتن فنآورى نوين و صعنت بزرگ و ناپديد شدن اضافه ارزش فوقالعاده از يک سو،

و با در نظر داشتن مقاومت كارگران در برابر تمديد روزانهى كار و حدود تاريخى و
معنوى كارمزد از سوی ديگر ،سرمايهدار جهت تثبيت خود در بازار و تصاحب اضافه

ارزش به اجبار به سوى استفاده از فنآورى نوين ،توسعهی صنعت بزرگ و گسترش
بازار سوق مىگيرد كه در يک درجهی باﻻتری از مناسبات توليد به ارزش اضافى

نسبى و اضافه ارزش فوقالعاده دست بيابد .بنابراين كشش درونذاتى و گرايش دائمى

سرمايه عبارت از اين است كه نيروى بارآور كار پيوسته تكامل بيابد ،تا كاﻻها ارزانتر
از ديگر رقيبان توليد و به بازار عرضه شوند ٣.با استقرار و عموميت صنعت بزرگ،

سرمايهدارى در شكل تكامل يافتهاش ظاهر مىگردد .روند ارزش افزايى ارزش و
بازسازى سرمايه به معنى بازسازى تضادهاى درونذاتى انباشت ثروت هستند .بنا بر

بررسى ماركس هر چه توسعهى سرمايه از نظر زمانى و مكانى موفقتر باشد به همان

اندازه نيز توليد نيروى كار را تجديد مىكند و به كميت پرولتاريا مىافزايد .به بيان

در اين ارتباط ماركس ميان ارزش انفرادى و ارزش اجتماعى كاﻻ تفاوت مىگذارد .اگر

ارزش انفرادى از ارزش اجتماعى پايينتر باشد ،سرمايهدار نه تنها به اضافه ارزش
فوقالعاده دست مىيابد ،بلكه همچنين قادر است كه كاﻻى خويش را پايينتر از ارزش

اجتماعى آن به بازار عرضه كند و رقباى خويش را از صحنهى رقابت بيرون براند.

٢

چهارم ،همكارى اقتصادی و تأسيس صنعت بزرگ است كه همچنين منجر به توليد
ارزش اضافى نسبى و كسب اضافه ارزش فوقالعاده مىشود .از آنجا كه در صنعت

بزرگ تقسيم كار يدی و فكری شدت مىگيرد ،در نتيجه يک شيوهى نوين از مديريت
در كارخانه حاكم مىشود كه نه تنها كارگران را منظبط مىكند و همبستگى آنها را در
هم مىشكند ،بلكه ابزار توليد را مستقيماً تحت نظارت سرمايه قرار مىدهد و يک
طبيعت غير انسانى را به صورت "انحطاط اخﻼقى" سرمايهداران و "خﻼء فكرى"

كارگران مزدی پديد مىآورد ٣.تشديد تقسيم كار همزمان نه تنها مهارت كارگران را
بى ارزش مىكند ،بلكه كودكان و زنان را به دليل بهاى كمتر كارمزد به بردگى روند

توليد مىكشد.

٤

بنابراين سرمايهدار از طريق استفاده از فنآورى نوين و تأسيس صنعت بزرگ موفق

مىشود كه حفرههاى روزانهى كار را مسدود ساخته و با تشديد روند توليد بخش

بزرگترى از روزانهى كار را براى توليد ارزش اضافى تصرف كند و به اين ترتيب،
نسبت به رقباى خويش در همين بخش به ارزش اضافى نسبى و اضافه ارزش
فوقالعاده دست بيابد .ليكن به محض اينكه اين شيوههای نوين توليد عموميت بيابند،

تفاوت بين ارزش انفرادى كاﻻهاى ارزان توليد شده با ارزش اجتماعى آنها از بين
مىرود و از اين رو ،آن اضافه ارزش فوقالعاده نيز ناپديد مىگردد .به اين ترتيب،

سرمايهدار در واقعيت به اين نتيجه مىرسد كه ارزش اضافى فوقالعاده نتيجهى
كارمزد كارگرانى نيست كه وى از طريق فنآورى نوين پسانداز كرده است ،بلكه
١

١

Ebd., S. ٤٢٩
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٨
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Band I, … ebd., S. ٣٣٧f.
٢

Vgl. ebd., S. ٣٣٣f.
Vgl. ebd., S. ٣٣٦
٣
Vgl. ebd., S. ٤٢١
٤
Vgl. ebd., S. ٤٢٤f.
٢

٣٠

٢٩

افزايش مىدهد .همزمان فشار بيكاران بر كارگران شاغل باعث مىشود كه آنها در

ديگر ،ارزش افزايى ارزش و كميت كارگران مزدی ﻻزم و ملزوم همديگر هستند كه

برابر تشديد روند توليد مقاومت نكنند و مقدار بيشترى از نيروى كارشان را براى
خدمت به سرمايه در روند توليد جارى سازند .محكوم ساختن بخشى از طبقهى كارگر

به بيكارى اجبارى كه با كار طاقت فرساى بخش مشتغل همراه است ،تبديل به يک
ابزار مناسب براى افزايش تمول انفرادى سرمايهداران مىگردد .در نتيجه توليد "سپاه

صنعتى ذخيره" متناسب با توسعهى انباشت ثروت است .بر اين اساس عرضهى نيروى

كار تا حد معينى از ارادهى كارگران مستقل مىشود و استبداد سرمايه را در كارخانه

به كمال مىرساند.

١

از سوی ديگر ،افزايش تركيب آلى )ارگانيک( سرمايه منجر به بحرانهای ادواری و
سيستمى كليت نظام سرمايهداری مىشود .به اين صورت كه ماسک اقتصادى

سرمايهدار به وی تحميل مىكند كه جهت تثبيت خود در بازار و تضمين ارزش افزايى
ارزش همواره نسبت سرمايهى ثابت )ارزش وسائل توليد( به سرمايهى متغير )ارزش
نيروى كار( را افزايش دهد .از آنجا كه بنا بر قانون ارزش تنها نيروی كار مولد ارزش

است ،و از آنجا كه توسعهی فنآوری با حدود تاريخى خود مواجه مىشود ،در نتيجه

بحرانى پديد مىآيد كه ماركس آنرا "گرايش نزولى نرخ سود" مىنامد ٢.به بيان ديگر،
فعاليت منطقى فرد سرمايهدار به غير منطقى شدن كليت نظام سرمايهدارى مىانجامد.

به همين منوال ،هدف سرمايهدار ،يعنى توليد برای توليد منجر به گسست رابطهى كاﻻ
ـ پول ـ كاﻻ مىشود و از ذات درونى توليد كاﻻيى بحران اقتصادی اضافه توليد را پديد
مىآورد ،زيرا تا كسى خريدار نباشد ،هيچكس نمىتواند بفروشد ،همانگونه كه هيچكس

بﻼفاصله مجبور به خريد نيست ،چون خود كاﻻيى را فروخته است.

٣

ماركس به شرح زير در كتاب "سرمايه" بر آن تأكيد مىكند:

«بازتوليد نيروى كارى كه ﻻينقطع بايد به عنوان وسيلهى ارزش افزايى به سرمايه

الحاق شود و قادر به جدا شدن از آن نيست و تبعيت آن از سرمايه فقط به وسيلهى
تعويض افراد سرمايهدار كه نيروى كار به آنها فروخته مىشود ،پوشانده مىگردد ،در
واقع يک لحظه از بازتوليد خود سرمايه را مىسازند .بنابراين انباشت سرمايه عبارت از
تكثير پرولتاريا است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،سرمايه به صورت "سوژهی خودكار"

شرايط انكشاف خود را پديد مىآورد ،در حالى كه روند انباشت سرمايه ،يعنى تداوم
زمانى و گسترش مكانى آن منجر به تشكيل سياست جمعيت به خصوص آن نيز

مىشود .دليل آن افزايش تركيب آلى )ارگانيک( سرمايه است كه از نسبت سرمايهى

ثابت )ارزش وسائل توليد( به سرمايهى متغير )ارزش نيروى كار( پديد مىآيد ٢.به اين
صورت كه تحت قهر رقابت بازار و اجبار ارزش افزايى ارزش همواره فنآورى

)سرمايهى ثابت( بيشتر و پيشرفتهترى جاىگزين نيروى كار )سرمايهى متغير( مىشود.

نتيجهى اين روند از يک سو ،تمركز سرمايه و از سوى ديگر ،تجمع ابزار توليد در
صنعت بزرگ است .به اين ترتيب ،نه تنها ابزارهاى توليد تحت نظارت مستقيم

سرمايهداران قرار مىگيرند ،بلكه كارگران مزدی همواره براى روند توليد بىارزشتر
مىشوند .به اين ترتيب ،ماركس يک قانون جمعيت از روش مدرن توليد سرمايهدارى

را استنتاج مىكند .به اين صورت كه جمعيت كارگرى از طريق انباشت سرمايهاى كه
خود به وجود آورده است ،همواره زمينهی زائد ساختن نسبى خود را نيز فراهم مى-

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روش مدرن توليد سرمايهداری از ذات

سازد ٣.ماركس مازاد نيروى كار در نظام سرمايهدارى را "سپاه صنعتى ذخيره" مىنامد

ترتيب ،تضاد ابژكتيو در حوزهی توليد و توزيع بروز مىكند و در پرتو آگاهى از تضاد،

است .با وجودى كه انباشت سرمايه از يک سو ،بر تقاضاى كار مىافزايد ،ليكن از سوى

درونى خود بحرانهای اقتصادی و مقاومت كارگران مزدی را پديد مىآورد .به اين

١

Vgl. ebd., S. ٦٦٩f., ٦٦١
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.
٢

كه در روند ارزش افزايى ارزش نقش به سزايى دارد .اينجا سرمايه از دو جهت فعال

ديگر ،عرضهى نيروی كار آن كارگرانى را كه خود بيكار ساخته است ،به بازار كار
١

Ebd., S. ٦٤١f.
٢
Vgl. ebd., S. ٦٤٠
٣
Vgl. ebd., S. ٦٥٩

٣٢

٣١

روى طبيعت بيرونى تأثير مىگذارد ،آنرا دگرگون مىسازد و به سلطهی اهداف دنيوی

بيان سوبژكتيو خود را در پراكسيس نبرد طبقاتى مىيابد .در حالى در حوزهی توزيع

ترتيب ،ماركس از يک انسانشناسى ماترياليستى و ديالكتيكى عزيمت مىكند و انسان

شدت كار و كوتاهى روزانهى كار است .پيداست كه سرمايهدار انگيزهی پرداخت

خويش مىكشد ،به همين صورت نيز طبيعت ويژه خود را تغيير مىدهد ١.به اين

را به صورت يک "موجود فعال" در نظر مىگيرد كه مضمون فعاليت آن بنا بر كتاب
"گروندريسه  "...به شرح زير است:

«در خود فعاليت بازتوليد فقط شرايط ابژكتيو تغيير نمىكنند ،برای نمونه از روستا شهر

مىشود ،از محيط وحش زمين زراعى و غيره ،بلكه توليدكنندگان خود را تغيير مىدهند،

همينكه كيفيتهای جديد را از خود آزاد مىسازند] ،يعنى[ خود را از طريق توليد

متكامل مىكنند ،از نو سازمان مىدهند ،توانها و تصورات نو ،روشهای مراودهی نو،

نيازهای نو و زبانهای نو مىسازند».

٢

افزايش كارمزد به پيش كشيده مىشود ،در حوزهی توليد مسئلهی كارگران تسهيل
حداقل كارمزد را دارد و حداكثر روزانهى كار را مىطلبد ،زيرا وی جهت ارزش افزايى

سرمايه و ايجاد اضافه ارزش ،به مصرف بزرگترين مقدار ممكنه از نيروی كار بيگانه در

روند توليد نياز دارد .همچنين پيداست كه بنا بر قانون ارزش هر چه نيروی كار ارزان-

تر باشد ،به همين مقدار نيز اضافه ارزش و سود سرمايه باﻻتر مىروند .در همان حال
ماسک اقتصادى كارگران ،مبارزه براى تحقق حداكثر كارمزد و حداقل روزانهى كار را

برای آنها تبديل به هدف فعاليت خود در پراكسيس نبرد طبقاتى مىكند .اينجا حق

مالكيت خصوصى سرمايهداران در برابر حق مقاومت كارگران مزدی قرار مىگيرد و
١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد ماركس نيز مانند هگل ابژه يک
موجوديت مستقل از سوژه ندارد .در حالى كه هگل از طريق فعاليت فكری ابژه را به

مالكيت "روح مطلق" در مىآورد ،آنرا مىشناسد و با وساطت شناخت مىآفريند ،نزد
ماركس آفرينندهی جهان واقعى نه كار فكری ،بلكه "كار موضوعيتيافته" ٣است .اينجا

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

همانگونه كه انسان مواد مادی را از طريق كار شكلدهنده دگرگون و تبديل به
موضوع جامعه مىكند ٤،به همين صورت نيز تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت
مىيابد .همانگونه كه كار به عنوان واسطهی تبادل مادی انسان با طبيعت ،طبيعت

بيرونى را دگرگون مىسازد ،طبيعت درونى خود انسان نيز در روند كار تحت تأثير
محصوﻻت كارش قرار مىگيرد و دگرگون مىگردد .ما اينجا با جنبهی فعال كار به

صورت يک كليت ديالكتيكى سر و كار داريم كه هم ابژكتيو و هم سوبژكتيو است .به

تحت چنين شرايطى معموﻻً زور حكم مىراند .ما اينجا با پراكسيس جامعهی بورژوايى

مواجه هستيم كه حوزهی نبرد طبقاتى را پديد مىآورد .اينجا همچنين مكان

خودآگاهى طبقاتى و تكامل "سوژهی انقﻼبى" است .بنابراين تنها از اين جهت است كه

در تاريخ توليد سرمايهدارى ،كوتاهى روزانهی كار و افزايش كارمزد به صورت يک

نبرد طوﻻنى و يک جنگ داخلى كمابيش پنهانى بين مجموعهی سرمايهداران و انبوه

كارگران مزدی تجلى مىيابند.

٢

ماركس با وجود فراروی از فلسفهی ايدهآليستى هگل ،اما به معنى خودآگاهى سوژه

پايبند ماند ،منتها با اين تفاوت كه نزد وی خودآگاهى سوژه محصول يک حركت از

تفكر انفرادی جهت تكامل مفاهيم يک جامعهی ايدهآل و آشتىيافته نيست ،بلكه در

پراكسيس نبرد طبقاتى پديد مىآيد .ما اينجا با يک حركت ماترياليستى ـ ديالكتيكى از
روند تاريخ مواجه هستيم كه مبتنى بر تبادل مادی انسان با طبيعت است كه البته از

طريق "كار شكلدهنده" وساطت مىشود و از يک پراكسيس مولد گزارش مىدهد كه

شرايط ابژكتيو خودآگاهى را پديد مىآورد .به اين معنى كه كار از يک سو ،تبادل مادى
ميان انسان و طبيعت را ميسر مىكند و از سوى ديگر ،جهانبينى انسان را مىآفريند و

١

Vgl. ebd., S. ١٩٢f.
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٣٩٤
٣
gegenständliche Arbeit
٤
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٠٦f.
٢

منجر به ارتقا فرهنگى جامعه مىشود .به بيان ديگر ،در حالى كه انسان از طريق كار
Vgl. ebd., S. ٢٤٨
Vgl. ebd., S. ٢٤٨, ٢٨٥f., ٣١٦

١
٢

٣٤

٣٣

صورت راز نهفتهی خانوادهی مقدس كشف شد ،هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری

بيان ديگر" ،كار موضوعيتيافته" يک محصول تاريخى و آفرينندهی آن انسان است كه

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا رابطهی فلسفه با فلسفه را

در حالى كه هگلىهای جوان و همچنين فويرباخ در تدوام فلسفهی ايدهآليستى هگل و

"فراروی" به معنى عبور ،حفاظت و ارتقا است .عبور به معنى گسست و گذار قاطع از

ازخودبيگانگى دينى و راندن دولت به سوی خردمندی و سكوﻻريسم به نقد دين و

و پراكسيس منهدم كرد».

١

با عزم راسخ قطع و از متافيزيک فراروی مىكند .نزد وی نيز مانند هگل مفهوم

فرهنگ و اخﻼق مختص به خود را نيز يدک مىكشد.

آكنده به متافيزيک ،آگاهى را وارونه مىشمردند و جهت حل و فصل مسئلهی

فلسفهی ايدهآليستى آلمانى ،حفاظت به معنى محفوظ داشتن ديالكتيک )هستهی

روشنگری مىپرداختند ،ماركس پس از فراروی از فلسفه و تكامل اصول ماترياليسم

انقﻼبى در تجربيات نبرد طبقاتى است .از اين پس ،ديگر فلسفه با فلسفه سخن نمىگويد

كشف كرد .به بيان ديگر ،منشأ افكار دينى در بطن كار ازخودبيگانه پنهان شده است.

منطقى( و ارتقا به معنى تكامل يک فلسفه از پراكسيس جهت دخل و تصرف انتقادی و

و فلسفه به نقد و نفى فلسفه نمىپردازد ٢.به بيان ديگر ،ماركس با استناد به "جهان
موضوعيتيافته" كه محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى سوبژكتيو است ،اقتصاد

سياسى را به بند نقد درونذاتى و نفىكننده مىكشد .ما اينجا با پراكسيس مشخص

بورژوازی مواجه هستيم كه محصول آن سيهروزی پرولتاريا است .با وجودی كه
پرولتاريا ثروت اجتماعى را توليد مىكند ،ليكن به انقياد محصول فعاليت خويش ،يعنى

سرمايه كشيده شده است .ما اينجا با يک "حركت واقعى" تحت تأثير سرمايه مواجه

هستيم كه ماركس علم آنرا "دانش مثبت" مىنامد.

٣

"دانش مثبت" از ديالكتيک هستى نيروهای مولد با آگاهى جامعهی بورژوايى پرده بر
مىدارد و اسرار تحميق و تمكين پرولتاريا به بردگى كار مزدی را افشا مىسازد .به اين

صورت كه آگاهى كارگران همواره از هستى مادی آنها رشد مىكند ،اما همزمان با آن

دين ،فلسفه و ايدئولوژی و همچنين دانش اقتصاد سياسى تﻼقى مىكند كه طبقهی
حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى و جهت حفاظت از منافع مادی و توجيه

مشروعيت حاكميت خويش متكامل كرده است .بنابراين انگيزهی طبقهی حاكم اينجا
١

Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦
 ٢ما اين روش را برای نمونه نزد هگل و فويرباخ مشاهده كرديم .به اين صورت كه هگل با استناد به يک فلسفهی
درونذاتى به نقد فلسفههای استعﻼئى مىرود ،در حالى كه فويرباخ با استناد به يک فلسفهی ماترياليستى است كه به
نقد فلسفهی ايدهآليستى هگلى مىپردازد .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨سرمايه ـ تئوری بحران اقتصادی يا
پراكسيس فراروی از فلسفه؟ ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ١١ادامه ،برلين
٣
Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin
(Ost), S. ٢٠٨, ٢٧

تاريخى ـ ديالكتيكى ،مسئلهی وارونگى را در واقعيت ،يعنى در "جهان موضوعيتيافته"

اينجا فريب و خودفريبى به توافق مىرسند .در حالى كه طبقهی حاكم جهت توجيه

منافع مادی و تثبيت جايگاه اجتماعى خود دين ،فلسفه و ايدئولوژی مىسازد ،ذلت

بردگى كارمزدی كارگران را به جهانگريزی وا مىدارد و آنها را به سوی عالم انتزاعى

و افكار متافيزيكى مىراند .در حالى كه بورژوازی با اراده و آگاهى روند توليد سرمايه-
داری و استثمار كار ازخودبيگانه را برنامهريزی و متحقق مىكند ،كارگران مزدی به

دليل فقدان خودآگاهى دچار ازخودبيگانگى خودكرده مىشوند .از اين منظر پيداست كه
چرا ماركس بر خﻼف فويرباخ به فعاليت انتقادی و انقﻼبى روی مىآورد و معطوف به

پراكسيس نبرد طبقاتى مىشود كه ما مضمون آنرا به شرح زير در تز چهارم فويرباخ

وی مىيابيم:

«فويرباخ از تجربهی ازخودبيگانگى دينى ]يعنى[ دوگانهسازی جهان در يک جهان دينى

و يک جهان دنيوی عزيمت مىكند .تﻼش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را

در زمينهی دنيویاش حل كند .اما اينكه زمينهی دنيوی خود را از خويشتن مرتفع
ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مىكند ،تنها از طريق
ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى همين زمينهی دنيوی قابل توضيح است .بنابراين

اين ]زمينه[ بايد از درون خود ]يعنى[ هم در تضاد خود فهميده شود و هم به طور

پراكسيس منقلب گردد .به اين ترتيب ،پس از آنكه ،برای نمونه خانوادهی زمينى به

٣٦

٣٥

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در روند مدرن توليد سرمايهداری

مشخصاً تحميق انسانها و تدارک انفعال كارگران در برابر استثمار نيروی كار توسط

پرولتاريا به انقياد محصول كار خود ،يعنى سرمايه در مىآيد ،همانگونه كه خدای
خودساختهی انسانها از طريق كليسا و مسجد بر خود آنها فرمانروايى مىكند.

سرمايه است .ما اينجا با موانع خودآگاهى "سوژهی انقﻼبى" نيز مواجه هستيم كه
١

ماركس جهت نقد آن از عبارت "تفرقهی خودكردهی پرولتاريا" سخن مىگويد .به

نظريهپردازان جابجايى سوژه با ابژه ،يعنى توجيهكنندگان كار ازخودبيگانه اقتصاددانان

بيان ديگر ،از آنجا كه اشكال ظاهری جامعهی بورژوايى مانند دين ،فلسفه و ايدئولوژی

دينى" ١و "سوژه كردن چيزها و چيز كردن اشخاص" ٢مىخواند .به اين صورت كه در

شدهاند ،در نتيجه اين اشكال متافيزيک طبقهی كارگر را منشعب مىكنند و منجر به

ملى و عامى هستند و از اين بابت ،ماركس تﻼش تئوريک آنها را "معكوسكردن

نظام سرمايهداری كاﻻ و پول )چيزها( ظاهراً از مناسبات توليد مستقل مىشوند و به

در يک بستر تاريخى و فرهنگى كه طبقهی كارگر نيز آنرا يدک مىكشد ،متكامل

تفرقهی خودكرده در ميان صفوف كارگران مىشوند .بنابراين تا زمانى كه كارگران

صورت سوژه بر نيروهای مولد )اشخاص( حكم مىرانند .كاﻻ اينجا تبديل به سوژه مى-

مزدی هستى مادی خود را در اشكال ايدئولوژيک و متافيزيكى تجربه مىكنند ،در

آنها را قطع مىكند و كاﻻ ظاهراً خواص مستقل خود را در بازار به ناظر انعكاس مى-

كار مزدی در نظام سرمايهداری تن مىدهند .ما اينجا با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه

شود ،زيرا روش مدرن توليد سرمايهداری رابطهی كارگران مزدی با محصول كار خود

نتيجه هنوز به خودآگاهى نرسيدهاند و از همين رو نيز به حاكميت بورژوايى و بردگى

دهد .اينجا همچنين پول تبديل به سوژه مىشود ،زيرا آن ظاهراً مستقل به نظر مىآيد

هستيم ،زيرا انسانها همواره تحت تأثير ايدئولوژی از تضاد آگاه مىشوند و تحت تأثير

پيداست كه اعتبار اجتماعى ظواهر جامعهی بورژوايى ماهيت قانون ارزش ،يعنى "زمان

متافيزيكى پرده بر مىداد و ماركس با استناد به آن است كه جابجايى سوژه )پرولتاريا(

و انگاری كه پول است كه تمامى كاﻻها را در بازار قابل مقايسه و مبادله مىكند.
كار اجتماعاً ﻻزم" را مىپوشاند .به بيان ديگر ،ما اينجا با "بتانگاری كاﻻ و پول" مواجه

هستيم و تحت تأثير قدرت متافيزيكى آنها است كه ماسکهای اقتصادی برای طبقات
اجتماعى پديد مىآيند و روابط متضاد آنها را منظبط و توجيه مىكنند.

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

٢

آگاهى از تضاد است كه به نبرد بر مىخيزند .به اين ترتيب" ،دانش مثبت" از اشكال

با ابژه )سرمايه( را در "گروندريسه  "...به شرح زير به بند نقد درونذاتى مىكشد:

«شرايط ابژكتيو كار در برابر قوای زندهی كار موجوديت سوبژكتيو مىيابند ـ از

سرمايه ،سرمايهدار پديد مىآيد (...) .موادی را كه ]پرولتاريا[ روی آن كار مىكند ،مواد
بيگانه است؛ همچنين ابزار ،ابزار بيگانه؛ كار وی تنها به صورت چيز جانبى آنها تا

)سرمايه( بر كار زنده )نيروی كار( است .در حالى كه قوانين بازار تمامى انسانها را

گوهرشان به نظر مىآيد و بنابراين وی خود را در اموال غير ،موضوعشده مىكند .آری،

مىگيرد .نقطهی عزيمت آن يک مفهوم مجرد از انسان است كه البته به قانومندی كلى

كار پرولتاريا است] ،نيروی كار[ نماد زندگى خود وی است كه در برابر كار

يكسان و ناشناس مىكند ٣،اقتصاد سياسى توجيه ظواهر جامعهی بورژوايى را به عهده

يک سيستم اقتصادی كه مانند يک خشونت طبيعى و يک اجبار بﻼمنازعه بر فراز افراد
مستقر شده است ،تن مىدهد ،زيرا ظاهراً معنى آزادی خود را در آن مىيابد .اينجا

انسان به عنوان سوژه تبديل به يک كاريكاتور مسخره مىشود ،زيرا قوانين بازار ،يعنى
اجبار به ارزش افزايى سرمايه وی را سلب خرد ،اراده ،آگاهى و عاطفه مىكنند .با

خود كار زنده به صورت بيگانه در برابر توان زندهی كار به نظر مىآيد كه آن نيروی

موضوعيتيافته و محصول كار خود از سرمايه مجزا شده است (...) .شناخت محصوﻻت

]كار[ به صورت اموال خود و تشخيص جدايى از شرايط تحقق خود به صورت بيگانگى
و اجبار يک آگاهى فوقالعاده است )».(...
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با تمركز سرمايه نه تنها پرولتاريا از نظر كمى افزايش مىيابد ،بلكه "سپاه صنعتى

وجودی كه اقتصاد سياسى از "فرد آزاد" عزيمت كرده است ،اما با انسان به صورت

وجود مىآيد .مقاومت اجتماعى و بروز نبرد طبقاتى مصداق تضادهای درونذاتى

انگاری كه دانش اقتصادی و معادﻻت رياضى هستند كه اين انسان به خصوص را فعال

مىگيرند .بنابراين ماركس حركت سرمايه را مانند يک روند كه قوانين حاكم اقتصادی

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

ذخيره" نيز تشكيل مىشود و به اين منوال ،قواى آنتاگونيستى و ابژكتيو سرمايه نيز به

نيروهاى مولد با مناسبات توليدى هستند كه البته با بروز بحرانهای اقتصادى شدت

كه ظاهراً مستقل و پشت سر انسانها فعال هستند ،بررسى مىكند .از آن زمان كه

سرمايه مستقﻼً بر پای خود استوار مىگردد ،ديگر اين قوانين وابسته به اراده و علم
انسانها و يا تابع قصد و نيت آنها به نظر نمىآيد ،بلكه كامﻼً بر عكس ،اين قوانين

براى انسانها ماسکهاى اقتصادى مىسازند و آگاهى ،اراده و مقاصد آنها را به زير
سلطهى خويش مىكشند .ما اينجا با سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته

مواجه هستيم كه مسبب سيهروزی پرولتاريا مىشود .در حالى كه آن به صورت سوژه-

ی فعال در حوزهی توليد يک طبيعت غير انسانى را بر كارگران مزدی تحميل و نيروی
كار آنها را استثمار مىكند ،رابطهی كارگران مزدی را با محصول كارشان قطع و منجر

به "بتانگاری كاﻻ و پول" مىشود ،همزمان در حوزهی توزيع بخش اعظم ثروت
اجتماعى را مصادره مىكند ،جهت كسب سود و ارزش افزايى سرمايه محيط زيست را

به نيستى مىكشد و برای حفاظت از منافع مادی و تثبيت جايگاه اجتماعى خود و هم-

چنين جهت تحميق طبقهی كارگر دين ،فلسفه و ايدئولوژی مىسازد و آن زمان كه
شدت نبرد طبقاتى باﻻ مىگيرد ،زمينهی استقرار فاشيسم را نيز كماكان پديد مىآورد.

بنابراين پيداست كه چرا ماركس در كتاب "سرمايه" مسئلهی سيهروزی پرولتاريا را به
فقر و بيكاری كارگران مزدی تقليل نمىدهد و به شرح زير محتوای تجربى آنرا در

كتاب "سرمايه" افشا مىسازد:

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

ضرر فرد كارگر انجام مىشوند؛ تمامى ابزار جهت تكامل توليد به ابزار سلطه و استثمار

توليدكنندگان واژگون مىگردند ،كارگر را به يک نيمه انسان معيوب ،شأن وی را در
پيروی از ماشين سلب و با زجر محتوای كار وی را نابود مىكنند ،وی را به همان اندازه

با توان ذهنى از روند كار ازخودبيگانه مىسازند كه روند كار علم را به عنوان توان

مستقل مصادره مىكند؛ آنها شرايطى را كله پا مىكنند كه وی در چهارچوب آنها

يک واحد اقتصادی ،عامل عرضه و تقاضا و ابژهی سيستم سرمايهداری رفتار مىكند.
مىكنند .بنابراين انسان مورد نظر اقتصاد سياسى تنها يک تجريد توخالى از يک انسان
مىدارد:

«هر اندازه اكنون تمام اين حركت به صورت روند اجتماعى ظاهر مىشود و هر اندازه

لحظههای تكى اين حركت از ارادهی آگاه و اهداف مخصوص افراد عزيمت مىكند ،به

همين اندازه كليت روند به صورت يک پيوستگى ابژكتيو ظاهر مىگردد كه طبيعتاً رشد

كرده است؛ البته از تأثير افراد آگاه بر همدگير پديد آمده است ،اما نه در آگاهى آنها
قرار دارد و نه به صورت كلى تابع آنها مىگردد .تﻼقى خود افراد با يکديگر نزدشان

يک قدرت بيگانهی اجتماعى را بر فراز آنها مستقر مىسازد؛ تأثير متقابل آنها به
صورت يک روند خشن و مستقل از خود آنها ]پديد مىآيد[ .دوران ،از آنجا كه يک
كليت از روند اجتماعى و همچنين اولين شكل است كه در آن نه تنها مانند يک سكهی

پول يا در ارزش مبادله كه مناسبات اجتماعى به صورت چيز مستقل از افراد ،بلكه

تمامى خود حركت اجتماعى ]مستقل[ به نظر مىآيد .رابطهی اجتماعى افراد نسبت به

همديگر به صورت قدرت مستقل شده بر فراز آنها ،اكنون به صورت قدرت طبيعت،
رخداد و يا يک چيز دلبخواهى معرفى مىشود كه نتيجهای ضروری است ،زيرا كه

نقطهی عزيمت ]اقتصاد سياسى[ ،فرد آزاد اجتماعى نيست».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،آن انسان به اصطﻼح آزاد كه اقتصاد
سياسى مد نظر دارد ،تابع قوانين بازار و اجبار ارزش افزايى سرمايه است .ما اينجا با

يک انسان تخيلى مواجه هستيم كه به قوانين به اصطﻼح خردمند ،يعنى قوانين
متافيزيكى كه انگاری با طبيعت وی كامﻼً متناسب هستند ،تمكين مىكند .در حالى كه

سرمايه در روند منطقى حركت و گرايش واقعى خود از يک سو ،با حدود تداوم زمانى و
گسترش مكانىاش ،يعنى و با بحرانهای ارزش افزايى مواجه مىشود و از سوى ديگر،
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اين منظر پيداست كه پرولتاريا همواره در حال گسست و گذار از ظواهر جامعهی

كار مىكند ،وی را در پى روند كار تحت جزئىترين استبداد نفرت انگيز قرار مىدهند،

شدهاند .ما اينجا با يک گرايش ماهوی ضد سرمايه نزد كارگران مزدی مواجه هستيم.

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

بورژوايى است ،زيرا دين ،فلسفه و ايدئولوژی حاكم در تضاد با هستى مادی آن متكامل
از يک سو ،محروميت طبقهى كارگر از مالكيت خصوصى و نقش كارگران به عنوان
مولد ثروت اجتماعى ،باعث مىشود كه آنها منافعى در تداوم نظام سرمايهدارى نبينند

و از سوى ديگر ،تضاد نيروهاى مولد با مناسبات توليد همواره منجر به بروز نبرد
طبقاتى مىشود .وحدت آگاهى با هستى و ادغام تئوری در پراكسيس هستهى تئوری

انتقادی و انقﻼبى ماركس و بنيان ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی را مىسازند و
پرولتاريا به عنوان آنتاگونيسم و حامل انديشهى سوسياليسم علمى در برابر حاكميت

بورژوايى و نظام سرمايهدارى نقش "سوژهى انقﻼبى" را به خود مىگيرد .انگيزهی
ماركس نيز از نقد اقتصادی سياسى و تدوين كتاب "سرمايه" نيز مشخصاً همين است

كه به صورت جانبدار و انتقادی در اين "حركت واقعى" دخل و تصرف كند و

پراكسيس نبرد طبقاتى را به سوی انقﻼب اجتماعى براند .به اين معنى كه كارگران

مزدی علت سيهروزی خود را نه در اشكال متافيزيكى مانند :سرنوشت و دست تقدير،

بلكه در مناسبات نظام سرمايهداری و در واقعيت جامعهی طبقاتى بيابند و راه حل
رهايى خود را نه در آخرت ،بلكه در همين جهان موجود جستجو كنند .به اين معنى كه
خشم كارگران از سيهروزی خود تحت تأثير روش شناختشناسى كتاب "سرمايه" كه

البته يک تئوری انتقادی و عملگرا است ،قرار بگيرد و به شرح زير منجر به خودآگاهى
طبقاتى جهت تدارک يک پراكسيس انقﻼبى گردد:

«) (...به محض اينكه كارگران به راز پشت پرده پى ببرند و درک كنند كه هر قدر

آنها بيشتر كار مىكنند ،بيشتر ثروت بيگانه پديد مىآورند و هر اندازه كه نيروى
بارآور كارشان رشد مىكند ،باز نقش آنها ،حتا به صورت وسيلهى ارزش افزايى

سرمايه براى خودشان همواره متزلزلتر مىگردد؛ به محض اينكه كشف كنند كه
تشديد درجهى رقابت بين خود آنها بى چون و چرا وابسته به فشار اضافهجمعيت

نسبى است؛ به محض اينكه در نتيجه بكوشند كه از طريق اتحاديههاى كارگران و
غيره يک همكارى برنامهريزی شده بين شاغﻼن و غيرشاغﻼن را سازمان دهند ،تا

عواقب ويرانگر اين قانون طبيعى توليد سرمايهدارى را نسبت به طبقهی خويش در هم

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

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

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

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

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،مخاطب اصلى كتاب "سرمايه" ماركس

همين انسانها ،يعنى همين كارگران مزدی هستند كه در نظام سرمايهداری ادغام و

دچار سيهروزی شدهاند .با وجودی كه ثروت اجتماعى و همچنين "جهان موضوعيت-

يافته" محصول فعاليت آگاه خود آنها است ،اما اين آگاهى يک آگاهى كذب است كه
تحت تأثير ايدئولوژی طبقهی حاكم و دانش اقتصاد سياسى به وجود آمده و آنها را به

انقياد محصول كار خود ،يعنى سرمايه مىكشد و در برابر خشونت عريان نظام سرمايه-
داری منفعل مىسازد .انگاری كه تداوم اين نظام نكبتبار به صﻼح خود آنها و كامﻼً
متناسب با طبيعت خود آنها است.

با وجودی كه ماركس در كتاب "سرمايه" همواره بر مسئلهی سيهروزی كارگران مزدی

در نظام سرمايهداری تأكيد مىكند ،اما اين موضوع را نيز در نظر مىگيرد كه ماهيت و

ارزشهای انسانى آنها همچون گذشته پا برجا هستند و به كلى تباه نشدهاند ٢.به نظر

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

تكامل و شكوفايى طبيعى آنها به طور كلى گنديده نشده است و طبيعت آنها مى-

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

ضروری مىسازد و منجر به دگرگونى طبيعت نيروهای مولد مىشود و از سوی ديگر،
آگاهى طبقاتى كارگران مزدی است كه البته از هستى مادی خودشان رشد مىكند .از
١
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قلمرو از طبيعت ضروری با تكامل خويش گسترش مىيابد ،زيرا نيازها ،اما همزمان

بشكنند و يا ضعيف كنند ،آنگاه صداى اعتراض و فرياد سرمايه و اقتصاددان حامى آن

نيروهای مولد كه آنها را بر طرف مىسازند ،گسترش مىيابند .آزادی در اين سرزمين
تنها مىتواند در اين باشد كه انسان اجتماعى شده] ،يعنى[ كانون توليد كنندگان سوخت

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

بياورد ،به جای اينكه تحت حاكميت يک قدرت كور قرار بگيرد ،آنرا با كمترين
مصرف نيرو و تحت طبيعت انسانى خويش با سزاوارترين و متناسبترين شرايط به

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

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

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

١

در ارتباط با نقض قانون "جاويدان" و گويا "مقدس" عرضه و تقاضا بلند مىشود .چون-
كه هر نوع از همبستگى بين شاغﻼن و غيرشاغﻼن بازى "ناب" اين قانون را مختل مى-

سازد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا به عنوان روشنفكر
ارگانيک طبقهی كارگر وارد كارزار پراكسيس نبرد طبقاتى مىشود و از طريق نقد

درونذاتى و نفىكننده پرده از محمﻼت نظريهپردازان نظام سرمايهداری بر مىدارد .در
حالى كه اقتصاددانان ملى قانون بازار را به صورت يک "دست نامرئى" جهت تحقق

آزادی و برابری شهروندان توجيه مىكنند ،ماركس آنرا تنها بازتاب دوران ساده مى-

شمارد و موضوع استثمار نيروی كار را در دوران سرمايه افشا مىسازد .در حالى كه

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با "حركت واقعى" سرمايه ،يعنى

اقتصاددانان ملى قوانين بازار را نشانهی خردمندی و انصاف در جامعهی بورژوايى مى-

ی آن آلترناتيوش را نيز پديد مىآورد .به بيان ديگر ،روش نقد ماركس يک روحيهی

نشانهی "بتانگاری كاﻻ و پول" مىخواند و از طرف ديگر ،خردمندی سرمايهی

به "جهان موضوعيتيافته" كه محصول فعاليت آگاه انسانها ،يعنى محصول "كار

بحرانهای اقتصادی و از جمله گرايش نزولى نرخ سود بروز مىكند .در حالى كه

با پراكسيس جامعهی بورژوايى مواجه هستيم كه ماركس از نقد درونذاتى و نفىكننده-

خﻼق دارد .به اين صورت كه ماركس از فلسفه فراروی كرده و از يک طرف ،با استناد

شمارند ،ماركس از يک طرف ،اين قوانين را نتيجهی تكامل قوانين كار ازخودبيگانه و

انفرادی را علت بى خردی كليت نظام سرمايهداری مىشمارد كه البته به صورت

موضوعيتيافته" و سوبژكتيو است ،به نقد اقتصاد سياسى مىپردازد و از طرف ديگر،

اقتصاددانان ملى موجوديت نظام سرمايهداری را ابدی و نامتناهى مىشمارند ،ماركس

متكامل مىكند .اينجا نه خبری از يک حركت ناب فكری است و نه اثری از متافيزيک

ضرورت" مىخواند و توجه كارگران مزدی را به "قلمرو آزادی" ،يعنى آلترناتيو

ديالكتيک "اوضاع موجود" )قلمرو ضرورت( با "اوضاع مطلوب" )قلمرو آزادی( را

مشاهده مىشود ،زيرا ماركس "اوضاع مطلوب" را از طريق نقد درونذاتى و نفىكنندهی

همان تضادهای جامعهی بورژوايى و از بطن پراكسيس نبرد طبقاتى ،يعنى از خود

"حركت واقعى" سرمايه متكامل مىكند .افزون بر اينها ،سوژهی تئوری انتقادی و

انقﻼبى ماركس كامﻼً واقعى است و به همين دليل نيز تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى وی هيچگاه دچار آپريوريسم و تخيﻼت متافيزيكى نمىشود .ماركس اينجا

بر اين نكته تأكيد مىكند كه با استقرار "قلمرو آزادی" تضاد به پايان نمىرسد و در
نتيجه "قلمرو آزادی هميشه يک قلمرو از ضرورت باقى مىماند" .دليل تداوم تضاد و
Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital, Bd. III, … ebd., S. ٨٢٨

١

آنرا با در نظر داشتن تخريب محيط زيست و سيهروزی انسانها متناهى و تنها "قلمرو

سوسياليستى معطوف مىكند كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "سرمايه" مى-
يابيم:

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

كردن پايان بيابد؛ بنابراين آن بنا بر طبيعت قضيه ورای سپهر اصلى توليد مادی قرار
دارد .همانگونه كه انسان وحشى بايد با طبيعت كشتى بگيرد تا نيازهای خود را بر
طرف سازد ،زيست خود را محفوظ بدارد و بازتوليد كند ،اين چنين نيز انسان متمدن

بايد در تمامى اشكال اجتماعى و تحت تمامى شيوههای ممكن توليدی ]رفتار كند[ .اين
Ebd., S. ٦٦٩f.

١

٤٤

٤٣

بشری ،يعنى بر اساس همكارى آزاد ،برابر و تحت همبستگى كارگران و به صورت

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

بنا بر توان و نياز انسانها سازماندهى كند .اينجا همچنين نقطهی پايان سرمايه به

را دگرگون كنند ،اما اين نوع از كار نه ازخودبيگانه است و نه يک شكل كاﻻيى به خود

مالكيت اجتماعى بر زمين و ابزار توليد بر قرار مىسازد كه امور توليد و توزيع جامعه را

صورت مناسبات اجتماعى است ،زيرا با لغو كار مزدی ،قانون ارزش و مالكيت خصوصى

بر ابزار توليد شكل توليد كاﻻيى نيز خاتمه مىيابد .بنابراين روشن است كه چرا در

يافته" است .به بيان ديگر ،انسانها بايد در نظام سوسياليستى نيز كار و طبيعت بيرونى
مىگيرد و نه منجر به سيهروزی انسانها و نابودی محيط زيست مىشود .به اين

ترتيب ،ماركس در كتاب "سرمايه" يک تئوری انتقادی و عملگرا را جهت تعميم يک

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس طبقهى كارگر به عنوان مالک نيروی

پراكسيس آگاه و انقﻼبى متكامل مىكند كه اصوﻻً دچار دترمينيسم ،مثبتگرايى و انواع

نقش تاريخى پرولتاريا در راستاى تشكيل نظمى نوين ،وابسته به جايگاه فرودست

سرمايهداری به عنوان علت سيهروزی كارگران مزدی است كه تنها از طريق

بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس طبقهى كارگر به دليل هستىاش

بالقوهی كارگران تحت تأثير تئوری انتقادی و عملگرای ماركس قرار مىگيرد و در يک

"گرايش" را نه به صورت "تحقق يک قانون رياضى" و "تخيلى" ،نه مانند "راهى به

نفى رسيده است كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "سرمايه" مىيابيم:

كار و مولد ثروت اجتماعى ،يک جايگاه به خصوص به صورت "سوژهى انقﻼبى" مىيابد.

طبقاتىاش در مناسبات توليد و توزيع در جامعهى سرمايهدارى است .به بيان ديگر ،بنا

"گرايش" به انقﻼب اجتماعى و استقرار نظام سوسياليستى دارد .ليكن ماركس اين

سوى سرنوشت"" ،تقدير از پيش معين شده" و يا "حركت اجتنابناپذير و ابژكتيو
تاريخ" در نظر مىگيرد ،زيرا تمامى اين اشكال برای وی محصول تصوارت متافيزيكى،

تمايز هستى از آگاهى و در نتيجه توليد متافيزيكى و مردود هستند .اينجا "گرايش" به
معنى ماترياليستى و ديالكتيكى آن است و از اين رو ،ماركس همچنين قواى متقابل آن-

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

پرولتاريا به عنوان "سوژهی انقﻼبى" عواملى را كه سبب پوشيدگى ماهيت متضاد روش
مدرن توليد سرمايهداری و تشكيل آگاهى كذب مىشوند ،نيز در نقد اقتصادی سياسى

خويش ادغام مىسازد .به بيان ديگر ،در بررسى ماركس روند خودآگاهى پرولتاريا يک
جنبهى دترمينيستى ندارد ،زيرا در برابر آن عوامل متفاوتى مانع ادغام آگاهى با هستى

مىشوند و پوشيدگى روابط متضاد نظام سرمايهداری را در اشكال نوين تضمين
مىسازند .در نتيجه ماركس در برابر "گرايش" به خودآگاهى از مفاهيم متفاوتى مانند

"ازخودبيگانگى"" ،شئوارگى" و "بتانگارى كاﻻ و پول" نيز استفاده مىكند كه نوسان
ميان خودآگاهى طبقاتى با آگاهى كذب و اشكال متافيزيكى را نيز در نظر بگيرد و تنها

از اين بابت است كه وی در تز يازدهم فويرباخ خود به شرح زير اعﻼم مىكند:

ديگر تخيﻼت متافيزيكى نمىشود .موضوع اصلى ماركس اينجا فراروی مثبت از نظام
خودآگاهى طبقاتى و تنها با ارادهی خود آنها متحقق مىگردد .به اين ترتيب ،قدرت

پراكسيس آگاه نبرد طبقاتى را به سوی انقﻼب اجتماعى مىراند .از اين پس ،زمان نفى

«با كاهش پيوستهى تعداد سرمايهداران كﻼن كه تمامى فوايد اين روند دگرديسى را
غصب كرده و به انحصار خود در آوردهاند ،حجم سيهروزی ،فشار ،بندگى ،بيگانگى از

نوع خود و استثمار افزايش مىيابد .اما در همان حال خشم طبقهى كارگر كه از طريق
خود مكانيسم روند توليد سرمايهدارى آزموده ،متحد و سازمان يافته است ،پيوسته
متورمتر مىشود .انحصار سرمايه تبديل به زنجير شيوهى توليد كه با آن و تحت تأثير

آن شكوفا شده است ،مىگردد .تمركز ابزار توليد و اجتماعى شدن كار به يک نقطه
مىرسد كه ديگر با پوستهى سرمايهدارى خود سازگاری ندارد .آن مىتركد .ساعت

مرگ مالكيت خصوصى سرمايهدارى مىرسد .نفى كنندگان نفى مىشوند (...) .اين نفى

نفى است (...) .آنجا مسئله بر سر سلب مالكيت انبوه مردم توسط عدهى معدودى
غاصب بود ،اينجا مسئله بر سر سلب مالكيت اقليتى غاصب توسط انبوه مردم است».

١

از آنجا كه "نفى نفى" نتيجهى خودآگاهى طبقاتى و وحدت تئوری با پراكسيس است،

در نتيجه بنا بر تحليل ماركس اين نافى اخير دوباره مالكيت خصوصى را بر قرار
نمىسازد ،بلكه مالكيت انفرادى را بر پايهى دست آوردهاى عصر مدرن و تمدن
Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٧٩٠f.

١

٤٥

٤٦

فراطبيعى سازد كه انگاری خارج از اراده و آگاهى خود آنها وجود دارد و سرنوشت-

«فيلسوفان تنها جهان را متفاوت تفسير كردهاند ،مسئلهی عمده بر سر تغيير آن

بنابراين ما اينجا با دو آگاهى تئوريک كامﻼً متناقض مواجه هستيم كه از منظر منافع

از مارتين هايدگر يک مصاحبهی ويديويى به جا مانده است كه از ناآشنايى كامل وی با

شان را رقم مىزند.

است».

١

طبقات آنتاگونيستى و در شرايط كامﻼً متفاوت تاريخى متكامل شدهاند و پيداست كه

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس گزارش مىدهد .به اين دليل كه وی

ـ ديالكتيكى ماركس از مناسبات متضاد روش مدرن توليد سرمايهداری و در پرتو

هايدگر تغيير جهان تنها از طريق شناخت آن كه برابر با تفسير آن است ،ممكن مى-

اصل جهانشمول و با استناد به يک انسانشناسى ماترياليستى )موجود فعال( مستدل

بلكه با استفاده از روش نقد درونذاتى و نفىكننده از كليت ديالكتيكى يک جهان كهن

عواقب متضادی را در پراكسيس سياسى نيز پديد مىآورند .تئوری ماترياليسم تاريخى

روحيهی جهان مدرن بورژوايى متكامل شده است .اينجا خردمندی به صورت يک
مىشود ،دخالت قوای ماورای طبيعى در "طبيعت موضوعيتيافته" را كه محصول

جملهی اول تز يازدهم فويرباخ ماركس را با جملهی دوم آن متناقض مىشمارد .به نظر
٢

شود ،در حالى كه ماركس تفسير جهان را رد مىكند .ليكن ماركس نه از طريق تفسير،

)قلمرو ضرورت( است كه نظم نوين )قلمرو آزادی( را به صورت آلترناتيو سوسياليستى

فعاليت آگاه انسانها است ،خرافات و مردود مىشمارد و از منطق يک سوژهی درون-

و اوضاع مطلوب پديد مىآورد .در حالى كه روش نقد ماركس يک روحيهی خﻼق

اين معنى كه انسانهای دنيوی جهت تحقق اهداف خود از ابزار مناسب استفاده مى-

شمارد كه البته از بطن جهان از هم گسيختهی طبقاتى و متضاد بورژوايى متعالى مى-

مىشويم كه وی آنرا از يک "نبرد سرنوشتساز جهت ارجيابى طبقات اجتماعى" در

سلب آگاهى ،اراده و آزادی كرده و سرنوشت آنرا معطوف به يک چيز فرای توان و

ذاتى عزيمت مىكند كه "دوران كپرنيكى" را تجربه كرده و اين جهانى شده است .به
كنند .ما اينجا با مضمون مفهوم "خرد عملى" در فلسفهی ايدهآليستى هگل نيز مواجه

دوران انقﻼب فرانسه استنتاج كرد ١.به همين منوال اينجا مضمون مفهوم "منطق
هدفمند" از جامعهشناسى دينى ماكس وبر عريان مىگردد كه وی آنرا با استناد به
اخﻼق فرقهیهای متفاوت پروتستانى و از جمله كلوينيسم پديد آورد ٢.ليكن خردمندی

و استناد به منطق در جهان مدرن سرمايهداری از همان بدو حاكميت بورژوايى همواره

اسباب دردسرش نيز شدند ،زيرا تضادهای درونذاتى و ماهيت طبقاتى جامعهی

بورژوايى همزمان پرولتاريا ،يعنى قوای آنتاگونيستىاش را نيز به ميدان پراكسيس نبرد

طبقاتى كشيد .بنابراين تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در همان زمانى

دارد ،وی اصوﻻً تفسير را علت دوگانگى واقعيت و تصور ،يعنى تدارک متافيزيک مى-
گردد و "سوژهی انقﻼبى" را به انفعال مىكشد .به بيان ديگر ،تدارک متافيزيک سوژه را
خارج از وجود خودش مىسازد .در حالى كه ماركس با استناد به آتهئيسم ويژهی خود

از انسانهای اين جهانى عزيمت مىكند ٣كه در پراكسيس مولد و تجربيات نبرد
طبقاتى به خودآگاهى رسيده و از طريق شوراهای كارگری و انجمنهای مردمى حق

تعيين سرنوشت خود را در دست مىگيرند و يک نظم نوين را پديد مىآورند ،هايدگر

تفسير جهان ابژكتيو را ضروری مىشمارد كه با رواج منطق جهانگريزی" ،سوژهی
انقﻼبى" را به انفعال كشيده و تقدير انسانها را معطوف به اشكال فلسفى و يک قدرت

متكامل شد كه افكار فلسفى تحت تأثير ايدهآليسم هگل و "جامعهی آشتىيافته" وی،

انتقاد فلسفى هگلىهای جوان به هماهنگى دين با فلسفه )آكوموداتسيون هگلى( و نقد
١

Vgl. Honneth, Axel (١٩٩٢): Kampf um Anerkennung, Frankfurt am Main
)Vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.
Johannes Winkelmann, Tübingen, und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣مدرنيسم ،امت اسﻼمى و جنبشهاى اجتماعى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
يكم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
٢

١

Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen … ebd., S. ٧
Vgl. Heidegger, Martin, Heidegger On Marx (English Subtitles):
https://www.youtube.com/watch?v=OxmzGT١w_kk
 ٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ايمان و انديشه ـ فعاليت سياسى در پرتو آتهئيسم كارل ماركس ،در آرمان و
انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٦٧ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم "خودآگاهى" در انديشه-
ی سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١٩١ادامه ،برلين
٢

٤٨

٤٧

آزمايش مىشود )« ١»(...در پرسش پيرامون وجود صريحاً تا حد هيچ رفتن و آنرا در

ماترياليستى فويرباخ از مسيحيت قرار داشت و ماركس با استناد به تجربيات انقﻼب

پرسش وجود ادغام كردن (...) ،اولين و تنها اقدام بارآور جهت عبور واقعى از نهيليسم

است»

٢

آلمان در سالهای  ١٨٤٨و  ١٨٤٩ميﻼدی است كه ابعاد اين تئوری را به صورت نقد

"حركت واقعى" جامعهی بورژوايى كه ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،به كمال رساند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نيتچه با "اعﻼم مرگ خدا" از تاريخ

در برابر فلسفهی هايدگر محصول شكست آلمان در جنگ جهانى اول و پيروزی انقﻼب

وقايع اجتماعى را به هيچ وجه نمىپذيرند .ما اينجا با زنجيرگسيختگى اراده جهت

اقتصادی و تزلزل دولتهای ملى در قلب اروپا و به خصوص آلمان در اوايل قرن

فرهنگى ملتهای مدرن اروپايى پرده بر مىدارد كه دخالت قوای ماورای طبيعى در
ارادهگرايى مواجه هستيم ،زيرا سوژه با اتخاذ ابزار مناسب ،اهداف اين جهانى خود را
متحقق مىسازد و جهان ابژكتيو را به سلطهی انگيزههای سوبژكتيو خويش مىكشد .با

اكتبر در روسيه ،جنبش راديكال كارگری و ضد انقﻼب بورژوايى ،بحرانهای ﻻينحل

بيستم ميﻼدی است .در حالى كه بورژوازی با استناد به خرد در برابر اعيان و اشراف
فئودالى قد علم كرده بود و به روند تاريخ يک ديدگاه مثبتگرا را داشت ،ليكن عواقب

تمامى اين وجود هايدگر مدعى مىشود كه تمامى تاريخ ذهنيت اروپای غربى از فلسفه-

جهان مدرن مشخصاً از عكس انتظارتش در پراكسيس سياسى گزارش مىداد .به بيان

آنها يک شكل غير واقعى به خود مىگيرد .به نظر وی متافيزيک بنا بر ماهيتش هم-

را در برابر جنبش راديكال كارگری و در يک جهان دو قطبى مواجه با خطر مىديد .ما

شرح زير از هستىشناسى بنيادی عزيمت كرد:

با استناد به يک تاريخ فرهنگى از رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم مصادره كرده و

ی افﻼطون گرفته تا نهيليسم نيتچه آكنده به متافيزيک است ،زيرا انسان مورد نظر
زمان هستىشناسى و دينشناسى در معنى تنگ آن است ٣و جهت عبور از آن بايد به

«پرسش وجود ) (...نه تنها به يک شرط آپريور از امكان علم نشانه مىگيرد كه موجود

را به صورت موجود اينجور و آنجور تحقيق مىكند و اينگونه خود را در يک درک از

وجود به حركت در مىآورد ،بلكه بر شرط امكان كه قبل از علم هستىشناسى وجود

داشته و آن بنياد ساختاری خود هستىشناسى ]است[ .تمامى هستىشناسى ،اگر هم به
يک سيستم از مقولههای بسيار غنى و منسجم مجهز باشد ،اصوﻻً كور مىماند و يک

وارونگى از قصد خود ]است[ ،اگر آن قبﻼً معنى وجود را به اندازهی كافى توضيح نداده
و اين شفافيت را به صورت تكليف بنيادی خود نفهميده باشد».

٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هايدگر اينجا مدعى مىشود كه تاريخ

ذهنيت در غرب اروپا تا كنون توجهای به "معنى وجود" سوژه نداشته و يا اينكه از يک
١
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٢

ديگر ،بورژوازی در يک نگرانى مزمن به سر مىبرد ،زيرا منافع طبقاتى و حاكميت خود

اينجا با بنبست يک نوع از خردمندی در جهان مدرن روبرو هستيم كه بورژوازی آنرا
معموﻻً تحت شرايط شكست و استيصال است كه افكار ضد مدرن و فوق ارتجاعى
مانند :قهرمانهای اسطورهای ،نوستالژی زمانهای امن ،خوب و سادهی گذشته،

رمانتيسم در شعر و ادب ،گرايش به يک رهبر كاريسماتيک و ضرورت ظهور يک ناجى

خدابشر زنده مىگردند كه البته نهيليسم نيتچه بيان فلسفى مناسب آن است .به اين

ترتيب ،هايدگر از "روح موجود تاريخى" به عنوان "روح زندهی" ملتهای اروپای غربى

ياد و مضمون آنرا به شرح زير تشريح مىكند:

«نيتچه از "نهيليسم" به عنوان اسم برای حركت تاريخ استفاده مىكند كه برای اولين

بار توسط وی شناخته و بر قرن حاظر حكمرانى و قرن آتى را معين مىكند] ،وی[
ماهویترين تفسير آنرا در يک جملهی كوتاه خﻼصه مىكند" :خدا مرده است" )»(...

١

«نزاع ديگر غلبه و نبرد بر سر موجود نيست ) (...نزاع تجزيه و تحليل از قدرت موجود

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

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

١

٥٠

٤٩

)"وجوددرجا"( و معنى )"وجود"( تميز مىدهد ،بدون اينكه اصوﻻً ديالكتيكى هستى با

موضع آپريور كه خارج از تجربيات واقعى قرار دارد ،به آن پرداخته است .به نظر وی

"وجوددرجا" نياز دارد ،زيرا تنها "وجوددرجا" قادر است كه "وجود" را متفكر شود.

ارائه مىدهد كه تا كنون به آن اعتنائى نشده است .ما اينجا با تفسير فلسفى "وجود"

آگاهى را متكامل كرده باشد .به نظر وی "وجود" اصوﻻً درخود نيست و به

ليكن هايدگر در مورد زمينهی مادی و هستى ماترياليستى "وجوددرجا" خاموش مى-
ماند و به جای آن ،انسان را آدرس دريافت الهام و ارگان تحقق آن مىشمارد.

به اين ترتيب ،هايدگر از يک سو تأكيد مىكند كه "وجوددرجا" برای دريافت الهام

آماده است و از سوی ديگر مىگويد كه فقط انسان "وجود" دارد ،در حالى كه خدا و

فرشته هستند ،اما "وجود" ندارند ١.وی ذات "وجود" را در موجويت "وجوددرجا"

)انسان( مستقر مىسازد كه در ذات آن به صورت كلى و در تفكر آن به صورت به
خصوص ،يعنى در "انجام" و "ممانعت" متمايز مىشود .پرسش كلى هايدگر بر اين

اساس است كه موجود چگونه "وجود" خود را متفكر مىشود؟ "وجود" انسان مورد نظر
وی )"وجوددرجا"( نگران ،مأيوس و مستأصل است ،زيرا تحت حاكميت ارادهی خود
قرار گرفته و از آنجا كه ارادهگرايى در فلسفهی وی دروغ و محصول توليدات
متافيزيكى محسوب مىشود ،در نتيجه هايدگر "وجود" را هيچ و پوچ مىشمارد كه

مضمون آنرا با مفهوم "فراموشى وجود" بيان مىكند .به بيان ديگر ،انتقاد هايدگر از

اين زاويه به آتهئيسم و نهيليسم در جهان مدرن وارد مىآيد كه آنها از طريق "قتل
خدا" منجر به يک افسارگسيختگى و ارادهگرايى سوبژكتيو شدهاند كه متناقض با امكان

دگرگونى واقعى و در نتيجه محصول افكار متافيزيكى هستند .بنابراين هايدگر هستى-
شناسى بنيادی را يک متد مناسب جهت درک "وجود" مىشمارد كه مضمون آنرا به

شرح زير برجسته مىسازد:

«به اين عبارت تكليف هستىشناسى بنيادی جهت تفسير وجود ،در مضمون خود تكامل

نوسان وجود را درک مىكند».

٢

از آنجا كه نزد هايدگر معنى "وجود" يک مقولهی زمانمند و در نوسان است ،در نتيجه

وی از مفاهيم فلسفى چنان استفاده مىكند كه انگاری هم معنى استعﻼئى و هم درون-
Vgl. ebd., S. ١٥
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٢

هستىشناسى بنيادی معطوف به زمان و تاريخ مىشود و يک تعريف ديگری از "وجود"

مواجه هستيم كه از هم گسيختگى جهان وارونهی بورژوايى متعالى مىگردد و از يک

"ماهيت موضوعيتيافته" يک شكل جديد سوبژكتيو را پديد مىآورد .به اين ترتيب،
هايدگر هستىشناسى بنيادی خود را بديل "پديدارشناسى روح" هگل مىشمارد ،زيرا

برای وی سوژهی فلسفهی ايدهآليستى هگل ارادهگرا است كه البته در يک حركت
فكری از اوضاع موجود )گوهر گنديده( فراروی كرده و "جامعهی آشتىيافته" را به

صورت وحدت سوژه با ابژه و يک محصول از تفكر ناب ديالكتيكى پديد آورده است.

١

به بيان ديگر ،هايدگر ارادهگرايى سوژه را اصوﻻً محصول توليدات متافيزيكى مىشمارد

و جهت عبور از آن فلسفهی خود را بر اساس تمايز "وجود" از "وجوددرجا" ٢متكامل
مىكند .وی به شرح زير معنى مفاهيم "وجود" و "وجوددرجا" را تعريف مىكند:

«تا رابطه وجود نسبت به ذات انسان و همچنين مناسبت ذات انسان نسبت به آمادگى

پذيرش وجود )"درجا"( به صورت يک واژه گرد آيند ،برای بخش ماهوی كه در آن
انسان به عنوان انسان قرار دارد ،اسم "وجوددرجا" انتخاب شده است] (...) .در حالى كه

وجود[ چيز ديگری به غير از "زمان" نيست ،تا آنجا كه "زمان" به عنوان اسم كوچک

برای حقيقت وجود استفاده مىشودكه حقيقت ذات وجود و خود وجود است».

٣

بنابراين ما اينجا با يک "وجود" ابژكتيو و ماترياليستى مواجه نيستيم ،زيرا نزد هايدگر

"وجود" در پرتو زمان و توسط "وجوددرجا" متفكر مىشود كه البته يک شكل سوبژكتيو
به خود مىگيرد .با وجودی كه فلسفهی هايدگر نزد برخى از كارشناسان آثار وی

خاتمهی ذهنيت متافيزيكى در فلسفهی اروپای غربى به حساب مىآيد ،اما نقطهی

عزيمت وی توليد دوگانگى سوژه و ابژه ،يعنى تدارک متافيزيک است .وی ميان انسان
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى،
در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ٩٩ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی
سياسى هگل و ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ٢٣٧ ،ادامه ،برلين
٢
Sein und Dasein
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كند كه انسان دينى يا هنوز خود را نيافته و يا دوباره از دست داده است .البته وی در

ذاتى دارند ١.ما اينجا با اشكال شبه مشخص مواجه مىشويم كه يک پيچيدگى به

ماترياليستى فويرباخ قرار داشت كه البته پس از مطالعهی كتاب ماكس اشتيرنر با

مىنامد ،زيرا انگيزهی فلسفى وی دسترسى به يک تعريف "ابژكتيو" از انسان است .در

اين زمان هنوز تحت تأثير انسانشناسى انتزاعى و مفهوم "نوع ماهوی" در فلسفهی
عنوان "تنها كس و مالكيتش" به مضمون متافيزيكى آن پى برد و با تدوين تزهای

فويرباخ و تكامل مفهوم "پراكسيس" به "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى كه ماهيتاً

انتقادی و انقﻼبى است ،دست يافت .به اين ترتيب ،ماركس دانش "حركت واقعى"،
يعنى "علم مثبت" را متكامل كرد و آنرا مانند "همبستری عاشقانه" خواند ،در حالى

كه از فلسفه به عنوان "خودارضاعى" ياد كرد.

١

ما تمامى آثار خودارضاعى را به وضوح در انسانشناسى به خصوص فلسفهی هايدگر

مىيابيم ،زمانى كه وی "وجود" انسان )"وجوددرجا"( را هيچ و پوچ مىخواند .در حالى

كه ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از انسان به عنوان "موجود فعال" عزيمت
مىكند ،انسان در فلسفهی هايدگر يک "موجود نگران" است كه به شرح زير همواره

با مشكل مرگ دست و پنچه نرم مىكند:

«اين وجود معنى عنوان نگرانى را برآورده مىكند كه به صورت هستىشناسى ناب

موجوديت از آن استفاده مىشود» (...)« ٢مطابق با تاريخ كه در نگرانى ريشه دوانده،
وجوددرجا به صورت تاريخى ـ واقعى و تاريخى ـ غيرواقعى موجود است (...) .وجود

واقعى در مرگ ،يعنى در انتهای زمان ،زمينهی پوشيدهی تاريخى بودن وجوددرجا
است».

٣

ما اينجا با يک گسل ميان ماهيت ماترياليستى سوژه )"وجوددرجا"( با معنى ايده-

آليستى وجود آن )"وجود"( مواجه هستيم كه طبق معمول از طريق اشكال دينى ،فلسفى،

ايدئولوژيک ،خﻼصه متافيزيک پر مىشود .به اين صورت كه "جهان موضوعيتيافته"
محصول فعاليت آگاه انسانها و عمر آنها متناهى است ،در حالى كه پيدايش جهان

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران
"ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
٢
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خصوصى به فلسفهی وی مىدهند .هايدگر روش تحليل خود را هستىشناسى بنيادی
حالى كه وی از طريق روش هستىشناسى بنيادی ،علم آپريور "وجود" را به باد انتقاد

مىگيرد ،ليكن ما نزد وی نيز با آپريوريسم مواجه مىشويم ،زيرا هايدگر با وجود فقدان

شواهد تجربى و تاريخى برای انسان مورد نظر خود ،اما وجود آنرا كامﻼً منطقى مى-
شمارد .به بيان ديگر ،هايدگر از طريق هستىشناسى بنيادی يک مفهوم ارزشمند و

اسمى را به يک انسان تخيلى نسبت مىدهد كه انگاری خارج از تجربيات واقعى و
تاريخى وجود دارد و انسانهای واقعى بايد به سوی آن سمت بگيرند .ما اينجا به غير
از آپريوريسم با جابجايى سوژه با ابژه نيز مواجه هستيم ،زيرا هايدگر يک آگاهى

سوبژكتيو را به يک انسان به اصطﻼح "ابژكتيو" نسبت مىدهد .البته هايدگر اين روش
متافيزيكى و اسرارآميز خود را نه تنها كتمان نمىكند ،بلكه به شرح زير نيز بر آن

صحه مىگذارد:

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

تحليل موجوديت وجوددرجا يک تكليف همراه و حمايت مىشود كه فوريت آن چندان
كمتر از خود پرسش وجود نيست] :يعنى[ هويدا كردن آپريور آن كه بايد قابل مشاهده

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

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با همان اشكال متافيزيكى مواجه

مىشويم كه ماركس با تكامل تئوری ماترياليسم ـ تاريخى ديالكتيكى خود از آنها

فراروی كرده بود .به اين دليل كه نوسان و زمانمند بودن معنى "وجود" برای وی يک
امر ناشناخته نبود .ماركس در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی خود بر اين نكته تأكيد مى-
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. ٢٣٥, ١٩٩f.
٣
Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein … S. ٤٥

٥٤

٥٣

پوچى "وجود" و مانع شناخت "حقيقت وجود" مىشود .هايدگر مضمون حقيقيت را به

هستى محصول حادثه و عمر آن نامتنهاهى مىباشد .از آنجا كه اولى محسوس و

«حقيقت "فقط هست" ،تا آنجا و تا آن اندازه كه وجوددرجا است ) (...قوانين نيوتن،

متافيزيكى گشوده مىشوند كه جهت تحقق منافع مادی و تحكيم جايگاه اجتماعى طبقه-

شرح زير توضيح مىدهد:

اصل تضاد و اصوﻻً هر حقيقتى فقط تا آنجايى واقعى است كه به صورت وجوددرجا

هست .قبل از وجوددرجا اصوﻻً وجود نداشت و پس از وجوددرجا اصوﻻً نخواهد بود،
]يعنى[ نه حقيقت بود و نه حقيقت خواهد بود ،زيرا آن به صورت استنتاج ،كشف و
مكشوف نمىتواند بوده باشد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک مشكل شناختشناسى
مواجه هستيم .يعنى همانگونه كه نيوتن به عنوان "وجوددرجا" قانون جاذبهی زمين را

كشف كرده ،انگاری كه هايدگر نيز به حقيقت يک "وجود" آپريور پى برده است كه از
مسئلهی "فراموشى وجود" عبور كند .به نظر وی "فراموشى وجود" محصول يک خطای
فلسفى است كه با استناد به خردمندی مستدل و منجر به يک بنبست مىشود و جهت
عبور از آن بايد بيشترين فاصله را از حاكميت ارادهگرايى بر اراده گرفت .ما اينجا

دوباره با دوگانگى واقعيت و تصور مواجه مىشويم كه از بطن ماهيت متضاد نظام

سرمايهداری متعالى مىگردد و يک شكل جهانگريز به خود مىگيرد .از اين منظر
اضمحﻼل تفكر و آثار انحطاط نظم جامعهی بورژوايى به كلى عريان مىگردند .به اين
صورت كه يک طبقه مستأصل ،نگران حاكميت خود است و جهت بقای سياسى خود

بايد اوباش و اراذل را به صورت "سوژهی ضد انقﻼبى" پديد بياورد و در ساختار حزبى
متشكل و فعال سازد .ما اينجا با يک واكنش فوق ارتجاعى به روحيهی جهان مدرن و

"حركت واقعى" جامعهی بورژوايى مواجه مىشويم .در حالى كه "سوژهی انقﻼبى" در

پراكسيس مولد و تجربيات نبرد طبقاتى در مسير خودآگاهى است و تدارک تشكيل

يک نظم نوين را مىبيند ،بايد قوای سركوب آنرا نيز پديد آورد .به اين صورت كه
كارگران مزدی كه به انقياد محصول كار خود ،يعنى سرمايه در آمدهاند ،مجاز نيستند

١

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

سوبژكتيو و دومى محسوس و ابژكتيو است ،در نتيجه در و دروازه برای توليد اشكال
ی حاكم اين گسل را پر سازند .هايدگر نيز مشخصا از منظر همين نقطهی ضعف
معنائى انسانها وارد عمل مىشود و اين گسل را از طريق متافيزيک ويژهی خود پر
مىكند .به اين صورت كه "وجوددرجا" با مرز بيرونى ،يعنى با خطر مرگ خود تﻼقى
مىكند و بعداً آن "موجود نگران" پديد مىآيد كه مد نظر روش هستىشناسى بنيادی

در فلسفهی وی است .اينجا بﻼفاصله دو پرسش پديد مىآيند .اول اينكه چرا هايدگر
به مضمون زندگى واقعى انسانها و به امكانات و شرايط زيست اين جهانى آنها مانند:
كار ،معيشت ،مسكن ،امنيت ،سﻼمتى ،فرهنگ و رفاه اجتماعى نمىپردازد؟ دوم اينكه

مسئلهی مرگ كه معموﻻً پرسش جهان اخروی و وجود خدا را نيز به پيش مىكشد،

پس چرا فلسفهی هايدگر نه به اين مسائل مشخص مىپردازد و نه يک موضع قاطع

نسبت به آنها مىگيرد؟ ١وی از يک سو ،دليل ايمان به خدا را محدويت تفكر انسان

مىشمارد و از سوی ديگر ،آتهئيسم را رد مىكند ٢.وی در جای ديگری مدعى مىشود

كه تفكر بدون خدا به خدا به مراتب نزديکتر است ،ليكن خدای قديمى و يا يک
خدای جديد به صورت اتفاقى و در يک وقت معين از خفا نزول نمىكند و شرايط ظهور

آن بايد مهيا گردد ٣.وی همزمان "فراموشى وجود" را برابر با "فراموشى خدا" مى-
شمارد كه دليل آن نزد وی ضعف خرد "وجوددرجا" محسوب مىشود .يعنى با وجودی

كه "وجوددرجا" سوژهی كشف و شناخت حقيقت است ،ليكن ماهيت زمان منجر به
١

بنا بر تحليل برتشكن كوتاهى هايدگر از طرح مسئلهی خدا محصول يک انحراف فلسفى و سيستماتيک است .به
اين صورت كه وی نه تنها مانع پرسش پيرامون جهان اخروی مىشود ،بلكه اصوﻻً فلسفهی خود را ناتمام مىگذارد
كه اشكال متافيزيک آنرا مخفى كند .در حالى كه وی سه بخش از كتابهای "وجود و زمان" و "زمان و وجود" را
منتشر نكرد ،اما دليل شكست فلسفهی خود را به زبان متافيزيكى نسبت داد .به اين معنى كه "تفكر ) .(...با كمک
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. ١٣, ٢٢, ٢٩f., ٤١, ٧٢f., 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.

٥٦

٥٥

وجوددرجا را پديد مىآورد ،يعنى ماهيت انسان كه توسط حقيقت وجود همچون متفكر

كه از منافع طبقاتى خود عزيمت كنند ،سرنوشت خود را در دست بگيرند و اهداف اين

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هايدگر اينجا نه از بنبست خردمندی و

پيداست كه اينجا بايد نخست ناتوانى "سوژهی انقﻼبى" اثبات شود كه معموﻻً از طريق

هستىشناسى بنيادی خود به مضمون "وجوددرجا" به عنوان يک "موجود نگران" دست

كردن شناخت و منطق طبقاتى پديد مىآيد كه مانعى در برابر استقﻼل انسانها و

شده است.

١

ارادهگرايى ،بلكه از بنبست فلسفهی خود گزارش مىدهد .در حالى كه وی با استناد به

يافته و آنرا با استناد به پوچى "وجود" و هراس از خطر مرگ به انفعال كلى كشيده

جهانى خود را با اتخاذ ابزار مناسب متحقق سازند.

غير اقتصادی كردن فلسفه ،جعل و ايجاد دوگانگى در تاريخ واقعى و ماترياليستى ،نسبى

خودآگاهى كارگران مزدی بنا گردد .به بيان ديگر ،كارگران مزدی نبايد به اين مسئله

بود ،هم اكنون با اتخاذ يک مفهوم فلسفى مانند" :بازگشت" دوباره فعال مىسازد .تا

پى ببرند كه "جهان موضوعيتيافته" محصول فعاليت آگاه خود آنها است و اگر آنها

خودكشى است ،در حالى كه هايدگر بدون هيچگونه تعمق انتقادی مفهوم "بازگشت" را

جهان موجود يک جهان ديگری را پديد مىآورند .در اين ارتباط فلسفهی هايدگر يک

آنجايى كه از علم روانشناسى انتقادی بر مىآيد ،محصول پوچى "وجود" نيستى ،يعنى

در فلسفهی خود ادغام مىكند كه به آن نتايجى برسد كه نياز دارد .البته اين

از اين آگاهى كذب عبور كنند و در پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى برسند ،از

نقش به سزايى را بازی مىكند .به اين صورت كه وی "وجوددرجا" را كه انگاری

"بازگشت" در فلسفهی هايدگر به معنى فعاليت خردمند و مستقل سوژه كه همراه با

"وجودش" به كلى پوچ و افكارش همواره مواجه با خطر مرگ است ،از يک نقطهی

فراخوان به تفكر مىدهد .ليكن اين تفكر هم يک تفكر انتقادی و اين جهانى نيست.

شعبدهبازی ديگر فلسفى مواجه مىشويم كه البته خود هايدگر از آن نيز به خوبى با

اتخاذ ارادهی فردی است ،نيست .وی "بازگشت" را محصول يک "وحى" مىنامد كه
مفهوم "بازگشت" در فلسفهی هايدگر به معنى تخريب "وجود" و غلبه بر "فراموشى

وجود" است كه وی آنرا علت غيبت ،سقوط و انفعال "وجوددرجا" مىشمارد ٢.در حالى
كه هايدگر با استفاده از مفهوم "بازگشت" يک پنجرهی فلسفى را جهت فعليت

"وجوددرجا" مىگشايد ،ماهيت زمان را برابر با دگرگونى تفكر مىخواند كه به معنى
يک درک نوين از حقيقت و تاريخ است و به شرح زير "ابتكار وجود" ناميده مىشود:

«واژهی ابتكار وجود نه پاسخ ،بلكه يک پرسش است ،به خصوص پرسش از ماهيت

انفعالى و جهانگريز معطوف به "بازگشت" و فعاليت تشكيﻼتى مىكند .ما اينجا با يک
خبر است و آنرا نيز به شرح زير توجيه مىكند:

«كسى كه آماده است كه واقعيت امر ساده را ببيند كه در كتاب "وجود و زمان" اثر

پرسش از حوزهی سوژهگرايى اخراج شده ،كه از هر پرسش انسانشناسى فاصله گرفته،
]يعنى[ به مراتب بيشتر تنها تجربهی وجوددرجا از نگاه دائم آتى] ،يعنى آپريور[ به
پرسش وجود معيار تعيينكننده است ،وی همزمان مىپذيرد كه آن در كتاب "وجود و
زمان" پرسش در مورد "وجود" نمىتواند قائدهی سوژهی انسانى بماند .وجود كه به

تاريخ ،تا اينجا كه ما تاريخ را به صورت وجود و ماهيت از موضع وجود متفكر مى-

مراتب بيشتر از خصلت زمانى حظور وجوددرجا نقش گرفته ،اقدام مىكند .بنابراين

مىسازد ،آنرا در دوری پنهان مىكند )" (...وجود" و "وجود" هر كدام در دورانهای

شده است كه اقدام خود از بازگشت را متناسباً مجاز مىكند .البته از اين طريق هيچگاه

شويم ) (...وجود خود را به ما ارسال مىكند ،در حالى كه همزمان ماهيت خود را دور
متفاوت ابتكار خود ،چيز ديگری مىگويند».

٣

حاﻻ در قائدهی پرسش وجود در كتاب "وجود و زمان" همچنين تفكر يک برگشت بيان

كتاب "وجود و زمان" از طرح مسئله صرف نظر نمىكند ) (...در برابر در تفكر از

بازگشت طرح مسئله در كتاب "وجود و زمان" با يک روش مصمم تكميل مىشود .تنها

١

Heidegger, Martin (١٩٦٧): Vorwort zu W. J. Richardson, Den Haag, S. XIXf
Vgl. Schwan, A. (١٩٦٥): Politische … ebd., S. ٣٥f.
٣
Heidegger, Martin (١٩٥٨): Der Satz vom Grund, ٢. Auflage, Pfulingen, S. ١٠٩
٢

كسى مىتواند به كمال برسد كه تمام را ببيند .اين تكامل همچنين تعيين كافى

٥٨

٥٧

تجربه مىكند؟ نگرانى از مرگ چه نقشى را در رفتار آن ايجاد مىكند و "وجوددرجا"

بنابراين ما نزد هايدگر دوباره با جابجايى سوژه و ابژه و همچنين اولويت سوژه مواجه

چگونه به "حقيقت وجود" پى مىبرد؟

١

در حالى كه هايدگر از يک هستىشناسى بنيادی عزيمت كرده و با استناد به نگرانى

"وجوددرجا" از خطر مرگ به يک "وجود" آپريور دست يافته است ،ليكن نزد وی هيچ

اثری از دوران طفوليت ،نوجوانى ،جوانى و تجربيات اجتماعى و طبقاتى "وجوددرجا"
مشاهده نمىشود ٢.موضوع فلسفى هايدگر اينجا تنها به اين مسئله خاتمه مىيابد كه

چگونه مىتوان يک انسان مستأصل را مجذوب يک رهبر سياسى قاطع و در يک

تشكيﻼت متمركز حزبى سازماندهى و فعال كرد .وی از طريق تمايز ميان "تاريخ

واقعى" با "تاريخ جانبى" و "زمان حقيقى" با "زمان عاميانه" منجر به دوگانگى در ابعاد
زمان و تاريخ مىگردد و از طريق دوگانگى كه البته به دليل از هم گسيختگى و

مىشويم .به اين صورت كه "ابتكار وجود" به اين موضوع خﻼصه مىشود كه

"وجوددرجا" حقيقت "وجود" خود را از ماهيت تاريخ مىپرسد و تفكر تاريخى پرده از

يک "وجود" آپريور كه خود هايدگر قبﻼً آنرا متفكر شده است ،بر مىدارد .اينجا
گذشت زمان يک نقش عمده به خود مىگيرد ،زيرا در پرتو آن است كه انگاری
حقيقت "وجود" برای "وجوددرجا" عريان مىگردد .ليكن نزد هايدگر نه زمان به معنى

گذشته ،حال و آينده است و نه تاريخ را انسانها مىسازند .به اين صورت كه وی ميان

"زمان عاميانه" با "زمان حقيقى" و "تاريخ جانبى" با "تاريخ واقعى" تميز مىدهد .برای

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

خودتناقضگويى يک جامعهی متضاد طبقاتى متعالى شده است ،سوژه را معطوف به

«وجوددرجا از خود در درون خود سقوط مىكند ،در بى انتهايى و پوچى روزمرگى غير

تشكيﻼت حزبى بر آن حكمفرمايى مىكند .ما اينجا با يک دين اين جهانى مواجه

همراه با شيفتگى مجذوب مرد مىشود ) (...به اين ترتيب ،روزمرگى ميانگين وجوددرجا
مىتواند به صورت حظور غلط ،پرت ،تحريف و طراحى شدهی وجود در جهان معين
گردد كه مسئلهی وی در وجود خود نزد جهان و در همراه بودن با ديگران جهت
١
امكان وجود خود است».

محصول فعاليت ذهنى خود ،يعنى يک رهبر سياسى قاطع مىسازد كه از طريق

هستيم كه انسان را به ياد "رستگاری روح" در اديان ابراهيمى مىاندازد .انگاری كه اين

انسانها نيستند كه از طريق فعاليت آگاه خود "جهان موضوعيتيافته" را پديد مى-

آورند و تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مىيابند ،بلكه اين جذابيت يک "مرد"

است كه به "وجوددرجا" هويت مىدهد و "وجود" آنرا مملو از معنى مىسازد .پيداست
كه تحت تأثير فلسفهی هايدگر سوژه از پراكسيس نبرد طبقاتى و تاريخ واقعى خود
مجزا شده و در پيروی از اشكال ديگر دينى معطوف به يک رهبر خودساخته مىگردد.

انگاری كه خردمندی ،استقﻼل و ارادهگرايى سوژه منجر به گمراهى "وجوددرجا" و
"فراموشى وجود" شدهاند و تنها راه "رستگاری روح" انسان پيروی از ارادهی "مرد"

است .در حالى كه هايدگر ارادهگرايى را محصول تفكرات متافيزيكى مىشمارد ،اما با

واقعى (...) .اين گسست مدام از وقايع و همچون اغفال هميشگى وجوددرجا است كه

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انسان مورد نظر هايدگر به عنوان
"موجود نگران" يک انسان مستأصل است كه از شرايط موجود به تنگ آمده و راه پس

و پيش در برابر خود نمىبيند .وی در اين ارتباط از يک "انسان ميانگين" نيز سخن مى-
راند كه البته نه در پراكسيس ،بلكه در پرتو "تاريخ واقعى" و در روند "زمان حقيقى"،

يعنى تحت تأثير "مرد" به بلوغ مىرسد ٢.موضوع "وجوددرجا" موجود بودن در جهان
است .به اين معنى كه انسان چگونه به جهان موجود وصل مىشود و آنرا چگونه

١

Vgl. ebd., S. ١٩٢
 ٢از جمله بايد اينجا از اثر هابرماس با عنوان "ايده و انگيزه" ياد كرد .وی در نقد شناختشناسى به تئوریهای
روانشناسى و زبانشناسى رجوع مىكند و به اين نتيجه مىرسد كه تجربيات به خصوص دوران طفوليت و نوجوانى
انسانها باعث مىشوند كه در روند شناخت "انگيزه" قبل از "ايده" مستقر مىگردد .به بيان ديگر ،تمامى انسانها
تحت تأثير تجربيات دوران نوجوانى و جوانى خود و نه نگرانى از مرگ است كه به شناخت دست مىيابند.
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main

١

Heidegger, Martin (١٩٣١): Sein … ebd., S. ١٧٨, ١٨١, und
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung … ebd., S. ٤٠٠
٢
Vgl. Heidegger, Martin (١٩٥٧): Sein … ebd., S. ٤٣f., ٣٢٦

٦٠

٥٩

است كه افكار و ارادهی عمومى را به انقياد اهداف سياسى و نظامى خود مىكشد .اينجا

ارادهی يک رهبر سياسى قاطع كه همه را به تبعيت از خود مىكشد و شرايط تمكين

تاريخى را به "مرد" نسبت مىدهد .توجيه فلسفى اين حماقت كه مضمون و هدف اصلى

"فراموشى وجود" اين است كه آن صدای وجدان را بشنود ،از طريق يک "وجود"

موضوع رهبری يک شكل دينى به خود مىگيرد ،زيرا هايدگر نقش يک ناجى خدابشر و

آنها را پديد مىآورد ،هيچ مشكل فلسفى ندارد .ليكن پيششرط عبور "وجوددرجا" از

آن تدارک قوای ضد انقﻼب است ،با ضرورت عبور از "فراموشى وجود" ،معطوف شدن

آپريور منور گردد ،با گوش شنوا الهام از "خطای وجود" و پيام "بازگشت" را شنيده و

صورت مىگيرد .پيداست كه فلسفهی هايدگر نه تنها از متافيزيک عبور نمىكند ،بلكه

"خونسردی" در فلسفهی هايدگر به معنى انتظار است كه نه فعليت دارد و نه منفعل

"وجوددرجا" به آپريوريسم "حقيقت وجود" و وقوع اجتنابناپذير "قيامت وجود"
آنرا در زشتترين شكل ممكنه مورد تأييد قرار مىدهد .به خصوص به اين دليل كه
حركت فلسفى نزد وی نه از طريق يک پرسش ماترياليستى و درونذاتى از وجود ،بلكه

از آن "وجود" كه از طريق "وجوددرجا" متفكر و به اصطﻼح منجر به "فراموشى وجود"
شده است ،عزيمت مىكند .در حالى كه هايدگر ميان "وجود بنا بر امكان" و "وجود بنا

بر واقعيت" تميز مىدهد ،هيچگونه اشكال فلسفى را در اين نمىبيند كه به يک رهبر
مقتدر و قاطع سياسى به شرح زير جنبهی الهويت دهد:

«خدايگان فرستادگان الهى هستند كه ]به عموم[ دست تكان مىدهند .در حكمفرمايى

آنها خدا از خفا در ذات خود ظاهر مىشود كه هر گونه مقايسهی آن با حاظران را
غير ممكن مىكند».

١

به اين ترتيب ،هايدگر فلسفهی خود را به صورت يک واكنش فوق ارتجاعى به يک
جهان مدرن كه در يک بستر تاريخى و فرهنگى مشخص رفرماسيون ،روشنگری و

بپذيرد و يک دوران سخت را با آرامش و "خونسردی" سپری سازد .مفهوم

است ،زيرا در اين ايام "ابتكار وجود" را ممكن و "وجوددرجا" را چنان معطوف به
١

"حقيقت وجود" مىكند كه آن به شرح زير برای وقوع "قيامت وجود" آماده مىگردد:

«آيا ما پيشاپيش يک روز از هولناکترين دگرگونى تمامى جهان و محدودهی زمانى از

تاريخ قرار گرفتهايم كه به زمان وابسته است؟ آيا ما در عصر پيش از يک شب به

سوی يک صبح جديد قرار گرفتهايم؟ ) (...ما قيامت وجود را در معنى متناسب آن
متفكر مىشويم كه در آن وجود تاريخى پديدارشناسى روح متفكر مىشود .خود اين

يک دوران از قيامت وجود را مىسازد ،تا آنجايى كه وجود به صورت سوژهگرايى
مطلق و ارادهگرايى بﻼشرط به اراده ،خود را در آخرين وجود كنونى] ،يعنى[ از طريق

متافيزيک كه ماهيت را منقوش مىكند ،جمع مىشود .اگر از منظر قيامت وجود متفكر
شويم ،پس ما بايد يک روز در انتظار صعود آتى همچون صعود گذشته باشيم و امروز

بياموزيم كه اين صعود را از اين موضع متفكر شويم».

٢

سكوﻻريسم را تجربه كرده ،با "دوران كپرنيگى" اين جهانى شده و با استناد به فلسفهی

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه برنامهی هستىشناسى

فلسفهی وی تدارک يک دين اين جهانى است كه انسانهای دنيوی را به اسارات

خواهد به اصطﻼح دايرهی متافيزيک كه تاريخ اروپا را از دوران افﻼطون تا نيتچه

استقرار يک دولت متمركز تحت نظر يک رهبر توتاليتر آماده سازد .بنابراين امتناع

سوی ديگر" ،وجوددرجا" را معطوف با "قيامت وجود" مىكند .از آنجا كه "تاريخ

طبيعت به مضمون سوبژكتيو انسان دست يافته است ،متكامل مىكند .موضوع اصلى
متافيزيک بكشد و با تخطئهی دموكراسى ليبرال ،افكار بورژوازی را در جهت ضرورت

هايدگر از طرح پرسش در مورد وجود خدا به دليل محدوديتهای زبان متافيزيكى و

فقط محصول يک نقص سيستماتيک فلسفى نيست ،زيرا وی به صورت عريان تدارک

توجيه يک رهبر خدابشر را مىبيند كه به عنوان ناجى "وجوددرجا" ظهور مىكند و
Heidegger, Martin (١٩٥٩): Vorträge und Aufsätze, ٢. Auflage, Pfullingen, S. ١٧٧

١

بنيادی هايدگر عبور از متافيزيک ،يعنى تخطئهی ارادهگرايى سوژه است و وی مى-
احاطه كرده است ،در هم بشكند و يک آغاز نوين فلسفى را تدارک ببيند ،ليكن وی از

واقعى" و "زمان حقيقى" تحت تأثير "مرد" پديد مىآيند ،در نتيجه روشن است كه
انگيزهی فلسفى هايدگر تدارک يک ذهنيت جهت ظهور يک رهبر قاطع و كاريسماتيک
Vgl. Heidegger, Martin (١٩٦٠): Gelassenheit, ٢. Auflage, Pfulingen, S. ٢٧, ٣١f., ٤٤, ٥٠f.
Heidegger, Martin (١٩٥٧): Holzweg … ebd., S. ٣٠٠f.

١
٢

٦٢

٦١

ما اينجا تمامى ابعاد دين مسيحيت را در شكل اينجهانى آن مشاهده مىكنيم .دين

"حقيقت وجود" را از طريق "قيامت وجود" متحقق مىسازد .وی در اين ارتباط از "وداع

مسيحيت نيز انسانها را ذاتاً گناهكار مىشمارد كه مجازات اخروی و حاكميت كليسا

بر آنها را توجيه كند .هايدگر نيز با همين انگيزه در حوزهی تفكر فعال مىشود كه
جهت حفاظت از منافع بورژوازی نظام دموكراسى ليبرالى را تخطئه كند و جامعه را به

دوران سياه قرون وسطا و وحشت اوليه بازگرداند .در حالى كه وی انسان را دچار

با تاريخ پوشيدهی وجود" نيز سخن مىگويد و با استناد به مفاهيم اساطير يونانى مانند:
١

"كايروس" و "داينون" از وقوع يک زمان مناسب و شرايط مطلوب جهت تشكيل يک
نظام فوقالعاده خشن خبر مىدهد .ما نزد هايدگر با تصوری از استقرار يک دولت

توتاليتر مواجه مىشويم كه انسان را به ياد زمان موعود در اديان ابراهيمى مىاندازد.

نگرانى از مرگ ،ضعف خرد ،متافيزيک ارادهگرايى و "فراموشى وجود" كرده و آنرا به

اينجا بايد بر اين نكته تأكيد شود كه "رستگاری وجود" موضوع اصلى فلسفهی هايدگر

"خونسردی" و "ابتكار وجود" كه البته ملزومات ظهور يک ناجى خدابشر و يک رهبر

كه هدف اصلى حركت فكری وی را مىسازد .حاكميت مورد نظر وی چنان بر روح و

انفعال كامل كشيده است ،بعداً از طريق مفاهيم فلسفى مانند" :بازگشت"" ،انتظار"،
توتاليتر هستند ،شرايط "قيامت وجود" و "رستگاری وجود" ،يعنى خاتمهی "فراموشى

نيست ،زيرا ضرورت استقرار يک خشونت هوﻻناک و حاكميت فوقالعاده خشن است
جسم "وجوددرجا" اعمال مىشود و انسان را دچار وحشت واقعى مىكند كه با دوران-

وجود" را تدارک مىبيند .ليكن بر خﻼف دين مسيحيت "قيامت وجود" در فلسفهی

های گذشته غير قابل مقايسه است .محروميت و خوف ،نزديكى و دوری ،ملموسى و

زجر دنيوی انسانها گزارش مىدهد ،زيرا به نظر وی تفكر هيچگاه قادر به نمايندگى

هايدگر توجيه مىشوند .به اين صورت كه وی ذات انسان را خشن مىشمارد و از اين

هايدگر نه به معنى آغاز يک عصر جديد و زندگى آن جهانى است و نه آن از پايان

تماميت "وجود" نمىشود .به بيان ديگر" ،فراموشى وجود" يک مسئلهی مزمن در
فلسفهی هايدگر باقى مىماند كه حاكميت يک نظام فوقالعاده خشن و حكومت يک

رهبر توتاليتر را به شرح زير ابدی مىسازد:

«وجود مىآيد ،با روشنايى خود به زبان ]مىآيد[ .آن همواره در راه به سوی ]زبان[

است ) (...تفكر به صورت فرا رسيدن معطوف به وجود است .تفكر به صورت تفكر در
ظهور وجود] ،يعنى[ به وجود به صورت ظهور متصل است»

١

بنابراين زبان "حقيقت وجود" را به صورت الهام وساطت مىكند .در حالى كه هايدگر

زبان را "خانهی وجود" و انسانها را ساكن آن مىشمارد ،از شاعران و متفكران به
عنوان نگهبانان اين خانه ياد مىكند ٢كه نقش اجتماعى آنها به شرح زير است:

«اين جنگ از طريق خﻼقان ،شاعران ،متفكران ،دولتمردان به انجام مىرسد .آنها
مجموعه آثار خود را به جلوی حكومت قاطع پرت مىكنند و در آنها آن جهانى را كه

از طريق خشونت حاكميت گشوده مىشود .پس از اين آثار است كه حكومت پديد
Heidegger, Martin (١٩٥٤): Platons Lehre von der Wahrheit, ٢. Auflage, Bern, S. ١١٦f.
Vgl. ebd., S. ٥٣, ٦٠

١
٢

پنهانى خواص اين حاكميت بﻼمنازعه هستند كه با استناد به هستىشناسى بنيادی
بابت ،زمان مناسب و شرايط مطلوب جهت تشكيل يک نظام فوقالعاده خشن را نيز

ﻻزم و ملزوم اين خشونت ذاتى انسان مىشمارد كه اصوﻻً خشونتگرا است .در حالى

كه هايدگر از يک "وجوددرجا" نگران عزيمت كرده و به يک "حقيقت وجود" آپريور

دست يافته است ،هماكنون ابزار تحقق آنرا نيز به صورت يک خشونت هوﻻناک و بى
امان ،يعنى تشكيل يک دولت مقتدر و توتاليتر كه تحت رهبری يک ناجى خدابشر قرار
گرفته است ،توجيه مىكند .به نظر وی خشونت اين حاكميت فوقالعاده با خشونت

ذاتى انسان كامﻼً به همديگر نزديک و در هم آميخته هستند و چنان به يکديگر تعلق

دارند كه رابطهی آنها ناگسستنى است .به بيان ديگر ،انسان كه در ذات خود خشن
است ،نياز به خشنترين خشونت دارد كه خشونت خود را مهار سازد و بر آن مستولى
شود .تنها از طريق اعمال اين خشونت بﻼمنازعه است كه "حقيقت وجود" بر

"وجوددرجا" اعمال مىشود و به "فراموشى وجود" خاتمه مىدهد .اينجا خشونت در

برابر خشونت قرار مىگيرد كه از ديدگاه هايدگر يک جنگ اجتنابناپذير است.

٢

Kairos, Deinon
Heidegger, Martin (١٩٥٨): Einführung … ebd., S. ١١٢ff., ١١٤ff.

١
٢

٦٤

پرولتاريا را در يک نظام توتاليتر ابدی مىسازد .ما اينجا با ارتجاع عريان و با عواقب
اضمحﻼل تفكر و بحران نظم جامعهی مدرن بورژوايى مواجه مىشويم كه مبتنى بر يک
زيربنای سرمايهداری است و با وجودی كه با استناد به خردمندی ،آزادی ،برابری و
حقوق شهروندی توجيه مىشود ،اما تمامى ادعاهای خود را قربانى حفاظت از منافع

طبقهی حاكم مىكند .فلسفهی هايدگر محصول يک چنين نظام بحران زدهای است كه
با خودآگاهى پرولتاريا و پراكسيس نبرد طبقاتى دست و پنجه نرم مىكند و تنها راه

بقای خود را در ايدئولوژی فاشيسم و استقرار يک نظام توتاليتر مىيابد.

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

و در تقابل با "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى كه به دليل تضادهای درونذاتى نظام

سرمايهداری و ديالكتيک به خصوص آن ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،در مىآيند ،از
يک روش يكسان استفاده مىكنند .ما اين نوع از گفتمانها را در دوران قديم به صورت
اشكال دينى و در دوران معاصر تحت عنوان پسامدرنيسم نيز مىشناسيم .اولين روش

آنها تخطئهی خرد است .در حالى كه اديان ابراهيمى اصوﻻً خردمندی انسان را انكار
مىكنند ،يكى از مثالهای ناب جريانهای ارتجاعى در دوران مدرن كشفيات نيوتن

است كه با استناد به آنها حقيقت مطلق انكار و منطق بشری نسبى محسوب مىشود.
به اين صورت كه حقيقت مطلق نيست ،انسانها همه چيز را نمىدانند و از اين جهت

نيز آنها نبايد نظم موجود را مورد پرسش قرار دهند و در برابر آن مقاومت كنند.
ليكن قبل از كشفيات نيوتن هم انسانها كار ،توليد ،كشتىرانى و تجارت مىكردند .آيا

نسبى بودن حقيقت يک دليل برای توجيه نظام بردهداری است؟ به همين منوال نيز

دانش بشری به كمال نرسيده و انسان هنوز به تمامى اسرار "جهان موضوعيتيافته" و
كهكشان نامتناهى پى نبرده است و به احتمال زياد هم هيچگاه پى نخواهد برد .آيا نسبى

بودن حقيقت دليلى برای ادامه بردگى كار مزدی و توجيه استقرار يک نظام فاشيستى
است؟ پس از طرح مسئلهی "ضعف خرد" ،بعداً توليد دوگانگى است كه بنيان افكار و
فلسفههای متافيزيكى را مىسازد .به اين عبارت كه "واقعيت موضوعيتيافته" ،به عنوان
محصول فعاليت آگاه انسانها به صورت "ابژكتيو" غلط جلوه داده مىشود .ما اينجا با

توليد متافيزيک ،يعنى دوگانگى مواجه مىشويم كه علت آن از هم گسيختگى نظام
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مىآيد ) (...در حظور آنها است كه ]حكومت[ به كيفيت مىرسد .اكنون موجود به

صورت همچون موجود پديد مىآيد».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هايدگر اينجا فعاليت فلسفى خود را به
عنوان روشنفكر ارگانيک حزب ناسيونال سوسياليسم آلمانى و نظريهپرداز شاخص

فاشيسم در آلمان مىفهمد و آنرا تبديل به يک تئوری سياسى مىكند .بنابراين

عضويت وی در يک چنين حزبى نه به دليل فرصتطلبى و يا هراس از تعقيب سازمان

اطﻼعات رژيم )گستاپو( ،بلكه محصول عميقترين اعتقاد فلسفى وی بوده است.
نتيجه:

انگيزهی اين نوشته تمايز ميان مدرنيته از روش مدرن توليد سرمايهداری است .از آن-
جا روند ارزش افزايى سرمايه ذاتاً متضاد و حاوی يک سوژهی درونذاتى است ،در

نتيجه "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى در انديشهی سياسى ماركس و هايدگر با دو
پاسخ كامﻼً متضاد مواجه مىشوند .در حالى كه ماركس پس از "فراروی از فلسفه"،

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را متكامل كرد و به يک "سوژهی انقﻼبى" دست

يافت ،هايدگر مدعى "امكان اجرای راديكال فلسفه" شد و مشخصاً عكس آنرا ،يعنى

"سوژهی ضد انقﻼبى" را در نظريهی خود ادغام كرد .با وجودی كه ماركس و هايدگر

انگيزهی عبور از متافيزيک را دارند ،اما اين دو نظريهی متناقض با استناد به دو متد
كامﻼً متضاد متكامل شدهاند و از همين بابت است كه هر كدام به سهم خود به يک

انسانشناسى به خصوص دست مىيابند .پيداست كه اينجا منافع آنتاگونيستى طبقات
پرولتاريا و بورژوازی در شكل تئوريک مستقيماً با يکديگر تﻼقى مىكنند .در حالى كه
از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس انقﻼب اجتماعى و فراروی
مثبت از نظام سرمايهداری منجر به لغو قانون ارزش ،كار مزدی و مالكيت خصوصى

مىشود و مدرنيته را در شكل تمدن ديگری به صورت قلمرو آزادی تثبيت مىسازد،

"امكان اجرای راديكال فلسفه" نزد هايدگر جامعه بورژوايى و دولت مدرن را تخطئه و

دچار ارتجاع مىكند و به دوران سياه گذشته باز مىگرداند ،تمامى دست آوردهای

مدرنيته را منهدم مىكند و جهت تحكيم منافع و جايگاه طبقاتى بورژوازی سيهروزی
Heidegger, Martin (١٩٥٨): Einführung … ebd., S. ٤٧
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سياسى موجود در جمهوری اسﻼمى ايران را از دو جنبهی متفاوت توجيه مىكند .به اين

سرمايهداری و خودتناقضگويى نظريهپردازان آن است .ما اين اشكال ايدئولوژيک را در

در وﻻيت را برای اوباش و اراذل حكومتى پديد مىآورد .از سوی ديگر ،انسانها را

حقيقى" از "زمان عاميانه" به خوبى مشاهده كرديم .اينجا انگيزهی تدارک دوگانگى

متكامل شده است ،در نتيجه شرط رستگاری روح انسانها را به يک اراده خارج از خود

محصول كار خود ،يعنى سرمايه كشيده و دچار "ازخودبيگانگى"" ،شئوارگى" و "بت-

صورت كه از يک سو ،بر حاكميت وﻻيت فقيه بر ملت صحه مىگذارد و نظريهی ذوب

سلب اراده ،آزادی و آگاهى مىكند و از آنجا كه به صورت يک دين اين جهانى
آنها مانند ظهور امام زمان و يا استقرار يک حكومت نظامى تحت نظر يک رهبر

توتاليتر جهت تدارک "قيامت وجود" نسبت مىدهد.

به بيان ديگر ،سيستم فلسفى هايدگر مانند تمامى جريانهای دينى و شبه دينى بر

اساس تدارک دوگانگى متكامل شده است و مشخصاً از همين نقطه نظر است كه
جريانهای ماركسيست ـ لنينيست كه فلسفهی سياسى خود را با استناد به

"ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر ،يعنى دوگانگى "ماترياليسم ديالكتيكى" و
"ماترياليسم تاريخى" توجيه مىكنند ،جهت استقرار يک نظام تک حزبى كه تحت
فرمان يک رهبر توتاليتر قرار دارد ،با جريانهای فاشيستى به توافق كامل مىرسند.

ادامه دارد!

فلسفهی هايدگر نيز به صورت تمايز ميان "تاريخ واقعى" از "تاريخ جانبى" و "زمان
فقط به اين دليل است كه رستگاری انسانهای نگران و مستـأصل را كه به انقياد

انگاری" شدهاند ،به يک چيز خارج وجود خود آنها ،يعنى به يک ناجى خدابشر و يک
رهبر توتاليتر نسبت داده شود .سرانجام روش غير اقتصادی كردن فلسفه است كه

نظريات متافيزيكى با استناد به آن توجيه مىشود .ما اين روش فوق ارتجاعى را نيز در
فلسفهی هايدگر به خوبى مشاهده كرديم .به اين صورت كه محصول هستىشناسى

بنيادی وی يک انسان به خصوص است كه انگاری به غير از مسئلهی مرگ خود با

هيچ مشكل ديگری مواجه نيست .آن يک "موجود نگران" است كه نه كار و نه در
واقعيت زندگى مىكند ،نه خود را جزئى از جامعهی بشری مىپندارد و نه نيازی به
همبستگى ،فرهنگ ،هنر و عشق دارد .به اين ترتيب ،فلسفهی هايدگر غيرتاريخى و

انسان مورد نظر وی تبديل به يک موجود مجرد مىگردد كه از فرط استيصال به سوی
"حقيقت وجود" ،يعنى به سوی يک انسان آپريور كه هايدگر آنرا سلب استقﻼل،

منابع:

آزادی و آگاهى و بعداً معطوف به يک ناجى خدابشر و رهبر توتاليتر كرده است ،سمت

Altvater, Elmar (١٩٩٩) (Hrsg.): Kapital.doc - Das Kapital (Bd. I) von
Marx in Schaubildern mit Kommentaren, Münster

انعكاس روانى يک رديف از اوباش و اراذل به صورت "سوژهی ضد انقﻼبى" گزارش

– Brechtken, Josef (١٩٧٢): Geschichtliche Transzendenz bei Heidegger
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Monographien Zur Phlosophischen Forschung, Bd. ٩٩, Meisenheim am
Clan

مىگيرد .ما اينجا با سوژهگرايى راديكال از جناح راست بورژوازی مواجه هستيم كه از
مىدهد كه در شرايط وخيم اقتصادی و تحت نابسامانىهای اجتماعى با خودآگاهى

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

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ادعای هايدگر جهت عبور از متافيزيک

به كلى بيهوده و باطل است .به اين دليل كه اصوﻻً هر جريان فكری كه سرنوشت

Habermas, Jürgen (١٩٨٠): Die Moderne – ein unvollendetes Projekt, in:
Zeit-Archiv, Nr. ٣٩/١٩٨٠

انسانها را به يک چيز خارج از وجود خود آنها معطوف مىكند و يا به قوانين فوق

Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main

هايدگر نزد جريانهای دينى ،فوق ارتجاعى و فاشيستى در ايران نيز به خوبى عريان

Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Die nachholende Revolution, Frankfurt am
Main

اروپای مدرن تدارک ديده است ،ليكن استفاده از آن به بهترين وجه ممكنه اوضاع

بشری نسبت مىدهد ،تدارک متافيزيک را مىبيند .از اين منظر محبوبيت فلسفهی
مىگردد .با وجودی كه هايدگر فلسفهی خود را جهت تخطئهی دموكراسى بورژوايى در
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نيز مواجه هستيم ،زيرا اسطوره به صورت يک رسانه فعال مىشود كه البته تنها آثار

نهايى ،دلپسند و محدود را به صورت جنجالى و اسرارآميز با عموم مردم در ميان مى-
گذارد .به بيان ديگر ،اسطوره يک فيلتر و يک دستگاه سانسور رسانهای است كه از يک

كليت واقعى و متضاد تنها نتايج مطلوب نهايى آنرا به صورت يک تظاهر منطقى و

خوشايند بازتاب مىدهد .ما اينجا از يک طرف ،با تشويش آگاهى تئوريک مواجه مى-

آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از خودآگاهى سوژهی انقﻼبى
تا اسطورهسازی از روند تاريخ

شويم ،زيرا شناخت اسطورهای ،مثبتگرا و انفرادی است .ليكن از آنجا كه اين شناخت
محدود ،نادرست و مغشوش است ،از طرف ديگر منجر به عواقب بسيار ناگوار در

پراكسيس سياسى نيز مىگردد ،زيرا بنا به گفتهی افﻼطون انديشهی انسان خردمند را
با افكار مردم عامى و به اصطﻼح "كندذهن" وساطت مىكند .به اين ترتيب ،يک اقليت

ناچيز سوژهی آگاه و انبوه مردم ابژهی ناآگاه ،اما فعال دگرگونى اجتماعى به حساب
مىآيند و پيداست كه تحت تأثير آگاهى اسطورهای ،آن تشكل مخصوص ساختاری نيز

پديد مىآيد كه به صورت يک نظم هيرارشى از باﻻ به پايين سازمان يافته و مانند يک

ابزار حكومتى بر انسانها فرمانروايى مىكند .ما اينجا با فريب اسطورهای و خودفريبى
عمومى مواجه هستيم كه به صورت ﻻزم و ملزوم همديگر وحدت يک ساختار مطلقگرا

را پديد مىآورند.

متأسفانه اغلب "ماركسيستهای ايرانى" نيز هنوز در اسارت متافيزيک و اساطير
خودساختهی خويش هستند ،زيرا در كمال ازخودبيگانگى خودكرده با پراكسيس نبرد

طبقاتى و سوژهی خودآگاه انقﻼبى روزمرهی سياسى مىگذرانند و فعاليت تشكيﻼتى
خود را فقط با استناد به اساطيری مانند :كمون پاريس ،انقﻼب اكتبر ،مبارزات خلقى و
ضد امپرياليستى و حماسهی سياهكل توجيه مىكنند .آن تشكل ساختاری كه تحت

تأثير آگاهى اسطورهای پديد مىآيد ،سازماندهى "پيشتازان پرولتاريا" و "فعاﻻن سياسى

آوانگارد" را در يک سيستم حزبى متمركز در نظر مىگيرد كه تحت فرمان يک رهبر

به اصطﻼح "قاطع و انقﻼبى" جهت استقرار بﻼواسطه و يا مرحلهای "سوسياليسم علمى"
قرار گرفته است .ما اينجا دوباره با همين افراد به اصطﻼح "خردمند" مواجه مىشويم

كه مورد نظر فلسفهی افﻼطون هستند كه البته تشكل ساختاری آنها در عصر مدرن

به صورت احزاب "تراز نوين" و "پيشتازان پرولتاريا" تشكيل و از طريق ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم توجيه مىشوند .به اين ترتيب ،انرژی جهت فعاليت سياسى با

افكار ايرانيان آكنده به متافيزيک است .در حالى كه جمهوری اسﻼمى با بحرانهای
عميق و همه جانبه دست و پنجه نرم مىكند و دين اسﻼم به عنوان يک وجه از هويت

تاريخى ايرانيان بى اعتبارتر از گذشته گشته است ،جماعت سلطنتطلب از فرط

استيصال و به دليل فقدان يک ايدئولوژی مدرن و سكوﻻر به تاريخ فرهنگى قبل از

اسﻼم كشور متوسل شدهاند كه خيزش خود جهت مصادرهی قدرت سياسى را توجيه
كنند .در حالى كه استوانهی كوروش هخامنشى تبديل به مانيفست حقوق بشر برای

آنها شده است ،استفاده از مفاهيم معمول و اساطير ايران باستان مانند" :فرشگرد" و

"ققنوس" به اصطﻼح از عزم راسخ آنها جهت ايجاد يک "ايران مدرن" گزارش مى-
دهند.

البته استفاده از اسطوره جهت توجيه اهداف سياسى نه محدود به ايرانيان سلطنتطلب
مىشود و نه يک پديده از دوران معاصر است .در دوران يونان باستان افﻼطون نيز از

اسطوره و نمونههای تصويری استفاده مىكرد كه ضرورت تشكيل يک دولت متمركز را

توجيه كند .وی همزمان سقراط را "اسطورهی خردمندی"" ،فيلسوف مرگ و عشق" و

"مولد حقيقت مطلق" مىناميد كه افكار عمومى را معطوف به نظريات وی جهت تحقق

اين هدف مشخص سازد .ما اينجا با ناتوانى تفكر در تشريح اهداف سياسى مواجه

هستيم كه البته از طريق اسطوره وساطت مىشود .به بيان ديگر ،از آنجا كه افﻼطون
قادر به تعميم يک حركت فكری و مثبتگرا برای عموم مردم نيست ،در نتيجه به

اسطورهسازی مىپردازد و از نمونههای تصويری استفاده مىكند .به اين ترتيب ،كليت

واقعيت ابژكتيو تجزيه مىشود ،در حالى كه اسطوره از يک سرانجام سوبژكتيو و مثبت

به افكار عمومى گزارش مىدهد .ما اينجا با تناقض ماهيت مشخص با شكل مجرد آن
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عملى آنها از مباحث انترناسيونال دوم پديد آمده و از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم

استناد به اساطير خودساخته و با وساطت يک "علم كﻼمى" )آخوندی( كه معموﻻً

و سوسيال دموكراسى سيراب مىشود ،قابل مشاهده است.

با وجودی كه اين تناقض بسيار عريان و كامﻼً محسوس است ،اما شناخت علل آن
طرح و نقد مسائل پيچيدهی فلسفى را ضروری مىسازد .به خصوص به اين دليل كه
اسطوره رابطهی علت با معلول را مغشوش و تناقض آنها را در يک تظاهر به اصطﻼح
منطقى وساطت مىكند .به اين صورت كه احزاب و سازمانهای مذكور از طريق

اساطير خودساخته و با استفاده از نمونههای تصويری كه البته با رنگهای بسيار زيبا و
ابعاد غير واقعى مزين شدهاند ،تناقض آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى را به كلى
مىپوشانند .در رأس سنبلهای اسطورهای جريانهای چپ سنتى تصاوير ماركس و

انگلس قرار دارند كه البته بنا بر تمايل سياسى ،عكسهای لنين ،استالين ،تروتسكى ،مائو

و حكمت نيز پشت سر آنها قطار مىشوند .انگاری كه ماركس و انگلس مانند

دوقلوهای سيامى و مبدأ و مقصد فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسىشان دقيقاً يكسان

بودهاند .انگاری كه فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى ماركس و انگلس به عنوان
هگلىهای چپ آغاز شده و با تكامل اصول "ماترياليسم ديالكتيكى" و "ماترياليسم
تاريخى" و انتشار كتاب "سرمايه" به پايان و كمال رسيده است .انگاری كه آثار متأخر

انگلس روش مناسب فراگيری تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را به درستى تشريح
مىكنند و آن مسائلى را هم كه لنين ،استالين ،تروتسكى ،مائو ،حكمت و مابقى رهبران

خودخواندهی پرولتاريا به آثار ماركس و انگلس افزودهاند ،تنها كمبودهای نظری آنها

محصول آثار عامهپسند لنين و تفكرات خام مابقى رهبران خودخواندهی سياسى هستند،
آزاد مىگردد .محصول استفاده از اسطوره اختﻼل در ديالكتيک آگاهى تئوريک با

پراكسيس سياسى است .انگاری كه انبوه كارگران "كندذهن" از طريق كادرهای "حزب

پيشتاز" از ضرورت انقﻼب سوسياليستى قانع مىشود ،انگاری كه پرولتاريا در پيروی از

كادرهای حزبى اختيار سياسى خود را به دست يک "رهبر قاطع" مىسپارد و آن هم

برای طبقهی كارگر روند انقﻼب سياسى را كه البته به اصطﻼح "اجتنابناپذير و
ابژكتيو" هم هست ،مديريت و "سوسياليسم علمى" را به عنوان سرنوشت محتوم

بشريت متحقق مىسازد .پيداست كه اينجا موضوع بر سر جابجايى سوژه با ابژه ،يعنى

سلطهی يک اقليت ناچيز و به اصطﻼح "آگاه و پيشرو حزبى" بر اكثريت قابل مﻼحظه-
ی جامعه و به اصطﻼح "كندذهن" است كه البته خاتمهی موضوع خودآگاهى طبقاتى و

تكامل سوژهی انقﻼبى را رقم مىزند و در تدام تجربيات ناگوار تاريخى ظاهراً تشكيل
احزاب شكست خوردهی ماركسيست ـ لنينيست را توجيه مىكند.
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تناقض در پراكسيس،
يعنى با يک سؤتفاهم ميان آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى مواجه هستيم .به اين

صورت كه از يک طرف ،سازمانها و احزاب متعدد لنينيست ،استالينيست،

تروتسكيست ،مائوئيست و حكمتيست وجود دارند كه همواره بر نقش رهبری خود
تأكيد كرده و بر سر آن با ديگران جدالهای مطبوعاتى و حتا برخوردهای فيزيكى و

را بر طرف كردهاند و هماكنون تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس چنان به

نظامى به راه مىاندازند ،در حالى كه از طرف ديگر ،حركت واقعى جامعهی طبقاتى و

تحقق سوسياليسم را تحت رهبری خود آنها به كلى آسان مىسازد.

ديگر ،در حالى كه آگاهى تئوريک جريانهای چپ سنتى شكل اسطورهای دارد ،اما

روز و منطبق با نيازهای سياسى دوران معاصر گشته است كه تصرف قدرت سياسى و
من برای نقد سؤتفاهم ميان آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى در جنبش كمونيستى

روند تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس و نقد آثار متأخر و غير

ماركسى انگلس را در نظر گرفتهام كه البته كتاب "آنتى دورينگ" در اين ارتباط يک

جنبش كارگری در ايران نسبت به اهداف سياسى آنها به كلى بى اعتنا هستند .به بيان

پراكسيس سياسى ماهيتاً درونذاتى است و لذا اشكال متافيزيكى را اصوﻻً نفى مىكند.
موضوع بررسى اين نوشته نيز نقد سرچشمهی اين تناقض در جنبش كارگری ـ

كمونيستى است كه آثار آن در بحران و انحطاط تمامى جريانهای سياسى كه فلسفهی

نقش اساسى بازی مىكند .به خصوص به اين دليل كه انگلس اين كتاب را در يک

شكل بسيار مرموز و اسرارآميز ارائه كرده است .به اين صورت كه "آنتى دورينگ"

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨اسطوره و پراكسيس ـ نقش تكامل مفهوم "انقﻼب" در انديشهی سياسى كارل
ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ٦٩ادامه ،برلين
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تئوريک نيز رسيدهاند .به اين صورت كه ماركس مسئلهی خودآگاهى و تكامل سوژه

برای اولين بار در سال  ١٨٧٨ميﻼدی ،يعنى پنچ سال قبل از درگذشت ماركس منتشر

كه انگلس معطوف به يک روند دترمينيستى از تاريخ بود كه عاقبت آن تدارک نظری

انگلس اصوﻻً شخصى را به نام ماركس نمىشناخته است .اما در پيشگفتار نشر دوم اين

انقﻼبى را در نظر داشت و پراكسيس آنها را از منظر تئوريک پى مىگرفت ،در حالى

انفعال سوژهی انقﻼبى را رقم مىزد .به اين ترتيب ،ما در آثار ماركس شاهد يک قطع

شد كه البته در پيشگفتار آن هيچ صحبتى از ماركس به ميان نمىآيد .انگاری كه

كتاب در سال  ١٨٨٥ميﻼدی ،يعنى حدود دو سال و نيم بعد از درگذشت ماركس،

رابطهی راديكال با دوران گذشته هستيم ،در حالى كه نظريات انگلس متأخر در تداوم

انگلس مدعى مىشود كه ماركس نه تنها يک نقش عمده در تدوين "آنتى دورينگ"

مىگيرند و انسان را چنان سلب آزادی ،اراده و معطوف به يک قدرت خارج از خويش

منتشر شدهی ماركس و انگلس بر مىآيد ،ماركس يادداشتهايى را در مورد "انتقاد

اديان و آن افكار اسرارآميز و متافيزيک گذشته شكل فلسفى و ايدئولوژيک به خود

داشته ،بلكه محتوای تئوريک آنرا نيز تأييد كرده است .تا آنجايى كه از مجموعه آثار

مىسازند كه انگاری سرنوشت بشريت به صورت يک روند "اجتنابناپذير و ابژكتيو" از

دورينگ به تاريخ و اقتصاد ملى" تدارک ديده بود كه از طريق انگلس كوتاه و در كتاب

است كه پروژههای متفاوت فلسفى نتايج متفاوت تئوريک را پديد مىآورند .اما مشكل

محتوای تئوريک آن جهت مصداق تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود استناد

تاريخ رقم مىخورد .تا اينجا هيچ مشكلى به وجود نمىآيد ،زيرا اين يک روش معمول

از آنجا آغاز مىشود كه انگلس پس از درگذشت ماركس از يک سو ،بر تمامى
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"آنتى دورينگ" درج شدهاند .اما ماركس در هيچ جا نه اين كتاب را تأييد و نه به

كرده است .پيداست كه اينجا پرسشهای متعددی به اين شرح مطرح مىشوند :چرا

كشفيات تئوريک وی ظاهراً صحه مىگذارد و خود را پيرو و مخلص وی مىشمارد ،در

كتاب "آنتى دورينگ" به عنوان اثر مشترک ماركس و انگلس منتشر نشد و چرا

محابا تخطئه و مغرضانه مصادره مىكند و سپس آنرا چنان به بحران و ورطهی

پيشگفتار بر اين كتاب ننوشت و يا آنرا در جايى جهت مطالعه معرفى نكرد؟ چرا

حالى كه از سوی ديگر ،تئوری انتقادی و انقﻼبى وی را از طريق آثار متأخر خود بى

انحطاط مىكشد كه عواقب مخرب آن تا هماكنون در پراكسيس جنبش كارگری ـ
كمونيستى به وضوح مشاهده مىشوند.

انگلس در پيشگفتار نشر اول آن اسمى از ماركس نمىآورد؟ چرا ماركس حداقل يک
ماركس تأثيرات محتوای تئوريک آن بر افكار عمومى جنبش كارگری را به بحث

نگذاشت و عواقب سياسى آنرا در جنبش كمونيستى بررسى و نقد نكرد؟

پيداست كه برای اثبات اين نظريه بايد نخست به نقد آن فضای فلسفى و سياسى

پيداست كه برای پاسخ به اين پرسشها بايد از اسطورهی ماركس و انگلس عبور و آن

آغاز كردند .فضای فلسفى اين دوران تحت تأثير فلسفهی ايدهآليستى هگل قرار داشت

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى توسط ماركس شدند .به اين ترتيب ممكن مىگردد كه

پرداخت كه ماركس و انگلس تحت تأثير آنها قرار گرفتند و فعاليت تئوريک خود را

روند تحوﻻت تئوريک و پراكسيس سياسى را دنبال كرد كه منجر به تكامل تئوری

و محصول يک فرهنگ مدرن بود كه از تاريخ رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم

با استناد به تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس مبانى تئوريک آثار متأخر انگلس و از

اشكال اسطورهای به خلقت شش روزهی طبيعت معطوف كرد ،نظريهپردازان دوران

مطرح كنم ،به اين شرح است كه ماركس و انگلس از همان بدو فعاليت تئوريک خود

سيراب مىشد .در حالى كه رفرماسيون لوتری معجزهی خدا را با استناد به انجيل از

روشنگری مانند :كنتبری ،آكوئين ،دكارت ،اسپينوزا ،جان ﻻک ،ﻻيبنيتس و  ...قوای
نامحسوس و ماورای طبيعى را از طبيعت محسوس مجزا كردند و منجر به دوران
كپرنيكى شدند .از اين پس ،انسان تبديل به خورشيد خويش شد و بنا بر فلسفهی

حقوق طبيعى در مركز وقايع جهان موضوعيتيافته قرار گرفت .به اين ترتيب ،دست

دين نيز ظاهراً از جهان واقعى كوتاه گشت و فلسفه به عنوان علم سياست جايگزين

جمله كتاب "آنتى دورينگ" وی را بررسى كرد .موضوعى كه من مىخواهم در اينجا

پروژههای متفاوت تحقيقاتى را دنبال مىكردند و پيداست كه آنها به نتايج متفاوت
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.١٣١-٢١٥, und MEGA I/٢٧, S.٦٥٧-٧٠٣), und MEGA I/٢٧, S.
)٨٣١-٨٥٦
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از درون دين مسيحيت فعال شده و انگاری كه حسن ختام خود را در فلسفهی ايده-

توجيهات دينى از روابط بينابينى دولتها شد .به بيان ديگر ،فلسفه چيز ديگری را در

آليستى خود وی يافته است.

بنابراين درسگفتارهای هگل از تفسير يكى از اساطير ساميان آغاز مىشود .به ادعای

وی از آن پس كه آدم و حوا )نساء( در بهشت )باغ عدن( از ميوهی ممنوعهی "درخت
حيات و معرفت نيک و بد" تناول كرده و از آنجا رانده شدند ،انسان متكى به خود شد

و به ابزار شناخت ،يعنى به خرد دست يافت .در حالى كه مسيحيان اعتقاد داشتند كه

پس از تناول ميوهی ممنوعه ،آشتى انسان با خدا به عنوان "تصوير مشابهی خدا" پايان

مورد سياست انجام نداد ،به غير از آن چيزی كه فيزيک ،رياضيات ،پزشكى و هر

دانش ديگری در حوزهی خويش به انجام رساند .به اين ترتيب ،فلسفهی سياسى نيز

پديد آمد و برای اولين بار سيستم توازن قوای دولتها به امتحان گرفته شد .از جمله
بايد از كسانى مانند :ماكياولى ،هابس ،روسو ،كانت و فيشته ياد كرد كه دولت مدرن را
با چشمان انسانى نگريستند و قوانين طبيعى آنرا از طريق خرد و تجربه و نه از الهيات

متكامل كردند.

١

يافته و انسان با ورود به جهان طبيعى و واقعى در اوضاع گناهكاری محض بسر مىبرد،

به بيان ديگر ،جهان مدرن محصول يک روند از دنيوی شدن زيست واقعى انسانها

فقط تا زمانى در اين وضعيت به سر مىبرد كه هنوز به خودآگاهى دست نيافته است.

خرد بشری را اين جهانى و عملى مىسازد .در اين ارتباط بايد از فلسفهی ايدهآليستى

ليكن هگل به آن افزود كه انسان با اتكا به خويشتن و با استفاده از ابزار شناخت )خرد(

بنابراين اينجا شناخت فقط سرچشمهی تقصير انسان نيست ،بلكه ابزار درمان درد وی

نيز محسوب مىشود .يعنى ،زمانى كه شناخت با خودآگاهى انسان همراه است و انسان
قادر است كه ميان نيک و بد تميز دهد ،در نتيجه شناخت منجر به آشتى دوبارهی

روح انسان با خدا نيز مىگردد ١.از اين منظر ،خردگرايى و شناخت سرچشمهی آشتى
محسوب مىشوند .به اين معنى كه انسان به عنوان "تصوير مشابهی خدا" ظاهر

نامتناهى روح مقدس را در درون خود يدک مىكشد و به صورت مجرد به اين مسئله

است كه روش تفكر آنها را از فلسفهی استعﻼيى به شكل درونذاتى آن دگرگون و
هگل ياد كرد كه در آغاز فعاليت تئوريک ماركس و انگلس گرهگاه اين دوران محسوب
مىشد .به اين معنى كه هر گونه اقدام فلسفى بايد خود را در كشمكش با هگليسم و در

تأييد ،تكذيب و يا در تكامل آن تعريف مىكرد .در حالى كه هگل در دوران تحقيق و
تدريس خود در ينا و با استفاده از فلسفهی حقوق طبيعى ،نقد فلسفهی استعﻼيى كانت

و فيلسوفان نوكانتى مانند :فيشته و شلينگ را ممكن كرده و به يک فلسفهی خودبنياد و
٢

درونذاتى دست يافته بود ،ليكن از آن پس كه از طريق دولت پروس برای تدريس به

پى برده كه ذاتاً خودآگاه است .بنابراين طبيعت انسان از ذهنيتش خبر مىدهد و روح

دانشگاه فرانكفورت دعوت شد و به سطح يک نظريهپرداز برجستهی دولتى ارتقا يافت،

دين با فلسفه برای هگل آسان به نظر مىآيد كه فلسفهی ايدهآليستى خود را بر اين

تحت عناوين "روح جهان" و "خرد" ارائه داد كه به آشتى دين با "دولت مدرن"

تكامل خرد بشری و "روح جهان" است كه البته به شرح زير توجيه مىشود:

جا هگل به نقد تاريخ فلسفه مىپردازد ،اما نه با منظور تشريح ايجابى كه يک فيلسوف

نقطهی عزيمت و سرانجامش است كه در سوژهگرايى معنى مىيابد .لذا از منظر آشتى
فرضيه بنا نهد كه روند تاريخ مسيحيت برابر با روند خودآگاهى انسان از آزادی و
«اكنون حاجت تاريخ است كه دين به صورت خرد انسانى جلوه كند )»(...

فقط تفكر ديالكتيكى خويش را دنبال كرد .وی در آنجا يک مجموعه از درسگفتارها را

اختصاص داشتند و اوضاع موجود را در شكل يک تظاهر منطقى توجيه مىكردند .اين-
اين چنين و فيلسوف ديگری آن چنان گفته است .موضوع فلسفى هگل خودبنياد شدن

٢

"مفهوم" فلسفى و خردمند شدن ايده ،يعنى ظهور "ايدهی مطلق" است كه حركت آن

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

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨اسطوره و پراكسيس  ....همانجا
Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Jenauer Schriften (١٨٠١-١٨٠٧), in:
Werke, Bd. ٢, Frankfurt am Main
٢

٨٠
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خرد بشری جلوه دهد و از سوی ديگر ،روند آگاهى از آزادی انسان را در اشكال

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با "تفكر تاريخى" نزد هگل

از "خودآگاهى فردی" به مفهوم "روح جهان" دست بيابد .به اين معنى كه "خودآگاهى

كه تاريخ محمول يک منطق درونذاتى است و سوژه در روند شناخت خود همواره اين

دترمينيستى و مثبتگرا توجيه كند ١.به اين ترتيب ،برای هگل ظاهراً ممكن مىشود كه
فردی" زمانى به وجود مىآيد كه انسان به صورت بازتابيافته به خويشتن راه بيايد،
در حالى كه تعميم اين "خودآگاهى فردی" به افكار عمومى برای هگل برابر با تشكيل

"روح جهان" است.

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با "تفكر تاريخى" نزد هگل
مواجه هستيم كه با استناد به مفهوم "روح جهان" تناقض دين با فلسفه را ظاهراً بر

طرف مىسازد و ايمان با خرد را به يک فرجام آشتىيافته مىرساند .به بيان ديگر،
مشاهدهی محسوس فلسفى )اوضاع موجود ،گوهر گنديده( يک بيان غيرمحسوس ايده-

آليستى )اوضاع مطلوب ،گوهر خردمند( مىيابد .بنابراين هگل فقط در ظاهر موفق مى-
شود كه توافق دين با فلسفه را در شكل ايدهآليستى آن پديد آورد و آشتى ميان

خردگرايى )دولت مدرن( و واقعيت )نفوذ اقشار دينى و اعيان و اشراف فئودالى( را
مانند يک قانون به شرح زير توجيه كند:

«آنچه خردگرا است ،واقعيت است و آنچه واقعيت است ،خردگرا است».

مواجه مىشويم كه از يک سو ،اشكال دترمينيستى و مثبتگرا به خود مىگيرد .انگاری

جهانىتر و خردمندتر مىگردد ،در حالى كه از سوی ديگر ،انگاری كه دين با فلسفه

هماهنگ و ايمان قادر است كه با خرد به آشتى )آكوموداتسيون( برسد .افزون بر اين-

ها ،اينجا نه تنها طبيعت اصوﻻً فاقد تاريخ محسوب مىشود و انسان فاقد يک تاريخ

صرف به نظر مىآيد ،بلكه تاريخ بشر به روند تاريخ انديشه و زيست انسانهای

انديشمند تقليل مىيابد .بنابراين هگل كه در زمان سكونت خود در ينا به مفهوم "اراده"

از طريق نقد فلسفهی كانت و فيلسوفان نوكانتى مانند :فيشته و شلينگ دست يافته بود،

ادعا داشت كه انسان از طريق اتخاذ "خرد عملى" زيست اجتماعى خويش را سازمان
مىدهد .پيداست كه اينجا فلسفهی هگل از مشاهدهی تجربى فراروی مىكند و از اين

منظر ،شكل ايستای جامعه را مردود مىشمارد .نتيجهی اين فراروی فلسفى رابطهی

"اوضاع موجود" با "اوضاع مطلوب" است كه در شكل ايدهآليستى و از طريق حركت
ديالكتيكى تفكر بر قرار مىگردد .به اين معنى كه تفكر از "اوضاع موجود" )گوهر
گنديده( فرا مىرود و "اوضاع مطلوب" )گوهر خردمند( را به صورت سوبژكتيو پديد

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،بخش اول اين جمله از يک تحول در

مىآورد .ما اينجا با اولويت سوژه بر ابژه )من سوژه( مواجه هستيم و اين تعميم

انديشهی سوژه )مای سوژه( است كه تبديل به فعاليت واقعى مىگردد و سپس واقعيت

دانش شناختشناسى گزارش مىدهد ،زيرا جهان واقعى را محصول خرد سوژه مى-

ابژكتيو را پديد مىآورد .اينجا انديشهی سوبژكتيو محرک تاريخ محسوب و تاريخ

خويش ،يعنى سوبژكتيو واقعيت موجود را پديد مىآورند .به بيان ديگر ،از آنجا كه در

و درجات متفاوت زمانى از تكامل آگاهى انسان از آزادی خويش سپری مىگردد.

شمارد .به اين معنى كه نه خدا و دين ،بلكه اين انسانها هستند كه با استناد به خرد

گذشته خرد بشری دينى بوده ،در نتيجه جامعهی مذهبى و دولت آنتيک را پديد آورده

است .ليكن بخش دوم اين جمله توجيه "جهان وارونهی" موجود ،يعنى واقعيت ابژكتيو
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

مجهز به يک منطق دترمينيستى و مثبتگرا مىشود كه انگاری به صورت "روح جهان"

بنابراين بنيان اسطورهسازی از روند تاريخ در فلسفهی ايدهآليستى هگل گذاشته شده

است ،زيرا "روح جهان" ظاهراً به سوی يک آيندهی دلپسند و آشتىيافته عزيمت مى-

كند .به خصوص به اين دليل كه "روح جهان" از طريق افراد متشخص و تاريخى كه

انگاری بر فراز "روح ملت" قرار گرفتهاند ،به پيش رانده مىشود .منظور هگل اينجا
فيلسوفان ،اديبان و هنرمندان هستند كه به گمان وی از طريق تفكر نخست "روح

جهان" و سرانجام واقعيت خردمند و آشتىيافته را پديد مىآورند .از اين منظر شناخت

تاريخ به دو موضوع خﻼصه مىشود كه از يک سو ،ايمان دينى را به صورت تكامل

٨٢

٨١

است .به اين ترتيب ،انتقاد اشترآوس هر گونه اثری از آگاهى در اين دوران را انكار

را به نيز عهده مىگيرد .به اين معنى كه انگاری خرد هم اكنون معطوف به جهان واقعى

مىكند ،در حالى كه روش انتقاد وی يک شكل تشريحى به خود مىگيرد و اسطوره-

و دنيوی شده و در نتيجه دولت مدرن و جامعهی خردمند و آشتىيافتهی بورژوايى را

پايبند بود ،ليكن نه برای فلسفه و دين حقوق برابر قائل مىشد و نه جانبداری از دولت

حاكميت اشراف و اعيان فئودالى پديد مىآمد و از اين بابت ،جامعهی بورژوايى همواره

و در پيروی از وی مدعى بود كه ايده )تئوری( نبايد در برابر واقعيت )پراكسيس(

بروز هرج و مرج در فرانسه ،اصﻼح قانون انتخابات تحت فشارهای اجتماعى در

هگلى آن "اوضاع موجود" را به صورت اسرارآميز و جنجالى ،آشتىيافته مىخواند و

هگل وجوه جنجالى و توجيهى مىدادند و مضمون توافق دين با دولت مدرن را به

سازی را موجه مىسازد .با وجودی كه اشترآوس به اصول فلسفهی ايدهآليستى هگل
دينى پروس را مجاز مىشمرد .البته وی به منطق ايدهآليستى فلسفهی هگل پايبند ماند
موضع بگيرد ،بلكه بايد آنرا به صورت خﻼق در خود ادغام سازد .در حالى كه شكل

توجيه مىكرد ،اشترآوس ضرورتاً به سوی نقد خﻼق هر دوی آنها ،يعنى تئوری )دين(
و پراكسيس )سياست( رانده مىشد .انگيزهی فلسفى وی تحقق بى چون و چرای خرد و
قطع نفوذ نهادهای دينى در اتخاذ تصميمهای دولتى بود .در حالى كه هگل واقعيت

موجود را نتيجهی خردگرايى مىخواند و مدعى بود كه در يک دولت مدرن كه از

طريق خرد هدايت مىشود ،فلسفه و دين حقوق برابر دارند ،ليكن اشترآوس تداوم

اوضاع موجود را مغاير با خردگرايى و غير قابل قبول مىشمرد .به نظر وی تكرار
تجربهی انقﻼب فرانسه در كشور پروس ضروری نبود و اين امكان وجود داشت كه از

طريق تعميم نقد تئوريک و انتشار مكتوبات انتقادی ،اختﻼفات جناحى در حاكميت را
تشديد كرد و سياست كلى كشور را به سوی تحقق اهداف سكوﻻر راند .به اين عبارت

كه آثار انتقادی بايد روح انقﻼب فرانسه را در آگاهى و اذهان عمومى رسوخ دهند،

البته بدون اينكه منجر به تقابل ملت با دولت و هرج و مرج در كشور شوند .از آنجا

كه كشور پروس بر خﻼف فرانسهی كاتوليک رفرماسيون و پروتستانتيسم را تجربه
كرده بود ،در نتيجه اشترآوس به خود وعده مىداد كه آزادی قابل تحقق است ،اگر

دولت خود را از زنجيرهای ذهنى دين رها ساخته و به عنوان يک نهاد فراتاريخى و
عرفى فلسفه ،يعنى "ايدهی مطلق" هگلى را از آن خود سازد .به اين ترتيب ،برای

اشترآوس ممكن شد كه خطوط كلى و فلسفى هگلىهای چپ )جوان( را متكامل و آنها

را از هگلىهای راست متمايز سازد.

١

١

Vgl. Strauß, David Friedrich (١٩٦٧): Das Leben Jesus, Für das deutsche Volk
bearbeitet (١٨٧٧), Bonn

١

نيز پديد آورده است .ليكن واقعيت تجربى در اين دوران ،تحت نفوذ نهادهای دينى و
مواجه با نبردهای طبقاتى و مقاومت مردمى بود .از جمله بايد از انقﻼب ماه ژوئن و

انگلستان و بحران اقتصادی موجود در كشور پروس ياد كرد كه به فلسفهی ايدهآليستى

صورت خردگرايى بى اعتبار مىكردند.

از آنجا كه فلسفهی هگل فاقد مصداق تجربى و مواجه با بحران بود ،در نتيجه منجر به

اشكال نوين و تفسيرهای ديگر فلسفى مىشد .به بيان ديگر ،با در نظر داشتن بحرانهای
سياسى و اقتصادی كه البته محدود به كشور پروس نمىشدند ،فرضيهی هگل كه بر

خردمندی ،آشتى و وحدت سوژه با ابژه بنا شده بود ،يک شكل اسرارآميز و جنجالى به
خود مىگرفت .از جمله بايد از فعاليت نوشتاری اشترآوس ياد كرد كه آشتى دين با
فلسفه را نزد هگل غير قابل قبول مىشمرد .وی در سال  ١٨٣٥ميﻼدی كتابى را در

نقد ايمان مسيحيان و با عنوان "زندگى عيسى" نوشت .وی اينجا موضوع خدا )روح-

القدوس( و پسر )عيسى( را نه يک واقعيت تجربى و تاريخى ،بلكه يک تصور جنجالى
مىشمارد كه از درون جماعت اوليهی عيسيويان و به صورت يک اسطوره ساخته و

پرداخته شده و سرانجام تبديل به يكى از اصول ايمانى نسلهای آتى مسيحيان گشته
١

البته اين جملهی مشهور هگل دستخوش تفسيرهای متفاوت فلسفى شده است .از جمله بايد از آثار ميشائيل
هاينريش ياد كرد .در حالى كه وی در گذشته بخش اول اين جمله را انقﻼبى و بخش دوم آنرا ارتجاعى مىخواند،
در اثر جديدش به نتيجهی ديگری رسيده است .به نظر وی بخش دوم اين جمله حاوی يک هشدار است .به اين
معنى كه هر چيزی كه خردمند نيست ،محكوم به فنا است .مصداق نظری وی تمايز هگل ميان "واقعيت" و
"موجوديت اتفاقى" است .به اين معنى كه واقعيت اصوﻻً خردمند است ،در حالى كه در "موجوديت اتفاقى" هيچ
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, ١٨١٨-١٨٤١, Stuttgart, S. ١٨٠

٨٤

٨٣

تمايل به واقعبينى بود كه به احتمال زياد وی را وا داشت كه سرچشمهی ايده را در

با استناد با مباحث فلسفى اين دوران تمايز ميان فيلسوفان هگليست بسيار دشوار است،

واقعيت جستجو كند.

١

ماركس در مدت زمان كوتاهى فلسفهی ايدهآليستى هگل را فرا گرفت و آثار
هگليستهای مشهور را مطالعه كرد و از آنجا كه هگل رمانتيسم را محصول ضعف

سوژه مىشمرد ،در نتيجه وی اشعار خود را سوزاند و جهت ممانعت از توليد افكار
استعﻼيى و "ارواح زيبا" ديگر شعر نسرود .موضوع فلسفى وی از بدو فعاليت تئوريكش
خودآگاهى سوژه و تكامل "من خودآگاه" بود كه مضمون آنرا فقط مىتوانست در

ديالكتيک تئوری با پراكسيس بيابد .وی در سال  ١٨٣٧ميﻼدی كه حدود  ١٩سال سن

داشت ،از طريق روتنبرگ به كلوپ دكترها در برلين دعوت شد .مابقى اعضای اين

كلوپ در سنين  ٢٨تا  ٣١سالگى و فارغالتحصيل رشتههای فلسفه و حقوق بودند و

برخى از آنها در مقام استادی در دانشگاه تدريس مىكردند .در حالى كه روتنبرگ

پروفسور رسمى دانشگاه برلين بود ،رسالهی دكترای برونو بائر به عنوان مدرک

پروفسوری پذيرفته شده و وی آنجا در مقام استاد خصوصى تدريس مىكرد .آشنايى و

دوستى ماركس با برونو بائر نيز در همين كلوپ دكترها آغاز شد .در اين دوران برونو
بائر هنوز از اسطورهی "باكرهگى مريم مقدس" دفاع مىكرد و به احتمال زياد تحت

تأثير بحثهای فلسفى با ماركس بود كه آتهئيست شد ٢.وی در اين دوران كتابى را با
عنوان "لشكركشىهای نقد ناب" به رشتهی تحرير در آورد .موضوع اين كتاب نقد

تاريخ مسيحيت است كه به صورت يک شكل ظاهری از خودآگاهى كلى در نظر گرفته

زيرا هگلىهای راست از مبانى نظری مشترک پيروی نمىكردند و فاقد يک مكتب

منسجم فلسفى بودند .اما موضوع قابل تأمل وجود يک نشريهی تئوريک است كه از

كشمكش فلسفى جريان ليبرال با محافظهكاران گزارش مىدهد .اين نشريه "سالنامه-

های هاله" نام داشت كه به سردبيری آرنولد رويگه منتشر مىشد .وی يكى از
پيشكسوتان نقد هماهنگى دين با فلسفه )آكوموداتسيون( به شمار مىرفت .در حالى كه

وی مدافع سرسخت آزادی مطبوعات بود ،هگل را متهم مىكرد كه وجود نهادهای
قديمى را برای تشكيل يک دولت مدرن ضروری مىشمارد ١.ليكن وی نيز مانند ديگر

هگلىهای چپ انتقاد خود را از منظر اخﻼقى به هگل وارد مىآورد ،بدون اينكه دليل

ايجاد اين تناقض عريان را در سيستم فلسفى وی بيابد .انگاری كه هگل به عنوان
نظريهپرداز سرشناس دولت دينى پروس نظريات واقعى خود را پنهان داشته و خود را
موظف مىشمرده كه از دين و فلسفه يک مغلطهی ايدئولوژيک جهت توجيه "اوضاع

موجود" كشور بسازد .از آنجا كه رويگه نيز مانند اشترآوس ادغام ارگانيک دين در
تئوری دولت مدرن را غير قابل قبول مىشمرد و خواهان اتمام و تحقق فلسفهی هگل

بود ،در نتيجه بايد به يک "مفهوم ماهوی" از دولت مدرن دست مىيافت كه نقش آن-
را به عنوان حامل و حامى فلسفه مستدل و موجه سازد.

تحت اين فضای كلى فلسفى بود كه ماركس در سال  ١٨٣٦ميﻼدی جهت ادامهی

تحصيل از بن به برلين نقل مكان كرد .وی امكان اين را نيافت كه به درسگفتارهای

مىشود .به اين معنى كه اساطير ساميان از يک درک اوليه از موجوديت انسان )من(

هگل گوش دهد ،زيرا هگل در اوايل ترم زمستانى  ١٨٣١و  ١٨٣٢ميﻼدی پس از دو

باشد .به اين ترتيب ،دين مسيحيت يكى از درجات اوليه از يک روند خودآگاهى به نظر

توانمندترين و محبوبترين فلسفهی آلمانى اين دوران محسوب مىشد كه البته به

وظيفه قرار مىگيرد كه نخست از درجهی خودآگاهى معمولى )دينى( عبور كند و بعداً

كه جهت آسودگى از تبعيض دينى و يهودستيزی دولت پروس به پروتستانتيسم

گزارش مىدهند و مصداق اين موجوديت هم يک فهم آزاد و نه تصورات جنجالى مى-

مىآيد كه سرانجام به فلسفه منتهى مىشود .به اين ترتيب ،هستى انسان در برابر دو

هفته تدريس در گذشت .با وجود انتقادهای جريان ليبرال ،اما فلسفهی ايدهآليستى هگل

سطح يک فلسفهی جهانى ارتقا يافته بود .ماركس در يک خانوادهی يهودتبار متولد شد
گرويده بود .با وجودی كه وی تمايل به رمانتيسم داشت و شعر مىگفت ،اما همين

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. ١٧٥, ٢١٨
٢
Vgl. ebd., S. ٣١١, ٢١٦, ٢٢٢, ٢١٣, ٢٤٩, ٣٣٠

Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٢٧٧, ٣٠٦ f.

١

٨٦

٨٥

است .همچنين پيداست كه اينجا مقولهی خودآگاهى جوانب ارزشمند )نورماتيو( و

به خودآگاهى عمومى )فلسفى( منتهى شود .به نظر برونو بائر خودآگاهى زمانى به اتمام

موجود" با "اوضاع مطلوب" گزارش مىدهد .از اين منظر ،خودآگاهى تبديل به قدرت

تأكيد مىكند كه انتقاد بايد با دقت به خصوص به سوی كليسا سمت بگيرد ،زيرا

استعﻼيى به خود مىگيرد و در تداوم فلسفهی ايدهآليستى هگل از رابطهی "اوضاع
مطلق جهان و محرک تاريخ محسوب مىشود و معنى تاريخ به روند تكامل يک

خودآگاهى متناهى كه فرجام آن تحقق فلسفه است ،تقليل مىيابد .اينجا تعميم فلسفه

به معنى تشكيل "روح مطلق" و پايان نفوذ دين و تصورات جنجالى تلقى مىشود.

بنابراين برونو بائر فلسفه را حامل و آدرس خودآگاهى مىشمارد كه حدود ذهنى
خويش را بر مىاندازد .وی سپس در پيروی از فلسفهی ايدهآليستى هگل تأكيد مىكند

كه "افراد تاريخ جهان" فقط "روح جهان" را متكامل نمىكنند ،بلكه حامى و مجری
فلسفه نيز به شمار مىروند.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،با وجودی كه برونو بائر به مراتب ديرتر

از اشترآوس به مواضع فلسفى هگلىهای چپ رسيد ،اما راديكالتر از وی نقد "اوضاع

موجود" را به پيش مىكشد و جهت دگرگونى دولت دينى پروس مسئلهی فعاليت

سياسى را نيز مطرح مىكند .در حالى كه اشترآوس تقابل ملت با دولت را عامل هرج و
مرج مىشمرد ،ليكن تفكر انتقادی برونو بائر به سوی بسيج مردمى تمايل داشت .البته

وی نيز مجبور بود كه با در نظر داشتن شرايط موجود و ضعف بورژوازی در برابر

واقعيت كشور پروس كوتاه بيايد و مانند ديگر هگلىهای چپ فعاليت خود را معطوف
به تكامل يک قدرت انتقادی و مولد تئوريک جهت اتمام و تحقق فلسفه سازد .بنابراين
وی نيز نه فراتر از نفى نفى روشنگرانه )شكل( به يک موضع عملى ،موضوعيتيافته و

پر محتوا )ماهيت( دست يافت و نه جنجال بر سر يک خودآگاهى متناهى راه را برای

عبور از بحران موجود دولت دينى پروس هموار كرد .با تمامى اين وجود ،برونو بائر به

يک "فلسفهی خودآگاهى" دست يافت و به نظر مىرسد كه ماركس نيز تحت تأثير
بحثهای فلسفى با وی بود كه رسالهی دكترای خود را به اتمام رساند.

مىرسد كه نقد دين تعميق يافته و به افكار عمومى راه بيابد .بنابراين وی بر اين نكته

روحانيت مسيحى هستى انسان را دچار درجهای از خودآگاهى كرده كه ازخودبيگانه

است .پيداست كه از اين منظر آگاهى يک شكل وارونه به خود مىگيرد .بنابراين برونو
بائر بر اين موضوع تأكيد مىكند كه انجيل نه وحى الهى ،بلكه اثر نويسندگان آن است
كه البته با درجهای از خودآگاهى مدون شده است ،اما تنها به زمان و مكان خود

اختصاص دارد .بنابراين تسلط تفكر دينى و حاكميت اشراف و اعيان فئودالى بر جامعه،
نشانهی ازخودبيگانگى به شمار مىرود .ليكن پيروزی نهايى خودآگاهى فقط زمانى ميسر
مىگردد كه انتقاد نه تنها اشكال مجرد آگاهى وارونه و ازخودبيگانه را افشا كند ،بلكه

برای استقرار آن دولتى كه از نفوذ مراجع دينى به كلى رها گشته است ،به صحنه
سياسى بيايد .به بيان ديگر ،برونو بائر اينجا تأكيد مىكند كه دولت مدرن بايد به

صورت يک وجود ابژكتيو از خودآگاهى كه از قيد و بند دين آزاد شده است ،فهميده
شود و آن بايد به صورت يک وجود كه زمينه و محتوای آن خودآگاهى است ،مقاصد

عرفى و سكوﻻر خويش را پديد آورد .ما اينجا با نقش يک دولت روشنگر و پيشرو
مواجه مىشويم كه جهت تحقق منافع عمومى از اهداف انفرادی و انگيزههای قشری فرا

مىرود .پيداست كه از اين منظر "روح جهان" هگلى به صورت توافق دين با فلسفه و

توجيه سياست دولت دينى نه تنها يک نقش مثبت در روند خودآگاهى سوژه بازی
نمىكند ،بلكه بازدارندهی ايجاد "ايدهی مطلق" نيز به حساب مىآيد .همچنين پيداست
كه تشكيل يک چنين دولت مدرنى بستگى به نفوذ يک طبقهی قدرتمند و مسلط

اجتماعى )بورژوازی( دارد كه منافع مادی خويش را در تشكيل آن ببيند .از آنجا كه

بورژوازی كشور پروس در ضعف مطلق به سر مىبرد و در پى ائتﻼف و آشتى با طبقه-
ی اعيان و اشراف فئودالى بود و از آنجا كه تعهد به منطق ايدهآليستى فلسفهی هگل

برونو بائر را نيز مانند مابقى هگلىهای چپ از تقابل ايده )تئوری( با واقعيت

)پراكسيس( مبرا مىداشت و وی را به سوی نقد خﻼق دين دولتى و دولت دينى مى-

١

Bauer, Bruno (١٩٦٨): Feldzüge der reinen Kritik, Nachwort von Hans Martin Saß,
Frankfurt am Main

راند ،در نتيجه برای وی راه حل ديگر باقى نمىماند ،به غير از اينكه "روح جهان" هگل
را تنها يک تصور غير واقعى بخواند كه در شنل سلطنت و عبای كشيش پيچيده شده

٨٨

٨٧

بنابراين ما در فلسفهی اپيكور با سوژه مواجه هستيم كه با اراده و آگاهى راه خود را از

موضوع تحقيقات ماركس اينجا نقد فلسفههای پساارسطويى مانند :استوا ،اسكپتيسم و

روشنگر يونانى" ستايش مىكند و فلسفهی وی را فرای استوا و اسكپسيس قرار مىدهد.

باستان بودند و ماركس رسالهی دكترای خود را از موضع سياسى و جهت مقابله با

يک مجموعه مجزا مىسازد .از اين بابت ،ماركس اپيكور را به عنوان "بزرگترين
به اين دليل كه اپيكور نه مانند استوا تحت تأثير اسطوره قرار مىگيرد و به تخيﻼت
روی مىآورد ١و نه مانند اسكپسيس به جهان محسوس پاسخهای غيرضروری مىدهد.
ماركس همچنين شناختشناسى اپيكور را در مقايسه با روش ارسطو تحسين مىكند.

از جمله ماترياليسم اپيكور و دموكريت است .اين دو تن فيلسوفان طبيعتگرای يونان
هگليسم بر فلسفهی خودآگاهى اپيكور متمركز كرد كه تأثير آگاهى تئوريک بر
١

پراكسيس سياسى را بسنجد .با وجودی كه دموكريت و اپيكور ماترياليست بودند و
فلسفهی خود را با استناد به حركت اتمها موجه مىكردند ،اما دموكريت به دترمينيسم

ارسطو برای ماركس دچار "تعصب گوهری" بود ،زيرا وی در فقدان دﻻيل فيزيكى به

تمايل داشت ،در حالى كه اپيكور مبتكر فلسفهی آزادی بود .اينجا طرح اين نكته

همه چيز قابل تفكر است و هيچ نيازی به متافيزيک نيست ٣.به اين ترتيب ،ماركس

آنها از مفهوم "گوهر" سخن مىراندند و ضرورت ايجاد آنرا حداقل چهار "ذره" )اتم(

متافيزيک روی مىآورد ٢.در برابر پرنسيپ فلسفهی اپيكور اثبات اين موضوع است كه

نتيجه مىگيرد كه اپيكور يكتا فيلسوف دوران آنتيک بوده كه برای فرد آن زمانى تنها
پراكسيس ممكنه را جهت تحقق ماهيت انسانى مستدل كرده است .ماركس جهت

مصداق نظريهی خود بر تﻼش فلسفى اپيكور جهت تبديل خدا به پوچى و رهايى انسان

از هراس از مرگ ،قوای اسطورهای و مجازات ماورای طبيعى انگشت مىگذارد ٤.به اين
صورت كه اپيكور مستقيماً شكل آگاهى را در بى واسطهگىاش ،يعنى در خودبنيادی

خرد تبديل به شكل طبيعت و از اين طريق ،تأثير قوای ماورای طبيعى )دين ،اسطوره،

سرنوشت( را بر طبيعت انكار مىكند .از اين پس ،خرد به كلى در تصاحب خويشتن

ضروری است كه يونانيان باستانى دركى از دانش اتمى در مضمون كنونى آن نداشتند.
مىشمردند .حركت اتمها در خﻸ و به صورت يک سقوط نامتناهى از باﻻ به پايين

تصور مىشد كه در واقعيت درک مجرد روابط اجتماعى خود انسانها بود .از اين بابت،
ماركس نيز روش خودآگاهى اپيكور را "آگاهى تصوری" مىخواند كه معنى آن خلقت

جهان از طريق وحدت ذهنيت سوژه با طبيعت است .اينجا تفكر انسان ديگر نيازی به

متافيزيک ندارد ،زيرا جهان واقعى را مستقيماً متصور مىشود.

٢

در حالى كه اتميسم دموكريت بر اساس دو فرضيه ،يعنى "سقوط مستقيم" و "برخورد

اتمها" ٣بنا شده كه به دترمينيسم حركت مىانجامد ،ليكن اپيكور يک فرضيهی سوم،

است و هرگونه واسطهای ميان انسان با طبيعت بيرونى معنى ازخودبيگانگى با خرد را

يعنى "انحراف" ٤را نيز در نظر مىگيرد و با استناد به "كمانه شدن كوتاه" اتمها به

ماركس به دليل ضعف تفكر از ماهيت خودآگاه انسانى به شرح زير پديد مىآيند:

به خودمختاری سوژه مىشود و حركت دترمينيستى را مختل مىسازد ٥.به بيان ديگر،

مىدهد ٥.محصول ازخودبيگانگى با خرد ارواح خودساخته هستند كه بنا بر تحقيقات

«) (...مدارک برای اثبات وجود خدا چيز ديگری به غير از مدارک برای اثبات وجود
خودآگاهى ماهوی انسانى ،يعنى استنتاج مجرد و منطقى خودش نيستند ،برای نمونه

مضمون آزادی پى مىبرد .ماركس از اين تمايز به اين نتيجه رسيد كه "انحراف" منجر

همانگونه كه اتمها از حركت مستقيم خود آزاد و كمانه مىشوند ،به همين صورت نيز
فلسفهی اپيكور "محدوديت وجود" را نفى كرده و خود را از آن مستقل ساخته است.

٦
١

١

Vgl. Marx, Karl (١٩٢٧): Die Dissertation – Differenzen der demokritischen und
epikureischen Naturphilosophie, in: MEGA I, ١/١, ed. Rjazanow bzw. Adorratskij,
Berlin (ost), S. ٥١
٢
Vgl. ebd., S. ١٢٥
٣
Vgl. ebd., S. ٨٨
٤
Vgl. ebd., S. ١١١, ٨٨, ١١٣
٥
Vgl. ebd., S. ٩٢f.

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenz der demokritischen und
epikureischen Naturphilosophie, in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٢٥٧ff., Berlin (ost), S.
٢١٨, ٣٢٦ f.
٢
Vgl. ebd., S. ١٢٤
٣
Replusion
٤
Deklination
٥
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٨٩, ٢٩, ١٢٥f.
٦
Vgl. ebd., S. ٢٨٢ f.

٩٠

٨٩

از "حركت واقعى" ممكن مىگردد و شناخت با استناد به روابط متقابل اجتماعى به

مدرک هستىشناسى .آن مستقيماً موجود است ،همين كه متفكر مىشود؟ خودآگاهى،

انسان تحت تأثير شناختش شكل مىگيرد و شناخت واقعيت با استناد به تجربه پديد

ابطال تمامى تصورات از يک خدا هستند .مدارک واقعى بايد بر عكس به اين عبارت

مفهوم ماهيت انسان دست مىيابد .از آنجا كه بنا بر يک اصل روانشناسى فعاليت
مىآيد ،در نتيجه ماهيت انسانى نيز خود را به صورت يک امر تجربى و ماترياليستى

متحقق مىسازد .در همينجا است كه ماركس به هگل انتقاد مىكند كه وظيفهی فلسفه

نه توجيه مجرد آشتى ،يعنى تدوين يک "حركت فكری" از طريق مفاهيم ايدهآليستى،
بلكه بازتاب مشخص و انتقادی همين "حركت واقعى" است كه ميان انسانها در جامعه

به وقوع مىپيوندد .افزون بر اين ،ماركس فلسفهی ايدهآليستى هگل را متهم مىكند كه
نه به يک مفهوم واقعى از انسان دست مىيابد و نه مسئلهی تحقق انسان را حل و فصل

مىكند .به خصوص به اين دليل كه "خودآگاهى" نزد هگل به صورت انفرادی و از

طريق "من ناب" به وجود مىآيد .به اين ترتيب ،ماركس بر سرچشمهی ماترياليستى

روابط اجتماعى تأكيد كرده و موضوع "خودآگاهى" را به شرح زير در رسالهی دكترای
خود برجسته مىسازد:

در اين معنى كه تمامى مدارک برای اثبات وجود خدا ،مدارک برای نبودنش] ،يعنى[

باشند" :از آنجا كه طبيعت ناجور ترتيب يافته است ،خدا هست" ".از آنجا كه اين
جهان غيرخردمند است ،خدا هست" ".از آنجا كه تفكر نيست ،خدا هست ".اما اين چه

چيزی را مىگويد به غير از اينكه ،برای آن كسى كه جهان غيرخردمند است ،بنابراين
خودش غيرخردمند است] ،پس[ برای وی خدا هست؟ يا غيرخردمندی وجود
١
خداست».
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا به مسئلهی جابجايى سوژه
با محمول پى مىبرد .به اين معنى كه اين انسانها هستند كه با سطح آگاهى خود ،يعنى

به دليل ازخودبيگانى با خرد مدارک اثبات وجود خدا را ارائه مىدهند و در پرتو ضعف
تفكر خويش خدای آسمانى را پديد مىآورند .بنابراين ماركس جهت رد وجود خدا بر

اين نكته تأكيد مىكند كه روش اثبات خدا تنها راجع به وضعيت روحى خود مؤمن

«در حقيقت :فرد زمانى در مفهوم انسان متحقق مىگردد ،تا جايى كه خود را به ديگری

گزارش مىدهد تا راجع به وجود خدا .به بيان ديگر ،انسان تفكرات ناب خود را به خدا

خود در برابرش عزيمت كند .انسان زمانى به صورت توليد طبيعت پايان مىيابد ،اگر

مطلق" در ايمان مسيحيان مواجه مىشويم كه البته ماركس آنرا به "ايدهی مطلق" در

معطوف سازد كه خود وی باشد و يا اينكه انسان ديگری در شكل موجوديت مستقيم

ديگری كه وی به آن معطوف است ،نه موجوديت متفاوت ،بلكه يک نفر انسان ،حتا اگر
هنوز بدون روح بوده باشد .برای اينكه انسان به صورت انسان تبديل به ابژهی واحد و

واقعى خويش گردد ،بايد موجوديت نسبى خويش ،قدرت طمع و طبيعت عريان را در
خود شكسته باشد .عقبرانى اولين شكل خودآگاهى است؛ آن بنابراين با آن خودآگاهى

مطابقت دارد كه خود را به صورت موجوديت مستقيم و فرد مجرد درک كند .بنابراين

در عقبرانى مفهوم اتم متحقق مىگردد ،آنجايى كه شكل مجرد اما نه كمتر نقطهی
مقابل مادهی مجرد است؛ چون ماده كه اتم به آن معطوف مىگردد ،البته اتمها ،اما

اتمهای ديگری هستند .اگر من نسبت به خويشتن بدون واسطه به صورت يک نفر
ديگر رفتار كنم ،اينچنين رفتار من يک رفتار ماترياليستى است».

١

٢

نسبت داده و آنها را نشانهی وجود خدا مىشمارد .ما اينجا با نقد تقديس "روح
سيستم هگلى نيز بسط مىدهد و زمينهی نقد "تفكر تاريخى" ،يعنى روش مثبتگرا و

دترمينيستى فلسفهی ايدهآليستى وی را همچنين پديد مىآورد .انگيزهی فعاليت
تئوريک ماركس با استناد به اقرار پرومتهيوس موجه مىشود كه تنفر خود را از تمامى
خدايان آسمانى و زمينى بيان مىكند و در جوار خودآگاهى انسان هيچ چيز ديگری را

نمىپذيرد.

٣

به اين ترتيب ،يک "حركت واقعى" از خودآگاهى ماترياليستى سوژه عريان مىگردد كه
ارواح اين جهانى و آن جهانى از تكوين آن ممانعت مىكنند .تنها راه برون رفت از اين
تناقض ،آسودگى انسان از اين ارواح خودساخته است .از اين پس ،شناخت ماترياليستى
١

Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٣٧٢
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München, S. ٧٩f.
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٢٦٢
٢

Ebd., S. ٦٤f.

١

٩٢

٩١

البته ماركس هنوز كامﻼً به اين موضوع پى نبرده بود كه نقض سيستماتيک فلسفهی

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،برای ماركس انسان در روابط واقعى و

ايدهآليستى هگل در وارونگى روش ديالكتيكى وی پنهان است .با وجودی كه وی به

متقابل انسانها و از طريق عقبرانى در جامعهی انسانى است كه به خودآگاهى مى-

متافيزيک پى برده بود ،اما همواره واقعيتى را در ديالكتيک هگل مشاهده مىكرد كه تا

منجر به خودآگاهى تجربى و رفتار ماترياليستى در جامعه مىشود .افزون بر اينها،

مسئلهی جابجايى سوژه با محمول )ابژه( از نظر محتوايى و مفهومى در توليد اشكال

اينجا وی را از نقد تئوريک آن ظاهراً ناتوان مىساخت .با وجودی كه ماركس با

نظريات اغلب هگلىهای چپ مشكل داشت ،اما به روش آنها پايبند ماند .وی نيز
"واقعيت به خصوص را نسبت به ايده مىسنجيد" ١و از آنجا كه در واقعيت تجربى

اثری از خردمندی ،آشتى و وحدت مورد نظر هگل مشاهده نمىشد ،در نتيجه از طريق
نقد دين در پى فراروی از فلسفه بود .منتها با اين تفاوت كه هگلىهای چپ در پى رفرم
آگاهى بودند كه دولت را به سوی خردمندی براند ،در حالى كه ماركس فعاليت

رسد .ما اينجا با يک "حركت واقعى" و بدون واسطه ميان انسانها مواجه هستيم كه

مسئلهی خودآگاهى نزد ماركس يک موضوع جمعى است كه از عقبرانى ،كشمكش،

تأييد و تكذيب رفتار اجتماعى پديد مىآيد و به افكار عمومى معنى مىدهد .در برابر

نزد هگل ،عقبرانى در روابط اجتماعى اصوﻻً يک مسئلهی فلسفى نيست ،زيرا
خودآگاهى در فلسفهی ايدهآليستى وی تنها از طريق "من ناب" و به صورت يک

"حركت فكری" و انفرادی پديد مىآيد .محصول اين روش آشتى كﻼً و آشتى دين با

فلسفه خصوصاً است كه البته از طريق تكامل مفاهيم ايدهآليستى و تنها در يک "حركت

تئوريک خود را از نقد راديكال دين و فلسفه به سوی نقد راديكال پراكسيس سياسى

فكری" كه فاقد شواهد تجربى و ابژكتيو است ،يعنى آپريور به وجود مىآيد .به اين

البته روش آنرا بعدها به صورت نقد درونذاتى و نفىكننده متكامل كرد.

تحقيقات خود ادغام مىسازد .منتها با اين تفاوت كه وی مسئلهی آكوموداتسيون را

دولت پروس نيز بسط مىداد .وی نقد را اصوﻻً خالق واقعيت ديگری مىدانست كه
افزون بر اينها ،ماركس بر خﻼف تمامى هگلىهای چپ از همان بدو فعاليت تئوريک
خود متمايل به ماترياليسم بود و از آنجا كه به تحقيق ديالكتيک تئوری با پراكسيس

مىپرداخت ،به سرعت موفق به كشف اين مسئله شد كه با ظهور انسان در طبيعت و

ترتيب ،ماركس نقد هماهنگى دين با فلسفه كه مورد نظر هگلىهای چپ بود ،در
محصول ضعف اخﻼقى هگل نمىشمارد ،بلكه دليل آنرا به شرح زير به سيستم فلسفى

وی نسبت مىدهد:

«) (...اين يک بى اعتنايى شاگردان هگل است ،وقتى كه آنها اين و يا آن تعيين سيستم

تكوين خودآگاهى سوژه ،حركت دترمينيستى نيز پايان مىيابد و "قلمرو ضرورت"

وی از آكوموداتسيون و يا از اين قبيل را با يک واژه ،اخﻼقى تشريح مىكنند .آنها

بعداً به اجبار به واقعيت معطوف مىشود و به صورت آگاهى تئوريک ،انرژی ﻻزم را

مىتواند با استناد به نوشتههای خودشان آشكار اثبات كند ،با اشتياق به تمامى

دگرگون مىگردد ٢.به اين عبارت كه اگر فلسفه به يک كليت نهايى متكامل گردد،
جهت فعاليت سياسى پديد مىآورد .اينجا پايان دترمينيسم و آغاز ظهور آزادی و

امكانات است ،در حالى كه از سوی ديگر ،فقط در تحقق مستقيم فلسفه است كه
تضادهای ماهوی و درونى واقعيت عريان مىگردند و مُهر خود را بر فلسفه مىكوبند.
بنابراين پيداست كه چرا ماركس فعاليت تئوريک خود را مستقيماً به هگلىهای چپ

منسوب نمىكرد و در جوار منتقدان راست فلسفهی ايدهآليستى هگل به شرح زير به

فراموش مىكنند كه در يک مدت زمان نه چندان سپری شده ،همانگونه كه انسان
محدوديتهای وی آويزان بودند (...) .اين چه بى وجدانى است كه استاد را به يک

منظور مخفى در پشت نظرياتش متهم مىكنند ،كسى كه علم برايش نه دريافتى ،بلكه

در حال شدن بود (...) .آنها فراموش مىكنند كه وی در رابطهی مستقيم ،گوهری و
بازتابيافته نسبت به سيستم خود قرار داشت».

١

نقد روش و نظرياتها آنها نيز مىپرداخت:

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٣٢٧f.
Vgl. ebd., S. ٢٧٤f.
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٢
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Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٣٢٦, und
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٣٥٤

٩٤

٩٣

بود ،اما به دليل بحثهای نظری در كلوپ دكترهای برلين شهرت بسياری داشت و

«در نهايت اين دوگانگى از خودآگاهى فلسفى به صورت يک سمت گيری دوگانه،

احتمال زياد به همين دليل بود كه وی جهت ممانعت از كشمكشهای ساختاری با

ديگری فلسفهی مثبت است .فعاليت اولى نقد است ،يعنى فلسفه كه مستقيماً به بيرون

نزد برخى از هگلىهای چپ حتا ستارهی آيندهی فلسفهی آلمانى به شمار مىرفت ١.به

دانشگاه برلين و سانسور دولتى از گرفتن درجهی دكترا از دانشگاه برلين صرف نظر
كرد .اوضاع سياسى كشور پروس در اين دوران بسيار بحرانى بود .به خصوص پس از
تاجگذاری فريدريش ويلهلم چهارم يک كابينهی ارتجاعى در سال  ١٨٤٠ميﻼدی به
قدرت رسيده بود كه بر خﻼف اهداف هگلىهای چپ كه خواهان استقرار يک دولت

مدرن و پيشرو بودند ،رمانتيسم زندگى آنتيک و سادهی گذشته را ترويج مىكرد .در

]يعنى[ در افراطىترين مسير خود متقابﻼً حضور مىيابد (...) .يكى جريان ليبرال و

باز مىگردد ،فعاليت دومى امتحان فلسفهپردازی است ،يعنى فلسفه كه به درون خود

باز مىگردد ،زيرا آن كمبود را به عنوان ذات درونى فلسفه مىشمارد ،در حالى كه اولى
آنرا به عنوان كمبود جهان مىفهمد كه فلسفى شود .هر كدام از اين جريانها مستقيماً

همان كاری را مىكند ،كه ديگری مىخواهد انجام دهد و خودش نمىخواهد انجام دهد.

اما اولى نفساً از تضاد درونى خود با پرنسيپ و هدفش كﻼً آگاه است .نزد دومى

حالى كه بورژوازی آلمانى چنان ضعيف بود كه قادر به تحقق اهداف خويش در برابر

وارونگى ،مىتوان گفت ديوانگى به صورت خود ظاهر مىگردد .تنها جريان ليبرال به

طريق نقد فلسفى بودند .پيداست كه اين انتقاد فراتر از نهادهای دينى به اجبار به سوی

مثبت فقط توان اين را دارد كه مطالبات و تمايلها كه شكل آنها با معنىشان

قدرت اشراف و اعيان فئودالى نمىشد ،هگلىهای جوان خواهان دگرگونى واقعيت از

نقد سياست دولت پروس نيز متمايل مىشد .يعنى ،همان رژيمى كه از منافع مادی و

نفوذ نهادهای دينى و اعيان و اشراف فئودالى حفاظت مىكرد و هم اكنون موجوديتش
از طريق جريان ليبرال تحديد مىشد .در حالى كه دولت پروس با استناد به فرقهی

پيتتيسم مسيحى هويت خود را توجيه مىكرد ،ليكن انتقاد دينى هگلىهای چپ برايش

بحران ايدئولوژيک به بار مىآورد .ارتجاع در ساختار دولتى چنان نهادينه بود كه نه
تنها از استخدام يهوديان به عنوان كارمندان دولتى ممانعت مىشد ،بلكه شهروندان

محتوا مىرسد ،زيرا جريان مفهوم نسبت به پيشرفت واقعى است ،در حالى كه فلسفهی
متناقضاند ،را مطرح كند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،با وجودی كه ماركس اينجا از برتری
فلسفى جريان ليبرال نسبت به منتقدان راست هگل سخن مىگويد ،اما هگلىهای چپ

را نيز محكوم مىكند ،زيرا آنها عواقب تجربى فلسفهی خود را دوباره در نظريات

خويشتن منعكس نمىكنند و از آنها نتايج ﻻزم سياسى را نمىگيرند .وی اينجا نقض

"كليت ديالكتيكى" و كشمكش آگاهى تئوريک با پراكسيس سياسى را مد نظر دارد .ما

اينجا با تأثير فلسفهی ايدهآليستى هگل بر رسالهی دكترا ماركس مواجه مىشويم ،زيرا
 ١ما مصداق اين موضوع را در نامهی موزوس هس به برتهولد آئرباخ مىيابيم .موزوس هس يكى از هگلىهای چپ
بنام بود كه نه تنها مكتوبات مستمر در نقد دين داشت ،بلكه قبل از ماركس به پاريس نقل مكان كرده و تحت تأثير
جنبش انقﻼبى فرانسه كمونيست شده بود .آئرباخ يكى از نويسندگان اين دوران بود كه جهت ديدار از كلوپ
دكترها و آشنايى با هگلىهای چپ به برلين سفر مىكرد .از آنجا كه آئرباخ از اوضاع برلين بى خبر بود و تمامى
هگلىهای چپ را نمىشناخت ،در نتيجه از هس تقاضای توصيه كرده بود كه چه كسى را مﻼقات و با وی تبادل نظر
كند .موزوس هس اما نه روتنبرگ و نه برادران بائر كه البته از ماركس مسنتر بوده و قبل از وی موفق به اخذ
درجهی دكترا شده و در مقام استادی بودند ،بلكه ماركس را به شرح زير به وی معرفى مىكند« :تو مىتوانى خود را
آماده سازی تا با بزرگترين و شايد تنها فيلسوف اصلى زندهی كنونى آشنا شوی ) (...وی عميقترين جديدت فلسفى
را با برندهترين طنز پيوند مىدهد؛ به تركيب روسو ،ولتر ،هولباخ ،لسينگ ،هاينه و هگل در يک فرد فكر بكن )(...
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

وی "كليت را برابر با واقعيت" مىشمرد.

٢

ماركس در سال  ١٨٤١ميﻼدی رسالهی دكترای خود را در برلين به پايان رساند ،اما

آنرا جهت ارزيابى به دانشگاه ينا فرستاد و از همانجا بود كه وی مدرک دكترايش را

به صورت غيابى دريافت كرد .با وجودی كه وی تا كنون نظريات خود را منتشر نكرده
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

٩٦

٩٥

داشت .با وجودی كه مقالهی وی با موضوع روش نقد دين تحت نام مستعار منتشر

كاتوليک نيز همواره تحت سؤظن قرار داشتند كه مبادا به نفوذ واتيكان در دستگاه

فويرباخ يكى ديگر از هگلىهای چپ محسوب مىشد كه فلسفه را مستقيماً نزد هگل

بنابراين روشن است كه چرا دولت دينى پروس نسبت به منتقدان دين بسيار حساس

شده بود ،اما دادگاه آنرا به وی نسبت داد و حكم اخراج وی از دانشگاه را صادر كرد.

١

دولتى دامن زنند.

آموخته بود .در حالى كه وی در گذشته فلسفهی ايدهآليستى هگل را نمايندگى مىكرد،

بود و به فعاليت تئوريک آنها شديداً واكنش نشان مىداد .به اين ترتيب ،دولت پروس

"ماهيت مسيحيت" نام داشت كه در سال  ١٨٤١ميﻼدی منتشر شد .وی دو سال قبل

ياد كرد كه با پيشنهاد وزير فرهنگ از برلين به بن رفت كه در دانشگاه آنجا به عنوان

اما همواره بيشتر متوجهی تناقض آن با واقعيت تجربى مىشد .كتاب مشهور وی

از انتشار اين كتاب ،نقد خود بر فلسفهی ايدهآليستى هگل را مستدل و مدون كرده بود.

در حالى كه اشترآوس و برونو بائر خواهان تحقق فلسفهی ايدهآليستى هگل بودند و با

دست به تصفيهی هگلىهای چپ از دانشگاه زد .از جمله بايد از سرنوشت برونو بائر

پروفسور رسمى استخدام شود .ماركس نيز پس از پايان تحصيل به بن بازگشت كه
پس از اخذ مدرک استادی آنجا تدريس كند .آنها در سال  ١٨٤١ميﻼدی اولين جلد

استناد به اصل خردمندی تشكيل جامعهی آشتىيافتهی بورژوايى را ممكن مىشمردند،

نشريهی "صوراسرافيل هگل آتهئيست و ضد مسيحى" را در بن منتشر كردند .اما

سيستم هگلى از اين رو با واقعيت در تناقض قرار مىگرفت ،زيرا فاقد مفهوم "مشاهده-

برابر مسيحيت و دولت دينى پروس داشت ،از دانشگاه اخراج و سلب حق تدريس شد.

ليكن فويرباخ مشكل آنرا سيستماتيک ،متدولوژيک و محتوايى مىشمرد .به نظر وی

چندی نگذشت كه برونو بائر به اتهام آتهئيسم و آن مواضع انتقادی و راديكال كه در

ی حسى" ٢بود .به اين صورت كه مشاهده رابطهی طبيعت انسان با طبيعت بيرونى را

از آنجا كه وی به اين حكم تن نداد و به درسگفتارهای خود ادامه داد ،قوای مجريه

مىكند .به بيان ديگر ،هگل تناقض طبيعت انسان با طبيعت بيرونى را از طريق يک

فريدريش كارل فوربرگ تجربه كرد .وی در يكى از درسگفتارهای خود مدعى شده بود

مىكند .فرضيهی هگل وحدت ايده )سوژه( با واقعيت )ابژه( است كه البته نه در

روتنبرگ از كلوپ دكترها بود كه به دليل نظريات راديكال خود اخراج و سلب حق

حالى كه هگل بر صحت متدولوژی و محتوای شناختشناسى خويش از واقعيت اصرار

ممنوع و شرط انتشار آنرا مشروط به انتقال هيئت تحريهی آن به برلين كرد كه آنرا

بر قرار مىسازد ،در حالى كه فلسفهی ايدهآليستى هگل از درک اين رابطه ممانعت

مفهوم از روح )"ايدهی مطلق"( كه از انسان واقعى مجزا و مستقل شده است ،وساطت

واقعيت ،بلكه با استناد به "ايدهی مطلق" ،يعنى به صورت ايدهآليستى پديد مىآيد .در
مىورزد ،اما اين واقعيت يک واقعيت ديگر ،يعنى يک واقعيت غيرتجربى است كه به

صورت امكان و با استناد به خرد سوژهی شناسا توجيه مىشود .به اين ترتيب ،هگل به
فلسفه فقط اين وظيفهی ظاهری را محول مىكند كه كمبود "مفهوم" جهت درک

وارد عمل شد و وی را با خشونت از دانشگاه بيرون راند .همين سرنوشت را نيز
كه وجود خدا ضرورتاً قابل اثبات نيست .نفر بعدی دوست نزديک ماركس در برلين،
تدريس شد .دولت همزمان انتشار "سالنامههای هاله" به سردبيری آرنولد رويگه را
مستقيماً زير نظر دستگاه سانسور مركزی قرار دهد .از اين پس ،رويگه ديگر اجازه

نداشت كه به دانشگاه برود و به نقد درسگفتارهای پرفسورهای رسمى بپردازد .با

وجودی كه اشترآوس نسبت به ديگر هگلىهای چپ ،ميانهرو بود و از نقد سياسى تا

"شكل" را از طريق تمايز انتقادی ميان اجزای ماهوی و غيرماهوی بر طرف سازد .به

حد ممكنه ممانعت مىكرد ،ليكن خشم دستگاه سانسور گريبان وی را نيز گرفت و به

ابژكتيو و تجسميافته )عينى( مستقر مىشود ،بلكه تعهد فلسفه جهت درک تفاوت ميان

سه گانهی مسيحيان ،يعنى "خدا ،پسر و روحالقدوس" را به "خدا ،بشريت و روح-

اين ترتيب ،نه تنها مانعى در برابر تمايز ميان نيازهای سوبژكتيو )ذهنى( و واقعيتهای

١

Vgl. Heinrich, Michael (٢٠١٨): Karl Marx … ebd., S. ٢٣٦, ٢٤٩, ٢٨٢ f., ٢٨٧ f., ٣٠٦ f.,
٣٠٩
٢
Sinnliches Anschauen

مقام وی به عنوان پروفسور رسمى خاتمه داد .وی از دانشگاه اخراج شد ،زيرا تقديس

القدوس" تفسير كرده و فرديت عيسى را به جماعت مؤمنان مسيحى بسط داده بود.
يكى ديگر از هگلىهای چپ كه از دانشگاه اخراج و سلب حق تدريس شد ،فويرباخ نام

٩٨

٩٧

را از ابژه به سوژه تغيير مىدهد و "دانش الهيات" را تبديل به دانش انسانشناسى مى-

تصورات سوبژكتيو و مشاهدهی ابژكتيو الغا مىگردد .بنابراين فويرباخ به اين مسئله پى

غيرانسانى مشاهده نمىشود ،بلكه هر دو موضوع ،يعنى دين و آگاهى مستقيماً با سطح

منطق اسرارآميز توجيه مىشود ،در حالى كه از سوی ديگر ،شناخت ايدهآليستى وی از

كند .به اين معنى كه در مضمون دين و قوای ماورای طبيعى نه تنها هيچ چيز

خودآگاهى انسانها همواره مرتبط مىمانند .وی در نقد عبادت مسيحيان به اين نتيجه

رسيده بود كه يک انسان دينى از موجوديت اين رابطه ناآگاه است ،زيرا آن مؤمنى كه
از طريق عبادت خواهان معجزه جهت برطرف كردن كمبودهای زندگى واقعى خويش
مىشود ،در واقعيت قادر به درک اين موضوع نيست كه ارضای اين كمبودها فقط از

طريق روابط متقابل نوع بشر با طبيعت قابل حل و فصل مىباشد .بنابراين ايمان دينى
بيان ازخودبيگانه و نشانهی "آگاهى وارونه" از استقﻼل و ارادهی انسانها است كه تنها

با رجوع به يک نمونه از زندگى اين جهانى به وجود مىآيد.

١

برد كه در فلسفهی هگل رابطهی طبيعت انسان با طبيعت بيرونى با استناد به يک

وحدت سوژه با ابژه خبر مىدهد كه البته در تناقض با واقعيت تجربى قرار مىگيرد.

اينجا فويرباخ خواهان بازگشت به طبيعت مىشود ،زيرا برای وی طبيعت برابر با
مفهوم درونى واقعيت است .در حالى كه فويرباخ تفاوت طبيعى ميان انسان و طبيعت را

اصل متدولوژيک فلسفهی ماترياليستى خويش مىشمارد ،استنتاج آزادی اخﻼقى انسان

از كليت طبيعت را ممكن مىسازد و تكامل يک "فلسفهی آتى" را در نظر مىگيرد.

١

پيداست كه اينجا موضوع طبيعت انسان به تدوين يک فلسفه از ماهيت انسان و دانش
انسانشناسى محول مىشود .وی در كتاب "ماهيت مسيحيت" واقعيت زندگى مسيحيان

اينجا فويرباخ با وجود تكامل يک فلسفهی ماترياليستى ،اما مانند هگلىهای چپ به

را پست ،كثيف ،خودخواه و فاقد هويت انسانى مىشمارد .در حالى كه مسيحيان با ايمان

امكان دارد كه احساسات انسانى از ماورای طبيعت به ماهيت و طبيعت انسان معطوف

را متعلق به عصر قبل از دوران مدرن مىخواند كه از نظر فنى و علمى به گذشته تعلق

همان موضوع وارونگى آگاهى مىرسد .به نظر وی تغيير اين "آگاهى وارونه" فقط زمانى

گردد .در حالى كه يک انسان دينى از توليدات ذهنى خويش ناآگاه است و با آرزوی
ارضای نيازهای دنيوی خويش به تفكرات اخروی متوسل مىشود ،ليكن انسانى كه به

"خرد طبيعى" دست يافته است ،خويشتن را به صورت يک پرنسيپ مىشناسد .وی

به پرهيزگری و تعهد به اصل قناعت زندگى مىكنند ،ليكن فويرباخ اين شيوهی زندگى
دارد .وی از طريق يک روش شناختشناسى ،يعنى يک شيوه از مشاهده كه همواره خود
را نسبت به تجربه منضبط مىكند ،به اين نتيجه رسيده بود .به اين معنى كه سوژهی
شناسا همواره با ابژه در ارتباط مىماند و شناخت خويش را از طريق تجربه پى در پى

سرانجام سه اصل روانشناسى مانند" :اراده ،خرد و قلب" را به ماهيت انسان نسبت مى-

تصحيح مىكند .به اين ترتيب ،فويرباخ در نقد فلسفهی ايدهآليستى هگل به اين نتيجه

به گمان فويرباخ يک انسان واقعى كه با اراده ،متفكر و عاشق هم نوع خويش است ،از

جنجالى و اسرارآميز" در سيستم هگلى مفهوم "خرد طبيعى" را قرار مىدهد و پارادايم

دهد" .اراده" به معنى خواستن" ،خرد" به معنى شناخت و "قلب" به معنى عشق است.
حقارت ،فقر و ذلت افراد ديگر متنفر است .يک چنين انسانى ،انسانهای ديگر را به

صورت زنده ،متفكر و عاشق مىطلبد و برای تقسيم فعاليتهای اجتماعى به انسانهای
دانشمند و با اراده نياز دارد .يک چنين انسانى فقدان تفكر را از طريق زندگى دنيوی و

كمبودهای زندگى واقعى را از طريق تفكر تكميل مىكند.

٢

مىرسد كه وی نقش سوژه با ابژه را جابجا كرده است .بنابراين فويرباخ در برابر "خرد

شناختشناسى را از ايدهآليسم به ماترياليسم دگرگون مىسازد.

٢

پيداست كه با دگرگونى جايگاه سوژه با ابژه رابطهی انسان با خدا نيز دگرگون مى-

گردد .از منظر "خرد طبيعى" نزد فويرباخ صفات ناب خدا تبديل به صفاتى مىشوند
كه انسان از ماهيت و طبيعت خويش به خدا نسبت داده و به صورت سوژه محمول
خود را به سطح يک خدای آسمانى ارتقا داده است .به اين ترتيب ،فويرباخ نقش انسان
١

Vgl. ebd., S. ٣٠٦
Vgl. ebd., S. ٤٥٣ff.

١
٢

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

١٠٠

٩٩

يافته بود و به صورت ضمنى از طريق "فلسفهی خودآگاهى" برونو بائر نيز نمايندگى

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،فويرباخ به يک تصور از يک انسان ايده-

مىشد .منتها با اين تفاوت كه فويرباخ بر خﻼف برونو بائر ارزشهای دينى را نه به

آل دست مىيابد كه چنان دنيوی شده و به "خرد طبيعى" دست يافته است كه

ازخودبيگانگى را مطرح مىكرد .ما اينجا با كشف مقولهی ازخودبيگانگى خودكرده

دينى ،جنجالى و اسرارآميز هگلى ،انسان را معطوف به تصورات انتزاعى و ارواح اخروی

كليسا و دستگاه روحانيت ،بلكه مستقيماً به مؤمنان مسيحى نسبت مىداد و مسئلهی

سعادت همنوعان خويش را برابر با نيکبختى خويش مىشمارد .در حالى كه خرد

مواجه هستيم كه البته ماركس نيز به مضمون آن دست يافته بود .دوم ،توافق نظر بر

و دنيوی مىكند ،اتخاذ "خرد طبيعى" منجر به بازتاب انسان به خويشتن ،يعنى مفهوم

خود مىگرفت .منتها با اين تفاوت كه فويرباخ اصوﻻً تفكر ديالكتيكى را يک روش جهت

بهترين لذات را از طبيعت و واقعيت به صورت تفكر ،تحقيق و توليد هنر مىبرد.

سر نقص سيستم هگلى بود كه يک شكل اسرارآميز و جنجالى از واقعيت سوبژكتيو به
تكامل يک دين اين جهانى مىشمرد و رد مىكرد ،در حالى كه ماركس در ديالكتيک

"نوع ماهوی بشر" مىشود .به نظر فويرباخ يک چنين انسانى شكوفا و خﻼق است و
بنابراين نه عبادت خدا ،بلكه روابط مستقيم انسانها به صورت گفتگو و مشاهده منجر

هگلى همواره واقعيتى را مىديد .سوم ،موضوع ماهيت بشر بود كه ماركس مسئلهی

به كشف ماهيت بشری و شكوفايى جامعه و رفاه انسانها مىشوند .به اين ترتيب ،تفكر

يک قدم فراتر رفته و با استناد به مفاهيم "اراده ،خرد و قلب" مفهوم ايدهآليستى "نوع

تجربيات ابژكتيو را ممكن مىسازد .توفيق گفتگو بستگى به توان درک انسانها دارد كه

خودآگاهى ماترياليستى انسان را با استناد به آن مستدل كرده بود ،در حالى كه فويرباخ

ماهوی بشر" را متكامل كرده و ظاهراً به مضمون ماترياليستى ازخودبيگانى نيز پى برده

بود .پيداست كه رجوع مستقيم فويرباخ به انسان در برابر طرح هگلىهای چپ كه از
طريق تشكيل دولت مدرن انگيزهی تحقق اهداف سياسى خود را داشتند ،به مراتب
واقعبينانهتر به نظر مىرسيد .با وجودی كه ماركس به سمت فلسفهی ماترياليستى
فويرباخ متمايل شد و از مفهوم "نوع ماهوی بشر" نيز به كرات استفاده كرد ،اما از

كمبودهای آن نيز به خوبى آگاهى داشت .از جمله بايد از نامهی ماركس به آرنولد

رويگه ياد كرد كه وی در آنجا فلسفهی فويرباخ را نسبت به فلسفهی هگل فقير مى-

مجرد و "مشاهدهی حسى" به نقد نفىكننده مىانجامند و گفتگوی انسانها تبادل

فويرباخ آنرا "زمينهی طبيعى" نيز مىنامد .بنابراين "مشاهدهی حسى" فويرباخ به يک

"ديالكتيک ضمنى" و يک بعد مولد دست مىيابد كه البته تنها به يک روند تفكر مجرد
مربوط مىشود .به اين عبارت كه "مشاهدهی حسى" فويرباخ بر خﻼف "ايدهی مطلق"

هگل به حوزهی جنجالى راه نمىيابد ،زيرا از طريق تجربه دوباره خود را نسبت به ابژه-
ی تجسميافته تصحيح و منظبط مىكند .نتيجه ،يک آگاهى ديالكتيكى و ضمنى از شكل

ابژهی تجسميافته است كه ظاهراً ماهيت آنرا شناسايى مىكند .به اين ترتيب ،فويرباخ

به اين نتيجه مىرسد كه آن دينى كه خود انسانها ساختهاند ،در برابر آنها استقﻼل

شمارد و آنرا از اين زاويه به بند نقد مىكشد كه فويرباخ بيش از حد بر طبيعت تأكيد

يافته ،بر آنها حكمفرمايى مىكند و منجر به ازخودبيگانگى انسان نسبت به مفهوم

ماركس به برونو بائر ياد كرد كه وی در آنجا از تدارک يک رشته از مقاﻻت سخن

هگلى را نيز مىگيرد و فلسفهی ايدهآليستى وی را به صورت يک برنامه جهت تكامل

البته برای ماركس اين امكان وجود داشت كه با استناد به تحقيقات خود مستقﻼً به نقد

ماركس پس از مطالعهی كتاب "ماهيت مسيحيت" نقاط نظری مشتركى را با فلسفهی

مىكند و به موضع سياست كم بها مىدهد ١.اينجا بايد همچنين از يكى از نامههای
مىگويد كه يكى از آنها مربوط به نقد فلسفهی ماترياليستى فويرباخ مىشود.

٢

دين و فلسفهی ايدهآليستى هگل بپردازد .اما تا كنون رسالهی دكترای وی منتشر نشده
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.

"نوع ماهوی بشر" مىشود .پيداست كه اين روش شناختشناسى گريبان ديالكتيک
يک دين اين جهانى افشا مىكند.

١

ماترياليستى فويرباخ يافت كه در رسالهی دكترای خود موفق به كشف آنها شده بود.

اول ،جابجايى سوژه با ابژه است كه وی از نظر محتوايى و همچنين مفهومى به آن دست
Vgl. ebd., S. ٣٠٦

١

١٠٢

١٠١

ديگری به سوی حقيقت و آزادی نيست مگر از طريق فويرباخ .فويرباخ تطهيركنندهی

بود و ماركس بدون ترديد با انتقاد مصادرهی تحقيقات فويرباخ مواجه مىشد .با در نظر

عصر است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا با وجود انتقادهای بيشمار

به فلسفهی ماترياليستى فويرباخ ،اما در برابر فلسفهی هگلىهای چپ برای آن موضع
مىگيرد .به نظر مىآيد كه از درون بحثهای هگلىهای چپ يک توافق نظری ميان

"فلسفهی خودآگاهى" برونو بائر" ،خودآگاهى ماترياليستى" ماركس و "فلسفهی انسان-
شناسى" فويرباخ پديد آمده بود كه افكار فلسفى را به سوی ماترياليسم و دينزدايى از
جامعه و سياست دولت سمت مىداد .از آنجا كه نشريهی "سالنامههای هاله" تحت

سانسور دولتى قرار داشت و نياز فلسفى اين دوران را برآورده نمىكرد ،در نتيجه برونو
بائر و ماركس تصميم به تأسيس "آرشيو آتهئيسم" را گرفتند و فويرباخ را جهت انتشار

ارگان آن تحت همين نام به همكاری دعوت كردند .در اين دوران افكار فلسفى بسيار

ملتهب بود كه ما مضمون آنرا در نامهی يكى از همكاران "روزنامهی راين" به نام
جورج يونگ به آرنولد رويگه از تاريخ  ١٨اكتبر  ١٨٤١ميﻼدی به شرح زير مىيابيم:

«دكتر ماركس ،دكتر بائر و ل .فويرباخ در جهت يک نشريهی دينى ـ فلسفى همكاری

مىكنند ،پس تمامى فرشتهها احياناً خود را به دور خدای پير گرد مىآورند و وی

نسبت به خود سخاوت نشان مىدهد ،زيرا اين سه تن بدون ترديد وی را از عرش خود
بيرون مىرانند و از باﻻ به گردن وی يک ليست از اتهامات را جهت برگزاری روند

قضايى آويزان مىكنند ،ماركس مسيحيت را در بهترين وجه آن يكى از غيرعرفىترين

اديان مىنامد ،وی در ضمن اينكه يک انقﻼبى كامﻼً مأيوس است ،با اين وجود يكى از
تيزترين مغزهای متفكر است كه من مىشناسم».

٢

با وجودی كه نشريهی "آرشيو آتهئيسم" هيچگاه منتشر نشد ،اما بحث پيرامون آن از
عزم راسخ جريان ليبرال جهت تخطئهی ايدئولوژی دولت دينى پروس گزارش مىدهد.

در حالى كه هگلىهای چپ با تعميق نقد فلسفى خود به بحران دين دولتى دامن مى-
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

داشتن شهرت فلسفى ماركس نزد هگلىهای چپ پيداست كه يک مغز متفكر مانند

وی نيازی نمىديد كه كشمكشهای جانبى برای خود به بار بياورد .وی در اين دوران
همراه با برخى از هگلىهای چپ و از جمله دوست نزديک خود ،برونو بائر در هيئت
تحريريهی "روزنامهی راين" اشتغال داشت كه ارگان راديكال جريان ليبرال محسوب
مىشد .سردبير اين روزنامه همان روتنبرگ معروف از كلوپ دكترها بود كه پس از
اخراج از دانشگاه برلين اين مسئوليت را به عهده داشت .بسياری از هگلىهای چپ

مقاﻻت خود را در اين روزنامه منتشر مىكردند و كشمكش با دستگاه سانسور دولتى

بحثهای درونى هيئت تحريريه را در مورد سياست كلى آن متأثر مىكرد .ماركس در

اين دوران از يک "انقﻼب سياسى" و تشكيل "كانون انسانهای عرفى و خردمند" دفاع

و استقرار آنرا مشروط به خودآگاهى انسان از "نوع ماهوی بشر" مىكرد .از اين منظر،
هگلىهای چپ هنوز در اسارت فلسفهی ايدهآليستى هگل بودند ،زيرا با استناد به
مفهوم جنجالى "خرد" و از طريق نقد دين درخواست فراروی از فلسفه و رفرم آگاهى را

داشتند كه به گمان خود دولت را به سوی خردمندی و سكوﻻريسم برانند .از آنجا كه

هگل تناقض دين با فلسفه را ظاهراً بر طرف كرده و از آنجا كه يكى از سركردگان
مشهور هگلىهای چپ ،يعنى اشترآوس هنوز تحت تأثير سيستم هگلى قرار داشت و به

اصطﻼح به "تفسير خردمندانهی دين" مىپرداخت ،در نتيجه ماركس وی را "هنوز يک

آخوند" مىشمرد و نقش فويرباخ را در تكامل فلسفهی ماترياليستى به شرح زير

ستايش مىكرد:

«وای خجالت بكشيد ،شما مسيحيان ،شما مسيحيان باوقار و فرومايه ،عالم و غيرعالم،
خجالت بكشيد كه يک ضد مسيحى بايد به شما ماهيت مسيحيت را در پيكر حقيقى و

عريانش نشان مىداد! و به شما روحانيان و فيلسوفان جنجالى پيشنهاد مىكنم :خود را

از مفاهيم و پيشداوری فلسفهی جنجالى كنونى رها سازيد ،اگر شما مىخواهيد كه به

طور ديگری به چيزها ،آن طوری كه هستند ،يعنى به حقيقت برسيد .و برای شما راه

١٠٤

١٠٣

است .به اين ترتيب ،شلينگ به مفهوم "فراخرد" كه شكل ماورای طبيعى به خود مى-

زدند ،اما بنا بر ايدئولوژی دولتى شاه جانشين عيسى مسيح محسوب مىشد .به بيان

ژنتيكى و تطبيق بيولوژيک آنها برای بقا نيست ،بلكه نتيجهی يک ارادهی استعﻼيى

طبيعتگرايان افراطى و منطقگرايان دينشناس توان آنرا داشتند كه به يک توافق

شده است ،سمت مىدهد .بنابراين شلينگ شناخت "فراخرد" را تنها به الهام نسبت

دولت پروتستان پروس ارائه دهند .از جمله بايد از كشفيات علمى در اين دوران ياد

گيرد ،دست مىيابد .اينجا ديگر تنوع طبيعت محصول حادثه و تأثيرات متفاوت
محسوب مىشود كه انگاری به يک حركت دترمينيستى كه فرجام آن از پيش معين

مىدهد و مدعى مىشود كه فقط برگزيدگان توان درک آنرا دارند .از اين منظر،

شلينگ تفكر ديالكتيكى هگل را تنها "تمرين فلسفى" و "شعر فلسفه" مىخواند و وظيفه-

ی فلسفه را در شناخت اين قدرت جهانشمول ،روح متعال و فراطبيعى خﻼصه مىكند
كه انگاری جهان واقعى را پديد مىآورد و هدايت هدفمند آنرا مديريت مىكند.

١

در همان دوران كه كتاب "فلسفهی طبيعت" شلينگ منتشر شد ،هگل نيز نقش طبيعت

را در سيستم فلسفى خود روشن كرده بود .البته هر دوی آنها جنبهی ايدهآليستى

داشتند ،منتها با اين تفاوت كه سوژهی "فلسفهی طبيعت" نزد هگل نه مانند شلينگ
يک روح متعال ،بلكه روح خود انسان ،يعنى سوژهی شناسا است .به اين صورت كه در

سيستم هگلى سوژه به معنى دانا و ابژه به معنى دانستنى است .اينجا موضوع شناخت-
شناسى طبيعت است .اما طبيعت يک موجوديت مستقل از سوژه ندارد ،زيرا از طريق

شناخت سوژه پديد مىآيد .به بيان ديگر ،طبيعت اينجا ابژه و موضوع شناخت سوژه

است كه البته با استفاده از دانش و در روند تفكر به مالكيت سوژه در مىآيد .به اين
معنى كه روح در درجات متفاوت از شناخت ،ابژه را به شكل مفهوم ايدهآليستى در

مىآورد و تا زمانى كه ابژه تبديل به دانش سوژه و هنوز شناخته نشده است ،انگاری كه

وجود واقعى هم ندارد .به اين ترتيب ،هگل از تمايز استعﻼيى سوژه با ابژه فرا مىرود و

ديگر ،نه دين وحيانى قادر بود كه افكار عمومى را از مشروعيت دولت قانع سازد و نه

برسند و يک نظريهی پايدار و متعهدكننده را جهت حل و فصل بحران ايدئولوژيک
كرد كه در جوار انتقادهای فلسفى ،ايدئولوژی حكومت اشرافى و فئودالى پروس را بى

اعتبارتر از گذشته مىكردند .برای نمونه افرادی مانند :اشﻼيدن در گياه و شوان در

حيوان موفق به كشف سلول شده و قبل از آنها افرادی مانند :باتيست و كورير طرح-

های خود از تكامل بيولوژيک و زيستشناسى را ارائه كرده بودند كه البته بعداً از

طريق داروين به اثبات رسيدند .در حالى كه اينجا دگمهای دينى مانند خلقت جهان از

طريق روحالقدوس در شش روز با بحران مواجه بودند ،جو سياسى تحت تأثير انقﻼب
فرانسه و فلسفهی ايدهآليستى هگل و انتقادهای فلسفى هگلىهای چپ قرار داشت.
بنابراين دولت پروس فقط به سانسور و تصفيهی هگلىهای چپ از دانشگاههای كشور

بسنده نكرد ،بلكه فيلسوفان محافظهكار را جهت مقابله با سيستم هگلى و تدارک
فلسفههای ارتجاعى به برلين فرا خواند .از جمله بايد از اشتاهل و شلينگ ياد كرد كه

در سال  ١٨٣٤ميﻼدی به عنوان پروفسور رسمى در دانشگاه برلين استخدام شدند ١.در

اين ارتباط بحث پيرامون "فلسفهی طبيعت" يک نقش بسيار عمده داشت كه فعاليت
تئوريک ماركس و انگلس را متأثر مىكرد.

شلينگ يک فيلسوف بسيار محافظهكار بود كه با در نظر داشتن بحران ايدئولوژيک

دولت دينى پروس اقدام به تدوين كتابى با نام "فلسفهی طبيعت" با مضمون پانتئيسم

با استناد به مفهوم "ايدهی مطلق" )دميروژ( يک سيستم درونذاتى را پديد مىآورد

كرد .نقش وی نه تنها از نظر فلسفى ،بلكه به دليل شرايط دشوار سياسى دولت پروس

شمارد ٢.بنابراين پيداست كه چرا هگل به شلينگ اتهام مىزند كه وی با تدوين

جنبهی سمبليک به خود مىگيرد .انگاری كه كتاب مقدس مسيحيان در سطح آگاهى

كه جهان واقعى را محصول شناخت ،يعنى محصول كار فكری و فعاليت آگاه سوژه مى-
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

نيز حائز اهميت بود ،زيرا وی بر كرسى تدريس هگل نشست .از منظر پانتئيسم انجيل

انسانهای آن دوران نازل شده است ،در حالى كه ظاهراً يک روح متعال به صورت
هدفمند روند تكوين طبيعت از پيدايش سلول تا تكامل آن به انسان را هدايت كرده
Vgl. ebd., S. ٢٥٦f.

١

١٠٦

١٠٥

كه البته نتايج آن مثبت ارزيابى مىشوند ١.مقالهی دوم انگلس "شلينگ و وحى" نام

"فلسفهی طبيعت" به دوران سياه گذشته بازگشته و منجر به احيا دين قديمى شده

پس از مطالعهی كتاب "ماهيت مسيحيت" فويرباخ نوشت .اينجا نيز انگلس به وضوح

جا خبری از يک "روح متعال" و يا "فراخرد" نيست و "وجود" تنها با استناد به خرد

است ،موضع مىگيرد ،در حالى كه وی همزمان "فلسفهی طبيعت" شلينگ را مانند يک

مطلق" واقعيت خردمند را پديد مىآورد ،در نتيجه ما نه تنها در "فلسفهی طبيعت"

دارد كه به مراتب گستردهتر و پرمحتواتر از مقالهی اول وی است .وی اين مقاله را

برای فلسفهی ديالكتيكى هگل كه به گمان وی پس از مرگش به درستى شكوفا شده
رعد مىخواند كه به سيستم هگلى اثابت كرده است ٢.به اين صورت كه هگل
خردگرايى را برابر واقعيت مىشمرد ،ليكن شلينگ آنرا تنها يک امكان مىخواند كه

نقش برگزيدگان جهت شناخت "فراخرد" را در تشكيل واقعيت توجيه كند .در هر دو
حالت بنيان دترمينيسم گذاشته شده است .در حالى كه هگل آنرا از طريق "تفكر

تاريخى" پديد آورد ،پانتئيسم شلينگ مضمون آنرا به صورت يک حركت خردمند و

فرجامگرا با خود يدک مىكشيد .با وجودی كه انگلس بنا بر طرح كلى هگلىهای چپ

آپريوريسم در فلسفهی ايدهآليستى هگل را نقد مىكند ،اما نه دليل آنرا به جابجايى

سوژه با ابژه نسبت مىدهد و نه ظاهراً با دترمينيسم مشكلى دارد ٣.اينجا پرسش
فلسفى مربوط به طبيعت ابژكتيو مىشود كه چگونه مىتوان آنرا فهميد و چگونه انسان

به صورت سوژه از درون آن پديد آمده است؟ انگلس برای پاسخ به اين پرسشها

است .البته ما نزد هگل با يک فلسفهی درونذاتى و خودبنياد مواجه هستيم ،يعنى اين-
درک مىشود و فقط از منظر سوژهی شناسا پديد مىآيد .اما از آنجا كه "ايدهی
شلينگ ،بلكه نزد هگل نيز با ارواح مواجه هستيم .به بيان ديگر ،اينجا ديگر تعيين
كننده نيست كه خالق جهان واقعى "فراخرد" شلينگ و يا "ايدهی مطلق" هگل محسوب

سود .در هر دو حالت شناخت فلسفى مبتنى بر اولويت سوژه بر ابژه است و بنابراين هر
دو اشكال استعﻼيى و اسرارآميز به خود مىگيرند.

در همان زمان كه ماركس در كلوپ دكترها مشغول مجادلهی فلسفى با هگلىهای چپ
پيرامون خودآگاهى و بررسى ديالكتيک تئوری با پراكسيس بود و دكترای خود را

دربارهی ماترياليسم اپيكور و دموكريت مىنوشت ،انگلس دوران خدمت سربازی خود

را در برلين مىگذراند .برای وی ممكن نبود كه به تحصيﻼت عالى بپردازد ،زيرا پدر

وی هزينهی آنرا به عهده نمىگرفت .با اين وجود برای انگلس اين امكان پديد آمد
كه در دوران فراغت از خدمت سربازی به درسگفتارهای شلينگ در دانشگاه برلين

فلسفههای متناقض هگل ،شلينگ و فويرباخ را در هم مىآميزد و از التقاط آنها به

گوش دهد ١.وی در اين ارتباط دو مقاله را به رشتهی تحرير در آورد .مضمون مقالهی

«اقدام تفكر در فلسفهی مثبت ـ همانگونه كه ما مشاهده مىكنيم ـ بسيار "آزاد"

خواند ،با وجودی كه خود وی زنده است ،در حالى كه روح زندهی هگل پس از مرگ

شرح زير به دترمينيسم ماترياليستى مىرسد:

اول وی دفاع از هگل در برابر شلينگ است .انگلس اينجا روح شلينگ را مرده مى-

است .شلينگ اينجا انكار نمىكند كه فقط فرضيههای صرف كه خود را از طريق ثمره،

وی در تفكر شاگردانش تجديد حيات مىكند .وی اينجا ميان "فلسفهی مثبت" و

نتايج اين تفكر آزاد و هدفمند اين است كه آن "وجود غيرقابل و ماقبل تفكر" را

مثبت مىخواند كه البته سيستم ديالكتيكى هگل كه بر اساس نفى مقولهها در روند

يعنى از طريق مطابقت با وحى به صورت صحيح اثابت كردهاند ،ارائه مىدهد .يكى از
مستقيماً چنان مىنامد كه انگاری آن هماكنون چيزی است كه بعداً از آن بايد متكامل
١

Vgl. Engels, Friedrich (١٨٤١, ١٩٧٣): Anti-Schelling, Schelling über Hegel, in: MEW,
EB II, S. ١٦٣ff., Berlin (ost), S. ١٦٣, ١٦٦, ١٦٩
٢
Engels, Friedrich (١٨٤٢, ١٩٧٣): 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

"فلسفهی منفى" تفاوت مىگذارد و "فلسفهی طبيعت" شلينگ را تأييدكننده ،يعنى
شناخت و تكامل مفاهيم خردگرا بنا شده است ،در برابر آن شكل منفى به خود مىگيرد
Wissenschaftsauffassung und Theorie-Praxis Beziehung aufgrund einer Kritik der MarxRezeption von Georg Lukacs, Karl Korosch, Theodor Adorno und Max Horkheimer,
New York/Bern/Frankfurt am Main/ Paris, S. ٣٥
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

١٠٨

١٠٧

دترمينيسم ارسطويى با فلسفهی خودآگاهى اپيكور را برجسته و به شرح زير حركت

شود ،چون خدا .وجود غيرقابل و ماقبل تفكر هنوز اصوﻻً نمىتواند ببيند ،بخواهد ،خلق

«) (...ارسطو در توافق نظر با ديگر فيلسوفان يونانى اجسام آسمانى را ابدی و جاودانى

تمامى شخصيات و خودآگاهىها دورترين فاصله را دارد ،نيست .از طريق هيچ تكاملى

دترمينيستى تفكر و جامعه را به صورت اشكال دينى و متافيزيک اصوﻻً رد مىكند:

مىشمرد ،زيرا آنها با همان روش هميشگى رفتار مىكردند؛ در حالى كه وی به خود

آنها يک عنصر فوقانى و خودی كه تحت قدرت جاذبه قرار نداشت ،نسبت مىداد:

اپيكور در تقابل مستقيم مدعى مىشود كه آنها مستقيماً بر عكس رفتار مىكنند(...) .
آری وی با خشم و هيجان تند نظريهی مخالفانش را كه خود را به يک روش تشريح

پايبند و مابقى را طرد مىكردند ،مردود مىشمرد؛ ]برای نمونه[ آنها طرح ابدی و از
اين رو الهى خود را در شهابها به فرضيه مىگيرند ،آنها در تشريحات بيهوده و

بردگى هنرمندانهی طالعبينان گرفتار مىشوند ،آنها از حدود فيزيكى عبور مىكنند و

خود را به آغوش اسطوره مىاندازند (...) .بنابراين اپيكور به نتيجه مىرسد :از آنجا كه
ابديت اجسام آسمانى آرامش روان خودآگاهى را مختل مىكنند ،اين يک نتيجهی
١
ضروری و قاطع است كه آنها ابدی نيستند».
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس در همان دوران تحصيل خود با

استناد به خودآگاهى ماترياليستى اپيكور از دترمينيسم عبور كرد ،در حالى كه انگلس

ماترياليسم فويرباخ را اثبات دترمينيسم در فلسفههای ايدهآليستى شلينگ و هگل مى-

شمرد .به بيان ديگر ،آن حركتى كه فاقد يک سوژهی درونذاتى است ،تنها تحت تأثير
متقابل و كنش و واكنش ابژهها كه فاقد آگاهى هستند ،به وجود مىآيد و در نتيجه
محصوﻻت آن نيز در اشكال متنوع و اغلب به صورت حادثه پديد مىآيند .در حالى

كه ماركس در همان اوايل فعاليت تئوريک خود به كشف اين مسئلهی پيچيده نائل
شد ،انگلس آگاهى را ظاهراً به ماده نسبت مىدهد و از آنجا كه اين حركت مادی به

تكامل انسان فرجام يافته است ،در نتيجه وی از نتيجه به تحليل مىرسد و مدعى
هدفمندی و منطق دترمينيستى آن مىشود .انگاری كه تكامل انسان از درون طبيعت

كند و بازگرداند .آن چيز ديگری به غير از يک تجريد لخت از ماده كه مستقيماً از
ممكن نيست كه در اين مقولهی خشک خودآگاهى را وارد كرد ،مگر اينكه آن به

صورت ماده درک شود و از طريق طبيعت به روح تكامل بيابد ،مانند "وجود نامتناهى"

در نفىگرايى كه از آن تنها از طريق تعيين نافى از غيرقابليت و ماقبليت متمايز است.
اين غيرقابليت و ماقبليت تنها مىتواند به ماترياليسم و در نهايت به پانتئيسم بيانجامد،

اما نه هرگز به تک خدايى».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا دترمينيسم كه مضمون "فلسفهی
طبيعت" شلينگ و "تفكر تاريخى" هگل است ،به صورت ماترياليستى تفسير مىشود.

بنابراين انگلس فلسفهی ماترياليستى فويرباخ را نه ناقض دترمينيسم شلينگ و هگل،
بلكه مكمل آنها مىشمارد ،زيرا به گمان وی به شكل واقعى حركت طبيعت ،معنى
مادی مىدهد .البته خوانندهی نقاد در روند اين نوشته خواهد ديد كه انگلس چگونه به

حركت ماده جهت ايجاد جهان ابژكتيو پايبند مىماند و همين نظريه را در آثار متأخر

خود و از جمله در كتاب "ديالكتيک طبيعت" نمايندگى مىكند .البته اينجا طرح اين
نكته نيز ضروری است كه ماركس هم در اوايل ادامهی تحصيل خود در برلين در نظر

داشت كه "فلسفهی طبيعت" شلينگ را ديالكتيكى تفسير كند ٢.اما وی بسيار سريع به
اين مسئله پى برد كه با تكامل انسان به صورت يک سوژهی درونذاتى و با استناد به
ماهيت ماترياليستى خودآگاهى انسان مسئلهی دترمينيسم نيز پايان مىيابد و "قلمرو

ضرورت" دگرگون مىگردد .وی از تناقض "آرامش روان" با "اطمينان خاطر" به اين

مسئله پى برد ٣.از آنجا كه يونانيان باستانى روابط اجتماعى خود را به حركت اتمها و

همچنين به نظم آسمانى نسبت مىدادند و از آنجا كه اپيكور ابديت را ناقض

خودآگاهى و محصول خرافات مىشمرد ،در نتيجه ماركس در رسالهی دكترايش تمايز

مقدر و از قبل برنامهريزی شده و ظاهراً با آگاهى ماده از حركت خويش به صورت
١

Ebd., S. ٢٠٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Brief … ebd., S. ٩
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation … ebd., S. ٣٠٠
٢

Ebd., S. ٣٠١

١

١١٠

١٠٩

تجربه كرده بود و همچنين از سياست ضد انقﻼبى دولت فرانسه مىشناخت .وی بعداً

هدفمند پديد آمده است .ما اينجا با تكامل "ماترياليسم" متافيزيكى و پانتئيسم مادی

جهت ازدواج با جنى فون وستفال به كريتسناخ سفر كرد و در دوران شش ماههی
اقامت خود در آنجا به فعاليت تئوريكش ادامه داد.

مواجه هستيم كه بنيان نظری انگلس را در تمامى طول زندگيش مىسازند.

ماركس برای اولين بار با انگلس در بن آشنا شد .انگلس از منچستر برای آشنايى با

موضوع اصلى تحقيقات ماركس خودآگاهى ماترياليستى و نقد موانع تكوين خودآگاهى

اعضای هيئت تحريريهی "روزنامهی راين" به آنجا سفر كرده بود .ماركس پس از

كه در پيروی از اشكال دينى انسان را سلب آزادی ،اراده كرده و به دترمينيسم ،يعنى

سانسور مانع انتشار مقاﻻت انتقادی وی مىشد ،كشمكشهای تئوريک در هيئت

وجودی كه نقد دين در آلمان را به طور عمده منتفى مىشمرد ،اما شرط هرگونه نقدی

جمله بايد از برونو بائر ياد كرد كه پس از وقوع تفاوتهای نظری با ماركس به برلين

ليبراليسم را از تن در آورده و با وجود ادعای خردمندی ،خشونت عريان را در برابر

كرد .به اين ترتيب ،برای وی ممكن شد كه نظريات خود پيرامون "فلسفهی

سوژهی انقﻼبى است .به اين معنى كه وی بر عليه تمامى جريانهای فلسفى و سياسى

به يک سرنوشت محتوم معطوف مىكنند ،قيام تئوريک كرد .بنابراين ماركس با

را همواره نقد دين مىخواند ١.نخست بررسى ماهيت دولت بورژوايى بود كه شنل
منتقدان و جريان ليبرال پديد آورده بود .در اين ارتباط بايد از "نقد فلسفهی حق هگل"

ياد كرد كه ماركس پس از يک مطالعهی گسترده در مورد تاريخ و قوانين اساسى

دولتهای مدرن و تدوين "جزوههای كريتسناخ" به آن پرداخت ٢.در حالى كه ماركس
اينجا از منظر جابجايى سوژه با ابژه به نقد فلسفهی حق هگل مىپردازد ،اما نقد وی از
فويرباخ به مراتب فراتر مىرود و همواره سياسىتر و راديكالتر مىگردد .موضوع اصلى

استعفای روتنبرگ مسئوليت سردبيری روزنامه را به عهده داشت .در حالى كه دستگاه
تحريريه شدت مىگرفت و سياست كلى روزنامه را تبديل مناقشات تئوريک مىكرد .از

بازگشت و سپس همراه با برادر خود ،ادگار بائر "روزنامهی ادبيات همگانى" را تأسيس
خودآگاهى" را گسترش دهد و از طريق روشنگری و با اختﻼل در آگاهى دينى برنامهی
تشكيل يک دولت مدرن و جامعهی خردمند بورژوايى را دنبال كند .تحت شرايط

موجود آشنايى ماركس با انگلس بسيار سرد برگزار شد .به خصوص به اين دليل كه

ماركس در اين دوران هنوز كمونيست نبود و در مقاﻻتش از "انقﻼب سياسى" و "كانون

انسانها عرفى و خردگرا" دفاع مىكرد كه البته قوانين آن نه با رجوع به الهيات ،بلكه

ماركس نقد يک آگاهى كذب است كه البته از موضع "نوع ماهوی بشر" مستدل مى-

تنها با رجوع به "آزادی خردگرا" متكامل مىشوند و در يک نظام سلطنتى مشروطه و

حاكم ،يعنى نقد دولت ،فرهنگ و ارادهی رژيم سياسى بسط مىدهد .وی اينجا دين را

يكى از هگلىهای چپ به نام موزوس هس كه به پاريس نقل مكان كرده و آنجا

گردد .برای نمونه ماركس در اين نوشته روش نقد دين را به نقد پراكسيس طبقهی
نه تنها محصول فريب طبقهی حاكم ،بلكه نشانهی خودفريبى انسانها نيز مىخواند .در
حالى كه هگل دولت را به صورت سوژه و ملت را به صورت ابژهی سياست در نظر

مىگيرد ،ماركس فلسفهی ايدهآليستى وی را اسرارآميز و جنجالى مىشمارد و مشخصاً
عكس اين معادلهی توجيهى را درست مىخواند .به اين صورت كه نزد هگل ،انگاری

كه اين دولت است كه از طريق فعاليت آگاهانهی خود ،ملت را به وجود مىآورد ،در

حالى كه از منظر ماركس ،اين ملت است كه از طريق تصويب قانون اساسى دولت را
١
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همچنين در يک سيستم جمهوری قابل تحقق بودند .البته ماركس از طريق مقاﻻت
كمونيست شده بود و پس از مطالعهی آثار پرودن در نقد مالكيت خصوصى كم و بيش

با ايدهی كمونيسم آشنا شده بود ،اما خود را هنوز به اين جنبش سياسى نسبت نمىداد.

از آن پس كه دستگاه سانسور از تمديد پروانهی انتشار "روزنامهی راين" سر باز زد،
ماركس با همكاری آرنولد رويگه برنامهی انتشار "سالنامههای آلمانى ـ فرانسوی" را

ريخت و از آنجا كه فعاليت تئوريک آنها فقط در پاريس بدون سانسور دولتى امكان

داشت ،در نتيجه هر دو تصميم گرفتند كه به آنجا نقل مكان كنند .ماركس نخست به
هلند سفر كرد و در آنجا نيز با همان خشونت دولتى مواجه شد كه در كشور پروس
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik … ebd., S. ١٢٨ f., ١٢٥
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و ظاهراً برابر هستند و با تخيل خود زندگى مىكنند ،اما در واقعيت جامعهی بورژوايى

پديد مىآورد ،منتها ملت اين كار را با يک درجهی به خصوص از خودآگاهى به انجام

نقد دين بر اين موضوع تأكيد مىكندكه انسانها به آزادی مالكيت خصوصى و اشتغال

نوشته مىيابيم .به اين صورت كه هگل مالكيت خصوصى را به صورت سوژه و انسان را

عمﻼً نابرابر و بازيچهی قوای بيگانه مىشوند .از اين منظر ،ماركس با رجوع به روش

تجاری دست يافتهاند ،اما بدون اينكه از قيد و بند مالكيت و تجارت آزاد شده باشند.

مىرساند .ما روش نقد دين ماركس را در مورد نقد مالكيت خصوصى نيز در همين

به صورت ابژه در نظر مىگيرد .نتيجهی يک چنين "آگاهى وارونه" ،تسلط مالكيت

به بيان ديگر ،همانگونه كه انسانها تحت سلطهی دين از "نوع ماهوی بشر"

خصوصى بر ارادهی انسانها است .به اين معنى كه جامعهی بورژوايى كه البته اينجا

انسانى ازخودبيگانه هستند .محصول اين ازخودبيگانگى ،زندگى واقعى انسانهای

"روح مستقل" در آورده و چنان آنرا مىپرستد كه رقابت ،خودخواهى ،انزوا و

ازخودبيگانه شدهاند ،تحت سلطهی مالكيت خصوصى و پول نيز نسبت به جامعهی
خودخواه و منزوی است كه پول را به صورت يک خدای كلى و جهانشمول مىپرستند.

بنابراين ما پس از تشكيل يک دولت مدرن و سكوﻻر نيز با همان تناقض تفكر ظاهری
با واقعيت سر و كار داريم كه دين هم آنرا به وجود مىآورد .از اين بابت ،ماركس

اينجا ميان "رهايى سياسى" و "رهايى انسانى" تميز مىدهد .البته وی انكار نمىكند كه

انسانها در يک نظام سكوﻻر به "رهايى سياسى" دست مىيابند ،اما در نهايت "رهايى

انسان" و همچنين رهايى يهوديان تنها زمانى متحقق مىگردد كه اين پولپرستى كه
مرام يهوديت است ،به كلى لغو گردد.
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سوژهی آگاه محسوب مىشود ،ابژهی خود ،يعنى مالكيت خصوصى را به صورت يک
ازخودبيگانگى انسانها از "نوع ماهوی بشر" را ممكن و موجه مىسازد.
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به اين ترتيب ،ماركس به يک مفهوم محتوايى از دولت مدرن دست مىيابد و با استناد
به آن است كه كشمكش نظری خود با برونو بائر را مستدل مىسازد .در اين ارتباط

بايد از مقالهی وی با عنوان "در مورد مسئلهی يهود" ياد كرد كه با اين منظور مدون
شده است .برونو بائر دليل تبعيض حقوقى يهوديان را هويت مسيحى دولت پروس مى-

شمرد و به خود وعده مىداد كه در يک نظام سكوﻻر برابری همهی شهروندان متحقق
مىگردد .اما ماركس اينجا با رجوع به تجربيات آمريكا بر اين نكته انگشت مىگذارد

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،موضوع نقد ماركس اينجا تنها نقد دين

كه جدايى دين از دولت هيچ مشكلى را حل نمىكند .به اين دليل كه در يک نظام

خودكردگى آن است كه جامعهی بورژوايى آنرا به وجود مىآورد .به اين ترتيب،

ازخودبيگانگى همچون گذشته پابرجا مىماند .بنابراين انسانها در يک نظام سكوﻻر تنها

ماترياليستى اتخاذ مىكند .به اين صورت كه اين انسان است كه دين را مىآفريند و نه

پيداست كه مقولهی "آزادی" تنها يک شكل ظاهری و ايدئولوژيک به خود مىگيرد كه

نيست ،بلكه براندازی تناقض تفكر با واقعيت ،يعنى مسئلهی ازخودبيگانگى و
ماركس در "پيشگفتار ـ نقد فلسفهی حق هگل" نقطهی عزيمت خود را مانند فويرباخ

اينكه دين انسان را مىآفريند .بنابراين دين نتيجهی يک كمبود در جهان واقعى
محسوب مىشود كه البته از "خودآگاهى" انسانها نسبت به "نوع ماهوی بشر" ممانعت

سكوﻻر ،البته دين به حوزهی خصوصى انسانها رانده مىشود ،اما مسئلهی
به آزادی دينى دست مىيابند ،اما از قيد و بندهای دينى رها نمىگردند .از اين منظر،
به صورت "آگاهى وارونه" قيد و بندهای واقعى جامعهی بورژوايى را موجه مىسازد.

بنابراين در حالى كه ماركس موضوع ازخودبيگانگى را در طرح فلسفهی ماترياليستى

مىكند .از اين منظر ،ماركس بر اين نكته انگشت مىگذارد كه يک انسان دينى ،يا هنوز

فويرباخ مطرح مىكند ،اما روش نقد دين را به نقد جامعهی بورژوايى نيز بسط مىدهد.

فويرباخ مىرود و روش نقد دين را مستقيماً به نقد دولت و جامعهی بورژوايى بسط

زندگى دنيوی را مىگذرانند .در حالى كه انسانها در حوزهی سياست به اصطﻼح آزاد

خود را نيافته و يا اينكه دوباره خود را باخته است .اما ماركس اينجا نيز فراتر از

مىدهد .در حالى كه فويرباخ در تداوم ماترياليسم بورژوايى از انسان منفرد عزيمت
١
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١

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts - §§ ٢٦١-٣١٣, in: MEW,
Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost), und
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik … ebd., S. ١٢٥f. ١٣٨f.

١١٤

١١٣

حوزهی دوم از پراكسيس اجتماعى ،مربوط به سياست مىشود .اينجا منظور ماركس

مىكند ،ليكن ماركس انسان را بنا بر طرح تئوريک رسالهی دكترای خود تحت روابط

يعنى نياز به تخيل و تصوارت استعﻼيى )دين ،فلسفه و ايدئولوژی( دارند .ما اينجا با

نيست كه خارج از جهان واقعى زندگى مىكند .نزد وی انسان در زندگى واقعى خود،

دولت و جامعه بورژوايى است كه جهت تداوم خود نياز به دوگانگى تفكر با واقعيت،
يک كليت متناقض از هستى با آگاهى مواجه مىشويم كه شرط بقا و تداوم اوضاع
ازخودبيگانهی آن وابسته به فقدان چشمانداز جهت دگرگونى "اوضاع موجود" ،يعنى

اجتماعى قرار مىدهد و مد نظر مىگيرد .بنابراين نزد ماركس انسان يک مقولهی مجرد

يعنى در پراكسيس اجتماعى و در جهان انسانها است كه با استناد به سطح به
خصوصى از خودآگاهى خويش دولت و جامعه را به وجود مىآورد .به بيان ديگر ،اين

يک "جهان بدون روح" است .اينجا دين ،فلسفه و ايدئولوژی نقش واسطه را دارند،

دولت و جامعه هستند كه منجر به دوگانگى تفكر ظاهری با واقعيت ماترياليستى مى-

توجيه و تداوم آنرا وساطت مىكنند .به اين صورت كه آنها موجوديت جامعهی

ايدئولوژيک پديد مىآيند .پيداست كه شرط برطرف كردن اين دوگانگى نه آنگونه

زيرا به صورت ظواهر جامعهی طبقاتى بقا و تداوم اوضاع ازخودبيگانهی موجود را

بورژوايى و نظام سرمايهداری را متناسب با طبيعت انسان و نماد خردمندی مىخوانند.
پيداست كه ماركس دگرگونى جهان واقعى را نه مربوط به عنايت الهى مىكند و نه در

انتظار معجزه و يا رخداد مىماند .به نظر وی چشمانداز دگرگونى تنها از طريق نقد

درونذاتى ،نفىكننده و بىرحمانه از اوضاع ازخودبيگانهی موجود پديد مىآيد .در اين
ارتباط ماركس از روش نقد خود به عنوان "جﻼد" دوران باطل نيز سخن مىراند و نقد

برای وی زمانى راديكال است كه دست به ريشه ،يعنى به انسان مىبرد .به بيان ديگر،
نقد نزد ماركس نه تنها به صورت مجرد و دگماتيک فعال نمىشود ،بلكه آن پراكسيس
مشخص كه انسانها را به انزوا ،بندگى و ذلت كشانده است ،به بند مىكشد .بنابراين

ماركس اينجا به درستى بر اين نكته تأكيد مىكند كه اين كافى نيست كه تفكر به

سوی واقعيت بشتابد ،بلكه واقعيت نيز بايد به سوی تفكر سمت بگيرد .ما اينجا با
ديالكتيک تئوری و پراكسيس مواجه مىشويم .به اين صورت كه سوژهی شناسا از نقد

درونذاتى و نفىكنندهی "اوضاع موجود" ،چشمانداز دگرگونى جهت تشكيل "اوضاع

مطلوب" را متكامل مىكند و تحت تأثير اين تئوری انتقادی و عملگرا است كه يک

پراكسيس آگاه و انقﻼبى به وجود مىآيد .از اين بابت ،ماركس از زمينهی متضاد مادی
به صورت "عنصر منفعل" سخن مىراند .به بيان ديگر ،تحت تأثير اين تئوری انتقادی و

عملگرا است كه كارگران از هويت طبقاتى خود آگاه و متشكل مىشوند و به صورت

سوژهی خودآگاه ،يعنى پرولتاريا از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در مىآيند و در

پراكسيس نبرد طبقاتى يک نظم نوين را به وجود مىآورند .به اين ترتيب ،سﻼح نقد
تبديل به ابزار جهت همبستگى طبقاتى كارگران مىشود و به صورت خشونت مادی در

شوند .محصول اين دوگانگى توليد آگاهى كذب است كه در اشكال دينى ،فلسفى و

كه هگلىهای چپ و فويرباخ مد نظر داشتند ،يعنى از طريق يک پروژهی صرف

روشنگری ،تشكيل دولت مدرن و حكومت سكوﻻر ،بلكه تنها از طريق دگرگونى

پراكسيس اجتماعى ممكن مىگردد .اينجا منظور ماركس دگرگونى آن مناسبات واقعى
اجتماعى است كه اصوﻻً نياز به تخيل ،تصور و دين دارند.

بنابراين ماركس اينجا پراكسيس اجتماعى را در دو حوزهی متفاوت متمايز مىكند.

اول ،آگاهى تئوريک ،يعنى همان تأثيرات دين رايج است كه درک روزمره و افكار
عمومى را به وجود مىآورد .به بيان ديگر ،برای ماركس دين تنها يک مجموعه از

تصورات و اعتقادات واهى و غير واقعى نيست كه از تأثيرات آن بر جامعه مىتوان

صرف نظر كرد .از آن وقتى كه دين به صورت محمول سوژه متكامل مىگردد و از

طريق كليسا بر افكار عمومى مسلط مىشود ،پيداست كه منطق ازخودبيگانه و واقعيت
جامعه بورژوايى را هم پديد مىآورد .بنابراين ،تعميم نكبت دين از يک سو ،بيان نكبت

زندگى واقعى است و از سوی ديگر ،محصول اعتراض انفعالى ،يعنى جهانگريزی از اين
نكبت واقعى است .ما اينجا دوباره با مقولهی خودكردگى نزد ماركس مواجه مىشويم.

دليل توفيق دين در تشكيل افكار اخروی را نيز بايد در همين عملكرد دوگانهی آن
جستجو كرد .به اين عبارت ،كه دين تنها زمانى بر افكار عمومى مسلط مىشود و
جهانگريزی انسانها را ممكن مىسازد كه هيچگونه چشماندازی برای دگرگونى

"اوضاع موجود" وجود ندارد و همانگونه كه ماركس اينجا به درستى تأكيد مىكند؛
"دين روح جهان بدون روح است" .از اين منظر ،ماركس نه تنها دين را افيون ملت
مىخواند ،بلكه بر عليه هر جهانى كه عطر معنوی آن دين است ،اعﻼم جنگ مىكند.

١١٦

١١٥

به شخص خود اختصاص مىداد و شايد هم نمىخواست كه با جمهوری خواهان

برابر خشونت مادی جامعهی بورژوايى ايستادگى كرده و نظام سرمايهداری را سرنگون

همكاری كند ،زيرا وی هوادار نظام سلطنتى بود.

١

ماركس در دوران اقامت خود در پاريس يادداشتهايى را آماده كرد كه بعدها تحت

عنوان "جزوههای فلسفى ـ اقتصادی" منتشر شدند .وی در اينجا سه جنبهی مثبت اثر

فويرباخ را ستايش مىكند .اول ،فويرباخ اثبات كرده است كه فلسفهی ايدهآليستى چيز

مىكند .پيداست كه با فراروی از نظم موجود و لغو اوضاع ازخودبيگانه ،يک پراكسيس

ديگر پديد مىآيد .از آنجا كه نظام سرمايهداری تمامى آثار انسانى را از كارگران
زدوده و به آنها يک طبيعت غير را تحميل كرده است ،در نتيجه ماركس سوژهی

خودآگاه و انقﻼبى اين دگرگونى را نيز پرولتاريا مىشمارد.

١

ديگری به غير از بسط دين از طريق مفاهيم نوين نيست .بنابراين سيستم هگلى نيز يک

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس در همان دوران اقامتش در

بشر" مىشود و در نتيجه محكوم است .دوم ،فعاليت فويرباخ به عنوان بنيانگذار

متافيزيكى بود و در اوهام دترمينيسم سيستم فلسفى هگل و پانتئيسم شلينگ به دنبال

دين اين جهانى به شمار مىرود كه منجر به ازخودبيگانگى انسان از مفهوم "نوع ماهوی
"ماترياليسم حقيقى" و "علم واقعى" است كه ستايش مىشود ،زيرا وی به نظر ماركس

كريتسناخ به مضمون "سوژهی انقﻼبى" پى برد ،در حالى كه انگلس اسير "ماترياليسم"
راهى به سوی يک سرنوشت محتوم و مثبت برای بشر مىگشت .به بيان ديگر ،مقولهی

مناسبات واقعى ،يعنى روابط انسان با انسانها را تبديل به اصول تئوريک كرده است.

"سوژهی انقﻼبى" نزد ماركس نه در تداوم "تفكر تاريخى" هگل و نه با استناد به يک

يک نتيجهی مثبت ،يعنى شناخت كليت و وحدت سوژه با ابژه مىشود ،چيز ديگری به

به سوی يک فرجام نهايى سپری مىشود ،متكامل مىگردد .موضوع تئوری انتقادی و

در اين يادداشتها شناخت فويرباخ را واقعى و سيستم هگلى را غير واقعى مىشمارد.

استناد به ديالكتيک يک تئوری عملگرا با پراكسيس آگاه پديد مىآيد .از آنجا كه اين

سوم ،فويرباخ اثبات كرده است كه نفى نفى هگلى كه به صورت "ايدهی مطلق" مدعى
غير از "تفكر صرف ديالكتيكى" و "توليدات ناب ذهنى" نيست ٢.به بيان ديگر ،ماركس

حركت ماترياليستى كه ظاهراً فاقد آگاهى است ،اما به صورت دترمينيستى و مثبتگرا

انقﻼبى ماركس خودآگاهى ماترياليستى پرولتاريا از هستى خويش است كه البته با

با تمامى اين وجود ماركس بر خﻼف فويرباخ ديالكتيک را به كلى رد نمىكند و

انسانها هستند كه از شرايط موجود عزيمت مىكنند و با استناد به آگاهى خود تاريخ

«عظمت "پديدارشناسى" هگل و نتايج نهايى آن ـ ديالكتيک نفى به صورت پرنسيپ

پرولتاريا تحت چه شرايط تاريخى و در كدام مناسبات اجتماعى به ذلت ازخودبيگانگى

مضمون شناختشناسى فلسفى آنرا به شرح زير برجسته مىسازد:

حرکدهنده و زاينده ـ است كه هگل سرانجام يک بار ،خودآفرينى انسان را به صورت
يک روند مىفهمد] ،يعنى[ موضوعيتيافتگى به صورت سلب موضوعيت ،به صورت

 ١فويرباخ دو سال پس از انتشار كتاب "ماهيت مسيحيت" تزهای خود را در ارتباط با ضرورت رفرم فلسفه مدون
كرد .وی فلسفهی ماترياليستى خويش را فلسفهی آتى مىخواند كه از طريق دگرگونى پارادايم شناختشناسى هگل،
دانش الهيات را به اين شرح تبديل به دانش انسانشناسى كرد« :انسانشناسى ،قلبى است كه به فهم رسانده شده
است؛ آن در مغز تنها شكلى از فهم آن چيزی را بيان مىكند كه قلب به شيوهی خود مىگويد؛ آن ماهيت را به
صورت ماهيت مطلق كه قلب به صورت يک قسمت ماهوی از خويش مىشناسد ،قرار مىدهد ) (...انسانشناسى
دين خودآگاه است ،آن دينى كه خود را مىفهمد».
Feuerbach, Ludwig (١٩٦٩): Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie, in:
Gesammelte Werke, Werner Schuffenhauer (Hrsg.), Bd. ٩, S. ٢٤٣ff., Berlin, S. ٢٥٦
٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤,
in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٦٩, ٥٧٠, ٥٧٤

را پديد مىآورند ،در نتيجه برای ماركس نيز بﻼفاصله اين پرسش طرح شد كه
كشيده شده است؟ پيداست كه پاسخ به يک چنين پرسشى بررسى تاريخى و اقتصادی

را ضروری مىساخت كه البته ماركس پس از نقل مكان از كريتسناخ به پاريس به آن
پرداخت .وی در همينجا با انگلس مﻼقات كرد و با وی به نقاط نظری مشتركى رسيد.

از جمله بايد از توافق نظر آنها در نقد فلسفهی ايدهآليستى آلمانى و از جمله نقد
فلسفهی هگلىهای چپ ياد كرد كه تبديل به مضمون كتاب مشترک آنها با عنوان

"خانوادهی مقدس" شد .ماركس همزمان يک نامهی بسيار محترمانه برای فويرباخ

نوشت و از وی دعوت كرد كه با "سالنامههای آلمانى ـ فرانسوی" همكاری كند .البته
فويرباخ به اين نامه پاسخ نداد ،زيرا به احتمال زياد تكامل يک "فلسفهی آتى" را تنها
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen … ebd., und
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik … ebd., S. ١٤٣, ١٥٥, ١٦٣f., ١٧٦

١١٨

١١٧

چنين است .هر چه انسان بيشتر روی خدا حساب باز كند ،به همان نسبت كمتر از

بروز ازخودبيگانه و به صورت فراروی از اين بيگانگى؛ بنابراين هگل ماهيت كار و

خويشتن بهره مىبرد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا مقولهی "ازخودبيگانگى" را
به هستى و روابط متضاد مادی بسط مىدهد ،در حالى كه تا كنون ازخودبيگانگى مربوط

به نقد دين به عنوان "آگاهى وارونه" مىشد .ماركس همچنين بر اين نكته انگشت مى-

گذارد كه انسان در گذشته و از طريق كار يک موضوع را به جامعه ارائه مىكرده و

تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مىيافته است .در حالى كه در جامعهی

بورژوايى از آنجا كه گوهر )ابزار توليد ،كاﻻ( و سوژه )كارگران مزدی( از هم گسيخته
شدهاند ،در نتيجه موضوعيتيابى انسان به معنى سلب موضوعيت و بروز ازخودبيگانى
كارگران مزدی است ،زيرا محصول كار آنها )كاﻻ ،سرمايه( مانند دين مستقل شده و

انسانهای موضوعيتيافته و واقعى را درک مىكند ،زيرا انسان واقعى را به صورت

نتيجهی كار خودش مىفهمد (...) .هگل بر موضع اقتصاد مدرن ملى ايستاده است .وی
كار را به صورت ماهيت] ،يعنى[ به صورت ماهيت تثبيتكنندهی انسان درک مىكند؛

وی تنها جنبهی سازندهی كار و نه جنبهی نفىكنندهی آنرا مىبيند .كار ،تكوين انسان
برای خود در حدود ازخودبيگانگى يا انسان بيگانه شده است .آن كاری كه هگل فقط
مىشناسد و به رسميت مىشناسد ،كار مجرد و ذهنى است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس در فلسفهی ايدهآليستى هگل

تئوری مجرد و اسرارآميز منطق جامعهی بورژوايى را مىيابد كه البته بر اساس دانش

اقتصاد ملى متكامل شده است .به اين صورت كه با استقرار روش توليد مدرن سرمايه-

ظاهراً به صورت يک سوژهی آگاه و يک قدرت غير بر آنها فرمانروايى مىكند .به

داری يک دگرگونى كيفى به وقوع پيوسته است .در حالى كه در نظام فئودالى ،يعنى در

از ماهيت خويش ازخودبيگانه مىشود .البته ماركس اينجا چهار نوع ازخودبيگانگى را

شده( متفق بودند ،اما در جامعهی بورژوايى گوهر از سوژه گسيخته شده است .به اين

بيان ديگر ،هر چه انسان بيشتر به روند توليد معطوف گردد ،به همان اندازه نيز بيشتر

از هم تميز مىدهد .اول ،ازخودبيگانگى انسان از كار است .به اين معنى كه كار مزدی

روند كار ساده ،زمين زراعى و ابزار توليد )طبيعت ،گوهر( با سوژهی زنده )انسان بنده
صورت كارگران مزدی )سوژه( از ابزار توليد )سرمايه( و كاﻻ كه گوهر خودشان هستند،

به صورت يک ماهيت بيگانه و به صورت يک قدرت مستقل بر انسان تحميل مىشود.

مجزا شده و اشكال تئوريک خود را به صورت فلسفهی ايدهآليستى هگل و دانش

ماهيت انسان بر قرار نمىكند و در واقعيت يک شكل تحميلى دارد كه فقط به صورت

قدرت مسلط در آمده كه از طريق ايدئولوژی موجه مىشود .پيداست كه از اين منظر،

دوم ،ازخودبيگانگى انسان از نتايج فعاليت خويش است .به اين معنى كه كار رابطهای با
ابزار برای رفع نيازهای مادی انجام مىشود .نتيجه اين دو شكل اولى ازخودبيگانگى نوع

سوم آن است .به اين معنى كه انسان از نوع ماهوی بشر ازخودبيگانه شده است.
چهارم ،ازخودبيگانگى انسان از انسانها است كه در واقعيت به صورت انسان مطرود و

منزوی مشاهده مىشود .به اين ترتيب ،برای ماركس ممكن مىگردد كه تشكيل و

استقرار مالكيت خصوصى را به صورت نتيجهی كار ازخودبيگانه افشا سازد.

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا مانند نقش دين نه تنها با فريب،

بلكه با خودفريبى نيز مواجه هستيم .بنابراين در روند توليد سرمايهداری نيز به همين
Ebd., S. ٥١٢
Vgl. ebd., S. ٥١٩f.

اقتصاد مدرن ملى به وجود آوردهاند .اينجا سرمايه به صورت يک رابطهی اجتماعى و
مقولهی "ازخودبيگانگى" ابعاد متنوعتری را به خود مىگيرد كه تا كنون مد نظر فلسفه-

ی ماترياليستى فويرباخ نبوده است .در حالى كه نقد فويرباخ از دين تنها موضوع

ازخودبيگانگى انسان با "نوع ماهوی بشر" را مد نظر داشت ،ماركس اينجا آنرا به
شرح زير به نقد روند توليد بسط مىدهد:

«تصاحب موضوع به مراتب بيشتر از خودبيگانه به نظر مىآيد ،هر چه كه كارگر
موضوعات بيشتری را توليد كند ،اينكه وی به آن اندازه كمتر مىتواند صاحب چيزی

باشد ،هر چه بيشتر به حاكميت توليد خويش] ،يعنى[ سرمايه در آيد (...) .در دين نيز

١
٢

Ebd., S. ٥٧٤

١

١٢٠

١١٩

فلسفى ،انعطاف بيش از حد به طبيعت و غير سياسى بودن فلسفهی ماترياليستى

صورت است ،زيرا مناسبات بيگانه و ازخودبيگانگى خودكرده مكمل و ﻻزم و ملزوم

فويرباخ را بر طرف ساخت.

پيداست كه تحت شرايط موجود ،نخست انسان فقط زمانى ماهيت خود را تصاحب مى-

كند كه اشكال ازخودبيگانه را لغو كرده باشد .اينجا موضوع همان تضاد ميان ماهيت
ماترياليستى با شكل واقعى جامعهی بورژوايى است كه ماركس از بدو فعاليت تئوريک

خود در پى فراروی از آن بود .بعداً ،سوژهی فراروی از اين تضاد است كه تنها مىتواند
آن طبقهی اجتماعى باشد كه از همه بيشتر از پديدهی ازخودبيگانگى رنج مىبرد.

پيداست كه از اين منظر آتهئيسم فويرباخ با كمونيسم ماركس به شرح زير به توافق
مىرسند:

«) (...آتهئيسم از طريق لغو دين و كمونيسم از طريق لغو مالكيت خصوصى همراه با

خود هومانيسم وساطتشدهاند .تنها از طريق لغو اين واسطه كه البته يک شرط ضروری

است ،خود به خود اثر مثبت آغاز مىشود ،يعنى هومانيسم مثبت».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا لغو دين و لغو مالكيت خصوصى
برابر با لغو آن اشكال ازخودبيگانه محسوب مىشوند كه از مناسبات طبقاتى موجود
پديد آمده و تداوم آنرا توجيه مىكنند ٢.به گمان ماركس تنها از اين طريق است كه

تحميق ،تحقير و انزوا انسانها پايان مىيابند و انسان در جامعه رشد كرده و بر اساس
خودآگاهى ماترياليستى تبديل به "نوع ماهوی بشر" مىشود .در حالى كه فويرباخ شرط

دگرگونى "اوضاع موجود" را در تغيير آگاهى و تشكيل سكوﻻريسم مىبيند ،ماركس
شرط دگرگونى را در خودآگاهى سوژهی انقﻼبى ،يعنى در وجود پرولتاريا مىيابد.

بنابراين ما نزد ماركس با يک سوژهی مشخص مواجه هستيم كه مانند سوژه در
فلسفهی ايدهآليستى هگل مجرد ،يعنى روح و محصول تفكر نيست .بنابراين پيداست كه

همديگر هستند .به بيان ديگر ،مسئله اينجا فقط بورژوا نيست كه از حق مالكيت سود

مىبرد و با آگاهى نيروی كار بيگانه را استثمار مىكند ،بلكه كارگران مزدی نيز مشمول

اين روابط بيگانه مىشوند ،زيرا كه آنها در فقدان خودآگاهى و به دليل ازخودبيگانگى
خودكرده به بردگى سرمايه تن مىدهند .ليكن ماركس اينجا با يک رويكرد
ماترياليستى به ديالكتيک هگل به اين نتيجه نيز مىرسد كه در همان كار ازخودبيگانه

نطفهی خودآفرينى ،استقﻼل سوژه و نفى كار ازخودبيگانه نيز گذاشته شده است .به
بيان ديگر ،ماركس اينجا ديالكتيک گوهر با سوژه را به صورت ماترياليستى و از طريق
كار برقرار مىسازد و از آن ديالكتيكى ذهنى هگل كه اصوﻻً قادر به شناخت تضاد

ماترياليستى نيروهای مولد با مناسبات توليد در نظام مدرن سرمايهداری نمىشود و

تنها آپريور از وحدت گوهر با سوژه سخن مىراند ،فراروی مىكند.

بنابراين با وجودی كه ماركس تا اينجا تحت تأثير مفهوم "نوع ماهوی بشر" فويرباخ

قرار داشت و فلسفهی ماترياليستى وی را نسبت به فلسفهی ايدهآليستى هگل ستايش
مىكرد ،اما نقد دين نزد وی همواره سياسىتر و راديكالتر از فويرباخ مىگردد و از
فلسفهی ماترياليستى وی به مراتب فراتر مىرود .به اين صورت كه ماركس از يک

طرف ،نقد دين را به كليت مناسبات اجتماعى ،يعنى به پراكسيس جامعهی بورژوايى

بسط مىدهد و از طرف ديگر ،ديالكتيک تئوری و پراكسيس را نيز برای دگرگونى

اوضاع ازخودبيگانهی موجود متكامل مىكند .وی همچنين به يک "سوژهی انقﻼبى"

دست مىيابد كه در پراكسيس نبرد طبقاتى و تحت تأثير يک تئوری انتقادی و عملگرا
به خودآگاهى مىرسد و در يک پراكسيس انقﻼبى و به صورت يک خشونت مادی از

نظام سرمايهداری فراروی مىكند .به بيان ديگر ،موضوع فعاليت تئوريک ماركس بر
طرف كردن تناقض هستى با آگاهى ،واقعيت با تفكر ،يعنى انگيزههای انسانى با ايدههای

دينى ،فلسفى و ايدئولوژيک ،خﻼصه لغو ازخودبيگانگى است .در حالى كه فويرباخ راه
١

Ebd., S. ٥٨٣
 ٢اينجا استفاده از مفهوم "هومانيسم مثبت" نه در معنى رياضى ،بلكه در مضمون فلسفى و حقوقى آن است .از آنجا
كه بنا بر فلسفهی حقوق طبيعى انسان خردگرا و حقيقتياب محسوب مىشود و از آنجا كه آن قوانين عرفى كه
بدون مشروعيت دينى و فقط با رجوع به خرد بشری مدون و مصوب شدهاند ،مثبت ارزيابى مىشوند ،در نتيجه اين
رشته از قوانين نيز مثبت ناميده مىشوند.

حل آنرا در "مشاهدهی حسى" انسان به مفهوم "نوع ماهوی بشر" جستجو مىكرد،
ماركس در روند فعاليت تئوريک خود به پراكسيس آگاه و انقﻼبى پرولتاريا دست

يافت .اينجا قوای ماهوی انسان با هستى مادیاش به وحدت مىرسد و منجر به رهايى
انسان مىشود .به اين ترتيب ،ماركس در روند فعاليت تئوريک خود موضوع فقر

١٢٢

١٢١

به من خدمت مىكند كه از آن لذت ببرم و از آن استفاده كنم .من اكنون از فرضيهی

چرا ماركس تا اينجا انقﻼب تئوريک فويرباخ را ستايش مىكند و وی را "بنيانگذار علم

خويش استفاده مىكنم و وجود دارم كه آنرا استفاده كنم .بنابراين آن فرضيه ]يک

انسان غيركامل در برابر يک انسان ماهوی و كامل[ اصوﻻً غيرواقعى است؛ زيرا از آن-
جا كه من تنها كس هستم ،در نتيجه از دوگانگى يک من ]انسان[ به فرضيه گرفته شده

و من فرضى خبر ندارم ،بلكه من از خود استفاده مىكنم و اين تنها به اين معنى است
كه من وجود دارم .من خود را به فرضيه نمىگيرم ،زيرا خود را اصوﻻً در هر لحظه

مطرح مىكنم و مىآفرينم».

١

واقعى" و "نظريهپرداز سوسياليسم" مىخواند.

١

البته ماركس تا اينجا هنوز به اين مسئلهی حاد شناختشناسى توجه نكرده بود كه
مفهوم "نوع ماهوی بشر" در فلسفهی ماترياليستى فويرباخ يک شكل تجربى و واقعى

ندارد و "علم انسانشناسى" وی نيز فقط با استناد به مفاهيمى مانند" :اراده ،خرد و
قلب" به فرضيه گرفته شده است .به اين معنى كه وی يک سری صفات ناب و

ارزشمند )محمول( را به يک انسان اسمى )نومينال( و غيرتاريخى نسبت داده و با استناد

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،پرسش فلسفى اشتيرنر به اين شرح است

به اين شكل مجرد از يک انسان به اصطﻼح "واقعى" است كه به نقد دين مىپردازد .ما

)يعنى يک انسان ايدهآل( و يک "من غيرماهوی" )يعنى يک انسان واقعى كه به

مسيحيان از "روحالقدوس" و هگل از "روح جهان" به عنوان خالق جهان واقعى سخن

كه آيا اصوﻻً امكان دارد كه وجود انسان را در يک تقابل به صورت يک "من ماهوی"

اصطﻼح از ماهيت خويش ازخودبيگانه است( قرار داد؟ وی اين تقابل را يک شكل
استعﻼيى و غيرواقعى مىشمارد كه در تداوم افكار دينى مسيحيان به وجود آمده است.

به اين عبارت كه فويرباخ با وجود رفرم فلسفى ،يعنى تغيير جابجايى سوژه با ابژه كه

فلسفهی ايدهآليستى هگل دچار آن شده ،مشكلى را حل نكرده است .به نظر اشتيرنر در
حالى كه بنا بر اعتقاد مسيحيان "خدا برابر با عشق" محسوب مىشود ،ليكن پس از نفى

فويرباخى خدا به عنوان سوژه ،اين عبارت به صورت "عشق خدايى است" توجيه مى-

شود .در حالى كه بنا بر نقد فويرباخ مسيحيان صفات ناب انسانى را به خدا نسبت داده

و از ماهيت خويش ازخودبيگانه شدهاند ،ليكن در طرح نوين همين صفات به ماهيت

يک انسان ايدهآل منسوب شده است كه در واقعيت مشاهده نمىشود .در حالى كه

مسيحيان خدا را به ماورای طبيعت نسبت داده و تقديس مىكنند ،ليكن طرح فويرباخ

نيز از يک حوزهی قدسى گزارش مىدهد ،زيرا وی همان صفات ناب را به ماهيت يک

انسان غيرواقعى نسبت داده كه رفتار انسانهای واقعى را به سوی آن سمت دهد .به

اين ترتيب ،اشتيرنر نتيجه مىگيرد :از آنجا كه واقعيت از وجود انسانهای خودخواه
گزارش مىدهد ،بنابراين تقديس خود اين صفات انسانى )عشق( بايد مورد پرسش قرار

اينجا دوباره با ارواح و با تكامل يک دين اينجهانى مواجه هستيم .در حالى كه
مىگويند" ،روح انسان" فويرباخ نيز بايد ماهيت انسان را پديد بياورد .پيداست كه اين
شيوه از انديشيدن در تداوم همان فلسفهی ايدهآليستى آلمانى قرار مىگيرد كه ماركس

در فعاليت تئوريک و به گمان خويش با استناد به فلسفهی ماترياليستى فويرباخ از آن
فراروی كرده بود.

در همين دوران اقامت ماركس در پاريس بود كه ماكس اشتيرنر كتاب معروف خود با
عنوان "تنها كس و مالكيتش" را منتشر كرد .وی كه البته به هگلىهای چپ منسوب

مىشد و با انتشار مقاﻻت متعدد نامى نيز از خود ساخته بود ،سرسختانه مواضع و ايده-

های ليبراليسم را نمايندگى مىكرد .وی انگيزهی فعاليت تئوريک خود را در تحقق اين

هدف مىديد كه فلسفهی انسان آزاد و خﻼق را در نهايت متفكر شود و به آن در

واقعيت جامهی عمل بپوشاند .به اين ترتيب ،اشتيرنر با استناد به اصل فرديت به يک
انسان غيرواقعى كه اصوﻻً فاقد هرگونه روابط اجتماعى و تعهدهای اخﻼقى است ،دست
مىيابد و موجوديت خودخواه آنرا به شرح زير تشريح مىكند:

«من به سهم خود از يک فرضيه حركت مىكنم كه در آن خويشتن را به فرض مى-

گيرم؛ اما فرضيهی من برای كسب نهايت كمال خويشتن تﻼش نمىكند ) (...بلكه تنها
١

Stirner Max (١٩٦٤): Der Einziger und sein Eigentum (١٨٤٥), Leipzig, S. ٢٠٠

١

Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Die Heilige Familie, in: MEW, Bd. ٢, S.
)١ff., Berlin (ost

١٢٤

١٢٣

تنها تفاوتى كه تا كنون در روند تاريخ مشاهده مىشود ،به نظر اشتيرنر اين است كه

بگيرد .پيداست كه از اين منظر ،انسانشناسى فويرباخ يک شكل دينى به خود مىگيرد

اين ارواح همواره فربهتر از گذشته گشتهاند .به نظر وی انسان واقعى همين انسان
خودخواه است كه در روند تاريخ از رئاليسم به ايدهآليسم و هماكنون به اگوئيسم

رسيده است .انگيزهی فعاليت فلسفى اشتيرنر به اين شرح است كه اين "انسان واقعى"
را از سلطهی تمامى ارواح ،مفاهيم و ارزشها آزاد سازد .به نظر وی ،انسان اصوﻻً هيچ

نيازی به اينگونه آموزشهای دينى ندارد و فقط كافى است كه خﻼقيت را بياموزد.

١

و وی به صورت بنيانگذار يک دين نوين و كشيش دنيوی جلوه مىكند.

١

بنابراين اشتيرنر از فرديت به صورت يک اصل فلسفى عزيمت مىكرد و هرگونه
مفهوم ،معيار و يا ارزشى را كه فرای فرد قرار مىگرفت كه انسان را در تفكر و رفتارش

منظبط سازد ،منسوب به دين كرده و محصول ازخودبيگانگى مىشمرد .وی با عزيمت

از همين ايدئولوژی ليبراليسم بود كه نقش "مفهوم" در فلسفهی ايدهآليستى هگل را به

به همين منوال ،اشتيرنر تمامى هگلىهای چپ را متهم به گرفتاری در بند تفكرات

صورت خالق جهان واقعى يک دين اين جهانى مىشمرد ٢.پيداست كه از اين منظر نه

خود ساخته و نه گذار انسانها از دين به فلسفه و تكوين خودآگاهى در واقعيت كشور

نيز محصول تفكرات دينى و نشانهی ازخودبيگانگى محسوب مىشوند .در حالى كه هگل

فرجامشناسانه مىكند .به اين معنى كه نه آن دولت مدرن ايدهآل كه فلسفه را از آن

پروس مشاهده مىشود .اشتيرنر مصداق نظريهی خويش را در اين موضوع مىيابد كه

انبوه كارگران با وجود قدرت فىنفسه و هولناک خود به بردگى كار تن دادهاند .دليل

اين فرودستى را اشتيرنر فقدان هوش كارگران مىخواند .به اين معنى كه تمامى انسان-

تنها فلسفهی ايدهآليستى هگل و آتهئيسم و هومانيسم فويرباخ ،بلكه كمونيسم ماركس

در تداوم دين مسيحيت ،يعنى در پيروی از روحالقدوس به "ايدهی مطلق" يک نقش
قدسى داده و آنرا به صورت آفرينندهی جهان واقعى و دميروژ در آورده است ،همين
كار را نيز فويرباخ و ماركس با مفهوم "نوع ماهوی بشر" كردهاند .به نظر اشتيرنر

ها از يک سطح خردمندی مساوی برخوردار نيستند و بنابراين از بدو تولد خود محكوم

كمونيستها نيز در نهايت مسيحى هستند ،زيرا آنها انسان واقعى را قربانى تصوراتى

ابژكتيو طبقاتى از يک سو ،آن انسان خودخواه كه اشتيرنر به فرضيه گرفته است ،يک

رستگاری و آخرت وعده مىدهند ،اما بنا بر نقد اشتيرنر ،معبد مقدس كمونيستها

هستند كه به طبقات اجتماعى متفاوت تعلق بگيرند .پيداست كه اينجا با وجود نبرد
شكل غيرواقعى به خود مىگيرد و از سوی ديگر ،انفعال وی در برابر "اوضاع موجود"

موجه مىشود .البته اشتيرنر انكار نمىكند كه هگلىهای چپ و همچنين فويرباخ از

طريق نقد دين خدا را از عرش ملكوتى خود بيرون راندهاند ،اما وی همزمان به آن مى-
افزايد كه آنها به جای تكامل مفاهيم ماهوی و درونذاتى از جهان واقعى تصورات

ارزشمند و استعﻼيى خود را به واقعيت نسبت داده و دوباره به اسارت متافيزيک در
آمدهاند .بنابراين اشتيرنر هگلىهای چپ و همچنين فويرباخ را دينزده مىشمارد و

انديشهی فلسفى آنها را كه تحت تأثير مفاهيم مجرد و جنجالى مانند" :ماهيت انسان"،
"خودآگاهى" و "دولت مدرن" متكامل شده است ،رد مىكند .پيداست كه از اين منظر

هم انسانشناسى فويرباخ و هم نقد ازخودبيگانگى ماركس كه در اين دوران از آن

مشروب مىشد ،با بحران تئوريک مواجه بود .به بيان ديگر ،لغو اشكال واقعى
١

Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige … ebd., S. ١٧٩, und
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik … ebd., S. ٢٢٩

مىكنند كه برای فرد به كلى بيگانه هستند .در حالى كه مسيحيان انسانها را به

جامعه نام دارد .افزون بر اينها ،اشتيرنر در لغو مالكيت خصوصى خشونتى را مشاهده
مىكند كه به مراتب هولناكتر از استبداد موجود است.

٣

به اين ترتيب ،اشتيرنر نتيجه مىگيرد كه تمامى اهداف و انگيزهها كه با مفاهيمى مانند:

"راه خير"" ،واقعيت"" ،مسئلهی خدا"" ،وظايف ملى"" ،مسئوليت نسبت به شاه و ميهن"،
"اهداف انسانى"" ،آزادی و برابری انسانها"" ،انسانيت و عدالت" موجه شدهاند ،فقط

اين موضوع را دنبال مىكنند كه ماهيت فرد را تحقير و فرديت انسان را سركوب كنند.
١

Vgl. ebd., S. ٧٦
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
٢

١٢٦

١٢٥

معتبر مىشمارد ،در حالى كه ماركس در تحقيقات خود روش نقد دين را به سياست و

ازخودبيگانه مانند :دين و مالكيت خصوصى نمىتوانست برابر با كسب يک "ماهيت

داری ،سيستم ايدهآليستى هگلى را به صورت يک شكل فلسفى از دانش اقتصاد سياسى

غيرتاريخى از انسان كه تا كنون در واقعيت تجربى مشاهده نشده است ،مىباشد .هم-

اقتصاد بسط داده و با استناد به مقولهی "كار موضوعيتيافته" و روند توليد سرمايه-

افشا كرده بود .بنابراين ماركس به تنهايى آن شرايط تئوريک را پديد آورد كه

ديالكتيک هگلى را بر پايههای واقعىاش استوار سازد .وی پس از دريافت نامهی انگلس
تدوين "جزوههای فلسفى ـ اقتصادی" را ناتمام گذاشت و كتاب اشتيرنر را مطالعه كرد.

پيداست كه انتقاد دينزدگى و تدارک استبداد به ماركس برای وی بسيار گران تمام
شد .به خصوص به اين دليل كه وی از بدو فعاليت تئوريک خود از موضع آتهئيسم به

نقد مسائل فلسفى و اجتماعى مىپرداخت .وی با استناد به اسطورهی پرومتهيوس تنفر
خود را از تمامى خداها و هر خدايى اعﻼم كرده و به جهانى واقعى و طبيعت معطوف
شده بود ،با استناد به اسطورهی تئوروس به حكمت ،خردمندی و دانايى پايبند بود و

هرگونه دوگانگى ميان تفكر )تئوری( و واقعيت )پراكسيس( را "مدفوع فلسفى" مى-
خواند ١.در حالى كه وی پيششرط هرگونه نقدی را نقد دين مىشمرد ،شديدترين

انتقادها را به استبداد و دستگاه سانسور دولتى وارد آورده بود .با تمامى اين وجود

كمونيسم ماركس خارج از واقعيت مستقر مىشد و يک شكل متافيزيكى به خود مى-

گرفت ،زيرا با استناد به مفهوم مجرد و انتزاعى "نوع ماهوی بشر" از فلسفهی فويرباخ

توجيه مىشد و پيداست كه تحقق آن بدون ترديد تشكيل يک دولت خشن و مستبد را

ضروری مىساخت .انگاری كه هدف ماركس از استقرار كمونيسم اين است كه يک

چنين دولتى را بر فراز ملت مستقر سازد و آن جهت تحقق "نوع ماهوی بشر" ،تشكيل

همبستگى اجتماعى و در راستای استقرار كمونيسم انسانها را آموزش و پرورش دهد و

با اعمال خشونت منظبط سازد .همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انتقاد

اشتيرنر به دينسازی و توجيه تشكيل يک دولت استبدادی به ماركس از منظر تئوريک

درست است .ما اينجا با عواقب آن پراكسيس سياسى مواجه هستيم كه محصول يک

استعﻼيى" از انسان ،يعنى "نوع ماهوی بشر" تلقى شود .اينجا منظور نقد يک ماهيت
چنين پيداست كه يک چنين فلسفهای از ماهيت انسان در تداوم فلسفهی ايدهآليستى

هگل قرار مىگرفت ،زيرا كه آن از زمينهی مادی و واقعى خويش به كلى ناآگاه است.

انگلس پس از انتشار كتاب "تنها كس و مالكيتش" بﻼفاصله آنرا مطالعه كرد و جهت

نقد نظريات اشتيرنر پيشنهاد خود را در نامهای به شرح زير با ماركس در ميان
گذاشت:

«ما آنرا نبايد كنار بگذاريم ،بلكه مستقيماً از آن به صورت بيان تمام و كمال بىپروايى

موجود بهره برداری كنيم و اينطور كه آنرا بچرخانيم و روی آن مدام بنا سازيم .به

اين ترتيب ،اگوئيسم به سر حد خود رانده مىشود ،چنان بىپروا و همزمان خودآگاه كه
خودخواه در غرضورزی خود يک لحظه هم نمىتواند پايدار بماند ،بلكه بايد بﻼفاصله

در كمونيسم واژگون گردد .البته اين يک چيز جزئى است كه به اشتيرنر اثبات شود كه
انسانهای اگوئيستاش ضرورتاً از فرط خودخواهى مجبور به كمونيست شدن هستند.

بايد به اين مرديكه پاسخ داد كه قلب انسانى از همان آغاز در خودخواهى خويش
مستقيماً غيرانتفاعى و فداكار است ،و بنابراين وی دوباره از همان جا سر در مىآورد كه

در برابرش مىجنگد .با همين چيزهای پيشپا افتاده مىتوان غرضورزی وی را مردود

كرد .اما ما بايد همچنين آن چيزی را كه از پرنسيپ وی حقيقى است ،بپذيريم».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در پيشنهاد انگلس انسان خودخواه نقش

سوژه را به خود مىگيرد ،در حالى كه اينجا نه خبری از ابژه است و نه وجه متقابل و

متضاد ماترياليستى كه حركت ديالكتيكى را به صورت "نفى آگاهانه" پديد مىآورد،
مشاهده مىشود .به بيان ديگر ،تكامل يک انسان خودخواه به يک انسان كمونيست را

نمىتوان به صورت يک حركت ديالكتيكى از واقعيت متكامل كرد .انگلس اينجا هنوز

تحت تأثير "قلب انسانى" فويرباخ است و فلسفهی ماترياليستى و غير ديالكتيكى وی را
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.

١

Engels, Friedrich (١٩٥٧): Briefe - Engels am Marx ١٩ Now ١٨٤٤, in: MEW, Bd. ٢٧,
Berlin (ost), S. ١١

١٢٨

١٢٧

تصميم گرفتيم كه تضاد نظريات خود را در تقابل با فلسفهی ايدئولوژيک آلمانى

خطای تئوريک محسوب مىشود كه البته در ادامهی فلسفهی ايدهآليستى هگل پديد

بنابراين ماركس به تنهايى به اين نتيجه رسيد كه نقد مناسبات اجتماعى نه با وساطت

از آن پس كه ماركس كتاب "تنها كس و مالكيتش" را مطالعه كرد ،نامهنگاری وی با

مشتركاً تنظيم و در واقعيت با وجدان فلسفى گذشتهی خود تسويه حساب كنيم».

١

آمده و دچار جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم شده است.

يک فلسفه از ماهيت ايدهآل انسان و يا موضوع ازخودبيگانگى انسان نسبت به نوع

انگلس شدت گرفت .متأسفانه بسياری از اين نامهها مفقود شدهاند و احتمال زياد دارد

موجود ابژكتيو تبديل به موضوع تحقيق گردد .ما اينجا با قطع رابطهی فلسفه با فلسفه،

مفقود كرده است .با تمامى اين وجود يک نامه از انگلس به ماركس از اين دوران به

ماهويش ،بلكه بايد مستقيماً و بدون واسطه ،يعنى با استناد به جهان واقعى و اوضاع

يعنى با فراروی از فلسفه مواجه هستيم .به بيان ديگر ،بر خﻼف فلسفهی هگلىهای چپ

و يا نوع فويرباخى آن ،اين "آگاهى وارونه" نبود كه بايد دگرگون مىگشت ،بلكه اين

"جهان وارونه" بود كه اشكال واقعى ،يعنى دين ،فلسفه و ايدئولوژی را به صورت
"آگاهى از جهان وارونه" به وجود مىآورد .از آن پس كه ماركس پارادايم تحقيقاتى
خود را دگرگون ساخت ،وی ديگر با استناد به يک ماهيت ايدهآل و غيرتاريخى از

انسان به نقد تضاد ماهيت با شكل واقعى جامعهی بورژوايى نپرداخت ،بلكه روش نقد

وی كليت پراكسيس اجتماعى را مستقيماً در تيررس خود قرار داد .به اين ترتيب،

روش نقد وی از بند اشكال استعﻼيى و جنجالى آزاد شد و به صورت نقد درونذاتى و

نفىكننده كليت مناسبات واقعى جامعهی بورژوايى را در بر گرفت .مناسبات واقعى دو

وجه متفاوت دارد؛ اول ،شرايط متضاد مادی توليد )پراكسيس مولد( ،يعنى عوامل
ابژكتيو هستند .اينجا منظور همان سپهری است كه در آن تضاد ميان نيروهای مولد با
مناسبات توليد پديد مىآيد و رشد مىكند .ما اينجا با ماهيت متضاد روش مدرن

توليد سرمايهداری مواجه هستيم كه جامعهی بورژوايى شكل حقوقى آن است .دوم،

سپهر انديشه )تئوری( مىباشد كه غيرمادی است .اينجا منظور عوامل سوبژكتيو
هستند كه از بطن مناسبات متضاد جامعهی طبقاتى رشد كرده و نقش بيان ايدهآل
تضاد را به عهده مىگيرند .ما اينجا با اشكال واقعى جامعهی بورژوايى مانند :دين،
فلسفه و ايدئولوژی مواجه مىشويم كه البته به صورت "آگاهى از جهان وارونه" از بطن

تضادهای درونذاتى مناسبات مادی توليد رشد و دوباره بر آن واكنش كرده و آنرا در

كه انگلس آنها را برای حفظ آبرويش و جهت مصادرهی ناجور تحقيقات ماركس
جای مانده كه به بهترين وجه ممكنه از نتيجهی كشمكشهای تئوريک آنها در ارتباط

با كتاب اشتيرنر به شرح زير گزارش مىدهد:

«آن چيزی كه مربوط به اشتينر مىشود ،با تو كامﻼً موافق هستم .وقتى كه برای تو

نوشتم ،با كمال خجالت هنوز تحت تأثير مستقيم كتاب ]اشتيرنر[ بودم .از وقتى كه

كتاب را كنار گذاشتم و بيشتر توانستم فكر كنم ،آن چيزی در نظرم است كه تو

درست مىدانى».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس اينجا از پيشنهاد خود جهت نقد
كتاب "تنها كس و مالكيتش" صرف نظر مىكند ،در حالى كه ماركس از مضمون نقد

اشتيرنر يک حربهی تئوريک جهت فراروی از فلسفه مىسازد .بنابراين مسئلهای مهمى
كه خوانندهی نقاد بايد همواره مد نظر داشته باشد ،اين است كه اسطورهی ماركس و

انگلس از اين موضع عزيمت مىكند كه آنها مشتركاً بنيان تئوری ماترياليسم تاريخى

ـ ديالكتيكى را گذاشتهاند و تا پايان عمر خود نيز مشتركاً به اصول آن پايبند ماندهاند و
اين موضوع كامﻼٌ نادرست ،يعنى تنها محصول اسطورهسازی توليدات ايدئولوژيک

است .ماركس در پيشگفتار كتاب "در مورد نقد اقتصاد سياسى" نيز به شرح زير به اين
مسئله اشاره مىكند:

«فريدريش انگلس كه من با وی پس از انتشار طرح ژنيالش در مورد نقد مقولههای
اقتصادی ) (...يک تبادل نظر پيگير كتبى داشتم ،در مسير ديگری بود ) (...وی با من به

راستای تحقق منافع مادی و تثبيت جايگاه اجتماعى طبقهی حاكم دگرگون مىسازند.

همان نتيجه رسيد و وقتى كه وی نيز در بهار  ١٨٤٥ميﻼدی در بروكسل مسكون شد،

١

١

Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, S. ٣ff.,
Berlin (ost), S. ١٠

Engels, Friedrich (١٩٥٧): Briefe - Engels am Marx in Paris, ٢٠ Jan ١٨٤٥, in: MEW, Bd.
٢٧, Berlin (ost), S. ١٤

١٣٠

١٢٩

«تمامى زيست اجتماعى ماهيتاً پراكسيس است ،همهی اسراری كه موجب رازآميزی

محصول اين "حركت واقعى" و اين "كليت ديالكتيكى" يک جهان ابژكتيو است كه البته

تئوری مىشوند ،راه حل منطقى خود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين

پراكسيس مىيابند».

١

ماركس در اين دوران به همكاری خود با آرنولد رويگه خاتمه داده بود .البته آنها

اولين شمارهی دو جلدی "سالنامههای آلمانى ـ فرانسوی" را متفقاً منتشر كردند ،اما
تفاوتهای نظری و همچنين مسائل مادی منجر به قطع رابطهی آنها شدند .ماركس

در دوران اقامت خود در پاريس در نشريات آلمانى زبان فرانسه قلم مىزد و همين
مسئله دولت پروس را برانگيخت كه از طريق فشار ديپلماتيک تدارک اخراج وی از

اين كشور را ببيند .تنها كشوری كه حاضر شد به وی حق اقامت بدهد ،لوكزامبورگ
بود ،منتها با اين شرط كه ماركس به مسائل روزمرهی سياسى نپردازد .به اين ترتيب،
ماركس در بروكسل مسكون شد و از آن پس كه انگلس به آنجا نقل مكان كرد ،آنها

تحت تأثير آگاهى طبقهی حاكم ،يعنى سوبژكتيو پديد مىآيد .بنابراين روش نقد درون-
ذاتى و نفىكنندهی ماركس نيز انهدام هر دو سپهر ،يعنى تئوری و پراكسيس جامعهی

بورژوايى را در نظر مىگيرد .ما مصداق تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را در تزهای
فويرباخ وی مىيابيم كه به صورت راهنمای فعاليت آتى تئوريكش مدون شدهاند .تز
چهارم اين مجموعه به شرح زير است:

«فويرباخ از تجربهی ازخودبيگانگى دينى ]يعنى[ دوگانهسازی جهان در يک جهان دينى

و يک جهان دنيوی عزيمت مىكند .تﻼش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را

در زمينهی دنيویاش حل كند .اما اينكه زمينهی دنيوی خود را از خويشتن مرتفع
ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مىكند ،تنها از طريق
ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى همين زمينهی دنيوی قابل توضيح است .بنابراين

به تسويه حساب با وجدان فلسفى گذشتهی خود پرداختند و محصول آنرا به عنوان

اين ]زمينه[ بايد از درون خود ]يعنى[ هم در تضاد خود فهميده شود و هم به طور

در شكل پيشنويس در اختيار ماركس گذاشت و وی آنها را تصيح و در طرح كلى اين

صورت راز نهفتهی خانوادهی مقدس كشف شد ،هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری

كتاب "ايدئولوژی آلمانى" ارائه دادند .به اين صورت كه انگلس يادداشتهای خود را

كتاب جا داد .از جمله بايد از حركت دترمينيستى تاريخ ياد كرد كه انگلس آنرا با

استفاده از روش التقاطى خود از "تفكر تاريخى" هگل و "فلسفهی طبيعت" شلينگ با
ماترياليسم فويرباخ پديد آورده بود ،نمايندگى مىكرد .به بيان ديگر ،انگلس معطوف به

يک حركت دترمينيستى و جهانشمول مادی بود كه فرای آگاهى و ارادهی انسانها
قرار گرفته و به صورت "اجتنابناپذير و ابژكتيو" آيندهی آنها را به شرح زير رقم

مىزد:

پراكسيس منقلب گردد .به اين ترتيب ،پس از آنكه ،برای نمونه خانوادهی زمينى به
و پراكسيس منهدم كرد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا مفهوم "خانواده" شكل استعاره

دارد .مفهوم "خانوادهی مقدس" عنوان كتابى است كه ماركس و انگلس در نقد فلسفه-
ی ايدهآليستى آلمانى و از جمله فلسفهی هگلىهای چپ نوشتند .مفهوم "خانوادهی

زمينى" به معنى دولت و جامعهی بورژوايى است كه جهت توجيه و تداوم خود نياز به

دوگانگى تفكر با واقعيت دارند .به بيان ديگر ،ماركس از اولويت ابژه بر سوژه عزيمت

«قدرت اجتماعى ،يعنى قدرت توليد بسيار متنوع كه وجودش مشروط به آن تقسيم

مىكند و انهدام هر دوی آنها را در نظر مىگيرد .ما اينجا با پراكسيس ،يعنى با

افراد نه به صورت قدرت متحد خود ،بلكه به صورت يک خشونت بيگانهی خارج از

آنرا به شرح زير در تز هشتم اين مجموعه برجسته مىسازد:

كاری است كه فعاليت اشتراكى افراد متفاوت را به يکديگر پيوند مىدهد ،نزد اين
آنها به نظر مىآيد كه از مبدأ و مقصد آن واقف نيستند و لذا آنرا ديگر نمىتوانند

آگاهى تئوريک و "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى مواجه هستيم كه ماركس مضمون

كنترل كنند .بر عكس تنها يک رديف از فازهای درجات تكاملى غريب هستند كه از
Ebd., S. ٧

١

Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., Berlin (ost), S. ٦

١

١٣٢

١٣١

و در تداوم فلسفهی ماترياليستى فويرباخ به "رشد طبيعى" زياد از حد بها مىدهد و به

هدف و حركت انسانها مستقل ،آری اين هدف و حركت را هدايت مىكنند ،زيرا خود

اجبار شكل غير سياسى به خود مىگيرد ،ليكن ماركس اين ناتوانى را نشانهی
"ازخودبيگانگى" خود انسانها مىشمارد .در حالى كه برای انگلس حركت ماده شكل

سوژه را به خود مىگيرد و انگاری كه منجر به يک حركت جهانشمول و هدفمند به

سوی يک فرجام معين مىشود ،برای ماركس اما سوژهی انقﻼبى پرولتاريا است كه
تحت نفوذ دين ،فلسفه و ايدئولوژی به انفعال كشيده شده ،هستى مادی خود را در

اشكال ازخودبيگانه تجربه مىكند و در فقدان خودآگاهى ماترياليستى به نظم موجود و
بردگى كار مزدی تن مىدهد .در حالى كه از منظر انگلس فعاليت سياسى به اجبار به

سوی زد و بند با طبقهی حاكم جهت توسعهی اقتصادی و رشد نيروهای مولد رانده
مىشود ،ليكن انديشهی انتقادی و انقﻼبى ماركس مستقيماً مربوط به "حركت واقعى" و

درگير پراكسيس نبرد طبقاتى جهت تكوين خودآگاهى سوژهی انقﻼبى و فراروی مثبت
از نظام سرمايهداری مىگردد .به بيان ديگر ،انگلس از بدو فعاليت نوشتاری و سياسى
خود دچار ازخودبيگانگى خودكرده و دترمينيسم بود ،زيرا سوژه را با ابژه )محمول(

جابجا مىديد .اين همان درد مشتركى بود كه وی به صورت ماترياليستى و برونو بائر و
اشتيرنر به صورت ايدهآليستى با خود يدک مىكشيدند و از اين جهت اتفاقى نيست كه

ماركس در "ايدئولوژی آلمانى" به شرح زير بر "كليت ديالكتيكى" تأكيد مىكند:

«تشريح تاريخ به اصطﻼح ابژكتيو دقيقاً به اين عبارت است كه مناسبات تاريخى را
مجزا از فعاليت ]سوبژكتيو انسان[ درک مىكند ،شخصيت ارتجاعى».

١

به اين ترتيب ،ماركس شخصيت هر كسى را كه ايدهآليسم و ماترياليسم را به صورت
مجرد در برابر يکديگر متكامل مىكند ،ارتجاعى مىخواند ،زيرا در هر دو حالت

سوژهی شناسا ماهيت ابژه كه نه تنها محسوس ،بلكه موضوعيتيافته ،يعنى محصول

فعاليت آگاهانهی انسان و سوبژكتيو است ،انكار مىكند .به اين ترتيب ،ماركس نه از

"جهان ابژكتيو" و "طبيعت ابژكتيو" ،بلكه همواره از "جهان موضوعيتيافته" و "طبيعت
موضوعيتيافته" ٢سخن مىراند كه نقش فعال و سوبژكتيو انسان را در دگرگونى اوضاع
Ebd., S. ٤٠
Gegenständliche Welt, gegenständliche Natur

١
٢

فعاليت مشترک نه داوطلبانه ،بلكه رشد طبيعى است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک حركت صرف مادی و

هدفمند كه در مسير خود و بدون آگاهى انسانها اشكال متنوع توليد ،بازتوليد و
مصرف را پديد مىآورد ،مواجه هستيم .از اين منظر انسانها بى اراده و ناتوان به
حساب مىآيند ،زيرا كه انگاری از طريق يک حركت مادی و به اصطﻼح رشد طبيعى،

يعنى يک قدرت غير كه خارج از اختيار خود آنها قرار گرفته است ،هدايت مىشوند.
تا اينجا انگلس اين متن را به صورت يک كشف به اصطﻼح تئوريک در اختيار

ماركس مىگذارد .ماركس اما بدون اينكه اين جمله را تغيير دهد ،با اضافه كردن يک

جمله ديگر به آن ،مضمون آنرا به كلى دگرگون مىسازد .اين جملهی ماركس به اين

شرح است:

«برای اينكه برای فيلسوفان قابل فهم بوده باشد ،اين "ازخودبيگانگى" ،مىتواند طبيعتاً

) (...ملغا شود».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با تضاد نظريات ماركس با

انگلس ،يعنى با تصادم دو طرح متفاوت و متناقض آشنا مىشويم .در حالى كه ماركس
مسئلهی خودآگاهى و تكامل سوژه انقﻼبى را در نظر دارد و پراكسيس آنها را از منظر
تئوريک پى مىگيرد ،ليكن انگلس با استناد به مغلطهی فلسفى خود معطوف به يک

روند دترمينيستى از تاريخ است كه انگاری فرجام زيست بشری را رقم مىزند و

پيداست كه از اين منظر ،انفعال سوژهی انقﻼبى را توجيه مىكند .البته ماركس در

ادامهی اين جمله شرط ملغا كردن "ازخودبيگانگى" را هم توضيح مىدهد كه البته فعﻼً

موضوع بررسى اين نوشته نيست .اما آن مسئلهی مهم كه موضوع نقد اين نوشته است،

تفاوت نظری ماركس با انگلس از همان بدو فعاليت مشترک تئوريک و سياسى آنها
مىباشد .در حالى كه انگلس انسانها را اصوﻻً در برابر يک قدرت بيگانه ناتوان مىبيند
١

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche Ideologe, in: MEW, Bd. ٣, S. ٩f.,
Berlin (ost), S. ٣٤, und
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٢
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١٣٤

١٣٣

مطلوب" را برقرار سازد .بنابراين فلسفهی ماترياليستى فويرباخ با وجودی كه از طريق

موجود برجسته سازد .بنابراين ابژهی تحليل ماركس )دولت ،اقتصاد ،جامعه ،حق،

هگل كه البته دچار جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم شده است ،يک عقبگرد

تاريخ فرهنگى خود را يدک مىكشد .از اين منظر پيداست كه چرا ماركس در تز اول

مشاهده و مستقيماً از جامعه متكامل مىشود ،اما در مقايسه با فلسفهی ايدهآليستى

ارتجاعى محسوب مىشود .بنابراين ماركس اينجا بر پراكسيس مولد به صورت مسبب

تكامل اجتماعى انسانها تأكيد مىكند و نبردهای طبقاتى و تأثيرات مشخص بر لحضات
زندگى اجتماعى را محصول تضادهای درونذاتى و ماترياليستى مىشمارد .و مشخصاً در
همين جاست كه ماركس رابطهی رايج فلسفه با فلسفه را قطع و از فلسفه فراروی مى-

طبيعت ،انسان( سوبژكتيو ،يعنى محصول فعاليت آگاهانهی انسانها است و در نتيجه
فويرباخ خود به ماترياليستهای بورژوا انتقاد مىكند كه ماترياليسم را به صورت
مجرد ،يعنى غير سوبژكتيو در برابر ايدهآليسم متكامل مىكنند ،در حالى كه ماترياليسم

و ايدهآليسم اجزای يک "كليت ديالكتيكى" ،يعنى پراكسيس مولد هستند .افزون بر اين،
از آنجا كه ماترياليستهای بورژوا مىخواهند كه واقعيت را از طريق قوای حسى و

كند ،اينجا مفهوم "فراروی" به معنى "عبور ،حفاظت و ارتقا" است .مفهوم "عبور" به

مشاهده بشناسند ،در نتيجه به دام شكل ابژه افتاده و از شناخت ماهيت معذور مى-

منطقى )ديالكتيک( و مفهوم "ارتقا" به معنى دگرگونى فلسفه به فلسفهی عملى ،يعنى

مولد و فعاليت آگاهانهی انسانها است و از اين بابت ،نه تنها تجربى و دارای تاريخ

معنى عبور از فلسفهی ايدهآليستى آلمانى ،مفهوم "حفاظت" به معنى حفظ هستهی

پراكسيس نبرد طبقاتى است.

به اين ترتيب ،ماركس به تنهايى تزهای فويرباخ را به صورت راهنمای فعاليت تئوريک
آتى خود مدون كرد و با عبور از انسانشناسى انتزاعى فويرباخ ،بنيان تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى را گذاشت .در حالى كه در فلسفهی ايدهآليستى هگل انسان نقش

"موجود متفكر" را به خود مىگيرد و فلسفهی ماترياليستى فويرباخ از انسان به عنوان
"موجود حساس" عزيمت مىكند ،روش انسانشناسى ماركس ماترياليستى ،تاريخى و
ديالكتيكى است كه نقش انسان را به صورت "موجود فعال" برجسته مىسازد .به اين
معنى كه انسان در تبادل مادی با طبيعت نه تنها طبيعت بيرونى ،بلكه طبيعت خود را

نيز دگرگون مىسازد .واسطهی طبيعت بيرونى با طبيعت انسان "كار شكل دهنده"

است ،كه مواد مادی را با اراده ،آگاهى و با پيروی از اسلوب زيبايىشناسى ،يعنى

سوبژكتيو دگرگون و تبديل به موضوع جامعه مىكند و تحت تأثير محصول كار

١

شوند ،در حالى كه ماهيت" ،محسوس و موضوعيتيافته" ،يعنى محصول پراكسيس
فرهنگى است ،بلكه نطفهی تكامل آتى انسان و جامعه نيز محمول آن است .اين همان

موضوعى است كه ماركس با مفاهيم "فعاليت عملى ،انتقادی و انقﻼبى" اينجا مطرح

مىكند.

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انتقاد ماركس به فويرباخ و مابقى

ماترياليستها مشخص است و از اين زاويه وارد مىآيد كه آنها فعاليت موضوعيت-

يافتهی انسان را كه بدون ترديد سوبژكتيو است ،يعنى از طريق احساسات و تحت تأثير

ذهنيت انسان )تئوری( به وجود مىآيد ،به درستى نمىفهمند .بنابراين تكامل مجرد

ماترياليسم در برابر ايدهآليسم منجر به اختﻼل در شناخت واقعيت ابژكتيو مىشود .به

بيان ديگر ،زمانى كه پراكسيس ابژكتيو )آن چيزی كه در تجربه مشاهده مىشود(

بدون تأثير عوامل سوبژكتيو در نظر گرفته شود ،در نتيجه تمامى ظواهر اجتماعى كه در

سپهر ايدهها ،احساسات و آرمانهای اجتماعى مطرح هستند ،خارج از پراكسيس قرار

)جسميتيافته و يا خدماتى( خود موضوعيت مىيابد .از اين منظر انسان علت و معلول

گرفته و بى اهميت تلقى مىشوند .پيداست كسى كه اصوﻻً تأثير ظواهر احساسى را بر

مخلوق فعاليت آگاهانهی انسان ،يعنى "كار موضوعيتيافته" است ،كه "جهان

تشريحى ،ايجابى و غير دخالتگر است .به بيان ديگر ،يک چنين تئوری نه شكل نفى-

همين جهان موجود ،يعنى "انسان موضوعيتيافته" ١است و جهان و طبيعت موجود نيز
موضوعيتيافته" و "طبيعت موضوعيتيافته" را به وجود مىآورد .ما اينجا با روند
Gegenständlicher Mensch

١

واقعيتهای اجتماعى انكار مىكند ،تئوری وی نيز در بهترين وضع ممكنه يک تئوری
كننده و سلبى به خود مىگيرد و نه قادر است كه رابطهی "اوضاع موجود" با "اوضاع
Sinnlich gegenständlich
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١
٢

١٣٦

١٣٥

تاريخى از پراكسيس نبرد طبقاتى مىفهمد .مسبب اين حركت تاريخى ،پراكسيس مولد

تاريخ و با ديالكتيک نفىكننده به صورت پرنسيپ مولد ماترياليستى و محرک تاريخ

اينجا ديگر خبری از يک فلسفهی نوين جهت توجيه و تفسير جهان واقعى نيست ،زيرا

موضوعيتيافته" است .به اين ترتيب ،انسان از درون همين كار ازخودبيگانه و از درون

است كه از بطن تضادهای درونذاتى خود منجر به تكامل اجتماعى انسانها مىشود.
ماركس با استناد به پراكسيس مولد رابطهی فلسفه با فلسفه را قطع و از فلسفه فراروی

كرده است .محصول اين فعاليت تئوريک ،فلسفهی پراكسيس است كه هدف دگرگونى
"اوضاع موجود" را به صورت انقﻼب اجتماعى و فراروی مثبت از نظام سرمايهداری

دنبال مىكند و البته سوژهی خودآگاه آن پرولتاريا است.

به اين ترتيب ،ماركس به تنهايى اصول تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را
متكامل كرد .موضوع اصلى فعاليت تئوريک وی مختص به نقد دين ،فلسفه و

سر و كار داريم و انسان نيز علت و معلول همين "جهان موضوعيتيافته" ،يعنى "انسان
همين شرايط خودكرده و البته از طريق نقى آگاهانهی آنها است كه خود را متكامل
مىسازد .بنابراين ما نزد ماركس با دو وجه متفاوت پراكسيس مواجه مىشويم كه
مكمل همديگر هستند و به صورت لحظات ابژكتيو و سوبژكتيو پراكسيس مولد" ،كليت

ديالكتيكى" و روند تاريخ را مىسازند كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب

"ايدئولوژی آلمانى" مىيابيم:

«) (...اين برداشت از تاريخ بر اين مبتنى است كه روند واقعى توليد را متكامل كند و

ايدئولوژی ،يعنى اشكال متافيزيكى مىشد كه منجر به استقﻼل از پراكسيس و

البته از آن توليد بﻼواسطهی زيست مادی و شكل مراوده كه با اين روش توليد مربوط

از فعاليت مشترک وی با انگلس بر عليه شخصى به نام هرمن كريگه ياد كرد كه

خود و به صورت زمينهی تمامى تاريخ درک كرده و آنرا همچنين در فعاليتاش به

ازخودبيگانگى مىشوند و از تكوين خودآگاهى پرولتاريا ممانعت مىكنند .از جمله بايد
سردبير و ناشر يک مجلهی آلمانى زبان به نام "تريبون ملت" در آمريكا بود .وی

و از آن به وجود مىآيد ،عزيمت كند ،يعنى جامعهی بورژوايى را در درجات متفاوت
صورت دولت تشريح كند ،اينگونه همهی محصوﻻت متفاوت تئوريک و اشكال آگاهى،

پرولتاريا را "پرومتهی زنجيرشده"" ،گوسفند گناهكار خدا" و "يهودی آواره" مىخواند و

دين ،فلسفه ،اخﻼق غيره و غيره را از درون خودش توضيح دهد و روند پيدايش آنها

وی مدعى بود كه پرولتاريا به معنى انسانيت است و از آنجا كه كمونيستها مسئول

اش )و از اين رو همچنين تأثير متقابل اين جنبههای متفاوت بر يکديگر( تشريح

از اين طريق ،انگيزهی ادغام تصوارت دينى مسيحيان را در جنبش كمونيستى داشت.

ترويج انسانيت هستند ،در نتيجه به جای اينكه به وجود ناقص خودشان بپردازند،

بايستى ناجى پرولتاريا شوند .ماركس در سال  ١٨٤٦ميﻼدی يک مجمع كمونيستى را

بر عليه هرمن كريگه تشكيل داد و در يک بيانيه افكار و اهداف وی را غير كمونيستى و

برای جنبش كارگری مضر خواند .وی سپس با همكاری انگلس يک مقاله در نقد افكار
دينى كريگه نوشت و نظريات وی را محصول "تفكرات مسخرهی دينى" و "هوچىگری"
خواند و او متهم كرد كه كمونيسم را تبديل به "عشق احمقانه" ميان انسانها مىكند.

١

بنابراين ماركس در برابر هر جريانى قاطعانه موضع مىگرفت كه افكار دينى را به

جنبش كمونيستى نسبت مىداد و رهايى پرولتاريا را مشروط به يک ناجى و يک وجود

را از درون خودشان تعقيب كند ،سپس آنجا هم طبيعتاً مىتواند موضوع را در كليت-
كند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تئوری ماترياليستى،

تاريخى و ديالكتيكى روبرو هستيم .اين تئوری ماترياليستى است ،زيرا از ماهيت متضاد،

يعنى از كار ،توليد و بازتوليد در جامعهی طبقاتى عزيمت مىكند .اين تئوری ديالكتيكى

است ،زيرا از يک حركت آگاهانه ،وجود سوژهی واقعى و درونذاتى و همچنين از نفى

مبتنى بر آگاهى گزارش مىدهد و اين تئوری تاريخى است ،زيرا با در نظر داشتن تقدم

ابژه بر سوژه ،سبب اين حركت آگاه را از ذات درونى و متضاد ،يعنى از كشمكشهای
عملى و نظری و تأثيرات لحظات زندگى اجتماعى در واقعيت ،يعنى به صورت محصول
١

١

Marx, Karl / Engels Friedrich (١٩٥٩): Zirkular gegen Kriege, in: MEW Bd. ٤, S. ٣ff.,
Berlin (ost), S. ١٤f.

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche … ebd., S. ٣٧f. und
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf
١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost), ebd. S. ٢٠

١٣٨

١٣٧

انگلس به سلطهی تئوريک ماركس تن مىداد و در فعاليت سياسى از وی پيروی مى-

خارج از خود كارگران مزدی مىكرد .مسئلهی نقد وی آن اشكال متافيزيک بودند كه

كرد .آنها در دوران انقﻼب آلمان شرايط بحرانى كشور را مغتنم شمردند و جهت

در تداوم ايمان دينى و فلسفهی ايدهآليستى آلمانى منجر به استقﻼل تئوری از

فعاليت سياسى به بن باز گشتند .از اين پس" ،روزنامهی راين نوين" به سردبيری

پراكسيس و تزلزل در خودآگاهى پرولتاريا مىشدند و انفعال سوژهی انقﻼبى را پديد

بعداً انتشار آنها را تأييد مىكرد .انگلس در اين ارتباط از نقش سردبيری وی به عنوان

ماركس كتاب "فقر فلسفه" را در نقد آن نوشت .انتقاد ماركس از همين موضع جابجايى

كمونيستى" را نوشتند و چندی نگذشت كه آن تبديل به راهنمای فعاليت سياسى

چنين هگلىهای چپ در شكل ايدهآليستى و انگلس به صورت ماترياليستى گرفتار آن

ماركس تأسيس شد .وی تمامى مقاﻻت را مطالعه و با خطوط سياسى روزنامه منظم و

يک "ديكتاتور دلخواه" ياد مىكند ١.آنها همچنين با همكاری يكديگر "مانيفست
جنبش كارگری ـ كمونيستى جهانى شد.

از آنجا كه "مانيفست كمونيستى" به عنوان يک بيانيهی سياسى برای دوران انقﻼب

آلمان مدون شده است ،در نتيجه پيداست كه ماركس و انگلس جهت تهيج پرولتاريا به
عنوان سوژهی انقﻼبى و تشديد پراكسيس نبرد طبقاتى چشم انداز مبارزاتى را نيز اينجا

پديد مىآورند .به اين صورت كه آنها پيروزی پرولتاريا را "اجتنابناپذير" مىشمارند
و تشكيل يک جامعهی كمونيستى را كه "تكامل آزاد هر كس شرط تكامل آزاد همگانى

است" ،به طبقهی كارگر نويد مىدهند ٢.در حالى كه ما اينجا ظاهراً با دگمهای
تاريخى ،يعنى با يک حركت دترمينيستى به سوی يک سرنوشت مقدر مواجه هستيم،

مىآوردند .در اين ارتباط بايد از كتاب پرودن با عنوان "فلسفهی فقر" ياد كرد كه

سوژه با ابژه و انكار فعاليت آگاه انسانها بر پرودن وارد مىآيد كه فلسفهی هگل و هم-

بودند .از اين بابت ،ماركس پرودن را يک "اقتصاددان هگليست" ،يعنى نه فيلسوف و نه
اقتصاددان مىخواند و انتقاد خود را به شرح زير بر متافيزيک "فلسفهی فقر" وی وارد

مىآورد:

«اقتصاددانان برای ما توضيح مىدهند كه انسان چگونه تحت مناسبات موجود توليد
مىكند؛ اما آن چيزی كه آنها برای ما توضيح نمىدهند ،اين است كه خود اين
مناسبات چگونه توليد مىشوند ،يعنى حركت تاريخى كه آنها را زنده مىسازد .آقای

پرودن كه اين مناسبات را به صورت پرنسيپها ،مقولهها و تفكرات مجرد تلقى مىكند،

تنها اين تفكرات را به يک نظم معين در مىآورد ) (...ماتريال اقتصاددانان حركت و

اما محتوای اين بيانيه پيروزی پرولتاريا را مشروط به خودآگاهى ماترياليستى سوژهی

محرک زيست انسانها هستند؛ ماتريال آقای پرودن دگمهای اقتصاددانان هستند .اما

مناسبات متضاد روش مدرن توليد سرمايهداری رشد مىكند:

تئوريک خود آنها هستند ـ؛ تا وقتى كه انسان در اين مقولهها تنها ايدههای خودساخته،

انقﻼبى مىسازد كه البته به شرح زير از بطن "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى و
«رشد رقابت در ميان بورژوازی و نتيجتاً بحرانهای تجاری نوسان كارمزد كارگران را

همواره تشديد مىكنند؛ ماشينآﻻت كه هميشه سريعتر متكامل و بدون وقفه بهتر مى-
شوند ،همواره پايگاه زندگى آنها را در كل نامطمئنتر مىسازند؛ تصادم بين يک كارگر

منفرد با يک بورژوا منفرد همواره بيشتر خصلت تصادم بين دو طبقه را به خود مى-

 ١من اينجا از بررسى مقاﻻت ماركس و انگلس در "روزنامهی راين نوين" صرف نظر مىكنم ،زيرا در نوشتهای
جهت بررسى نقش مفهوم "ديكتاتوری پرولتاريا" در انديشهی سياسى كارل ماركس به تفصيل به آنها خواهم
پرداخت.
٢
Vgl. Marx, Karl / Engels Friedrich (١٩٥٩): Manifest der Kommunistischen Partei, in:
MEW, Bd. ٤, ٤٥٩ff., Berlin (ost), S. ٤٧٤, ٤٨٢

تا وقتى كه انسان تكامل تاريخى مناسبات توليد را دنبال نكند ـ و مقولهها تنها بيان

]يعنى[ تفكرات مستقل از مناسبات واقعى را مىبيند ،خواهى نخواهى مجبور است كه

سرچشمهی اين تفكرات را در حركت خرد ناب مستقر سازد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،پرودن تئوری اقتصادی را از حركت

زندگى واقعى انسانها و خرد را از انسان مشخص مستقل مىسازد .ما اينجا با انكار

سوژهی واقعى مواجه هستيم .انگاری كه اين دگمهای اقتصادی و نه فعاليت آگاهانهی
انسانها هستند كه واقعيت و دانش اقتصاد را پديد مىآورند .در تمامى اين مدت
١

Marx, Karl (١٩٥٩): Das Elend der Philosophie – Antwort auf Proudhons „Philosophie
des Elends“, in: MEW, Bd. ٤, S. ٦٣ff., Berlin (ost), S. ١٢٦

١٤٠

١٣٩

تئوريک بود كه ماركس در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" به آن رسيد و آنرا همراه با

گيرد .كارگران با اين آغاز مىكنند كه در برابر بورژوازی ائتﻼفهايى را به وجود

انگلس و با شكست انقﻼب آلمان در پراكسيس سياسى نيز تجربه كرد.

به اين ترتيب ،ماركس به سوی لندن در تبعيد رانده شد و انگلس به منچستر بازگشت.
ماركس بﻼفاصله به تحقيقات خود در مورد نقد اقتصاد سياسى پرداخت و يک طرح

گسترده را جهت بررسى سيستم اقتصاد بورژوايى در نظر گرفت كه شامل "سرمايه،
مالكيت زمين ،كار مزدی ،دولت ،تجارت خارجى و بازار جهانى" مىشد ١.انگلس در

برابر به همان مسائلى پرداخت كه قبل از آغاز همكاری خود با ماركس در نظر داشت.

به اين صورت كه وی به فلسفهپردازی در مورد جهان هستى پرداخت و مشغول به
مطالعهی علوم طبيعى مانند :بيولوژی ،شيمى ،فيزيک و رياضى شد و در نامهای از

جوﻻی  ١٨٥٨ميﻼدی به شرح زير محصول تحقيقات خود را با ماركس در ميان
گذاشت:

«راستى" ،فلسفهی طبيعت" هگل را كه به من قول دادی ،برايم ارسال كن .من هم

اكنون تا اندازهی با فيزيولوژی مشغول هستم و آناتومى تطبيقى را به آن پيوند مىدهم.
در آن باﻻترين چيزهای جنجالى موجوداند كه تمامى آنها به تازگى كشف شدهاند؛ من

بسيار مشتاق به پى بردن هستم كه آيا پيرمرد ]هگل[ از آن بويى نبرده است .تا اين
اندازه اطمينان دارم كه اگر وی امروز يک "فلسفهی طبيعت" را مىنوشت ،تمامى اين
چيزها از تمامى اطرف به سوی وی پرتاب مىشدند .در ضمن از پيشرفتهايى كه در

علم طبيعت در اين  ٣٠سال اخير حاصل شدهاند ،انسان هيچگونه مفهمومى از آنها

ندارد] .آن چيزی كه[ برای فيزيولوژی تعيين كننده بوده است  .١تكامل عظيم شيمى

ارگانيک .٢ ،ميكروسكوپ كه حدود  ٢٠سال از آن به درستى استفاده مىشود .اين
آخری ]ما را[ همچنين به سوی نتايج مهمتری از شيمى هدايت كرد؛ موضوع اصلى كه

از طريق آن تمامى فيزيولوژی منقلب و سپس يک فيزيولوژی تطبيقى ممكن شد ،كشف

سلول است ) (...سلول وجود فىنفسهی هگل است و در تكامل خويش دقيقاً روند هگلى

بياورند؛ آنها جهت تثبيت كارمزد خود با همديگر اقدام مىكنند .خود آنها همكاری-
های درازمدت را بنياد مىگذارند كه توشهی خود را برای خشمهای ناگهانى ذخيره

سازند .گاه و بيگاه نبرد به صورت قيام آغاز مىشود».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با "حركت واقعى" جامعهی

بورژوايى مواجه هستيم كه ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است .در حالى كه رشد مناسبات

توليد سرمايهداری همواره زمينهی تضاد را تشديد مىكند ،پرولتاريا بنا بر هستى

ماترياليستى خود و در پراكسيس اجتماعى به هويت طبقاتى خود پى مىبرد و به سوی

كسب خودآگاهى رانده مىشود .ليكن ما اينجا با يک رابطهی مكانيكى ميان هستى با
آگاهى مواجه نيستيم .انگاری كه هر كسى به كار مزدی تن داد ،خواهى نخواهى به

خودآگاهى طبقاتى نيز مىرسد .به اين صورت كه كارگران مزدی در پراكسيس نبرد

طبقاتى همواره با دين ،فلسفه و ايدئولوژی نيز مواجه مىشوند كه طبقهی حاكم در يک

بستر مشترک تاريخى و فرهنگى جهت ممانعت از تكوين آگاهى طبقاتى كارگران مزدی
پديد آورده است .به اين صورت كه طبقهی حاكم همواره بخشى از قدرت مادی خود
را در اختيار قشری از طبقهی حاكم مىگذارد كه قدرت ذهنيش را نيز پديد بياورد.
محصول اين فعاليت تئوريک تفسير و تجديد "آگاهى از جهان وارونه" است كه منجر

به تفرقهی خودكرده ميان صفوف كارگران مىشود .بنابراين اتفاقى نيست كه ماركس و
انگلس اينجا به نقد آن جريانهايى نيز مىپردازند كه از تكوين خودآگاهى پرولتاريا

ممانعت مىكنند .از جمله بايد از وجود "لمپن پرولتاريا" ياد كرد كه منجر به تفرقهی

در صفوف كارگران و به سوی ارتجاع رانده مىشود و همچنين بايد "سوسياليسم

ارتجاعى"" ،سوسياليسم بورژوايى" و "سوسياليسم اتوپيک" را نيز در نظر داشت كه
سوژهی انقﻼبى را به انحراف و انفعال مىكشند و تنها از اين بابت است كه "مانيفست
كمونيستى" به نقد آنها نيز مىپردازد ٢.به بيان ديگر ،ما اينجا نه با يک حركت مادی

مواجه هستيم كه بدون آگاهى و اختيار انسانها برنامهريزی و هدايت مىشود و نه

پيروزی پرولتاريا و تشكيل جامعهی كمونيستى اجتنابناپذير است .اين همان كشف
Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik … ebd., S. ٧

١

Ebd., S. ٤٧٠f.
Vgl. ebd., S. ٤٨٢ff.

١
٢

١٤١

١٤٢

با دميروژ ،يعنى با "مادهی مطلق" ،يعنى با آفرينندهی جهان واقعى در شكل

را تى مىكند تا اينكه سرانجام "ايده"] ،يعنى[ هر آنگاه ارگانيسم كامل از آن متكامل

در نامهای كه از ماركس در جواب نامهی انگلس به جا مانده است ،هيچ بحث محتوايى

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،همان چيزی كه انگلس در نوشتهی خود

ماترياليستى آن مواجه مىشويم.

و تبادل نظر تئوريک ميان آنها مشاهده نمىشود .تنها جملهای كه مربوط به نامهی
انگلس مىشود ،به شرح زير است:

«چيزهای درخواستى ]"فلسفهی طبيعت" هگل[ را برايت ارسال مىكنم».

گردد».

١

با عنوان "شلينگ و وحى" حدس زده بود ،انگاری كه اينجا برايش كامﻼً اثبات شده به

نظر مىآيد .به اين صورت كه وی سلول را كه ماده است ،جايگزين ايدهی هگلى مى-
كند كه البته روح است .در حالى كه ايدهی هگلى محصول فعاليت ذهنى ،يعنى

١

مطالعهی اين نامه بدون ترديد منجر به انده خوانندهی نقاد مىشود ،زيرا تنها غم و

غصهی ماركس اينجا دريافت  ٣٠پوند كمک مالى از انگلس جهت امرار معاش است.

به اين دليل كه وی و اعضای خانوادهاش بيمار ،مغروض و در آستانهی بى خانمانى

بودند .ماركس در اين نامه برای دريافت پول به انگلس التماس مىكند .همانگونه كه
در اين نوشته مستند كردم ،ماركس نه تنها در همان دوران تحصيل خود ستارهی آتى

فلسفهی آلمانى به شمار مىرفت و يک نقش مؤثر تئوريک و سياسى در انقﻼب آلمان

بازی كرد ،بلكه بدون ترديد بزرگترين متفكری محسوب مىشود كه تا كنون تاريخ
بشريت تجربه كرده است .البته وی اين امكان را داشت كه رشتهی تحصيل حقوق خود

را تبديل به منبع درآمد و به عنوان قاضى كار كند و يا حداقل مانند پدر خود به شغل

وكالت بپردازد و زمينهی يک زندگى نسبتاً مرفه بورژوايى را برای خود و خانوادهاش
مهيا سازد .با اين وجود ،وی در دوران حيات خود به فقر مطلق تن داد و خانوادهی خود

را نيز گرفتار اين سيهروزی كرد كه به فعاليت تئوريک خود ادامه دهد .به احتمال زياد
همين ضرورت ادامهی فعاليت تئوريک و وابستگى مادی به انگلس بود كه ماركس را
از كشمكش تئوريک با وی باز مىداشت .البته ماركس در نامههای خود به كرات

انگلس را تشويق مىكند كه تحقيقات خود را بر كشور مستعمرهی هند متمركز سازد و
در اين ارتباط مقاله بنويسد .به اين ترتيب ،نه تنها از فلسفهپردازی انگلس در ارتباط با

سوبژكتيو محسوب مىشود و پيداست كه بدون حضور انسان اصوﻻً بى معنى به نظر
مىآيد ،مادهی انگلس ،يعنى سلول ابژكتيو است و وجودش بدون حضور انسان هم

معنى مىيابد .در حالى كه حركت ديالكتيكى نزد هگل يک سوژهی درونذاتى دارد،

يعنى بدون حركت تفكر انسان به عنوان سوژهی شناسا به كلى بى معنى است ،انگلس

اما از طريق اين خطای فلسفى ،از حركت ديالكتيكى سوژهزدايى مىكند و آن تأثيرات
متقابل و آن علت و معلول كه محصول تقابل ابژهها و مسئلهی راز بقا و مد نظر

داروينيسم است ،به جای ديالكتيک جا مىزند .به بيان ديگر ،انگلس مضمون ديالكتيک

را به عنوان "نفى آگاهانه" توخالى مىكند و آنرا به مقولهی "نفى مادی" تقليل مىدهد.

اما به مراتب فاجعهبارتر عواقب اين خطای فلسفى است .در حالى كه حركت ايدهی
هگلى سوبژكتيو ،يعنى هدفمند ،آگاه و خردمند به پيش مىرود و با استناد به مفهوم

"روح جهان" مثبت ارزيابى مىشود ،اما حركت مادهی انگلس به اصطﻼح ابژكتيو و

هدفمند سپری مىگردد و از آنجا كه اين حركت به تكامل انسان و تشكيل جامعهی
انسانى انجاميده است ،در نتيجه مىتوان آنرا همچنين آگاهانه و خردمند توصيف كرد
و با استناد به يک مفهوم مجرد از "حركت ماترياليستى زيربنا" يک آيندهی مثبتى را

نيز به خود نويد داد .از اين پس ،جهان واقعى ديگر محصول فعاليت آگاهانهی انسانى و
موضوعيتيافته ،يعنى محصول "كار شكلدهنده" نيست ،بلكه اين حركت و نفس خود

ماده است كه در روند جهانشمول و هدفمند خود "جهان ابژكتيو" را ساخته و پرداخته

است .پيداست كه با جايگزينى حركت مادهی انگلس در جای حركت ايدهی هگل ما
١

Marx, Karl (١٩٧٣): Briefe - Marx an Engels in Manchester, London, ١٥. Juli ١٨٥٨, in:
MEW, Bd. ٢٩, S. ٣٤٠f., Berlin (ost), S. ٣٤٣

١

Engels Friedrich (١٩٧٣): Briefe - Engels an Marx in London, Manchester, ١٤. Juli ١٨٥٨,
in: MEW, Bd. ٢٩, Berlin (ost), S. ٣٣٧f.

١٤٤

١٤٣

تأكيد مىكند .ما اينجا فراتر از قوای پنجگانه با احساس عشق ،دلتنگى ،شرم ،غربت،

علوم طبيعى ممانعت ،بلكه مخارج زندگى ماركس نيز تا اندازهی تأمين مىشد ،زيرا وی

ازخودبيگانگى ،اميد ،لذت ،همبستگى ،سرخوردگى ،خودشيفتگى ،بزرگ بينى ،حقارت،

يأس ،اطمينان ،برآشفتگى ،خوشبينى ،بدبينى ،انزجار ،انزوا ،انتظار ،شكست ،پيروزی و از

جمله كنجكاوی و خﻼقيت سر و كار داريم .برای نمونه ماركس شرم را يک حس

انقﻼبى مىشمارد ،در حالى كه هيچ حيوانى شرم و خود را سرزنش نمىكند ،مقالهی

انتقادی نمىنويسد و به خودآگاهى نمىرسد .به همين منوال ،هيچ حيوانى قادر نيست

كه تاريخ و طبيعت خود را متفكر شود و برنامهی تكامل آتى خود را بريزد .ما مصداق
اين موضوع را به كرات در آثار انتقادی ماركس مىيابيم ،وقتى كه وی از "قوای ماهوی

انسان" سخن مىگويد و روش مدرن توليد سرمايهداری را محكوم مىكند كه با چيرگى

بر مناسبات كلى اجتماعى كارگران مزدی را به صورت انسانهای نابالغ به كار مى-

گمارد و بر آنها يک طبيعت غير انسانى را تحميل مىكند .وی در جوار ثروت مادی از

"ثروت ماهوی انسانى" نيز سخن مىگويد و نقش آنرا در تحوﻻت يک نظم نوين به
شرح زير برجسته مىسازد:

«) (...تنها از طريق تحقق و شكوفايى ثروت ماهوی انسانى ]است كه[ ثروت ،احساس

سوبژكتيو انسانى مىشود] ،يعنى[ يک شنوايى خوش آهنگ ،يک بينايى برای زيبايى
اشكال مىشود ،خﻼصه ،لذﻻت انسانى احساسات مقتدر مىشوند] ،يعنى[ احساساتى كه
به صورت قوای ماهوی انسانى خود را تأييد مىكنند ،بدواً برخى پرورش مىيابند و

برخى پديد مىآيند».

١

بنابراين از همان زمانى كه انسان به عنوان "موجود فعال" و با استفاده از "قوای ماهوی"

خود ،يعنى از طريق "كار شكلدهنده" تبادل مادی خود با طبيعت بيرونى را برقرار مى-

سازد ،موضوع طبيعت ناب نيز به پايان مىرسد .از اين پس ،حركت مادی طبيعت
مسلح به يک سوژهی درونذاتى مىشود و حركت ديالكتيكى خاتمهی دترمينيسم را

اعﻼم مىكند .بنابراين اگر انسانها سرنوشت خود را محتوم مىشمارند ،تنها به دليل
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

حقالزحمهی مقاﻻت انگلس را نيز دريافت مىكرد.

١

با وجودی كه ماركس در دوران حيات خود از كشمكش تئوريک با انگلس امتناع مى-

كرد ،اما با استناد به آثار آنها مىتوان به خوبى به تفاوتهای نظرياتشان پى برد .از
جمله بايد از كتاب "گروندريسه  "...ياد كرد كه در همين دوران ،يعنى از سال  ١٨٥٨تا

 ١٨٥٩ميﻼدی به صورت طرح خام كتاب "سرمايه" مدون شده است .نخست روش

شناختشناسى تطبيقى انگلس است كه ماركس آنرا عاميانه مىشمارد ،زيرا با اين

روش پديدههای متفاوت با ماهيتهای متضاد تفسير ،نظاممند و توجيه مىشوند و
ظاهراً اشكال مشابه به خود مىگيرند و اين چنين همسان نيز به نظر مىآيند .ما اينجا

با اشكال اسرارآميز و جنجالى مواجه هستيم كه ماهيت متضاد را مىپوشانند و منجر به
اختﻼل در شناختشناسى مىشوند و از اين بابت است كه ماركس به شرح زير بر

نقش دانش تأكيد مىكند:

«تمامى دانش بى مورد خواهد بود ،اگر كه شكل ظاهری و ماهيت چيزها بودن واسطه

منطبق باشند».

٢

با وجودی كه ماركس از طريق نقد اقتصاد عاميانه به اين كشف تئوريک نائل شد ،اما

وی همچنين زمينهی كلى نقد روش شناختشناسى تطبيقى را نيز پديد آورد .مصداق
نقد اين روش عاميانه را ما مستقيماً در طرح تطبيقى انگلس از گياه با حيوان مىيابيم.

صرف نظر از تفاوتهای بسيار زياد و شگرف ميان شكل گياه با حيوان ،آنها ماهيتاً نيز

با يکديگر تفاوت دارند .برای نمونه حيوانات دارای قوای حسى مانند :بينايى ،شنوايى،
بويايى ،چشايى و لمسى هستند و با استفاده از اين قوا است كه جهت بقای خود با

طبيعت بيرونى تبادل مادی و كار مىكنند .حيوانات همچنين قادر به نقل مكان هستند،
در حالى كه گياه اصوﻻً ساكن است .اما به مراتب مهمتر از اينها ،تمايز انسان از
حيوانات نزد ماركس است كه وی با استفاده از مفهوم "قوای ماهوی انسان" بر آن
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

١٤٦

١٤٥

توليد سرمايهداری ،يعنى روند كار و روند ارزش افزايى سرمايه نيست كه در روند

ازخودبيگانگى و فقدان خودآگاهى ماترياليستى از هستى خويش است .بنا بر همين

واقعيت يک وارونگى ملموس فنى را پديد مىآورد .به اين صورت كه نه كارگر شرايط

طبيعتى كه خود پديد آورده است ،به صورت "طبيعت غير ارگانيک از سوژهگرايى

توليد و با استفاده از ماشينآﻻت كارگران مزدی را تبديل به اتومات مىكنند و در
كار ،بلكه بر عكس شرايط كار كارگر را به كار مىگيرد و پيداست كه تحت شرايط

موجود ،ابزار كار در روند توليد نسبت به كارگر در شكل سرمايه اقدام مىكند ،زيرا به

صورت كار مرده بر نيروی كار زنده حكم مىراند و آنرا مىمكد ١.به بيان ديگر،
موضوع نقد اقتصاد سياسى ماركس فقط محدود به ماهيت نظام سرمايهداری ،يعنى

استثمار نيروی كار و سلب مالكيت انفرادی كارگران مزدی نمىشود ،بلكه شكل
ازخودبيگانهی آنرا نيز در نظر مىگيرد كه با سلطهی كار مرده بر كار زنده يک

شناخت مشخص نيز ماركس بر اين نكته انگشت مىگذارد كه انسان نسبت به آن
١

خويش" رفتار مىكند .از اين منظر پيداست كه قوانين طبيعت ناب ،يعنى داروينيسم را
نمىتوان به طبيعت جامعهی بشری بسط داد كه البته ماركس به شرح زير در كتاب

"گروندريسه  "...بر آن تأكيد مىكند:

«طبيعت ماشينآﻻت ،لوكوموتيو ،راه آهن ،تلگراف الكتريكى ،دستگاه خودكار و غيره

نمىسازد .آنها توليدات صنعت انسانى هستند؛ ]يعنى[ ماتريال طبيعى كه تبديل به

طبيعت غير انسانى را نيز بر كارگران مزدی تحميل مىكند .همانگونه كه خوانندهی

ارگان ارادهی انسانى بر طبيعت يا فعاليتاش در طبيعت شدهاند .آنها با وساطت
دست انسانى ،ارگان مخلوق مغز انسانى هستند؛ ]يعنى[ قدرت علمى موضوعيتيافته.

ناب ،يعنى داروينيسم را به جامعهی بشری انتقال داد ،زيرا انسان كه البته مانند مابقى

تبديل به قدرت بى واسطهی توليد شده است ،و از اين رو ،خود شرايط روند زيست

نقاد مﻼحظه مىكند ،از منظر "كليت ديالكتيكى" غير ممكن است كه قوانين طبيعت
موجودات زنده محصول طبيعت است ،اما آن همزمان يک موجود به خصوص نيز مى-

باشد كه از طريق "كار شكلدهنده" طبيعت مورد نظر خود را نيز با اراده و آگاهى پديد
مىآورد .در همينجا است كه ماترياليسم بورژوايى و روش شناختشناسى فويرباخ كه

از طريق "مشاهدهی حسى" به سوی شناخت واقعيت ابژكتيو عزيمت مىكنند ،به بن

بست مىرسند و ماركس نيز با استناد به همين قوای ماهوی انسان است كه در كتاب
"سرمايه" به شرح زير تأكيد مىكند:

«طبيعت در يک طرف ،صاحب پول يا صاحب كاﻻ و در طرف ديگر ،مالكان فقط

نيروی كار خود را توليد نمىكند .اين رابطه تاريخى ـ طبيعى و به همان اندازهی كم
اجتماعى نيست كه وجه مشترک تمام دورانهای تاريخى بوده باشد .خود آن به

صورت عريان محصول يک تكامل تاريخى از گذشته ]يعنى[ توليد بسياری از دگرگونى-

های اقتصادی ،از زوال يک رديف كامل از فرماسيونهای قديمى از توليد اجتماعى

است».

٢

١

Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW,
Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٤٤٦
٢
Ebd., S. ١٨٣

تكامل سرمايهی ثابت نشان مىدهد ،تا چه اندازه علم عمومى جامعه] ،يعنى[ دانش
اجتماعى تحت كنترل عقﻼنيت عمومى در آمده و متناسب با آن خلق شدهاند .تا چه

درجهای نيروهای مولد اجتماعى توليد شدهاند ،نه تنها در شكل علم ،بلكه به صورت
ارگان بىواسطه مستقيم از پراكسيس اجتماعى؛ ]يعنى[ از روند زيست واقعى».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما مىتوانيم اين نقل قول را به راحتى به

دولت ،اقتصاد ،حقوق ،دين ،فلسفه ،ايدئولوژی ،جامعهی مدنى ،يعنى به تمامى مخلوقات

اجتماعى انسانها بسط دهيم .اين چيزها را طبيعت به وجود نمىآورد ،زيرا همهی آنها
محصول فعاليت آگاهانهی انسان به عنوان يک سوژهی درونذاتى هستند .به اين

ترتيب ،ماركس سرمايهدار را "سوژهی فعال" ،يعنى سرمايهدار به عنوان "سرمايهی
شخصيتيافته" مىنامد كه البته در روند توليد سرمايهداری مدرن كارگران مزدی را

تبديل به سوژهی بدون ابژه مىكند ٣.اينجا موضوع نقد ماركس فقط وجه مشترک كل
١

„Unorganische Natur seiner Subjektivität“, vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd.,
S. ٣٨٤f.
٢
Ebd., S. ٥٩٤
٣
Vgl. ebd., S. ٣٩٦, ٤٠٩
البته ماركس از كارگر به عنوان "سوژهی زنده" نيز سخن مىگويد.
Vgl. ebd., S. ٩٤٦

١٤٨

١٤٧

و از "قوانين طبيعى سرمايهداری مدرن" ١سخن مىراند ،ارزش مصرف را "شكل

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا بر نقش تاريخى "سوژهی

"شرايط زيست طبيعى انسان" صحبت مىكند و "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" را "قانون

سيستم كار مزدی انگشت مىگذارد ١.به همين منوال ما در كتاب "سرمايه" مىخوانيم

روح است و بدون حضور انسان به عنوان سوژهی درونذاتى تحوﻻت مادی نيز معنى

كند:

دستپختهی طبيعت" ٢مىخواند ،ارزش مبادله را "تظاهر فرا طبيعى" ٣مىشمارد ،از
تنظيم و خشونتبار طبيعت" ٤مىخواند ،منظور وی يک طبيعت ناب داروينى كه فاقد
مىيابد ،نيست .منظور وی آن طبيعت و آن مناسبات واقعى اجتماعى است كه انسان

آنها را با قوای ماهوی خويش ،يعنى با آگاهى و اراده به وجود آورده و اداره مىكند.

٥

البته ماركس در پيشگفتار نشر دوم سرمايه از كاﻻ به عنوان "شكل سلول اقتصادی"

جامعهی بورژوايى نيز سخن مىگويد كه البته از طريق درک آن نقد متابليسم سرمايه-

داری ،يعنى نقد اقتصاد سياسى ممكن مىشود .اما همانگونه كه ماركس در همينجا نيز

تاكيد مىكند ،كاﻻ نه مانند سلول گياه و حيوان است كه بتوان آنرا با ميكروسكوپ
مشاهده كرد و نه روند توليد آن مانند واكنشهای شيميايى از پيش معين شده است،

يعنى دچار دترمينيسم نيست .از اين بابت ،ماركس تنها راه شناخت كاﻻ را قدرت

تجريد مىشمارد ٦،زيرا آن البته سلول است ،اما يک سلول كه با اراده و آگاهى ،يعنى به
شرح زير سوبژكتيو پديد مىآيد:

فعال" ،يعنى سرمايهدار به عنوان "سرمايهی شخصيتيافته" جهت استقرار و تكامل

كه ماركس جهت تمايز تاريخ انسان از تاريخ طبيعت به شرح زير به ويكو رجوع مى-
«) (...همانگونه كه ويكو مىگويد ،تاريخ انسان از اين طريق خود را از تاريخ طبيعت
مجزا مىسازد كه ما يكى را به انجام و ديگری را به انجام نرساندهايم؟ فنآوری دارای

رفتار فعال انسان نسبت به طبيعت] ،يعنى[ روند توليد مستقيم زندگيش است كه از

طريق آن همچنين مناسبات زيست اجتماعى و تصورات ذهنى كه از آنها سرچشمه
مىگيرند .حتا تمامى تاريخ دين كه از اين زيربنای مادی تجريد شده ،غيرانتقادی است.

اين در واقعيت به مراتب آسانتر است كه از طريق بررسى هستهی زمينى ،توليدات
مهآلود دينى را يافت ،تا بر عكس] ،بنابراين[ از مناسبات هرباره و واقعى زندگى اشكال

آسمانى آن متكامل مىشوند .اين آخری تنها روش ماترياليستى و از اين رو علمى است.

انسان كمبود ماترياليسم مجرد و علم طبيعى را كه روند تاريخى را حذف مىكنند ،از

تصورات مجرد و ايدئولوژيک سخنگويان آنها مىبيند ،هماين كه آنها فراتر از
١

“„Naturwücksig, Naturgesetz der modernen kapitalistischen Produktionsweise
„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
 ٥مصداق اين موضوع را ما در نامهای از ماركس به كوگلمن نيز به شرح زير مىيابيم« :از آنجا كه خود روند تفكر
از مناسبات رشد مىكند ،خودش يک روند طبيعت است ،اينگونه تفكر درکكنندهی واقعى تنها مىتواند همواره
همان ]روند طبيعت[ بوده باشد ،و خود را فقط در درجاتى بنا بر پختگى تكامل و از اين رو همچنين پختگى ارگان كه
با آن فكر مىشود ،متمايز سازد».
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
٢

تخصص خود شهامت به ابراز نظر مىدهند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،طبيعت نه روش توليد مدرن سرمايه-

داری و نه اشكال دينى و ايدئولوژيک را پديد مىآورد و از آنجا كه موضوع فعاليت

تئوريک ماركس از همان آغاز تكامل سوژهی انقﻼبى بود ،در نتيجه وی بدون واسطه
به نقد موانع تكوين خودآگاهى پرولتاريا مىپرداخت و همواره بر اين نكته تأكيد مىكرد
كه تاريخ طبيعت ناب به وی ربطى ندارد ٣.بنابراين زمانى كه ماركس از "رشد طبيعى"
١

Vgl. ebd., S. ١٨٣f.
Ebd., Fn ٨٩, S. ٣٩٣
 ٣برای نمونه ماركس در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" علم تاريخ را در "تاريخ طبيعت" و "تاريخ انسانها :متمايز مى-
كند و مىگويد از زمانى كه انسانها وجود دارند ،تاريخ طبيعت و تاريخ انسانها متقابﻼً مشروط به يكديگراند .وی
همزمان بر اين نكته تأكيد مىكند كه "تاريخ طبيعت" ،يعنى علم به اصطﻼح طبيعى به ما ربطى ندارد.
Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Deutsche … ebd., S. ١٨
٢

١٥٠

١٤٩

مصرف هيچ چيز اسرارآميزی در خود ندارد و تنها يک محصول ساده و محسوس از

«اصوﻻً مانند هر علم تاريخى و جامعهشناسى حركت مقولهی اقتصادی نيز هم در

"سرمايه" تشريح مىكند" ،ذكاوت متافيزيكى" و "خوی روحانى" دارد" ،حسى و

دارد و بنابراين مقولهها اشكال موجود ،تعيينهای وجودی ،اغلب تنها جوانب منفرد از

"كار موضوعيتيافته" است ،اما شكل كاﻻيى آن ،همانطور كه ماركس در كتاب
فراحسى" و محصول "جادو و معجزه" است .ماركس اينجا از كاﻻ به صورت يک

"تظاهر فراطبيعى" ١نيز ياد مىكند و مدعى است كه برای درک آن بايد به نقد جهان
مهآلود دينى رفت.

٢

واقعيت و هم در مغز ثبت مىشود ،اينجا سوژه ]يعنى[ جامعهی مدرن بورژوايى وجود
اين جامعهی معين] ،يعنى[ از اين سوژه را بيان مىكنند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،برای ماركس خود جامعهی بورژوايى

سوژه است ،زيرا سلول و تكامل واقعى آن با اراده و آگاهى سرمايهدار به عنوان

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس از طريق تكامل قانون ارزش به

"سرمايهی شخصيتيافته" برنامهريزی و متحقق مىگردد ،در حالى كه طبيعت ناب

در حال شدن است ٣.اينجا تضادهای درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد از

موجوديت كامل طبيعت برنامهريزی كند .از اين بابت ،ماركس بر شكل حقوقى كاﻻ،

يک "حركت واقعى" دست مىيابد كه در آن سرمايه به صورت يک "كليت ديالكتيكى"

اصوﻻً قادر نيست كه مسير تكامل خود را متفكر شود و تكامل آتى خود را از سلول تا

طريق اشكال ازخودبيگانه ،شئواره و بتانگار پوشيده و تحميق و انفعال سوژهی انقﻼبى

يعنى بر حق مالكيت بورژوايى نيز تأكيد مىكند ،زيرا كاﻻها نه خودشان را توليد مى-

فعاليت آگاه انسان و موضوعيتيافته است ،بررسى آن نيز از طريق يک متدولوژی

"موجود فعال" و يک سوژهی درونذاتى است كه حركت مادی در طبيعت يک شكل

تحليل در حال شدن و در حركت ديالكتيكى است ،متد مناسب نقد آن نيز بايد در

كنش و واكنشهای دترمينيستى )فيزيكى ،شيميايى( و حوادث )بيولوژيک ،ژنتيک(

را پديد مىآورند .پيداست زمانى كه ابژهی تحليل در حركت سوبژكتيو ،يعنى محصول

ايستا ،تجربى و يا "مشاهدهی حسى" غير ممكن مىباشد .به بيان ديگر ،زمانى كه ابژهی
حركت باشد و تنها از اين بابت است كه ماركس در كتاب "سرمايه" از مفهوم "متد

ديالكتيكى من" استفاده مىكند .بنابراين ماركس مفهوم "سرمايه" را منطبق با حركت
ديالكتيكى خودش متكامل مىكند .ليكن نقد اقتصاد سياسى ماركس يک شكل ايجابى
به خود نمىگيرد كه سيهروزی پرولتاريا را به صورت يک انتقاد خالى به يک واقعيت
موضوعيتيافته تشريح كند .روش نقد ماركس نفىكننده و سلبى است ،زيرا وی
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

٢

كنند و نه با اختيار خود بازار راه مىيابند .به بيان ديگر ،تنها با تكامل انسان به عنوان

هدفمند ،منطقى و ديالكتيكى به خود مىگيرد ،در حالى كه تكامل طبيعت ناب محصول
هستند.

همانگونه كه تا اينجا مستند و مستدل شد ،ماركس نيز از اين تفاوتها ماهوی كامﻼً

آگاه بود و به همين دليل نيز به نقد اقتصادی سياسى پرداخت كه شرايط فرودستى،
انفعال و سيهروزی سوژهی انقﻼبى را بيابد .در اين ارتباط وی بنا بر كشفيات تئوريک

خود و از جمله با استناد به تز چهارم فويرباخ خويش فعال شد و روش نقد دين را هم-
چنين به نقد اقتصاد سياسى بسط داد كه با استناد به يک ماهيت متضاد موانع تكوين

خودآگاهى سوژهی انقﻼبى را بيابد .به اين ترتيب ،وی موفق به كشف يک دگرگونى
ماهوی از كار مشخص به كار مجرد در روش مدرن توليد سرمايهداری شد .بنا بر

تئوری ارزش كار مجرد گوهر ارزش محسوب مىشود كه در تناقض با نظام گذشته نه
ديگر ارزش مصرف ،بلكه ارزش مبادله ،يعنى كاﻻ را پديد مىآورد .در حالى كه ارزش
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … ebd., S. ٢٦f.
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ٩٩

١
٢

١٥٢

١٥١

به دنبال تكامل يک فلسفه از مبدأ و مقصد هستى در شكل ماترياليستى آن بوده است.

بﻼفاصله و به صورت جانبدار رابطهی تئوری انتقادی و عملگرا را با پراكسيس آگاه و

جهان مادی چگونه به وجود آمده و فرجام آن چيست؟ مسئلهی ماركس تنها كشف

در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس با سه نوع ديالكتيک مواجه مىشويم؛

به بيان ديگر ،موضوع نقد اقتصادی سياسى ماركس اصوﻻً كشف اين حقيقت نيست كه
آن حقيقتى است كه انسانها از طريق فعاليت آگاهانه و با اراده خويش به وجود

انقﻼبى جهت فراروی مثبت از نظام سرمايهداری نيز پديد مىآورد .به اين ترتيب ،ما

اول ،ديالكتيک به صورت حركت واقعى ،دوم ،ديالكتيک به صورت متد تحليل و سوم،

آوردهاند كه بخش اعظم انسانها ،يعنى پرولتاريا را به سلطهی محصول كار خودشان،

ديالكتيک به صورت رابطهی تئوری با پراكسيس است .در هر اين سه نوع از ديالكتيک

سيهروزی كشانده است .به بيان ديگر ،مسئلهی كشف حقيقت برای ماركس تنها

پيداست كه از منظر تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس ديالكتيک را نمىتوان به طبيعت

يعنى سرمايه در آورده و آنها را جهت اهداف خود ،يعنى ارزش افزايى سرمايه به
محدود به هستى در جامعهی انسانى مىشود كه ماهيت متضاد آن اشكال متافيزيكى به
خود گرفته و از تكوين خودآگاهى سوژهی انقﻼبى ممانعت مىكند.

ماركس زمانى اين نامه را نوشت كه در حال نقد تئوری رانت ريكاردو جهت تدارک

پيشنويس جلد سوم "سرمايه" بود .آنگونه كه از نامههای منتشرشدهی ماركس و

انگلس در اين دوران بر مىآيد ،نه روشن است كه چرا ماركس يک چنين بحثى را
بدون واسطه به پيش مىكشد و نه اين بحث به يک كشمكش تئوريک ميان ماركس و

انگلس مىانجامد .به احتمال زياد آنها در مﻼقاتهای خود به تبادل نظر مىپرداختند
و ماركس اينجا فرصت را مناسب مىشمارد كه وی را از اين بيراهی فلسفى و تدارک

ايدئولوژی باز دارد .بنابراين انگلس به خوبى از موضع ماركس آگاه بود و اين اتفاقى

نيست كه وی كتاب "آنتى دورينگ" را به نام خود منتشر و از آوردن نام ماركس در
پيشگفتار نشر اول آن كامﻼً ممانعت كرد .به اين ترتيب ،انگلس در اويگن دورينگ يک

سوژه مناسب يافت كه محصول تحقيقات خود را در نقد نظريات وی ترويج كند .به اين

صورت كه وی نخست نظرياتش را در يک سری از مقاﻻت در نشريهی "به پيش"
منتشر كرد و بعداً آنها را به صورت كتاب "آنتى دورينگ" در آورد .نقطهی عزيمت

تئوريک انگلس مصداق داروينيسم در "قلمرو ضرورت" است كه با استناد به آن به نقد

نظريات دورينگ مىپردازد ١.وی اينجا در تناقض با سه نوع ديالكتيک در تئوری

انتقادی و انقﻼبى ماركس ،ديالكتيک را به صورت يک روش از تفكر در مىآورد و تمام
علوم طبيعى و انسانى را به اصطﻼح ديالكتيكى تفسير مىكند .روش انگلس همان روش
١

Vgl. Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٦٣f., ٦٨

ما با سوژهی درونداتى مواجه هستيم و ديالكتيک به معنى "نفى آگاهانه" است.

ناب بسط داد ،زيرا در آنجا هيچ نشانهای از آگاهى يافت نمىشود و اگر كسى چنين

ادعايى را كند ،بﻼفاصله مستقل از پراكسيس شده و به دام همان اشكال متافيزيكى و
ايدئولوژيک مىافتد كه هگل از طريق "تفكر تاريخى" و شلينگ با وساطت پانتئيسم

پديد آوردهاند .البته انگلس از اين بيراهی فلسفى كامﻼً آگاه بود ،زيرا ماركس اين
مسئله را در نامهای از جون  ١٨٦٢ميﻼدی مستقيماً با وی به شرح زير در ميان

گذاشت:

«داروين كه دوباره نگاهى به اثرش انداختم ،منجر به تفريح من شد ،وقتى كه وی مى-

گويد ،تئوری "مالتوس" را همچنين برای گياهان و حيوانات به كار مىبرد ) (...اين

باعث تعجب است كه چگونه داروين تحت حيوانات و گياهان جامعهی انگليسى خود را
با تقسيم كاراش ،رقابت ،ادغام بازارهای جديد" ،كشفيات" و جنگ مالتوسى را جهت بقا

تشخيص مىدهد .اين "جنگ همه بر عليه همهی" هابس است و هگل را در
پديدارشناسى به ياد مىآورد ،آنجا كه جامعهی بورژوايى به صورت "روحيهی قلمرو

حيوانى" است ،در حالى كه نزد داروين قلمرو حيوانات به صورت اندام جامعهی

بورژوايى تشريح مىشود».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اصوﻻً انتقال دانش طبيعت ناب
را به جامعهی انسانى مسخره مىداند .مسئلهی تحقيقات ماركس اصوﻻً نه مربوط به
دانش طبيعتشناسى ،زمينشناسى ،فسيلشناسى و كيهانشناسى مىشود و نه ماركس
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

١٥٤

١٥٣

انقﻼبى پرولتاريا و بنا بر بررسى ماركس به معنى فراروی مثبت از نظام سرمايهداری

شناختشناسى تطبيقى است كه ماركس آنرا عاميانه مىشمارد ،زيرا با اين روش

ديالكتيكى آشنا مىشويم ،زيرا وی با استناد به داروينيسم از "حركت واقعى" جامعهی

اشكال مشابه به خود مىگيرند .بنابراين ما در كتاب "آنتى دورينگ" با اشكال

است ١.ليكن ما در كتاب "آنتى دورينگ" انگلس با يک معنى ديگری از "نفى نفى"

بورژوايى كه به نظر ماركس ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،سوژهزدايى كرده و به
دترمينيسم دست يافته است .لذا اينجا تحريف تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى

تحقيقات ماركس به يک درجهی قابل مﻼحظه مىرسد ،زيرا انگلس متأخر حتا از

سانسور نظريات وی نيز شرمى ندارد .به اين صورت كه وی اينجا به اصطﻼح به جلد

اول "سرمايه" رجوع مىكند و يک نقل قول از ماركس در ارتباط با نقد "سيستم تنظيم
ساعت كار كودكان و زنان" را به شرح زير مىآورد:

«از آنجا كه حركت كلى كارخانه نه از كارگران ،بلكه از ماشينآﻻت ناشى مىشود،

تعويض افراد مىتواند به طور مداوم] ،يعنى[ بدون وقفه در روند كار به وقوع بپيوندد.

) (...در انتها سرعت كه از طريق آن كار با ماشينآﻻت در سنين جوانى آموزش داده
مىشود ،همچنين ضرورتى را بر طرف مىسازد كه يک طبقهی به خصوص كارگر را

صرفًا جهت كارهای ماشينى تربيت كند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک رابطه ميان ماشينآﻻت و
كارگران مواجه هستيم كه انگاری فاقد يک "سوژهی فعال" است ،انگاری كه اين رابطه

با آگاهى و اراده مديريت نمىشود ،انگاری كه اينجا منافع مادی و طبقاتى در ميان

نيست و سرمايهدار به عنوان "سرمايهی شخصيتيافته" حضور سياسى و ايدئولوژيک
ندارد .ليكن با رجوع مستقيم به كتاب "سرمايه" ماركس انگيزهی واقعى انگلس به

وضوح روشن مىشود ،زيرا بخش سانسور شدهی اين نقل قول به شرح زير است:

«محكمترين سند در اين جهت را قيام كارخانهداران انگليسى از سال  ١٨٤٨تا ١٨٥٠

ميﻼدی در حين به كارگيری سيستم تنظيم كار كودكان و زنان ارائه مىدهد«.

٣

پديدههای متفاوت با ماهيتهای متضاد تفسير ،نظاممند و توجيه مىشوند و ظاهراً

اسرارآميز و جنجالى مواجه مىشويم كه به صورت سيستماتيک ماهيت متضاد را مى-
پوشانند و منجر به اختﻼل در شناختشناسى مىشوند .به اين صورت كه انگلس در
ابتدا به ماركس رجوع مىكند و از ديالكتيک جامعه و اقتصاد سياسى سخن مىراند .ما
اينجا با مناسبات اجتماعى سوبژكتيو ،يعنى با فعاليت آگاهانهی انسانها مواجه هستيم.

وی بعداً ديالكتيک را به طبيعت ناب )آب ،گياه ،حشرات( و به معادﻻت رياضى نسبت
مىدهد ،در حالى كه آنها فاقد سوژه هستند .از اين منظر ،ديالكتيک ديگر به معنى

"نفى آگاهانه" نيست ،زيرا به يک حركت مكانيكى از علت و معلول ،تأثير متقابل مادی

ابژهها و دانش زمان و مكان كه محصوﻻت آنها نتيجهی دترمينيسم و يا حادثه

هستند .تقليل مىيابد .پس از اين ابتكار فلسفى ،انگلس دوباره به جامعهی بشری باز

مىگردد و روند تاريخ را به صورت مقدر و اجتنابناپذير به سوی يک سرنوشت
محتوم تفسير مىكند.

١

ما اينجا با تدارک ايدئولوژی مواجه مىشويم كه ماركس آنرا در تز چهارم فويرباخ

خود قاطعانه محكوم كرده بود .عواقب سياسى اين خطای فلسفى ،يعنى سوژهزدايى از

ديالكتيک و تدارک "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر زمانى به درستى عريان مى-

گردد كه ما مقولهی "نفى نفى" ديالكتيكى از كتاب "سرمايه" ماركس را با ابتكار فلسفى

وی در كتاب "آنتى دورينگ" مقايسه كنيم .ماركس اينجا پس از بررسى دوران

سرمايه با كار مزدی به اين نتيجه مىرسد كه بنا بر قانون ارزش سرمايهدار از طريق
كار اضافى پرداخت نشده نيروی كار بيگانه را استثمار ،يعنى مالكيت انفرادی كارگران

را سلب مىكند .تا اينجا ما با مقولهی "نفى" مواجه هستيم .ليكن كارگران مزدی در

پراكسيس نبرد طبقاتى و در پرتو تئوری انتقادی و عملگرای ماركس به خودآگاهى
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.

طبقاتى مىرسند و به صورت سوژهی انقﻼبى مالكيت بورژوايى را سلب مىكنند .ما اين-
جا با مقولهی "نفى نفى" ديالكتيكى مواجه مىشويم كه مبتنى بر پراكسيس آگاه و
Vgl. ebd., ١٢٥ff.

١

١٥٦

١٥٥

از دانهی جو و حشره كه برای آنها شواهد تجربى وجود دارند ،عزيمت مىكند و بعداً

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،سانسور انگلس اينجا از "حركت واقعى"

به فرضيه مىگيرد و با استناد به يک اتوپى از ناكجا آباد برای پراكسيس نبرد طبقاتى

به يک تضاد مجرد ميان نيروهای مولد با مناسبات توليد مىشود و انگاری كه ما در

سوسياليسم را آپريور ،يعنى بدون شواهد تجربى و به صورت سرنوشت محتوم بشری
نسخه مىپيچد .بنابراين انگلس اينجا از نتيجه به تحليل مىرسد كه معنى سياسى آن
توجيه رفرميسم و ضرورت توسعهی اقتصادی جهت رشد نيروهای مولد است .به اين
معنى كه وی در لفافه به كارگران هشدار مىدهد كه اعتصاب نكنيد ،نقد دين ،فلسفه و

جامعهی بورژوايى سوژهزدايى مىكند .اينجا تضاد مشخص بورژوازی با پرولتاريا تبديل

نظام سرمايهداری با يک حركت متضاد ابژكتيو و صرف مادی از توسعهی اقتصادی كه
فاقد ذهنيت و غير سوبژكتيو است ،مواجه هستيم .ماركس دقيقاً در دو صفحه بعد از

اين نقل قول انگشت بر تعويض جايگاه سوژه با محمول )ابژه( در نظام سرمايهداری مى-

ايدئولوژی ضرورتى ندارد ،به فكر انقﻼب اجتماعى ،لغو كار مزدی ،قانون ارزش و

گذارد .به اين معنى كه ماشينآﻻت نه تنها كارگران مزدی را از كار رها نمىسازند،

نيروهای مولد شده و تحقق سوسياليسم را كه انگاری سرنوشت ابژكتيو ،محتوم و جهان-

طبقاتى است كه كارگران به سلطهی محصول كار خود ،يعنى ماشينآﻻت و سرمايه كه

سرمايه محدود و منظم شود ،خودش به اندازهی كافى نفى است ،همينكه توسعهی

به اين معنى كه كار مرده بر كار زنده مسلط مىشود و نيروی كار كارگران را مىمكد.

١

تضاد ابژكتيو نيروهای مولد با مناسبات توليد است كه انگاری شكل مالكيت خصوصى

ديالكتيک و توجيه دترمينيسم است كه البته با استناد به داروينيسم به شرح زير توجيه

مالكيت بورژوايى نيفتيد ،زيرا اگر اقدام به اين كارهای راديكال كنيد ،مانع رشد
شمول تمامى انسانها است ،كﻼً غير ممكن كردهايد .همينكه از طريق رفرم حركت

اقتصادی با موفقيت متحقق و زيربنا به درستى متكامل گردد ،كافى است ،زيرا ظاهراً از

اجبارًا به نوع سوسياليستى آن صعود مىكند .اين مضمون همان دترمينيسم است كه

انگلس با التقاط "تفكر تاريخى" هگل با پانتئيسم شلينگ در شكل ماترياليستى پديد
آورده است .از اين منظر ،سوسياليسم ديگر محصول پراكسيس نبرد طبقاتى و
خودآگاهى سوژهی انقﻼبى نيست ،بلكه با رشد نيروهای مولد و به صورت خود به

خودی ،اجتنابناپذير و به اصطﻼح "ابژكتيو" پديد مىآيد .ما اينجا با "ماترياليسم"
متافيزيكى مواجه هستيم ،زيرا مغلطهی انگلس از پراكسيس مستقل شده و روند تاريخ

را تبديل به اسطوره كرده است .انگاری كه نه خود انسانها ،بلكه اين روند تاريخ است

كه شرايط رهايى آنها را پديد مىآورد .بنابراين ما نزد انگلس با "بتانگاری" مواجه

هستيم كه ماركس در كتاب "سرمايه" به نقد آن مىپردازد .به اين صورت كه انگلس

متأخر در كتاب "آنتى دورينگ" به صنعت "ذكاوت متافيزيكى" مىبخشد و آنرا

تبديل به يک "تظاهر فراطبيعى" مىكند ١.اينجا ماركس به درستى به نقد جابجايى

سوژه با محمول )ابژه( مىپردازد .به اين صورت كه صنعت نيز مانند كاﻻ محصول

بلكه كار آنها را همواره بى محتواتر از گذشته مىكنند .بنابراين تحت فقدان خودآگاهى
مالک حقوقى آنها سرمايهدار به عنوان" سرمايهی شخصيتيافته" است ،در مىآيند.

پيداست كه انگيزهی سوژهزدايى انگلس متأخر از اين "حركت واقعى" تحريف
مىشود:

«نفى كردن در ديالكتيک به معنى نه گفتن ساده ،يا انكار موجوديت يک چيز و يا

انهدام آن با روش دلخواه نيست (...) .هر محدوديت يا تعيينى همزمان يک نفى است .و
افزون بر اين روش نفى اينجا اول از طريق طبيعت كلى و دوم از طريق طبيعت به
خصوص پروسه معين مىشود .من تنها نبايد نفى ،بلكه همچنين دوباره از نفى فراروی

كنم .بنابراين من مجبورم نفى اول را چنان سامان دهم كه دومى ممكن باشد و بشود.

چگونه؟ بنا بر طبيعت به خصوص هر مورد منفرد .اگر دانهی جو را آرد كنم ،اگر يک

حشره را پايمال كنم ،اينچنين البته پردهی اول را به اجرا در آورده ،اما دومى را غير

ممكن كردهام».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،مقولهی "نفى نفى" ديالكتيكى نزد انگلس
متأخر به كلى يک معنى ديگری از تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس دارد .اينجا انگلس

پراكسيس مولد و "كار شكلدهنده" ،يعنى دانش ،تردستى ،قوای حسى و خﻼقيت
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I … ebd., S. ٦٢

١

Vgl. ebd., S. ٤٤٦
Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ١٣٢

١
٢

١٥٨

١٥٧

است ،بلكه تبديل به يک سوژه شده كه به انسانها مىآموزد و واقعيت ابژكتيو را

كارگران است ،در حالى كه آنها در جهان وارونهی بورژوايى مانند دين ظاهراً مستقل

كه آيندهی انسانها را رقم مىزند .بنابراين ما در كتاب "آنتى دورينگ" با ابعاد

استقﻼل ظاهری قوانين بازار رابطهی كارگران را با محصوﻻت كار خود آنها قطع مى-

دگرگون مىسازد .انگاری كه ما اينجا با يک حركت صرف ماترياليستى مواجه هستيم

ايدئولوژيک مواجه مىشويم كه سياست توسعهی اقتصادی و ضرورت تكامل زيربنا را
از منظر منافع مادی بورژوازی توجيه مىكنند .اينجا ديگر مانند "مانيفست كمونيستى"
خبری از نبرد طبقاتى ميان پرولتاريا و بورژوازی نيست .انگاری كه سرمايهداری در
حال اجرای ميسيون تاريخى خود است كه انگاری با رشد نيروهای مولد زيربنای

جامعهی سوسياليستى را به صورت اجتنابناپذير و ابژكتيو پديد مىآورد .ما اينجا با

توليد ايدئولوژی جهت حاكميت بورژوازی و تداوم مناسبات سرمايهداری مواجه هستيم
كه ماركس جهت نقد آن از مفاهيم "اشكال ابژكتيو تفكر" و "تظاهر موضوعيتيافته"

سود مىبرد.

١

بنابراين انگلس متأخر در كتاب "آنتى دورينگ" عكس تئوری انتقادی و انقﻼبى
ماركس را نمايندگى مىكند .البته ماركس از مضمون نظريات انگلس به كلى آگاه بود و

ظاهراً حدود دو سال نسبت به آنها بى اعتنا ماند .تا اينكه كتاب "آنتى دورينگ"

شده و بر توليدكنندگان خود حكمفرمايى مىكنند .اينجا حق مالكيت بورژوايى و
كنند و تنها در فقدان خودآگاهى طبقاتى است كه انگاری صنعت و كاﻻ خواص ويژهی
خود را به ناظر انعكاس مىدهند ،انگاری كه صنعت و كاﻻ نه ابژههای موضوعيتيافته،

يعنى محصول فعاليت آگاهانهی كارگران ،بلكه سوژههای مستقل و خارج از طبيعت
خود آنها هستند .به اين ترتيب ،سرمايه بنا بر ذات درونى خود آن مناسبات اجتماعى

را پديد مىآورد كه ماشينآﻻت )كار مرده( را به صورت سوژه بر كارگران )كار زنده(
١

مسلط مىسازد .ماركس از همان بدو بررسى آثار اقتصادی به جابجايى سوژه با

محمول در اقتصاد ملى پى برد و از اين بابت ،در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی خود

"تاريخ صنعت را يک كتاب باز از قوای ماهوی انسان" مىخواند و دليل حق مالكيت
خصوصى را ازخودبيگانگى كارگران مىشمارد.

٢

البته تناقض نظريات انگلس متأخر با ماركس فقط مربوط به محتوا نمىشود ،زيرا وی

همزمان از مفاهيمى استفاده مىكند كه معانى ديگری از تئوری انتقادی و انقﻼبى

مورد توجه عموم قرار گرفت و تبديل به يک مرجع جهت آشنايى با تئوری ماترياليسم

ماركس دارند .در حالى كه ماركس از "انقﻼب صنعتى" سخن مىگويد ،انگلس مفهوم

جزوهای را با عنوان "تكامل سوسياليسم از اتوپى به علم" مدون كند كه ما مضمون آن-

دورينگ" توضيح مىدهد:

تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس شد .از اين پس ،ماركس تصميم گرفت كه همراه با انگلس

را به شرح زير در نوشتهای از وی مىيابيم:

«وی ]انگلس[ يک رديف از مقالههای جديد كه طنزآميز "دگرگونى علم آقای

دورينگ" ناميده است ) ،(...برای نشريهی "به پيش" فرستاد .اين رديف در يک جلد
كتاب جمعآوری شدند و آن نزد سوسياليستهای آلمانى موفقيت بزرگى داشت .ما در

"صنعت انقﻼبى" را به پيش مىكشد و مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "آنتى
«همين طور كه صنعت بزرگ به ما آموخت كه كم و بيش همه جا حركت مولوكولى
قابل توليد را جهت اهداف فنى در حركت انبوه دگرگون كند ،آن توليد صنعتى را در

مقياس عمده از محدوديت محلى آزاد ساخت».

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد انگلس متأخر انگاری كه صنعت از

جزوهی پيش رو مناسبترين قطعههای تئوريک اين كتاب كه به نحوی معرفى
٢
سوسياليسم علمى را ايجاد مىكنند ،مىآوريم».

پراكسيس مولد كامﻼً مستقل شده است ،آن ديگر يک محمول و يک ابژهی

١

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

موضوعيتيافته نيست كه توسط كارگران و از طريق "كار موضوعيتيافته" پديد آمده
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

١٦٠

١٥٩

متحقق مىگردد .پيامد سياسى يک چنين آگاهى از جهان وارونه اين است كه پرولتاريا

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا از قطعههای تئوريک

نيروهای مولد تن دهد و اگر هم ضروری باشد ،جانش را فدای دولت و نظام سرمايه-

همانگونه كه در جای ديگری مستند و مستدل كردم ،ميان ماركس و انگلس متأخر

در نظام سرمايهداری جهان مدرن و سرمايهداری دولتى كشورهای به اصطﻼح

نيست كه ماركس اينجا نيز از همكاری با انگلس جهت تدوين اين جزوه امتناع كرد.

هستيم كه طبقهی كارگر را به يک ناكجاآباد اتوپيک معطوف مىسازند .البته انگلس

محتوای كتاب "آنتى دورينگ" را بدون حضور دورينگ مىيابيم .در پيشگفتار اين

بايد به پشتيبانى از بورژوازی ملى در بيايد و به سياست توسعهی اقتصادی جهت رشد

داری كند كه مبادا تحقق سوسياليسم در آينده با خطر مواجه شود .ما با همين روش
"سوسياليستى" و همچنين در كشورهای توسعه نيافتهی سرمايهداری مواجه بوده و

كتاب "آنتى دورينگ" ياد مىكند كه به نحوی "سوسياليسم علمى" را تشريح مىكنند.

١

٢

تفاوتهای شگرف نظری در مورد مقولهی "علم مثبت" وجود داشت .بنابراين اتفاقى
به اين ترتيب ،ما در جزوهی "تكامل سوسياليسم از اتوپى به علم" نيز همان روش و

متأخر اينجا به اصطﻼح به نقد "سوسياليسم اتوپيک" و متافيزيک نيز مىپردازد ١،البته

نوشته نيز هيچ اشارهای به ماركس نمىشود .انگاری كه اصﻼً قرار نبوده است كه اين

پراكسيس مستقل گردد .انگاری كه وی اصوﻻً در نظر ندارد كه عاقبت تئوريک انكار

داروينيسم است كه به شرح زير به مناسبات نظام سرمايهداری ،يعنى به "قلمرو

بدون اينكه در نظر بگيرد كه نظريه هرگاه شكل استعﻼيى به خود مىگيرد كه از

سوژهی خودآگاه و انقﻼبى به توليد ايدئولوژی و اشكال دينى مىانجامد و تداوم "اوضاع

موجود" را برای افكار عمومى توجيه مىكند .به بيان ديگر ،حركت ماترياليستى نزد

انگلس متأخر به اجبار جنبهی متافيزيک به خود مىگيرد ،زيرا انگاری كه آن محصول

فعاليت آگاهانهی انسانها و يک "كليت ديالكتيكى" نيست كه يک "جهان موضوعيت-

يافته" را پديد مىآورد ،بلكه به صورت ضرورت ابژكتيو به سوی يک هدف معين

سپری مىگردد .در حالى كه بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس اين

انسانها هستند كه از شرايط موجود عزيمت مىكنند و با آگاهى خود تاريخ را مى-

سازند ،انگلس متأخر قوانين طبيعت ناب را يک امتحان برای مصداق حركت ديالكتيک
از تاريخ مىشمارد ٢.بنابراين وی بى محابا ايجاد بورژوا و پرولتاريا را مانند تجزيهی آب

در اكسيژن و هيدروژن از طريق باطری شرح مىدهد و با يک استناد سطحى به تئوری

ارزش ماركس كه البته از آن به كلى سوژهزدايى شده است ،به يک حركت فنری از
تاريخ درست مىيابد كه انگاری آن با وقوع يک "بحران مطلق اقتصادی" منجر به
فروپاشى سرمايهداری و به شرح زير به سوی تشكيل يک آيندهی دلپسند سپری مى-

گردد.

٣

١

Vgl. ebd., S. ١٩٤, ٢٠٣
Vgl. ebd., S. ١٩٧, ٢٠٥
٣
Vgl. ebd., S. ٢٠٧f., ٢١٠f., ٢١٦, ٢١٨
٢

جزوه توسط ماركس و انگلس نوشته شود .نقطهی عزيمت تئوريک آن مصداق

ضرورت" بسط مىيابد:

«در نهايت صنعت بزرگ و ايجاد بازار جهانى نبرد را جهانشمول كرد و همزمان به آن

يک سهمگينى بىسابقه بخشيد .ميان سرمايهداران منفرد مانند ميان كل صنايع و كل
كشورها شرايط مساعد طبيعى و اجتماعى از توليد در مورد موجوديت آنها تصميم

مىگيرد .شكست خورده بىرحمانه نابود مىشود .اين نبرد داروينى جهت بقای انفرادی

است كه از طبيعت همراه با خشم تقويتشده به جامعه انتقال مىيابد .موضع طبيعت
حيوان به صورت قلعهی تكامل انسانى ظاهر مىگردد».

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با نبرد صنايع ملى در بازار
جهانى مواجه مىشويم كه انگاری بنا بر قوانين طبيعت ناب و نتايج تحقيقات داروين

 ١طرح اين موضوع به خصوص به اين دليل ضروری است ،زيرا ناشران انستيتوت ماركسيسم ـ لنينيسم اين نوشته-
ی ماركس را به عنوان يک پيشگفتار جهت معرفى و تأييد كتاب "آنتى دورينگ" انگلس در نظر مىگيرند .موضوع
اصلى آنها توجيه آثار لنين است كه در واقعيت تحت تأثير ابعاد ايدئولوژيک و غيرماركسى كتاب "آنتى دورينگ"
پديد آمدهاند.
Vgl. Institut für Marxismus-Leninismus beim Zk des SED (١٩٧٥): Vorwor, in: MEW,
)Bd. ٢٠, S. Vff., Berlin (ost
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش "علم مثبت" در انديشهی سياسى ماركس و
انگلس متأخر ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم  ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين
٣
Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ١٩, S. ١٨٦ff., Berlin (ost), S. ٢١٦

١٦٢

١٦١

ديگر ،سطح رشد نيروهای مولد را جهت فراروی از سرمايهداری كافى مىشمارد ١.تنها

«در تراست رقابت آزاد به منوپول چپه مىشود ،توليد بدون برنامهی جامعهی سرمايه-

كه منجر به فروريزی نظام سرمايهداری و تشكيل سوسياليسم مىشود .در حالى كه

نخست به نفع و مصلحت سرمايهداران .اما اينجا استثمار چنان ملموس مىشود كه آن

چيزی كه به نظر وی اينجا بايد به وقوع بپيوندد ،يک "بحران مطلق اقتصادی" است

ماركس ميان "فراروی مثبت" و "فراروی منفى" از سرمايهداری تفاوت مىگذارد ٢،ليكن

انگلس متأخر هيچ اشارهای به نقش قانون ارزش ،كار مزدی و شكل مالكيت در

سوسياليسم نمىكند ٣.بنابراين نظريات انگلس متأخر با استناد به قوانينى توجيه مى-
شوند كه وی آنها را ابژكتيو ،يعنى مستقل از آگاهى و اراده انسانها مىشمارد ٤،در
حالى كه ماركس ميان ماهيت متضاد )ابژكتيو( با آگاهى از تضاد )سوبژكتيو( تمايز مى-

گذارد و جهان ابژكتيو را محصول فعاليت آگاهانهی انسانها ،يعنى سوبژكتيو مى-
شمارد ٥.البته ماركس در نقد "جهان موضوعيتيافته" به انتقاد خود نيز مىافزايد كه

اين آگاهى تحت تأثير دين ،فلسفه و ايدئولوژی قرار گرفته و اشكال ازخودبيگانه ،شئ-

واره و بتانگار يافته است .پيداست كه اينجا تنها شرط "فراروی مثبت" از نظام

سرمايهداری نه تن دادن به يک حركت دترمينيستى از تاريخ به سوی يک سرنوشت
محتوم ،بلكه تكامل پرولتاريا به عنوان سوژهی خودآگاه و انقﻼبى در پراكسيس نبرد

طبقاتى است.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،قوانين طبيعت ناب و دانش رياضى و

داری در برابر هجوم توليد با برنامهی جامعهی سوسياليستى تسليم مىگردد .البته
بايد فرو بريزد .هيچ مردمى يک توليد كه از طريق تراست هدايت مىشود ،يک استثمار
عريان همگانى را از طريق يک باند كوچک رباخوار تحمل نمىكند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس اينجا يک اتوماتيسم از ايجاد
مونوپلها و وقوع يک "بحران مطلق اقتصادی" پديد مىآورد و بعداً با استناد به يک

سوژهی نامفهوم و مجرد مانند "مردم" حكم مرگ سرمايهداری را اعﻼم مىكند .فقط با

يک نگاه اجمالى به پراكسيس نبرد طبقاتى قرن گذشته در كشورهای مدرن صنعتى
پرده از مغلطهی انگلس متأخر برداشته مىشود .در حالى كه جنبش كارگری در آلمان

و ايتاليا چندين بار اقدام به انقﻼب سوسياليستى كرد ،ليكن كشمكشهای نظری و

نظامى كمونيستها با سوسيال دموكراتها هر دو جريان سياسى را چنان به ضعف

كشيد كه بورژوازی جهت حفظ منافع مادی و جايگاه طبقاتى خود دولت فاشيستى را

پديد آورد و هر دوی آنها را منهدم كرد .در برابر ماركس پايان نظام سرمايهداری را
مشروط به وجود پرولتاريا به عنوان سوژهی خودآگاه و انقﻼبى مىكند و در فقدان آن

سرمايهداری تا آن زمانى تداوم مىيابد كه سرمايه سرچشمهی تمامى ثروت اجتماعى،
٢

فيزيكى را كه نه دارای يک سوژهی درونذاتى هستند و نه تاريخ خود را پديد آورده-

يعنى زمين )طبيعت( و كارگر )انسان( را از بين ببرد .ما مصداق تئوری انتقادی و

انسان وجود ندارد و همانگونه كه ميمون به انسان متكامل شده است ،جبر تاريخ

خوبى مشاهده مىكنيم .در حالى كه ماركس بر اين موضوع تأكيد مىكند كه طبيعت

اند ،نمىتوان به جامعهی بشری انتقال داد .انگاری كه هيچ تفاوتى ميان زندگى ميمون با

زندگى بشری را به صورت يک معادلهی سادهی رياضى به سوی تحقق سوسياليسم
مىراند .البته اين تفاوتهای شگرف نظری كه ما ميان ماركس و انگلس متأخر مشاهده
مىكنيم ،نه غير منتظره هستند ،نه ايرادی دارند و نه بررسى و طرح آنها منجر به
افول و بحران نظری و ساختاری در جنبش كمونيستى مىشوند .به گمان من آشنايى با

انقﻼبى ماركس را نه تنها در تجربيات تاريخى ،بلكه در پراكسيس سياسى موجود نيز به

سرمايهدار و پرولتاريا پديد نمىآورد و انتقال داروينيسم به جامعهی بشری را مسخره
مىشمارد ،ليكن انگلس متأخر در "قلمرو ضرورت" مصداق نتايج تحقيقات طبيعى
٣

داروين را مىيابد .وی از يک سو ،فرماسيونهای اجتماعى را به صورت دترمينيستى

پشت سر يکديگر رديف مىكند و سوسياليسم را حسن ختام آنها مىخواند و از سوی

١

Vgl. ebd., S. ٢٢٨, ٢٢٦
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.
٢

١

Ebd., S. ٢٢٠f., und vgl. ebd. S. ٢٢١
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd I, … ebd., S. ٥٢٩f.
٣
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung … S. ٢٢٦
٢

١٦٤

١٦٣

اقوام وحشى شكمش را سير كند ،تا اينكه بعداً بتواند مانند پيكاسو يک نقاشى به سبک

تفاوت روش شناختشناسى و نظريات ماركس با انگلس متأخر نه تنها هيچ مانعى

كوبيسم بكشد .انگاری كه انسان بايد توسعهی اقتصادی را به حد كمال برساند ،تا اين-

ندارند ،بلكه منجر به ارتقا جنبش كارگری و كمونيستى نيز مىشوند .به اين صورت كه

فعاليت آگاهانهی انسانى مىشمارد و از طريق نقد همين آگاهى )دين ،فلسفه،

راحتى يک فلسفهی عملى تازه و امروزی را جهت شركت در نبرد طبقاتى متكامل كرد.

كه بعداً بتواند به سوسياليسم فكر كند .ليكن ماركس همين خوردن غذا را نيز محصول
ايدئولوژی( است كه وی اشكال متفاوت ادغام اجتماعى و تمدنهای متنوع انسانى را در

با استناد به پراكسيس مولد مىتوان مصداق نظريات متفاوت آنها را ارزيابى و به
ليكن اين مانع دقيقاً وقتى به پيش مىآيد كه انگلس متأخر به جای افشای اين تفاوت-

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود ادغام مىكند .به نظر وی گرسنگى به

های نظری اقدام به سانسور ،تخطئه و مصادرهی مغرضانه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

كردن شكم بﻼفاصله به توليد فرهنگ مىانجامد و نه انسانهای گرسنه فاقد فرهنگ

ماركس برگزيد كه ما مصداق آنرا به شرح زير در سخنرانى انگلس به مناسبت

صورت ابژكتيو گرسنگى است ،اما راه حل آن سوبژكتيو است .به بيان ديگر ،نه پر

هستند و يا اينكه نمىتوانند به سياست و تشكيل يک نظم نوين بينديشند .برای نمونه
مىتوان از نقاش مشهور هلندی ،فان گوخ ياد كرد كه در فقر مطلق اثرهای قابل

مﻼحظهی هنری را از خود به جای گذاشت .نمونهی بعدی خود ماركس است كه در

بدترين شرايط مالى به تحقيقات پرداخت و آثار بى نظير خود را مدون كرد .وی در

اواخر دوران حيات خود چنان بيمار بود كه حتا قادر به شركت در مراسم خاكسپاری

همسر خود ،جنى فون وستفال نيز نشد .با تمامى اين وجود وی زبان روسى را هم
آموخت كه مستقيماً از كشمكشهای تئوريک در روسيه آگاه شود و آثار روسى را به

زبان اصلى بخواند.

بنابراين آنچه انگلس در آثار متأخر خود نمايندگى مىكند ،ارتباطى با محتوای تئوری

انتقادی و انقﻼبى ماركس ندارد .ليكن انگلس مصادره و تخطئهی تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را سيستماتيک به پيش مىراند .در حالى كه وی در

پيشگفتار نشر اول "آنتى دورينگ" اسمى از ماركس نمىآورد ،اما پس از مرگ وی و

به مناسبت انتشار دوم آن در دسامبر  ١٨٦٧ميﻼدی روش تكامل "ماترياليسم"
متافيزيكى خود را نيز به وی نسبت مىدهد .در اين ارتباط بايد همچنين از نوشتههای

بيشمار انگلس در نشريات ياد كرد كه البته به مناسبتهای متفاوت مدون شدهاند و
مشخصاً همين پروژهی شوم را دنبال مىكنند .در اين ارتباط به وفور منابع وجود دارند
كه البته من اينجا تنها سه نقل قول از منابع متفاوت را به عنوان نمونه به شرح زير
مىآورم:

ديالكتيكى ماركس مىكند .وی اين راه نادرست و ناجور را بﻼفاصله پس از مرگ
مراسم خاكسپاری ماركس مىيابيم:

«همانگونه كه داروين قانون تكامل طبيعت ارگانيک را كشف كرد ،اينچنين ماركس

نيز قانون تكامل تاريخ انسانى را كه تا كنون زير رشد زايد ايدئولوژيک پنهان بود] ،افشا

ساخت[؛ يک واقعيت ساده كه انسانها قبل از هر چيز بايد بخورند ،بياشامند ،سكونت
كنند و لباس بپوشند تا اينكه بتوانند به سياست ،علم ،هنر ،دين و غيره بپردازند؛

بنابراين توليد ابزار مستقيم زندگى و همراه با آن سطح تكامل اقتصادی يک مردم يا

يک دوران ،زمانى آن زمينه را پديد مىآورند كه از آن ساختار دولتى ،نظريات حقوقى،
هنر و حتا تصوارت دينى انسانهای مورد نظر تكامل يافتهاند و بنابراين با استناد به
خود آنها بايد همچنين تشريح شوند ـ نه آنگونه كه تا كنون بر عكس اتفاق افتاده

است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس متأخر اينجا نخست مدعى مى-
شود كه روش شناختشناسى ماركس با داروين يكسان است و بعداً با استناد به
داروينيسم يک رابطهی مكانيكى را ميان زيربنا با روبنا برقرار مىسازد .ما اينجا با

همان "ماترياليسم" متافيزيكى مواجه هستيم كه به صورت مجرد در برابر ايدهآليسم
متكامل شده است و "كليت ديالكتيكى" را انكار مىكند ،در حالى كه ماركس از طريق

تز اول فويرباخ خود از اشكال تقليلگرا فراروی كرده است .انگاری كه انسان بايد مانند
١

Vgl. Engels, Freidrich (١٩٧٣): Das Begräbnis von Karl Marx, in: MWE, Bd. ١٩, S.
٣٣٥f., Berlin (ost), S. ٣٣٥f.

١٦٦

١٦٥

علمى مشاهده نمىشود ،بلكه انگلس در پيشگفتار "منشأ خانواده "... ،نيز با كمال وقاحت

«ماركس و من تا اندازهای به خوبى تنها كسانى بوديم كه از فلسفهی ايدهآليستى

زنده بود ،خودش به شرح زير اين كتاب را نيز مىنوشت:

درک ديالكتيكى و همچنين ماترياليستى از طبيعت آشنايى با رياضيات و علم طبيعت

و كامﻼً مغرضانه ادعا مىكند كه فعاليت تئوريک ماركس ناتمام مانده است و اگر وی
«هيچ كس ديگری كمتر از ماركس نبود كه تصميم گرفت كه نتايج تحقيقات مورگانى

را در ارتباط با نتايج خود ـ من اجازه دارم در حدودی بگويم ،نتايج ما ـ تشريح و از
اين طريق معنى كلى تحقيقات ماترياليستى از تاريخ را روشن سازد (...) .كار من تنها
مىتواند يک جايگزين كوچک را برای آن چيزی عرضه كند كه دوست متوفى من

ديگر توان ارائهی آنرا ندارد».

١

ديالكتيک آگاهانه را در درک ماترياليستى از طبيعت و تاريخ نجات داديم .اما به يک
تعلق دارد».

١

«آنجا كه ماركس تﻼش به اثبات مىكند كه جامعهی كنونى از منظر اقتصادی با شكل

ديگری از جامعه آبستن است ،تا اينجا سعى دارد كه تنها همان روند تدريجى
دگرگونى بر حوزهی اجتماعى را به صورت قانونى بنا سازد كه داروين به صورت تاريخ
طبيعت اثبات كرده است».

٢

تنها با يک رجوع اجمالى به اين كتاب روشن مىشود كه انگلس متأخر اينجا نيز به

«) (...ماركس هرگز مطالبات كمونيستى خود را بر ]اخﻼق[ مستدل نكرد ،بلكه

گذاشته است ،ادامه مىدهد .به اين صورت كه از نظر متديک و محتوايى از زندگى

ما متحقق مىگردد؛ وی تنها مىگويد كه ارزش اضافى از كار پرداخت نشده ناشى مى-

ترويج روش و نظريات غيرماركسى خود كه بنيان آنرا در كتاب "آنتى دورينگ"
حيوانات مستقيماً به زندگى انسانها پل مىزند ٢،البته بدون اينكه انسانشناسى به
خصوص ماركس )"موجود فعال"( را در نظر بگيرد .به اين ترتيب ،وی اينجا نيز در

مضمون داروينيسم نظريهپردازی مىكند ،در حالى كه از سوی ديگر ،با استناد به يک

اتوماتيسم طبيعى مدعى مىشود كه بنا بر يک قانون جهانشمول و دترمينيستى از
تاريخ هر چيزی ضرورتاً به يک سطح باﻻتر صعود مىكند ٣.ما اينجا دوباره با سوژه-

زدايى از روند تاريخ مواجه هستيم ،در حالى كه ماركس روند تاريخ را با تبادل مادی
ميان انسان با طبيعت توسط "كار موضوعيتيافته" ،دگرگونى طبيعت به "طبيعت

موضوعيتيافته" و انسان به "انسان موضوعيتيافته" توضيح مىدهد كه البته نتيجهی

آن جهان موجود به عنوان "جهان موضوعيتيافته" و محصول فعاليت سوبژكتيو انسان-

ها است .به اين ترتيب ،انسان از طبيعت ناب مجزا مىشود و در حالى كه همواره از
شرايط مادی هستى خويش عزيمت مىكند ،اما با آگاهى تاريخ را پديد مىآورد .ليكن

برفروريزی ضروری روش توليد سرمايهداری كه روزمره بيشتر و بيشتر پيش چشمان

شود كه يک واقعيت ساده است .اما با وجود آن معادلهی اقتصادی غلط ]ريكاردو[،

البته مىتواند از منظر تاريخ جهانى صحيح باشد».

٣

بنا بر نقل قول اول ماركس و انگلس "ديالكتيک آگاهانه" را مشتركاً به طبيعت نسبت

دادهاند و معادﻻت رياضى و قوانين طبيعت ناب ديالكتيكى هستند .بنا بر نقل قول دوم

در مناسبات اجتماعى انسانها همان قوانينى حكمفرما هستند كه داروين در طبيعت
ناب اثبات كرده است .بنا بر نقل قول سوم ماركس فروريزی سرمايهداری را به صورت
"ضرورت تاريخى" پيشبينى و مطالبات كمونيستى خود را بر اين اساس مستدل كرده

است .همانگونه كه من تا كنون مستدل و مستند كردهام ،نسبت دادن اين نظريات به
ماركس كامﻼً غلط و محصول تخطئهی سيستماتيک تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

ديالكتيكى وی توسط انگلس متأخر است .اينجا نه تنها هيچ نشانهای از امانتداری
١

Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ١٠
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Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des
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«تقسيم كار تنها از آن لحظه تقسيم واقعى مىگردد ،آنجا كه يک تقسيم كار مادی و

انگلس متأخر اينجا به روند تاريخ يک تظاهر ابژكتيو مىبخشد و جهت اثبات آن حتا

ديگری از آگاهى پراكسيس موجود بوده باشد] ،يعنى[ واقعاً چيزی را تصور كند ،بدون

اصطﻼح به كتاب "ايدئولوژی آلمانى" رجوع مىكند:

ذهنى صورت بگيرد .از اين لحظه آگاهى مىتواند واقعاً متصور گردد] ،يعنى[ چيز
اينكه يک چيز واقعى را تصور كرده باشد .از اين لحظه آگاهى قادر است كه خود را از

جهان رها سازد و به سوی پرداختن تئوری ،دينشناسى ،فلسفه و اخﻼق "ناب" و غيره

سوق بگيرد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا با استناد به "مناسبات
اجتماعى" ،يعنى تقسيم كار يدی از كار فكری است كه سرچشمهی تشكيل طبقات

اجتماعى را مىيابد .به اين صورت كه پس از "تقسيم كار واقعى" آگاهى از پراكسيس

مستقل و تبديل به تئوری ناب ،يعنى دين ،فلسفه و ايدئولوژی مىشود و تنها تحت تأثير

ايدئولوژی است كه لذت از رنج كار و توليد از مصرف مجزا و به طبقات متضاد تعلق

مىگيرند .از اين پس ،حق مالكيت به وجود مىآيد و فقط تحت تأثير آن است كه زن و

كودک در خانواده تبديل به بردهی مرد مىشوند ٢.به بيان ديگر ،ماركس مانند انگلس
متأخر اصوﻻً به "مناسبات طبيعى" و تقسيم كار در توليد مثل رجوع نمىكند و تنها با

استناد به "مناسبات اجتماعى" و حق مالكيت است كه روابط نابرابر جنسيتى ميان مرد

و زن را توضيح مىدهد .بنابراين قبل از "تقسيم كار واقعى" و قبل از تكامل ايدئولوژی
كه البته حق مالكيت را توجيه مىكند ،طبقات نيز وجود نداشتهاند و ماركس هم با

استناد به همين حق مالكيت بر ابزار توليد و نقش كار مزدی در روند ارزش افزايى

سرمايه است كه به موضوع استثمار نيروی كار بيگانه و نقش بورژوا و پرولتاريا در
جامعهی بورژوايى دست مىيابد.

از تحريف نظريات ماركس نيز شرم نمىكند .برای نمونه وی اينجا به شرح زير و به
«من در يک جزوهی قديمى و منتشر نشده از سال  ١٨٤٦ميﻼدی كه از طريق ماركس

و من تنظيم و مدون شده است ،مىيابم كه "اولين تقسيم كار ،تقسيم كار مرد با زن در
توليد مثل است ".و من امروز مىتوانم به آن بيفزايم :اولين تضاد طبقاتى كه در تاريخ

بروز كرد ،با تكامل آنتاگونيسم مرد با زن در نظام تک همسری همراه بود و اولين
سركوب طبقاتى از طريق جنسيت مردانه بر جنسيت زنانه ]اعمال شد»[.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس متأخر اينجا سرچشمهی تشكيل

طبقات را در توليد مثل و در خانوادهی تک همسری مىيابد و سپس به اين نتيجه مى-

رسد كه در خانوادهی مدرن مرد بورژوا است و زن نقش پرولتاريا را دارد ٢.انگاری كه

مرد بنا بر مناسبات طبيعى نقش كارفرما را در خانواده به عهده گرفته و در يک روند

توليد سرمايهداری نيروی كار خانگى زن را استثمار مىكند .اما ما با رجوع به كتاب
"ايدئولوژی آلمانى" يک چنين كشفيات به اصطﻼح تئوريكى را در آن نمىيابيم .اينجا
ماركس ميان "مناسبات طبيعى" با "مناسبات اجتماعى" جهت توليد نيروی كار خودی و

بيگانه تميز مىدهد و ايجاد طبقات را نه از طريق "مناسبات طبيعى" ،يعنى توليد مثل
در خانواده ،بلكه از طريق "مناسبات اجتماعى" ،يعنى تقسيم كار توضيح مىدهد .اينجا
منظور ماركس حتا آن تقسيم كاری نيست كه بنا بر تفاوت طبيعت مرد با زن در

خانواده به وجود مىآيد .به اين صورت كه مرد معموﻻً از نظر قدرت بدنى از زن قوی-

تر است و از آنجا كه رنج بارداری و زايمان و وظيفهی بچهداری را نبايد تحمل كند،

اينجا انگيزهی انگلس متأخر از تحريف كشفيات تئوريک ماركس به خوبى روشن مى-

در نتيجه طبيعتاً وظايف ديگری را به عهده مىگيرد .ما اينجا با يک تقسيم كار

همان توليد مثل و تقسيم كار جنسيتى را كه در خانواده طبيعتاً رايج است ،تبديل به

در حالى كه ماركس با استناد به "مناسبات اجتماعى" است كه نقش "تقسيم كار واقعى"

شود .به اين صورت كه وی مىخواهد از يک طرف ،همان قوانين طبيعت ناب ،يعنى

قوانين جامعه انسانى كند و سرچشمهی ايجاد طبقات را به روابط طبيعى زن و مرد
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٣١
Vgl. ebd., S.٢٩f.
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مخصوص جنسيتى مواجه هستيم كه بنا بر "مناسبات طبيعى" در خانواده رشد مىكند،
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دهد و به يک آيندهی نامعلوم در ناكجاآباد موكول مىكند ،در نتيجه تدارک انفعال

نسبت دهد .انگاری كه در جامعهی انسانى هنوز قوانين طبيعت ناب و داروينيسم معتبر

پرولتاريا ،بلكه به صنعت بزرگ كه البته طبقهی كارگر تحت تأثير ايدئولوژی و

متافيزيكى كه در تناقض با ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ابداع كرده است،

سوژهی انقﻼبى را مىبيند .از اين منظر ،رهايى انسانها نه محصول فعاليت خودآگاه

ازخودبيگانگى پديد آورده و ظاهراً خارج از ارادهی آنها مستقر و در واقع بر آنها
حاكم شده است ،نسبت مىدهد .پيداست كه نظريات انگلس متأخر مستقيماً در

راستای تحقق منافع بورژوازی قرار مىگيرد ،زيرا ما اينجا با آن تصوارت متافيزيكى
مواجه مىشويم كه به "روند تاريخ" يک تظاهر منطقى و هدفمند مىبخشند .اينجا نقش

ايدئولوژی به درستى عريان مىگردد ،زيرا انگلس متأخر واقعيت ابژكتيو ،يعنى بردگى

كار مزدی را به صورت "ابژكتيو" غلط جلوه مىدهد .انگاری كه تن دادن به نظام

سرمايهداری نه مانع ،بلكه تنها شرط رشد نيروهای مولد و تنها مسير ممكنه جهت
رهايى انسانها است .به اين ترتيب" ،روند تاريخ" از پراكسيس نبرد طبقاتى مستقل و
تبديل به اسطوره مىشود .اوج اين بيراهی تئوريک كتاب "ديالكتيک طبيعت" انگلس
متأخر است ١كه با استناد به يک قانون به اصطﻼح جهانشمول حركت ديالكتيكى را به

سه اصل١ :ـ "تداخل تضادها"٢ ،ـ "كميت و كيفيت" و ٣ـ "نفى نفى" تقليل مىدهد.

وی سپس مدعى مىشود كه از رشد گياه و حشره ،تبديل آب به بخار ،تغييرات زمين-
شناسى و فصول ساﻻينه ،معادﻻت رياضى ،واكنشهايى شيميايى ،تكامل تفكر دينى به
فلسفه گرفته تا شكل مالكيت فئودالى و بورژوايى ،همگى تحت تأثير اين قوانين به

اشكال متكامل تر صعود مىكنند ٢.ما اينجا با محصوﻻت يک دانش عاميانه مواجه
هستيم كه از روش شناختشناسى تطبيقى پديد آمده است .به اين صورت كه انگلس
متأخر پديدههای متفاوت با ماهيتهای متضاد را تفسير ،نظاممند و توجيه مىكند و از

اين طريق آنها را به انقياد يک قانون به اصطﻼح جهانشمول مىكشد .ما اينجا با

اشكال اسرارآميز و جنجالى مواجه هستيم كه ماهيت متضاد را مىپوشانند و از طريق
تشابه شكلى منجر به اختﻼل در شناختشناسى مىشوند .به اين ترتيب ،انگلس متأخر

هستند .وی از طرف ديگر ،با استناد به خطای فلسفى خود و آن "ماترياليسم"
آزادی زنان را منسوب به صنعت بزرگ و توسعهی زيربنا مىكند كه ما مضمون آنرا

در كتاب "منشأ خانواده "... ،وی به شرح زير مىيابيم:

«آزادسازی زن تنها زمانى ممكن مىشود ،همين كه وی مىتواند در سطح گستردهی
اجتماعى در توليد سهيم و كار خانگى را تنها تا اندازهی جزئى متحمل شود .و اين تنها

از طريق صنعت بزرگ مدرن ممكن شده است كه نه تنها كار زنان را در ميزان بزرگ

مجاز مىكند ،بلكه براستى آنرا مىطلبد ،و آن همچنين گرايش دارد كه كار خانگى
شخصى را بيشتر و بيشتر در يک صنعت عمومى منحل كند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،از منظر انگلس متأخر موضوع آزادی زن
ديگر مشروط به خودآگاهى سوژه نمىشود و هيچ ارتباط مستقيمى با فعاليت فمينيستى
٢

و پراكسيس نبرد طبقاتى ـ جنسيتى ندارد .همينكه اقتصاد رشد كند و زيربنا توسعه

بيابد ،انگاری كه حقوق و نقش اجتماعى زنان نيز ضرورتاً به درجات باﻻتری صعود مى-

كنند .از اين پس ،نقش زن به صورت پرولتاريا خانگى به اصطﻼح خاتمه مىيابد و

انگاری كه مشكل مردساﻻری نيز خود به خود حل و فصل مىشود .البته پيداست كه
انگلس از اين موضوع كامﻼً آگاه بود كه ماركس اين گونه نظريات را با مفهوم

"ماترياليسم عاميانه" به بند نقد مىكشيد و آنها را به دليل فقدان يک سوژهی
مشخص محصول "وارونگى مطلق" مىناميد.

بنابراين در حالى كه ماركس لغو عاجل و آگاهانهی آن مناسباتى كه انسانها را به

زنجير مىكشند )كار مزدی ،قانون ارزش و حق مالكيت خصوصى( شرط رهايى آنها
مىشمارد ،ليكن انگلس متأخر تكامل اين مناسبات متضاد را در نظر مىگيرد و از آنجا

ديالكتيک را به متدولوژی هستىشناسى بسط مىدهد و در كمال تعجب از "فلسفهی

كه رهايى پرولتاريا را به يک چيز خارج از خودش ،يعنى به "روند تاريخ" نسبت مى-

 ١اينجا طرح اين موضوع ضروری است كه كتاب "ديالكتيک طبيعت" انگلس متأخر در اوايل دههی  ٢٠قرن
گذشته منتشر شد و تحت تأثير مستقيم آن بود كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در شوروی متكامل شد.
٢
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin
(ost), S. ٣٠٧

١

Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung ….ebd., S. ١٥٨
 ٢البته انگلس تساوی حقوقى زنان و انتخابات پارلمانى در نظام سرمايهداری را نيز در نظر مىگيرد و به اين وسيله از
موضع بورژوازی راه حل آزادی زنان را جستجو مىكند.
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Der Ursprung … ebd., S. ٧٥f.

١٧٢

١٧١

ايدئولوژيک ،يعنى يک دين اين جهانى متصور مىگردد .تفاوت تنها در اتخاذ مفاهيم

طبيعت" نيز سخن مىراند ١.انگاری كه طبيعت ناب يک "روح درونذاتى و خﻼق" را

"مشاهدهی حسى" سخن مىرانند ،در حالى كه انگلس متأخر "حركت ماده" را به عنوان

بنابراين انگلس اينجا مدعى مىشود كه انسان يک جانور مهرهدار و باﻻترين محصول

متفاوت است؛ شلينگ از "هدايت روح متعال" ،هگل از "ايدهی مطلق" و فويرباخ از

به همراه دارد و حركت خود را به صورت سوژهی آگاه برنامهريزی و متحقق مىكند.

خالق جهان واقعى جايگزين آنها مىكند .ما اينجا دوباره با حضور ارواح مواجه مى-

"حركت ديالكتيكى طبيعت" است و طبيعت از طريق انسان به "آگاهى از خويشتن"

شلينگ از "فراخرد" ،هگل از "روح جهان" و فويرباخ از "نوع ماهوی بشر" سخن مى-

"حركت ماترياليستى تاريخ" را به شرح زير طوری تفسير مىكند كه انگاری هدفمند و

شويم كه ماركس با تدوين تزهای فويرباخ از آنها فراروی كرده بود .در حالى كه
گويند ،انگلس متأخر معطوف به "فلسفهی طبيعت" و در پيروی از آن معطوف به
"روند تاريخ" و مستقل از پراكسيس مىگردد .انگاری كه طبيعت دارای روح و اراده

است و مسير تكامل آن هدفمند و دترمينيستى برنامهريزی و سپری مىشود .به اين
ترتيب ،انگلس متأخر به گمان خود يک قانون به اصطﻼح جهانشمول را كشف مىكند
كه آنرا "ماترياليسم ديالكتيكى" مىنامد .نمونههايى كه وی جهت مصداق "كشفيات

تئوريک" خود ارائه مىدهد ،واقعاً حيرتآور هستند .برای نمونه وی اينجا تكامل دانه-

ی جو به خوشه ,كرم ابريشم به پروانه و آب به بخار را "حركت ديالكتيكى" مىنامد و
در كمال تعجب آنرا به فلسفهی آنتيک يونانى و شكل حق مالكيت نيز بسط مىدهد.

به اين صورت كه پشت سر هم مالكيت اشتراكى ،فئودالى و خصوصى مانع رشد

نيروهای مولد مىشوند و سرانجام مالكيت بورژوايى به شكل سوسياليستى آن صعود
مىكند .ما اينجا با يک "كشف تئوريک" ديگر از انگلس متأخر مواجه مىشويم كه وی

آنرا "ماترياليسم تاريخى" مىنامد .به اين ترتيب ،تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

ديالكتيكى ماركس دو شقه و از آن سوژهزدايى مىشود .در حالى كه "ماترياليسم
ديالكتيكى" يک قانون به اصطﻼح جهانشمول است" ،ماترياليسم تاريخى" منسوب به
فرماسيونهای اجتماعى مىشود .بنابراين از منظر انگلس متأخر سوسياليسم ديگر يک

امكان نيست كه از پراكسيس مولد و تحت تأثير خودآگاهى سوژهی انقﻼبى تشكيل

مىشود ،بلكه وقوع آن يک ضرورت تاريخى است كه انگاری در پرتو يک قانون به

اصطﻼح جهانشمول از "حركت ديالكتيكى ماده" و به صورت "ابژكتيو و اجتنابناپذير"

پديد مىآيد .همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا موضوع پراكسيس
فيصله و "كشفيات تئوريک" انگلس متأخر به حوزهی متافيزيک راه مىيابند ،اينجا نه

در مضمون هگلى و نه در مضمون ماركسى آن اثری از خودآگاهى سوژه و ديالكتيک به

٢

دست مىيابد .به اين ترتيب ،برای انگلس متأخر كامﻼً آسان به نظر مىآيد كه
صاحب اختيار و اراده است:

«دين قديمى به درک ،اما اكنون اطمينان حاصل شده است كه ماده در چرخش بى

نهايت خود بنا بر قوانينى حركت مىكند كه در يک درجهی معين ـ گاهى اينجا ،گاهى
آنجا ـ از بطن ماهيت ارگانيک ،روح متفكر را ضرورتاً توليد مىكند».

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس متأخر اينجا از نتيجه به شناخت
مىرسد .از آنجا كه انسان از درون طبيعت ناب متكامل شده است ،در نتيجه ما با

"فلسفهی طبيعت" سر و كار داريم ،در نتيجه بايد يک قانون به اصطﻼح جهانشمول از
حركت ماده وجود داشته باشد كه وجود انسان را ضروری كرده است .انگاری كه

طبيعت بر اساس "روح درونذاتى و خﻼق خود" انسان را پديد آورده است و انسان

پس از تكامل خويشتن به منطق و هدفمندی آن پى مىبرد .از اين منظر ،ديگر تكامل
جهان مادی قبل از حضور انسان به عنوان "موجود فعال" نتيجهی "قوای ماهوی ماده"،

مكانيزيم علت و معلول ،تأثيرات متنوع ابژهها و حوادث طبيعى و ژنتيک نيست ،بلكه

انگاری كه حركت مادی به صورت يک ضرورت تاريخى و كامﻼً هدفمند ،مغز متفكر

انسانى را از درون طبيعت ناب متكامل كرده است .در حالى كه ماركس با هر چيزی

كه جايگزين انسان به عنوان سوژه )تاريخ ،مفهوم ،ماده ،صنعت و غيره( و مستقل از

پراكسيس در نظر گرفته مىشد ،شديداً مخالف بود ،يک چنين ديدگاهى را حتا هگل

ايدهآليست هم نمايندگى نمىكرد .اين نظريهی انگلس متأخر محصول التقاط پانتئيسم
شلينگ و "تفكر تاريخى" هگل با ماترياليسم فويرباخ است كه به صورت يک دگم
١

Vgl. ebd., S. ٤٣f.
Vgl. ebd., S. ٣٢٢
٣
Ebd., S. ٤٦٦., und vgl. ebd., S. ٤٧٩
٢

١٧٤

١٧٣

شود و يک تئوری انتقادی و عملگرا را برای ترويج يک پراكسيس آگاه جهت

عنوان "نفى آگاهانه" مشاهده مىشود .ما عواقب تئوريک اين خطای فلسفى را به

پراكسيس نبرد طبقاتى و تعميم يک فعاليت مشخص سياسى مىشود كه سوژهی

"ديالكتيک ابژكتيو" و "ديالكتيک سوبژكتيو" به شرح زير مىگذارد:

دگرگونى انقﻼبى آن متكامل مىكند .به بيان ديگر ،تفكر نقاد منجر به تشديد

خودآگاه و انقﻼبى آن پرولتاريا است .از اين بابت ،ما نزد ماركس نه ديگر با دترمينيسم

اقتصادی سر و كار داريم و نه سوسياليسم برای ايشان يک ضرورت تاريخى محسوب
مىشود .تحقق سوسياليسم فقط مشروط به پراكسيس انقﻼبى و تنها محصول نتايج نبرد

طبقاتى است .البته انگلس متأخر در نظر مىگيرد كه هر چه انسان بيشتر خود را از
حيوان مجزا مىسازد ،به همان اندازه نيز تاريخ خود را با آگاهى به انجام مىرساند و از

وقوع حوادث غير قابل پيشبينى ممانعت مىكند .اما اين اقتدار انسانى بسيار محدود

است و تنها مربوط به "ماترياليسم تاريخى" مىشود ،زيرا اينجا هنوز يک سؤتفاهم

غولپيكر ميان اهداف معين شده با نتايج به دست رسيده وجود دارد كه حتا متكامل-

ترين ملتهای معاصر هنوز گرفتار آن هستند ١.وی دليل اين سؤتفاهم را به يک قانون
برتر و نهايى ،يعنى به "ماترياليسم ديالكتيكى" نسبت مىدهد كه به صورت يک قانون
جهانشمول از حركت ماده بر تمامى شئون هستى حكمفرمايى مىكند كه ما مضمون

آنرا در همين اثر به شرح زير مىيابيم:

«ما اطمينان داريم كه ماده در تمامى دگرگونىهای خويش در نهايت همان مىماند ،كه

هيچ يک از صفات آن كم و كاست نمىشود و از اين رو همچنين با همين ضرورت

آهنين كه با آن بر روی زمين باﻻترين شكوفهی خويش] ،يعنى[ روح متفكر را به وجود

آورده ،دوباره منهدم مىسازد و آنرا در جای ديگری و در زمان ديگری دوباره به

اجبار به وجود مىآورد».

٢

خصوص در تمايزی مىبينيم كه انگلس متأخر در كتاب "ديالكتيک طبيعت" ميان

«ديالكتيک به اصطﻼح ابژكتيو در تمامى طبيعت حكمفرمايى مىكند ،و ديالكتيک به

اصطﻼح سوبژكتيو] ،يعنى[ تفكر ديالكتيكى تنها بازتاب حركت تضادهايى كه خود را

همه جا در طبيعت معتبر مىكنند ،است] .تضادهايى[ كه در حين ادامهی نزاعهايشان و

سرانجام صعودشان در يکديگر] ،يعنى[ به اشكال واﻻتر همواره شرط زيست طبيعت
مىشوند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند" ،ديالكتيک ابژكتيو" بدون حضور و

فعاليت سوبژكتيو انسان معتبر است ،يعنى حركت و نفى بدون سوژهی درونذاتى و

آگاهى انسان ميسر مىگردد .با وجودی كه اين نوع از ديالكتيک بر خﻼف ديالكتيک

هگلى فاقد روح خﻼق سوژه جهت تكامل مفهوم ايدهآليستى است و با وجودی كه بر
خﻼف "كليت ديالكتيكى" نزد ماركس هيچ گزارشى از "كار شكلدهنده" ،حسيت و
آگاهى سوژه و موضوعيتيابى ابژه نمىدهد ،اما انگاری كه دارای يک روح خﻼق هم

است ،زيرا به گمان انگلس متأخر به صورت منطقى و هدفمند سپری مىشود .بنابراين

تمايز ميان "ديالكتيک ابژكتيو" و "ديالكتيک سوبژكتيو" ابداع انگلس متأخر به تنهايى

است ،زيرا ما اصوﻻً يک چنين تمايزی را نه در فلسفهی ايدهآليستى هگل و نه در
تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مىيابيم .در حالى كه "ديالكتيک

ابژكتيو" در فقدان يک سوژهی درونذاتى نيز معتبر به نظر مىآيد" ،ديالكتيک

سوبژكتيو" برای انگلس متأخر تنها يک بازتاب ساده تلقى مىشود .ليكن ماركس

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس متأخر اينجا به همان نتيجهای

هرگونه بازتاب ساده و غيرانتقادی را تشريح ،تفسير و توجيه "اوضاع موجود" مىشمارد

مقولهی خودآگاهى را به صورت آن مواد مادی درک مىكند كه بنا بر طبيعت خود به

قاطعانه محكوم مىكند .به بيان ديگر ،ماركس بازتاب تئوريک "جهان موضوعيتيافته"

مىرسد كه در دوران خدمت سربازی در برلين نمايندگى مىكرد .به اين صورت كه
روح متكامل مىشود .انگاری كه يک "وجود نامتناهى" از طريق نفىگرايى ماترياليستى
Vgl. ebd., S. ٣٢٣f.
Ebd., S. ٣٢٧

و آنرا به عنوان روش تكامل دوگانگى سوژه از ابژه و توليد دين و افكار متافيزيک
را به صورت انتقادی و عملى در نظر مىگيرد .به اين صورت كه تفكر نقاد با هدف
دخل و تصرف در "اوضاع موجود" در همين مسير بازتاب به صورت جانبدار فعال مى-

١
٢

Ebd., S. ٤٨١

١

١٧٦

١٧٥

را در خود ادغام كرد و يا بهتر بگويم ،از آن پس كه وی طبيعت و تاريخ را با استناد به

خود واقعيت را پديد مىآورد ١.ما اينجا با يک خدای ماترياليستى مواجه هستيم كه

تفكر كه البته آن هم به "ديالكتيک سوبژكتيو" منسوب مىشود ،در "علم مثبت" ناپديد

مىآورد ،بعداً نابود مىكند و سپس در جای ديگری دوباره زنده مىسازد .به بيان ديگر،

"ديالكتيک ابژكتيو" خود تفسير كرد ،بعداً تمامى دستگاه فلسفى به غير از آموزش ناب

انگاری مانند يهوه ،روحالقدوس و الله جهان مادی و انسان را به صورت هدفمند پديد

مىگردد ١.در حالى كه مضمون "علم مثبت" نزد ماركس برابر با دانش "حركت واقعى"

عاقبت خطای فلسفى و بيراهی تئوريک انگلس متأخر تكامل "ماترياليسم" متافيزيكى

درونذاتى گزارش مىدهد ،در نتيجه دخل و تصرف در پراكسيس نيز با كسب

شمول از حركت ماده روند تاريخ را پديد مىآورد" ،ماترياليسم تاريخى" كه البته تحت

جامعه بورژوايى است و از آنجا كه اين حركت سوبژكتيو است و از موجوديت سوژهی

خودآگاهى سوژهی انقﻼبى ممكن مىگردد .بنابراين اتفاقى نيست كه انگلس متأخر "علم
مثبت" را تبديل به "هنر تفسير ديالكتيكى" علوم طبيعى و انسانى مىكند ٢.ما اينجا بر

است .در حالى كه "ماترياليسم ديالكتيكى" به اصطﻼح به صورت يک قانون جهان-
تأثير آن قرار دارد ،تنها محدود به فرماسيونهای اجتماعى مىشود .به اين معنى كه از

تضاد نيرویهای مولد با مناسبات توليد ضرورتاً و به اجبار بردهداری به فئوداليسم،

خﻼف تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس با سوژهزدايى از "علم مثبت" و حركت جهان-

فئوداليسم به سرمايهداری و سرمايهداری به سوسياليسم مىانجامد .نتيجهی اين خطای

متأخر همان ناكجاآبادی است كه هگل آنرا با استناد به يک مفهوم استعﻼيى از خرد

است و در همين جاست كه "روند تاريخ" تبديل به اسطوره مىشود ،زيرا از اين پس،

شمول و دترمينيستى ناب مواجه مىشويم .به بيان ديگر" ،سوسياليسم علمى" انگلس

"جامعهی آشتىيافته" مىنامد .به اين صورت كه انگلس متأخر از يک طرف" ،اوضاع
موجود" را با رشد نيروهای مولد توضيح مىدهد و منجر به توجيه مناسبات طبقاتى در

نظام سرمايهداری مىشود و از طرف ديگر ،شرط دگرگونى "قلمرو ضرورت" را دوباره
مشروط به رشد نيروهای مولد كرده و با تأييد سياست توسعهی اقتصادی به صورت

عريان تبديل به نظريهپرداز حاكميت بورژوايى مىشود .البته خود انگلس نيز انكار نمى-
كند كه "حركت ماده" را جايگزين "حركت ايدهی" هگل كرده و آنرا به هستىشناسى

نيز بسط داده است.

٣

فلسفى انكار اراده ،آگاهى و آزادی انسان جهت دخل و تصرف در زندگى واقعى خويش

سوژه تاريخى ديگر نه پرولتاريا ،بلكه خود "روند تاريخ" است كه شكل سوژه به خود
مىگيرد و انگاری كه رهايى انسان را نيز پديد مىآورد.

پيداست كه با رجوع به آثار انگلس متأخر مىتوان به راحتى رابطهی تئوری و

پراكسيس را قطع كرد ،مىتوان به خوبى از پراكسيس منحرف و تنها به رشد اقتصادی
معطوف و دچار ساينتيسم شد .در حالى كه ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود

متافيزيک و آپريوريسم هگلى را محكوم مىكرد ،ليكن انگلس متأخر نه تنها آن چيزی

را كه برايش شواهد تجربى ندارد ،منطقى مىشمارد ،بلكه از طريق يک قانون به
اصطﻼح جهانشمول انسان را جهت دخل و تصرف در زندگى واقعى خويش فاقد

نتيجه:
انگيزهی اين نوشته اسطورهزدايى از فعاليت مشترک ماركس و انگلس جهت تكامل

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى است .همانگونه كه در اين نوشته مستدل و
مستند شد ،با وجودی كه ماركس و انگلس از همان بدو فعاليت تئوريک خود تحت

تأثير فلسفهی ايدهآليستى هگل قرار گرفتند ،اما پروژههای متفاوت تحقيقاتى را دنبال

كردند و پيداست كه به نتايج متفاوتى نيز رسيدند .در حالى كه ماركس مسئلهی
١

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik ….. ebd., S. ٤٨٠
Vgl. ebd., S. ٣٠٧
٣
Engels, Freidrich (١٩٧٥): Anti Dühring … ebd., S. ١١, ٤٢
٢

اختيار و آزادی مىخواند .ما اين روش تفكر را در اشكال متنوع دينى نيز مىيابيم كه
آيندهی انسانها را مقدر و از پيش معين شده مىخوانند .در حالى كه نزد ماركس

"شرط هرگونه نقدی ،نقد دين است" ٢،ليكن انگلس متأخر بى محابا وارد سپهر

متافيريک مىشود و يک دين نوين "ماترياليستى" مىسازد .وی با استناد به توهمات

خويش مدعى مىشود كه پس از آن كه علم طبيعت و علم تاريخ" ،ديالكتيک ابژكتيو"
١

… Vgl. Engels, Friedrich (١٨٤٢, ١٩٧٣): Anti-Schelling, Schelling und die Offenbarung
ebd., S. ٢٠٢
٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen … ebd., S. ٣٧٨

١٧٨

١٧٧

دوست نزديک ماركس و ويراستار و ناشر جلد دوم و سوم "سرمايه" تنها مفسر زنده و

خودآگاهى و تكامل سوژه انقﻼبى را در نظر داشت و پراكسيس آنها را از منظر

معتبر آثار وی محسوب مىشد .البته اينجا بايد از كسانى مانند :نيكوﻻی دانيلسون

تئوريک پى مىگرفت ،ليكن انگلس به يک روند دترمينيستى از تاريخ معطوف بود كه

ياد كرد كه پس از مطالعهی كتاب "سرمايه" تا اندازهای به مغلطههای انگلس متأخر

در آثار ماركس شاهد يک قطع رابطهی راديكال با دوران گذشته هستيم ،در حالى كه

)مترجم روسى "سرمايه"( ،فرانس مهرينگ )اولين بيوگراف ماركس( و يوزف بلوخ نيز

عاقبت فلسفى آن تدارک نظری انفعال سوژهی انقﻼبى را رقم مىزد .به اين ترتيب ،ما

پى بردند و وی را با پرسشهای متفاوت مواجه كردند ١.از آن پس كه شكست

نظريات انگلس متأخر در تداوم اديان و آن افكار اسرارآميز و متافيزيک گذشته شكل

كارل كرش از طريق نقد آثار كائوتسكى ،ديويد ريازانف از طريق نقد آثار پلخاف،

قدرت خارج از خويش مىسازند كه انگاری سرنوشت بشريت به صورت يک روند

انقﻼبها در اروپا قطعى و كتاب "ايدئولوژی آلمانى" منتشر شد ،جورج لوكاچ مستقيماً،
گرامشى از طريق نقد آثار بوخارين و آنتون پانئكوک از طريق نقد آثار لنين به آن

"ماترياليسم" متافيزيكى كه انگلس از طريق آثار متأخر خود و از جمله كتاب "آنتى

دورينگ" پديد آورده بود ،پى بردند .با تمامى اين وجود اسطورهی ماركس و انگلس
نزد اكثر جريانهای چپ سنتى معتبر است .از جمله بايد از يكى از رهبران "حزب

چپ" آلمان ياد كرد كه كتاب وی با عنوان "ماركس و ما" با يک نقل قول مشهور از

انگلس متأخر به شرح زير آغاز مىشود:

«من در طول زندگيم كاری را انجام دادم كه برايش ساخته شده بودم ،همان ويولن

دوم را بنوازم و همچنين ايمان دارم كه وظيفهی خود را كامﻼً قابل قبول انجام دادهام و
من بسيار خرسند بودم كه يک ويولن نواز بى نظير اولى مانند ماركس داشتم».

٢

در پايان اين نوشته مىخواهم توجه خوانندهی نقاد را به يک نوشتهی ديگر از انگلس
متأخر با عنوان "دربارهی فويرباخ  "...جلب كنم .با صرف نظر از نقد تمامى نظريات و
مواردی كه وی اينجا نيز به نادرستى به ماركس نسبت مىدهد كه ظاهراً تاريخ
فعاليت مشترک تئوريک و به خصوص توافق نظريات خود با وی را توجيه كند ،اما

تمايزی را جهت ارزيابى مواضع هگليستها نيز در نظر مىگيرد كه برای ارزيابى

مواضع خود وی بسيار سازنده است .به اين صورت كه انگلس متأخر اينجا ميان "متد
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای مثبتگرايى در
جنبش كمونيستى ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٣٣ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨قانون ارزش ،سرمايهی دولتى و كار مزدی ـ نقد بر اقتصاد سياسى بلشويسم ،در
آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٨٧ادامه ،برلين
٢
Engels, Friedrich, z. n. Gysi, Gregor (٢٠١٨): Marx und wir – Warum wir eine neue
Gesellschaftsidee brauchen, Berlin, S. ٥

ايدئولوژيک به خود مىگيرند و انسان را چنان سلب آزادی ،اراده و معطوف به يک
"اجتنابناپذير و ابژكتيو" از تاريخ رقم مىخورد.

تا اينجا هيچ مشكلى وجود ندارد ،زيرا اين يک روش معمول است كه پروژههای
متفاوت تحقيقاتى نتايج متفاوت فلسفى و تئوريک را پديد مىآورند .ليكن انتقاد از اين

زوايه به انگلس متأخر وارد مىآيد كه وی به صورت سيستماتيک و بى محابا به

سانسور ،تخطئه و مصادرهی مغرضانهی كشفيات تئوريک ماركس دست مىزند و از

يک سو ،پرولتاريا را از پراكسيس نبرد طبقاتى معطوف به اسطورهی "روند تاريخ" مى-

سازد و از سوی ديگر ،خود را همكار و پيرو مخلص ماركس جهت تكامل تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى معرفى مىكند .در حالى كه ماركس با تكامل مفهوم

پراكسيس مولد رابطهی فلسفه با فلسفه را قطع و از دين ،فلسفه و ايدئولوژی ،خﻼصه از
تمامى اشكال متافيزيكى فراروی كرده بود ،انگلس متأخر هم چون گذشته معطوف به
"فلسفهی طبيعت" ماند .البته اين امكان برای انگلس وجود داشت كه تفاوتهای
متديک و نظری خود با ماركس را با فعاﻻن جنبش كارگری و كمونيستى در ميان و به

داوری آنها بگذارد .ليكن وی راه ديگری را برگزيد كه نتايج مخرب آن تا هم اكنون

در فلسفهی سياسى احزاب كمونيست و سوسيال دموكرات به خوبى مشاهده مىشوند.

از جمله بايد از نفوذ آثار متأخر انگلس بر افكار سياسى ماركسيستهای انترناسيونال

دوم ياد كرد .برای اكثر قابل مﻼحظهی آنها هيچ ترديدی وجود نداشت كه انگلس

متأخر دقيقاً تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را نمايندگى و ترويج مى-

كند .به خصوص به اين دليل كه در اين دوران آثار كليدی ماركس مانند"رسالهی

دكترا"" ،نقد فلسفهی حق هگل"" ،جزوههای فلسفى ـ اقتصادی"" ،ايدئولوژی آلمانى" و

"گروندريسه "...هنوز منتشر نشده بودند و از سوی ديگر ،انگلس متأخر به عنوان

١٧٩

١٨٠

،فلسفى" و "سيستم فلسفى" تميز مىدهد و سپس هگلىهای چپ كه اولى را اتخاذ كرده

Engels, Friedrich (١٨٤١, ١٩٧٣): Anti-Schelling, Schelling über Hegel, in:
MEW, EB II, S. ١٦٣ff., Berlin (ost)

 مىتوانست در هر دو سپهر،«هر كسى وزنهی اصلى را بر سيستم هگل مىگذاشت

Engels, Friedrich (١٨٤٢, ١٩٧٣): Anti-Schelling, Schelling und die
Offenbarung – Kritik des neuesten Reaktionsversuchs gegen die freie
Philosophie, in: MEW, EB II, S. ١٧١ff., Berlin (ost)

: به شرح زير ارتجاعى مىخواند،انقﻼبى و هگلىهای راست كه دومى را برگزيده بودند

]دين و سياست[ تا اندازهای محافظهكار باشد؛ هر كسى در متد ديالكتيكى مسئلهی
 مىتوانست از نظر دين مانند سياست به نهايت اپوزيسيون تعلق،اصلى را مىديد
١

».بگيرد

،با وجودی كه هم اكنون حدود دو قرن از فعاليت تئوريک ماركس و انگلس مىگذرد
هنوز يک "ماركسيست" اين پرسش را برای خود طرح نكرده است كه فعاليت تئوريک

انگلس متأخر با استناد به تعريف خودش در چه موضعى نسبت به بورژوازی و طبقهی
حاكم قرار مىگيرد؟
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تشديد كنند و دولت را به سوی سكوﻻريسم برانند .از جمله بايد از فعاليت فلسفى

اشترآوس ،برونو بائر ،اشتيرنر و فويرباخ ياد كرد .در حالى كه اشترآوس ،برونو بائر و

اشتيرنر نسبت به "هستهی منطقى" فلسفهی ايدهآليستى هگل ظاهراً بى اعتنا بودند،
فويرباخ متد ديالكتيكى را يک روش نوين جهت تكامل يک دين اين جهانى مىشمرد و

اصوﻻً رد مىكرد .در برابر ماركس با تدوين تزهای فويرباخ به عنوان راهنمای فعاليت
تئوريک آتى خود رابطهی فلسفه با فلسفه را گسست و با حفاظت از ديالكتيک به

بحران ماركسيسم يا انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر؟ ـ نقدی
بر سرچشمه و عواقب متافيزيک در فلسفهی سياسى سوسيال
دموكراسى و بلشويسم

عنوان "هستهی منطقى" تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى معطوف به واقعيت

ابژكتيو به عنوان محصول فعاليت سوبژكتيو انسانها ،يعنى "جهان موضوعيتيافته" شد.

بنابراين ماركس پس از فراروی از فلسفهی ايدهآليستى هگل هيچگاه به اين فكر نيفتاد
كه يک اصل متافيزيكى ديگر ،يعنى "مادهی مطلق" را جايگزين "ايدهی مطلق" وی

سازد و علت روند تاريخ را به جای مفهوم استعﻼيى "روح جهان" به يک شكل از

اگر قرار است كه يک متفكر قابل مﻼحظه به درستى فهميده شود ،بايد از فلسفهی وی
فراروی كرد .اينجا مقولهی "فراروی از فلسفه" به معنى ،عبور ،حفاظت و ارتقا تفكر

است .به اين معنى كه "هستهی منطقى" تفكر كه البته بنا بر هستى ،يعنى از منظر منافع

"ماترياليسم" متافيزيكى مانند "گوهر مادی جهان" نسبت دهد و از اين طريق به

طبقاتى متكامل و در جهت توجيه وجود خويش به تفسير تاريخ فلسفه پرداخته است،

كﻼسيک آلمانى شود .به بيان ديگر ،ماركس بر خﻼف مابقى هگلىهای چپ سيستم

جا كه "هستهی منطقى" تفكر تنها از مبانى علمى و تحقيقات جهان واقعى پديد مىآيد،

ايدئولوژیسازی بپردازد و يا اينكه وارث "تفكر تاريخى" هگلى و مثبتگرايى فلسفهی
هگلى را به صورت مجرد و كلى نفى نكرد ،زيرا وی در آن همواره حقيقتى را در يک

تركيب غيرحقيقى مىديد .به اين ترتيب ،ماركس به مفهوم مشخص "كليت ديالكتيكى"

دست يافت و آفرينندهی جهان ابژكتيو را "كار موضوعيتيافته" به عنوان محصول
زيست آگاهانه و فعاليت اجتماعى و تاريخى انسانى خواند .به بيان ديگر ،ماركس از
مفهوم "ماترياليسم" نه برای تدارک يک فلسفه از مبدأ و مقصد هستى استفاده مىكند،

نه آن نزد وی يک معنى ضد ايدهآليستى از هستى "جهان ابژكتيو ماترياليستى" را دارد

و نه وی به حدس و گمان پيرامون فرجام زيست انسانها مىپردازد كه ما مضمون اين
وجوه را به شرح زير در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" مىيابيم:

«نه به خاطر نسبيت آن به انسانها] ،يعنى[ در "هستى انسان برای ديگران" ،بلكه به

همان اندازه كمتر در "هستى آن در خود" است كه واقعيت ماترياليستى قابليت يک

پرنسيپ هستىشناسى را دارد .ماترياليسم ديالكتيكى مىتواند با حق كمتری از ايده-

در واقعيت ابژكتيو ،يعنى "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى جستجو و يافته شود .از آن-

در نتيجه پيداست كه آن هيچگاه نه تازگيش را مىبازد ،نه اشكال استعﻼيى و
متافيزيكى مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی به خود مىگيرد و نه معطوف به دوران سياه

گذشته مىگردد .به اين ترتيب ،نه تنها محدوديتهای زمانى و ايدئولوژيک تفكر بر

طرف مىشوند و تفكر اشكال انتقادی ،پيشرو و انقﻼبى به خود مىگيرد ،بلكه با استناد
به "حركت واقعى" و نقد درونذاتى و نفىكنندهی آن است كه رابطهی "اوضاع موجود"

با "اوضاع مطلوب" پديد مىآيد .به اين ترتيب" ،فراروی از فلسفه" ميسر مىشود و تنها
زمانى به كمال مىرسد كه "هستهی منطقى" تفكر منطبق با شرايط مشخص تاريخى

)زمان( و فرهنگ موجود و عرف رايج )مكان( گردد و مصداق تجربى خود را در

پراكسيس اجتماعى بيابد.

"فراروی از فلسفه" برنامهی هگلىهای چپ بود ،زيرا آنها واقعيت مشخص را نسبت

به ايده مىسنجيدند و از آنجا كه عواقب فلسفهی ايدهآليستى هگل ،يعنى آشتى،
وحدت و خردمندی جامعهی بورژوايى را در واقعيت كشور پروس نمىيافتند ،در نتيجه
به نقد دين مىپرداختند كه از طريق روشنگری نزاعهای جناحى در هيئت حاكمه را

١٩٠

١٨٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،برای ماركس تفكر ناشى از مواد مادی

آليسم ديالكتيكى هگل يک "مبدأ فلسفى" خوانده شود .يک گوهر خودمختار كه مى-

مغز انسان نيست ،بلكه يک محصول اجتماعى و تاريخى است .به بيان ديگر ،ماركس
حركت ماده را كه بنا بر يک تئوری فيزيكى بنا شده و ظاهراً فاقد آگاهى است ،اما به

صورت هدفمند و مثبتگرا به سوی يک سرنوشت محتوم اقدام مىكند ،مردود مى-
شمارد .اينجا تفكر از طريق جامعه و تاريخ وساطت مىشود و آن حركت ماترياليستى

كه فاقد يک سوژهی درونذاتى است ،از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
ماركس همچنين فاقد يک هدف مشخص و ايدهی تكاملدهنده مىباشد .ما اينجا از

يک سو ،با روند تكامل طبيعت ناب كه البته محصوﻻت آن نتيجهی حادثه و تأثير
متقابل ابژهها هستند و از سوی ديگر ،با روند طبيعى زيست انسانهای مشخص مواجه

هستيم كه بنا بر هستى خود آگاهىشان را پديد مىآورند و تحت تأثير آن ،يعنى

سوبژكتيو است كه واقعيت اجتماعى را مىسازند و دگرگون مىكنند .بنابراين تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس اصوﻻً و فقط به مسائل زيست بشری مربوط

مىشود كه انسانها چگونه مناسبات اجتماعى را پديد آورده و چگونه به انقياد آنها

كشيده شدهاند و تحت چه شرايطى مىتوانند از اين "اوضاع موجود" كه آنها با آگاهى
كذب خود از اين "جهان وارونه" پديد آوردهاند ،فراروی كنند؟

ليكن ما در آثار متأخر انگلس با مفهوم ديگری از "ماترياليسم" آشنا مىشويم .در حالى
كه ماركس اصوﻻً دين را تنها يک موضوع جهت نقد درونذاتى و نفىكننده مىشمرد و
اصوﻻً به دام پرسشهای دينى نمىافتاد ١،اما انگلس از بدو فعاليت تئوريک خود هيچ

اشكالى در پرسشهای دينى نمىديد و از آنجا كه تا پايان عمر خود به دنبال يک

"معنى منطقى" از هستى مىگشت ،بى محابا از "ماترياليسم" جهت تكامل يک فلسفهی

مجرد در برابر ايدهآليسم سود برد كه ما مضمون آنرا در نوشتهی وی با عنوان

توانسته مستقل از تعيين مشخص خود موجود بوده باشد ،وجود ندارد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس در مسير تكامل تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى به اين نتيجه مىرسد كه طبيعت بيرونى فاقد يک گوهر

خودمختار مادی است .پيداست كه وی اينجا در برابر پانتئيسم موضع مىگيرد و نه
تنها تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهآليسم را به عنوان تدارک متافيزيک و
فلسفهپردازی از يک هستى مجرد مردود مىشمارد ،بلكه وجود يک مادهی مبدأ كه

انگاری در روند تكامل هدفمند خود ،انسان را به صورت ارگانيسم كلى يک مادهی
متفكر ،يعنى مغز انسانى پديد آورده است ،انكار مىكند .به بيان ديگر ،تفكر برای
ماركس يک محصول اجتماعى است كه از تبادل مادی انسان با طبيعت بيرونى پديد

مىآيد .به اين صورت كه انسان از طريق "كار شكلدهنده" و "قوای ماهوی" خود نه

تنها طبيعت بيرونى ،بلكه طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مىسازد .محصول اين

حركت ابژكتيو ماترياليستى كه البته با آگاهى انسان همراه و در نتيجه سوبژكتيو است،

"طبيعت موضوعيتيافته" و "انسان موضوعيتيافته" مىباشد .به اين ترتيب ،طبيعت

انسان به عنوان يک "موجود فعال" از طبيعت ناب مجزا مىگردد كه ما مضمون آنرا

به شرح زير در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" مىيابيم:

«از آنجا كه خود روند تفكر از مناسبات رشد مىكند ،خودش يک روند طبيعى است.

اينگونه همواره تفكر واقعيت فهم تنها به اين دليل و فقط در شكل درجاتى] ،يعنى[ بنا

بر رديف تكاملى و لذا همچنين آن ارگان كه ]انسان[ توسط آن متفكر مىشود ،مىتواند

وجود داشته باشد و خود را از ]طبيعت بيرونى[ متمايز سازد».

٢

"فويرباخ  "...به شرح زير مىيابيم:
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سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ٣٥ادامه ،برلين

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

١٩٢

١٩١

نبرده است و يا اينكه مغرضانه تخطئهی سيستماتيک ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى

"مبدأ چيست ،روح يا طبيعت؟ ) (...آيا خدا جهان را آفريد يا جهان ابدی وجود

١

آليسم را مىساختند .ديگران كه طبيعت را به صورت مبدأ در نظر داشتند ،به

متافيزيكى مىشمارد كه از پراكسيس مولد ،يعنى فعاليت آگاهانهی انسانى مستقل

بيشتر و بيشتر با محتوای ماترياليستى غنى و آشتى تضاد روح با ماده را به صورت

ماركس را به پيش مىراند .برای نمونه انتقاد وی به متافيزيک تنها به اين موضوع

خﻼصه مىشود كه چيزها را نه به صورت كامل ،بلكه بايد به صورت پروسه فهميد،

داشت؟ ) (...كسانى كه مدعى تقدم روح نسبت به طبيعت بودند (...) ،اردوگاه ايده-

در حالى كه ماركس پروسه را در مضمون سوبژكتيو آن مىفهمد و هر نوع از تفكر را

آموزشگاههای متفاوت ماترياليسم تعلق داشتند (...) .اما سيستمهای ايدهآليستى خود را

گشته و مانند يک ابزار حكومتى ارادهی انسانهای آزاد را به انقياد خود مىكشد.

پانتئيستى جستجو كردند؛ اين چنين كه سرانجام سيستم هگلى تنها بنا بر متد و محتوا

پيداست كه تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهآليسم از "كليت ديالكتيكى" عدول
مىكند و خواهى نخواهى به سپهر متافيزيک راه مىيابد .بنابراين طفرهی انگلس متأخر

از استناد به آتهئيسم ماركس كامﻼً منطقى است ،زيرا بﻼفاصله وجوه "ماترياليسم"
متافيزيكى وی را نيز افشا مىسازد.

ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود به جابجايى سوژه با ابژه )محمول( و آپريوريسم در

اشكال دينى و فلسفهی ايدهآليستى آلمانى و از جمله سيستم هگلى پى برد و با مفاهيمى
مانند "اسرارآميز" و "جنجالى" نقد آنها را مستدل كرد ،در حالى كه مسئلهی انگلس
متأخر با فلسفهی ايدهآليستى هگل فقط محدود به كله پا بودن آن مىشود .البته مسئله

به اينجا خاتمه نمىيابد كه انگلس متأخر اين نظريات غيرماركسى را به ماركس نيز

نسبت مىدهد ،بلكه وی از ماركس دشمن ماترياليستى هگل را مىسازد .وی مصداق
نظری خود را به اصطﻼح در تحقيقات داروين مىيابد .به اين صورت كه بنا بر يک

حركت محض ماترياليستى ،طبيعت در روند تكامل تاريخى خود "مادهی با شعور"،

يعنى مغز متفكر انسان كه انگلس آنرا "متكاملترين شكوفهی ماده" مىنامد ،پديد

آورده است .انتقاد وی نيز به ماترياليسم نه مانند ماركس از موضع شناختشناسى،

بلكه از اين موضع به آن وارد مىآيد كه آن تا كنون تنها يک تشريح مكانيكى از روند
تكامل طبيعت را ارائه داده است .به اين عبارت كه ماترياليستها حركت طبيعت را به
صورت يک چرخش متوالى كه خود را همواره بازتوليد مىكند ،مىفهمند ،در حالى كه

حركت طبيعت به گمان وی يک روند ديالكتيكى از تكامل ماده است ٢.به اين ترتيب،

برای انگلس متأخر كامﻼً آسان و ظاهراً منطقى به نظر مىآيد كه سلول كه ماده است،
Vgl. ebd., S. ٢٩٤
Vgl. ebd., S. ٢٧٨

١
٢

معرف يک ماترياليسم كله پا شد».

١

در حالى كه ماركس در تز اول فويرباخ خود تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايده-

آليسم را محكوم و با استناد به "كليت ديالكتيكى" اين قبيل از روشهای شناختشناسى
را تقليلگرا ،محصول تخيﻼت متافيزيكى و اصوﻻً مردود مىخواند ٢،ليكن انگلس متأخر

مشخصاً عكس كشفيات تئوريک ماركس را درست مىشمارد .بنابراين اتفاقى نيست كه

وی نه با استناد به آتهئيسم مخصوص ماركس ،بلكه با رجوع به روش دينشناسى
٣

اشتارک است كه به تشريح تاريخ دين مىپردازد .در حالى كه ماركس بنا بر تز

چهارم فويرباخ خود اشكال متافيزيكى را محصول "از خودگسيختگى و خودتناقضگويى

همين زمينهی دنيوی" ،يعنى "جهان موضوعيتيافته" مىشمارد و تئوری و پراكسيس
٤

آنرا تبديل به موضوع انقﻼب مىكند ،ليكن نزد انگلس متأخر رابطهی جهان واقعى با

دين و فلسفه يک شكل مكانيكى به خود مىگيرد .برای نمونه وی مدعى مىشود كه
كلوينيسم در سال  ١٦٨٩ميﻼدی تبديل به نظريهی بورژوازی شد ،از سال ١٦٩٤

ميﻼدی كه ولتر منطقگرايى را ترويج كرد ،بورژوازی راديكال به مجلس راه يافت و
٥

فويرباخ از پايين ماترياليست و از باﻻ ايدهآليست بود .اينجا خوانندهی نقاد واقعاً
متحير مىماند كه اين انگلس از همكاری طوﻻنى تئوريک خود با ماركس هيچ بهرهای
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. ٢٨٣, ٢٨٥
٤
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen … ebd., S. ٦
٥
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٣٠٥f., ٢٩١

١٩٤

١٩٣

انگلس در جای حركت ايدهی هگل ما با دميروژ ،يعنى با "مادهی مطلق" ،يعنى با

جايگزين ايدهی هگلى كه البته روح است ،سازد ١.در حالى كه ايدهی هگلى محصول

مشكﻼت فلسفهی ايدهآليستى هگل ،يعنى جابجايى سوژه با ابژه )محمول( و آپريوريسم

قوای ذهنى "موجود متفكر" اصوﻻً بى معنى به نظر مىآيد ،مادهی انگلس ،يعنى سلول،

آفرينندهی جهان واقعى در شكل ماترياليستى آن مواجه مىشويم .اينجا به وضوح

در شكل ماترياليستى آن كه انگلس متأخر به تنهايى و در تناقض با تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس بانى آن است ،عريان مىگردند .ماركس از بدو فعاليت

فعاليت ذهنى ،يعنى سوبژكتيو محسوب مىشود و پيداست كه بدون حضور انسان و

ابژكتيو است و وجودش بدون حضور انسان و فعاليت سوبژكتيو آن هم معنى مىيابد.

در حالى كه حركت ديالكتيكى نزد هگل يک سوژهی درونذاتى دارد ،يعنى بدون

تئوريک خود به اين نقائص در فلسفهی ايدهآليستى هگل پى برد و آنها را به دليل

حركت تفكر انسان به عنوان سوژهی شناسا به كلى بى معنى است ،انگلس اما از طريق

البته مسئله تنها به اينجا خاتمه نمىيابد كه انگلس متأخر اين نظريات غيرماركسى را

كنش و واكنش علت و معلول را كه محصول تقابل ابژهها و مسئلهی راز بقا در طبيعت

بيگانگى با پراكسيس اجتماعى محصول تفكرات ناب مجرد خواند و به بند نقد كشيد.
بنيان مىگذارد و ترويج مىكند ،بلكه وی خطای فلسفى خود را نيز به صورت محصول
فعاليت مشترک تئوريک خود با ماركس )انسان( به شرح زير جا مىزند:

«جدايى از فلسفهی هگل اينجا نيز از طريق بازگشت به موضع ماترياليستى به وقوع

پيوست .يعنى انسان تصميم گرفت كه جهان واقعى ـ طبيعت و تاريخ ـ را چنان درک
كند ،همانگونه كه هر كدام از آنها خود را به يک ناظر ارائه مىدهند] ،يعنى[ كسى

كه بدون عجايب ايدهآليستى پيشداوری شده به آنها نزديک مىشود؛ انسان تصميم
گرفت كه هرگونه غرابت ايدهآليستى را بى رحمانه قربانى كند ،آن كه خود را در

ارتباط با خويشتن و هر كدام از واقعيتهای تصوری و تعبيری مجاز به هماهنگى نمى-
سازد .و در ادامه ماترياليسم اصوﻻً چيز ديگری نيست] (...) .بنابراين[ ما مفاهيم مغز

خود را دوباره ماترياليستى به صورت انعكاس چيزهای واقعى درک كرديم ،به جای

اينكه چيزهای واقعى را به صورت انعكاس اين يا آن درجه از مفهوم مطلق ]بفهميم[.
از اين طريق ديالكتيک به علم قوانين كلى حركت از جهان بيرونى و همچنين تفكر

انسانى تقليل يافت )»(...

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه انگلس متأخر "تفكر تاريخى"

هگل را در شكل "منطق ماترياليستى" وام مىگيرد ،ليكن از سوی ديگر ،به دام شناخت-
شناسى ماترياليستى فويرباخ ،يعنى "مشاهدهی حسى" نيز مىافتد .به اين صورت كه وی

ابژهی تحليل )جهان واقعى ،طبيعت ،تاريخ( را چنان درک مىكند كه آن خود را بدون

اين خطای فلسفى ،از حركت ديالكتيكى سوژهزدايى مىكند و آن تأثيرات متقابل و آن
ناب و تحقيقات داروين است ،به جای ديالكتيک جا مىزند .به بيان ديگر ،انگلس

مضمون ديالكتيک را به عنوان "نفى آگاهانه" توخالى مىكند و از طريق سوژهزدايى
معنى آنرا به مقولهی "نفى مادی" تقليل مىدهد .اما به مراتب فاجعهبارتر عواقب اين

خطای فلسفى در ارزيابى روند تاريخ است .در حالى كه حركت ايدهی هگلى سوبژكتيو،

يعنى هدفمند ،آگاه و خردمند به پيش مىرود و نتايج آن با استناد به مفهوم "روح
جهان" به كلى مثبت ارزيابى مىشود ،اما حركت مادهی انگلس به اصطﻼح ابژكتيو و

هدفمند سپری مىگردد و از آنجا كه اين حركت به تكامل انسان و تشكيل جامعهی
انسانى انجاميده است ،در نتيجه مىتوان آنرا همچنين آگاهانه و خردمند توصيف كرد

و با استناد به يک مفهوم مجرد از "حركت ماترياليستى زيربنا" يک آيندهی مثبتى را
نيز به خود نويد داد .انگاری كه توسعهی اقتصادی و تكامل زيربنا خود به خود و به

تنهايى شرايط استقرار سوسياليسم و رهايى انسانها را پديد مىآورند .به اين ترتيب،
انگلس "تفكر تاريخى" از فلسفهی ايدهآليستى هگل را در شكل يک "منطق

ماترياليستى" وام مىگيرد و پيداست كه با استقﻼل از پراكسيس وارد سپهر متافيزيک

مىشود .از اين پس ،جهان واقعى ديگر محصول فعاليت آگاهانهی انسانى و موضوعيت-

يافته ،يعنى محصول "كار شكلدهنده" و "قوای ماهوی انسان" نيست ،بلكه اين حركت
و نفس خود ماده است كه انگاری در روند تاريخى ،جهانشمول و هدفمند خود "جهان

ابژكتيو" را ساخته و پرداخته است .همچنين پيداست كه با جايگزينى حركت مادهی
١

Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٩٢f.

١

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Briefe - Engels an Marx in London, Manchester, ١٤. Juli
١٨٥٨, in: MEW, Bd. ٢٩, Berlin (ost), S. ٣٣٧f.

١٩٦

١٩٥

با وجودی كه كتاب "ايدئولوژی آلمانى" محصول فعاليت مشترک تئوريک ماركس و

واسطه به ناظر ارائه مىدهد .اما ما اينجا تنها با شكل ابژه مواجه هستيم ،زيرا سوژهی

انگلس است ،ليكن انگلس متأخر در پيروی از روش شناختشناسى فلسفهی

شناسا به ماهيت آن كه نه فقط محسوس ،يعنى قابل مشاهده ،بلكه موضوعيتيافته،

دارد ١".به بيان ديگر ،در حالى كه ماركس "منطق تاريخ" در فلسفهی ايدهآليستى هگل

كشد ،دست نمىيابد .از اين بابت ،ماركس در تز اول فويرباخ خود ماترياليستها را

ماترياليستى فويرباخ را تقليلگرا و مردود مىشمارد و با استناد به روش نقد درونذاتى

متافيزيكى شدهاند .ماركس اينجا از فعاليت آگاهانهی انسانى به صورت "محسوس" و

خطای فلسفى خود به دوران قبل از كشفيات تئوريک ماركس باز مىگردد و به

احساس مىشوند ،بلكه در يک بستر تاريخى و فرهنگى مشخص به وجود آمدهاند و آن

متأخر انگلس نه يک مفهوم از "موضوعيتيافتهگى" جهان ،طبيعت ،انسان و كار پيدا

ماهيت تاريخى و فرهنگى ابژه و "كليت ديالكتيكى" آن ناتوان مىگردد و سرانجام به

ماترياليستى فويرباخ بى محابا مدعى مىشود كه "طبيعت مستقل از تمامى فلسفه وجود

را دچار جابجايى سوژه با ابژه )محمول( و آپريوريسم و روش شناختشناسى

و نفىكنندهی "جهان موضوعيتيافته" از فلسفه فراروی مىكند ،ليكن انگلس متأخر با
اصطﻼح "فلسفهی ماترياليستى" را بنيان مىگذارد .بنابراين اتفاقى نيست كه در آثار

مىشود و نه وی اصوﻻً اعتنايى به انسانشناسى مشخص ماركس )"موجود فعال"( دارد.

به بيان ديگر ،سوژهزدايى از ديالكتيک ،وی را به موضع شناختشناسى فويرباخ مى-

كشاند .بنابراين پيداست كه چرا انگلس متأخر از مفاهيمى مانند" :جهان واقعى" و

"طبيعت واقعى" استفاده مىكند و مىخواهد آنها را به عنوان ابژهی تحليل همانگونه
بفهمد كه هر كدام از آنها خود را به يک ناظر ارائه مىدهند .همانگونه كه از نقل
قول فوق بر مىآيد ،انگلس اينجا مدعى مىشود كه وی همراه با ماركس "عجايب

ايدهآليستى پيشداوری شده" و "هرگونه غرابت ايدهآليستى" را در نظريهی جديد خود

بى رحمانه قربانى كردهاند .ما اينجا دوباره با يک وجه ديگر از مغلطهی فلسفى انگلس
متأخر آشنا مىشويم كه منجر به ترويج يک رابطهی مكانيكى ميان ماده )هستى( و ايده

)آگاهى( مىشود .انگاری كه مواد مادی مغز انسان بدون واسطهی تاريخى ،فرهنگى و

اجتماعى تفكر را پديد مىآورد ،همانگونه كه زيربنا مستقيماً منجر به تشكيل روبنا مى-

شود.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما تا اينجا تنها با برخى از وجوه انحراف

ايدئولوژيک انگلس متأخر آشنا شديم كه عواقب آنرا در فجايع پراكسيس سياسى نيز

مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای مثبتگرايى در
جنبش كمونيستى ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٣٣ادامه ،برلين
١
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٧٢

يعنى محصول فعاليت آگاهانهی انسانى است و تاريخ و فرهنگ خود را نيز يدک مى-
محكوم مىكند كه با تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهآليسم دچار تصورات ناب

"موضوعيتيافته" سخن مىراند .به اين معنى كه فرآوردههای فعاليت انسانى نه تنها
كسى كه نسبت به عوامل سوبژكتيو اجتماعى بى اعتنا است ،در نتيجه از شناخت
دام تخيﻼت متافيزيكى مىافتد .پيداست كه ناتوانى سوژهی شناسا از شناخت و نقد

ماهيت ابژه ،آنرا نيز از درک فعاليت سوبژكتيو انسانى و همچنين پراكسيس انقﻼبى

ناتوان مىسازد .بنابراين از آنجا كه از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
ماركس ابژهی تحليل محصول فعاليت آگاهانهی انسانى ،يعنى سوبژكتيو است ،در نتيجه

دگرگونى آن نيز فقط به صورت سوبژكتيو ،يعنى با خودآگاهى و ارادهی سوژهی انقﻼبى
١

ميسر مىگردد .به همين دليل نيز ماركس در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" به فويرباخ

انتقاد مىكند كه وی به طبيعت به صورت يک چيز متفاوت از انسان مىنگرد ،در حالى

كه طبيعت موجود كه خود فويرباخ در آن زندگى مىكند ،از طريق فعاليت آگاهانهی

انسانى موضوعيت يافته و پديد آمده است .از آنجا كه فويرباخ در اسارت انسان-
شناسى مجرد )"موجود حساس"( خود مىماند و به يک مفهوم مشخص مانند "كار

شكلدهنده" و يا "قوای ماهوی انسان" دست نمىيابد ،لذا ماركس نتيجه مىگيرد؛ "آن-

جايى كه فويرباخ ماترياليست است ،تاريخ نزد وی وجود ندارد و آنجايى كه وی تاريخ

را مﻼحظه مىكند ،ماترياليست نيست ".از اين منظر ،وی در يک پلميک به فويرباخ

پيشنهاد مىكند كه طبيعت مورد نظر خود را شايد در جزاير مرجانى نوظهور استراليا
بيابد.

٢

١

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen … ebd., S. ٥
٢
Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie … ebd., und

١٩٨

١٩٧

موضوعيتيافته" را پديد مىآورد ،ليكن انگلس متأخر قوانين طبيعت ابژكتيو ،يعنى

به وفور مىيابيم .برای نمونه مىتوان از دوران قيام بهمن ياد كرد .در حالى كه نظام

داروينيسم را يک "امتحان ديالكتيكى" مىشمارد ١،در حالى كه ماركس با تدوين تزهای

شاهنشاهى فقط در آخرين برنامهی پنچ سالهی توسعهی اقتصادی كشور بيش از %٢٥

فويرباخ را يک "حلقهی ميانى مابين فلسفهی هگل و درک ما" ،يعنى درک ماركس و

دولت شاهنشاهى شركت كردند و سرانجام موفق به مصادرهی قدرت سياسى ،انهدام

حالى كه ماركس قبل از تدوين تزهای فويرباخ ،فلسفهی ماترياليستى وی را فقير و

پردازان نخبهی اسﻼميست مانند :خمينى ،طالقانى ،بهشتى ،مطهری ،منتظری ،بازرگان،

فويرباخ رابطهی فلسفه با فلسفه را گسست ،ليكن انگلس متأخر فلسفهی ماترياليستى

خودش مىخواند و جنبش كارگری را "وارث فلسفهی كﻼسيک آلمانى" مىشمارد .در
غيرسياسى مىخواند و با اكثر نتايج آن آشنا بود و سپس روش شناختشناسى انتزاعى

و انسانشناسى متافيزيكى آنرا رد كرد ،ليكن انگلس متأخر تأثير فلسفهی فويرباخ بر

"نظريات خودشان" را ستايش مىكند و مدعى مىشود كه آنها پس از مطالعهی كتاب
"ماهيت مسيحيت" يک "رهايى مؤثر" را تجربه كردند و هوادار فويرباخ شدند .در حالى

كه ماركس هرگونه نظام بستهی تفكر ،يعنى دين ،فلسفه ،ايدئولوژی ،خﻼصه هر نوع از
جهانبينى را محكوم به دوگانگى سوژه از ابژه و رد مىكند ،اما انگلس متأخر تزهای

فويرباخ ماركس را "نطفهی ژنيال يک جهانبينى نوين" مىشمارد.

٢

محصول اين انحراف ايدئولوژيک تدارک يک مغلطهی فلسفى از پانتئيسم شلينگ،

"تفكر تاريخى" هگل و ماترياليسم فويرباخ است كه منجر به شقه كردن تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در "ماترياليسم ديالكتيكى" و "ماترياليسم

رشد ساليانهی اقتصادی داشت ،اما جريانهای قرون وسطايى اسﻼميست در سرنگونى
قاطع اپوزيسيون و تحقق شريعت اسﻼمى در كشور شدند .از جمله بايد از نظريه-

شريعتى و بنى صدر ياد كرد كه با استناد به قرآن به عنوان كﻼمالله مقاصد شوم

سياسى ،حقوقى و اقتصادی خود را توجيه مىكردند .ليكن با استناد به نظريات مثبت-
گرای انگلس متأخر ،يعنى رابطهی مكانيكى زيربنا با روبنا و آن "تفكر تاريخى" كه وی

با يک توجيه ماترياليستى از سيستم هگلى وام گرفته است ،قدرت سياسى بايد به دست

نيروهای پيشرو كشور مىافتاد و جامعه هيچگاه نبايد به دوران قرون وسطا باز مى-
گشت .تحت تأثير همين نظريات غير ماركسى انگلس متأخر ،يعنى ضرورت توسعهی

زيربنا جهت رشد نيروهای مولد به عنوان تنها شرط استقرار سوسياليسم و رهايى

پرولتاريا بود كه تمامى نيروهای چپ )ماركسيست ـ لنينيست( به دفاع از "بورژوازی

ملى" در آمدند و معطوف به مبارزهی ضد امپرياليستى تحت رهبری آيتالله خمينى

شدند.

تاريخى" توسط انگلس متأخر مىشود .ما اينجا با اشكال اسرارآميز و جنجالى از روند

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،پيروی از انحراف ايدئولوژيک انگلس

سيستماتيک ماهيت متضاد را مىپوشانند و با عبور به سپهر متافيزيک منجر به اختﻼل

مىتواند يک قيام مردمى با يک چنين عظمتى را به تفرقه ،شكست و انحطاط بكشد.

به اصطﻼح ماترياليستى تاريخ مواجه مىشويم كه با استقﻼل از پراكسيس به صورت

در روش شناختشناسى و فعاليت سياسى مىشوند .به اين صورت كه انگلس متأخر به
گمان خود قانون ابژكتيو و جهانشمول "ماترياليسم ديالكتيكى" را كشف مىكند و با

متأخر به معنى استقﻼل از پراكسيس نبرد طبقاتى و فعاليت سياسى ازخودبيگانه است و

همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم ،انگلس پس از

درگذشت ماركس بﻼفاصله به تخطئه و مصادرهی مغرضانهی كشفيات تئوريک وی

استناد به آن مدعى مىشود كه حركت مادی تمامى اشكال هستى بنا بر سه اصل

پرداخت و "ماترياليسم" متافيزيكى خود را به صورت سيستماتيک جايگزين تئوری

در مىآيد و به صورت ابژكتيو و اجتنابناپذير به يک درجهی باﻻتر ،يعنى سنتز صعود

تبادل مادی و سوبژكتيو انسان با طبيعت ابژكتيو آغاز و كار واسطهی آن محسوب مى-

"تداخل تضادها"" ،كميت و كيفيت" و "نفى نفى" همواره به صورت تضاد تز با آنتىتز

١

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Ergänzungen und Änderungen im Text des „AntiDühring“, in: MEW Bd. ٢٠, S. ٦٠٤f., Berlin (ost), S. ٦٠٧
٢
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach … ebd., S. ٢٦٣f., ٢٧٢, ٣٠٧

١

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی كرد .در حالى كه حركت ديالكتيكى نزد ماركس با
شود و اين روند طبيعى "طبيعت موضوعيتيافته"" ،انسان موضوعيتيافته" و "كار

١

مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از خودآگاهى سوژهی انقﻼبى تا اسطورهسازی
از روند تاريخ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،برلين

٢٠٠

١٩٩

كه مالكيت بورژوايى از رشد نيروهای مولد ممانعت مىكند كه البته فرجام آن صعود

مىكند .نمونههايى كه وی جهت مصداق "كشفيات فلسفهی ماترياليستى" خود ارائه

وی بى محابا ايجاد بورژوا و پرولتاريا را مانند تجزيهی آب در اكسيژن و هيدروژن از

آب به بخار ،تغييرات زمينشناسى و فصول ساﻻينه ،معادﻻت رياضى ،واكنشهايى

آن به كلى سوژهزدايى شده است ،به يک حركت فنری از تاريخ دست مىيابد كه

تحت تأثير اين قانون جهانشمول قرار دارند و همواره به اشكال متكاملتری صعود مى-

ابژكتيو و اجتنابناپذير حق مالكيت به شكل سوسياليستى آن است .به اين صورت كه

طريق باتری شرح مىدهد و با يک استناد سطحى به تئوری ارزش ماركس كه البته از

مىدهد ،واقعاً حيرتآور هستند .وی مدعى مىشود كه از رشد گياه و حشره ،تبديل
شيميايى و تكامل تفكر دينى به فلسفه گرفته تا شكل مالكيت فئودالى و بورژوايى ،همگى
١

انگاری آن با وقوع يک "بحران مطلق اقتصادی" منجر به فروپاشى سرمايهداری و

كنند .ما اينجا با محصوﻻت يک دانش عاميانه مواجه هستيم كه از روش شناخت-

دلپسند ،يعنى استقرار "قلمرو آزادی" مىگردد ١.از اين منظر سوسياليسم يک ضرورت

ماهيتهای متضاد را تفسير ،نظاممند و توجيه مىكند و از طريق روش تطبيق شكلى،

صعود اجتنابناپذير جامعهی بورژوايى به سوی سوسياليسم و تشكيل يک آيندهی

شناسى تطبيقى پديد آمده است .به اين صورت كه انگلس متأخر پديدههای متفاوت با

تاريخى محسوب مىشود .انگاری كه سوسياليسم در پرتو يک قانون به اصطﻼح جهان-

آنها را به انقياد قانون به اصطﻼح جهانشمول "ماترياليسم ديالكتيكى" خود مىكشد.

سرمايهداری پديد مىآيد ،در حالى كه بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى

معنى مىيابد و "نفى آگاهانه" محسوب مىشود ،ليكن انگلس متأخر از ديالكتيک سوژه-

شمول از "حركت ديالكتيكى ماده" و با فروريزی "ابژكتيو و اجتنابناپذير" نظام
ماركس سوسياليسم تنها يک امكان است كه از پراكسيس مولد ،يعنى تحت تأثير

خودآگاهى سوژهی انقﻼبى و از بطن نبرد طبقاتى متكامل مىگردد.

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس متأخر رابطهی تئوری انتقادی و
عملگرا با آن پراكسيس آگاه و انقﻼبى را كه ماركس در روند تكامل تئوری

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود متكامل كرده است ،قطع مىكند و با استقﻼل از

پراكسيس نبرد طبقاتى وارد سپهر متافيزيک مىشود .البته نقش مخرب انگلس متأخر

تنها به تدارک مغلطهی فلسفى و انحراف ايدئولوژيک خاتمه نمىيابد ،زيرا وی به جای
توضيح تفاوتهای نظری خود با ماركس به تخطئهی سيستماتيک و مصادرهی

مغرضانهی نتايج تحقيقات تئوريک وی مىپردازد ،در حالى كه از سوی ديگر ،نظريات

غير ماركسى خود را نيز به شرح زير به ماركس هم نسبت مىدهد:

در حالى كه ديالكتيک نزد هگل و ماركس تنها با خودآگاهى يک سوژهی درونذاتى

زدايى مىكند و آنرا به متدولوژی هستىشناسى بسط مىدهد و در كمال تعجب ،پس
٢

از تفسير تكامل هستى ماترياليستى از "فلسفهی طبيعت" نيز سخن مىراند .انگاری كه

"طبيعت ابژكتيو" يک "روح درونذاتى و خﻼق" را به همراه دارد و بدون اراده و آگاهى

انسان حركت هدفمند خود را به صورت سوژهی آگاه برنامهريزی و متحقق مىكند.

بنابراين اتفاقى نيست كه انگلس اينجا مدعى مىشود كه انسان يک جانور مهرهدار و
باﻻترين محصول "حركت ديالكتيكى طبيعت" است و طبيعت از طريق انسان به

"آگاهى از خويشتن" مىرسد.

٣

"كشف بعدی فلسفى" انگلس متأخر "ماترياليسم تاريخى" نام دارد كه منسوب به

فرماسيونهای اجتماعى مىشود .به اين صورت كه وی اشكال مالكيت مانند :مالكيت-

های اشتراكى ،فئودالى و خصوصى را پشت سر هم قرار مىدهد و سپس مدعى مىشود
١

١

Vgl. ebd., S. ٢٠٧f., ٢١٠f., ٢١٦, ٢١٨, und
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ١٩, S. ١٨٦ff., Berlin (ost), S. ٢٢٠f.
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨رئاليسم انقﻼبى ـ نقش ديالكتيک تئوری با پراكسيس در انديشهی سياسى
كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم  ،صفحهی  ١١ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس و فلسفهی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوری اسﻼمى ايران،
در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١٦١ادامه ،برلين

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

٢٠٢

٢٠١

شديداً مخالف بود .وی به درستى مىدانست كه سيستمهای بستهی فلسفى سرانجام از

«من قبل و در هنگام فعاليت چهل سالهی خود با ماركس در تأسيس و همچنين بويژه

حكمفرما مىشوند ،مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی به توجيه و تفسير اوضاع موجود مى-

اما بزرگترين بخش تفكر اصولى و هدايتكننده ،به خصوص در سپهر اقتصادی و

"حركت واقعى" جامعهی بورژوايى مستقل و به صورت آفريدهی انسانها بر خود آنها
پردازند و حل و فصل عاجل تضادهای طبقاتى را به يک آيندهی نامعلوم موكول مى-

در انكشاف تئوری قطعاً يک سهم مستقل داشتم كه خودم نمىتوانم آنرا كتمان كنم.
تاريخى و بويژه در روايت تيز و نهايى آن به ماركس تعلق دارد .آن چيزی كه سهم من

كنند و از اين طريق مانعى در برابر انقﻼب اجتماعى و رهايى پرولتاريا مىسازند.

بود ـ به غير از چند رشتهی استثنايى ـ ماركس مىتوانست بدون من به پايان برساند.

ماترياليستى"" ،جهانبينى" و به خصوص "ماركسيسم" كه انگلس متأخر جهت ترويج

داشت ،وسيعتر مىديد ،زودتر و بيشتر از همهی ما تشخيص مىداد .ماركس يک ژنى

بنابراين مفاهيمى مانند" :فلسفهی طبيعت"" ،ديالكتيک طبيعت"" ،فلسفهی

نظريات مختص به خود را به كار مىگيرد ،ارتباط مستقيمى با تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ندارند .ليكن انگلس در آثار متأخر خود يک تظاهر و لحن
فروتنانه و مخلصانه نسبت به ماركس را نيز بر مىگزيند كه مبادا برای كسى ترديدی

پديد آيد كه وی نظريات به خصوص خود را به عنوان نظريات مشترک خود با

ماركس جا مىزند .البته اينجا طرح اين مسئله نيز ضروری است كه در اين دوران
هنوز برخى از آثار كليدی ماركس مانند" :رسالهی دكترا"" ،نقد فلسفهی حق هگل"،

"جزوههای كريتسناخ"" ،جزوههای فلسفى ـ اقتصادی"" ،ايدئولوژی آلمانى" و از جمله

"گروندريسه  "...منتشر نشده بودند ،در حالى كه از سوی ديگر ،نظريات به خصوص
انگلس متأخر عواقب تجربى خود را در پراكسيس سياسى به درستى نمايان نكرده

بودند .به اين ترتيب ،انگلس متأخر كم و بيش موفق شد كه اين توهم را نزد فعاﻻن
جنبش كمونيستى ـ كارگری پديد آورد كه وی نتايج فعاليت تئوريک ماركس را در

كمال امانتداری و كامﻼً شسته و رفته ترويج مىكند .پيداست كه دوستى بىسابقه و

همكاری طوﻻنى انگلس با ماركس و همچنين ويراستاری و انتشار جلد دوم و سوم
"سرمايه" به وی يک اعتبار قابل مﻼحظه در ميان فعاﻻن جنبش كمونيستى ـ كارگری
مىداد .افزون بر اينها ،انگلس نه تنها آثار خود و ماركس را منتشر مىكرد و برای
معرفى كتاب "سرمايه" مقاﻻت متعدد مىنوشت ،بلكه با اغلب ماركسشناسان و

سركردگان حزب سوسيال دموكرات در تماس بود .از جمله بايد از كسانى مانند:
كائوتسكى ،برناشتاين ،دانيلسون ،پلخانف ،ببل ،زورگه ،ﻻفارگ ،يوزف بلوخ ،مهرينگ،

ويلهلم ليبكنشت ،كوگلمن و اشميت ياد كرد كه با وی مكاتبه مىكردند.
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آن چيزی كه ماركس انجام داد ،من نمىتوانستم به پايان برسانم .ماركس باﻻتر قرار
بود ،همهی ما حداكثر با استعداد بوديم .بدون وی امروز تئوری در كل آن نبود كه

است .بنابراين آن به درستى نام وی را حمل مىكند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس اينجا فعاليت تئوريک خود را قبل

از آشنايى و آغاز همكاری با ماركس نيز سهمى در تدارک تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى وی مىشمارد .همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستدل و مستند

كردم ،ماركس و انگلس از بدو فعاليت تئوريک خود پروژههای متفاوتى را دنبال مى-

كردند و نطفهی مغلطهی فلسفى انگلس متأخر در همان دوران خدمت سربازی وی در

برلين ،يعنى زمانى كه وی به درسگفتارهای شلينگ گوش مىداد ،گذاشته شد ٢.اين
موضوع به خصوص از اين منظر دارای اهميت است ،زيرا ماركس دليل تدوين كتاب

"ايدئولوژی آلمانى" را تسويه حساب با نظريات فلسفى گذشتهی خود و انگلس مى-

شمارد ٣.افزون بر اين ،انگلس اينجا از يک تئوری سخن مىراند كه به درستى نام

ماركس را حمل مىكند .ليكن اين تئوری محصول همان بيراهی ايدئولوژيک خود وی

است كه وی آنرا "جهانبينى" و به نادرستى "ماركسيسم" نيز مىنامد .ما اينجا با
تدارک يک ايدئولوژی مواجه هستيم كه از فرجام زيست بشری به صورت يک حركت

دترمينيستى ،اجتنابناپذير و ابژكتيو به سوی سوسياليسم گزارش مىدهد .ليكن

ماركس با هرگونه تفكری كه شكل جهانبينى و يا ايدئولوژيک به خود مىگرفت،
١
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پديد مىآورند .بنابراين حزب سوسيال دموكرات به طبقهی كارگر پيام مىداد كه روند

به اين ترتيب ،انترناسيونال دوم تحت تأثير آثار انگلس متأخر شكل گرفت .وی فعاليت

ماترياليستى تاريخ را در نظر بگيرد و شرايط ابژكتيو رهايى خود را در توسعهی زيربنا

بيابد و تا آن زمان به اصﻼحات در حدود نظام سرمايهداری رضايت دهد ١.يكى ديگر

تئوريک و مشترک خود با ماركس را به عنوان "مجری وصيتنامهی انقﻼب آلمان"
١

معرفى مىكرد .انگاری كه عصر انقﻼبها به پايان رسيده و با شكست اين انقﻼب

از نظريهپردازان سوسيال دموكرات هيلفردينگ نام داشت كه با ارائهی تئوری

دوران سوسيال رفرميسم آغاز شده است .در اين ارتباط بايد فضای سياسى موجود را

مالى و سرمايهی صنعتى در همديگر ادغام و سرمايهی مالى بر اقتصاد ملى مسلط شده

صورت كه در اواخر قرن نوزدهم ميﻼدی وضعيت اجتماعى در اروپای غربى به كلى

"سرمايهی مالى" به يک شهرت قابل مﻼحظه دست يافت .بنا بر اين تئوری سرمايهی

است .از اين منظر ،انقﻼب سوسياليستى به كلى بيهوده به نظر مىآيد ،زيرا همين كه

نيز در نظر گرفت كه نظريات غيرماركسى انگلس متأخر را ظاهراً معتبر مىكرد .به اين
دگرگون شد ،زيرا دولتهای مدرن بورژوايى تحت تأثير شدت نبرد طبقاتى عقبنشينى

حزب سوسيال دموكرات از طريق انتخابات پارلمانى به قدرت سياسى دست بيابد و

كردند و با پذيرش جامعهی مدنى يک شكل هژمونيک ابتدايى به خود گرفتند .از اين

٢

توليد را جهت تكوين نظام سرمايهداری پديد آوردند ،بلكه مستقيماً در توليد انرژی،

بانکها را دولتى كند ،انگاری كه سلطهی بورژوازی بر اقتصاد ملى شكسته و راه به

سوی استقرار سوسياليسم هموار شده است.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نظريهپردازان سوسيال دموكرات با

پيروی از انگلس متأخر رابطهی تئوری انتقادی و عملگرا با پراكسيس آگاه و انقﻼبى

پرولتاريا كه ماركس آنرا با تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مستدل
كرده بود ،قطع مىكنند ،در حالى كه اينجا از سوی ديگر ،حل و فصل تضادهای ابژكتيو

نيروهای مولد با مناسبات توليد )حق مالكيت ،قانون ارزش ،كارمزدی( را به انتخابات

پارلمانى و اصﻼحات نظام سرمايهداری ،يعنى به منطقى ساختن حركت سرمايه جهت

تنظيم بازار و ممانعت از بحرانهای اقتصادی واگذار مىشود .به اين ترتيب ،برای

نظريهپردازان سوسيال دموكرات كامﻼً آسان و ظاهراً منطقى به نظر مىآمد كه با
استناد به آثار متأخر انگلس سياستهای خود را توجيه و طبقهی كارگر را معطوف به

يک "بحران مطلق اقتصادی" و فروريزی به اصطﻼح "ابژكتيو و اجتنابناپذير" نظام

سرمايهداری كنند و استقرار سوسياليسم را نه محصول فعاليت خودآگاه آنها ،بلكه به

عنوان حركت "ماترياليسم تاريخى" جلوه دهند .پيداست كه تعهد نظريهپردازان

سوسيال دموكرات به تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس تنها يک شكل ظاهری ،شبه
١
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پس ،دولتهای غربى با سياست توسعهی اقتصادی فعال شدند و نه تنها مناسبات كلى
صنايع سنگين و استخراج معادن سهيم شدند .به اين ترتيب ،زمينهی شكوفايى اقتصاد

ملى فراهم شد ،در حالى كه دولت از سوی ديگر ،از تجديد قوانين ضد كارگری صرف

نظر و فرمان عفو عمومى زندانيان سياسى را صادر كرد .با قانونمندی فعاليت سنديكايى

و تشكيل احزاب سوسيال دموكرات فضای سياسى تحت تأثير مثبتگرايى قرار گرفت.

انگاری كه رابطهی دولت با ملت از نو و كامﻼً منطقى منظم شده است و با احقاق
قانوگذاری ملت و تحقق دموكراسى جامعهی بورژوايى به سوی خردمندی و فرجام

نهايى بشريت ،يعنى استقرار "قلمرو آزادی" عزيمت مىكند .پيداست كه تحت شرايط

موجود نظريات مثبتگرای انگلس متأخر ،يعنى حركت به اصطﻼح "ابژكتيو و اجتناب-

ناپذير" ماترياليستى به سوی سوسياليسم ظاهراً منطقى به نظر مىآمد .از جمله بايد از

نظريهپردازان برجستهی سوسيال دموكرات مانند كائوتسكى و برناشتاين ياد كرد كه با
استناد به "حركت ابژكتيو" سرمايه "واقعبينى سياسى" را نمايندگى مىكردند .ما اينجا
با اصول يک فلسفهی سياسى نوين و غيرماركسى آشنا مىشويم كه مىتوان آنرا "ابژه-

گرايى واقعبينانه" ناميد .به اين معنى كه نظام سرمايهداری در روند تكامل به اصطﻼح

ابژكتيو و طبيعى خود آنتاگونيسم تاريخى خويش ،يعنى پرولتاريا را نيز پديد مىآورد .از
اين منظر ،دولت و نظام سرمايهداری جنبهی سوژه را به خود مىگيرند كه در راستای

تكامل نظام سرمايهداری و تحكيم منطق ارزش افزايى سرمايه گوركنان خود را نيز
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كذب است و تنها از طريق دگرگونى آن مىتوان بنا بر زيربنای موجود ماترياليستى يک

دينى و اخﻼقى داشت ،در حالى كه پراكسيس سياسى حزبى با استناد به نظريات انگلس

خودآگاهى پرولتاريا به عنوان سوژهی انقﻼبى است كه از بطن پراكسيس نبرد طبقاتى

ديالكتيک تئوری از پراكسيس ،هستى از آگاهى و زيربنا از روبنا راه برای تجزيهی

نظم نوين را پديد آورد و به "قلمرو آزادی" دست يافت .موضوع اصلى ماركس

متأخر توجيه مىشد .با سوژهزدايى از "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى و قطع

رشد مىكند .ما اينجا با يک فلسفهی سياسى متناقض با سوسيال رفرميسم آشنا مى-

حوزههای متفاوت اجتماعى از يکديگر و عدول از "كليت ديالكتيكى" گشوده شد .از

"سوژهگرايى واقعبينانه" ياد كرد .از اين منظر جامعه يک "ابژه موضوعيتيافته" جهت

های متفاوت و متنوع جامعه هستند كه بايد از طريق رفرم منطقىتر سازماندهى شوند.

شويم كه مىتوان از آن به صورت محصول تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس و با عنوان

دگرگونى تلقى مىشود .به بيان ديگر ،جامعهی انسانى جنبهى ابژه و سوژه را به خود
مىگيرد .جامعه اينجا ابژه محسوب مىشود ،زيرا عامل اصلى روند تاريخ ،ديگر قوانين
خشک اقتصادى تلقى نمىشوند ،بلكه اين انسانها هستند كه به عنوان سوژهی آگاه و

اجتماعى تاريخ را مىسازند .انسانهايى كه گرد هم مىآيند و نيازهاى فردى خود را به
عنوان نيازهاى اجتماعى درک مىكنند ،انسانهايى كه در روابط روزمرهى خود قوانين و

وقايع اقتصادى را كشف كرده و اهداف همگانى را معين مىسازند .انسانهايى كه

اين منظر ،نظام سرمايهداری ديگر مستقيماً مورد انتقاد قرار نمىگيرد ،بلكه اين حوزه-

در اين ارتباط سياست اصﻼحات دو هدف متفاوت را در نظر داشت كه از يک سو،
مناسبات كلى توليد را جهت توسعهی اقتصادی و شكوفايى سرمايهی ملى مهيا سازد و

از سوی ديگر ،مانعى در برابر فعاليت انقﻼبى طبقهی كارگر بسازد .به اين ترتيب،

تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس تبديل به نقد عملى و سازنده برای منطقىتر ساختن
نظام سرمايهداری و بهبود قوانين اجتماعى شد .اوج اين حماقت خودكرده سياست
خارجى حزب سوسيال دموكرات آلمان بود كه البته با شعار "همبستگى طبقاتى" و

واقعيتها را با خرد خويش ارزيابى مىكنند و جامعه را به صورت ابژه چنان با ارادهى

"انترناسيوناليسم" به پارلمان راه يافته بود ،ليكن آنجا به قانون وامهای تسليحاتى دولت

آنها مىشود .اينجا اما جامعه هم زمان سوژه نيز محسوب مىشود ،زيرا انسانها بايد

خوبى با استناد به آثار متأخر انگلس قابل توجيه بود .به اين صورت كه وی رابطهی

ساختار تشكيﻼتى مناسب تحقق اين فلسفهی سياسى كمون است كه با استناد به

بقای سرمايهی ملى در انهدام و مصادرهی سرمايهی ديگر كشورها محسوب مىشود و

خويش دگرگون مىسازند كه قدرت محركهى اقتصادى مسبب تحقق اهداف اجتماعى
عواقب تصميمهای اقتصادی خويش بر محيط زيست و جامعه را نيز متحمل شوند.

خودآگاهى سوژهی انقﻼبى و از بطن پراكسيس نبرد طبقاتى پديد مىآيد و به صورت
شورايى اداره مىشود ١.در اينجا است كه "همكاری و اتحاد آزاد كارگران" متشكل
مىگردد ٢و ديكتاتوری پرولتاريا اعمال مىشود .پيداست كه اين نوع از ديكتاتوری با

اشكال حزبى و دولتى آن به كلى تفاوت دارد ،زيرا محصول مقاومت اجتماعى است و
جهت ممانعت از تشكيل ديكتاتوری بورژوازی ،يعنى استقرار فاشيسم شكل مىگيرد.
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Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und
MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٩٢f.

جهت ادامهی جنگ جهانى اول رأی مثبت داد .البته اين سياست ضد بشری نيز به
١

سرمايهداران در سطح جهان را با استناد به داروينيسم توجيه مىكند .از اين منظر راز
از آنجا كه سياست حزب سوسيال دموكرات آلمان در تكامل زيربنا و توسعهی اقتصاد
ملى و دولتى كردن بانکها با هدف استقرار سوسياليسم خﻼصه مىشد ،در نتيجه

تصويب قانون تسليحات نظامى جهت ادامهی جنگ جهانى اول نيز قابل توجيه بود.

ما اينجا با عواقب انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر ،يعنى سوژهزدايى از "حركت

واقعى" جامعهی بورژوايى در پراكسيس آشنا مىشويم ،در حالى كه بنا بر تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس "جهان موضوعيتيافته" محصول فعاليت
آگاهانهی انسانها ،يعنى سوبژكتيو است .ليكن ماركس همزمان در نقد آگاهى تئوريک

رايج به آن نيز مىافزايد كه آن آگاهى مختص به طبقهی حاكم بورژوايى و در نتيجه
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung … ebd., S. ٢١٦

١

٢٠٨

٢٠٧

بلشويسم نيز مانند سوسيال دموكراسى تحت تأثير آثار متأخر انگلس و تئوری

تنها تحت اين شرايط است كه از وقوع ضد انقﻼب ممانعت و تحقق "نفى نفى" ممكن

"سرمايهی مالى" هيلفردينگ پديد آمد كه البته منجر به انشعاب در انترناسيونال دوم

مىگردد .به اين صورت كه با سلب مالكيت خصوصى ،مالكيت انفرادی در شكل

محسوب مىشوند .بنا بر اين تئوری سرمايهی مالى منجر به تغيير شكل دولتهای

طبقهی كارگر به وارثان و مالكان واقعى آن تعلق مىگيرد .به همين منوال در همين

شد .در اين ارتباط بايد از بوخارين و لنين ياد كرد كه بنيانگذاران تئوری امپرياليسم
مدرن بورژوايى و ايجاد كشورهای امپرياليستى مىشود و سياست خارجى آنها را به

سوی صدور سرمايه جهت كسب ارزش اضافى فوقالعاده مىراند و الزاماً منجر به

جنگ جهت تقسيم مجدد جهان مىشود ١.اين همان وقايعى بود كه فعاﻻن سياسى در

اين دوران مشاهده مىكردند .البته نطفهی اين انشعاب ،يعنى تضاد "رفرم با انقﻼب" در
فلسفهی سياسى اين دو جريان گذاشته شده بود .در حالى كه جريان سوسيال

اجتماعى آن به وجود مىآيد .به بيان ديگر ،حق مالكيت سلب شدهی نسلهای متمادی
كمون است كه توليد و توزيع مايحتاج جامعه در شكل شورايى متشكل و مديريت مى-

شود .به اين معنى كه نه ديگر روند توليد ،شكل كاﻻيى دارد ،نه معيار توفيق اقتصادی،
قانون ارزش محسوب مىشود و نه نيروی كار شكل انفرادی و مزدی به خود مىگيرد.

به بيان ديگر ،در "قلمرو آزادی" كار شكل اجتماعى دارد و معيار توليد ،مايحتاج جامعه
١

و تراز توفيق اقتصادی زمان مشخص محسوب مىشود .در يک چنين نظمى هر كسى

رفرميست "ابژهگرايى واقعبينانه" را نمايندگى و بر مبارزات صنفى و ضرورت رفرمهای

بنا به توان و نيازش از محصوﻻت كار اجتماعى استفاده مىكند .پيداست كه تحت اين

قدرت سياسى را مد نظر داشت .ما اينجا با اصول يک فلسفهی سياسى غيرماركسى

گردد .يعنى فراروی از طبقات اجتماعى مصادف با روند اضمحﻼل دولت و ساختار

اجتماعى تأكيد مىكرد ،جريان بلشويست سرنگونى بورژوازی و مصادرهی بﻼمنازعهی

ديگر آشنا مىشويم كه مىتوان آنرا "سوژهگرايى مثبتبينانه" ناميد.

دليل تمايز اين دو فلسفهی سياسى تنها بيگانگى با تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس

نبود ،بلكه مربوط به آن حوزهی مبارزاتى نيز مىشد كه سوسيال دموكراتها و

بلشويکها در آن فعال بودند .در غرب اروپا دولتهای مدرن بورژوايى شكل گرفته و
جامعهی مدنى به عنوان حوزهی توافق اجتماعى سازمان يافته بود كه البته به هيئت
حاكمه يک تظاهر هژمونيک مىبخشد ،در حالى كه نبرد طبقاتى در روسيه مراحل

اوليهی خود را طى مىكرد .اينجا نه جامعهی مدنى شكل گرفته بود و نه دولت
پيشامدرن تزاری فعاليت صنفى و حزبى را مجاز مىشمرد .در حالى كه سرزمين پهناور

روسيه در دوران پيشاسرمايهداری به سر مىبرد ،توليدات صنعتى در شهرهای بزرگ
كشور متمركز و آنجا مملو از كارگران مزدی بود .پيداست كه تحت شرايط موجود

نبرد طبقاتى در شهرها شكل مىگرفت و در حالى كه دولت تزاری به غير از سركوب
١

Vgl. Bucharin, Nikolai Iwanowitsch (١٩١٤/١٥-١٩٦٩): 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

شرايط دولت پژمرده و عبور از "قلمرو ضرورت" به سوی "قلمرو آزادی" ممكن مى-

حاكميت است .به اين ترتيب ،حاكميت انسان بر انسان خاتمه مىيابد و مسئلهی

مديريت محدود به مسائل اجتماعى و موضوعات توليدی و خدماتى جامعه مىشود .به

نظر ماركس تنها تحت اين شرايط است كه مناسبات طبقاتى گذشته نمىتوانند دوباره

زنده و بازسازی شوند.

٢

بنابراين پيداست كه چرا ماركس اصوﻻً دولت را يک "زايمان ناقض فراطبيعى" مى-
خواند ،در حالى كه ما عكس نظريات وی را در آثار نظريهپردازان بلشويست مىيابيم.
١

Vgl. ebd., S. ٥١٢, und
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf
١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost), S. ٨٨f.
البته ماركس در سرمايه در نظر مىگيرد كه پس از فراروی از روش توليد سرمايهداری ،تعيين ارزش متداول خواهد
بود .به اين معنى كه تنظيم زمان كار و تقسيم كار اجتماعى تحت بخشهای متفاوت توليد ،حسابداری آنرا به
مراتب ماهویتر از گذشته مىكند.
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in:
MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٥٩
 ٢ماركس ساختار تشكيل كمون را توضيح مىدهد .در كمون است كه قدرت دولتى به دست جامعه و انبوه مردمى
باز مىگردد .برای ماركس كمون يک اصل ابدی است كه همواره خود را متحقق مىسازد تا اين كه طبقهی كارگر
رها گردد.
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Entwürfe zum ….ebd,, S. ٥٤٣, ٦٣٧

٢١٠

٢٠٩

استناد به يک رديف از مفاهيم و روش فحاشى سياسى مانند" :رفرميست"،

جنبش كارگری برنامهی ديگری برای حفظ قدرت سياسى خود نداشت ،حزب

داشت كه در برابر اهداف حزبى وی و مصادرهی بﻼمنازعهی قدرت سياسى قرار مى-

گسترش دهد .در رأس نبرد طبقاتى پرولتاريا قرار داشت كه آگاهى آن از هستى

و آپريوريسم در شكل ماترياليستى آن هستند .به اين ترتيب ،وی مدعى مىشود كه

پيشرو پرولتاريا دو دليل متفاوت داشت؛ اول اينكه كارگران مزدی چنان به سلطهی

"اپورتونيست"" ،رويزيونيست" و "ضد انقﻼب" انگيزهی حذف هر جريانى را در سر

گرفت .تمامى آثار وی در پيروی از انگلس متأخر دچار جابجايى سوژه با ابژه )محمول(

كمونيست قادر بود كه از طريق هستههای كارگری و فعاليت غير علنى نفوذ خود را
مادی ،يعنى از بردگى كار مزدی در توليدات صنعتى رشد مىكرد .نقش راديكال و

دولت به اصطﻼح پرولتری بايد از طريق سرمايهداری دولتى و تعليم و تربيت كارگران،

كارخانه و ماشينآﻻت صنعتى كشيده شده بودند كه اشكال متافيزيكى ديگر توان آنرا

است كه دولت از خريد و فروش فردی ،آنارشى بازار و ترويج بازار سياه جلوگيری

عالم غير واقعى و ايدئولوژيک سازند ،دوم تبليغات بلشويكى بود كه با سرنگونى دولت

طبقهی كارگر را برای انجام "وظايف تاريخى" خود آماده سازد .مسئلهی اصلى وی اين
كند .وی بدون اينكه كوچکترين انتقادی به اعتبار قانون ارزش ،بردگى كار مزدی و

بتانگاری كاﻻ داشته باشد ،اقتصاد سوسياليستى را به اين خﻼصه مىكند كه دستگاه

دولتى تعويض كاﻻها را منظم و كنترل كند ١.ما اينجا با اوج حماقت و فلسفهی سياسى

نداشتند كه سيهروزی آنها را با هويتهای دينى و ملى توجيه و آنها را معطوف به
تزاری و استقرار "ديكتاتوری پرولتاريا" آغاز يک عصر نوين را به طبقهی كارگر نويد
مىداد .اينجا هستى مادی پرولتاريا با تبليغات حزب كمونيست به يک توافق ظاهری

رسيد و در دوران جنگ جهانى اول ،شرايط سرنگونى دولت و نظام تزاری روسيه را

سركوبگر لنين به وضوح آشنا و دوباره با عواقب جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم نزد

پديد آورد .ليكن بلشويکها از استقرار "ديكتاتوری پرولتاريا" چيز ديگری را تا ماركس

استفاده از "قوای ماهوی" خود صنعت را مىآفريند و از بطن پراكسيس نبرد طبقاتى

محسوب مىشد كه حزب كمونيست را به قدرت سياسى برساند .ما اينجا دوباره با

كه قضيه بايد كامﻼً بر عكس بوده باشد .به نظر وی اين حزب دولتى و ديكتاتوری به

سوسيال داروينيسم و تشكيل يک حزب توتاليتر را توجيه مىكند .در حالى كه ماركس

وی مواجه مىشويم .اينجا ديگر اين پرولتاريا نيست كه از طريق "كار شكلدهنده" و با
تشكل ساختاری خود را به صورت كمون و ادارهی شورايى پديد مىآورد ،بلكه انگاری
اصطﻼح پرولتاريا است كه صنعت را پديد مىآورد و كارگران را برای وظايفى كه به

اصطﻼح تاريخ به آنها محول كرده است ،آموزش مىدهند .در حالى كه ماركس در

سرمايه از صنايع بزرگ به صورت اژدها ياد مىكند ،سلطهی ماشينآﻻت بر كارگران

مىفهميدند .برای آنها تشكيل شوراهای كارگری نه هدف ،بلكه تنها يک وسيله

عواقب انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر مواجه مىشويم كه پراكسيس سياسى
١

انتقال داروينيسم به جامعهی بشری را مسخره مىشمرد ،ليكن انگلس متأخر در
"قلمرو ضرورت" مصداق كشفيات داروين را مىديد و مدعى بود كه تنها پس از عبور

به "قلمرو آزادی" است كه قوانين انسانى بر جامعه حاكم مىشوند .پيداست كه از

مزدی را مسبب سيهروزی آنها مىشمارد و به شديدترين شكل ممكنه محكوم مى-

منظر سوسيال داروينيسم شرط بقای سياسى انهدام اپوزيسيون و هرگونه انحرافى از

هم مىشود كه كارگران بايد منضبط باشند و سرعت و روش كار خود را با روند توليد

مواجه مىشويم كه با استناد به "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر ،يعنى همان تمايز

كند ،ليكن لنين نه تنها اشكالى در سلطهی كار مرده بر كار زنده نمىبيند ،بلكه مدعى

صنعتى و با سيستم ماشينى منطبق كنند .پيداست كه لنين اينجا سيستم كار تيلوريستى
را مد نظر دارد و بر خﻼف ماركس اصوﻻً اشكالى در اين نمىبيند كه توليد صنعتى در
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

ايدئولوژی "ماركسيسم" تلقى مىشود .ما اينجا با سرچشمهی تئوريک نوعى از فاشيسم

"ماترياليسم ديالكتيكى" از "ماترياليسم تاريخى" و حركت به اصطﻼح "ابژكتيو و
اجتنابناپذير" تاريخ به سوی سوسياليسم توجيه مىشود .در اين ارتباط بايد به
خصوص از لنين ياد كرد كه در پيروی از كتاب "آنتىدورينگ" انگلس متأخر و با
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٦٢): Briefe - Marx an Engels, in Manchester, ١٨ juni١٨٦٢, in:
MEW, Bd. ٣٠, Berlin (ost), S. ٢٤٨f.

٢١٢

٢١١

نوعى از فاشيسم مىشود كه با مصادرهی حزبى جنبش كارگری در اشكال تاريخى

نظام سرمايهداری دولتى كارگران را سلب اراده و به آنها يک كار يكنواخت و خسته-

در برابر يکديگر قرار مىگيرند ،اما بنيان تئوريک آنها يكسان است .اينجا عواقب

تن دهند و يک طبيعت غير انسانى را متحمل شوند .اينجا واقعاً انسان مبهوت مىماند

استالينيسم ،مائوئيسم و پلپوتيسم تجربه شدهاند .با وجودی كه اين دو جريان دشمنانه

تئوريک سوژهزدايى از "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى كه انگلس متأخر به تنهايى

كننده را تحميل كند .به نظر وی كارگران بايد همچنين به تصميمهای مديران دولتى

كه اين لنين از مطالعهی كتاب "سرمايه" ماركس به غير از رشد نيروهای مولد و آنهم

مسبب آن شده است ،در پراكسيس به وضوح مشاهده مىشود .به بيان ديگر ،هر

تحت تأثير منطق تاريخ هگل كه انگلس متأخر آنرا در شكل ماترياليستى وام گرفته

و يا بايد آنرا با استناد به دين ،فلسفه و ايدئولوژی به انفعال بكشد و يا بايد آنرا به

پرولتاريا همراهى كنند ،همهی تودهها بايد بدون چون و چرا تحت كنترل قرار بگيرند و

جريانى كه موجوديت سوژهی انقﻼبى را انكار مىكند ،برای خود اسباب دردسر مىسازد
بهانهی تشكيل "ديكتاتوری پرولتاريا" مصادرهی حزبى و قاطعانه سركوب كند .با

است ،چه چيز ديگری را آموخته است .به نظر وی همهی كارگران بايد با ديكتاتوری
به يک ارادهی واحد و مديريت مركزی كه روند كار و توليد را برنامهريزی و متحقق
١

وجودی كه ميان هر دو جريان تفاوتهای شكلى وجود دارد ،اما مسئلهی اساسى آنها

مىكند ،تن دهند .بنابراين پيداست كه چرا در همان دوران حيات لنين شوراهای

صورت ضرورت رشد نيروهای مولد جهت استقرار سوسياليسم توجيه مىشود .در حالى

ی ممانعت از دزدی و اختﻼل در روند توليد ،كارگران خشمگين و منتقد را به

يكسان ،يعنى تحكيم سياست توسعهی اقتصاد ملى و تكامل زيربنا است كه البته به
كه اولى به مماشات با سرمايه و مالكيت خصوصى ،اقتصاد بازار و انتخابات پارلمانى

روی مىآورد ،دومى از طريق سرمايهی دولتى ،اقتصاد با برنامه و يک حزب توتاليتر

همان اهداف را دنبال مىكنند .بنابراين پيداست كه چرا در آثار نظريهپردازان هر دو
جريان نه نقدی به قانون ارزش و شكل كاﻻيى توليد وارد مىآيد و نه لغو كار مزدی

تبديل به برنامهی سياسى آنها مىشود.
نتيجه:

موضوع نقد اين مقاله آشنايى خوانندهی نقاد با عواقب انحراف ايدئولوژيک انگلس
متأخر از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس است .ما تا اينجا با آن اشكال
متافيزيک آشنا شديم كه به صورت سوسيال رفرميسم و سوسيال داروينيسم متكامل

مىشوند و با استقﻼل از "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى كه بنا بر نقد اقتصادی

سياسى ماركس ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،ارادهی انسانهای آزاد را به انقياد

اهداف حزبى خود مىكشند .انگاری كه هيج نيازی به پراكسيس نبرد طبقاتى و
خودآگاهى پرولتاريا نيست و همينكه سياست توسعهی اقتصادی شكوفا و زيربنای

كشور متكامل گردد ،روند ماترياليستى تاريخ خود بخودی به سوی يک آيندهی مثبت

و استقرار سوسياليسم سمت مىگيرد .به بيان ديگر ،هر دو جريان با ديالكتيک آگاهى

كارگری و كشاورزی سركوب و منحل شدند ،سنديكاهای دولتى در كارخانهها به بهانه-

دادگاهای انضباطى كشيدند و مديران دولتى برای كارگران به اصطﻼح نمونه ،حقوق

ويژه در نظر گرفتند .لنين نه تنها فرمان اجرای اين فجايع اجتماعى و خشونتهای

دولتى را صادر مىكرد ،بلكه به صورت كامﻼً آشكار توجيه آنها را نيز شخصاً به عهده
مىگرفت .وی سنديكا را دبستان كمونيسم مىخواند كه كارگران را برای فداكاری و
٢

انجام وظايف تاريخى خود تعليم مىدهد .برای وی تنها كسانى "ماركسيست" محسوب
مىشدند كه بى چون و چرا "ديكتاتوری پرولتاريا" را مىپذيرفتند.

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،فلسفههای سياسى سوسيال دموكراسى و
بلشويسم ارتباط مستقيمى با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ندارند و

تنها با استناد به آثار متأخر انگلس توجيه مىشوند .در حالى كه سياست سوسيال

رفرميسم فلسفهی سياسى احزاب سوسيال دموكرات را به سوی مماشات با بورژوازی و
تدارک انفعال جنبش كارگری مىراند ،سياست سوسيال داروينيسم منجر به تشكيل
١

Vgl. ebd., S. ٣٤١, ٣٤٢, ٣٤٣
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., ٤٧, ٥٢, 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

٢١٤

٢١٣

تمامى مخالفان خود را به خاک و خون كشيد .اوج اين توحش با تثبيت استالين به

تئوريک با پراكسيس سياسى كه ماركس در روند تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

عنوان دبير كل حزب كمونيست شوروی رقم خورد و بزرگترين كمونيستكشى در

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

ديالكتيكى خود پديد آورده است ،به كلى بيگانه بودند و به غير از نوع مالكيت
)خصوصى يا دولتى( ،ساختار تشكيﻼت حزبى و موضع سياسى نسبت به بورژوازی هيچ
تفاوت چندانى با يکديگر نداشتند.

پيداست كه سوژهزدايى از ديالكتيک و قطع رابطهی تئوری با پراكسيس در وقايع

متأخر نيز روشنتر از گذشته شدند .پس از وقوع اين فجايع سياسى برخى از

اجتماعى بازتاب مىيابند .به اين معنى كه با استناد به آثار متأخر انگلس نه تئوری يک

از جمله بايد از فعاليت تئوريک جورج لوكاچ ياد كرد كه مستقيماً به انحراف

طبقاتى به نفع جنبش كمونيستى ـ كارگری دخل و تصرف كند .محصول اين انحراف

روشنفكران كمونيست به فكر چاره افتادند كه از بحران تئوريک موجود فراروی كنند.

ايدئولوژيک انگلس متأخر پى برد .سپس كارل كرش از طريق نقد آثار كائوتسكى،
گرامشى از طريق نقد آثار بوخارين ،ريازانف از طريق نقد آثار پلخانف و پانكوک از

طريق نقد آثار لنين به آن مضمون "ماترياليسم" متافيزيكى پى بردند ،كه انگلس متأخر

به تنهايى بانى آن است .با وجودی كه هم اكنون حدود يک قرن از اين انتقادهای

شكل انتقادی و عملگرا به خود مىگيرد و نه آن قادر است كه در پراكسيس نبرد

ايدئولوژيک مثبتگرايى نسبت به روند تاريخ و ترديد نسبت به هر جريانى است كه
در برابر سياست توسعهی اقتصاد ملى جهت رشد نيروهای مولد قرار مىگيرد .اينجا
مثبتگرايى به معنى امتناع سوژه از بازتاب وقايع ابژكتيو و توليد تصورات متافيزيكى

است كه در بهترين وجه آن به صورت بى اعتنايى نسبت به "حركت واقعى" جامعهی

محتوايى مىگذرد و آنها در روند زمان به مراتب پوياتر از گذشته گشتهاند ،ليكن

طبقاتى مشاهده مىشود .از اين منظر همچنين پيداست كه چرا فلسفهی سياسى

ما اينجا با علت انحطاط جنبش كمونيستى ـ كارگری آشنا مىشويم كه عواقب آنرا به

صورت كه در غرب اروپا جنبش انقﻼبى طبقهی كارگر با مقاومت وسيع سوسيال

اسطورهی توافق نظری ماركس با انگلس متأخر ظاهراً اعتبار خود را حفظ كرده است.
درستى در پراكسيس سياسى مشاهده مىكنيم!
ادامه دارد!

منابع:

بلشويسم و سوسيال دموكراسى ،هر كدام به شكل خود با شكست مواجه شدند .به اين
دموكراسى و خشونت بى امان دولت بورژوايى مواجه شد .تضاد قوای انقﻼبى با

رفرميست منجر به تفرقه در جنبش كارگری و انشعاب احزاب كمونيست از جريان

سوسيال دموكرات شد و تضعيف متقابل آنها نتيجهی ديگری به غير از استقرار
حكومتهای ديكتاتوری در غرب اروپا و از جمله فاشيسم در آلمان و ايتاليا را نداشت.

Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative – Zur Kritik des real
existierenden Sozialismus, Köln/Frankfurt am Main

ليكن در شوروی نيز وضعيت سياسى بهتر نبود .البته انقﻼب اكتبر با رهبری حزب

Bernstein, Eduard (١٨٩٩): Die Voraussetzungen des Sozialismus
und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Stuttgart

كارگری را كرد .هر جريانى كه به قدرت مطلقهی حزبى تن نمىداد ،با اتهام "ضد

Bucharin, Nikolai Iwanowitsch (١٩١٤/١٥-١٩٦٩): Imperialismus
und Weltwirtschaft, Frankfurt am Main

"سوسياليسم در يک كشور" بوروكراسى به عنوان هستهی مركزی برای سازماندهى

بلشويكى به نتيجه رسيد .ليكن حزب كمونيست شوروی اقدام به مصادرهی شوراهای

انقﻼب" مواجه و قاطعانه سركوب مىشد .از سوی ديگر ،تحت عنوان ضرورت تحقق
اقتصاد و جامعه پا بر جا ماند و در يک نظام سرمايهداری دولتى همان نقش طبقاتى را

ايفا كرد كه قبﻼً بورژوازی با استناد به حق مالكيت خصوصى به عهده داشت .به اين

ترتيب ،يک طبقهی حاكم نوين در شوروی پديد آمد كه با سياست سوسيال داروينيسم
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Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach und der Ausgang der
klassischen Deutschen Philosophie, in: MEW Bd. ٢١, S. ٢٦١ff.,
Berlin (ost)

Lenin, W. I (١٩٦١): Über die gewerkschaften, Die gegenwärtige Lage
und die Fehler Trotzkis, in: LW Bd. ٣٢, S. ١ff., Berlin (ost)

Engels Friedrich (١٩٧٣): Briefe - Engels an Marx in London,
Manchester, ١٤. Juli ١٨٥٨, in: MEW, Bd. ٢٩, Berlin (ost)
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Utopie zur Wissenschaft, in: MEW, Bd. ١٩, S. ١٨٦ff., Berlin (ost)

Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f.,
Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd.
١٣, S. ٣ff. Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٧٩): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in:
MEW Bd. ١٧, S. ٤٩٣ff., Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٧٣): Kritik des Gothaer Programms, in: MEW, Bd. ١٩, S.
١١ff., Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd.
I, und MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie,
Rohentwurf ١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost)
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW
Bd. ٣, S. Berlin (Ost)

Engels, Friedrich (١٩٧٤): Briefe, in: MEW, Bd. ٣٧, Berlin (ost)
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juni١٨٦٢, in: MEW, Bd. ٣٠, S. ٢٤٨f., Berlin (ost)

Hilferding, Rudolf (١٩١٠): Das Finanzkapital. In: Marx-Studien. Blätter
zur Theorie und Politik des wissenschaftlichen Sozialismus. Band ٣,
Wien

Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd.
III, in: MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost)

Kautsky, Karl (١٨٨٧): Karl Marx’ ökonomische Lehren, Berlin
Lenin, W. I. (١٩٧٠): Der Imperialismus als höchstes Stadiums des
Kapitalismus, in: Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٧٦٣ff., Berlin (ost)
Lenin, W. I. (١٩٦٢): Neue Zeiten, alte Fehler in neuer Gestalt, in: LW,
Bd. ٣٣, S. ١ff., Berlin (ost)

Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München
Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer
ideologischen Konstitution des Marxismus – Leninismus, Berlin (west)
Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx,
Frankfurt am Main
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فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ايمان و انديشه ـ فعاليت سياسى در پرتو آتهئيسم كارل ماركس ،در
آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٦٧ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨فرهنگ دينى و رئاليسم انقﻼبى ـ نقش فراروی از "خرد استعﻼئى"
در انديشهی سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ٣٥ادامه،
برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای مثبت-
گرايى در جنبش كمونيستى ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٣٣ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از خودآگاهى سوژهی انقﻼبى تا
اسطورهسازی از روند تاريخ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨رئاليسم انقﻼبى ـ نقش ديالكتيک تئوری با پراكسيس در انديشهی
سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم  ،صفحهی  ١١ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس و فلسفهی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوری
اسﻼمى ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١٦١ادامه ،برلين

٢٢٠

٢١٩

روزنامهی اطﻼعات بود كه تحت نظر دولت اداره و منتشر مىشد .فراكسيون بعدی به

وسيلهی رئيس جمهور كشور ،حجتاﻻسﻼم خامنهای نمايندگى مىشد كه خود را
هوادار "فقه سنتى" مىشمرد و با استناد به يک تفسير تنگ از شريعت و با همكاری
شورای نگهبان از تحقق مصوبات مجلس شورای ملى و تصميمات دولتى در كشور

ممانعت مىكرد .ارگان تئوريک اين فراكسيون روزنامهی رسالت به سردبيری آيتالله

دروغ در جامهی حقيقت ـ نقدى بر هويت اسطورهای و سنت
١
يكتاپرستى ايرانيان

آذری قمى بود .در همين دوران نيز نطفهی نزاع سياسى "اصﻼحطلبان" و "اصول-

گرايان" گذاشته شد .موضوع هر دو فراكسيون رابطهی شريعت با تفسير عقلى آن بود

كه البته قدمت اين نزاع فقهى تقريباً به اندازهی تاريخ خود اسﻼم است .با وجودی كه
آيتالله خمينى بارها در اين نزاع فقهى مداخله و خاتمهی آنرا درخواست كرد ،اما از

آنجا كه مسئلهی تناقض عقل و شريعت اسﻼمى تا كنون به يک نتيجهی منطقى

نرسيده است و به احتمال زياد هم هيچوقت نخواهد رسيد ،در نتيجه اين كشمكش
تئوريک نه تنها پايان نيافت ،بلكه پس از مرگ وی شدت بيشتری به خود گرفت .از
جمله بايد از انتشار مجلهی "كيان" ياد كرد كه در اين دوران ارگان تئوريک "فقه پويا"

به شمار مىرفت .سرانجام دولت برای خاتمهی بحثهای فقهى و تأثيرات آن بر افكار

عمومى انتشار اين مجله را ممنوع كرد كه مانعى در برابر بروز بحران ايدئولوژيک نظام

جمهوری اسﻼمى بسازد ،در حالى كه بحث پيرامون تفسير عقلى شريعت اسﻼمى خاتمه

نيافت و به صورت آثار "اصﻼحطلبان" در حوزههای علميه و خارج از كشور پيگيری
شد.

موضوع تمامى اين كشمكشهای دينى رابطهی خرد بشری با وحى الهى است كه در

آثار تاريخى نظريهپردازان ايرانيان مسلمان مانند :ابوالهُِذيل ،فارابى ،ابنسينا ،سهروردی،

مﻼصدرا ،اقبال ﻻهوری و مجتهد نائينى نيز با استناد به ضرورت تشكيل "مدينهی
فاضله" مشاهده مىشود .موضوع اصلى اينجا تدارک مناسبات جامعهی مسلمانان در

يک نظام شهری است كه انگاری در پيروی از وحى الهى به صورت "منطقى" سازمان-

دهى و اداره مىشود .يكى از نظريهپردازان معاصر اين جريان حسن يوسفى اشكوری

است كه به عنوان مدير "مؤسسهی على شريعتى" در تهران و هوادار اصﻼحات در
كنفرانس برلين در سال  ٢٠٠٠ميﻼدی شركت كرد و پس از بازگشت به ايران

دستگير و در دادگاه روحانيت از لباس آخوندى خلع شد .برای روشن شدن موضع

با استقرار نظام جمهوری اسﻼمى در ايران سرنوشت مردم در دست ارتجاعىترين قشر

طبقهی حاكم كشور قرار گرفت .در حالى كه جامعهی ايران پس از انقﻼب مشروطه

وارد عصر مدرن گشت و دولت خودكامهی شاهنشاهى از طريق تحكيم برنامههای
اجتماعى و اقتصادی روش مدرن توليد سرمايهداری را بر كشور مسلط ساخت ،ليكن
روحانيت شيعه برنامهی بازگشت به عصر قرون وسطا را برای آيندهی ايرانيان در سر

داشت .محصول اين كشمكش تاريخى ميان مدرنيته و سنت بروز "ناهمانگى فرهنگى"
در ايران بود كه بﻼفاصله پس از سرنگونى نظام شاهنشاهى از اعماق جامعه به سطح

دولت و كليت ساختار اجتماعى صعود كرد .با وجودی كه اسﻼميان در تحقق اهداف
خود كامﻼً اتفاق نظر داشتند ،اما چندی نگذشت كه با وجود دشمن درونى )"ضد

انقﻼب"( و دشمن بيرونى )جنگ با عراق( مسئلهی "ناهماهنگى فرهنگى" در كشور حتا
برای اسﻼميان قسم خورده نيز به كلى عريان گشت .به اين ترتيب ،دو جناح متفاوت
در حزب جمهوری اسﻼمى ايران پديد آمدند كه با وجود پايبندی به نظام و "خط امام"

با يکديگر در مجلس شواری ملى خصمانه مناظره مىكردند .فراكسيون اول به وسيله-
ی نخست وزير كشور ،مير حسين موسوی نمايندگى مىشد كه خود را هوادار "فقه

پويا" مىخواند و خواهان تفسير گشادتری از شريعت بود كه شورای نگهبان را جهت
تأييد طرحهای اقتصادی و اصﻼحاتى دولت موظف سازد .ارگان تئوريک اين فراكسيون

 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "خردگرايى و اسﻼم در ايران" كه از طريق "پژوهش جنبشهای
اجتماعى ايران" در تاريخ  ٦يونى  ٢٠١٠در برلين برگزار شد ،ارائه كردم .اين مقاله بخش مختصری از كتاب
"فرهنگ يكتايى در ايران ـ نقدى بر عوامل عينى و ذهنى رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسﻼم"
است كه به صورت جلد نهم آرمان و انديشه در سال  ٢٠١٢ميﻼدی منتشر شده است .بنابراين من اينجا تنها
منابعى را كه مستقيماً به آنها رجوع مىكنم ،مىآورم.

٢٢٢

٢٢١

انگيزهی سياسى وى بر مىدارد كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "خرد در

"اصﻼحطلبان" مىتوان به كتاب "خرد در ضيافت دين" وی رجوع كرد .اشكوری اينجا

ضيافت دين" وی مىيابيم:

«مؤمن بر اساس يک سلسله مقدمات كامﻼً عقﻼنى به نتايجى مىرسد كه ممكن است

مستقيماً عقل آن را درک نكند ولى مطمئن است كه بر اساس عقل و استدﻻل و منطق

تشريح شدهاند .مثﻼً براى مؤمن خردمند اصل وجود خداوند و آفريننده با مطالعه

طبيعت و حكم عقل شهودى ثابت است و از نظر عقلى ،حكمت و مصلحتانديشى
خداوند مدلل است ،در اين صورت قطعاً اوامر و نواهى چنين خداوندى نيز طبق مصالح

و مفاسد است ،و گرنه با حكيم و عليم و بصير بودن خداوند مغايرت پيدا مىكند .اين

است كه اگر ديندارى مطمئن شد ،حكم و امر يا رضايت خداوند در فﻼن چيز است،
ولو اينكه مستقيماً فلسفه حكم را نفهمد ،به حكم عقل به آن گردن مىنهد .اين است كه
علماى اصول ما از قديم گفتهاند كلما حكم بهالعقل حكم بهالشرع يا بر عكس يعنى هر
حكمى كه به وسيله عقل صادر شود ،مورد تأييد شرع است و در مقابل هر حكم شرعى

نيز قطعاً عقﻼنى است ،ولو من امروز نفهمم و حتى هرگز به فهم من در نيايد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اشكوری اينجا چيز ديگری به غير از

نظريهپردازان "اصولگرا" نمىگويد ،زيرا عقل وی نيز يک عقل دينى ،يعنى مخاطب

وحى الهى است كه از مجتهدان اسﻼم درخواست تفسير گشادتری از شريعت را دارد و

تنها با در نظر داشتن "ناهماهنگى فرهنگى" و مقاومت مردمى در برابر دولت دينى
است كه مصلحت اسﻼم را در مخالفت با نهاد "وﻻيت فقيه" مىبيند .بنابراين مىتوان
به آسانى تمامى كشمكشهای "اصﻼحطلبان" با "اصولگرايان" را به همين دو نكتهی

كلى ،يعنى عقل دينى و مصلحتگرايى خﻼصه كرد .از آنجا كه هر دو جناح حكومتى با

وجود تفاوتهای نظری به اصول دينى و مقاصد و مصالح حكومت اسﻼمى پايبند

هستند ،در نتيجه رابطهی خردمندی و اسﻼم تبديل به يک مقولهی تحقيقاتى پيرامون

سنت يكتاپرستى ايرانيان مىشود .به اين عبارت كه اشكوری به عنوان يكى از نظريه-
پردازان "اصﻼحطلب" چه تصورى از عقﻼنيت دينى دارد و روش انديشيدن وی چگونه

است كه وحى الهى را بر خرد وی مسلط مىسازد؟ منتها اشكورى فقط يک نظريهپرداز
 ١يوسفى اشكوری ،حسن ) :(١٣٧٩خرد در ضيافت دين ،تهران

تأكيد مىكند كه دين يک رويكرد اجتماعى دارد و براى مسلمانان مقدور نيست كه هر

دولتى را بپذيرند .ليكن وى ميان "شأن نبوت" و "شأن حكومت" تفاوت مىگذارد ،در
حالى كه بر خﻼف "اصولگرايان" آن دو را ﻻزم و ملزوم همديگر نمىخواند .اينجا

تفاوت نظر وی با آيتالله خمينى نيز به خوبى روشن مىشود .به اين صورت كه خمينى

در كتاب "حكومت اسﻼمى" ميان مقولههای "نبوت"" ،رسالت" و "وﻻيت" تفاوت مى-
گذارد .وی با استناد به قرآن از صد و بيست و چهار هزار نفر سخن مىگويد كه به
مقام پيامبری مبعوث شده و به مقام "نبوت" رسيدهاند ،در حالى كه فقط پنج تن از آن-

ها مانند :نوح ،ابراهيم ،موسى ،عيسى و محمد "رسالت" ترويج دين را داشتند .به نظر
خمينى تفاوت محمد به عنوان خاتمالنبيا با ديگر پيامبران در اين است كه وی نه تنها

نبى و رسول ،بلكه ولى نيز بوده است .به اين معنى كه محمد بر خﻼف ديگر پيامبران
يک حكومت اسﻼمى را در دوران حيات خود تشكيل داده است .خمينى از همين

تفاوتهای ظاهری ضرورت تشكيل نهاد "وﻻيت فقيه" و ادغام دين در دولت را نتيجه
مىگيرد .به اين ترتيب ،ولى فقيه به نيابت وﻻيت امام زمان بر اين جايگاه مىنشيند و تا

پايان غيبت كبرا جانشين امام دوازدهم شيعيان به عنوان "ولى عصر" مىشود.

١

در حالى كه اشكوری مشكلى در ادغام دين در دولت نمىبيند ،اما نهاد "وﻻيت فقيه" را
مورد انتقاد قرار مىدهد .وی از يک سو ،حكومت را به معنى "وكالت" و قابل انتقاد مى-
شمارد و از اين طريق در برابر نهاد "وﻻيت فقيه" موضع مىگيرد و از سوی ديگر ،دين

را تقديس مىكند و اسﻼم و قرآن را خارج از حوزهی بررسى انتقادی قرار مىدهد .اين-

جا به درستى روشن مىشود كه آن عقلى كه اشكوری با رجوع به آن به مسئلهی

حكومت اسﻼمى مىپردازد ,خود بنياد و نقاد نيست ،بلكه يک عقل دينى است كه
مخاطب وحى الهى قرار مىگيرد .از همين منظر نيز اشكورى ميان حق )شريعت( و

عدالت )طريقت( تفاوت مىگذارد و به اين ترتيب ،به همان طرح معمول مجتهدان

اسﻼم )فرقهی ظاهريه( مىرسد كه دين را ثابت )شريعت( و تفسير دينى )طريقت( را
متغير مىشمارد .سرانجام تعريف يوسفى اشكورى از عقل است كه پرده از عقل دينى و
 ١مقايسه ،خمينى ،روحالله :(١٣٥٧) ،وﻻيت فقيه )حكومت اسﻼمى( ،تهران

٢٢٤

٢٢٣

"زيست معنوى" است و مشخصاً از همين تضادهای درونذاتى زيست مادی است كه

نيست كه يک پروژهى سياسى را دنبال مىكند ،زيرا نظريات وی از يک سو ،از هم-

مىكنند و به صورت "زيست معنوی" تبديل به واسطهی "زيست ساختارى" جامعهى

ابزار حكومتى جهت فريبكاری و تحميق انسانها مىشود ،در حالى كه از سوی ديگر ،در

مضمون هر نظام طبقاتى است كه البته از همگسيختگى و از خودتناقضگويى جهان

از  ١٤قرن مىرسد.

اشكال متفاوت اخروى )دين( و دنيوى )فلسفه ،ايدئولوژى( آگاهى از جهان وارونه رشد
طبقاتى )دولت( مىشوند .به بيان ديگر ،تجزيهى "زيست معنوى" از "زيست مادى"

وارونهی ابژكتيو رشد مىكند .با وجودى كه اين دو حوزه از يکديگر مجزا مىگردند،
اما در يک ارتباط ديالكتيكى با همديگر مىمانند .به اين معنى كه بحران بازسازى

"زيست مادى" به اجبار به حوزهى "زيست معنوى" گسترش مىيابد .پيداست كه

درک بحران به عهدهى خرد ،يعنى قوای ماهوی انسان است كه طبيعتاً ،يعنى به
صورت ابزار و جهت حقيقتيابى از بطن تحوﻻت ابژكتيو طبيعت ناب متكامل شده و به

صورت طبيعى در اختيار انسان قرار گرفته است .اما حقايق محصوﻻت فعاليت مولد
اجتماعى هستند كه تحت شرايط يک جامعهی مشخص و در يک عصر معين به وجود

مىآيند .به همين دﻻيل نيز است كه خردگرايى اشكال متفاوت به خود مىگيرد و

تاريخ و فرهنگهاى متفاوت و متنوع را پديد مىآورد .به بيان ديگر ،تاريخ فرهنگى

صرفاً بازتاب افكار عمومى ،بيان درک روزمره و روانشناسى يک جامعهی مشخص در

يک عصر معين است كه به صورت آثار متفاوت اسطورهاى ،حماسى ،دينى ،فلسفى،

ادبى و ايدئولوژيک به وجود مىآيند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک "كليت ديالكتيكى" ،يعنى

با يک ساختار بسيار پيچيده و متنوع مواجه هستيم كه تنها شرط بررسى آن استفاده از

يک روش مناسب علمى است .به اين صورت كه اين روش تحقيق بايد چنان توانمند
باشد كه از يک سو ،پرده از عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو فعاليت مولد اجتماعى بر دارد و

از سوی ديگر ،عناصر مسلط دگرگونى جامعهی انسانى را برجسته سازد .ماركس اين
روش بررسى علمى را در روند تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود
كشف كرد كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "سرمايه" وی مىيابيم:

«تاريخ انسان خود را به اين شيوه از تاريخ طبيعت متمايز مىكند كه ما يكى را به انجام

رسانده و ديگرى را به انجام نرساندهايم؟ فنآورى كه رفتار فعال انسان نسبت به

گسيختگى و از خودتناقضگويى جهان وارونهی ابژكتيو رشد مىكند و تبديل به يک

يک بستر تاريخى و فرهنگى مشخص شكل مىگيرد كه قدمت خودفريبى آن به بيش
تاريخ و فرهنگ انسان اصوﻻً زمانى آغاز مىشود كه انسان با آگاهى شروع به توليد
مايحتاج خويش مىكند .يعنى زمانى كه ديگر تصاحب محصوﻻت موجود طبيعت

نيازهاى مصرفى انسانها را ارضاع نمىكنند و انسان از طريق كار به توليد و با آگاهى

به برنامهريزى روند توليد روى مىآورد .از اين پس ،سلطهی غريزه بر فعاليت مولد
اجتماعى شكسته و انسان رفته رفته معطوف به انديشه مىگردد .اينجا "طبيعت
درونى" انسان از "طبيعت بيرونى" مجزا مىشود ،در حالى كه "كار شكلدهنده" تبادل

مادی انسان با "طبيعت بيرونى" را وساطت مىكند .به اين ترتيب" ،طبيعت بيرونى"

تبديل به موضوع انسان مىگردد و انسان تحت تأثير محصوﻻت فعاليت آگاهانهی خود
جهان نوينى را پديد مىآورد و موضوعيت مىيابد .ما اينجا با موضوعيتيافتهگى

طبيعت ،انسان ،كار و جهان ابژكتيو مواجه هستيم .به بيان ديگر ،انسان از طريق كار

موضوعيتيافته نه تنها "طبيعت بيرونى" ،بلكه "طبيعت درونى" خود را نيز دگرگون
مىسازد .ما اينجا با موضوع خودآگاهى سوژه در روند تاريخ آشنا مىشويم كه در

تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس جنبههاى ماترياليستى و ديالكتيكى به خود مىگيرد.

البته انسان از خويشتن به صورت سوژهى تغييرات مادى و خالق جهان موضوعيتيافته

كامﻼً آگاه است ،زيرا تغييرات "طبيعت بيرونى" مادى ،محسوس و ابژكتيو است و

روزمره اتفاق مىافتد .ليكن انسان از خويشتن به صورت ابژهى اين تغييرات ،يعنى به
عنوان مخلوق نتايج كار خويش و آن جهانى كه با آگاهى خود پديد آورده است ،ناآگاه

مىماند ،زيرا تغييرات "جهان درونى" جنبههاى معنوى ،غيرمحسوس و سوبژكتيو به
خود مىگيرد و در روند تاريخ و به صورت محصول فعاليت مولد اجتماعى پديد مىآيد.

در اينجا است كه رابطهى ابژه )هستى( با سوژه )آگاهى( گسسته مىشود و زيست
اجتماعى انسان در دو لحظهى متفاوت مجزا مىگردد :اولى "زيست مادى" و دومى

٢٢٦

٢٢٥

گذاشته شده است .به اين صورت كه وی "حركت ماده" را جايگزين "حركت ايده" در

طبيعت است ،روند مستقيم توليد جهت زيست وى را آشكار مىكند و از اين طريق

كه بنا به نقل قول فوق از ماركس ما آنرا "به انجام نرساندهايم" يک تظاهر ديالكتيكى

]نشان مىدهد[ .حتا تمامى تاريخ دين كه اين زمينهى مادى را ناديده گرفته ،غير

سيستم هگلى كرده و آنرا به كليت هستى بسط مىدهد .به اين ترتيب ،تاريخ طبيعت
به خود مىگيرد ،در حالى كه طبيعت ناب فاقد يک سوژهی درونذاتى است .به اين

ترتيب ،ديالكتيک از مضمون هگلى و ماركسى آن به صورت "نفى آگاهانه" توخالى و از
آن سوژهزدايى مىشود و به شكل تأثير متقابل و علت و معلول ابژهها در مىآيد كه

ظاهراً از وجود يک قانون به اصطﻼح جهانشمول به عنوان "ماترياليسم ديالكتيكى" و
يک حركت "ابژكتيو و اجتنابناپذير" به سوی يک سرنوشت محتوم گزارش مىدهد.

انگاری كه روند "ماترياليسم تاريخى" تحت تأثير اين قانون به اصطﻼح جهانشمول قرار
دارد و فرماسيونهای جوامع اشتراكى ،بردهداری ،فئوداليسم و سرمايهداری را به اجبار

پشت سر مىگذارد و سرانجام خواهى نخواهى به سوی سوسياليسم صعود مىكند .ما
اينجا با مثبتگرايى در ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مواجه مىشويم كه منجر به
اختﻼل در روش شناختشناسى و فعاليت سياسى مىشود .اينجا با استناد به يک

رابطهی مكانيكى ميان زيربنا و روبنا كه انگلس آنرا به تنهايى و از طريق آثار متأخر
خود پديد آورده است ،تاريخ فرهنگى و زيست معنوى جوامع انسانى اصوﻻً ظاهرى و

برای تحوﻻت اجتماعى به كلى بى اثر تلقى مىشوند ١كه البته آدورنو با استفاده از
مقولهی "واقعيت ظاهر" نقد خود را به شرح زير بر تقليلگرايى ايدئولوژی ماركسيسم ـ

لنينيسم وارد مىآورد:

«اينگونه كه نهاد ظاهراً اما فىنفسه بازتاب موجوديت روابط منجمد انسانى است،

اينگونه اين ظاهر واقعاً بر انسانها حكومت مىكند .اين منظور ماهيت غير قابل فروش

و از پيش فروخته شدهى انسان را به فريب تنزل مىدهد .انسان نهادها را خلق نكرد،
 ١از آنجا كه من نقد انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را به
تفصيل در جای ديگری ارائه دادهام ،در نتيجه اينجا از تكرار آن صرف نظر مىكنم :مقايسه :فريدونى ،فرشيد
) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از خودآگاهى سوژهی انقﻼبى تا اسطورهسازی از روند تاريخ ،در آرمان و
انديشه ،جلد پانزدهم )همين شماره( ،برلين و
مقايسه :فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩بحران ماركسيسم يا انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و
عواقب متافيزيک در فلسفهی سياسى سوسيال دموكراسى و بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم )همين
شماره( ،برلين

همچنين مناسبات زيست وى و تصورات روحى را كه از آنها سرچشمه مىگيرند،
انتقادى است .البته در واقعيت به مراتب آسانتر است كه از طريق بررسى هستهى
زمينى ،توليدات مهآلود دينىاش را بيابيم ،تا اينكه بر عكس .بنابراين از هر مناسبات

واقعى زندگى ،اشكال آسمانى شدهى آن تكامل مىيابند .اين روش اخير ماترياليستى و
از اين رو تنها شيوهى علمى است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،حركت ماترياليستى از تاريخ نزد ماركس

يک سوژهی درونذاتى دارد .ما اينجا با فعاليت مولد و سوبژكتيو ،يعنى با انسان به

صورت عنصر آگاه اين تحوﻻت اجتماعى مواجه هستيم كه نه تنها آگاهى آن از
مناسبات زيست مادی و واقعيت ابژكتيو رشد كرده ،بلكه هستى مادی خود را نيز در

اين اشكال مهآلود متافيزيكى تجربه مىكند و پيداست كه تحت تأثير آنها است كه
فعاليت انسان دوباره بر واقعيت ابژكتيو واكنش كرده و آنرا به صورت جهان

موضوعيتيافته ،يعنى سوبژكتيو پديد مىآورد .به اين ترتيب ،ماركس با عزيمت از

اولويت ابژه بر سوژه بر "كليت ديالكتيكى" تأكيد مىكند .بنابراين ابژهی تحليل ماركس

محصول فعاليت مولد و آگاهانهی انسانى ،يعنى موضوعيتيافته و سوبژكتيو است كه

البته نسبت به سوژه اولويت مىگيرد .به اين ترتيب ،ما اينجا با ديالكتيک هستى )ابژه،
زيربنا( با آگاهى )سوژه ،روبنا( مواجه مىشويم كه ماركس روش ماترياليستى را تنها

روش مناسب علمى جهت بررسى و شناخت روند تاريخى آن مىشمارد.

منتها ما ايرانيان تا كنون با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى و روش شناخت-

شناسى ماركس مستقيماً سر و كار نداشتهايم .آن روش "ماترياليستى" كه اكثر قابل

مﻼحظهی "ماركسيستهای ايرانى" آموختهاند ،از طريق حزب توده در ايران ترويج
شده است كه البته با استناد به ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم توجيه مىشود .نطفهی

اين ايدئولوژی در انحراف متافيزيكى انگلس متأخر از تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس
١
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نظريهپردازان نخبهی اسﻼمى مانند :خمينى ،مطهری ،بهشتى ،منتظری ،طالقانى،

بلكه انسانهاى بخصوصى در اوضاع بخصوص با طبيعت و همراه با همديگر .اين اوضاع

مادی و قشری خود انگيزهی تشكيل امت و حكومت اسﻼمى و تحقق اهداف شوم خود

تمامى اينها مشخصاً توسط ماركس در برابر انسانشناسى فويرباخ و در برابر هگلىهاى

شريعتى ،بازرگان و بنى صدر ياد كرد كه با استناد به قرآن و در جهت تثبيت منافع

را در ايران و منطقه داشتند و توجيه مىكردند .به بيان ديگر ،تحت تأثير اين اشكال
ظاهری بود كه يک واقعيت مادی و تجربى ديگر پديد آمد كه جهت صدور "انقﻼب

اسﻼمى" يک جنگ هشت ساله را بر مردم ايران و منطقه تحميل كرد ،ميليونها
پناهندهى جنگى را به بار آورد ،حدود يک ميليون انسان را به كشتن داد ،بيش از دو

نيم ميليون معلول جنگى را بر جامعه تحميل و هزاران هزار زندانى سياسى را قتل عام
كرد ،بيش از هفت ميليون ايرانى را به تبعيد راند و يا در جهان آواره كرد ،يک
منطقهى حساس استراتژيک را به اغتشاش نظامى ،ناامنى مزمن و جنگ شيعه با سنى

كشيد ،منجر به يک سقوط اخﻼقى و فرهنگى در جامعه شد ،در حالى كه هم اكنون

مردم ايران را با احتمال يک جنگ اتمى و كشور را با تضادهای ظاهری ملتها و با

خطر تجزيه مواجه كرده است.

نهادها را بر آنها چنان تحميل مىكرد ،انگارى كه انسانها آنها را ناآگاه بنا ساختهاند.

جوان قاطعانه فرموله شدهاند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا آدورنو با استناد به مفهوم "واقعيت

ظاهر" بر اين نكته تأكيد مىكند كه اين اشكال ظاهری )دين ،فلسفه ،ايدئولوژی( تبديل

به واقعيت اجتماعى مىشوند ،وقتى كه شكل نهادی به خود مىگيرند و زيست

ساختارى را به سلطهی خويش مىكشند .به بيان ديگر ،با وجودی كه جهان واقعى

مادى است ،ليكن اشكال ظاهرى آن با تشكيل نهاد و تسلط بر دولت بر زيست

اجتماعى واكنش مىكنند و جوانب مادى و واقعى مختص به خود را پديد مىآورند .اين

نتيجهى بررسى ماترياليستى و ديالكتيكى از يک "كليت" با ساختار بسيار پيچيده و
متنوع است كه زيست مادى ،زيست معنوى و زيست ساختاری يک جامعه را در بر

مىگيرد و در كنش و واكنش به يکديگر جهان موضوعيتيافته را در روند تاريخ پديد

بنابراين پرداختن به تاريخ فرهنگى كشور و نقد توليدات مهآلود دينى يک فعاليت

مىآورد .ما اينجا ديگر با "ماترياليسم" به صورت يک مقولهی صرفاً مجرد ،فلسفى و

است .در حالى كه جمهوری اسﻼمى با بحرانهای عميق و همه جانبه دست و پنجه نرم

تحوﻻت اجتماعى را به زيربنا نسبت مىدهد و با عدول از "كليت ديالكتيكى" منجر به

نظريهپردازان "اصﻼحطلب" جهت تحميق افكار عمومى و تحميل اين نظام قرون

استقرار نظام جمهوری اسﻼمى در ايران ياد كرد كه مصداق تجربى روش شناخت-

صرف تحقيقاتى و تاريخى نيست كه با واقعيت جامعهی معاصر ايران به كلى بى ارتباط
مىكند و دين اسﻼم به عنوان ايدئولوژی نظام بى اعتبارتر از گذشته گشته است،

وسطايى و جنايتكار بر ايرانيان در پى تفسيرهای نوينى از منابع دينى هستند كه از

متافيزيكى مواجه نيستيم كه با استناد به انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر تمامى

اختﻼل در شناختشناسى و فعاليت سياسى مىشود .از جمله مىتوان از تجربيات
شناسى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس است .به اين عبارت كه ايدئولوژی

دين اسﻼم به عنوان يک ابزار مناسب حكومتى پاسداری كنند .همزمان انجمنهای

تشكيل جمهوری اسﻼمى از خودتناقضگويى و از همگسيختگى جهان وارونهی ابژكتيو

اساطير ايرانى و تاريخ فرهنگى قبل از اسﻼم كشور متوسل شدهاند كه با تدارک هويت-

آمد و به وسيلهی نهادهاى دينى )مساجد ،حوزههای علميه ،هيئتهای مؤتله ،حسينيهی

جمله بايد از مقولههای اسطورهای مانند" :فرشگرد"" ،ققنوس" و "رستاخيز سيمرغ" ياد

اسﻼمى در كشور تاريخ هوﻻناک معاصر ايران را پديد آورد .از جمله بايد از آثار

سلطنتطلب از فرط استيصال و به دليل فقدان يک ايدئولوژی مدرن و سكوﻻر به

های كذب شوينيستى خيزش خود را جهت مصادرهی قدرت سياسى توجيه كنند .از

كرد كه به اصطﻼح از عزم راسخ آنها جهت ايجاد يک "ايران مدرن" گزارش مى-

دهند .ما اينجا دوباره با همان توليدات مهآلود و متافيزيكى مواجه مىشويم كه از
خودتناقضگويى و از همگسيختگى جهان وارونهی ابژكتيو رشد مىكنند و با استناد به

به صورت توليدات مهآلود اقشار سنتگرای طبقهی حاكم بازاری و روحاني كشور پديد
ارشاد( از اعماق جامعه به سوی مصادرهی قدرت سياسى صعود كرد و با تحقق شريعت

١
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به اين سرزمين جديد و سكونت ايرانيان در آنجا با موانع سختى روبرو شد .نخست

تاريخ و فرهنگ ايران باستان ايدئولوژی شوينيسم ايرانى را پديد مىآورند .پيداست كه

شرايط اقليمى بود كه ايرانيان با آن مواجه بودند .به اين صورت كه بزرگترين بخش

اگر انجمنهای سلطنتطلب نهادينه شوند و افكار عمومى ايرانيان را جهت تحقق منافع

بدون بناى مستقﻼت آبيارى غير ممكن بود .با در نظر داشتن شرايط اقليمى و طبيعى

موجه مىكنند ،بلكه پس از تصرف قدرت سياسى يک واقعيت هوﻻناک ديگری را نيز

اين منطقه تحت تأثير خشكى طوﻻنى مدت قرار داشت و سكونت و كشاورزى در آن
موجود ،از يک سو ،روستاهاى پراكنده به وجود آمدند و از سوی ديگر ،با در نظر

داشتن سطح پايين بارآورى نيروى كار ،روستاييان مجبور بودند كه مستقﻼت آبيارى
مانند :قنات ،چاه و نهرسازى را از طريق كار اشتراكى بنا سازند .به اين ترتيب،

روستاهاى پراكنده و خودكفا در اين منطقه به وجود آمدند .مانع بعدى سكونت و
كشاورزى ايرانيان در اين منطقه ،همسايگى آنها با طوايف نيمه وحشى و غير مسكون

بود .از جمله بايد از طوايف عيﻼميان و تپوران و كادوسيان و آماردان ياد كرد كه به

روستاها شبيخون مىزدند و محصوﻻت كشاورزى و دام ايرانيان را به غنيمت جنگى

مادی ـ طبقاتى و اهداف سياسى خود متأثر سازند ،نه تنها تشكيل يک نظام موروثى را

به صورت استقرار فاشيسم در كشور پديد مىآورند و نوع ديگری از سيهروزی را

دوباره بر مردم ايران تحميل مىكنند .بنابراين انگيزهى تدوين اين مقاله اين است كه از
طريق نقد درونذاتى و نفىكننده "كليت ديالكتيكى" كشور ايران در دوران باستان را
بررسى كند و عواقب مخرب اينگونه اساطير تاريخى كه منجر به ازخودبيگانگى
خودكردهی ايرانيان با "حركت واقعى" جامعه و پراكسيس نبرد طبقاتى مىشوند ،عريان

سازد .اين نوشته از سوی ديگر ،به نقد تفاوتهای تاريخ فرهنگى ايرانيان باستانى با

اعراب مسلمان مىپردازد و نشان مىدهد كه چگونه با سيطرهی خﻼفت اسﻼمى بر

مىگرفتند .پيداست كه تحت اوضاع موجود دفاع از روستاها تبديل به يكى از شروط

ايران سنت يكتايى ايرانيان دگرگون مىگردد و خرد بشری را به تبعيت از وحى الهى

از سلحشوران در نقاط استراتژيک اين سرزمين مستقر شوند و دفاع از روستا را به

خصوص در مكتوبات "اصﻼحطلبان" معاصر مانند حسن يوسفى اشكوری به خوبى

اصلى زيست مسكون و كشاورزی در اين منطقه مىشد .بنابراين ضرورى بود كه بخشى
عهده بگيرند .به اين ترتيب ،رابطهى مستقيم بخشى از مردم جامعه به عنوان قدرت

نظامى از توليد روستايى و زيست مادى گسسته شد و پيداست كه معيشت آنها بايد
از طريق محصوﻻت زراعى و دامدارى روستاييان تأمين مىگشت كه البته به صورت

بخشى از اضافه توليد فعاليت مولد اجتماعى و رانت محصولى به آنها تعلق مىگرفت.

انگيزهى افزايش مقدار رانت محصولى سلحشوران را وا مىداشت كه پس از استقرار در

نقاط مهم استراتژيک ،همواره امنيت روستاهاى بيشترى را به عهده بگيرند و يا قواى
تدافعى روستاهاى پراكنده را به سلطهى خويش در آورند .به اين ترتيب ،رفته رفته
شهر به عنوان مركز قواى مجريه و محل سكونت طبقهى حاكم شكل گرفت .اينجا به

خوبى روشن مىشود كه اوضاع روستاها با شهر تفاوتهای بسياری داشت .در روستا
مالكيت بر ابزار توليد ظاهراً جنبهى اشتراكى داشت و مايحتاج روستاييان با همكاری

عمومى برنامهريزى و توليد مىشد .اما مالک واقعى ابزار توليد طبقهى حاكم شهرى بود
كه اضافه توليد روستاها را ساليانه به صورت رانت محصولى تصاحب مىكرد .بنابراين

فقط در شهر بود كه اضافه توليد روستاها تبديل به اجناس جهت تبادل مىشد و از

مىكشد كه البته ما آثار ارتجاعى و مخرب آنرا در كليت تاريخ اسﻼميان و به
مشاهده مىكنيم.

به اين عبارت كه ما از منظر هستىشناسى با دو شيوهى متضاد از سنت يكتايى در
ايران مواجه هستيم كه ايرانيان معاصر آنها را به صورت دو تاريخ فرهنگى متفاوت و

متضاد به ارث بردهاند .اولى شيوهى يكتاستايى ايرانيان باستانى است كه قبل از استقرار

اسﻼم بر ايران از زيست مادی ايرانيان رشد كرده و به صورت توليدات مهآلود اين
هستهى زمينى بر افكار عمومى مردم اين سرزمين حكمفرما بوده است .اين تاريخ
فرهنگى زمانى آغاز شد كه ايرانيان از اقوام هندى و اروپايى جدا شدند و در خوارزم
منزل گزيدند .ايرانيان محل سكونت نوين خود را "ايران ويج" مىناميدند و خود را

"ارى" ،يعنى پارسا ،دانا و نيكوكار مىخواندند .ايرانيان سپس رفته رفته در فﻼت ايران

پراكنده و مسكون شدند .پيداست كه آنها زيست معنوى خويش را نيز به محل
سكونت نوينشان انتقال دادند .آنها به ايزدان متفاوت اعتقاد داشتند و اهوراهها )قواى

خير( را در برابر دئوهها )قواى شر( قرار مىدادند .يكى از اين ايزدان اهورامزدا نام

داشت كه "هستى بخش"" ،سرور دانا" و "داور هستى" محسوب مىشد .البته نقل مكان
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ديدم ،تويى كه آغازى و تويى كه انجامى و تويى كه خداوند جان و خرد و سرور راستى

طريق پول با محصوﻻت ديگر مبادله مىگشت .به اين ترتيب ،بازار در شهر پديد آمد و

هستى».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا زرتشت نه با دريافت وحى الهى،

بلكه با استناد به خرد خويش و شناخت خردمندی كل جهان آفرينش است كه به

موجوديت مزدا به عنوان خداوند جان )هستى( و خرد )آگاهى( پى مىبرد .مضمون

تمامى اين سرودها از دوگانگى و تضاد اهورامزدا با اهريمن گزارش مىدهند كه البته بر
مبناى اساطير ايرانى مدون شدهاند .به اين ترتيب ،آفرينش جهان مادى در پرتو

دوگانگى جهان مينويى است كه به خود معنى مىگيرد .به اين صورت كه بنا بر اساطير

ايرانى در ازل دو نيروى متضاد مينويى وجود داشتند؛ انگاری كه يكى همچون هرمزد

در روشنايى بى پايان بر فراز و ديگرى اهريمن در تاريكى بى پايان و در فرود به سر

مىبردند .هرمزد كه از وقوع يک نبرد اجتنابناپذير در آيندهی نزديک آگاهى داشت،
جهت پيروزى بر اهريمن اقدام به آفرينش جهان مادى مىكند .به اين صورت كه وی

زمان بيكران را كرانمند مىسازد و اندام آفريدگان خويش را از روشنايى پديد مىآورد.

در برابر اهريمن نيز از تن خاكسترى و وجود تباه خود موجوداتى را مىسازد كه در

برابر هر آفريدهى نيک هرمزد ،به زشتى و پليدى دست بزنند .پيداست كه اينجا
قدرت آفرينش نيكى ذات اهورامزدا محسوب مىشود و ابعاد زمانى و مكانى ابزار
آفرينش آن به شمار مىروند .به غير از اينها ،مضمون اين دوگانگى ازلى در تنزيه

اهورامزدا از اهريمن است .به اين معنى كه بنا بر سرودههاى زرتشت هيچ چيز

تاجر تبديل به قشرى از طبقهى حاكم شد .پيداست كه نيازهاى لوكس طبقهى حاكم و
مايحتاج قواى انتظامى عوامل تشديد تقسيم كار اجتماعى در شهر شدند و اشتغال

پيشهورى و توليد كارهاى دستى رونق گرفتند .با وجودى كه پيشهوران انسانهاى آزاد

به شمار مىرفتند ،ليكن پرداخت خراج سرانهی ساليانه به طبقهى حاكم نقش فرودست
آنها را ترسيم مىكرد .ما اينجا با تشكيل يک جامعهی طبقاتى مواجه مىشويم كه

انسانها در آن برده نيستند .اينجا نه اثری از نظارت و اجبار مستقيم طبقهى حاكم بر
نيروی كار مشاهده مىشود و نه فرودستان جامعه تصور بردگى را از وجود خود دارند.
پيداست كه در پرتو منافع طبقاتى و بر اساس زيست مادى جوامع اشتراكى و تضاد

آنها با زندگى شهری زيست معنوى ايرانيان باستانى نيز رفته رفته متحول گشت .به

اين ترتيب ،اساطير و حماسههايى به وجود آمدند كه البته در تداوم ايمان قديم به

دوگانگى به زيست اجتماعى موجود معنى مىدادند .مضمون معنوی تمامى آنها همان

نبرد ايرانيان با تورانيان است كه به صورت توليدات مهآلود متافيزيكى از خودتناقض-

گويى و از همگسيختگى جهان وارونهی ابژكتيو رشد مىكردند .آيين زرتشت نيز در

روند تكامل همين اساطير و حماسههاى ايرانى پديد آمد كه به زيست معنوى ايرانيان
باستانى يک شكل مجردتر مىداد.

از زرتشت يک سرى سرودها باقى مانده است كه به بهترين وجه ممكنه از روانشناسى

ايرانيان دوران باستان گزارش مىدهند .مضمون اين سرودها وجود دو نيروى اساساً

مشتركى ميان آنها وجود ندارد .اين تضاد در ارتباط با همياران و يا فروزهاى

متضاد است كه جهان آفرينش را تحت تأثير قوای مينويى خود قرار دادهاند .بنا بر اين

سرودههاى زرتشت از موجوديت هفت امشاسپند )ناميران نيكوكار( گزارش مىدهند

وحى الهى توجيه نمىشود .به اين صورت كه سرودهای زرتشت از پرسش از اهورامزدا

معنى ديو اشم قرار مىگيرد ،بهمن به عنوان نيک منشى در برابر اکمنه به معنى ديو

ما مضمون آنرا به شرح زير در اوستا مىيابيم:

اهورامزدا در برابر ديوها و اهريمن نيز به كلى روشن مىشوند .به اين عبارت كه
كه در برابر ديوها قرار مىگيرند .سپندمينيو پيک ايزدى و اخﻼقى در برابر انگرمينيو به

بدمنشى قرار مىگيرد ،ارديبهشت به عنوان بهترين راستى در برابر ايندر به معنى ديو

گمراهى قرار مىگيرد ،شهريور به عنوان شهريارى مينويى در برابر سئورو به معنى ديو
 ١مقايسه ،رضى ،هاشم )تاريخ انتشار ندارد( :گنجينه اوستا ،بند  ٨يسنا  ،٣١سازمان انتشارات فروهر ،چاپ خرمى
)محل چاپ ندارد( ،صفحهی ٢٧٦

سرودها زرتشت رسالت پيامبرى خود را به خواب مىبيند ،اما بعثت وی با دريافت
عزيمت مىكنند ،ليكن پاسخ آن در وجدان و جهان درونى خود وی بازتاب مىيابد كه

«آنگونه تو را شناختم اى مزدا ،كه از روى خرد ،به درون انديشه كردم .سپس دريافتم
كه توى خرد كل جهان ،و چون در انديشه تو را دريافتم ،در سراسر هستى نيز تو را
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بود و به صورت توليدات مهآلود اين هسته زمينى متكامل و در آيين زرتشت و به

آشوب و نافرمانى قرار مىگيرد ،اسفند به عنوان درست انديشى و خرد كامل در برابر

مضمون آنرا در اوستا به شرح زير مىيابيم:

و نهايت درستى در برابر تئوروى به معنى ديو خشكسالى قرار مىگيرد و سرانجام

صورت تجريد زيست معنوى مردم اين سرزمين بازتاب مىيابد ،آشنا مىشويم و
«از ميان دو گروه كشاورز دوستدار ستور و غير كشاورز پيرو دروغ ،زمين و چارپايان

به كشاورز پناه بردند ،چون او بود كه تيمارشان مىكرد و چه بهره اهورايى در خورش

بود .اما آنكه او كشاورز نبود و رفتار بد داشت ،هيچگاه از اين موهبت اهورايى بهره
نمىبرد».

١

البته در سرودهاى زرتشت نه تنها كشاورزى و دامدارى ،بلكه تشكيل خانواده نيز يک
نقش بسيار مهم به خود مىگيرد .اينجا از يک سو ،زمين براى كشاورزى و گاو به
عنوان نيروى كشش شخم و از سوی ديگر ،توليد نيروى كار از طريق تكثير فرزندان در

همديگر مىآميزند و به زمينهی زندگى روستايى معنى مىدهند .بنابراين اين سرودها از
زنان و مردان نيكوكار مىخواهند كه پيش از بستن پيمان زناشويى با خرد خود رايزنى
كنند ،به مهر دل گوش دهند و آن همسرى را برگزينند كه در پيشبرد راستى و

شيوهى زندگى اشه با آنان همگام مىشود .بنابراين اينجا زيست مادى )كار( و زيست
معنوى )خويشكارى( ايرانيان باستانى به هم پيوند مىخورند و تشكيل زيست ساختارى

جوامع اشتراكى كه البته در رأس آن قوای مجريهی دولت قرار گرفته است ،موجه
مىسازند.

در اين ارتباط يكى از امشاسپندان بنام خشتهروئيرى )شهريور( كه مظهر امنيت و
شهريارى مينويى است ،يک نقش به سزا دارد كه البته سئوره به عنوان ديو آشوب و

نافرمانى در برابرش قرار مىگيرد .سرودهاى زرتشت از انسانهاى خردگرا مىخواهند
كه نه تنها به شيوهى اشه زندگى كنند و در راهنمايى و هدايت گمراهان بكوشند ،بلكه

پيرو فرمانرواى بيدادگر و دروغگو نباشند .روشن است كه سرودها در نبردى كه ميان
كشاورزان و دامداران مسكون با اقوام نيمهوحشى و غارتگر به وجود مىآيد ،جانب اولى

را مىگيرند كه ما مضمون آنرا به شرح زير در اوستا مىيابيم:

ناانگهئىثيا به معنى ديو عصيان و شورش قرار مىگيرد ،خرداد به عنوان كمال رسايى

امرداد به عنوان جاودانى بودن در برابر زئىريش به معنى ديو فساد و تباهى قرار
مىگيرد.

به اين ترتيب ،جهان مادی آفرينش تبديل به صحنهى نبرد قواى خير با قواى شر
مىشود .اينجا انسان يک نقش بسيار اساسى و مؤثر بازى مىكند ،زيرا آن هميار

اهورامزدا است كه توازن قواى خير با شر را به وسيلهی اتخاذ پندار ،گفتار و كردار
نيک به نفع روشنايى دگرگون مىسازد .از آنجا كه انسان در پرتو اهورايى به صورت
موجودى خردگرا آفريده مىشود ،در نتيجه روشن است كه انسانشناسى در آيين

زرتشت يک وجه مثبت به خود مىگيرد .به اين عبارت كه بنا بر اساطير ايرانى اولين

بشر كيومرث نام دارد كه البته فاقد جنسيت است .از آنجا كه اهريمن فاقد قدرت
آفرينش جهان مادى است ،در نتيجه تازش خود را به آن آغاز مىكند .ليكن برنامهی

آن جهت گمراهى كيومرث نا كام مىماند .بنابراين اهريمن ديو خشم را بر مىانگيزد
كه كيومرث را به قتل برساند .ليكن با قتل وی نزاع قوای خير با قوای شر به پايان
نمىرسد ،زيرا از نطفهى كيومرث يک گياه به شكل ريواس دو شاخه سبز مىشود كه

در تكامل آتى خود اولين زوج انسانى را به نامهاى مشى )مادينه( و مشيانه )نرينه(

پديد مىآورد .بنا بر سرودهاى زرتشت اهورامزدا به آنها پيام مىدهد كه شما تخم

بشر هستيد و من به شما بهترين اخﻼص را بخشيدهام و آنها را موظف به پندار ،گفتار
و كردار نيک مىكند و همزمان از آنها مىخواهد كه ديوها را نستايند .البته تازش
اهريمن به جهان آفرينش تا آنجا ادامه مىيابد كه مشى و مشيانه سرانجام گمراه
مىشوند و ديوها چنان انديشهى آنها را احاطه مىكنند كه آنها اولين جفت فرزندان

خود را مىبلعند .از آن پس كه اهورامزدا شيرينى گوشت فرزندان را از آنها مىستاند،

مشى و مشيانه صاحب شش جفت فرزند مىشوند كه در هفت اقليم پراكنده و مسكون

مىگردند .در سرودهاى زرتشت در جوار آفرينش كيومرث همچنين به مساوات از
آفرينش گاو و گياه نيز سخن به ميان مىآيد .ما اينجا با آثار زيست مادى ايرانيان

 ١مقايسه ،همانجا ،بند  ٩و  ،١٠يسنا  ،٣١صفحهی ٢٧٦

باستانى كه بر اساس توليد اشتراكى و زندگى مسكون كشاورزى و شبانى سازمان يافته
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پيداست كه هر كسى پاداش پندار ،گفتار و كردار خويش را نيز دريافت مىكند .به اين

«از آن جهت شما در شمار زيان ديدگانيد كه از دو راه نيک و زشت ،آن راه زشت را

صورت كه سرودهای زرتشت از وجود پلى به نام "جنيويت" گزارش مىدهند كه براى

نيكوكاران فراخ و براى گناهكاران تنگ مىشود .پاداش نيكوكاران بهشت ابدى است كه

به صورت قلمرو روشنايى ،نيکمنشى و راستى براى آنها شادى و سرور ابدی را به

ارمغان مىآورد .در برابر روان گناهكاران به دوزخ راه مىيابد و در آنجا آكنده به انده

و افسوس مىگردد .ليكن دوزخ نه محل انتقامجويى اهورامزدا است و نه اقامت در آن-
جا مجازات ابدى محسوب مىشود .اهورامزدا دوزخ را فقط براى پاﻻيش روان گناه-

كاران بر پا مىسازد .به اين ترتيب ،هيچ آفريدهاى دچار پتيارگى ابدى نمىشود و جهان
آفرينش در پاكى و خلوص محض شرايط شادى و رامش ابدى همگانى را پديد مى-

آورد.

انتخاب كرديد ،و به جاى آنكه از كشاورزان و دوستاران زمين و ستوران پشتيبانى كنيد،
از ديوها و دشمنان حمايت نموديد و از راستى و نيكى بدور مانديد».
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به اين ترتيب ،امنيت كشاورزان و دامداران مسكون معيار ارزيابى مقبوليت حكومت

شهری و دولت مىشود .بنابراين مقبوليت شاهنشاه در اساطير ايرانى يک شكل دنيوی

به خود مىگيرد كه البته با مفاهيمى مانند" :فرهى ايزدى" و "فرهى كيانى" موجه
مىشود" .فره" به معنى يک عظمت معنوى است كه در صﻼحيت و اقدام قاطع
شاهنشاه در تشكيل امنيت و داد اجتماعى هويدا مىگردد .اساطير ايرانى از سه شاهنشاه

به نامهاى هوشنگ ،تهمورث و جمشيد نام مىبرند كه به "فرهى ايزدى" دست يافتند.
آنها در دوران فرمانروايى خويش بر هفت اقليم تمامى ديوان را از ميان برداشتند و يا

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،زرتشت آيين خود را بر اساس جوامع

مجبور به گريز از كشور كردند ،در عمران و آبادى ايران كوشيدند و امنيت اجتماعى را

دوگانگى اقوام هند و اروپايى بنيان يک دين نوين را جهت يكتاستايى و پارسايى ايرانيان

شكنى ،قربانى دام و خوردن گوشت گاو روى آورد .از اين پس" ،فرهى ايزدى" از او

اشتراكى بر پا كرد و با استفاده از اساطير و حماسههاى ايرانى و در تداوم ايمان به

گذاشت .اينجا پارسايى به معنى پاكدامنى است كه با استناد به خرد و از طريق كار و

خويشكارى ميسر مىگردد .ليكن ايرانيان باستانى پس از سلطهى اعراب مسلمان بر

كشور با يک دين و آيين ديگرى مواجه شدند .از اين پس ،رابطهی ايرانيان با تاريخ و
فرهنگ گذشتهی خود ظاهراً گسست و شكل نوينى از سنت يكتايى به صورت

يكتاپرستى ساميان بر آنها تحميل شد .به اين عبارت كه دين اسﻼم محصول توليدات
مهآلود يک زيست مادى ديگرى است كه در شبه جزيرهى عربستان و در ميان

سالهاى  ٦١٠تا  ٦٣٣ميﻼدى شكل گرفت .تحت شرايط اقليمى عربستان زندگى
شهرى و كشاورزى برنامهريزى شده فقط در مناطق محدودى كه منابع آبى و
زمينهاى حاصلخيز زراعى وجود داشتند ،ممكن بود .باديهنشينى ،زندگى عشيرهاى و

دامدارى غير مسكون اشكال مسلط توليد در اين نواحى بودند .اينجا تمول شخصى تنها
از طريق تجارت و كارواندارى ميسر مىشد .به خصوص پس از جنگهاى طويل مدت

ايران با بيزانس كه از سال  ٥٧٢ميﻼدى آغاز شده بودند ،به تجارت و بازار بردهدارى
در مكه يک رونق بى سابقه دادند .در اين دوران اجناس هندى و آفريقاى شرقى از

طريق جنوب عربستان )يمن( به مكه و سپس به سوى شام )دمشق( ،فلسطين بيزانسى

پديد آوردند .اما جمشيد سرانجام مغرور شد و به گمان جاودانگى خويش به قانون
دور شد و شاهنشاهى وى دستخوش شرارت و تباهى گشت.

"فرهى ايزدى" در اساطير ايرانى چنان نقش مؤثری را به خود مىگيرد كه حتا تورانيان

نيز در پى كسب آن هستند .البته افراسياب تورانى فقط يک بار به آن دست مىيابد

كه يک دروغگو را به نام زنگياب به قتل مىرساند .به اين ترتيب ،سرودهاى زرتشت،

اساطير و حماسههای ايرانى به خوبى روانشناسى مردم اين سرزمين باستانى را بازتاب

مىدهند .اينجا زيست مادى )كار( و زيست معنوى )خويشكارى( مكمل همديگر

هستند و با زيست ساختارى )دولت( يک وحدت منطقى و اخﻼقى را پديد مىآورند .از
اين پس ،شرايط انهدام قواى اهريمنى نيز مهيا مىگردد و سرانجام اهورامزدا به يكتايى

مىرسد .البته پيشبينى اين پيروزى جنبهى تقديرى ندارد ،زيرا تنها وابسته به انسان-
شناسى مثبت در آيين زرتشت است .تحقق اين پيروزى كه در جهان مادی آفرينش به

وقوع مىپيوندد ،پاﻻيش جهان مينويى از دوگانكى را نيز به دنبال خود دارد .به اين

ترتيب ،محدوديت قدرت اهورامزدا به پايان مىرسد ،زمان كرانمند خاتمه مىيابد و
 ١مقايسه ،همانجا ،بند  ٤يسنا  ،٣٢صفحهی ٢٨٠

٢٣٨

٢٣٧

به عنوان "خداى خدايان" و "خالق سپهر" تقديس مىشد .در كعبه كه در آن بيش از

و كرانههاى درياى مدينترانه حمل و نقل مىشدند .برخى از تجار متمول مالک معادن

"فرستندهى باران" و همچنين "مدبر عالم" به حساب مىآمد و از شأن قابل مﻼحظهای

استخراج مىكردند.

 ٣٦٠بت مستقر بودند ،يک بت ممتاز نيز به نام الله وجود داشت كه "خالق آسمان"،

برخوردار بود .افزون بر اينها ،در حجاز سه بت مادينه به نامهاى العزى )ابر قدرت(،

الﻼت )پروردگار مؤنث( و المنات )خداى سرنوشت( وجود داشتند كه به عنوان دختران
الله تقديس و پرستيده مىشدند .بنابراين الله به عنوان واﻻترين خدای اعراب در اين

دوران چنان محبوب بود كه نام آن در اسامى ،زبان روزمره و اشعار تمامى مردم اين
منطقه بازتاب مىيافت .بنابراين پيداست كه چرا محمد از اسامى خدايان سامى استفاده

نكرد و در سال  ٦١٠ميﻼدى مدعى بعثت از طريق الله شد .از آنجا كه زيست مادی

سرزمين ايران و زيست معنوی ايرانيان با زيست مادی شبه جزيرهی عربستان و

زيست معنوی ساميان به كلى تفاوت دارند ،در نتيجه پيداست كه چرا دين اسﻼم بر

خﻼف آيين زرتشت نه به صورت پرسش و پاسخ خردگرا پيرامون جهان آفرينش،

بلكه به صورت وحى الله توسط جبرئيل به محمد نازل مىشود كه ما مضمون آنرا به

شرح زير در قرآن مىيابيم:

«اى رسول گرامى برخيز و قرآن را بنام پروردگارت كه خداى آفرينندۀ عالم است ،بر

خلق قرائت كن».

١

نيز بودند كه در مناطق متفاوت عربستان و از طريق شيوهی توليد بردهدارى طﻼ
در سال  ٦١٠ميﻼدی محمد بنعبدالله مدعى بعثت از طريق الله شد .از آنجا كه شبه

جزيرهی عربستان فاقد يک زمينهی مناسب مادی جهت تشكيل يک دولت مركزی

بود و اعراب پيش از اسﻼم هيچگاه فعاليت به خصوصى را براى همبستگى تمامى عشاير
و تشكيل يک ملت و تدارک مدنيت نكرده بودند ،در نتيجه پيداست كه آنجا اساطير
مجرد و حماسههاى ملى براى توجيه يک دين نوين وجود نداشتند .از اين بابت قابل

درک است كه چرا محمد براى توجيه دين اسﻼم به اساطير ساميان رجوع كرد .وی با

اين اساطير در مسافرتهاى تجارى خود كه به عنوان كارواندار همسرش ،خديجه
انجام مىداد ،آشنا شده بود .نطفهى اديان سامى توسط يک فرعون مصرى به نام
اشناتون گذاشته شد كه حدود  ٢٧٠٠سال پيش از آغاز سال ميﻼدی حاكميت بى چون

و چراى خود را بر نظام بردهدارى مصر با استناد به يک خداى يكتا به نام آتون توجيه

كرد.

اينجا طرح اين نكته ضرورى است كه رابطهى طبقهى حاكم در نظام بردهدارى با
جوامع اشتراكى اصوﻻً متفاوت است .همانگونه كه تا كنون اينجا تشريح شد ،در

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،توجيه دين اسﻼم با خرد بشرى اصوﻻً

جوامع اشتراكى رابطهى طبقهى حاكم با فرودستان جامعه غير مستقيم است ،زيرا كار

كرات از هواداران پر و پا قرص محمد به عنوان "متعقلون" سخن مىراند .ليكن عقل در

شكل غيابى به خود مىگيرد ،در حالى كه در نظام بردهدارى رابطهى برده با مالک

ارتباطى ندارد .البته اتفاقى نيست كه اين آيه در "سورهی العقل" آمده است و قرآن به

زبان عربى معنى پايبند شتر را مىدهد .به اين صورت كه عشاير عرب پس از احداث
خيمههای خود به پای شترها پايبند مىزدند كه آنها در حال چرا از محل اقامت آنها

دور نشوند و جمعآوری گله جهت نقل مكان بعدی آسان گردد .بنابراين زمانى كه

اضافى روستاها به صورت رانت محصولى ساليانه مصادره مىشود و خشونت دولتى يک
مستقيم است و كار اضافى بردهها به وسيلهی خشونت روزمرهی بردهدار مصادره مى-

شود .پيداست كه اين دو زيست متفاوت مادى زيستهاى متناقض معنوى را به عنوان

توليدات مهآلود خودشان نيز پديد مىآورند .بنابراين قابل درک است كه چرا اين دين

محمد در قرآن از مفهوم "عقل" استفاده مىكند ،آنرا نه به معنى خردگرايى پيرامون

اسﻼم كه محمد در عرض  ٢٣سال پيامبری خود به وجود آورد ،با آيين زرتشت به

صورت پايبندی مسلمانان به بيعت با الله و رسالت خويش به عنوان پيامبر الله مى-

ليكن وی مضمون آنها را به تصوير مبهمى كه اعراب شبهجزيرهى عربستان از الله

ارزيابى وحى الهى و پرسش در مورد منطق آفرينش جهان مادی و انسان ،بلكه آنرا به

 ١قرآن مجيد ) :(١٣٧٠ترجمه و تفسير حاج شيخ مهدی الهى قمشهاى ،تهران ،آيهى  ،١سورهى العقل )(٩٦

كلى تفاوت دارد .البته محمد براى توجيه دين اسﻼم به اساطير ساميان رجوع كرد،

داشتند ،پيوند داد .براى اغلب اهالى اين سرزمين الله يک پروردگار متعال محسوب و

٢٤٠

٢٣٩

خاک مىباشد .از اين پس ،خدا شيطان را لعنت مىكند ،اما پس از درخواست شيطان

فهمد .به اين معنى كه مسلمانان بايد حدود را رعايت كنند ،از احكام دين اسﻼم فاصله

زندگى را از خدا مىگيرد ،بعداً به عزت آن قسم مىخورد كه خلق را تماماً گمراه كند.

عنوان كﻼمالله مانعى در برابر خردگرايى مسلمانان مىسازد و يک ابزار مناسب

به وى مهلت مىدهد كه تا روز قيامت زنده بماند .ليكن وقتى كه شيطان رخصت
به بيان ديگر ،شيطان اينجا سر خدا را كﻼه مىگذارد .به هر حال اين مسئلهى گمراهى
بعداً دامن اولين زوج انسان را مىگيرد و باعث اخراج آنها از بهشت مىشود.

اين اسطورهى سامى به اين شرح است كه خدا جهت فراقت آدم از يكى از دندههاى

سمت چپ بدن او جفت مادينهاش را به نام نسا )حوا( مىآفريند .ما اينجا نخست با
اولويت جنسيتى مردان بر زنان مواجه مىشويم ،در حالى كه بنا بر اساطير ايرانيان مشى

و مشيانه كامﻼً همسان از تخم كيومرث رشد مىكنند .افزون بر اين ،روشن نيست كه
چرا آن خداوندی كه هستى را از نيستى آفريده است ،جهت خلقت جفت مادينهی آدم

نياز به يكى از دندههای بدن وی دارد .اما از اينها شگفت انگيزتر داستان گمراهى آدم

و حوا و رانده شدن آنها از بهشت است .در حالى كه آدم تا كنون فريب شيطان را

نخورده است ،اما آن سرانجام موفق به گمراهى حوا مىشود .به اين صورت كه شيطان
در جسم يک مار حوا را در تناول ميوهی ممنوعه )سيب( اغفال مىكند .پيداست كه
اينجا گناه جنسيت مادينه به خود مىگيرد و از منظر يكتاپرستى ساميان مردان نسبت
به زنان خردمندتر به نظر مىآيند .ليكن ما در اساطير ايرانى مشاهده كرديم كه

اهريمن مشى و مشيانه را به طور يكسان به گمراهى مىكشد و آنها مشتركاً اولين
جفت فرزندان خود را مىبلعند .اينجا توجيه تشكيل يک نظام جنسيتى غير ممكن به

نظر مىآيد ،در حالى كه اساطير ساميان بر تقدم جنسيت مردانه و تشكيل يک نظام

پدرساﻻر تأكيد مىكنند.

نگيرند و اتوريتهی دينى و سياسى محمد را به چالش نكشند .به اين ترتيب ،قرآن به
حكومتى را جهت تحميق و تسلط بر مؤمنان پديد مىآورد .اينجا بايد به خصوص به

اين دليل از خردگرايى ممانعت شود ،زيرا كه اسطورهى آفرينش جهان مادی در قرآن

بنا بر اساطير ساميان تشريح مىشود كه البته به كلى بى معنى است .از آنجا كه بنا بر
يكتاپرستى ساميان خدا هستى را از نيستى مىآفريند ،در نتيجه اينجا تنها خدا قديم
محسوب مىشود و ابزار آفرينش مانند :ماده ،زمان و مكان وجود ندارند و تنها پس از

صدور فرمان خلقت است كه آنها نيز پديد مىآيند .آفرينش جهان مادی از طريق

امر الهى و با مفهوم "باش" آغاز مىشود كه ما مضمون آنرا به شرح زير در قرآن
مىيابيم:

«ما زمين و آسمانها و هر چه بين آنها است همه را در شش روز آفريديم و هيچ رنج

و خستگى به ما نرسيد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا اصوﻻً روشن نيست كه الله چه
كمبودی را احساس كرده است كه جهان مادی را مىآفريند و چگونه هستى را از

نيستى پديد مىآورد .در برابر ما در اساطير ايرانى مشاهده كرديم كه هرمزد جهت

شكست اهريمن در يک نبرد اجتنابناپذير است كه جهان مادی را مىآفريند و انسان

را به عنوان هميار خود خلق مىكند .ليكن در قرآن نه يک دليل منطقى برای آفرينش
جهان مادی پيدا مىشود و نه روشن است كه چرا الله تصميم به خلقت انسان مىگيرد.

برای نمونه قرآن در پيروی از اساطير ساميان از آفرينش انسان و اخراج آن از بهشت

در حالى كه بنا بر اساطير ايرانى و آيين زرتشت خردگرايى انسان اصوﻻً مثبت ارزيابى

ياد مىكند ٢.انگاری كه خدا با دستهاى خود يک انسان نرينه را به نام آدم از گل

از بد مىگردد و آدم و حوا نيز به جرم ارتكاب همين گناه است كه مجازات و از

به آدم سجده كنند كه البته تنها شيطان است كه از فرمان او سر باز مىزند .دليل

مىشود ،ليكن تناول ميوهی ممنوعه در بهشت منجر به توانمندی انسان از شناخت نيک

بهشت بيرون رانده مىشوند .از اين پس ،خداوند حوا را تحت سرپرستى آدم قرار مى-

دهد و رنج بارداری و زايمان را به آن تحميل مىكند ،در حالى كه همزمان طبيعت را

سخت مىسازد كه رنج كار آدم را در جهان واقعى افزايش دهد .ما اينجا با قلعهی

مىسازد و روح خود در جسم آن مىدمد .آن سپس از فرشتگان بهشت مىخواهد كه
شيطان برتری بر انسان است ،زيرا كه انگاری جنس آن از آتش و جنس انسان از
 ١همانجا ،آيهى  ،٣٨سورهى ق )(٥٠
 ٢مقايسه ،همانجا ،آيهى  ٧١تا  ٨٢سورهى ص )(٣٨

٢٤٢
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هستيم .بنابراين قابل درک است كه چرا اين زيست مادى نيز از طريق قرآن به شرح

خردستيزی در اديان سامى و دين اسﻼم مواجه مىشويم .همانگونه كه با استناد به

زير توجيه مىشود:

«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
شما را پس از آنكه به گمراهى كفر بوديد به راه هدايت آورد».

١

«همانا خدا است كه هميشه دانا و توانا است و شما را گاهى قوت دانش مىدهد و گاهى
مىگيرد و خدا رزق بعضى از شما را بر بعضى ديگر فزونى داده ،آنكه رزقش افزون

شده است به زيردستان و غﻼمان زياده را نمىدهد تا با او مساوى شوند ) (...آيا نعمت

ايمان به خدا را ) (...بايد انكار كنند؟».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا به خوبى تفاوتهاى زيست مادى و

زيست معنوى آيين زرتشت با دين اسﻼم روشن مىشوند .يكى كار و خويشكارى و

ديگرى تجارت و بردهدارى را توجيه مىكند ،يكى خردگرا است و از زيست مادى
جوامع اشتراكى متكامل مىگردد ،در حالى كه ديگری خردستيز است و تضمين منافع
مادی تاجران و بردهداران را مد نظر دارد .اين خرد ستيزى بنيادى در اسﻼم به

خصوص زمانى به كلى عريان مىگردد كه ما فلسفهى مجازات قرآن را نيز در نظر

بگيريم .براى نمونه قرآن به شرح زير تأكيد مىكند كه اين الله است كه انسانها را
گمراه و يا هدايت مىكند:

«اى رسول ما مىنگرى آنرا كه هواى نفساش را خداى خود قرار داده ،خدا او را

دانسته ) (...گمراه ساخته مهر )قهر( بر دل و گوش او نهاده است و بر چشم وى پرده
ظلمت كشيده است ،پس او را بعد از خدا ديگر كه هدايت خواهد كرد؟».

٣

اما همين الله كه خودش مسبب گمراهى و تباهى انسانها مىشود ،براى گناهكاران

مجازات دنيوى و اخروی در نظر مىگيرد .از جمله بايد از چهار مقوله براى گمراهان

اساطير ايرانى مستدل شد ،اهورامزدا پس از گناه مشى و مشيانه شيرينى گوشت
فرزندان را از آنها مىستاند و آنها را به سوی نيكى هدايت مىكند ،در حالى كه
خدای سامى به كينه توزی روی مىآورد و نافرمانى حوا و آدم را مجازات مىكند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،با استناد به اساطير ساميان و قرآن نه
معنى منطقى آفرينش جهان هستى و انسان روشن مىشود و نه پيداست كه چرا شيطان

با وجود نافرمانى از تبعيت خداوند رخصت گمراهى انسانها را مىيابد .ليكن برای اين

دو مسئله آيين زرتشت پاسخهای منطقى دارد .به اين صورت كه اينجا از يک سو،

ابزار آفرينش )زمان؛ مكان ،ماده( قديم محسوب مىشوند ،در حالى كه از سوی ديگر،
اهورامزدا از اهريمن به كلى منزه است .در برابر الله نه تنها همواره با شيطان در ارتباط
مىماند ،بلكه خود آن است كه بنا بر قرآن و به شرح زير شيطان را جهت گمراهى

انسانها بر مىانگيزد:

«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 ضﻼلت افكند و آنها پندارند

كه هدايت يافتهاند».

١

بنابراين ما اينجا با دو نمونهی متضاد از انسانشناسى مواجه هستيم .در حالى كه آيين

زرتشت و اساطير ايرانى از هستى مادی جوامع اشتراكى رشد كرده و آفرينش انسان را

مثبت مىشمارند ،ليكن اساطير و اديان سامى از بطن ازهمگسيختگى و از خودتناقض-

گويى جامعهی بردهداری مصر متكامل شدهاند و تنها از اين بابت است كه انسان اينجا

ذاتاً گناهكار و هستى آن منفى محسوب مىشود .به اين ترتيب ،جهان آفرينش و

زندگى مسلمانان تبديل به يک دورهی امتحانى مىگردد كه با ايمان به يكتاپرستى و
رعايت مناسک دينى و مراسم عبادی عكس آنرا اثبات كنند .افزون بر اينها ،محمد

اساطير ساميان را به صورت دين اسﻼم به زيست معنوى و توليدات مهآلود زيست
مادى موجود در شبه جزيرهى عربستان نيز پيوند مىدهد .ما اينجا با همان نظام

 ١همانجا ،آيهى  ،١٩٨سورهى البقره )(٢
 ٢همانجا ،آيههاى  ٧٠و  ،٧١سورهى النحل )(١٦
 ٣همانجا ،آيهى  ،٢٣سورهى الجاثيه )(٤٥

تجارى و بردهدارى كه در زمان ظهور اسﻼم در دوران شكوفايى خود بود ،مواجه
 ١همانجا ،آيههاى  ٣٦و  ٣٧سورهى الزخرف )(٤٣

٢٤٤

٢٤٣

نه كوچكترين اثری از خردمندی در اعمال آن مشاهده مىشود .در همين نقطه است

مانند" :محارب"" ،بيماردل"" ،منافق" و "مفسد فىاﻻرض" ياد كرد كه بنا بر قرآن

كه زيست مادى تجارت و بردهدارى با زيست معنوى خردستيز ساميان به هم پيوند
مىخورند و تشكيل زيست ساختارى جامعهى عربستان كه همان تشكيل حكومت

اسﻼمى است ،به شرح زير در قرآن توجيه مىكنند:

«بياد آر آنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فرمود ،من در زمين خليفه خواهم گماشت،

گفتند پروردگارا آيا كسانى خواهى گماشت كه در زمين فساد كنند و خونها ريزند و
حال آنكه ما خود تو را تسبيح و تقديس مىكنيم ،خداوند فرمود من چيزى )از اسرار

خلقت بشر( مىدانم كه شما نمىدانيد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا هيج رابطهای ميان ملت با مدير و

مدبر دولت )فرمانروا( مشاهده نمىشود .به بيان ديگر ،از آنجا كه حكومت اسﻼمى نه

با مقبوليت مردمى ،بلكه با مشروعيت الهى موجه مىشود ،در نتيجه نه در قرآن يک

مفهوم مانند" :فرهى ايزدى" و يا "فرهی كيانى" وجود دارد و نه فرمانروا اصوﻻً موظف

به راستگويى و مسئول تشكيل امنيت ،تدارک آبادى و ترويج دادخواهى در كشور است.
اينجا برنامهی اصلى فرمانروای مسلمانان تشكيل امت و حكومت اسﻼمى و تحقق
شريعت الله است كه البته با استناد به قرآن و با ضرورت تحقق ارادهی الهى توجيه
مىشود و تنها از اين بابت است كه خليفه و يا ولى فقيه خود را نه به مردم ،بلكه فقط و

فقط به خدا و آن هم در جهان اخروی پاسخگو مىداند.
نتيجه:

همانگونه كه اينجا مستدل و مستند شد ،ايرانيان دو روش متفاوت از يكتايى را در
تاريخ فرهنگى خود تجربه كردهاند كه بررسى تناقض آنها موضوع اين نوشته است .ما

اينجا مشاهده كرديم كه آن رابطهی مكانيكى ميان زيربنا و روبنا كه انگلس متأخر با
"ماترياليسم" متافيزيكى خود پديد آورده ،مصداق تاريخى و تجربى ندارد و در نتيجه
نادرست است .ما اينجا همچنين با "كليت ديالكتيكى" آشنا شديم و در تاريخ تجربى

مشاهده كرديم كه دوگانگى زيست معنوی مهاجران آريايى پس از نقل مكان به ايران
 ١همانجا ،آيهى  ،٣٠سورهى البقره )(٢

مجازات دنيوى و اخروى آنها به شرح زير هستند:

«همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و روى زمين به فساد كوشند،

جز اين نباشد كه آنها را كشته يا به دار كشيدند و دست و پايشان را بخﻼف ببرند».

١

«آنان كه كافر شدند و تكذيب آيات ما كردند ،آنها البته اهل دوزخند و در آتش

هميشه معذب خواهند بود».

٢

افزون بر بى خردى الله در مجازات كسانى كه خودش آنها را به گمراهى كشيده

است ،اصوﻻً روشن نيست كه چرا مجازات اخروی جنبهی انتقام به خود مىگيرد و
آتش دوزخ ابدی است .اين در واقعيت همان خداوندی است كه در قرآن بى محابا و

پى در پى رحمان ،رحيم و فاضل خوانده مىشود .همانگونه كه با استناد به اوستا

مستدل شد ،اهورامزدا به انتقام گيری روی نمىآورد و تنها جهت پاﻻيش روان گناه-
كاران است كه دوزخ را بر پا مىسازد .اينجا نه روان كسى برای هميشه آكنده به انده

و افسوس مىگردد و نه انسانها شكنجه و يا دچار پتيارگى ابدى مىشوند .به اين
صورت كه اوستا خلوص محض شرايط شادى و رامش را برای تمامى انسانها در نظر

مىگيرد .البته اين تناقض ادعا با واقعيت در قرآن به مراتب محسوستر مىگردد،
زمانى كه مجازات در دين اسﻼم جنبهى اشتراكى نيز به خود مىگيرد و تمامى طايفه و
حتا كودكان بىگناه را نيز به شرح زير به هﻼكت مىرساند:

«هر طايفهاى را به كيفر گناهش مؤاخذه كرديم كه بعضى را بر سرشان سنگ هﻼک
فرو باريديم و برخى را به صيحهى عذاب آسمانى و برخى را به زلزلهى زمين و گروهى

ديگر را به غرق در دريا به هﻼكت رسانديم و خدا به آنان هيچ ستم نكرد ،وليكن آنها
خود در حق خويش ستم كردند».

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا تنها صدای يک بردهدار بى رحم

به گوش مىرسد كه نه بويى از انسانيت برده است ،نه اعتنايى به حق و عدالت دارد و
١

همانجا ،آيهى  ٣٣سورهى المائده )(٥
 ٢همانجا ،آيهى  ٣٩سورهى البقره )(٢
 ٣همانجا ،آيهى  ،٤٠سورهى العنكبوت )(٢٩

٢٤٦

ادامه دارد!
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خمينى ،روحالله :(١٣٥٧) ،وﻻيت فقيه )حكومت اسﻼمى( ،تهران

٢٤٥

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.

ما همين شواهد تاريخى را نيز در تكامل دين اسﻼم مشاهده كرديم .به اين صورت كه

محمد بنعبدالله جهت تدارک يک دين عربى از اساطير ساميان بهره برد و آنها را به

يک بت ممتاز در كعبه به نام الله نسبت داد و با استناد به زيست مادی تجاری و
بردهداری بود كه تشكيل امت و حكومت اسﻼمى را توجيه كرد .به بيان ديگر ،همان-

گونه كه آدورنو با استناد به ماركس از كتاب "ايدئولوژی آلمانى" به درستى مستدل

مىسازد ،ظواهر اجتماعى زمانى كه نهادينه شوند و بر قدرت سياسى مسلط گردند،
شكل واقعى به خود مىگيرند و جهان موضوعيتيافتهی مختص به خود را نيز پديد

رضى ،هاشم )تاريخ انتشار ندارد( :گنجينه اوستا ،بند  ٨يسنا  ،٣١سازمان انتشارات فروهر ،چاپ
خرمى )محل چاپ ندارد(

مىآورند .اين همان واقعيتى است كه ايرانيان باستانى پس از سلطهی اعراب مسلمان

فريدونى ،فرشيد ( :(٢٠١٢فرهنگ يكتايى در ايران ـ نقدى بر عوامل عينى و ذهنى رويكرد
تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسﻼم ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،برلين

بنابراين ايرانيان وارث دو تاريخ فرهنگى متناقض از سنت يكتايى هستند كه روش

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از خودآگاهى سوژهی انقﻼبى تا
اسطورهسازی از روند تاريخ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم )همين شماره( ،برلين و

ماهوی آن ،يعنى خردگرايى و حقيقتيابى اصوﻻً مثبت ارزيابى مىشود ،در حالى كه

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩بحران ماركسيسم يا انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر
سرچشمه و عواقب متافيزيک در فلسفهی سياسى سوسيال دموكراسى و بلشويسم ،در آرمان و
انديشه ،جلد پانزدهم )همين شماره( ،برلين

فتنه در امت و حكومت اسﻼمى مىشمارد .افزون بر اين ،دين اسﻼم بدون تدارک يک

نظام جنسيتى اصوﻻً معنى ندارد ،در حالى كه آيين زرتشت تشكيل يک چنين نظمى را

قرآن مجيد ) :(١٣٧٠ترجمه و تفسير حاج شيخ مهدی الهى قمشهاى ،تهران

خردمند است كه با اتخاذ پندار ،گفتار و كردار نيک اهورامزدا را به يكتايى مىرساند،

يوسفى اشكوری ،حسن ) :(١٣٧٩خرد در ضيافت دين ،تهران

بر كشور و ايرانيان معاصر با استقرار نظام جمهوری اسﻼمى در ايران تجربه كردهاند.

انسانشناسى آنها به كلى متفاوت است .در آيين زرتشت وجود انسان به دليل قوای
دين اسﻼم نسبت به خرد بشری بسيار مشكوک است و استفاده از آنرا عامل نفاق و

رد مىكند .ما اينجا با دو شناخت متناقض از وجود انسان آشنا مىشويم؛ يكى فعال و

در حالى كه ديگری به كلى منفعل و در معنى اسﻼمى آن عاقل ،يعنى پايبند به بيعت با
الله و پيرو بى چون و چرای پيامبر الله است كه به تقدير الهى خود تن مىدهد .به بيان

ديگر ،آن عقلى كه دين اسﻼم به آن رجوع مىكند ،نه عقل يک انسان منطقگرا،

پرسشگر و منتقد ،بلكه عقل يک مسلمان است كه مخاطب وحى الهى قرار مىگيرد و

تنها با خطر اضمحﻼل اسﻼم به عنوان يک ابزار مناسب حكومتى است كه به مصلحت-
گرايى روی مىآورد .ما اينجا با منطق نظريهپردازان جناح "اصﻼحطلب" و از جمله با
مبانى آن عقل دينى آشنا مىشويم كه حسن يوسفى اشكوری يكى از نمايندگان شاخص

و معاصر آن است!

٢٤٨

٢٤٧

شيعه موفق به مصادره و تخليهی جنبش مشروطه شدند و با تصويب متمم قانون

اساسى يک نظام مشروعه را بر ايرانيان تحميل كردند.

با تمامى اين وجود شاهان پهلوی كم و بيش دست اسﻼميان را از ادارهی امور اقتصادی،
اجتماعى و سياسى كشور بريدند و روحانيان شيعه را به حاشيهی جامعه راندند .با

وجودی كه اكثر قابل مﻼحظهی فعاﻻن سياسى از مقاومت اسﻼميان در برابر اصﻼحات

قرآن ـ وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان يا مانيفست تشكيل
١
حكومت اسﻼمى؟

ارضى و اجتماعى دولت جهت توسعهی اقتصادی كشور )انقﻼب سفيد( و ترورهای
"سازمان فداييان اسﻼم" و "هيئت مؤتلفه" آگاه بودند ،ليكن خطر تشكيل يک حكومت

اسﻼمى در ايران را جدی نمىگرفتند .شايد به اين دليل كه پس از كودتای  ٢٨مرداد و

استقرار بﻼمنازعهی استبداد شاهنشاهى تخريب اموال دولتى و ترور رجال سياسى تنها

ابزار مناسب جهت تشديد مقاومت اجتماعى به نظر مىآمدند .از جمله بايد از انواع
سازمانهای چريكى ياد كرد كه تحت تأثير جنبشهای استقﻼلطلبانهی جهانى قرار

گرفتند و در جهت مبارزهی ضد امپرياليستى و سرنگونى محمد رضا شاه به مبارزهی
مسلحانه روی آوردند .به بيان ديگر ،از آنجا كه نه روحانيت شيعه تا كنون مستقيماً
قدرت سياسى را در دست گرفته و نه عواقب فلسفهی سياسى يک حكومت اسﻼمى در

پراكسيس روشن شده بود ،در نتيجه در افكار عمومى پيش از قيام بهمن "دشمن دشمن
من ،دوست من" تلقى مىشد كه البته يک توافق فعال و غير انتقادی را جهت سرنگونى

نظام شاهنشاهى به رهبری آيتالله خمينى پديد آورد .در كمال تأسف اين توهم تنها
مربوط به دبيران شاخص "كنفدراسيون دانشجويان ايرانى" در تبعيد نمىشد كه در

برابر ايرانيان مقيم كشور به دانشگاههای مجانى و بهترين منابع پژوهشى جهت نقد دين

و تاريخ فرهنگى مخرب ،مرتجع و متعرض اسﻼم دسترسى داشتند ،بلكه فعاﻻن
سياسى سرشناس و چهرههای شاخص فلسفى را نيز در بر مىگرفت .از جمله بايد از

ارنست مندل ياد كرد كه به عنوان نظريهپرداز "انترناسيونال چهارم" تروتسكيستهای

ايرانى را به هواداری از "خمينى ضد امپرياليست" تشويق كرد ،در حالى كه فيلسوف

يكى از برجستهترين نظريهپردازان انقﻼب مشروطه به نام فتحعلى آخوندزاده ميان

آزادى روحى و آزادى جسمى انسان تفاوت مىگذاشت و از يک سو ،حكومت قاجار را

متهم مىكرد كه آزادى جسمى ايرانيان را سلب كرده است و از سوی ديگر ،روحانيان

شيعه را مسئول سلب آزادى روحى مردم كشور مىشمرد .ليكن با وجود اين تجربيات

ناگوار تاريخى اكثر قابل مﻼحظهی ايرانيان "ابتكار عمل" خود را در دوران قيام بهمن

به اين تصميم اختصاص دادند كه پس از سرنگونى نظام شاهنشاهى آزادى روحى و
آزادی جسمى خود را دو دستى و دربست در اختيار آخوندها بگذارد.

اينجا طرح اين نكته ضروری است كه جريانهای پاناسﻼميست از بدو فعاليت
تئوريک و سياسى خود به خشونت متوسل شدند و مخالفان تشكيل حكومت اسﻼمى را
ترور كردند .از جمله بايد از سيد جمالالدين استرآبادی )افغانى( ياد كرد كه اسﻼم را

به عنوان يک ايدئولوژی مناسب جهت همبستگى مسلمانان در برابر كشورهای
كلونياليست مىشمرد .يكى از ترورهای مشهور اين جريان قتل ناصرالدين شاه بود كه

توسط ميرزا رضا كرمانى به انجام رسيد .ما با همين تمايﻼت ،يعنى ضرورت تشكيل
حكومت اسﻼمى در دوران انقﻼب مشروطه نيز مواجه شدهايم .در حالى كه مشروطه-

خواهان با تصويب قانون اساسى جامعهی مدنى را قانونمند و خشونت دولتى را قانون-
مدار ساختند و ظاهراً راه مردم ايران را به سوی جهان مدرن گشودند ،ليكن روحانيان

برجستهی فرانسوی ،ميشل فوكو جهت ديدار و آشنايى با خمينى عازم تهران شد.

ما اينجا با آثار مخرب يک فضای سياسى و افكار عمومى جهانى مواجه هستيم كه در

يک جهان دو قطبى و تحت تأثير رقابت "سوسياليسم" با "امپرياليسم" پديد آمده بود.

 ١من مضمون اين مقاله را در يک كنفرانس كه به دعوت برنامهی "ديدار" )تلويزيون كومله( در تابستان سال
 ٢٠٠٩ميﻼدی در استكهلم برگزار شد ،ارائه كردم .اين مقاله بخش مختصری از كتاب "شكيبايى و تعصب در اسﻼم
ـ نقدى بر كشمكش روشنگرى با شريعتسازى در ايران" است كه به صورت جلد هفتم آرمان و انديشه در سال
 ٢٠٠٩ميﻼدی منتشر شده است .بنابراين من اينجا تنها منابعى را كه مستقيماً به آنها رجوع مىكنم ،مىآورم.
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فرجام با كشور عراق را هشت سال متمادی ادامه داد ،بلكه با سياست خارجى خود به

جالب توجه است كه هر دو جريان به سركردگى شوروی و آمريكا اسﻼميان را هم-

شاه اسماعيل صفوی در ايران با خﻼفت عثمانى سلطان سليم دوم كشيد .محصول اين

لنينيسم روند تاريخ به صورت "اجتنابناپذير و ابژكتيو" به سوی سوسياليسم سمت

دشمنى و جنگ شيعه با سنى دامن زد و وضعيت منطقه را به دوران دشمنى حكومت

حماقت سياسى ترويج اسﻼم وهابى از طريق عربستان سعودی و استقرار حكومتهای

سنى مذهب طالبان در افغانستان و عروج "داعش" در سوريه و عراق بود كه سرانجام
شكست "بهار عربى" را رقم زد .به اين ترتيب ،ميليونها انسان مسلمان مجبور به

مهاجرت به كشورهای مدرن غربى شدند و پيداست كه آنها هويت دينى و تاريخ

پيمان خود مىشمردند .به اين صورت كه بنا بر ايدئولوژی شوروی ،يعنى ماركسيسم ـ
مىگيرد و انگاری كه هر جريان "ضد امپرياليستى" به اجبار به اردوگاه سوسياليستى

مىپيوندد .بنابراين حزب توده ايران به عنوان "حزب برادر كمونيست" و سطون پنجم

شوروی در كشور از طريق نشريات خود به هماهنگى تئوريک "ماركسيسم" با اسﻼم
١

پرداخت و در پراكسيس سياسى "پيرو خط امامى خمينى" شد .همزمان كشورهای

فرهنگى خود كه اصوﻻً رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه نكرده و اصول

امپرياليستى نيز اسﻼميان را همپيمان خود مىشمردند ،زيرا ايمان ايدهآليستى ـ

پديد آمد كه كشورهای اسﻼمى نزاعهای سياسى و فقهى خود را نيز به جهان مدرن

خواندند .بنابراين آمريكا نه تنها در برابر استقرار نظام جمهوری اسﻼمى در ايران

مدرنيته را نشناخته است ،به همراه خود آوردند .به اين ترتيب ،يک زمينهی مناسب

صادر كنند .از جمله بايد از تشكيل جريانهای جهادی و سلفيست ياد كرد كه البته نزد

فرزندان منزوی و مستأصل مهاجران نسلهای گذشته نيز از محبوبيت قابل مﻼحظهای

برخوردار هستند .به اين ترتيب ،اسﻼميان از شكيبايى جوامع مدرن غربى بهره بردند و
با تشكيل مساجد و هيئتهای دينى به ترويج ايمان مخرب ،مرتجع و متعرض خود

پرداختند و تخم كينه ،تفرقه و تعصب مذهبى را همچنين در محل مهاجرت خود
كاشتند .برای نمونه مىتوان از تشكيل "پليس شريعت" در شهر كلن در آلمان ياد كرد

كه با استناد به فروعات اسﻼم مانند" :امر به معروف و نهى از منكر" به اصطﻼح به
ارشاد جوانان مسلمان روی آورد كه آنها را از ورود به مجالس تفريح و رقص باز

دارد .همزمان ضرورت تفكيک جنسيتى بود كه به خصوص از طريق زنان مسلمان
محجبه توجيه مىشد .به اين ترتيب ،اسﻼميان تظاهراتهای گستردهای را برنامهريزی

و اجرا كردند كه انزجار خود را از جامعهی مدرن و "تمدن غربى" به نمايش بگذارند.
از جمله بايد از تظاهراتهايى ياد كرد كه در آلمان برای دفاع از حجاب اسﻼمى و

تفكيک جنسيتى در مدارس كودكان و نوجوانان سازماندهى شد ،در حالى كه انبوه
مسلمانان افراطى احكام اسﻼمى و تشكيل دادگاههای شرعى را برای كشور انگلستان
درخواست كردند .اما اوج اين نفرت و توحش در حمﻼت تروريستى اسﻼميان مشاهده
مىشود كه نمونههای مشهور آنها ترور كارمندان مجلهی فكاهى "چارلى ابدو" در

پاريس و كشتار شهروندان برلين در جشن كريسمس بود.

استعﻼيى و موضع ضد آتهئيستى آنها را ابزار مناسبى جهت كمونيست ستيزی مى-
منفعل ماند ،بلكه به حمايت سياسى و مالى اسﻼميان در افغانستان پرداخت كه ارتش

سرخ را از آنجا بيرون براند.

ليكن اسﻼميان با تشكيل حكومت اسﻼمى در ايران برنامههای مستقل سياسى و منطقه-

ای خود را دنبال مىكردند كه البته در دوران قيام بهمن با شعار "نه شرقى ،نه غربى،
جمهوری اسﻼمى" به صراحت ممكنه بيان مىشد .هماكنون بيش از چهل سال است كه

از استقرار اين حكومت دينى در ايران مىگذرد ،در حالى كه هيئت حاكمهی كشور با

شديدترين بحرانهای اقتصادی ،اجتماعى ،فرهنگى ،سياسى و ايدئولوژيک روبرو شده

است .ما اينجا با تناقض ادعا اسﻼميان با واقعيت تجربى مواجه مىشويم .در حالى كه

اين نظام مشروعيت خود را با دفاع از مستضعفين جهان ،استقﻼل كشور از شرق و
غرب و مبارزات به اصطﻼح ضد امپرياليستى بدست آورد ،ليكن در راستای تحقق

برنامهی خود جهت اتحاد تمامى مسلمانان جهان ،تشكيل امت اسﻼمى و شكست
آمريكا )شيطان بزرگ( و اسرائيل )شيطان كوچک( قاطعانه با شكست مواجه شد .از

جمله بايد از سياست نظام جهت "صدور انقﻼب" ياد كرد كه نه تنها يک جنگ بى
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی حزب توده،
در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٨٩ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ
لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين
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حقوقى زنان با مردان ،آزادی نقد دين و انديشه ،حق دگرباشى ،حق قانونگذاری ملت و

پيداست كه تحت شرايط موجود اسﻼم نيز يک نقش نوينى به خود مىگيرد .به

محسوب و با مجازات شرعى مواجه مىشوند.

به يک دشمن خارجى دست يافتند و آن خﻼء ايدئولوژيک كه پس از فروپاشى

 ....ياد كرد كه البته بنا بر شريعت اسﻼم برابر با كفر و عوامل نفاق در ميان مسلمانان

همزمان در داخل و خارج از كشور "روشنفكران دينى" با توجه به وضعيت بحرانى

جمهوری اسﻼمى ايران برای ارائهی يک تفسير به اصطﻼح "مدرن و متمدن" از اسﻼم

مىكوشند كه آنرا به عنوان ابزار حكومتى و جهت تحميق انبوه مردم محفوظ بدارند و
حكومت اسﻼمى را در شكل ديگری زنده و دوباره بر ايرانيان سوار سازند .در حالى كه

بحرانهای عميق ساختاری و از جمله بحران سياست خارجى نظام روزمره شدت مى-

گيرند ،ليكن اعضای هيئت حاكمهی كشور حفظ قدرت سياسى به سركردگى "وﻻيت
فقيه" را جزيى از اصول دين مىشمارند و جهت حفاظت از جان و مال خويش ،مصلحت

نظام را در اين مىبينند كه از يک سو ،سركوب جنبشهای اجتماعى و جنايات خود را

در داخل و خارج از كشور تشديد كنند و در صحنهی سياست بينالمللى به هر ذلتى تن
دهند .از سوی ديگر ،دولت به تبليغات گسترده متوسل شده است كه حكومت اسﻼمى
را بدون آلترناتيو جلوه دهد و آيندهی كشور را پس از سرنگونى نظام با جنگ داخلى و

تجزيهی ايران ترسيم كند .در اين معركهی سياسى رويارويى دولت ترامپ با جمهوری

اسﻼمى چنان شعلهی اميد را در دل اپوزيسيون فاشيست و شبهفاشيست اسﻼمى مانند:
سلطنتطلبان و مجاهدين خلق برافروخته است كه انگاری آنها به زودی در مصادرهی

بﻼمنازعهی قدرت سياسى كامياب مىشوند.

با وجودی كه عواقب ايدئولوژيک و پراكسيس سياسى اين جريانهای مخرب ،مرتجع و

متعرض در تاريخ ايران به درستى تجربه شده است ،ليكن آنها در موضع اپوزيسيون

از دادن وعده و وعيدهای توخالى مانند :تحقق دموكراسى و حقوق بشر ،تساوی حقوقى

زنان با مردان ،رفاه اجتماعى  ...كوتاه نمىآيند .البته ما ايرانيان همين تجربيات را در

دوران قيام بهمن نيز داشتيم .به اين صورت اسﻼميان متعصب موفق شدند كه با مكر،

تظاهر و مصلحتگرايى از شكيبايى جامعه و توهم انبوه مردم به "اسﻼم راستين"

سؤاستفاده كنند و از طريق ترويج وحشت اجتماعى و ترور دگرانديشان ،مخالفان خود را

يكى پس از ديگرى از صحنهى سياسى حذف و حكومت اسﻼمى را بر ايرانيان تحميل

خصوص به اين دليل كه پس از فاجعهى يازده سپتامبر ،كشورهای امپرياليستى دوباره

"اردوگاه سوسياليستى" به وجود آمده بود ،دوباره پر كردند .از اين پس ،نه تنها اسﻼم

يک دين تروريستى ،غير منطقى ،متضاد با دموكراسى و مدرنيته ،ايدئولوژى نقض حقوق
بشر ،فاقد تمدن ،توجيه سركوب زنان و متعصب قلمداد شد ،بلكه افكار عمومى در

كشورهای مدرن غربى به سلطهى گفتمان "شكست طرح همزيستى فرهنگى" در آمد.
پيداست كه موجوديت ابژكتيو مهاجران مسلمان دولتهاى غربى را مجبور مىساخت و
مىسازد كه ادغام اجتماعى آنها را در صدر برنامههاى سياسى و فرهنگى خود قرار

دهند و جهت ممانعت از ترور و نظارت و كنترل جماعات اسﻼمى حقوق فردى و
شهروندى را محدودتر و جامعهى مدنى را تنگتر از گذشته سازند .همزمان اسﻼميان

بر استقﻼل فرهنگى و وحدت اخﻼقى جماعات خويش متعصبانه پافشارى مىكنند ،در
حالى كه همچنين از شهروندان اروپايى درخواست شكيبايى در امور دينى و حمايت از

موجوديت چند فرهنگى جامعه را دارند .محصول اين كشمكش فرهنگى كه ميان

مدرنيته و دين اسﻼم برگزار مىگردد ،اسﻼم هراسى است كه جريانهای راست

راديكال و فاشيست را از حاشيهی جامعه به ميانهی سياسى كشانده و اهداف آنها را
جهت احيا هويتهای ناسيوناليستى برای افكار عموم مردم ظاهراً قابل قبول ساخته

است .به اين ترتيب ،احزاب و جريانهای فوق ارتجاعى پديد آمدهاند كه در فقدان يک

جريان انتقادی و انقﻼبى افكار عمومى را از تضادهای درونذاتى نظام سرمايهداری به

سوی ضديت با مسلمانان و دين اسﻼم منحرف مىكنند و مخرج مشترک سياسى خود

را در بيگانهستيزی و اعمال سياستهای راسيستى مىيابند .پيداست كه جريانهای

پراكندهی چپ در برابر اين تمايﻼت خطرناک سياسى بسيار حساس هستند ،در حالى
كه بدون در نظر داشتن ضرورت نقد دين بى محابا اسﻼمهراسى را محكوم مىكنند و

به جای روشنگری و ترويج آتهئيسم به دفاع از آزادی اديان مىپردازند .عواقب اين
خطای سياسى مشخصاً زمانى به كلى عريان مىگردد كه جريانهای اسﻼمى با استناد

به قوانين شرعى اصوﻻً دستآوردهای جوامع مدرن و متمدن را كه نيروهای چپ

ساليان سال برای تحقق آنها فعاليت كردهاند ،نمىپذيرند .از جمله بايد از تساوی
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البته گفتگو پيرامون شكيبايى براى ما ايرانيان غير تاريخى و مجرد به نظر مىرسد ،زيرا

كنند .فعاﻻن سياسى جناح ملى ـ مذهبى و اعضای حزب توده و سازمان فداييان

مواجه بودهايم .به بيان ديگر ،در يک كشور كه يک سرى اوباش و اراذل مانند :شعبان

سهم داشتند ،هر كدام به شكلى قربانى خشونت همان متعصبان اسﻼمى شدند كه خود

ما در آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى كشور خود تنها با عوامل خشونت و تعصب
جعفرى ،طيب ،هادى غفارى ،ﻻجوردى ،حاج داود و امثال اللهكرم تبديل به اشخاص

اكثريت كه در طراحى ساختار و توجيه ايدئولوژيک و همكاری اطﻼعاتى با همين نظام
شرايط كسب قدرت سياسى آنها را مهيا ساخته بودند .بنابراين پس از استقرار و

تاريخى و يک سری تروريست و جنايتكار فطری تبديل به وزير ،وكيل ،قاضى،

استحكام حكومت اسﻼمى بود كه تعصب به صورت نهايى بر شكيبايى جامعه غلبه كرد

مىشوند ،گفتگو پيرامون شكيبايى به كلى غير واقعى و بيگانه با پراكسيس به نظر

كشور به انحصار آيتالله خمينى به عنوان "وﻻيت فقيه" و رهبر "انقﻼب اسﻼمى" در

متخصص و ديپلماتهای نظام جمهوری اسﻼمى و كارشناسان مسائل سياسى و فرهنگى
مىآيد .اما مشخصاً از طريق گشايش همين گفتگو است كه نقد روانشناسى دشمنان

متعصب شكيبايى ميسر مىگردد .پيداست كه انگيزهی تدوين اين مقاله تدارک يک

بحث انتزاعى و ارزشمند جهت "ارشاد اخﻼقى" خوانندهی نقاد پيرامون محسنات
شكيبايى نيست ،بلكه با در نظر داشتن انحطاط حكومت اسﻼمى در ايران از يک سو و

فقدان يک آلترناتيو انتقادی و انقﻼبى از سوی ديگر ،مطرح مىشود كه البته خيزش

جريانهای فاشيست و شبهفاشيست اسﻼمى را جهت مصادرهی بﻼمنازعهی قدرت

سياسى ظاهراً ممكن مىسازد.

و تمامى تصميمهای كلى در امور اقتصادى ،فرهنگى ،هنرى ،سياسى ،نظامى و قضايى
آمدند و تحت نظارت دولت مورد نظر وى قرار گرفتند.

همين شواهد تاريخى و تجربى بررسى رابطهى شكيبايى با تعصب در اسﻼم را تبديل به

يک موضوع تحقيقاتى مىكنند .به خصوص به اين دليل كه در تاريخ اسﻼم فرقههای
متفاوت و متنوع ظاهرى و باطنى پديد آمده كه از موضع ضعف همواره طالب شكيبايى

با ايمان و برگزاری مناسک دينى خود بودهاند .اينجا مسئلهی شكيبايى تنها يک جادهی

يک طرفه محسوب مىشود ،زيرا اسﻼم با استناد به يک خدای يكتا و محمد به عنوان
خاتماﻻنبيا نطفهی تعصب را در خود مىپرورد .به بيان ديگر ،تا زمانى كه نظريهی نظام

پيداست كه اينجا معنى مقولهی "شكيبايى" پذيرفتن نيست ،بلكه نشانهی بردبارى

طبقاتى ـ جنسيتى امت و ضرورت تشكيل حكومت اسﻼمى فراگير و بر افكار عمومى

دگرباشى جنسيتى ،اهداف سياسى و اعتقادهاى فلسفى است كه غير معمول و در اقليت

نكردهاند ،آنها نيز از شكيبايى جامعه بهره مىبرند و ظاهراً با نظامهاى متفاوت

اجتماعى در برابر رفتار و كردار فردى ،مبانى فرهنگى ،ايمان دينى ،ارزشهاى اخﻼقى،

هستند .خصوصيت انسان شكيبا در اين است كه با استفاده از معيارهاى ارزشمند

"جهان درونى" خويش نسبت به وقايع مختلف ،متنوع و متضاد "جهان بيرونى" واكنش

مسلمانان مسلط نشده است و اسﻼميان به سوى مصادرهی قدرت سياسى خيزش
اجتماعى و سياسى نيز كم و بيش كنار مىآيند .ما اينجا با شكيبايى و تعصب به

صورت تاكتيک و استراتژی تشكيل حكومت اسﻼمى مواجه هستيم كه با مقولهی

مىكند .اينجا تمايز "جهان درونى" از "جهان بيرونى" مستند به "تئورى تمدن" نوربرت

"مصلحت اسﻼم" توجيه مىشود و مانيفست آن قرآن است .پيداست كه اينجا

صورت كه در روند تشكيل تمدن تمام انگيزههاى احساسى و عﻼئق غريزى همواره از

چه نقشى را در تشكل ساختارى طوايف اعراب بازى مىكردند؟ چه عواملى منجر به

الياس است كه البته وی آنها را در يک ارتباط ديناميک با يکديگر مىبيند .به اين
"جهان بيرونى" به "جهان درونى" انسان منتقل مىشوند .دولت اينجا از طريق اعمال
قانون و جامعه از طريق ارجيابى روابط اجتماعى را منظبط مىسازند .بنابراين هر كسى

كه مىخواهد مقبول و معتبر باشد و بماند ،بايد به اجبار به اين روابط اجتماعى تن دهد.

نتايج روند تمدن ،آنگونه كه الياس با استناد به دانش روانشناسى زيگموند فرويد
برجسته مىسازد ،تحوﻻت شگرف روحى و سازماندهى نوين "جهان درونى" انسان

پرسشهای عديدی به اين شرح پديد مىآيند :پيش از ظهور اسﻼم ،شكيبايى و تعصب
دگرگونى رابطهی شكيبايى با تعصب تحت حكومت اسﻼمى شدند؟ تعصب دينى چه

تأثيراتى را بر درک روزمره و فعاليت اجتماعى مسلمانان مىگذارد و چگونه تشكيل
حكومت اسﻼمى را توجيه مىكند؟

٢٥٦

٢٥٥

رقابت منطقى و آزاد پيرامون حقايق متفاوت است كه ارزيابى صحت ادعاى شناخت و

است كه در دو "جناح خيرخواه" و "جناح خودخواه" تفكيک مىگردد .از اين پس،

ارزشهاى متفاوت و متناقض را به افكار عمومى واگذار مىكند.

١

پيداست كه شكيبايى فقط قواى سازنده و پيشرو اجتماعى را در بر نمىگيرد و همان
امكاناتى را مهيا مىسازد كه متعصبان جهت ترويج افكار مخرب ،مرتجع و متعرض
خويش و ترور مخالفان خود نيز نياز دارند .بنابراين ضرورى است كه اينجا ميان

"شكيبايى سازنده" و "شكيبايى مخرب" تمايز قائل شد .انگيزهى نهايى "شكيبايى

سازنده" رهايى انسان است .اين نوع از شكيبايى ،فعال مىباشد ،زيرا نه تنها فضاى

محدود ذهنى را مىگشايد و تعميق روشنگرى و آگاهى از هستى را ممكن مىسازد،

بلكه ذات درونى حاكميت ،فرادستى و ستمگرى را از بنياد به بند نقد درونذاتى
تئوريک و چالش پراتيک مىكشد .به غير از اين "شكيبايى سازنده" بر تضمين حقوق

اقليت نسبت به اكثريت و حفاظت منافع فرودستان از فرادستان تأكيد مىكند و از آن-

جا كه تمايل به دانش انسانى دارد و براى روشنگرى نسبت به سنتگرايى اولويت قائل

مىشود ،در نتيجه تشكيل يک جامعهى انسانى را در نظر مىگيرد و از اين بابت،
جانبدار و ارزشمند مىباشد .پيداست كه حركت به سوى اين جامعه كه شأن و طبيعت

انسان به عنوان موجودى خردگرا و حقيقتياب محور تشكل ساختارى آنرا مىسازد ،با
خشونت و سركوب متعصبان روبرو مىگردد .بنابراين تعصب نقطهى متقابل "شكيبايى

سازنده" است ،زيرا مانع خردگرايى و حقيقتيابى انسان مىشود .ابزار تعصب ،تقديس و
كيش شخصيت )عصمت( است كه از انسانها خدابشر مىسازد و موضوعات اجتماعى

را خارج از حوزهى بررسى انتقادی قرار مىدهند و اينگونه موانع سختى را در برابر

ترديد و پرسش انتقادی مىسازند .پيداست كه هر ترديدى كه در برابر تقديس و
كيش شخصيت كوتاه بيايد و با خودسانسوری از طرح پرسش صرف نظر كند،

سرانجامى به جز تعميق بندگى انسان و ترويج اجتماعى جهالت ندارد .به اين ترتيب،
انسانها نه تنها از هستى خويش ناآگاه مىمانند ،بلكه به معنى دنيوى و واقعى زيست

"جهان درونى" انسان تبديل به حوزهى كشمكش اين دو جناح مىشود كه البته نتيجهى

آن به صورت تثبيت روند تمدن ،دنيوى و خردگرا شدن انسان است .به اين ترتيب،

دست دين از "جهان درونى" انسان مجزا مىگردد و انسان از تبعيت به خردمندی و از
تعصب به شكيبايى مىرسد .در حالى كه انسان همواره عاطفه و تمايﻼت غريزی خود را

به سلطهى خرد خويش مىكشد ،روابط عشيرهاى و احساسى را پشت سر مىگذارد .به
نظر الياس تعادل شخصى ،برخورد منطقى و شكيبايى انسان نسبت به دگرانديشان و

اديان ديگر نشانهى توازن قوا ميان "جناح خيرخواه" با "جناح خودخواه" در "جهان
درونى" انسان است كه در واقعيت به صورت آرامش وجدان و تعادل اجتماعى افراد
جلوه مىكند .بنابراين شكيبايى نسبت به عقايد مختلف و نظريات متفاوت يكى از اصول

اساسى فرهنگ جوامع متمدن و مدرن به شمار مىرود ١.اينجا تعميق شكيبايى در
جامعه يک تأثير دو جانبه دارد .آن از يک سو ،ممكن مىسازد كه ارزشها و معيارهاى

معمول اجتماعى ،صحت حقايق ،هويت و آگاهى پذيرفتهشده همواره مورد ترديد و

پرسش قرار بگيرند و طرحهاى نوين اجتماعى تبديل به گفتمان عمومى بشوند ،در حالى

كه از سوى ديگر ،دگرانديشان به يک امنيت نسبى اجتماعى دست مىيابند و در برابر

ترور شخصى و خشونت دولتى نسبتاً محفوظ مىمانند .نتيجهى تعميق شكيبايى گرايش
جامعه به شأن و طبيعت انسان به عنوان موجودى خردگرا و حقيقتياب است كه

زمينهى مساعدى را براى حل مسالمتآميز نزاعهاى اجتماعى و نبرد طبقاتى كه البته

در نظامهای مدرن سرمايهدارى فقط مربوط به حوزهى توزيع و منافع و حقوق صنفى
مىشود ،تشكيل مىدهد .ايجاد تشكل ساختارى يک جامعه كه تركيبى از اهداف متضاد

طبقاتى و انگيزههاى متنوع اجتماعى با ايدههاى مسلط روشنفكران )اورگانيک( است و

در جامعهى مدنى متشكل و نهادينه مىشود ،نشانهى درجهى شكيبايى يک جامعهی
مدرن و متمدن به شمار مىرود .بنابراين شكيبايى اصل و پيششرط تبادل نظرى و

اجتماعى خويش نيز دست نمىيابند .افزون بر اينها ،جهل عواقب روانى بسيار مخربى

دارد ،زيرا مانع بازتاب وقايع ابژكتيو "جهان بيرونى" در "جهان درونى" متعصبان و
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣تمدن و تاريخچهى تمدن ستيزى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد يكم،
صفحهی  ١٢٩ادامه ،برلين

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

٢٥٨

٢٥٧

«فويرباخ از تجربهی ازخودبيگانگى دينى ]يعنى[ دوگانهسازی جهان در يک جهان دينى

تفكيک "جهان درونى" آنها در "جناح خيرخواه" و "جناح خودخواه" مىگردد و آنها را

در زمينهی دنيویاش حل كند .اما اينكه زمينهی دنيوی خود را از خويشتن مرتفع

اخﻼقى باز مىدارد كه نتايج آن بيگانگى با شأن انسان و معذوريت از گرايش به تمدن

ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى همين زمينهی دنيوی قابل توضيح است .بنابراين

غريزه بر انديشهی انتقادی تسلط مىيابد .بنابراين اغتشاش طبيعت انسانى متعصبان و

و يک جهان دنيوی عزيمت مىكند .تﻼش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را
ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مىكند ،تنها از طريق

اين ]زمينه[ بايد از درون خود ]يعنى[ هم در تضاد خود فهميده شود و هم به طور

پراكسيس منقلب گردد .به اين ترتيب ،پس از آنكه ،برای نمونه خانوادهی زمينى به

صورت راز نهفتهی خانوادهی مقدس كشف شد ،هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری

و پراكسيس منهدم كرد».

١

اينجا طرح اين نكته ضروری است كه مفهوم "خانوادهی مقدس" عنوان كتابى است كه
ماركس و انگلس در نقد فلسفهی ايدهآليستى آلمانى و از جمله نظريات هگلىهای چپ

نوشتهاند .به اين دليل كه در اين دوران برخى افراد به دور "روزنامهی عمومى آثار
ادبى" به سردبيری برونو بائر جمع شده بودند و از طريق نقد دين انگيزهی تشديد
تضاد در هيئت حاكمه و راندن دولت به سوی سكوﻻريسم را داشتند .ماركس اينجا از

"خانوادهی زمينى" در مضمون جامعهی بورژوايى و دولت سرمايهداری سخن مىراند
كه هگلىهای چپ به عنوان "خانوادهی مقدس" تبديل به نظريهپردازان آنها شدهاند.

از خردگرايى پيرامون تنظيم روابط اجتماعى ،طرح گفتمان منطقى و كنش عرفى و
هستند .به بيان ديگر ،نزد متعصبان تبعيت بر استقﻼل فكرى ،تقليد بر حقيقتيابى و
تمدن ستيزى عريان آنها نتايج ابژكتيو اين وقايع سوبژكتيو هستند كه تعصب ،تقديس

و جهل را مكمل يکديگر مىسازند .از آنجا كه متعصبان داورى خرد پيرامون تنظيم

روابط اجتماعى و رقابت سياسى را نمىپذيرند و به نتايج افكار عمومى تن نمىدهند ،در

نتيجه نه تنها از گفتگو و كشمكش نظرى با رقيبان خود مىپرهيزند ،بلكه در برابر
حركت جامعه به سوى تشكيل يک نظام انسانى و خردمند به ترور شخصى مخالفان،

ترويج توحش اجتماعى و سركوب مقاومت فرودستان جامعه روى مىآورند و باعث
هرج و مرج در جامعه مىشوند .از اين ديدگاه ،شكيبايى در برابر قواى متعصب جامعه
جنبهى مخرب به خود مىگيرد و حتا در شكل منفعل آن سرانجامى به جز لغو نهايى

همان شكيبايى را ندارد كه متعصبان با سؤاستفاده از آن به سوی تصرف قدرت سياسى

عزيمت كرده و با استقرار دولت مطلوب خود )اسﻼمى ،فاشيست( بر جامعه مسلط
شدهاند.

به بيان ديگر ،از آنجا كه هستى آگاهى را مىسازد و نه بر عكس ،در نتيجه هگلىهای

ما ايرانيان همين رفتار را نه تنها در دوران قيام بهمن با اسﻼميان متعصب تجربه

گونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا ماركس به مضمون پراكسيس به

مشاهده مىكنيم .از آنجا كه تحت تأثير آگاهى )تئوريک( است كه انرژی در

دوگانگى تفكر با واقعيت دارد و تنها از همين بابت است كه وی دگرگونى انقﻼبى هر دو

نياز داريم كه نه تنها پرده از زمينهی مادی و ماهيت تاريخى و فرهنگى شكل تفكر در

چپ نظريات ليبرالى خود را از موضع منافع طبقهی بورژوازی متكامل كردهاند .همان-

صورت يک "كليت ديالكتيكى" و متضاد دست مىيابد كه جهت تداوم خود نياز به

حوزه ،يعنى آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى جامعهی بورژوايى و دولت سرمايه-

داری )"خانوادهی زمينى"( را در نظر مىگيرد.

بنابراين جهت درک شرايط استقرار حكومت اسﻼمى در ايران و بررسى فلسفهی

سياسى اپوزيسيون فاشيست و شبهفاشيست اسﻼمى نيز ضرورى است كه آگاهى
Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦

١

كرديم ،بلكه تا هم اكنون به كرات نزد جريانهای فاشيست و شبهفاشيست اسﻼمى نيز
پراكسيس سياسى آزاد مىشود ،در نتيجه ما اينجا به يک روش مناسب از نقد دين
قرآن را بر مىدارد ،بلكه اشكال تاريخى اسﻼم و تفاسير معاصر آنرا نيز به بند مى-

كشد .ماركس در رود تكامل تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود به يک روش
مناسب جهت نقد به خصوص دين و اشكال كلى متافيزيک دست يافت كه آنرا در تز
چهارم فويرباخ خود به صورت فشرده و به شرح زير برجسته مىسازد:
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مىكند و باعث نگونبختى فرودستان جامعه و انحطاط كليت جهان مدرن و متمدن

تئوريک و پراكسيس سياسى اسﻼم كه البته مانيفست آن قرآن است ،به بند نقد

مىگردد.

پيداست كه تبديل اين نظريه به رويت ضرورى مىسازد كه قرآن به صورت يک اثر
تاريخى مطالعه شود و آيههاى پيش و پس از مهاجرت محمد به مدينه از همديگر
متمايز و بررسى گردند .ليكن از سوی ديگر ،همچنين ضروری است كه اوضاع پيش از

ظهور اسﻼم نيز مورد ارزيابى قرار بگيرد كه تكامل اين دين نوين با استناد به
ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى زمينهی دنيوی زيست طايفهای و به صورت

توليدات مهآلود آن مستدل و مستند گردد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد بدون ترديد اطﻼع دارد ،محمد بنعبدالله از عشيرهى

قريش بود كه از چندين طايفه متشكل مىشد .از جمله بايد از طايفهى بنىهاشم و

طايفهى بنىاميه ياد كرد كه براى تسلط بر ديگر طوايف با يکديگر رقابت مىكردند.

تمامى طوايف قريش بتپرست بودند و تعدد بتهاى مكه نه تنها تنوع ايمان در اين
منطقه را بازتاب مىداد ،بلكه استقﻼل طوايف اعراب را در ساختار تشكل عشيرهى نيز

توجيه مىكرد .البته اديان ديگرى مانند مسيحى و يهودى نيز در اين منطقه عموميت

داشتند .در ضمن پيامبرانى مانند هود از طايفهى عاد ،صالح از طايفهى ثمود و شعيب
از اهالى شهر مدين در مكه براى يكتاپرستى تبليغ مىكردند .بنابراين شكيبايى دينى

يكى از اصول هم زيستى مسالمتآميز در اين منطقه به شمار مىرفت .اما شكيبايى فقط
تا زمانى معمول بود كه تعصب طايفهاى خدشهدار نمىشد .طايفه پس از عشيره هويت

واقعى اعراب را مشخص مىكرد و فقط با استفاده از روابط طايفهاى بود كه كسب
حيثيت و امنيت اجتماعى ،انباشت ثروت و توفيق يک تصميم سياسى ممكن مىشد.

نشانههاى تعصب طايفهاى جوش و خروش رزمى ،دﻻورى و غرور فردى به شمار

مىرفت و به نسب واﻻى طوايف اعراب در افكار عمومى جلوه مىداد .اوج تعصب
حمايت از اعضاى طايفه و انتقام به مثل محسوب مىشد .به خصوص در انتقام خون

مقتول تمامى اعضاى طايفه موظف بودند كه خون قاتل و يا يكى از نزديكان او را

بريزند.

درونذاتى كشيده شوند .به اين عبارت كه اين روش نقد ،از ذات درونى و كليت متضاد

جامعهى باديهنشين اعراب پيش از اسﻼم عزيمت مىكند و دگرگونى زيربنا و تحوﻻت
روبنا را از تشكل ساختارى طايفهاى به سوى تشكيل امت و حكومت اسﻼمى افشا
مىسازد .در اين ارتباط نه تنها شناخت اشكال متفاوت شكيبايى و تعصب در زيست

باديهنشينى و زندگى مسكون شهرى ممكن مىشود ،بلكه توجيه دينى و اشكال اخروى
تشكل طبقاتى ـ جنسيتى امت و حكومت اسﻼمى نيز عريان مىگردند .به بيان ديگر،

اين روش نقد به اين دﻻيل درونذاتى است ،زيرا از يک سو ،از فرايض تشكيل دين
اسﻼم عزيمت مىكند ،مبانى تئوريک )ايدئولوژيک( و پراكسيس سياسى آنرا به بند

نقد جامعهشناسى مىكشد و نظريهپردازان اسﻼمى را با عواقب فرايض "دين مبينشان"
مواجه مىكند و از سوى ديگر ،شناخت نقش دين اسﻼم جهت دوگانگى سوژه و ابژه را

ممكن مىسازد و از اين رو ،افقهاى نوينى را براى سرنگونى نظام جمهورى اسﻼمى،

روشنگری عمومى و مقاومت طبقاتى در برابر اپوزيسيون فاشيست و شبهفاشيست

اسﻼمى را جهت تشكيل يک نظم نوين در ايران مىگشايد.

بنابراين اين نوشته بر اين نظريه استوار است كه اين خدا نيست كه انسان را مىآفريند،
بلكه اين انسان است كه خدا را مىآفريند .به اين عبارت كه دين اصوﻻً از
خودگسيختگى و از خودتناقضگويى زمينهی دنيوی به صورت توليدات مهآلود آن

رشد مىكند و از آن پس كه بر فراز ابرها مستقر مىگردد و تشكل ساختاری به خود
مىگيرد ،واقعيت مختص به خود را نيز پديد مىآورد .ما اينجا با دين به عنوان يک

ابزار حكومتى جهت تحميق و تسلط بر انسانها مواجه هستيم كه مصداق آنرا در

قرآن مىيابيم .اينجا تضادهاى مادى و نزاعهاى سياسى محمد بنعبدالله با مخالفانش

به بهترين وجه ممكنه درج شدهاند كه البته به صورت كشمكش دينى ميان يكتاپرستى
با افزونپرستى تجلى مىيابند .به اين عبارت كه وى در عرض  ٢٣سال رسالتش خدايى

را به نام الله آفريد و از شكيبايى و تعصب موجود طايفهای يک فلسفهی سياسى را

جهت تشكيل امت و حكومت اسﻼمى متكامل كرد كه با وجود گذشت حدود  ١٤قرن

از تشكيل دين اسﻼم تا هماكنون هرگونه تخريب ،تعرض و توحش اسﻼميان را توجيه
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ضروری است كه سركردگى يک طايفه بر عشيرهی قريش از طريق كليدداری خانهی

بنابراين هويت طايفهاى زمينهى تعصب را مىساخت و آنرا از طريق همبستگى نسبى

به سركردگى عبدالمطلب كليددار كعبه بود كه البته امويان بر وی تسلط يافتند و وی

معنى كه هر طايفهاى پس از موفقيت در يارگيرى مىتوانست بر طوايف ديگر مسلط

كعبه و تقسيم وجوهات آن توجيه مىشد .در گذشتهی نه چندان دور طايفهی هاشمى

را از اين مقام خلع كردند.

در سال  ٦١٠ميﻼدى نوهی عبدالمطلب ،يعنى محمد بنعبدالله مدعى بعثت از طريق

فرستادهى الله كه جبرئيل نان داشت ،شد .اعراب دوران بتپرستى الله را يک

پروردگار متعال مىشمردند كه آنرا به عنوان "خداى خدايان"" ،خالق آسمان"،

"فرستندهى باران" و "مدبر عالم" مىپرستيدند .همچنين در ميان بتهاى كعبه يک
بت ممتاز به نام الله وجود داشت كه پرستش آن مانعى براى عبادت بتهاى ديگر

فعال مىكرد .در اين ارتباط ابنخلدون از مفهوم "عصبيت كارآ" استفاده مىكند ،به اين

شود .تعصب به نظر ابنخلدون يک شرط اساسى جهت زيست در باديه بود .به اين

دليل كه از يک سو ،وحدت و همبستگى مادى و معنوى اعراب را ممكن مىكرد و از

سوى ديگر ،منشأ فعاليت آنها تلقى مىشد و به آنها يک امنيت جانى در برابر تهاجم

بيگانگان مىداد.

بنابراين در دوران پيش از ظهور اسﻼم ،تعصب طايفهاى همبستگى و امنيت اعراب را

تضمين مىكرد ،در حالى كه از سوی ديگر ،شكيبايى دينى منجر به استقﻼل طوايف

نمىساخت .افزون بر اين ،در حوالى مكه سه عدد بت مؤنث به نامهاى الﻼت ،العزى و

قريش از يکديگر مىشد .پيداست كه تنها شرط همزيستى مسالمتآميز در اين منطقه

خداى متعال ميان اعراب اين دوران چنان اعتباری داشت كه در اسامى ،زبان روزمره و

متعدد قريش پديد مىآمد .به خصوص به اين دليل كه در روند جنگهاى طويل مدت

المنات وجود داشتند كه به عنوان دختران الله پرستيده مىشدند .بنابراين الله به عنوان
اشعار تمامى مردم اين منطقه بازتاب مىيافت.

البته محمد بعثت خود را در مسير اديان ابراهيمى قرار داد و براى توجيه رسالت
خويش از اسطورههاى يهوديان و مسيحيان استفاده كرد .وى نه تنها قرآن را كﻼمالله

مىناميد ،بلكه مدعى بود كه خاتمالبنيا نيز است .به اين صورت كه محمد در آغاز

رسالتش و در اوضاع اقليت از در شكيبايى وارد شد و به تبليغ مسائل دينى و
ارزشهاى اخﻼقى بسنده كرد .پرستش خداى يكتا ،اعتقاد به معاد ،هراس از مجازات و

اشتياق كسب پاداش اخروى در موعظههاى وی اولويت داشتند .بنابراين ما با آيات

دوران مكه به صورت "وحى الهى" آشنا مىشويم كه انگاری جهت رستگاری مسلمانان
نازل شدهاند .البته برای محمد همگونى ظاهری اسﻼم و شباهتهاى كلى آن با اديان

ديگر ابراهيمى اسنادى به حساب مىآمدند كه انگاری رسالتش را در مسير يكتاپرستى

يهوديان و مسيحيان قرار داده و تأييد مىكردند .براى نمونه در آيهى  ١٦از سورهى

الجاثيه ) (٤٥در مورد قوم يهود آمده كه الله به بنى اسرائيل كتاب ،علم قضاوت و
قدرت تعقل بخشيده و آنها را بر همنوعان خود در تمامى دنيا برترى داده است.

به اين مسئله خﻼصه مىشد كه "عصبيت كارآ" مهار گردد و يک توافق ميان طوايف
ايران با بيزانس كه از سال  ٥٧٢ميﻼدى آغاز شده بودند ،تجارت و بازار بردهدارى در
مكه يک رونق بى سابقه داشتند .در اين دوران اجناس هندى و آفريقاى شرقى از طريق

جنوب عربستان )يمن( به مكه و سپس به سوى شام )دمشق( ،فلسطين بيزانسى و

كرانههاى درياى مدينترانه حمل و نقل مىشدند .برخى از تجار متمول مالک معادن نيز

بودند كه در مناطق متفاوت عربستان و از طريق شيوهی توليد بردهدارى طﻼ استخراج
مىكردند .در حالى كه تضادهای مادی تجار و كاروانداران قريشى همواره شدت

بيشتری به خود مىگرفتند و به ازخودگسيختگى عشيرهای دامن مىزدند ،شيوهی توليد

بردهداری منجر به تشديد تناقضهای اين نظام مىشد .اينجا بايد به خصوص از نقش
رباخواری ياد كرد كه بسياری از تاجران را به ورشكستگى و بردگى كشيده بود .بنابراين

سران طوايف قريش در مكه مجلسى را به نام دارالندوه )خانهى اجتماع( تأسيس كرده
بودند كه از طريق مناظره ،يارگيرى و مشاوره مسائل تجارى و امنيتى و مشكﻼت
اجتماعى عشيرهی خود را حل و فصل كنند.

در صدر قريشيان سران طايفهى بنىاميه قرار داشتند و هاشميان براى افزايش نفوذ
اجتماعى و تنعم مادى خويش با آنها در حال رقابت بودند .اينجا طرح اين نكته
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بنابراين شكيبايى محمد در برابر ديگر اديان تنها يک شكل ظاهری به خود مىگرفت و

بنابراين محمد در اين دوران به خوبى از شكيبايى دينى احالى مكه و همبستگى طايفهى

فقط از موضع ضعف بيان مىشد .به اين صورت كه وی از ارشاد مشركان و كافران

بنى هاشم سود مىبرد .وى همواره مصلحت ترويج اسﻼم را در اين مىديد كه اندازه

تحميل دين اسﻼم بر آنها را در دست نداشت .به هر حال اين دوران فقط تا زمانى به

از جمله بايد از يک واقعهی بسيار مهم ياد كرد كه محمد را دوباره به سوی آيين بت-

مأيوس شده بود ،در حالى كه در اين دوران هنوز يک ابزار مناسب حكومتى جهت
طول انجاميد كه همسر وی ،خديجه و عموی وی ابوطالب در قيد حيات بودند .پس از

نگاه دارد ،تعصب زيادی به خرج ندهد و يكباره تمامى آيين بتپرستى را مردود نكند.
پرستى كشيد .به اين صورت كه وی روزی در نزديكى كعبه قصد قرائت سورهى النجم

وفات اين دو تن تعصب طايفهاى كه براى محمد امنيت جانى پديد مىآورد ،نيز خاتمه

) (٥٣را داشت .وى آنجا آيهاى را با عنوان "طايران" آورد كه در آن از الﻼت ،العزى

به سركردگى طايفهی هاشمى در آمد و از آنجا كه وی به بتپرستى شديداً اعتقاد

مىكند .چندی بعد محمد از قرائت اين آيه شديداً پشيمان شد و از طريق آيهى  ٥٢از

يافت .به خصوص به اين دليل كه پس از مرگ ابوطالب برادرش ابولهب )عبدالعزى(
داشت ،حاظر نبود كه امنيت جانى محمد را بدون چون و چرا تضمين كند .از آنجا كه
در مكه عرصه بر مسلمانان همواره تنگتر از گذشته مىشد ،در نتيجه محمد به فكر
مهاجرت به مدينه افتاد .وى در همان حال از بتپرستان درخواست شكيبايى داشت و
آزادى اديان را تبليغ مىكرد ،البته بدون اينكه به اين اصول كمترين اعتقادى را داشته

باشد.

دوران رسالت محمد در مكه  ١٣سال به طول انجاميد ،تا اينكه وی در ماه سپتامبر
 ٦٢٢ميﻼدى از آنجا به مدينه گريخت .از اين پس ،نقش سياسى وى آغاز و سيمای

واقعى اسﻼم نيز رفته رفته عريان شد و تعصب گام به گام جای تظاهر به شكيبايى

و المنات به عنوان مرغان بلند پرواز ياد مىشود و ناظران را به شفاعت آنها اميدوار
سورهى الحج ) (٢٢ادعا كرد كه شيطان آنرا بر زبان وى جارى كرده است .تجديد

نظر محمد از طرح اين آيه به اين دليل بود كه اگر از طريق صدقه و قربانى و آن هم

به شيوهى سنتى بتپرستان ،دختران الله وساطت مشركان و كافران را با الله به عنوان

خدای يكتا به عهده مىگرفتند و منجر به بخشش و شفاعت آنها مىشدند ،پس ديگر

نه نيازى به پيامبر جديد بود و نه ترويج يک دين نوين جهت يكتاپرستى ضرورتى

داشت.

به هر حال محمد در اوضاع اقليت همواره در برابر اعمال خشونت براى ترويج دين
موضع مىگرفت .اما شكيبايى براى وى همواره يک جادهی يکطرفه محسوب مىشد و

دينى را گرفت .به اين صورت كه محمد با ورود به مدينه به ابزارهاى مناسب براى

فقط به معنى ضرورت شكيبايى بتپرستان با اقليت مسلمانان بود .به اين دليل كه

مدينه قرار داشتند كه به پشتيبانى از عبدالله بناُبى به اسﻼم گرويده بودند ،بدون

در خود مىپروراند .بنابراين زمانى كه در برخى از آيههاى قرآن از دوران رسالت

عوامل نفاق در امت اسﻼمى مىشمرد .البته وی در دوران رسالتش در مكه به مسئلهی

محدود به ممانعت از اعمال خشونت بر عليه اقليت مسلمان مىشود كه ما مضمون

تشكيل امت و حكومت اسﻼمى دست يافت .در اوايل در برابر محمد گروهى از اهالى
اينكه به سركردگى بﻼمنازعهی سياسى محمد تن دهند .محمد اعضاى اين گروه را

نفاق در ميان مسلمانان پى برده و در آنجا نيز آياتى را بر عليه منافقان و فاسقان
آورده بود ،در حالى كه در مدينه منافقان به يک رهبر سياسى مقتدر دسترسى

داشتند .بنابراين محمد در اغلب آيههاى مدينه از كارشكنى آنها گﻼيه و آنها را
تهديد به قتل و مجازات اخروى مىكند .به غير از اين ،برخى از مسلمانان يا در هجرت

شركت نكردند و يا دوباره به مكه باز گشتند .اينجا ديگر براى مهاجران روشن نبود كه
آيا آنها يكتاپرست و يا بتپرست هستند .محمد براى ممانعت از تفرقه ميان

اسﻼم به عنوان يک دين توحيدی و پيامبر اسﻼم به عنوان خاتمالنبيا نطفهى تعصب را
محمد در مكه صحبتى از شكيبايى و آزادى اديان به پيش مىآيد ،معنى آنها فقط

آنرا در آيههاى  ١تا  ٦از سورهى الكافرون ) (١٠٩به شرح زير مىيابيم:

«)اى رسول ما( بگو كه اى كافران مشرک من آن را كه شما )به خدايى( مىپرستيد،

)هرگز( نمىپرستم و شما هم آن خداى يكتايى كه من پرستش مىكنم ،پرستش
نمىكنيد ،نه من خدايان )باطل( شما را عبادت مىكنم و نه شما يكتا خداى معبود مرا
عبادت خواهيد كرد ،پس اينک دين شما براى شما باشد و دين من براى من».
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«)اى رسول( ،اعراب )نبى دهنده و غيره بر تو منت نهاده( گفتند ما )بجنگ و نزاع(

مسلمانان بسيار كوشا بود و در جهت تحكيم هويت و همبستگى آنها آيههاى  ٨٨و

ايمان آورديم به آنها بگو شما كه ايمانتان )از زبان( بقلب وارد نشده است بحقيقت

هنوز ايمان نياوردهايد ليكن بگوئيد ما اسﻼم آورديم و اگر خدا و رسول وى را اطاعت
كنيد».

 ٨٩از سورهى النساء ) (٤را به شرح زير آورد:

«چرا شما دربارهى منافقان دو فرقه شديد )گروهى به اسﻼم و گروهى به كفرشان قائل

شديد ،آنها در باطن كافرند( و خدا به كيفر اعمال زشتشان باز گرداند ،آيا شما

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا محمد از مقولهی "قلب" به معنى

مىخواهيد كسى را كه خدا گمراه كرده هدايت كنيد ،در صورتى كه خدا هر كه را

تحقق برنامهى سياسيش تسلط كامل بر "جهان درونى" مسلمانان است و تا آن زمان

آرزو كنند كه شما مسلمانان هم به مانند آنها كافر شويد )تا شما را بر آنان امتيازى

"جهان درونى" مؤمنان استفاده مىكند .بنابراين برای وی كامﻼً روشن بود كه شرط
قادر نيست كه بﻼفاصله تمامى مخالفان خود را از ميان بر دارد .وى مصلحت ترويج

اسﻼم را در اين مىديد كه ميان اهالى مدينه مروج شكيبايى باشد و تمامى مؤمنان
اديان توحيدى مانند :مسيحيان و يهوديان و حتا مشركان را نيز اعضاى امت اسﻼمى

بخواند .پيداست كه اينجا نيز شكيبايى برای محمد تنها يک شكل ظاهری داشت كه
در آن لحظه همبستگى اهالى مدينه را در برابر حمﻼت بتپرستان مكه تشديد كند .به

اين ترتيب ،مؤمنان اديان توحيدی و مشركان متعهد بودند كه سركردگى وى را
مستقيماً مورد پرسش قرار ندهند .تحت شرايط موجود محمد حتا در اين مورد آخرى

نيز كوتاه آمد و براى كسانى كه تحت حمايت همپيمانان سياسى وى قرار داشتند،

مصونيت جانى قائل شد .اين مسئله به خوبى در قرآن درج شده است .به اين صورت
كه در آيههاى  ٨٨و  ٨٩از سورهى النساء ) (٤قتل مشركان براى مسلمانان واجب
مىشود ،در حالى كه آيهى  ٩٠از همين سوره به شرح زير همين مسئله را پى مىگيرد:

گمراه كند تو بر هدايت او راهى نخواهى يافت ،منافقان و كافران )از رشک و حسد(
نباشد( همه برابر و مساوى در كفر باشيد ،پس آنان را تا در راه خدا هجرت نكنند،

دوست نگيريد و آنها را هر كجا يافتيد ،گرفته بكشيد و از آنها ياور و دوستى نبايد
اختيار كنيد».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،محمد بﻼفاصله پس از مهاجرت به

ترويج تعصب روى آورد و براى سركوب مخالفان خود از يک سو ،همبستگى طايفهاى
را مختل كرد و از سوی ديگر ،براى هواداران خود يک هويت نوين به عنوان مسلمان و

عضو امت اسﻼمى ساخت .به اين ترتيب ،وى عرف رايج اعراب را با ارزشهاى نوين

دينى و اخﻼقى پيوند مىداد و آنها را جهت تشكيل وحدت دينى و استقرار حكومت

اسﻼمى به كار مىگرفت .به اين ترتيب ،محمد نه تنها با استفاده از مناسبات معمول
عشيرهاى و مبانى نوين دينى بر "جهان درونى" مسلمانان مسلط مىشد ،بلكه چنان از

تاكتيک سياسى شكيبايى و تعصب استفاده مىكرد كه تمامى مخالفان خود را يكى پس

«مگر آنان كه به قومى كه ميان شما با آنها عهد و پيمانى است در پيوسته باشند يا

از ديگرى از ميان برداشته و استراتژی خود را جهت تسلط بر "جهان بيرونى" و استقرار

هستند هر دو خوددارى كنند و از جنگ دلتنگ باشند ،با اين دو طايفه از كافران كه در

هستيد ،بلكه فقط بگوييد كه به اسﻼم ايمان آوردهايد" ،به اين دليل بود ،زيرا برخى از

كه بر اين عهد نزد شما آيند كه از جنگ با شما يا قوم خودشان كه دشمنان شما
حقيقت به شما پناهندهاند ،نبايد قتال كنيد ،اگر خدا مىخواست آنها را بر شما

مسلمانان مسلط مىكرد تا با شما نبرد مىكردند ،پس هرگاه از جنگ با شما كناره

گرفتند و تسليم شدند ،در اين صورت خدا براى شما راهى بر عليه آنها نگشوده است

)مال و جانشان را بر شما مباح نكرده(».

حكومت اسﻼمى متحقق مىساخت .تأكيد وی بر اين موضوع كه "نگوييد كه مسلمان

تازه مسلمانان هنوز به كلى تحت تسلط وى قرار نگرفته بودند و بدون چون و چرا به

ارادهى وى تن نمىدادند .مقولههای "بيماردل" و "منافق" كه به كرات در قرآن طرح
مىشوند ،مصداق تشريح آن اوضاع سياسى هستند كه محمد به عنوان پيامبر الله

درگير آن بود و ما مضمون آنرا به شرح زير در آيهى  ١٤از سورهى الحجرات )(٤٩
مىيابيم:
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مىكرد كه آنها را گرويدن به اسﻼم متقاعد سازد .بنابراين وی نخست قبلهى عبادت

بنابراين محمد پس از هجرت و از آغاز تشكيل حكومت اسﻼمى قادر نبود كه بﻼفاصله

مسلمانان را به سمت اورشليم معين كرد ،نماز جمعه را به عنوان تريبون سياسى

قتل عام مشركان و مخالفان خود را تبديل به برنامهى دولتى كند .فقط تسلط بر "جهان

روزهاى شنبه حرام مىدانستند ،محترم شمرد .وی سپس ماه روزهى يهوديان ،يعنى

بيافزايد و قدرت حكومت جوان اسﻼمى را مستحكمتر از گذشته سازد .به اين ترتيب،

حكومت اسﻼمى بنيان گذاشت و به اين منوال ،سنت يهوديان كه هرگونه فعاليتى را در

عاشورا را همچنين براى مسلمانان معين ساخت ،زوجيت زنان مسيحى و يهودى را

براى مردان مسلمان مجاز خواند و احكام خوراكى يهوديان را نيز تبديل به تكليف
مسلمانان كرد .وى همزمان براى مقابلهى لفظى با دشمنان خود شاعرى را به نام حسن

بنطبيت به خدمت گرفت .به خصوص به اين دليل كه دو تن از شاعران مدينه به

نامهاى اسماء بنتمروان و ابوافک رسالت محمد را در اشعارشان به باد تمسخر
مىگرفتند .از آن پس كه سپاه مسلمانان در جنگ بدر به پيروزی رسيد و محمد قدرت

سياسى خود را مستحكمتر از گذشته يافت ،بﻼفاصله فرمان قتل اين دو شاعر را صادر

كرد .اين دو تن از طريق امير بنعدى و سليم بنامير به قتل رسيدند و محمد به نام
اسﻼم عمل تروريستى آنها را تجليل كرد.

١

به اين ترتيب ،محمد بنيان عصمت را در دين اسﻼم گذاشت .به اين معنى كه پيامبر و
فرمانروای الله اصوﻻً مجاز هستند كه هر تصميم ناجوری را كه مىخواهند ،بگيرند و

هر سخن متناقض و بى معنى را كه مىخواهند ،بگويند ،بدون اينكه برای عواقب آنها
پاسخگو باشند و يا اينكه مورد تمسخر عموم قرار بگيرند .در همين دوران ،يعنى پس

از پيروزی مسلمانان در جنگ بدر بود كه درگيرى محمد با يهوديان و مسيحيان مدينه

نيز شدت گرفت ،زيرا آنها با در نظر داشتن تثبيت حكومت اسﻼمى در مدينه حاضر

نبودند كه به رسالت وى تن دهند و به اسﻼم ايمان بيآورند .امتناع يكتاپرستان يهودی

و مسيحى از گرويدن به اين دين نوين دﻻيل متفاوت داشت .از آنجا كه يهوديان خود

را قوم بنىاسرائيل و برگزيدهى يهوه مىشمردند ،در نتيجه پيامبر نوين بايد از قوم

آنها مبعوث مىشد .افزون بر اين ،يهوديان نيز مانند مسيحيان از محمد درخواست

وقوع معجزهاى را داشتند كه همچون پيامبرانشان مصداق رسالت وى محسوب شود.
 ١چندی پيش باقر مؤمنى يک مقاله پيرامون قتلهاى سياسى )زنجيرهاى( در ايران نوشت و با استناد به قتل اين دو
تن به درستى مدعى شد كه ترورهای اسﻼميان از زمان پيامبر اسﻼم آغاز شدهاند و مختص به نظام جمهورى
اسﻼمى ايران نمىشوند.

درونى" و تشديد و تعميق تعصب مسلمانان به وى امكان مىداد كه بر وحشت اجتماعى
محمد براى تسلط كامل خود بر "جهان بيرونى" اعتقاد مسلمانان را به سوى ضرورت

تشكيل امت اسﻼمى راند و هويت طايفهای آنها را در يک درجهى مجردتر شكل داد.

اينجا تحكيم تعهد اخﻼقى و تشديد همبستگى مسلمانان نتيجهى هويت نوينى بود كه
آنها در روند تشكيل امت اسﻼمى رفته رفته كسب مىكردند .پيداست كه شبيخون به

كاروانهای تجار مكه )غزوات( نه تنها برای مسلمانان غنائم جنگى به بار مىآورد ،بلكه

همبستگى دينى آنها را نيز تشديد مىكرد .به اين ترتيب ،محمد پى در پى مدعى يک

توافق كلى ميان مسلمانان مىشد .به اين معنى كه تمامى مؤمنان خواهان نيکبختى
دنيوى و كسب پاداش اخروى هستند و از آنجا كه عقل آنها قادر به درک حكمت
الهى و مصلحت اسﻼم نيست ،در نتيجه الله براى آنها پيامبر مبعوث و فرمانروا معين

مىكند كه ما روش توجيه آنرا به شرح زير در آيهى  ٣٠از سورهى البقره ) (٢مى-

يابيم:

«بياد آر آنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فرمود ،من در زمين خليفه خواهم گماشت،

گفتند پروردگارا آيا كسانى خواهى گماشت كه در زمين فساد كنند و خونها ريزند و
حال آنكه ما خود تو را تسبيح و تقديس مىكنيم ،خداوند فرمود من چيزى )از اسرار

خلقت بشر( مىدانم كه شما نمىدانيد».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،محمد اينجا تسلط خود بر "جهان
بيرونى" را نتيجهى تحقق ارادهى الله مىخواند ،البته بدون اينكه كوچکترين مسئوليتى

را براى ترويج تعصب ،توحش و خشونت حكومت اسﻼمى به عهده بگيرد و يا اينكه

خود را به مسلمانان پاسخگو بشمارد .البته فقط منافقان نبودند كه از تسلط بى چون و

چرای محمد بر "جهان بيرونى" ممانعت مىكردند ،زيرا اديان ديگر توحيدى مانند
مسيحيان و به خصوص يهوديان نيز در برابر انگيزههاى سياسى وی صفآرايى كرده

بودند .بنابراين محمد قبل از وقوع جنگ بدر ،يعنى از موضع ضعف تظاهر به شكيبايى
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گردان و فرزندان ما را هم به تسليم در رضاى خود بدار و راه پرستش و اطاعت را به

ليكن محمد بر خﻼف موسى و عيسى نه يک پيامبر اسطورهاى ،بلكه يک شخص تاريخى

ما بنما )و وظيفهى بندگى را بر ما سهل و آسان گير( كه تنها تويى بخشنده و مهربان».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با مضمون دين اسﻼم مواجه
هستيم كه تنها راه رستگاری مؤمنان را تسليم بى چون و چرا به ارادهی الله مىشمارد.

بود و به همين دليل نيز قادر به معجزه نمىشد .از جمله بايد از آيههاى  ١٣٩و  ١٤٠از
سورهى البقره ) (٢ياد كرد كه محمد از طريق آنها به شرح زير در برابر اعتراض اقوام
يهودی و مسيحى موضع مىگفت:

البته در ارتباط با اين دو آيه شناخت رابطهى يهوديان با ابراهيم نيز ضرورى است.

«اى پيغمبر به اهل كتاب بگو كه شما را با ما در موضوع خدا چه جاى بحث و جدال

يعنى جد بزرگ موسى محسوب مىشود .ليكن محمد به وسيلهى اين افسانه ابراهيم را

كردار خويش هستيد ،چيزى كه هست ماييم تنها ملتى كه خدا را به يكتايى شناخته و

ابراهيم براى يهوديان پدر بزرگ يعقوب و يعقوب پدر دوازده عشيرهى بنىاسرائيل،

يک حنيف مىنامد كه در جستجو و جهت پرستش الله خانهى كعبه را با همكارى
فرزندش اسماعيل بنا كرده و به عنوان اولين مؤمن تسليم الله شده و انگاری كه به دين

است ،در صورتىكه او پروردگار ما و شماست و ما مسئول كار خود و شما مسئول
او را از روى خلوص مىپرستيم ،يا اگر شما اهل كتاب در موضوع انبيا با مسلمين به

جدل بر خاسته گوييد كه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان او بر آيين

اسﻼم ايمان آورده است .به اين ترتيب ،ديگر اين محمد از طوايف مشرک اعراب نبود

يهوديت يا نصرانيت بودند ،خدا مرا فرمايد كه پاسخ ده كه شما بهتر مىدانيد يا خدا؟

از دين واقعى ابراهيم )اسﻼم( منحرف شدهاند و بايد به رسالت محمد ايمان مىآوردند

به رسالت محمد )ص( در كتب آسمانى مخفى دارد )تا نبوت او را انكار كند( و خدا از

كه بايد به اديان يكتاپرست مىگرويد ،بلكه اين يهوديان و مسيحيان بودند كه انگاری

و به حكومت اسﻼمى وی تن مىدادند .ما مضمون كشمكش دينى محمد با يهوديان و
مسيحيان را در آيههاى  ٦٤تا  ٦٨از سورهى آلعمران )(٣به شرح زير مىيابيم:

و كيست ستمكارتر از آنكه شهادت خدا را دربارهى انبيا كتمان كند و يا گواهى خدا را
آنچه مىكنيد ،غافل نيست».

با وجودى كه محمد اينجا نيز ظاهراً از در شكيبايى وارد مىشود و مانند گذشته راه را

«اى اهل كتاب چرا در آيين ابراهيم با هم مجادله كنيد ،در صورتى كه تورات و انجيل

براى ايمان آوردن يهوديان و مسيحيان به اسﻼم باز مىگذارد ،ليكن مؤمنان اهل كتاب

باشد ،چرا در آنچه عالم نيستيد باز جدل و گفتگو به ميان آريد و خدا همه چيز را

اديان توحيدى و به خصوص يهوديان مانع تحقق برنامهى سياسى محمد مىشد ،در

شما بعد از او نازل شده ،آيا تعقل نمىكنيد؛ گيرم در آنچه مىدانيد شما را مجادله روا

مىداند و شما نمىدانيد )بايد از كتاب و پيغمبر او بياموزيد( ابراهيم به آيين يهود و

نصارى نبود وليكن بدين حنيف توحيد و اسﻼم 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».

البته محمد از اين افسانه به اين صورت نيز استفاده كرد كه بر برنامهى راسخ حكومت
جوان اسﻼمى جهت تسخير مكه تأكيد كند .به اين ترتيب ،شكست نظامى مشركان و

استقرار دوبارهى يكتاپرستى در خانهى كعبه تبديل به توجيه دينى تدارک جنگ با
قريشيان ساكن مكه شد .به اين عبارت كه محمد انشعاب با اديان يهودی و مسيحى را

به رسالت دينى و سركردگى سياسى وى تن نمىدادند .از آنجا كه استقﻼل مؤمنان
نتيجه وی جهت تثبيت حكومت اسﻼمى به يک برش ايدئولوژيک با اديان يهودى و
مسيحى احتياج داشت .بنابراين وى از طريق قرآن براى ابراهيم يک افسانه ساخت و

وى را نخستين مسلمان خواند كه انگاری وی با همكارى فرزندش اسماعيل خانهى

كعبه را براى يكتاپرستى بنا كرده است .ما مضمون اين افسانه را در آيههاى  ١٢٧تا
 ١٢٨از سورهى البقره ) (٢به شرح زير مىيابيم:

«وقتى كه ابراهيم و اسماعيل ديوارهاى خانهى كعبه را بر افراشتند و عرض كردند

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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«يهوديان و مشركان را دشمنترين مردم نسبت به مومنان مىيابى ،همچنين مهربان

تصميم الله خواند كه البته با تغيير قبلهى مسلمانان و با استناد به آيهى  ١٤٤از سورهى

ترين مردم را نسبت به مومنان كسانى مىيابى كه مىگويند ما مسيحى هستيم ،اين از
آن است كه اينان كشيشان و راهبانى هستند و نيز از آن روى است كه كبر

نمىورزند».

البقره ) (٢به شرح زير جنبهى شرعى به خود مىگرفت:

«ما توجه تو را به آسمان در انتظار وحى و تغيير قبله بنگريم و البته روى تو را به

قبلهاى كه خشنودت سازد بگردانيم ،پس روى كن به سوى مسجدالحرام و شما

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه محمد اينجا ظاهراً از در

مسلمانان نيز در هر كجا باشيد گاه نماز روى بدان جانب كنيد و گروه اهل كتاب

حجت مىكند .به اين صورت كه وی نخست دستور قتل رهبران يهوديان را صادر كرد.

آنها )كه مطيع و نيكو كارند يا منافق و زشت رفتارند( غافل نيست».

شكيبايى با مسيحيان وارد مىشود ،ليكن نه تنها با مشركان ،بلكه با يهوديان نيز اتمام

از جمله بايد از كعب بناﻻشرف و وزير بنالرضيم نام برد كه به دستور محمد ترور و
قاتﻼن آنها به نام اسﻼم تجليل شدند .محمد سرانجام به بهانههاى متفاوت سه

طايفهى يهودى به نامهاى بنىالقينقاع )در ماه آوريل  ٦٢٤ميﻼدى( ،بنىالنضير )در ماه

اوت  ٦٢٥ميﻼدى( و بنىالقريضه )در ماه آوريل  ٦٢٧ميﻼدى( را يكى پس از ديگرى و
با شدت بيشترى به خاک و خون كشيد .در آخرين جنگ  ٦٠٠و يا  ٩٠٠تن از اسراى

جنگى به قتل رسيدند و زنان و اطفال يهودى به بردگى مسلمانان در آمدند .پس از

سركوب يهوديان شكيبايى محمد با مسيحيان نيز طول چندانى نكشيد .از اين پس،
دوباره آياتى از آسمان بر زبان پيامبر اسﻼم جارى شدند كه شرايط سركوب مسيحيان
را نيز مهيا سازند .از جمله بايد از آيهى  ٣٠از سورهى توبه ياد كرد كه به شرح زير

مسيحيان را در جوار يهوديان منحرف مىشمارد:

«يهوديان ميگويند عزيز پسر خداست و مسيحيان مىگويند مسيح پسر خداست .اين

سخنى است باطل كه بر زبان مىآورند و به سخن كافران پيشين مىجويند .خداوند
بكشدشان چگونه بيراه مىروند».

از اين پس ،محمد دستور فتح محلههاى پراكندهى مسيحى را نيز صادر كرد .با تمامى

اين وجود طوايف يهودى و مسيحى در برابر حكومت اسﻼمى مقاومت مىكردند و به

دين محمد تن نمىدادند ،در حالى كه مكه به عنوان قلب شبهجزيرهی عربستان و
مركز داد و ستد در اين منطقه تحت نفوذ بتپرستان به سركردگى طايفهی اموی بود.
از آنجا كه تحت شرايط موجود قتل عام تمامى يهوديان و مسيحيان غير ممكن به نظر

مىآمد ،در نتيجه محمد مصلحت حكومت اسﻼمى را در اين مىديد كه در ترويج

بخوبى مىدانند كه اين تغيير قبله به حق و راستى از جانب خداست و خدا از كردار

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،با وجودی كه محمد اينجا سمت قبلهی
مسلمانان را از اورشليم به سمت مكه تغيير مىدهد ،اما دستور نماز خواندان مؤمنان به

سوی كعبه را قاطعانه صادر نمىكند .البته اتخاذ اين تصميم به معنى شكيبايى پيامبر
اسﻼم نسبت به يهوديان نيست ،زيرا وی همزمان جهت سركوب آنها به ترويج
تعصب روى آورد و خصمانه مدعى شد كه الله آنها را به سگ ،خوک ،بوزينه و حمار

تبديل كرده است .اينجا به خوبى روشن مىشود كه محمد جهت تدارک و تساهل

سركوب و قتل عام يهوديان صﻼح مىديد كه آنها را از كالبد انسانى خارج سازد و

موجوديت آنها را به سطح احشام تقليل دهد .براى نمونه در آيهى  ٥از سورهى

الجمعه ) (٦٢در مورد قوم بنىاسرائيل به شرح زير آمده است:

«وصف حال آنانكه تحمل )علم( تورات كرده خﻼف آن عمل نموده ،در مثل به

حمارى مانند كه بار كتابها بر پشت كشد )و از آن يا هيچ نفهمد و يا بهره نبرد(».

بنابراين محمد موفق شد كه از طريق افسانهی ابراهيم و تغيير قبلهى مسلمانان به

سمت كعبه يک برش ايدئولوژيک با يهوديان را به انجام برساند و توجيه دينى سركوب
آنها را پديد آورد .اما محمد تحت شرايط موجود بﻼفاصله با مسيحيان قطع رابطه
نكرد و سركوب آنها را در برنامهى سياسى خود قرار نداد .دليل پيگيری اين سياست

نه به علت شكيبايى وی ،بلكه مربوط به پراكندگى جغرافيايى مسيحيان مىشد كه مانند
يهوديان يک جماعت متشكل را در برابر حكومت اسﻼمى وی قرار نمىدادند و تا اينجا

بى خطر محسوب مىشدند .ما مضمون اين تاكتيک اسﻼمى را در آيهى  ٨٢از سورهى
مائده به شرح زير مىيابيم:
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متواری گشت ،محمد در مراسم عمره ،حجراﻻسود را بوسيد و الله اكبر سر داد .سپس

تعصب اندازه نگاه دارد و مؤمنان اديان ديگر توحيدی را تنها مطيع و موظف به

از آنجا كه محمد ديگر تظاهر به شكيبايى در برابر بتپرستان را جايز نمىشمرد ،در

به شرح زير خشونت حكومت اسﻼمى را توجيه مىكنند:

حدود  ١٠٠٠٠تن از زائران مسلمان به تقليد از وی مراسم حج عمره را برگزار كردند.

نتيجه دستور تخريب بتها و نقشههاى گچى كعبه را صادر كرد و از اهالى مكه
خواست كه با وی به عنوان پيامبر الله بيعت كنند .اينجا نيز محمد مصلحت ترويج

اسﻼم را در اين ديد كه در بروز تعصب اندازه نگاه دارد و با تظاهر به شكيبايى مقاومت
تمامى بتپرستان را در برابر حكومت اسﻼمى بر نيانگيزد .از اين رو ،وی جهت جلب

اعتماد قريشيان هداياى زيادى را كه البته در راهزنى از كاروانها مكه به دست آورده

بود ،به آنها تقديم كرد تا به اين شيوه ،اهالى فرودست مكه را كه از قربانيان اوضاع

جنگى به شمار مىرفتند ،براى پذيرش اسﻼم و بيعت با پيامبر الله آماده سازد .وى هم-
چنين بﻼفاصله دستور انهدام دختران الله ،يعنى المنات ،الﻼت و العزى را كه در حوالى

مكه مستقر بودند ،صادر نكرد ،زيرا نمىخواست كه مقاومت عشاير هوازن و تحاكيف

كه به آنها ايمان داشتند ،در برابر استقرار حكومت اسﻼمى بر مكه تشديد كند .در

سال بعد كه سپاه مسلمانان اين دو عشيره را نيز سركوب كرد و همچنين بر حوالى مكه
مسلط شد ،تخريب اين سه بت نيز به نام خدای يكتا به وقوع پيوست.

محمد در سال  ٦٣١ميﻼدى براى زيارت به مكه نرفت ،زيرا همچون گذشته مشركان

نيز در مراسم حج شركت داشتند .او فرماندار مكه ،عتبة را به عنوان پيشواى زائران

برگزيد و ابوبكر و على بنابىطالب را به سوی مكه گسيل كرد .همراه على يک آيه از
قرآن بود كه توسط فرماندار مكه در پايان زيارت كعبه براى اهالى شهر و مسلمانان

قرائت شد .اين آيه به صورت يک ابﻼغيه از حكومت اسﻼمى مدون شده است كه آن-

را مىتوان به شرح زير در آيهى  ٥از سورهى التوبه ) (٩مطالعه كرد:

پرداخت جزيه كند .از جمله بايد از آيههاى  ٢٩تا  ٣٣از سورهى التوبه ) (٩ياد كرد كه

»)اى اهل ايمان( با هر كه از اهل كتاب كه ايمان به خدا و روز قيامت نياورده است و

آن چه را خدا و رسولش حرام كرده ،حرام نمىداند و به دين حق )از آئين اسﻼم(
نمىگرود ،كارزار كنيد تا آنگاه كه با ذلت و تواضع به اسﻼم جزيه دهند و يهود گفتند
عزير و نصارى گفتند مسيح پسر خداست اين سخنان را كه اينها بر زبان ميرانند خود

را به كيش كافران مشرک پيشين نزديک و مشابه مىكنند ،خدا آنها را هﻼک و نابود

كند ) (...اوست خدايى كه رسول خود را با دين حق به هدايت خلق فرستاد تا بر همهى

اديان عالم تسلط و برترى دهد ،هر چند مشركان ناراضى و مخالف باشند«.

پس از سركوب و تسلط حكومت اسﻼمى بر اقوام يهودى و مسيحى سرانجام نوبت به
مشركان مكه رسيد .در سال  ٦٢٩ميﻼدى محمد بنا بر عهدنامهى هديبيه كه در سال
گذشته با ابوسفيان بسته بود ،براى اولين بار پس از مهاجرت به مدينه همراه با ٢٠٠٠

تن از مسلمانان براى زيارت كعبه وارد مكه شد .وى در مراسم حج عمره تمامى
عبادت بتپرستان را يک به يک انجام داد و مسلمانان در حالى كه لبيک مىگفتند،

رفتار و كردار او را تقليد مىكردند .محمد از اين طريق به قريشيان القا كرد كه نسبت

به كليت مقدسات آنها شكيبا است و اماكن دينى آنها را تخريب نمىكند .وی سپس
از اماكن مقدس كه در حوالى مكه قرار داشتند ،بازديد كرد و از اين طريق به طوايف

باديهنشين قريشى القا كرد كه حتا خواهان انهدام بتهاى آنها هم نيست ،بلكه فقط
درخواست تغيير جانبى برخى از مقدسات اعراب و عبادت الله يكتا را دارد .وی در
مذاكرهاى كه با ابوسفيان براى زيارت مكه در سال جارى داشت ،تضمين كرد كه نه

»پس از آنكه ماههاى حرام )ذيقعده ،ذيحجه ،محرم و رجب( كه )مدت امان است( در

كسى را به قتل مىرساند و نه مسلمانان به اماكن دينى شهر صدمه مىزنند ،منتها با

و از هر سو در كمين آنها باشيد ،چنانچه از شرک توبه كرده و نماز اسﻼم بپا داشتند و

كنند.

گذشت آنگاه مشركان را هر جا يابيد به قتل رسانيد و آنها را دستگير و محاصره كنيد

زكات دادند ،پس از آنها دست بداريد كه خدا آمرزنده و مهربان است«.

اين شرط كه اهالى بتپرست مكه از مقاومت در برابر حكومت اسﻼمى صرف نظر
محمد در ژانويهى سال  ٦٣٠ميﻼدى در صدر سپاه مسلمانان دوباره وارد مكه شد .پس

از اينكه مقاومت عدهای از بتپرستان به فرماندهى خالد بنالويه سركوب و سپاه وی
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در همهى ادوار و امم گذشته برقرار بوده است و بدان كه سنت خدا هرگز مبدل

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،استقرار بﻼمنازعهی حكومت اسﻼمى

نخواهد گشت».

«همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و روى زمين به فساد كوشند،
جز اين نباشد كه آنها را كشته يا به دار كشيدند و يا دست و پايشان را بخﻼف ببرند

)يعنى دست راست را با پاى چپ و بالعكس(».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،شكيبايى در برابر اسﻼم و امتناع از
روشنگری مسلمانان برای دگرانديشان و آتهئيستها جنبهی خودكشى به خود مى-

گيرد .ما اينجا با عواقب "شكيبايى مخرب" مواجه مىشويم .به اين معنى كه كوتاهى در

روشنگرى و صرف نظر از مقاومت در برابر ترويج و گسترش دين اسﻼم سرانجام
منجر به سؤاستفادهی اسﻼميان از شكيبايى جوامع مدرن و متمدن مىگردد و اگر آنها

به قدرت سياسى دست بيابند ،بدون ترديد جامعهی شكيبا را الغا و منجر به سلطهی
تعصب بر آن مىشوند.

نتيجه:
محمد بنعبدالله در عرض  ٢٣سال رسالتش موفق شد كه از بطن ازخودگسيختگى و
خودتناقضگويى جامعهی عشيرهای شبه جزيرهی عربستان يک دين توحيدی را به

صورت توليدات مهآلود همين زمينهی مادی و با پيروی از اساطير ساميان و ديگر

اديان ابراهيمى در جهت توجيه استقرار يک حكومت اسﻼمى متكامل كند .به اين

ترتيب ،وی نه تنها شكيبايى دينى و تعصب طايفهاى اعراب را تبديل به يک فلسفهی
عملى جهت مصادرهی قدرت سياسى و تشكيل امت و حكومت اسﻼمى كرد ،بلكه با

تدوين قرآن به عنوان كﻼمالله از خود يک مانيفست برای ترور و توحش دگراندايشان

و منتقدان دينى به جای گذاشت كه تا هماكنون "جهان درونى" مسلمانان را مشروب و

سياست كلى جريانهای اسﻼميست را معين مىكند .به بيان ديگر ،نتيجهی ايمان به
اسﻼم نهادينه شدن تعصب است ،زيرا تقديس و عصمت از يک سو ،مانع پرسش

خردگرا مىشوند و مسلمانان را از خردمندی و حقيقتيابى معذور مىكنند ،در حالى كه

از سوی ديگر ،مانعى در برابر بازتاب وقايع "جهان بيرونى" در "جهان درونى" مسلمانان
مىسازند و از طريق ممانعت از تفكيک "جناح خيرخواه" از "جناح خودخواه" منجر به

مصادف با پايان شكيبايى و برانگيختن قطعى تعصب مسلمانان در برابر ديگر اديان و

دگرانديشان بود .از اين پس ،نه تنها زيارت كعبه براى مشركان ممنوع اعﻼم شد ،بلكه
آنها در برابر يک تصميم قرار گرفتند كه يا به اسﻼم ايمان بياورند ،با محمد به عنوان

پيامبر الله بيعت كنند ،اقتدار حكومت اسﻼمى را بدون چون و چرا بپذيرند ،مراسم

دينى را برگزار كنند ،زكات بپردازند و يا اينكه پس از گذشت ماههاى حرام كشته
شوند.

به اين ترتيب ،قرآن به عنوان كﻼمالله تبديل به مانيفست تشكيل حكومت اسﻼمى شد

و يک ابزار مناسب را جهت تحميق مسلمانان و ترور مخالفان طبقهی حاكم پديد آورد.

از جمله بايد از مقولههايى مانند" :محارب"" ،ملحد"" ،مفسد فىاﻻرض"" ،منافق" و
"بيماردل" ياد كرد كه با دقت كامل "جرم" دگرانديشان و مخالفان حكومت اسﻼمى را

مطرح و مجازات آنها را به صورت وحى الهى توجيه مىكنند .برای نمونه مىتوان از

آيههاى  ١١تا  ١٤از سورهى البقره ) ،(٢آيههاى  ٦٠تا  ٦٢از سورهى اﻻحزاب ) (٣٣و
آيهى  ٣٣از سورهى المائده ) (٥ياد كرد كه در آنها به شرح زير آمده است:

«چون )مؤمنان( آنان را گويند كه در زمين فساد نكنيد ،پاسخ دهند كه تنها ما كار به

صﻼح مىكنيم .آگاه باشيد كه ايشان سخت مفسدند ولى خود نمىدانند و چون به آنان
گويند كه ايمان آوريد ،چنانكه ديگران ايمان آوردند ،پاسخ دهند كه چگونه ما ايمان

آوريم به مانند بى خردان ،آگاه باشيد كه ايشان خود سخت بى خردند ولى نمىدانند،
چون به اهل ايمان برخوردند ،گويند ايمان آورديم و چون با شيطانهاى خود خلوت

كنند ،گويند ما باطناً با شماييم جز اينكه مؤمنان را استهزاء مىكنيم».

«اگر منافقان و آنان كه در دلهايشان مرض و ناپاكى است و هم آنها كه در مدينه

)بر ضد اسﻼم( تبليغات مىكنند و اهل ايمان را مضطرب و هراسان مىسازند ،دست )از

اين بد كارى( نكشند ما هم ترا )بر قتال( آنان بر انگيزيم تا از آن پس جز اندک زمانى
در مدينه و جوار تو زيست نتوانند كرد ،اين مردم پليد به درگاه حقاند بايد هر جا
يافت شوند آنان را گرفته جداً به قتل رسانيد .اين سنت خدا )و طريقهى حق( است كه

٢٧٧

٢٧٨
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩شكيبايى و تعصب در اسﻼم ـ نقدى بر كشمكش روشنگرى با
شريعتسازى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،برلين

گريز آنها از مدرنيته و تمدن ستيزی عريان مىشوند .ما اينجا همچنين با استقﻼل

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣تمدن و تاريخچهى تمدن ستيزى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
يكم ،صفحهی  ١٢٩ادامه ،برلين

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است .بنابراين اتفاقى

نيست كه جريانها اسﻼميست و فاشيست با وجود تاريخ و فرهنگ ماهيتاً متفاوت ،اما

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی
حزب توده ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٨٩ادامه ،برلين

در پراكسيس سياسى اشكال مشابه به خود مىگيرند و با پيروی از يک رهبر فوق

ارتجاعى و پس از مصادرهی بﻼمنازعهی قدرت سياسى و تشكيل يک حكومت مطلق-

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين

بنابراين قرآن نه يک وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان ،بلكه مانيفست تشكيل

قرآن مجيد ) :(١٣٧٠ترجمه و تفسير حاج شيخ مهدی الهى قمشهاى ،تهران

مسلمانان از "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى مواجه مىشويم كه بنا به تئوری

گرا به قتل عام مخالفان خود مىپردازند.

حكومت اسﻼمى است .البته قرآن فقط قتل عام مخالفان سياسى ،سركوب اديان و

ترويج توحش اجتماعى را توجيه نمىكند ،بلكه به دليل خردستيزى بنياديش برنامهاى
ديگری را به جز تسليم و بندگى مسلمانان به حاكميت طبقاتى و روحانيت اسﻼمى

ندارد .اينجا به خوبى روشن مىگردد كه چرا اسﻼميان در گرداب تعصب ،تقديس و

جهالت غوطه مىخورند ،چرا به مفاهيم شأن و حقوق طبيعى انسان مانند خردگرايى،

حقيقتيابى و حق مقاومت دست نمىيابند و چگونه از طريق ترور شخصى و ترويج

وحشت اجتماعى همواره منجر به يک اختﻼل مداوم در جامعه و هرج و مرج اجتماعى
مىشوند .پيداست كه شكيبايى در برابر جريانهای اسﻼميست و همچنين فاشيست تنها

"شكيبايى مخرب" محسوب مىشود .ما اينجا با ازخودبيگانگى دينى و متافيزيكى ،يعنى

دوگانهسازی جهان در يک جهان دينى و يک جهان دنيوی مواجه هستيم كه زمينهی
آن بايد از ذات درونى خود ،يعنى هم در تضاد خود فهميده شود و هم تئوری و

پراكسيس سياسى آن به صورت انقﻼب 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

٢٧٩

٢٨٠

به تكامل تاريخ مىشود .به بيان ديگر ،موضوع نقد ماركس دگرگونى انقﻼبى "اوضاع
موجود" است كه بدون واسطه به سوی رهايى انسان نشانه مىگيرد .البته با اين هدف

نبرد طبقاتى و خرد عملى ـ نقدی بر مقولهی "رسميتيابى" در
١
فلسفهی ايدهآليستى هگل و دين اسﻼم

كه انسان از يک موجود منزوی ،تحميق و تحقير شده به خودآگاهى برسد ،از پراكسيس

نبرد طبقاتى به سوی رهايى خويش فراروی كند و به طبيعت و قوای ماهوی خويشتن

به عنوان "انسان كامل" دست بيابد .بنابراين روش نقد دين نزد ماركس نه يک برنامه-
ی دانشپژوهى فردی را دنبال مىكند و نه يک وجه صرف تحقيقاتى جهت روشنگری

عموم را به خود مىگيرد .وی تنها از اين منظر به روش نقد دين متوسل مىشود كه

تمامى اشكال تجريدی و متافيزيكى را به بند بكشد و با فراروی از اشكال ازخودبيگانه،

آگاهى تئوريک نبرد طبقاتى را به صورت انتقادی و عملگرا پديد آورد و در پراكسيس

اجتماعى طبقهی كارگر را از قدرت بالقوه به سوی قدرت بالفعل براند ،تا اينكه

پرولتاريا به عنوان سوژهی انقﻼبى به خودآگاهى برسد و با اتكا به ارادهی خود و در
جهت تشكيل يک نظم نوين عوامل ازخودبيگانگى خودكرده را لغو كند.

١

بنابراين پيداست كه روش نقد دين نزد ماركس بدون واسطه معطوف به جهان
موضوعيتيافته مىشود كه البته تحت تأثير اشكال متافيزيكى و ازخودبيگانه ،يعنى

سوبژكتيو و به صورت "اوضاع موجود" پديد آمده است" .اوضاع موجود" از طريق
مقولههايى مانند" :عرف"و "خرد" توجيه مىشود .هر كه مىخواهد متعارف و خردمند
محسوب شود و در جامعه رسميت بيابد ،بايد به اجبار به "اوضاع موجود" تن دهد.

ليكن رسميتيابى همزمان رابطهی "اوضاع موجود" با "اوضاع مطلوب" را نيز برقرار
مىسازد .در حالى كه "اوضاع موجود" با وساطت ازخودبيگانگى خودكرده ،يعنى تحت

تأثير آگاهى از جهان وارونه پديد آمده و ابژكتيو است" ،اوضاع مطلوب" تمايل به اتوپى

دارد و از اين رو ،سوبژكتيو است .ارنست بلوخ يكى از خصوصيتهای انسانى را خواب
ديدن مىشمارد ،در حالى كه وی همزمان به آن مىافزايد كه انسان در زمان بيداری
نيز خواب مىبيند و آن اتوپى است.

٢

ماركس از اين بابت "پيششرط هر گونه نقدی را نقد دين" مىشمارد ،زيرا وی روش

نقد درونذاتى و نفىكنندهی خود را به تمامى اشكال استعﻼيى جامعهی بورژوايى و
متافيزيک شيوهی مدرن توليد سرمايهداری بسط مىدهد .موضوع نقد ماركس مسئلهی

"ازخودبيگانگى" است كه البته از بطن ازخودگسيختگى و از خودتناقضگويى يک

جامعهی ماهيتاً متضاد و مشخص ،اما به صورت شكل مجرد و مهآلود آن متكامل مى-

شود و با تسلط بر افكار عمومى ازخودبيگانگى خودكردهی پرولتاريا و انفعال سوژهی
انقﻼبى را پديد مىآورد .بنابراين نزد ماركس فريبكاری طبقهی حاكم از طريق دين،
فلسفه و ايدئولوژی و خودفريبى فرودستان جامعه و همچنين تفرقهافكنى بورژوازی از

طريق رسميتيابى مبارزهی سنديكاليستى و تحكيم سياست سوسيال رفرميستى و

تفرقهی خودكردهی پرولتاريا ﻻزم و ملزوم و مكمل همديگر هستند كه در هماهنگى و

وحدت يکديگر منجر به تعميم توجيه تئوريک "اوضاع موجود" و تداوم پراكسيس
اجتماعى نظام طبقاتى ـ جنسيتى حاضر مىشوند .از آنجا كه روش نقد ماركس جﻼدانه

است ،در نتيجه نه تنها رابطهی فلسفه با فلسفه را قطع مىكند و با استناد به نقد جهان
موضوعيتيافته مستند و مستدل مىگردد ،بلكه اصوﻻً به سوی تدارک يک نقد

تجريدی ،دينى و يا فلسفى جهت كشف يک حقيقت مجرد ديگر سمت نمىگيرد.
بنابراين حقيقت از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس يک شكل
جهانشمول ،مقدر و مستقل از "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى را ندارد ،بلكه از

طريق آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى و در روند نبرد طبقاتى پديد مىآيد و منجر
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

١

من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "تئوری و پراتيک جمهوری اسﻼمى ايران" كه از طريق "پژوهش
جنبشهای اجتماعى ايران" در تاريخ  ١٣مارس  ٢٠١١در برلين برگزار شد ،ارائه كردم.

٢٨٢

٢٨١

"ميوهى ممنوعه" است كه به طبيعت و قواى ماهوی و بالقوه خويش جهت خردگرايى و

پيداست كه رسميتيابى مستقيماً با تشكيل جامعهی متعارف و خردمند مرتبط مى-

در پيروی از نسأ از "ميوهی ممنوعه" مىخورد ،يهوه هر دوی آنها را از باغ عدن

مىشوند كه طبقهی حاكم جهت توجيه جايگاه اجتماعى و تضمين منافع مادی خود

حقيقتيابى دست مىيابد و مىتواند با اراده آنرا بالفعل سازد .از آن پس كه آدم نيز

بيرون مىراند و از يک سو ،نسأ را تحت حاكميت آدم قرار مىدهد و مجبور به تحمل

رنج باردارى و زايمان مىكند ،در حالى كه از سوی ديگر ،به زمين لعنت مىفرستد كه
به رنج آدم در تصاحب و استفاده از آن بيافزايد.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما با رجوع به اسطورهی آفرينش در

تورات متوجهى دو نكته مىشويم .اول اينكه در اديان ابراهيمى سرچشمهی گناه
جنسيت مادينه به خود مىگيرد .دوم اينكه انسان به دليل طبيعت و قوای ماهوی

خويش جهت خردگرايى و حقيقتيابى ذاتاً گناهكار به حساب مىآيد .از اين منظر،
معنى زندگى اين جهانى انسان به يک دورهی امتحانى خﻼصه مىشود كه بايد عكس

گناهكاری خود را اثبات كند و از طريق عبادت و تبعيت از قوانين شرعى رستگار و

آمرزيده گردد ،تا اينكه پس از مرگ به سزا و پاداش اعمال خود برسد .به اين ترتيب،

خوشبختى انسان اينجا يک معنى اخروی به خود مىگيرد ،در حالى كه از سوی ديگر،

انسان تنها زمانى به "عرف" دست مىيابد كه طبيعت خردگرای خود را سركوب كند و

گردد .ليكن مقولههای "عرف" و "خرد" در جوامع طبقاتى شامل آن قوائد و ارزشهايى

پديد آورده و بر جامعه تحميل كرده است .بنابراين مقولههای "عرف" و "خرد" از سوی

ديگر ،همچنين نقد اين قوائد و ارزشهای طبقاتى را نيز در بر مىگيرند و همچنين
مقاومت اجتماعى در برابر آنها را برای عموم مقبول مىسازند .ما اينجا با تناقض

قوائد و ارزشهای ابژكتيو از "اوضاع موجود" با شرايط تشكيل "اوضاع مطلوب" كه
البته از طريق اتوپى ،يعنى سوبژكتيو پديد مىآيند ،مواجه مىشويم و مشخصاً در همين

نقطهی تﻼقى آنها است كه پرسش پيرامون سرچشمهی مقولههای "عرف" و "خرد"

پديد مىآيند كه البته مقولههای ديگری مانند" :رسميت"" ،مقبوليت"" ،حق"" ،عدالت"،
"انسانيت" و "اخﻼق" نيز از آنها استنتاج مىشوند .به اين معنى كه با رجوع به كدام
منابع است كه اين مفاهيم معنى خود را مىيابند و با وساطت كدام ساختار اجتماعى

است كه آنها تشريح ،توجيه و ترويج مىشوند؟

ما در رابطه با سرچشمهی تشكيل "عرف" و "خرد" با دو طرح متناقض و جهانشمول
مواجه هستيم .اولى ،آن طرحى است كه از طريق اساطير اديان ابراهيمى به ما به ارث

به تبعيت از احكام الهى و نمايندگان زمينى خدا در بيايد .پيداست كه اينجا سركوب

رسيده است .از جمله بايد از اسطورهى آفرينش انسان در اديان ابراهيمى ياد كرد .به

سرچشمهی گناه ظاهراً جنسيت مادينه دارد.

مىآفريند كه اسم آن آدم است و در باغ عدن به تنهايى زندگى مىكند .او به غير از

زنان يک نقش عمده به خود مىگيرد و مردان را در اين امر محق مىسازد ،زيرا

طرح دوم از سرچشمهی تشكيل "عرف" و "خرد" مربوط به فلسفهی حقوق طبيعى مى-

شود كه البته به صورت فلسفهی اُستوا در دوران يونان باستان پديد آمده است .اين
طرح بر خﻼف اديان ابراهيمى نه تنها طبيعت خردگرا و حقيقتياب انسان را مضر

نمىشمارد ،بلكه مدعى است كه انسان اصوﻻً آزاد به دنيا مىآيد و هيچكس مجاز به

تحميل بندگى و بردگى به وی نمىباشد .همانگونه كه ارنست بلوخ تشريح مىكند،

اين صورت كه بنا بر تورات خدای يكتا ،يعنى يهوه اولين انسان را به صورت نرينه
ميوهى "درخت حيات و معرفت نيک و بد" مجاز است كه از تمامى نعمتهای بهشت

تناول و استفاده كند .اينجا بﻼفاصله روشن مىشود كه خدا بنا بر اديان ابراهيمى از بدو
آفرينش انسان آزادى ،اراده و حق انتخاب ميان خير و شر را برای آن مضر مىشمارد.

از آنجا كه آدم در باغ عدن تنها است ،در نتيجه يهوه جهت فراغت وی جفت
مادينهاش را موسوم به نسأ از يكى از دندههای بدنش مىآفريند .در حالى كه آدم تا

كنون از قوانين الهى پيروى كرده است ،ليكن شيطان به شكل يک مار در مىآيد و

موفق به گمراهى نسأ مىشود و وى را در تناول "ميوهى ممنوعه" اغفال مىكند .به اين

 ١مقايسه ،كتاب مقدس ) :(١٩٩٩شامل كتب عهد عتيق و عهد جديد ،ترجمهی قديم ،چاپ دوم ،انتشارات ايﻼم،
صفحهی  ٣ادامه

صورت كه شيطان به نسأ از "خوشىهاى دلپذير دانش ،آگاهى ،معرفت و حق گزينش

خير و شر" خبر مىدهد .به بيان ديگر ،بنا بر اسطورهی تورات انسان پس از تناول
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متديسم و غصل تعميدی متكامل مىگردند و نمايندگان آنها تبديل به نظريهپردازان

فلسفهی اُستوا فقط يک جنبهی تئوريک نداشت ،زيرا تبديل به نظريهی بردگان رومى

بورژوازی نو پای اروپای غربى مىشوند .البته اين نزاعهای دينى با جنگهای هولناک
سى ساله همراه و پس از شكست نهايى سلطهی واتيكان بر كليت اروپا بود كه دوران

رنسانس )نوزايش( پديد آمد .به اين ترتيب ،دانش و فلسفه رفته رفته در برابر دين
مستقر شدند و ادعای آنرا جهت بيان حقيقت مطلق انكار كردند .دينزدايى از روابط

اجتماعى و دگرگونى درک و زبان روزمرهی اخروی به سمت جهان واقعى نتايج
گسترش دانش بشرى و تعميم فلسفه بودند كه همواره از يک سو ،نفوذ اجتماعى دين را

به عقب مىرانند و از سوی ديگر ،توجيه و تفسير منابع دينى را بر نمايندگان آنها
تحميل مىكردند .از اين پس ،دانش به صورت يک حوزهى مستقل و به خصوص جهت
ارزيابى كلى مسائل در آمد و به آن دوران سياه اختناق كه واتيكان خود را تنها مرجع

دانش محض مىشمرد ،پايان داد .همزمان تشكيل و تعميم فلسفه بود كه منجر به آغاز

يک عصر نوين در تاريخ تفكر انسانى شد ،زيرا كه خرد بشری را تنها معيار ارزيابى
تمامى مسائل ساخت و افكار دينى را به عنوان اشكال بيان روابط جوامع سنتى آنتيک

به كلى بى اعتبار كرد .به اين ترتيب ،انسان از تبعيت به خردگرايى رسيد و از طريق
ترديد و پرسش معطوف به رابطهی علت و معلول و قانونمندی مسائل طبيعى و روابط
اجتماعى شد.

بنابراين بر اساس زمينهی مادی تحوﻻت اجتماعى و با تعميم رفرماسيون مسيحيت و
تثبيت پروژهی روشنگری بود كه دولتهای سكوﻻر در اروپای غربى پديد آمدند و
فلسفهی حقوق طبيعى بر آيين ابراهيمى چيره و تبديل به سرچشمهی تئوريک حقوقى،
اقتصادی ،اخﻼقى و سياسى ،خﻼصه ايدئولوژيک جوامع مدرن بورژوايى شد .ما اينجا

با تضاد دين )ايمان( با فلسفه )خرد( مواجه هستيم كه ماركس آنرا با استناد به اقرار

پرومتهيوس كه "در يک جمله ،از تمامى خدايان و هر خدايى متنفر است" ،به شرح زير
در رسالهی دكترای خويش برجسته مىسازد:

«"برای فلسفه اين بدون ترديد يک نوع فحش است ،وقتى انسان فلسفه را كه اعتبار
مستقلش بايد در همه جا به رسميت شناخته شود ،مجبور مىسازد كه در هر فرصتى از

خود به خاطر عواقبش دفاع كند و خود را در پيش هر هنر و علمى كه از آن متأثر

شد و قيام آنها را به سركردگى اسپارتاكوس در امپراطوری رم پديد آورد.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با دو نكتهی متفاوت مواجه

هستيم كه مستقيماً در تناقض با اصول اديان ابراهيمى قرار مىگيرند؛ اول اينكه طبق

فلسفهی حقوق طبيعى خوشبختى و معنى زندگى يک جنبهی دنيوی به خود مىگيرد.

دوم اينكه انسان اينجا تنها زمانى به "عرف" دست مىيابد كه در آزادی و برابری
طبيعت خردگرا و حقيقتياب خود را شكوفا سازد و به آگاهى از هستى خويش دست
بيابد .پيداست كه يک چنين انسانى نه نياز به احكام الهى دارد و نه به تبعيت از

نمايندگان زمينى يک خدای آسمانى در مىآيد.

ما اينجا با نقطهی تﻼقى خرد انسانى با وحى الهى كه شكل سمبليک آن جدال آتن

)فلسفه( با اورشليم )دين( است ،مواجه هستيم .با وجودی كه اين دو طرح متناقض از

سرچشمهی تشكيل مقولههای "عرف" و "خرد" قرنهای متمادی در جوار يکديگر
وجود داشتند ،اما تنها در دوران مدرن است كه ما شاهد تسلط فلسفهی حقوق طبيعى

بر ميراث اديان ابراهيمى هستيم .اينجا مقولهی "مدرن" از آغاز يک عصر نوين
گزارش مىدهد كه به معنى چرخش انسان از جهان اخروی به سوی جهان واقعى و

دنيوی شدن آدمى است ٢.به اين ترتيب ،انسان از ايمان به سوی انديشه معطوف مى-

شود و با كسب مقولهی "خرد" اين جهانى مىگردد .اين پديدهی اجتماعى يک پيشينه-

ی تاريخى و فرهنگى دارد كه با رفرماسيون لوتری رقم خورده است .به اين ترتيب،

انحصار واتيكان به عنوان تنها مرجع دينى مسيحيان پايان مىيابد و با توجيه جدايى

ساختار روحانيت از دولت ،حكومتهای خودكامه از منظر دينى مشروعيت مىيابند .به

همين منوال ،از بطن جهان از همگسيخته و از خودتناقضگويى زيست مادی موجود

است كه اشكال متفاوت از فرقههای پرهيزگر پروتستانى مانند :كلوينيسم ،پيتتيسم،
١

Vgl. Bloch, Ernst (١٩٦١): Naturrecht und menschliche Würde, Gesamtausgabe Bd. ٦,
Frankfurt am Main, S. ٢٦ff., und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٧فلسفهى حقوق طبيعى و اسﻼم ـ نقدى بر گفتمان دينى پيرامون خردگرايى و
حقوق بشر ،در آرمان و انديشه ،جلد چهارم ،برلين
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ ،در آرمان و
انديشه ،جلد پانزدهم )همين شماره( ،برلين
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شلينگ سرچشمهی تشكيل "عرف" را دين مسيحيت مىشمرد .ما اينجا با همان

شدهاند ،موجه سازد .اينجا انسان پادشاهى را به خاطر مىآورد كه متهم به خيانت
عليه روعيای خويش مىشود (...) ".اقرار پرومتهيوس حكمت فلسفه در برابر تمامى

ميراث اديان ابراهيمى مواجه هستيم كه خردگرايى بشر را مضر و سركوب آنرا برای

تشكيل يک جامعهی متعارف ضروری مىشمارد ،در حالى كه هگل برای فلسفهی
حقوق طبيعى موضع مىگرفت و سرچشمهی تشكيل عرف را به خرد بشری نسبت
مىداد .البته هگل نيز از اسطورهی آفرينش اديان ابراهيمى عزيمت مىكرد ،منتها با اين

تفاوت كه پس از تناول آدم و نسأ از "ميوهی ممنوعه" و رانده شدن آنها از باغ عدن

يک روندی پديد آمده كه محصول آن "ايدهی مطلق" است .انگاری كه مقولهی "ايده"

به عنوان خالق جهان واقعى )دميروژ( از شكل دينى خود فراروی كرده و "خرد" بشری

اين جهانى و خودبنياد شده است .پيداست كه از اين منظر ،تشكيل يک جامعهی عرفى

و آشتىيافته تنها با استناد به "خرد" امكان دارد.

البته مقاومت شلينگ در برابر هگل بستگى به آن فلسفهی استعﻼيى داشت كه وی
خود را نسبت به آن متعهد مىشمرد .بنيانگذار فلسفهی استعﻼيى كانت است و

شلينگ يک فيلسوف نئوكانتى محسوب مىشود .اين نوع از فلسفه دو وجه متفاوت

دارد .در وهلهى اول اساطير و مفاهيم دينى و متافيزيكى را كه فراتر از قدرت درک
انسانها هستند ،در بر مىگيرد و انديشه و ارزشهاى دينى را سرچشمهی تشكيل
"عرف" مىشمارد .ليكن آن در وهلهی دوم در برابر متافيزيک جنجالى و خرافات هم
موضع مىگيرد ،زيرا آنها را مغاير با خرد بشرى مىداند .اينجا استفاده از مفاهيم و

ارزشهای دينى به داوری خرد گذاشته مىشود و تشكيل عرف در فلسفهی استعﻼيى

يک جنبهی التقاطى از ايمان و انديشه به خود مىگيرد .به اين معنى كه منابع دينى از
طريق خرد بشری ارزيابى و تبديل به راهنماى شيوهى زندگى اين جهانى مؤمنان

خدايان آسمانى و زمينى است كه خودآگاهى انسان را به عنوان عالىترين خدايگان

نمىپذيرند ،در جوار خرد و خودآگاهى انسان هيچ چيز ديگری نبايد قرار بگيرد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا به صورت راديكال تضاد

فلسفه با دين را به پيش مىكشد .در حالى كه فلسفه با استناد به خرد متكامل مىشود

و دنيوی است ،از يک سو ،محرک تكامل هنر و دانش مىگردد و از سوی ديگر ،نفوذ

اجتماعى دين را به عقب مىراند و منجر به دينزدايى از افكار عمومى و روابط اجتماعى

انسانها مىشود .به اين ترتيب ،چرخش انسان از جهان اخروی به سمت جهان دنيوی

پديد مىآيد و جامعهی سنتى به شكل مدرن آن متحول مىگردد و مشخصاً در همين-
جا است كه طرح دوم از تشكيل "عرف" و "خرد" ،يعنى فلسفهی حقوق طبيعى بر
ميراث اديان ابراهيمى در نهايت چيره مىگردد.

در اين ارتباط هگل يک نقش تاريخى و سازنده را ايفا كرده است كه ما با مضمون آن

مىتوانيم از طريق محتوای يک مانيفست به نام "قديمىترين برنامهی ايدهآليسم

آلمانى" آشنا شويم .به اين عبارت كه وی در دوران اقامت خود در شهر ينا با همكاری

شلينگ و هولدرلين يک نشريهی فلسفى را منتشر مىكرد .آنها با همديگر به يک

توافق نظری به شرح زير رسيده بودند:

«يک جامعهی آشتىيافته فقط زمانى به صورت مناسب قابل درک است كه شهروندان
آزاد از طريق عرف در آن ادغام مىشوند».

٢

مسيحى مىشوند .برای نمونه مىتوان به طرح كانت جهت تكامل فلسفهی استعﻼيى

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هگل همراه با شلينگ و هولدرلين بر سر

حيوانى و غير خردمند است كه در طبيعت هر انسان به عنوان يک موجود زنده وجود

حالى كه هگل با شلينگ بر سر سرچشمهی تشكيل "عرف" مجادلهی فلسفى داشت .ما

استناد كرد .وی اينجا سه عنصر متفاوت انسان را از يکديگر تميز مىدهد؛ اول ،عنصر
دارد .منظور كانت اينجا همان ذات انسان است كه طبق اديان ابراهيمى گناهكار و
منفى تلقى مىشود و تنها پس از سركوب آن است كه انسان به عرف دست مىيابد.

دوم ،عنصر انسانى و خردگرا است كه همچنين در طبيعت هر انسان وجود دارد .منتها
كانت اينجا مقولهی "خرد" را محدود مىكند ،زيرا به نظر وی جنبهی عملى خرد منجر

آزادی شهروندان جهت تشكيل يک جامعهی آشتىيافته به توافق رسيده بودند ،در

اينجا دوباره با آثار دو طرح متناقض از سرچشمهی "عرف" و "خرد" مواجه مىشويم.
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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منظور وی اينجا تجربيات انقﻼب فرانسه است كه وی در دوران اقامت خود در شهر

به خودخواهى انسان نيز مىشود .سوم ،سرشت انسان به عنوان يک موجود خردمند و

هگل نيز نقد فلسفهی استعﻼيى كانت ،فيشته و شلينگ است كه البته بنيان فلسفهی

ترديد منجر به تأسيس قانون مىشود .به بيان ديگر ،فلسفهی استعﻼيى كانت در تقابل

ينا فلسفهی سياسى آنرا متكامل كرد .بنابراين اتفاقى نيست كه نقطهی عزيمت فلسفى

درونذاتى وی را پديد مىآورد .اينجا خرد خودبنياد محسوب مىشود ،زيرا به صورت
يک حركت فكری از "ايدهی مطلق" واقعيت را پديد مىآورد .بنابراين هگل به كانت،
فيشته و شلينگ انتقاد مىكند كه آنها خردگرايى انسان را كه وی آنرا "مكانيسم
فلسفه" نيز مىنامد ،به حوزهی استعﻼيى اختصاص داده و در نتيجه از فلسفه فاصله

گرفتهاند .پيداست كه از اين منظر ،فلسفه به مراتب بيشتر به صورت تصوارت دينى

پديد مىآيد و ظاهراً مستقل از انديشه مىگردد .بنابراين هگل همواره از مفاهيمى مانند:
"خرد مطلق" و "ايدهی مطلق" سخن مىراند كه بر خودبنيادی روش تفكر خويش تأكيد

كند .انگاری كه حركت تفكر )ديالكتيكى( و روش خردگرايى و انديشيدن در فلسفهی

بالغ است .به اين ترتيب ،كانت به اين نتيجه مىرسد كه خودخواهى عملى انسان بدون
با اصول اديان ابراهيمى ،خردگرايى انسان را به كلى منفى نمىشمارد و اين يک تركيب

از ايمان و انديشه است كه انگاری انسان عرفى و يک جامعهی متعارف را پديد مى-

آورد .بنابراين كانت با رجوع به طبيعت خردگراى انسان و در تقابل با گناهكاری
موروثى مسيحيان يک طرح التقاطى از ايمان و انديشه را ارائه مىدهد و به اين ترتيب،

تشكيل جوامع سكوﻻر را با استناد به عرف موجه مىسازد .به اين صورت كه وی
"مكان اخﻼقى" )كليسا( را از "مكان حقوقى" )خارج از كليسا( متمايز مىسازد .ما اينجا

با توجيه ساختاری جدايى دين از دولت مواجه مىشويم كه بنا بر فلسفهی استعﻼيى
كانت منجر به تشكيل يک جامعهی متعارف و آشتىيافته مىشود .به اين عبارت كه

ايدهآليستى وی از تمامى آثار و جزييات اسطورهای و دينى پاكيزه شدهاند .هگل هم-

در كليسا با استناد به ايمان است كه اخﻼق پديد مىآيد ،در حالى كه خارج از كليسا

كردهاند و از اين رو ،فلسفهی استعﻼيى آنها تبديل به تشريح ضرورتها شده و اشكال

ترتيب ،كانت برای خرد نسبت به دين اولويت قائل مىشود .به اين صورت كه وی

زمان به كانت ،فيشته و شلينگ انتقاد مىكند كه آنها مفهوم "اراده" را از فلسفه اخراج

ايجابى و انفعالى به خود گرفته است.

از اين پس ،هگل مقولهی "حدود" را به پيش مىكشد ،به اين معنى كه انسان از طريق
خردگرايى با حدود آشنا مىشود و از طريق "اراده" آنرا بر طرف مىسازد .به اين

ترتيب ،هگل به يک نظم متضاد و ديناميک دست مىيابد كه آنرا "كليت ارگانيک"
نيز مىخواند .مقولهی "كليت ارگانيک" چهار قشر اصلى را در بر مىگيرد كه در يک

قانون حكمفرمايى مىكند كه البته سرچشمهی آن خرد انسان به حساب مىآيد .به اين

رابطهی دين با خرد را مانند آب )دين( با روغن )خرد( تشريح مىكند ،يعنى پس از
مخلوط شدن آنها روغن بر آب استوار مىگردد ،همانگونه كه خرد نسبت به دين

جهت تشكيل عرف و يک جامعهی آشتىيافته اولويت مىگيرد.

١

پيداست كه يک چنين طرح التقاطى كه از ادغام دو طرح متناقض ،يعنى ميراث اديان
ابراهيمى كه "خرد" را از انسان سلب مىكند و فلسفهی حقوق طبيعى كه بر اساس

نبرد سرنوشتساز درگير مىشوند؛ قشر اول" ،آزادگان" نام دارد كه در واقع همان

خردمندی انسان استوار است ،نمىتواند پا بر جا بماند .به خصوص به اين دليل كه

بيگانه زندگى مىكنند .به نظر هگل مسئلهی اين قشر در اين نبرد مربوط به مرگ و

تواند اعتبار اسطوره را بپذيرد و به تقديس و كيش شخصيت تن دهد .افزون بر اينها،

اعيان و اشراف فئودالى هستند كه از طريق حق مالكيت خود از نتايج و محصوﻻت كار

زندگى مىشود .قشر دوم" ،كارگران" هستند كه از طريق مزدوری امرار معاش مىكنند
و مسئلهی آنها نيز در اين نبرد مرگ و زندگى است .قشر سوم" ،بندگان" هستند كه
در نظام فئودالى به زمين زراعى دسترسى دارند و با وجودی كه فرودست هستند ،اما

اينجا مسئلهی آنها مربوط به مرگ و زندگى نمىشود .هگل برای قشر چهارم يک

اسم به خصوص را انتخاب نمىكند .وی اينجا تنها از كسانى سخن مىگويد كه كسب و

خردگرايى انسان اصوﻻً حدود نمىشناسد و هر كسى كه آغاز به انديشيدن كند ،نمى-
"حركت واقعى" خود جامعه است كه ماهيت متضاد آن هر گونه شكلى را نمىپذيرد و
مشخصاً از همين منظر است كه هگل بر اين نكته تأكيد مىكند كه فلسفه هميشه دير
به مقصد مىرسد.

)Vgl. Kant, Immanuel (١٩٦٧): Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, Berlin (ost

١

٢٩٠

٢٨٩

آنها سرانجام به عنوان "طبيعت غير ارگانيک" ،يعنى بخش غير خردمند جامعهی

كار مىكنند ،در حالى كه مالكيت آنها نه نتيجهی كار و كوشش ،بلكه به مراتب بيشتر

بورژوايى مجزا و حذف مىگردند.

١

البته هگل در اثر بسيار مهم بعدی خود ،يعنى در "پديدار شناسى روح" مسئلهی نبرد

را به رابطهی مالک با بنده نيز بسط مىدهد و از طريق حركت ديالكتيكى تفكر به دو
نتيجه مىرسد كه البته مكمل و ﻻزم و ملزوم همديگر هستند .اول ،توجيه مالكيت
خصوصى است كه به صورت تفكر ديالكتيكى از آگاهى معمول و در پرتو مفهوم

اتفاقى به وجود آمده است .به نظر وی مسئلهی قشر چهارم نيز در اين "كليت
ارگانيک" مربوط به مرگ و زندگى نمىشود .پيداست كه ما اينجا با قشر دوم به

عنوان طبقهی كارگر مواجه هستيم كه به دليل آزادی از ابزار توليد به بردگى كار

مزدی كشيده شده است ،در حالى كه قشر چهارم شامل طبقهی بورژوازی مىشود كه

در حال صعود به سوی تشكيل يک دولت مدرن و حاكميت نوين طبقاتى است.

"آزادی" به سوی تكامل مقولهی ايدهآليستى "آزادی زنده" عزيمت مىكند ،زيرا به

بنا بر فلسفهی هگل اين نبرد جهت تحقق "حقوق طبيعى" كه به معنى تحكيم برابری و

ازخودبيگانه است .به اين صورت كه بنده در روند تكامل علم به اين نتيجه مىرسد كه

حالى كه "حقوق طبيعى" يک شكل فلسفى دارد" ،حقوق مثبت" به تصويب ملت مى-

گمان هگل "گوهر" )روح عمومى( يک شكل غير خردمند دارد و از ماهيت خود
آگاهى وی ماقبل از ظواهر محصوﻻت كارش قرار دارد .به بيان ديگر ،در حالى كه بنده

با ابزار و فنآوری جديد كار مىكند و افزايش كمى و مرغوبيت كيفى توليدات كار خود

را در روند توليد مىبيند ،اما همچون گذشته در اسارت مالک است .اينجا مفهوم "كار"

يک نقش كليدی در فلسفهی ايدهآليستى هگل به خود مىگيرد .به اين معنى كه
محصوﻻت كار نه اجسام مرده ،بلكه "تجسم زندهی ماهيت سوژه" محسوب مىشوند و

از آنجا كه سوژه به صورت ازخودبيگانه در محصول كار خود بروز مىكند ،در نتيجه
آگاهى بنده "مشتاق" رسيدن به خودآگاهى است .ما اينجا با تضاد هستى با آگاهى در

شكل ايدهآليستى آن مواجه مىشويم .از آنجا كه در سيستم هگلى خودآگاهى تنها در

آزادی است ،آغاز مىشود و سپس به سوی تدوين "حقوق مثبت" سمت مىگيرد .در

رسد و با استناد به خرد است كه ساختار دولت مدرن را قانونمند و شهروند را قانون-
مدار مىسازد .در اين نبرد سرنوشتساز قشر اول )اعيان و اشراف فئودالى( و قشر دوم

)كارگران( مىدانند كه هم به قتل مىرسند و هم به قتل مىرسانند .ليكن آنها در روند

اين نبرد و جهت حفظ بقای خويش به "خرد عملى" متوسل مىشوند و به "آشتى"

دست مىيابند .نتيجهی "آشتى" تدوين "حقوق طبيعى" به صورت قانون اساسى و
تصويب آن در شكل "حقوق مثبت" است كه با تشكيل مجلس موجوديت اقشار
متفاوت را در جوار همديگر ممكن مىسازد و وحدت اجتماعى را پديد مىآورد .اينجا

هگل از اين نبرد سرنوشتساز به صورت "كوميک" و "تراژيک" نيز ياد مىكند .اين

خودآگاهى ديگری رضايت خود را مىيابد ،در نتيجه در روند نبرد است كه مفهوم

نبرد از نظر وی به اين دليل كوميک است ،زيرا با وجود يک چنين جنبش عظيم

ديالكتيكى "آزادی" از امكان و ضرورت تحقق "اوضاع مطلوب" گزارش مىدهد .نزد

سمت مىگيرد ،اما قشر "آزادگان" خود را نمايندهی خدا روی زمين مىشمارد و مدعى

سو ،از امكانات واقعى خود آگاه و از سوی ديگر ،قادر به تحقق ارادهی خويش جهت

و "كوميک عصر مدرن" نيز سود مىبرد كه بر حماقت بخشى از طبقهی اعيان و اشراف

"آزادی" به سمت موجوديت ماهوی خويش معطوف مىگردد .به بيان ديگر ،مفهوم
هگل تحقق آزادی بنده مشروط به دو وجه است .به اين صورت كه بنده بايد از يک

اجتماعى كه مصمم "عرف موجود" را نقض مىكند و به سوی تشكيل "اوضاع مطلوب"
نمايندگى "عرف مطلق" مىشود .بنابراين هگل اينجا از مفاهيمى مانند" :كوميک الهى"

تسلط خردمندانه بر جهان خود باشد .از اين پس ،بنده در يک نبرد عملى و سرنوشت

فئودالى تأكيد كند .البته اين نبرد از سوی ديگر ،تراژيک نيز است ،زيرا به نظر هگل

خودآگاهى عبور و با اتخاذ اراده ،وجود ازخودبيگانهی خود ،يعنى بندگىاش را لغو و به

غوطه بخورد و در نتيجه بخش اعظم آن خود را از اين قشر به صورت سرنوشتساز

ساز بر سر مرگ و زندگى و در پرتو مفهوم "آزادی" از آگاهى گذشتهی خود به سوی
١

Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Jenauer Schriften (١٨٠١-١٨٠٧), in:
Werke, Bd. ٢, Frankfurt am Main

"خرد عملى" اجازه نمىدهد كه تمامى آزادگان در بخش غير خردگرای قشر خويش

مجزا مىسازد و سرانجام به آشتى تن مىدهد .ليكن آشتى اين دو قشر برای كسانى كه

به "خرد عملى" تن نداده و از آشتى ممانعت كردهاند ،تبديل به فاجعه مىشود ،زيرا

٢٩٢

٢٩١

خود را به صورت كاﻻ به بازار عرضه كند و در واقعيت به بردگى كار مزدی تن دهد و

درجهی انسان آزاد فراروی مىكند .ليكن نزد هگل تحقق آزادی به معنى تفكر آزاد

طريق "قرارداد" كه هگل آنرا "اعﻼحضرت مطلق" و "كليت عرفى" نيز مىنامد ،منظم

"فلسفهی حق" مفهوم "آزادی" را از مقولهی "آزادی زنده" تميز مىدهد .به اين معنى

فقر و سيهروزی زندگى پرولتری را متحمل شود .رابطهی صاحبان كاﻻها با يکديگر از

مىشود .به اين ترتيب ،حقوق شهروندی در دو بخش متمايز مىگردد؛ اول ،يک بخش

به خصوص فوقانى است كه مربوط به تعيين حقوق دولت و ملت مىشود و حاكميت

قانون اساسى را به صورت يک قرارداد اجتماعى پديد مىآورد .دوم ،يک بخش به

خصوص تحتانى است كه به صورت قوانين مدنى روابط شهروندان جهت بستن قرارداد

و پايبندی به آنرا منظم مىسازد .با وجودی كه هگل به آزادی انسان عميقاً اعتقاد
دارد ،اما مدعى است كه هرگاه يک انسان آزاد قرارداد بندگى خود را امضا كرد ،بايد
به اصول آن پايبند بماند.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،هگل در روند تكامل فلسفهی ايدهآليستى

نيست ،زيرا هر كسى مىتواند هر چه را كه خواست ،متفكر شود .بنابراين وی در كتاب
كه مفهوم "آزادی" برای تحقق خود نياز به يک حوزهی بيرونى دارد و آن هم حق
مالكيت خصوصى است كه انگاری آزادی انسان را پر محتوا و زنده مىسازد.

١

دوم ،نقش توليد كاﻻيى در جامعهی بورژوايى است كه هگل آنرا از طريق ديالكتيک

گوهر ،فعاليت و سوژه متكامل مىكند .كاﻻ برای وی "خود قضيه" و يک "چيز حقيقى"
محسوب مىشود كه هم گوهر و هم سوژه است .به اين معنى كه سوژه )بورژوا( از گوهر

)طبيعت( مجزا و مستقل شده و در فعاليت خود و با استفاده از علوم طبيعى از قدرت
فوقالعادهی طبيعت فراروی كرده است .از اين پس فرد ،سوژهگرايى خود را به صورت
فعاليت به گوهر الحاق مىكند و گوهر را به صورت سوژه ارتقا مىدهد .به اين ترتيب،

خود به مضمون مقولههايى مانند" :كليت ارگانيک"" ،عرف"" ،حدود"" ،اقشار"" ،كار"،

يک روح عمومى ديگری به صورت گوهر پديد مىآيد .مضمون اين پيام فلسفى در

بورژوايى را به صورت به يک جامعهی آشتىيافته و متعارف متفكر مىشود .اينجا

طبيعت مسلط و طبيعت برای وی تبديل به يک چيز بيرونى شده است كه هگل آنرا

"نبرد"" ،خرد عملى"" ،اراده" و "قرارداد" دست مىيابد و تئوری مجرد تشكيل جامعهی
اقشار جامعه با وجود كثرت ظاهراً به وحدت مىرسند و با تشكيل يک عرف نوين

رسميت مىيابند .به اين ترتيب ،هگل جامعهی آشتىيافته را در سه حوزهی متفاوت
متمايز مىكند؛ اول ،حوزهی دولت است كه از طريق قرارداد با ملت مقبول و منجر به

همبستگى شهروندان مىشود .دوم ،حوزهی جامعهی بورژوايى است كه از طريق قرارداد
حقوق شهروندان و حق مالكيت را قانونمند و متحقق مىسازد .سوم ،حوزهی خانواده

است كه از طريق قرارداد منجر به عشق مىشود .هگل اينجا ادعا مىكند كه انسان
فقط از طريق عشق و انديشه است كه به فرديت دست مىيابد و هر كس كه به

فرديت دست نيافته باشد ،نمىتواند متعارف گردد و يک نقش مؤثر را در يک جامعهی
آشتىيافته ايفا كند .وی همزمان اعمال خشونت دولتى جهت پايبندی به قرارداد را

توجيه مىكند ،زيرا به نظر وی اين قوای مجريه است كه منجر به اعتبار قرارداد مى-
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ،در
آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم  ،صفحهی  ٩٩ادامه ،برلين

پراكسيس جامعهی بورژوايى به اين معنى است كه انسان پس از اختراع ماشين بخار بر
"طبيعت غير ارگانيک" نيز مىنامد .به بيان ديگر ،سلطهی انسان بر طبيعت تبديل به
خودآگاهى سوژه شده و به صورت گوهر فرد و روح عمومى در آمده است.

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،مسئلهی جامعهی بورژوايى با پذيرفتن
حق مالكيت خصوصى )آزادی زنده( پايان نيافته ،زيرا به گمان هگل قبﻼً نيز حق

مالكيت وجود داشته است .اينجا بايد از كاﻻ يک خودآگاهى ،يعنى يک روح عمومى

)گوهر نوين( پديد بيايد كه هويت جامعهی بورژوايى را تثبيت كند .به بيان ديگر ،كاﻻ
بايد تبديل به سوژهی جامعه بورژوايى شود و رفتار و كردار انسانها بايد در پرتو آن
شكل بگيرند .به اين معنى كه هر كسى كاﻻی خود را به بازار عرضه و آنجا قيمت

طبيعى آنرا دريافت مىكند .پيداست كسى كه فاقد ابزار توليد است ،بايد نيروی كار
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی
سياسى هگل و ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ ،در آرمان
و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين

٢٩٤

٢٩٣

بورژوازی است كه به سمت حاكميت سياسى خود صعود كرده و تشكيل يک نظام

شود و آزادی شهروندان را تضمين مىسازد .ليكن تنها جايى كه اعمال زور نتيجه ندارد،

البته ماركس بسيار زود به اين مسئله پى برد كه فلسفهی ايدهآليستى هگل نه تنها

ما اينجا با محتوای فلسفهی ايدهآليستى هگل آشنا مىشويم كه وی آنرا با استناد به

سوژه با ابژه )محمول( سرچشمه مىگيرد .از جمله بايد از تحقيقات وی پيرامون مقولهی

گزارش مىدهد كه مصادف با سقوط نظام فئودالى ،تشكيل جامعهی بورژوايى و آغاز

مدرن طبقاتى را در نظر گرفته است.

دچار آكوموداتسيون و آپريوريسم است ،بلكه شكل جنجالى و اسرارآميز آن از جابجايى

همان حوزهی خانواده است كه به نظر هگل فقط از طريق عشق پا بر جا مىماند.

١

عواقب انقﻼب فرانسه متفكر مىشود .به بيان ديگر ،هگل اينجا از آغاز يک عصر نوين

"مايورات" ياد كرد .مايورات يک نوع از مالكيت فئودالى است كه تنها به مسنترين

توليد به روش مدرن سرمايهداری است .از اين پس ،منبع توليد ثروت ديگر طبيعت به

حق مالكيت خصوصى متمركز مىماند ،در نتيجه هگل نيز با استناد به آن است كه

دست باﻻ را گرفتهاند .ما اينجا با ابعاد ايدئولوژی ليبراليسم نيز مواجه هستيم كه در

پسر خانواده به ارث مىرسد .از آنجا كه مايورات غير قابل فروش است و به صورت
حكومت موروثى سلطنتى را به صورت سوژهی آگاه و ضرورت "خشونت شاهانه" توجيه
مىكند .ليكن ماركس پس از بررسى قانون اساسى كشورهای مدرن به يک نتيجهی

ديگری مىرسد كه مضمون آنرا به شرح زير در "نقد فلسفهی حق دولت هگل" به
بحث مىگذارد:

«قانون اساسى سياسى در باﻻترين نوک تيز خود قانون اساسى مالكيت خصوصى است.

باﻻترين مرام سياسى مرام مالكيت خصوصى است .مايورات تنها تظاهر بيرونى از

طبيعت درونى مالكيت بر زمين است .از آنجا كه آن غير قابل فروش است ،عصب-
های اجتماعى آن قطع و انزوای آن از جامعهی بورژوايى تضمين شده است .از آنجا

كه آن بنا بر "برابری عشق به ]همهی[ فرزندان" واگذار نمىشود ،حتا يک جمع كوچک
حيوانات ،يعنى تجمع حيوانات خانواده كه اراده و قوانين آنها منحل و مستقل شده

است ،بنابراين طبيعت فاحش مالكيت خصوصى از واگذاری به ثروت خانواده ممانعت
مىكند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس با استناد به مايورات به اين

نتيجه مىرسد كه وجود آن نه تنها استقرار يک حكومت موروثى ـ سلطنتى ،بلكه حق
مالكيت خصوصى را نيز به كلى توجيه مىكند .به بيان ديگر ،قانون اساسى كشورهای

مدرن محصول توافق بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى پيرامون حق مالكيت

خصوصى است و دولت مدرن در واقعيت شكل دوگانهی جامعهی بورژوايى است .از
Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik … ebd., S. ٣٠٣

١

تنهايى )گوهر( محسوب نمىشود ،زيرا توليدات صنعتى نسبت به محصوﻻت كشاورزی
سيستم هگلى به صورت "روح" تشكيل "اوضاع مطلوب" متكامل مىگردد .انگاری كه

دولت با ادغام روح متناهى خانواده و جامعهی بورژوايى در خود تبديل به يک روح
٢

نامتناهى گشته است .پيداست كه از اين ديدگاه ،دولت به صورت يک قدرت ماهيتاً
مستقل از نيازهای سوبژكتيو و يک سوژهی خودآگاه به نظر مىآيد كه انگاری فرای
منافع فردی و طبقاتى قرار گرفته و تنها موظف به تضمين پيروی شهروندان از همان

قراردادی )ضرورت ابژكتيو( است كه آنها ظاهراً در كمال آزادی و آگاهى با يکديگر
منعقد كردهاند.

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با اشكال متافيزيكى مواجه مى-
شويم كه از يک سو ،منجر به توجيه "تفكر تاريخى" در سيستم هگلى مىشوند .انگاری

كه خردگرايى انسان روند تاريخ را به سوی يک فرجام آشتىيافته و يک آيندهی مثبت

و دلپسند سمت مىدهد .ليكن مثبتگرايى از سوی ديگر" ،اوضاع موجود" را نيز توجيه
مىكند ،زيرا با وجود ازخودبيگانگى با پراكسيس نويد تشكيل "اوضاع مطلوب" را در

يک آيندهی نزديک مىدهد .ليكن اين خرد مورد نظر هگل يک خرد جهانشمول و
مربوط به يک اتوپى انسانى نيست ،بلكه خرد يک طبقهی به خصوص به عنوان

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس و فلسفهی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوری اسﻼمى
ايران ،آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١٦١ادامه ،برلين
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

٢٩٦

٢٩٥

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

اين منظر ،دولت ديگر به صورت سوژهی آگاه نمايان نمىگردد ،بلكه تنها ابژهی مالكيت

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

طريق قوای مجريه حق مالكيت خصوصى را بر جامعه تحميل كند .پيداست كه از منظر

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

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

خصوصى است .به اين معنى كه وظيفهی دولت مدرن در اين خﻼصه مىشود كه از
جابجايى سوژه با ابژه صحت "كليت ارگانيک" و وحدت جامعهی آشتىيافته در فلسفه-

ی ايدهآليستى هگل نيز مورد ترديد و پرسش قرار مىگيرد .به اين معنى كه نه بندگان

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

به آزادی واقعى و نه "كارگران" با "آزادگان" به توافق و وحدت حقوقى و سياسى

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

اجتماعى و شرايط تحقق منافع مادی طبقهی خود را پديد آورده است.

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

اجتماعى».

١

رسيدهاند ،بلكه بورژوازی نبرد طبقاتى را مصادره و از طريق تدوين قانون اساسى جايگاه

البته ماركس تا اينجا هنوز به شكل ايدئولوژيک كاﻻ پى نبرده بود كه البته پس از

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

تكامل قانون ارزش به آن دست يافت .به اين صورت كه وی در كتاب "سرمايه" شكل

توليد باعث مىشود كه حتا كارگران مزدی نيز به محصول كار خود مانند يک چيز

شمارد ،زيرا كاﻻ در روش مدرن توليد سرمايهداری )ارزش مبادله( "ذكاوت

كاﻻ بهترين امكانات را برای توجيه نظام سرمايهداری پديد مىآورد ،زيرا شكل كاﻻيى
خارج از خودشان بنگرند ٢.به بيان ديگر ،كاﻻ به صورت ارزش مبادله يک شكل

ايدئولوژيک به خود مىگيرد كه هم ماهيت استثمار نيروی كار بيگانه را در نظام

سرمايهداری مىپوشاند و هم هگل و اقتصاددانان بورژوايى را در نظرياتشان جهت

كاﻻيى محصوﻻت نيروی كار را "حسى و فراحسى" و محصول "جادو و معجزه" مى-
متافيزيكى" و "خوی روحانى" به خود مىگيرد .به اين صورت كه كاﻻ محصول تبادل
مادی نيروی كار مزدی با طبيعت است و از اين رو" ،كار مجرد" )زمان كار اجتماعاً

ﻻزم( گوهر ارزش محسوب مىشود .اما از آنجا كه تحت روش مدرن توليد سرمايه-

توجيه مالكيت خصوصى و خردمندی شكل كاﻻيى توليد ظاهراً محق مىكند .انگاری كه

داری ،نيروی كار مزدی )كار زنده( از گوهر واقعى خود ،يعنى از ابزار توليد و كاﻻ )كار

توان و زحمت خود را دريافت مىكند .انگاری كه كارمزد تنها هزينهی توليد محسوب

تعويض با كاﻻهای ديگر به نظر مىآيد و انگاری كه خواص طبيعى خود را به ناظر

تحت تأثير "قانون منصفانهی ارزش" و "دست نامرئى بازار" هر كسى پاداش مناسب
مىشود كه كامﻼً منصفانه به كارگران تعلق مىگيرد .انگاری كه بازار مسئول تدارک

برابری ،آزادی و انصاف ميان شهروندان و مركز ثقل خردمندی است .بنابراين ماركس

مرده ،سرمايه( مجزا مىگردد ،در نتيجه كاﻻ در بازار كامﻼً مستقل و قابل مقايسه و
منعكس مىكند .ما اينجا با متافيزيک كاﻻ مواجه هستيم كه تنها روش مناسب درک
١

آن نقد جهان مهآلود دينى است .ماركس در اين ارتباط از يک سؤ تفاهم نيز سخن
مىگويد كه آنرا "بتانگاری كاﻻ" مىنامد و مضمون آنرا به شرح زير در كتاب

"سرمايه" به بند نقد مىكشد:
١

ebd., S. ٨٦f.
Vgl. ebd., S. ٨٦f., und
Vgl. Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge zur
marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff., Frankfurt am Main, S.
١٣٥
٢

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

اجتماعى كار خود آنها را به صورت سرشت موضوعيتيافتهی خود فرآوردها انعكاس
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band I, in:
MEW Bd. ٢٣, Berlin (ost), S. ٨٦

٢٩٨

٢٩٧

موجود مىكنند و با استفاده از خرد عملى و جهت بقای خويش به آشتى مىرسند.

اينجا از "اشكال ابژكتيو تفكر" و "ظاهر موضوعيتيافته" ١نيز سخن مىراند كه بر

پنجم ،انسانها با تدوين قرارداد وحدت جامعه را با وجود كثرت آن پديد مىآورند و
عرف نوينى را بنيان مىگذارند .و ششم كسانى كه عوامل خشونت بوده و از آشتى

ممانعت كردهاند ،به عنوان "عناصر غير ارگانيک طبيعت" از جامعه مجزا و حذف مى-

گردند .بنابراين هگل جامعهی بورژوايى را يک جامعهی آشتىيافته ،متعارف و خردمند
مىپندارد .اينجا مقولهی "رسميتيابى" يک شكل اين جهانى به خود مىگيرد ،زيرا با

استناد به قانون و قرارداد است كه انگاری انسانها به امنيت ،برابری و آزادی دست
مىيابند.

جنبهی ايدئولوژيک توليد كاﻻيى در نظام سرمايهداری تأكيد كند.

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند .جامعهی متعارف و آشتىيافتهی هگل

يک شكل متافيزيكى به خود مىگيرد ،زيرا آن تضادهای درونذاتى كه از طريق
مالكيت خصوصى و روش مدرن انباشت سرمايه پديد مىآيند ،پا بر جا مىمانند .به

بيان ديگر ،ماركس در نقد فلسفهی ايدهآليستى هگل متوجهی يک تقسيم كار ظاهری
ميان دولت و جامعهی بورژوايى مىشود .به اين صورت كه قوای سه گانهی مقننه،

قضائيه و مجريه فقط ظاهراً مستقل هستند ،در حالى كه در واقعيت از كليت جامعهی

ليكن سيستم هگلى از يک مقولهی به خصوص از "خرد" عزيمت مىكند كه البته در

بورژوايى ،يعنى از شكل كاﻻيى توليد ،حق مالكيت خصوصى و جايگاه اجتماعى يک

اين موضوع را از نقد ماركس بر "فلسفهی حق دولت هگل" مشاهده كرديم كه با

ظواهری مواجه مىشويم كه انگاری منجر به تشكيل يک جامعهی متعارف و آشتىيافته

انحصار بورژوازی است و تنها جايگاه اجتماعى و منافع طبقاتى آنرا توجيه مىكند .ما

طبقهی حاكم نوين پاسداری مىكنند .بنابراين ما در فلسفهی ايدهآليستى هگل فقط با

وساطت مقولهی "مايورات" مالكيت خصوصى بورژوايى و مناسبات كلى نظام سرمايه-

مىشوند .به اين صورت كه سيستم هگلى درونذاتى است ،يعنى بدون رجوع به الهيات

آشنا شديم كه به صورت يک سوژهی مستقل در مىآيد و با تدارک مناسبات كلى

تأثير آن است كه انگاری افراد و اقشار جامعهی طبقاتى رسميت مىيابند .به اين

داری را توجيه مىكند .ما همچنين با نقد ماركس از شكل ايدئولوژيک توليد كاﻻيى نيز

توليد سرمايهداری ،از محصوﻻت كار انسانها )سرمايه ،كار مرده( جهت حكمفرمايى بر
خود آنها )كار زنده( سؤ استفاده مىكند .از اين منظر ،امنيت ،برابری و آزادی تمامى
شهروندان تنها يک شكل ظاهری و ايدئولوژيک به خود مىگيرند ،زيرا اين بردگى كار

مزدی است كه فقر و سيهروزی پرولتاريا را در واقعيت پديد مىآورد .مصداق تجربى

نقد ماركس از فلسفهی حق هگل همان وقايع انقﻼب فرانسه مىباشد كه هگل فلسفهی

ايدهآليستى آنرا آپريور متفكر شده است .به اين صورت كه يعقوبيان به سركردگى
"جنبش شلوارپوشان" )پرولتاريا( قدرت سياسى را در دست گرفتند و گردن شاه و
كشيش را با گيوتين زدند .ليكن در روند حاكميت آنها بورژوازی با اعيان و اشراف

فئودالى به ائتﻼف رسيد و طبقهی حاكم پس از تصويب قوانين اساسى و شهروندی

دولت روسپير را خلع قدرت كرد و پرولتاريا و يعقوبيان را به خاک و خون كشيد.

پيداست كه ما ايرانيان به دليل ميراث تاريخى و فرهنگى مخصوص خود كه وقايع
رفرماسيون و پروژهی روشنگری را تجربه نكرده است ،تجربيات ديگری را جهت تبديل

و با استناد به مقولهی "خرد عملى" است كه به مضمون "عرف" دست مىيابد و تحت
عبارت كه وی البته از تضاد يک "كليت ارگانيک" )اوضاع موجود( عزيمت مىكند،

ليكن وحدت و آشتى آنرا )اوضاع مطلوب( در يک حركت فكری ،يعنى آپريور و فقط
ظاهراً متفكر مىشود.

روند حركت تفكر وی كه "حقوق طبيعى" را به شكل "حقوق مثبت" در مىآورد و
جدايى دين از دولت مدرن را موجه مىسازد ،به اين شرح است؛ اول ،انسانها از طريق

خرد ،يعنى سوبژكتيو از هويت شهروندی و حقوق طبيعى خويش مانند :آزادی و برابری
آگاه مىشوند .دوم ،انسانها از طريق خردگرايى با حدود جامعه كه برابر با همان عرف

قشر آزادگان است ،مواجه مىشوند .سوم ،انسانها به يک مفهوم اخﻼقى از "نبرد" كه

مسئلهی آن مرگ و زندگى است ،دست مىيابند .چهارم ،انسانها اراده به تغيير عرف
objektive Gedankenformen, gegenständliches Schein
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Bd. I, … ebd., S. ٩٧, und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨سرمايه ـ تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟ ،در آرمان و
انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ١١ادامه ،برلين

١
٢

٣٠٠

٢٩٩

تاريخى خرد بشری با وحى الهى در اسﻼم مقولههايى مانند" :آشتى"" ،وحدت" و

"حقوق طبيعى" به "حقوق مثبت" داشتهايم .البته مسيحيت و اسﻼم از يک سرچشمهی

"خردمندی" متكامل شدهاند .پيداست كه اينجا پرسشهای متعددی به اين شرح پديد

مشترک مشروب مىشوند و اساطير آنها كامﻼً مشابه هستند .از جمله مىتوان از

آن همواره شكست خورده است؟ چرا طرح اسﻼميان جهت سازماندهى جامعه و دولت

كرد كه محمد با دقت كامل آنرا از تورات وام گرفت و به صورت وحى الهى در قرآن

مىآيند :با وجودی كه اسﻼم از ديگر اديان ابراهيمى منشعب شده ،پس چرا رفرماسيون

)امت و حكومت اسﻼمى( يک شكل اين جهانى و خردمند به خود نمىگيرد و حتا در

همين اسطورهی آفرينش جهان مادی و انسان و بيرون راندن آدم و حوا از بهشت ياد
١

آورد .البته در تاريخ اسﻼم و ايران نيز همواره جنبشهايى پديد آمدهاند كه انگيزهی

مضمون فلسفى و ظاهری آن نيز به يک جامعهی آشتىيافته و متعارف دست نمىيابد؟

رفرماسيون دينى را داشتهاند .در حالى رفرماسيون مسيحيت و فعاليت فرقههای متنوع

قرون وسطايى اسﻼم و اقتصاد مدرن سرمايهداری در ايران كنونى شدهاند كه بيش از

جهت دنيوی و خردمند ساختن اسﻼم تا كنون با شكست قاطعانه مواجه شده است .ما

در اسﻼم عرف به چه معنى است و چه عواملى منجر به تشكيل يک تركيب از دين
 ٤٠سال است كه بردگى كار مزدی و فقر و سيهروزی را بر كارگران كشور تحميل
مىكند؟

پيداست كه برای پاسخ دادن به اين پرسشها بايد دست به ريشه ،يعنى به قرآن برد.
به خصوص به اين دليل كه روحانيت شيعهی دوازده امامى از نقطهی نظری "فقه
ظاهريه" عزيمت مىكند كه قرآن را كﻼم ازلى الله )غير مخلوق( مىشمارد .به اين
معنى كه انگاری اعتبار قرآن مشروط به زمان و مكان نمىگردد و معانى كﻼمى آن

جاودانه هستند .بنابراين روش نقد درونذاتى و نفىكنندهی دين نيز در پيروی از تئوری

انتقادی و انقﻼبى ماركس از همين فرضيهی روحانيت شيعهی دوازده امامى عزيمت

مىكند ،عواقب تئوريک آنرا در پراكسيس سياسى عريان مىسازد ،نظريهپردازان

اسﻼمى را با محصوﻻت اجتماعى عقايد مخرب ،مرتجع و متعرض خود مواجه مىكند و

سرانجام به سوی تشكيل يک نظم نوين سمت مىگيرد.

از آنجا كه اسﻼم بر اساس زمينهی مادی زيست باديهنشينى در شبهجزيرهی
عربستان و در پيروی از اساطير ساميان و ديگر اديان ابراهيمى متكامل شده است ،در
نتيجه اينجا نيز خردگرايى بشر اصوﻻً مضر محسوب مىشود و تنها از اين منظر است

كه بعثت پيامبران نيز معنى مىيابد .انگاری كه انسانها با رجوع به خرد و تجربيات
اجتماعى خويش قادر نيستند كه برنامهی زندگى خود را بريزند ،به عرف دست بيابند

و زيست جامعهی خود را اداره كنند .بنابراين در اسﻼم نيز مانند مابقى اديان ابراهيمى
انسان برای تشكيل عرف بايد طبيعت خردگرا و حقيقتياب و قوای ماهوی خود را كه

پروتستانى به توفيق كامل رسيدند و "دين مثبت" را پديد آوردند ،ليكن هرگونه تمايلى
اينجا با تﻼقى خرد بشری با وحى الهى مواجه هستيم كه كشمكش آنها تا كنون در

سرزمين ايران همواره به نفع قاطع اصالت قرآن تمام شده است .از جمله بايد از انگيزه-
ی رفرماسيون دينى در جنبش بابيه ياد كرد كه از طريق ائتﻼف حوزه و دربار به خاک

و خون كشيده شد .نمونهی بعدی وقايع انقﻼب مشروطه است كه انگيزهی تبديل

"حقوق طبيعى" به "حقوق مثبت" را داشت .در حالى كه مشروطهخواهان با تصويب
قانون اساسى جامعهی مدنى را قانونمند و خشونت دولتى را قانونمدار ساختند و
ظاهراً راه مردم ايران را به سوی جهان مدرن گشودند ،ليكن روحانيان شيعه موفق به

مصادره و تخليهی جنبش مشروطه شدند و با تصويب متمم قانون اساسى يک نظام

مشروعه را بر ايرانيان تحميل كردند .اوج اين شكست در دوران قيام بهمن رقم خورد
كه روحانيت شيعه مستقيماً وارد كارزار سياسى شد و قيام مردمى جهت تحقق آزادی،

برابری و رفاه اجتماعى را مصادره و متفرق ساخت و پس از تشكيل نظام جمهوری

اسﻼمى يک حاكميت آخوندی و شريعت قرون وسطايى اسﻼم را بر ايرانيان تحميل
كرد.

به بيان ديگر ،مردم ايران نه تا كنون با "دين مثبت" مواجه بوده ،نه مباحث اسﻼميان

اشكال فلسفى به خود گرفته و يک دين اين جهانى پديد آورده و نه از كشمكشهای
١

البته يک تفاوت ظاهری در رابطه با اسطورهی آفرينش در قرآن و تورات وجود دارد .به اين صورت كه يهوه در
مدت شش روز چهان را مىآفريند و در روز هفتم استراحت مىكند ،در حالى كه بنا بر قرآن پس از آفرينش جهان
مادی هيچ آزاری به الله وارد نمىآيد و آن هم نيازی به استراحت ندارد .پيداست كه اين ابتكار مربوط به خود
محمد مىشود كه برای قدرت آن خدايى كه به عنوان ربالعالمين مىآفريند ،هيچ حدودی قائل نمىشود.

٣٠٢

٣٠١

در دوران رسالت وی در مكه مطرح شد .اينجا منظور من همان زمانى است كه محمد

اينجا مسبب شر و گمراهى محسوب مىشوند ،سركوب كند .پيداست كه اين سركوب

دوران سه گروه متفاوت در برابر رسالت محمد صفآرايى كرده بودند كه هر كدام به

شريعت اسﻼمى يک ابزار مناسب حكومتى مىسازد و تشكيل يک نظام طبقاتى ـ

و مسلمانان در اقليت محض بودند و هنوز به قوهی مجريه دسترسى نداشتند .در اين

در جهت تحميق ،تحقير و فرودستى انسانها تدارک ديده شده است كه البته از

شكلى بعثت وی را انكار مىكردند .گروه اول يهوديان و مسيحيان بودند كه محمد آنها

جنسيتى را توجيه مىكند .به اين صورت كه انگاری وحى الهى توسط يكى از فرشتگان

قوم يهود ايمان داشتند .به اين معنى كه پيامبر نوين بايد از قوم بنىاسراييل مبعوث

 ٣٧از سورهى يونس ) (١٠به شرح زير مىيابيم:

را "اهل كتاب" مىناميد .يهوديان پيامبری محمد را انكار مىكردند ،زيرا به برگزيدگى
مىشد و عربتبارى محمد و افزونپرستى نياكان وى براى يهوديان اسناد مشخصى
عليه مصداق پيامبری وی به حساب مىآمدند .در برابر مسيحيان پيامبر خود را فرزند

خدا مىدانستند و به اصول "پدر ،پسر و روحالقدوس" اعتقاد داشتند ،در حالى كه محمد

الله را يک خداى يكتا مىشمرد كه نه والدى و نه مولودى دارد .گروه دوم افزون-

پرستان بودند كه محمد آنها را "مشركان" مىناميد .آنها اكثريت قابل مﻼحظهی

اهالى مكه را تشكيل مىدادند و از اين رو به اسﻼم ايمان نمىآوردند ،زيرا نمىخواستند

كه از ايمان و عرف والدين خود دست بشويند .گروه سوم دهريان بودند كه محمد آن-
ها را "كافران" مىناميد .دليل امتناع آنها از گرويدن به دين اسﻼم ،ايمان به قدرت
طبيعت بود كه اعتقاد به موعود و روز قيامت را محصول خرافات مىشمرد و در نهايت

رد مىكرد .براى دهريان فقط حيات اين جهانى اعتبار داشت و پس از مرگ همه چيز

به پايان مىرسيد.

بنابراين اعضای اين سه گروه ـ البته با دﻻيل متفاوت ـ محمد را يک پيامبر قﻼبى مى-

دانستند و از وی جهت اثبات رسالتش معجزه مىخواستند .منتها محمد فاقد قدرت

اعجازی بود ،زيرا معجزه فقط به اشخاص اسطورهاى منسوب مىشود و فقط پس از

ايجاد فاصلهى زمانى و انتقال غلوگرا و سينه به سينهى تجربيات گذشتههای دور است
كه افسانهها در اذهان عمومى شكل مىگيرند و اشخاص اسطورهاى پديد مىآيند .در

اوضاع موجود ،محمد براى مخالفانش يک فرد حقيقى و عادى بود و ادعای وی كه
قرآن معجزهی وی است ،هيچ كسى را قانع نمىكرد.

با تمامى اين وجود ،محمد موفق شد كه پس از گذشت مدتى گروه كوچكى از اهالى
مكه را متقاعد سازد و به دين اسﻼم در بياورد .برای وی اصوﻻً مهم نبود كه مسلمانان

الله به نام جبرئيل )روحاﻻمين( به محمد نازل مىشود كه ما مضمون آنرا در آيهى
«اين قرآن عظيم ز بدان پايه از فصاحت و جامعيت است كه كسى جز به وحى خدا

نتواند يافت ،ليكن ) (...ساير كتب آسمانى را نيز تصديق مىكند و كتاب و احكام الهى
را به تفصيل بيان مىكند كه بى هيچ شک نازل از جانب خداى عالم است».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا خود محمد است كه سخن مىراند

و از الله به عنوان شخص سوم ياد مىكند ،در حالى كه وی همزمان قرآن را به عنوان
وحى الهى و كﻼم الله به افكار عمومى ارائه مىدهد .البته طرح اين پرسشها ميان

اسﻼميان تا هم اكنون تابو است ،زيرا درک خردمند اين آيه فقط از منظر آتهئيسم و
شرک امكان دارد ١.از منظر شرک به اين معنى است كه محمد خود را در جای الله

قرار داده و تفاوتى ميان كﻼم خود و كﻼم الله قائل نمىشده است .از منظر آتهئيسم به

اين معنى است كه تكامل اسﻼم مربوط به ابتكار خود محمد مىشود و اين خود محمد

است كه در يک دوران گسست و گذار ،يعنى ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى روش
زندگى باديهنشينى اعراب و در پيروی از اساطير ساميان و اديان ابراهيمى يک دين

نوين را پديد آورده است.

فقط با يک نگاه اجمالى به كليت قرآن بﻼفاصله مصداق درک آتهئيستى ،يعنى انگيزهی
محمد جهت تشكيل يک حكومت اسﻼمى در شبهجزيرهی عربستان روشن مىگردد .به

بيان ديگر ،موضوع تشكيل امت اسﻼمى از همان بدو ادعای بعثت محمد به پيامبری و
 ١البته اينجا طرح اين نكته نيز ضروری است كه يكى از اسﻼميان به نام عبدالكريم سروش جهت نجات اسﻼم به
يک تفسير نوين دينى روی آورده است .به ادعای وی قرآن محصول خواب و تخيﻼت خود محمد است و وی تنها
تصاويری را كه در خواب ديده ،به صورت وحى الهى بيان كرده است .وی هم اكنون در ايران و به خصوص توسط
يكى از مفسران قرآن به نام مصطفى حسينى طباطبايى به عنوان "دشمن خدا" به مسلمانان معرفى مىشود و احتمال
اين وجود دارد كه به عنوان مرتد با خطر مرگ مواجه گردد.

٣٠٤

٣٠٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با آثار روانى اديان ابراهيمى در

تا كنون چه كرده و چه مرامى داشتهاند .برای محمد تنها معيار جهت اثبات ايمان به

دنيا ممانعت مىكنند .در اين ارتباط عبادت يک نقش مؤثر دارد .در زبان عربى مقوله-

حاضر بود كه تمامى گناهان نامسلمانان را تبديل به ثواب سازد ،اگر كه آنها با محمد

شكل اسﻼمى آن مواجه مىشويم كه از خردگرايى و حقيقتيابى پيرامون مسائل دين و

ی "عبد" به معنى بنده ،غﻼم و برده و مقولهی "عبادت" به معنى تمرين بردگى است.
ما اينجا با جنبههای خودفريبى و بردگى خودكرده نيز مواجه مىشويم ،در حالى كه

مقولهی "امر به معروف و نهى از منكر" معنى تضمين بردگى ديگران را مىدهد .از
جمله بايد از مضمون عبادت و به خصوص نماز روزانهی مسلمانان ياد كرد كه محتوای

آن محدود به تكرار مداوم بيعت با الله و پيامبر الله مىشود .به اين ترتيب ،محمد
تدارک تشكيل فضايى را مىديد كه مسلمان مبهوت در جماعت بهتزدهى متقيان

)امت اسﻼمى( محصور گردد.

پيداست كه محمد تنها از طريق تسخير "جهان درونى" مسلمانان و تدارک بندگى آنها

بود كه مىتوانست وحدت كلمهی امت اسﻼمى را به سركردگى خود تضمين سازد .از
آنجا كه مسلمانان در دوران رسالت محمد در مكه در اقليت محض بودند و محمد

هنوز به قوهی مجريه دسترسى نداشت ،در نتيجه برخى از تازه مسلمانان يا بدون
چون و چرا به سركردی وی تن نمىدادند و يا بعد از مدتى بيعت خود را با وی فسق
مىكردند .محمد اين گروه را منافق و فاسق ناميد و آنها را نيز از طريق آيات قرآن

تعريف كرد .از جمله بايد از آيههاى  ١٠و  ١١از سورهى العنكبوت ) (٢٩ياد كرد كه

در آنها منافقان به شرح زير تعريف مىشوند:

«و بعضى مردم ) (...گويند كه ما به خدا ايمان آورديم و چون رنج و آزارى در راه خدا

ببينند فتنه و عذاب خلق را با عذاب خدا برابر شمرند و هرگاه نصرت و ظفرى )(...
برسد آن منافقان گويند ما هم با شما ) (...بوديم آيا خدا بر دلهاى خﻼيق از هر كسى

داناتر نيست؟»

ما اينجا با صدای كسى آشنا مىشويم كه در مسير تحقق اهداف سياسى خويش با

لحظات شكست و پيروزی مواجه و در تدارک وحدت كلمهی مسلمانان به رهبری خود

ناكام شده است .در حالى كه محمد همواره با استفاده از مقولهی "خﻼفت" بر ضرورت

تشكيل حكومت اسﻼمى تأكيد داشت ،ليكن از سوی ديگر ،مخالفان اسﻼم را "مفسد

اسﻼم تبعيت بى چون و چرا از خود وی محسوب مىشد و در كمال حيرت ،الله حتا
به عنوان پيامبر الله بيعت كنند كه ما مضمون اين وعده و وعيدها را در آيهى  ٧٠از
سورهى الفرقان ) (٢٥به شرح زير مىيابيم:

«مگر آن كسانيكه از گناه توبه كنند و با ايمان به الله عمل صالح بجاى آرند پس خدا
گناهان او را بدل به ثواب گرداند و خداوند در حق بندگان بسيار آمرزنده و مهربان

است».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا شاهد تدارک يک سقوط اخﻼقى
از طريق دين اسﻼم هستيم .به اين صورت كه هر گونه جنايت و جهالتى پس از ايمان

به الله و تبعيت از محمد نه تنها بخشيده مىشوند ،بلكه الله آنها را به ثواب نيز تبديل
مىكند .پيداست كه محمد اينجا انگيزهی متقاعد ساختن و تجمع افرادی را به دور

خود داشت كه به دليل سوابق نامتعارف از طايفهی خود طرد و منزوی شده بودند .وی

اين گروه از تازه مسلمانان را "متقيان" ناميد و آنها را نيز دقيقاً مانند مخالفانش توسط
آيات قرآن تعريف كرد .متقيان در مفهوم قرآنى آن كسانى محسوب مىشوند كه
بدون هيچ پرسشى پيرامون معنى آفرينش و دليل رسالت پيامبران با محمد بيعت

كردهاند ،همواره از خوف الله در هراس هستند و عبادت و امر به معرف و نهى از منكر
مىكنند .براى آشنايى با معنى قرآنى مقولهی "متقيان" مىتوان به آيهى  ٤٩از سورهى

اﻻنبياء ) (٢١و آيهى  ١٧از سورهى طه ) (٢٠رجوع كرد كه در آنها به شرح زير
آمده است:

«متقيان همانهائى هستند كه از خداى خود در نهان ) (...ميترسند و از ساعت قيامت و

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

نشانهاى از عزم ثابت ) (...در امور ﻻزم عالم است».
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در اين دوران از رسالتش در كل ناموفق بود .از آن پس كه عموی محمد ،ابوطالب و

فىاﻻرض" مىخواند و آنها را با مجازات اخروی تهديد مىكرد .به بيان ديگر ،محمد

خصوص به اين دليل كه عموی ديگر وی به نام ابولهب به سركردگى طايفهی هاشمى

تشكيل حكومت در شكل مجرد آن به معنى ايجاد حدود درونى و حدود بيرونى جهت

همسرش خديجه فوت كردند ،امنيت جانى محمد نيز با خطر جدی مواجه شد .به
در آمد و از آنجا كه وی يک بتپرست متعصب بود ،در نتيجه حاضر نمىشد كه
امنيت جانى محمد را بى چون و چرا تضمين سازد.

از آن پس كه در مكه عرصه بر محمد و مسلمانان به مراتب تنگتر از گذشته شد ،وی

تصميم به مهاجرت به شهر مدينه را گرفت .به خصوص به اين دليل كه طوايف بت-

پرست آنجا به دنبال يک رهبر سياسى مىگشتند كه اتحاد آنها را در برابر طوايف
يهودی تضمين سازد .به اين ترتيب ،محمد در عرض سه سال تدارک مهاجرت
مسلمانان را به مدينه ديد و سرانجام همراه با ابوبكر از مكه به آنجا گريخت .از اين

پس ،نقش سياسى محمد نيز بﻼفاصله آغاز شد .از جمله بايد از راهزنى مسلمانان به
كاروانهای مكه ياد كرد كه در تاريخ اسﻼم به عنوان "غزوات" طرح مىشوند .به اين

ترتيب ،فلسفهی سياسى حكومت نوين اسﻼمى نيز يک زمينهی مادی مخصوص

)غارت ،چپاول( يافت كه البته در پرتو فلسفهی سياسى مصلحتگرايى قرار داشت و از
طريق اتخاذ شكيبايى و بروز تعصب شكل عملى و واقعى به خود مىگرفت .به اين

صورت كه محمد با طوايف متفاوت مدينه ائتﻼف و همبستگى شهر را در برابر هجوم

سپاه مكه تضمين مىكرد ،مخالفان و رقيبان خود را شناسايى و به حاشيه مىراند و در
زمان مناسب فرمان قتل آنها را صادر مىكرد .اينجا پايبندی محمد به قرارداد تنها

نتيجهی نقطهی ضعف سياسى و نظامى وی و فقط يک تظاهر خشک و خالى به
شكيبايى بود ،زيرا از آن پس كه وی در موضع قدرت قرار مىگرفت ،بﻼفاصله

قراردادهايى را خود بسته بود ،ملغا و با ترويج تعصب دينى ،مسلمانان را بر عليه

در همان دوران رسالت خود در مكه طرح اوليهی حكومت اسﻼمى را ريخت .اينجا
تشكيل يک حاكميت نوين است .به اين صورت كه محمد حدود درونى امت مسلمانان
را در ارتباط با منافقان و فاسقان معين كرد ،در حالى كه وی حدود بيرونى حكومت

اسﻼمى را در تناقض با اهل كتاب ،كافران و مشركان پديد آورد .به بيان ديگر ،مقولهی
"متقيان" در آيات مكه از تشكيل نطفهی امت اسﻼمى گزارش مىدهد كه از دشمن

داخلى و دشمن خارجى مجزا گشته و ظاهراً بى چون و چرا به تبعيت از محمد به عنوان

پيامبر الله در آمده است .البته محمد در قرآن برای متقيان از مقولهی ديگری مانند:

"متعقﻼن" نيز استفاده مىكند كه البته به معنى خردگرايى پيرامون ارزيابى وحى الهى و
پرسش در مورد منطق آفرينش جهان مادی و انسان نيست .در زبان عربى مقولهی

"عقل" معنى پايبند شتر را مىدهد .به اين صورت كه عشاير عرب پس از احداث
خيمههای خود به پای شترها پايبند مىزدند كه آنها در حال چرا از محل اقامت آنها

دور نشوند و جمعآوری گله جهت نقل مكان بعدی آسان گردد .بنابراين زمانى كه
محمد در قرآن از مقولهی "متعقﻼن" به جای "متقيان" استفاده مىكند ،منظور وی آن

مسلمانانى هستند كه به بيعت با الله و تبعيت از پيامبر الله پايبند مىمانند ،حدود

اسﻼم را رعايت مىكنند ،احكام شرعى را به رسميت مىشناسند ،از اصول دين اسﻼم
فاصله نمىگيرند و سركردگى دينى و سياسى محمد را به چالش نمىكشند.

به اين ترتيب ،محمد در دوران رسالتش در مكه به يک طرح اوليه از فلسفهی سياسى
حكومت اسﻼمى نيز دست يافت كه مىتوان از آن به عنوان "مصلحتگرايى" ياد كرد.

به اين صورت كه وی مصلحت تشكيل حكومت اسﻼمى را در اين مىديد كه اندازه

مخالفان خود مىشوراند .از جمله بايد سه طايفهى يهودى به نامهاى بنىالقينقاع،

نگاه دارد ،از همبستگى طايفهای اعراب و از شكيبايى فضای دينى مكه حداكثر استفاده

لغو كرد و سپاه مسلمانان را چنان بر عليه آنها شوراند كه يكى پس از ديگرى و با

را مستقيماً مردود نسازد ،دشمنان و مخالفان خود را از طريق آيات قرآن شناسايى و

بنىالنضير و بنىالقريضه را به ياد آورد كه محمد قرارداد حكومت اسﻼمى با آنها را
شدت بيشترى از گذشته به خاک و خون كشيده شدند .بعد از يهوديان نوبت به

مسيحيان رسيد و محمد سرانجام موفق شد كه مكه را از طريق سپاه مسلمانان تسخير
كند .از اين پس ،سياست شكيبايى ديگر در مصلحت حكومت اسﻼمى نبود و محمد نه

را ببرد ،كليت عرف مشركان را يكباره مورد پرسش قرار ندهد و تمامى مقدسات آنها

آنها را از يکديگر متفرق كند ،دين اسﻼم را متوازع و متسامح جلوه دهد و تمامى

اهالى مكه را بر عليه خود و مسلمانان نشوراند .به بيان ديگر ،تنها با استفاده از سياست
مصلحتگرايى بود كه محمد در مكه به يک امنيت جانى دست يافت ،در حالى كه وی
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منطقى را نمىپذيرد ،بلكه انگيزهی مخالفان خود را نيز بدون واسطه به مخالفت با اراده-

تنها تمامى بتهای كعبه و اطراف مكه را منهدم و زيارت آنجا را براى مشركان

ی الله نسبت مىدهد و آنها را به مجازات دنيوی و اخروی تهديد مىكند .در اين

ممنوع كرد ،بلكه اهالى آنجا را نيز در برابر اين "انتخاب" گذاشت كه يا به دين اسﻼم

كسب قدرت سياسى مقولههای ديگری را نيز متكامل كرد كه از طريق آيات قرآن

نماز بخوانند و زكات بپردازند و يا اينكه پس از سپری شدن ماههاى حرام )ذيقعده،

ارتباط طرح اين موضوع نيز ضروری است كه محمد پس از مهاجرت به مدينه و

دشمنان حكومت اسﻼمى را مشخصتر سازد و سرانجام آنها را از ميان بر دارد .از

جمله بايد از مقولههايى مانند" :مرتد" ،ملحد" ،محارب" و "بيماردل" ياد كرد كه

تعريف و مجازات اينجهانى آنها با دقت كامل در قرآن آمده است ،در حالى كه
آتش جهنم مجازات اخروی و ابدی آنها محسوب مىشود .از جمله مىتوان از آيههاى

 ١١تا  ١٤از سورهى البقره ) ،(٢آيههاى  ٦٠تا  ٦٢از سورهى اﻻحزاب ) (٣٣و آيهى
 ٣٣از سورهى المائده ) (٥ياد كرد كه به شرح زير قتل عام مخالفان حكومت اسﻼمى را

به صورت قانون جاودانى و غير قابل تغيير الله جلوه مىدهند و اجرای آنرا تبديل به
اعتقاد دينى و وظيفهى شرعى تمامى مسلمانان مىكنند:

ايمان بياورند ،با وی به عنوان پيامبر الله بيعت كنند ،اقتدار حكومت اسﻼمى را بپذيرند،

ذيحجه ،محرم و رجب( كشته شوند.

١

به اين ترتيب ،محمد در عرض  ٢٣سال رسالتش يک فلسفهی سياسى را به صورت

"مصلحتگرايى" پديد آورد و پس از استقرار حكومت اسﻼمى در مدينه موفق شد كه

سرانجام بر كليت شبهجزيرهی عربستان مسلط گردد .با مطالعهی قرآن به صورت يک

اثر تاريخى بﻼفاصله طرح حكومت اسﻼمى كه مضمون آن دوگانى داراﻻسﻼم و
دارالحرب است ،عريان مىگردد .داراﻻسﻼم همان منطقهی زندگى مسلمانان است كه

به صورت امت تحت حكومت اسﻼمى قرار دارد .در قرآن تشكيل امت اسﻼمى با
ارادهی الله توجيه مىشود و شريعت اسﻼم روابط مسلمانان را منظم مىسازد .در رأس

«چون )مؤمنان( آنان را گويند كه در زمين فساد نكنيد ،پاسخ دهند كه تنها ما كار به

حكومت اسﻼمى خليفه قرار دارد كه مجری شريعت به حساب مىآيد و تنها از اين

گويند كه ايمان آوريد ،چنانكه ديگران ايمان آوردند ،پاسخ دهند كه چگونه ما ايمان

 ٥٩از سورهى النساء ) (٤و به شرح زير فقط به الله و آن هم در آخرت پاسخگو است:

صﻼح مىكنيم .آگاه باشيد كه ايشان سخت مفسدند ولى خود نمىدانند و چون به آنان
آوريم به مانند بى خردان ،آگاه باشيد كه ايشان خود سخت بى خردند ولى نمىدانند،

چون به اهل ايمان برخوردند ،گويند ايمان آورديم و چون با شيطانهاى خود خلوت

كنند ،گويند ما باطناً با شماييم جز اينكه مؤمنان را استهزاء مىكنيم».

«اگر منافقان و آنان كه در دلهايشان مرض و ناپاكى است و هم آنها كه در مدينه

)بر ضد اسﻼم( تبليغات مىكنند و اهل ايمان را مضطرب و هراسان مىسازند ،دست

) (...نكشند ما هم ترا )بر قتال( آنان بر انگيزيم تا از آن پس جز اندک زمانى در مدينه
و جوار تو زيست نتوانند كرد ،اين مردم پليد به درگاه حقاند بايد هر جا يافت شوند
آنان را گرفته جداً به قتل رسانيد .اين سنت خدا ) (...است كه در همهى ادوار و امم

گذشته برقرار بوده است و بدان كه سنت خدا هرگز مبدل نخواهد گشت».

بابت است كه وی نه به مسلمانان ،بلكه بنا بر آيهى  ٣٠از سورهى البقره ) (٢و آيهى
«بياد آر آنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فرمود من در زمين خليفه خواهم گماشت،

گفتند پروردگارا آيا كسانى خواهى گماشت كه در زمين فساد كنند و خونها ريزند و
حال آنكه ما خود تو را تسبيح و تقديس مىكنيم خداوند فرمود من چيزى ) (...مىدانم

كه شما نمىدانيد».

«اى اهل ايمان فرمان خدا و رسول و فرمانروايان ) (...را اطاعت كنيد و چون در امرى
كارتان به گفتگو و نزاع كشد به حكم خدا و رسول باز گرديد اگر به خدا و روز قيامت

ايمان داريد».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با توجيه دينى يک ساختار كامﻼً
متمركز از يک قدرت بﻼمنازعهی سياسى مواجه هستيم كه نه تنها هيچگونه انتقاد

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩قرآن ـ وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان يا مانيفست تشكيل حكومت
اسﻼمى؟ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم )همين شماره( ،برلين
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"عدالت" بى معنى هستند و پايبندی به وعده و وعيدهای گذشتهی حكام اسﻼمى

«همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و روى زمين به فساد كوشند،

مربوط به اخﻼق نمىشوند .به همين منوال ،اينجا مقولههای "مكر" و "قهر" يک ابزار
مناسب جهت تحقق اهداف سياسى و انباشت ثروت فردی تلقى مىشوند كه البته نطفه-

ی تبعيض و فساد را در داراﻻسﻼم مىگذارند .به خصوص به اين دليل كه قرآن نيز از

الله به عنوان "مكار" و "قهار" هم ياد مىكند و در استفاده از دروغ و حيله بر عليه
"دشمنان اسﻼم" هيچ مانعى نمىبيند .پيداست كه در پرتو آيات قرآن انحطاط اخﻼقى،
تفكيک جنسيتى و تفرقهی همبستگى اجتماعى برنامهريزی شده است كه البته جهت

استقرار و تثبيت حاكميت اسﻼمى بسيار كارساز است .ما اينجا با يک جنگ همه بر
عليه همه در امت اسﻼمى مواجه مىشويم كه قرآن آنرا به عنوان "عامل اختﻼل"

پديد مىآورد .به اين صورت كه هر كسى قادر است كه ديگری را منحرف ،كافر،
مشرک ،غير مسلمان )يهودی ،مسيحى( بخواند و توجيه چپاول اموال شخصى و حتا

دليل قتل وی را از منظر شرعى پديد آورد و زن و فرزندان وی را نيز به بردگى خود
بكشد .پيداست كه زندگى در پرتو آيات قرآن باعث مىشود كه نزد مسلمانان اصوﻻً

يک مفهوم اخﻼقى از "شرم" پديد نيآيد .اينجا حس شرم مبتنى به يک نظام اخﻼقى

است كه البته از روابط متعارف اجتماعى پديد مىآيد و به صورت حس تقصير ،ننگ،

رسوايى و بىآبرويى يک شخص جلوه مىكند و منجر به خجالت و سرافكندگى وی در

جامعه مىشود .ليكن از آنجا كه بنياد اسﻼم بر بيعت با الله و تبعيت از پيامبر اسﻼم

پىريزی شده است ،در نتيجه رابطهی مسلمانان با جامعه قطع و از بازتاب تجربيات

اجتماعى در "جهان درونى" آنها ممانعت مىشود .به اين ترتيب ،مانعى در برابر

خودانگيختگى مسلمانان مستقر مىگردد و "جهان درونى" آنها در "جناح خودخواه" و

"جناح خيرخواه" تفكيک نمىگردد .به بيان ديگر ،يک شخص مسلمان هيچ تضاد و

تعارضى را در رفتار و كردار خود با اجتماع در نظر نمىگيرد ،زيرا در وهله اول به

رابطهی خود با خدا معطوف است ،در حالى كه در وهلهی دوم تمامى كاستىها ،بى-

كفايتىها و پليدیهای خود را كه برايش نامطلوب و منفى محسوب مىشوند ،نه به
حساب انحراف اخﻼقى ،فقدان عرف و يا گناهكاری خويشتن ،بلكه به دست تقدير و

ارادهی الله نسبت مىدهد .افزون بر اينها ،نقش مخرب عبادت ،روزه ،قربانى ،كفاره،

استغفار ،زيارت و امر به معروف و نهى از منكر است كه از حس گناهكاری و شرم

جز اين نباشد كه آنها را كشته يا به دار كشيدند و يا دست و پايشان را بخﻼف

ببرند».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تشكيل داراﻻسﻼم قتل عام مخالفان
حكومت اسﻼمى را ضروری مىسازد .پيداست كه از اين منظر ،شريعت و فقه اسﻼمى

اصوﻻً به يک مفهوم جهانشمول از انسان و حقوق بشر دست نمىيابند و صرف نظر از

آن نظم جنسيتى كه بر زنان و كليت جامعهی مسلمانان تحميل مىكند ،شرط بقای

انسانها را مشروط به ايمان به خدای يكتا و تمكين به حكومت اسﻼمى مىسازند .ما
اينجا با يک مسئلهی ديگر بسيار مهم حقوقى نيز مواجه مىشويم ،زيرا انكار توحيد و
مقاومت در برابر حكومت اسﻼمى به معنى لغو تمامى حقوق و آن قراردادهايى محسوب

مىشود كه يک نفر تا كنون با ديگران بسته است .زمينهی مادی اين قدرت بﻼمنازعه-

ی سياسى را حق مالكيت پديد مىآورد كه بنا بر آيهى  ١از سورهى السبا ) (٣٤و
آيهى  ٢٦از سورهى لقمان ) (٣١به شرح زير فقط مختص به الله مىشود:

«ستايش و سپاس مخصوص خداست كه هر آنچه در آسمانها و زمين است همه ملک

اوست در عالم آخرت نيز شكر و سپاس مخصوص اوست و او به نظم آفرينش حكيم و

به همه امور عالم آگاه است».

«هر چه در آسمان و زمين است همه ملک خداست و خدا ذاتش بى نياز ) (...و

پسنديده است».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا نه تنها با توجيه دينى توحيد
مواجه مىشويم ،بلكه حق مالكيت اصوﻻً در دست الله و به نيابت وی در دست پيامبر

الله قرار مىگيرد .البته حق مالكيت كلى و بﻼمنازعهی الله در قرآن از طريق مقولههايى
مانند" :ربالعالمين" و "مالک يومالدين" نيز به كرات توجيه مىشود .به اين ترتيب،

جان ،مال و ناموس تمامى انسانها و كليت منابع طبيعى و ثروت اجتماعى به انحصار

الله و پيامبر وی در مىآيند .هر كسى كه انگيزهی كسب ثروت ،قدرت و شهرت را
دارد ،بايد ارادت خود را به حكومت اسﻼمى اثبات كند و ارادهی خود را تماماً در
راستای پيشبرد اهداف سياسى پيامبر الله قرار دهد .اينجا اصوﻻً مفاهيم "قرارداد" و
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خود را در آيههاى  ١٨تا  ٢٢از سورهى المجادله )(٥٨به شرح زير به حزب شيطان

مسلمانان در جامعه مىكاهد و از تشنج "جهان درونى" آنها ممانعت مىكند .ما اينجا

نسبت مىدهد و قتل عام آنها را تبديل به اعتقاد دينى مسلمانان و برنامهی سياسى
حكومت اسﻼمى مىكند:

«اى اهل ايمان بدانيد كه شيطان بر دل آنها سخت احاطه كرده كه فكر و ذكر خدا را

به كلى از يادشان برد ،آنان حزب شيطانند ) (...هرگز مردميكه ايمان بخدا و روز

قيامت آوردهاند چنين نخواهى يافت كه دوستى با دشمنان خدا و رسول كنند ) (...و

آنها هم از خدا خشنودند و اينان به حقيقت حزب الله هستند».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگاری كه ما اينجا با يک فلسفهی
سياسى توتاليتاريستى و فاشيستى مواجه هستيم .به خصوص به اين دليل كه اينجا
مسلمانان از طريق عبادت سلب خرد شده و ظاهراً به تبعيت بى چون و چرا از يک

رهبر مطلقگرا به عنوان پيامبر الله در آمدهاند .ليكن حكومت اسﻼمى در بنياد شكلى
خود كه البته از تاريخ و تجربيات پيامبر اسﻼم در راستای كسب قدرت سياسى پديد

آمده است ،مبتنى بر مصلحتگرايى است .برای نمونه قرآن از مسلمانان مىخواهد كه

با يهود و نصارا )مسيحيان( دوستى نكنند ،اما اگر از آنها مىهراستند ،دوستى كنند،
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
شدند ،صلح كنند .قرآن حتا ارتداد از اسﻼم كه برای آن حكم شرعى مرگ را صادر

مىكند ،اگر صوری باشد و جهت نجات زندگى مسلمانان ايراد شود ،قابل مجازات نمى-
شمارد .به بيان ديگر ،مصلحتگرايى تنها يک عقبنشينى سازماندهى شده جهت

تجديد قوا و تعرض دوبارهی حكومت اسﻼمى به داراﻻسﻼم و دارالحرب است ،زيرا
حكومت اسﻼمى تحقق اهداف خود را به ارادهی الله نسبت مىدهد و تا تسلط نهايى و
كامل بر تمامى جهان آفرينش كوتاه نمىآيد.

با مضمون مقولهی "جهانگريزی" نيز آشنا مىشويم .به اين صورت كه شخص مسلمان
در زندگى واقعى خويش به سلطهی حاكميت و شريعت اسﻼمى در آمده و در

داراﻻسﻼم يک زندگى دنيوی و اجتماعى را سپری مىكند ،در حالى كه نه پاسخگو به
جامعه ،بلكه در پرتو آيات قرآن معطوف به سزا و پادش خويش در آخرت شده است.

پيداست كه روابط مسلمانان در داراﻻسﻼم از آن مناسبات واقعى ،يعنى از همان ازهم-
گسيختگى و خودتناقضگويى زمينهی مادی رشد مىكرد كه البته محمد پس از تسخير
قدرت و با سياست حكومت اسﻼمى در شبهجزيرهی عربستان پديد آورده بود .به اين

صورت كه محمد غارت و چپاول طوايف متفاوت اين منطقه را با ضرورت گسترش
حكومت اسﻼمى و جهاد در راه خدا و اسﻼم توجيه مىكرد .ما اينجا با دارالحرب

مواجه هستيم كه مربوط به آن منطقهی جغرافيايى مىشود كه هنوز به سلطهی
حكومت اسﻼمى در نيامده و مردم آنجا هنوز به اسﻼم ايمان نياورده است .ما براى

نمونه مضمون مقولهی "جهاد" را در آيهى  ٣٩از سورهى اﻻنفال ) (٨به شرح زير مى-
يابيم:

«) (...اى مؤمنان با كافران جهاد كنيد كه در زمين فتنه و فسادى نماند و آئين همه

دين الله گردد».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،جهاد در راه الله و گسترش حكومت

اسﻼمى پس از تسخير تمامى جهان و ايمان تمامى انسانها به خدای يكتای مسلمانان

پايان مىيابد .ما اينجا با عواقب تئوريک قرآن ،يعنى الله به عنوان "ربالعالمين" و
محمد به عنوان "خاتماﻻنبيا" در پراكسيس سياسى مواجه مىشويم .به اين صورت كه
محمد اصوﻻً نه دين ديگری را به رسميت مىشناسد و نه حق بقا برای غير مسلمانان

قائل مىشود .ما اينجا با جوانب متنوع مطلقگرايى و دوگماتيسم و نوعى از سوسيال

به اين ترتيب ،برای محمد امكان داشت كه از منظر مصلحتگرايى تظاهر به توازع و

داروينيسم در دين اسﻼم مواجه مىشويم كه به شكل يک سناريو سفيد در برابر يک

كسب قدرت سياسى و مصادرهی ثروت اجتماعى ،بلكه محصول تحقق ارادهى الله

دشمنانه صفآرايى كردهاند .ما اينجا همچنين با يک طرح جهانشمول از حكومت

تسامح كند و تشكيل حكومت اسﻼمى را نه مربوط به انگيزهی شخصى خود جهت
بخواند و تعصب مسلمانان را بر عليه مخالفان سياسي خود بر انگيزد .پيداست كه حق

سناريو سياه در مىآيد .به اين صورت كه انگاری دو حزب متضاد در برابر يکديگر

اسﻼمى نيز آشنا مىشويم كه با استناد به يک خدای يكتا به نام الله تمامى مخالفان
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«اى اهل ايمان ،هرگز از چيزى مپرسيد كه اگر فاش گردد ،شما را بد مىآيد و اگر

مالكيت كلى به وی يک قدرت بﻼمنازعهی سياسى مىداد كه به عنوان رسول الله و به

باشد ،بيان مىكند .خدا از عقاب سؤاﻻت بيجاى شما درگذشت كه خدا آمرزنده و

فقر و سيهروزی بكشاند .ما اينجا با آثار ايجاد يک عرف نوين مواجه مىشويم كه از

پرسش آنرا به هنگام نزول آيات قرآن واگذاريد ،قرآن براى شما آنچه را مصلحت

بردبار است».

«بر هيچ مرد و زن مؤمن در كارى كه خدا و رسول حكم كنند اختيارى نيست ) (...و

هر كس نافرمانى خدا و رسول كند دانسته به گمراهى سختى افتاده است».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،قرآن به عنوان وحى الهى يک شكل
ابﻼغى به خود مىگيرد كه عقل مسلمانان را شنوا و مخاطب خود مىسازد .بنابراين از
منظر قرآن يک مسلمان تنها زمانى رستگار مىگردد كه نه به خودانگيختگى و به

جستجوی معانى خردگرا و دنيوی نيكى و پليدی بپردازد و نه رعايت عرف جامعه را

در نظر بگيرد .برای وی همين كافى است كه با استناد به آيات قرآن به عنوان وحى
الهى از نيكى و درستى گفتار ،پندار و كردار خود كامﻼً مطمئن باشد و آمرزش و

رستگاری ،يعنى سعادت اين جهانى و آن جهانى خود را تضمين شده بپندارد .پيداست
كه اينجا شيطان هم يک نقشى را به عنوان "عذر گناه" ايفا مىكند .به اين صورت كه
عامل گمراهى از "صرات المستقيم" نه انديشهی فردی و خصوصيات شخصى مسلمان،

بلكه فريب شيطان تلقى مىشود كه البته از طريق عبادت ،استغفار ،قربانى و زيارت نيز

بر طرف مىگردد .بنابراين اينجا نه اثری از "خرد عملى" مشاهده مىشود و نه هيچ
جريانى مىتواند در منافات با اهداف حكومت اسﻼمى رسميت بيابد .پيداست كه از اين
منظر ،وحدت مسلمانان نيز يک شكل غير واقعى ،جهانگريز و ظاهری به خود مىگيرد

كه البته از طريق تبعيت و وحشت مسلمانان از عواقب لغو بيعت و فسق ايمان خود به

اسﻼم پديد مىآيد .ما مصداق اين موضوع را در مدت  ٢٣سال رسالت خود محمد
مىيابيم كه تا پايان عمر خود موفق نشد كه به صورت نهايى بر منافقان مسلط شود.

بنابراين مفهوم داراﻻسﻼم كه به كرات در قرآن مىآيد ،تنها يک شكل ايدئولوژيک
جهت تبليغ برای جهاد را به خود مىگيرد ،زيرا وحدت مسلمانان فقط زمانى متحقق
مىگردد كه تمامى انسانها به دين اسﻼم گرويده و تمامى ملحدان ،منافقان ،محاربان،
فاسقان ،مرتدان و مفسدان فىالعرض به قتل رسيده باشند .بنابراين ما با استناد به

نيابت دنيوی ربالعالمين ،اگر خواست يكى را به تمول و نعمت برساند و ديگری را به
شكل طايفهای آن به سوی تشكيل يک حكومت متمركز دينى فراروی مىكند .به اين

صورت كه نه تنها ساختار "دارالندوه" به عنوان محل تجمع سران طوايف اعارب در
مكه منحل مىگردد ،بلكه روش اتخاذ تصميمهای سياسى به صورت يارگيری و مناظره

نيز در نهايت به پايان مىانجامد .با تشكيل حكومت اسﻼمى تمامى مسلمانان موظف
شدند كه به سركردگى مطلق دينى و سياسى محمد تن دهند .از اين پس ،اصوﻻً هر

چيز و هر موضوع كه در منافات با اهداف حكومت اسﻼمى قرار مىگرفت ،منسوب به

دشمنان الله و حزب شيطان مىشد .از آنجا كه محمد مخالفان خود را از طريق آيات
قرآن تعريف ،مشخص ،متفرق و منزوى مىكرد ،در نتيجه وی همچنين قادر بود كه بر

آنها مسلط شود و آنها را به تبعيت خود در آورد و يا اينكه آنها را در فرصت
مناسب از ميان بر دارد .كيش شخصيت )عصمت( و تأكيد محمد بر ضرورت وحدت
كلمهی مسلمانان برای وی اين امكان را پديد مىآورد كه سركردگى دينى و سياسى

خود را تحكيم كند ،فرمان به جنگ و صلح دهد ،عرف و اخﻼق معمول را دگرگون

سازد و فرمان قتل مخالفان خود را صادر كند ،البته بدون اينكه بنا به عرف گذشتهی

طوايف اعراب )انتقام به مثل( برای تصميمهای خود پاسخگو و از عواقب آنها در

هراس باشد .وی مقولهی "فى سبيل اﻻلله" ،يعنى "در راه خدا" را از همين منظر استفاده

مىكرد كه از طريق ترويج ترور و توحش به وحدت سياسى دست بيابد و امت
مسلمانان را يكپارچه سازد .به اين ترتيب ،چندگانگى نظرى پيرامون مسائل سياسى و

اجتماعى ظاهراً در تضاد با ايمان به يكتاپرستى و نظم الهى اسﻼم قرار مىگرفت و

منسوب به انحراف از "راه خدا" ،يعنى كفر و شرک و تبديل به هدف حكومت اسﻼمى

جهت انهدام آنها مىشد .بنابراين محمد به شدت اصرار داشت كه مسلمانان راه حل

و فصل از همگسيختگى و خودتناقضگويى امت مسلمانان را كه خود حكومت اسﻼمى

پديد آورده بود ،همواره با استناد به قرآن بيابند .براى نمونه محمد در آيهى  ١٠١از
سورهى المائده ) (٥و در آيهى  ٣٦از سورهى اﻻحزاب ) (٣٣به شرح زير به مسلمانان

پيشنهاد مىكند:
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،قرآن به عنوان كﻼم ازلى الله به مضمون

قرآن نه با وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان ،بلكه با يک مانيفست جهت تشكيل

استناد به خرد بشری ،بلكه با ارجاع به وحى الهى ظاهراً موجه مىشوند .اينجا تشكيل

توجيه مىكند .به اين معنى كه شرط بقای مسلمانان و تداوم داراﻻسﻼم در نابودی

مقولههايى مانند" :بيعت"" ،داراﻻسﻼم"" ،دارالحرب" و "جهاد" دست مىيابد كه نه با
وحدت و آشتى امت اسﻼمى مشروط به قتل عام تمامى غير مسلمانان مىشود كه البته

حكومت اسﻼمى آشنا مىشويم كه نوعى از سوسيال داروينيسم ،يعنى فاشيسم مذهبى را

ديگر اديان و قتل عام مخالفان حكومت اسﻼمى جستجو مىشود .به بيان ديگر ،با

تمامى آنها به حزب شيطان منسوب مىشوند .با وجودی كه تضادهای درونذاتى

وجودی كه قرآن از ايمان به توحيد و ضرورت وحدت مسلمانان سخن مىگويد ،ليكن

جامعه مىشوند ،اما هيچ جريان و يا طبقهای اينجا رسميت نمىيابد .از آنجا كه قرآن

همان شرايط متضادی را در واقعيت ابژكتيو پديد مىآورد كه با تحقق شريعت اسﻼمى

جامعهی طبقاتى منجر به "حركت واقعى" و تشكيل جريانهای انتقادی و انقﻼبى در

اصوﻻً با مضمون مقولهی "قرارداد" به كلى بيگانه است ،در نتيجه جماعت مسلمانان حتا

در شكل ظاهری و مجرد آن نيز به يک جامعهی آشتىيافته و متعارف دست نمىيابند.

اول ،در حوزهی دولت است كه رابطهی حكومت اسﻼمى نه با استناد به قرارداد با
مردم مسلمان ،بلكه با رجوع به وحى الهى و ضرورت تحقق ارادهی الله است كه توجيه

خود آن منجر به از همگسيختگى و خودتنافضگويى جهان موضوعيتيافته مىشود و

ادعای فراروی از آنها را دارد .اينجا نه مكر ،دزدی ،تجاوز ،چپاول ،قتل و تخريب فى-

نفسه خﻼف محسوب مىشوند و نه حقوق ويژهی فرمانروايان و تبعيض ميان مسلمانان
اصول عدالت اسﻼمى را خدشهدار مىسازند .مسئله اينجا فقط به اين موضوع خﻼصه

مىشود كه اين اعمال غير متعارف در مصلحت حكومت اسﻼمى هستند ،منجر به تمول

مىشود و مشروعيت دينى مىيابد .دوم ،حوزهی جامعهی مسلمانان ،يعنى امت اسﻼمى

فرمانروا و مير غضبان وی مىشوند و قلمرو آنها را گستردهتر مىسازند ،يا نه؟

شريعت اسﻼمى و ارادهی شخصى فرمانروا )خليفه ،وﻻيت فقيه( منظم مىشود ،زيرا بنا

"عدالت" و "عرف" پديد مىآيند و نه فرديت و هويت انسانى نهايتاً شكل مىگيرند .به

شريعت اسﻼمى زنان را تبديل به ملک و كودكان را تبديل به بردهی مردان مسلمان

زيرا با استناد به نوعى از سوسيال داروينيسم به يک جنگ همه بر عليه همه دامن مى-

است كه البته نه از طريق قرارداد و حق مالكيت قانونى شهروندان ،بلكه تنها بنا بر

بر قرآن حق مالكيت كلى در انحصار الله مىباشد .سوم ،حوزهی خانواده است كه توسط
مىكند و مانع ايجاد عشق در خانواده مىشود .پيداست كه تحت شرايط موجود در

داراﻻسﻼم اصوﻻً يک انسان اجتماعى نمىتواند آموزش و پرورش بيايد و يک نقش

مؤثر و سازنده را در جامعه ايفا كند .ما اينجا با همان موانعى مواجه مىشويم كه تا

كنون قرآن به عنوان كﻼم ازلى الله و محمد به عنوان خاتماﻻنبيا در برابر رفرماسيون،

روشنگری ،سكوﻻريسم دينى و تشكيل يک جامعهی مدرن ،متمدن و خردمند در ايران

پديد آوردهاند.
نتيجه:

انگيزهی تدوين اين مقاله آشنايى خوانندهی نقاد با عوامل همين نگونبختى معاصر است
كه ايرانيان و از جمله طبقهی كارگر كشور حدود  ٤٠سال است كه تحت حاكميت
جمهوری اسﻼمى و به صورت ازخودبيگانگى خودكرده در ايران تجربه مىكند .ما اينجا

پيداست كه از درون يک چنين نظمى نه مقولههای جهانشمول مانند" :اخﻼق"" ،حق"،
بيان ديگر ،قرآن مصداق دينى خود را به شخصه و در واقعيت ابژكتيو پديد مىآورد،

زند و از طريق يک سقوط اخﻼقى همبستگى جامعهی انسانى را تكه و پاره مىسازد .از
اين منظر پيداست كه ذات انسان نيز يک ظاهر گناهكار و شرور به خود مىگيرد ،در
حالى كه علت گناه و شرارت مسلمانان را خود قرآن به عنوان "عامل اختﻼل" پديد

مىآورد .به اين ترتيب ،قرآن به عنوان كﻼم ازلى الله چنان مناسباتى را بر جامعه

تحميل مىكند و آن شرايط منحط اخﻼقى را به وجود مىآورد كه از يک سو ،استقرار
خشنترين و غيرانسانىترين حكومتهای دينى قابل توجيه مىشوند و از سوی ديگر،

چنان جامعهی انسانى را به سقوط اخﻼقى و اضمحﻼل مىكشد كه شريعت قرون

وسطايى اسﻼم قادر است كه تبديل به سرچشمهی ذهنيت قوای مقننه ،قضائيه و
مجريهی هارترين و غير انسانىترين روشهای توليد و توزيع اجتماعى گردد .اينجا

ديگر فرقى ندارد كه نيروی كار در شكل بندگى و بردگى مستقيم و يا اينكه به بردگى
كار مزدی در روش توليد سرمايهداری در جهان مدرن و معاصر كشيده شده باشد.
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توجيه مىكند و حق قانونگذاری ملت را اصوﻻً ارتداد مىشمارد .در حالى كه نزد هگل

با آن عواقب تاريخى و فرهنگى مواجه هستيم كه محصول شكست رفرماسيون،

تدوين و تصويب قانون منجر به خردمندی شهروندان و آشتى دولت با ملت مىشود،

روشنگری و سكوﻻريسم در اسﻼم هستند .اينجا نه تا كنون فلسفهی حقوق طبيعى بر

ضعف قرار مىگيرد و از سركوب و قتل عام مخالفان خود ناتوان است ،متوسل به

است.

ليكن حكومت اسﻼمى هيچ جريانى را به رسميت نمىشناسد و تنها زمانى كه در موضع
فلسفهی سياسى مصلحتگرايى مىشود كه پس از يک عقبنشينى سازماندهى شده،

تجديد قوا كند و در فرصت مناسبتر مخالفان خود را از ميان بردارد .به بيان ديگر ،با

استناد به قرآن اصوﻻً هيچ گزارشى از آشتى اجتماعى و وحدت انسانها داده نمىشود.
اينجا نه خبری از رسميتيابى است و نه حتا انسانها مىتوانند به يک امنيت ،آزادی و

برابری ظاهری دست بيابند.

بنابراين آدرس واقعى اين سقوط فرهنگى و اين اختﻼل اجتماعى كه در ايران معاصر به

وحى الهى چيره شده و نه از درون مباحث اسﻼميان "دين مثبت" و فلسفه پديد آمده
با يک مقايسهی اجمالى ميان فلسفهی ايدهآليستى هگل با دين اسﻼم بﻼفاصله آن
موانعى عريان مىشوند كه تا كنون از استقرار يک نظام مدرن ،متمدن ،متعارف و ظاهراً
آشتىيافته در ايران ممانعت كردهاند .در حالى كه سيستم هگلى از نقد آيين مسيحيت

و فلسفهی استعﻼيى پديد آمده و با استناد به "ايدهی مطلق" موجه مىشود ،ليكن دين
اسﻼم همچون گذشته در تداوم مسير اديان ابراهيمى قرار دارد و به دليل آن موانعى

كه قرآن به عنوان كﻼم ازلى الله و محمد به عنوان خاتماﻻنبيا پديد آوردهاند ،مبتنى بر

مدت  ٤٠سال جريان دارد ،همين قرآن است كه كﻼم ازلى الله و وحى الهى به خاتم-

خرد ستيزی است .در حالى كه در سيستم هگلى انسانها از طريق خرد و تفكر به

راستين" )فقه سنتى( و "اسﻼم رحمانى" )فقه پويا( يک دعوای كذب است كه از اسﻼم

مسلمانان يک هويت كذب دينى مىسازد و مانع تكامل يک مفهوم جهانشمول از

اﻻنبيا محسوب مىشود .از اين منظر پيداست كه كشمكش اسﻼميان پيرامون "اسﻼم
به عنوان يک ابزار حكومتى جهت تحميق و تحقير انسانها استفاده كنند و مسلمانان را
به دام ازخودبيگانگى خودكرده بكشند .به بيان ديگر ،تمامى اسﻼميان با وجود تمايﻼت

هويت شهروندی خويش و برابری و آزادی همگانى پى مىبرند ،ليكن قرآن برای
انسان مىشود .در حالى كه در فلسفهی ايدهآليستى هگل انسانها از طريق خرد با
حدود جامعه آشنا مىشوند و با اتخاذ اراده آنرا بر طرف مىسازند ،ليكن نه مسلمان

متفاوت اجتماعى و تفسيرهای متنوع دينى از يک پنجرهی مشترک به دنيا نگاه مى-

اصوﻻً مجاز هستند كه از خرد خويش استفاده كنند و نه حدود داراﻻسﻼم به عنوان يک

بايد طبيعت خردگرا و حقيقتياب خود را سركوب كنند .پيداست كه اسﻼميان تحقق

يک مفهوم اخﻼقى از "نبرد" دست مىيابد و مبارزه برای آزادی و برابری شهروندان را

كنند .به اين معنى كه انگاری انسانها ذاتاً شرور و پليد هستند و برای تشكيل عرف

اين اهداف را جهت مشروعيت حكومت اسﻼمى ،تثبيت جايگاه اجتماعى و تحقق منافع
مادی و طبقاتى خود دنبال مىكنند .موضوع اصلى اين نوشته نيز همين است كه
خوانندهی نقاد را متوجهی جابجايى سوژه با ابژه و علت با معلول سازد .به اين معنى كه

علت شرارات و پليدی مسلمانان محروميت خودكردهی آنها از خرد خويش و زندگى

در پرتو آيات قرآنى است و نه بر عكس!
ادامه دارد!

نظم الهى قابل تغيير است .در حالى كه هگل با استناد به مقولهی "كليت ارگانيک" به

جهت رسميتيابى تأييد مىكند ،ليكن بنا بر قرآن هر گونه حركتى كه در برابر

حكومت اسﻼمى قرار بگيرد ،منسوب به حزب شيطان و انهدام آن تبديل به برنامهی

سياسى طبقهی حاكم مىشود .در حالى كه مقولهی "نبرد" نزد هگل يک نقش سازنده

دارد و اقشار متخاصم را جهت بقای خود به سوی "خرد عملى" و آشتى مىراند ،ليكن
قرآن با در نظر داشتن تضاد متوسل به مقولهی "جهاد" مىشود و مسلمانان را جهت

غارت و چپاول دارالحرب بر عليه غيرمسلمانان مىشوراند .در حالى كه در فلسفهی

ايدهآليستى هگل تبديل "حقوق طبيعى" به "حقوق مثبت" محصول نبرد اقشار متخاصم
بر سر مرگ و زندگى است كه البته قرارداد را به صورت قانون اساسى و حقوق
شهروندی پديد مىآورد ،ليكن قرآن شريعت اسﻼمى را به صورت اراده و حق الله
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كتاب مقدس ) :(١٩٩٩شامل كتب عهد عتيق و عهد جديد ،ترجمهی قديم ،چاپ دوم،
انتشارات ايﻼم
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨سرمايه ـ تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟ ،در
آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ١١ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩قرآن ـ وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان يا مانيفست تشكيل
حكومت اسﻼمى؟ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم )همين شماره( ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی
در انديشهی سياسى هگل و ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه،
برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟،
در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨زيربنا و روبنا ـ نقش منطق هگلى در تكامل ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم  ،صفحهی  ٩٩ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس و فلسفهی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوری
اسﻼمى ايران ،آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١٦١ادامه ،برلين
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٧فلسفهى حقوق طبيعى و اسﻼم ـ نقدى بر گفتمان دينى
پيرامون خردگرايى و حقوق بشر ،در آرمان و انديشه ،جلد چهارم ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ ،در
آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم )همين شماره( ،برلين
قرآن مجيد ) :(١٣٧٠ترجمه و تفسير حاج شيخ مهدی الهى قمشهاى ،تهران
قاضى مرادی ،حسن ) :(١٣٨٥در ستايش شرم ـ جامعه شناسى حس شرم در ايران ،چاپ سوم،
تهران

٣١٩

منابع:
Backhaus, Hans-Georg (١٩٧٠): Zur Dialektik der Wertform, in: Beiträge
zur marxistischen Erkenntnistheorie, Alfred Schmidt (Hg.), S. ١٢٨ff.,
Frankfurt am Main,
Bloch, Ernst (١٩٢٣): Geist der Utopie, endgültige Fassung, Berlin
Würde,

menschliche

Bloch, Ernst (١٩٦١): Naturrecht und
Gesamtausgabe Bd. ٦, Frankfurt am Main

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Jenauer Schriften (١٨٠١-١٨٠٧),
in: Werke, Bd. ٢, Frankfurt am Main
Honneth, Axel (١٩٩٢): Kampf um Anerkennung, Frankfurt am Main
Kant, Immanuel (١٩٦٧): Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft,
)Berlin (ost
Marcuse, Herbert (١٩٩٠): Vernunft und Revolution – Hegel und die
Entstehung der Gesellschaftstheorie, ٨. Auflage, Frankfurt am Main
Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenz der demokritischen
und epikureischen Naturphilosophie, in: MEW, Ergänzungsband I, S.
)٢٥٧ff., Berlin (ost
Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٢٦١ – ٣١٣), in:
)MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin (ost
– Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
)Einleitung, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., Berlin (ost
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band
)I, in: MEW Bd. ٢٣, Berlin (ost
Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und
Praxis bei Karl Marx – eine biographisch-systematische Studie über den

٣٢٢

٣٢١

نما و جﻼل گذشتهی خود را باز يافتند .به همين صورت بايد از تجربيات اتحاد آلمان

پس از فروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" ياد كرد .در حالى كه كلسيا شهر درسدن تمام
قد در مكان تاريخى خود دوباره ساخته شد ،كشمكشهای سياسى بر سر ساختمان

"قصر جمهوری" در شرق برلين به اوج خود رسيد .سرانجام اين ساختمان با مخارج

بسيار سنگين تخريب و "قصر شهر" در جای آن دوباره بر پا شد كه فضای تاريخى

دولت منطقهای و بحران ايدئولوژيک در ايران باستان ـ نقدی بر
١
هويت اسطورهای شوينيستهای ايرانى

برلين تا اندازهی زنده گردد .به همين منوال بايد از كشمكشهای تاريخنگاران
كشورهای مدرن اروپايى ياد كرد كه افكار عمومى و هويت ملى مردم خود را تحت

تأثير بينش انتقادی از گذشتههای دور و نزديک قرار مىدهند ١.اينجا پرسشهای
عديدی به اين شرح پديد مىآيند؛ چرا بناهای دوران ايران باستان تا كنون دوبارهسازی

نشدهاند و چرا محمد رضا شاه كه با استناد به تاريخ  ٢٥٠٠سالهی شاهنشاهى كشور

برای حكومت استبدادی خود ايدئولوژی جديد مىساخت ،نيز اقدام به اين كار نكرد؟
تاريخ ايران باستان چه خاری در چشم طبقهی حاكم ايرانى است و اسﻼم چه نقشى را

در ارتباط با ايدئولوژی دولتى بازی مىكند كه در تناقض و تعارض با اساطير ايرانى

قرار مىگيرند؟

البته طرح اين پرسشها با انگيزهی تخطئه و تخريب تاريخ فرهنگى ايرانيان باستانى
صورت نمىگيرد .فقط يک مقايسهی اجمالى ميان بازماندههای مخروبهی طاق كسری

در نزديكى بغداد با ساختمان كعبه در مكه به بهترين وجه ممكنه از اين تناقض و

تعارض فرهنگى گزارش مىدهد .پيداست كه طاق كسری نه تنها دانش و توان
معماری ايرانيان باستانى ،بلكه ذوق هنری و اسلوب زيبايىشناسى مردم اين سرزمين را

 ١برای نمونه مىتوان از "نزاع تاريخنگاران" آلمانى ياد كرد كه پس از انتشار مقالهای از ارنست نولته در تاريخ ٦
ژوئن  ١٩٨٦در "روزنامهی عمومى فرانكفورک" گشوده شد .وی اينجا تأسيس هولوكاست را يک واكنش به سيستم
گوﻻک در شوروی مىخواند .وی در كتابى كه در سال بعد منتشر كرد ،مدعى شد كه ناسيونال سوسياليسم آلمانى
محصول يک جنگ داخلى در اروپا است كه پس از انقﻼب اكتبر توسط بلشويکها به پديد آمده است .در اين
ارتباط نه تنها بسياری از تاريخنگاران به بازنگری انتقادی تاريخ آلمان پرداختند ،بلكه شبكهی دوم صدا و سيمای
آلمان يک سريال از برنامههای تاريخى را پخش كرد كه از احيا ايدئولوژی فاشيسم در آلمان ممانعت كند .در اين
ارتباط طرح اين مسئله نيز ضروری است كه شخصى به نام سيد جواد طباطبايى به ترويج نظريات ارنست نولته و
كارل اشميت )تئوريسين فاشيست در دوران آلمان نازی( در ايران پرداخته است ،البته بدون اينكه نظريات منتقدان
آنها را نيز منتشر كند.
Vgl. Nolte, Ernst (١٩٨٧): Der europäische Bürgerkrieg ١٩١٧ – ١٩٤٥, Berlin

ايرانيان شوينيست حيران و مستأصل هستند ،زيرا هويت ملى خود را در تاريخ ايران
باستان مىجويند .ليكن از ايران باستان به غير از يک بنای بدوی سنگى به عنوان
مقبرهی كوروش هخامنشى ،مخروبهی تخت جمشيد و چند مجسمه و سرلوحهی سنگى

در كشور ،يک تاريخ مهآلود و يک مجموعه از اساطير باستانى چيز ديگری برای آنها
به ارث نمانده است .كسانى كه از شهرهای اروپايى مانند :لوكزامبورگ ،ليزابن در

پرتقال ،مادريد و بارسلونا در اسپانيا ،پاريس و اشتراسبورگ در فرانسه ،لندن در

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
جمهوری چک و درسدن ،كلن و برلين در آلمان ديدن كردهاند ،به موضوع نقد اين

نوشته بهتر پى مىبرند .در اين شهرها تمامى تمدن و تاريخ اين كشورها از طريق آثار و
بناهای تاريخى به درستى حفظ شدهاند كه برای مردم آنها نه تنها مايهی افتخار و
منبع درآمد توريستى ،بلكه به احتمال زياد منجر به هويت ملى نيز مىشود .از جمله

بايد از هزينههای هنگفت ياد كرد كه برای مرمت و حتا دوبارهسازی اماكن تاريخى اين
شهرها مصرف مىشود .برای نمونه بسياری از شهرهای تاريخى آلمان نازی و از جمله

درسدن و برلين در اواخر جنگ جهانى دوم با خاک يكسان شدند ،اما چندی نگذشت
كه با برنامهريزی دولتى و حمايت مردمى اين مخروبهها مرمت و دوبارهسازی شده و

 ١من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان "آيين و فرهنگ ايرانيان باستانى" كه از طريق "پژوهش جنبشهای
اجتماعى ايران" در تاريخ  ٧اكتبر  ٢٠١٠در برلين برگزار شد ،ارائه كردم .اين مقاله بخش مختصری از يک كتاب با
عنوان "فرهنگ يكتايى در ايران ـ نقدى بر عوامل عينى و ذهنى رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين
اسﻼم" است كه به صورت جلد نهم آرمان و انديشه در سال  ٢٠١٢ميﻼدی منتشر شده است .بنابراين من اينجا
تنها از منابعى كه مستقيماً به آنها رجوع مىكنم ،نام مىآورم.
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مىآيد .از اين منظر نيز به درستى پيداست كه تنها شرط ممكنه جهت فراروی از "نظم

نيز در دوران قبل از سلطهی اسﻼم بر كشور نمايان مىسازد .در حالى كه ايران ساسانى

آنجا كه "نظم موجود" در پرتو آگاهى از جهان وارونه پديد آمده است ،در نتيجه اين

عربستان از همان شرايط بدوی و مادی باديهنشينى ،دامداری غير مسكون ،كاروانداری

موجود" و تشكيل يک "نظم نوين" خودآگاهى سوژهی انقﻼبى است .به بيان ديگر ،از

تحت تأثير فرهنگ تاريخى هلنيسم قرار داشت ،زيبايىشناسى اعراب شبهجزيرهی

امكان نيز وجود دارد كه انسان مبتنى بر خودآگاهى ماترياليستى ،با اتكا به ظرفيتهای

و تجارت رشد مىكرد .به بيان ديگر ،ساختمان كعبه نيز از دانش و توان معماری ،ذوق

توسط پراكسيس نبرد طبقاتى دگرگون سازد و تدارک تشكيل يک "نظم نوين" را ببيند.

دهد .اينجا دوباره پرسشهای جديدی به اين شرح پديد مىآيند؛ چرا يک نظام

جامعه و توان توليدی موجود ،با تسلط بر افكار عمومى و اتخاذ ارادهی اجتماعى آنرا

ماركس روند اين حركت واقعى را ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى مىخواند ،زيرا در راستای

تحقيقات خود از يک سو ،به مضمون درونذاتى تضاد نيروهای مولد با مناسبات توليد

در فرماسيونهای اجتماعى )تضاد ابژكتيو( و از سوی ديگر ،به كشمكش ايدئولوژيک
پيرامون بيان تضاد )تضاد سوبژكتيو( پى مىبرد .بنابراين پيداست كه چرا انتقاد وی از

پراكسيس اجتماعى و اقتصاد سياسى مستقيماً به سوی اشكال متنوع توجيهى و

ايدئولوژيک جامعهی طبقاتى نشانه مىگيرد .ما اينجا با شيوهی نقد ماركسِ ،يعنى با

روش نقد درونذاتى و نفىكننده مواجه مىشويم كه وی آنرا قاطعانه و به صورت يک

استراتژی دنبال مىكند .به اين صورت كه وی ميان فلسفه و دين تميز مىدهد و هر دو
را منسوب به ايدئولوژی مىنمايد .اينجا ايدئولوژی يک تظاهر واقعى جهت پوشش

تضادهای درونذاتى محسوب مىشود كه البته جامعهی طبقاتى آنرا ضرورتاً مىطلبد.
ايدئولوژی اينجا از اين بابت ضروری است ،زيرا تفكر واقعيت و خوشبختى به دليل
سيهروزی ابژكتيو نيروهای مولد ،پوچى اوضاع موجود و فقدان افق رهايى انسان غير

قابل تحمل است و به همين دليل نيز "نظم موجود" بايد اشكال تخيلى و اتوپيک

)بهشت برين ،مدينهی فاضله ،جامعهی آشتىيافته( به خود بيگرد و برای انسانها قابل
تحمل گردد .به بيان ديگر ،ايدئولوژی بايد اثبات كند كه وقايع ابژكتيو به صورت

"ابژكتيو" غلط هستند ،ايدئولوژی بايد انسانها را قانع كند كه با وجود سيهروزی آنها

و بحرانهای اقتصادی ،اجتماعى و زيستمحيطى ،اما يک آيندهی امن و دلپسند در
انتظار آنها است و در نهايت ،ايدئولوژی بايد توان آنرا داشته باشد كه انسانها را

نسبت به پراكسيس سياسى بى اعتنا كند و آنها را منفعل سازد .بنابراين تحت تأثير
اين تصورات ناب است كه انسانها مىتوانند تضادهای محسوس و موضوعيتيافتهی

زندگى روزمرهی خود را ظاهراً كنار بگذارند و "حقيقت" زندگى خود را در پرتو "تئوری

هنری و اسلوب زيبايىشناسى به خصوص اعراب در دوران ظهور اسﻼم گزارش مى-

شاهنشاهى با عظمت دربار ساسانيان مغلوب لشكر اعراب مسلمان شد؟ ايرانيان چه

نقشى را در تخريب و تخطئهی تاريخ و فرهنگ باستانى خود بازی كردهاند و اسﻼم
چگونه تبديل به ايدئولوژی تشكيل يک نظام سلطنتى در ايران شد؟ دليل اسﻼمگريزی
مردم ايران چيست و چرا انبوهى از ايرانيان با استناد به تاريخ و اساطير باستانى به

دنبال يک هويت نوين ملى مىگردند؟ از جمله بايد از انجمنهايى ياد كرد كه نان را
به نرخ روز مىخورند و جهت موجسواری و مصادرهی اين تمايل فرهنگى به تازگى
تحت عناوينى مانند" :ققنوس"" ،فرشگرد" و "رستاخيز سيمرغ" شديداً فعال شدهاند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا دوباره با تدارک هويت غير
ماترياليستى ،يعنى با استقﻼل سوژه از پراكسيس اجتماعى و با آثار ازخودبيگانگى مواجه

هستيم .ماركس با استفاده از مقولهی "ازخودبيگانگى" بر بيگانگى انسان از خود ،بيگانگى

انسان از محصوﻻت كارش و بيگانگى انسان از انسانهای ديگر تأكيد مىكند ١.ليكن
مسئلهی "ازخودبيگانگى انسان" در تئوری انتقادی و انقﻼبى وی مبتنى بر يک حادثهی
تاريخى و يا تمايﻼت متافيزيكى انسانها نيست ،بلكه از فعاليت انسانى ،يعنى از

پراكسيس مولد و در روند تاريخ رشد مىكند .محصول اين حركت واقعى "جهان

موضوعيتيافته" است كه البته مبتنى بر تبادل مادی انسان با طبيعت بيرونى توسط

"كار شكلدهنده" مىباشد و تحت تأثير آگاهى از جهان وارونه ،يعنى سوبژكتيو پديد
 ١البته اينجا طرح اين موضوع نيز ضروری است كه ماركس در اوايل تحت تأثير فلسفهی ماترياليستى فويرباخ
قرار داشت و در پيروی از وی بر ازخودبيگانگى انسان از "نوع ماهوی بشر" نيز تأكيد مىكرد .ليكن وی پس از
فراروی از فلسفه به سمت پراكسيس معطوف شد و با كشف يک انسانشناسى جديد ماترياليستى )موجود فعال( و با
استناد به "حركت واقعى" حامعهی طبقاتى از استفاده از مفاهيم مجرد و استعﻼيى ممانعت كرد.
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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تحت تأثير يک تئوری عملگرا و انتقادی قرار بگيرد ،از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل

ناب" و "ايمان راسخ" تجربه كنند .ما اينجا نه تنها با فريبكار دينى ،فلسفى و

جهت رهايى خويش تدارک تشكيل يک "نظم نوين" را ببيند .به بيان ديگر ،ماركس از

همديگر هستند و يکديگر را تكميل مىكنند .به اين ترتيب ،برای ماركس ممكن مى-

دگرگون گردد و در پراكسيس نبرد طبقاتى از "نظم موجود" فراروی )مثبت( كرده و

همان "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى كه مضمون آن كار ازخودبيگانه است ،ديالكتيک

هستى با آگاهى و تئوری با پراكسيس را متكامل مىكند و به شرايط قوای خودآفرينى

انسان ،استقﻼل سوژهی انقﻼبى از ايدئولوژی طبقهی حاكم و ضرورت نفى توليد كاﻻيى

و قانون ارزش و لغو كار ازخودبيگانهی مزدی پى مىبرد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،با استفاده از روش نقد درونذاتى و با
استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس پيش شرايط سرنگونى نظام
جمهوری اسﻼمى جهت تشكيل يک "نظم نوين" نيز به خوبى هويدا مىگردد .ليكن

ايدئولوژيک ،بلكه با موضوع خودفريبى انسانها نيز مواجه هستيم كه البته ﻻزم و ملزوم

گردد كه با استفاده از روش نقد درونذاتى و نفىكنندهی خود از فرضيههای نظريه-

پردازان نظام طبقاتى عزيمت كند ،مبانى ايدئولوژيک آنها را به بند نقد ماترياليستى و
ديالكتيكى بكشد و آنها را با عواقب نظريات خودشان در پراكسيس اجتماعى مواجه

سازد .بنابراين ماركس از يک سو" ،نظم موجود" را به صورت وضعيت نامناسب و
غيرخردمند افشا و اساس فلسفى و تئوريک آنرا متزلزل مىكند و از سوی ديگر،

دگرگونى انقﻼبى آن و ضرورت تشكيل يک "نظم نوين" را در دستور پراكسيس نبرد
طبقاتى قرار مىدهد.

اولين شرط جهت درک مناسب و تحكيم تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس در

پيداست كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس در يک بستر تاريخى و

است .همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستند كردم ،افكار اكثر قابل

جهان مدرن را پديد آورده و ظاهراً از اشكال متافيزيكى عبور كرده است .بنابراين

پراكسيس سياسى فراروی انسان از اشكال متافيزيكى مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی
مﻼحظهی ايرانيان آكنده به متافيزيک است .اينجا منظور من نه فقط مردم عادی

كشور ،بلكه اغلب فعاﻻن جنبش كمونيستى و كارگری نيز هستند ١.از آنجا كه قدرت
سياسى بستگى به توازن قوای اجتماعى دارد و اقتدار يكى نشانهی نقطهی ضعف

ديگری است ،در نتيجه پيداست كه تحت تأثير بحران تئوريک و پراكندگى موجود

فرهنگى متكامل شده است كه رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه كرده،
ماركس از يک سو ،در برابر آكوموداتسيون )ادغام دين در فلسفه( كامﻼً راديكال

موضع مىگيرد ،در حالى كه از سوی ديگر ،از "دين مثبت" سخن مىراند .اينجا منظور

وی آن دينى است كه ظاهراً از طريق برهان علمى ،با استناد به دانش طبيعت و خرد

بشری توجيه مىشود .به بيان ديگر ،تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس نه محصول

جريانهای چپ ،اشكال متنوع از شوينيستهای ايرانى شديداً فعال شدهاند و با استناد

تصوارت ناب اتوپيک وی است و نه ادعای اين را دارد كه تمامى مسائل طبقاتى و

اينجا اصوﻻً يک پرسش انتقادی در رابطه با دﻻيل رويكرد فرهنگى ايرانيان از آيين

مواجه هستيم كه بر اساس تضادهای درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد در يک

به اساطير باستانى سرزمين ايران انگيزهی احيا حكومت سلطنتى در كشور را دارند.

مشكﻼت اجتماعى را بﻼفاصله حل و فصل مىكند .ما اينجا با يک تئوری مجرد و كلى

زرتشت به دين اسﻼم مطرح نمىشود ،در حالى كه شكست سپاه شاهنشاهى ساسانى در

جامعهی مشخص متكامل شده ،اهداف راديكال انقﻼب فرانسه را در بر گرفته و

عربستيزی و روانژيسم را پديد مىآورد .اينجا همچنين هيچگونه اثری از علل بحران

كرده است .به اين ترتيب ،ماركس نظريات خود را بر اساس يک قدرت بالقوهی

برابر لشكر اعراب مسلمان به يک مسئلهی صرف نظامى تقليل مىيابد و ظاهراً زمينهی

ايدئولوژيک در ايران باستان وجود ندارد ،در حالى كه علت مسلمان شدن مردم ايران

مستقيماً به خشونت خﻼفت اسﻼمى و پرداخت جزيه زرتشتيان )ماليات اهل كتاب( به
 ١مقايسه ،فربدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨فرهنگ دينى و رئاليسم انقﻼبى ـ نقش فراروی از "خرد استعﻼئى" در انديشه-
ی سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ٣٥ادامه ،برلين

ديالكتيک فلسفهی ايدهآليستى هگل را به صورت انتقادی و ماترياليستى در خود ادغام
اجتماعى ،يعنى وجود ابژكتيو پرولتاريا متكامل مىكند كه البته سوژهی خودآگاه و

انقﻼبى "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى نيز محسوب مىشود .ما اينجا با يک قوای
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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رابطه[ مستقيماً از توليد رشد كرده است ،بر آن واكنش مىكند .اما همين جا كليت

حكومت مركزی منسوب و قلمداد مىگردد .از جمله بايد از نقش تاريخى اولين

با آن ساختار به خصوص سياسىاش رشد مىكنند .اين هر باره رابطهى مستقيم مالكان

شوينيستهای ايرانى جهت تدارک يک هويت نوين ملى است .انگاری كه وی كامﻼً

ساختار اقتصادى بنا مىشود] ،يعنى[ از روابط توليدى كه از آن امور اجتماعى و همزمان
مناسبات توليد با توليد كنندگان مستقيم است ،يک رابطه ،كه شكل هر بارهى آن

طبيعتاً مدام با درجهى تكامل نوع و شيوهى كار و از اين رو ،مطابق با قدرت توليد

اجتماعى است ،كه ما از آن راز درونى ،زمينهى پنهانى كلى ساختار اجتماعى و بنابراين
شكل مستقل يا وابستهى سياسى ،خﻼصه ،همواره شكل به خصوص دولت را نيز كشف

مىكنيم».

١

شاهنشاه سرزمين ايران ،يعنى كوروش هخامنشى ياد كرد كه نقطهی عزيمت تمامى
مستقل و بدون هيچ پشتوانهی تاريخى و فرهنگى مروج شكيبايى دينى در كشور بوده و
عدالت را در گسترهی سرزمين ايران حاكم كرده است .مصداق نظری آنها "استوانهی

كوروش كبير" است كه به عنوان اولين "مانيفست حقوق بشر" تجليل و ستايش مى-
شود.

ليكن نه ساختار دولت از مناسبات مادی جامعه مستقل است و نه استقرار يک حكومت

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا كامﻼً مختصر و مفيد

بدون آن تاريخ فرهنگى كه وجودش با استناد به آن توجيه مىشود ،قابل درک مى-

و شكل به خصوص حكومت را از ماهيت متضاد اقتصادی آن متكامل مىكند .ما اينجا

مىگيرند .پيداست كه بررسى و درک يک دولت به خصوص نياز به "دانش مثبت" و

مضمون يک بررسى ماترياليستى و ديالكتيكى از دولت را ارائه مىدهد و ساختار سياسى

با تضاد نيروى مولد با مناسبات توليد در جوامع طبقاتى مواجه هستيم كه سرچشمهی

بروز آن تصاحب كار اضافى است و در حوزهى توليد و حوزهى توزيع بروز مىكند .از

شود .به همين دﻻيل نيز دولتها از نظر زمانى و مكانى اشكال متفاوت و متنوع به خود

يک روش شناختشناسى مناسب و كلى دارد كه تشكيل و تكامل حكومت را به
صورت ديالكتيكى ،يعنى از "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى استنتاج كند .البته ماركس

آنجا كه ماركس اينجا به نقد دولت بر اساس روش مدرن توليد سرمايهداری مى-

جهت نقد كليت فرماسيونهای اجتماعى بررسى ماترياليستى ،تاريخى و ديالكتيكى

پرداخت نشده" مىسازد .ليكن با استناد به "تئوری رانت" در جلد سوم "سرمايه" مى-

كار را به وی نداد .به همين دليل نيز ماركس نتوانست كه يک بررسى درونذاتى و

زمين ،يعنى اضافه توليد كشاورزی از توليد كنندگان مستقيم استخراج مىشود ،نيز پى

تئورى كلى جهت شناخت ساختار سياسى حاكميت جامعهی طبقاتى را به جاى بگذارد.

پردازد ،در نتيجه تضاد درونذاتى كار و سرمايه را منسوب به مقولهی "كار اضافى

توان به مضمون آن شكل به خصوص اقتصادى كه در آن كار اضافى توسط رانت

برد .اينجا موضوع اصلى نقد اقتصاد سياسى ماركس بررسى منبع درآمد طبقات

دولت را در دستور فعاليت تئوريک خود قرار داد ،اما كوتاهى عمرش مجال انجام اين

جامع از ماهيت ماترياليستى دولت و اشكال ايدئولوژيک آنرا ارائه دهد و از خود يک

با تمامى اين وجود وی در نوشتههای خود جسته و گريخته به نقد نقش دولت مى-

اجتماعى است كه بر اساس توازن قوای آنها و به صورت سود سرمايه به سرمايه-

پردازد و ماهيت حاكميت سياسى را به عنوان نشانهى قدرت طبقهی حاكم ،فقدان

نقد ماترياليستى و ديالكتيكى ماركس از دولت ممكن مىشود كه كليت فرماسيون

واكنش به آنها كشف مىكند .مسئلهی نقد ماركس از دولت ،بررسى كليت ساختار

داران ،رانت زمين به مالكان و كار مزد به كارگران تعلق مىگيرد ٢.بنابراين با استناد به

اجتماعى را در زيست مادى )اقتصاد ،زيربنا( ،زيست معنوى )دين ،فلسفه ،ايدئولوژى،

روبنا( و زيست ساختارى )دولت ،نهادهاى اجتماعى( متمايز و رابطه و كشمكشهای
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.

خودآگاهى سوژهی انقﻼبى و محصول شيوهى به خصوص توليد اجتماعى و نتيجهی

اقتصادی است كه ما مضمون آنرا به صورت فشرده در جلد سوم كتاب "سرمايه" به
شرح زير مىيابيم:

«شكل به خصوص اقتصادى كه در آن كار اضافى پرداخت نشده از توليد كنندگان

مستقيم استخراج مىشود ،رابطهى حكومت با بندگان را معين و همانگونه كه ]اين
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مجبور مىساخت كه در نقاط مهم استراتژيک يک منطقه مستقر گردند و با تضمين

تاريخى آنها را در ابعاد زمانى و مكانى هويدا كرد .از اين منظر نه تنها به درستى

مصادره كنند .به اين ترتيب ،شهر به عنوان مركز قواى مجريه و محل سكونت طبقهى

بلكه چه عواملى منجر به بحران ايدئولوژيک و انحطاط شاهنشاهى ساسانيان ،شكست

شد .پيداست كه مصادرهی اضافه توليد روستاها به صورت رانت محصولى تنها از

دين اسﻼم شدهاند.

امنيت تعداد بيشتری از روستاهاى پراكنده بخش بزرگترى از اضافه توليد اجتماعى را
حاكم شكل گرفت و نطفهی زيست ساختاری سرزمين ايران در اوضاع اوليه گذاشته

طريق خشونت غير اقتصادى ميسر مىشد .تحت اوضاع موجود مالكيت بر ابزار توليد

)زمين زراعى و مستقﻼت آبيارى( ظاهراً در تملک اشتراكى نيروهاى مولد روستايى قرار
داشت ،در حالى كه مالک واقعى آنها طبقهى حاكم شهرى بود ،زيرا نتايج كار اضافى

را به صورت رانت محصولى ساليانه تصاحب مىكرد .ما اينجا با يک جامعه طبقاتى
مواجه هستيم كه نيروهای مولد آن مستقيماً تحت كنترل طبقهى حاكم قرار ندارند و

انسانها برده نيستند .پيداست كه تحت اين شرايط تضاد نه در حوزهی توليد ،بلكه فقط
در حوزهى توزيع بروز مىكند .ما اينجا همچنين با شرايطى مواجه مىشويم كه منجر

به تشكيل يک "دولت منطقهاى" مىشود كه البته ساختار آن بر اساس يک "زيربناى
رانتى" بر پا مىگردد .يک چنين حكومتى قادر است كه اقوام و ملتهاى متفاوت را به

سلطهی خويش در آورد ،البته بدون اينكه تدارک همگونسازى آداب ،رسوم و
فرهنگ آنها را ببيند .حدود سازش و چالش دولت با مردم تحت سلطهاش بستگى به

اهداف و انگيزههاى آنها دارد .به اين صوت كه "دولت منطقهاى" از يک سو ،محافظ
اديان بى آزار است و فرهنگ شكيبايى را ميان آنها ترويج مىكند ،در حالى كه از

سوی ديگر ،تمامى جنبشهاى اقتدار گريز را به خاک و خون مىكشد .پيداست كه يک
چنين حكومتى نياز به يک ايدئولوژى مناسب نيز دارد كه اعمال خشونت غير اقتصادى

خود جهت مصادرهی اضافه توليد روستاها را توجيه كند .افزون بر اين ،اين ايدئولوژى

بايد هم از درون با درک روزمرهى فرودستان جامعه منطبق باشد و دين و آيين ملت-
های ديگر را در گسترهى ارضى كشور به چالش نكشد و هم از بيرون براى گسترش
زمينهى رانتى دولت مركزى چنان دشمنانه در برابر حكومتهای متخاصم قرار بگيرد

كه قوای نظامى خود را جهت كشورگشايى و گسترش زمينهى رانتى خود بسيج و تهييج
كند.

روشن مىشود كه تحت چه شرايطى دولت باستانى سرزمين ايران به وجود آمده است،

سپاه ايران در برابر لشكر اعراب مسلمان و رويكرد فرهنگى ايرانيان از آيين زرتشت به
تا آنجايى كه از تاريخ ايران باستان بر مىآيد ،كوچ اقوام آريايى به فﻼت ايران بيش

از سه هزار سال قدمت دارد .از آنجا كه سرزمين ايران تحت تأثير خشكى طوﻻنى
مدت قرار داشت ،در نتيجه سكونت و كشاورزى در اين منطقه بدون استفاده از

مستقﻼت آبيارى غير ممكن بود .پيداست كه تحت اين شرايط اقليمى و با در نظر

داشتن فنآوری موجود و سطح نازل رشد نيروهای مولد بناى تأسيسات آبيارى مانند:

قنات ،چاه ،نهر و سد مستلزم همكاری اشتراكى مىشد .به اين ترتيب ،در فﻼت وسيع

سرزمين ايران جوامع اشتراكى مسكون شدند كه به صورت خودكفا توليدات كشاورزى
را برنامهريزى و عملى مىكردند .از آنجا كه روستاها در خطر تهاجم اقوام غير متمدن

و نيمهوحشى بودند ،در نتيجه تدارک قوای نظامى روستايى جهت حفاظت از دام و
محصوﻻت كشاورزى تبديل به يک امر استراتژيک مىشد .به اين ترتيب ،مردان

سلحشور حفاظت روستاها را به عهده گرفتند ،در حالى كه از سوی ديگر ،حماسههاى

پهلوانى و از جمله اساطيری كه به نبرد ميان قواى خير )ايران( با قوای شر )غيرايران،

توران( معنى مىدادند ،پديد آمدند و رواج يافتند .پيداست كه اينجا نيز خدايان به
نيروهاى خوب خودى كه "اهوراها" بودند و هواداران نيروهاى بد بيگانه كه "دواها" نام

داشتند ،متمايز مىشدند .ما اينجا با همان اشكال متافيزيكى مواجه مىشويم كه ازهم-
گسيختگى زيست مادی جوامع اشتراكى ،يعنى از پراكسيس مولد روستايى ،زندگى
مسكون و شبانى در اوضاع اوليهی به صورت زيست معنوی ايرانيان رشد كرده و به
مقاومت آنها در برابر تهاجم اقوام بيگانه معنى مىدادند.

از آنجا كه امرار معاش سلحشوران بايد از طريق دام و محصوﻻت زراعى روستاها

تأمين مىشد ،در نتيجه بخشى از اضافه توليد جوامع اشتراكى به صورت رانت محصولى

به آنها تعلق مىگرفت .پيداست كه انگيزهى افزايش رانت همواره سلحشوران را
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مينيو( را مستقر ساخت كه در جلوهی ديو مظهر و سرچشمهى تمام پليدىها است و

بنابراين بر اساس اين پشتوانهی تاريخى و فرهنگى بود كه كوروش هخامنشى

بين آنها مسئلهی آزادی ارادهی انسان را نيز به پيش مىكشد .به اين معنى كه اين

ايران مستقر ساخت .وی در دوران سلطنت خود موفق شد كه گسترهى پهناورى را از

اصل تدارک شر به حساب مىآيد .پيداست كه تنزيه قوای خير از قوای شر و تضاد
دوگانگى نه تنها مغاير با اصل يكتاستايى و تعاﻻى اهورامزدا نيست ،بلكه طبيعت

كشورگشايى را آغاز كرد و حدود  ٢٥٠٠سال پيش حكومت شاهنشاهى را بر سرزمين
كوههاى هندوكوش در شرق تا كرانههاى درياى مديترانه در غرب و تمامى مناطق

خردگراى و حقيقتياب ،يعنى اختيار و آزادى ارادهی انسان را نيز جهت انتخاب ميان

دريايى خزر در شمال تا كرانههاى خليج فارس و دريايى عمان در جنوب را به

كسى كه خردمند است ،راه خير را بر مىگزيند و هدفمند قلمرو اهورامزدا را گسترش

مستقر گشت كه اقوام متنوع ،ملتهای متفاوت و انواع دين ،آيين و فرهنگهای

راه خير و راه شر و كسب اخﻼق نيک جهت پارسايى در بر مىگيرد .بنابراين اينجا آن

حاكميت خويش در آورد .به اين ترتيب ،يک "دولت منطقهاى" بر سرزمين ايران

مىدهد و عواقب آنرا در واقعيت زندگى خود نيز تجربه مىكند .در برابر نابخرد به

متعارض را در بر مىگرفت .ما اينجا با يک دولت ملى و با آن رابطهی دولت با ملت

در آخرت نيز به سزاى اعمال خويش مىرسد .به اين ترتيب ،آيين مزديسانى به

معنى نيست كه شاهنشاهى هخامنشى فاقد ايدئولوژی و يا به كلى از زمينهی مادی و

راه شر مىرود و نه تنها محصول افكار و كردار مخرب خود را بايد متحمل شود ،بلكه

طبيعت خردگرا و حقيقتياب انسان و به يک انسانشناسى مثبت دست مىيابد .اينجا
انسان با گزينش خرد خويش و با پيروی از اخﻼق نيک به همياری و همكاری با قواى
خير مىشتابد و در تشكيل يكتايى ،يعنى در پيروزى اهورامزدا بر اهريمن سهيم

مىگردد .از اين منظر ،انسان يک نقش فعال و مثبت را در جهان واقعى و معنوی ايفا

مىكند ،زيرا آن است كه با اتخاذ خرد راه خير از راه شر را تشخيص مىدهد ،اخﻼق

نيک را بر مىگزيند و اهورامزدا را به يكتايى مىرساند .بنابراين ما در آيين زرتشت با
اصل يكتايى يزدان به صورت منطقى و اخﻼقى مواجه مىشويم كه البته بازتاب روح

شكيبا و متمدن ،توليد اشتراكى ،زندگى شبانى و مقاومت سلحشوران مسكون روستايى

در برابر تهاجم اقوام غيرمتمدن و نيمهوحشى است .پيداست كه تبديل آيين زرتشت

به ايدئولوژى حكومتى نه تنها دشمنى ايران با توران )انايران ،غير ايران( را از طريق

دوگانگى و تقابل قوای خير با قوای شر توجيه مىكرد ،بلكه شاهنشاه در رأس "دولت
منطقهاى" ،يعنى در قلمرو اهورامزدا قرار مىگرفت و برخوردار از "فرهى ايزدى" مى-

شد .بنابراين شاهنشاه از منظر فرودستان جامعه يک نقش الهى را بازی مىكرد و به
عنوان خدايگان بر سرزمين ايران حكم مىراند .به اين ترتيب ،تمركز قدرت سياسى و

بسيج و تهييج سلحشوران براى گسترش سرزمين خير ،يعنى ايران زمين جنبهى دينى و

اخﻼقى به خود مىگرفت كه البته با زيربناى رانتى "دولت منطقهاى" نيز ظاهراً متناسب

بود .ما اينجا با تطابق آيين يكتاستايى ايرانيان با اساطير تاريخى و حماسههاى پهلوانى

كه از جهان مدرن كنونى مىشناسيم ،سر و كار نداريم .ليكن طرح اين مسئله به اين

جوامع شهری و روستايى مستقل بوده و كوروش بدون در نظر گرفتن انگيزهها و اهداف

اقوام و ملتهای تحت سلطهاش بر آنها حكمرانى مىكرده است .از جمله بايد از
فضای شهر بابل ياد كرد كه محل تﻼقى فرهنگها و اديان متعارض محسوب مىشد.

اينجا دو دين و آيين متناقض در برابر يكديگر قرار گرفته كه هر كدام به شكلى از

همگسيختگى و از خودتنافضگويى زمينهی مادی به خصوص خود رشد كرده بودند.

اولى آيين يكتاستايى ايرانيان بود كه بر اساس اوستا به پيامبر زرتشتيان منسوب مى-

شود .ظهور زرتشت در حدود يک هزار سال قبل از آغاز تاريخ ميﻼدى تخمين زده
مىشود و آيين وی در شكل گاتها )سرودهها( به جای مانده است .وی بر اساس

زيست مادی جوامع اشتراكى و با رجوع به اساطير دوگانهى ايرانيان بود كه آيين
مزديسانى را به صورت منطقى و اخﻼقى متكامل كرد .به اين صورت كه زرتشت

خدايان خوب خودى )اهوراها( را تحت نام اهورامزدا و نيروهاى بد بيگانه )دواها( را

تحت نام اهريمن متمركز ساخت و از طريق ترويج گفتار ،پندار و كردار نيک ،خرد

بشرى را معيار تشخيص ميان راه خير و شر كرد و به روش پارسايى زرتشتيان معنى

داد .مفهوم "اهورامزدا" محصول ادغام دو مفهوم "مزدا" و "اهورا" است .در حالى كه

مزدا به معنى دانايى و خردگرايى است ،اهورا مظهر قدرت تلقى مىشود .به اين ترتيب،

اهورامزدا جلوهی يک خداى مهربان ،حكيم ،خردمند و پارسا را به خود مىگيرد و مظهر

قوای خير )سپند مينيو( محسوب مىشود .زرتشت در برابر اهورامزدا ،اهريمن )انگره

٣٣٤

٣٣٣

باستان حكم مىراند .از اين پس ،نطفهی اديان ابراهيمى نيز به صورت يک توحيد

اين سرزمين نيز مواجه مىشويم كه به صورت جنگهاى ايران با توران و تضاد و تقابل

غيرمنطقى و عددی در اين منطقه گذاشته شد .به اين ترتيب ،آتون به صورت يهوه به

قوای خير با قوای شر جلوه مىكنند .پيداست كه يكتاستايى ايرانيان كه البته بر اساس

از يک خداى انتقامجو ،حسود ،حق بهجانب ،بى خرد و قدرت متعال است كه هيچ

مىپرورد .به خصوص در دورانى كه دولت منطقهاى در كشورگشايى با شكست مواجه

آيين موسى راه يافت و تبديل به خداى يكتای يهوديان شد .بنا بر تورات يهوه تصورى

خرد بشرى استوار مىشود ،هم زمان نطفهى قيام فرودستان جامعه را نيز در خود

خداى ديگری را در جوار خود تحمل نمىكند و به همين دليل نيز جهان بشريت را به

مىشود و براى بازسازى قواى نظامى و تدارک تسليحات جنگى ،به مقدار رانت

گذاشته شد و قتلعام بتپرستان ،ملحدان و مشركان را تبديل به برنامهى دينى و

روستاها مىشود .از اين پس ،شاهنشاه "فرهى ايزدى" را مىبازد و از منظر فرودستان

سوی تعصب و سيهروزی مىكشاند .از اين پس ،بنيان يک شيوهى نفرت نوين در جهان
معيار رستگارى مؤمنان يكتاپرستى ساميان كرد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما با استناد به تاريخ فرهنگى دوران

باستان با دو دين و آيين متناقض و متعارض يكتايى آشنا مىشويم كه البته از دو
شيوهى متفاوت از توليد پديد آمده ،به دو زيست ساختاری متناقض معنى داده و در

شهر بابل با يکديگر تﻼقى مىكردند .در شكل ايرانى آن نيروهای مولد برده نيستند و

محصولى مىافزايد و منجر به اختﻼل در بازسازی نيروی كار جوامع اشتراكى در

جامعه وجههى اهريمن را به خود مىگيرد .پيداست كه اينجا حق مقاومت در برابر
حكومت تبديل به يكى از وظايف دينى مىشود.

دومين دين در شهر بابل كه مورد نظر اين نوشته است ،مربوط به يكتاپرستى ساميان

مىشود كه البته به صورت يهوديت بر اساس جامعهى بردهدارى در مصر متكامل شده

بود .از آنجا كه در نظام بردهداری نيروهای مولد مستقيماً تحت كنترل طبقهی حاكم

اضافه توليد جوامع اشتراكى ساليانه به صورت رانت محصولى مصادره مىشود ،در حالى

قرار دارند و اضافه توليد آنها روزمره مصادره مىشود ،در نتيجه اينجا تضاد هم در

روزمره به وقوع مىپيوندد .افزون بر اين ،در شكل ايرانى آن تضاد فقط در حوزهى

متضادی نياز به يک ايدئولوژی مناسب نيز دارد كه از يک سو ،طبقهی حاكم بردهدار

كه در شكل مصرى آن نيروهای مولد برده هستند و مصادرهی اضافه توليد بردگان

حوزهی توليد و هم در حوزهی توزيع بروز مىكند .پيداست كه يک چنين نظام

توزيع بروز مىكند ،در حالى كه در شكل مصری آن هم حوزهى توليد و هم حوزهى

را به توافق برساند و از سوی ديگر ،نيروهای مولد را از سيهروزی واقعى خود معطوف

مادى گوناگون ،ساختار حكومتى و زيست معنوى ،يعنى روانشناسى اجتماعى نيز با

مصرى به نام اشناتون كه حدود  ٦٩٠سال قبل از آغاز تاريخ يهوديت مىزيست ،به

اشتراكى روستايى پديد آمده و با استناد به "فرهی ايزدی" حاكميت را توجيه و برای

گسترهی حاكميت خويش موجه سازد .آتون بر خﻼف بتهاى مصنوع نور متعال و

توزيع منجر به بروز تضاد طبقاتى مىشوند .پيداست كه تحت شرايط متفاوت اقليمى و

يکديگر به كلى تفاوت دارند .در حالى كه آيين يكتاستايى ايرانيان كه از جوامع

به جهان اخروی سازد و منجر به تحميق و انفعال آنها شود .براى اولين بار يک فرعون
يک خدای يكتا و قهار به نام آتون متوسل شد كه سلطهی بى چون و چرای خود را بر

فرودستان جامعه قابل تحمل مىكند ،ليكن دين يكتاپرستى ساميان محصول يک نظام

بدون چهره محسوب مىشد كه البته از همان ازهمگسيختگى و خودتناقضگويى روش

تفاوتها و تناقضها كه روانشناسى اجتماعى را پديد مىآورند ،دو منبع متضاد دينى و

شرايط اقليمى مواجه هستيم كه بر اساس آن يک دين نوين پديد آمد ،ساختار يک

بردهداری است كه از مؤمنان تبعيت بى چون و چرا را مىطلبد .سرچشمهی اين
آيينى هستند .در حالى كه اولى با استناد به گاتهای زرتشت از اصل دوگانگى عزيمت
مىكند و خرد بشری را داور گزينش راه خيز از راه شر مىشمارد ،اما دومى مبتنى بر

تورات است كه توحيد غيرمنطقى و عددی را اصل خدشه ناپذير ايمان يهوديان مى-
خواند.

توليد بردهداری رشد كرد كه در سرزمين مصر باستان معمول بود .ما اينجا با آن
حاكميت به خصوص را موجه كرد و به زيست معنوی نيروهای مولد در اين دوران
معنى داد .از جمله بايد از سواحل حاصلخيز رود نيل ياد كرد كه اضافه توليد آن

ساخت اهرام مصر را از طريق كار بردگان ممكن ساخت .به اين ترتيب ،فرعون در
رأس طبقهى بردهداران قرار مىگرفت و به عنوان يک خدا بشر بر سرزمين مصر
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انجيل لوقا به زبان ﻻتين در آسياى صغير و انجيل يوحنا به زبان آرامى در افسوس

با وجودی كه در شهر بابل يكتاستايى ايرانيان دشمنانه در برابر يكتاپرستى ساميان قرار

گشتند و با ترويج دين خويش يک آلترناتيو جهانشمول و جدى را در برابر تاريخ و

شمار نمىرفت .به اين دليل كه يهوه به عنوان خدای يهوديان مختص به اقوام بنى-

منتشر شدند .همزمان ميسيونرهاى عيسوى در گسترهی شاهنشاهى اشكانيان پراكنده

فرهنگ ايرانيان باستانى قرار دادند.

با استقرار حكومت ساسانيان در ايران در سال  ٢٢٦ميﻼدى آيين زرتشت تبديل به

ايدئولوژى دولت شاهنشاهى ايران شد .اردشير بابكان كه از نوادههاى ساسان و محافظ
آتشكدهى آناهيتا در شهر استخر بود ،بر آخرين شاهنشاه اشكانى ،اردوان پنجم شوريد
و پس از قتل وى بر تخت شاهنشاهى ايران نشست .او به عنوان عالىترين مقام مذهبى

)بغ ،خدايگان( قدرت سياسى را در دست گرفت و حقانيت حكومت خويش را با

سرنگونى نمايندهى اهريمن توجيه كرد .اولين مؤبد موبدان شاهنشاهى ساسانيان تنسر

مىگرفت ،ليكن دين يهوديت يک خطر جدی و بالفعل برای تاريخ فرهنگى ايرانيان به

اسرائيل مىشود و يک شكل جهانشمول به خود نمىگيرد .بنا بر تورات يهوه

بنىاسرائيل را جهت پرستش خود بر مىگزيند .از آنجا كه "دولت منطقهای" ايران بر

اساس روش توليد بردهداری شكل نگرفته بود و يهوديت يک دين بى آزار در اين

دوران به حساب مىآمد ،در نتيجه كوروش هخامنشى اقوام بنىاسرائيل را از بردگى
آزاد ساخت و به آنها اين امكان را داد كه به زادگاه تاريخى خود در كرانههای دريای
مدينترانه بازگردند .تنها از اين بابت است كه تورات از "كوروش مسيح" به عنوان

ناجى اقوام يهودی ياد مىكند.

نام داشت كه اوستا را با فنون و دانش موجود سنجيد و نسخهاى از آنرا فراهم آورد

بنابراين در دوران شاهنشاهى هخامنشيان دين يكتاپرستى ساميان يک رقيب قابل

روح جديدى در تاريخ شاهنشاهى ايران بود .به اين صورت كه از يک سو ،قدرت

"دولت منطقهای" سرزمين ايران خدشهای وارد نمىآورد .پيداست كه شكست سپاه

كه در گنچ شايگان محفوظ شد .بنابراين آغاز سلسلهى ساسانيان مصادف با پيدايش
سياسى و قواى انتظامى در سنت پادشاهان هخامنشى در دست حكومت متمركز شدند

و از سوی ديگر ،آيين زرتشت تبديل به ايدئولوژى حكومتى و دين رسمى كشور شد.

از آنجا كه موضوع اين نوشته نقد و بررسى بحران ايدئولوژيک در ايران باستان است،

در نتيجه با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ضروری است كه
كليت جامعهى ايران باستان با كليت جامعهى مصر باستان مقايسه گردد .به اين معنى

كه ضرورتاً بايد زيست مادى ،زيست معنوى و زيست ساختاری آنها را در برابر يک-

ديگر قرار داد و از يک سو ،تفاوتها و تناقضهای آنها را برجسته ساخت و از سوی
ديگر ،دليل ادغام يكتاپرستى ساميان در يكتاستايى ايرانيان را شناسايى كرد .در اين
ارتباط بررسى و مقايسهی اساطير ايرانيان با اساطير ساميان بسيار كارساز است ،زيرا
آنها به صورت توليدات مهآلود افكار انسانى به بهترين وجه ممكنه از روانشناسى و

اوضاع موجود اين دوران گزارش مىدهند .بنابراين اينجا سه نمونهی متفاوت از
اسطورههاى مشابه ايرانيان با ساميان مقايسه مىگردد.

مﻼحظه و جدی براى آيين يكتاستايى ايرانيان محسوب نمىشد و به اصول ايدئولوژيک
ايران در برابر لشكر اسكندر مقدونى تاريخ فرهنگى ايرانيان را تحت تأثير هلنيسم قرار
داد ،البته بدون اينكه در تعارض با اصل دوگانگى در آيين يكتاستايى ايرانيان قرار

بگيرد .به اين ترتيب ،سرلشكران يونانى در ايران ماندگار شدند ،با شاهزادگان

هخامنشى پيوند خانوادگى بستند و سلسلهی سلوكيان را تشكيل دادند .به همين منوال

بايد از شاهنشاهان اشكانى ياد كرد كه خود را "فيل يونانى" )هوادار يونانيان( مى-
خواندند .منتها از اواسط قرن اول ميﻼدى جهان بشريت با يک روح جديد از يكتاپرستى

ساميان به صورت مسيحيت مواجه شد .به اين معنى كه يهوه در كتاب انجيل تبديل به

يک خداى جهانشمول به صورت روحالقدوس مىگردد و عيسى از حواريانش
مىخواهد كه دين مسيحيت را در تمامى نقاط جهان گسترش دهند .از جمله بايد از

انجيل مرقس ياد كرد كه در دههى  ٧٠ميﻼدى به زبان يونانى در رم تأليف شد .از

آن پس كه دين مسيحيت در امپراطوری رم رواج يافت ،بﻼش اشكانى )اشک بيست و

دوم( كه از سال  ٥١تا  ٧٨ميﻼدى پادشاهى مىكرد .فرمان به جمع آورى متون
پراكندهى اوستا را صادر و نويسندگان ايرانى را در احيا خط پهلوى تشويق كرد .به هر
حال تا پايان سال  ١١٠ميﻼدى طول كشيد كه انجيل متى به زبان عبرى در اورشليم،
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كيومرث فلزات به وجود مىآيند و از نطفهى او يک گياه مانند دو شاخهی ريواس سبز

اولين اسطوره در مورد آفرينش جهان مادى است .به اين صورت كه اساطير ايرانى از

مىشود كه بعداً به صورت اولين زوج انسانى تكامل مىيابد .مشى نام اولين زن است و

يک تضاد ازلى ،يعنى دوگانگى قواى معنوى ميان هرمزد و اهريمن گزارش مىدهند .ما

مىسازد و از آنها مىخواهد كه نيک بينديشند ،نيک بگويند ،كار نيک كنند و هرگز

است ،اين دو قواى متضاد با يکديگر هيچ ارتباطى ندارند و ميان آنها خالى است.

و مشيانه گمراه مىشوند .به اين صورت كه آنها دروغ مىگويند ،آفرينش جهان مادى

محسوب مىشوند ،در حالى كه انگيزهى آفرينش هرمزد جنبهى اخﻼقى و خردمند به

اولين مرد مشيانه نام دارد .سپس هرمزد آنها را از ذات پاک بشرى خودشان آگاه
ديوان را نستايند .ليكن تازش اهريمن به جهان آفرينش ادامه مىيابد و سرانجام مشى

اينجا با مسئله تنزيه قواى خير از قواى شر مواجه مىشويم .در حالى كه زمان بيكران
بنابراين اينجا زمان و مكان قديم به شمار مىروند و ابزار آفرينش جهان مادى

و انسان را به اهريمن نسبت مىدهند ،حيوانات را قربانى مىكنند و گوشت مىخورند،

خود مىگيرد .به اين معنى كه هرمزد از سرشت ويرانگر و غير قابل تغير اهريمن آگاه

فرزند مىشوند ،آنها را تحت نفوذ پليدی اهريمن مىبلعند .پس از اينكه هرمزد

مهيا سازد .به اين ترتيب ،هرمزد زمان بيكران را كرانمند مىكند و آفريدگان خود را به

مىشوند كه به صورت نژادهاى متنوع در جهان آفرينش پراكنده و مسكون مىگردند.

در برابر هر آفريدهى نيک هرمز يک زشتى و پليدی مىسازد .سرانجام هرمزد جهان را

گناه اينجا اصوﻻً يک شكل جنسيتى به خود نمىگيرد .افزون بر اين ،انسان اينجا هميار

بنابراين اسطورهى آفرينش جهان مادى بنا بر يكتاستايى ايرانيان ظاهراً منطقى به نظر

به مدت پنجاه سال از همبسترى با همديگر پرهيز مىكنند و زمانى كه صاحب دو
شيرينى گوشت فرزند را از مشى و مشيانه مىستاند ،آنها صاحب شش جفت فرزند

بنابراين مضمون اين اسطوره سرچشمهی گناه را به اهريمن نسبت مىدهد ،در حالى كه

است و از اين رو ،تصميم به آفرينش جهان مادى مىگيرد كه زمينهى شكست وى را
صورت امشاسپندان پديد مىآورد .همزمان اهريمن دست به مقابله به مثل مىزند و

از قوه به فعل در مىآورد و در پرتو ذات مينويى خود جهان مادى را مىآفريند.

هرمزد جهت غلبه بر اهريمن محسوب مىشود و از آنجا كه به پارسايى مىرسد ،در

مىآيد ،در حالى كه در تورات نه معنى آفرينش جهان مادی روشن است و نه در

حالى كه آفرينش انسان در اسطورهى يكتاپرستى ساميان به كلى بى معنى به نظر مى-

تشريح آفرينش جهان مادى مدعى مىشود كه خدا در ابتدا آسمانها و زمين را آفريد

نتيجه وجود آن از منظر هستىشناسى يک تظاهر مثبت و خردگرا به خود مىگيرد ،در

يكتاپرستى ساميان كوچکترين اثری از اخﻼق و خردمندی مشاهده مىشود .توارت در

آيد .بنا بر گزارش تورات يهوه اولين انسان را به صورت نرينه مىآفريند ،كه اسمش

و پس از شش روز آفرينش جهان مادى به پايان رسيد .اينجا تنها چيزى كه قديم

نيک و بد" حق تصرف و تناول تمامى نعمتهای بهشتى را دارد .بنابراين آزادى اراده و

وجود فقدان زمان ،مكان و ماده جهان مادی را پديد مىآورد .افزون بر اينها ،اينجا

آدم در باغ عدن تنها است ،در نتيجه خداوند جفت مادينهى وى را موسوم به نسأ از

جهان موجود كرده است .صرف نظر از بى منطقى اين اسطوره ،مسئلهى منزه بودن

است ،ليكن شيطان در جلد يک مار موفق به اغفال نسأ مىگردد و وى را در تناول

مىشود.

آدم است و در باغ عدن زندگى مىكند .او به غير از ميوهى "درخت حيات و معرفت
حق انتخاب ميان خير و شر از همان بدو آفرينش از انسان سلب مىشود .از آنجا كه

يكى از دندههايش مىآفريند .در حالى كه آدم تا كنون از قوانين بهشت پيروى كرده

ميوهى "درخت حيات و معرفت نيک و بد" تشويق مىكند .در حالى كه انگيزهى واقعى
خداوند ممانعت از خردگرايى و حقيقتيابى انسان است ،اما مار به نسأ از "خوشىهاى

دلپذير دانش ،آگاهى ،معرفت و حق گزينش خير و شر" گزارش مىدهد .به بيان ديگر،
بنا بر يكتاپرستى ساميان انسان پس از تناول اين ميوهى ممنوع است كه به قواى بالقوه

محسوب مىشود ،همان روح خدای يكتا است كه بدون دليل و ابزار آفرينش ،يعنى با

اصوﻻً روشن نيست كه خداوند چه كمبودی را احساس كرده كه اراده به آفرينش

خداوند نيز اينجا مطرح است ،زيرا يهوه به تنهايى خالق قوای خير و قوای شر محسوب

اسطورهى دوم در رابطه با نقش انسان در جهان آفرينش است .اساطير ايرانى از
كيومرث به عنوان زيست فانى و اولين نيک انديش گزارش مىدهند كه البته فاقد
جنسيت است .از آنجا كه كيومرث از هشدار هرمزد پيروى مىكند و اهريمن موفق به
گمراهى وى نمىشود ،در نتيجه ديو خشم كيومرث را به قتل مىرساند .سپس از جسد
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تجاری و شكوفايى اقتصادى در ايران شد .وی همزمان طبقات چهارگانهى كشور را

و طبيعى خود جهت خردگرايى و حقيقتيابى دست مىيابد .مصداق اين موضوع وقوع

مانند :آذربانان ،جنگجويان ،كشاورزان و پيشهوران پديد آورد و با استفاده از نيروى

شرم براى آدم و نسأ است كه پس از تناول اين ميوه بروز مىكند .به اين صورت كه

كشتى رانى در دوران حكومت وی گسترش يافت ،در حالى كه امنيت و دادگسترى بر

شرم در واقعيت نتيجهى بازتاب پندار ،گفتار و كردار زشت انسان در جهان درونى خود

جاودانگى خويش به قانون شكنى ،قربانى دام و خوردن گوشت گاو روى آورد .از اين

باغ عدن رانده مىشوند و خداوند از يک سو ،نسأ را تحت حاكميت آدم قرار مىدهد و

كار اسيران جنگى )ديومنشان( نوسازى شهرها را به پيش راند .به غير از اينها ،صنعت

گسترهی كشور مسلط شد .منتها جمشيد بر خﻼف نياكانش مغرور گشت و به گمان

پس" ،فرهى ايزدى" از وی دور شد و شهريارى وى دچار شرارت و تباهى گشت.
بنابراين با رجوع به اسطورهى جمشيد به خوبى روشن مىشود كه مقولهی "فره" به

آنها متوجهی لختى خود مىشوند و از برگ درخت انجير براى خود پوشش مىسازند.

است كه به صورت خشم نسبت به خويش بروز مىكند .به اين ترتيب ،آدم و نسأ از
مجبور به تحمل رنج باردارى و زايمان مىكند و از سوی ديگر ،به زمين لعنت

مىفرستد كه به رنج آدم در تصاحب و استفاده از آن بيافزايد .بنابراين مضمون اين

معنى يک عظمت معنوى است كه نه منحصر به يک شاهنشاه به خصوص مىشود و نه

اسطوره به ما گزارش مىدهد كه در يكتاپرستى ساميان گناه جنسيت مادينه به خود

ايرانى به معنى صﻼحيت حاكميت در مديريت جامعه است ،در حالى كه در اساطير

در دوران زندگى دنيوی خويش جهت رستگاری و دريافت پاداش اخروی عكس آنرا

جنبههای موروثى و قدسى به خود مىگيرد .به بيان ديگر ،مقولهی "فره" در اساطير

ساميان اصوﻻً يک مفهوم كه معنى "فره" را بدهد ،پيدا نمىشود .اينجا همواره بر

ضرورت پيروى بى چون و چرا از فرمانروا تأكيد مىشود و صﻼحيت در فرمانروايى

نه ارتباطى با ترويج امنيت و دادگسترى دارد و نه به معنى كسب مقبوليت اجتماعى

است .بنا بر تورات يهوه سرزمين مقدس را به قوم برگزيدهاش اهدا و خودش فرمانروا
را معين مىكند .اينجا قانونگذار خود يهوه است و فرمانروا تنها مجری قوانين الهى به

حساب مىآيد .هر كسى كه به احكام يهوه تن ندهد" ،مرتد" محسوب مىشود و
مجازاتش مرگ است .برای نمونه تورات از پادشاهان اسطورهاى مانند :داود ،سليمان و

سموئيل گزارش مىدهد كه نه تنها جانشين دنيوی يهوه محسوب مىشوند ،بلكه به
عنوان پيامبر همواره با خدا در ارتباط مىمانند .برای نمونه مىتوان از اسطورهى

پادشاهى سموئيل ياد كرد كه به بهترين وجه ممكنه از منطق كتاپرستى ساميان گزارش
مىدهد .به اين عبارت كه وى در دوران سالخوردگى خويش مسئوليت قضاوت را به

دو تن از فرزندانش به نامهاى يُويل و اَبياه واگذار كرد .ليكن آنها رفته رفته از راه

يهوه منحرف شدند و قضاوت را به ميل و عﻼقهی شخصى خود بر بنىاسرائيل روا

داشتند .سرانجام شيوخ شهر برافروخته گشته و از سموئيل درخواست تعويض آنها را
كردند .اما اين شكايت براى سموئيل بسيار ناخوشايند بود ،زيرا شاكيان نه از يهوه ،بلكه
مستقيماً از وى خواهان تعيين فرمانروای جديد شده بودند .بنا بر اين اسطوره ،يهوه

مىگيرد ،در حالى كه انسان از بدو وجود خود گناهكار تلقى مىشود و مجبور است كه

اثبات كند.

اسطورهى سوم در رابطه با توجيه زيست ساختارى است .به اين صورت كه اساطير

ايرانى از پادشاهانى ياد مىكنند كه به "فرهى ايزدى"" ،فرهى كيانى" و "فرهى ايرانى"

دست يافتهاند .مقولهی "فره" به معنى يک عظمت معنوى است كه از شكوه ،درخشش،

جﻼل و اقبال يک شاهنشاه در دوران فرمانروايش گزارش مىدهد .نزد طبقهى

فرودست جامعه كسب "فره" به معنى تشكيل امنيت و دادگستری اجتماعى است .به
اين معنى كه هر مردمى كه تحت مديريت يک پادشاه دادگستر قرار بگيرد و در امنيت

به كار و خويشكارى بپردازد ،سرانجام فرهمند مىگردد .در برابر نزد طبقهى حاكم
جامعه مقولهی "فره" به معنى كسب يک عظمت معنوى است كه صﻼحيت و توفيق

پادشاه را در گسترش سرزمين ايران و سازندگى كشور و حفاظت از تاج و تخت خويش
جلوه مىدهد .نخستين پادشاهان اسطورهاى ايران كه به "فرهى ايزدى" دست يافتند،

هوشنگ و فرزندش تهمورث هستند .بنا بر اساطير ايرانى در دوران فرمانرواى آنها

تمامى ديوان از ميان برداشته و متوارى شدند .دوران حكومت آنها مصادف با ايجاد
امنيت و ترويج دادگسترى در كشور است .پس از تهمورث پسر وی ،جمشيد بر تخت

شاهنشاهى ايران نشست .وى نخست در كسب "فرهى ايزدى" كامياب بود .به اين

صورت كه وى دستور توليد تسليحات جنگى را صادر كرد و منجر به داد و ستد
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يكتاپرستى ساميان يک ابزار و ايدئولوژی بسيار مناسب حكومتى جهت تدارک بندگى،

بﻼفاصله با سموئيل تماس مىگيرد و به وى هشدار مىدهد كه مردم نه تو ،بلكه من را

تحقير و تحميق انسانها است ،زيرا حق مقاومت انسانها را انكار مىكند و آنرا برابر

از پادشاهى سلب كردهاند .يهوه سپس به سموئيل گوشزد مىكند كه اگر رسم

در دوران ساسانيان به خوبى هويدا مىگردد .به اين عبارت كه شاهنشاهى ساسانى

حاكميت مىكنند .ليكن رسم پادشاهى در يكتاپرستى ساميان به اين شرح است كه

با قيام بر عليه خدا مىشمارد .از همين منظر نيز بحران ايدئولوژيک "دولت منطقهاى"
اقوام ،ملتها و اديان متنوع را در بر مىگيرد ،در حالى كه بر خﻼف دوران حكومت

هخامنشيان يک دين جهانشمول و مسيونرى مانند مسيحيت در برابر تاريخ فرهنگى
كشور قرار گرفته است .پيداست كه تحت چنين شرايطى اشكال متفاوت التقاطى پديد
مىآمدند كه زيست معنوی تمامى مردم كشور را بازتاب دهند و يک توافق

پادشاهى را به شاكيان نشان ندهى ،آنها تو را نيز به عنوان مجری قوانين الهى خلع

سربازان سموئيل پسران شيوخ شهر را دستگير مىكنند و آنها را به عنوان محافظ
ارابههای پادشاه به كار اجباری مىكشند ،در حالى كه برخى از آنها مجبور به بيگاری

در قوای انتظامى و بردگى در كشاورزى و صنعت توليد تسليحات جنگى مىشوند .به

همين منوال نيز بر سر دختران شاكيان مىآيد .به اين صورت كه آنها را براى

ايدئولوژيک را جهت تدارک وحدت سياسى آنها پديد آورند .براى نمونه مىتوان از

عطركشى ،طباخى و خبازى به بردگى مىكشند .همزمان سموئيل مزرعهها ،تاكستانها،

سوی يكتاپرستى ساميان متمايل شدند .در حالى كه مانويت از طريق مؤبد مؤبدان

اﻻغهاى آنها است كه مصادره و برای كارهای دربار به كار گرفته مىشوند .سرانجام

مانويت ،زروانيت و به خصوص از اوستاى ساسانى ياد كرد كه هر كدام به شكلى به

باغهاى زيتون شيوخ شهر را تصاحب و آنها را به خادمان خود اهدا مىكند .سپس

ساسانى به نام كرتير سركوب شد ،زروانيت يک پروژهی ايدئولوژيک دولتى بود كه در

اين اسطوره به اين شرح است كه توارت علت بردگى و سيهروزی شاكيان و خانوادهی

از ادامهی آن صرف نظر شد .از آنجا كه اوستای ساسانى يک نقش بسيار مؤثر را در

درخواست آنها به هيچ وجه اجابت نخواهد شد.

زمان زمامداری يكى از نخست وزيران ساسانى به نام نرسى آغاز و به دليل بى فرجامى

دگرگونى روانشناسى عمومى جامعهی ايران باستان بازی كرده است ،در نتيجه جهت
نقد بحران ايدئولوژيک "دولت منطقهای" در دوران ساسانيان اينجا بررسى محتوا و

همچنين واكنش جنبش مزدكيان به آن ضروری مىشود.

آنها را به خود آنها نسبت مىدهد و از آنها مىخواهد كه اعتراض نكنند ،زيرا

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

يكتايى خدا مواجه هستيم كه به صورت يكتاستايى ايرانيان و يكتاپرستى ساميان

دشمنانه در برابر يکديگر قرار مىگيرند .يكى بر اساس جوامع اشتراكى و از مهزيستى

همانگونه كه تا كنون با استناد به اساطير ايرانى مستدل شد كه البته مضمون آنها را

روستايى متكامل شده ،در حالى كه ديگری يک جلوهی مهآلود از يک نظام بردهدارى

بدى اصوﻻً جنبهى جنسيتى به خود نمىگيرند .ليكن ما در اوستاى ساسانى مىيابيم كه

هماهنگ به نظر مىآيد ،در حالى كه ديگرى به كلى بى معنى است و هيچ ارتباطى با

نيز مىتوان به راحتى در گاتهاى زرتشت يافت ،در فرهنگ ايرانيان باستانى نيكى و

اهورامزدا "پدر آذر"" ،پدر آتش" ،و "پدر سپندارمذ" )فرشتهى موكل زمين( محسوب
مىشود .در حالى كه اهورامزدا اينجا در پيروی از سنت مسيحيت جنسيت نرينه به
خود مىگيرد و مانند روحالقدوس تشبيه به "پدر" مىشود ،ديوها جنسيت مادينهى به

خود مىگيرند و گمراهى منسوب به زنان مىگردد .نمونهی بعدى در رابطه با دسترسى

به الهام معنوى است .در حالى كه گاتهاى زرتشت اصوﻻً جنبهى وحى ندارند و
زرتشت با استفاده از ابزار خردگرايى مانند" :منش نيک"" ،وجدان"" ،هستى" و "خره"

)بزرگى( به پرسشهاى خويش پيرامون جهان آفرينش پاسخ مىدهد ،ليكن اوستاى

است .در طرح اولى آفرينش جهان مادى معنى اخﻼقى دارد و با خرد بشرى ظاهراً
منطق برقرار نمىسازد .به اين صورت كه در يكتاستايى ايرانيان انسان هميار هرمزد

جهت شكست اهريمن و تشكيل يكتايى محسوب مىشود و به پارسايى مىرسد ،در

حالى كه بنا بر يكتاپرستى ساميان خدا واحد است و بس و انسان يک ذات گناهكار دارد

كه بايد در دوران زندگى اين جهانى خود عكس آنرا اثبات كند تا رستگار شود ،به

عرش اعﻼ دست بيابد و آنجا پاداش اخروی خود را دريافت كند .در حالى كه در

طرح اولى فرمانروايى به معنى صﻼحيت در مديريت جامعه است ،بنا بر طرح دومى
انسان بايد به تبعيت بى چون و چرا از حاكمان خدا بر زمين در بيايد .به بيان ديگر،

٣٤٤

٣٤٣

زمانى كه انسان تبديل به بنده و درمانده شده است و نقش فعالى را در زيست

ساسانى به پيروی از سنت يكتاپرستى ساميان در مىآيد و تبديل به يک مانيفست از

از سيهروزی موجود رها سازد .به بيان ديگر ،از طريق اوستاى ساسانى دنيويت آيين

ساسانى به صورت پيامبر اهورامزدا و يک خدابشر دگرگون مىگردد .به اين صورت

اجتماعى بازی نمىكند ،در نتيجه همواره به يک ناجى هم نياز دارد كه وی را رستگار و

زرتشت و پارسايى زرتشتيان به نفع اخرويت اديان سامى و رستگاری مؤمنان دگرگون
مىگردد و فرهنگ انتظار و انفعال و قربانى دادن جهت ظهور يک ناجى به نام "تشتر"

موجه مىشود .اوج اين خردستيزى الغاى دوگانگى ازلى و پايان تنزيه اهورامزدا از
شرارت است كه ما مضمون آنرا به شرح زير در اوستاى ساسانى مىيابيم:

«اى زرتشت! براستى اندرواى )ايزد هوا ،زبردست( نام من است .از آن روى براستى

اندرواى نام من است كه من هر دو آفرينش ـ آفرينش سپندمينيو و آفرينش انگرمينيو

ـ را مىرانم .اى زرتشت! جوينده نام من است .از آن روى جوينده نام من است كه من
به هر دو آفرينش ـ آفرينش سپندمينيو و آفرينش انگرمينيو ـ مىرسم .اى زرتشت! بر
همه چيره شونده نام من است .از آن روى بر همه چيره شونده نام من است كه من بر

هر دو آفرينش ـ آفرينش سپندمينيو و آفرينش انگرمينيو ـ جيرگى مىيابم .اى
زرتشت! نيک كردار نام من است .از آن روى نيک كردار نام من است كه من،
آفريدگار اهورهمزدا و امشاسپندان را نيكويى مىورزم».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا نه تنها يک خداى واحد سپندمينيو

و انگرمينيو را مىآفريند و هدايت مىكند ،بلكه انگاری كه يک آفريدگار متعالتر از
اهورامزدا نيز وجود دارد كه به آن و امشاسپندان نيكويى مىبخشد .به نظر مىآيد كه
با اين مقايسهى اجمالى ميان اساطير ايرانى با اساطير سامى تا اينجا به خوبى روشن
شده باشد كه چرا و تحت چه شرايطى اوستاى ساسانى به نفع يكتاپرستى ساميان

دگرگون گشت و چگونه آن هستىشناسى مثبت كه ما در مضمون گاتهاى زرتشت
مىيابيم ،اينجا يک شكل منفى به خود مىگيرد .پيداست كه يک "دولت منطقهای" با

يک چنين ايدئولوژى التقاطى تنها تا زمانى مىتواند وحدت سياسى خود را حفظ كند ،بر
انسانهای آزاد حكم براند و ادامهى حيات بدهد كه با بحران اقتصادى روبرو نيست.
 ١اوستا ) :(١٣٧٥كهنترين سرودههاى ايرانيان ،گزارش و پژوهش جليل دوستخواه ،چاپ سوم ،دفتر سوم ،يشتها،
رام پشت  ،١٥كرده يازدهم ،آيهى  ٤٣تا  ،٤٤تهران ،صفحهى ٤٥٥

وحى اهورايى مىشود .به غير از اين ،شخصيت خود زرتشت است كه در اوستاى
كه اينجا بر موجوديت زرتشت قبل از زمان كرانمند ،يعنى قبل از آفرينش جهان
مادی تأكيد مىشود .انگاری كه سپندمينيو در زمان بيكران به زرتشت "منثرهى

ورجاوند اهورايى" )كﻼم مقدس( را به عنوان يک رزمافزار جهت غلبه بر اهريمن اهدا
كرده است .افزون بر اينها ،مسئلهی خرافات و جادو و ورود مفاهيمى مانند" :كنيز" و
"غﻼم" در اوستای ساسانى است ،در حالى كه ما در گاتهاى زرتشت هيج اثرى از
آنها نمىيابيم .به اين صورت كه بنا بر اوستاى ساسانى نه تنها اهورامزدا به زرتشت
جادوگرى مىآموزد ،بلكه وی مانند يک فرمانروا در جنگ نيز شركت مىكند .هر

كسى كه از رعايت احكام دينى سر باز زند ،اينجا "پيمان شكن"" ،اشموغ" و "زنديک"

ناميده و راندن و برانداختن آن تبديل به برنامهى دينى زرتشتيان مىشود .به همين

منوال ،مقولهی "فرهى ايزدى" است كه در اوستاى ساسانى تحت تأثير يكتاپرستى

ساميان قرار مىگيرد .در حالى كه بنا بر اساطير ايرانى "فرهى ايزدى" به معنى
صﻼحيت در مديريت جامعه است و معنى دنيوى دارد .اما آن در اوستاى ساسانى
جنبهى اخروى به خود مىگيرد .به اين عبارت كه اينجا اهورامزدا آفرينندهى "فره"

نيز به حساب مىآيد .آن است كه انگاری سرزمين ايران را از احشام خوب و توانگر

بهرمند مىكند و دارايى انسانها را به بار مىآورد و آن است كه انگاری اهريمن و

دشمنان سرزمين ايران را به شكست مىكشاند .اوج اين تمايﻼت اخروی در نبرد نهايى

ميان سروش و اهورامزدا با آز و اهريمن به وقوع مىپيوندد كه البته نهايتاً به پيروزى

قواى خير مىانجامد .اينجا با وجودى كه روند تاريخ در پرتو اساطير ايرانى و گاتهاى

زرتشت ظاهراً يک روح مثبتگرا و اخﻼقى به خود مىگيرد ،ليكن در اين نبرد آسمانى

انسان به غير از نظارت هيچ نقش ديگری را به عهده ندارد .بنابراين اينجا انسان ديگر
يک بازيگر اصلى به شمار نمىآيد ،يعنى ديگر اين انسان نيست كه از طريق كار و

خويشكارى و به صورت دنيوى منجر به غلبهى قواى خير بر قواى شر مىشود ،زيرا

بازيگران اين وقايع سپهری قدرتهاى استعﻼيى هستند .جنبهى اخروى اوستاى ساسانى

به خصوص در رابطه با نقش "تشتر" به عنوان يک ناجى هويدا مىگردد .پيداست

٣٤٦

٣٤٥

قواى خير با قواى شر را وام گرفت ،ليكن بر خﻼف اوستاى ساسانى از آن يک دين بى

به اين صورت كه توليدات جوامع اشتراكى بايد به آن اندازه باشند كه هم بازسازی

صورت دنيوى و در طبيعت بيرونى مستقر ساخت و جانبدارى ميان آن دو را به

اهداف كشوری و لشكری "دولت منطقهای" مصادره كند .پيداست كه در غير اين

معنى و جهانگريز نساخت .به بيان ديگر ،مزدک نبرد قواى خير با قواى شر را به
عهدهى ارادهى انسانهای آزاد گذاشت .اينجا قواى خير و قواى شر نقش مجردترى را

به صورت تضاد نور و ظلمت به خود مىگيرند و مسئلهى تنزيه در پيروی از يكتاستايى

نيروی كار آنها تضمين شود و هم طبقهی حاكم اضافه توليد آنها را جهت تحقق
صورت تضاد درونذاتى در حوزهى توزيع عريان مىگردد و منجر به مقاومت
فرودستان جامعه در برابر حكومت مركزی مىشود .اين همان وضعيتى بود كه از اواسط

ايرانيان تأييد مىشود .سپس مزدک سه مرحلهی متفاوت را از همديگر تميز مىدهد.

قرن پنجم تا اوايل قرن ششم ميﻼدى) ٤٥٩تا  ٥٢٨ميﻼدى( ،يعنى از دوران شاهنشاهى

زمان بيكران در اساطير ايرانى مواجه مىشويم كه به معنى زمان قبل از آفرينش جهان

لشكركشى و جنگهای طوﻻنى مدت با اقوام هفتالى در شمال شرقى كشور روبرو بود.

در مرحلهى اول نور و ظلمت مجزا و مستقل از يکديگر هستند .ما اينجا با مضمون
مادى است .در مرحلهى دوم نور و ظلمت در هم مىآميزند كه البته اتفاقى به وقوع

مىپيوندد .اين مرحله را اساطير ايرانى آغاز زمان كرانمند و آفرينش جهان مادى
مىشمارند كه هرمزد جهت غلبه بر اهريمن آنرا پديد مىآورد .اينجا انگيزهى هرمزد

تدارک يكتايى خويش است كه البته تنها با همراهى انسانهای خردمند و پارسا مى-

پيروز تا تاجگذارى خسرو انوشيروان در ايران پديد آمد .در اين دوران ايران با
محصول اين جنگهای نافرجام پرداخت خراج به سركردهی هفتاليان به نام هياطله بود.

افزون بر كشتارها و غارتهاى سپاه هياطله اختﻼل در بازسازى جوامع اشتراكى از

طريق خشكسالىهاى طوﻻنى مدت تشديد مىشد .پس از مرگ پيروز پسرش قباد به
مقام شاهنشاهى كشور رسيد .وی كشورى ورشكسته و نابسمان را به ارث برد ،زيرا

تواند واقعيت بيابد .ما اين مرحله را از گاتهاى زرتشت نيز مىشناسيم كه از نبرد

تحت شرايط موجود جوامع اشتراكى توان پرداخت رانت محصولى به طبقهى حاكم را

مىدهند و نقش انسان را به عنوان موجودى خردگرا و حقيقتياب در راستاى تدارک

عنوان كنيز به شهرها انتقال مىداد .از آنجا كه قباد تاج و تخت خود را در برابر قيام

است كه البته فقط با مقاومت انسانهای خردمند و پارسا در برابر قواى ظلمانى ميسر

مؤبدان به ستوه آمده بود ،در نتيجه به آيين مزدک گرويد و به نهضت اشتراكى

ميان "انديشهى افزاينده" )سپندمينيو( با "انديشهى كاهنده" )انگرهمينيو( گزارش

يكتايى اهورامزدا برجسته مىسازند .سرانجام مرحلهى سوم و تجزيهى نور از ظلمت
مىگردد .ما اين مرحله را در اساطير ايرانى به صورت پايان زمان كرانمند و در آيين

زرتشت به شكل دوران آخرت مىشناسيم كه البته مصادف با دريافت مجازات و
پاداش انسانهای آزاد و آگاه از اعمال خود آنها است.

نداشتند .بنابراين قواى انتظامى دختران كشاورزان را به عنوان ابزار فشار دستگير و به
فرودستان جامعه در معرض خطر مىديد و از غرور فوقالعاده و توطئهى درباريان و
مزدكيان پيوست.

مزدک پسر يک روحانى به نام بامداد بود كه در اوايل به پيروان خود اندرز مىداد كه

از خوشىهاى زندگى به برابرى بهره ببرند و از آنچه خوردنى و نوشيدنى موجود است،

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در آيين مزدک تمامى ابعاد يكتاستايى

ميان خود به دوستى و برابری تقسيم كنند و از تسلط بر يکديگر بپرهيزند .اما وی با

هيچگاه مقهور قواى شر )ظلمت( كه ناآگاه و كور مىباشد ،نمىشود .افزون بر اين،

تأويل )توضيحات تمثيلى( كرد و يک گزارش باطنى و راديكال را بر آيين زرتشت

ايرانيان تجلى مىيابند .اينجا قواى خير )نور( ظاهراً آگاه و خردگرا است و از اين رو،
هستىشناسى مثبت در آيين مزدک است كه انسان را به صورت يک موجود خردمند،

دنيوى و نيكوكار در نظر مىگيرد كه البته پيكارگر نيز است و حق مقاومت هم دارد ،در

انتظار يک ناجى نمىماند و جهت رهايى خويش به جادو و قربانى متوسل نمىشود.
پيداست كه از منظر يک چنين آيينى حاكميت طبقاتى و نابرابرى اجتماعى و جنسيتى

تشديد بحران بازسازی جوامع اشتراكى و افزايش تنگدستى فرودستان جامعه اوستا را
نوشت كه مشهور به كتاب "زند" شد .به اين صورت كه مزدک در پيروی از اساطير
ايرانى و گاتهاى زرتشت توجه پيروان خود را به زيست مادى و سيهروزی خود در
جهان آفرينش معطوف كرد .به اين ترتيب ،وى مضمون دوگانگى اساطير ايرانى

)هرمزد و اهريمن( و آيين زرتشت )سپندمينيو و انگرهمينيو( ،يعنى نبرد مداوم ميان

٣٤٨

٣٤٧

«هستند عدهاى كه تنها به يک خدا باور دارند ،برخى ادعا مىكنند كه او بى همتا

به قواى شر منسوب مىشوند و مقاومت انسانهای آزاد جهت پيروزى قواى خير را

برخى او را قادر متعال مىانگارند ،برخى قدرت او بر همه چيز را انكار مىكنند ،عدهاى

قواى شر مىكرد و دليل آنرا به نفوذ پنچ ديو به نامهاى "رشک"" ،كينه"" ،خشم"،

بر اين عقيدهاند كه جهان از هيچ ساخته شده است ،بنا به عقيدهى سايرين ،خداوند

دادگستری و حق مالكيت اشتراكى و به خصوص آزادی زنان از كنيزی تبليغ مىكرد.

نيست ،عدهاى مىگويند او داراى كيفيات متضاد است ،عدهاى مىگويند چنين نيست،

بر اين باورند كه جهان و هر چه در آن است ،آفريده شده است .و هستند عدهاى كه
آنرا از مادهاى از پيش موجود بيرون كشيد .»...

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک آشفتهبازار ايدئولوژيک

مواجه هستيم .پيداست كه تحت اين شرايط تدارک يک وحدت سياسى در ميان اقشار

موجه مىسازند .بنابراين مزدک حق مالكيت بر زنان و ثروت جامعه را منسوب به

"نياز" و "آز" نسبت مىداد ،در حالى كه همزمان براى آشتى ،مهر ،دوستى ،برابری،
ما اينجا نيز با ابعاد يكتاستايى ايرانيان مواجه مىشويم ،زيرا آيين مزدک در پيروی از

اساطير ايرانى و گاتهاى زرتشت براى قواى خير و قواى شر يک جنسيت به خصوص
در نظر نمىگيرند.

طبقهی حاكم به كلى غير ممكن مىشود .بنابراين اتفاقى نيست كه پس از قتل خسرو

به اين ترتيب ،برای جنبش مزدكيان ممكن شد كه به مدت  ٣٠سال وقايع سرزمين

ده تن به مقام شاهنشاهى رسيدند و در كوتاه ترين مدت ممكنه كشته و يا سرنگون

مزدک به عنوان اندرزگر مزدكيان و انهدام اين جنبش توسط خسرو انوشيروان ريخته

بحران ايدئولوژيک در دربار چنان عميق بود كه سپاه ساسانيان در برابر هجوم اعراب

تحت نام "بهدينان" از شاهنشاهى خسرو دفاع مىكردند ،ليكن مزدكيان به عنوان

پرويز تا تاجگذارى يزدگرد سوم )آخرين شاهنشاه ساسانى( ،يعنى در مدت چهار سال
شدند .به بيان ديگر ،اوضاع اقتصادى و سياسى در سرزمين ايران چنان نابسامان و

مسلمان كه هم از نظر فنون نظامى عقب افتادهتر بودند و هم تعداد كمترى را در ركاب

ايران را رقم زند .سرانجام در اواخر زندگى قباد ) ٥٢٨ميﻼدى( بود كه برنامهى قتل
شد .نزاع قباد با مزدكيان بر سر جانشين وی بود .در حالى كه قباد و مؤبدان زرتشتى

"درستدينان" درخواست شاهنشاهى كاوس را داشتند .سرانجام در يک اجﻼس كه

داشتند ،شكست خورد .ما اينجا با عوامل فروپاشى يک "دولت منطقهای" مواجه مى-

تمامى نجباى سرشناس و مؤبدان و روحانيان عالىرتبهى كشور شركت داشتند ،مردان

ديگر ،ايدئولوژی شاهنشاهى ساسانيان قبل از شكست نظامى در برابر لشكر اعراب

رساندند .اين قتلعام در حضور مؤبد مؤبدان زرتشتى موسوم به گلنازس و اسقف

بود كه طبقهى حاكم كشور اصوﻻً قادر نبود كه به توافق نظری و وحدت سياسى برسد

ساميان در يكتاستايى ايرانيان بود كه البته از طريق مانيفست اين مغلطه ،يعنى اوستای

شويم كه از درون نظام شاهنشاهى ،يعنى توسط خود ايرانيان پديد آمده است .به بيان

مسلمان ،چنان توخالى و در واكنش به يكتاپرستى ساميان چنان به بحران كشيده شده

و در برابر سلطهى اسﻼم بر ايران مقاومت كند.

از اين پس ،ايرانيان باستانى نه توسط اوستای ساسانى ،بلكه مستقيماً با اصول يكتاپرستى

ساميان مواجه شدند .ليكن خداى اسﻼم به عنوان الله نه تنها در مضمون اهورامزدا يک
خدای خردمند و منزه را جلوه نمىدهد ،بلكه مانند خدای مسيحيت ،يعنى روحالقدوس

 ١نقل قول از گيمن ،دوشن ) :(١٣٧٥دين ايران باستان ،ترجمهى رويا منجم ،انتشارات فكر روز ،تهران ،صفحهی
 ٣٥١و
مقايسه ،زنز ،آر .سى :(١٣٧٥) .زروان يا معماى زرتشتىگرى ،ترجمهى تيور قادرى ،چاپ دوم ،انتشارات فكرروز
)تهران( ،صفحهی ٥٧

مسلح به سر مزدكيان ريختند و مزدک و بيش از سه هزار تن از پيروان وی را به قتل

مسيحيان به نام بازانس به وقوع پيوست كه در واقعيت سمبل ادغام اصول يكتاپرستى

ساسانى توجيه مىشد .به اين ترتيب ،يک مقاومت فرهنگى در برابر نفوذ اديان سامى
در ايران قاطعانه شكست خورد و زمينهی بحران ايدئولوژيک و انحطاط شاهنشاهى

ساسانى را پديد آورد .پيداست كه با انهدام جنبش مزدكيان بحران ايدئولوژيک "دولت
منطقهاى" ساسانيان كه بر يک زيربناى رانتى مستقر و از بدو تأسيس خود با يک رقيب

ايدئولوژيک مانند مسيحيت مواجه بود ،پايان نيافت .از جمله بايد از تجربيات پولس
فارسى )پائولوس پرسا( ياد كه به شرح زير اوضاع موجود ايدئولوژيک در اواخر

شاهنشاهى ساسانيان را برجسته مىسازد:

٣٥٠

٣٤٩

وابسته به روند طبيعى مىشمردند و براى يک زندگى اخروی هيچ اعتبارى قائل نمى-

بعثت و رسالت پيامبر خود را به رستگاری مؤمنان خﻼصه نمىكند .خدای اسﻼم يک

ربالعالمين را چنان بر طبيعت استوار ساخت كه آن پس از آفرينش جهان مادی در

اينجا از الله به عنوان ربالعالمين ياد مىشود كه البته يک خدای يكتا با يک شأن

شدند .بنابراين محمد براى غلبه بر تصور دهريه حدودى براى قدرت الله قائل نشد و

شش روز به ستوه نمىآيد و مانند يهوه و روحالقدوس نيازى به آسايش ندارد .به اين

ترتيب ،در دين و آيين اسﻼم ،الله در پيروی از يكتاپرستى ساميان و به عنوان

خدای سياسى و قرآن به عنوان كﻼم الله مانيفست تشكيل يک حكومت اسﻼمى است.

خردستيز را جلوه مىدهد كه بانى نيستى نيز است .در حالى كه يكتاستايى ايرانيان به
اخﻼق ،پارسايى و منطق يكتايى دست مىيابد و به گفتار ،كردار و پندار نيک مؤمنان

ربالعالمين هستى را از نيستى مىآفريند و الله چنان بر فراز طبيعت مستقر مىگردد

جهت غلبهى اهورامزدا بر اهريمن معانى دنيوی و اخروی مىدهد ،ليكن اسﻼم

اسﻼم جنبهى ابدى و غير قابل تغيير نيز به خود مىگيرد .از آنجا كه با استناد به

غير مسكون احيا مىسازد .به بيان ديگر ،محمد مبانى دين اسﻼم را از يهوديت وام

كه نه تنها بشر و حقوق انسان در برابر وجود آن به كلى انكار مىشوند ،بلكه شريعت
قرآن خرد بشرى ظاهراً قادر به درک حكمت الهى نمىشود ،در نتيجه تمكين انسان در

برابر تقدير الهى و تبعيت بى چون و چرا از پيامبر الله تبديل به اصول ايمان دينى و

بنيان خرد ستيزى در اسﻼم مىشوند .به خصوص در ارتباط با "فلسفهى مجازات"

است كه اين خرد ستيزى به كلى عريان مىگردد .از آنجا كه بنا بر قرآن قدرت الهى
ظاهراً حدودى ندارد ،در نتيجه اين خود الله است كه تمامى وقايع دنيوى و اخروى را

پديد مىآورد و خود آن است كه معين مىكند كه چه كسى مؤمن و چه كسى گمراه
شود .ليكن همين الله كه خودش باعث گمراهى انسانها شده و آنها را به تباهى

كشيده است ،براى آنها مجازات دنيوى و اخروى نيز در نظر مىگيرد .به اين صورت
كه قرآن از يک سو ،مسلمانان را موظف به قتلعام مشركان ،كافران ،مرتدان ،محاربان،

ملحدان ،فاسقان ،بيماردﻻن ،منافقان و مفسدان فىاﻻرض مىكند و از سوی ديگر ،برای

آنها مجازات اخروی و زجر ابدی نيز در دوزخ مىتراشد .با وجودی كه خرد ستيزى

در قرآن كامﻼً عريان و بنيادی است ،ليكن محمد همزمان مدعى مىشود كه قرآن

كﻼم الله و او خاتماﻻنبيا نيز است .به بيان ديگر ،محمد با استناد به "وحى الهى" و بر
خﻼف ديگر پيامبران اولوالعزم ادعا دارد كه الله تمامى حقايق دنيوى و اخروى و قوانين

مناسب را براى تشكيل يک حكومت دينى و هدايت امت اسﻼمى به صورت كامل و

نهايى به وی ابﻼغ كرده است .انگاری كه نه مصداق قرآن بستگى به زمان و مكان

دارد و نه الله پيامبر ديگرى را مبعوث به هدايت انسانها مىكند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با حقايق به اصطﻼح ابدی و
انكار ناپذير الهى مواجه هستيم .با وجودی كه دين اسﻼم در شبهجزيرهی عربستان

خردستيزی را در پيروی از اساطير ساميان و در شكل بدوی باديهنشينى و دامداری
گرفت و آنرا با شرايط اقليمى عربستان و آن تصور مبهمى كه طوايف عرب از الله

داشتند ،وفق داد.

تحت آن شرايط اقليمى كه دين و آيين اسﻼم شكل گرفتند ،زندگى شهرى و كشاورزى
برنامهريزى شده فقط در مناطق محدودى كه در آنها منابع آبى و زمينهاى
حاصلخيز زراعى وجود داشتند ،ممكن مىشد .بنابراين اينجا باديهنشينى و مالكيت

عشيرهاى شكل مناسب زندگى و شيوهى مسلط توليد در اين نواحى بودند ،در حالى كه

تمول شخصى فقط از طريق تجارت و دامداری )شتر( ايجاد مىشد .از آنجا كه تحت

تأثير محدوديتهای اين زيربناى مادى امكان تكامل اساطير مجرد و تشكيل يک

فرهنگ پيشرفته براى اهالى عربستان وجود نداشت ،در نتيجه محمد براى تكامل اسﻼم

از اساطير ساميان سود برد .وی با اديان يهودی و مسيحى در مسير سفرهاى تجارى

خود كه به شهرهاى ديگر اين منطقه داشت ،آشنا شده بود .محمد براى ترويج اسﻼم

بايد از يک سو ،تصور افزونپرستى و ايمان به بتهای مصنوع را بر مىانداخت و از

سوی ديگر ،بر درک روزمرهى اعراب دوران معاصر مسلط مىشد .اعراب اين دوران

به غير از پرستش بتها به دهر نيز اعتقاد داشتند .دهريه يک درک ابتدايى از طبيعت

و بازتاب شرايط سخت اقليمى در عربستان بود .تحت اوضاع موجود نه كسى توان
پيشبينى آينده را داشت و نه با استفاده از فنآورى موجود يک دگرگونى كلى ممكن
مىشد .بنابراين دهريه از همان شرايط اقليمى موجود در عربستان پديد آمده بود كه

انسانها را از تصور ناامنى براى امرار معاش ،دسترسى به آب و تهيهى آذوقه آسوده
مىساخت .به اين صورت كه دهريان هستى خويش را نه نتيجهى فعاليت روزمره ،بلكه

٣٥٢

٣٥١

ايدئولوژی مناسب را تدارک مىديدند كه هم ظاهراً منطقى به نظر بيايد و طبقهی

پديد آمد ،اما به دليل بنيان خردستيز خود يک ايدئولوژى مناسب را برای يک "دولت

ضرورت تكامل قوانين شرعى وجود داشت كه بايد با استناد به قرآن استنتاج و با

كه حكومت اسﻼمى نه پس از شكست در كشورگشايى و نه در سركوب فرودستان

حاكم را متحد كند و هم فرودستان جامعه را تحميق و منفعل سازد .افزون بر اينها،

استفاده از عقل تفسير و توسط قوای اجرايى خﻼفت تحكيم مىشدند .بنابراين ابوحنيفه
قرآن را ازلى ،يعنى "كﻼم غيرمخلوق الله" خواند .از اين منظر مصداق قرآن محدود به
زمان و مكان نمىشود ،در حالى كه قشرى از علماى نافذالكلمهی اسﻼم مجاز هستند

كه با استفاده از عقل و فنون "قياس" و "رأى" آنرا تفسير كنند و شريعت را توسط

"اجماع" پديد آورند.

در حالى كه فرقهی ظاهريه با هدف تكامل شريعت اسﻼمى پديد آمد ،فرقهی باطنيه

منطقهاى" كه بر اساس يک زيربناى رانتى استوار بود ،عرضه مىكرد .به اين صورت

جامعه با بحران ايدئولوژيک مواجه مىشود ،زيرا قرآن راه را براى خردگرايى مسدود و

پرسش مسلمانان را پيرامون تقدير خود و حكمت الهى غير ممكن مىسازد.

از آنجا كه ذهنيت طبقهی حاكم ايرانىتبار از طريق اوستا ساسانى با اصول يكتاپرستى

ساميان خو گرفته و از آنجا كه پس از سلطهی اعراب مسلمان بر كشور امتيازهای
سياسى و منزلت اجتماعى خود را از دست داده بود ،در نتيجه برای كسب جايگاه

گذشتهی خود به زودی اسم و رسم خود را عوض كرد و به اسﻼم گرويد و در مقام

درگير آن مسائل فلسفى و دينى شد كه به صورت تاريخ فرهنگى ايرانيان بر ايدئولوژی

دبير ،مترجم ،نديم ،خراج دار ،مرزبان ،سواركار و از جمله فقيه به خدمت خﻼفت

بنعطا و عمرو بنعبيد در رابطه با تضاد ميان تقدير الهى و ارادهى بشرى در حال جر و

عالىرتبهی خﻼفت امويان ايرانىتبار بودند .از جمله بايد از تكامل دو فرقهی اصلى دين

شده بود .نمايندگان فرقهى قدريه معبد جهنى و غيﻼن دمشقى نام داشتند كه معتقد به

شدند .مؤسس فرقهی ظاهريه ابوحنيفه خراسانى است ،در حالى كه فرقهی باطنيه از

خﻼفت اسﻼمى سنگينى مىكرد .به اين صورت كه حسن بصرى با شاگردان خود واضل

بحث بود .اين كشمكش دينى قبﻼً منجر به تشكيل دو فرقهى متخاصم قدريه و جهميه
خرد بشرى و آزادى انسان در رفتار و كردارش بودند .بنابراين قدريان كسى را كه
مرتكب به گناه مىشد ،كافر مىخواندند ،زيرا مجازات الهى را از منظر منطق و اخﻼق
موجه مىكردند .هواداران فرقهى قدريه مخالفان خود را جهميه مىناميدند ،زيرا

اعراب مسلمان در آمد .بنابراين باعث تعجب نيست كه  ١٤نفر از  ١٦تن از فقيهان

اسﻼم ،يعنى فرقهی ظاهريه و فرقهی باطنيه ياد كرد كه از طريق ايرانيان متكامل
كشمكشهای دينى در مكتب حسن بصری و از طريق شاگردان وی موسوم به واضل

بنعطا و عمرو بنعبيد متكامل شد .دليل اين كشمكشهای دينى تﻼقى خرد بشرى با
اصول يكتاپرستى ساميان و بنيان خردستيزى در شكل اسﻼمى آن بود .در اين ارتباط

نمايندهى آنها ،يعنى جهم بنصفوان معتقد به قدرت بىانتهاى الله بود و از اين رو،

ضروری است كه از آن فضای دينى نيز ياد كرد كه در خﻼفت اسﻼمى حاكم بود.

تضاد نمىشد كه چرا خداوند بندگانش را براى انجام آن گناهى كه آنها مسئول آن

در پيروی از فلسفهی يونانيان باستانى ماده را قديم مىشمردند و آفرينش جهان هستى

سرنوشت انسان را از پيش معين شده و مقدر مىشمرد .ليكن وی قادر به توجيه اين
نيستند ،مجازات هم مىكند .بنابراين واضل بنعطا براى حل اين تناقض و رفع خرد
ستيزى از قرآن يک موضع ميانى گرفت كه از يک سو ،قدرت بى انتهاى الله را مورد
پرسش قرار ندهد و از سوی ديگر ،انسان را مسئول گناه خود شمرده و مجازات اخروى

را از منظر منطق و اخﻼق موجه سازد .بنابراين وی مدعى شد كه مرتكبان گناه نه

مؤمن و نه كافر ،بلكه فاسق هستند و ميان كفر و ايمان منزلتى دارند .از اين پس ،بنيان
فرقهی معتزله گذاشته و نظريهى "منزلة بين المنزلتين" در جوار "توحيد"" ،عدل"،

"وعد و وعيد"" ،امر به معروف" و "نهى از منكر" تبديل به يكى از اصول اعتقادى

عوامل تشديد كشمكشهای دينى چندين دسته بودند .دستهی اول فﻼسفه بودند كه

از نيستى را نمىپذيرفتند .دستهی دوم طبيعتيان نام داشتند كه منكر زندگى اخروى

بودند ،در حالى كه وجود خدا را انكار نمىكردند .دستهی سوم مانويان و مزدكيان

بودند كه با استناد به اصول يكتاستايى ايرانيان در مناظرههاى دينى شركت مىكردند و
با طرح پرسش معنى و منطق يكتاپرستى در دين اسﻼم را به چالش مىكشيدند.

به بيان ديگر ،فقيهان ايرانىتبار از يک سو ،با تناقضگويى قرآن و از سوی ديگر ،با
ادعای آن به عنوان كﻼم الله مواجه بودند و بايد جهت توجيه خﻼفت اسﻼمى يک
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مسلمان در دوران خﻼفت امويان و در شرق كشور بروز كرد .شعوبيان با استناد به

معتزليان شد .به اين ترتيب ،نظريهى "منزلة بين المنزلتين" خردستيزى نهادی در

عربى قرآن را نشانههای برگزيدگى اعراب جهت حاكميت بر جهان مىخواندند .از اين

توبه از گناه خود ،دوباره به آغوش امت اسﻼمى بازگردند و عضوی از جماعت مسلمان

قرآن خواهان برابری تمامى مسلمانان بودند ،زيرا خلفای اموی ،تبار عربى محمد و كﻼم

اسﻼم را اندكى برطرف ساخت و برای مسلمانان اين امكان را پديد آورد كه پس از

منظر ،ايرانيان مسلمان به عنوان ماولى و اهل ذمه ،بردههای آزاد شده محسوب مى-

محسوب شوند .بنابراين معتزليان گناه كبيره )شرک ،ظلم خدا( كه اصول دين را

فرقهی اسماعيليه ياد كرد كه از طريق حسن صباح ايرانىتبار ميان ايرانيان رواج يافت.

قتل گروه اولى را كه كافر مىشمردند ،مجاز خواندند.

شدند و موظف به پرداخت جزيه به حكومت مركزی بودند .به همين صورت بايد از

شيعهی دوازده امامى نيز از طريق خاندان نوبختى ايرانىتبار تأسيس شد و به ابتكار

آنها بود كه تئوری  ١٤معصوم ،غيبت صغرا و كبرا امام زمان و اصل تقيه توجيه
شدند .همچنين بايد از چهار كتاب اصولى تشيع ياد كرد كه از طريق شيخ كلينى و شيخ

طوسى ايرانىتبار گردآوری ،منظم و منتشر شدند .همزمان شعوبيان اسطوری سياوش

را به ماجرای امام حسين در كربﻼ تزريق كردند و نحجالبﻼغه نيز در همين دوران بود

كه به نام اولين امام شيعيان ،يعنى على مدون و منتشر شد .وی در اين كتاب مانند يک

دولت مرد مدبر و خردمند به نظر مىآيد ،در حالى كه وی از منظر وحشىگری تنها با
يک جنايتكار بالفطره مانند خالد بنوليد قابل مقايسه است .به همين منوال همين
شعوبيان ايرانىتبار بودند كه گرامر زبان عربى را درست و متكامل كردند ،به زبان

عربى شعر گفتند و تاريخ نوشتند و با استناد به همين مغلطهی شعوبيان بود كه ابومسلم

خراسانى به بغداد لشكر كشيد و خﻼفت امويان را سرنگون كرد .البته ابومسلم هم

جذبهی رهبری و هم قدرت نظامى آنرا داشت كه دوباره شاهنشاهى ايران را احيا

سازد .اما وی نه مىخواست و نه مىتوانست از اسﻼم به عنوان يک ايدئولوژی مناسب
حكومتى جهت وحدت طبقهی حاكم و تحميق و انفعال فرودستان جامعه دست بشويد.

به اين دليل كه از يک سو ،مغلطههای اوستای ساسانى و اشكال متفاوت بديلسازی
شعوبيان چنان تاريخ فرهنگى ايران باستان را توخالى كرده بودند كه ديگر هيچ تمايز
محسوسى ميان يكتاستايى ايرانيان با يكتاپرستى ساميان در شكل اسﻼمى آن مشاهده

نمىشد ،در حالى كه از سوی ديگر ،اسﻼم به قدرت بﻼمنازعهی خليفه چنان مشروعيت
تام مىداد كه با صرف نظر از آن توجيه قدرت متمركز يک "دولت منطقهای" به كلى
غير ممكن مىگشت .به همين دﻻيل نيز ابومسلم به سرنگونى خليفهی اموی بسنده و

خﻼفت عباسيان را جايگزين آن كرد.

خدشهدار مىكند ،از گناه صغيره )قتل نفس ،زنا و شهادت دروغ( متمايز كردند و فقط

پيداست كه روش خردگرايى پيرامون وحى الهى به همينجا خاتمه نيافت و سرانجام
دامن كليت قرآن را نيز گرفت .تناقضگويى محمد در قرآن از يک سو و ادعاى وی

كه خاتماﻻنبيا نيز است و تنها كﻼم الله را قرائت مىكند ،از سوى ديگر ،معتزليان را
مجبور ساخت كه در برابر علماى ظاهريه كه قرآن را "كﻼم غير مخلوق الله" و ازلى

مىشمردند ،مدعى شوند كه قرآن "كﻼم مخلوق الله" و حادث است .پيداست كه از

اين منظر مصداق قرآن وابسته به زمان و مكان مىشد و شريعت اسﻼم شأن نزول به
خود مىگرفت .به اين ترتيب ،در و دروازه گشوده شد كه روحانيان با استفاده از فن

تأويل ،باطن قرآن را از ظاهر آن استنتاج كنند و با تكامل مفاهيم خودساخته در "وحى

الهى" دست ببرند .انگاری كه كﻼم الله ناقص است و انسان بايد آنرا با استفاده از
عقل خود به كمال برساند و همواره به روز كند .به اين ترتيب ،فرقهی معتزله حركتى

را در ميان علمای دينى پديد آورد كه بعدها مشهور به "جنبش كﻼم" شد.

در حالى كه فقيهان ايرانى در تدارک يک ايدئولوژی مناسب برای خﻼفت بودند،
حكومت اسﻼمى از بدو تشكيل آن مواجه با جنگهای فرقهای و مقاومت مسلحانه بود

كه البته از تضاد در حوزهی توزيع رشد مىكرد و بر سر تقسيم قدرت سياسى به وقوع
مىپيوست .از جمله بايد از جنبش رده ياد كرد كه بﻼفاصله پس از مرگ محمد پديد
آمد .اينجا همچنين ضروری است كه نام سه تن از سرداران ايرانى مانند :بهزاد

نهاوندی )ابو لولو( ،سيروس همدانى و بهمن جازويه )ابن مجلم( را آورد كه خلفای
مسلمانان مانند :عمر بنخطاب ،عثمان بنعفن و على بنابىطالب را ترور كردند .ما

اينجا با مقاومت ايرانيان در برابر خﻼفت اسﻼمى مواجه مىشويم كه البته در اشكال
متنوع پديد آمد .از جمله مىتوان از جنبش شعوبيه ياد كرد كه از طريق ايرانيان
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روند خردگرايى فراتر از طبقهى حاكم به اجبار به انديشهى فرودستان جامعه نيز راه

از اين پس ،رجال و فقيهان ايرانىتبار به دربار خليفهی عباسى راه يافتند و روندی در

به محافل دينى نمىشد و به صورت مناظره و در اماكن عمومى به وقوع مىپيوست.

برمكيان ياد كرد كه به صورت رجال دربارى به باﻻترين رتبههاى ديوانساﻻرى

ديگر ،منجر به تعميق شک و ترديد در حكمت الهى و بحران مشروعيت خﻼفت

خﻼفت اسﻼمى نيز از دو سوی متفاوت گشوده شد .اول ،كشمكش پيرامون شيوهى

مىيافت .به خصوص به اين دليل كه كشمكشهاى عقلى پيرامون منابع دينى محدود

تشديد روند خردگرايى از يک سو ،و حيرت فرودستان جامعه از بى خردى الله از سوى
عباسيان مىشد و حكومت اسﻼمى را متزلزل مىساخت .از سوى ديگر ،ترويج "جنبش

كﻼم" نه تنها منجر به پراكندگى تفكر دينى و تشديد بحران مشروعيت خﻼفت مىشد،
بلكه با تعميق پرسش و خردگرايى در امور دينى علماى معتزله را مواجه با حدود
يكتاپرستى ساميان و توحيد غيرمنطقى اسﻼمى مىكرد و منجر به ارتداد آنها مىشد.

پيداست كه با ادامه و تشديد يک چنين روندى اضمحﻼل فرقهى معتزله و بحران
ايدئولوژيک خﻼفت اسﻼمى در دستور كار قرار داشت .بنابراين غير منتظره نيست،

زمانى كه برخى از علماى برجستهى حكومتى مانند قائم بنصفوان به ارتداد رسيدند،

در حالى كه ابوالحسن اشعرى توبه كرد و به فرقهى ظاهرى حنبليه گرويد.

اشعرى نيز در اوايل مانند تمامى متكلمان معتزله و به وسيلهى برهان از "علم كﻼم"

دفاع مىكرد و با استفاده از اين روش ،مبانى شرع اسﻼمى را نزد ابوعلى جبائى
مىآموخت .نزاع وی با استادش نتيجهى تقابل يكتاستايى ايرانيان با يكتاپرستى ساميان

بود كه البته به صورت بحث پيرامون منطق يكتايى و تناقض مفاهيم خير و شر گشوده
شد .پرسش آنها از اين قرار بود كه آيا الله هميشه مواردى را براى انسان در نظر

مىگيرد كه براى آن خيرترين است؟ اين بحث نتيجهاى به جز انكار صفات "رحمان" و

"رحيم" خدا را نداشت و با در نظر داشتن وقايع عينى خﻼفت اسﻼمى ،ارادهى الله را به

خﻼفت اسﻼمى پديد آمد كه بعدها معروف به استعجام شد .از جمله بايد از خاندان

رسيدند .با ورود ايرانيان به دربار خليفهی عباسى نزاع بر سر ايدئولوژی مناسب
مناسب دولتمدارى بود كه رابطهى خليفه با شريعت را در بر مىگرفت .رجال

ايرانىتبار براى افزايش نفوذ سياسى دربار و تثبيت جايگاه اجتماعى و حفظ منافع قشرى
خود ،خليفه را مانند شاهنشاه فراى قوانين شرعى قرار مىدادند .به اين ترتيب ،حكومت

اسﻼمى جنبهى خودگامگى به خود مىگرفت و خليفهی مسلمانان ديگر نيازى به تبادل
نظر با كارشناسان علوم دينى براى تعيين سياستهای كﻼن كشورى و لشكری را

نداشت .در حالى كه اهداف رجال ايرانىتبار نفوذ سياسى و اجتماعى فقيهان اسﻼمى را
محدود مىكرد ،اما علماى دينى جهت تثبيت جايگاه اجتماعى و منافع قشرى خود

خليفه را تحت شريعت قرار مىدادند .پيداست كه از اين منظر خليفهى مسلمانان

همواره نياز به قشرى از كارشناسان علوم دينى داشت كه در مشورت با آنها سياست-
های خﻼفت عباسى را معين كند .دوم ،نزاع پيرامون ايدئولوژى مناسب خﻼفت اسﻼمى

بود كه علمای دينى را در دو جناح متفاوت منشعب مىكرد .مسئله آنها اينجا مربوط
به درک درست از قرآن مىشد كه البته فرقههای ظاهريه و باطنيه را دشمنانه در

برابر يکديگر قرار مىداد.

در دوران خﻼفت مأمون توجيه مشروعيت قدرت سياسى به عهدهى فرقهی باطنيه

گذاشته و قرآن در پيروی از معتزليان "كﻼم مخلوق الله" و حادث قلمداد شد .دليل

سوى تدارک شر براى انسان سوق مىداد و پيداست كه بدين وسيله يک ذات اهريمنى

اين تصميم انگيزهى خود خليفه بود كه مىخواست بدون نظارت علماى ظاهريه

را برافروخته ترک كرد .وی جهت حفاظت از اسﻼم به عنوان ايدئولوژی حكومتى

را نقض كند ،اگر آن در برابر اهداف سياسى وى قرار مىگرفت .بنابراين مأمون دستور

را به خدا نسبت مىداد .سرانجام اين نزاع چنان شدت گرفت كه اشعرى مكتب جبائى
نخست ادعا كرد كه صحت مسائل نه در حوزهى خرد بشرى ،بلكه فقط در حوزهى

شريعت اسﻼمى معين مىشود و به اين ترتيب ،حدود تعقل و پرسش را محدود به وحى

الهى كرد .وی همزمان مدعى شد كه هر چه خدواند بيافريند خير است و به آن افزود
كه انسان قدرت "كسب" دارد .اينجا قدرت "كسب" به معنى ارادهى انسان در

حكومت براند .به اين صورت كه وى به عنوان خليفهی مسلمانان قادر بود كه شريعت

تشكيل دادگاههاى تفتيش عقايد )محنه( را صادر كرد كه ايدئولوژی حكومتى را بر
تمامى علماى دينى تحميل كند .اينجا فقيهان اسﻼمى بايد اثبات مىكردند كه قرآن

"كﻼم مخلوق الله" و حادث است .مأمون همزمان فرمان به تأسيس "بيتالحكمت" داد

كه تدارک ترجمهی كتابهاى فلسفى يونانى به عربى را ببيند .پيداست كه تشديد
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دولتى و قرآن "كﻼم غير مخلوق الله" و ازلى تلقى شد .سپس در دوران خﻼفت متوكل

انتخاب ميان خير و شر است .به اين معنى كه هرگاه انسان اراده به عمل خير كند،

)از سال  ٨٥٤تا  ٨٦٨ميﻼدى( بود كه كنكاش پيرامون قرآن و "علم كﻼم" به كلى

خداوند نيز قدرت عمل خير را در او خلق مىكند ،همانگونه كه اگر انسان اراده به

خﻼفت اسﻼمى منجر به آرامش در دربار خليفه شد ،البته بدون اينكه از شدت

فرقهى اشاعره بر مقولهی "كسب" گذاشته شد ،در حالى كه مسلمانان مسئول انتخاب

ممنوع شد و رجال ايرانىتبار از دربار رانده شدند .پيداست كه تجديد ايدئولوژی
مقاومت فرودستان جامعه بكاهد .از آنجا كه تضاد ابژكتيو از بطن حوزهی توزيع رشد

مىكرد و مصادرهی اضافه توليد روستاها بحران بازسازی نيروی كار در جوامع اشتراكى

را پديد مىآورد ،در نتيجه پيداست كه مقاومت در برابر حكومت مركزی اشكال متنوع

سوبژكتيو به خود مىگرفت .اينجا به غير از فرقهی معتزله بايد همچنين از فرقههاى

دينى مانند :خارجيه و اماميه نيز ياد كرد كه در اين دوران شديداً سركوب شدند ،در
حالى كه دستگاه خﻼفت به قتلعام زنديكان )مانويان ،مزدكيان( و از جمله ابنمقفه

دست زد .اينجا نطفهی يک مقاومت فرهنگى گذاشته شده بود كه مىتوانست دوباره
اصول يكتاستايى ايرانيان را احيا سازد .سركردهی نظامى اين جنبش بابک خرمدين نام

داشت كه در پيروی از مزدكيان و با استناد به يک تفسير از خرمه )همسر مزدک( در

برابر حكومت اعراب مسلمان بر سرزمين ايران مقاومت مىكرد .اينجا همچنين
ضروری است كه از خاندانهای ايرانىتبار مانند :بوييان ،تيموريان ،صفاريان و سامانيان
ياد كرد كه البته حكومتهای نوينى را در گسترهی سرزمين ايران پديد آوردند ،اما به

خﻼفت عباسيان تن دادند .با وجودی كه آنها قدرت نظامى سرنگونى خليفهی عباسى

و احيا حكومت شاهنشاهى در ايران را داشتند ،اما هيچ كدام از آنها به صﻼح خود
نمىديدند كه از اسﻼم به عنوان يک ابزار و ايدئولوژی مناسب حكومتى جهت تحميق و
انفعال فرودستان جامعه صرف نظر كنند .بنابراين همهی آنها به مقام اميراﻻمرا
رضايت دادند و خراجپرداز خلفای عباسى شدند .از آنجا كه قدرت نظامى خليفه قادر

به انهدام جنبش خرمدينان نمىشد ،در نتيجه افشين سامانى ايرانىتبار اين وظيفه را به
عهده گرفت .به اين صورت كه وی متوسل به فريب شد و هم اينكه سربازان وی به

دژ بابک راه يافتند ،وی را دستگير و روانهی بغداد كردند .از آن پس كه بابک به يک
شكل فجيع به قتل رسيد ،جنبش خرمدينان چنان پراكنده و ضعيف شد كه قوای

نظامى خليفه آنرا به كلى و به راحتى منهدم كرد .البته اينجا همچنين ضروری است

عمل شر كند ،خداوند نيز او را قادر به اين عمل خواهد كرد .به اين ترتيب ،بنيان

ميان ايمان و شرک شدند .به بيان ديگر ،اشعرى در پيروی از خردستيزى نهادينه شده

در قرآن و آيين اسﻼمى بود كه فرقهى اشاعره را بنيان گذاشت .بنا بر اعتقاد اشعريان،
با در نظر داشتن توان "كسب" انسان ،انگاری كه نه به قدرت بى انتهاى الله خدشهاى

وارد مىآيد و نه مجازات الهى جنبهى غيرمنطقى و غيراخﻼقى به خود مىگيرد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک مغلطه مواجه هستيم كه

الله را قادر مطلق قلمداد مىكند ،در حالى كه انسان مسئول مطلق تلقى مىشود .افزون

بر اين ،اشعرى در برابر معتزليان كه تجسيم و تشبيه الله با انسان در قرآن )رحمان،
رحيم( را تأويل مىكردند و به آنها معانى استعﻼيى مىدادند ،مدعى شد كه اين

صفات و تشبهات حقيقى هستند ،اما از آنجا كه عقل بشرى ناتوان )بﻼكيف( است،
قادر به درک آنها نمىشود .بنابراين اشعريان رقيبان خود و از جمله معتزليان را

منحرف مىشمردند و با تصديق تجسيم و تشبيه الله در قرآن بر قدرت اعجاز پيامبر

اسﻼم تأكيد مىكردند .از اين پس ،ديگر ضرورى نبود كه قرآن از طريق تأويل براى
خرد بشرى قابل فهم گردد ،بلكه اين عقل انسانى بود كه بايد پايبند به موازين دين

اسﻼم مىشد .با انشعاب اشعرى از معتزليان و تشكيل فرقهى اشاعره تسلط بر فن كﻼم
به كمال رسيد .به اين ترتيب ،اشعريان از طريق مناظرات دينى فلسفهى سياسى تمامى

فرقههاى ظاهرى تسنن )حنفى ،شافعى ،مالكى و حنبلى( و فرقهى ظاهرى تشيع دوازده

امامى را تحت تأثير خود قرار دادند و اصالت كﻼم )دكترين اشاعره( را دشمنانه در

برابر اصالت خرد بشرى )دكترين معتزله( مستقر كردند .به اين ترتيب ،عقل انسانى به
چنبرهى متون دينى در آمد و ازهمگسيختگى و خودتناقضگويى اوضاع خﻼفت اسﻼمى

اشكال ايدئولوژيک حكومتى جهت تحميق و انفعال فرودستان جامعه متكامل شدند.

از آنجا كه خﻼفت عباسيان با بحران ايدئولوژيک مواجه بود ،در نتيجه در دوران
خﻼفت معتصم )از سال  ٨٤٠تا  ٨٥٠ميﻼدى( دكترين اشاعره تبديل به ايدئولوژى
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همياری و همكاری اعراب مسلمان مصادرهی كار اضافى جوامع اشتراكى را توجيه و در

كه از آن مقاومت فرهنگى نيز ياد كرد كه شاهنامهی فردوسى و جنبش بابيه تبديل به

سركوب مقاومت ايرانيان شركت كرد .از آنجا كه اسﻼم يک ابزار مناسب حكومتى
جهت تحميق و انفعال فرودستان جامعه است ،در نتيجه اينجا نيز غير منتظره نيست

كه طبقهی حاكم ايرانى هيچگاه حاضر نبود كه از اسﻼم به عنوان يک ايدئولوژی
مناسب حكومتى دست بشويد و تاريخ فرهنگى ايران باستان را دوباره احيا سازد .ما اين

واقعيت تاريخى را فقط با جنبش شعوبيه و با خاندانهای ايرانىتبار مانند بوييان،
تيموريان ،صفاريان و سامانيان تجربه نكرديم .اينجا بايد همچنين از حكومت مغوﻻن بر

سرزمين ايران ياد كرد كه خاقان آن در كوتاهترين مدت ممكنه به دين اسﻼم گرويدند
كه توسط اقدار ايدئولوژيک آن بر سرزمين ايران حكمرانى كنند .به همين منوال بايد از

تشكيل حكومتهای صفويان و قاجاريان ياد كرد شيعهى دوازده امامى را تبديل به دين

دولتى كردند .حتا در عصر مدرن ايران هم پادشاهان پهلوی حاضر نبودند كه از منسب
خود به عنوان ظلالله فىاﻻرض و از زيارت مشهد و مكه صرف نظر كنند .بنابراين

پيداست كه چرا طبقهی حاكم ايرانى به غير از تمايﻼت صوری از احيا تاريخ فرهنگى

ايران باستان سر باز مىزند و اماكن باستانى كشور را مرمت و دوبارهسازی نمىكند.

هماكنون حدود  ١٤٠٠سال از تاريخ اسﻼم ٥٠٠ ،سال از آقايى آخوند و  ٤٠سال از
حاكميت جمهوری اسﻼمى در ايران مىگذرد و ايرانيان با امكان يک رويكرد فرهنگى

نوين مواجه هستند .اينجا نطفهی يک كشمكش تئوريک جهت تدارک يک هويت نوين
گذاشته شده است .در حالى كه اسﻼميان بحث پيرامون دين و آيين مردم ايران را به

سوی بيگانهستيزی و از جمله عربستيزی مىرانند و اينجا بدون ترديد با شوينيست-
های ايرانى به توافق كامل مىرسند ،موضوع فعاﻻن جنبش كارگری و كمونيستى
تدارک يک هويت ماترياليستى است كه البته در پراكسيس نبرد طبقاتى متكامل و
معطوف به سوژهی انقﻼبى مىشود.
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مظاهر تاريخى آن شدند.

نتيجه:
انگيزهی اين نوشته نقد هويتهای غير ماترياليستى و متافيزيكى هستند كه اغلب قابل

مﻼحظهی ايرانيان دچار آنها شدهاند .اينجا با استناد به تئوری انتقادی و انقﻼبى
ماركس بر اين نكته تأكيد شد كه ايده با واقعيت و تئوری با پراكسيس بايد در يک

رابطهی دنيوی ،واقعى و خردمند ،يعنى ماترياليستى ـ ديالكتيكى نسبت به يکديگر
قرار بگيرند .به اين صورت كه اين اولويت واقعيت )هستى( است كه ايده )آگاهى( را

پديد مىآورد و نه بر عكس .به بيان ديگر ،اشكال ايدئولوژيک و متافيزيكى از تضادهای

درونذاتى ،يعنى ازهمگسيختگى و ازخودتناقضگويى جهان واقعى متكامل مىشوند و
سپس بر آن واكنش مىكنند .ما اينجا با ايدئولوژی دولتى به صورت يک تظاهر واقعى
مواجه هستيم كه از خودآگاهى و تكامل هويت ماترياليستى سوژهی انقﻼبى ممانعت

مىكند .از اين منظر نيز فعاليت شوينيستهای ايرانى برای تدارک يک هويت ملى
جديد عريان مىگردد .به بيان ديگر ،دين اسﻼم به عنوان يک ايدئولوژی دولتى جهت

تدارک وحدت طبقهی حاكم و تحميق و انفعال فرودستان جامعه كاربرد خود را از

دست داده است و انگاری كه قرار است ،با استناد به اساطير ايران باستان يک هويت
ملى ناب جايگزين آن گردد.

همانگونه كه در اين نوشته مستدل و مستند كردم ،اين خود طبقهی حاكم ايرانى بود

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
جامعه دست بيابد .به بيان ديگر ،شاهنشاهى ساسانى قبل از هجوم اعراب مسلمان به

ايران از منظر ايدئولوژيک به كلى تو خالى و با شكست مواجه شده بود .آخرين مقاومت
در برابر اين بحران ايدئولوژيک را مزدكيان به وجود آوردند كه البته آنها نيز با

شكست مواجه شدند .از آنجا كه ذهنيت طبقهی حاكم ايرانى با اصول يكتاپرستى

ساميان خو گرفته بود ،در نتيجه غير منتظره نيست كه اكثر قابل مﻼحظهی آن به

زودی به دين اسﻼم گرويد ،تبديل به نظريهپرداز خﻼفت و مفسر قرآن شد و با
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