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  ديباچه

   

 به اين ترتيب، ماركس بر ١".گاه چيز ديگری به غير از هستى آگاه نيستآگاهى هيچ"
ها همواره تحت تأثير ايدئولوژی است كه هستى مادی كند كه انساناين نكته تأكيد مى
ها در  انرژی انسانكنند و هميشه تحت تأثير آگاهى تئوريک است كهخود را تجربه مى

ی تأثير همان لحظات ايدئولوژيک بر جا متوجهما اين. شودپراكسيس سياسى آزاد مى
شويم كه در دوران قيام بهمن توافق ضد انقالب سياه افكار عمومى ايرانيان مى

را پديد آورد و با تشكيل نظام ) حزب توده، فداييان اكثريت(و سرخ ) اسالميان(
ی ايران را به بحران اقتصادی، تزلزل سياسى،  كشور نه تنها جامعهجمهوری اسالمى در

عام زندانيان انحطاط فرهنگى و سقوط اخالقى كشيد و به سركوب اپوزيسيون و قتل
ی جغرافيايى روزی كرد، بلكه يک منطقهی كارگر را دچار سيهسياسى دست زد و طبقه

مديترانه ـ را در جهت كشمكش های دريای های هندوكش گرفته تا كرانهـ از كوه
  .   ارتجاعى ملى و مذهبى پديد آوردهای فوقنظامى جريان

ی خود به در حالى كه اكثر قاطع مردم ايران بر اساس هستى مادی و تجربيات روزمره
گرا، ديگه تمومه طلب، اصولاصالح"يک آگاهى پراتيک دست يافته و تحت شعار 

سياسى و حقوفى،  فرارفته و در جستجوی يک آلترناتيو از نظام جمهوری اسالمى" ماجرا
-هم" های ايرانىماركسيست"ی اقتصادی برای كشور هستند، ليكن اكثر قابل مالحظه

چون گذشته تحت تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم كه توسط حزب توده در ايران 
ارگری ايران تنها به گمان من جنبش كمونيستى ـ ك. كنندرايج شده است، فعاليت مى

تواند يک نقش مؤثر اجتماعى را در وقايع سياسى كشور و منطقه ايفا كند كه زمانى مى
  .  ايسم فرا روداز توده

                                                 
١ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin 
(Ost), ٢٦ 
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را ی تحقيقاتى بودم كه آنمن از بدو فعاليت تئوريک خود معطوف به تحقق اين برنامه
های هش جنبشپژو"و در انجمن " بازنگری انتقادی ماركسيسم ايرانى"تحت عنوان 
. تا حدود زيادی به انجام رساندم"  آرمان و انديشه"و توسط سايت " اجتماعى ايران

از جمله اند و همكاری كردهجا دوباره ضروری است كه از تمامى دوستان كه با من اين
بدون كوچكترين انتظاری و در كمال حوصله سايت  كه زاده امين آقای آرمين يحيىاز
دست تمامى اين عزيزان را با . تشكر كنمت، را به روز كرده اس" آرمان و انديشه"

  . فشارمسپاس و ارادت مى

و " های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"پيداست كه مسئوليت تمام و كمال انجمن 
  !ی خود من استو به عهده" آرمان و انديشه"سايت 

   ميالدی، فرشيد فريدونى٢٠٢٠ دسامبر ٢٢
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اصل دليل در نزد " يا هرمنوتيک؟ ـ نقدی بر كتاب ديالكتيک
  ،  اثر محمد رضا نيكفر"مارتين هايدگر

  

با استناد به  مالحظه هستند كه  مطالعه وآثارى قابلپيداست كه اصوًال تنها آن 
ها بازتاب مؤلف آندرک سوبژكتيو را در وقايع ابژكتيو شوند و پراكسيس مستدل مى

تئوريک يک مؤلف  يتدر ذهنتجربى  شواهد  لحظاتتاب ازبه اين ترتيب، ب. دهندمى
، يک متنوع و مشخص  پيچيده،و از ابعاد زمانى و مكانى يک كليتشود مكن مىم

هر كسى . گردد منتقل مىی اين اثرمعقول و معتبر به خوانندهمجرد و نسبتًا شناخت 
در پى ساختن ديد بدون ترتئورى را قطع كند، كسيس با كه اين رابطه، يعنى ارتباط پرا

ى توجيه اين جهان وارونه و  انگيزهاز منظر متافيزيک، دين، فلسفه و ايدئولوژى است و 
 هدف توجيه وقايع ابژكتيو .دارددر نظر ى ديگرى را  يا تشكيل يک جهان وارونه

ها بايد جا انساناين. است" ی واقعىسوژه"تدارک ذهنيت ايدئولوژيک جهت انفعال 
ذاتى نظم موجود، اما تداوم آن به نفع خود ه با وجود تضادهای درونمتقاعد شوند ك

ها فقط در حدود ساختار سرسخت و ها است، زيرا انگاری كه تحقق منافع آتى آنآن
از اين پس، وقايع ابژكتيو در . شودتحت مناسبات منطقى نظم موجود تضمين مى

ی موجود داوم جهان وارونهكنند و تغلط جلوه مى" ابژكتيو"چشمان ناظر به صورت 
اصوًال چنين آثارى بنابراين . آيدبرای وی ظاهرًا خردمند، ضروری و ابدی به نظر مى

ها فقط زمانى ضرورى  آنی شناسانه جامعهو نقد و ارزيابىنيستند رجوع مطالعه و قابل 
ها در حال تسلط بر افكار عمومى و نتايج تفكر شناسى آن روش شناختكهگردند مى

ی مشخص ها در حال صعود به سطح گفتمان هژمونيک يک جامعهتئوريک مؤلف آن
جا از فعاليت تئوريک يک فيلسوف ايرانى به نام محمد توان اينبرای نمونه مى. شندبا

آيد كه روش شوند و به نظر مىرضا نيكفر ياد كرد، زيرا آثار وی به وفور مطالعه مى
 دموكرات، سكوالر و سوسياليست ايرانى را نيز تا تفكر وی بخش متنوعى از روشنفكران

، " سياسىفيلسوف"پديای فارسى وی را به عنوان ويكى. كنون متأثر كرده است
وی در . كندمعرفى مى" پرداز سكوالريسمنظريه"و " گرای سوسياليستى چپروشنفكر"
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 مهندسى شيمىی  هجری ـ شمسى در اراک متولد شد و پس از اتمام رشته١٣٣۵سال 
های فلسفه،  به تحصيل در رشتهمهاجرت كرد و آلمان به  تكنيک تهران دانشگاه پلىدر 

ی دكترا وی سپس موفق به كسب درجه. و مطالعات خاورميانه پرداخت علوم سياسى
-نوشته"ترای وی را در رديف ی دكرساله" پتر النگ"شد و انتشارات  دانشگاه كلناز 

 ١٩٩٢در سال " اصل دليل در نزد مارتين هايدگر"و با عنوان " های دانشگاهى اروپا
  ١.ميالدی منتشر كرد

" راديو زمانه" ميالدی تا هم اكنون در مقام سردبيری ٢٠١٢محمد رضا نيكفر از سال 
. شودتأمين مىی آن از طريق پارلمان هلند مشغول به كار است كه بخشى از هزينه

ی برخى از بنا به گفته. ی سياسى وی خبرهای موثقى در دست نيستالبته از گذشته
" های فداييان خلق ايرانسازمان چريک"فعاالن سياسى، وی يكى از اعضای سابق 

ی فعاالن بوده و به احتمال زياد در دوران قيام بهمن مانند اكثر قابل مالحظه) اكثريت(
ی ضد امپرياليستى و سرنگونى نظام ـ لنينيست در مبارزهسياسى ماركسيست 

رسد كه به نظر مى. پيروی كرده است" خط امام خمينى"شاهنشاهى شركت داشته و از 
ايشان از تجربيات سياسى خود درس عبرت گرفته و در مسير تحصيالت خود ظاهرًا به 

 به عنوان يكى از پديای فارسى وی رابرای نمونه ويكى. نتايج جديدی رسيده است
با هرگونه ايدئولوژِی كند كه معرفى مى" ستيزترين متفكران ناسيوناليسمبرجسته"

ی ملى ها حقوق اقليتدر حالى كه وی از . و يا ملى مخالف است ىمدار اعم از دين هويت
ی و تجزيهناسيوناليستى  كارهای و با راهاست خواهى  جدايىكند، اما منتقد دفاع مى
و از " خداناباور"زمان به عنوان يک جا وی هماين. كندديدًا مخالفت مىايران ش

                                                 
طرح اين مسئله را  با اين وجود. ی عنوان كتاب محمد رضا نيكفر را از سايت شخصى ايشان وام گرفتم من ترجمه١

مفهوم . آوردهای مفهومى نيز پديد مىدانم كه اين ترجمه نه تنها ناقص و فقط لغوی است، بلكه مشكلضروری مى
اصل "ی آن به فارسى  است كه ترجمهGrundsatzی دگرگونى مفهوم  در واقع نتيجه Satz vom Grund آلمانى
-راند، در صفحهشناسى بنيادی نزد هايدگر سخن مىهمواره از هستىدر حالى كه محمد رضا نيكفر . شودمى" بنيادی

" تفكر منطقى"ها ی فارسى آنخواند كه ترجمه مىRatio و سپس Logos را Satz اين كتاب معنى مفهوم ٢٧٠ی 
لت م" بنياد"ی هايدگر ی نقاد در مسير اين نوشته متوجه خواهد شد، از منظر فلسفهگونه كه خوانندههمان. است

(Nation)چنين وطن  و هم(Heimat)ی كامل و مفهومى عنوان اين كتاب به بنابراين ترجمه. شود محسوب مى
  .باشدمى" تعيين جايگاه تفكر منطقى از بنياد نزد مارتين هايدگر"فارسى 

Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung des Satzes vom Grund bei Martin 
Heidegger, Frankfurt am Main   
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شود كه از موضع سكوالريسم به نقد نيز به عموم معرفى مى" منتقدان اسالم"
زنان حقوق ی و برابر مدافع آزادی اديان وپردازد مىيتى دينى و جنسملى، های  تبعيض

در بيشتر موارد مربوط به نقد نظريات های وی بنابراين موضوع نوشته. و مردان است
ها ی سياسى آنشود كه فلسفههای سياسى مىو سكوالر و جريان" روشنفكران دينى"

از اين بابت، وی در برابر دين اسالم ظاهرًا . بينى ضروری استظاهرًا فاقد يک واقع
. واندخمى" شدنى نه اصالحو شدنى  فراموشرا شريعت اسالم "موضع راديكال دارد و 

به وی يک اعتبار خاص داده " راديو زمانه"فعاليت مستمر تئوريک و مقام سردبيری 
گرفته تا سخنرانى در محافل " راديو بى بى سى"پردازی برای است كه از نظريه

انگاری كه وی به مخاطبان . گيرددموكرات، سكوالر و سوسياليست را نيز در بر مى
. شان را دارند و خواندنها انتظار شنيدند كه آندهخود همان نظرياتى را ارائه مى

ی سياسى كه با همراهى مراد فرهادپور در شهر برلين برای نمونه وی در دو مناظره
هرمنوتيک و "ها كه تحت عنوان وی در يكى از آن. برگزار شد، شركت داشت

داخت، در ی شاليرماخر و گادمر پردر دانشگاه هومبولت برگزار شد به فلسفه" سياست
را با استناد به نقد اقتصاد سياسى " انگاریبت"ی ها مسئلهحالى كه در يكى ديگر از آن

ی بعدی سخنرانى وی در يک كنفرانس دو روزه با عنوان نمونه. ماركس مطرح كرد
جا بى محابا از روش هرمنوتيک در شهر كلن است كه آن" ٩٦همگام با خيزش ديماه "

صرف نظر از طرح اين پرسش كه آيا محمد . سى استفاده كردجهت تكامل مفاهيم سيا
رضا نيكفر از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس چه آموخته و يا اصوًال چيز 

شناسى مواجه هستيم كه جا با يک مشكل شناختدرستى را آموخته است، ما اين
. آورنداسى به بار مىتأثيرات تئوريک آن عواقب بسيار ناگواری را در پراكسيس سي

دليل حساسيت من نسبت به فعاليت تئوريک محمد رضا نيكفر بستگى به تجربيات ما 
جا منظور من مشخصًا آثار على شريعتى از دوران اين. ايرانيان در دوران قيام بهمن دارد
-ها بر افكار عمومى نسل آرمانی ارشاد و تأثيرات آنفعاليت تئوريک وی در حسينيه

- سخن مى" ی بى طبقهجامعه"البته ايشان در آثار خود از . عصر قيام بهمن استگرای 

شناسى وی متافيزيكى و تئوری وی يک تفسير از توحيد راند، در حالى كه روش شناخت
ی علوی اسالمى بود كه البته با استناد به قرآن و تحريف تاريخ تشيع، يعنى تمايز شيعه

صول فعاليت تئوريک وی يک تصور غير تجربى از مح. شدی صفوی موجه مىاز شيعه

 ٨ 

انگاری كه عاقبت جماعت . در دوران معاصر و جهان مدرن است" امت اسالمى"
ها را در آن" جبر كلى تاريخى"شيعيان به صورت دست تقدير از پيش رقم خورده و 

مسير يک حركت ذهنى قرار داده است كه روند قطعى آن كه البته از طريق ايثار و 
ی ی بى طبقهشود، وحدت الله يكتا با جامعههادت مؤمنان متعصب تشديد مىش

محصول اين . پوشاندی عمل مىآورد و به شريعت اسالمى جامهتوحيدی را پديد مى
ی شرعى و مسير تاريخ مايهی مادی، بنتصوارت ناب متافيزيكى كه البته از زمينه

- ته است، اين بود كه بخش قابل مالحظهواقعى دين اسالم در ايران به كلى مستقل گش

ی افكار و اهداف مخرب گرا و انقالبى در عصر قيام بهمن به سلطهای از جوانان آرمان
ها به هواداری از در حالى كه بخشى از آن. اسالميان مرتجع و متعرض كشيده شدند

-آندر آمدند، بخش ديگری از " حزب جمهوری اسالمى ايران"آخوندها و به عضويت 

فاشيستى الحال و بدنام مانند مسعود رجوی و تشكيالت شبهها اسير يک موجود معلوم
جا اصوًال تعيين كننده نيست كه اين. شدند" سازمان مجاهدين خلق ايران"وی به نام 

آيا على شريعتى يک چنين تصوری را از نتايج فعاليت تئوريک خود داشته و يا نداشته 
 عواقب فعاليت تئوريک وی است كه تأثيرات ارتجاعى آن جا بر سرمسئله اين. است

يک چنين انرژی را در پراكسيس سياسى آزاد كرده كه آثار تجربى و مخرب آن تا هم 
در . شونداكنون، يعنى در دوران انحطاط افكار اسالمى ايرانيان نيز به خوبى مشاهده مى

، اجتماعى و سياسى مواجه های اقتصادیحالى كه جمهوری اسالمى با شديدترين بحران
 هزار تن از ٢و تار و پود ايدئولوژيک آن به كلى گسسته شده است، اما هنوز حدود 

در اردوگاه آلبانى در خيال تصرف قدرت " سازمان مجاهدين خلق ايران"اعضای 
سياسى و تشكيل يک جمهوری اسالمى ديگر هستند كه به شعار سازمانى خود، يعنى 

زمان بايد از فعاليت اعضای هم. ی عمل بپوشانندجامه"  ايرانايران رجوی، رجوی"
-ها همی سياسى آندر ايران نيز ياد كرد كه فلسفه" سازمان مجاهدين انقالب اسالمى"

شركت " جنبش سبز"ها نه تنها در آن. شودچنين از آثار على شريعتى مشروب مى
از منتقدان " طلبان حكومتىاصالح"ها به عنوان بخشى از كردند، بلكه برخى از آن

ها، با وجود تمامى اين تفاوت. روندنيز به شمار مى" ی فقيهواليت مطلقه"سرسخت 
جا با اسالم به صورت يک ايدئولوژی های تفسيری و نظری، اما ما اينها و رقابتتناقض
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ها در دست كلى مواجه هستيم كه يک ابزار حكومتى را جهت تحميق و تحقير انسان
  .سازدها را ممكن مىگذارد و تحقق اهداف شوم سياسى آنالميان مىاس

كند، تعميم يک تئوری ناب متافيزيكى منجر ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
های شود و نسلبه آزاد شدن انرژی جهت فعاليت مخرب و متعرض سياسى مى

ی مسئله. كشاندتجاعى مىارهای فوقمتمادی يک سرزمين را به اسارت اهداف سازمان
البته . من با فعاليت تئوريک محمد رضا نيكفر نيز از همين موضع قابل درک است

راند كه كامًال انسانى و ايشان نيز مانند على شريعتى از ضرورت تحقق اهدافى سخن مى
شناسى وی نه تنها متافيزيكى است، آيند، در حالى كه روش شناختخردمند به نظر مى

را نيز دارد كه بر افكار آورد، توان اينجا پديد مىآن محتوای تئوريک كه وی اينبلكه 
ی كاذب را به انفعال بكشد و بر اساس يک سوژه" ی واقعىسوژه"عمومى مستولى شود، 

به اين صورت كه ايشان به درستى . استقرار يک نظام فاشيستى در ايران را موجه سازد
كند و همواره از ضرورت نفى ها را محكوم مىيجاد خاورانقتل عام زندانيان سياسى و ا

راند، در حالى كه تبعيض و خشونت و آزادی زندانيان سياسى در كشور سخن مى
-ی هايدگر موجه مىشناسى و محتوای فلسفهنظريات وی با استناد به روش شناخت

تاريخى ـ گونه كه در جای ديگری و با استناد به تئوری ماترياليسم همان. شود
نزد مارتين هايدگر يک طرح " اجرای راديكال فلسفه"ديالكتيكى ماركس مطرح كردم، 

در " ی فقيهواليت مطلقه"ی وی قادر به توجيه متافيزيكى و محتوای تئوريک فلسفه
. چنين استقرار يک نظام سكوالر فاشيستى در ايران استنظام جمهوری اسالمى و هم
نه به دليل هراس از " ناسيونال سوسياليسم آلمان" حزب بنابراين عضويت هايدگر در

طلبى جهت كسب پست و مقام دولتى، بلكه سازمان اطالعاتى گشتاپو و يا فرصت
  ١.ی خود وی بشخصه بوده استمحصول پراكسيس سياسى فلسفه

جا جهت نقد فعاليت تئوريک محمد رضا نيكفر تناقض بنابراين من قصد دارم كه اين
. شناسى ديالكتيكى ماركس را با فنون هرمنوتيكى هايدگر به بحث بگذارمروش شناخت

پردازی محمد رضا سازی و مغلطهی نقاد با روش توهمهدف اين نوشته آشنايى خواننده

                                                 
جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟، در آرمان و ): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين٧ی انديشه، جلد پانزدهم، صفحه
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ی هايدگر مستدل و تنها به دليل استقالل از نيفكر است كه البته با استناد به فلسفه
براين من در ابتدا سه وجه ديالكتيک تئوری بنا. شودپراكسيس مولد قابل توجيه مى

-گذارم و از اين منظر به نقد روش شناختانتقادی و انقالبى ماركس را به بحث مى

پردازم و سرانجام جهت ی دكترای محمد رضا نيكفر مىشناسى و محتوای رساله
نازی و ی نقاد، عواقب فعاليت تئوريک هايدگر را در تاريخ كشور آلمان آشنايى خواننده

ی دكترای محمد رضا نيكفر را در پراكسيس سياسى و برای سپس نتايج فلسفى رساله
 .سنجماوضاع كنونى ايران مى

آيد، وی در مسير تحقيقات خود تحوالت شگرف جايى كه از آثار ماركس بر مىتا آن
وی از بدو فعاليت تئوريک خود با نظم موجود به . شناسى را پشت سر گذاشتشناخت

ی تحليل مواجه بود و جهت دگرگونى انقالبى آن و تشكيل يک نظم نوين رت ابژهصو
بنابراين گرانيگاه تئوری انتقادی . ذاتى شدی درونمعطوف به تحقيق پيرامون يک سوژه

به اين صورت كه . شناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى استو انقالبى ماركس يک انسان
موجود تحميق و تحقير شده و به بندگى و انزوا ها از يک سو، تحت مناسبات انسان

-تر مىی فعاليت خود را گستردهاند، در حالى كه از سوی ديگر، مدام حوزهكشيده شده

- كنند و بنابراين مىدهند، تجربيات تاريخى كسب مىسازند، به دانش خود عمق مى

به بيان ديگر، . دی انقالبى شونتوانند با كسب خودآگاهى ماترياليستى تبديل به سوژه
را دارند كه با اتخاذ اراده و بر اساس همبستگى طبقاتى در جهت ها توان آنانسان

اند، ها را به فرودستى كشاندهرهايى خويش فعال شوند و از آن مناسبات كلى كه آن
ی دكترای ماركس ياد توان از رساله برای نمونه مى١.فراروی كنند) مثبت(خردمندانه 

و آپريوريسم در ) محمول(ی جابجايى سوژه با ابژه جا به مسئله در آنكرد كه وی
" مفهوم"جهت تكامل " ی مطلقايده"برد و با نفى نقش آليستى هگل پى مىی ايدهفلسفه

، موضوع خودآگاهى سوژه را با استناد به اتميسم اپيكور به روابط "روح جهان"و 

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: 
MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost), S. ٤٥٦, und  
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, 
Bd., ٢٣, Berlin (ost), S. ٩٢f., ٥١٢, und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf 
٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. Auflage, Berlin (ost), S. ٨٨f. 
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وی در روند تحقيقات خود و با استناد به  سپس ١.دهدها نسبت مىماترياليستى انسان
ی ماترياليستى فويرباخ روش نقد دين را فراتر از فلسفه به سپهرهای حقوقى و فلسفه

به بيان ديگر، . شناسى متافيزيكى فويرباخ شدسياسى بسط داد و سرانجام متوجه انسان
ا قطع و از ی فلسفه با فلسفه رپس از تدوين تزهای فويرباخ است كه ماركس رابطه

ی ايده" (خرد خودبنياد"در حالى كه هگل از منظر يک . كندتفكر فلسفى فراروی مى
كند و بعدًا ذاتى را متكامل مىی درونو با استفاده از روش ديالكتيک يک فلسفه) مطلق

-ی استعاليى كانت، فيشته و شلينگ مىی جديد به نقد فلسفهاز منظر اين فلسفه

كند و ی ماترياليستى را متكامل مىبا رجوع به طبيعت، يک فلسفه فويرباخ ٢پردازد،
-آليستى هگل روی مىی ايدهاست كه به نقد فلسفه" ی آتىفلسفه"سپس از منظر اين 

جهان "در برابر ماركس با استناد به پراكسيس، يعنى با رجوع مستقيم به . آورد
وريک ماترياليسم تاريخى شناسى و لحظات تئ است كه روش شناخت٣"يافتهموضوعيت

آليستى ی ايدهجا ديالكتيک در مضمون فلسفهاين. آوردـ ديالكتيكى خود را پديد مى
است كه البته ماركس با وجود شديدترين انتقادها به " نفى آگاهانه"هگل به معنى 

ی هسته"خواند و مى" شكل بنيادی تمامى ديالكتيک"را شناسى هگل، آنروش شناخت
ی آن كنندهو درک حركت سوبژكتيو و نفى" كليت"شناسى را جهت شناختآن" منطقى

را پای آن به اين ترتيب، ماركس از ديالكتيک اسرارزدايى و شكل كله٤.كندستايش مى
ی دگرگون كرده و از اين طريق علت حركت واقعى، يعنى ماهيت متضاد جامعه

دار به ذاتى، يعنى با سرمايهی درونجا با يک سوژهما اين. كندبورژوايى را كشف مى
را در تحوالت يافته مواجه هستيم كه ماركس نقش آنی شخصيتصورت سرمايه

  : سازدبرجسته مى...." گروندريسه "اجتماعى به شرح زير در 
                                                 

در " خودآگاهى" دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم ):٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١
   ادامه، برلين١٩١ی ، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهی سياسى كارل ماركسانديشه

٢ Vgl. Hegel, Wissenschaft der Logik, Hegel Werke, Bd. ٦, S. ٥٤٩, und 
Vgl. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich (١٩٨١): Die Dialektik der gesellschaflichen Praxis 
– Zur Genesis und Kernstruktur der Marxschen Theorie, München, S. ٣٨f. 
٣ Gegenständliche Welt 
٤ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. 
Berlin (Ost), S. ١١١f. und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Marx an Engels in Manchester, London, um den ١٦. Jan. ١٨٥٨, 
in: MEW, Bd. ٢٩, S. ٢٥٩f., Berlin (ost), S. ٢٦٠ 
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شمول طبيعت را مانند ی بورژوايى و تصاحب جهانبدين سان سرمايه در ابتدا جامعه»
بنابراين سرمايه . آفريندى آن به وساطت اجزای جامعه مىهای اجتماعخود وابستگى

های تأثير بزرگى بر تمدن دارد؛ توليد آن از يک سطح جامعه در تقابل با تمامى روش
. كنندهای محلى از انسانيت و پرستيدن طبيعت جلوه مىگذشته تنها به صورت تكامل

ی ناب جهت سودمندی  قضيه]يعنى[ها، در ابتدا طبيعت تبديل به موضوع برای انسان
يابد كه به صورت قدرت برای خود طبيعت خاتمه مى] اما تحت نفوذ سرمايه[شود،مى

شناخت تئوريک قوانين مستقل طبيعت تنها به صورت ترفند ] از اين پس[معتبر باشد، 
كه مطيع نيازهای انسانى ـ حال به صورت موضوع مصرف يا به كند تا اينجلوه مى

به اين منوال، سرمايه بنا بر تمايل خود اين روند را فرای .  توليد ـ  شودصورت ابزار
ی مقتنع پرستى و آزار و رضايت خودكردهچنين فرای طبيعتحدود و تعصب ملى و هم

آن در . راندهای قديمى زندگى به پيش مىو موروثى از نيازهای موجود و بازتوليد روش
-كننده است، آن تمام حدودی را منهدم مىمنقلبها مخرب و مدام تقابل با تمامى آن

های متنوع توليد و كند كه مانع از رشد نيروهای مولد، گسترش نيازها، پيچيدگى
     ١«.شوندمى] انسان[استثمار و تبادل قوای طبيعى و روانى 

جا با حركت واقعى سرمايه مواجه كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
اند، منهدم يم كه در روند متضاد خود تمامى آن مناسباتى را كه طبيعتًا رشد كردههست
ی كند و بنا بر نيازهای مخصوص خود، دوباره مناسبات نوينى را به صورت جامعهمى

جا كه حركت واقعى سرمايه ذاتًا متضاد و از آن. سازدبورژوايى بر قرار و منظم مى
، يعنى با "نفى آگاهانه"جا با ، در نتيجه ما تا اينذاتى استی درونحاوی يک سوژه

ی مخصوص مواجه هستيم كه ظاهرًا حركت سوبژكتيو، يعنى با ديالكتيک يک ابژه
  پيوندد، ی شناسا به وقوع مىخارج از تفكر سوژه

. ماركس در مسير تحقيقات خود دو رويكرد ماترياليستى به ديالكتيک هگلى داشت
به اين صورت كه وی فعاليت . ی كار نزد هگل استقولهنخست رويكرد وی به م
كند، زيرا وی به اين مسئله پى برده كه انسان محصول كار تئوريک هگل را تقدير مى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse…, ebd., S. ٣١٣ 
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 ١.منتها با اين انتقاد كه كار نزد هگل تنها يک فعاليت مجرد و ذهنى است. خويش است
و ") موجود متفكر ("شناسى هگلبه اين ترتيب، ماركس در تقابل با اشكال انسان

موجود "به ماهيت ماترياليستى ـ ديالكتيكى انسان به عنوان ") موجود حساس("فويرباخ 
به اين معنى كه شرط بقای انسان نه قدرت تفكر و توان حسيت، . دست يافت" فعال

در اين ارتباط انسان با . است" دهندهكار شكل"بلكه تبادل مادی با طبيعت توسط 
. سازدتنها طبيعت بيرونى، بلكه طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مىوساطت كار نه 

از قوای ماهوی مواد مادی استفاده " دهندهكار شكل"به بيان ديگر، انسان از طريق 
سازد و سپس محصول كار خود را به صورت يک موضوع را دگرگون مىكرده و آن

جام تحت تأثير محصول كار خود دهد و سرانبه جامعه ارائه مى) مادی، خدماتى، هنری(
جا كه تبادل مادی انسان با طبيعت همراه با آگاهى و از آن. يابدنيز موضوعيت مى

تجربه، يعنى سوبژكتيو است، در نتيجه ماركس نه از جهان، طبيعت، كار و انسان 
راند كه بر يک يافته سخن مىابژكتيو، بلكه از جهان، طبيعت، كار و انسان موضوعيت

- توان از طريق تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايدهرا نمىت ديالكتيكى كه آنكلي

به اين ترتيب، ماركس از تمايز صوری ميان . آليسم سنجيد و شناخت، انگشت بگذارد
را به شرح زير در كتاب كند كه ما مضمون آنعلوم طبيعى و علوم انسانى فراروی مى

  :يابيممى" ايدئولوژی آلمانى"

بيند، چگونه اين جهان محسوس كه وی را احاطه كرده است، از نمى] فويرباخ [وی»
ابديت و بدون واسطه وجود نداشته و همواره چيز مشابه نبود است، بلكه محصول 
صنعت و اوضاع جامعه بوده و البته به اين معنى كه آن يک محصول اجتماعى است، 

ها بر مادی كه فعاليت هر كدام از آنهای متی فعاليت يک رديف از نسلنتيجه] يعنى[
را مدام رشد و پرورش داده و نظم های نسل قبلى ايستاده، صنعت و مراودات آنشانه

      ٢«.را بنا بر تغيير نيازهای خود متنوع ساخته استاجتماعى آن

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch - Philosophische Manuskripte aus dem Jahre 
١٨٤٤, in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧٤, und 
Vgl, Brief von Marx an Kugelmann, vom ٦٫٣٫١٨٥٨, z. n. Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der 
Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt am Main, S. ٢١ 
٢ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٤٣ 
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ها تكامل يافته و كند، از آن زمانى كه انسانی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
، يعنى سوبژكتيو "دهندهكار شكل"ادل مادی خود با طبيعت بيرونى را از طريق تب

اند، تاريخ انسان از تاريخ طبيعت ناب به كلى متمايز گشته است، در حالى متحقق كرده
بنابراين . اندديگر شدهيافته شرط متقابل يکكه تاريخ انسان و تاريخ طبيعت موضوعيت

كند كه شناخت علم طبيعت اصوًال بدون شناخت علوم ماركس بر اين نكته تأكيد مى
جا مشخصًا تكامل ابزارهای تحقيق مانند منظور وی اين. انسانى غير ممكن است

" دهندهكار شكل"ميكروسكوپ جهت كشف علوم طبيعى است كه البته از طريق 
ركس، شناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى ماپيداست كه از منظر انسان. اندمتكامل شده

در حالى كه . نگاران بورژوايى نيز به كلى تفاوت داردديدگاه وی نسبت به تاريخ با تاريخ
-ی انسان با طبيعت در تاريخ ممانعت مىنگاری بورژوايى از ادغام تجربهروش تاريخ

جا با ما اين. گرددكند، درک ماركس از تاريخ با استناد به پراكسيس مولد مستدل مى
 مواجه هستيم كه از طريق كار و تقسيم كار اجتماعى از يک سو و تبادل ی انسانىجامعه

را آورد و روند آنمادی با طبيعت بيرونى از سوی ديگر، شرايط بقای خود را پديد مى
روح "جا ديدگاه ماركس از روند تاريخ با مضمون پيداست كه اين. سازدتضمين مى

" تاريخ فلسفه"به اين دليل كه هگل . كندىآليستى هگل تالقى می ايدهدر فلسفه" جهان
ی را به صورت يک روند متداوم از دنيوی و خردگرا شدن سوژه" ی تاريخفلسفه"و 

گرا ی مثبتگيرد و آپريور، يعنى بدون شواهد تجربى به يک نظريهشناسا در نظر مى
كه جا از آن. يابديافته دست مىی خردمند و آشتىپيرامون تشكيل يک جامعه

- هگلى قرار داشتند، در نتيجه فرماسيون" یايده"های تخيلى تحت تأثير سوسياليست

ی داری يک آيندهديگر رديف كرده و از فرجام سرمايههای اجتماعى را پشت سر يک
های از جمله بايد از يكى از سركردگان سوسياليست. دادنددلپسند را به خود نويد مى

- پيش"ی د كه ماركس نقد خود را به شرح زير در جزوهتخيلى به نام پرودون ياد كر

  :آوردبر وی وارد مى...." درآمدی 

های اقتصادی را رديف و پشت سر هم قرار بنابراين غير ممكن و غلط است كه مقوله »
ها به مراتب توالى آن. اندها تاريخ را تعيين كردهآن] انگاری[داد، به اين صورت كه 

ی مدرن بورژوايى ها متعاقبًا در جامعهطى معين شده است كه آنبيشتر از طريق رواب
ها به ها دقيقًا برعكس آن چيزی است كه به صورت طبيعت مناسب آناند و آنداشته



 ١٥ 

موضوع بر سر روابطى نيست . آيد و يا با رديفى از تكامل تاريخى مطابقت داردنظر مى
های اجتماعى به خود يخ فرماسيونكه مناسبات اقتصادی پشت سر هم متعاقبًا در تار

 )پرودون(" در ايده"ها به مراتب كمتر موضوع بر سر رديف متعاقب آن. گيرندمى
بلكه موضوع بر سر ساختمان آن ]). است[يک تصور مخشوش از حركت تاريخ ] كه([

      ١«.ی مدرن بورژوايى استدر درون جامعه

آليستى از روند ، ماركس يک تصور ايدهكندی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
از منظر . شماردهای اجتماعى را مردود مىتاريخ و يک درک مكانيكى از فرماسيون

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نه روند ماترياليستى از تاريخ ضرورتًا به سوی 
ى فرو شود و نه يک فرماسيون اجتماعى به كليک فرجام مقدر و خوشايند سپری مى

جا موضوع نقد ماركس اين. گرددريزد و ديگری بر جای آن تمام و كمال مستقر مىمى
- ی مدرن بورژوايى را مىتعميم يک منطق مخصوص تاريخى است كه ساختمان جامعه

-گاه به صورت ناب بر قرار نمىهای اجتماعى پيشرو هيچبه بيان ديگر، فرماسيون. سازد

از . های قديمى را نيز با خود به همراه دارندت فرماسيونها همواره لحظاگردند و آن
را از استقرار جمله بايد از حق مالكيت خصوصى سخن راند كه ماركس موجوديت آن

ی مدرن بورژوايى به صورت يک خط سرخ در تاريخ امپراطوری رم تا تشكيل جامعه
ی نواده، جامعهدر حالى كه هگل خا. كندهای اجتماعى رديابى و كشف مىفرماسيون

های مستقل در نظر داشت و با استناد به مفهوم بورژوايى و دولت را به صورت مقوله
ناميد، قوانين يک نيز مى" كليت عرفى"و " اعالحضرت مطلق"را كه وی آن" قرارداد"

كرد، ليكن ماركس در تجربيات و در روند يافته و خردمند را متكامل مىی آشتىجامعه
حق ارث انحصاری، انفرادی و غير قابل فروش برای " (مايورات" پيرامون تحقيقات خود

به اين . ی بورژوايى استی جامعهبه اين نتيجه رسيد كه دولت شكل دوگانه) شاه
صورت كه بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى بر سر مالكيت خصوصى به توافق 

جا با قوای مقننه، ما اين. سترسيده و يک قانون اساسى مدرن را به تصويب رسانده ا
ی بورژوايى مواجه هستيم، در حالى كه قضاييه و مجريه به صورت شكل سياسى جامعه

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, 
S. ٦١٥ff., Berlin (ost), S. ٦٣٨ 
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را يافته پيكر اقتصادی، يعنى ماهيت متضاد آنی شخصيتدار به عنوان سرمايهسرمايه
  ١.آوردی فعال پديد مىبه صورت يک سوژه

را كه در روند تاريخ پديد آمده و فرو های اجتماعى پيداست كه ماركس فرماسيون
گيرد، ليكن نه به اين صورت كه انگاری اند، به صورت وقايع تاريخى در نظر مىريخته

ها ی خردمند است، يک منطق و ذات درونى دارد و آنخود تاريخ بشخصه يک سوژه
ا آليستى و يناپذير ايدهمستقل از پراكسيس مولد، يعنى محصول يک حركت اجتناب

به بيان ديگر، . يک حركت ابژكتيو ماترياليستى از روند خود تاريخ بوده و هستند
پديد " ی واقعىسوژه"های اجتماعى در روند تاريخ به دليل فقدان خودآگاهى فرماسيون

به اين معنى كه حاكميت طبقاتى همواره بخشى از قدرت مادی خود را در . اندآمده
را نيز پديد دهد كه قدرت ذهنى آنرار داده و مىی حاكم قاختيار قشری از طبقه

بيآورد، فرودستان جامعه را با انقياد اشكال ازخودبيگانه مانند دين، فلسفه و ايدئولوژی 
. ها تحميل كندی طبقاتى را بر آنبكشد و يک حاكميت غير و يک جهان وارونه

دار به عنوان است كه سرمايهی انقالبى بنابراين تنها در فقدان پرولتاريا به عنوان سوژه
شود و جهان ی بورژوايى مىی فعال جامعهيافته تبديل به سوژهی شخصيتسرمايه

  . آورديافته پديد مىموجود را با آگاهى، يعنى سوبژكتيو و به صورت جهان موضوعيت

در " علم منطق"رويكرد دوم ماترياليستى ماركس به ديالكتيک هگل با استناد به 
ی ايده" به اين عبارت كه هگل از طريق ٢.گيردآليستى وی صورت مى ايدهیفلسفه
را در يک حركت دورانى از تفكر كند و آنعزيمت مى" مفهوم"به سوی تكامل " مطلق

مفهوم "يكسان است، در حالى كه " مفهوم"جا مبدأ و مقصد اين. سازدپرمحتوا مى
رًا به شكل ماهوی و خردمند خود ی شناسا ظاهدر حركت فكری سوژه" ازخودبيگانه
هگل برای تكامل " علم منطق"البته ماركس در نقد اقتصاد سياسى از . كندفراروی مى

را نه در يک " سرمايه"استفاده كرد، منتها با اين تفاوت كه وی مفهوم " سرمايه"مفهوم 
حركت از تفكر، بلكه در حركت واقعى خودش، يعنى به صورت يک تشريح ژنتيک از 

                                                 
- ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی بورژوايىدولت و جامعه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين٢٣٧ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهی سياسى هگل و ماركس
 نقدی بر اقتصاد سياسى  ـ ی دولتى و كار مزدیقانون ارزش، سرمايه):  ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد ٢

   ادامه، برلين٨٧ی صفحهبلشويسم، در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، 
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كند و از همين منظر است كه وی نقد خود را حركت تاريخى خود سرمايه متكامل مى
  :آوردوارد مى" فقر فلسفه"به شرح زير به اقتصاددانان ملى در كتاب 

تقسيم كار، وام، پول و غيره را به صورت : اقتصاددانان مناسبات توليد بورژوايى مانند»
اقتصاددانان به ما توضيح .(...) كنندمعرفى مىهای ابدی، غير قابل تغيير و ثابت مقوله

كند؛ اما آن چيزی را دهند كه انسان چگونه تحت مناسبات موجود فوقانى توليد مىمى
دهند، به اين عبارت است كه خود اين مناسبات چگونه ها به ما توضيح نمىكه آن

  ١«.آوردها را پديد مىشوند، يعنى آن حركت تاريخى كه آنتوليد مى

ی تحليل به جا با يک ابژهكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
مواجه است كه در حركت تاريخى و از ذات درونى خود رشد طبيعى " سرمايه"صورت 

ی فعال اين سوژه. جامعه را مختل كرده و مناسبات مخصوص خود را پديد آورده است
ی يافته است كه جامعهی شخصيتسرمايهدار به عنوان حركت تاريخى سرمايه

بنابراين ماركس ميان آن . آوردبورژوايى و دولت را با آگاهى، يعنى سوبژكتيو پديد مى
سرمايه كه از منظر تاريخى در حال شدن است و آن نوع از سرمايه كه به انجام رسيده 

 يعنى خشونت ی بيرونى،در حالى كه شكل اولى آن نياز به سوژه. دهداست، تميز مى
دارد، شكل دومى آن ظاهرًا به ) دولت(و خشونت سياسى ) دارسرمايه(اقتصادی 

كه از درون خود فعال و مستقل شده است، در آمده و " ی خودكارسوژه"صورت يک 
تر در حركت واقعى خود، خويشتن را همواره بازتوليد و فعاليت خود را پى در پى عميق

ی نوين و يک جا ظهور يک شيوهمنظور ماركس اين. ازدستر از گذشته مىو گسترده
ارزش "را ذاتى آنشمول از توليد كاالها است كه وی منطق درونشكل مسلط و جهان

را در " سرمايه" به بيان ديگر، ماركس مفهوم ٢.خواندمى" ی ارزشافزايى خودكرده

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٩): Das Elend der Philosophie – Antwort auf Proudhons „Philosophie 
des Elends“, in: MEW, Bd. ٤, S. ٥٣ff., Berlin (ost), S. ١٢٦ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse…, ebd., S. ٣٦٣ f. und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ١٦٩ und 
Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft vom Wert – Die Marxsche Kritik der 
politischen Ökonmomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer 
Tradition, Münster, S. ١٦٦  
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ر در كتاب حركت واقعى خودش، يعنى از حركت پول ـ كاال ـ پول و به شرح زي
  : كندمتكامل مى...." گروندريسه "

كه مفهوم سرمايه را تكامل داد، ضروری است كه نه از كار، بلكه از ارزش برای اين»
اين . آغاز كرد و البته از ارزش مبادله كه به خوبى در حركت دوران متكامل شده است

] عبور[ر كرد، مانند به همان مقدار غير ممكن است كه مستقيمًا از كار به سرمايه عبو
  ١«.مستقيم از نژادهای متفاوت انسانى به بانكدار و از طبيعت به ماشين بخار

جا ماركس جهت تكامل مفهوم كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
از منطق تضاد هگل كه شكل دورانى دارد و مبدأ و مقصد آن " سرمايه"ديالكتيكى 

به اين صورت كه حركت ديالكتيكى سرمايه از ارزش مبادله . برديكسان است، سود مى
-ی سود سرمايه مىشود و به ارزش افزوده، يعنى سرمايه به عالوهآغاز مى) توليد كاال(

ذاتى را از حركت درون) پول(و روند دوران ) كاال(بنابراين ماركس روند توليد . انجامد
ها رزش و ارزش افزوده كه معيار سنجش آنجا با اما اين. كندخود سرمايه استنتاج مى
در حالى كه مبدأ دوران سرمايه پول است، ليكن شكل پول . پول است، مواجه هستيم
. گرددتر از گذشته مىيابد و مقدار آن در مقصدش هنگفتدر روند توليد تغيير مى

اجه جا از يک سو، با حركت واقعى سرمايه به صورت ديالكتيكى موبنابراين ما اين
شناسى ماركس نيز در حركت، يعنى هستيم، در حالى كه از سوی ديگر، روش شناخت

راند و مضمون سخن مى" متد ديالكتيكى من"از اين بابت، ماركس از . ديالكتيكى است
  :سازدبه شرح زير برجسته مى....." درآمدی پيش"ی را در جزوهآن

با مردم، ] يعنى[ با تماميت زنده،  ميالدی هميشه١٧برای نمونه اقتصاددانان قرن »
ها هميشه به اين صورت به كنند؛ اما آنها و غيره آغاز مىملت، دولت، تعدد دولت

] هايىمقوله[رسند كه از طريق بررسى برخى مناسبات قطعى، مجرد و كلى، پايان مى
و بيش همين كه اين لحظات منفرد كم . مانند تقسيم كار، پول، ارزش و غيره را بيابند

: های ساده مانندكنند كه از مقولههای اقتصادی شروع مىتجريد و معين شدند، سيستم
                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse…, ebd., S. ١٧٠ und 
Vgl. Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl 
Marx – Eine biographisch, systamatische Studie über den früheren Marx, Campus, 
Forschung Band ٣٩, Frankfurt am Main. ebd., S. ٣٢٣ 
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ها و بازار جهانى كار، تقسيم كار، نيازها و ارزش مبادله به سوی دولت، مبادالت دولت
مشخص، مشخص ] یمقوله. [اين آخری به وضوح متد درست علمى است. صعود كنند

. های متنوع استها، يعنى وحدت پيچيدگىياری از تعينی بساست، زيرا آن مجموعه
- ی مبدأ به نظر مىبندی و نتيجه و نه نقطهبنابراين آن در تفكر به صورت روند جمع

ی مبدأ از چنين نقطهی مبدأ واقعى و از اين رو، همكه آن نقطهآيد، بى تفاوت از اين
رود؛ در عين مجرد از ميان مىدر راه اولى كل تصور نسبت به ت. مشاهده و تصور است

ی مشخص های مجرد مسير تفكر را به سوی بازتوليد مقولهحالى كه در راه دومى تعين
ی مشخص تنها آن ی مجرد به سوی مقولهروش صعود از مقوله. (...) كنندهدايت مى

را به صورت يک آن] يعنى[ی مشخص را تصاحب، روش برای تفكر است كه مقوله
گاه نه به صورت خود روند پيدايش اما هيچ. كندخص ذهنى بازتوليد مىی مشمقوله

            ١«.آن

شناسى ديالكتيكى ماركس كند، روش شناختی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
سخن " ی مشخص ذهنىمقوله"جا از برای نمونه وی اين. حاوی چندين نكات مهم است

، "ی مشخص واقعىمقوله"ی تحليل را به صورت كه ابژهراند و اين ادعا را ندارد مى
يعنى پراكسيس مولد را يک به يک در تئوری انتقادی و انقالبى خود بازتاب داده 

به نقد ) ارزش مبادله(ی مجرد كاال  به اين صورت كه ماركس از نقد مقوله٢.است
اهيم صعود و مف) ارزش افزوده(داری مناسبات مشخص و متضاد نظام سرمايه
جا شرط برقرار كردن هر مفهوم اين. كندديالكتيكى را يكى پس از ديگری متكامل مى

بنابراين ماركس از ميانگين  و تجريد تئوريک . منوط به تكامل مفهوم قبلى است
به بيان ديگر، ما در نقد . راندداری سخن مىمناسبات كلى روش مدرن توليد سرمايه

ها به مفاهيم اقتصاد ملى مواجه هستيم، در حالى كه آناقتصاد سياسى ماركس با همان 
                                                 
١ Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung …,ebd., S. ٦٣٢ 

تحليل "جا طرح اين نكته ضروری است كه بسياری از فعاالن سياسى با استناد به آثار لنين مدعى هستند كه  اين ٢
گونه كه در جای ديگری طرح كردم، لنين نه با استناد مستقيم همان. دهندرا ارائه مى" مشخص از شرايط مشخص

وی از آنتى دورينگ، يعنى اثر انگلس متأخر است كه يک چنين ادعايى را مطرح به آثار ماركس، بلكه تنها با پير
ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى ):  ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد . كندمى

قانون ):  ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد  ادامه، برلين و ٤٥ی آرمان و انديشه، جلد يازدهم ، صفحه، در بلشويسم
ی آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحهنقدی بر اقتصاد سياسى بلشويسم، در  ـ ی دولتى و كار مزدیارزش، سرمايه

   ادامه، برلين٨٧
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گيرند كه ماركس روش ديالكتيكى متكامل شده و در نتيجه معانى ديگری به خود مى
  : گذاردبر مضمون آن در همين منبع به شرح زير انگشت مى

ها، كه سرمايه، بانکتواند وجود داشته باشد و وجود داشته است، قبل از اينپول مى»
ی توان گفت كه مقولهبنابراين از اين جنبه مى. كار مزدی و غيره وجود داشته باشند

تر مناسبات مسلط از يک تماميت نامتكامل يا مناسبات تحتانى كه در تاريخ به ساده
ی تر را در يک مقولهيک تماميت متكامل] مناسبات[توانند اند، مىخوبى وجود داشته

تا . كه تماميت خود را به طرفى متكامل سازدقبل از اين] هالبت[تر بيان كنند، مشخص
كند، صعود مى] هامقوله[ترين ترين به سوی مركبجا اقدام تفكر مجرد كه از سادهاين

  ١«.با روند واقعى و تاريخى مطابقت دارد

های اقتصاد سياسى يک موجوديت تاريخى قبل از شكل مشخص خود بنابراين مقوله
ها را در روند واقعى و تاريخى خودشان جا كه ماركس مضمون آن آناز. اندداشته

جا با يک ما اين. گيرندها طبيعتًا معانى ديگری به خود مىكند، در نتيجه آنمتكامل مى
هايى توان از مقولهبرای نمونه مى. ها مواجه هستيمتجريد از حركت واقعى خود مقوله

-نزد اقتصاددانان ملى و عامى نيز به وفور مشاهده مىياد كرد كه " پول"و " كاال: "مانند

رسد كه كاال در شوند، در حالى كه ماركس با روش ديالكتيكى خود به اين نتيجه مى
به خود " خوی روحانى"و " ذكاوت متافيزيكى"داری مناسبات مدرن توليد سرمايه

كاال به وی از . گشته است" جادو و معجزه"و محصول " حسى و فراحسى"گرفته، 
كند و مدعى است كه برای درک آن بايد  نيز ياد مى٢"تظاهر فراطبيعى"صورت يک 

 به اين ترتيب، ماركس به نقش ايدئولوژيک كاال و ٣.آلود دينى رفتبه نقد جهان مه
- بت"برد و مقصود خود را در سرمايه با مفاهيم داری پى مىپول در نظام مدرن سرمايه

به بيان ديگر، كاال و پول در حركت واقعى . كندبيان مى" اری پولانگبت"و " انگاری كاال
واره، سرمايه، يعنى پس از انقالب صنعتى و از بطن پراكسيس مولد است كه اشكال بت

جا ديگر اين. اندفراحسى و فراطبيعى، خالصه يک شكل ايدئولوژيک به خود گرفته
های نقد اقتصاد سياسى ماركس در هها نيست، زيرا مقولخبری از تفسير و تأويل مقوله
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حركت واقعى و تاريخى خودشان، يعنى از بطن روند تكوينى پراكسيس مولد پر محتوا 
-بازتاب يافته" سرمايه"در كتاب " ذهنيت مشخص"شده، به كمال رسيده و به صورت 

 های نقد اقتصاد سياسى ماركس ديالكتيكى، يعنى در حركتها، مقولهافزون بر اين. اند
ديگر هستند و بدون در نظر داشتن يک كليت زنده و ذاتى خود الزم و ملزوم همدرون

" ارزش مبادله"ی توان از مقولهبرای نمونه مى. آيندمشخص اصوًال بى معنى به نظر مى
ياد كرد كه البته بدون در نظر داشتن سرمايه، پول، حق مالكيت، كارمزدی، قانون 

 رقابت بازار و خشونت اقتصادی و سياسى و بازار جهانى غير ارزش، تقسيم كار، قرارداد،
دهد كه ديالكتيک بايد حدود خود جا هشدار مى بنابراين ماركس اين١.قابل تصور است

شناسى از حركت واقعى سرمايه، يعنى از پراكسيس را بشناسد كه مبادا روش شناخت
را  كه ما مضمون آن٢ شودی شناسا وارد سپهر متافيزيكىمولد مستقل و شناخت سوژه

  :يابيممى...." گروندريسه "به شرح زير در كتاب 

محصول يک روند دراز مدت تاريخى در پيكر اقتصادی جامعه ] سرمايه[موجوديت »
گردد كه شكل ديالكتيكى تشريح فقط وقتى درست در اين نقطه قطعًا نمايان مى. است

وران ساده، مفهوم كلى سرمايه به از سنجش د. است، اگر كه حدود خود را بشناسد
آيد، زيرا  دوران ساده در روش توليد بورژوايى تنها به صورت شرط  مىمادست 

همين نتيجه، سرمايه را تبديل به مظهر . سرمايه و سرمايه مشروط به آن وجود دارد
دهد كه آن در ابتدا و چگونه در واقعيت به كند، بلكه نشان مىی ابدی نمىيک ايده

يعنى كاال، كار [شده به ارزش مبادله،  كار مبدلضروریهايى و به صورت شكل تن
   ٣«.يابدآن توليدی كه مبتنى بر ارزش مبادله است، خاتمه مى] مزدی
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. گويدموشه پوستون و كريستوفر جى آرتور سخن مى: مانند" های هگلىماركسيست"جا در واقعيت با  ماركس اين ٢
 گيرد و با تبديلداری در نظر مىدر حالى كه پوستون سرمايه را به صورت يک سوژه جهت فراروی از نظام سرمايه

ديالكتيک "آيد، آرتور با كشف يک ی اشكال ايدئولوژيک بورژوايى در مىبه سلطه" ی ابدیايده"سرمايه به يک 
. شود، يعنى پيشروی و پسروی مفهوم از پراكسيس مولد به كلى مستقل و سر راست وارد سپهر متافيزيک مى"جديد

سياسى ی غير در انديشه" ی تاريخىسوژه" مفهوم ی بر ـ نقدماركسيسم و سنت):  ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٢٢٥ی آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحهموشه پوستون، در 

٣ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …, ebd., S. ٩٤٥f. 
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كند، روش توليد ارزش مبادله راه ديگری به ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به بيان ديگر، از . ى نيروی كار نداردغير از استقرار كار مزدی، يعنى ايجاد شكل كاالي

ی خريد نه مصرف، بلكه فروش و ارزش در مسير پول ـ كاال ـ پول انگيزهجا كه آن
ی فعال اين روند بايد چنان دار به عنوان سوژهافزايى سرمايه است، در نتيجه سرمايه

زش اضافى، خوشبخت باشد كه در بازار كااليى را بيابد كه مصرف آن منجر به توليد ار
يعنى سود سرمايه شود و آن هم نيروی كار مزدی است كه البته هم از ابزار توليد آزاد 

- را ظاهرًا در كمال آزادی و با آگاهى تمام به بازار كار عرضه مىشده و هم مالكش آن

بنابراين اتفاقى نيست كه نقد اقتصاد سياسى ماركس از بررسى كاال، يعنى از . كند
عزيمت و با استناد به منطق تضاد كه البته " ی بورژوايىصادی جامعهشكل سلول اقت"

علم منطق هگل شكل اسرارآميز، وارونه و بورژوايى آن است، مفهوم ديالكتيكى 
، يعنى در فصل "سرمايه"كند و سپس در اواخر جلد اول كتاب را متكامل مى" سرمايه"

به نقد كار دوگانه آزاد " يهبه اصطالح انباشت اول" آن است كه وی تحت عنوان ٢٤
جا با بردگى كار مزدی مواجه هستيم كه سرگذشت اكثر قابل  ما اين١.پردازدمى

جا از البته ماركس اين. زندداری رقم مىها را در واقعيت نظام سرمايهی انسانمالحظه
ت كند كه انگاری تا كنون انباشبه اين عبارت استفاده نمى" انباشت اوليه"ی مقوله

 ٢.گذاری نياز به فاز اوليه انباشت سرمايه استثروت وجود نداشته و جهت سرمايه
از منظر نقد اقتصاد سياسى ماركس به اين عبارت است " انباشت اوليه"ی معنى مقوله

كه برای اولين بار در روند تاريخ پيش آمده كه انباشت ثروت به صورت سيستماتيک 
  ٣.شودى از طريق كار مزدی متحقق مىتوسط شكل كااليى نيروی كار، يعن

دهد ديگر تميز مىبه اين ترتيب، ماركس دو سپهر متفاوت از اقتصاد سياسى را از يک
اول، دوران ساده، يعنى تبادل كاالها در . گردندكه البته بر اساس قانون ارزش منظم مى

معيار . شود مىبازار است كه البته از طريق پول به عنوان ابزار دوران كاالها وساطت
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وی جهت تكامل . ياد كرد" انباشت اوليه"ی  درک ناجور محمد رضا نيكفر از مقولهجا ازتوان اين برای نمونه مى ٢
گذاری ياد به عنوان شرط سرمايه" انباشت اوليه"ها از تزهايى را ارائه داده است كه در يكى از آن" متاتئوری"يک 
نقد اقتصاد "يعه، در سايت و اقتصاد سياسى روحانيت ش" بورژوازی اسالمى): "٢٠١٧(مقايسه، آزاد، حسن . كندمى

  " سياسى
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ی آزادی، برابری و انصاف جا ظاهرًا حوزهو اين" زمان كار اجتماعًا الزم"ارزش كاال 
دوم، دوران سرمايه با كار مزدی است و . شوندديگر مبادله مىاست، زيرا برابرها با يک

به اين عبارت كه سرمايه . بردی استثمار نيروی كار پى مىجا به مسئلهماركس اين
 از مالكيت كارگران مزدی را به صورت ارزش اضافى، يعنى زمان كار اضافى بخشى

ی مدرن جا با شكل حقوقى مالكيت در جامعهما اين. كندنشده تصاحب مىپرداخت
-اين. شودی حقوق طبيعى توجيه مىبورژوايى مواجه هستيم كه البته با استناد به فلسفه

به اين صورت كه انگاری يک .  بشخصه استجا مصداق حق مالكيت ظاهرًا كار انفرادی
انسان منفرد از طريق نيروی كار شخصى خود يک محصول را از طبيعت موجود پديد 

 ليكن ماركس ميان آن نوع از ١.آيدآورد و مالک طبيعى آن نيز به حساب مىمى
مار آيد با آن نوع از مالكيت كه از طريق استثمالكيت كه از طريق كار انفرادی پديد مى

...."  گروندريسه "دهد و به شرح زير در كتاب كند، تميز مىنيروی كار بيگانه رشد مى
  :داردداری بر مىپرده از اسرار حق مالكيت خصوصى در نظام سرمايه

گيرد و از اين تبادل برابرها كه مالكيت بر محصول كار شخصى را ظاهرًا به فرضيه مى»
روند واقعى اقتصادی از به تصاحب در ] يعنى[،  كارتصاحب از طريق: نهدرو، يكسان مى

 است كه تا كنون به صورت روند واقعى به نظر ابژكتيو شده كار مالكيت ازآوردن و 
جا به صورت مناسبات حقوقى، يعنى به صورت شرط عمومى توليد آمد، آن اينمى

به ]  حق مالكيتجادر حالى كه اين. [يابدشود و بنابراين رسميت قانونى مىتثبيت مى
شود، ليكن خود را توسط يک ديالكتيک ضروری ی عمومى نهادينه مىصورت بيان اراده

ی بالعوض، واژگون و به صورت تمايز مطلق كار از مالكيت و تصاحب كار بيگانه
ترين ظاهریكه تحت تأثير جا از آن. (...) كندزمان كار بدون كار مزد نمايان مى] يعنى[

] يعنى[كار، ] آيد، در نتيجهپديد مى[ی سرمايه با كار مزدی  رابطهگانگىشكل ازخودبي
ی شود كه يک نقطهفعاليت مولد نيز نسبت به شرايط خود و محصول خود ظاهر مى

پا شرايط بى چون نفسه و فقط در شكل وارونه و كلهعبور ضروری است و از اين رو، فى

                                                 
، در آرمان و گرا؟مثبت ماترياليست كارل ماركس ـ رئاليست انقالبى با): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين١٧ی انديشه، جلد دهم، صفحه
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-تمامى شرايط معلوميشتر و به خوبى انحالل آفريند و به مراتب بو چرای توليد را مى

   ١.«(...)آورد  را پديد مىالحال توليد

داری كند، حق مالكيت در نظام سرمايهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی مدرن بورژوايى ی كار ازخودبيگانه در جامعهی توليد و نتيجهمحصول شكل وارونه

 حركت واقعى خود مناسبات پراكسيس مولد را به اين صورت كه سرمايه در. است
بر كار زنده ) سرمايه(جا محصول نيروی كار مزدی، يعنى كار مرده آورد و اينپديد مى

بدين سان سرمايه نيروی كار كارگران . شودمسلط و سوژه با ابژه جابجا مى) كارگران(
گردد، تر از گذشته مىمكد و همواره فربهرا از طريق زمان كار اضافى پرداخت نشده مى

كشد و ها را به انقياد اهداف خود، يعنى ارزش افزايى سرمايه مىاراده و اختيار آن
ارگران داری كبه بيان ديگر، روش توليد مدرن سرمايه. زندها را رقم مىسرگذشت آن
سلب اراده و چون اشكال دينى، فلسفى، ايدئولوژيک، خالصه متافيزيک مزدی را هم

و " خالء فكری"از " سرمايه"كند و از اين بابت، ماركس نيز در كتاب ىآگاهى م
-گويد كه البته به صورت تصنعى به وجود مىكارگران مزدی سخن مى" خشكى روحى"

-كند كه بر كارگران فرمانروايى مىياد مى" هيوال"آالت به صورت وی از ماشين. آيند

كننده را به  كار بدنى، يكنواخت و خستهكشند وها را به يوغ روند توليد مىكنند، آن
 نزد ماركس ٢"روزیسيه"چنين با مضمون مفهوم جا همما اين. كنندها تحميل مىآن

كارگران در نظام " های ضروری زندگىنقض انگيزه"شويم كه به معنى آشنا مى
مدرن در نظام ) محمول(جا عواقب تجربى جابجايى سوژه با ابژه اين. داری استسرمايه
به بيان ديگر، سرمايه تنها به دليل ازخودبيگانگى . گردندداری به كلى عريان مىسرمايه

ی فعال ی خودآگاه و انقالبى است كه تبديل به سوژهكارگران مزدی و در فقدان سوژه
با قدرت ذهنى آن ) زيربنا(جا قدرت مادی بورژوازی اين. شودی بورژوايى مىدر جامعه

ی بورژوايى و قدرت ذهنى جا ساختار جامعهآيد، اين هماهنگ به نظر مىظاهرًا) روبنا(
كنند و داری را وساطت مىذاتى نظام مدرن سرمايهی حاكم تضادهای درونطبقه

نيروهای مولد را به انقياد مناسبات توليد و اهداف سرمايه جهت ارزش افزايى ارزش 
ادی خود را در آن اشكال ازخودبيگانه به بيان ديگر، كارگران مزدی هستى م. كشندمى
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ی حاكم به صورت دين، فلسفه، ايدئولوژی و اقتصاد سياسى كنند كه طبقهتجربه مى
پيداست كه تحت شرايط موجود اختالف در ميان كارگران . برايشان پديد آورده است

نها از از اين بابت، ماركس نه ت. ريزی شده استی كارگر برنامهو تفرقه و انفعال طبقه
، بلكه از )ايدئولوژيک(و تفرقه ) كار و روند توليد(، ازخودبيگانگى )دينى(فريب 

-پرولتاريا نيز سخن مى" یی خودكردهتفرقه"و " ازخودبيگانگى خودكرده"، "خودفريبى"

يافته نقش گسيختگى جهان موضوعيتگويى و از همراند كه با استناد به خودتناقض
ی حاكم تشريح و عوامل تكوين و تداوم ل قدرت ذهنى طبقهی كارگر را در تقبطبقه

" موجود فعال"جا كه انسان يک اما از آن. داری را نيز هويدا سازدنظام موجود سرمايه
جا كه جهان درونى انسان از طريق تبادل مادی با طبيعت بيرونى دگرگون از آناست، 

سى است، در نتيجه نيروی كار جا كه انسان دارای قوای ماهوی و ح و از آنگرددمى
نيز يک كاالی به خصوص، يعنى محصول فعاليت بدنى و روحى مالک آن به عنوان يک 

  ١.آيدبه حساب مى" ی زندهسوژه"

-به بيان ديگر، كارگران مزدی، تضاد در سپهر توليد و توزيع را مشاهده و احساس مى

مديريت غير در روند توليد، آوری و ی فنكنند كه تحت سلطهها احساس مىآن. كنند
چنين تقسيم نابرابر و غير ها همآن. شودها تحميل مىيک طبيعت غير انسانى به آن

روزی خود ی طبقاتى را به صورت علت سيهی ثروت اجتماعى و واقعيت جامعهمنصفانه
به . آورندبينند و جهت دگرگونى اوضاع موجود به پراكسيس نبرد طبقاتى روی مىمى
ها رشد كرده و با قدرت ذهنى ن ديگر، آگاهى كارگران مزدی از وجود مادی آنبيا

داران به نبرد طبقاتى به اين عبارت واكنش سرمايهليكن . كندی حاكم تالقى مىطبقه
گيرند كه از يک سو، همبستگى و آالت جديدی را به كار مىها ماشيناست كه آن

تری به همان اندازه سوی ديگر، در زمان كوتاهمقاومت كارگران را در هم بشكنند و از 
ی اين واكنش اقتصادی افزايش تركيب نتيجه. كه بيشتر از گذشته توليد كنندو يا اين

و توليد ارزش اضافى نسبى است كه ) نسبت كار مرده به كار زنده(ارگانيک سرمايه 
آالت را از اين بابت، ماركس ماشين. شودالبته منجر به افزايش شدت كار مى

افتند كه از نامد كه بر عليه كارگرانى به راه مىداران نيز مىسرمايه" تسليحات جنگى"
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وی در جلد . شوندمحسوب مى" مناسبات مادی حى و حاضر توليد"منظر سرمايه تنها 
داری وارد به شرح زير انتقاد خود را به روش توليد مدرن سرمايه" سرمايه"اول كتاب 

  :   آوردمى

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

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

ها كار كنند كه وی در چهارچوب آنپا مىها شرايطى را كلهكند؛ آنمستقل مصادره مى
دهند،  استبداد نفرت انگيز قرار مىترينكند، وی را در پى روند كار تحت كوچکمى

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

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

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

كند، معنى  استفاده مى٢"ی كارگرزی طبقهروسيه"ی بنابراين زمانى كه ماركس از مقوله
دارد " ی فعالسوژه"آن به اين عبارت است كه زيست غير انسانى كارگران مزدی يک 

جا بر اين البته ماركس اين. يافته استی شخصيتدار به عنوان سرمايهو آن هم سرمايه
های ص مقولهها تشخپردازد كه آنكند كه فقط تا حدی به اشخاص مىنكته تأكيد مى

به اين عبارت كه . اقتصادی و حاوی مناسبات و منافع به خصوص طبقاتى هستند
دار با آگاهى يک تكامل طبيعى و تاريخى را به صورت يک فرماسيون اقتصادی سرمايه

ها را مديريت و اجتماعى پديد آورده است كه تحت مناسبات آن روند توليد انسان

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ٦٧٤f. 
٢ Verelendung der Arbeiterklasse 



 ٢٧ 

ريزی و اداره اند كه خودشان روند توليد را برنامه نشدهها هنوز قادركند و انسانمى
   ١.كنند

محدود به بيكاری، بيگاری، فقر، بيماری، " روزیسيه"افزون بر اين، نه معنى مفهوم 
شود و نه تنها وضعيت زندگى ارتش فروشى و آوارگى مىنشينى، تنگرسنگى، حاشيه

روزی قشار فعال ارتش كار نيز دچار سيهبه بيان ديگر، ا. سازدی كار را افشا مىذخيره
پيوندد كه انسان از حق زندگى بر زمين محرم هستند كه اوج آن زمانى به وقوع مى

 نيز ٢"روزیترين استثمار سيهبى شرمانه"ی ماركس در اين ارتباط از مقوله. شودمى
-ضيح مىتو" سرمايه"را به شرح زير در جلد سوم كتاب كند و مضمون آناستفاده مى

  :دهد

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

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

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

   ٣«.كند

زد ماركس پيرامون حفاظت از محيط كند، ما نی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا حق حيات انسان بر زمين به اين صورت كه اين. زيست با نبرد طبقاتى مواجه هستيم
ذاتى را در كند كه البته ماركس اين تضاد درونبا حق مالكيت خصوصى تالقى مى

موضوع نقد ماركس . كشدارتباط با گسترش صنعت بزرگ در آمريكا به بند نقد مى
داری، يعنى توليد بيشترين ارزش اضافى ا تحليل نقش مخرب نظام مدرن سرمايهجاين

ترين راند كه بدون كوچکترين زمان ممكنه است كه سرمايه را به اين سو مىدر كوتاه
آوری های محيط زيستى، تنها از آن فنی انسانى و ضرورتاعتنايى به نيازهای جامعه
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ی تمامى روند توليد را به راه اندازد كه سرچشمهاستفاده كند و تنها آن تركيب از 
  ١.بردرا از بين مى) انسان(و كارگر ) طبيعت(ثروت اجتماعى، يعنى زمين 

گيرد، تأثيرات به اصطالح گرايى قرار نمىگاه تحت تأثير مثبتبنابراين ماركس هيچ
ى و يا كند و بدون هرگونه توجيه فلسفمثبت سرمايه بر تمدن بشری را ستايش نمى

- داری را در نظر مىاز روش مدرن توليد سرمايه) مثبت(وساطت ايدئولوژيک فراروی 

موضوع اصلى نقد اقتصاد سياسى وی بررسى عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو بروز . گيرد
برای افزايش به اين صورت كه تحت كدام شرايط كارگران مزدی . نبرد طبقاتى است

ار و حفاظت از محيط زيست به ميدان نبرد طبقاتى ی كدستمزد، كوتاهى زمان روزانه
-از نظام سرمايه" فراروی مثبت"كشيده و با كسب خودآگاهى ماترياليستى معطوف به 

جا با عواقب ما اين. شوندداری، يعنى لغو قانون ارزش، كار مزدی و حق مالكيت مى
 به ديالكتيک شناسى ماركس، يعنى با نتايج دو رويكرد ماترياليستى ویروش شناخت

و مشخصًا تحت تأثير همين دو نكته، يعنى . شويمهگل در پراكسيس مواجه مى
و كار به عنوان پراكسيس مولد اجتماعى است " ی منطقىهسته"ديالكتيک به صورت 

  ٢.زندی بورژوايى را به صورت انتقادی و انقالبى رقم مىكه ماهيت حركت واقعى جامعه

جا كه وی ماركس ماترياليستى ـ ديالكتيكى است و از آنشناسى جا كه انساناز آن
شناسد، در نتيجه پيداست كه وی به دام اشكال جنجالى و حدود ديالكتيک را مى
ی شناسى هگل، فلسفهدر حالى كه روش شناخت و انسان. افتداسرارآميز فلسفى نمى

" روح جهان"ليستى آراند و منجر به شكل ايدهوی را به سوی وحدت منطق و تاريخ مى
شود، ليكن متد ديالكتيكى ماركس تنها بر گرا و دترمينيستى تاريخ مىو روند مثبت

ی هگل متمركز است و در نتيجه روند تاريخ را نه در علم منطق از فلسفه" منطق تضاد"
به بيان ديگر، اگر . شماردمقدر، بلكه محصول پراكسيس مولد و نتايج نبرد طبقاتى مى

ئوريک طبقاتى بر افكار عمومى مسلط شود، كارگران منفرد از انزوا بيرون بيايند آگاهى ت
تمايزهای : ی كارگر از عوامل تفرقه مانندو معطوف به پراكسيس سياسى شوند، طبقه

دينى، ملى، نژادی و جنسيتى فراروی كند و در روند نبرد طبقاتى به خودآگاهى 
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-، بدون ترديد نتايج مثبتى را نيز به دست مىماترياليستى و سرانجام به پيروزی برسد

ليكن . گيردگرا به خود مىآورد و از اين منظر، روند تاريخ نيز ظاهرًا يک شكل مثبت
ی كارگر در بدترين شرايط ممكنه استقرار اگر عكس اين معادالت بر قرار باشد، طبقه

گرای ی از روند مثبتپيداست كه از اين منظر هر گونه تصور. كندفاشيسم را تجربه مى
  .آيدتاريخ كامًال احمقانه به نظر مى

بنابراين ماركس جهت امتناع از آپريوريسم، توليد اشكال جنجالى و متافيزيكى و 
وحدت منطق "ی شناسا از پراكسيس نبرد طبقاتى مجبور بود كه در برابر استقالل سوژه

تاريخ را به سوی يک گرا و دترمينيستى  موضع بگيرد و حركت مثبت"با تاريخ
گذارد زمانى كه ماركس بر اين نكته انگشت مىاز اين لحاظ . سرنوشت مقدر انكار كند

ی آگاه و  نه تاريخ برای وی يک سوژه١شناسد،كه تنها علم تاريخ را به رسميت مى
ناپذير و ابژكتيو و حاوی يک منطق ضمنى است و نه حركت آن به صورت اجتناب

از منظر ماركس اين . گيردک فرجام مقدر و خوشايند سمت مىضرورتًا به سوی ي
كنند و با آگاهى، يعنى سوبژكتيو تاريخ ها هستند كه از شرايط موجود عزيمت مىانسان

البته سرمايه به صورت تاريخى پديد آمده و تكوين يافته است، اما نه . آورندرا پديد مى
دار به ، يعنى سرمايه"ی فعالسوژه"بلكه از طريق يک . به صورت ضرورت خود تاريخ

از اين منظر، دليل . ی خودآگاه و انقالبىيافته و در فقدان سوژهعنوان سرمايه شخصيت
از . شودهای تخيلى به وضوح روشن مىكشمكش تئوريک ماركس نيز با سوسياليست

ای جا دوباره از پرودون ياد كرد كه تحت تأثير ديالكتيک هگل فازهجمله بايد اين
كند، ديگر رديف مىاقتصادی را به صورت محصول منطق ضمنى تاريخ پشت سر يک

سازد، وی به برجسته مى" فقر فلسفه"گونه كه ماركس در كتاب در حالى كه همان
  : ماندها عاجز مىشرح زير از بررسى آن

ا آقای پرودون مناسبات اقتصادی ر. سازندمناسبات توليد هر جامعه يک كليت را مى»
-ديگر را پديد مىگيرد كه يکطبق معمول به صورت فازهای اجتماعى در نظر مى

ها آيد و آنتز از تز پديد مىها يكى از ديگری مانند آنتىاز مجموع آن] يعنى[آورند، 
موضع ناجور . سازنددر رديف متعاقب و منطقى خود منشأ خرد انسانى را متحقق مى
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خواهد يكى از اين فازها را جايى كه مىرودون تا آناين متد فقط اين است كه آقای پ
كه به ديگر مناسبات اجتماعى به مجزا بررسى كند، قادر به توضيح آن نيست، بدون اين

عقب باز گردد، در حالى كه وی اين مناسبات را هنوز توسط حركت ديالكتيكى خود آن 
- به ايجاد يک فاز ديگر مىبعدًا اگر آقای پرودون توسط خرد ناب . بر قرار نكرده است

شده را در برابر خود آيد كه انگاری وی اطفال تازه زايمانگونه به نظر مىپردازد، اين
        ١«.ها به همان اندازه مسن مانند اولى هستندكند كه آندارد و فراموش مى

ی كاذب مانند كند، استناد به يک سوژهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
- حتا در شكل ماترياليستى آن چه عواقب ناگواری را در شناخت" منطق ضمنى تاريخ"

پرودون را " ديالكتيک" به بيان ديگر، ماركس مصداق تجربى ٢.آوردشناسى پديد مى
كند، زيرا فازهای اقتصادی نه از طريق منطق ضمنى تاريخ، بلكه از ديالكتيک انكار مى

ذاتى، يعنى به صورت ی درونوسط يک سوژهوجود با آگاهى طبقات اجتماعى و ت
از اين منظر، منطق ديگر مربوط . آيندمحصول پراكسيس مولد و نبرد طبقاتى پديد مى

-ی انسانشود و يک شكل استعاليى كه انگاری فرای شناخت و ارادهبه خود تاريخ نمى

-  شک و شبهبنابراين ماركس در آثار خود هيچ. گيردها قرار گرفته است، به خود نمى

گذارد كه سرمايه در حركت واقعى و منطقى خود، يعنى در روند ارزش ای به جای نمى
به اين عبارت كه ماركس البته . كندافزايى ارزش به هيچ وجه وجود خود را ملغا نمى

- های فرماسيونگيرد كه سرمايه در حركت واقعى خود مرزها و محدوديتدر نظر مى

به . ها راگاه نه تمامى آنسازد، اما هيچ خويش بر طرف مىهای گذشته را جهت تكوين
كند كه مانع ارزش افزايى ارزش و بيان ديگر، سرمايه فقط آن مرزهايى را منهدم مى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٩): Das Elend …, ebd., S. ١٣٠f. 

ى گونه كه در جای ديگری به تفصيل توضيح دادم؛ انگلس در آثار متأخر خود دچار يک چنين خطای فلسف همان ٢
متافيزيكى شرايط بحران تئوريک جنبش كمونيستى را پديد " ماترياليسم"شده و با استقالل از پراكسيس و تكامل 

  . آورده است
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dühring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der 
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ٤٢ ,١١, und 

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

 خودآگاهى  آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و):  ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٧١ی آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحهسازی از روند تاريخ، در پرولتاريا تا اسطوره
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ليكن سرمايه خود را در حدود آن مرزها كه توسط تكامل تاريخى . شوندانباشت آن مى
 دولتى جهت حفاظت از منافع و واقعى خود پديد آورده و يا از طريق تصويب قوانين

 به بيان ديگر، ١.كنداند، كامًال آزاد و راضى احساس مىداران بر پا شدهتمامى سرمايه
. است" ی واقعىسوژه"داری مشروط به وجود يک فراروی از روش مدرن توليد سرمايه

كه شويم جا با خودانگاری ماركس پيرامون فعاليت تئوريک خويش نيز مواجه مىما اين
  : شمارديک پراكسيس سياسى مى....." درآمدی پيش"ی را به شرح زير در جزوهوی آن

شود، يک محصول از گونه كه در مغز به صورت تماميت تفكر ظاهر مىتماميت، آن»
كند، يک روش كه مغز متفكر است كه جهان را از طريق تنها روش ممكنه تصاحب مى

ی واقعى سوژه.  اين جهان متفاوت استاز تصاحب هنری، دينى، عملى ـ ذهنى
ماند؛ تا وقتى كه چون گذشته خارج از مغز پا بر جا مىدر استقالل خود هم] پرولتاريا[

بنابراين در روش تئوريک بايد . فقط تئوريک] يعنى[كند، مغز تنها جنجالى رفتار مى
     ٢«.شدمعلق با] شناسا[شرط تصور در مقابل سوژه همواره جامعه به صورت پيش

جا با مضمون ديالكتيک تئوری با كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی شناسا شويم كه پيوند سوژهپراكسيس در تئوری انتقادی و انقالبى ماركس مواجه مى

رئاليسم "ی سازد و به مقولهرا ناگسستنى مى) پرولتاريا" (ی واقعىسوژه"با ) ماركس(
ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود . دهدی سياسى وی محتوا مىر انديشهد" انقالبى

 ٣.ناميدمى" مدفوع فلسفى"هر گونه  تئوری فلسفى كه با پراكسيس سياسى بيگانه بود، 
راند، در حالى كه نيز سخن مى" خودارضاعى"به عنوان " فلسفه"وی به همين منوال از 

 ٤.ساختمستقر مى" همبستری عاشقانه"را به صورت " دانش مثبت"در برابر آن 
-يافته به عنوان محصول فعاليت آگاهانهجهان موضوعيت" دانش مثبت"مصداق تجربى 

جا كه ماركس آگاهى موجود را كذب و دروغ و محصول اما از آن. ها استی انسان
شمارد، در نتيجه از يک سو، مى" ی واقعىسوژه"ازخودبيگانگى خودكرده و خودفريبى 

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …, ebd., S. ٥٤٣ 
٢ Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung …, ebd., S. ٦٣٢f. 
٣ Marx, Karl Heinrich (١٩٧٧): Differenz der demokritischen und epikureischen 
Naturpilosophie, in: MEW, EB I S.٢٥٧ff., Berlin (ost), S. ٣٣٠ 
٤ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٢١٨ ,٢٧ 
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پردازد و دين، فلسفه و ايدئولوژی ذاتى از اشكال متافيزيكى و اسرارآميز مى نقد درونبه
گيرد و از سوی ديگر، يک راه حل عملى را برای دگرگونى را همواره به باد انتقاد مى

از روش مدرن توليد " فراروی مثبت"ی بورژوايى و جهت ی پراكسيس جامعهآگاهانه
كند به بيان ديگر، ماركس از آن واقعيت ابژكتيو عزيمت مى. دهدداری ارائه مىسرمايه

جا نه ديگر فلسفه با اين. ها، يعنى سوبژكتيو استی انسانكه محصول فعاليت آگاهانه
يافته گويد و نه اثری از تفسير و توجيه مناسبات جهان موضوعيتفلسفه سخن مى

ماركس تكامل " اليسم انقالبىرئ"ی به بيان ديگر، انگيزه. شودمشاهده و احساس مى
به بهترين وجه " ی حق هگلپيشگفتار نقد فلسفه"ی پراكسيس است كه بنا بر فلسفه

ممكنه از خودانگاری فعاليت تئوريک وی به صورت يک پراكسيس سياسى نيز گزارش 
- گرای وی كه البته از طريق نقد درونبه اين صورت كه تئوری انتقادی و عمل. دهدمى

نامد، متكامل نيز مى" بعد منفعل"را ی متضاد مادی كه وی آنی زمينهكنندهنفىذاتى و 
شود و سپس به صورت جانبدار در كشمكش تئوريک پيرامون آگاهى از تضاد مى

ی سوژه. زندكند و سرانجام به يک پراكسيس سياسى و انقالبى دامن مىشركت مى
 كه تحت تأثير اين تئوری از قدرت ١ استپرولتاريا" انقالب نيازهای راديكال"خودآگاه 

آيد و نظم موجود را به شرح زير به يک نظم نوين بالقوه به قدرت بالفعل در مى
 :سازددگرگون مى

 خويش، پرولتاريا در فلسفه، مادیگونه كه فلسفه در پرولتاريا تسليحات همان»
لوح اين زمين سادهيابد، و همين كه رعد تفكر اصولى به  خويش را مىذهنىتسليحات 

و پراتيک تنها رهايى (...) يابد  تحقق مىهاها به انسانآلمانمردمى برخورد كند، رهايى 
-ها را باالترين موجود برای انسان است كه انسانتئوريکممكن آلمان، رهايى از موضع 

     ٢«.شماردها مى

الكتيک يک تئوری جا ديكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
از . سازدی سياسى و انقالبى را برقرار مىگرا با يک پراكسيس آگاهانهانتقادی و عمل

ديگر توسط ها نسبت به يکی توليد است و مناسبات انسانجا كه انسان سوژهآن
                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 
MEW, Bd. ١, Berlin (ost), S. ٣٨٦ 
٢ Ebd., S ٣٩١ 
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شوند، در نتيجه ماركس روند تاريخ آيند و مربوط به پراكسيس مىفعاليت پديد مى
ی بورژوايى، يعنى آن ی جامعهصورت تظاهر ضروری مناسبات وارونهابژكتيو را به 

اند، به صورت محصول فعاليت مناسباتى كه تحت تأثير سرمايه طبيعتًا رشد كرده
ها را كند، در حالى كه شرايط استقالل و آزادی انسانی حاكم افشا مىی طبقهآگاهانه

 دگرگون گردند، به مالكيت شمارد كه مناسبات موجود به كلىمشروط به آن مى
جا با عواقب  ما اين١.اجتماعى در بيايند و توسط كانون افراد همبسته مديريت شوند

تحقيقات فلسفى و تجربيات سياسى ماركس مواجه هستيم كه به صورت تئوريک 
به اين صورت كه . گيردگردد و مستقيمًا به سوی رهايى انسان نشانه مىمتمركز مى

كند كه رهايى انسان يک امر عاجل اجتماعى است نقطه نظر عزيمت مىماركس از اين 
كه از نقد و تئوری جهت ممانعت از توليد اشكال استعاليى راه ديگری ندارد، به جز اين

دين، : ذاتى پراكسيس مولد مستدل گردد و بدون وساطت اشكال استعاليى ماننددرون
 صورت كه ماركس از يک سو، در به اين. فلسفه و ايدئولوژی بر آن واكنش كند

جا كه تئوری شود و از آنكشمكش نظری پيرامون آگاهى تئوريک از تضاد دخيل مى
به خوبى آگاه است، ) پراكسيس مولد(ی خود گرای وی از سرچشمهانتقادی و عمل

يعنى تئوری وی مانند فلسفه در مضمون هگلى آن، خود را به صورت يک حركت ناب 
گردد، اشكال گاه از پراكسيس نبرد طبقاتى مستقل نمىمد، در نتيجه هيچفهاز تفكر نمى

گيرد و سرانجام پيداست كه به اجبار بر پراكسيس متافيزيكى و استعاليى به خود نمى
ی بورژوايى و به نفع پرولتاريا دخل و تصرف سياسى واكنش و در حركت واقعى جامعه

است و تا زمانى كه " ی واقعىسوژه"ريا ی سياسى ماركس پرولتادر انديشه. كندمى
حتا . شودداری ادامه دارد، آنتاگونيسم سرمايه محسوب مىروش توليد مدرن سرمايه

اگر به انقياد دين، فلسفه و ايدئولوژی كشيده، در روند توليد و فعاليت مولد خود سلب 
ی فعاليت نگيزها. ی كاالها به كلى ناپديد شده باشدموضوعيت و در جهان ازخودبيگانه

ی خود آگاه و تئوريک ماركس نيز بر اين اساس است كه پرولتاريا را از قدرت بالقوه
جا قدرت سياسى بستگى به توازن قوای اجتماعى دارد و قدرت اين. را بالفعل سازدآن

بنابراين نتايج نبرد طبقاتى نامعلوم و هم پيروزی و . ی ضعف ديگری استيكى نشانه
ی طبقاتى از پيش از اين منظر نه حركت واقعى جامعه. امكان داردهم شكست آن 

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٧٠ ,٣٧f., ٢٤٧  
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ها جهان گونه كه انسانهمان. معين شده و نه نتايج آن تقدير تاريخ بشری است
- را از طريق ازخودبيگانگى خودكرده به وجود آورده) ی طبقاتىجامعه(يافته موضوعيت

انات موجود توليدی و بازتوليدی اند، به همين صورت نيز قادر هستند كه بر اساس امك
جا با ما اين. جامعه و با كسب خودآگاهى ماترياليستى جهان ديگری را پديد بياورند

شويم كه به در تئوری انتقادی و انقالبى ماركس مواجه مى" ی واقعىسوژه"نقش 
پيداست كه . شودمتكامل مى" دانش مثبت"و با استناد به " سوسياليسم علمى"صورت 

در مضمون رياضى و جبر دترمينيستى آن استفاده " دانش مثبت" ماركس مفهوم نزد
- جا كه خردمندی در جوامع مدرن و دنيوی يک امر مثبت ارزيابى مىاز آن. شودنمى

نزد ماركس به معنى آن دانشى است كه با استناد به " دانش مثبت"شود، در نتيجه 
ها، يعنى از نقد عاليت مولد خود انسانپراكسيس مولد، يعنى از نقد زندگى واقعى و ف

كليت يک حركت متضاد ماترياليستى ـ ديالكتيكى متكامل شده است كه مستقيمًا به 
به بيان ديگر، ما در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ . گيردها نشانه مىسوی رهايى انسان

ون ی عملى مواجه هستيم كه موضوع اصلى آن بدفلسفهديالكتيكى ماركس با يک 
 كه بر ضرورت ١است" قلمرو آزادی"به سوی " قلمرو ضرورت"واسطه فراروی از 

 :كندتأكيد مى...." گروندريسه "تشكيل آن به شرح زير در كتاب 

الحال بورژوايى برطرف شود، ثروت چه چيز ديگری اما در تجربه، اگر شكل معلوم»
ها، توان] يعنى[شوند، يد مىشمول تولاست به غير از جهانيت نيازها كه در تبادل جهان

ی افراد؟ تكامل كلى تسلط انسانى بر قوای طبيعى، هم بر ها، نيروهای مولد و غيرهلذت
و هم بر طبيعت خود فرد؟ استخراج مطلق خالقيت وی، ] بيرونى[طبيعت به اصطالح 

بدون هر شرط ديگری به غير از تكامل سابق تاريخى كه اين كليت از تكامل، يعنى 
ی معين شده از قبل مل تمامى قوای انسانى به اين صورت كه نه بنا بر يک اندازهتكا

جا كه خود را در يک تعيين بازسازی، بلكه تبديل به هدف خودكرده شود؟ نه آن
خواهد چيز شده باقى بماند، بلكه در حركت مطلق از كليت خود را توليد كند؟ نمى

   ٢.«(...)شدن است 

                                                 
ماركس و  ی سياسىدر انديشه" علم مثبت"انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين٦٥ی  دهم، صفحه، در آرمان و انديشه، جلدانگلس متأخر
٢ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … Ebd., S. ٣٨٧ 
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ی نظم جا رابطهكند، در حالى كه ماركس اينی نقاد مالحظه مىهگونه كه خوانندهمان
- سازد، ليكن سخنان وی فاقد هرگونه از پيشگويىموجود با يک نظم نوين را برقرار مى

های جنجالى و مستقل از پراكسيس و فاقد هر نوع از لحظات ساينتيستى و آپريوريسم 
است كه به " فرد آزاد اجتماعى "موضوع تحقيق ماركس از بدو فعاليت تئوريكش. است

به انقياد محصول فعاليت سوبژكتيو و ) كارگر مزدی" (ی واقعىسوژه"صورت 
جا با جابجايى سوژه ما اين. دين و سرمايه كشيده شده است: يافته خود مانندموضوعيت

ذاتى آن تسلط بر روش مواجه هستيم كه تنها شرط كشف و نقد درون) محمول(با ابژه 
، حق و ين ماركس است كه البته وی از آن برای نقد اخالق، هنر، سياست، فلسفهنقد د

جا كه بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى از آن. كنداز جمله اقتصاد سياسى نيز استفاده مى
ـ ديالكتيكى ماركس تاريخ فاقد يک منطق ضمنى و انسان همواره در حال شدن است، 

ها بر اساس مناسبات موجود توليد و  دارد كه انساندر نتيجه اين امكان نيز وجود
ی ی جامعهبازتوليد اجتماعى و با كسب خودآگاهى ماترياليستى از اشكال ازخودبيگانه

منحط قديمى فراروی و در توافق همگانى و همبستگى طبقاتى به سوی تكوين تمدن 
ت ثروت از اين پس، شكل انباش. مدرن و تشكيل يک فرهنگ نوين عزيمت كنند

گردند، با اجتماعى به كلى دگرگون و قانون ارزش، كار مزدی و حق مالكيت ملغا مى
داری و شكل توليد كااليى جامعه، زنجيرهای فراروی از روش مدرن توليد سرمايه

های آموزشى و شوند، روشها گسسته مىتثبيت انسانيت و تكوين روابط اجتماعى انسان
های جنسيتى، دينى، ملى و نژادی منحل گيرند، تبعيض مىپرورشى اشكال نوينى به خود

آيد و امكانات طبيعى آن با ی زمين به شكل يک كليت واحد به نظر مىشوند، كرهمى
های محيط زيستى استخراج و تبديل به مايحتاج عمومى و بنا بر توان سزاوارترين روش

ها به درستى سنجيده و نه  انسانگيرند، توانها در اختيار همگان قرار مىو نياز انسان
شوند، تكامل در تقابل و رقابت با ديگران، بلكه به سمت تحقق منافع همگانى هدايت مى

بازند، زيرا در ی زشت و نفس مخرب خود را مىصنعتى و رشد اقتصادی چهره
هماهنگى با نيازهای جامعه و حفاظت ضروری از محيط زيست و به سوی تحقق اهداف 

جا شرط آزادی، كرامت و اقبال فردی گيرند، اينای آزاد و برابر سمت مىهانسان
ی شورايى جامعه مشروط به آزادی، كرامت و اقبال همگانى است كه البته توسط اداره

" موجود فعال"ی خودآگاه اين حركت واقعى، انسان به صورت شود، سوژهتضمين مى
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 حالى كه نسبت به گذشته انتقادی و كند، دراست كه البته از زمان حال عزيمت مى
-اما اين اتوپى محصول تسلط مفاهيم ايده. نسبت به زيست اجتماع آتى اتوپيست است

ذاتى از ها نيست، زيرا آگاهى از آن توسط نقد درونآليستى بر افكار عمومى انسان
 تاريخ گذشته و تجربيات مؤثر در زمان حال، يعنى از پراكسيس مولد و تجربيات يک

  . آيدگرا و خردمند پديد مىی مدرن، انسانجامعه

جا با سه وجه ديالكتيک در كند، ما تا اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
اول ديالكتيک به صورت حركت واقعى . تئوری انتقادی و انقالبى ماركس آشنا شديم

 ديالكتيک سرمايه، دوم، ديالكتيک به صورت روش تحقيق حركت سرمايه و سوم
گرانيگاه . داری استاز مناسبات سرمايه) مثبت(تئوری با پراكسيس جهت فراروی 

و " موجود فعال"تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس كشف انسان به عنوان 
، يعنى كشف "فراروی از فلسفه"ی اصلى تحقيقات وی منطق متضاد سرمايه و انگيزه

در تقابل سيستم فلسفى . ها است جهت رهايى انسان١"تىوجود و وجودبايس"ديالكتيک 
را شود كه البته وی آن متكامل مى٢"وجوددرجا و وجود"هايدگر بر اساس هرمنوتيک 

زبان "هابرماس جهت نقد هرمنوتيک ميان . نامدنيز مى" اجرای راديكال فلسفه"
 طبيعى مربوط به در حالى كه استفاده از زبان. دهدتميز مى" زبان هنری"و " طبيعى

شود، ليكن زبان هنری فاقد هر گونه بازتاب استدالل منطقى و گفتگوی فلسفى مى
تجربى و تنها بر اين اصل مبتنى است كه مخاطب خود را متأثر و متقاعد ساخته و به 

ی متفاوت از زبان هنری را به صورت وی دو شعبه. سوی يک تصميم مخصوص براند
ديگر متمايز و به شرح زير مضمون هرمنوتيک را از يک" هرمنوتيک"و " رتوريک"

  : سازدبرجسته مى

مسلط "كنيم كه مبتنى است كه ما تا اين حد كسب مى" توان"هرمنوتيک بر يک »
معنى زبانى و امكان ] يعنى[هنر، بياموزيم، ] چونهم[بر يک زبان طبيعى را " شدن

فهم معنى به سوی . قابل فهم سازيمارتباطى را بفهميم و در صورت اختالل ارتباطات، 
چنين به سوی محتوای معنايى ثابت گيرد، اما هممحتوای معنايى سخن سمت مى

                                                 
١ Sein und Seinsollen 
٢ Dasein und Sein 
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" یضميمه"توانند ها مىجايى كه آننوشتاری يا سيستم سمبليک غير زبانى، منتها تا آن
 كه گوييم، زيرا توان تفسيرما اتفاقى از هنر فهميدن و فهماندن سخن نمى. سخن شوند

جا به صورت يک تواند اينگيرد، مىگويى در اختيار دارد، پيكر هنری مىهر سخن
های عملى به سوی اين هنر تحت شرايطى كه پرسش. زبردستى هنری پرورش بيابد

  ١«.كندكردن متقارن رفتار مىشوند، نسبت به هنر متقاعد و قانعتصميم رانده مى

كند، روش هرمنوتيک مربوط به تسلط بر آن  مىی نقاد مالحظهگونه كه خوانندههمان
كند و به شود كه انسان مخاطب خود را ظاهرًا متقاعد مىفنون سخنوری و نوشتاری مى

راند، در حالى كه برای عواقب يک چنين تصميمى سوی اتخاذ يک تصميم مخصوص مى
زيک مواجه جا با فنون تدارک متافيما اين. مصداق و شواهد تجربى در اختيار ندارد

شناسى انتقادی جايگزين كند كه جامعهاز اين بابت، هابرماس پيشنهاد مى. هستيم
جا بايد به خصوص از نقش شعر و اسطوره ياد كرد كه  اين٢.ی هرمنوتيک شودفلسفه

های فيلسوفان هرمنوتيكى در اغلب موارد تبديل به شواهد ظاهری نوشتارها و سخنوری
يافته را از طريق تنها روش ممكنه كه ركس جهان موضوعيتدر حالى كه ما. شوندمى

كند، روش های هنری، دينى، عملى ـ ذهنى متفاوت است، تصاحب مىالبته از روش
شود و در فقدان بازتاب مى" وجود"هرمنوتيک مربوط به تفسير و توجيه مفهومى 

ای ر گونه توجهجا هپيداست كه اين. گرددتجربى به كلى از پراكسيس مولد مستقل مى
ذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد و ضرورت نقد اقتصاد سياسى به تضادهای درون

رسند و آن چيزی كه به اصطالح بى معنى است، پرداختن به ظاهرًا بى معنى به نظر مى
  .  آن نيز ضرورتى ندارد

                                                 
١ Habermas, Jürgen (١٩٧٠): Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik, in: Dialektik 
und Hermeneutik Bd. I - Methode und Wissenschaft, Hans-Georg Gademer zum ٧٠. 
Geburtstag, Rüdiger Bubner, Konrad Cramer, Reiner Wiehl (Hrsg.), S. ٧٣ff., Tübingen, 
S. ٧٣ 
٢ Vgl. Krüger, Lorenz (١٩٧٠): Über das Verhältnis der hermeneutischen Pilosophie zu 
den Wissenschaften, in: Dialektik und Hermeneutik Bd. I - Methode und Wissenschaft, 
Hans-Georg Gademer zum ٧٠. Geburtstag, Rüdiger Bubner, Konrad Cramer, Reiner 
Wiehl (Hrsg.), S. ٣ff., Tübingen, S. ١٥ 
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رت كه در اوايل به اين عبا. ی مارتين هايدگر پرداختاز همين منظر نيز بايد به فلسفه
های عظيم اقتصادی و ی اروپا دستخوش دگرگونىقرن گذشته آمريكا و تمامى قاره

ها ادواری اقتصادی مواجه شده، داری با بحراندر حالى كه نظام سرمايه. سياسى بودند
انبوه كارگران مزدی تحت تأثير تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس كه 

شد، قرار گرفته و به يک ی متنوع به بازار سياسى عرضه مىالبته در تفسيرها
ی ماترياليستى دست يافته بود و جهت تحقق منافع طبقاتى خودآگاهى قابل مالحظه

از جمله بايد از پيروزی انقالب . كردخود به سوی انقالب سوسياليستى عزيمت مى
ی اروپا درگير نبردهای در حالى كه آمريكا و تمامى كشورها. اكتبر در روسيه ياد كرد

های سوسياليستى در آلمان سهمگين طبقاتى و عواقب جنگ جهانى اول بودند، انقالب
محصول اين نبردهای طبقاتى فروپاشى امپراطوری . سه بار با شكست مواجه شدند

ها در ها با سوسيال دموكراتويلهلم، استقرار جمهوری وايمار و نبرد خونين كمونيست
جا  پيداست كه اين١.شدهای كذب كمينترن توجيه مى البته توسط تئوریآلمان بود كه

ی نوين ضروری بود كه از جهت ممانعت از انقالب سوسياليستى تدارک يک فلسفه
را از منظر فلسفى به انفعال را انكار كند و آن" ی واقعىسوژه"يک سو، نقش انقالبى 

ژوازی جهت تدارک قوای ضد انقالب بكشد و از سوی ديگر، تبديل به ايدئولوژی بور
  . شود

ی خود را بر اساس آليسم آلمانى فلسفهبه اين ترتيب، هايدگر بر خالف سنت ايده
وی در آغاز دوران فعاليت فلسفى . كندمتكامل مى" وجوددرجا و وجود"هرمنوتيک 

ی هجا با عواقب مقولما اين. آليسم استعاليى كانت قرار داشتخود تحت تأثير ايده
در حالى كه سوژه در . آليستى آلمانى مواجه هستيمی ايدهدر فلسفه" خرد عملى"

های خودگشته و ظاهرًا آرام گرفته است، ی كانت معطوف به شواهد تجربى ايدهفلسفه
آليستى هگل ظاهر و به ی ايدهگرا در فلسفهليكن آن در يک شكل خودآگاه و اراده

يافته سمت ی آشتىظاهری جهت تشكيل يک جامعهصورت آپريور به سوی يک اتوپى 
گرايى سوژه را اصوًال محصول توليدات جا كه هايدگر خودآگاهى و ارادهاز آن. گيردمى

" تجربيات دينى"ی ديالكتيک هگل را سرچشمهشمارد، در نتيجه ناب متافيزيكى مى
                                                 

جنبش كارگرى در   تاريخچه و تجربيات-جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته ): ٢٠٠٣( مقايسه، فريدونى، فرشيد ١
   ادامه، برلين٦٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد يكم، صفحه)١٣٢٧ تا ١٣٢٠(ايران 
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ی فلسفه)  كلىديدگاه( انكار و مردوديت ديالكتيک مربوط به توپولوژی ١.خواندمى
  :  داردشود كه محمد رضا نيكفر به شرح زير از آن پرده بر مىهايدگر مى

" ديالكتيک"آن يک . است" منطق"و " ديالكتيک"ی پيوندی بين حلقه" توپيک"»
توپولوژی تفكر هايدگر در . ظاهری و به اين صورت، محل تولد منطق ظاهری است

- باشد، يک گفتگو  كه همگفتگوست كه در آن مايل ا. رودسمت متقابل به پيش مى

زبان بايد به عنوان زبان به بيان بيايد و اين مستلزم آن . صحبت آن خود زبان است
تفكر بنابراين . است كه ما با زبان يک گفتگو را پيوند دهيم و با آن در گفتگو بمانيم

  ٢«.با زبان است" (...) ی دوطرفهزبان متفكرانه"يک جايگاهى شده 

ی فلسفى هايدگر تنها كند، درحالى كه انگيزهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندهانهم
يک گفتگوی هرمنوتيكى با زبان، يعنى تفسير مفاهيم موجود توسط يک زبان هنری 

شمارد، بلكه روش تفكر را كامًال منطقى مىاست، اما محمد رضا نيكفر نه تنها آن
 هگل را به صورت يک تظاهر بى معنى انكار و آليستىی ايدهديالكتيكى در فلسفه

های چپ به آكوموداتسيون، يعنى هماهنگى دين با البته ما با انتقاد هگلى. كندمردود مى
چنين نقد ماركس و فويرباخ به جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم در فلسفه و هم

يم كه ماركس حركت چنين مشاهده كرد ما هم٣.آليستى هگل آشنا هستيمی ايدهفلسفه
-ذاتى و قدرت نفى آگاهانهی درونديالكتيكى را به دليل وجود يک سوژهماترياليستى ـ 

بنابراين صرف نظر هايدگر از ديالكتيک هگل . شماردی آن ماهيتًا انتقادی و انقالبى مى
ی وی جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم را بى قابل درک است، در حالى كه فلسفه

را از زبان محمد برد كه ما مضمون آنآليستى آلمانى به ارث مىا از سنت ايدهمحاب
  : شنويمرضا نيكفر به شرح زير مى

-ما به تفكر نمى. ـ تفكر يک گفتگو است. برعكس از زبان هستيم و نه ابزارما يک »

  ٤«.رسندتفكرات به ما مى: بلكه برعكسرسيم، 

                                                 
١ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٦٩ 
٢ Ebd., S. ٣٧١ 

ی حقوق طبيعى و حق انقالب ـ  گفتمانى پيرامون مسير انديشيدن فلسفه): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣
   ادامه، برلين ١٥١ی ، در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحه دين تا نقد اقتصاد سياسىانتقادی ماركس از نقد

٤ Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٣٧٢ 
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جهت ) محمول(گر يک ابزار، يعنى يک ابژه ی هايدگر زبان ديبنابراين در فلسفه
ی آگاه وساطت جهان درونى انسان با جهان بيرونى نيست، بلكه به صورت يک سوژه

جا اين. كشددر آمده كه انسان را ظاهرًا به انقياد تحقق مقاصد به خصوص خويش مى
يز نه گفتگو محصول تفكرات سوژه است و نه ابزاری جهت تدارک كنش ارتباطى و تما

طرح حقيقى نسبت به طرح اشتباه و ارزش درست و قابل توجيه نسبت به ارزش "
ی هايدگر مخاطب زبان، خود  به بيان ديگر، در فلسفه١.شودمحسوب مى" نادرست

ها ها و خردمندی قضاوت آنزبان است و گفتگو هيچ ارتباطى با تبادل نظری انسان
ر عمومى و تحقق اهداف آتى اجتماعى پيرامون بازتاب تجربيات گذشته، تدارک افكا

جا يک شكل انتقادی به به همين منوال، تفكر اين. ندارد" ی واقعىسوژه"توسط يک 
ی طبقاتى در راستای تكامل گيرد و ابزار تحصيل و تحقيق حركت واقعى جامعهخود نمى

ه شود، بلكه تنها يک شكل الهامى به خود گرفته كه البتمحسوب نمى" دانش مثبت"
در تشكيل يک " موجود متفكر"آليستى هگل، يعنى نقش ی ايدهشناسى فلسفهانسان
جا نه تنها چيز بنابراين هايدگر تا اين. كنديافته را به كلى تخطئه مىی آشتىجامعه

گويد، بلكه خودش بشخصه اسير جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم جديدی به ما نمى
آليستى ی ايدهگرايى در فلسفهعبور از خودآگاهى و ارادهی ی فلسفى وانگيزه. باشدمى

-و به شرح زير توجيه مى" وجوددرجا"از " وجود"آلمانى است كه البته بر اساس تمايز 

  :شود

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

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

  ٢«.شود كه حقيقت ذات وجود و خود وجود استبرای حقيقت وجود استفاده مى

                                                 
١ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٢): Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, ٣. 
Auflage, (١. Auflage ١٩٧٦) Frankfurt am Main, S. ١٩٤ 
٢ Heidegger, Martin (١٩٦٠): Was ist Metaphysik? ٨. Auflage, Frankfurt am Main, S. ١٣f., 
١٧ 
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ابژكتيو و ماترياليستى مواجه نيستيم، زيرا نزد هايدگر " وجود"جا با يک اين ما اينبنابر
شود كه البته به صورت الهام گرفته مى" وجوددرجا"در پرتو زمان و توسط " وجود"
ی هايدگر نزد در حالى كه فلسفه. گيرديک شكل سوبژكتيو به خود مى" معنى وجود"

آليستى ی ايدهی ذهنيت متافيزيكى در فلسفهمهبرخى از كارشناسان آثار وی خات
ی عزيمت وی توليد دوگانگى سوژه و ابژه، آيد، اما نقطهاروپای غربى به حساب مى

") وجود("و معنى ") وجوددرجا("وی ميان انسان واقعى . يعنى تدارک متافيزيک است
آليستى از اهى ايدهكه اصوًال ديالكتيک وجود ماترياليستى با آگدهد، بدون اينتميز مى

نفسه نيست و به اصوًال درخود و فى" وجود"به نظر وی . وجود را متكامل كرده باشد
را " وجود"قادر است كه حقيقت " وجوددرجا"نياز دارد، زيرا تنها " وجوددرجا"يک 

- ی خود را آن سوی تحقيقات تجربى بر پا مىبه بيان ديگر، هايدگر فلسفه. الهام بگيرد

ی واحد  گمان وی فلسفه نه با استناد به علوم متفاوت اجتماعى، بلكه از ريشهبه. سازد
- جا نه با يک بازتاب شناختما اين. بايد متكامل گردد" وجود"ها، يعنى از مبدأ آن

، نه با يک تئوری شناخت از تاريخ و تكامل مفاهيم تاريخى و نه )نئوكانتيسم(شناسى 
ی تحقيق در نظر دارد، مواجه هستيم،  به صورت ابژهاصوًال با يک تئوری كه تاريخ را

گيرد كه در دستور تفكر فلسفى قرار مى" وجود"ی شناسانهجا اولويت هستىزيرا اين
مندی ی آن تنها يک تفسير از حالت يک موجود حقيقى ـ تاريخى نسبت به تاريخنتيجه

جود و يک رديف از مندی برای هايدگر يک دليل وبه اين ترتيب، تاريخ. خود است
ها كشف كند و تنها با استناد ها را در انسانشود كه فلسفه بايد آناتفاقات محسوب مى

    ١.تواند، به خود معنى بگيردبه مبدأ اتفاقات تاريخى است كه تاريخ مى

آيد كه البته وی به بنابراين انتقاد هايدگر از اين زوايه به پديدارشناسى هگل وارد مى
ی آن كه موفق به كشف سرچشمهپى برده است، بدون اين" ازخودبيگانگى"ی مسئله

. كندی افالطون استناد مىدر اين ارتباط وی به صورت نموداری به فلسفه. شده باشد
اند، ليكن از ها شدهها در يک غار حبس و معطوف به سايهبه اين صورت كه انسان

                                                 
١ Vgl. Horkheimer, Max (١٩٧٠): Geschichte und Psychologie, Doppelheft ٢ / ١, Alfred 
Schmidt (Hrsg.), München, S. ١٢٥f., und 
Vgl. Schmidt, Alfred (١٩٧٦): Die Kritische Theorie als Geschichtsphilosophie, München 
- Wien, S. ١٨f.  

 ٤٢ 

-ی ايده در حالى كه فلسفه١. هستندها است، بى خبری نور كه مولود سايهسرچشمه

متكامل " موجود متفكر"شناسى به خصوص، يعنى آليستى هگل بر اساس يک انسان
يابد، ليكن هايدگر پديدارشناسى وی را ی شناسا دست مىشود و به مضمون سوژهمى

كند و با استفاده از روش هرمنوتيک به شناسى بنيادی مىمتهم به فقدان يک هستى
جا هدف پديدارشناسى ظاهرًا اين است كه اين. پردازدی نوين مىيک فلسفهتكامل 

دهد، برايش جلوه گونه كه انسان خود را از خود بروز مىواقعى، يعنى همان" وجوددرجا"
شناسى بنيادی هايدگر بر اين اصل مبتنى است كه اصل به بيان ديگر، هستى. كند

. خود درک كند" معنى وجود"، يعنى "جودو"را به صورت اصل پديداری " وجوددرجا"
را به شرح زير روش تدارک اين فلسفه، هرمنوتيک است كه هايدگر مضمون آن

  :  سازدبرجسته مى

هرمنوتيک اين وظيفه را به عهده دارد كه هر وجوددرجا خود را در خصلت وجودش »
ا كه توسط آن به اين وجوددرجای خود دسترسى بيابد، به آن ازخودبيگانگى خودكرده ر

در هرمنوتيک برای وجوددرجا . وجوددرجا رقم خورده است، خبر دهد و جستجو كند
  ٢«.آيد كه برای خود قابل فهم گردد و باشديک امكان پديد مى

، "تقليل"به اين ترتيب، هايدگر سه اصل پديدارشناسى مورد نظر خود را به صورت 
كند كه جا بر اين نكته تأكيد مىوی اين. گيرددر نظر مى" تخريب"و " بازسازی"
آورد، زيرا تنها از طريق روی مى" ضرورتًا به تفسير مفهومى وجود و ساختار آن"

يک تقليل انتقادی از مفاهيم "كه انگاری " گرای وجودبازسازی تقليل"تخريب، يعنى 
شناسى بنيادی به صورت مبدأ ها است، هستىی آنجهت خلق سرچشمه" كهن

ی جا از يک سو، با يک ابژه به بيان ديگر، ما اين٣.گرددى ممكن مىپديدارشناس
يافته به صورت محصول فعاليت سوبژكتيو انسانى و از سوی ديگر، با يک موضوعيت

ی اين دوگانگى سرچشمه. يافته مواجه هستيمی موضوعيتتفسير هرمنوتيک از اين ابژه
صورت علت، يعنى ماهيت ی طبقاتى است كه به ذاتى جامعهتضادهای درون

گويى ی مادی، معلول خود را نيز به صورت خودتناقضی همين زمينهازخودگسيخته
                                                 
١ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٥٧ 
٢ Heidegger, z.n. ebd., S. ٧٤ 
٣ Vgl. ebd., S. ٧٣ 



 ٤٣ 

ماركس در همان . آورداشكال دينى، فلسفى، ايدئولوژيک، خالصه متافيزيكى پديد مى
ی مادی دوگانگى سوژه از ابژه پى برد و با اوايل فعاليت تئوريک خود به سرچشمه

ی هايدگر آشنايى نداشت، اما انگاری كه انتقاد وی مستقيمًا به  فلسفهوجودی كه وی با
من جهت مصداق اين نظريه يک . گيردسمت مى" وجود"از " وجوددرجا"سوی تمايز 

ی هايدگر را در تز به اين عبارت كه مفاهيم فلسفه. امابتكار نوشتاری به خرج داده
منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ام كه از چهارم فويرباخ ماركس جايگزين كرده

ی ی نقاد را با عواقب دوگانگى هرمنوتيكى در فلسفهديالكتيكى و به شرح زير خواننده
  :هايدگر بيشتر آشنا سازم

وجود سازی جهان در دوگانه] يعنى [آليستىايدهی ازخودبيگانگى  از تجربههايدگر»
ش وی به اين عبارت است كه تال. كندعزيمت مىوجوددرجا تجربى  و آليستىايده

ی كه زمينهاما اين.  حل كندتجربى وجوددرجای  را در زمينهآليستى وجودايدهجهان 
 خود را از خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در تجربى وجوددرجا

گويى همين كند، تنها از طريق ازخودگسيختگى و خودتناقض مستقر مىوجودابرهای 
هم در ] يعنى[بايد از درون خود ] زمينه[بنابراين اين .  قابل توضيح استتجربىی زمينه

به اين ترتيب، پس از . تضاد خود فهميده شود و هم به طور پراكسيس منقلب گردد
 مقدس كشف شد، وجودی  به صورت راز نهفتهوجوددرجا تجربىكه، برای نمونه آن

   ١«.پراكسيس منهدم كردهم اكنون بايد همان اولى را در تئوری و 

نه تنها با " وجود"كند، تفسر هرمنوتيک ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شود، شناسى بنيادی به كلى بيگانه است و منجر به كشف مبدأ پديدارشناسى نمىهستى

ذاتى گردد و در حالى كه تضادهای درونبلكه از پراكسيس مولد به كلى مستقل مى
دی و تجربى را به كلى انكار كرده، ازخودبيگانگى خودكرده را در نوع ديگری ی مازمينه

-جا با بيماری شناختما اين. كندآورد و يا دوباره تجديد و تشديد مىاز آن پديد مى

شناسى در شكل تفسير هرمنوتيک آن مواجه هستيم كه مسبب آن فقدان بازتاب 
-جا كه بيماری شناختاز آن. مولد استی شناسا از پراكسيس تجربى و استقالل سوژه

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., Berlin (ost), S. 
٦ 

 ٤٤ 

ی ی مادی، يعنى نتيجهگويى همين زمينهشناسى محصول ازخودگسيختگى و خودتناقض
ی بورژوايى ذاتى نيروهای مولد و با مناسبات توليد در تجربيات جامعههای درونتضاد

امل ی حاكم به عنوان فريبكار و عاست، در نتيجه ماركس از يک سو، بر نقش طبقه
ی طبقاتى و از سوی ديگر، بر خودفريبى، ازخودبيگانگى و ازخودبيگانگى و علت تفرقه

ها انگشت كند كه بر الزم و ملزوم بودن آنی پرولتاريا تأكيد مىی خودكردهتفرقه
-جا با عواقب توليدات دينى، فلسفى و ايدئولوژيک، يعنى با نتايج مجموعهما اين. بگذارد

شويم، در حالى كه محمد رضا نيكفر در كمال تعجب يزيكى مواجه مىای از اشكال متاف
  : دهدتعريف ديگری از هرمنوتيک را به شرح زير ارائه مى

به سوی آن ] يعنى[، "گيریسمت"به سوی اين ] آليستىايده[انتقاد هايدگر به سنت »
 واقعيت در. گيردسازی وجود را از پيش معين كرده است، نشانه مىتدبير كه عريان

سازی وضعيت هرمنوتيكى پرسش وجود در شناسى روشنامر، تخريب تاريخ هستى
ی شوندهشود كه تدبير پرسش هدايتاز اين طريق كشف مى. است] آليستىايده[سنت 

متافيزيک منطبق با وضعيت است و آن چگونه معنى وجود عريان خود را از پيش معين 
   ١«.كندمى

شود جا مدعى مىكند، محمد رضا نيكفر اين نقاد مالحظه مىیگونه كه خوانندههمان
و تنها يک تفسير ) محمول(كه هرمنوتيک نه منجر به دوگانگى و جابجايى سوژه با ابژه 

-است، در حالى كه هم" وجود"، بلكه ظاهرًا منطبق با وضعيت خود "وجود"مفهومى از 

. كندپيش، يعنى آپريور معين مىرا نيز از " معنى وجود"شونده زمان متافيزيک هدايت
جا با يک تفسير هرمنوتيكى از روش هرمنوتيک مواجه هستيم كه ظاهرًا بازتاب ما اين

جا كه نه هايدگر يک چنين ادعايى را از آن. سازدتجربى تفسير مفهومى را تضمين مى
جه به كرده و نه فيلسوف ديگری چنين تعريفى را از هرمنوتيک ارائه داده است، در نتي

ی بسيار مهم رسد كه محمد رضا نيكفر ظاهرًا خود را كاشف يک مسئلهنظر مى
شود كه هايدگر جا مدعى مىبه بيان ديگر، وی اين. شماردشناسى و فلسفى مىشناخت

را يک به يک از تجربه به صورت ، آن"وجود"از طريق تفسير وضعيت هرمنوتيک 
ليكن ما نزد . كندرا به سوی آن هدايت مى" وجوددرجا"آورد و مفهوم فلسفى در مى

                                                 
١ Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٨٣, vgl. S. ٣٨٦ 



 ٤٥ 

به صورت يک ساختار بسيار " كليت ديالكتيكى"ماركس مشاهده كرديم كه وی از يک 
راند و مفاهيم تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را پيچيده و متنوع سخن مى

ا نيكفر، جا ادعای محمد رضبنابراين اين. شمارداز آن مى" ذهنيت مشخص"تنها يک 
ی مشخص در مفهوم مشخص در برابر حركت واقعى يعنى بازتاب هرمنوتيكى تجربه

ذاتى و ی درونی طبقاتى كه به تعريف ماركس به دليل تضادها و سوژهجامعه
گيرد كه البته بررسى ها ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، قرار مىی آنكنندهديالكتيک نفى

  .   ن بر پراكسيس سياسى موضوع نقد اين نوشته استعواقب تجربى و تأثيرات آ

ی دكترای محمد رضا نيكفر آشنا شديم، در شناسى رسالهجا با روش شناختما تا اين
ی هايدگر است كه البته با استناد به يكى از حالى كه محتوای آن بازسازی فلسفه
تعيين جايگاه "ان  ميالدی با عنو١٩٥٦ و ١٩٥٥درسگفتارهای وی از ترم زمستانى سال 

جا طرح اين نكته ضروری است كه محمد رضا  اين١.شودآغاز مى" تفكر منطقى از بنياد
را در برخى از موارد با يک زبان بسيار نيكفر يک فعاليت شديد ذهنى دارد كه البته آن

شود كه مفاهيم متفاوت را  به اين ترتيب، وی ظاهرًا قادر مى٢.كندالكن آلمانى بيان مى
ها به نتايج به ديگر قرار دهد و با وجود فقدان مصداق تجربى برای آندر ارتباط با يک

گويى و تكرار مكررات جا تناقضپيداست كه اين. اصطالح فلسفى نيز دست بياندازد
ی وی معانى به خصوص به اين دليل كه مفاهيم مورد استفاده. ريزی شده استبرنامه

مطلق است، در حالى " وجود"شود كه در جايى مدعى مىبرای نمونه وی . سيال دارند
وجود "كند كه  وی سپس ادعا مى٣.شماردرا متغير مىكه در جای ديگری ماهيت آن

جا مخاطب به اين نتيجه  تا اين٤".به صورت بنياد در سوی ديگر هرمنوتيک قرار دارد
ای ديگر است، در حالى كه وی در ج" وجود"رسد كه هرمنوتيک فن تفسير مى

                                                 
١ Vgl. S. ٢٧٠ ,١٥ 

ی دكترای محمد رضا  من جهت آگاهى آن دوستانى كه به زبان آلمانى مسلط هستند، يک نمونه از جمالت رساله ٢
 :آورمير مىجا به شرح زنيكفر را اين

„Die Sorge als Sich-vorweg-schon-sein-in-(der-Welt) als Sein-bei (innerweltlich 
begegnendem Seienden) hat eine gegliederte Struktur. Diese Gegliedertheit 
konkretisierte sich im Verlauf der Daseinsanalytik in der Gestalt der Dreiheit der 
existenzialen Situationen.“ (Ebd., S. ١٢٦) 
٣ Vgl. ebd., S. ٨١f. 
٤ Vgl. ebd., S. ٨٤ 

 ٤٦ 

" وجود"، بلكه منطبق با وضعيت خود "وجود"هرمنوتيک را نه يک تفسير مفهومى از 
  :رسد وی سرانجام به شرح زير به اين نتيجه مى١.شماردمى

جستجو كردن بنياد به معنى تحقيق بنيادی است، تحقيق بنيادی . وجود بنياد است»
  ٢«.شودی بنياد هدايت مىوجود توسط ايده

جا با متافيزيک ناب مواجه هستيم، كند، ما اينی نقاد مالحظه مى كه خوانندهگونههمان
ی ماهيت زيرا محمد رضا نيكفر فاقد يک درک منطقى و تئوريک از رابطه

ها جابجايى سوژه با ابژه گويىدليل اين تناقض. است") وجود("با شكل ") وجوددرجا("
 هرمنوتيک از شكل ظاهری به ی عزيمت تفسيراست كه به صورت نقطه) محمول(

در برابر اين روش فلسفى، نقد ماركس از . شودسوی شناخت ماهيت انسان توجيه مى
ماهيت وجود، " (تضاد"به اين صورت كه وی ميان . ديالكتيک وجود با آگاهى قرار دارد

) دين، فلسفه، ايدئولوژی: اشكال ظاهری تئوريک مانند" (آگاهى از تضاد"با ) پراكسيس
دهد و در تز هشتم فويرباخ خود و دهند، تميز مىمعنى ازخودبيگانه مى" وجود" به كه

ها، يعنى بر ضرورت شناخت پراكسيس تأكيد ی متضاد آنبه شرح زير بر سرچشمه
  :كندمى

ی اسراری كه موجب رازآميزی  است، همهپراكسيستمامى زيست اجتماعى ماهيتًا »
 را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين شوند، راه حل منطقى خودتئوری مى

   ٣«.يابندپراكسيس مى

بنابراين ما در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس با دو بعد متفاوت از 
يكى پراكسيس مولد انسانى، يعنى زيست مادی . شويممواجه مى" پراكسيس"ی مقوله

ست معنوی آن است كه در متضاد و ديگری توجيه تئوريک اين پراكسيس، يعنى زي
جا منظور از زيست اين. آورندرا پديد مى" كليت ديالكتيكى"ديگر يک كشمكش با هم

- معنوی آن اشكال دينى، ايدئولوژيک و فلسفى هستند كه به زيست مادی معنى مى

ذاتى پراكسيس مولد را توجيه و دهند و با تدارک آگاهى ازخودبيگانه تضادهای درون

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٨٣ 
٢ Ebd., S. ٩٠ 
٣ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen …, ebd., S. ٧ 



 ٤٧ 

از روند تكامل تاريخى انسان و با استناد به " پراكسيس"ی جا مقولهاين. كنندمخفى مى
شود، متكامل مى" موجود فعال"شناسى ماترياليستى و ديالكتيكى ماركس، يعنى از انسان

ی به بيان ديگر، مقوله. است" موجود نگران"در حالى كه انسان مورد نظر هايدگر يک 
كند، زيرا وی نگرانى خود از آن قش اساسى بازی مىی هايدگر يک ندر فلسفه" نگرانى"
ناتوان " نگرانى"ی دارد كه از تفسير هرمنوتيک مقولهرا نيز ابراز مى" شناخت فلسفى"

، "روزمرگى"های را به صورت مقوله" نگرانى"سپس وی سه وجه ساختاری . شده است
و " خودگريزی "ها ظاهرًاگيرد كه البته محصول آندر نظر مى" مرگ"و " هراس"
- را توجيه مىاست كه وی به شرح زير مضمون آن" وجود"انسان از " خودفراموشى"

  : كند

برداری زوال يافته ـ بهرهتواند به صورت  مىميانگين روزمرگى وجوددرجابدين سان، »
كه در جهان است، معين شود، نسبت آن ] انسانى[ی شده، پرتاب شده ـ طراحى شده

هراس «».ود در جهان و با ديگران جهت موجوديت شخص خود استمبتنى بر وجود خ
 آزادی آزاد بودن برایترين توانايى وجود، يعنى  شخصىجهتدر وجوددرجا، وجود را 

در وضعيت مرگ وجوددرجا خود را حتا از »١«.دهداز انتخاب و تصاحب خود، الهام مى
در پيكر وجوددرجا كه به با اين وجود، آن . كندی مسلم خود جدا مىواقعيت بشخصه

اين پيكره يک شهروند . كندرود،   درک خود از جهان را حفظ مىسوی مرگ پيش مى
     ٢«!فهمداز جهان ما نيست و با اين وجود، اين جهان را مى

شناسى يک انسان جا با ابعاد روانكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 و مستأصل و در انتظار دريافت الهام و ظهور يک ناجى است، ظاهری كه انگاری منفعل

شناسى متمايز ساخته ی خود را از روانمواجه هستيم، در حالى كه هايدگر ظاهرًا فلسفه
جا تنها با ما تا اين. كندشناسى بنيادی متكامل مىرا به اصطالح بر اساس هستىو آن

 و كار داريم كه البته هايدگر به علت سر" موجود نگران"يک شبه انسان به عنوان يک 
ليكن ما در نقد اقتصاد سياسى . پردازدی نگرانى آن اصًال نمىسوبژكتيو، يعنى سوژه

روزی پرولتاريا، بلكه به علت و ماركس مشاهده كرديم كه وی نه تنها به واقعيت سيه

                                                 
١ Heidegger, z. n. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd.  S. ١١٣ 
٢ Heidegger, z. n. ebd.  S. ١٥٥ 
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ی سرمايهدار به عنوان ی سرمايهی فعال آن، يعنى به نقد فعاليت آگاهانهسوژه
ارزش (چنين مشاهده كرديم كه توليد كااليى ما هم. پردازديافته نيز مىشخصيت

و قانون ارزش افزايى ارزش از حركت واقعى سرمايه، طبقات متضاد و متعارض ) مبادله
البته هايدگر در . آورنددار، مالک و كارگر مزدی را پديد مىسرمايه: اجتماعى مانند

به بازار پرتاب " وجوددرجا"گيرد كه لى نبودن عريضه در نظر مىلفافه و فقط برای خا
تشريح " دورويى"و " كنجكاوی"، "پرحرفى"به صورت " وجوددرجا"جا اين. شده است

چنين در مضمون  وی هم١.كندشود كه يک سقوط و غيرواقعى بودن را تجربه مىمى
انسان مورد نظر خود را كند و دليل نگرانى استفاده مى" اسباب"ی كاال از مقوله

 در حالى كه طرح مناسبات متضاد ٢.خواندمى" نان روزانه"نامطمئنى از دسترسى به 
ی ساده و سطحى، بى محتوا و بى ی هايدگر محدود به چند جملهاقتصادی در فلسفه

شود، اما محمد رضا نيكفر در اواخر اثر خود و در كمال تعجب به شرح زير معنى مى
  :  شودمدعى مى

] يعنى[بررسى موجوديت انسانى در مورد بررسى وجوددرجا با بررسى مدارک واقعى، »
. شود، آغاز مى"شناسدانسانى مى"را هر گونه كه آنبا معنى وجود انسان واقعى، آن

  ٣«.هستند" بازار"و " كارخانه"ها آشنا است، با آن" هر انسانى"حركت كه " هایمكان"

ی هايدگر به نقد سپهر  كه محمد رضا نيكفر با استناد به فلسفههر كسى كه انتظار دارد
را از روش " نگرانى وجوددرجا"بپردازد و داليل ) بازار(و سپهر توزيع ) كارخانه(توليد 

با تمامى اين . شودداری استنتاج كند، واقعًا مأيوس و مبهوت مىتوليد مدرن سرمايه
كند كه ما بايد خودمان را به صورت ىدر كمال پيروی از هايدگر ادعا موجود وی 

" موجود نگران"در حالت اين ) به اصطالح منطبق با وضعيت وجوددرجا(هرمنوتيكى 
به بيان ديگر، وی از مخاطب خود . ی هايدگر پى ببريمقرار دهيم كه به درستى فلسفه

 كه به صورت استعاليى، يعنى از" وجود"خواهد كه از يک تفسير هرمنوتيكى از مى
گفتگو با زبان و مستقل از پراكسيس مولد پديد آمده، عزيمت كند و بعد از آن است 

  . بردی هايدگر پى مىو واقعيت فلسفه" وجوددرجا"كه به وضعيت 
                                                 
١ Vgl. ebd., S. ١١١ 
٢ Vgl. ebd., S. ١٠٤ ,٣٥ 
٣ Ebd., S. ٢٨٩ 
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نگرانى "آزمايى اين نظريه و در كمال اختصار به بررسى داليل جا جهت راستىمن اين
ی نقاد را با بى اساس م تا خوانندهپردازمى" نان روزانه"از دسترسى به " وجوددرجا

-از آن. ی هايدگر بيشتر آشنا سازمدر فلسفه" تعيين جايگاه تفكر منطقى از بنياد"بودن 

شود و نه محصول تفاسير هرمنوتيكى و تدارک مفاهيم جا كه نان نه از آسمان نازل مى
به روند توليد آن ی زبان با زبان است، در نتيجه بايد استعاليى و يا گفتگوی متفكرانه

. در پراكسيس مولد، يعنى به تقسيم كار بسيار پيچيده و متنوع اجتماعى پرداخت
داری نخست برای كشت بذر گندم نياز به زمين زراعى است كه البته در نظام سرمايه

پيداست كه كشاورز بايد . تحت حفاظت دولت از قانون مالكيت خصوصى قرار دارد
-هم. را در اختيار نداشته باشدن بپردازد، اگر حق مالكيت آنرانت زمين را به مالک آ

جا نقش پيداست كه اين. زمان زمين زراعى بايد شخم زده و برای زراعت آماده شود
شود كه البته از ضرورت وجود يک صنعت آالت كشاورزی به پيش كشيده مىماشين

كاره و ، توليدات نيمه)فلزی و شيميايى(بسيار بزرگ و گسترده از توليدات مواد خام 
قطعاتى، دانش مهندسى، مونتاژی و تجربى، تأسيسات تعميراتى و تجهيزاتى، نمايندگان 

پس از كشت بذر گندم پای صنعت شيميايى . دهدبازاريابى و فروش و غيره گزارش مى
شود كه محصوالت كااليى خود را به صورت كود كشيده مى" نان روزانه"به روند توليد 

جا نيز ما اين. كندزدايى به كشاورز عرضه مىكش و مواد علفيى، سموم حشرهشيميا
ی بسيار گسترده از تقسيم كار اجتماعى مواجه هستيم كه از توليد مواد با يک شبكه

خام، حمل و نقل و دانش تخصصى گرفته تا بازاريابى و فروش محصوالت صنعت 
آالت دروی گندم كه البته با ماشينپاشى و پس از سم. گيردشيميايى را در بر مى

رسند، روند حمل و نقل و پاكيزگى محصول و مخصوص كشاورزی به انجام مى
سپس گندم به آسياب منتقل شده و بعدًا به صورت آرد . شودانبارداری آن آغاز مى

گيرد و سپس در نانوايى تبديل به خمير نان و آيد و در اختيار نانوا قرار مىگندم در مى
شويم كه آوری مدرن نانوايى مواجه مىجا نيز با تأسيسات و فنما اين. شودخته مىپ

جا تازه روند توليد نان تا اين. شوندی صنعتى توليد و به بازار عرضه مىتوسط يک شبكه
بندی، حمل و نقل، عرضه و توزيع آن در به پايان رسيده است و از اين پس، بسته

ليكن اين پراكسيس مولد، يعنى از بذر گندم گرفته تا . دگرداشكال متفاوت آغاز مى
شود ی پولى منظم و هدايت مىی بسيار گسترده و پيچيدهتوسط يک شبكه" نان روزانه"

 ٥٠ 

در حالى كه دولت به عنوان . ی دولت استكه البته تنظيم و حفاظت از آن به عهده
راكسيس مولد در نظام روند پ) قوای مقننه، قضاييه و مجريه(خشونت غير اقتصادی 

كند، تداوم زيست ساختاری جامعه منوط به تقسيم كار داری را تضمين مىسرمايه
جا با كارگران ما اين. ها و امكانات متفاوت و متنوع استها با تواناجتماعى ميان انسان

مزدی مواجه هستيم كه به انقياد خشونت اقتصادی سرمايه كشيده شده و مناسبات 
ها جهت بازتوليد پيداست كه آن. كنندی خود تجربه مىرا در زندگى روزمرهواره شئى

نيروی كار خود نه تنها به خورد و خوراک، بلكه به مسكن، امكانات امنيتى، سالمتى، 
به همين منوال . تفريحى، بازنشستگى، رفاهى، هنری و رفت و آمدی نيز نياز دارند

آتى كارگران مزدی به غير از مايحتاج معمول ها هستند كه به عنوان نسل فرزندان آن
در تمامى اين زنجيره از توليدات مادی، . اجتماعى به آموزش و پرورش نيز محتاجند

از . كنندفعاليت مى" نان روزانه"خدماتى و هنری كارگران مزدی جهت دسترسى به 
يم كار كند كه بر نقش تقساستفاده مى" كارگر كلى"ی اين بابت، ماركس از مقوله

داری انگشت بگذارد كه البته در دوران ی اجتماعى در نظام مدرن سرمايهگسترده
موضوع نقد . معاصر يک شكل بى نظير از تقسيم كار جهانى به خود گرفته است

باشد كه البته محصوالت آن به صورت توليدات  مى١"شدهكار موضوع"جا ماركس اين
به اين عبارت كه وی از يک سو، كار . شودمىمادی، خدماتى و هنری به جامعه عرضه 

شمول جهت تبادل مادی و تقسيم كار اجتماعى را به صورت يک امر ابدی و جهان
گيرد و از سوی ديگر، كار انسانى را از كار حيوانى ی انسانى با طبيعت در نظر مىجامعه

-زی انجام مىدر حالى كه حيوانات تبادل مادی خود با طبيعت را غري. سازدمجزا مى

ی انسانى به اين جا فعاليت آگاهانهاين. كنندها با آگاهى و هدفمند كار مىدهند، انسان
ها بر خالف حيوانات با استفاده از دانش و تجربه، يعنى سوبژكتيو معنى است كه انسان

در ريزند و ی روند توليد و تقسيم كار اجتماعى را مىچنين برنامهها همآن. كنندكار مى
 بنابراين ماركس با استناد به همين ٢.كنندشناسى پيروی مىروند توليد از اسلوب زيبايى

-انسان مشخص است كه حركت ماترياليستى ـ ديالكتيكى از روند تاريخ را مستدل مى

دهنده و كار شكل"ی آگاه و از طريق به بيان ديگر، انسان به صورت سوژه. سازد

                                                 
١ Vergegenständliche Arbeit 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch - Philosophische …, ebd., S. ٥١٧ 
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 و از يک سو، نيروی كار خود را در ٢كنده موضوع خود مى، ابژه را تبديل ب١"هدفمند
آورد كه مادی، سازد و يک موضوع جديد را به وجود مىشده مىاين ابژه موضوع

خدماتى و يا هنری است، در حالى كه انسان از سوی ديگر، تحت تأثير محصول كار 
كار انسان شئى و به بيان ديگر، اگر محصول ٣ .يابدگيرد و موضوعيت مىخود قرار مى

شود، اگر محصول كار انسان خدماتى مادی، يعنى لباس باشد، آن تبديل به خياط مى
گيرد و اگر انسان مانند سالمتى باشد، آن نقش پزشک و يا پرستار را به عهده مى

. شودموسيقى بنوازد، آواز بخواند و يا فيلم سينمايى بازی كند، آن تبديل به هنرمند مى
به اين .  سر كار داريم٤"يافتهمحسوس و موضوعيت"ه حالت با فعاليت ما در هر س

ی انسانى را در روند تاريخ و در بستر مشخص فرهنگى ترتيب، ماركس فعاليت آگاهانه
سازد قابل درک مى" يافتهكار موضوعيت"و اجتماعى آن مستقر و با استفاده از مفهوم 

  . يافته است جهان موضوعيتيافته وكه البته محصول آن طبيعت موضوعيت

ی انسانى مواجه هستيم، در حالى كه جا با يک رشد طبيعى از جامعهبنابراين ما تا اين
، يعنى تمايز كار فكری از كار يدی طبقات اجتماعى پديد "تقسيم كار واقعى"پس از 

عت  و با تكوين توليد كااليى، تحكيم قانون ارزش افزايى ارزش و استقرار صن٥آيندمى
ی دار به عنوان سرمايهبزرگ يک طبيعت ديگر، يعنى خشونت طبيعى سرمايه

شود و مشخصًا از همين منظر است كه ی انسانى تحميل مىيافته بر جامعهشخصيت
از اين پس، روند . آوردداری وارد مىماركس نقد خود را به روش مدرن توليد سرمايه

ه كارگر مزدی تنها يک جزيى از كار محول ترين اجزا تقسيم و بتوليد كاال در كوچک
ای كننده، فاقد روح و غير حرفهنواخت، خستهجا با يک روند از كار يکما اين. شودمى

، "شدهكار موضوع"ی به سلطه "كار زنده"مواجه هستيم و تحت اين مناسبات است كه 
رد نظر ما تحت به بيان ديگر، خياط مو. آيديعنى كار مرده و در شكل سرمايه در مى

دوز آسين چپ يک داری و در روند توليد كااليى تبديل به راستهمناسبات سرمايه

                                                 
١ Formsetzende, zweckmäßige Tätigkeit der Arbeit, vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse 
… ebd., S. ٢٠٦ 
٢ Vgl. ebd., S. ٢٠٦f. 
٣ Gegenständlicher Mensch 
٤ Sinnlich, gegenständlich 
٥ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٣١f. 
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كند كه تيلور در سيستم جا همان نقشى را بازی مىشود و اينلباس مخصوص مى
  . نامدمى" شدهگوريل تربيت"توليدی خود 

-موضوعيت"بارت های فلسفى ـ اقتصادی خود از عبنابراين زمانى كه ماركس در جزوه

كند، موضوع نقد وی همان استفاده مى" يابى به صورت بروز زوال و ازخودبيگانگى
داری سلب موضوعيت و وضعيت كارگر مزدی است كه در روند توليد مدرن سرمايه

-ی شخصيتسرمايهدار به عنوان تر، نقش سرمايهاما از اين مهم. شودازخودبيگانه مى

 آگاهى و ارادهوعيت و مولود كار ازخودبيگانه است كه با ی سلب موضو سوژهيافته 
كار اضافى پرداخت ريزی و كارگران مزدی را از طريق روند توليد كااليى را برنامه

جا با جابجايى سوژه با ابژه، يعنى با متافيزيک اقتصاد ما اين. كندىاستثمار منشده 
بروز "جا از عبارت ر همينسياسى مواجه هستيم و از همين بابت است كه ماركس د

به بيان ديگر، وی . كنداستفاده مى"  زوال به صورت كار، بروز زوال به صورت دين
داری مانند انسان گذارد كه انسان در روند توليد سرمايهجا بر اين نكته انگشت مىاين

كند، جهان دينى به صورت پست، ازخودبيگانه و با يک طبيعت غير انسانى بروز مى
ی فقدان ها نشانهی انسانبروز نازل و ازخودبيگانه. شودونى آن تهى و حيوانى مىدر

دين، فلسفه : ها است كه البته تحت تأثير اشكال متافيزيكى مانندخودآگاهى طبقاتى آن
ی كار ی استثمار نيروی كار و سلطهبه اين صورت كه مسئله. آيدو ايدئولوژی پديد مى
گاهى كارگران مزدی زدوده و ظاهرًا به كلى پوشيده و توليد انبوه مرده بر كار زنده از آ

ها، بلكه به حساب توان مديريت كاالها و خدمات اجتماعى نه محصول فعاليت خود آن
ی كار ازخودبيگانه انباشت ثروت نتيجه. شوددار گذاشته مىريزی سرمايهو برنامه

پرولتاريا و ضرورتًا نبرد طبقاتى روزی اجتماعى در شكل مالكيت خصوصى است كه سيه
ی كار و در سازی و مديريت روند توليد و كوتاهى روزانهرا در سپهر توليد جهت آسان

جا  با وجودی كه ما اين١.آوردسپهر توزيع جهت تقسيم مجدد ثروت اجتماعى به بار مى
دگر كامًال داری مواجه هستيم، اما هايذاتى روش مدرن توليد سرمايهبا تضادهای درون

                                                 
١ „Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, Entfremdung“. „Entäußerung als 
Arbeit, Entäußerung als Religion“, Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch - 
Philosophische …, ebd., S. ٥١٢ff. 



 ٥٣ 

ها به شرح زير از آن" نگرانى"ها و تنها از طريق تفسير هرمنوتيک مفهوم بى اعتنا به آن
  : گذردمى

نگرانى نياز به بنيادگذاری در يک خويشتن ندارد، بلكه موجوديت به صورت بنيان »
دهد كه نسبت آن شناسى مستقل وجوددرجا را ارائه مىساختاری نگرانى حالت هستى

بودن به آن متعلق است، وابسته] يعنى[ متحوای ساختاری نگرانى كه زوال واقعى، با كل
حل . گيردی خودبودن را در نظر مىشده پديدهساختار نگرانى كًال تفهيم. مطابقت دارد

آورد، به آن صورتى و فصل آن خود را به صورت تفسير معنى نگرانى به اجرا در مى
   ١«.شودين مىكه تمامى وجود از وجوددرجا مع

. كند، تفسير هرمنوتيک واقعًا معجزه آسا استی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به صورت محتوای ) كارگر مزدی" (وجوددرجا"جا هايدگر به زوال و وابستگى البته اين

شمارد و را ضروری نمىكند، در حالى كه از يک سو، بررسى علت آناشاره مى" نگرانى"
ی ی تفسير هرمنوتيک مقولهذاتى را به عهدهديگر، حل و فصل اين تضاد دروناز سوی 

گونه كه با استناد به نقد اقتصاد سياسى ماركس مستدل كردم، همان. گذاردمى" نگرانى"
های متمادی به طول انجاميده تا روش حركت واقعى ارزش مبادله به ارزش افزوده قرن

ی خود نياز اما كسى كه برای مصداق فلسفه. ده استداری پديد آمتوليد مدرن سرمايه
به شواهد تاريخى و تجربى ندارد، انگاری كه مجاز است كه با توسل به تفسير 

ی جا با رشد طبيعى جامعهما اين. ها صرف نظر كندهرمنوتيک از پرداختن به آن
و " واقعىی سوژه"بورژوايى مواجه هستيم كه البته در فقدان پرولتاريا به عنوان 

ظاهرًا هدايت و مديريت " ی خودكارسوژه"خودآگاه، از طريق سرمايه به صورت يک 
بنابراين از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس تمامى اشكال . شودمى

دولت، اقتصاد، صنعت، طبيعت، فرهنگ، تاريخ و غيره با : ی بورژوايى مانندجامعه
ی شناسا قرار دارند، اما محصول  و خارج از ذهنيت سوژهی تحليلوجودی كه ابژه
ی رشد طبيعى يافته و نتيجهی شخصيتدار به عنوان سرمايهی سرمايهفعاليت آگاهانه

از اين منظر، تمايز ميان علوم انسانى و علوم . شوندسرمايه، يعنى سوبژكتيو محسوب مى
طبيعت "ی  مضمون مقولهی واقعى زمانى بهگردد و سوژهطبيعى غير ممكن مى

                                                 
١ Heidegger, z. n. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٢٧ 

 ٥٤ 

برد كه در ی خودش است، پى مىكه البته محصول كار ازخودبيگانه" يافتهموضوعيت
در برابر هايدگر اصوًال . پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى ماترياليستى دست بيابد

  :  شماردطبيعت را برای انسان به شرح زير غيرقابل شناخت مى

توضيح طبيعت سخن برانيم ـ از اين طريق ممتاز است كه تمامى توضيح ـ اگر ما از »
] طبيعت [توضيح: تواند مستقيمًا بگويدانسان مى. دارد نگاه مىغير قابل فهمآن خود را 

طور كه از طريق اين تفسير چيز غير قابل فهم ، نه اينتفسير چيز غير قابل فهم است
 به اين دليل طبيعت اصوًال. ماندمىبتواند فهميده شود، بلكه آن اساسًا غير قابل فهم 

  ١«.، زيرا آن اصوًال غير قابل فهم استقابل توضيح و موضوع توضيح است

به اين ترتيب، يعنى با گسست راديكال انسان از طبيعت، هايدگر به اصطالح به اين 
تواند قابل فهم سازد، های ديگر مىرسد كه انسان فقط خود را در انساننتيجه مى

های مورد نظر وی با طبيعت درونى خود و با طبيعت بيرونى به كلى كه انسانانگاری 
ی جا با يک اقدام ضروری مواجه هستيم كه فلسفهما اين. متمايز و بيگانه هستند

هايدگر را ظاهرًا از بازتاب تجربى معاف و روش تفسير هنرموتيک وی را به اصطالح 
رورت بقای انسان، يعنى تبادل مادی انسان با جا ديگر نه خبری از ضاين. كندتوجيه مى

شود و نه انسان اصوًال قادر است كه با دهنده مشاهده مىطبيعت توسط كار شكل
دولت، اقتصاد، صنعت، : ی بورژوايى ماننداستناد به رشد طبيعى سرمايه، اشكال جامعه
در " گرانموجود ن"كه صرف نظر از اين. طبيعت، فرهنگ، تاريخ و غيره را بشناسد

-ی هايدگر اصوًال منفرد، منزوی، ناچار و ناتوان از شناخت است و تنها الهام مىفلسفه

سر و كار " وجوددرجا"جا با يک ماند، ما اينگيرد و در انتظار ظهور ناجى خويش مى
جا كه يک چنين از آن. داريم كه ظاهرًا از پراكسيس مولد به كلى مستقل گشته است

جا با يک تفسير هرمنوتيک مواجه جود خارجى ندارد، در نتيجه ما اينانسانى اصوًال و
ماركس در . هستيم كه بيش از يک تظاهر بى معنى از يک انسان غير واقعى نيست

همان اوايل دوران تحقيقاتش به اين مسئله پى برد كه انسان مورد نظر فويرباخ 
، "قلب"از طريق مفاهيم را يک شكل استعاليى دارد، زيرا وی آن") موجود حساس("
با وجودی كه . كردمطرح مى" نوع ماهوی بشر"تعريف و به عنوان " اراده"و " خرد"

                                                 
١ Heidegger, z. n. ebd., S. ٧٥ 
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جا كه ی هايدگر به كلى بى خبر بود، اما از آنشناسى بنيادی در فلسفهماركس از هستى
شناسى را پديد آورده است، انگاری كه انتقاد وی وی نقد اشكال انتزاعى از انسان

من جهت مصداق . گيردسمت مى" موجود نگران"مًا به سوی تعريف هايدگر از مستقي
به اين صورت كه من . دهمجا نيز به ابتكار نوشتاری خود ادامه مىاين نظريه اين
كنم كه با استناد ی هايدگر را در تز ششم فويرباخ ماركس جايگزين مىمفاهيم فلسفه

ی نقاد را با عواقب ى وی و به شرح زير خوانندهبه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيك
ی در فلسفه" موجود نگران"تفسير هرمنوتيكى از يک انسان تخيلى، يعنى از نقش 

 : هايدگر بيشتر آشنا سازم

اما ماهيت انسانى . كند حل مىانسانى  وجود را در ماهيت وجوددرجا ماهيت هايدگر»
در واقعيت خود، ] اهيت انسانم. [كرده در شخص منفرد نيستتجريدی منزل

 كه به نقد اين ماهيت واقعى هايدگربنابراين . ای از مناسبات اجتماعى استمجموعه
 را وجوددرجای پوشى كرده و روحيهاز مسير تاريخى چشم. ١: پردازد، ناگزير استنمى

 به فرضيه به صورت وجودبرای خود ثبت كند و يک شخص انسان مجرد و منزوی را 
، به صورت عاميتى "نگرانى"تواند تنها به صورت بدين سان، ماهيت مى. ٢. بگيرد

  ١«.دهد، درک شود پيوند مىطبيعتًادرونى و خاموش كه بسياری از اشخاص را 

شناسى گونه تفاوتى ميان انسانجا هيچكند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يعنى هيچ تفاوتى وجود ندارد . شودمشاهده نمىشناسى بنيادی هايدگر فويرباخ با هستى

تعريف و به عنوان " اراده"و " خرد"، "قلب"كه يک انسان تخيلى از طريق مفاهيم 
نام " موجود نگران"كه آن مطرح شود و يا اين" نوع ماهوی بشر"يا " موجود حساس"

 هر دو حالت در. پديد بيايد" مرگ"و " هراس"، "روزمرگى"های بگيرد و از طريق مقوله
های مورد نظر فويرباخ و هايدگر محصوالت تعريف مفهومى و يا تفسير انسان

هرمنوتيكى، يعنى فاقد مصداق تجربى و تاريخى، مستقل از پراكسيس مولد و لذا تنها 
آيد كه هايدگر با انسان حال اين پرسش پديد مى. اشكال متافيزيكى و استعاليى هستند

كند؟ وی چگونه آن آن چه مى" نگرانى"و مشكل " وددرجاوج"تخيلى خود، يعنى با 
، "روزمرگى: "انسان منفرد، منزوی و بيچاره را كه تا كنون از طريق مفاهيمى مانند

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen …, ebd., S. ٦ 

 ٥٦ 

را فاقد توانايى شناخت كشيده، آن" نگرانى"به انزوا و ذلت ناب " مرگ"و " هراس"
را به رده ساخته، آنطبيعت بيرونى و طبيعت درونى خود و تبديل به يک جسد نيمه م

كلى از پراكسيس مولد مستقل و كامًال مأيوس و معطوف به يک جهان غيرواقعى كرده 
كشد؟ پاسخ اين پرسش تفسير سازد و به جهان واقعى مىاست، دوباره ظاهرًا زنده مى

جا با موضوع خودآگاهى پيداست كه ما اين. است" بازگشت"هرمنوتيكى از مفهوم 
ی ماترياليستى ـ ديالكتيكى آن مواجه نيستيم، مايه ماركسى، يعنى بنطبقاتى در مضمون

، يعنى وجد و "خلسه"فقط از طريق " موجود نگران"ی هايدگر بازگشت زيرا در فلسفه
انگاری كه . گرددجهت دريافت الهام ممكن مى" وجوددرجا"خودی از خودبى

تواند يز و جای ديگر نمىشدگى و سقوط خود به هيچ چدر وضعيت پرتاب" وجوددرجا"
متكى بماند و همين وضعيت، منجر به كنجكاوی آن پيرامون موجوديت و تاريخ به 

نسبت به زمانمندی، يعنى " خلسه"جا حالت اين. گردداصطالح غيرواقعى خودش مى
با خطر مرگ پديد " وجوددرجا"ی گذشته، حال و آينده و به خصوص در زمان مواجهه

نقش اولويت اساسى به خود " وجوددرجا"پس، انگاری كه آينده برای  از اين ١.آيدمى
را  نامد و مضمون ظاهری آن نيز مى٢"نهايت پديداری متقابل"را گيرد كه هايدگر آنمى

  :كندبه عبارت زير تشريح مى

تنها آن موجود كه به حالت وجودش . وجوددرجا به صورت خود، ماورای خود است»
استعال . نوعان و بشخصه بوده باشدبرايش ممكن است كه مانند هماستعال تعلق دارد، 

 شخصيت. شرط برای اين است كه وجوددرجا خصلت بشخصه داشته باشدحتا پيش
و از اين طريق ما به تعين (...) »٣« (...) گيردبنياد مى خويش استعالیوجوددرجا در 

) آينده، گذشته، حال(ندی های زمانمگذاريم ـ خلسهمركزی جهان و زمانمندی قدم مى
ها به صورت ها در پوچى، بلكه آننه به مانند غيابت(...) ها نيستند به سادگى غيابت

(...) های  از وجه غيابتافقآور زمان خود يک و به دليل خصلت خلسه(...) ها غيابت
  ٤«.ها تعلق دارندخود خلسهتصوری هستند كه به پيش

                                                 
١ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٢٦ 
٢ Ebd., S. ١٣٢ 
٣ Heidegger, z. n. ebd., S. ١٦٧ 
٤ Heidegger, z. n. ebd., S. ١٦٧f. 
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جا با يک تركيب از مفاهيم كند، ما ايند مالحظه مىی نقاگونه كه خوانندههمان
هرمنوتيک مواجه هستيم كه البته بدون مصداق تاريخى و تجربى يک انسان تخيلى را 

را سپس به آورند و آنپديد و از استيصال به خلسه در مى" موجود نگران"به عنوان 
دی و انقالبى ماركس ليكن ما در تئوری انتقا. كنندافق استعاليى هدايت مىسوی يک 

ی اوضاع موجود و در پرتو كنندهذاتى و نفىمشاهده كرديم كه وی از طريق نقد درون
گرا با يک پراكسيس آگاه و انقالبى، يعنى با اتكا به ديالكتيک يک تئوری انتقادی و عمل

است كه افق تشكيل سوسياليسم را به صورت ) پرولتاريا(ذاتى ی درونيک سوژه
بنابراين افق . آوردها پديد مىكيل اوضاع مطلوب و در جهت رهايى انسانضرورت تش

سوسياليسم به عنوان قلمرو آزادی نه محصول تصوارت ناب متافيزيكى و يا نتايج يک 
ی بورژوايى به ها است و نه با پراكسيس جامعهی استعاليى از زندگى آتى انسانفلسفه

ذاتى جا، يعنى در واقعيت با تضاد درونما اين. عنوان سپهر نبرد طبقاتى بيگانه است
سوژه با ابژه و با ديالكتيک آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى مواجه هستيم، در حالى 

-شناسى فلسفى و تئوريک را به شرح زير مردود مىكه هايدگر اصوًال روش شناخت

  : شمارد

گردد، ما بايد جايگاه كه اين رابطه ميان ديدن و به چشم آمدن بتواند ناب تا اين»
ی سوژه ـ ابژه را ترک و به يک بعد از انسان به عنوان سوژه و از اين بابت، رابطه

اكنون آن چيزی كه به درستى و البته بدون علم . ی انسان مراجعه كنيمماهيت گذشته
شنويم كه به آن ما تنها آن چيزی را مى. بينيمآيد، مىو فعاليت ما به چشمانمان مى

   ١«.جا كه مشمول ادعای آن هستيمق داريم، تا آنتعل

كه هايدگر در جستجوی آن است نه از طريق تعميق " وجود"بنابراين آن حقيقت 
آيد و نه انسان قادر به مشاهده و شناسى فلسفى و تئوريک پديد مىدانش و شناخت
نه از حقيقت مورد نظر وی خودش، يعنى نه از طريق تجربه و تفكر و . كشف آن است

به " خلسه"ذاتى آن، بلكه مستقًال و تنها در زمان بطن پراكسيس مولد و تضادهای درون
ی مدرن جا با يک واكنش فوق ارتجاعى به جامعهما اين. رسدمى" وجوددرجا"چشمان 

ی جهانى حقوق كالسيک آن با انقالب فرانسه، تدوين اعالميهمواجه هستيم كه دوران 

                                                 
١ Heidegger, z. n. ebd., S. ٣٦٤ 

 ٥٨ 

از اين پس، دست دين از جهان .  ليبراليسم رقم خورده استبشر و عروج ايدئولوژی
طبيعى معطوف به طبيعت خويش به واقعى ظاهرًا كوتاه شد و انسان از قوای ماورای

ی جهان ياب و خالق گشت و به صورت آفرينندهی خردگرا، حقيقتعنوان يک سوژه
. قرار گرفت" دين مثبت"واقعى در مركز توجه آثار ادبى، هنری، فلسفى مدرن و 

- شمول از يک جهان مدرن را پديد مىی جهانبنابراين ايدئولوژی ليبراليسم يک روحيه

يک روحيه كه آزادی . شودآورد كه دنيوی است و با استناد به خرد بشری موجه مى
داند، با استناد به استقالل فردی هيچ چيزی را مگر برای شناخت را حق مسلم خود مى

پذيرد و آزادی فردی را حق مسلم و از طريق دانش بشری نمىدر كمال آزادی و 
به بيان ديگر، جهان مدرن يک آگاهى تاريخى را . شماردشرط تعيين سرنوشت خود مى

های معمول دينى و گريز و سنتآورد كه با تبعيت كور، خرافات، افكار جهانپديد مى
-رک از پراكسيس سياسى مىزمان منجر به يک دكند، هماخروی اصوًال قطع رابطه مى

محصول اين . شود كه در پرتو استقالل فردی و حق تعيين سرنوشت افراد قرار دارد
ای و متافيزيكى قرار فرهنگ متقابل كه در برابر اشكال سنتى از تفكرات دينى، اسطوره

گيرد، اعتماد به انجام يک گفتمان عمومى و در حد ممكنه خردگرا است كه هر مى
  ١كند،اسى، مقبوليت دنيوی خويش را از آن كسب مىحاكميت سي

جا با يک اوضاع اجتماعى مواجه هستيم كه ظاهرًا در پرتو ايدئولوژی بنابراين ما اين
گرايش به زدايى، افسوناز از جمله بايد . شودليبراليسم پديد آمده و مدرنيته خوانده مى

ورد فلسفى، فراگيرى دانش و فرديت، اختيار تام در حريم خصوصى، حق انتقاد و برخ
مسئوليت و قبول به ، تمايل اهداف دنيوى، ايجاد اخالق شغلىتحقق آورى براى فن

پيداست . شوندی مدرن محسوب مىسخن راند كه مختصات جامعه دنيوى گرايىخرد
كه مدرنيته به عنوان يک وضعيت اجتماعى، فرهنگى و سياسى به زندگى استثنائى افراد 

شده و زندگى ى اصول پذيرفته ، بلكه نتيجهشودمنسوب نمىخصوص ه بيا اقشار و 
-را پديد مىاست كه سه وجه از خردگرايى، ساختار اجتماعى آنشهروندان عمومى 

 سه دولت مدرن با تفكيک قواىتشكيل كه شامل  است  اجتماعىگرايىخرداول، . آورند
وليت دولت ايجاد شرايط كلى مسئ. شودمىيه و مجريه يمقننه، قضاقوای : گانه مانند

                                                 
١ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Die nachholende Revolution, Frankfurt am Main, S. 
١٠١ 
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ى بعدى  نشانه. استداران   رقابت منصفانه ميان سرمايه تشكيل بازار وتوليد براى
مانند  غير دولتى  مدنى وهاى يابى شهروندان در نهاد  سازمان،اجتماعىگرايى خرد

كه  است فرهنگىدگرايى خردوم، . باشد هاى طبقاتى، صنفى، فرهنگى و سياسى مى تشكل
، گرايش به آوریفنسنت، گرايش به دانش و در برابر يجاد يک فرهنگ متقابل شامل ا

مسبب آخری اين دو گرايش . شود  مىانقانونمندى دولت و قانونمدارى شهروند
- مىبهبود روند از تكامل و به يک را ظاهرًا  تبديل  و آنشوند  مى نيزقانونگرايى خرد

 افراد نيز فرهنگىگرايى خردربوط به  است كه البته مشخصىدگرايى خرسوم، . كنند
به اين صورت كه . استدنيوى شدن فرد ی تثبيت خردگرايى شخصى نشانه. شودمى

دگرگون را  گذارد و آن تأثير مى انسان مدرن بر جهان درونى تحوالت جهان بيرونى
هاى فردى از  اجتماعى مسبب تغيير ديدگاهو  تحوالت سياسى ،به بيان ديگر. سازدمى
و انفرادی در هاى اخالقى  هاى اجتماعى مسبب تغيير تعهد معه و دولت و تغيير ارزشجا

   ١.شوندی مدرن مىجامعه

جا با ابعاد ايدئولوژی ليبراليسم كند، ما اينی مىی نقاد مالحظهگونه كه خوانندههمان
هايدگر بر شمارد، در حالى كه مواجه هستيم كه خود را عاری از حقيقت مطلق مى

جا با يک كشمكش فلسفى در درون ما اين. كندپافشاری مى" حقيقت مطلق"كشف 
ی حاكم بورژوايى مواجه هستيم كه محمد رضا نيكفر از آن به عنوان يک طبقه

جا ليكن زبان وی اين. راندكاری قديمى سخن مىكاری جديد در برابر محافظهمحافظه
-ول يک واكنش توتاليتر و فوقكاری جديد محصماند كه اين محافظهخاموش مى

به اين صورت كه هايدگر از يک سو . ارتجاعى فاشيستى به ايدئولوژی ليبراليسم است
را تمام و كمال شود كه تنها يک حقيقت واحد وجود دارد و از سوی ديگر، آنمدعى مى

 مصداق نظری وی ظاهرًا فيلسوفان يونان آنتيک ٢.دهددر اختيار قدرتمندان قرار مى
را ) وجود(نشستند و تفكر فلسفى به گفتگو مى) وجوددرجا(ستند كه انگاری از بنياد ه

                                                 
١ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handels, 
Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. I, ٣. Auflage, Frankfurt 
am Main, S. ٢٢٦ff.  
٢ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٣٩١ ,٢٩٢ 
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-  به اين ترتيب، محمد رضا نيكفر در پيروی از فلسفه١.آوردندالهام گرفته و به زبان مى

  : شودی هايدگر و به شرح زير مدعى مى

ًا آتى و به در وجود خود ماهيت"] يعنى[اكنون چه كسى اين وجوددرجا مشخص است، »
] يعنى[؟ خود ما تجسم آن هستيم، ما،  (...)زمان مبدأ بوده استصورت آتى بودن هم

همان كسانى كه بازی بررسى وجوددرجا را تا پايان دنبال كرده، تحت هدايت استاد از 
فاصله گرفته، هراس را تجربه كرده، مستقيمًا در چشمان مرگ نگريسته و " مرد"جهان 

اما ما شدن خودمان را . ايماكنون حقيقى شدهما هم. انديخ جهان گشودهخود را برای تار
همان . ترين مظهر حقيقت استبنابراين فيلسوف كامل. مديون وجود فيلسوف هستيم

داد كرديم و از هويت آن پرسيديم، را قبًال به صورت كارگردان بازی قلمكه ما آن" ما"
يستاده است؛ هدايت پديدارشناسانه نزد وی آن سوی هرمنوتيک ا. خود هايدگر است

  ٢«.ای برای بنياد داردوی قرار دارد، زيرا وی در جستجوی بنياد  است و بينش لحظه

يک تفسير " جهان مرد"ی جا مقولهكند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
لوژی ی انسان در جهان مدرن است كه البته در پرتو ايدئوهرمنوتيک از روحيه

از اين منظر، انسان . كه آكنده به نهيليسم شده استگيرد و يا اينليبراليسم شكل مى
- تنها زمانى به اصطالح ماهيتًا آتى، يعنى پيشرو محسوب مى" وجوددرجا"واقعى، يعنى 

گرايى طبقاتى فاصله شود كه از خردمندی خود جهت خودآگاهى ماترياليستى و اراده
. يات فلسفى هايدگر به عنوان مظهر تمام و كمال حقيقت در بيايدبيگرد و به انقياد كشف

شويم كه از طريق جا با خودانگاری هايدگر به عنوان فيلسوف نيز مواجه مىما اين
پرداز بورژوازی فاشيست به ی استعاليى خود را به عنوان نظريهتدارک يک فلسفه
سازد، ه درستى برجسته مىگونه كه محمد رضا نيكفر بهمان. كندجامعه معرفى مى

را به اما وی اين. گويد كه منظورش از فيلسوف خودش استهايدگر اين را نمى
به غير از كاشف آن به عنوان " وجود"گويد كه يک حقيقت واحد از صراحت مى

  ٣.فيلسوف نياز به يک ملت و يک رهبر واحد نيز دارد

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٣٦٥ 
٢ Ebd., S. ١٣٩ 
٣ Vgl. ebd., S. ٢٩٢ 
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 كلى از ارجاع به مصداق تجربى شناسى هرمنوتيک خود را بهجا كه روش شناختاز آن
داند، در نتيجه هايدگر و در پيروی از وی، محمد رضا نيكفر گمان و تاريخ بى نياز مى

توانند از طرح ساختاری حقيقت مطلق فيلسوف و كنند كه در كمال آسودگى مىمى
شرط تدارک يک چنين مناسباتى ليكن پيش. وحدت رهبر با يک ملت واحد طفره بروند

ی  و روحيهآوردهال يک حزب توتاليتر است كه البته دشمنانه در برابر دستتشكي
دارد كه به بحران مدرنيته توفيق حزب توتاليتر بستگى به . گرددجهان مدرن مستقر مى

به اين صورت كه سرمايه در . گردندصورت عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو هويدا مى
مرزهای ملى به (و حدود بيرونى ) قاتىنبرد طب(حركت واقعى خود با حدود درونى 

های ادواری اقتصادی بازسازی نيروی مواجه و با بروز بحران) عنوان مرزهای اقتصادی
كند روزی پرولتاريا و نبرد طبقاتى را چنان تشديد مىسازد و سيهكار را چنان مختل مى

ذاتى ی درونهااز وساطت اين تضادپارلمانى ی مدنى و ساختار دموكراسى كه جامعه
 براىاست كه قادر  دولت بورژوايى ساختار سياسىبه اين ترتيب، نه . مانندعاجز مى

های ی مدنى، يعنى تشكلپديد آورد و نه جامعهشهروندان امنيت اقتصادى و اجتماعى 
خود ادغام سازند و ند شهروندان مجزا و منزوى را در نتوا مىحزبى، صنفى و فرهنگى 

ميان طبقات متضاد اجتماعى دست " توافق فعال"اع موجود به يک در جهت تداوم اوض
 كه دنشو مجزا و منزوى مىها چنان انسانمدرن ى  جامعهاز سوی ديگر، در . بيابند

فرهنگى  ـ هاى دينى اخالقى و ارزش ـ هاى اجتماعى تمامى وابستگىعرف جامعه، يعنى 
گريزی به سوی ا راه برای جهاناز اين پس، حت. گردند منهدم مىبه كلى متزلزل و يا 

به اين ترتيب، ايدئولوژی ليبراليسم در . نيز ظاهرًا مسدود گشته استخرافات دينى 
گردد كه در جوار عوامل ابژكتيو، آن عوامل ضروری ی خود چنان بى اعتبار مىمايهبن

ريسم پذيرش ايدئولوژى توتاليتاآيند كه افكار عمومى را برای سوبژكتيو نيز پديد مى
 ايدئولوژی حزب توتاليتر سوسيال داروينيسم است كه البته آن در ١.سازند آماده مى

-متشكل مى حزب دولتى ی ملى و ظاهرًا فراطبقاتى و به صورت يکابتدا با يک برنامه

                                                 
١ Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt am 
Main, S. ٥١٠ ,٤١٣ ,٢٨٠, und  
Vgl. Hildebrand, K. (١٩٩٩): Stufen der Totalitarismus-Forschung, in: Totalitarismus im 
٢٠. Jahrhundert, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, Jesse, 
E. (Hrsg.), S. ٧٠ff., Bonn, S. ٧٧f.  
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شديدًا پلوراليسم حزبى  در حالى كه حزب توتاليتر با دموكراسى پارلمانى و ١.گردد
و اراذل تعلق دارند كه به صورت اوباش ن آن به اقشار عاالاعضا و فكند، مخالفت مى

نيفرم وااز جمله بايد از نقش پرچم و . شوند دهى مى سازمانرهبر محوری و شبه نظامى 
حزبى اوباش و اراذل فاشيست ياد كرد كه با شركت خود در محافل فرهنگى و تدارک 

خود و تغيير فضای جامعه مراسم و تظاهرات سياسى منجر به هراس و ارعاب مخالفان 
شويم، جا با ترويج يک فرهنگ سياسى ضد ليبراليستى نيز مواجه مىما اين. شوندمى

حزبى و پيروی بى چون و چرا از فرامين رهبر را توتاليتر صداقت ن حزب فعاالزيرا 
هيرارشى در شكل حزب توتاليتر جا كه ساختار از آن ٢.شمارند افتخار خود مىی مايه

هاى حزبى را شخصًا انتصاب  تمامى ليدرسياسى رهبر شود، در نتيجه  نمىمتشكل
ها  آن نهگذارد وها مىی آن مشخصى را به عهدهمسئوليت، در حالى كه نه كند مى

موفق حزب  رهبر ،به اين ترتيب. های مهم هستند جهت اتخاذ تصميمُاتوريتهدارای 
هاى خود را  حزبى تمام تصميمی سنامهاسا يا  وبدون رعايت سلسله مراتبكه شود  مى

 تبديل به يک ابزار توتاليتر رااز اين طريق، حزب تحكيم كند و  ها ترين رتبه تا پايين
 بنابراين ٣.مناسب جهت تحقق اهداف سياسى، اقتصادی و نظامى خود بشخصه سازد

. ستتوتاليتر اتوفيق حزب ى خشونت او وابسته به  و درجهسياسى ابعاد قدرت رهبر 
نيز افزايش آن  قدرت رهبر ،تر باشد تر و موفق فرا گيرفاشيستى يعنى هر چه جنبش 

-ی رهبر قانون حزب توتاليتر محسوب مىدر حالى كه اراده .گيرد مىبيشتری به خود 

نه هويتى دارند و نه يک بدون رهبر حمايت انبوه مردم و انبوه مردم رهبر بدون شود، 
جا با يک ساختار بسيار هوالناک ما اين ٤.كنند بازى مىى را ی اجتماع قابل مالحظهنقش

ی مطلق فردی بر يک ملت به اصطالح واحد مواجه هستيم، در حالى حزبى جهت سلطه
ترين انتقادی به وی ی هايدگر و بدون كوچکكه محمد رضا نيكفر در پيروی از فلسفه

  :   سازدىی فيلسوف، رهبر و ملت را به عبارت زير برجسته مرابطه

                                                 
١ Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente …, ebd., S. ٤٠٦f.  
٢ Vgl. ebd., S. ٥٢١f., ٥٢٤  
٣ Vgl. ebd., S. ٥٧٨f.  
٤ Vgl. ebd., S. ٥٢٣f., ٥٩٢f. 
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 جديدخواهد يک جهان آن كسى كه مى. ديگر تعلق دارندتخريب و سازندگى به يک»
 و قديمىرا بنا سازد و در آن يک نظمى را كه تا كنون هرگز نبوده، بيآفريند، بايد جهان 

ی خود را از عزم راسخ متافيزيكى فيلسوف نيروی سازنده. را نابود كند آنقديمىنظم 
قهرمان مانند فيلسوف يک . قهرمان: ی مصمم ديگر هست هنوز يک مهرهاما. خود دارد

وی جهان . وی تاريخ واقعى بايد آغاز شود] حضور[با . نيروی مخرب ـ سازنده دارد
جهان تاريخى است، اگر آن خود را . كندغيرتاريخى را نابود و يک جهان نو را بر پا مى

يک ملت ] آيد كهوقتى پديد مى[ان ترين امكان جهمختص. از امكانات خود بفهمد
. شودتوسط وی يک ملت تاريخى مى. سازدتاريخى خود را در قهرمان متجسم مى

ی خود از واقعيت قهرمان به صورت امكان به خصوص يک ملت بايد خود را به نوبه
دانش صريح و . خودفهمى قهرمان يک دانش صريح و روشن نيست. خويش بفهمد

قهرمان به عنوان رهبر ملت بايد از طريق . ر فيلسوف قرار داردروشن تنها در اختيا
اين . قدرت دنيوی بايد خود را تابع قدرت متافيزيكى سازد. فيلسوف هدايت شود

اين آغاز مطلق . شوداز طريق آن يک عصر جديد آغاز مى. تبعيت يک نوع پيمان است
  ١«.آيدن مىانسانيت يک بار برای هميشه از وضع ناگوار خود بيرو. است

وحدت "جا با عرفان، يعنى با كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
از اين بابت، هايدگر . جهانى آن مواجه هستيمدر شكل به اصطالح فلسفى و اين" وجود

يک تفسير " دستان"جا مفهوم اين. خواندمى" دستان رهبر را معجزه آسا"نه افكار، بلكه 
های قاطع يک رهبر توتاليتر است كه آدولف هيتلر را در حالت  از تصميمهرمنوتيكى

ی هايدگر روح و بنابراين در فلسفه. آوردهای عصبى خود به ياد مخاطب مىسخنرانى
ديگر متمايز هستند كه البته ظاهرًا در شكل جسم به صورت فيلسوف و رهبر از يک

در حالى كه عرفان از . رسندم و كمال مىتاريخ و با يک ملت ظاهرًا واحد به وحدت تما
گويد، محصول اين تفكرات ناب متافيزيكى به اصطالح رستگاری مؤمنان سخن مى

كند البته محمد رضا نيكفر نيز انكار نمى. رهايى انسانيت از وضعيت ناگوار خويش است
ت، از اين باب. شناسى هرمنوتيک هستندكه اين اشكال استعاليى محصول روش شناخت

                                                 
١ Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٥٤f. 
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را با استناد به  كه البته علم آن١دهدوی ميان تئوری باطنى و تئوری ظاهری تميز مى
  :خواندهايدگر و به شرح زير متونتولوژی مى

شناسى رشد و از معنى وجود كه به روش موجوديت جا كه متونتولوژی از هستىاز آن»
برابر يک امتحان قرار كند، در يابد، عزيمت مىموجود از مناطق وجودی متفاوت راه مى

آوری و در يک را جمع" دانش مثبت"گيرد كه نتايج دارد كه به آن سو نشانه مى
] يعنى[شناسى، خواهد از هستى يک هستىاين امتحان مى. بينى مفصل ادغام سازدجهان
       ٢«.بسازد" متافيزيک از نتايج به خصوص"يک 

، متونتولوژی نه از پراكسيس مولد و نه از كندی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شمول جهان" وجود"شناسى و از معنى يک يافته، بلكه از هستىواقعيت موضوعيت

را آورد و سپس آنرا به صورت متافيزيكى در مى" دانش مثبت"كند، نتايج عزيمت مى
جا  اين.سازدشناسى بنيادی بر ذهنيت سوژه و افكار عمومى استوار مىبه صورت هستى

انگاری قرار بر اين است كه متافيزيک واقعيت را بسازد، نتيجه آغاز را پديد بياورد و 
جا با همان انتقادهايى مواجه هستيم كه ماركس به دليل ما اين. فرزند مادر را بزايد

بنابراين . آوردآليستى هگل وارد مىی ايدهجابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم به فلسفه
و يا تفاسير هرمنوتيكى از مفاهيم، بلكه مستقيمًا به " ی مطلقايده"نه با وساطت ماركس 

ها يا يک درک وارونه از تاريخ را ارائه پردازد، زيرا تمامى ايدئولوژیها مىتاريخ انسان
جا كه ماركس به اين نتيجه  از آن٣.دهندرا به يک تجريد كلى تقليل مىكه آنو يا اين

كند و نسان خود را از بطن پراكسيس مولد و در نبرد طبقاتى متكامل مىرسيده بود كه ا
رسد، در نتيجه وی از حركت واقعى عزيمت و ذهنيت به خودآگاهى طبقاتى مى

من . كردمتكامل مى" دانش مثبت"مشخص و مفاهيم ديالكتيكى را به عنوان اسلوب 
به اين عبارت . دهم ادامه مىجا نيز جهت مصداق اين نظريه به ابتكار نوشتاری خوداين

-جايگزين مى" ايدئولوژی آلمانى"را در يک نقل قول از كتاب " معنى وجود"كه مفهوم 

-كنم كه از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس و به شرح زير خواننده

   :ی هايدگر بيشتر آشنا سازمی نقاد را با عواقب جابجايى سوژه با ابژه در فلسفه
                                                 
١ Vgl. ebd., S. ١٤٠ 
٢ Ebd., S. ١٦٢, und vgl. S. ١٩١ 
٣ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ١٨ 
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يابد، دانش  نزد زيست واقعى خاتمه مىهايدگرجا كه شناخت جنجالى بنابراين آن»
تشريح فعاليت پراتيک و روند تكامل پراتيک ] يعنى[شود، واقعى و مثبت هم آغاز مى

يابد، دانش واقعى بايد جايگزين  خاتمه مىمعنى وجودگويى از جا كه كلىآن. هاانسان
. دهدی مستقل محيط وجودی خود را از دست مى فلسفهبا تشريح واقعيت،. آن شود

تواند خود ترين نتايج بيايد كه مىبندی از كلىتواند در نهايت يک جمعبه جای آن مى
] يعنى[اين تجريدها برای خود، . ها تجريد كندرا از نگريستن دقيق تكامل تاريخى انسان

   ١«.مجزا از تاريخ واقعى از هر لحاظ فاقد ارزش هستند

نزد ماركس تنها مربوط به شواهد تاريخى و تجربيات " دانش مثبت"بنابراين موضوع 
ی مشخص های واقعى و اجتماعى و جامعهواقعى از پراكسيس مولد، يعنى تكامل انسان

شود و از اين منظر، متونتولوژی هيچ ارتباطى با دانش حقيقى، تاريخى و مثبت انسانى مى
ی هايدگر فقط با دنيای اوهام، آرزوها و تخيالت ناب ا در فلسفهبه بيان ديگر، م. ندارد

-های ديگری را به ما مىمتافيزيكى مواجه هستيم، در حالى كه وقايع تاريخى گزارش

ی قدرت سياسى توسط حزب ناسيونال پس از مصادرهبه اين صورت كه . دهند
ک عصر جديد در سوسياليسم آلمانى به رهبری آدولف هيتلر بود كه در واقعيت ي

به . شويمی بورژوازی نيز مواجه مىجا با دگرگونى روحيهما اين. تاريخ آلمان آغاز شد
اين دليل كه بورژوازی جايگاه اجتماعى، حق مالكيت و تمول مادی خود را مديون 

- ی حقوق طبيعى توجيه مىشمارد كه البته با استناد به فلسفهفعاليت خود بشخصه مى

ورت كه انگاری انسان منفرد جهت بقای خود طبيعت خشن را دگرگون به اين ص. شود
. آوردرا به مالكيت خويش در مى" كار خود"خيز و محصوالت سازد و زمين حاصلمى

از سوی ديگر، . گيرداز اين منظر، حق مالكيت خصوصى يک شكل طبيعى به خود مى
. شوندنى طبيعت انسان موجه مىقوانين بازار آزاد هستند كه با استناد به خردمندی، يع

انگاری كه صاحبان كاال صرفًا منافع اقتصادی خود را دنبال و طبق قوانين عرضه و 
جا قوانين بازار اين. كنندی كاالی خود را نيز دريافت مىتقاضا در بازار، قيمت عادالنه

با آيند كه انگاری تحقق منافع فردی را به نظر مى" دست نامريى"به صورت يک 
ها اهداف كه انسانيعنى هم اين. سازندملزومات منافع عمومى به كلى منطبق مى

                                                 
١ Ebd., S. ٢٧ 
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شخصى خود را دنبال و تحت تأثير رقابت، كاالهای خود را در بازار مبادله كنند، ثروت 
از اين منظر، قيمت . آيدرسد و بدين سان رفاه ملت نيز پديد مىجامعه نيز به كمال مى

به " نظم طبيعى"ها و اقتصاد بازار به صورت يک آن" طبيعىقيمت "كاالها به صورت 
انگاری كه استقرار . سازندآيند كه ظاهرًا تحكيم نهايت انصاف را تضمين مىحساب مى

شود و از وقوع هرج و بازار آزاد نه تنها منجر به آزادی و برابری تمامى شهروندان مى
داری، يعنى خردمند نظام سرمايهكند، بلكه به دليل ذات مرج اجتماعى ممانعت مى

ها است كه آن ظاهرًا يک طرح كامًال ی بورژوايى با طبيعت انسانتطبيق كامل جامعه
آيد و به اصطالح بدون هرگونه آلترناتيوی محسوب موفق، منطقى و ابدی به نظر مى

  ١.شودمى

جدد ثروت ی روند توليد و تقسيم مپيداست كه از اين منظر نبرد طبقاتى جهت اداره
رسد و اجتماعى به صورت اختالل در يک نظم به اصطالح طبيعى و خردمند به نظر مى

سركوب جنبش كارگری به عنوان علت خردستيزی و مسبب هرج و مرج اجتماعى 
بنابراين اتفاقى نيست كه بورژوازی آلمان جهت . آيدكامًال ضروری و منطقى به نظر مى

ه همكاری با حزب ناسيونال سوسياليسم روی آورد و ممانعت از انقالب سوسياليستى ب
از اين پس، . های ظاهری به تبعيت از رهبری آدولف هيتلر تن دادبا وجود مخالفت

ايدئولوژی سوسيال داروينيسم تبديل به ذهنيت دستگاه ساختاری يک دولت فاشيست 
 در آلمان، هاروزی زندگى واقعى انسانشد كه ظاهريت تئوريک خود را مبدل به سيه

نخست پارادايم سياست اقتصادی كشور بود كه جهت انهدام . اروپا و شمال آفريقا سازد
جنبش كمونيستى ـ كارگری و تدارک يک جنگ تمام عيار جهت تقسيم مجدد جهان 

به اين ترتيب، دولت فاشيستى ابزار سياسى را . قرار گرفت" ىاولويت سياس"در 
را پديد آورد " دارى دولتى توتاليتر سرمايه"كل نوين كرد و شابزار اقتصادى  ايگزينج

كه البته روش توليد و توزيع و سمت و سوی تجارت آن از طريق رهبر معين و توسط 
 بعدًا دگرگونى ساختارهای اجتماعى ٢.شدهای حزبى و نظامى مديريت مىباالترين مقام

تحقق " عت فرهنگصن"جهت ترويج ايدئولوژی سوسيال داروينيسم بود كه از طريق 

                                                 
١ Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft …, ebd., S. ٣٤ff. 
٢ Vgl. Pollock, Friedrich (١٩٧٥): Studien des Kapitalismus, Helmut Dubiel (Hrsg.), 
München, S. ٢٧f., ٧٢f., ٨٠ 
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انگاری كاالها در افكار عمومى كارگران عمق بيشتری به اين ترتيب، نه تنها بت. يافت
به عظيم العاده فوقيک قدرت واره به صورت به خود گرفت، بلكه تعميم مناسبات شئى

در حالى كه  ١.كردها را سلب خرد، اراده و آزادی مىآمد كه ظاهرًا انساننظر مى
و تعميم سوسيال داروينيسم را به عنوان ايدئولوژی دهى  سازمان" گصنعت فرهن"

فاشيستى آلمان منطق سيستم ، حاكميت شتبه عهده داتوتاليتر دارى دولتى  سرمايه
به اين ترتيب، .  را به سوی تحقق اهداف سياسى آدولف هيتلر سمت دادبوروكراتيک

 جهت تسلط بر طبيعت روكراسىتبديل به ابزار بوی مدرن بورژوايى جامعهگرايى  خرد
" خرد ابزاری"ی جا با پديدهما اين. ها شدبيرونى و حكومت بر طبيعت درونى انسان

 و تحكيم خشونت شود مىها يابى انسان گرايى و حقيقت مانع خردمواجه هستيم كه 
  ٢.سازدی انسانى را تضمين و ظاهرًا ابدی مىفاشيستى بر جامعه

در اختيار آدولف هيتلر قرار گرفت كه مكانات يک حزب توتاليتر  اىتمامبه اين ترتيب، 
ی عمل وی بر ملت آلمان مسلط شود و به اهداف سياسى، اقتصادی و نظامى خود جامه

و كند  رهبر حزب توتاليتر مسئوليت سياسى را منحصر به خود مىجا كه از آن. بپوشاند
پاسخگو وی و فقط به ان وی صبمنتهای حزبى، نظامى و اقتصادی از باالترين مقام

ن خود را بانه انتقاد به خود و نه انتقاد به منتصجا كه رهبر توتاليتر  و از آنهستند
تصحيح ، در نتيجه استوی صالحيتى خود   زيرا تقبل انتقاد به معنى قبول بى،پذيرد مى

ی  زيردستان ون حزبى وبا كشتار فعاالهای آدولف هيتلر همواره و تعويض سياست

                                                 
١ Vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٤): Jargon der Eigentlichkeit - Zur deutschen Ideologie, 
in: Gesammelte Schriften Band ٦, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. 
٤١٣ff., Frankfurt am Main, S. ٤٥٤ ,٣٤٩f., und 
Vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٧٧): Re'sume' über Kulturindustrie, in: Gesammelte 
Schriften Band (١) ١٠, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٧), S. ٣٣٧ff., 
Frankfurt am Main, S. ٣٣٧f., und 
Vgl. Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (١٩٤٧): Dialektik der Aufklärung - 
Philosophische Fragmente, Amsterdam, S. ١٧٥, und 

: پل كانرتون، مترجم: شناسى انتقادى، ويراستار انتقاد فرهنگى و جامعه، در جامعه): ١٣٨٥(آدورنو، تئودور مقايسه، 
 ٣٠٣ى   ادامه، تهران، صفحه٣٠٢ى  حسن چاوشيان، صفحه

٢ Vgl. Horkheimer, Max (١٩٦٧): Zur Kritik der Instrumentelen Vernunft, Aus den 
Vortr䧥n und Aufzeichnungen seit Kriegsende, Alfred Schmidt (Hrsg.). Frankfurt am 
Main, S. ٩٤ ,٣٠     
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يک  ايدئولوژاتتبليغو به صورت " صنعت فرهنگ"بود كه البته با استفاده از همراه 
ناسيوال سوسياليسم ى حزب   انگيزه.شد همراه مىهای حزبى الف و گزافهمواره با 

ايدئولوژى ملت را با زندگى روش كه بود جنبش توتاليتر يک دهى  سازمانآلمان 
به اين . كشيده انقياد اهداف رهبر توتاليتر مىساخت و بسوسيال داروينيسم منطبق مى

زيردستان های كفايتى  يا بىهافرمانى به حساب نارهبری هاى  شكست سياستترتيب، 
 ١٩٣٧هاى آلمان نازى در سال  دادگاهاز جمله بايد از . شدآدولف هيتلر گذاشته مى
هبر جا كه رآن از ١.انجاميداعدام اعضاى فراكسيون ريوم ميالدی ياد كرد كه به 

ی ها تمام نهاد، در نتيجه كند اكتفا نمى خود توتاليتر فقط به حذف فيزيكى رقباى سياسى
شدند، فردی آدلف هيتلر مىكه مانع تحقق اهداف اجتماعى و ساختارهای سنتى را 

ی سياسى از اپوزيسيون به كلى به اين ترتيب، جامعه. يا به كلى منهدم گشتند توخالى و
دهى اجتماعى به دست ی مدنى به كلى حذف شد، در حالى كه سازمانامعهتخليه و ج

هاى  با انتصاب كادرآلمان بود كه ارتش زمان هم ٢.افتاد حزب توتاليتر یانحصار
ی فردی ی اراده، امنيتى و نظامى به سلطههاى سياسى راى حزبى به عنوان كميس نخبه

سلسله مراتبى نه ديگر تگاه بوروكراسى دسكليت در  با اختالل ٣.آدولف هيتلر در آمد
هاى شفاهى  يا دستورو ها  ابالغيه بدون هاى اجتماعى اعمال طرح نه شد و رعايت مى

نا امنى مداوم  محصول اين ساختار شكنى بنيادی،. ترين اعتباری داشتی كوچکرهبر
ولت و اخالل در قانونمندى دكشور آلمان بود كه البته توسط جانى و مالى شهروندان 

   ٤.آمدپديد مىقانونمدارى جامعه 

                                                 
١ Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente …, ebd., S. ٥٩٤f.   
٢ Vgl. ebd., S. ٦٢٨f.  
٣ Vgl. ebd., S. ٤٩٢ ,٤١٩f., und 
Vgl. Maier, H. (١٩٩٩): 'Totalitarismus' und 'politische Religionen', in: Totalitarismus im 
٢٠. Jahrhundert, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, Jesse, 
E. (Hrsg.), S. ١١٨ff., Bonn, S. ١١٨f., und  
Vgl. Luks, L. (١٩٩٩): Bolschewismus, Faschismus, Nationalsozialismus - Verwandte 
Gegner?, in: Totalitarismus im ٢٠. Jahrhundert, Bundeszentrale für politische Bildung, 
Schriftenreihe Band ٣٣٦, Jesse, E. (Hrsg.), S. ٤٠٤ff., S. ٤٠٦   
٤ Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente …, ebd., S. ٣٠٤ 
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ی فردی پس از انهدام اپوزيسيون و شكست هرگونه مقاومت سياسى در برابر اراده
آدولف هيتلر بود كه نوبت به يهوديان آلمانى تبار رسيد و جنگ نژادها تبديل به 

و به تحقير " صنعت فرهنگ"از اين پس، . م شدداروينيس ـ سوسيالموضوع ايدئولوژی 
به عنوان دشمنان " مايه فرو"هاى  نژادتوهين يهوديان شديدتر از گذشته دامن زد و از 

تبديل به توجيه راسيسم به اين ترتيب، . ياد كردابژكتيو ناسيونال سوسياليسم 
 دولت آلمان نازی هاى سياسى محرک اتخاذ تصميمو  ايدئولوژيک جهت كشورگشايى

تحكيم ساختار حزبى و افزايش شور و هيجان براى " دشمن ابژكتيو"جا مفهوم  اين١.شد
يک دشمن خيالى ظاهرًا نابودى جنبش توتاليتر بسيار سازنده بود، زيرا پس از توفيق در 

 بستگى به سرشت  دليل دشمن تراشى مداوم.ديرس مىديگری نوبت به بايد 
 شداجه مىموچنين جنبشى طبيعتًا با موانع يک  زيرا داشت،شمول جنبش توتاليتر  جهان

بنابراين . كردمىمنهدم يكى پس از ديگری ها را  خود آنترويج و بايد براى تداوم و 
ستيزی، اسالونازی به آلمان در دوران ستيزى  يهودی اتفاقى نيست كه برنامه

جسمى و روحى و سپس به ن معلوالعام ی، كشتار دگرباشان جنسيتى، قتلستيز كولى
 هاى اردوگاه" دشمنان ابژكتيو" مكان كشتار ٢.يافتگسترش ريوى و قلبى ان بيمار

ها با كار اجباری و دولت فاشيستى آلمان بودند كه البته زمان اقامت در آننابودى 
ى  براى بررسى همه جانبه آزمايشگاهزمان يک جا هم اين٣.سؤتغذيه نيز همراه بود

را اى  همه جانبههاى  آزمايشان پزشكدر حالى كه . آمدبه حساب مىانسان طبيعت 
حدود مقاوت شناسان در حال بررسى دادند و روان ها انجام مى اين اردوگاهان روى ساكن

شناسان بايد اثبات ها و كشف شرايط تسلط مطلق بر افكار عمومى بودند، جامعهانسان
ممكن ها آنگونه عملى با  هستند، هر به صورت مطلق قابل كنترلهاكه انسانكردند مى

تعلق به يک ، مجازات نيازى به گناه يا خالف ندارد، ر كسى جايگزينى دارده، است
ى   كار نبايد نتيجه،استثمار نبايد سود بياورد، براى مجازات كافى است "مايه نژاد فرو"

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٧٢٧ ,٧٢١ ,٦٦٩f., und  
Vgl. Bracher, K. D. (١٩٩٩): Das ٢٠. Jahrhundert als Zeitalter der ideologischen 
Auseinandersetzung zwischen demokratischen und totalitären Systemen, in: 
Totalitarismus im ٢٠. Jahrhundert, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe 
Band ٣٣٦, Jesse, E. (Hrsg.), S. ١٣٧ff., Bonn, S. ١٣٧f.  
٢ Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente …, ebd., S. ٦٦٩f., ٧١٧f.  
٣ Vgl. ebd., S. ٧٠٠f.  
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، برای  به اين ترتيب.ها شوديابى انسان و منجر به موضوعيتاجتماعى داشته باشد
 ممكن شد كه تصور عدالت اجتماعى و منطق حكومت فاشيستى آدولف هيتلر ظاهرًا

ستيزى خود  نابود كند و براى انسانبه كلى درک مجازات را حقوقى و اخالقى جهت 
هاى تبليغاتى  دروغتمامى اين جنايات عليه بشريت از طريق . های كذب ببافدتوجيه

نابودى هدف اين تبليغات كذب از يک سو، . يافتبازتاب مى" صنعت فرهنگ"
فن بيان تعميم و راسيستى گفتمان از سوی ديگر، ترويج ى تاريخى جامعه و  ظهحاف

سابق خود نه تنها از جنايات توتاليتاريست رهبران به اين صورت كه . ر بودتوتاليت
هم كامًال مصمم هستند و از جنايات آتى خود  در ارتكاب به بلكهكشند، خجالت نمى

خردمندی آگاهى فردى و به اين ترتيب، . هنددنيز گزارش مىافتخار ها با كمال آن
خرد "به تسلط طبيعت انسان شوند و دچار يک اختالل مزمن مىهاى اجتماعى  مقوله

 از جمله بايد از. آيددر مىتوتاليتر فردی يک رهبر تحقق اهداف جهت " ابزاری
و " تقاضای جنگ مطلق"، "هيتلر آلمان، آلمان هيتلر: "فاشيستى مانندهاى  آرمان

هايى از تحوالت  نشانهياد كرد كه در دوران جنگ جهانى دوم " پيروزى يا نابودى"
   ١.های فاشيست هستندانسان درونى طبيعت

در حالى كه هايدگر و در پيروی از وی، محمد رضا نيكفر شرط تاريخى شدن ملت را 
-مى" انسانيت از وضع ناگوار خويشی خروج يک باره"پيروی رهبر از فيلسوف جهت 

 ليكن ٢خوانند،شمارند و شرط تشكيل يک جهان تاريخى را انهدام جهان غيرتاريخى مى
 ميالدی مرگ بيش ١٩٤٥ تا ١٩٣٣محصوالت تاريخى حكومت آدولف هيتلر از سال 

 نازی در جنگ جهانى دوم، آلمان ميليون انسان، شكست و انهدام قاطع ارتش ٥٠از 
ريخى كشور، تصرف آلمان و سلب حاكميت ها و شهرهای تاانهدام صنايع، زيرساخت

هر كسى كه از . ی كشور در بخش شرقى و غربى بودملى توسط ارتش متفقين و تجزيه
ی هايدگر و يک انتقاد محتوايى به محمد رضا نيكفر منتظر بررسى عواقب تجربى فلسفه

با وجودی . شودشناسى هرمنوتيک وی است، واقعًا مأيوس و مبهوت مىروش شناخت
                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٤٨٩, und 
Vgl. Rupnik, J. (١٩٩٩): Der Totalitarismus aus der Sicht des Ostens, in: Totalitarismus 
im ٢٠. Jahrhundert, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Band ٣٣٦, 
Jesse, E. (Hrsg.), S. ٤٢٣ff., Bonn, S. ٤٣٢f.   
٢ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٥٤f. 
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شناسى انتقادی در اختيار وی قرار دارند، های تاريخى و هم آثار جامعهكه هم بررسى
-البته وی به اين مسئله اشاره مى. آيدی هايدگر كوتاه نمىليكن وی در دفاع از فلسفه

-دادند، آثار وی را مطالعه مىكند كه شاگردان هايدگر به درسگفتارهای وی گوش مى

چنين از اين  وی هم١.به حزب ناسيونال سوسياليسم پيوستندكردند و در پيروی از وی 
مسئله آگاه است كه هايدگر نه تنها تبعيت شخصى خود از آدولف هيتلر را شفاهى و 

ها در تفكر فلسفى خود تا پايان جنگ و سرنگونى حكومت نازیكتبى اعالم كرده، بلكه 
اسيونال سوسياليست ن"با اين وجود وی هايدگر را يک . تجديد نظر نكرده است

  : ی وی است و به شرح زير در جستجوی راهى برای تبرئه٢نامدمى" شخصى

يک . هايدگر فاشيست يک فاشيست مصمم نبود، زيرا وی يک هايدگر مصمم نبود»
" واقعيت"بايد بدون تأمل رهبر را به صورت تجسم آن (...) محقق وجوددرجا مصمم 

مكان الهام ] يعنى. (...) [ست، توضيح دهدكه با زحمت جستجو و برجسته كرده ا
" وطن"حقيقت و آن تاريخ كه به صورت " سرزمين"حقيقت وجود كه به صورت 

اكنون مرجع واقعى پرسش معنى وجود نه وجوددرجا حقيقى و هم. برجسته شده است
البته سرزمين از . است" سرزمين ملى"، بلكه "قهرمان ملى"در پيكر مشخص خود 

رهبر به سرزمين وطنى . آيده توسط آن مأمور شده است، به تأمل مىطريق رهبر ك
فيلسوف كه بر سرزمين . روشنى اين روشنايى متعلق به وجود است. بخشدروشنايى مى

  ٣«.وطنى پا گرفته، يک پابسته به وطن است

ی كند، محمد رضا نيكفر گرفتار اسطورهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا با استناد به پراكسيس مولد مستدل كردم، ظهور گونه كه اينهمان. ترهبری اس

ناسيونال سوسياليسم آلمانى محصول حركت واقعى سرمايه ملى بود كه از يک سو، با 
و از سوی ديگر، با مرزهای ملى به صورت مرزهای ) حدود درونى(نبرد طبقاتى 

ل و فصل ضد انقالبى اين مواجه شده و تنها در جهت ح) حدود بيرونى(اقتصادی 
ذاتى و تضمين ارزش افزايى سرمايه بود كه بورژوازی ملى از ايدئولوژی تضادهای درون

در حالى كه محمد . ليبراليسم دست كشيد و به تبعيت از رهبری آدولف هيتلر تن داد
                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٢٤٥ 
٢ Vgl. ebd., S. ٢٥٦f. 
٣ Ebd., S. ٢٤٩f. 
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را به " وطن"، مفهوم "تجريد"كند كه وی از طريق رضا نيكفر هايدگر را ستايش مى
اندازد كه اين پابستگى  اما خود وی به كلى از نظر مى١هوی آن در آورده است،شكل ما

ی اجتماعى فرموله شده كه بنا به وطن كه مد نظر هايدگر است، در تقابل با آن طبقه
جا اين. شماردبر وجود ماترياليستيش، خود را فاقد وطن، يعنى انترناسيوناليست مى

كه چرا با وجود شواهد ناگوار تاريخى، محمد رضا آيد بالفاصله اين پرسش پديد مى
گريزد؟ ما پاسخ اين ی رهبری مىها به سوی اسطورهنيكفر به جای بررسى انتقادی آن

به اين صورت كه وی در همان اوايل دوران تحقيقاتش . يابيمپرسش را نزد ماركس مى
كه چرا قرار داشت ها وی در برابر اين پرسش. به نقد اساطير يونان باستان پرداخت

رسد، از افالطون برای تشريح تشكيل دولت كه ظاهرًا يک امر ضروری به نظر مى
ی كند؟ چرا افالطون از سقراط اسطورههای تصويری استفاده مىاسطوره و نمونه

خواند؟ سازد و وی را فيلسوف مرگ و عشق و مولود حقيقت مطلق مىخردمندی مى
سازی را در ناتوانى افالطون از خود دليل اين اسطورهماركس سپس در روند تحقيقات 

جا كه افالطون قادر نيست كه يک يعنى از آن. يابدتشريح يک امر ظاهرًا ضروری مى
های حركت فكری را برای مردم عامى تشريح كند، در نتيجه به اسطوره و نمونه

ير انتقادی بر گرا و غشود كه تشكيل دولت را از يک منظر مثبتتصويری متوسل مى
جا نيز به ابتكار نوشتاری من جهت مصداق اين نظريه اين. افكار عمومى استوار سازد

را در يک نقل قول " رهبری"و " تاريخى"به اين عبارت كه مفاهيم . دهمخود ادامه مى
ی نقاد را با كنم كه به شرح زير خوانندهی دكترای ماركس جايگزين مىاز رساله

  :سازی نزد محمد رضا نيكفر بيشتر آشنا سازمعواقب اسطوره

 طرف رهبری يک طرف و واقعيت مثبت و محدود تاريخىجايى كه واقعيت مطلق آن»
جا تبديل به رسانه گيرد و در اين حال اثر مثبت بايد محفوظ بماند، آنديگر قرار مى

ها زی رنگجا نور مطلق خود را در محشر باتابد، آنشود كه در آن نور مطلق مىمى
دهد، در خود يک روح شكند و اثر نهايى و مثبت چيز ديگری را از خود معنى مىمى

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٢٥٦ 
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-تمامى كيهان يک جهان از اساطير شده: آسا استدارد كه جهت اين دگرديسى معجزه

  ١«.اند و هر پيكره يک معما است

-ه بر مىای پردكرد اسطوره به صورت يک فيلتر رسانهجا از عملبنابراين ماركس اين

به اين صورت كه اسطوره تنها آن آثار به اصطالح مثبت را از يک كليت متضاد . دارد
سازی منجر به بيماری بنابراين اسطوره. ساز مد نظر دارددهد كه اسطورهبازتاب مى

شود و كليت حقايق تاريخى و تجربى را مخفى شناخت و اختالل در آگاهى تئوريک مى
، شكل ابزاری استفاده از اسطوره است كه عواقب تجربى بسيار افزون بر اين. سازدمى

به اين صورت كه به نظر افالطون تنها . آوردناگواری را در پراكسيس سياسى به بار مى
به . شودوساطت مى" ی كندذهنتوده"با " خردمند"ی از طريق اسطوره است كه رابطه

كند، در نتيجه ای عمل مى رسانهجا كه اسطوره به صورت يک فيلتربيان ديگر، از آن
كند و افكار تفكرات انفرادی و به اصطالح خردمند فيلسوف را با انبوه مردم وساطت مى

جا تسلط پيداست كه اين. سازدها آشنا مىعمومى را با عواقب به اصطالح دلپسند آن
جا نما اي. شودی به اصطالح كندذهن موجه مىفيلسوف به اصطالح خردمند بر توده

سازی دوباره با عواقب فلسفى جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم در شكل اسطوره
به بيان ديگر، محمد رضا . كنندها ممانعت مىمواجه هستيم كه از خودآگاهى انسان

ی به ی آگاه، مخاطبان خود را تودهنيكفر به عنوان فيلسوف به اصطالح خردمند و سوژه
شمارد كه انگاری فاقد آزادی و اراده و توان ی ناآگاه مىاصطالح كندذهن و آن ابژه

گاه دست از جستجوی يک ناجى و پيروی از شناخت و خودآگاهى طبقاتى است و هيچ
پيداست كه از اين منظر، استفاده از هرمنوتيک به عنوان زبان هنری . كشدرهبری نمى

د توسط فنون نوشتاری و ی ناآگاه بايبه اين صورت كه اين ابژه. شودنيز موجه مى
ی ظاهرًا آگاه به سوی اتخاذ يک تصميم به اصطالح ضروری سخنوری يک سوژه

ی فعاليت تئوريک خود را نيز به هيچ وجه البته محمد رضا نيكفر انگيزه. هدايت شود
ناآگاه و " وجوددرجا"گذارد كه وی همواره بر اين نكته انگشت مى. كندكتمان نمى

به . گيرده دليل هراس و نگرانى از مرگ همواره از پوچى تصميم مىغيرمصمم است و ب
-است كه تصميم را بر زبان وی جاری مى" روح زمان"اين صورت كه انگاری اين 

                                                 
١ Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und 
epikurischen Naturphilosophie, in: MEGA I, ١/١, Berlin (ost), S. ١٣٨ 
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شود كه تنها اين رهبر است بنابراين اتفاقى نيست كه وی از يک سو، مدعى مى ١.سازد
و تنها از اين طريق است كه كند پذيری تنفيذ مىكه به ملت خودمختاری و مسؤوليت

 و از سوی ديگر، به شرح زير و با استفاده از مفهوم هرمنوتيک ٢آيدملت به خود مى
ی هايدگر از همكاری با حزب ناسيونال سوسياليسم آلمان بى محابا به تبرئه" رويداد"

  :  پردازدمى

جود كند و فكركردن مصمم به روش وبه روش وجود تاريخى فكر مى] هايدگر[»
تاريخى مستلزم آن است كه متفكر وجود تاريخى از خود سخن نگويد، بلكه همه چيز را 

هايدگر يک . گويدگونه تشريح كند كه انگاری وجود با ما از زبان خود سخن مىاين
اين مفهوم . (...) از روح است" رويداد"گونه كه هگل يک از وجود است همان" رويداد"

پوچى " از جمله"همه چيز و . است" خاتمه ناپذير" "رويداد"قابل تعريف نيست، زيرا 
يافته را موضوعيتتوان آنكه مى" مورد"يک " رويداد"مفهوم . (...) است" رويداد"

و نه " مورد"است و وجود نه يک " حقيقت وجود"تصور كرد، در نظر ندارد، زيرا آن 
خيز متقابل "، يعنى "ينىمورد ماب"آن يک . باشد، مى"كه مورد است"تمامى آن چيزی 

  ٣«(...).مابين انسان و خدايان است 

كند، زبان هنری در شكل هرمنوتيک آن واقعًا ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی كه چه كسانى عواقب فاجعهپاسخ اين پرسش از محمد رضا نيكفر . معجزه آسا است

گيرند؟ به اين عبارت  عهده مىناسيونال سوسياليسم آلمانى و جنگ جهانى دوم را به
به اين دليل كه انگاری ما فقط با يک مفهوم تاريخى به عنوان ! هيچ كس: است

جا طرح اين مسئله اين. غير قابل شناخت است" رويداد"مواجه هستيم و خود " رويداد"
فاشيسم را نه يک "ی مردم آلمان آيد كه اكثريت قابل مالحظهضروری به نظر مى

پردازان ناسيونال سوسياليسم مانند هايدگر شمارد و نظريهمى" لكه يک جنايتعقيده، ب
ی جا نقد همان رابطه منظور اين٤.خواندمى" جنايتكار ميز تحريری"و كارل اشميت را 

به اين . آورداست كه برای نمونه هايدگر ميان رهبر، فيلسوف، ملت و وطن پديد مى

                                                 
١ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٢١٨ 
٢ Vgl. ebd., S. ٢٥٠ 
٣ Ebd., S. ٣٠٤f. 
٤ „Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!“. „Schreibtischtäter“ 
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سازد و ها را موجه مىدهد، فيلسوف آن عام مىصورت كه رهبر فرمان به جنگ و قتل
های پوشاند، زيرا ظاهرًا منافع آتى خود را در جنايتی عمل مىها جامهملت به آن

  .بيندراسيستى، جنگ جهت گسترش سرزمين وطنى و تسلط بر جهان مى

جه جا با اشكال ناب متافيزيكى به صورت دين، فلسفه و ايدئولوژی موابنابراين ما اين
گويد و ايدئولوگ در حالى كه عارف دينى از دست تقدير و قسمت سخن مى. هستيم

كشد، فيلسوف متوسل به تفسير ناپذير و ابژكتيو تاريخ را به پيش مىروند اجتناب
-اسرارآميز و مهجا با همان اشكال ما اين. شودمى" رويداد"هرمنوتيكى مفاهيمى مانند 

گويى خودگسيختگى و از خودتناقضيم كه البته از همآلود متافيزيكى سر و كار دار
-ذاتى پراكسيس مولد در نظام سرمايهی مادی، يعنى از تضادهای درونهمين زمينه

به بيان ديگر، عارف . سازندكنند و مانعى در برابر خودآگاهى طبقاتى مىداری رشد مى
رح انتقادی وقايع خواهند كه از طدينى، ايدئولوگ و فيلسوف از مخاطبان خود مى

تاريخى صرف نظر كنند و قدرت تشخيص خود را به عنوان مقلد و پيرو در اختيار آن 
طبيعى و فراتاريخى و تفاسير هرمنوتيكى از معنى وجود بگذارند كه تصوارت ناب ماورای

به اين ترتيب، توليد كااليى، قانون ارزش و بردگى كار . اندها برايشان تدارک ديدهآن
بايد ادامه بيابند و ارزش افزايى سرمايه بايد از طريق استثمار نيروی كار و مزدی 

ی كارگر به انفعال كشيده شود و از جا بايد طبقهاين. ها تضمين گرددتحميق انسان
  . شركت در نبرد طبقاتى ممانعت كند

بايد بنابراين با وجود تمامى توجيهات فلسفى و تفسيرهای هرمنوتيكى محمد رضا نيكفر، 
ی هايدگر هم از نظر تئوريک و هم در جا در نظر داشت كه فلسفهاين مسئله را اين

البته هايدگر در فعاليت فلسفى . پراكسيس سياسى با شكست قاطع مواجه شده است
های آلمانى با استناد به ايدئولوژی سوسيال ـ بسيار خوشبين بود كه فاشيستخود 

زنند و با ادغام ملت آلمان در ر كشور دامن مىداروينيسم به يک گرايش راسيستى د
يک جنبش توتاليتر همان راهى را به سوی احيای جهان قديمى و ماقبل از دوران 

-گشايند كه انگاری مردم آلمان را از وضعيت اضطراری موجود بيرون مىمدرنيته مى

ود كه نه ش با وجودی كه محمد رضا نيكفر بارها در دفاع از هايدگر مدعى مى١.آورد

                                                 
١ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٢٦٧ 
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- اما وی در خفا به بن١فيلسوف خدا است و نه تخريب جهان يک خالقيت الهى است،

ما مصداق اين . كندی سياسى وی اعتراف مىبست تئوريک و شكست پراتيک فلسفه
جا پرسش طرح اين. يابيمی وی به ديالكتيک مىنظريه را در استناد جسته و گريخته

يازی به ديالكتيک دارد، در حالى كه وی تا كنون شود كه محمد رضا نيكفر چه نمى
شمرده و در پيروی از هايدگر ديالكتيک " وجوددرجا"هرمنوتيک را منطبق با وضعيت 

كند كه نه روش چنين بر اين اصل تأكيد مىوی هم. خوانده است" ی دينىتجربه"را 
كن سپس به  لي٢هايدگر ديالكتيكى و نه وی در جستجوی بررسى سنتزوار بوده است،

  : شودشرح زير مدعى مى

ی شود كه اگر انسان لحظهديالكتيک از تصميم ـ واقعه توسط هايدگر چنان طراحى مى»
   ٣«.سازدی افراطى قرار دهد، متن خود را به طرف ديگر جابجا مىاصلى را بر يک نقطه

محمد رضا كند، اين تعريف از ديالكتيک كه ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
دهد، هيچ ارتباطى با ديالكتيک در مضمون ماركسى آن كه من در جا ارائه مىنيكفر اين

به همين منوال، آن با ديالكتيک در مضمون هگلى . اين نوشته به بحث گذاشتم، ندارد
سازد، گونه كه ماركس به درستى برجسته مىهمان. آن نيز به كلى بى ارتباط است

ديالكتيک آن سه جز  و ٤ اقتصاد مدرن ملى استوار شده استی هگل بر اساسفلسفه
فيشته و سوم، " ی خودآگاهىفلسفه"اسپينوزا، دوم، " گوهر"متفاوت دارد، اول، مفهوم 

 ليكن الهيات اسپينوزا با استناد ٥.است" روح مطلق"ها در وحدت ضروری و متضاد آن
وًال طبيعت را غيرقابل شناخت شود، در حالى كه هايدگر اصبه شواهد طبيعى توجيه مى

ی فيشته به كلى از طبيعت مستقل شده است، در حالى كه سوژه در فلسفه. شماردمى
و در يک حركت ديالكتيكى از تفكر، گوهر " خود قضيه"هگل با استناد به مفهوم 

در " كاال"به بيان ديگر، مفهوم . رساندمى) روح مطلق(و سوژه را به وحدت ) طبيعت(
آليستى هگل ی ايدهدر فلسفه" خود قضيه"تصاد سياسى ماركس همان مفهوم نقد اق

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ١٥٤ ,١٤٩ 
٢ Vgl. ebd., S. ٢٥٩ ,١٤١ 
٣ Ebd., S. ٢٢٦, und vgl. S. ٢٣٦ 
٤ Vgl. Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch - Philosophische …, ebd., S. ٥٧٤ 
٥ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Die Heilige Familie, in: MEW, Bd. ٢, S. 
١ff., Berlin (ost), S. ١٤٧ 
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، يعنى ايجاد افكار "ما سوژه"به " من سوژه"به معنى تعميم " روح مطلق"جا اين. است
ها در پرتو حق به اين صورت كه اگر انسان. ی حق استعمومى تحت تأثير فلسفه

يافته و خردمند ی آشتىيک جامعهمالكيت از كاال زندگى كنند، موفق به تشكيل 
پيداست كسى كه دسترسى به ابزار كار جهت توليد كاال ندارد، بايد نيروی . خواهند شد

كار خود را به صورت كاال به بازار عرضه كند و در واقعيت به بردگى كار مزدی تن 
ت، آگاه اس" حق مالكيت ديگری"با " حق مالكيت من"جا كه هگل از تضاد از آن. دهد

نامد، نيز مى" كليت عرفى"و " اعالحضرت مطلق"را كه آن" قرارداد"در نتيجه به 
. ذاتى را ظاهرًا به صورت متعارف آن برطرف سازدشود كه اين تضاد درونمتوسل مى

رسند و يک به اين ترتيب، منطق تضاد با منطق تاريخ در علم منطق هگل به وحدت مى
  ١.دهندنويد مىی مثبت را به مخاطب خود آينده

ی بورژوايى و مستقيمًا آل جامعهی هگل بيان ايدهبنابراين مضمون ديالكتيک در فلسفه
ی هايدگر آن سوی تحقيقات با اقتصاد مدرن ملى در ارتباط است، در حالى كه فلسفه

با تمامى . پردازدنمى" وجوددرجا"ی مادی زيست تجربى بر پا شده و اصوًال به زمينه
يابد د محمد رضا نيكفر در لوای ديالكتيک به يک دوگانگى ظاهری دست مىاين وجو

ها، سان نه تقويت و وحدت آنی همكه انگاری از تقابل دو پديده، دو مقوله و يا دو ابژه
جا با يک ما اين. آيدی مثبت پديد مىها، يعنى يک نتيجهبلكه نفى هر دوی آن

انگاری كه تخريب در تخريب منجر به . هستيمكاريكاتور مسخره از ديالكتيک مواجه 
سازندگى، نهيليسم در نهيليسم منجر به وجود معنايى، دزيسيونيسم در دزيسيونيسم 

زدگى منجر به عطش زدگى در حيرتحيرتيافتگى و خردمندی نظريه، منجر به بازتاب
انگاری كه  ٢.شودها مىو استعال در استعال منجر به ذات درونى مقولهكنجكاوی سوژه 

ی رياضى های فلسفى، بلكه با معادالت سادههای اجتماعى و مقولهجا نه با پديدهما اين
جا هشدار البته اين. مواجه هستيم و منفى در منفى بدون ترديد برابر با مثبت خواهد شد

ی نقاد اين نوشته ضروری است كه اين روش بى معنى و مسخره با به خواننده

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

   ادامه، برلين٤٩ی انديشه، جلد سيزدهم، صفحه
٢ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٣٤٥ ,٢٧٨ ,٢٣٦ ,٢٢٧, 
٣٧٧ 
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به اين دليل كه .  در آموزشگاه فرانكفورت اشتباه گرفته نشود"ديالكتيک منفى"
های سوسياليستى در شرق و هوركهايمر و آدورنو جهت پاسخ فلسفى به شكست جنبش

 كه غرب اروپا و نقد تجربيات ناگوار استالينيسم در شوروی و فاشيسم در آلمان بود
گرايى به  مثبتجا اين. ندمتكامل كردگرايى  مثبت جهت نقد شناسى انتقادی راجامعه

كسيس تاب پرا معنى ناتوانى سوژه از درک وقايع ابژكتيو و به معنى امتناع سوژه از باز
 به ١. است سوبژكتيو خويشبا ذهنيتوقايع ابژكتيو در تئورى و ناتوانى انسان از تطبيق 

بته است كه ال" گرانقد منتقد مثبت"به معنى ضرورت " ديالكتيک منفى"بيان ديگر، 
چنين محمد رضا نيكفر را در دستور فعاليت گرايى هايدگر و همبدون واسطه نقد مثبت

 ٢.دهدتئوريک قرار مى

جا طرح اين موضوع نيز ضروری است كه محمد رضا نيكفر برای خالى نبودن البته اين
به اين . آوردی هايدگر وارد مىعريضه برخى انتقادهای سطحى و جانبى به فلسفه

 را دارد، نقش سوژه" وجوددرجا"يا " وجود"كه نزد هايدگر روشن نيست كه عبارت 
و راه حل وی جهت " زمانمندی"وی به دليل فقدان مفهوم " وجود و زمان"ی پروژه

چنين هايدگر هم. اندبا شكست مواجه شده" وجود"ی بيان منطقى و تحول ممكنه
سازد و ژی خود را متزلزل مىگذارد، بنياد متدولوهای خود را بى جواب مىپرسش

ی هايدگر ها، فلسفهافزون بر اين. دهدرا همواره تغيير مى" وجوددرجا"معنى مفهوم 
ی محمد رضا  ليكن انگيزه٣.شودبنيادگرا، شهرستانى است و تا حدی دچار پيامبری مى

بابت، از اين . ی هايدگر، بلكه ترميم و تكميل آن استنيكفر نه فراروی از كليت فلسفه
كند و با استناد به فيشته، اليبنيتس، دكارت، وی اصوًال به منتقدان هايدگر رجوع نمى

ی وی است و سرانجام ديلتى، هوسلر، نيچه و كارل اشميت تنها در پى احيای فلسفه
را نه در روش هرمنوتيک و محتوا، بلكه در سمت گيری آن به سوی گذشته مشكل آن

                                                 
١ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, ٥. 
Auflage, erste Auflage (١٩٧٦), Frankfurt am Main, S. ٧f., und  
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main, S. ٢٣ ,٩f. 
٢ Vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, in: Gesammelte Schriften Band 
٦, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff., Frankfurt am Main, S. ١٤٤    
٣ Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٢١٤f., ٢٢٢f., ٢٨٣f., 
٣٧٩ ,٣٤٦ ,٢٩٩ 
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را به شرح زير از طريق مفهوم هرمنوتيكى حل احيای آنيابد و به اصطالح راه مى
  :  دهدارائه مى" پرش"

- دهد كه به متفكر در يک وقت جهانى كه منظمتفكر در پرش يک روحيه به خرج مى»

آيد اين روحيه از كجا مى". يورش ببرد"كه سالم مانده، ] جهان[ی شده و در يک گوشه
وجود . ود را بشنود؟ آن بايد از خود وجود بيايدتواند ادعای وجكه توسط آن متفكر مى

. است" تردست"كند، زيرا آن در ماهيت خود خود را در روحيه به سوی ما ارسال مى
توانيم تردستى وجود را در ابتدا وقتى تجربه كنيم، اگر وجود خود را به سوی ما ما مى

فهميم كه از پرش مىما پس . ايمارسال كند، يعنى وقتى كه ما پرش را امتحان كرده
برای . را بشنويماما ما در وضعيتى نبوديم كه آن. وجود هميشه با ما سخن گفته است

پرسيم كه آن از كجا شنويم، اما نمىرا مىنمونه، البته ما ادعای منطق از آدرس آن
يابيم، زيرا از مكان ما جايگاه تفكر منطقى از بنياد را در حقيقتش نمى. گويدسخن مى

" در حقيقت يک منطق از وجود"تفكر منطقى از بنياد . (...) راز آن بسيار دور هستيماب
   ١«.اندازداست، اما آن به صورت يک منطق از موجود طنين مى

ی هايدگر را حل و كند كه مشكل فلسفهبه اين ترتيب، محمد رضا نيكفر گمان مى
ته، بلكه از آينده بايد الهام نه از گذش" وجود"به اين عبارت كه معنى . فصل كرده است

ماند كه اين آينده كدام آينده است؟ جا اين پرسش بى پاسخ مىالبته اين. گرفته شود
ی مدرن، سكوالر، دموكراتيک و آيا منظور از آينده يک هويت فراملى و يک جامعه

، بيندها نمىسوسياليستى است؟ البته محمد رضا نيكفر نيازی برای پاسخ به اين پرسش
تفكر همواره بايد در راه باشد و در راه بودن به "شود كه زيرا از يک سو، مدعى مى

وجود اصوًال "افزايد كه ، در حالى كه از سوی ديگر، به آن مى"ی وجود استمعنى آينده
  ٢."به معنى زمان است و زمان آينده ندارد

جهان مدرن، آيد، وی شديدًا مخالف جايى كه از نظريات هايدگر بر مىتا آن
- جهان مدرن مى" ارواح كوتوله"ذاتى را ی دروندموكراسى و سوسياليسم بود، فلسفه

- گرفت و از آلمانخواند، در برابر مدرنيزاسيون صنعت و هنر مدرن قاطعانه موضع مى

                                                 
١ Ebd., S. ٣٨٩ 
٢ Ebd., S. ٣٩٠ 
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خواست كه شهامت به خرج بدهند و با آمادگى برای مرگ وطن خود را به ها مى
ين ساحل نجات كه قرار بود تحت تأثير فيلسوف و رهبر  اما ا١.ساحل نجات برسانند

پديد بيايد منجر به جنگ جهانى دوم و عواقب بسيار ناگوار آن برای ملت و كشور 
-جا با انكار توان خالقيت، شناخت، استقالل، خودآگاهى طبقاتى و ارادهما اين. آلمان شد

جه هستيم، در حالى كه ها جهت دگرگونى جامعه و تشكيل يک نظم نوين موای انسان
شود كه انسان ی هايدگر از يک سو، مدعى مىمحمد رضا نيكفر نيز در پيروی از فلسفه

قديمى چنان تكه و پاره شده است كه قادر به تصاحب خود از طريق " وجود"در يک 
زندگى دينى به مراتب كند كه شود و از سوی ديگر، بر اين نكته تأكيد مىتفكر نمى

  ٢.تر از جهان تحقيق و تئوريک استتر و رنگارنگزونتر، موغنى

ما با اين كشمكش نظری كه پيرامون اعتبار و ارجعيت جهان دينى نسبت به جهان 
در حالى كه پلوتارش مدعى . شويمگيرد، نزد ماركس نيز آشنا مىدنيوی صورت مى

 ماركس ايمان شود،ها مىكاری مؤمنان و منجر به رستگاری آنبود كه دين مانع گناه
ها را به ها را سلب خرد و اراده و زندگى آنشمارد، زيرا انساندينى را بدترين گناه مى

، يعنى با پسامدرنيسم "انهدام خرد"جا با بنابراين ما اين٣.كندكلى بى محتوا و توخالى مى
آوردهای انقالب كبير فرانسه و عصر مدرن ارتجاعى به دستبه عنوان يک واكنش فوق

مواجه هستيم كه مضمون آن ناتوانى انسان از خودآگاهى طبقاتى و توان مديريت 
ی تحقيقات فلسفى محمد  كه البته به شرح زير نتيجه٤زندگى خويش و جامعه است

  :شودرضا نيكفر نيز محسوب مى

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٣٧٩f., ٣٨٨ 
٢ Vgl. ebd., S. ٣٤٧ ,٣١ 

، در آرمان و ئيسم كارل ماركسايمان و انديشه ـ فعاليت سياسى در پرتو آته): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣
   ادامه، برلين١٦٧ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه

های را به بررسى فلسفى و نقد واكنشاچ است كه وی محتوای آنعنوان كتابى از جورج لوك" انهدام خرد" مفهوم ٤
العاده ميان به اين ترتيب، وی از يک نبرد خارق. ارتجاعى به دست آوردهای انقالب فرانسه اختصاص داده استفوق

راند و نظريات انديشمندان آلمانى را از فريدريش شلينگ تا كارل اشميت به خردگرايى و خردستيزی سخن مى
ی سوسيال داروينيسم و كشد و سرانجام تعميم انديشهعنوان نمايندگان خردستيزی عصر مدرن به بند نقد مى

نژادپرستى را به صورت شكست كلى خردگرايى و پيروزی ايدئولوژی دولت امپرياليستى آلمان جهت كشورگشايى 
  .خواندی پيشافاشيستى مىرا يک فلسفه آنی هايدگر ياد كرد كه لوكاچاز جمله بايد از نقد فلسفه. كندتشريح مى

Vgl. Lukacs, George (١٩٥٥): Die Zerstörung der Vernunft, Berlin, und 
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پرسش اين است كه آيا يک معيار برای تمايز ميان حقيقت و دروغ وجود در دسترس »
 كه وجود خود را در حالت پيش رو مخفى و يا تشخيص بدهيمتوانيم ىهست؟ آيا ما م

معياری برای تشخيص حقيقت وجود : كند؟ جواب هايدگر به اين عبارت استظاهر مى
آن غير قابل . سازدگاه قابل تشخيص نمىدر دسترس نيست، زيرا وجود خود را هيچ

وجود يک بنياد عاری از . بودن آن است" غير منطقى"وجود " منطق. "ارزيابى است
ی بنياد قرار دارد و از گذارد ـ در اين خلسهوجود به صورت بنياد، بنياد مى. بنياد است

ی نابودی خود دهد ـ و به صورت ورطهاين رو، وجود خود را به صورت ظهور نشان مى
  ١«.كشد ـ در اين غيبت آن قرار داردرا به صورت بنياد عقب مى

های اسرارآميز، جنجال كند، طرح پرسشی نقاد مالحظه مىدهگونه كه خواننهمان
هرمنوتيک، استقالل از پراكسيس مولد و زبان هنری يک چنين توهمات فلسفى را نيز 

و محصول " مدفوع فلسفى"ها را به درستى آورند كه ماركس آنپديد مى
 سياه كرده  صفحه را٤٠٠جا حدود يعنى محمد رضا نيكفر اين. نامدمى" خودارضاعى"

به ما ارائه دهد كه البته " وجود"است كه يک چنين گزارش مبهمى را از حقيقت 
جا فقط كافى است كه به اين. مصداق سرگردانى فلسفى خود وی بشخصه نيز است

به . پى برد" وجود"جابجايى سوژه با ابژه پايان داد تا به معنى ماترياليستى ـ ديالكتيكى 
، وجود ماترياليستى جايگزين "موجود نگران"جايگزين " الموجود فع"اين صورت كه 

از اين پس، ما بدون . گردند" معنى وجود"و آگاهى طبقاتى جايگزين " وجوددرجا"
" وجود"با " وجوددرجا"شويم و ماجراجويى واسطه با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه مى

زدی از وجود به اين صورت كه آگاهى طبقاتى كارگران م. يابدنيز خاتمه مى
داری را در ذاتى نظام سرمايهتضادهای درونها آيد، زيرا آنها پديد مىماترياليستى آن

ها با آن قدرت ذهنى ليكن آگاهى آن. كنندسپهر توليد و توزيع مشاهده و احساس مى
ی حاكم به صورت دين، فلسفه و ايدئولوژی و در يک بستر كند كه طبقهتالقى مى

و فرهنگى جهت تحكيم قدرت مادی خود و انفعال فرودستان جامعه مشترک تاريخى 
گرا قرار ی كارگر تحت تأثير يک تئوری انتقادی و عملاگر طبقه. پديد آورده است

                                                                                                             
ی بورژوايى؟ ادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحالل تفكر و نظم جامعه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

 ه، برلين ادام٢٠١ی آرمان و انديشه، جلد چهاردم، صفحه
١ Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٣٩٤ 
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بگيرد و با كسب خودآگاهى طبقاتى به يک پراكسيس انقالبى دامن بزند، پيداست كه 
جا اين يابد، زيرا اينتمه مىنيز برای آن نهايتًا خا" وجود"ی پرسش پيرامون مسئله

ها به آشتى و دوگانگى متضاد سوژه با ابژه، يعنى تناقض وجود با آگاهى در وحدت آن
ی حاكم يک تحول قابل مالحظه را در پراكسيس مولد ليكن اگر طبقه. رسداتمام مى

آوری نوينى را در روند توليد مستقر سازد، مطالبات صنفى پديد بياورد، يعنى فن
ها رسميت قانونى دهد، قدرت ذهنى خود را تفسير و رگران را در نظر بگيرد و به آنكا

ی خودكرده ميان كارگران شود، پيداست كه نه ترميم سازد و منجر به تفرقه و تفرقه
شود، بلكه اين دوگانگى متضاد، ی كارگر با شكست مواجه مىتنها خيزش انقالبى طبقه

راه ديگر برای تحكيم . يابدنيز ادامه مى" وجود"با " اوجوددرج"يعنى اسرار و جنجال 
ی حاكم اعمال خشونت غيراقتصادی و سركوب جنبش منافع و تثبيت جايگاه طبقه

ی هايدگر به بهترين وجه ممكنه كارگری، يعنى استقرار فاشيسم است كه البته فلسفه
 به ابتكار نوشتاری جا نيزمن جهت مصداق اين نظريه اين. آوردرا پديد مىتئوری آن

را در يک نقل قول " وجود مادی"و " الهام"به اين عبارت كه مفهوم . دهمخود ادامه مى
ی نقاد را با كنم كه به شرح زير خوانندهجايگزين مى" ايدئولوژی آلمانى"از كتاب 

ی و عواقب جابجايى سوژه با ابژه در فلسفه") موجود نگران("شناسى كذب انسان
  :شتر آشنا سازمهايدگر بي

جا از زمين  كه از آسمان به زمين پياده، اينهايدگری كامًال بر عكس نسبت به فلسفه»
ها چه شود كه انسانيعنى از اين نقطه نظر عزيمت نمى. شودبه سوی آسمان رفته مى

-، همگيرندكدام الهام را مىكنند، گويند، چه چيزی را پيش خود تخيل و تصور مىمى

شود كه  شده عزيمت نمىالهام گرفتههای گفته، متفكر، متصور، متخيل و انسانچنين از 
های واقعى و فعال و از از انسان] بلكه[های زنده و صاحب اندام برسد، از آن به انسان

های ايدئولوژيک و پژواک اين ها عزيمت شده و تكامل بازتابروند زندگى واقعى آن
ها آلود در مغز انسانبه همين صورت توليدات مه. شودروند زندگى نيز تشريح مى

-های مادی آميخته شدهتعالى ضروری روند زندگى مادی، بديهى، تجربى و با ضرورت

جا ديگر اخالق، دين، متافيزيک و ساير ايدئولوژی و اشكال آگاهى متناسب با اين. اند
ها تاريخ هستند، آنها فاقد آن. كنندها بيش از اين يک ظاهر مستقل را حفظ نمىآن

هايى كه توليدات مادی و مراودات مادی خود را متكامل فاقد تكامل هستند، بلكه انسان
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- ها واقعيت خود، تفكر خود و توليدات تفكر خود را نيز تغيير مىكنند، همراه با آنمى

    ١«.كند آگاهى را معين مىوجود مادیكند، بلكه  را معين نمىوجود مادیآگاهى . دهند

معياری برای تشخيص حقيقت وجود در كند، اما بنابراين با وجودی كه هايدگر انكار مى
آيد، زيرا عارف تنها از اين رو، غير قابل تشخيص به نظر مى" وجود"دسترس هست و 

آورند كه كارگران مزدی دينى، ايدئولوگ و فيلسوف آن اشكال متافيزيكى را پديد مى
ها تجربه كنند و به ازخودبيگانگى و انفعال خودكرده ر آنوجود مادی خود را تحت تأثي

جا نه تنها نقش دين، فلسفه و ايدئولوژی به عنوان آگاهى پيداست كه اين. كشيده شوند
" رويداد از وجود"هايدگر به عنوان چنين نقش گردد، بلكه و هماز جهان وارونه افشا مى

ی وی پيروی آن كسانى كه از فلسفهی وی بشخصه و از توهمات فلسفى آزاد و مسئله
  . شوداند، تبديل به موضوع پيگرد جنايى ـ قضايى مىكرده

  :نتيجه
ی هايدگر و نقد آن ی اصلى اين نوشته اثبات سستى و نقش متافيزيک در فلسفهانگيزه

. آوردشكل ايدئولوژيک است كه محمد رضا نيكفر توسط بازسازی از آن پديد مى
  : كندبه شرح زير تأكيد مىهايدگر به درستى 

وجود اين موجود مال . موجود كه بررسى آن وظيفه شده است، خود ما بشخصه هستيم»
  ٢«.كنددر وجود اين موجود خود آن نسبت به وجودش رفتار مى. من بشخصه است

. دهدی خويش بشخصه گزارش مىی خود از روحيهبنابراين هايدگر توسط فلسفه
كند، زيرا وی بى محابا، يعنى رای محمد رضا نيكفر نيز صدق مىپيداست كه اين اصل ب
شناسى، بنياد تئوريک و عواقب تجربى ذاتى از روش شناختبدون يک نقد درون

جا با يک روح مشترک در ما اين. پردازدی هايدگر به بازسازی و دفاع از آن مىفلسفه
آيد، زيرا اين حق مسلم ديد نمىجا هيچ مشكلى پتا اين. دو كالبد متفاوت مواجه هستيم

شناسى را انتخاب و با استناد به هر فيلسوف و هر محققى است كه يک روش شناخت
. شناسى خود را به پيش براند و از آن دفاع كندی جامعهمنابع به خصوص، پروژه

                                                 
١ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٢٦f. 
٢ Heidegger, z. n. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٩٥ 
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گرای  چپروشنفكر"شود كه محمد رضا نيكفر به عنوان مشكل فقط از زمانى آغاز مى
-ترين متفكران ناسيوناليسميكى از برجسته"، "پرداز سكوالريسمنظريه"، "ستىسوسيالي

، "و يا ملى ىمدار اعم از دين ه ايدئولوژِی هويتمخالف سرشناس هرگون"، "ستيز
جا فقط با يک سؤتفاهم ما اين. شودبه جامعه معرفى مى" منتقد اسالم"و " خداناباور"

 فارسى پديد آمده است، زيرا كار برد اجتماعى پديایمواجه نيستيم كه از طريق ويكى
- به اين صورت كه وی نه تنها نظريه. دهدمحمد رضا نيكفر نيز از آن به ما گواهى مى

شود، بلكه بر روش تفكر بسياری از محسوب مى" راديو بى بى سى"پرداز پر و پا قرص 
ز احاطه يافته محافل دموكرات، سكوالر و سوسياليست اپوزيسيون جمهوری اسالمى ني

ی وی پيشافاشيستى و شناسى وی هرمنوتيک و فلسفهاست، در حالى كه روش شناخت
  . باشدضدمدرن مى

-شناسى ماركس نقد درونجا مستند و مستدل كردم، روش شناختگونه كه اينهمان

كننده و تئوری وی ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى است كه البته بدون ذاتى و نفى
را جهت رهايى " وجود با وجودبايستى"ی كند و رابطهر پراكسيس واكنش مىواسطه ب

وجوددرجا با "ی هايدگر معطوف به هرمنوتيک در برابر فلسفه. آوردها پديد مىانسان
ی حاكم را از طريق مفهوم های تاريخى طبقهاست كه البته نه تنها تمامى حماقت" وجود

را نيز به انقياد ايدئولوژی و اهداف " ی واقعىهسوژ"سازد، بلكه موجه مى" رويداد"
كشد و سرانجام در برابر تأسيس و اهداف يک حزب توتاليتر به فيلسوف و رهبر مى

، زيرا يابيمجا دليل شهرت محمد رضا نيكفر را نيز مىما در همين. سازدكلى منفعل مى
جا با يک  كه ما اينانگاری. كندوی برای هر متقاضى يک استدالل فلسفى را عرضه مى
نخست به اين صورت كه وی . دكان چند نبشه برای كاسبكاری سياسى مواجه هستيم

نه تنها حكومت مستبد شاهنشاهى، بلكه ضد انقالب سياه و سرخ، يعنى اسالميان و 
انگاری كه هيچ كس نبايد . كندای و فداييان اكثريتى را نيز تبرئه مىجماعت توده

انگاری . شكيل نظام جمهوری اسالمى در ايران را به عهده بگيردمسؤوليت و عواقب ت
رويداد "و يا ) هايدگر" (رويداد از وجود"های سياسى، بلكه كه نه سركردگان اين جريان

- ما اين. شوندی انسانى و اجتماعى محسوب مىمسببان اصلى اين فاجعه) هگل" (از روح

شويم كه برای منفعل سياسى مواجه مىهای فعال و ی وسيع از جريانجا با يک شبكه
ی خود يک های خودكردهچنين حماقتمقاصد جنايى، منافع طبقاتى و انفرادی و هم
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طلبان شوينيست، آخوندها، پاسداران و بسيجيان از سلطنت. يابندتوجيه فلسفى مى
طلب و های ملى، مذهبى و اصالح، جريان"های اسالمىماركسيست"جنايتكار، 

توانند خود را قربانى يک طلب و دو سوخته مىان دينى گرفته تا افراد فرصتروشنفكر
ها به ی آنی تاريخى تلقى كنند كه بر خالف آگاهى و خارج از ارادهالعادهی خارقواقعه

  .وقوع پيوسته است

چنين حل و فصل پردازد و مسائل قيام بهمن را اينگونه به تاريخ مىهر كسى كه اين
گذارد كه اين تجربيات تلخ تاريخى دون ترديد در و دروازه را گشوده مىكند، بمى

البته محمد رضا نيكفر نيز بشخصه در ترويج اين بى پرنسيپى شديدًا . دوباره تكرار شوند
ی سخنرانى كه با همراهى مراد فرهادپور و برای نمونه وی در يک جلسه. فعال است

برگزار شد، در حالى ) برلين(شگاه هومبولت در دان" هرمنوتيک و سياست"تحت عنوان 
داد، ادعا كرد كه حتا يک كه از وضعيت تشنجى خود در دوران قيام بهمن گزارش مى

ی خود حتا وی جهت مصداق نظريه. گر نيز قربانى نظام جمهوری اسالمى استشكنجه
 گرا را در حال شالق زدن به يک زندانى سياسى تقليد كرد كهشدت تنفس شكنجه

ها را جهت نفى مخاطبان خود را از طريق اين زبان هنری به اصطالح متقاعد سازد و آن
انگاری كه اعمال خشونت از پراكسيس . خشونت به سوی هدف مورد نظر خود براند

ی حاكم از خشونت جهت حفاظت از منافع نبرد طبقاتى مستقل است، انگاری كه طبقه
كند و انگاری كه سرنگونى خشونت تفاده نمىمادی و تثبيت جايگاه اجتماعى خود اس

  .  مادی اسالميان نيازی به خشونت مادی و انقالبى ندارد

چنين از ديدگاه محمد رضا نيكفر، ما با تشكيل ی هايدگر و همبنابراين از منظر فلسفه
ی تاريخى در ايران مواجه هستيم كه هيچ كس جمهوری اسالمى به صورت يک فاجعه

را به عهده ت جنايى، خسارات اجتماعى و عواقب تجربى و تاريخى آننبايد مسؤولي
ی اندازی است كه محمد رضا نيكفر با استناد به فلسفهاز سوی ديگر، چشم. بگيرد

پيداست كه نقش فيلسوف را بدون . آوردهايدگر برای نظام جمهوری اسالمى پديد مى
ی مابقى جريان معطوف به رابطه. كندترديد خود وی در اين سناريوی موهوم ايفا مى

. آيدشود كه البته توسط يک حزب توتاليتر پديد مىرهبر سياسى با ملت و وطن مى
روشنگری چنين پيداست كه افكار عمومى يک جامعه كه تا كنون رفرماسيون دينى، هم
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  گرا ـ از آرامش دوستدار تا محمدرضا نيكفرنقد منتقد مثبت

  
های احزاب و سازمان" پردازاننظريه"ی ايرانيان و از جمله اغلب اكثر قابل مالحظه

های كمونيستى كشور تشكيل و استمرار نظام جمهوری اسالمى ايران را محصول سياست
ها ظاهرًا با مصداق نظری آن. شمارندی كشورهای امپرياليستى مىقوای بيگانه و توطئه
در تقابل با " كمر بند سبز اسالمى"و استراتژی " نس گوادولپكنفرا"استناد به برگزاری 

شود كه جهت محدوديت نفوذ نظامى و استراتژيک توجيه مى" ئيسمكمونيسم و آته"
به اين . ريزی و با موفقيت كامل متحقق شده استی خاورميانه برنامهشوروی در منطقه

از سركوب جنبش ) اکساو(عبارت كه انگاری سازمان امنيتى ـ اطالعاتى كشور 
ی اپوزيسيون ناتوان گشته و آمريكا با اعزام های مدنى و مسلحانهكمونيستى و مقاومت

ی قدرت سياسى ژنرال هويزر به ايران شرايط سرنگونى محمد رضا شاه و مصادره
ی  به اين ترتيب، يک خشونت بالمنازعه١.الله خمينى را مهيا ساخته استتوسط آيت

های كمونيست و كليت ها و سازمانايران پديد آمده كه تمامى جريانضد انقالبى در 
از اين ديدگاه مردم . اپوزيسيون را به كلى منهدم كرده و يا به سوی تبعيد رانده است

آيند و دولت ظاهرًا كشورهای امپرياليستى به نظر مى" سياهى لشكر"ايران به صورت 
ی قوای بيگانه و گاری كه مردم ايران ابژهان. بازدمضمون فلسفى و تاريخى خود را مى

ها توان به عنوان سوژه بر آنهای امپرياليستى هستند و هر نوع دولتى را مىدولت

                                                 
. شمارمالمللى را حائز اهميت نمىعوامل خارجى و مناسبات مسلط بين طرح اين مسئله به اين معنى نيست كه من  ١

طور كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم، نظام شاهنشاهى ايران پس از افزايش قيمت نفت نهما
ی حساس  ميالدی به آن منابع مالى دست يافت كه پنجمين قدرت نظامى جهان را در يک منطقه١٩٧٣در سال 

ی باالتری در هيرارشى نظم نوين جا كه محمد رضا شاه در پى صعود به يک درجهراتژيک پديد آورد و از آناست
توانست به اين قدرت دست بيابد كه مسير انرژی فسيلى جهان را كنترل كند، در نتيجه سركردگان جهانى بود و مى

  .ن از حمايت وی دست كشيدندآمريكا، فرانسه، انگلستان و آلما: داری مانندهای سرمايهدولت
 Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen 
Republik“ - Ökonomische, politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen Republik Iran“, Berlin. S. ٢٨٥f., und 

نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا در  ـ ها يا بحران هژمونى؟ نبرد تمدن): ٢٠٠٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ، در آرمان و انديشه، جلد پنجم، برلينميانه و ضرورت همبستگى و همكارى جهانى خاور
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جا با يک كشمكش تئوريک پيرامون جستجوی يک روش مناسب ما اين. تحميل كرد
 سال ١٨٠شناسى جهت تشخيص دولت مواجه هستيم كه قدمت آن حدود شناخت

  .  است

 اين عبارت كه هگل مردم را يک مجموعه از اوباش و اراذل پراكنده، بى فرهنگ و به
- اين. آيندشمارد كه تحت اعمال خشونت شاهانه به صورت ملت در مىفاقد هويت مى

گيرد كه با آگاهى مردم كشور جا دولت نقش سوژه، يعنى عنصر فعال را به خود مى
د و ظاهرًا هويت ملت مورد نظر خود را دهی خويش شكل مىخود را به عنوان ابژه

كشد و به اصطالح متعارف، ی قوانين خويش مىرا به سلطهآورد و سپس آنپديد مى
حق ارث انحصاری، " (مايورات"هگل خشونت شاهانه را از . سازدمتمدن و متشكل مى

-استنتاج و بر اساس حق مالكيت خصوصى فلسفه) انفرادی و غير قابل فروش برای شاه

به اين صورت كه وی در يک حركت ديالكتيكى . كندآليستى خود را متكامل مىی ايده
-به وحدت مى) خود قضيه(را در شكل كاال ) بورژوا(و سوژه ) طبيعت(از تفكر، گوهر 

روح "به سطح " ی مطلقايده"را به صورت يک حركت منطقى ـ تاريخى از رساند و آن
ی بورژوايى را جهت ی استعاليى جامعهد و سوژهدهارتقا مى) افكار عمومى" (جهان

آورد، در حالى كه از سوی ديگر، حق داری پديد مىتحكيم روش مدرن توليد سرمايه
به اين عبارت . كندتوجيه مى" آزادی زنده"مالكيت خصوصى را به صورت تنها شرط 

- در نظر مىهای مستقلی بورژوايى و دولت را به صورت مقولهكه وی خانواده، جامعه

است، از ) آزادی(گيرد و در يک حركت دورانى از تفكر كه آغاز و انجام آن يكسان 
رود و مفهوم ظاهرًا فرا مى" حق مالكيت ديگری"با " حق مالكيت من"تضاد ديالكتيكى 

را كه هگل آن" قرارداد"ی جا مقولهاين. سازدمى) آزادی زنده(را به اصطالح پر محتوا 
به . گيردنامد، نقش واسطه را به خود مىنيز مى" كليت عرفى"و " لقاعالحضرت مط"

حق "با " حق مالكيت من"آيد كه تضاد اين ترتيب، برای هگل كامًال منطقى به نظر مى
را توسط قرارداد حل و فصل كند و در يک حركت از تفكر ديالكتيكى " مالكيت ديگری

ی و سپس روح متناهى جامعه) نفى(ی بورژوايى روح متناهى خانواده را در جامعه
جا ما اين. كند و مدعى روح نامتناهى دولت شود) نفى نفى(بورژوايى را در دولت ادغام 

شويم كه ی بورژوايى آشنا مىيافتهی خردمند و آشتىآليستى از آن جامعهبا شكل ايده
 استعاليى آپريور، يعنى بدون شواهد تجربى و مستقل از پراكسيس مولد و در يک شكل
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متكامل شده است و پيداست كه در واقعيت تجربى با ماهيت متناقض نظام طبقاتى و 
  ١.كندداری تالقى مىذاتى روش مدرن توليد سرمايهتضادهای درون

های هلند و از آن پس كه ماركس در مسير مسافرت خود در اروپا با خشونت دولت
د، از منظر انتقاد به جابجايى سوژه با فرانسه نيز مانند كشور پروس به درستى آشنا ش

آليستى هگل به يک تحقيقات بسيار گسترده پيرامون ی ايدهابژه و آپريوريسم در فلسفه
پردازان مشهور دولت را دوباره قوانين اساسى كشورهای مدرن دست زد و آثار نظريه

-د درونروش نق" ی حق هگلنقد فلسفه"ای با عنوان وی سپس در نوشته. مرور كرد

ی بورژوايى ذاتى از آن مناسبات متضاد اقتصادی را پديد آورد كه بر اساس آن جامعه
 با جا با در نظر داشتن جابجايى سوژهماركس اين. كنندهای مدرن رشد مىو دولت
رسد ی وی پيرامون تشكيل دولت مىدر سيستم هگلى به عكس نظريه) ابژه(محمول 

  :  يابيمجا مىير در همينرا به شرح زكه ما مضمون آن

ی بورژوايى نسبت به  خانواده و جامعهواقعىگردد و مناسبات ايده تبديل به سوژه مى»
ی بورژوايى خانواده و جامعه. شود درک مىدرونى ـ تخيلىدولت به صورت فعاليت 
- بر عكس مى] هگلى[ها فعاالن اصلى هستند؛ اما در جنجال شروط دولت هستند؛ آن

ی جامعه] يعنى[های واقعى، جا سوژه ليكن اگر ايده تبديل به سوژه شود، اين.گردند
، با غيرواقعىلحظات ] يعنى[، "جزئيات، دلبخواه و غيره"بورژوايى و خانواده تبديل به 
    ٢«.شوندمعانى ديگر و ابژكتيو ايده مى

رسد كه اين آليستى هگل به اين نتيجه مىی ايدهبنابراين ماركس در تضاد با فلسفه
-اين. ی به خصوص از آگاهىآورد، منتها با يک درجهملت است كه دولت را پديد مى

ی حقوق طبيعى و ی بورژوايى است كه با استناد به فلسفهجا منظور وی آگاهى جامعه
و مبتنى بر حق مالكيت خصوصى در يک شكل " طبيعت انسان"به اصطالح از 

                                                 
- حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی بورژوايى ـ تفاوت نقش دولت و جامعه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   و ادامه، برلين٢٣٧ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهی سياسى هگل و ماركس
آرمان و ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در  ):٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين٤٩ی انديشه، جلد سيزدهم، صفحه
٢ Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. ١, 
S. ٢٠١ff., Berlin (ost), S. ٢٠٦ 
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-ی خود را به صورت دولت مدرن پديد مىگانهكند و شكل دوايدئولوژيک رشد مى

گيرد كه بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى بر به اين ترتيب، ماركس نتيجه مى. آورد
سر حق مالكيت خصوصى به توافق رسيده و بنا بر اين اصل بوده كه يک قانون اساسى 

جا با قوای نما اي. مدرن متكامل شده و به تصويب مجلس اقشار و اصناف رسيده است
های حفاظت ی بورژوايى و ارگانمقننه، قضاييه و مجريه به صورت شكل سياسى جامعه

از حق مالكيت خصوصى مواجه هستيم، در حالى كه بورژوازی با آگاهى، يعنى به 
- ی فعال پيكر اقتصادی و ماهيت متضاد روش مدرن توليد سرمايهصورت يک سوژه

   ١.آوردداری را پديد مى

رسد كه دولت مدرن تنها يک تظاهر سياسى از ن ترتيب، ماركس به اين نتيجه مىبه اي
به اين معنى كه اگر مردم يک كشور به خودآگاهى برسند و . ی بورژوايى استجامعه

به حق مالكيت خصوصى و خشونت دولتى تن ندهند، دولت نيز تبديل به يک نهاد بى 
ما مصداق . ريزدتاهى در خود فرو مىگردد و پس از مدت كواعتبار و تو خالى مى

از . كنيمتئوری انتقادی و انقالبى ماركس را در دوران انقالب بهمن به خوبى مشاهده مى
آن پس كه مردم ايران در برابر حكومت شاهنشاهى شوريدند و خشونت دولتى را به 

تگاه ی امير عباس هويدا را بركنار كرده و دسعقب راندند، محمد رضا شاه كابينه
خسرو آموزگار، شريف : اجرايى كشور را به دست يک رديف از نخست وزيران مانند

امامى، ارتشبد غالمرضا ازهاری و شاپور بختيار سپرد كه سرانجام اين روند به سرنگونى 
به بيان ديگر، نه . نظام شاهنشاهى و تشكيل جمهوری اسالمى در ايران كشيده شد

ی به كه اين خود مردم ايران بودند كه با يک درجهی قوای امپرياليستى، بلتوطئه
  .خصوص از آگاهى، اسالميان را بر سرنوشت خود مسلط كردند

ی ضد مبارزه"در دوران انقالب بهمن آگاهى مردم ايران تحت تأثير اولويت 
. كرد رشد مى١٣٣٢ مرداد ٢٨ی كودتای قرار داشت كه البته از اسطوره" امپرياليستى

. نها با يک عكس فوری از اين ماجرای سياسى بسيار پيچيده مواجه هستيمجا تما اين
از حمايت گسترده و بى " ی منفىموازنه"ی انگاری كه محمد مصدق با تحقق برنامه

                                                 
اسالمى  ی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوری ماركس و فلسفه):٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد   ١

   ادامه، برلين ١٦١ی هآرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفح، در ايران
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چون و چرای مردم ايران برخودار بوده و پس از تصميم دولت آمريكا، سازمان 
خته و با موفقيت تمام به انجام رسانده ی اين كودتا را ريبرنامه" سيا"اطالعاتى ـ امنيتى 

اما تجربيات تاريخى از روند ملى شدن صنعت نفت در ايران از يک اوضاع بسيار . است
ها و احزاب از جمله بايد از فعاليت جريان. دهندمخوف و نابسامان سياسى گزارش مى

های اسالمى به اين عبارت كه از يک سو، جريان. ارتجاعى در اين دوران سخن راندفوق
سازمان فداييان "در رأس اسالميان . كردندبودند كه دولت مصدق را متزلزل مى

الله خمينى قرار داشت كه به سركردگى شيخ نواب صفوی و با فتوای شيخ روح" اسالم
زد و نگاران و مستشاران خارجى دست مىبه ترور روشنفكران، رجال دولتى، روزنامه

الله ابوالقاسم كاشانى به زمان آيتهم. كشيد به ناامنى مىی سياسى ـ مدنى راجامعه
تشكيل " مجاهدين اسالم"عنوان رئيس مجلس شورای ملى بود كه سازمانى را به نام 

در سوی ديگر . كردی مصدق سياست خارجى خود را دنبال مىداده و مستقل از كابينه
 تحكيم منافع استراتژيک اين اوضاع نابسامان سياسى، حزب توده قرار داشت كه جهت

با وجودی كه حزب توده به اتهام ترور نافرجام . شوروی در ايران تأسيس شده بود
-و انجمن" ی مردمروزنامه"محمدرضا شاه حق فعاليت سياسى را نداشت، اما از طريق 

چنين از جا بايد هماين. دادهای كارگری و ضد امپرياليستى به فعاليت خود ادامه مى
نيز " ايرانيستحزب پان"و " سومكا: "ها و احزاب ناسيوناليست و فاشيست مانندسازمان

های اعتراضى ها همواره در حال زد و خورد و سركوب آكسيونياد كرد كه اعضای آن
  . كارگران و تظاهرات حزب توده بودند

ی رسيد و تحريم و محاصرههای نفتى به توافق نمىجا كه محمد مصدق با كنسرناز آن
كرد، در نتيجه وی در اواخر اقتصادی ايران اوضاع نابسامان سياسى كشور را تشديد مى

ی جبهه"دوران نخست وزيری خود چنان منزوی شده بود كه حتا اعضای سرشناس 
قانون "بنابراين مصدق . زدندنيز از حمايت وی و شركت در مجلس سر باز مى" ملى

و سپس درخواست انحالل مجلس و را به تصويب مجلس رساند " امنيت ملى
ليكن . را از محمد رضا شاه كرد و از وی خواست كه كشور را ترک كند" اختيارات تام"

الله زاهدی را به مقام محمدرضا شاه پس از مشورت با سفارت انگلستان، سرلشكر فضل
در حالى كه هواداران نظام . نخست وزيری منسوب كرد و سپس از ايران گريخت

های حمايتى دست زدند، انبوه جهت ممانعت از خروج شاه از كشور به آكسيونسلطنتى 
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تا اين زمان . های وی و رضا شاه را به زير كشيدندها ريختند و مجسمهمردم به خيابان
و روز " رهبر ملى"ی خود يک روز مصدق را حزب توده بنا بر نيازهای سياست روزمره

خواند، ليكن از اين پس تظاهرات خود را  مى"بازی عمو سامعروسک خيمه شب"ديگر 
به اين ترتيب، برای . كردبرگزار مى" مرگ بر مصدق، زنده باد شوروی"با شعار 

گونه ترديدی باقى كار ملى و مذهبى و اسالميان افراطى ديگر هيچهای محافظهجريان
سياسى ی قدرت نماند كه حزب توده در حال تدارک كودتا است و اقدام به مصادره

خواهد كرد و همان مناسباتى را در ايران به راه خواهد انداخت كه تحت حاكميت 
بنابراين تحت تأثير اين شرايط نابسامان سياسى بود كه . استالين در شوروی رايج بودند

عمليات " مرداد را تحت عنوان ٢٨ی كودتای برنامه" سيا"سازمان اطالعاتى ـ امنيتى 
های مالى از جمله بايد از حمايت. فقيت كامل به انجام رسانددر ايران با مو" آژاكس

الله دالرهای آيت"سفارت آمريكا ياد كرد كه البته توسط اسالميان و تحت عنوان 
گير سركوب هرگونه شدند، تا معركهدر ميان اوباش و اراذل پخش مى" بهبهانى

تا حزب توده نيز در جالب توجه است كه ح. مقاومتى توسط نيروهای مسلح كشور شوند
به احتمال . را داشتدهى آنبرابر اين كودتا مقاومت نكرد، با وجودی كه قدرت سازمان

ی مطلوب برای هر دو طرف ی اشرف پهلوی با استالين در مسكو به نتيجهزياد مذاكره
    ١.رسيده و سفارت شوروی حزب توده را از مقاومت منع كرده بود

های مؤثر سياسى بر سر محمدرضا پهلوی به توافق رسيده و انبه بيان ديگر، تمامى جري
كردند و يا در برابر آن به كلى دفاع مى" سيا"از كودتای سازمان امنيتى ـ اطالعاتى 

 يک اسطوره پديد آمد و تبديل ١٣٣٢ مرداد ٢٨ی منفعل بودند، در حالى كه از واقعه
گونه ترديدی وجود منظر ديگر هيچاز اين . ی ننگ بر پيشانى شاه كشور شدبه يک لكه

است " سگ زنجيری امپرياليسم"نداشت كه محمدرضا شاه عامل دست بيگانه و تنها 
ی جا بايد پنج برنامهاين. كندكه از منافع آمريكا و اسرائيل در منطقه پاسداری مى

چنين قوانين اصالحات ارضى را نيز در نظر داشت كه جهان ی اقتصادی و همتوسعه
-ی سرمايهترين زمان ممكنه به كلى دگرگون كردند و زمينهيمى ايرانيان را در كوتاهقد

به اين ترتيب، كار دوگانه آزاد . های فرامليتى را در ايران پديد آوردندگذاری كنسرن

                                                 
١ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse …, ebd., S. ٢٠٠ff. 
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ی كشور پديد آمد و برای اولين بار انباشت سيستماتيک سرمايه در ايران بر در گستره
با تشديد توليد كااليى و كااليى شدن نيروی كار . ی ممكن شداساس مناسبات كار مزد

به اين . تحرک و جابجايى جغرافيايى در كشور يک شدت بى سابقه به خود گرفت
ترتيب، كارگران مزدی از روستاها راهى شهرهای بزرگ و مراكز صنعتى كشور شدند 

  . كنندترين قيمت آن در بازار كار حراج كه نيروی كار خود را به نازل

ی ايران مواجه های بسيار شگرف در ساختار خانواده و جامعهاز اين پس ما با دگرگونى
ی ها از مناسبات سنتى توليد مجزا و از روابط جامعهبه اين صورت كه انسان. شويممى

زمان نيازها و هم. شدنددينى ظاهرًا مستقل و با اشكال نوين زندگى و تفكر آشنا مى
آمدند كه عرف اجتماعى، اخالق خانوادگى و ها پديد مىرای انساناهداف جديدی ب

در حالى كه در گذشته . ساختندای قديمى را متزلزل مىروابط پدرساالری و عشيره
آموختند و دختران هويت خود را در زندگى زناشويى ی پدران خود را مىپسران حرفه

جغرافيايى، فشار روانى جهت مصرف داری، تحرک يافتند، نيازهای بازار كار سرمايهمى
تلفن، راديو و تلويزيون فرهنگ و : چنين ابزار ارتباط جمعى مانندكاالهای لوكس و هم

ديگر ها را از نو به يکهای سنتى را مستقيم و غيرمستقيم مضمحل كرده و انسانتعلق
های ى از كنترلی پدران مستقيمًا به معنى رهايالبته تزلزل در اتوريته. دادندپيوند مى

كردند، در حالى را پر مىسنتى نبودند، زيرا پسران خانواده بدون واسطه جای خالى آن
های معمول و برگزاری مراسم و زمان جامعه نيز در پاسداری از عرف و سنتكه هم

با اين وجود امنيت مالى و اطمينان خاطر خانوادگى . مناسک دينى كم و بيش مصمم بود
جا هر كسى بايد مناسبات موجود و امكانات خود اين. باختندش خود را مىرفته رفته نق

ی كرد و همسر مورد عالقهی خود را طراحى مىرا از نو ارزيابى و روش زندگى و آينده
پيداست كه تحت اين شرايط اعتقاد به سرنوشت و دست تقدير نيز . يافتخود را مى

دهنده ن كه دندان داده بود، ديگر نانداد و آنقش خود را كم و بيش از دست مى
جا با واقعيت بردگى كار مزدی مواجه هستيم كه زنان و مردان ما اين. شدمحسوب نمى

-كشيدند و تحت مناسبات شئىداری مىكارگر را به انقياد روند مدرن توليد سرمايه

  .  ساختندی طبقاتى مستقر مىی جامعهواره
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 و اضمحالل نظم خانواده نه تنها منجر به گسترش ابعاد ی پدارنالبته تزلزل اتوريته
های هويتى و معنايى را نيز شدند، بلكه بحرانها مىتفكر و افزايش استقالل درونى انسان

جا كه دولت مستبد شاهنشاهى با خشونت تمام از آن. آوردندبرای نسل جوان پديد مى
تضادهای موجود اقتصادی و كرد، در نتيجه ی مدنى ممانعت مىاز تشكيل جامعه

ی فرهنگى قادر نبودند كه روش مناسب بيان خود را بيابند و از نو در يک درجه
ها پيرامون بى عدالتى و كمبود امنيت جا با نگرانى انسانما اين. مجردتری متشكل شوند

شغلى، تشديد ريسک در زندگى آتى و احتمال سقوط اجتماعى و خطر انزوای فرد از 
 و جامعه مواجه هستيم كه در فقدان شكل مناسب ساختاری خود منجر به خانواده
جاست كه نظريات مشخصًا در همين . شدندارتجاعى به نظم موجود مىهای فوقواكنش

با ايدئولوژی " امت اسالمى"و ضرورت تشكيل " زدگىغرب"اسالميان پيرامون 
ی مساعد اقتصادی بر يک زمينهخوردند و به هم پيوند مى" ی ضد امپرياليستىمبارزه"

جهت سرنگونى نظام شاهنشاهى را " توافق فعال"آن چيزی كه يک . كردندرشد مى
بود كه " خودكفايى اقتصادی"و ضرورت " داری وابستهسرمايه"آورد، نقد پديد مى

. گشتممكن مى" داریراه رشد غير سرمايه"انگاری با گسست از بازار جهانى و توسط 
ی اسالمى نيز مانند فعاالن سياسى طيف چپ توليدات اعضای هيئت مؤتلفهبنابراين 

های ضد از سوی ديگر، توفيق جنبش. خواندندصنايع كشور را غيرملى و اصوًال بنجل مى
امپرياليستى در كوبا، ويتنام، الجزاير و به خصوص مقاومت مردم فلسطين در برابر 

های ايدئولوژيک اسالميان با  و تفاوتهادولت صهيونيستى اسرائيل بودند كه گسل
  . كردنداپوزيسيون طيف چپ را ظاهرًا بر طرف مى

جا با چند پرتو از آن ايدئولوژی آشنا شديم كه آگاهى اپوزيسيون نظام ما تا اين
 ليكن در هر حركت اجتماعى ضمير ١.آوردندشاهنشاهى را در مجموع پديد مى

                                                 
را در پرداخته و عواقب آن" انقالب بهمن"های متفاوت و به تفصيل به نقد ايدئولوژی جا كه من از جنبه از آن ١

پردازم و نقش خانواده و ی دولت با ملت مىقش رابطهجا تنها به نقد نام، در نتيجه اينپراكسيس سياسى سنجيده
تفكر دينى و ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد . سازمشناسى اجتماعى مردم ايران برجسته مىجامعه را در روان

 ٨٩ی آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه، در ی مركزی حزب تودهی علميه تا كميتهفعاليت سياسى ـ از حوزه
  برلين، وادامه، 

حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين، و ١٢٥ی آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه، در لنينيسم
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جا بايد به خصوص از نقش اين. كنديى بازی مىها نيز نقش به سزاناخودآگاه انسان
ی اقتصادی كشور ياد كرد كه منجر به نگرانى خاطر نوين اجتماعى زنان در روند توسعه

به اين عبارت كه با گسترش بخش توليد خدماتى زنان . شدمردان سنتى ايرانى مى
د مدرن توليد يافتند و در رونهمواره به امكانات بيشتری جهت اشتغال مزدی دست مى

های سنتى خانواده و شدند و ديگر به كنترلاجتماعى سهيم و از منظر مالى مستقل مى
از جمله بايد از كارهای اداری، بانكى، . دادندهای گذشته بى چون و چرا تن نمىنسل

ی اصلى بهداشتى، ورزشى، پژوهشى، هنری، آموزشى و پرورشى ياد كرد كه حوزه
پيداست كه با تشديد تحرک جغرافيايى و . آوردند پديد مىاشتغال مزدی زنان را

های اجتماعى ی مكانى ميان زنان با والدين و مابقى اعضای خانواده كنترلافزايش فاصله
به خصوص به اين دليل كه نظام شاهنشاهى نيز به دليل . گشتندنيز ظاهرًا مضمحل مى

از جمله بايد از دو . زدنان دامن مىداری به اشتغال مزدی زنيازهای بازار كار سرمايه
ياد كرد كه در اواخر " سپاه بهداشت"و " سپاه دانش: "مانند" انقالب سفيد"اصل قوانين 

های خانوادگى را دوران حكومت پهلوی زنان ديپلمه را نيز مشمول خود كردند و كنترل
های ديرينه نتپيداست كه نقش نوين اجتماعى زنان با س. هر چه بيشتر از آنان زدودند

به اين . كردها در نظر گرفته است، دشمنانه تالقى مىو آن وظايفى كه اسالم برای آن
ترتيب، يک نگرانى در افكار عمومى پيرامون فحشا و هرزگى زنان و ضرورت حفاظت از 

كرد و توسط دار مىمردان ايرانى را جريحه" غيرت"پديد آمد كه انگاری " ناموس"
جا با عواقب ما اين. يافتبازتاب مى" قيصر"يى مبتذل و جاهلى مانند های سينمافيلم

شويم كه البته از روش مدرن های اقتصادی و فرهنگى مواجه مىروحى آن دگرديسى
ی سنتى را ظاهرًا مضمحل كرده و در پيوند با داری رشد و اخالق خانوادهتوليد سرمايه

شد كه شناسى اجتماعى مىر به يک روانمنج" ی ضد امپرياليستىمبارزه"ايدئولوژی 
  :سازدرا به شرح زير برجسته مىاريش فروم مضمون تئوريک آن

شناسى اجتماعى به صورت روندهای فعال و منفعل تطبيق دستگاه های روانپديده»
خود دستگاه محركه ـ . شوندمحركه نسبت به وضعيت اجتماعى ـ اقتصادی درک مى

ولوژيک وجود دارد، اما بسيار قابل تغيير است؛ مناسبات های قطعى ـ بيدر زمينه
                                                                                                             

و تجربيات " يسمبحران ماركس"آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى ـ ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين١٦١ی ، در آرمان و انديشه، جلد چهاردم صفحه"های ايرانىماركسيست"
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ترين خانواده ماهوی. دهنده هستنداقتصادی حائز نقش اولوی به صورت عوامل شكل
ی خود را بر روان افراد دهندهمحيط است كه توسط آن ساختار اقتصادی تأثير شكل

مشترک و با اهميت شناسى اجتماعى رفتار روحى و ايدئولوژيک روان. كنداعمال مى
را ـ از تأثير مناسبات اقتصادی بر ی آنهای ناآگانهاجتماعى ـ و به خصوص ريشه

ها هستند كه در اين قوای تمايل جنسى انسان»(...) « دهدهای جنسى توضيح مىتمايل
ماند، و آن دهند كه بدون آن جامعه متحد نمىهماهنگى خود به آن چسب شكل مى

  ١«.های بزرگ اجتماعى در تمامى سپهرهای فرهنگى سهم داردژیدر توليد ايدئولو

شناسى اجتماعى نه تنها نقد كند، روانی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
های جنسى گيرد، بلكه آن تمايلی آگاهانه در نظر مىايدئولوژی را به عنوان محركه

رفتار روحى و ايدئولوژيک را در شوند و ها فعال مىنيز كه در ضمير ناخودآگاه انسان
به بيان ديگر، جمهوری . كشدذاتى مىآورند، به انضمام نقد درونجامعه پديد مى
ی ضد مبارزه"نه تنها به آگاهى ايدئولوژيک از !" نه شرقى، نه غربى"اسالمى با شعار 

 نيز ، بلكه با تشكيل يک نظام جنسيتى به ضمير ناخودآگاه مردان ايرانى"امپرياليستى
بنابراين اتفاقى نيست كه آن مقاومت زنان مدرن و فمينيست بر . يک پاسخ مثبت داد

ما " خورشيدی و با شعار ١٣٥٧ مارس در سال ٨عليه حجاب اجباری كه به مناسبت 
ی حفاظت از به خيابان كشيده شده بود، به بهانه!" انقالب نكرديم، تا به عقب برگرديم

. از طريق هيچ جريان سياسى حمايت نشد" امپرياليسم"بر آوردهای انقالب در برادست
يا روسری، يا "به اين ترتيب، اسالميان راه را برای خود به كلى هموار ديدند كه با شعار 

به سركوب و تحقير زنان ايرانى دامن زنند و يک نظم حقوقى و تشكل !" توسری
از اين پس، خاطر . كنندی طبقاتى كشور ی كليت جامعهساختاری ـ جنسيتى را ضميمه

خود نسبتًا راحت شد، زيرا حكومت " ناموس"خيال مردان ايرانى نيز جهت حفاظت از 

                                                 
١  Fromm, Erich (١٩٨٠): Über Methode und Aufgabe einer analytischen 
Sozialpsychologie – Bemerkungen über Psychoanalyse und historischen Materialismus, 
in: Analytische Sozialpsychologie und Gesellschaftstheorie, (ders. Hrsg.) Frankfurt am 
Main. S. ٣٦ ,٢٣, und 
Vgl. Keupp, Heiner (١٩٩٤): Zur Einführung – Für eine reflexive Sozialpsychologie, in: 
Zugänge Zum Subjekt – Perspektiven einer reflexiven Sozialpsychologie, Heiner Keupp 
(Hrsg.), S. ٧ ff., Frankfurt am Main, S. ١١f. 
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ی الهى و تشكيل يک را به صورت تحقق اراده" امت اسالمى"ی تشكيل اسالمى وظيفه
شناسى اجتماعى مردم سنتى ايران نظام جنسيتى خداخواسته به عهده گرفت و به روان

- تشيع به خوبى عريان مى) روح عمومى(جا گوهر اين.  و ساختاری داديک شكل شرعى

گردد كه از يک سو، در پرتو تخيالت واهى ايدئولوژيک و تمايالت جنسى منجر به 
ها پديد ی حكومت اسالمى را بر خود آنشود و سلطهی شيعيان مىحماقت خودكرده

!" خاليق هر چه اليق"، !"ر ماستاز ماست كه ب: "آورد و از سوی ديگر، اصولى مانندمى
روزی خود را به كند، علت سيهرا قاطعانه رد مى!" از كوزه همان تراود كه در اوست"و 

دهد و از منظر يک مظلوم و مانند نسبت مى" ی امپرياليسمتوطئه"عوامل بيگانه مانند 
 .كنديک گدای سمج تقاضای همدردی نيز مى

شناسى خود را به مناسبات اجتماعى نتايج تحقيقات روانبرای اولين بار زيگموند فرويد 
 در برابر اريش ١.رسدشمول و جنجالى مىدهد و به نتايج فراتاريخى، جهانبسط مى

شناسى اجتماعى به نقد يک رديف از رفتارهای غير منظقى فروم با استناد به دانش روان
-مى) پرولتاريا" (ی واقعىسوژه "پردازد كه البته مربوط به آگاهى و انفعالها مىانسان

گيرند كه منافع های سياسى را مىها آن تصميمبه اين عبارت كه چرا انسان. شود
كنند؟ چرا كارگران اخالق، فرهنگ، مناسک و روش ها را نقض مىشخصى خود آن

ی حاكم دست گاه به امكانات طبقهكنند، با وجودی كه هيچزندگى بورژوايى را تقليد مى
ی حاكم تن ی سياسى، دينى و اقتصادی طبقهی كارگر به اتوريتهيابند؟ چرا طبقهىنم

گيرد؟ چرا آن دهد، با وجودی كه نتايج آن در تضاد با منافع خود كارگران قرار مىمى
گونه اند، بدون هيچهايى كه خودشان مورد تبعبض و بى عدالتى قرار گرفتهانسان

ها روزی آنكنند و يا نسبت به زجر و سيهكت مىها شرمنافعى در سركوب اقليت
شوند، با ها همواره مجذوب  تبليغات دولتى مىكامًال بى اعتنا هستند؟ چرا انسان

                                                 
پردازد و سپس نتاج تحقيقات خود ی بورژوايى مىشناسى يک انسان در جامعه به اين عبارت كه فرويد به روان ١
" تدول"ی استفاده كرده و مقوله" فرهنگ متقلب"برای نمونه وی از مفهوم . دهدرا به جامعه بسط مى) خودشيفتگى(

های جنسى كه ميان مردان منحصر به انگاری كه دولت مدرن بر اساس تمايل. كندتشبيه مى" افراد شاخص"را به 
  .گيردفرد رايج است، عمل كرده و در نتيجه سياست همواره اشكال بيماری روانى به خود مى

Vgl. Brockhaus, Gudrun (١٩٩٤): Vom Nutzen psychoanalytischen Vorgehen in der 
Sozialpsychologie, in: Zugänge Zum Subjekt – Perspektiven einer reflexiven 
Sozialpsychologie, Heiner Keupp (Hrsg.), S. ٥٤ff., Frankfurt am Main, S. ٦٦f. 
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ها را مجذوب يک اند؟ چه عواملى انسانها فريب خوردهوجودی كه هميشه توسط آن
چ شک و ترديد كنند، با وجودی كه در نادانى و اهداف مخرب او هيرهبر خودكامه مى

شناسى اجتماعى از منظر اريش فروم های روانوجود ندارد؟ به بيان ديگر، پرسش
به اين . گيردی كارگر سمت مىمستقيمًا به سوی نقد آگاهى و شرايط انفعال طبقه

شود و روابط خانوادگى و اشكال اصوًال چگونه اجتماعى مى" ی واقعىسوژه"عبارت كه 
" ی واقعىسوژه"كنند؟ قشى را در روابط اجتماعى آن بازی مىآموزشى و پرورشى چه ن

شود و با كدام آگاهى جای خود ی اجتماعى فعال مىچگونه در يک نظام بسيار پيچيده
چگونه تجربيات خود را در ساختارهای موجود " ی واقعىسوژه"يابد؟ را در جامعه مى

     ١كند؟عى واكنش مىهای اقتصادی و اجتمابازنگری كرده و نسبت به بحران

شويم شناسى انتقادی مواجه مىی جامعههاجا با يک مجموعه از پرسشبنابراين ما تا اين
-مى" كليت ديالكتيكى"نسبت به يک " ی واقعىسوژه"كه مربوط به كنش و واكنش 

شناسى اجتماعى تئوری انتقادی و انقالبى ماركس را به اين صورت كه دانش روان. شود
ی جنسى را ی محركهمسئله" ی واقعىسوژه"سازد و جهت نقد عوامل انفعال  مىترغنى

حقوق، دين، سياست و فلسفه مشمول : نيز به صورت يک وجه ديگر از روبنا مانند
كند كه ما مضمون تئوريک ی طبقاتى مىجامعه" حركت واقعى"ذاتى از روش نقد درون

  : يابيمماركس مى" قتصاد سياسىدر مورد نقد ا"را به شرح زير در كتاب آن

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

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

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

شان را ها است كه آگاهىلكه هستى اجتماعى آنها را، بها نيست كه هستى آنانسان
ی معينى از رشد خويش با مناسبات نيروهای مولد مادی جامعه در درجه. كندمعين مى

                                                 
١ Vgl. Fromm, Erich (١٩٣٦): Sozialpsychologischer Teil, in: Studien über Autorität und 
Familie, Max Horkheimer (Hrsg.), S. ٧٧ff., Paris   
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توليدی موجود يا با بيان حقوقى آن كه مناسبات مالكيتى است و در چهارچوب آن تا 
ن اشكال رشد اين مناسبات كه از بط. گيرنداند، در تضاد قرار مىكنون عمل كرده

ی سپس يک دوره. بندندها زنجير مىشوند، به رشد خود آننيروهای مولد نتيجه مى
ی اقتصادی، تمام روبنای عظيم كندتر يا با تغيير زمينه. رسدانقالب اجتماعى فرا مى

ها همواره بايستى ميان گونه دگرگونىی ايندر نظاره. گرددتر دگرگون مىسريع
گيری يط اقتصادی توليد كه به همان دقت علوم طبيعى قابل اندازهدگرگونى مادی شرا

، هنری و يا فلسفى ـ خالصه، ]شناسىروان[های حقوقى، سياسى، دينى، است و دگرگونى
خيزند شوند و به نبرد بر مىها به اين نزاع آگاه مىها از طريق آنايدئولوژيک كه انسان

   ١«.ـ تفاوت قائل شد

از يک " حركت واقعى"جا با تئوری كند، ما اينی نقاد مالحظه مىانندهگونه كه خوهمان
" نفى سوبژكتيو"ی طبقاتى مواجه هستيم كه از مضمون ديالكتيک، يعنى از جامعه

گيرد، ی آگاهانه در نظر مىدهد و نه تنها نقد ايدئولوژی را به عنوان محركهگزارش مى
-شوند و محركهها فعال مى ناخودآگاه انسانهای جنسى نيز كه در ضميربلكه آن تمايل

-ذاتى مىآورند، به انضمام نقد درونهای روحى و ايدئولوژيک را در جامعه پديد مى

ی حاكم بنا بر هستى اجتماعى خود، يعنى برای حفظ به اين عبارت كه طبقه. كشد
متنوع منافع مادی و تثبيت حاكميت خويش، آگاهى اجتماعى را نيز به صورت ابعاد 

اين . آوردشناسى، هنر و فلسفه پديد مىحقوق، سياست، دين، روان: ايدئولوژی مانند
آل ساختار اقتصادی موجود بر شناسى اجتماعى كه به صورت بيان ايدهآگاهى و روان

به . كندی حاكم را توجيه مىجامعه حاكم است، در واقعيت منافع مادی و جايگاه طبقه
شناسى نيروهای مولد از منافع مادی و هستى اجتماعى  و روانهمين منوال نيز آگاهى

جا توجه به دو مفهوم كليدی برای درک تئوری ماترياليسم اين. كندها رشد مىآن
و يا مطابقت زيربنا با " تناسب"اولى مفهوم . تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ضروری است
ی ی مولد با ايدئولوژی طبقهشناسى نيروهاروبنا است كه از هماهنگى آگاهى و روان

ی حاكم در يک بستر مشترک به اين معنى كه ايدئولوژی طبقه. دهدحاكم گزارش مى
تاريخى و فرهنگى با نيروهای مولد متكامل شده است و از اين رو، زيربنا مطابق با روبنا 
                                                 
١ Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff., 
Berlin (ost), S. ٨f. 
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- و همجارا اينزيربنا با روبنا است كه ما مضمون آن" تأثير متقابل"مفهوم دوم . است

 به اين معنى كه نيروهای مولد و ١.يابيمنيز مى" ايدئولوژی آلمانى"چنين در كتاب 
به بيان ديگر، . كنندديگر را به صورت متقابل متأثر مىی حاكم همايدئولوژی طبقه

نيروهای مولد در پراكسيس نبردهای طبقاتى نه تنها در يک كشمكش پراتيک، بلكه در 
ی ی حاكم در گير هستند كه البته مبتنى بر محركها طبقهيک كشمكش تئوريک نيز ب

بنابراين . آيندپديد مى) تمايالت جنسى(ی ناآگاهانه و محركه) ايدئولوژيک(آگاهانه 
موضوع تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس فقط نقد تضاد و استثمار نيروی 

ی روبنای نظام گاهانه و ناآگاهانهكار و فقط مادی نيست، بلكه بيان تضاد، يعنى نفى آ
ی كند كه البته نتيجهی پراكسيس نبردهای طبقاتى مىطبقاتى موجود را نيز ضميمه

ها بستگى به توازن قوای نيروهای متضاد و متخاصم اجتماعى دارد و اين شكست و آن
ين در ا. كندآورد و روند تاريخ را معين مىيا پيروزی است كه واقعيت را پديد مى

شناسى اجتماعى بر رفتار انترسوبژكتيو، يعنى آن رفتاری كه با در نظر ارتباط روان
ی سوژه"داشتن منافع مادی، تمايالت جنسى، گرايشات ايدئولوژيک، يعنى عقالنيت 

  . گذاردقابل فهم هستند، انگشت مى" واقعى

-ر ايران مىی تشكيل نظام جمهوری اسالمى د سال از فاجعه٤١با وجودی كه بيش از 

-شناسى ايران نه در كشور و نه در تبعيد با پرسشگذرد، ليكن تا كنون دانش جامعه

های توطئه، اما آن تحقيقات با صرف نظر از تئوری. های اين چنينى مواجه شده است
اجتماعى و تاريخى و آن انتقادهای فلسفى نيز كه به عوامل تشكيل نظام جمهوری 

ی روزی مردم ايران پرداخته و تا كنون مورد مالحظهسيهاسالمى در كشور و داليل 
پسند ارائه گفتار علت ـ معلولى عامهاند، بيش از يک تکروشنفكران ايرانى قرار گرفته

از جمله بايد از آثار يک فيلسوف ايرانى به نام آرامش دوستدار ياد كرد كه . دهندنمى
" امتناع تفكر در فرهنگ دينى "وی بر اساس نقد فلسفى از" تحقيقات تاريخى"تز 

  :شودايرانيان متكامل شده و به عبارت زير تشريح مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin 
(Ost), S. ٣٧f. 
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از . ی عّلى از آنسو و اينسو وجود داردرابطه" امتناع تفكر"و " فرهنگ دينى"ميان (...) »
مطلقًا " امتناع تفكر"مطلقًا علت است و " فرهنگ دينى"آنسو و اينسو به اين معنا كه 

       ١«.معلول آن

ی تشكيل نظام جمهوری اسالمى در ايران فقط يک با وجودی كه دوستدار از فاجعه
ايرانيان نه " فرهنگ دينى"دهد، اما انتقاد وی به تاريخ گفتار علت ـ معلولى ارائه مىتک

تنها افكار طيف وسيعى از روشنفكران ايرانى را متأثر ساخته، بلكه به دليل تعميم اين 
های ايمانى مواجه كرده و را نيز با بحران" روشنفكران دينى"پسند هی ساده و عامنظريه

  . ها را جهت تفسير كالمى اسالم به تكاپو انداخته استآن

 خورشيدی در يک ١٣١٠پديای فارسى آرامش دوستدار در سال بنا بر اطالعات ويكى
 فلسفه  خورشيدی برای تحصيل١٣٣٧ی بهايى در تهران متولد شد و در سال خانواده

شناسى های روانی فلسفه به تحصيل رشتهوی در جوار رشته. به آلمان نقل مكان كرد
ی دكترای خود را با عنوان سرانجام وی رساله. شناسى تطبيقى نيز پرداختو دين

رساند و از با موفقيت به اتمام مى" گرا در آثار نيچهی سلطهی اخالق و ارادهرابطه"
. پردازدرشيدی در دانشگاه تهران به تدريس فلسفه مى خو١٣٥٨ تا ١٣٥١سال 

خورد، زيرا او نيز مانند بسياری از رقم مى" انقالب فرهنگى"ی وی با سرانجام آينده
گرا از دانشگاه اخراج شده و سپس به سوی تبعيد در اساتيد سكوالر، دموكرات و چپ

دار به مسائل دينى و ی آرامش دوستبه احتمال زياد عالقه. شودآلمان رانده مى
- شود، زيرا وی به عنوان فرزند يک خانوادهاش مىاجتماعى مربوط به تجربيات نوجوانى

ی ايرانى نه دين زدهی اسالميابد، در حالى كه جامعهی بهايى تربيت و پرورش مى
تحقيقات . پنداردشناسد و نه هويت بهاييان را ايرانى مىبهاييت را به رسميت مى

" فرهنگ دينى"ی و فلسفى آرامش دوستدار بر اساس يک تعريف از مقولهتاريخى 
  :  سازدرا به شرح زير برجسته مىايرانيان استوار شده است كه وی مضمون فلسفى آن

حقيقت بدين معنا آن ناپرسيده و . حقيقت هر اعتقاد است (...) ظلمت هر اعتقادی»
شود، يعنى احساس جمعى را فرهنگى مىاش بر ما ست كه با احاطۀ درونىاینادانسته

 فرهنگ مبتنى بر چنين بنيادی را من .ريزدكند و شالودۀ اعتقاد را مىتسخير مى
                                                 

  ٢٩ی  صفحهامتناع تفكر در فرهنگ دينى، پاريس،): ١٣٨٣(ار، آرامش دوستد  ١
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نامم و فرهنگ ايران را در سراسر تاريخش بر اين بنياد اعتقادی اصطالحًا دينى مى
   ١«.دانممتكى مى

. مواجه هستيم" بغرنج" يک جا باكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كه از تاريخ سنتى خود به ارث " فرهنگ دينى"به اين معنى كه ايرانيان توسط يک 

البته شناخت . انداند، در دوران معاصر با جهان مدرن همزيست و ناهماهنگ شدهبرده
 گان در تقابلكند، ارتباطى با خودنمايى نخبهگونه كه دوستدار تأكيد مى، همان"بغرنج"

گذارد كه انگاری تنها راه حل و فصل آن با عوام ندارد، بلكه بر يک تناقض انگشت مى
  : باشدبه شرح زير مى

اگر آگاهى ما از خودآگاهى گشتنش فلسفى نشود، هم كار ما و هم كار فلسفه هر (...) »
-دو اينجا ساخته است؛ اگر ما غرب را درست نفهميم، در شرقى بودنمان هم چهل تكه

شويم بى اصل و نسب، اما اگر غرب را درست بفميم در سنتمان همچنان خرسند ىای م
اما چگونه؟ موتور اين تحرک را در هرمنوتيک بايد يافت، (...) و رستگار خواهيم زيست 

مگر نه اين است كه اين معجون شفابخش . و از كجا كه هرمنوتيک نوشدارو هم نباشد
-گويند، در تن مرده نيز جان تازه مىا چنانكه مىحت. پراندهر افليجى را از جايش مى

تر شده، بلكه تر و جوانالبته منظور تن اسالم نيست كه ثابت كرده از هميشه زنده. دمد
(...) بايد (...) ايم  در تن ماست كه از زهر زندگى ناميرايى اين دين قرنهاست مرده

ز دست خودمان در سرنخ فلسفه و خوشبختى ناشى از آن كه معدنش غرب است ا
ی ما اين است وجه مشترک اين گونه افكار هذيانى برای نجات فرهنگ و جامعه. نرود

كه همه در كانونى به نام مدرنيته در هم مى پيوندند و خود را از بركت آن به 
  ٢«(...).سازند مؤترترين درمانها مجهز مى

ايرانيان " فرهنگ دينى"لبه بر به اين ترتيب، دوستدار هرمنوتيک را به عنوان تنها راه غ
شناسى خود جهت تفسير كليت تاريخ فرهنگى ايران مطرح و تبديل به روش شناخت

دشمنانه " فلسفه"جا اين. كندآن است، مى" دينيت"گفتاری آن ظاهرًا كه شاخص تک
-گردد و اين وظيفه به فنون هرمنوتيک محول مىايرانيان مستقر مى" دينيت"در برابر 

                                                 
   ادامه٦٩ یصفحهجا،  همان ١
   ادامه ١٩، یصفحهجا،  همان ٢
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ای و انتقادی را پديد ی طبقاتى ايران اشكال اسطورهه از ماهيت متضاد جامعهشود ك
انسانى براند و روابط " روح آزاد"بياورد و ايرانيان را به اصطالح به سوی كسب 

  .اجتماعى و سنتى آنان را بر اساس مدرنيته دوباره از نو سامان دهد

- تميز مى" زبان هنری"و " زبان طبيعى"يورگن هابرماس جهت نقد هرمنوتيک ميان 

در حالى كه استفاده از زبان طبيعى مربوط به استدالل منطقى و گفتگوی فلسفى . دهد
شود، ليكن زبان هنری فاقد هر گونه بازتاب تجربى بوده و تنها بر اين اصل مبتنى مى

. است كه مخاطب خود را متأثر و متقاعد ساخته و به سوی يک تصميم مخصوص براند
- از يک" هرمنوتيک"و " رتوريک"ی متفاوت از زبان هنری را به صورت شعبهوی دو 

  : سازدديگر متمايز و به شرح زير مضمون فلسفى هرمنوتيک را برجسته مى

مسلط "كنيم كه مبتنى است كه ما تا اين حد كسب مى" توان"هرمنوتيک بر يک »
معنى زبانى و امكان ] يعنى[هنر، بياموزيم، ] چونهم[بر يک زبان طبيعى را " شدن

فهم معنى به سوی . ارتباطى را بفهميم و در صورت اختالل ارتباطات، قابل فهم سازيم
چنين به سوی محتوای معنايى ثابت گيرد، اما هممحتوای معنايى سخن سمت مى

" یضميمه"توانند ها مىجايى كه آننوشتاری يا سيستم سمبليک غير زبانى، منتها تا آن
گوييم، زيرا توان تفسير كه ما اتفاقى از هنر فهميدن و فهماندن سخن نمى. سخن شوند

جا به صورت يک تواند اينگيرد، مىگويى در اختيار دارد، پيكر هنری مىهر سخن
های عملى به سوی اين هنر تحت شرايطى كه پرسش. زبردستى هنری پرورش بيابد

  ١«.كندكردن متقارن رفتار مىانعشوند، نسبت به هنر متقاعد و قتصميم رانده مى

شناسى هرمنوتيک مربوط كند، روش شناختی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شود كه انسان مخاطب خود را ظاهرًا به تسلط بر آن فنون سخنوری و نوشتاری مى

راند، در حالى كه برای كند و به سوی اتخاذ يک تصميم مخصوص مىمتقاعد مى
جا با فنون ما اين. چنين تصميمى مصداق و شواهد تجربى در اختيار نداردعواقب يک 

از اين . شوندگرايى و آپريوريسم مىتدارک متافيزيک مواجه هستيم كه منجر به مثبت
                                                 
١ Habermas, Jürgen (١٩٧٠): Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik, in: Dialektik 
und Hermeneutik Bd. I - Methode und Wissenschaft, Hans-Georg Gademer zum ٧٠. 
Geburtstag, Rüdiger Bubner, Konrad Cramer, Reiner Wiehl (Hrsg.), S. ٧٣ff., Tübingen, 
S. ٧٣ 
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ی هرمنوتيک شناسى انتقادی جايگزين فلسفهكند كه جامعهبابت، هابرماس پيشنهاد مى
سير تاريخ ياد كرد كه در اغلب موارد منجر جا بايد به خصوص از روش تف اين١.شود

های فيلسوفان سازی و تدارک شواهد ظاهری نوشتارها و سخنوریبه اسطوره
  .شودهرمنوتيكى مى

به اين ترتيب، دوستدار با استفاده از فنون هرمنوتيک اقدام به تفسير انتقادی تاريخ 
ايرانيان است و " تديني"گفتاری آن كند كه انگاری شاخص تکفرهنگى ايران مى

جا نه ما اين. گرددی هرمنوتيک ممكن مىدرمان اين بيماری اجتماعى فقط توسط فلسفه
يابيم و نه اصوًال روشن است كه اين اديان بر اساس مى" كليت ديالكتيكى"اثری از يک 
 پيداست كه استقالل از پراكسيس مولد منجر به ٢.اندی مادی متكامل شدهكدام زمينه

های متفاوت ذاتى زمينهشوند كه بر اساس تضادهای درونه و تطبيق اديانى مىتشبي
از جمله بايد از تشبيه و تطبيق آيين زرتشت با مناسک اديان . اندمادی رشد كرده

ها به است و هر دوی آن" دينيت"ها سامى سخن گفت كه انگاری وجه مشترک آن
" علم پيشين"جا ميان بينش دينى يا  اين دوستدار٣.شونداصطالح با وحى الهى موجه مى

كه البته محصول " علم پسين"آيد، با ديد علمى يا كه بدون پرسش به وجود مى
به نظر وی دين زرتشت . گذاردگری، انديشيدن و تحقيقات است، تفاوت مىپرسش

 سازد، در حالى كه اديان سامىجهان را عمودی، يعنى ميان اهورامزدا و اهريمن جدا مى
     ٤.كنندبه صورت افقى جهان اخروی را از جهان واقعى مجزا مى

                                                 
١ Vgl. Krüger, Lorenz (١٩٧٠): Über das Verhältnis der hermeneutischen Philosophie zu 
den Wissenschaften, in: Dialektik und Hermeneutik Bd. I - Methode und Wissenschaft, 
Hans-Georg Gademer zum ٧٠. Geburtstag, Rüdiger Bubner, Konrad Cramer, Reiner 
Wiehl (Hrsg.), S. ٣ff., Tübingen, S. ١٥ 
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های زرتشت، مشخصًا عكس اين تفسير هرمنوتيكى حال با يک نگاه اجمالى به گات
، "وهومن"ی گفتگو و پرسش زرتشت از ها نتيجهبه اين صورت كه گات. شوداثبات مى

.  با وحى الهى مواجه نيستيمجا اصوًالبنابراين ما اين. يعنى خرد درونى خود وی است
زيربنای مادی آيين زرتشت را زندگى مسكون و متمدن روستايى و دامداری شبانى 

جا كه از آن. ها آزاد هستندجا مالكيت شكل اشتراكى دارد و انساناين. سازندمى
های شوند، در نتيجه گاتروستاييان با تهاجم اقوام وحشى و غير مسكون مواجه مى

بنابراين . سازدبه صورت سمبليک قوای خير را در برابر قوای شر مستقر مىزرتشت 
جا نه اثری از اين. آيين زرتشت اين جهانى است و پارسايى انسان را مد نظر دارد

های زرتشت  به بيان ديگر، گات١.طلبدشود و نه هرمز قربانى مىمعجزه مشاهده مى
هستند و بنا بر ) سوژه(تشت بشخصه محصول پرسش و استفاده از خردورزی خود زر

مالحظات "برای نمونه وی در كتاب . شوندی خود دوستدار فلسفه محسوب مىنظريه
  : دهدرا توضيح مى" تفكر فلسفى"ی به شرح زير مضمون مقوله" فلسفى در دين و علم

تفكری كه در . تفكر وقتى فلسفى است كه از پرسش بر آيد و در آن استوار ماند»
برعكس پاسخ در بينش دينى و ديد . ر حياتى پرسش نماند هرگز فلسفى نيستتسخي

سازد و مورد كند يا ناپايدار نمىعلمى، پاسخ فلسفى نه فقط ماهيت پرسش را نفى نمى
   ٢«.سازدتر و دشوارتر مىرا ژرفتر، پيچيدهنمايد، بلكه آنتر نمىپرسش را سهل

ا با رجوع به منابع اديان سامى با سيمای واقعى ، م)مزديسانى(در تقابل با آيين زرتشت 
های اديان ابراهيمى با رجوع به وحى به اين صورت كه تمامى شعبه. شويمدين آشنا مى

حتا . داری استها نظام بردهشوند كه البته زيربنای مادی تمامى آنالهى توجيه مى
يان جهت اسارت آزادی قوم يهود از دست فرعون مصر هم به معنى برگزيدگى يهود

بنابراين ما با استناد به تورات از نزاع . روای يهوه استدر بردگى يهوه، پيامبر و فرمان
به اين ترتيب، آن چيزی كه كتاب آسمانى يهوديان و . شويمدار آگاه مىدو برده

                                                 
اند، رانى كردهجا در ارتباط با نقد كليت ديالكتيكى در مورد ايران باستان و اشكال دينى كه بر كشور حكم من اين ١

مقايسه، فريدونى، . دهمی نقاد را مستقيمًا به كتابى كه در اين مورد نوشتم، رجوع مىدهم و خوانندهرفرنس نمى
رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به  عوامل عينى و ذهنى  نقدى بر ـهنگ يكتايى در ايرانفر): ٢٠١٢(فرشيد 
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كنند، يک مجموعه از اساطير هستند كه از مسيحيان به عنوان وحى الهى عرضه مى
ها، امتحان و د از معجزه، قربانى در راه خدا، تقدير و گناه ذاتى انسانوقوع معجزه بع

ها بنا بر اساس دهند كه تمامى آنانتقام الهى، پاداش و جزای اخروی گزارش مى
ی اند و به بهانهداری رشد كرده و متكامل شدهی بردهذاتى جامعهتضادهای درون

ها را در جهان رقه و حكومت بر انسانی تحقير، تحميق، تفرستگاری مؤمنان انگيزه
  . واقعى دارند

. نظر هستم كه فرهنگ يونانى با اسالم در تناقض استالبته من با دوستدار كامًال هم
جا بايد به خصوص از اشكال متناقض موجوديت جهان مادی و انسان در مضمون اين

ی يونان باستان رشد داری بردهمعنای آفرينش ياد كرد كه به صورت اسطوره از جامعه
به اين صورت كه اساطير . ی حاكم ارتقا يافته استكرده و سپس به قدرت ذهنى طبقه

در حالى كه بربر غير يونانى، فاقد تمدن . دهنديونانى از تمايز انسان با بربر گزارش مى
شود و تنها اليق بردگى است، انسان يونانى خردمند، مالک و كامًال و روح محسوب مى

معنى آفرينش انسان نگريستن و آموختن است كه از جا اين. آيداد به حساب مىآز
-به اين عبارت كه تئوروس به عنوان نماينده. شودموجه مى" تئوروس"ی طريق اسطوره

شود كه در يک جشن ی رسمى شهرهای يونان به دربار يكى از خدايان فرستاده مى
، خردمندی و دانايى بنگرد، بشناسد و جا به حكمتساز شركت كند و در آنسرنوشت

های خود را به صورت پراكسيس سياسى به بياموزد و پس از بازگشت به شهر آموخته
پيداست كه بر اساس نظم شهری در يونان باستان و در پرتو اين عوامل . كار ببندد

سوبژكتيو، يعنى گرايش به منطق و خردگرايى، تكامل انديشه و موجوديت فلسفه نيز 
ی سقراط مشاهده  ما تأثير و تكامل اين اسطوره را به خوبى در فلسفه. شود موجه مى

ی طبيعت متمايز كرد  طبيعت را از فلسفه بار حكمت ماورای وی برای نخستين. كنيم مى
دانش "سقراط اين كشف فلسفى را . ی شناخت نفس خويش خواند و انسان را سوژه

كه، دانش نفس منجر به  اول اين: اوت متمايز كردرا در چهار بعد متفناميد و آن" نفس
كه، دانش نفس منجر به  دوم اين .شود ی خويش مى شناخت انسان از قوا و اراده

طبيعت  شود كه البته مربوط به ماورای شناخت گوهر، اصل و سرنوشت آفرينش مى
كه، دانش نفس به دانش قوانين خردمندی و درست انديشى دست  سوم اين. است

شود و چهارم  يابد كه شامل علم منطق، متدولوژی تفكر و يا دانش خردگرايى مى مى
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گردد  كه، كسب دانش نفس منجر به روش توافق انسان با طبيعت خاص خود مىاين
  .رسى انسان به دانش اخالق است كه به معنى دست

 از اين .طبيعت با طبيعت را متمايز و معين كرد ی ماورای به اين ترتيب، سقراط رابطه
را ادامه  ی يونانى و از جمله ارسطو آن ه فلسفى ابداع شد كه بعدًا فالسفه  پس، يک را

فلسفه ممكن شد كه ميان قدسى و غير قدسى تميز دهد به اين صورت كه برای . دادند
آن چيزی . و علوم انسانى مانند نتايج تحقيقات رياضى و فيزيک را در خود ادغام سازد

شد، موضوع شک، پرسش و تحقيق بود و پاسخ خود را در وب مىكه غير قدسى محس
ی خود را به از اين بابت، ارسطو فلسفه. يافتگری، خردگرايى و تجربيات مىپرسش

كه، دوم اين. كه، هر معلولى يک علت دارداول اين: اين شرح بر سه فرضيه استوار كرد
كه، از نيستى، هستى پديد متمايز است و سوم اين) شكل(صورت از ) ماهيت(گوهر                                 

  .آيد نمى

ها موجوديت جهان مادی از يک سو، نياز به يک پيداست كه با استناد به اين فرضيه
است كه شامل تركيبى از " هيولى"ی ازلى  نزد ارسطو نام اين ماده. ی ازلى دارد ماده

 ازلى نيز ضروری ی وی ديگر، وجود يک قوهجا از ساين. شود آب، خاک، هوا و آتش مى
. شودآورد و منجر به آفرينش جهان مادی مى است كه هيولى را از قوه به فعل در مى

جا كه تبديل قوه به فعل به معنى  از آن. نامدمى" الوجودواجب"ی ازلى را ارسطو اين قوه
:  ماده نيز مانندحركت است و هر حركتى آغاز و پايانى دارد، در نتيجه نزد ارسطو

به اين ترتيب، ارسطو به يک دستگاه فكری دست . شود زمان و مكان ازلى محسوب مى
به اين صورت كه . دهد يابد كه به موجوديت جهان مادی و آفرينش انسان معنى مى مى

الوجود كه البته ساكن است، به صورت علت ازلى و از طريق شوق و عشق فلک  واجب
. آورند را به حركت در مىديگر  آورد و سپس افالک ديگر، هم ىاول را به حركت در م

چنين موجودات زمين و انسان به وجود  از اين پس، آفتاب و ماه، شب و روز و هم
الوجود تمامى وجودش حيات و روح است و از طريق شوق  جا كه واجب آيند و از آن مى

نوان ابزار شناخت و عشق محرک آفرينش شده، در نتيجه خرد بشری را نيز به ع
شود و تنها ناظر وقايع الفعل مىالوجود متوقف از اين پس، واجب. آورد انسان پديد مى

- ها به حال خود گذاشته مىجا انساناين. آيدها به حساب مىزيست اجتماعى انسان
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نزد ارسطو . شوند كه بر اساس تجربيات و با استفاده از خرد خود به شناخت برسند
" رأی"و ديگری ) اپيستم" (نفس شناخت"يكى . ی متفاوت داردنبهشناخت دو ج

در حالى كه نفس شناخت بر شک، پرسش و تحقيق بنا شده است، رأی . است) دُكسا(
  . گرددتنها با اتخاذ خردگرايى انسان ممكن مى

كند، ما در فرهنگ يونانى با استدالل منطقى ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-شويم كه دوستدار نيز به شرح زير مضمون آنتوجيه معنای آفرينش مواجه مىجهت 

  :  سازدرا برجسته مى

يابد، مكان و زمان شود و نه نيستى هستى مىبرای يونانى نه هست نيست مى(...) »
نه تنها ] ماده[های طبيعى ارسطويى نيز در ناگسستنى بودنشان از همديگر و از هستنده

كنند، بلكه آن را بر عكس از بوده ايجاد نمىری ناظر به طبيعت هميشهاشكالى در تئو
اما وقتى مكان يا جايگاه و زمان را از تئوری هستانى . نمايندنظر هستانى توضيح مى

ارسطويى به اين معنا بگيريم كه آن دو استقالل يابند، هستنده را، كه همواره رويداد به 
  ١«...)(ايم معنای پويش است، نيست كرده

-محسوب مى" قديم"ی يونانى زمان، مكان و ماده ابزار آفرينش و بنابراين در فلسفه

ها قبل از امر آفرينش به معنى انكار رويداد آفرينش به عنوان يک شوند و انكار آن
جا به گونه كه دوستدار اينهمان. باشدشده است، مى" حادث"واقعيت تجربى كه 

- ی يكتاپرستى ساميان در تناقض با فرهنگ يونانى قرار مىدهد، معنادرستى ادامه مى

ی آفرينش در اديان سامى از اندازد كه اسطورهجا ناشيانه از نظر مىليكن وی اين. گيرد
داری مصر باستان و در پرتو يک خدای واحد موسوم به  ی برده ی مادی جامعهزمينه

ده شده، رشد كرده و سپس كه توسط يک فرعون مصری به نام اشناتون آفري" آتون"
جا نه از ابزار آفرينش اين. ی حاكم كشور مصر ارتقا يافته استبه قدرت ذهنى طبقه

زمان، مكان و ماده خبری است و نه اصوًال معنى آفرينش جهان : جهان مادی مانند
- بنا بر يكتاپرستى ساميان خدا هستى را از نيستى مى. شود مادی و انسان موجه مى

ها و زمين را آفريده و پس از شش روز  در ابتدا آسمانه اين صورت كه خدا ب. آفريند
 كه به صورت روح مقدس و خداستفقط جا  اين. رسد مىآفرينش جهان مادى به پايان 
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ى تنزيه خدا از قوای  مسئلهپيداست كه تحت اين شرايط . شود متعال، ازلى محسوب مى
كليت هستى است كه به اصطالح ا و متعال خدای يكتاين  زيرا ،گرددشر نيز منتفى مى

  .شودمنسوب به ذات آن مىنيز مستقيمًا شرارت پيداست كه آفريند و را مى

اولين انسان را به صورت يهوه نام دارد كه در آيين يهوديان خدا به اين عبارت كه 
آفرينش انسان چيست؟ نام جا نيز روشن نيست كه اصًال معنى اين. آفريند نرينه مى

های اين باغ  وی از تمامى ميوه. كند آدم است كه در باغ عدن زندگى مىاولين انسان 
 بنابراين. حق تصرف و تناول دارد" درخت حيات و معرفت نيک و بد"ى  به غير از ميوه

 و حق انتخاب ميان خير و شر از همان بدو آفرينش ، قدرت شناخت آزادى ارادهجااين
جفت در نتيجه يهوه جا كه آدم در باغ عدن تنها است،  از آن. شود از انسان سلب مى

جا با الويت ما اين. آفريند هاش مى ى وى را موسوم به نساء از يكى از دنده مادينه
شويم كه البته در نقش نساء در رانده شدن جايگاه مردان نسبت به زنان مواجه مى

ستيزی را ی زنو زمينهگيرد ی گناه را به خود مىشكل سرچشمهانسان از باغ عدن، 
ی هيچ دليلى يک فرشته به نام شيطان كه بدون ارائهبه اين صورت كه . آوردپديد مى

آيد و يک مار در مىظاهرًا خودمختار شده و از پيروی فرمان خدا سرباز زده، به شكل 
 هاى دلپذير دانش، آگاهى، خوشى "بنا بر اين اسطوره، شيطان از. كند نساء را اغفال مى

ها را تناول دهد و شرط كسب آنبه نساء گزارش مى" معرفت و حق گزينش خير و شر
 خداوند اصوًال پرستى ساميان به بيان ديگر، بنا بر يكتا. خواندشده مىی ممنوعاين ميوه

به . مخالف است كه انسان به ابزار شناخت، يعنى به خرد دست بيابد و خودآگاه شود
خورند و خدا هر دوی شده مىبعدًا آدم از اين ميوه ممنوعاين ترتيب، نخست نساء و 

 زيرا ،يابدجا خاتمه نمىها در اينالبته مجازات آن. راندها را از باغ عدن بيرون مىآن
دهد و مجبور به تحمل رنج  از يک طرف، نساء را تحت حاكميت آدم قرار مىيهوه 

 لعنت كرده كه به رنج آدم در كند و از طرف ديگر، زمين را باردارى و زايمان مى
  . آن بيافزايدهای  فرآوردهتصاحب و استفاده از

اول . شويم مىچندين نكته ى  متوجهآفرينش ساميان ی ما با رجوع به اسطورهبنابراين 
به اين معنى كه انگاری . شود جا به كلى منفى ارزيابى مىكه، خردگرايى انسان اين اين
د كه از طريق انديشه و منطق زيست اجتماعى خود را سامان ها اصوًال قادر نيستن انسا

 ١١٦

دهند و با استناد به همين ناتوانى انسان است كه بعثت پيامبران و صدور وحى الهى 
به اين معنى كه با سلب اراده از انسان خدا همواره در جهان آفرينش . شود موجه مى

های دنيوی به صورت جازاتجا همواره با مدر حالى كه ما اين. كند دخل و تصرف مى
شويم، زندگى های الهى و منصوبان خدا مواجه مىوقايع هوالناک طبيعى و معجزه

گناه ی كه، سرچشمه دوم اين. گيردها يک شكل دترمينيستى و مقدر به خود مىانسان
كار تلقى   انسان از بدو وجودش گناه،كه ايندارد و سوم جنسيت مادينه اصوًال جا اين
 و برای كردار خود در آخرت اثبات كنددوران حياتش در را بايد عكس آند و شو مى

به بيان ديگر، انسان بايد در دوران زندگى خويش طبيعت و ذات . گو باشدپاسخ
خردگرای خود را مدام سركوب كند، بايد از لذات اين جهانى چشم بپوشد و به بندگى 

روايان خدا بر زمين پيروی كند كه رمانخدا در بيايد و چنان از وحى الهى و احكام ف
بنابراين . رستگار شده و سرانجام به پاداش اخروی در بهشت برين دست بيابد

گيرد و خداساالر و خردستيز است،  يكتاپرستى ساميان نه تنها معنای اخروی به خود مى
ی لهشود كه البته توسط مقوطبيعت و طبيعت قائل نمىبلكه هيچ تمايزی ميان ماورای

  . يابديک توجيه دينى مى" وحدت وجود"

فرهنگ يونانى دشمنانه در برابر اصول كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شمول و جا كه اسالم به عنوان يک دين جهاناز آن. گيرديكتاپرستى ساميان قرار مى

ازان حكومت اسالمى پردشود، در نتيجه نظريهخاتم اديان به عموم مسلمانان معرفى مى
های دينى ی يونانى را در غالب پنداشتهمواره نياز مبرمى داشته و دارند كه فلسفه

خود بريزند كه هم يک تظاهر منطقى و سنجيده به ايمان دينى خود بدهند و هم در 
جا ليكن از آن. زرتشتى، يهودی و مسيحى ادعای برتری كنند: برابر اديان قديمى مانند

اميان هستى را ظاهرًا از نيستى آفريده و بنا بر دين اسالم ابزار آفرينش كه خدای س
ی فالسفه"هستند، در نتيجه " حادث"زمان، مكان و ماده نيز مخلوق الله، يعنى : مانند

-های به اصطالح منطقى مىبندیاين خردستيزی بنيادی را توسط چشم" اسالمى
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سينا ياد كرد كه دوستدار به درستى نقد ابن" ی دينىفلسفه" از جمله بايد از ١.پوشاند
  :   آوردخود را به شرح زير بر آن وارد مى

گويد پديداری مكانى جهان به دو گونه تصور اسالمى با خيال راحت مى" فلسفۀ"اينک »
و در شق دوم " قديم"و آن را در شق اول ! زمان و پس از زمانپيش از : پذير است

بلكه اضطرارًا اين دو پنداشت را چندان از .  به اين سادگىالبته نه. نامدمى" حادث"
-انبارد كه در كالف گوريده و سردرگم زبانىمفهومهای متعارض، متنافر و متناقض مى

  ٢«.مانداش كوچكترين جايى برای هيچ معنايى باقى نمى

ان به اين ترتيب، دوستدار به درستى بر تناقض فرهنگ يونانى با معنای آفرينش در ادي
های بندیسينا چشمگذارد و با نقد آثار ابنچنين دين اسالم انگشت مىسامى و هم

ليكن وی در گمان خود با استفاده از . سازدكالمى مشائيان اسالمى را كامًال عريان مى
ايرانيان نشانه گرفته " دينيت"ی آشيل فنون هرمنوتيک پيكان تيز انتقادش را به پاشنه

جا بار ديگر با عواقب ما اين.  هم دين اسالم را مصدوم كرده استو هم آيين زرتشت و
- نزد دوستدار مواجه مى" كليت ديالكتيكى"گرفتن گفتاری علت ـ معلولى و ناديدهتک

ی مادی شويم، زيرا معنای يكتاستايى ايرانيان باستانى در پرتو اساطير ايرانى و از زمينه
 زمين زراعى رشد كرده و سپس به قدرت زندگى روستاييان و مالكيت اشتراكى بر

  . ی حاكم كشور ايران ارتقا يافته استذهنى طبقه

اساطير ايرانى از يک تضاد ازلى و دوگانگى قواى معنوى ميان هرمزد به اين عبارت كه 
از  و شر به صورت نور و ظلمت به كلى جا قواى خير اين. دهند و اهريمن گزارش مى

 و كه هرمزد از سرشت ويرانگر و غير قابل تغيير اهريمنجا  ناز آ .هستندمنزه يكديگر 
تصميم به آفرينش جهان را ، در نتيجه آگاه استناپذير  از وقوع يک نبرد اجتناب

بر خالف جا  اين. قوای شر را مهيا سازد مادی نبرد قوای خير با ى گيرد كه زمينه مى
- آفرينش جهان مادى محسوب مىو ابزار) قديم(ازلى   و ماده،مكان، زماناديان سامى 

ميان زمان بيكران است، به اين معنى كه در اوضاع قبل از آفرينش جهان مادی، . شوند
                                                 

ابوالُهذيل و سهروردی : تبار ماننددو تن از مشهورترين مشائيان ايرانى" ی دينىفلسفه" من در جای ديگری به نقد  ١
 نقدی بر روش و نقش تفكر دينى در تاريخ فرهنگى ايرانيان ـ از): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد . پرداختم

   ادامه، برلين٢٠٥ی يازدهم، صفحهابوالُهذيل تا سهروردی، در آرمان و انديشه، جلد 
  ٢٥٥ی جا، صفحه، همان...امتناع تفكر ): ١٣٨٣(دوستدار، آرامش   ٢
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. خالء وجود دارد و توليد نور بدون وجود ماده نيز غير ممكن استاين دو قواى متضاد 
كند و  عزيمت و زمان بيكران را كرانمند مىموجود بنابراين هرمزد از اين اوضاع 

با اهريمن هم جهت نبرد . آورد سپندان به وجود مى آفريدگان خود را به صورت امشا
سرانجام . زند به خلق زشتى و پليدى دست مىوی ى نيک  در برابر هر آفريدههرمزد و 

آورد و در پرتو آفرينش مينويى خود جهان مادى  هرمزد جهان را از قوه به فعل در مى
از تخم وی اولين مرد و ود زنده كيومرث نام دارد كه نخستين موج. آفريند را نيز مى
 طرح معنايى صاحب اراده اينها در آن. آيند های مشى و مشيانه به وجود مىزن به نام

به اين معنى كه انسان . شوندهميار هرمزد محسوب مىهستند و در جنگ با اهريمن، 
طريق خردگرايى و نيكى در در پرتو قوای خير هرمزد و در همياری با امشاسپندان و از 

گفتار، كردار و پندار خويش منجر به شكست و گريز اهريمن و مخلوقاتش از جهان 
سرانجام اين طرح، يكتايى هرمزد و تنزيه جهان مادی از . شود مادی به سوی قهقرا مى

زمان منجر به پارسايى انسان، تنزيه جهان مادی از فريب و شرارت است كه هم
- را در جهان واقعى به ارمقان مىها بختى دنيوی و رفاه انسان  و نيکگرددتخريب مى

شود، زيرا  البته پاداش و جزا در اين طرح معنايى محدود به عواقب دنيوی نمى. آورد
های زرتشت از وجود پاداش و جزای اخروی نيز گزارش  هم اساطير ايرانى و هم گات

، يعنى همياری انسان و "طرح سنرگيستى "بنابراين يكتاستايى ايرانيان از يک. دهند مى
به اين معنى كه اين طرح هم . دهد خدا در كنش و خلق جهان واقعى گزارش مى

ساالر است، هم معانى اخروی و دنيوی دارد و با وجودی كه  خداساالر و هم انسان
كند، اما انسان آزاد و صاحب اراده محسوب  هرمزد در جهان مادی دخل و تصرف مى

رسند، در به اين ترتيب، حكمت الهى و خرد انسانى ظاهرًا به توافق كامل مى. شود مى
جا تنها با يک وجه ما اين. ماندطبيعت با طبيعت همواره پيوسته مىحالى كه ماورای

مشترک و منحصر به فرد از دين يكتاپرستى ساميان با آيين يكتاستايى ايرانيان آشنا 
    .كند اخروی را توجيه مىشويم كه البته پاداش و جزایمى

جا به سه طرح متفاوت معنايى از كند، ما تا اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
فرهنگ يونانى بر خالف طرح معنايى يكتاستايى . آفرينش جهان مادی آشنا شديم

جا اين. كندطبيعت از طبيعت عزيمت مىايرانيان و يكتاپرستى ساميان از تمايز ماورای
الوجود بر خالف هرمزد واجب. ساالر و خردگرا دارد دنيوی است و معنای انسانفلسفه 
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بهشت و دوزخ جهت پاداش و مجازات : و يهوه نه يک دم و دستگاه اخروی مانند
سازد و نه پس از آفرينش جهان مادی و انسان دخل و تصرفى در وقايع ها مىانسان

الوجود يونانى پس از اتمام امر آفرينش اجببه بيان ديگر، و. كند جهان مادی مى
رساند و نه وحى را از آسمان نازل  شود و نه پيامبری را به بعثت مى الفعل مى متوقف

جا انسان به حال خود گذاشته شده است، تا با استفاده از اين. كند كرده و يا معجزه مى
جود بياورد و عواقب ی خردمند را به وانديشه و پيروی از منطق خود نظم يک جامعه

در حالى كه فرهنگ يونانى با معنای . تصميمات سياسى خود را نيز متحمل شود
كند، ليكن آيين زرتشتى هيچ مشكلى با آن آفرينش اديان سامى دشمنانه تالقى مى

ما مصداق اين نظريه . تواند در جوار آن به آسانى به زيست خود ادامه دهدندارد و مى
چنين شاهنشاهى اشكانيان بر سرزمين ت امپراطوری سلوكيان و همرا در دوران حكوم

كه كردند و يا اينيابيم كه يا مستقيمًا فرهنگ يونانى را در كشور ترويج مىايران مى
از آن پس، كه دين مسيحيت از . شمردندمى) هلنيسم(خود را هوادارا فرهنگ يونانى 

شمول و ميسيونری به يک دين جهاناسرائيل فرا رفت و تبديل برگزيدگى قومى بنى
شد، بالش اشكانى اين تحوالت را به صورت يک تحديد فرهنگى برای سرزمين ايران 

ی اوستا های پراكندهآوری نسخهشمرد و جهت تعميق هويت ايرانى كشور دستور جمع
  .را صادر كرد

ذاتى و از رونهای دهای فرهنگى كه البته از تضادبا وجود اين شواهد تاريخى و تناقض
اند، ليكن دوستدار تحت های متضاد و متنوع ديالكتيكى رشد كردهگسيختگى كليتهم

كند و ايرانيان اقدام به تشبيه و تطبيق آيين زرتشت با اديان سامى مى" دينيت"مفهوم 
برای . سازدو فرهنگ يونانى مستقر مى" فلسفه"ها را دشمنانه در برابر هر دوی آن
ها كند كه اديان سامى و زرتشتى وحى الهى نازله هستند و نزد آنكيد مىنمونه وی تأ

شود، در حالى كه در دين يونانيان باستانى دانايى خدايى است و خدا دانا محسوب مى
نزد ارسطو هر موجود زنده و هر چه از طبيعت بر آيد، يک چيز خداوندانه در خود 

گيرد كه از منظر فرهنگ يونانى انسان ديگر جا دوستدار بالفاصله نتيجه مى اين١.دارد
دهد و ايستادگى در برابر خدای نادان ظاهرًا تبديل به يک تن به دست تقدير نمى

                                                 
  ٢٧٤ و ٢٩٤ و ٢٩١ و ٢٦٩ی جا، صفحه همان ١

 ١٢٠

 به اين ترتيب، دوستدار تمايز آيين زرتشت با دين ١.گرددتكليف دينى برای انسان مى
 ٢ بر مؤمن استكند كه اهورامزدا دوست مؤمن و الله حاكماسالم را به اين خالصه مى

-ها را به شرح زير خالصه مىهای آنو سپس با استناد به جان هيلز تشابهات و تفاوت

  : كند

اين سرور . فريبدخورد، نه مىكه ويژگى او خرد است، نه فريب مى" مزدااهوره"»
جاودانه است، اما در دوران كنونى قادر مطلق نيست، (...) "بخشنده و خير مطلق است، 

گردد، اما زمانى خواهد مى" اش اهريمن محدودانايى او به دليل دشمن عمدهزيرا تو
يعنى تا دورۀ .". مزدا با قدرت مطلق فرمانروايى كندرسيد كه بدی مغلوب شود و اهوره

. ماندگردد، قدرت اهورامزدا محدود مىپايانى جهان كه پيروزی نيک بر بد مشخص مى
عنى چه زرتشين و ياور خدا و چه اسالمى و بندۀ اما وجه مشترک آدمى اين دو دين، ي

خدا، اين است كه بى چون و چرا سر به فرمان خدا دارند، با اين تفاوت كه آدمى 
داند كه خدای او نيكخواه است كًال، و نيكخواه اوست جزًا، اما آدمى زرتشتين مى

ها چيزی كه با تن. دانداسالمى نهايتًا از منوی و قصد خدايش با يقين تام چيزی نمى
   ٣«.داند، اين است كه بايد مطيع و منقاد او باشديقين تام مى

ی تنزيه قوای خير از قوای شر در آيين جا ظاهرًا مسئلهدر حالى كه دوستدار اين
شناسى را تبديل به ی بسيار مهم شناختگيرد، ليكن اين مسئلهزرتشت را در نظر مى

ی خود را ـ كند و مصداق نظريهابزار حكومتى نمىی اسالم به عنوان يک مايهنقد بن
با وجودی كه از تجانس آيين زرتشت با دين ساميان به اصطالح آگاه است ـ در دو 

 ليكن دليل اين خطای فلسفى دوستدار اين ٤.يابدی فردوسى مىبيت شعر از شاهنامه
ی گسيختهاز هماست كه وی منشأ ايده را در واقعيت، يعنى در ماهيت متضاد زيربنای 

ما مصداق اين روش . جويدمادی و در شكل مخصوص تاريخى و فرهنگى دولت نمى
-را در تاريخ فرهنگى ايران باستان به وضوح مى" كليت ديالكتيكى"شناسى از شناخت

به اين صورت كه پس از انتشار انجيل متى به زبان يونانى و گسترش دين . يابيم

                                                 
  ٢٩٢ی جا، صفحه همان ١
  ٢٧٨ی جا، صفحه همان ٢
   ادامه ٢٧٩ی جا، صفحه همان ٣
  ١٢٠ی ، صفحهجا همان مقايسه، ٤
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د كه امپراطور روم و همسرش نيز به دين مسيحيت ميسيونری مسحيت در اروپا بو
داری گرويدند و از اين پس، دولت روم به يک مشروعيت بالمنازعه كه بر نظام برده

گونه محدوديت در حالى كه امپراطوران روم بدون هيچ. مبتنى بود، دست يافت
روعيت كردند، ليكن مشروايى مىی خدا بر جهان فرمانايدئولوژيک مانند فرستاده

به اين معنى كه . ی ايزدی از آيين زرتشت داشتشاهنشاهان ساسانى بستگى به فره
ی اهريمنى به خود باخت و يک چهرهی ايزدی خود را مىشاهنشاه با نقض عدالت، فره

های آزاد در برابر دولت مستبد وی يک توجيه گرفت و پيداست كه قيام انسانمى
آيين زرتشت با دين ساميان محصول بحران بنابراين تجانس . يافتدينى مى

ما راه حل اين بحران مشروعيت را كه البته . ی حاكم ساسانى بودايدئولوژيک طبقه
يابيم كه منجر به تجانس آيين زرتشت با دين ساميان شد، در اقدام دينى مانى مى

نوال به همين م. دهدتميز مى) قوای خير(را از جهان معنوی ) قوای شر(جهان مادی 
بايد از دين زوروانى ياد كرد كه با استناد به يک خدای يكتا به نام زوروان، اهورامزدا و 

ما همين تمايالت به اديان سامى را در اوستای متأخر . شمارداهريمن را فرزندان وی مى
به . يابيمبه صورت ادغام ابعاد اخروی، جنسيتى، معجزه و قربانى در آيين زرتشت مى

برد و جهت  شاهنشاهى ساسانيان در يک بحران مزمن مشروعيت به سر مىبيان ديگر،
سنگ مانند های آزاد در كشور نياز به يک ايدئولوژی همتحميق و حاكميت بر انسان

مصداق تاريخى اين بحران ايدئولوژيک را ما در اواخر شاهنشاهى . امپراطور روم داشت
زدكيان و اصالحات انوشيروان ساسانى ساسانيان به صورت قيام بهرام چوبين، قيام م

ی ايزدی شاهنشاه بودند و تشكيل در حالى كه بهرام چوبين و مزدک منكر فره. يابيممى
يک نظم نوين را در سر داشتند، انوشيروان به اصالحات مالى و ارضى در كشور دست 

  .بسازدهای مردمى و سرنگونى نظام شاهنشاهى ساسانيان زد كه مانعى در برابر قيام

را ظاهرًا به شاهنشاهان كه دوستدار آن" گزيدهشهرياری يزدان"بنابراين عنوان 
را كه به اصطالح در آيين " برگزيدگى"ی دهد و آن مقولهسرزمين ايران نسبت مى

 به بيان ديگر، كسب ١.يابد، فقاد شواهد تئوريک و تجربيات تاريخى هستندزرتشت مى
شود و از  شاهنشاه در آبادانى و ترويج امنيت كشور مىی ايزدی مربوط به توفيقفره

                                                 
   ١٢٩ و ١٢٦ی فحهجا، ص همان ١
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جا كه دوستدار نه به يک از آن. گرددطريق مردم سرزمين ايران به او منسوب مى
يابد و نه ديالكتيک زيربنا با روبنا يک نقش مسلط در تفكر دست مى" كليت"مفهوم از 

كند ت ـ معلولى عزيمت مىگفتاری علانتقادی وی دارد، در نتيجه از اين نقطه نظر تک
كه انگاری ايده از پراكسيس مولد و منافع طبقاتى ظاهرًا مستقل است و زرتشت بنا به 

را به صورت افقى مجزا ميل خود جهان را به صورت عمودی و اديان ابراهيمى آن
شمول ياد كرد كه از جمله بايد از داليل عروج اسالم به عنوان يک دين جهان. اندكرده
را پديد ای از آنمبتنى بر يک تفسير هرمنوتيكى به شرح زير يک شكل اسطورهوی 
  :آوردمى

اش بيش از هر دين ديگر سامى ميان اديان جهانى در سبب بدويت بومىاسالم به»
به . گيردپسند و قانونى مىفهم، همگاناصل مايۀ حيات و بقايش را از كتابى همگان

چه آگاهى توده . يى را در زادگاهش جذب نمايد قبيلههایهمين جهت هم توانسته توده
يابند ای كه نخست در پيوند جمعى تشخص مىشكل و پراكندهـ يعنى آحاد كمابيش بى

تواند بيابد در وهله اول از اين طريق گيرند ـ به موجوديت و ارزشى كه مىو شكل مى
در آورد، " بالتكليفى"ى و يابد كه پيشوا و مرجعى او را از پراكندگى، گمنامتحقق مى

متناسب با مرتبۀ پايين تمدن، فرهنگ يک . شود" كسى"، تا "تكليف برايش تعيين كند"
آيد كه مجهز به تعليمات و جامعه اين كار به بهترين وجه از مرجع و مصدری بر مى

به اين ترتيب و به . فهم باشد و نيازهای مادی و معنوی جامعه را بر آوردقوانين توده
اش كه از نظر ساختار اجتماعى و مايۀ فرهنگى" جاهليت"اين جهت است كه عرب 

زيسته، بر اساس قرآن در اسالم مانده بوده و در تفرقه و منازعه مىای خام و عقبتوده
رسد و در اين اتحاد خويشياب گردد، به وحدت جمعى مىصاحب شناسنامۀ رسمى مى

  ١«.شودنهد، يعنى امت مىاش مى"ملى" اصطالح بار پا به عرصۀ هستى بهبرای نخستين

وحدت "ی فقط يک نگاه اجمالى به تاريخ صدر اسالم كافى است كه پرده از اسطوره
به اين عبارت كه نزاع محمد . توسط قرآن برداشته شود" هويت ملى اعراب"و " جمعى
ی كعبه و هی اموی بر سر اداری هاشمى با عشيرهپرستان مكه از دعوای عشيرهبا بت

و " شرک"سرچشمه گرفت كه البته به صورت انتقاد به ) المالبيت(تقسيم درآمد آن 
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جا با بنيان يک دين نوين ما اين. شدتوجيه مى) الله(ضرورت عبادت يک خدای واحد 
به صورت ابزار حكومتى و توجيه ايدئولوژيک جهت تشكيل يک حكومت مركزی 

گويد، طور كه آرامش دوستدار مىخطاب، آنمر بناز اين بابت، نه ع. مواجه هستيم
امت "بلكه خود محمد در همان دوران اقامتش در مكه بود كه حدود بيرونى و درونى 

ی ضروری تشكيل يک نظم خداخواسته و در جهت استقرار را به عنوان زمينه" اسالمى
از يک سو، به اين عبارت كه وی توسط قرآن . يک حكومت به اصطالح الهى معين كرد

" العرضمفسدالفى"و " منافق" "فاسق"، "مشرک"، "كافر"، "اهل كتاب: "هايى مانندمقوله
را جهت تشخيص دشمنان حكومت اسالمى در نظر گرفت، در حالى كه از سوی ديگر، 

العالمين، ها را هراس از ربخواند و خواص آنمى" متقيان"مسلمانان مطيع خود را 
وی در عرض . شمرددت الله و پرداخت ذكات به پيامبر الله مىتبعيت از پيامبر، عبا

 سال تبليغ برای اسالم نه تنها به هدف خود نرسيد، بلكه سرانجام از ترس جانش از ١٣
تنها از آن پس كه در شهر مدينه شكل اوليه حكومت اسالمى . مكه به مدينه گريخت

به .  جهت ترويج دين نوين شدپديد آمد، بخت سياسى نيز ظاهرًا همراه پيامبر اسالم
اين عبارت كه محمد نه توسط ارشاد اعراب، بلكه با استفاده از شمشير اسالم بود كه 

از جمله بايد از ترورهای حكومتى، . ی عربستان را بر پا كردجزيرهحكومت خود بر شبه
. ندهای متمادی ياد كرد كه تا پايان زندگى وی ادامه داشتهای مستمر و جنگراهزنى

در اواخر عمر محمد، حتا حواريان وی نيز به اين نتيجه رسيده بودند كه پيامبر اسالم 
به همين . آوردبنا بر تمايالت جنسى و منافع مادی خود است كه آيات قرآن را مى

ُابى تن به نام عبدالله بن" منافقان"دليل نيز بسياری از مسلمانان به سركردگى يكى از 
گشت، به جان كه وی در آخرين سفر خود از تبوک به مدينه باز مىدادند و در زمانى 

البته محمد نيز از وضعيت نابسمان امت و حكومت اسالمى به . وی سؤ قصد كردند
خوبى آگاهى داشت و به همين دليل نيز پس از آخرين مراسم حج و در مسير بازگشت 

) امير المؤمنين" (مانانولى مسل"از مكه به مدينه على را به عنوان جانشين خود و 
آغاز شد و تمامى عشاير " جنبش رده"ليكن هنوز جسد وی سرد نشده بود كه . برگزيد

در حالى كه ابوبكر به عنوان اولين . اعراب به مخالفت با حكومت اسالمى روی آوردند
كرد، بالفاصله ی مسلمانان لشكر اسالم را جهت سركوب مرتدان بسيج مىخليفه

به اين . تر ساخت سر بر آورد و حكومت اسالمى را از درون متزلزل"ی علىشيعه"

 ١٢٤

ترتيب، حكومت اسالمى تنها راه انسجام و تداوم خود را در صدور اين نابسامانى به 
از اين پس، لشكر مسلمانان به . ديدهای متمدن مىسرزمين ايران و چپاول ملت

ابى وليد و سعد ابنخالد بن: ی اسالمى مانندسركردگى يک رديف از جالدان بالفطره
وقاص راهى سرزمين ايران شدند كه به قتل عام ايرانيان دست بزنند و به غنائم و 

با وجودی كه لشكر مسلمانان به توفيق كامل رسيد، اما . بردگان جنگى دست بيابند
ی از جمله بايد از قتل خليفه. های متعدد مواجه بودحكومت اسالمى همواره با جنبش

توسط قاريان قرآن، جنگ نهروان، جنگ جمل، جنگ ) عفانعثمان بن(م مسلمانان سو
های مستمر خوارج و شيعيان با خالفت امويان های هوالناک و جنگعامصفين و قتل

" هويت ملى اعراب"و " وحدت جمعى: "ياد كرد كه پرده از اساطير خودساخته مانند
  ١.دارندتوسط دوستدار بر مى

است كه " ی رسمىشناسنامه"آيد كه قرآن چه ستى اين پرسش پديد مىجا به رااين
ی باالتری از عشيره به ملت دگرگون نكرده و منجر به هويت اعراب را در يک درجه

جا با يک سری از تفسيرهای تاريخى ما اين. مشروعيت حكومت اسالمى نشده است
 معلولى است كه روش گفتار علت ـشويم كه بدون ترديد محصول آن تکمواجه مى

توان از تشريح برای نمونه مى. زندشناسى هرمنوتيكى دوستدار را رقم مىشناخت
اسرارآميز رويكرد فرهنگى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسالم سخن گفت كه 

ايرانيان بر اعراب و اسالم بر ايران پيروز "را با يک جمله به اين شرح ـ دوستدار آن
كند و تفسير هنرموتيكى تاريخ فرهنگى ايرانيان را به شرح زير ارائه ى ـ بيان م٢"شد
  :  دهدمى

اين تنها مورد تاريخى است كه قومى به نيروی دينش، آن هم با چنين شتابى، از »
رسد و دينى به زور و تجاوز قوم حاملش نه تنها از نيستى به هستى مطلق تاريخى مى
نهد، بلكه در تعّين تاريخى سرزمينهای از آنپس  مىبى تاريخى نسبى پا به عرصۀ تاريخ

ابتكار كليدی امويان اين است كه مصالح (...)  »٣«.گرددعامل منحصر به فرد مى
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. برنديى نظام مغلوب به زودی دولت اسالمى را در بنايى گزندناپذير باال مىشالوده
رسانند و  قدرت دولتى مىامويانند كه اسالم را با الگوی حكومتى روم و ايران به مرتبۀ

آن را در انحصار خاندانى خود، كه هم از نظر تدبير و تمويه سياسى و هم از نظر قهر 
دارند و به نظامى ذاتًا مجهزترين شبكه برای تحقق دولت اسالمى بوده، چنان نگه مى

  آنانرقيب اسالمىگردند و  مىمتوسلبرند كه ايرانيان بر ضد آنان به اسالم كار مى
   ١«.شوندمى

جا با يک تشريح بسيار اسرارآميز و كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
توان را مىشويم كه آنمداری امويان مواجه مىای از تاريخ اسالم و روش دولتاسطوره

بدون واسطه به اشناتون مصری، كوروش هخامنشى، اسكندر مقدونى، اردشير بابكان، 
 رومى، چنگيزخان مغول، سلطان سليم عثمانى و شاه اسماعيل صفوی نيز قسطنطين
اما آن چيزی كه در واقعيت اتفاق افتاد به اين شرح است كه دين اسالم . نسبت داد

را مسلح به يک ابزار ی حاكم ايرانى را از بحران مشروعيت نجات داد و آنطبقه
به اين . های آزاد كردبر انسانمناسب حكومتى جهت تحميق، تحقير، تفرقه و حكومت 

ی اعراب مسلمان بر سرزمين ايران ساختار شاهنشاهى عبارت كه پس از سلطه
ی حاكم ايرانى جايگاه اجتماعى، تمامى منافع و ساسانيان به كلى فرو ريخت و طبقه

-در حالى كه بخشى از سپاهيان ساسانى و شاهزاده. ی خود را از دست دادحقوق ويژه

نى به شرق كشور عقب نشستند و مشغول به تدارک مقاومت شدند، بخش های ايرا
ی اجتماعى ی حاكم جهت حفظ منافع مادی و كسب جايگاه گذشتهديگری از طبقه

دار، نديم، پيمان شد و به عنوان دبير، خراجخويش به سرعت با اعراب مسلمان هم
گاه خالفت اسالمى در مشاور، منشى، مترجم، مرزبان و به خصوص فقيه به خدمت دست

 ١٦ تن از ١٤تبار بود، اما با وجودی كه كالم قرآن عربى و پيامبر اسالم عرب. آمد
در اين ارتباط ابن خلدون از يكى از . تبار بودندی خالفت امويان ايرانىفقيهان عالى رتبه

  ٢.گويدعجايب تاريخ سخن مى
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و " فقه ظاهريه"فقه اسالمى، يعنى ی اصلى بنابراين اتفاقى نيست كه ايرانيان دو رشته
جا كه حكومت بر كشور پهناور و شرايط از آن. را نيز متكامل كردند" فقه باطنيه"

اقليمى متنوع سرزمين ايران با رجوع به آيات قرآن كه در پرتو يكتاپرستى ساميان و از 
جه درک ی عربستان پديد آمده بودند، امكان نداشت، در نتيجزيرهمناسبات مادی شبه

در حالى كه پيروان ابوحنيفه خراسانى قرآن را كالم . شدمنطقى كالم الله ضروری مى
را پديد آوردند، بنيان " فقه ظاهريه"خواندند و با استفاده از روش تفسير ازلى الله مى

ی آن تبار گذاشته شد كه البته سرچشمهدر مكتب حسن بصری ايرانى" فقه باطنيه"
عوامل . شودفقهى بر سر تكامل يک ايدئولوژی مناسب حكومتى مىمربوط به يک نزاع 

عقالنى بودن قرآن ) زندق(تبار بودند كه تحت نام زنديک اين نزاع دگرانديشان ايرانى
ی ها مربوط به تناقض قدرت الله با ارادههای آنيكى از پرسش. كردندرا انكار مى

. شده بود" جهميه"و " قدريه"صم ی متخاشد كه منجر به تشكيل دو فرقهانسان مى
ی خالفت امويان به نام معبد جهنى رتبهی قدريه يكى از كارمندان عالىی فرقهسركرده

داد و با ی اخالقى مىی ايرانى خود به مجازات الهى يک جنبهبود كه در تدام انديشه
كه يک چنين پيداست . شمردی انسان مرتكبان گناه كبيره را كافر مىاستناد به اراده

گرفت كه از آگاهى الله از گذشته، حال ای مشخصًا در برابر ادعای قرآن قرار مىنظريه
صفوان موضوع بنابراين جهم بن. دهدها گزارش مىو آينده و از سرنوشت مقدر انسان

قدرت بى انتهای الله را به پيش كشيد و با استناد به قرآن سرنوشت انسان را مقدر 
ی جهميه قادر به توضيح اين تناقض نبودند كه چرا الله اداران فرقهاما هو. خواند

-ها مسئول ارتكاب آن نسيتند، مجازات مىبندگانش را به خاطر انجام گناهى كه آن

تبار كه در اين دوران سرانجام موضوع اين بحث در مكتب حسن بصری ايرانى. كند
در ميان شاگردان وی دو تن . قاضى دادگاه شرع خالفت امويان نيز بود، مطرح شد

عبيد بودند كه جهت حل اين تناقض عطا و عمرو بنهای واضل بنی ايرانى به نامطلبه
يک موضع ميانى را اتخاذ كردند كه از يک طرف، مانع ترديد در قدرت بى انتهای الله 
شوند و از طرف ديگر، انسان را مسئول گناه خود شمرده و مجازات الهى را از منظر 

ی ی اين تأويل عقالنى از فقه اسالمى تكامل مقولهنتيجه. قالنى و اخالقى توجيه كنندع
از اين . را پديد آورد" معتزله"ی باطنى بود كه سرانجام فرقه" المنزلته بين المنزلتين"

شوند و ميان كفر منظر مرتكبان گناه كبيره نه مؤمن و نه كافر، بلكه فاسق محسوب مى
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ها به كلى مسدود نگشته و به اين معنى كه راه اسالم برای آن. دارندو ايمان منزلتى 
به بيان ديگر، معتزليان با . ها هنوز صادر نشده استحكم قطعى شريعت برای آن
را به اسالم نسبت ی غير قرآنى را درست كرده و آناستناد به عقل خود يک مقوله

ی انسانى جايگزين وحى  انديشهاز اين پس راه گشوده شد كه توسط فن تأويل. دادند
ی معتزله قرآن را كالم ی خردگرايى در امور دينى اين بود كه فرقهنتيجه. الهى شود

را محدود به ابعاد حادث الله شمرد و برای وحى الهى شأن نزول قائل شد و اعتبار آن
  .زمانى و مكانى كرد

تنوع مشروعيت دينى را برای تبار بودند كه اشكال مبنابراين اين خود فقيهان ايرانى
های زناشويى را ترويج كردند، در حالى كه پيوند" علم كالم"حكومت اسالمى متكامل و 

های جديدی را با هويت دوگانه پديد ها و نسلاعراب مسلمان با ايرانيان خانواده
ر شويم كه دوستداجا با آن مناسبات طبقاتى و وقايع تاريخى مواجه مىما اين. آوردند

خلدون به شرح زير نزد ابن" الفت"و " عصبيت"های ها را با استناد به مقولهعواقب آن
  .سازدبرجسته مى

جا و هيچگاه نبوده است كه اسالم حرف خود را در اصل بودن توسل به زور و هيچ»
گرفتن به دين مبين همراه با ست كه خویو طبيعى. فشار به كرسى نشانده باشد

زايای آن نزد گروندگان عرب و نومؤمنان عجم به مرور زمان به الفت برخورداری از م
   ١«.تبديل گردد

های ايرانى ـ عربى نومسلمان پديد آمد كه به اين ترتيب، يک قشر نوين از خانواده
كردند و از منظر همين منافع مادی ايرانيان عمدتًا در شرق خالفت اسالمى زندگى مى

پردازان در حالى كه نظريه. يه را در نظر داشتاست كه بايد عروج جنبش شعوب
االنبيا را از جمله خالفت امويان كالم عربى قرآن و تبار عربى محمد به عنوان خاتم

شمردند كه الله اعراب را برای حاكميت بر جهان برگزيده است، اما اسنادی مى
كردند و ت مىمخالف" برگزيدگى"شعوبيان بر اساس تاريخ فرهنگى ايرانى خود با اصل 

                                                 
  ٢٣١ی جا، صفحه، همان...امتناع تفكر ): ١٣٨٣(دوستدار، آرامش   ١

 ١٢٨

ها نه  آن١.پذيرفتندهای نژادی و نابرابری مسلمانان را نمىبا استناد به قرآن تبعيض
و ) ی آزاد شدهبرده(تنها مخالف جايگاه اجتماعى خود به صورت موالى و اهل ذمه 

-پرداخت جزيه به مسلمانان بودند، بلكه حاكميت اعراب را بى چون و چرا تحمل نمى

دست ايرانيان به دليل زيربنای وسيع و اوضاع متنوع اقليمى سرزمين نقش فرو. كردند
داری مهيا ی مناسب مادی را جهت توليد از طريق نظام بردهايران بود كه نه يک زمينه

با . دادندكرد و نه ايرانيان به دليل تاريخ فرهنگى خود به يک چنين نظمى تن مىمى
ره مواجه با تبعيض بود، اما دين اسالم را به تبار هموای حاكم ايرانىوجودی كه طبقه

صورت يک ابزار مناسب حكومتى و ايدئولوژی حكومتى در نظر داشت و حاضر نبود 
بنابراين ايرانيان تنها به فكر برابری مسلمانان بودند كه به . كه از آن دست بشويد

خود را توسط های باالتر ساختاری دست بيابند و منافع مادی و جايگاه اجتماعى مقام
  . ی حاكم توجيه و تثبيت كنندوحى الهى قرآن و به صورت طبقه

ی ايرانى جنبش شعوبيه، يعنى ابومسلم شود كه چرا سركردهاز اين منظر روشن مى
خراسانى پس از قتل خليفه و سرنگونى خالفت امويان خاندان عباسى را به مقام خالفت 

زرتشت را دوباره زنده كرده و نظام پيداست كه وی قادر بود كه آيين . رساند
به خصوص به اين دليل كه اكثر قابل . شاهنشاهى را بر سرزمين ايران بر قرار سازد

تبار و بخشى از سربازان وی به سركردگى سنباد زرتشتى ی هواداران وی ايرانىمالحظه
و به نقد به كلى بيگانه است " كليت ديالكتيكى"جا كه دوستدار با ليكن از آن. بودند

پردازد، دين اسالم به عنوان يک ابزار مناسب حكومتى و ايدئولوژی خالفت مركزی نمى
  :      آورددر نتيجه گرايش ايرانيان به اسالم را در شكل يک اسطوره به شرح زير در مى

، كه ربطى به ايرانيان "هاشمىناپذير و بديهى بنىحقانيت خدشه"هيچرو به(...) »
كند، بلكه داشته، نيست كه اينان را به شيعه نزديک و جذب آن مىغافلگيرشده ن

-كشيدن از امويان است كه ايرانيان را به دام شيعه مىچندين دهه ستم ديدن، خواری

                                                 
ای مردم ما همه شما را نخست »: به شرح زير ياد كرد) ٤٩(ی الحجرات  از سوره١٣ی توان از آيهبرای نمونه مى  ١

) قرب و بعد نژاد و نسب يكديگر را(های بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا از مرد و زنى آفريديم و آنگاه شعبه
ترين مردمند و خدا با تقویبزرگوارترين شما نزد ) و بدانيد كه اصل و نسب و نژاد مايه افتخار نيست بلكه(بشناسيد 

  )١٣٧٠( قرآن مجيد «.كامًال آگاه است) بر نيک و بد مردم(خدا 
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- بدينسان اسالم در شاخۀ شيعى يا هاشمى. باوراندآن را به آنها مى" حقانيت"اندازد و 

   ١«.شودى عباس در ما بومى مىاش، نخست از طريق شيعۀ علوی و سپس شيعۀ بن

ی جا بايد تركيب دينى سرزمين ايران را در اوايل تشكيل حكومت صفويان كه شيعهاين
سازی دوازده امامى تبديل به دين رسمى كشور شد، در نظر داشت كه پرده از اسطوره

ی قهگذار فراز جمله بايد از بنيان. دوستدار از تاريخ فرهنگ دينى كشور برداشته شود
الدين اردبيلى ياد كرد كه از اهالى گيالن بود و سنى مذهب و صفويه، يعنى شيخ صفى

های عشاير ترک زبان در غرب سرزمين ايران سپس در جنگ. شدصوفى محسوب مى
ی صفويه تغير جهت داد و مروج تشيع دوازده امامى شد كه به يک بود كه فرقه

. ابر خالفت عثمانيان سنى مذهب دست بيابدسنگ و متخاصم در برايدئولوژی دينى هم
بنابراين اتفاقى نيست كه پس از استقرار شاهنشاهى صفويان شاه اسماعيل صفوی با 

پروای حكومتى دست به سركوب اهل سنت در كشور زد و ايرانيان را خشونت بى
با تمامى اين وجود ايرانيانى كه در . ی دوازده امامى كردمجبور به پذيرش شيعه

ی كردستان، غرافيای افغانستان، تاجيكستان، آذربايجان شمالى و نواحى پراكندهج
كنند، دين خود را تغيير ندادند، در حالى كه سيستان و بلوچستان كنونى زندگى مى

شمارند و يا عرفانى و حدود يک سوم مردم كنونى ايران هنوز خود را از اهل سنت مى
  . صوفى هستند

های ديگری را از تفسيرهای خ فرهنگ دينى ايرانيان گزارشبنابراين وقايع تاري
در واقعيت با استقرار حكومت عباسيان و پس از . دهندهرمنوتيک دوستدار به ما مى

ی مسلمانان ی دربار خليفهتبديل بغداد به پايتخت خالفت اسالمى بود كه در و دروازه
های مهم ديوانى در صدر قامتبار نيز گشوده شد كه به می حاكم ايرانىبرای طبقه

ی خالفت دست بيابد و منافع مادی خود را تثبيت كند و به جايگاه اجتماعى گذشته
های خردادبه و برمكيان ياد كرد كه در رأس از جمله بايد از خاندان. خود باز گردد

به اين ترتيب، دين اسالم يک . مديريت سياسى و مالى خالفت اسالمى قرار گرفتند
های آزاد وژی مناسب حكومتى را جهت تحميق، تحقير، تفرقه و حكومت بر انسانايدئول

ها را با اعراب مسلمان در تقسيم گذاشت و آنتبار مىی حاكم ايرانىدر اختيار طبقه
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تبديل به ايدئولوژی خالفت " فقه باطنيه"در اين دوران . كردی خالفت سهيم مىسفره
- ص از دوران خالفت مأمون كه مادر پدرش هارونجا بايد به خصواين. عباسيان شد

وی جهت تحكيم ايدئولوژی دولتى . تبار بودند، ياد كردالرشيد و مادر خودش ايرانى
ی كشور را رتبهرا تشكيل داد و تمامى فقيهان عالى) محنه(های تفتيش عقايد دادگاه

از اين . آن كردبودن كالم الله و عقالنيت شأن نزول آيات قرموظف به اثبات حادث
پس نه تنها بحران ايدئولوژيک خالفت عباسيان خاتمه نيافت و قدرت سياسى در 

جنبشى پديد آمد كه به خروج از " علم كالم"دستان خليفه متمركز نشد، بلكه با ترويج 
ی به اين دليل كه فرقه. زدحدود اسالم و تعميم ارتداد نزد فقيهان دولتى دامن مى

ی انسانى و بر گويى قرآن پيرامون قدرت الهى و ارادهاز تناقضمعتزله جهت عبور 
طرف كردن بحران معنايى فقه اسالمى تأسيس شده بود، در حالى كه تأويل منطقى 

يعنى زمانى كه انسان . شدقرآن منجر به تشديد بحران ايدئولوژيک خالفت اسالمى مى
ی امور تكامل شريعت و ادارهبرد و قادر به از طريق انديشه به معنى آفرينش پى مى

اين جهانى است، پس ديگر چه نيازی به پيروی از وحى الهى، مشروعيت حكومت 
  .ی جبار را داردی دولتى و تبعيت از يک خليفهاسالمى، پرداخت ماليات به خزانه

-از جمله بايد از آن مباحث دينى در مكتب ابوعلى جبائى ياد كرد كه در تداوم انديشه

جا به صورت ی فقهى  اينمسئله.  وی پيرامون مفاهيم خير و شر گشوده شدندی ايرانى
گيرد كه اين پرسش به وجود آمد كه آيا الله هميشه مواردی را برای انسان در نظر مى

برای وی خيرترين است؟ با در نظر داشتن آن ذلتى كه حكومت اسالمى در جهان 
ی شر به خود ی الله همواره جنبهه ارادهكرد، پيداست كها تحميل مىواقعى بر انسان

كرد را بى اعتبار مى" رحيم"و " رحمان: "گرفت و از يک طرف، مفاهيم قرآنى مانندمى
-ی ايرانيان خدای اسالم را به صورت اهريمن در مىو از طرف ديگر، در تداوم انديشه

ی مناسب به بيان ديگر، در حالى كه خالفت عباسيان به دنبال يک شيوه. آورد
ها را بهتر از گذشته به بندگى خود ها را مطيع خود سازد و آنمشروعيت بود كه انسان

گرايى و روش تأويل قرآن توسط باطنيان معتزله همواره بكشد و استثمار كند، اما عقل
شد و تمايل مسلمانان به ارتداد منجر به تعميق بحران ايدئولوژيک خالفت عباسيان مى

بنابراين اسماعيل اشعری جهت اتمام مباحث عقلى پيرامون شريعت . ردكرا تشديد مى
ی و ممانعت از اضمحالل قطعى دين اسالم مدعى شد كه صحت مسائل نه در حوزه
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در حالى كه وی تا كنون . شودی شريعت اسالمى معين مىخرد بشری، بلكه در حوزه
كرد، ليكن از اين  تأويل مىمعتزلى بود و از طريق مباحث عقلى متون دينى را توجيه و

است و اصوًال توان درک حكمت الهى را " بالكيف"پس مدعى شد كه خرد بشری 
به اين ترتيب، وی از اين فرضيه نتيجه گرفت كه هر چه الله بيافريند، خير است . ندارد

، يعنى اراده برای انتخاب ميان "كسب"و از طرف ديگر به آن افزود كه انسان قدرت 
به اين معنى كه هرگاه انسان اراده به عمل خير كند، الله قدرت اين . ر را داردخير و ش

آورد و هرگاه كه انسان اراده به عمل شر كند، الله وقوع عمل را نزد مؤمن پديد مى
  . سازدرا نيز ممكن مىآن

بنابراين به اعتقاد اشعريان و با در نظر داشتن بالكيف بودن خرد بشری، ظاهرًا نه به 
آيد و نه مجازات الهى جوانب غير منطقى و غير ای وارد مىقدرت بى انتهای الله خدشه

ی اشاعره مباحث دينى را منظم كرد و با به اين ترتيب، فرقه. گيرداخالقى به خود مى
های ظاهريه را متأثر ی انسانى در زندان اسالم تمامى فرقهمحبوس كردن انديشه

ی ی اشاعره جهت محبوس كردن انديشهستى به نقد فرقهالبته دوستدار به در. ساخت
كليت "جا كه وی با امتناع تفكر از پردازد، اما از آنانسانى از طريق اسالم مى

سازد و آيين زرتشت را با ها اسطوره مىافتد، از آنبه دام اشكال ظاهری مى" ديالكتيكى
در نتيجه نقش دين اسالم را كند، مشابه و منطبق مى" دينيت"دين اسالم تحت مفهوم 

ما . اندازدبه عنوان يک ابزار مناسب حكومتى و ايدئولوژی دولتى به كلى از نظر مى
- از جمله بايد از دودمان. يابيممصداق اين نظريه را به درستى در تجربيات تاريخى مى

های تبوييان، طاهريان، صفاريان و سامانيان ياد كرد كه حكوم: تبار مانندهای ايرانى
ها نيز مانند ابومسلم آن. ی خالفت عباسيان پديد آوردندای را در گسترهمنطقه

ی مادی سرزمين ايران و در پرتو آيين زرتشت خراسانى قادر بودند كه بر اساس زمينه
پيداست كه از اين منظر . های شاهنشاهى را دوباره زنده و در كشور مستقر سازندنظام

ی فره"م ايران متمايل شده و مقام شاهنشاهى مشروط به قدرت سياسى به سوی مرد
بنابراين اتفاقى نيست كه . شد، يعنى تدارک امنيت و آبادانى سرزمين ايران مى"ايزدی

دار به اقتدار ها خالفت عباسيان را سرنگون نكردند و به عنوان اميراالمرا و خراجآن
ی توزيع ثروت ذاتى در حوزهونهای درزمان تضادهم. ی مسلمانان تن دادندخليفه

های خوارج، اسماعيليان و گرفتند و به صورت قياماجتماعى اشكال دينى به خود مى
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با وجودی كه تمامى اين . كردندمقاومت خرمدينان خالفت عباسيان را متزلزل مى
 اند، اماها از طريق فرودستان ايرانى و به سركردگى رهبران ايرانى به وجود آمدهجنبش

های دودمانى ها نيز از طريق حكومتی آندهند كه همهشواهد تاريخى گواهى مى
انگيزه بابک خرمدين ياد كرد كه از جمله بايد از سرگذشت غم. اندايرانى سركوب شده

ی ی عباسى را در هم شكست و سرانجام فريب خدعهبا سپاه خود بارها لشكر خليفه
  .ترين شكل ممكنه در بغداد به قتل رسيد فجيعاسالمى افشين سامانى را خورد و به

امتناع تفكر در "گفتار علت ـ معلولى به نقد جا كه دوستدار با يک تکليكن از آن
ای تاريخ پردازد و از فنون هرمنوتيک جهت تفسير اسطورهايرانيان مى" فرهنگ دينى

ا نه از منظر منافع ی دلخراش تاريخى ربرد، در نتيجه اين واقعهسرزمين ايران سود مى
ی حاكم ايرانى و اعراب مسلمان، بلكه به صورت بى هويتى افشين مشترک طبقه

تبار را تسخير های ايرانىانگاری كه دين اسالم ذهنيت دودمان. كندسامانى تفسير مى
. شده استها اعمال مىها بدون در نظر داشتن منافع طبقاتى آنكرده و حاكميت آن

-ای به خود مىين منظر، وقايع تاريخى يک شكل اسرارآميز و اسطورهپيداست كه از ا

محصول اين خطای فلسفى به خصوص از اين زاويه حائز اهميت است، زيرا دين . گيرند
-های گوناگون را نيز پديد مىی مادی ترويج خويش و شرايط تشكيل فرقهاسالم زمينه

كشد كه تنها راه ا چنان به ذلت مىها ربه اين عبارت كه حكومت اسالمى انسان. آورد
ليكن بنا بر دين اسالم محمد خاتم االنبيا . بردن به خداستگريز از واقعيت موجود پناه

شود و مجازات شرعى و انكار الله و يا رويكرد به اديان ديگر برابر با ارتداد محسوب مى
ينى تفسير و تأويل قرآن ی دجا تنها راه گريز از اين مهلكهاين. آوردمرگ را به بار مى

بنابراين نظر دوستدار نادرست است، زمانى كه وی آثار شمس تبريزی، مولوی و . است
به بيان ديگر، عارفان ايرانى همواره . شماردحافظ را مسبب لطافت بخشيدن به الله مى

با حكم تكفير و شمشير تيز شريعت اسالم مواجه بودند و از ذلت جهان موجود راه 
جا با مصداق ما اين. ديدندرا به غير از پناه بردن به خدا در برابر خود نمىديگری 

آفريند و نه بر اين انسان است كه خدا را مى"كشف فلسفى فويرباخ مواجه هستيم كه 
اند، ديگر آن الله مكار، جبار، پيداست كه آن خدايى كه عارفان ايرانى آفريده". عكس

خدای عارفان ايرانى . دهدرآن از وجود آن گزارش مىدار نبوده كه قبى خرد و برده
يک خدای لطيف، مهربان و همدم انسان بوده كه البته در پرتو تاريخ فرهنگى ايرانيان و 
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ها، اما دوستدار با تمامى اين كوتاهى. به صورت پروردگار جان و خرد پديد آمده است
گذارد كه عواقب آن شت مىبه درستى بر آغاز يک تاريخ فرهنگى نوين در ايران انگ

  : ظاهرًا به شرح زير هستند

 كه ما را در خود سرنگون ساخته گودال توحيد، نبوت، وعد و وعيدنهاد اسالمى يعنى  »
در چنين سقوطى كه از منظر فردوسى در همان نخستين برخورد ايران با اسالم . است

پاشد و از هم مى" ايرانيانما "گردد، شيرازۀ فرهنگى، اجتماعى، فردی و شخصى آغاز مى
افتيم، همچنان فروتر افتادن يعنى در سقوطى مستمر ما در اين پرتگاه همچنان فروتر مى
   ١«.گذرد زيستن و باليدنكه تا كنون چهارده قرن بر آن مى

آيد كه اگر مخرج مشترک آيين زرتشت با دين جا بالفاصله پرسش پديد مىالبته اين
ی است، پس چرا با آغاز حكومت اسالمى در ايران شيرازهها آن" دينيت"اسالم 

فرهنگى، اجتماعى، فردی و شخصى ما ايرانيان بايد از هم پاشيده شده باشد؟ با وجود 
گذارد كه ها، اما دوستدار بر يک عقالنيت اسالمى به درستى انگشت مىاين تناقض

دكرده، يعنى انترسوبژكتيو روزی ما ايرانيان را تا همين دوران معاصر به صورت خوسيه
به اين عبارت كه آن عقلى كه مد نظر اسالم است و قرآن نيز به آن . آوردپديد مى

كند و نه كند، يک عقل دينى است كه نه يک پرسش انتقادی را مطرح مىرجوع مى
در زبان عربى به معنى پايبند شتر و در " عقل"مفهوم . دهدشكى را به خود راه مى

گونه كه  آن به معنى پايبندی مسلمانان به بيعت با پيامبر الله است و همانمعنى قرآنى
فقط مخاطب وحى و پايبند به دين " تفكر دينى"كند، دوستدار نيز به درستى تأكيد مى

  . است و اگر پرسشى را هم پديد آورد، پاسخ آن محمول است

شويم كه با استناد نا مىدر دين اسالم آش" وحدت وجود"جا با عواقب ايمان به ما اين
به . شماردطبيعت از طبيعت را انكار كرده و محصول ارتداد مىبه قرآن تمايز ماورای

ماند و بنا به تصميم و ظاهرًا در ارتباط مى" امت اسالمى"اين ترتيب، الله همواره با 
ط ی الله فقجا مسئلهالبته اين. كندی خود در جهان واقعى دخل و تصرف مىاراده

چون سيل و زلزله و های هوالناک دنيوی او مانند حوادث طبيعى هممحدود به مجازات
روا را نيز شود، زيرا الله بنا بر آيات قرآن مستقيمًا فرمانهای واگيردار نمىبيماری

                                                 
   ادامه٤١١ی جا، صفحه همان ١
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پردازان سرشناس حكومت بنابراين اتفاقى نيست كه تمامى نظريه. كندمنصوب مى
 فارابى، ابن سينا، ناصر خسرو، سهروردی، غزالى، مالصدرا، ابوالِهذيل،: اسالمى مانند

ی خود را با استناد به ی فاضلهالله خمينى مدينهاقبال الهوری، مجتهد نائينى و آيت
) ی مسلمانان، ولى شيعيانخليفه(كنند و اميرالمؤمنين متكامل مى" وحدت وجود"اصل 

  . شمارندی الله و مخاطب وحى الهى مىرا برگزيده

ی يكى از اصول الينفک فقه اسالمى است و مقوله" وحدت وجود"با وجودی كه مفهوم 
گيرد از آن چنان دشمنانه در برابر آيين زرتشت و فرهنگ يونانى قرار مى" برگزيدگى"

كه مانع گرايش انسان به جهان واقعى و تكامل فلسفه از درون مباحث فقهى متكلمان 
پردازد ها در پراكسيس سياسى مىار نه به نقد عواقب آنشوند، ليكن دوستداسالمى مى

جا با يک بستر مشترک تاريخ ما اين. كندها مىو نه اصوًال يک توجه گذار به آن
دهد و مشخصًا از همين گريزی ايرانيان گزارش مىفرهنگى مواجه هستيم كه از جهان

. گرددستى عريان مىدر پراكسيس سياسى به در" دينيت"منظر است كه عواقب بغرنج 
پرداز شاخص انقالب مشروطه به نام شود كه چرا نظريهجا كامًال روشن مىاين

ی باطنى اسماعيليه ی سلطنتى و مدرنيته به فرقهآخوندزاده در دفاع از نظام مشروطه
شود، چرا طالبوف و ملكم خان استقرار نظام مشروطه را منوط به تأييد متوسل مى

كردند، چرا احمد كسروی در پشتيبانى از سياست مدرنيزاسيون رضا مجتهدان شيعه مى
آورد، چرا دينى روی مىهای اسالمى به تبليغ برای پاکشاه و جهت مقابله با جريان

الله نوری در اش از پهلوی شيخ فضلزدگى سر و كلهاحمد برای مقابله با غربجالل آل
ی پيامبری تشريح انتقادی زندگى و افسانهآيد، چرا على دشتى با وجود نقد قرآن و مى

پردازد، چرا اعضای كنفدراسيون محمد، اما در برابر اديان ديگر به دفاع از اسالم مى
های مجانى در تبعيد دانشجويى با وجودی كه به بهترين منابع مطالعاتى و دانشگاه

ار يک انسان جهت پژوهش پيرامون تضاد اسالم با مدرنيته دسترسى داشتند، اما هواد
كنند، شوند و در دفاع از وی بيانيه صادر مىالله خمينى مىقرون وسطايى مانند آيت

شوند، چرا كمونيست مى" پيرو خط امام خمينى"های ايرانى چرا ماركسيست ـ لنينيست
شود، چرا آخوندهای الله منتظری مىايرانى در برابر رژيم جنايتكار اسالمى عزادار آيت

" ملت"د محمد خاتمى و حسن روحانى قادر هستند كه ساليان سال سر يک مكار مانن
هشتاد ميليونى را كاله بگذارند، چرا با وجود اين تجربيات تلخ تاريخى اپوزيسيون 
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كار هنوز حاضر نيست كه دست از اسالم بشويد و سرانجام چرا يک سازمان محافطه
قادر است كه با وجود تمامى " مجاهدين خلق ايران"فاشيستى مانند اسالمى و شبه

الحال ی يک انسان معلومخطاهای سياسى و ايدئولوژيک، هواداران خود را به سلطه
  . مانند مسعود رجوی بكشد

در پراكسيس سياسى مواجه " دينيت"جا به وضوح با عواقب بغرنج به بيان ديگر، ما اين
-و با در نظر داشتن تفاوتبه اين معنى كه با وجود تجربيات متفاوت تاريخى . هستيم

ها فقط يک هدف مشترک را های شگرف ايدئولوژيک و سياسى، اما تمامى اين جريان
جا كه اسالم يک ابزار مناسب از آن. ها استكنند و آن هم حكومت بر انساندنبال مى

-حكومتى است و به بهترين وجه ممكنه ايدئولوژی يک حكومت خودكامه را پديد مى

ی حاكم حاضر نيست كه از استفاده از آن صرف يجه پيداست كه چرا طبقهآورد، در نت
جا با يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى مواجه هستيم كه با استناد ما اين. نظر كند

ی آيند، جهت تحقير، تحميق و تفرقهبه آن اشكال متفاوت دينى و ايدئولوژيک پديد مى
جا است كه نقد دوستدار از صًا در همينكنند و مشخها خود را بازسازی مىانسان

  : گيردها را با هم به شرح زير مىی آنبه درستى گريبان همه" فرهنگ دينى"

- نشانه. نشانۀ دينى بودن الزامًا تأييد صريح يا غير صريح دين و اعتقادات دينى نيست»

 از های عميق آن در خود و در نسوج فرهنگ و جامعه است، پرهيزاش نشناختن رگه
شود بى رويارويى اساسى و بنيادی با دين است كه در پيكرهای گوناگون متجلى مى

ٍمثًال در عرفان، يا در فرماليسم عرفانى، . آنكه اين پيكرها خودشان را دين بنامند
تواند فرماليسم عرفانى يعنى قالب بى محتوا، هسته، درون تهى، بدينسان آدم دينى مى

 تا خمير مايه، تصفيه شدۀ آن را كه ديگر به منزلۀ دين به دين را در شريعتش بكوبد،
را به ايدئولوژی تبديل معنای متعارفش ناشناختنى شده در طريقت باز جويد، يا آن

. را بازار پسند سازدنمايد، يا ايدئولوژی را در آن بياميزد و در اين تركيب جديد آن
ای موروثى بدانگونه چيره باشند كه هرجا و هرگاه در اعماق روانى يا روحى كسى پنداره

او يارايى پرسيدن و انديشيدن آنها و در افتادن با آنها را در خود نيابد و در جايكن 
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ای درماند، يا به لزوم اين در افتادن پى نبرد، چنين كسى دينى نمودن آنها به هر بهانه
  ١«.ست

 يک نقد اصولى از فرهنگ جا باكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شويم كه البته به صورت تجمع عوام به دور مشترک دينى تمامى ايرانيان مواجه مى

گونه كه جا هماناين" عامه"مفهوم . گيرديک رهبر خودكامه شكل ساختاری به خود مى
كند، الزامًا به معنى بى فرهنگى و يا بى سوادی دوستدار نيز به درستى بر آن تأكيد مى

دهد، مستقيمًا نقد تميز مى" خواص"را از " عوام"ی جا مقولهدر حالى كه وی اين. يستن
گويد كه به اين عبارت كه آدم عامى نه تنها نمى. ايرانيان را مد نظر دارد" خويىدين"

كند، در حالى كه خواص با وجود فهمد، بلكه به نادانى خود نيز اقرار مىداند و مىمى
خوتر باشند به همان اندازه نيز شديدتر به ه چيز، هر اندازه كه دينادعای فهميدن هم

بنابراين از منظر دوستدار هر كسى كه به . دهندپيروی از يک رهبر خودكامه تن مى
يابد، عامه فرديت دست نيافته و هويت خود را در تجمع و تبعيت از رهبری مى

   ٢.شودمحسوب مى

كنند و ل مواجه هستيم كه معموًال از فرديت عزيمت مىجا با نظريات ليبراالبته ما اين
گونه كه ماركس در تز دهم همان. نگرندهای اجتماعى مىبا ديد انتقادی به تشكل

" ماترياليسم كهنه"فويرباخ خود به درستى در نقد نظريات ليبرال ماكس اشتيرنر و 
كامل شده است، در ی بورژوايى متی فرديت از موضع جامعهسازد، نظريهبرجسته مى

ی انسانى و انسانيت حالى كه از موضع ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مسئله جامعه
ای كه محصول های فرقه با تمامى اين وجود نقد دوستدار از تشكل٣.اجتماعى است

تاريخ فرهنگ اسالمى ايرانيان هستند و احساسات اعضای خود را معطوف به يک رهبر 
كشند، كامًال ی وی مىها را به انقياد اهداف خودكامهو فعاليت آنكنند خدابشر مى

                                                 
 ٢٥٧ی ريس، صفحهدرخششهای تيره، چاپ دوم، بازديده و افزوده شده، پا): ١٩٩٩، ١٣٧٧( دوستدار، آرامش  ١

  ادامه 
    و٣١ی ، صفحهجاهمان... مالحظات ): ٢٠٠٢ـ ١٣٨١(رامش آدوستدار،  مقايسه،  ٢

  ١٢٩ی جا، صفحههمان ... درخششهای): ١٩٩٩، ١٣٧٧( رامشآدوستدار، مقايسه، 
٣ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦ 



 ١٣٧

های ساختاری بر آن تشكل" درخششهای تيره"برای نمونه وی در كتاب . درست است
  :  آيندپديد مى" تفكرات دينى"گذارد كه به شرح زير تحت تأثير انگشت مى

آموزد، دست پرورده بار  مىفرهنگى كه با آگاهى نياموزد، نشناسد و عمًال نداند چرا»
ای ست، برای آنكه در فرهنگ ما يک چنين پديده. خواهد آمد، از خود نخواهد پرورد

تواند آنچه را كه خود هيچكس بهتر از پيشوا نمى. پيشوايى و پيروی پيكر گرفته است
. فهمد ياد گيردتواند آنچه را كه نمىو هيچكس بهتر از پيرو نمى. شناسد ياد دهدنمى

در اين گونه داد و ستد است . اين دو كه همديگر را يافتند بنياد دين نهاده شده است
   ١«(...).يابند كه پيرو و پيشوا همديگر را مى

جا با يک تشكل ساختاری مواجه كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا ت كه موضوع انتقاد اينپيداس. آيدشويم كه تحت تأثير فرهنگ دينى به وجود مىمى

شود، زيرا ما ی دوازده امامى نمىمحدود به ساختار مجتهد و مقلد در تدين شيعه
به . يابيمفاشيستى مجاهدين خلق مىرا در سازمان اسالمى و شبهترين شكل آنفجيع

اين صورت كه اين سازمان به صورت سيستماتيک هواداران خود را از درون تهى كرده 
البته ما . ی رهبر ايدئولوژيک سازمانى خود كشيده استها را به سلطه روان آنو جان و

ها و احزاب كمونيست ايرانى نيز مشاهده يک چنين تمايالتى را در برخى از سازمان
ی تشكل كنيم كه از رهبر حزبى خود يک خدابشر ساخته و از يک سو، به بهانهمى

تاريا از هواداران خود درخواست تبعيت بى لنينيستى و حزب به اصطالح پيشتاز پرول
به تخريب و " سوسيال داروينيسم"كنند و از سوی ديگر، بنا بر اصول چون و چرا مى

    ٢.پردازندنابودگى مخالفان و رقبای سياسى خود مى

های پهلوی و الهىای گرفته تا مجاهدين رجوی، شاههای خامنهبنابراين از بسيجى
ها ماركسيست ـ لنينيست همگى در يک بستر مشترک مانهواداران متعصب ساز

- سرچشمه مى" تفكر دينى"شوند كه البته از تاريخى و فرهنگى، اجتماعى و متشكل مى

ها كم و گيرد و به همين دليل نيز فعاليت سياسى، تشكل ساختاری و رفتار اعضای آن

                                                 
  ٢٣٢ی ، صفحهجاهمان... درخششهای ): ١٩٩٩، ١٣٧٧(، آرامش  دوستدار ١
سوسيال "ی كمونيسم ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و عواقب فاشيسم در جامعه): ٢٠٢٠( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢

  در پراكسيس سياسى، در سايت آرمان و انديشه، بخش مقاالت، برلين" داروينيسم

 ١٣٨

ی بسيار نازل از درجهالعمر با يک به اين ترتيب، رهبرهای مادام. بيش مشابه هستند
گيرند و به صورت معصوم تقديس های ساختاری قرار مىسواد سياسى در رأس تشكل

ها حكم صادر های كوتاه از آنزمان فعاالن سياسى با استناد به نقل قولهم. شوندمى
كنند، در حالى كه مخالفت با كرده و خود را تبديل به مرجع حقيقت مطلق مى

های ديگر اين  روشنفكران و تكفير اعضای سابق سازمان از شاخصضديت با. روشنگری
  . فاشيستى هستندهای اسالمى و شبهنوع از تشكل

ای آشنا شديم كه در پراكسيس سياسى تا اندازه" دينيت"جا با عواقب بغرنج ما تا اين
البته با استقرار نظام جمهوری اسالمى در كشور يک شكل حقوقى و ساختاری از يک 

ظام طبقاتى ـ جنسيتى به خود گرفته كه نه تنها منجر به يک سقوط فرهنگى در ميان ن
از . ی ايرانى را تمام و كمال با خطر انحطاط مواجه كرده استايرانيان شده، بلكه جامعه

ايرانيان ـ با وجود " امتناع تفكر در فرهنگ دينى"اين بابت، انتقاد دوستدار به 
ای ـ قابل شناسى هرمنوتيكى و تكامل اشكال اسطورهاختكمبودهای محتوايى، روش شن

ی نيچه قرار دارد، در نتيجه به نظر جا كه دوستدار تحت تأثير فلسفهاز آن. تقدير است
-انسان ايرانى نشانه مى" روح آزاد"رسد كه وی سمت نقد خود را به سوی تدارک مى

شويم كه ر مقدماتى نيچه مواجه مىشناسى در آثاجا با يكى از ابعاد انسانما اين. گيرد
-به يک شكل ايده" بنابراين زرتشت سخن گفت"ی خود با عنوان را در نوشتهوی آن

يابد خويشتن دست مى" روح آزاد"برای وی انسان تنها زمانى به . آوردآليستى در مى
گريزی از جهان" مرگ خدا"كه با عشق به زندگى، واقعيت را بپذيرد و از طريق 

   ١.هيزدبپر

ی طبقاتى رشد ذاتى جامعهجا كه اديان از مناسبات واقعى و تضادهای درونليكن از آن
خويشتن نيز از طريق تفسير " روح آزاد"رسى انسان به كنند، در نتيجه دستمى

ی جا با مقولهما اين. گرددهرمنوتيكى و نقد فلسفى از تاريخ فرهنگ دينى ميسر نمى
امتناع از تفكر در فرهنگ "انگاری كه . شويم دوستدار مواجه مىدر آثار" گرايىمثبت"

                                                 
١ Vgl. Nietzsche, Friedrich (١٩٨٣): Also Sprach Zarathustra, in: Werke, Bd. I, Gerhard 
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های ايرانى است و توسط تفسير ی انسانمحصول توهم و آگاهى وارونه" دينى
فراروی " دينيت"ای را پديد آورد، از بغرنج توان اشكال اسطورههرمنوتيكى از تاريخ مى

انجام به يک كانون خردمند و ی ايرانيان يک جان تازه دميد و سركرد، در تن مرده
 يک چنين نزاع تئوريک نيز ميان ماركس و ١.گرا به نام مدرنيته دست يافتانسان
آگاهى "ها دين را به صورت توهم و در حالى كه آن. های چپ جريان داشتهگلى
ها را تقدير كشيدند، ماركس با وجودی كه فعاليت روشنگری آنبه بند نقد مى" وارونه

ها اصوًال سازد كه چگونه شد كه انسانها را با اين پرسش نيز مواجه مى اما آن٢كند،مى
پذيرفتند؟ " آگاهى وارونه"اين توهم را در مغز خود جا دادند و مبانى دينى را به عنوان 

ها و نقد پيداست كه تنها راه حل اين مسئله با رجوع به روند زندگى واقعى انسان
 به بيان ديگر، ماركس بر خالف ٣.شودذاتى آن ممكن مىماترياليستى تضادهای درون

برای وی خود . كندعزيمت نمى" آگاهى وارونه"چنين فويرباخ از های چپ و همهگلى
ی بورژوايى و مناسبات ذاتى جامعههای دروناين جهان موجود وارونه است و اين تضاد

يدئولوژيک را جهت توجيه داری هستند كه آگاهى دينى و اشكال امتضاد نظام سرمايه
ی حاكم، يعنى در شكل ابزار حكومتى پديد منافع مادی و تثبيت جايگاه اجتماعى طبقه

 :يابيمرا به شرح زير در تز چهارم فويرباخ ماركس نيز مىآورند كه ما مضمون آنمى

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

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

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

ی زمينى به كه، برای نمونه خانوادهبه اين ترتيب، پس از آن. پراتيک منقلب گردد
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ری ی مقدس كشف شد، هم اكنون بايد همان اولى را در تئوی خانوادهصورت راز نهفته
  ١«.و پراكسيس منهدم كرد

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

های آليستى آلمانى و به خصوص در نقد آن گروه از هگلىی ايدهانگلس در نقد فلسفه
در . زدندقلم مى" ی ادبيات همگانىروزنامه"نوشتند كه همراه با برونو بائر در چپ 

ی بورژوايى است كه به همين جامعه" ی زمينىخانواده"برابر منظور ماركس از مفهوم 
ی خود دولت مدرن را جهت حفاظت از حق صورت سوژه، يعنى توسط فعاليت آگاهانه

. شودی سياسى آن محسوب مىه شكل دوگانهمالكيت خصوصى پديد آورده و در نتيج
ی بورژوايى در پرتو توليد كااليى و بر اساس استثمار نيروی كار جا كه جامعهاز آن

گيرد و لذا ماهيتًا متضاد است، در نتيجه به غير از قوای مقننه، مجريه و مزدی شكل مى
 طريق تدارک دوگانگى نياز به دين، فلسفه و ايدئولوژی نيز دارد كه از) دولت(قضاييه 

موجوديت خود را توجيه و تدام مناسبات ) پراكسيس مولد(با واقعيت ) تئوری(تفكر 
به اين معنى كه كارگران مزدی بايد قانع شوند كه . مخصوص به خود را تضمين سازد

ی بورژوايى و داری، ليكن تداوم جامعهبا وجود ماهيت متضاد روش مدرن توليد سرمايه
-جا با جامعهما اين. ها استون ارزش و حق مالكيت خصوصى به نفع خود آناعتبار قان

و كليت متضاد مواجه هستيم كه ماركس " جهان وارونه"ی بورژوايى به صورت يک 
خواند و مى" گويىخودتناقض"را و تئوری آن" ازخودگسيخته"را جا پراكسيس آناين

ها سوی دگرگونى انقالبى هر دوی آنبه " ازخودبيگانگى دينى"جهت فراروی از بغرنج 
ی حاكم با آگاهى نيروهای مولد همواره به بيان ديگر، ايدئولوژی طبقه. گيردنشانه مى

ی طبقاتى نه تنها همواره فريبكار پديد ذاتى جامعهماند و تضادهای دروندر ارتباط مى
-ا زمانى كه ازهمبنابراين ت. شودها نيز مىآورد، بلكه منجر به خودفريبى انسانمى

گويى تئوريک آن منقلب ی بورژوايى و خودتناقضگسيختگى پراكسيس جهان وارونه
آيند و جهت نگردد، اشكال نوين دينى، فلسفى و ايدئولوژيک نيز همواره از نو پديد مى

ی ها و توجيه حكومت طبقاتى جايگزين اشكال گذشتهی انسانتحميق، تحقير و تفرقه

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen …, ebd., S. ٦ 



 ١٤١

ی بورژوايى ی جامعهه اين ترتيب، ماركس از اولويت ابژه بر سوژهب. گردندخود مى
جا با پراكسيس، يعنى ما اين. گيردها را در نظر مىكند و انهدام هر دوی آنعزيمت مى

ی بورژوايى مواجه هستيم كه ماركس جامعه" حركت واقعى"با آگاهى تئوريک و 
  :سازدسته مىرا به شرح زير در تز هشتم فويرباخ برجمضمون آن

ی اسراری كه موجب رازآميزی  است، همهپراكسيستمامى زيست اجتماعى ماهيتًا »
شوند، راه حل منطقى خود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين تئوری مى

     ١«.يابندپراكسيس مى

 انسان ايرانى توسط تفسير هرمنوتيكى و نقد فلسفى از تاريخ" روح آزاد"بنابراين تدارک 
گردد و پپكان تيز انتقاد دوستدار به هدف مورد نظر وی فرهنگ دينى كشور ميسر نمى

ما مصداق تئوری انتقادی و انقالبى ماركس را در تعميق فلسفه نزد . كنداصابت نمى
انسان دست " روح آزاد"به اين عبارت كه وی با مرگ خدا ظاهرًا به . يابيمنيچه مى

" فرا انسان"انسان مفهوم " ذات حيوانى"با " روح آزاد"ش يابد، در حالى كه از كشمكمى
را با يک تشريح شاعرانه و در شكل يک خدای اين جهانى كند و آنرا متكامل مى

  : سازدجايگزين خدای آسمانى قديمى مى

ای ! هاعكسى از عكس. ها استها، در خواب من يک عكس در سنگای، شما انسان»
اكنون چكش من بى ! ها بايد بخوابدترين سنگزشتترين و وای كه آن در سخت

آن به من چه مربوط : پاشندها قطعات مىاز سنگ. كندرا ويران مىرحمانه زندان آن
ترين را به كمال برسانم، زيرا يک سايه نزد من آمد، ـ البته آرامخواهم آنمن مى! است

ن به صورت سايه نزد من زيبايى فرا انسا! يک بار نزد من آمد] سايه[ترين و سبک
           ٢«!خدايان ديگر چه ارتباطى به من دارند: آمد

به صورت يک " فرا انسان"جا كند، اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 در حالى ٣.است" اراده به قدرت"شود كه انگاری خصلت ماهوی آن خدابشر ظاهر مى
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- انسان نشانه مى" روح آزاد" سوی تدارک كه نيچه از طريق مرگ خدای آن جهانى به

ی طبقاتى ذاتى جامعهی وی نسبت به تضادهای درونجا كه فلسفهگيرد، ليكن از آن
ظاهرًا بى اعتنا است و اصوًال انتقادی به اصل حاكميت سياسى ندارد، در نتيجه همان 

هداف انسانى را به انقياد ا" روح آزاد"آورد كه خدای اين جهانى را پديد مى
. كندی سياسى خود مىكشد و انسان ستيزی را تبديل به برنامهايدئولوژيک خود مى

های فاشيستى در پردازان نظامی نيچه مورد توجه نظريهبنابراين اتفاقى نيست كه فلسفه
انگاری كه . به نژاد آريايى منسوب شد" فرا انسان"آلمان و ايتاليا قرار گرفت و مضمون 

تكامل داروينيستى خود يک نژاد برتر را جهت حكومت بر جهان پديد طبيعت در روند 
   ١.آورده است

-به احتمال زياد از همين بابت است كه در آثار دوستدار اصوًال اثری از دانش انسان

امتناع از تفكر در فرهنگ "ی فلسفى كه وی به عنوان نقد برنامه. شودشناسى ديده نمى
های ملى و نژادی ندارد، زيرا پيكان تيز آن به شرح جنبهكند، اصوًال دنبال مى" دينى

  : گيردزير مستقيمًا به سوی نقش مخرب، مرتجع و متعرض اسالم نشانه مى

زنيم؟ برای اين كه نه يونانى و نه مغول، بلكه اسالم چرا ما عرب را به جای اسالم مى»
و تاوان آن را .  كندخواسته و توانسته است كه ما را هتک مليت و در ما جعل ماهيت

يعنى اسالم را، كه ما " امر"تواند اين ماهيت مجعول چون نمى. (...) عرب بايد بدهد
  ٢«.زند كه عرب باشدرا مى" مأمور"ايم، بزند، ديگر نفس مجسم آن شده

جا يک بحث انحرافى از كند، دوستدار اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به اين معنى كه . راندا عرب را مستقيمًا به سوی نقد اسالم مىتضاد ظاهری فارس ب

پيداست . كنندخود اعراب هم قربانى خردستيزی دينى هستند و در برابر آن مبارزه مى
از جمله بايد از . گيردكه از اين منظر، نقد وی در برابر شوينيسم ايرانى نيز قرار مى

ها ياد كرد كه دوستدار مستقيمًا به آنمجتبى مينويى و سعيد نفيسى : كسانى مانند
ی انتقاد به ايرانيان زمينه" تفكر دينى"زمان وی از طريق نقد فلسفى  هم٣.كنداشاره مى
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ی مارتين هايدگر، جعليات تاريخى سيد جواد برد عرفانى داور اردكانى به فلسفهدست
ر، غصب دينى ی كارل پوپبرد اسالمى عبدالكريم سروش به فلسفهطباطبائى، دست

ی حقوق طبيعى از طريق يوسفى اشكوری و افكار پسامدرنيستى مراد فرهادپور و فلسفه
  . آوردمحمدرضا نيكفر را نيز پديد مى

جا بايد به خصوص محمدرضا نيكفر را در نظر داشت، زيرا وی به تازگى كتابى را با اين
دوستدار مدون و " هنگ دينىامتناع تفكر در فر"در نقد تز " ايدئولوژی ايرانى"عنوان 

 خورشيدی ١٣٣۵پديای فارسى وی در سال  بنا بر اطالعات ويكى١.منتشر كرده است
 تكنيک تهران مهندسى شيمى در دانشگاه پلىیدر اراک متولد شد و پس از اتمام رشته

و مطالعات ، علوم سياسى های فلسفه به تحصيل در رشتهمهاجرت كرد و آلمان به 
اصل دليل در نزد "ی دكترای خود را با عنوان سرانجام وی رساله. رداختخاورميانه پ

 ميالدی تا هم اكنون ٢٠١٢ نيكفر از سال ٢.با موفقيت به اتمام رساند" مارتين هايدگر
  . مشغول به كار است" راديو زمانه"در مقام سردبيری 

دون شده است م" ی پسامدرنيستىنامهدانش"به صورت يک " ايدئولوژی ايرانى"كتاب 
. كند بند را به صورت احكام فلسفى و در جهت ممانعت از نقد اسالم صادر مى٩٠كه 

برای نمونه وی . انتقادات نيكفر به دوستدار بسيار گسترده، مغرضانه و خصمانه هستند
و " گويىكلى"، محصول "باورانهملت"دوستدار را " امتناع تفكر در فرهنگ دينى"تز 

، "ناسيوناليستى"نگاری وی را  روش تاريخ٣شمارد،مى" پوزيتيويستىهای سازیساده"
خواند كه انگاری با استناد به مى" جزمى انديش"و " غيرديالكتيكى"، "جبرباوری افراطى"

                                                 
  ايدئولوژی ايرانى ـ در نقد آرامش دوستدار، انتشارات روناک ): ٢٠٢٠( مقايسه، نيكفر، محمد رضا  ١
طرح اين مسئله را با اين وجود . گرفتمی عنوان كتاب محمد رضا نيكفر را از سايت شخصى ايشان وام  من ترجمه٢

مفهوم . آوردهای مفهومى نيز پديد مىدانم كه اين ترجمه نه تنها ناقص و فقط لغوی است، بلكه مشكلضروری مى
اصل "ی آن به فارسى  است كه ترجمهGrundsatzی دگرگونى مفهوم  در واقع نتيجه Satz vom Grund آلمانى
 اين ٢٧٠ی راند، در صفحهشناسى بنيادی نزد هايدگر سخن مىكه نيكفر همواره از هستىدر حالى . شودمى" بنيادی

از . است" تفكر منطقى"ها ی فارسى آنخواند كه ترجمه مىRatio و سپس Logos را Satzكتاب معنى مفهوم 
د، در نتيجه شو محسوب مى(Heimat)چنين وطن  و هم(Nation)ملت " بنياد"ی هايدگر جا كه در فلسفهآن

-مى" تعيين جايگاه تفكر منطقى از بنياد نزد مارتين هايدگر"ی كامل و مفهومى عنوان اين كتاب به فارسى ترجمه
  .باشد

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

  ٤٠، ٣٦، ١٧ی، جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠(رضا  مقايسه، نيكفر، محمد  ٣

 ١٤٤

فاقد اعتبار "شود كه توجيه مى" بسته و بى روح"و مفاهيم " ساختارهای جاويدان"همان 
- ساحتى بسته تصور مى" گمان نيكفر فرهنگ را  بنابراين دوستدار به١.هستند" فلسفى

" عنصرهای سفت و سخت و شكل ناپذير تشكيل شده است"و جهان وی از آن " كند
ها نيكفر، دوستدار را  افزون بر اين٢.شماردايرانيان را ابدی مى" وارزيست برده"كه 

" وی دو ارزشىمنطق "جا كه ظاهرًا خواند و از آننيز مى" كارمحافظه"و " گرانخبه"
، "ستايدگری را مىبيهوده پرسش"رسد و به نتيجه مى" حكم امتناع پيشين"است و از 

" حقيقت و انصاف"ی وی فاقد ، بلكه نظريه"عدالت دور شده"در نتيجه وی نه تنها از 
ی انتقادات نيكفر به دوستدار  قله٣.است" غير علمى"بوده و از اين رو، تز وی اصوًال 

ی نيجه را ی دكترای وی است، زيرا به گمان وی دوستدار حتا فلسفهسالهرجوع به ر
فكر را پاک و معصوم "به اين عبارت كه انگاری دوستدار . نيز به درستى نفهميده است

، در نتيجه نه تنها "بيندها را نمىها و انفصالفصل"جا كه ظاهرًا و از آن" كندتصور مى
ی پرراز و رمز فلسفه با رابطه"، يعنى "شناسىعهاقتصادی سياسى و جام"نسبت به 

به اين  ٤.ماندنيز غافل مى" نقد قدرت سياسى"يكسره بى توجه است، بلكه از " ثروت
شناسى و يا ساحت جامعه"ی دوستدار اصوًال در گيرد كه نظريهترتيب، نيكفر نتيجه مى

متناع تفكر در ا" و روش انتقاد خود به تز ٥"ساحت تاريخى بررسى شدنى نيست
  : سازدوی را به شرح زير برجسته مى" فرهنگ دينى

بدين جهت موضع دوستدار را موضعى فلسفى . مسئلۀ اصلى چارچوِب نظری است»
توان آيا مى: شودپس مسئله اين مى. رسيمانگاريم و آن را به اين اعتبار وامىمى

آيا : مسئله اين پرسش استفرهنگى را ذاتًا ُكشندۀ عقالنيت دانست؟ همبسته با اين 
   ٦«هايى خاص است؟عقالنيت منحصر به فرهنگ يا فرهنگ

و " كليت"های چنين در جای ديگری و با استناد مقولهگونه كه در اين نوشته و همهمان
آليستى هگل و تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ی ايدهدر فلسفه" ديالكتيک"

                                                 
  ١٤٤، ١٣٨، ٧٣، ٥٦، ٥٥، ٥٤ی جا، صفحه مقايسه، همان ١
  ٦٩، ٦٣، ٦١ی جا، صفحه مقايسه، همان ٢
  ١٠٧، ٩٦، ٨٤، ٧٤ ادامه، ٦٧ ادامه، ٥٧ی جا، صفحه مقايسه، همان ٣
  ١٣٤، ١٢٠، ١١٤، ٩٦، ٦٦ی جا، صفحه مقايسه، همان ٤
   ٨٩ی جا، صفحه مقايسه، همان ٥
  ٥٧ی جا، صفحه همان ٦
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شناسى و هم در ساحت وستدار هم در ساحت جامعهی دماركس مستدل كردم، نظريه
 زيرا وی با استفاده از روش هرمنوتيک از تاريخ ايران ١تاريخى قابل ارزيابى و نقد است،

ی ايرانيان يک آورد كه به اصطالح در پيكر مردهاساطير مرموز و جنجالى را پديد مى
شرايط تشكيل مدرنيته در " هآگاهى وارون"روح تازه را بدمد و توسط نقد دين به عنوان 

بنابراين ادعای نيكفر در اين موارد به كلى كذب است و كوتاهى وی . ايران پديد آورد
دوستدار را " امتناع تفكر در فرهنگ دينى"شناسانه و تاريخى تز جهت بررسى جامعه

افزون بر اين، اصول تفكرات . های مذكور گذاشتبايد به حساب ناتوانى وی در رشته
نقد تاريخ فرهنگ دينى " وارسى فلسفى"امدرنيستى خود نيكفر است كه به اجبار پس

گونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و همان. طلبدايرانيان توسط دوستدار را مى
ارتجاعى به مستدل كردم، پسامدرنيسم محصول بحران مدرنيته و يک واكنش فوق

 ٢شمول جهان مدرن استنيوی و جهانآوردهای انقالب كبير فرانسه و منطق ددست
  :كندرا به عبارت زير تشريح مىكه كنت گرگن مضمون تئوريک آن

-با پسامدرنيسم موجوديت فرد به عنوان يک واحد مستقل و متكى به خود پايان مى »

اگر انسان يک بار راه را به سوی تفكر پسامدرنيستى برگزيده باشد، بازگشت . (...) يابد
   ٣«.گرددغير ممكن مى" نفسهاوضاع فى"و " های مسلمعيتواق"به سوی 

كند، تفكر پسامدرنيستى در و دروازه را برای ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ما مصداق اين انتقادها . گشايدپرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكرات التقاطى مسخره مىبى

در حالى كه نيكفر از يک بحث . يابيمىبه خوبى م" ايدئولوژی ايرانى"را در همين كتاب 
كند و در حالى كه ماركس و انگلس تنها شناسى و تاريخى با دوستدار امتناع مىجامعه

                                                 
  جا ، همان...ماركس و روش نقد دين ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١
ی ادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحالل تفكر و نظم جامعه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢

   ادامه، برلين و٢٠١ی  چهاردم، صفحهآرمان و انديشه، جلدبورژوايى؟ در 
جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ در آرمان و انديشه، ): ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين٧ی جلد پانزدهم، صفحه
٣ Gergen, Kenneth J. (١٩٩٠): Die Konstruktion des Selbst im Zeitalter der Postmoderne, 
in: Psychologische Rundschau, Nr. ٤١, S. ١٩١ff., ١٩٧f., und 
Vgl. Keupp, Heiner (١٩٩٤): Grundzüge einer reflexiven Sozialpsychologie – 
Postmoderne Prespektive, in: Zugänge Zum Subjekt – Perspektiven einer reflexiven 
Sozialpsychologie, Heiner Keupp (Hrsg.), S. ٢٢٦ ff., Frankfurt am Main, S. ٢٣٢ 

 ١٤٦

جا جهت حفظ  ليكن نيكفر اين١شناسند، علم تاريخ است،علمى را كه به رسميت مى
تدار به دوس" امتناع تفكر در فرهنگ دينى"ظاهريت نقد به اصطالح علمى خود و رد تز 

  : شودمتوسل مى" ايدئولوژی آلمانى"شرح زير به يک نقل قول از كتاب 

عزيمتگاه، . كل نقد فلسفى از اشتراوس تا اشتيرنر محدود به نقد تصوارت دينى است»
اينكه آگاهى دينى و تصور دينى چيست، در ادامه به . دين واقعى و االهيات اصيل است

پيشرفت در اين بوده كه آن تصوارتى كه به . هايى متفاوت مشخص شده استصورت
اند، همه را لحاظ مابعدالطبيعى، سياسى، حقوقى، اخالقى و از نظرهای ديگر سلطه داشته

به همين سان آگاهى سياسى، حقوقى و . اندزير حوزه تصورات دينى يا االهياتى گنجانده
القى و در نهايت اخالقى را آگاهى دينى يا االهياتى و انسان سياسى، حقوقى و اخ

گام به گام هر رابطه . اندفرض تلقى كردهسلطه دين را پيش. اندرا دينى دانسته" انسان"
مسلط، رابطه دين دانسته شد و به كيش محول شد، كيش حقوق، كيش دولت و 

     ٢«.همه جا سر و كار انسان با جزميات و باور به جزميات بوده است. همانندهای اينها

ی گشايش يک كشمكش فلسفى با نيكفر با استناد به اين نقل قول انگيزهدر حالى كه 
های چپ و از جا انتقاد ماركس و انگلس به هگلىنظريات دوستدار را دارد، ليكن اين

شود كه روش نقد دين در جمله فويرباخ، اشتيرنر و برونو بائر بر اين اساس مستدل مى
" ايدئولوژی آلمانى"جا كتاب  اين٣. نكرده استی فلسفى فرارویآلمان تا كنون از زمينه

داری، ذاتى روش مدرن توليد سرمايهمخاطبان خود را معطوف به همان تضادهای درون
) دين، فلسفه و ايدئولوژی(گويى تئوريک گسيختگى پراكسيس و خودتناقضيعنى ازهم

- ا در نظر مىها ركند و جهت رهايى انسان انهدام هر دوی آنی بورژوايى مىجامعه

گونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم، ماركس با همان. گيرد
جا با اصول ما اين. ی فلسفه با فلسفه را قاطعانه گسستتدوين تزهای فويرباخ رابطه

به اين معنى كه از اين . شويمتئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مواجه مى
كه " يافتهجهان موضوعيت"از يک موضع فلسفى، بلكه از موضع پس، نقد ماركس نه 

                                                 
١ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ١٨ 
٢ Ebd., S. ١٨ 

  ١٥ی جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠(مقايسه، نقل قول از نيكفر، محمد رضا 
٣ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ١٨ 
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 ١.آيدها، يعنى سوبژكتيو است، به فلسفه وارد مىی انسانالبته محصول فعاليت آگاهانه
كند و به فراروی مى") موجود حساس("شناسى فويرباخ به اين ترتيب، ماركس از انسان

" موجود فعال"يابد كه انسان را مىشناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى دست يک انسان
است كه تبادل " نفى آگاهانه"جا ديالكتيک در مضمون هگلى آن به معنى اين. شماردمى

-به اين معنى كه همان. گرددمادی انسان با طبيعت بيرونى بر اساس آن بر قرار مى

ين سازد، به همدهنده طبيعت بيرونى را دگرگون مىگونه كه انسان توسط كار شكل
جا با يک انسان مشخص و ما اين. كندصورت نيز طبيعت درونى خود را متكامل مى

علم روند تاريخ مواجه هستيم كه بر اساس پراكسيس مولد و از نتايج نبردهای طبقاتى 
كند كه درک بر اين اصل تأكيد مى" ايدئولوژی آلمانى"بنابراين كتاب . آيندپديد مى

ا وساطت يک نقد فلسفى، بلكه مستقيمًا و بر اساس نقد مناسبات متضاد اجتماعى نه ب
جا كه اين حركت آيد و از آنی طبقاتى پديد مىجامعه" زيست واقعى"ذاتى از درون

است، در نتيجه با نفى انتقادی و انقالبى " نفى آگاهانه"ماهيتًا ديالكتيكى، يعنى محمول 
جا با قطع ما اين. آوردجود مىاوضاع موجود شرايط تشكيل اوضاع مطلوب را نيز به و

ی فلسفه با فلسفه، يعنى با فراروی از فلسفه مواجه هستيم كه محصول راديكال رابطه
  :  است" علم مثبت"آن به شرح زير تكامل 

يابد، علم واقعى و مثبت هم آغاز جا كه شناخت جنجالى نزد زيست واقعى پايان مىآن»
-جا كه كلىآن. هاک و روند تكامل عملى انسانتشريح فعاليت پراتي] يعنى[شود، مى

با تشريح واقعيت، . يابد، دانش واقعى بايد جايگزين آن شودگويى از آگاهى پايان مى
تواند در به جای آن مى. دهدی مستقل محيط موجوديت خود را از دست مىفلسفه

نگريستن دقيق تواند خود را از ترين نتايج بيايد كه مىبندی از كلىنهايت يک جمع
مجزا از تاريخ واقعى ] يعنى[اين تجريدها برای خود، . ها تجريد كندتكامل تاريخى انسان

   ٢«.از هر لحاظ فاقد ارزش هستند

ايدئولوژی "كند، نيكفر يک نقل قول از كتاب ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ک نقد فلسفى از آثار دوستدار را برای يكند و آنرا از طرح كلى آن مجزا مى" آلمانى

                                                 
آرمان و تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟، در  ـ سرمايه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد ١

   ادامه، برلين١١ی انديشه، جلد سيزدهم، صفحه
٢ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٢٧ 
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ی انتقاد فلسفى از فلسفه جا رابطهگيرد، در حالى كه ماركس و انگلس اينبه عاريه مى
را قاطعانه گسسته و با استناد به حركت ديالكتيكى از تاريخ به مضمون ماترياليستى 

بديل به جا ماركس و انگلس را تبه بيان ديگر، نيكفر اين. انددست يافته" علم مثبت"
ايدئولوژی "دو شاهد خاموش برای مصداق كتاب به اصطالح علمى خود با عنوان 

هر كسى كه از وی انتظار يک نقد ماترياليستى، تاريخى و ديالكتيكى از . كندمى" ايرانى
-دوستدار را دارد، پيداست كه به كلى مأيوس مى" امتناع تفكر در فرهنگ دينى"تز 

شناسى ماركس ترين اعتنايى به انسانت كه وی بدون كوچکبنابراين اتفاقى نيس. شود
كند كه شناسى مارتين هايدگر رجوع مىپروا به انسانو كامًال بى") موجود فعال("

  : مضمون تئوريک آن به شرح زير است

برد، آنگاه كه را در تحليل وجود انسانى به كار مى" روزمرگى"مارتين هايدگر اصطالح »
های روزمره و ها و وراجىباخته در كنجكاویو نااصيل است، يعنى هوشوجود به پندار ا

انسان  »١«.اندهايى است كه چون خود وی نااصلشده در جهان ابزارها و آدمگم
است و اين چيزی نيست كه به واقعيت مشخص ) ترانسندنتال(موجودی فرارونده 

درست به خاطر اين . باشدهای طبيعى و اجتماعى او فروكاستنى وجودی او يعنى فاكت
اش انسان در فراروندگى. گرددپذيری آنچه هست، بر مال مىفراروندگى است كه پايان

سازد و ما آنها را هر قدر هم كه فرودآوريم، باز چيزی فروناكاستنى ها را مىفرارونده
  ٢«.دارند

قاطى مسخره پرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكرات التبنابراين ما نزد نيكفر با همان بى
انگاری كه فعاليت . مواجه هستيم كه محصول تفكرات پسامدرنيستى خود وی هستند
به اين عبارت كه . تئوريک و انتقادی هيچ تفاوتى با خريد از يک دكان بقالى ندارد

خرد و هر آشى را كه خواست از ی اجناس مورد نياز خود را از بقال مىخريدار همه
به بيان ديگر، نيكفر يک نقل . كندرا به بازار عرضه مىراحت آنپزد و با خيال ها مىآن

گيرد كه بعدًا با صرف قول را از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس وام مى
نزد " علم مثبت"شناسى و روش ماترياليستى و ديالكتيكى تكامل نظر از مضمون انسان
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های فلسفى تايج نبردهای طبقاتى به بحثماركس و كامًال مستقل از پراكسيس مولد و ن
شود كه ی وی با دوستدار بر اساس اين تناقض مطرح مىمسئله. با دوستدار بپردازد

پردازد و به شرح زير دوستدار از موضع مدرنيته به نقد فرهنگ دينى ايرانيان مى
  : پذيردپسامدرنيستى را نمى" باورینسبيت"

باوری نيست، عقالنيِت او عقالنيِت فلسفۀ آگاهى نسبيتيقين موضِع فلسفى دوستدار به"
های حكم. باروی استهای آن، مرزبندی با نسبيتباور است كه از نخستين شاخصعقل

  ١«.باور نيستندهای فيلسوفى نسبيتدوستدار، حكم

اجرای "گونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم، محصول همان
ی متافيزيكى است كه در تناقض كامل زد هايدگر تدارک يک فلسفهن" راديكال فلسفه

به اين عبارت كه . گيردبا تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس قرار مى
 ٢"وجود و وجودبايستى"آليستى هگل از موضع ی ايدهماركس در پيروی از فلسفه

 متكامل ٣"ددرجا و وجودوجو"ی هايدگر بر اساس كند، در حالى كه فلسفهعزيمت مى
در حالى كه ماركس از يک . دو معنى متفاوت دارد" وجود"ی جا مقولهاين. شده است

نزد هايدگر برابر با " وجود"ی كند، مقولهذاتى و ماترياليستى عزيمت مىدرون" وجود"
به اين ترتيب، هايدگر . است" وجوددرجا"از ) فرارونده(معنى، يعنى يک شكل استعاليى 

نزد " موجود فعال"يابد كه در تناقض با شناسى دست مىاهرًا به مضمون يک انسانظ
به نظر " موجود نگران"ی هايدگر انسان به صورت يک در فلسفه. گيردماركس قرار مى

. خود است" وجوددرجا"آيد كه به دليل هراس از مرگ در حال فراروندگى از مى
-گم"شمارد و از را محصول تفكر فلسفى مىبنابراين اتفاقى نيست كه نيكفر شناخت 

ی اين فراروندگى چه چيز  ليكن نتيجه٤.گويدسخن مى) نگرانى سوژه" (گشتگى نهاد
ديگری به غير از استقالل از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى جهت تدارک يک 

تگى است كه البته بنا بر تز چهارم فويرباخ ماركس ازخودگسيخ" وجود استعاليى"
كند و از يک سو ی طبقاتى رشد مىگويى تئوريک جامعهپراكسيس و خودتناقض

                                                 
  ٧٨ی جا، صفحه همان ١

٢ Sein und Seinsollen 
٣ Dasein und Sein 
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ما . شودمى" ی واقعىسوژه"فريبى آورد و از سوی ديگر، منجر به خودفريبكار پديد مى
شويم كه جهت ممانعت از نقد اسالم و جا با نقش مخرب نوشتاری نيكفر مواجه مىاين

وسل به تفكرات پسامدرنيستى خويش شده و به شرح انكار ضرورت فراروی از دين مت
  :     كنددينى دفاع مى" شيک"و " مدرن"زير از تفسيرهای به اصطالح 

ولى در . ترندماندهپس] يهوديت و مسيحيت[های ايمانى خويش مسلمانان از عموزاده»
دنشان اند، كه موفق شای آغاز شدهكننده"شيک"ساز و"مدرن"های ميان آنان نيز تالش

شود از هر متنى چيزی با كمى فراموشِى عمدی و از سر حسن نيت، مى. ناممكن نيست
اگر روح و پسند زمانه اين . های اساسى داشته باشدساخت كه با نيت نويسندۀ آن فرق

تواند در مقابل آن قرار بگيرد و نه از اين طرف صداقت آيينى مىباشد، نه راست
ن بهتر است عصبانيت خود را در جاهای ديگری مصرف روشنگرا. تاريخى روشنگرانه

انجامد، پيش رود و از آيينى خشن، كنند و بگذارند اگر خودفريبى تفسيری به صلح مى
در امتحان حقيقت . از راه فراموشكاری و ترفندهای تفسيری، آيينى مهربان درست شود

 كه كسانى هم حقيقت مهم اما اين است. شوندطلبان دينى مردود مىهمۀ اصالح
مصلحِت . خواهند جانِب صلح و حقوق بشر را بگيرندخواهند و هم مىايمانشان را مى

  ١«.مهمتر از حقيقت تاريخى است

گردد كه يهوديت اصوًال يک با يک نگاه اجمالى به توارت و انجيل به درستى هويدا مى
 ٢.ه كرده استدين اين جهانى است، در حالى كه مسيحيت رفرماسيون لوتری را تجرب

طبيعت به سمت به اين عبارت كه مارتين لوتر توجه مؤمنان مسيحى را از ماورای
" دوران كپرنيكى"طبيعت معطوف و بدين سان راهى را ابداع كرده كه سرانجام آن به 

كند كه ی استعاليى كانت يک نقش كليدی ايفا مى اين مفهوم در فلسفه٣.انجاميده است
هايى كه رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را خ فرهنگى ملتالبته از مسير تاري

                                                 
   ادامه٨٠ی جا، صفحه همان ١
رويكرد تاريخى  عوامل عينى و ذهنى  نقدى بر ـفرهنگ يكتايى در ايران): ٢٠٠٩(رشيد  مقايسه، فريدونى، ف ٢

  م، در آرمان و انديشه، جلد نهم، برلين  ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسال
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Luther als Schiedsrichter zwischen Straus und Feuerbach, in: 
MEW, Bd. ١,  S. ٢٦f. Berlin, und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Der leitende Artikel in Nr. ١٧٩ der "Kölnischen Zeitung", in: 
MEW, Bd. ١,  S. ٨٦ff.,  Berlin, S. ١٠٣ 
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به اين معنى كه انسان بر . دهداند، گزارش مىتجربه كرده و تمدن مدرن را پديد آورده
ياب تبديل به خورشيد اساس طبيعت خود و به عنوان موجودی خردگرا و حقيقت

به بيان ديگر، پس از . دگيرشود و در مركز عالم خويشتن قرار مىی خود مىمنظومه
طبيعت تبديل به سپهر جستجوی حقيقت و موضوع خردمندی بشر " دوران كپرنيكى"

ی شناسا و با چشمان اين جهانى به دنيای گردد و انسان دنيوی به عنوان سوژهمى
ی خويش نگرد و توسط تحقيقات تجربى از ابژهموجود و عالم واقعى خويشتن مى

زمان دين به عنوان  هم١.كندبيعى و انسانى را متكامل مىعلوم ط) موضوع شناخت(
گيرد و محصول نادانى، به خود مى" آگاهى وارونه"طبيعى شكل آموزش قوای ماورای

ها جا با دنيوی شدن انسانما اين. آيدها به شمار مىخرافات و توهمات اخروی انسان
ر از اين مسئله به خوبى آگاه جا كه نيكفدر جوامع مدرن غربى مواجه هستيم و از آن

ی حق پيشگفتار ـ نقد فلسفه"ی ماركس با عنوان است، در نتيجه با استناد به نوشته
شود، نقد دين نقد آسمان به نقد زمين تبديل مى"كند كه بر اين نكته تأكيد مى" هگل

 خود  ليكن وی از منظر تفكر پسامدرنيستى٢".به نقد حقوق، نقد االهيات به نقد سياست
ماركس در همين جا و در . كندجا به كلى سانسور مىی فراروی از دين را اينمسئله

راند و مضمون تئوريک سخن مى" انهدام دين"همين صفحه از فراروی از دين به عنوان 
  :سازدرا به عبارت زير برجسته مىآن

اين .  است آنواقعىی سعادت  ملت، مطالبهتخيلىفراروی از دين به عنوان سعادت »
 كه يک  استایمطالبهمطالبه كه از تخيالت پيرامون وضعيت خود دست بردارد، 

ی خود، نقد در نطفهبنابراين نقد دين . وضعيت را كنار بگذارد كه نياز به تخيل دارد
نقد دين انسان را . (...)  آن دين استتظاهر مقدس است كه شكايت از زندگى زمينى

و رفتار كرده و واقعيت خود را مانند يک انسان مأيوس و به كند كه او فكر مأيوس مى
دين . عقالنيت رسيده طراحى كند، كه او به دور خويشتن و خورشيد واقعى خود بگردد

                                                 
١ Vgl. Kant, Immanuel (١٩٩٨): Kritik der reinen Vernunft, Jens Timmermann (Hrsg.), 
Meiner, F. Verlag, und 
Vgl. Höffe, Otfried (١٩٩٦): Immanuel Kant, ٤. durchgesehene Auflage, in: Deck’sche 
Reihe, Denker (BsR), Nr. ٥٠٦, Münschen. S. ٥٠ff. 

  ١٦ی جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠( نقل قول، نيكفر، محمد رضا ٢

 ١٥٢

گردد، تا زمانى كه او به دور خود تنها يک خورشيد تخيلى است كه به دور انسان مى
  ١«.گرددنمى

ی نيكفر من نوشتاری و تفكرات التقاطى مسخرهپرنسيپى مزجا دوباره با همان بىما اين
در حالى . دهدشويم كه فعاليت تئوريک را به خريد از دكان بقالى تقليل مىمواجه مى

ی فراروی از دين را به عنوان شرط سعادت واقعى ملت به پيش كه ماركس مسئله
نظر دارد، ليكن مد " هاافيون توده"را به عنوان كشد و انهدام تئوری و پراكسيس آنمى

در حالى كه . از اسالم است" شيک"و " مدرن"نيكفر مدافع تفسيرهای به اصطالح 
كند كه در پراكسيس نبردهای طبقاتى به عزيمت مى" ی واقعىسوژه"ماركس از آن 
كند، ليكن نيكفر با پيروی از مارتين رسد و از اوضاع موجود فراروی مىخودآگاهى مى

در " نگرانى از مرگ"شود كه به دليل متوسل مى"  فراروندهیسوژه"هايدگر به يک 
در . از اسالم است" شيک"و " مدرن"جستجوی يک معنى فلسفى، يعنى يک تفسير 

است و ) كنندهنقى(ذاتى و ديالكتيكى شناسى ماركس نقد درونحالى كه روش شناخت
ير هرمنوتيكى ی تفس ليكن نيكفر دغدغه٢خواند،مى" جالد دوران باطل"را وی آن

باوری براند و مانعى در برابر مفاهيم را دارد كه مخاطب خود به سوی مقصد نسبيت
ای از جا كه دوستدار پيكان تيز نقد خود را توسط تفسير اسطورهاز آن. نقد اسالم بسازد

گيرد و مقصد خود را با مفاهيم تند و تاريخ مشخص ايران به سوی قلب اسالم نشانه مى
امتناع تفكر در "كند، در نتيجه نيكفر انتقاد خود را به شرح زير بر تز ح مىتيز تشري

 :  آوردوی وارد مى" فرهنگ دينى

شود، بايد برپايۀ خصلِت آنچه در مورِد تاريخ و فرهنگ ايران يا هرجای ديگر گفته مى»
 مورِد استثنا درهايى باشد كه بىيعنى مبتنى بر گزاره. كلى تاريخ و فرهنگ گفته شود

های دوستدار به شكل ناموجهى كلى چون گزاره. هر تاريخ و فرهنگى صادق باشند
او ] تز[نيستند يا اگر عموميت يابند، در عموميتشان صادق نيستند، پس برنهشِت 

دوستدار ممكن است در پاسخ به آنها بر موضع . دربارۀ ايران نيز درست نيست
 صورت انتقاد او از فرهنِگ ايرانى دچاِر يک باوری پيگير بنشيند، اما در ايننسبيت

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 
MEW, Bd. ١, Berlin (ost), S. ٣٧٩ 
٢ Vgl. ebd., S. ٣٨٠ 
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-انتقاد يا از درون صورت مى: معضل، اين است. شودنشدنى مىمعضل هرمنوتيكى حل

باش بودن، يا خود از جنس منحط همان فرهنگى در صورِت درون ـ . گيرد يا از بيرون
ِگ منحط نيز دهد كه در درون همان فرهنكند، يا نشان مىشود كه بدان انتقاد مىمى
انتقاد در . هر دو حالت نقض غرض هستند. توان توانايِى خردورزی انتقادی داشتمى

صورت ُبرون ـ باش بودن، ممكن است نامربوط و در نتيجه فاقد حقانيت خوانده 
  ١«.شود

 در ٢"درون ـ باش"ی انتقاد جا طرح اين نكته ضروری است كه نيكفر از مقولهالبته اين
. شناسى ماركس نيز استكند كه البته روش شناختذاتى استفاده مىونمضمون نقد در

را به بند انتقاد شود، مبانى آنی مورد انتقاد آغاز مىبه اين عبارت كه نقد از فرضيه
را با عواقب ی آنسنجد و سپس نمايندهرا مىكشد و ادعای آنشناسانه مىجامعه
برای نمونه آدام اسميت بر اساس قوانين . كندی خود در پراكسيس مواجه مىفرضيه

را به عنوان مانيفست تئوريک اقتصاد " هارفاه ملت"بازار آزاد كتاب مشهور خود با تيتر 
در برابر نقد اقتصاد سياسى ماركس از بررسى . ی بورژوايى متكامل كردسياسى جامعه

رفاه "را به نظر وی شود، زيی بورژوايى آغاز مىبه عنوان سلول اقتصادی جامعه" كاال"
به اين ترتيب، ماركس . گرددبه صورت انبوهى از كاالها در بازار هويدا مى" هاملت
آن " ی فعالژهسو"كند كه را در حركت واقعى خودش متكامل مى" سرمايه"ی مقوله

محصول تحقيقات ماركس مفاهيم . يافته استی شخصيتدار به عنوان سرمايهسرمايه
، "رانت"، "ی سرمايهبهره"، "سود"، "ارزش مبادله"، "ارزش مصرف: "مشخص مانند

ی نقد مناسبات مسلط اجتماعى نظام مدرن هستند كه زمينه... و " انباشت اوليه"
. آورندپديد مى" ازخودبيگانگى"و " انگاریبت"، "وارگىشئى"داری را در اشكال سرمايه

های اقتصاد وايى را با عواقب تئوریی بورژپردازان جامعهاز اين پس، ماركس نظريه
های اقتصادی ادواری و سيستمى كند كه شامل بحرانسياسى خودشان مواجه مى

و انسان، يعنى ) زمين(و به خصوص انهدام محيط زيست ) گرايش نرخ نزولى سود(
شود كه البته سرانجام آن به نبردهای طبقاتى كشيده و توسط روزی پرولتاريا مىسيه

" قلمرو آزادی"كرده و ) مثبت(فراروی " قلمرو ضرورت"از " ی واقعىسوژه"ى خودآگاه
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جا خارج از سيستم بنابراين ماركس اين. آوردرا در شكل يک نظم نوين پديد مى
پردازد، ليكن بر ذاتى آن مىگيرد و با وجودی كه به نقد درونداری قرار مىسرمايه

شود و نه نقد اقتصاد سياسى وی مىآن " از جنس منحط"خالف ادعای نيكفر نه 
ذاتى از ما همين روش نقد درون. آيدبه نظر مى" نامربوط و در نتيجه فاقد حقانيت"

يابيم كه تاريخ فرهنگى فاشيسم آلمانى را نيز در آموزشگاه فرانكفورت به درستى مى
خت ی شنابا ابژه) محقق(ی شناسا ی سوژهشناسى، يعنى رابطهآدورنو روش شناخت

  : سازدرا به شرح زير برجسته مىمخصوص آن) ی تحقيقاتىمقوله(

گونه كه يک پادشاه براى تسلط بر جامعه بايستى از اجتماع مجزا شود، بايستى  همان»
در دربار محفوظ بماند، بايستى براى جامعه تبديل به يک اسطوره بشود، به همين منوال 

  ١«.گردداش مسلط  ى تحقيقاتى بر مقولهنيز محقق بايستى از جامعه مجزا باشد تا 

كند، انتقاد نيكفر به دوستدار كامًال كذب ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
داری را داشته و نه آدورنو ی منطقى كردن نظام سرمايهاست، زيرا نه ماركس انگيزه

 است، با در آمده و يا به توجيه فاشيسم آلمانى پرداخته" خردابزاری"ی به سلطه
-گيرند و از روش نقد درونی تحقيق قرار مىها خارج از مقولهوجودی كه هر دوی آن

شناسى نيز برای دوستدار معتبر پيداست كه همين اصول شناخت. برندذاتى سود مى
شناسى وی همواره بر اين نكته تأكيد كرده است كه نخست بايد روش جامعه. هستند

كه اين. منظر آن به نقد تاريخ و فرهنگ دينى ايران پرداختمدرن را آموخت و بعدًا از 
گونه اختاللى در كند، هيچاستفاده مى" انتقاد درون ـ باش"دوستدار از روش به اصطالح 

بدون ترديد زمانى كه محقق . آوردشناخت وی از تاريخ فرهنگ دينى كشور پديد نمى
گيرد و خودش را از  ش قرار مىا ى تحقيقاتى ى بررسى و فراى مقوله خارج از حوزه

گرايى ، خودسانسوری و مصلحتهاى ساختارى تعهد، هاى اجتماعى تمامى قيد و بند
مناسبات واقعى و متضاد اجتماعى و تاريخ كند، در نتيجه نقد وى نيز از  مجزا مى
با وجودى كه . گردد تر مى تر و راديكال به مراتب اصولىی طبقاتى جامعهفرهنگى 

 محقق عزيمت از يک موضع ابژكتيو است، ليكن وى در راستاى تجربيات ى انگيزه

                                                 
١ Adorno, Theodor W., z. n. Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche 
Herrschaft - Eine neue Interpretation der kritischen Theorie von Marx, Freiburg, S. ١٤٥f. 
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همواره اش  ى تحقيقاتى پردازد و از اين رو، با مقوله سوبژكتيو خويش به نقد و بررسى مى
 مناسبات واقعى و متضاد اجتماعى ى افشاى جا كه محقق انگيزه از آن. ماند در ارتباط مى

تعميق شناخت را دارد، در نتيجه لسفه و ايدئولوژی دين، ف:  توجيهى آن ماننداشكالو 
جا كه نقد اين كليت  و از آنكند مىناپذير  اجتناب راهماهنگ كليت نااين فاصله از 

 ماركس شود، در نتيجه هماهنگ از طريق زبان، يعنى معانى و مفاهيم معمول ميسر مى نا
به خصوص به اين . مانندتباط مىی تحقيقاتى خود در ارچنين آدورنو همواره با ابژهو هم
ی و فصل مناسبات متضاد جامعهجستجوى راهى براى حل ها در هر دوی آن كه دليل

ذاتى نه  كه نقد درونيابد  چنان سازمان مىجا تئوری انتقادی اين. داری هستندسرمايه
، بلكه ذات متضاد ندك  را جذب مىيىتنها حركت، قدرت و ضربات ايدئولوژى بورژوا

 ما .زدسا مى" واقعىى  سوژه"ى رهايى  ن با وقايع ابژكتيو را تبديل به انرژى و انگيزهآ
شويم كه ضرورت نقد دين جا با مضمون تئوری انتقادی و انقالبى ماركس آشنا مىاين

  : سازدرا به شرح زير برجسته مى

 است، و جودها باالترين مو انسان، براى انسانشود كه  نقد دين به اين آموزش ختم مى»
ها انسان،   كه در آنى مناسباتى را واژگون كرد امر مطلق بايد همه  اين يعنى با

  ١«.موجودى سركوب شده، بنده شده، منزوى شده و تحقير شده است

و " درون ـ باش"دوستدار را نه در " امتناع تفكر در فرهنگ دينى"تز " معضل"بنابراين 
شناسى هرمنوتيک وی جستجو  در روش شناختبودن آن، بلكه بايد" برون ـ باش"يا 

شناسانه پيداست زمانى كه مفاهيم جامعه. كرد كه البته خود نيكفر نيز گرفتار آن است
شوند و شكل مشخص به خود ی متضاد طبقاتى متكامل مىاز حركت واقعى خود جامعه

از . گرددمنتفى مىها نيز كامًال محدود و يا اصوًال گيرند، امكان تفسير هرمنوتيكى آنمى
جا با دليل ما اين. تواند به سوی نقد فلسفى سمت بگيرداين پس، فلسفه ديگر نمى

فاقد "و " بسته و بى روح"شويم كه مفاهيم وی را شكايت نيكفر از دوستدار مواجه مى
استثنا  به بيان ديگر، نيكفر به مفاهيم كلى نياز دارد كه بدون ٢.خواندمى" اعتبار فلسفى

شود از اين پس، ظاهرًا برای وی ممكن مى.  مورد هر تاريخ و فرهنگى صادق هستنددر

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik …, ebd., S. ٣٨٥ 
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كه از طريق تفسير هرمنوتيكى همان مفاهيم دوستدار به عكس نظريات وی دست بيابد 
جا با يعنى ما اين. و مخاطب خود را به اين سو براند كه ضرورتى در نقد اسالم نبيند

حالى كه دوستدار توسط هرمنوتيک به اشكال در . يک جنگ زرگری مواجه هستيم
يابد و مخاطب خود را به سوی تشكيل يک ای از تاريخ مشخص ايران دست مىاسطوره
ی تفسير هرمنوتيكى راند، ليكن نيكفر دغدغهی مدرن و سكوالر در كشور مىجامعه

ر دينى شود و از منظ" شيک"و " مدرن"همان مفاهيم را دارد كه مدافع تفسيرهای 
باوری را توجيه كند و مانعى در برابر روشنگری تفكرات پسامدرنيستى خويش نسبيت

به بيان . جهت افشای نقش مخرب، مرتجع و متعرض اسالم در تاريخ ايران بسازد
شناسى دوستدار و نقاط ضعف تئوريک وی به معنى مصداق ديگر، كوتاهى شناخت

 . تفكرات پسامدرنيستى نيكفر نيستند

انجامد و از تفسير ذاتى به تكامل مفاهيم مشخص مى كه روش نقد درونجااز آن
ی تز كند، در نتيجه پيداست كه چرا نيكفر جهت تخطئهها ممانعت مىهرمنوتيكى آن

شناسى  در جامعه١"بررسى تطبيقى"دوستدار به روش " امتناع تفكر در فرهنگ دينى"
كند جا به صراحت اعتراف مىاينبا وجودی كه وی . شوددينى ماكس وبر متوسل مى

شان یيک اسالم كلى و يک مسحيت كلى وجود ندارد كه بتوان با هم مقايسه"كه 
  : پردازدی تطبيقى مى اما بالفاصله و به شرح زير به دفاع از روش مقايسه٢،"كرد

های اين يا دين برای تشويق به تفكر يا حد ظرفيت. دين را در مقايسه بايد شناخت»
ای است كه ها كار سادهدر مورد همۀ دين. شودنعت از آن در مقايسه مشخص مىمما

تنها از اين طريق . هايى را برای سستى ِخرَد در فرهنِگ متأثر از آن برشمريمنمونه
. را ثابت كرد" امتناع تفكر در فرهنگ دينى"درشتى چون ] تز[توان برنهشِت نمى

رد، به ويژه ميان اسالم و مسيحيت، و با بررسى آوبايست به مقايسه رومىدوستدار مى
نماياند كه دينخويىِ اسالمى چنان كيفيتى دارد هايى چون دو پرسش باال بر مىپرسش

  ٣«.كندكه تفكر و تعقل در فرهنگ اسالمى را ممتنع مى

                                                 
١ Vergleichende Analyse 
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گاه نگفته است كه شود، وی هيچی دوستدار مىجايى كه مسئله مربوط به نظريهتا آن
ی نقد وی معطوف به آن تفكر و تعقل دينى مسئله. كندنى تفكر و تعقل نمىانسان دي

شوند و از طرح پرسش محسوب مى" بالكيف"ی اشاعره است كه تحت تأثير فرقه
بنابراين . كنند و اگر پرسشى هم پديد آورند، پاسخ آن محمول استممانعت مى

تئوريک آن يک فعاليت پردازد كه محصول دوستدار به نقد يک عقالنيت دينى مى
انترسوبژكتيو در پراكسيس سياسى است كه نكبت نظام جمهوری اسالمى را پديد 

-ليكن مهم. روزی كشانده است سال به سيه٤١آورده و مردم ايران و منطقه را بيش از 

شناسى تطبيقى در تر از افشای اين انتقاد مغرضانه به دوستدار بررسى روش شناخت
امتناع تفكر در فرهنگ "ی تز  وبر است كه نيكفر  جهت تخطئهشناسى ماكسجامعه
   ١.شوددوستدار به آن متوسل مى" دينى

خواند و خود را محق ی مقابل دوستدار مىبه اين عبارت كه نيكفر ماكس وبر را نقطه
موجود ("شناسى هايدگر شمارد كه مستقل از پراكسيس مولد و با استناد به انسانمى

در اشكال به " وجوددرجا"، يعنى معنای استعاليى "وجود"بحث پيرامون به ") نگران
خواهد اثبات كند كه عقالنيت به  وی مى٢.دينى بپردازد" شيک"و " مدرن"اصطالح 

. را تجربه كرده استهمان اندازه در دين اسالم ممكن است كه مسيحيت تا كنون آن
 خصلت نگاه غيرتاريخى و آشكار ساختن"ی جا كه نيكفر ظاهرًا انگيزهاز آن

ی عقالنيت مسيحيت دوستدار را دارد، در كمال تعجب دست به مقايسه" غيرديالكتيكى
آيد كه نيكفر چه دركى از تاريخ و جا بالفاصله پرسش پديد مىاين. زندبا اسالم مى

ها در سنجد؟ البته به اين پرسشها را توسط بررسى تطبيقى مىديالكتيک دارد كه آن
ی مدرن را از منظر جا وی مختصات جامعهتا اين. داد اين نوشته پاسخ خواهم دادامت

                                                 
جا به ام، در نتيجه اينشناسى دينى ماكس وبر را به تفصيل ارائه دادهجا كه من در جای ديگری نقد جامعه از آن ١

  نقدى بر-ى اقتصادى در ايران  ياست توسعه اسالم و س):٢٠٠٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد . پردازمخالصه به آن مى
   ادامه، برلين و٣ی آرمان و انديشه، جلد هشتم، صفحه، در شناسى دينى ماكس وبر جامعه

ن، در آرمان و انديشه، جلد مدرنيسم، امت اسالمى و جنبش هاى اجتماعى در ايرا): ٢٠٠٣(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٧ی يكم، صفحه
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گويد در هيچ موردی نمى"شود كه وبر كند و سپس مدعى مىبندی مىماكس وبر جمع
  ١."كه امتياز غرب انديشيدن است

پيداست كه وبر نه بر اساس انديشيدن در شكل صرف فلسفى آن، بلكه با استناد به 
كند كه البته بدون واسطه مربوط به  اخالق پروتستانى را توجيه مى٢"هدفمندمنطق "

را نيز شود و پيداست كه انديشيدن در شكل منطقى و دنيوی آنعوامل سوبژكتيو مى
به اين . جا نيز كامًال كذب استبنابراين انتقاد نيكفر به دوستدار اين. گيرددر بر مى

استفاده " ابزار مناسب"خود از " اهداف دنيوی"قق عبارت كه مؤمن پروتستانى جهت تح
  : كند كه محصول آن به گمان وبر به شرح زير استمى

كارى منطقى،  دارى را خلق كردند، تداوم صاحب هايى كه سرانجام سرمايه آن چيز»
ها بايد با  آورى منطقى و حقوق منطقى هستند، اما نه به تنهايى، آن كتابدارى منطقى، فن

  ٣«.شدند ى زندگى منطقى شده و اخالق اقتصادى منطقى تكميل مى قى، شيوهنيت منط

كليت مناسبات منطقى شدن الزم و ملزوم دارى مدرن را  منطق سرمايهبنابراين وبر 
منظور وی . يابدرا ظاهرًا در پروتستانتيسم مىی آنشمارد كه سرچشمهاجتماعى مى

رفعت "و " برگزيدگى دينى" در پرتو است كه" زندگى پرهيزگر"جا طرح يک روش اين
محصول . گرددمؤمن پروتستان مى" انزوای جهان درونى"آيد و منجر به پديد مى" الهى

انسان است كه در كشمكش با جهان بيرونى " تشنج جهان درونى"اين تحوالت روحى 
 "آلتيپ ايده"به اين ترتيب، وبر به يک . انجامدبه دنيوی شدن مؤمن پروتستان مى

را از بررسى تطبيقى با روش زندگى مسيحيان كاتوليک پديد يابد كه البته آندست مى
شمول دست يافته جا كه وی در گمان خود به يک تئوری جهاناز آن. آورده است

 جهانىديگر اديان است، در نتيجه جهت مصداق بررسى تطبيقى خود به شرح زير به 
  ٤:پردازدنيز مىو اسالم  ، بودايسمكنفوسيونيسم، هندويسميهوديت، : مانند

                                                 
   ادامه١٣٨ی جا، صفحه مقايسه، همان ١

٢ Zweckrationalität 
٣ Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik - Eine Aufsatzsammlung, , Bd. I, ٦. 
Auflage, Johannes Winkelmann (Hrsg.), Tübingen, S. ٣٦٠ 
٤ Vgl. Weber, Max (٢٠٠٦): Religion und Gesellschaft - Gesammelte Aufsätze zur 
Religionssoziologie, Frankfurt am Main, S. ٢٩١  
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مستقيمًا همان كه . ى تمامى اين مذاهب وجود داشته است بر زمينه" دارى سرمايه"»
اما هيچ . چنين موجود بوده استمانند دوران آنتيک و قرون وسطايى در مغرب هم

دارى مدرن و بخصوص،  هاى اين چنينى به سوى سرمايه چنين هيچ طرحتكاملى، هم
گر مناسب بوده باشد  چون معنى پروتستانتيسم پرهيزكه هم" دارى روح سرمايه"هيچ 

انسان اگر هم . ها را بايد رو در رو بيان كرد شود كه واقعيت گفته مى. ]به وجود نيامد[
ور و حمال هندى، چينى يا اسالمى تا به  تواند به تاجر، سمسار، پيشه بخواهد، نمى

ى زيادى  تر نسبت دهد، زيرا مشخصًا تا اندازه يفضع" محرک شغلى"پروتستانى يک 
اعتياد به "براى پروتستان مستقيمًا محدوديت منطقى و اخالقى . مخالف آن صحت دارد

طبيعى كمتر براى " استعداد"و رد پاى هر برهانى كه . مخصوص است" آورى سود
مامى اين امروزه ت. باشد، غايب است آورى و اقتصادى دليل تفاوت مى فن" منطقيت"

كنند و موانع  ترين توليد غرب وارد مى چنين به صورت مهم را هم" ىيدارا"ها اين  ملت
هاى سرسخت  ها قرار ندارند، بلكه در سنت ها يا خواستن هاى توانستن جا در حوزه در آن

شرايط ناب سياسى (...) جا  تا جايى كه در آن. موجود، مانند قرون وسطا نزد خودمان
كنند، دليل خصوصًا در مذهب  نقش بازى نمى") حاكميت"ارى درونى اشكال ساخت(

گر است كه جادوگرى، جستجوى سعادت آن  فقط پروتستانتيسم پرهيز. شود جستجو مى
ها واقعًا منهدم  ترين اشكال آن روشنفكرى ناظر را به صورت باال" تنور"جهانى و 

) اخالق(براى كوشش هاى مذهبى را مستقيمًا  طرحبود كه سازد، تنها آن  مى
خلق كرد، و البته در مخالفت با طرح سخت اشتغال سنتى " شغلى"جهانى  درون

در برابر . كند هندوئيسم كه در ايفاى شغل متديک و منطقى شده سعادت را جستجو مى
آميز باقى ماند، پرستش يا  جهان براى انواع تدين مردمى در آسيا يک باغ بزرگ سحر

جستجوى سعادت از طريق آيين و مراسم تقديس شرک كه يا راه " ارواح"طرد 
دهد و خود را   دنيوى و آخرتش سمت مى]زندگى[ها به   عمًال از طريق آن]انسان[

 تطبيق با جهان در كنفوسيونيسم، يا ]ى انديشه[و به همان اندازه كمتر . سازد مطمئن مى
دوارى به پريا و حقوق ى جهان در اسالم و يا امي نفى جهان در بودائيسم، يا اداره

اقتصادى پريا در يهوديت از يک تدين جادويى آسيايى و غير روشنفكرى به سوى يک 
  ١«.كنند ى زندگى منطقى راهنمايى مى راه شيوه

                                                 
١ Weber, Max (١٩٨٠): Wirtschaft und Gesellschaf: Grundriss der verstehenden 
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را در " محرک شغلى"فقط يک جا كند، وبر اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
وى فقط . شود يافت مىظاهرًا هاى ديگر نيز   زيرا آن در تمامى اديان و ملت،نظر ندارد

ها  داند كه پيروى از آن ى زندگى منطقى مى اديان ديگر را فاقد يک راهنماى شيوه
جستجوى  و نفى جادوگرىبه انكار مصداق گر منجر  چون پروتستانتيسم پرهيز هم

دارى  به تشكيل سرمايه" اعتياد به سودآوری"شوند و توسط در آخرت مىسعادت 
اش به صورت تطبيقى  با وجودى كه وبر براى اثبات نظريه. انجامنددرن صنعتى مىم

كنفوسيونيسم، تآوايسم، هندوايسم، بودائيسم، يهوديت آنتيک و در بعضى مواقع 
كند،  مىو تطبيق بررسى نيز ظاهرًا النهرين را  زرتشتيسم و اخالق و تدين در مصر و بين
قى و رجوع جسته و گريخته به اسالم، يک ليكن فراتر از يک طرح سطحى و تطبي

ای ياد از جمله بايد از نامه. دهد ارائه نمىگاه را هيچو تاريخى از آنهماهنگ بررسى 
 به ناشر آثار خود به نام پاول زيبک  ميالدى١٩١٣ دسامبر ٣٠در تاريخ كرد كه وبر 

هاى  ها و حكومت ظاماقتصاد ن"در اين نامه از اتمام مكتوباتى با عنوان وی . نويسدمى
گويد كه يک تئورى كامل و پخته از اشكال اجتماعى و اقتصادى  سخن مى" اجتماعى

ى  اى، جماعات خلقى و مذهبى و دولت و شيوه هاى عشيره خانواده، كارخانه، تشكل
شناسى، آموزش  دهد و تمامى اديان جهانى را از منظر جامعه  ارائه مى راحاكميت

 تطبيقى بررسى"در اين نامه وبر نه تنها از . كند ى بررسى مىرستگارى و اخالق دين
برد، بلكه تحليل خود را يكباره و سرمشق ديگران نيز  نام مى" با مسيحيتاسالم 

را براى انتشار به آدرس زيبک ارسال اين نوشته وبر اما  ،با تمامى اين وجود. خواند مى
منتشر  شهاى وى را پس از وفات نوشتهحتا همسر او، ماريانه وبر كه برخى از . كند نمى

پس از وفات ماريانه وبر يكى از نزديكان او به نام ادوارد  ١.كردكرد، اقدام به اين كار ن
ى وبر را به  منتشر نشدهآثار شناسى بود، مسئوليت التحصيل جامعه بامگارتن كه فارغ

                                                                                                             
Soziologie, Fünfte revidierte Auflage, Besorgt von Johannes Winkelmann, Tübingen, S. 
٣٧٨f. 
١ Vgl. Schluchter, Wolfgang (Hrsg.) (١٩٨٧): Einleitung, Zwischen Welteroberung und 
Weltanpassung -Überlegungen zu Max Webers Sicht des Islams, in: Max Webers Sicht 
des Islams, S. ١١ff. Frankfurt am Main, S. ١٩f.  
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بررسى " وبر، يعنى ی مورد نظرگرفت، در حالى كه وی نيز ظاهرًا از وجود نوشتهعهده 
  ١. به كلى بى خبر بود"مسيحيتتطبيقى اسالم با 

شناسى گو بوده و يا با حدود شناخترسد كه ماكس وبر يا يک انسان دروغبه نظر مى
بررسى تطبيقى اسالم با "خود مواجه شده و جهت حفاظت از ميراث تحقيقاتيش 

ى  جنبهاين نوشته  انتشار امتناع ازبه بيان ديگر، . را نابود كرده است" مسيحيت
. اده استد شناسى دينى وى را شديدًا مورد ترديد قرار مى شمولى و صحت جامعه جهان

 تنها معطوف به به اين دليل كه بررسى تطبيقى اصوًال آكنده به متافيزيک است، زيرا
ی طبقاتى ی كليت متضاد جامعهكنندهذاتى و نفىباشد و از نقد درونشكل ابژه مى

طرح  "یبه اين صورت كه نمايندگان آن جهت اثبات فرضيه. كندانعت مىمم
را از يكديگر مجزا و ظاهرًا قابل عوامل سوبژكتيو ها و تشابهات خود تفاوت" تحقيقاتى

ها را برجسته ها و يا تناقضات آنسازند و سپس بنا به ميل خود شباهتمقايسه مى
ما . رسنداند، مىای كه از پيش در نظر گرفتهكرده و پيداست كه سرانجام به آن نتيجه

به " محقق"شده مواجه هستيم كه البته برای رسيدن ريزیگرايى برنامهجا با تقليلاين
جا انحراف از شناخت، پيداست كه اين. ی خويش بسيار سازنده استنتايج مورد عالقه

طرح "ی رضيهجهت اثبات ف" محقق"به اين صورت كه . شودسيستماتيک فعال مى
گيرد و جهت مصداق تحليل خود از يک سو، منابع به خصوصى را در نظر مى" تحقيقاتى

های تحليلى ارزشمند و كند و از سوی ديگر، از روشها استناد مىخود تنها به آن
به دليل سادگى خود برد كه البته گرا، يعنى بررسى تشبيهى و تطبيقى سود مىتقليل

 ليكن از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ٢.تندپسند هسبسيار عامه
سازد و از صوًال هر گونه تحليلى كه ماهيت متضاد را از شكل ظاهری آن مجزا مىا

كند، غير تحقيقاتى، ی مشخص صرف نظر مىيک پديده" كليت ديالكتيكى"بررسى 

                                                 
١ Vgl. Tenbruck Friedrich (١٩٩٩): Wie gut kennen wir Max Weber? in: Das Werk Max 
Webers, Hommann, Harald (Hrsg.), S. ٩٩ff., Tübingen, S. ١١٤  

شناخت و "شناسى نزد يورگن هابرماس ياد كرد كه تحت عنوان های معمول شناخت از جمله بايد از نقد روش ٢
-جا وی بر اين نكته انگشت مىاين. شماردگرا را غيرتحقيقاتى مىهای ارزشمند و تقليلتوای تمامى بررسىمح" عالقه

در روند تحليل خود " محقق"به اين معنى كه . مستقر شده است" شناخت"قبل از " عالقه"گذارد كه در روند تحليل 
  . ها عالقمند است كرده و به آنيابد كه از پيش معينتنها به آن نوع از شناخت و نتايج دست مى

Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 
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را به شرح زير در يک آنرود كه وی مضمون تئورايدئولوژيک و عاميانه به شمار مى
  : دهدتوضيح مى" سرمايه"جلد سوم كتاب 

كه تصورات عوامل توليد كند، به غير از ايناقتصاد عاميانه در واقعيت كار ديگری نمى»
را كه درگير مناسبات توليد بورژوايى هستند، به صورت اعتقاد تفسير، منظم و قابل 

شكل ] اقتصاد عاميانه، يعنى[متعجب كند كه بنابراين اين نبايد ما را . سازددفاع مى
ی مناسبات اقتصادی، اين بديهيات منفور و تضادهای تمام عيار را ظاهری ازخودبيگانه

همراه خود دارد ـ و تمامى دانش بى مورد خواهد بود، اگر كه شكل ظاهری و ماهيت 
كامًال نزد خويش جا اقتصاد عاميانه خود را چيزها بدون واسطه منطبق باشند ـ اگر اين

تر است، به همان اندازه كند و هر چه بيشتر روابط درونى مناسبات پوشيدهاحساس مى
  ١«. استآيد، زيرا با تصور عاميانه خودمانىتر به نظرش مىاين مناسبات مسلم

كند، ماركس تمايز شكل ظاهری از ماهيت ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ذاتى يک شبيهى و تطبيقى اشكال متظاهر را به دليل عدول از نقد درونمتضاد و نتايج ت

ی جا شناخت سوژهاين. شمارداصوًال غير تحقيقاتى و عاميانه مى" كليت ديالكتيكى"
شناسا اسير عوامل صرف سوبژكتيو، آكنده به متافيزيک و از پراكسيس مولد و نتايج 

 به اين صورت كه .گرددخودبيگانه مىنبردهای طبقاتى به كلى مستقل و سرانجام از
ها و يا تشابهات خود، نخست تفاوت" طرح تحقيقاتى"ی جهت اثبات فرضيه" محقق"

ی سازد و سرانجام از ابژهای مىظاهری را بر اساس تمايالت خود برجسته و يا حاشيه
ی خويش را پديد تحليل خود فقط محصول فعاليت ناب فكری و شناخت مورد عالقه

ی طبقاتى و ماهيت متضاد آن به كلى جامعه" حركت واقعى"آورد كه البته با مى
ها اسير اشكال ظاهری و به غير از جا كه اين نوع از بررسىاز آن. ازخودبيگانه است

ی مشخص نيز كامًال بى ماهيت متضاد، نسبت به كليت تاريخى و فرهنگى يک جامعه
را " شناسى عاميانهجامعه"يى كافى است كه مفهوم جا به تنهاايناعتنا هستند، در نتيجه 

-های شناختكه ابعاد انحراف روشنزد ماركس كرد " اقتصاد عاميانه"جايگزين مفهوم 

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: MEW, 
Bd. ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٢٥ 



 ١٦٣

گرا به كلى عريان های تطبيقى، تشبيهى، آپريور، ارزشمند و تقليلشناسى و بررسى
  .گردند

آيد، زيرا وی ين زاويه وارد مىانتقاد من به توليدات تفكر پسامدرنيستى نيكفر نيز از هم
با وجود استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از روش بررسى 

با وجودی كه وی از اين مسئله . بردتطبيقى وبر برای اثبات عقالنيت اسالم سود مى
ها را با كامًال آگاه است كه يک اسالم كلى و يک مسيحيت كلى وجود ندارد كه آن

بررسى تطبيقى "يگر مقايسه كرد و به احتمال زياد ماكس وبر نيز به همين دليل يكد
خود را منهدم كرده است، ليكن نيكفر با تمامى اين وجود دست از " اسالم با مسيحيت

داند، اما وبر دانش اروپايى را معتبر مىبه نظر وی، ماكس . داردبررسى تطبيقى بر نمى
ی تجدد در حالى كه نيكفر رابطه. ا تعيين نكرده استبرای عقالنيت آن جغرافيايى ر

كند، مدعى است كه پيدايش زدايى را به كلى انكار مىبا روشنگری و دين) مدرنيته(
توانسته در جای ديگری نيز بوده كه مى" رويداد"داری مدرن محصول يک سرمايه

را در )  امپراطورسلطان،(روا  به اين عبارت كه وی نقش شهر و فرمان١.اتفاق بيفتد
شود كه اگر كند و سپس مدعى مىگسترش اسالم و مسيحيت با يكديگر مقايسه مى

- در اسالم شانس ترويج داشت، بدون ترديد سرمايه) ی ارسطويىفلسفه" (تفكر مشايى"

 به اين ترتيب، برای وی ظاهرًا آسان به ٢.دادداری مدرن در جغرافيای اسالم روی مى
  : ی خود را به شرح زير اثبات شده به فرض بگيرد اوليهآيد كه تزنظر مى

اسالم دينى است عقالنى، در حدی كه دين را بتوان عقالنى دانست، و درجۀ فاصله »
های متأثر از اين اگر در فرهنگ. گرفتن آن از جادو به ميزان يهوديت و مسيحيت است

اوند آنهاست، ممكن دو دين فكر كردن ممكن باشد، در اسالم نيز، كه آيين خويش
ميان مسيحيت و اسالم، از اين نظر كه كدام يک به خردورزی و آزادانديشى »٣ «.است

شان تفاوتى كيفى وجود دارد و نه به بينىبرند، نه به اعتبار چارچوب كلى جهانراه مى
ممكن است دو دين در وضعيت مشخصشان . اعتبار پندار و كردار شاخص پيروانشان

هايى را برانگيزند های يكسان منشتاريخى مشابه يا در برخورد با پديدههای در مقطع
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توان به كه به دو منش كيفًا متفاوت، يعنى آشكارا متباين راه برند، از اينجا اما نمى
بينى و منش عملى از جمله در مورد نسبيت جهان. حكمى در مورد كليت دو دين رسيد

  ١«.شان با عقالنيت مدرنیپروردهدست

كند، زمانى كه روبنا از پراكسيس مولد مستقل ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-تواند بدون حدود تعميم بيابند و اشكال مشابه و جهانگردد، معانى فلسفى هم مىمى

شناسى نزد نيكفر است كه همواره جهت اين يک بيماری شناخت. شمول به خود بگيرند
ها است، در حالى كه يک شناخت عميق  آن٢"تعميم"ا در پى هتفسير هرمنوتيكى مقوله

به اين ترتيب، برای نيكفر . آيدها پديد مى آن٣"تفكيک"و متعهدكننده تنها توسط 
معطوف به شكل ابژه " كليت ديالكتيكى"آيد كه با عدول از ظاهرًا آسان به نظر مى

ا وجودی كه وی ب. های فوری به مخاطب خود عرضه كندشود و پى در پى عكس
خواهد توسط شمارد و مىمى" غير ديالكتيكى"و " غير تاريخى"بررسى دوستدار را 

-اندازد كه پديدهبررسى تطبيقى صحت نقد خود را اثبات كند، ليكن ناشيانه از نظر مى

بنابراين بر خالف نظر ماكس . های اجتماعى محصول روندهای فلسفى و تاريخى هستند
ها توان توسط بررسى تطبيقى شكل ظاهری آنفر ماهيت اديان را نمىچنين نيكوبر و هم
های آن منوط به اين امر ضمنى تنها راه مناسب شناخت ماهيت دين و ظرفيت. شناخت

را در پيروی از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به عنوان است كه آن
ها از يک سو، و توجيه وای انسانيک ابزار حكومتى جهت تحميق، تحقير، تفرقه و انز

های تاريخى و فلسفى آن و خشونت طبقاتى از سوی ديگر، در نظر داشت و با نقد ريشه
هايش پى برد كه با در نظر داشتن شدت مقاومت اجتماعى در برابر آن به ظرفيت

  :  دهدرا والتر بنيامين به درستى به شرح زير توضبح مىمضمون تئوريک آن

ى آغاز  ى تاريخى به اين دليل زيرا ايده فلسفه. ى تاريخى آن است ت، فلسفهخشوننقد »
سپس فقط . شود ى انتقادى، برنده و معين از تاريخ ممكن مى آن فقط توسط يک نظريه

دهى خشونت به  گير است كه درک اوج و افول ديالكتيكى را از سازمان ى پى يک نظريه
نظم اين امواج وابسته به اين است كه . كند  مىگذار و محافظ قانون ممكن عنوان قانون

                                                 
   ادامه٩٩ی جا، صفحه همان ١

٢ Verallgemeineren 
٣ Differenzieren 
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گذار را كه توسط قانون نمايندگى  هر خشونتى براى حفظ قانون دوران خود، قانون
اين . (...) كند شود، در سركوب خشونت متقابل دشمن، غير مستقيم تضعيف مى مى

ر خشونت دستان قبلى ب يابد كه يا خشونت جديدى و يا فرو اوضاع تا زمانى ادامه مى
) اوضاع(ريزى  گذار پيروز شوند و به اين ترتيب، قوانين نوينى را براى تجديد فرو قانون

   ١«.مستدل كنند

دوستدار به مراتب " خصلت نگاه غيرتاريخى و غيرديالكتيكى"بنابراين انتقاد نيكفر به 
ضاع ی اوكنندهذاتى و نفىبيشتر به خود وی وارد است كه با صرف نظر از نقد درون

موجود در ايران، مصداق تفكرات پسامدرنيستى خود توسط بررسى تطبيقى و تشبيهى 
از مرور اجمالى پيداست كه با يک . آورداسالم با اديان يهودی و مسيحى پديد مى

دهى  ستيزى و سازمان ، انسانپروابىكه خشونت گردد  هويدا مىبالفاصله تاريخ بشريت 
  نظام جمهورىيخ اسالم و تجربيات معاصر ايرانيان باتارترور و توحش فقط محدود به 

ى سياسى،  ليكن اشكال متفاوت خشونت، فلسفه. شود نمىاسالمى در كشور و تبعيد 
خصوص مهاى  خصوص عملى، ساختار و نهاد بهى  فرهنگى، توجيه نظرى، شيوهتاريخ 

اسالمى و تجديد جمهورى نظام از اين رو، توفيق در مبارزه با . اجتماعى خود را دارند
و نه ) دوستدار(سازی از تاريخ  نه از طريق اسطورهدر ايران مدرن و سكوالر اوضاع

، بلكه توسط يک )نيكفر(اسالم " شيک"و " مدرن"دفاع از تفسيرهای به اصطالح 
- بىخصوص خشونت م و تاريخ ی سياسىفلسفه از انتقادى مشخص، راديكال و ى نظريه

- نقد درونكه چنين پيداست هم. آيدپديد مى حاكم كشور ى اسالميان و طبقهپروای 

ى  خصوص اسالميان، بدون بررسى زمينهم و تاريخ ی سياسىفلسفهی كنندهذاتى و نفى
ى  بدون زمينهسياسى  زيرا نه قدرت ،شود ها ميسر نمى مادى، يعنى عامل اقتدار آن

ى  دهى جامعه ازماننهادى مختص به س"مادى قابل تصور است و نه دولت به عنوان 
 به بيان ديگر، سياست و .شود مفهوم مىپراكسيس مولد بر تسلط بدون " طبقاتى

هاى  نهادشكل مخصوص شرعى و ـ ، قوانين جزايى  اسالمىى حاكم فرهنگ طبقه
مجزا ی سنتى ايران هاى اقتصادى جامعه بناى مادى و نهاد از زير در كشور اجتماعى
خصوص آن به از فلسفه و تاريخ  اسالمى ى حاكم ولوژى طبقهگونه كه ايدئ همان. نيستند

                                                 
١ Benjamin, Walter (١٩٦٥): Zur Kritik der Gewalt, in: Zur Kritik der Gewalt und andere 
Aufsätze, S. ٢٩ff., Frankfurt am Main, S. ٦٣f.  

 ١٦٦

متوسل شده و براى حفظ منافع مادى خويش به توجيه دينى  كشمكش ها كه طى قرن
هاى  بنا در نتيجه نه رو. تواند مجزا بوده باشد است، نمىپروا زده دست به خشونت بى

 سياست و ايدئولوژى هستند كه اسالمى ى حاكم  طبقهت صرفى تخيال اجتماعى نتيجه
ی طبقاتى ـ جنسيتى جامعهيک را به عنوان عقايد مجرد خود بر " امت اسالمى "خاص

. دهند را بازتاب مىی سنتى ايران جامعهمتضاد ها كليت  بنا كند و نه اين رو تحميل مى
در نظام جمهوری ى حاكم  از اين رو، ايدئولوژى، تفسير دينى، فرهنگ و هنر مسلط طبقه

 سنتى در ايران ى جامعه از شدهى نهادينه يک فلسفهمى محصول افكار عمومى و اسال
كرد  شوند و عمل نمايندگى مىاسالمى ى حاكم  ى قشر مسلط طبقه هستند كه به وسيله
متضاد ماهيت  بنابراين .كنند را معين مىمسلط جامعه هاى  نهادی اكثر قابل مالحظه

 ى حاكم بر ى تسلط طبقه وابسته به شيوهى ايران نظام طبقاتى ـ جنسيتى جمهوری اسالم
دهى منابع و  ى سلطه بر مناسبات توليدى و سازمان دست است كه به وسيله فروطبقات 

امكانات اجتماعى، جهت برقرارى شرايط كلى توليد و براى تضمين منافع مادى خويش 
وجيه آن بستگى به ادعاى حقوقى، تشكل مخصوص در حالى كه . شود ايجاد مى

ى  ى اعمال خشونت طبقه ، مقبوليت قدرت سياسى و شيوه)دنيوى يا دينى(ايدئولوژيک 
 كه البته تحت تأثير شدت جهت كسب و سلطه بر ثروت اجتماعى دارداسالمى حاكم 

به بيان ديگر، . آيدمقاومت اجتماعى و از نتايج پراكسيس نبردهای طبقاتى پديد مى
های سالمى در ايران محصول شكست مقاومتتشكيل و استمرار نظام جمهوری ا

ها، اجتماعى در كشور و تبعيد است كه البته نيكفر نه در راستای تشديد و تحكيم آن
-دوستدار روی مى" امتناع تفكر در فرهنگى دينى"شان به نقد تز بلكه جهت تضعيف

را  زياد آنممكن است خودش اين را نداند، از اين انتقاد دلخور شود و به احتمال. آورد
ها خللى در صحت عواقب تفكرات ی اينانكار كرده و به آن اعتراض كند، اما همه

  .  آورندمخرب پسامدرنيستى وی برای افكار عمومى پديد نمى

گونه كه در اين نوشته به صورت اجمالى و در جای ديگری و با استناد به قرآن و همان
ل و مستند كردم، محمد در همان دوران تاريخ زندگى پيامبر اسالم به تفصيل مستد

ی حكومت اسالمى را ريخت و پس از مهاجرت به مدينه رسالتش در مكه طرح اوليه
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 به اين عبارت كه وی توسط آيات قرآن حدود بيرونى و ١.ی عمل پوشاندبه آن جامه
. ختمستقر سا" دارالحرب"را دشمنانه در برابر را معين كرده و آن" داراالسالم"درونى 
گرايى ی سياسى نيز دست يافت كه بر اساس مصلحتزمان به يک فلسفهوی هم

مدارى بر  دولت، مىاسالحكومت ى سياسى  در فلسفهبه اين صورت كه . متكامل شد
سياسى ايجاد های  زيرا اصول دينى حدودى براى تصميم،دارى اولويت دارد دين
محدود به فقط  كه البته شود دار مىگرايى پدي ى مصلحت اين اصل در فلسفه. كنند نمى

روا و تجديد قوا ريزى شده براى حفظ جايگاه اجتماعى فرمان نشينى برنامه يک عقب
مسلمانان در امت اسالمى و يا حكومت است، فقط واكنشى به اوضاع تدافعى است كه 

شود و نه  مىحاكميت گرايى نه منجر به تعويض سياست  مصلحت. اند آن قرار گرفته
ى  فلسفهبه بيان ديگر، . اى مسلمانان تجديد نظر در امور دينى را به دنبال داردبر

اين دو مبنا سياست دولت .  بر تعرض و مصلحت بنا شده استمىاسالحكومت سياسى 
را در محمد دليل توفيق . كنند اسالمى را در داراالسالم و در دارالحرب معين مى

دو مقوله همين را نيز بايد در اسالمى حكومت دهى امت و تشكيل  راستاى سازمان
گرايى در  راهزنى، ترور، توحش، تجاوز و تزوير از يک سو و مصلحت. جستجو كرد

از سوى ديگر، عوامل توفيق پيامبر وحشيانه ى خشونت اين اعمال  ى عملى و درجه شيوه
ى سياسى از يک سو،  كه اين فلسفهپيداست . اسالم پس از هجرت به مدينه بودند

انحراف دارد كه مدام براى تشكيل داراالسالم و جلوگيرى از  اسالمى را وا مىكومت ح
 مخالفان خود به سركوبروا و قوای اجرايى كشور  تضعيف فرماندين وو انشقاق 

را موظف آناز سوى ديگر، .  روى بياورد..)منافق، محارب، ملحد، فتنه، نفوذی و (
به . متوسل به جهاد شودهمواره نهدام فتنه و شرک ترويج دين و ای بهانهبه كند كه  مى

اش ذاتى مستبد و  ى حكومتى اسالمى نسبت به حوزهحكومت بيان ديگر، در حالى كه 
اش ذاتى مخرب و متجاوز دارد، ليكن در زمان  ى غير حكومتى مرتجع و نسبت به حوزه

 و جهت آورد گرايى روى مى اميدى براى ترويج اسالم و شكست در جهاد به مصلحت نا
ى سياسى  بنابراين تحقق فلسفه. نشيندتجديد قوا و تعرض مجدد ظاهرًا عقب مى

                                                 
مداری در ايران، در آرمان و انديشه، جلد ی دولتداری و فلسفهتاريخ دين): ٢٠٠٦( مقايسه، فريدونى، فرشيد ١

  سوم، برلين و 
در سازى   نقدى بر كشمكش روشنگرى با شريعت- شكيبايى و تعصب در اسالم ):٢٠٠٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

  آرمان و انديشه، جلد هفتم، برلين، ايران
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سبب . شود ى اجتماعى مى بسامانى دائمى و همه جانبه اسالمى همواره منجر به يک نا
برد آن براى  است و تا زمانى كه كار" عامل اختالل"بسامانى قرآن به عنوان  اين نا

سياسى ، زشى و اجتماعى و تنظيم روابط اخالقى، فرهنگى، حقوقىهاى آمو استنتاج ارزش
  .يابدمىبسامانى ادامه  خنثا نشود، اين ناكشور يک و نظامى 

ى  شود كه محمد به وسيله روشن مىبه درستى با رجوع به شواهد تاريخى و منابع دينى 
ن جديدى نشين را به دورا ى سياسى اسالم توفيق يافت كه سنت عشاير باديه فلسفه

ى پيش از اسالم قطع رابطه نكرد و از اين  او به صورت راديكال با جامعه. انتقال دهد
نشينى را با  پرستى و زندگى باديه پرستى را با جهان يكتا رو، موفق شد كه جهان بت

او براى تحقق اين هدف متوسل به حكومت به عنوان يک . زندگى شهرى پيوند دهد
.  ساخت نيز از اسالم يک ابزار مبارزاتى و يک ابزار حكومتىزمان ابزار شد، ليكن هم

كند كه با ادعاى   زيرا هر كسى را مجاز مى،اسالم از يک سو، ابزارى براى مبارزه است
و ضرورت تحقق عدالت، مشروعيت هر اسالمى دست امت  حفاظت از منافع اقشار فرو

نظم الهى آن اهان استقرار را انكار كند و با توسل به خشونت و اغتشاش خوحكومتى 
 اسالم از سوى ديگر، ابزارى براى حكومتليكن . مورد نظر قرآن استظاهرًا شود كه 

كند و از   جنسيتى مىـى حاكم را مجاز به تشكيل يک نظام طبقاتى   زيرا طبقه، استنيز
در نظام اسالمى . دستان جامعه بسيار مناسب است اين رو، براى به صالبه كشيدن فرو

را حكومت گرايى  ى خرد و با رجوع به كثرت ين امت و يا ملت نيست كه به وسيلها
بلكه برعكس، اين قوانين الهى، يعنى شريعت است . سازد دهد و قانونمند مى تشكيل مى

مسلمانان را امت  آن است كه شود و اسالمى مى حكومت كه در واقع منجر به تشكيل
ى حاكم مالک  ى اين دكترين سياسى، طبقه سيلهبه و. دهد سازمان مىآورد و پديد مى

شود و قادر است كه با مشروعيت دينى و بدون  ها مى جان، مال و ناموس انسان
دست جامعه تحميل  ى سياسى اسالم را بر طبقات فرو گونه مقبوليت دنيوى فلسفه هيج
 و شود ىناميده م الله ى روا قرار دارد كه خليفهاسالمى فرمانحكومت در رأس . كند

. نيازی به مقبوليت مردمى ندارد، زيرا او ظاهرًا توسط الله برگزيده و منصوب شده است
 ولى الله اسالمىحكومت كه در رأس چنين قابل توجيه است ليكن با استناد به قرآن هم

 ى در حالى كه خليفه. شود تفاوت اين دو نهاد نسبت به شريعت معين مى. قرار بگيرد
مانند پيامبر ولى الله ر آن نيست، يشريعت قرار دارد و قادر به تغيتحت پوشش الله 
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اسالمى ايجاب حكومت ى حاكم و  و اگر مصلحت طبقهگردد مىفراى شريعت مستقر 
الهى و حتا انحالل كلى قوانين اعمال ر شريعت، به تعويق انداختن يكند، قادر به تغي

كند كه شريعت به درستى اجرا  مىمراقبت  الله ى به بيان ديگر، خليفه. استشريعت 
  .كند شريعت را معين مى الله شود، در حالى كه ولى

نزاع ميان اين دو گردد كه با يک نگاهى اجمالى به تاريخ اسالم به درستى روشن مى
از يک سو و نقش ) شيعه (و واليت) سنى( دينى، يعنى خالفت ـدكترين سياسى 

 جنسيتى امت و تحكيم اقتدار  ـام طبقاتىنظ الهويت قرآن براى توجيه" اختاللى"
هاى  ى سياسى فرقه هاى دينى و فلسفه اسالمى از سوى ديگر، تاريخ جنبشحكومت 

جامعه در دستان  فروی زمان مقاومت گستردههم. آورندپديد مىمتفاوت اسالمى را 
ها های اسالمى است كه جهت رهايى خويش در پى سرنگونى آن حكومتخشونتبرابر 

با وجودی كه حدود دو قرن و نيم از تدوين اولين . اندهای نوين بوده تشكيل نظامو
های مدرن در غرب و بيش از يک قرن از ی جهانى حقوق بشر و تشكيل دولتاعالميه

گذرد، ليكن مردم ايران و منطقه هنوز تحت تأثير كابوس انقالب مشروطه در كشور مى
مصداق اين موضوع را . اسى شوم اسالميان هستندی سياين تاريخ و در اسارت فلسفه

به اين . توان به درستى در وحدت تئوری و پراكسيس جمهوری اسالمى ايران يافتمى
را در قانون اساسى خود مدون كرده " امت اسالمى"عبارت كه اين نظام نه تنها تشكيل 

 پديد آورده، ی طبقاتى ـ جنسيتى را در كشورو به تصويب مجلس رسانده و يک جامعه
 ميليون ٨عام زندانيان سياسى دست زده، كليت اپوزيسيون سياسى و حدود به قتل

منطقه را به جنگ و " انقالب اسالمى"ايرانى را به سوی تبعبد رانده، جهت صدور 
گان اغتشاش مزمن كشيده، منابع مالى و منافع ملى كشور را حيف و ميل و به بيگانه

گرايى مردم ايران را به انفعال كامل ی سياسى مصلحتفهواگذار كرده و توسط فلس
ترين اپوزيسيون سياسيش سياسى كشيده و به كلى فرسوده ساخته، بلكه هنوز متشكل

جا بالفاصله اين پرسش پديد اين. در تبعيد ظاهرًا سازمان مجاهدين خلق اسالمى است
صادی و اجتماعى در های ساختاری، اقتآيد كه تحت شرايط موجود، يعنى بحرانمى

ی قدرت سياسى كشور و امكان فروپاشى نظام جمهوری اسالمى و احتمال مصادره
فاشيستى مانند سازمان مجاهدين خلق چه بايد كرد؟ پاسخ توسط يک سازمان شبه
كه ظاهرًا ارزش آن بيش از حقيقت با در نظر داشتن مصلحت : نيكفر به اين شرح است
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و ) تئوری" (بينش"دين صرف نظر كرد و مانع تركيب  بايد از نقد تاريخى است،
  :   و سپس به عبارت زير چاره انديشيد١در اسالم شد) پراكسيس" (منش"

اش مطرح باشد، آن است كه خدا را از آن دور بودگى واقعىچارۀ آنكه در جهان(...) »
از زمين امكانى برای دورسازی محترمانۀ خدا ] اسالم و مسيحيت[در هر دو دين . كرد

مقام توان چنان باال برد و عالىخدا را مى. وجود دارد و آن باور به تعالى االهى است
   ٢«.كرد كه از دخالت در امور پست زمينى بپرهيزد

جا با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مستدل گونه كه اينهمان
گويى جهان گسيختگى و خودتناقضكردم، دين به عنوان يک ابزار حكومتى ازخود

به بيان . شودها مىآيد و منجر به فريبكاری و خودفريبى انسانمتضاد مادی پديد مى
- ی معنا، يعنى علت دوگانگى سوژه از ابژه را از قلم مىسرچشمهجا نقد ديگر، نيكفر اين

 پس از آيد كهبا در نظر داشتن اين كوتاهى پرسش بعدی از نيكفر پديد مى. اندازد
رشد شناسى ابنی تئوريک خدا از زمين كه انگاری توسط يزدانتوفيق دوری محترمانه

از اسالم را در ميان " شيک"و " مدرن"توان اين تفسير  چگونه مى٣ابداع شده است،
: ها كرد؟ پاسخ نيكفر به اين شرح استمسلمان ترويج و تبديل به پراكسيس تدين آن

     :  كه مضمون تئوريک آن به شرح زير است٤"ىهمرسانش بازتاب"از طريق 

همرسانش . معنا همرسانش است) اجتماعى(عرصۀ فرهنگ عرصۀ معناست، توليدگاِه »
زبان : گذاريم در توضيح اين نكته از مسير زبان به عرصۀ فرهنگ پا مى. بازتابى است

هر " تو"و " من"و " من"شوی مى" تو"، "تو"شوم مى" من"برای تعويِض نقش، باز است، 
خود . بنگريم" تو"و " من"به " ما"جمع شويم، و به عنوان " ما"توانيم در چه باشيم مى

. به موضوعِِ همرسانش تبديل شود" تو"يا از سوی " من"تواند از سوی نيز مى" ما"اين 
هايى يا مجموعه" او"ها پيوسته افزود و در قضيه تعداِد نامعلومى "تو"توان بر تعداد مى

   ٥«.های بازتاب همرسانش نا محدود استامكان. را دخالت داد" آنان"به نام 

                                                 
  ١٦٧،  ١٢١ی جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠( مقايسه، نيكفر، محمد رضا  ١
  ١٠٥ی جا، صفحه همان ٢
   ادامه١٠٨ی جا، صفحه مقايسه، همان ٣

٤ Reflektive Kommunikation 
  ٥٧ی جا، صفحههمان.. .ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠( نيكفر، محمد رضا  ٥
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جا ظاهرًا با يک ديالكتيک گفتمانى كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
. يورگن هابرماس نيز است" تئوری كنش همرسانشى"مواجه هستيم كه البته مضمون 

ديگر قرار گو و شنونده را در برابر يکتگو، سخنبه اين عبارت كه وی بنا بر اصل گف
گو و شنونده برگزار ی توافق و تفاهم ميان سخنجا كه گفتگو با انگيزهاز آن. دهدمى
گو و شنونده در شود، در نتيجه هابرماس دو اصل متفاوت را برای تبادل نظر سخنمى

كه ادعای هر دو  دوم اينزدايى شود وكه از گفتگو بايد قدرتاول اين: گيردنظر مى
به اين ترتيب، هابرماس به يک ديالكتيک گفتمانى دست . طرف بايد قابل نقد باشد

ی مدرن شود كه تحوالت جامعهيافتگى اجتماعى آن موفق مىتابيابد و از طريق بازمى
به اين عبارت كه تحوالت اجتماعى ناشى از . را به صورت انترسوبژكتيو تشريح كند

ها را تبديل به شوند و آنشود كه از مشكالت آگاه مىهايى محسوب مىنسانتوان ا
) افكار عمومى(كنند و سپس با رجوع به خرد سوبژكتيو موضوع گفتمان اجتماعى مى

جا تحوالت اجتماعى به صورت روند به بيان ديگر، اين. يابندها راه حل نيز مىبرای آن
را به صورت شوند كه البته هابرماس آنشريح مىها تبينىدنيوی و خردگرا شدن جهان

ميراث تاريخى و فرهنگى جهان مدرن، يعنى آن جهانى كه رفرماسيون، روشنگری و 
ی جهانى زدايى شده، اعالميهسكوالريسم را تجربه كرده و از آن سهرزدايى و دين

به تشكيل دست يافته، " انسان"ی شمول مقولهحقوق بشر را پذيرفته، به مضمون جهان
ی مقبوليت دنيوی دولت ی مدنى به عنوان سپهر توافق اجتماعى و سرچشمهجامعه

را در ساختار سياسى " لگاليته"و " فرماليته"، "پوزيتيويته"هژمونيک تن داده و اصول 
    ١.آوردی تحرير در مىخود نهادينه كرده است، به رشته

گونه همان. رن را تجربه نكرده استليكن جهان اسالم تا كنون تاريخ فرهنگى جهان مد
های جهانى چيزی را به غير ايرانيان از رسانهسازد، كه دوستدار به درستى برجسته مى
چون گذشته بر اعتقاد مسلمانان همبنابراين . گيرنداز تظاهر سبک زندگى غربى بر نمى

از طبيعت و طبيعت ماند كه نه تنها از تمايز ماورایاستوار مى" وحدت وجود"اساس 
                                                 
١  Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handels - 
Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, ٢ Bände, ٣. Auflage, 
Frankfurt am Main, in Band I, S. ٢٢٦ff., ٣٥١f.    

، اثر يورگن هابرماس، "تئوری كنش ارتباطى"نقدی بر  ـ دولت، مدرنيته و هويت): ٢٠١٢(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين ١٩١ی آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحهدر 
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شمول از كند، بلكه به يک مفهوم جهاناين جهانى شدن مؤمنان با سرسختى ممانعت مى
آيد به اين ترتيب، قرآن به عنوان كالم ازلى الله به نظر مى. يابدنيز دست نمى" انسان"

به اين صورت كه اسالم، مرد . دهدها ارائه نمىچيزی را به غير از تمايز ميان انسانكه 
را از كافر، مشرک، منافق، فاسق، مرتد، ملحد، مفسد، ) متقى(ز زن و مسلمان را ا

آفريند، جا كه اين انسان است كه دين را مىاز آن. كندكتاب متمايز مىمحارب و اهل
جهت حفاظت از " وحدت وجود"در نتيجه پيداست كه پايبندی فقيهان اسالمى به 

كه خود را نسبت به حفظ منافع مادی آن گيردای صورت مىجايگاه اجتماعى آن طبقه
جا اتهام كفر، شرک، ارتداد و فتنه و حكم شرعى مهدورالدم اين. شمارندموظف مى

طبيعت و برای تمامى كسانى در نظر گرفته شده است كه ميان ماورای) قتل بدون ديه(
دهند و دخل و تصرف الله در جهان واقعى و مشروعيت حكومت طبيعت تميز مى

جا نقش انسان فقط در بندگى الله و بيعت با پيامبر، امام و اين. كنندمى را انكار مىاسال
به بيان . شودگذاری انسان برابر با كفر محسوب مىواليت فقيه خالصه و حق قانون

ن ديگر، بنا بر قرآن و دين اسالم و بر خالف جوامع مدرن، اين ملت نيست كه قانو
ين هستند كه به نام الله و در نيابت پيامبر الله و امام غايب گذارد، بلكه مجتهدان دمى

جا با ماهيت اسالم در شكل ما تا اين. كنندشريعت را تفسير و اجرايى مى) ولى عصر(
ها از يک ی انسانی آن به عنوان يک ابزار حكومتى جهت تحميق، تحقير و تفرقهشيعه

تى روحانيت شيعه از سوی ديگر، مواجه سو، و توجيه منافع مادی و تثبيت جايگاه طبقا
از اسالم به اين معنى است كه " شيک"و " مدرن"بنابراين تعميم يک تفسير . هستيم

فقط كافى . فقيهان دينى از يک ابزار مناسب حكومتى با رضايت كامل دست بر دارند
 نيكفر است كه يک نگاه اجمالى به تاريخ معاصر ايران بيندازيم، تا عملى بودن پيشنهاد

جا منظور من فقط سرنوشت يک اديب و اين. تر شودای روشنبرای ما تا اندازه
ياد سعيدی سيرجانى نيست، بلكه آن افراد گمنام را نيز در زنده: شخصيت مشهور مانند

-تجربيات تاريخى ما هم. انددر خفا به قتل رسيده" النبىسب"گيرد كه به اتهام بر مى

ه دستان دراز دژخيمان نظام جمهوری اسالمى فراتر از مرزهای كنند كچنين اثبات مى
جا بايد به خصوص ماجرای سلمان رشتى را به ياد آورد كه توسط اين. رودكشور مى

با وجودی كه وی تا كنون جان سالم به در . الله خمينى به مرگ محكوم شدفتوای آيت
بنابراين . اندن به قتل رسيدهتا كنو" آيات شيطانى"برده است، اما چندين ناشر كتاب 
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ها است، زيرا اگر سر امثال دوستدار و به احتمال زياد سر خود نيكفر هنوز بر گردن آن
  .   ها نرسيده استخوشبختانه دستان دژخيمان نظام جمهوری اسالمى هنوز به آن

 مورد نظر" همرسانش بازتابى"های ضروری شرطبه بيان ديگر، فقيهان اسالمى به پيش
تن " نقد متقابل ادعاهای هر دو طرف گفتگو"و " زدايى از گفتگوقدرت"نيكفر، يعنى 

ليكن از نظر . آيدنخواهند داد و از اين رو، پيشنهاد وی به كلى غير عملى به نظر مى
به اين دليل كه خود . رسدشكلى نيز پيشنهاد وی به كلى غير ممكن و مردود به نظر مى

ی كافى و كامًال محترمانه به باال به اندازهالعالمين  ربه عنوان پيامبر اسالم الله را ب
يهوه . مانند يهوه خدايى منحصر به قوم يهود نيستبه اين صورت كه الله . برده است

كند، پاسدار مى برد، مشكالت قوم يهود را حل و فصل مىميان بندگان خود به سر 
ى  گيرد و در روابط روزمرهمىا مد نظر ها ر ى آن ، مراودهباشدمىمنافع خاص يهوديان 

منطق  اسرائيل مانند پروردگارى وحشتناک و بى يهوه براى قوم بنى. شودمىها دخيل  آن
خداوند در برابر . كند كه همواره در ثواب و گناه قوم يهود سهيم است جلوه مى

ک او از ي. شمول است كه خصلت بشرى دارد بر خالف يهوه، خدايى جهانيان مسيح
را به چشم خود جو است و بندگان  سو، به عنوان پدر آسمانى مهربان، بخشنده، آشتى

توزى است  گيرى و كينه نگرد، ليكن از سوى ديگر، ناگزير به سخت مىيش فرزندان خو
حضرت مريم   بهسوالقد او به عنوان روح. كه بندگان خود را از گناه كردن باز دارد

بنابراين . شود مصلوب مىظاهرًا ها   گناهان انسانو تنها فرزندش براى شده نزديک
. ها مستقر است برد و هم بر فراز آن هم ميان بندگان خود به سر مىحيان خداوند مسي

شمول است كه هيچ  ، خداوندى جهانالقدوس بر خالف يهوه و روحالعالمين ربليكن 
ن هم نه با حضور  و آ را جبرئيل الهىحتا فرمان بعثت. ارتباطى با بندگانش ندارد

العالمين بر فراز همه در عرش  رب. كند به پيامبر ابالغ مىبصری، بلكه فقط سمعى خود 
ناپذير  و خستگىشود زايد و نه زاييده مى او نه جنسيت دارد و نه مى. برد به سر مى

 با وجودی كه الله بنا بر عالق جنسى و منافع مادی پيامبر خود در برخى از موارد .است
كسى را ، آيد فرود نمىخود از مسند خدايى گاه  هيچكند، اما در كل عانه اقدام مىقاط

داند و بيرون از وجود او  نمىو شفاعت برای ديگران هايش  مجاز به دخالت در تصميم
شود، واقعيتى وجود ندارد كه او بدان آگاه نيست، برگى  اى متحقق نمى قانون و اراده
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آيد، به تمامى وقايع آسمان و زمين آگاه است و  رو نمىى او از درختى ف بدون اجازه
  ١.خواهد شود كه او مى همه چيز به همان صورتى سپرى مى

-باالبردن محترمانه"كند، پيشنهاد نيكفر، يعنى ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

 از منظر ماهيت اسالم غيرممكن و از منظر شكل آن نيز غير ضروری به نظر" ی خدا
نشينى وا تنها قدرتى كه فقيهان اسالمى را به عقب. رسد و در نتيجه مردود استمى
شان را از سرنوشت مردم ايران ها را سلب ابزار حكومتى و دستان مخوفدارد و آنمى

ذاتى و به اين صورت كه از نقد درون. كند، تدارک مقاومت اجتماعى استكوتاه مى
پروای اسالميان در ايران م و تاريخ فرهنگى خشونت بىی تاريخ هولناک اسالكنندهنفى

گرا پديد آيد كه بدون واسطه بر پراكسيس سياسى بايد يک تئوری انتقادی و عمل
واكنش كند و انبوه مردم كشور را در پرتو خود و در روند نبردهای طبقاتى چنان به 

ی فراروی از ه برنامهخودآگاهى برساند و از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در آورد ك
اسالم در مضمون ماركسى آن، يعنى انهدام تئوری و پراكسيس دين را جهت رهايى 
. انسان از بندگى، تحقير و تحميق مستقيمًا در دستور فعاليت سياسى و اجرايى قرار دهد

بنابراين تنها از منظر ديالكتيک تئوری و پراكسيس است كه انتقاد به دوستدار موجه 
 زيرا وی درگير نقد فلسفى و تدارک تفسيرهای هرمنوتيک از تاريخ فرهنگ شود،مى

انسان " روح آزاد"و تدارک " مرگ خدا"ها منجر به دينى ايرانيان است كه توسط آن
  .        ی مدرن در كشور دست بيابدايرانى شود و به يک جامعه

ی تطبيقى ى مقايسهشناسى، يعنبا وجودی كه نيكفر فقط توسط يک روش ناجور شناخت
دست " شناسى عاميانهجامعه"اسالم را با مسيحيت ظاهرًا مشابه كرده و تنها به يک 

داند كه در پرتو تفكرات پسامدرنيستى خويش و يافته است، اما خود را كامًال مجاز مى
 با وجودی كه .از موضع يک منطق سخيف كامًال مغرضانه و خصمانه به دوستدار بتازد

-داند كه موضوع نقد فرهنگ دينى دوستدار مربوط به نژاد ايرانيان نمى مىوی دقيقًا

ی ژنتيک ابژكتيو و شود و با وجودی كه وی در مقام يک فيلسوف بايد بداند كه مسئله
توان آن دو را يكسان كرد، اما دست به اين كار موضوع فرهنگ سوبژكتيو است و نمى

                                                 
 ٥٧ ى اى نو، چاپ ششم، نشر فرزاد، صفحه  ايران كهن، در هزاره-تولدى ديگر ): ٢٠٠٢(الدين   شفا، شجاع،مقايسه ١

   ٢٤٠ ادامه، ١٠٢، ادامه
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كرده و به " ذات باوری افراطى" را متهم به به اين ترتيب، نيكفر دوستدار. زندمى
-كند كه دوستدار ايرانيان را ذاتًا فاقد توان انديشيدن و بردگى آنمخاطب خود القا مى

-پرنسيپى مزمن نوشتاری زمانى به كلى هويدا مىی اين بىقله. شماردها را ابدی مى

رآن نيز متوسل دوستدار به يک آيه از ق" مصداق دگماتيسم"گردد كه نيكفر جهت 
داند و در مقام يک فيلسوف بايد بداند كه  در حالى كه نيكفر دقيقًا مى١.شودمى

" روح آزاد"جهت تدارک " مرگ خدا"ی نيچه به دنبال دوستدار در پيروی از فلسفه
در پى كند كه انگاری دوستدار انسان ايرانى است، ليكن وی به مخاطب خود القا مى

انصافى ورزی و بىاوج اين غرض ٢.است) بهاييت" (نى ديگری دييک نحله"ترويج 
از ريدمان " گل محمد"ی انتقادی دوستدار با در نظريه" فرهنگ ايرانى"ی تشبيه مقوله

آبادی و تشبيه فعاليت تئوريک و فلسفى دوستدار به عنوان چندين جلدی محمود دولت
جعليات تاريخى يک كاسبكار تبار و معاصر اسالم با يكى از منتقدان مطرح ايرانى

سياسى مانند سيد جواد طباطبائى و توليدات منفور از ذهنيت خام يک آخوند تمام عيار 
-رفتار مى" آتش به اختيار" به بيان ديگر، نيكفر كامًال ٣.مانند عبدالكريم سروش است

آليستى خود رمانتيسم را محصول ضعف ی ايدهدر حالى كه هگل از منظر فلسفه. كند
دوستدار وی " گىروزمره"ی مفهوم كند، اما نيكفر جهت تخطئهشمارد و رد مىسوژه مى

-گرايى مىدر حالى كه نيكفر دوستدار را متهم به مثبت. شماردرا يک نمونه از آن مى

سازد كه محصول هرگونه تالشى كند، اما در جای ديگری از وی يک نهيليست هم مى
های نماز جمعه در حالى كه خطبه. انگاردا پوچى تام مىدر ايران برای يک آغاز نوين ر

ها شوند، اما نيكفر در آنو در پرتو مصلحت نظام ايراد مى" امت اسالمى"بر اساس 
نهادی مختص به "در حالى كه دولت به عنوان . بيندرا مى" منطق مدرن قدرت"

كند، اما رشد مىاز مناسبات متضاد مادی و اجتماعى " ی طبقاتىدهى جامعهسازمان
در حالى كه وی از . دهدتوضيح مى" خوی انساندرنده"را با ذات نيكفر موجوديت آن

برد و بى اعتنا به ماهيت ی تطبيقى برای اثابت نظريات خود سود مىروش مقايسه
های فوری به مخاطبان خود شود و پى در پى عكسمتضاد معطوف به شكل ابژه مى
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در . كندرا كشف مى" كليت انضمامى"ای ديگری يک دفعه كند، اما در جعرضه مى
 صفحه را سياه كرده كه ضرورت نقد دين را انكار كند و ١٩٠حالى كه نيكفر بيش از 

به سوی " تأخير فرهنگ ايرانى"به اصطالح از عصبانيت منتقدان دين بكاهد كه مبادا 
ه از اهميت نقد دين نيز مدرنيته را تبديل به پرخاشگری به اسالم سازند، اما يک دفع

  ١.گويدسخن مى

نيكفر مملو از " ايدئولوژی ايرانى"كند، كتاب ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
توان بدون های بى اعتبار با نتايج دلبخواهى است و اين ليست را مىگويى و نمونهتناقض

ای باقى بماند و بادا ناگفتهگويد كه مجا نيكفر همه چيز را مىاين. تر كردترديد تكميل
از تمامى " آتش به اختيار"كه وی پس از اين. خودش در معرض انتقاد قرار بگيرد

های ممكنه به يک منتقد مطرح اسالم مانند دوستدار تند و تيز شليک كرده سوراخ
آيد و به شرح شيعه به شكل يک مظلوم در مى) روح عمومى(است، در امتداد گوهر 

  : كندطبان خود تقاضای همدردی مىزير از مخا

خوانيد، بحث با آرامش دوستدار بود ی آغازين من برای نوشتن آنچه در پى مىانگيزه»
كه از دوستانم بود و چنين برداشت كرده بودم كه حرفش اين است كه ايرانيان 

ه آفرين شددر تفكر مشكل" امتناع"فرهنگ بحث و انتقاد ندارند و اين برايشان تا حد 
را " امتناع"اما درگير بحث با خود او كه شدم دريافتم او الزم است ابتدا مشكل . است

ها اين تجربه مرا غمگين كرد و باعث شد كه از انتشار اين ياداشت. در خودش بجويد
نقد "ها در وقتى بخشى از ياداشت. (...) او از انتقاد من بر آشقت. اكراه داشته باشم

ن برآشقته شد كه به واكنشى رو آورد كه در خور فردی نيست منتشر شد، چنا" آگاه
اگر به . تر كرداين واكنش مرا غمگين. كه فلسفه تحصيل كرده و تدريس كرده است

گفتم كه نداشتن فرهنگ بحث و انتقاد و در واقع فرهنگ تفكر جای خود او بودم مى
   ٢«.كردمتر آن است كه فكر مىجدی

بايد منصف باشد و خودش تصميم بگيرد كه با يک فيلسوف ی نقاد جا خوانندهاين
ی هايدگر است و برای اثبات نظرياتش پسامدرنيستى مانند نيكفر كه تحت تأثير فلسفه
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-پرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكرات التقاطى مسخره متوسل مىبا سماجت تمام به بى

 است كه توسط تفسير شود، چگونه بايد رفتار كرد؟ به يک نفر كه در پى مفاهيم كلى
را پديد آورد، چگونه " نفسهاوضاع فى"و " های مسلمواقعيت"ها عكس هرمنوتيكى آن

ها مواجه بوده است و بايد برخورد كرد؟ به احتمال زياد دوستدار نيز با همين پرسش
به دليل كمبود وقت و حوصله و يا احتماًال ضعف تئوريک به شماطت نيكفر بسنده 

چنين احتمال دارد كه دوستدار در تفكرات بى در و پيكر نيكفر تجربيات هم. كرده است
  .   خود با احمد فرديد هايدگريست را در دانشگاه تهران به ياد آورده باشد

آيد كه چرا نيكفر برای اثبات نظرياتش به جا اين پرسش نيز پديد مىپيداست كه اين
عى دارد كه پس از سرنگونى نظام شود و وی چه منافهای ناجور متوسل مىاين روش

-جمهوری اسالمى يک چنين دين مخرب، مرتجع و متعرضى مانند اسالم در زير پوسته

ی جامعه به حيات ناميمون خود ادامه دهد؟ اين پرسش به خصوص به اين دليل حائز 
. اهميت است، زيرا ما همين تجربيات را در دوران نظام شاهنشاهى ايران نيز داشتيم

-هيئت"و " فداييان اسالم: "های تروريستى مانندا منظور من فقط تجربه با سازمانجاين

و ترويج نظريات ضد بشری و ضد زن فقيهان تشيع نيست، بلكه سازمان " های مؤتلفه
گيرد كه تحت رهبری يک فاشيستى مجاهدين خلق را نيز در بر مىاسالمى و شبه

ی قدرت سياسى را ی تصرف بالمنازعهيزهالحال مانند مسعود رجوی انگانسان معلوم
ی هايدگر جستجو كرد در مبانى فلسفهبه احتمال زياد بايد پاسخ اين پرسش را . دارد

به اين عبارت كه . كه نيكفر به صورت سيستماتيک تحت تأثير آن قرار گرفته است
 از ناآگاه و غيرمصمم است و به دليل هراس و نگرانى) انسان" (وجوددرجا"انگاری 

از اين . استعاليى است" وجود"مرگ همواره در حال فراروندگى و در جستجوی يک 
خانمانى معنايى مواجه منظر پيداست كه با فروريزی اسالم انسان ايرانى ظاهرًا با يک بى

شود و به احتمال زياد از همين بابت است كه نيكفر از تفسيرهای به اصطالح مى
-اندازد كه اين بىليكن وی به كلى از نظر مى. كنددينى دفاع مى" شيک"و " مدرن"

  .های مناسبى مانند هنر و فرهنگ مدرن بيابدتواند جايگزينخانمانى معنايى مى

از ماست كه بر "به احتمال زياد از همين بابت است كه نيكفر به شدت با اصل 
ا نيست ها هم جنس هستند و روفرهنگی به گمان وی همه. كندمخالفت مى!" ماست

 ١٧٨

برای وی تاريخ . كه فرهنگى را كامًال  توانا و فرهنگ ديگری را كامًال ناتوان شمرد
توانسته هم روی ندهند و يا در جغرافيای ديگری بشريت مملو از رويدادها است كه مى

را تشريح " رويداد"ی معنى مقوله" ايدئولوژی ايرانى" ليكن وی در كتاب ١.اتفاق بيفتند
به اين صورت كه . يابيمی دكترای وی مىرا در رسالهما مضمون آنكند، ولى نمى

سازد جاری مى) سوژه" (وجوددرجا"است كه تصميم را بر زبان " روح زمان"انگاری اين 
ی نقاد به من آشنايى خوانندهجا كه  از آن٢.آوردرا پديد مىاستعاليى آن" وجود"و 

شمارم، در يس سياسى را ضروری مىدر پراكس" رويداد"عواقب مفهوم هرمنوتيكى 
-به اين عبارت كه در نقل قول زير از رساله. امنتيجه دست به يک ابتكار نوشتاری زده

به اين . امكرده" هگل"را جايگزين نام " الله خمينىالله روحآيت"ی دكترای نيكفر نام 
التغاطى پرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكرات ترتيب، انسان به درستى با عواقب بى

شودكه مضمون تئوريک آن به شرح زير ی نيكفر در پراكسيس سياسى آشنا مىمسخره
  :    است

كند و فكركردن مصمم به روش وجود به روش وجود تاريخى فكر مى] هايدگر[»
تاريخى مستلزم آن است كه متفكر وجود تاريخى از خود سخن نگويد، بلكه همه چيز را 

هايدگر يک . گويدگاری وجود با ما از زبان خود سخن مىگونه تشريح كند كه اناين
از روح " رويداد" يک الله خمينىالله روحآيتگونه كه از وجود است همان" رويداد"

همه چيز . است" خاتمه ناپذير" "رويداد"اين مفهوم قابل تعريف نيست، زيرا . (...) است
را توان آنكه مى" مورد"يک " ادرويد"مفهوم . (...) است" رويداد"پوچى " از جمله"و 

است و وجود نه يک " حقيقت وجود"يافته تصور كرد، در نظر ندارد، زيرا آن موضوعيت
، يعنى "مورد مابينى"آن يک . باشد، مى"كه مورد است"و نه تمامى آن چيزی " مورد"
  ٣«(...).خيز متقابل مابين انسان و خدايان است "

كند، زبان هنری در شكل هرمنوتيک آن واقعًا  مالحظه مىی نقادگونه كه خوانندههمان
" رويداد"از اين منظر تشكيل نظام جمهوری اسالمى در ايران يک . معجزه آسا است

. توانسته هم روی ندهد و يا در جغرافيای ديگری اتفاق بيفتدشود كه مىمحسوب مى
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ری اسالمى در ايران كه چه كسانى مسئول فجايع نظام جمهوپاسخ اين پرسش از نيكفر 
پاسخ پرسش بعدی از نيكفر كه برای ! هيچ كس: و منطقه هستند؟ به اين عبارت است

ی قدرت سياسى توسط يک سازمان ممانعت از تكرار اين تجربيات ناگوار، يعنى مصادره
فاشيستى مانند مجاهدين خلق چه تدابيری را بايد انديشيد و چه بايد اسالمى و شبه
جا فقط با يک مفهوم تاريخى به انگاری كه ما اين! هيچ كار: عبارت استكرد؟ به اين 

  .هم غير قابل شناخت و ناگذير است" رويداد"مواجه هستيم و خود " رويداد"عنوان 

شويم كه در پرتو جا دوباره با همان عواقب بى پرنسيپى مزمن نوشتاری مواجه مىما اين
اشكال  و توسط فعاليت تئوريک التغاطى وی آيدتفكرات پسامدرنيستى نيكفر پديد مى

در حالى كه . گيرندناب متافيزيكى به صورت دين، فلسفه و ايدئولوژی به خود مى
ناپذير و گويد و ايدئولوگ روند اجتنابعارف دينى از دست تقدير و قسمت سخن مى

مفاهيمى كشد، نيكفر فيلسوف متوسل به تفسير هرمنوتيكى ابژكتيو تاريخ را به پيش مى
آلود متافيزيكى سر و اسرارآميز و مهجا با همان اشكال ما اين. شودمى" رويداد"مانند 

ی مادی، يعنى گويى همين زمينهخودگسيختگى و از خودتناقضكار داريم كه البته از هم
كنند و مانعى در داری رشد مىذاتى پراكسيس مولد در نظام سرمايهاز تضادهای درون

بنابراين اتفاقى نيست كه نيفكر نه تنها نزد امثال . سازندگاهى طبقاتى مىبرابر خودآ
مند است، بلكه مجالس ی خاص يک فيلسوف برجسته بهرهعبدالكريم سروش از وجهه

اعضای حزب توده و : های وی مملو از فعاالن سياسى طيف چپ سنتى مانندسخنرانى
" خط امام خمينى" ها پيروی ازرت آنسازمان فداييان اكثريت هستند كه تنها دليل شه

و شركت در ضد انقالب اسالمى بر عليه قيام به حق مردم ايران جهت رهايى از 
-به اين ترتيب، عارف دينى، ايدئولوگ و فيلسوف از مخاطبان خود مى. استبداد است

خواهند كه از طرح انتقادی فجايع تاريخى صرف نظر كنند و قدرت تشخيص خود را 
ن مقلد، مريد و پيرو در اختيار آن تصوارت ناب متافيزيكى، فراتاريخى و تفاسير به عنوا

به اين ترتيب، . اندها برايشان تدارک ديدههرمنوتيكى از معنى وجود بگذارند كه آن
توليد كااليى، قانون ارزش و بردگى كار مزدی بايد ادامه بيابند و ارزش افزايى سرمايه 

- اين. ها تضمين گرددی انسانروی كار و تحميق، تحقير و تفرقهبايد از طريق استثمار ني

ی كارگر به انفعال كامل كشيده شود و از شركت در نبردهای طبقاتى جا بايد طبقه
  . دست بردارد

 ١٨٠

  :نتيجه
گرايى هستند، زيرا آرامش دوستدار و محمدرضا نيكفر هر كدام به شكلى اسير مثبت

دوستدار به . كنندپردازی مىنبردهای طبقاتى نظريهمستقل از پراكسيس مولد و نتايج 
ای را اين عبارت كه توسط تفسير هرمنوتيک از تاريخ اسالم در ايران اشكال اسطوره

روح "مردم ايران را به سوی تصاحب " مرگ خدا"آورد و در تصور خود با پديد مى
جا با افكار ما اين. راندی مدرن در كشور مىانسانى و تشكيل يک جامعه" آزاد

. كندها تأكيد مىمدرنيستى مواجه هستيم كه بر ضرورت دنيوی و خردمند شدن انسان
به اين . پردازدايرانيان مى" دينيت"در برابر نيكفر از موضع پسامدرنيستى به بغرنج 

و " مدرن"عبارت كه وی جهت ممانعت از نقد دين مدافع تفسيرهای به اصطالح 
 كه خود را به عنوان  كه البته توسط كسانى پديد آمدهشوداز اسالم مى" شيک"
بدين سان نيكفر نيز از سوی ديگر، يعنى . انددر افكار عمومى جا زده" روشنفكران دينى"

انگاری كه تفسيرهای نوين . آيدگرايى در مىاز يک موضع ارتجاعى به اسارت مثبت
ان سنتى با ايرانيان مدرن خويشوند كه يک تعادل اجتماعى ميان ديندينى باعث مى

ی مناسبات اجتماعى و سياسى كشور رانده پديد آيد و اسالميان افراطى به حاشيه
 به معنى ناتوانى سوژه از درک وقايع ابژكتيو و به "گرايى مثبت"ی جا مقولهينا. شوند

وقايع در تئورى و ناتوانى انسان از تطبيق كسيس تاب پرا معنى امتناع سوژه از باز
  ١. است سوبژكتيو خويشبا ذهنيتبژكتيو ا

ی خردمند و مدرن كه البته به سوی ی من جهت تشكيل يک جامعهدر برابر نظريه
از تئوری " پراكسيس"ی گيرد، با استناد به مقولهاستقرار سوسياليسم در ايران سمت مى

جا اين. كندگرايى ممانعت مىشود كه البته از مثبتانتقادی و انقالبى ماركس موجه مى
-اسرار و رازآميزی تئوريک زيست اجتماعى كه ماهيتًا پراكسيس است، بر طرف مى

. يابدشود و راه حل منطقى فراروی از دين را در نتايج پراكسيس نبردهای طبقاتى مى
به . پراكسيس بنا به تعريف ماركس به معنى آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى است

در پراكسيس نبردهای طبقاتى نه تنها در يک كشمكش بيان ديگر، نيروهای مولد 
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ی حاكم در گير هستند كه البته پراتيک، بلكه در يک كشمكش تئوريک نيز با طبقه
پديد ) تمايالت جنسى(ی ناآگاهانه و محركه) ايدئولوژيک(ی آگاهانه مبتنى بر محركه

 ماركس فقط نقد تضاد بنابراين موضوع تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى. آيندمى
و استثمار نيروی كار و فقط مادی نيست، بلكه بيان تضاد، يعنى نفى آگاهانه و 

ی پراكسيس نبردهای طبقاتى ی روبنای نظام طبقاتى موجود را نيز ضميمهناآگاهانه
ها بستگى به توازن قوای نيروهای متضاد و متخاصم ی آنكند كه البته نتيجهمى

آورد و روند ين شكست و يا پيروزی است كه واقعيت را پديد مىاجتماعى دارد و ا
شناسى اجتماعى بر رفتار انترسوبژكتيو، يعنى در اين ارتباط روان. كندتاريخ را معين مى

آن نوع از فعاليت سياسى كه با در نظر داشتن منافع مادی، تمايالت جنسى، گرايشات 
  . گذاردقابل فهم هستند، انگشت مى" ی واقعىسوژه"ايدئولوژيک، يعنى عقالنيت 
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ی كمونيسم ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و عواقب هفاشيسم در جام

  در پراكسيس سياسى" سوسيال داروينيسم"
  

ی جنبش كمونيستى همواره در بوق و كرنای ضرورت با وجودی كه رهبران خودخوانده
" پيشتازی پرولتاريا"خود را در " تراز نوين"دمند و احزاب به اصطالح فعاليت حزبى مى

شمارند، اما يک مرور اجمالى از تاريخ نبردهای اپذير مىننظير و ظاهرًا شكستبى
های كمونيستى در كشور ی تمامى جريانطبقاتى در ايران گواهى از شكست قاطعانه

بيان يک شكست مقطعى و كوتاه مدت " شكست"جا منظور من از مفهوم اين. دهدمى
و ظاهرًا از نيست كه انگاری جنبش كارگری ـ كمونيستى در دوران معاصر متحمل 

شمول خود فعًال منحرف گشته و با گذشت زمان اهداف و ميسيون تاريخى و جهان
ناپذير به سمت و دوباره و خود به خودی و با ضرورتى اجباری و به صورت اجتناب

به بيان ديگر، مفهوم . سوی حركت به اصطالح ابژكتيو خويش باز خواهد گشت
 خودكرده و مبتنى بر عوامل مزمن، درونى و ی ممتد وجا از يک واقعهاين" شكست"

دهد كه يک ماهيت ماندگار از پراكسيس نبردهای طبقاتى در كشور گزارش مى
دارد و تنها تحت تأثير آن شكل از آگاهى تئوريک پديد آمده كه نتايج " ارگانيک"

  . فعاليت تشكيالتى آن به شكست در پراكسيس سياسى انجاميده است

های كمونيست ايرانى از ايدئولوژی ی جريانر قابل مالحظهآگاهى تئوريک اكث
گيرد كه البته بر اساس تجربيات انقالب اكتبر و با ماركسيسم ـ لنينيسم سرچشمه مى

استناد به آثار متأخر انگلس و رهبران حزب بلشويكى در كشور شوروی متكامل شده 
كه تشكيل يک نظام سياسى گرا مواجه هستيم جا با يک ايدئولوژی مطلقما اين. است

-تک حزبى، مديريت بوروكراتيک كليت شئون اجتماعى و روش توليد و توزيع سرمايه

ی ضرورت رشد نيروهای مولد و در را به بهانهكند و آنداری دولتى را توجيه مى
به " ديكتاتوری پرولتاريا"جهت استقرار سوسياليسم و تحكيم به اصطالح ضروری 

جا شرط بقای اين نظام سياسى لغو اين. كشدی يک رهبر توتاليتر مىی بالمنازعهسلطه
های سازمانى، قتل عام رقبای ايدئولوژيک، های حزبى، انهدام مابقى جريانفراكسيون
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ی كشور ی مدنى و تسلط يک سازمان مخوف امنيتى ـ اطالعاتى بر گسترهحذف جامعه
، يعنى با نوعى از فاشيسم مواجه "مسوسيال داروينيس"جا با ما اين. شودمحسوب مى

مصداق اين نظريه را ما . شودی كمونيسم به افكار عمومى ارائه مىهستيم كه در جامه
در تجربيات دوران حكمرانى استالين در شوروی، مائو در چين، پلپوت در كامبوج و 

قق ها انسان را جهت تحيابيم كه ميليونی شمالى به خوبى مىخاندان كيم در كره
البته ما . اهداف سياسى، اقتصادی و استراتژيک يک رهبر توتاليتر به كام مرگ كشيدند

ايرانيان نيز تجربيات به خصوص خود را با ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم داشته و 
از جمله بايد از . شودی راستين آن در كشور حزب توده محسوب مىداريم كه نماينده

رد كه حزب توده بالفاصله پس از پايان خفقان امنيتى ـ دوران انقالب بهمن ياد ك
اطالعاتى نظام سلطنتى و گشايش فضای سياسى در كشور به فعاليت تئوريک و پيروی 

پردازان اين حزب افكار عمومى را در حالى كه نظريه. روی آورد" خط امام خمينى"از 
" د امپرياليستخلقى و ض"ای با جناح به اصطالح به سوی ضرورت ائتالف جبهه

راند، دبير كل آن، نورالدين كيانوری با شديدترين روحانيت شيعه و اسالميان مكتبى مى
ی های پراكندهدر اين ارتباط جريان. گرفتالفاظ در برابر مخالفان حزب توده موضع مى

طيف چپ يک نقش عمده را به عهده داشتند كه مانند فعاالن سياسى موسوم به 
در حالى كه كيانوری . شدندتوهين و اتهامات بى اساس حزب توده مىآماج " ليبرال"

خليل : های شخصى با كادرهای سابق و متوفى حزب توده مانندحتا از تسويه حساب
-مى" منافق"و " مرتد"ها را آمد و آنای، فروتن و كشاورز كوتاه نمىملكى، انور خامنه

مان فداييان اقليت، سازمان پيكار، ساز: های سياسى چپ مانندناميد، مابقى جريان
های ها، حزب رنجبران، كومله و مابقى جريانی كمونيستسازمان راه كارگر، اتحاديه
: های اطالعاتى و امنيتى مانند را ضد انقالب و عوامل سازمانمائوئيست و تروتسكيست

- دادگاهزمان حزب توده درخواست گسترش  هم١.خواندمى" موساد"و " سيا"، "ساواک"

كرد و يكى از قضات شريعت و جالدان اسالمى به نام شيخ های انقالب اسالمى را مى
بدون ترديد اگر حزب توده . خواندصادق خلخالى را كانديد رياست جمهوری خود مى

                                                 
هايشان، در های اجتماعى و انگيزهدشمنان و مخالفان حزب تودۀ ايران، ريشه): ١٣٥٩( مقايسه، كيانوری، نورالدين ١

دكتر تقى ارانى، :  ادامه، بنيادگذار٧ی زب تودۀ ايران، صفحهدنيا، نشريۀ ماهنامۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی ح
  ١٧ ادامه، ١٥ ادامه، ١٢ی ، انتشارات حزب تودۀ ايران، صفحه١٣٥٩، سال دوم، دورۀ چهارم، ٥شمارۀ 
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قدرت سياسى را در دست داشت، نورالدين كيانوری مستقيمًا دستور سركوب و قتل 
ی های سياسى و حذف جامعه، انهدام تمامى جريانی مخالفان و رقبای حزبىعام همه

انداخت كرد و همان مناسبات مخوف اطالعاتى را در ايران به راه مىمدنى را صادر مى
ی جا مسئلهپيداست كه اين. كه در دوران حكمرانى استالين در شوروی رايج بود

شود، زيرا نمىمربوط به روح و روان شخصى دبير كل حزب توده " سوسيال داروينيسم"
اين حزب بر اساس تحكيم اهداف استراتژيک و جهت حفاظت از منافع شوروی در 

به ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بى " حزب برادر"ايران تأسيس شده و به عنوان 
را در پراكسيس سياسى يک به يک چون و چرا پايبند بوده و مقاصد راسخ تئوريک آن

   ١.كرده استپياده مى

شورای "ی موارد از ودی كه حزب توده حمايت تمام و كمال خود را در همهبا وج
.  اما سرانجام متهم به تدارک كودتا در كشور شد٢اعالم كرده بود،" انقالب اسالمى

منبع اطالعاتى نظام جمهوری اسالمى يكى از مأموران سابق كا گ ب به نام والدمير 
 و ليست كادرهای حزب توده را در اختيار كوزيچكين بود كه به انگلستان پناهنده شده

از آن پس كه دولت . های اطالعاتى و امنيتى انگلستان و آمريكا قرار داده بودسازمان
جنگ تا "آمريكا بيم اين را داشت كه سياست خارجى جمهوری اسالمى در پى 

" ىاردوگاه سوسياليست"بر عراق و تدارک تسليحاتى نظامى از شوروی به سوی " پيروزی
اين ليست را در اختيار دولت جمهوری اسالمى ايران " سازمان سيا"متمايل شود، 

 به اين ترتيب، تمامى ٣.الوقع در كشور دادگذاشت و هشدار به يک كودتای غريب
های ی مركزی اين حزب دستگير شده و جهت اعتراف به جلوی دوربيناعضای كميته

در حالى كه امثال كيانوری و احسان . صدا و سيمای جمهوری اسالمى كشيده شدند
حزب توده اعتراف كردند و " یهای گستردهخيانت"طبری جهت حفظ جان خود به 

                                                 
حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١
   ادامه، برلين١٢٥ی م، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه لنينيسـ
دكتر تقى ارانى، شمارۀ سوم، :  مقايسه، دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، بنيادگذار٢

  ٥ی ، مقايسه صفحه٨٣ی ، انتشارات حزب توده، صفحه١٣٥٨سال اول، دورۀ چهارم، آبان 
٣ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen 
Republik“ - Ökonomische, politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen Republik Iran“, Berlin, S. ٣٨٩f. 
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آئين كرد، ليكن افرادی مانند امير نيک" كژراه"طبری در زندان اقدام به نوشتن كتاب 
 ی آخر بر سر مواضع حزبى خود ايستادند و سرانجام توسط همان اسالميان كهتا لحظه

ما . خواندند، اعدام شدندمى" دموكرات"و " پيشرو"، "ضد امپرياليست"، "خلقى"ها را آن
شويم جا با عواقب ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در پراكسيس سياسى مواجه مىاين

پيمان شود و انرژی الزم را های سياسى همترين جريانكه نه تنها قادر است با ارتجاعى
ی فعاالن د انقالب پديد بيآورد، بلكه منجر به حماقت خودكردهبرای تدارک قوای ض

ی حذف فيزيكى كادرها و انهدام ساختار حزبى خود را هم شود و زمينهسياسى نيز مى
   ١.آوردپديد مى

ناميد، مى" های پوکتربچه"با اين وصف كه حزب توده مخالفان و رقبای چپ خود را 
ها نيز از های كمونيست كه آگاهى تئوريک آنليكن پراكسيس سياسى مابقى جريان

ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و تجربيات بلشويكى در دوران انقالب اكتبر سرچشمه 
های از جمله بايد از حذف. بى نسيب نبودند" سوسيال داروينيسم"گيرد، از عواقب مى

سازی و ورههای روانى، اسطهای جسمى، جنگهای مسلحانه، شكنجهفيزيكى، درگيری
تقديس رهبرهای مادامالعمر، اخراج كادرهای سازمانى، تقلب و ياركشى در انتخابات 

سازی، تسويه حزبى، سانسور و تحريف عقايد منتقدان، ايجاد خفقان سازمانى و فرقه
های حزبى، دخالت در زندگى خصوصى مخالفان و رقبای سياسى، دگرباش، حساب

-های بى اساس، شايعهرد كادرهای سازمانى، تهمتدگرانديش و زن ستيزی، زد و خو

های مستمر ياد كرد كه معموًال پس از بروز كاری و فحاشىهای ناروا و تخطئهسازی
های سياسى طيف های حزبى و سازمانى در ميان جريانهای نظری و انشعابكشمكش

ل منحط و مبتذ" فرهنگ سياسى"پيداست كه بخشى از اين . آمدندچپ پديد مى

                                                 
شمارم، ی بى انصافى مىكردن تمامى اعضای يک حزب و يا سازمان سياسى را نتيجهپارچه جا كه من يک از آن ١

نورالدين كيانوری از ديگر فعاالن سياسى مانند امير : شارالتان و بى پرنسيپ مانند" انسان"در نتيجه جهت تمايز يک 
فقط به معنى پايبندی برخى " گرامانآر"جا مفهوم اين. كنماستفاده مى" گراآرمان"و " گرانخبه"آئين از مفاهيم نيک

های سازمانى خود است و به هيچ وجه توجيه ايدئولوژی، استراتژی و تاكتيک از فعاالن سياسى به اهداف و آرمان
جا مسئله نه بر سر تسويه حساب شخصى، بلكه بر سر نقد بنيادها و به بيان ديگر، اين. ها را مد نظر نداردتحقق آن

را موجه " سوسيال داروينيسم"ارتجاعى مانند ماركسيسم ـ لنينيسم است كه نه تنها ئولوژی فوقپيامدهای يک ايد
های سياسى مانند اسالميان نيز به توافق كامل تئوريک و ترين جريانكند، بلكه در شكل ايرانى آن با ارتجاعىمى

دی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس ماركس يا لنين؟ ـ نق): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد . رسدپراكسيس مى
   ادامه، برلين٤٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهسياسى بلشويسم
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ی فعاالن سياسى شود كه اكثر قابل مالحظههای ملى و مذهبى مىمربوط به همان دگم
ی حاكم قرون وسطايى كشور به چپ از يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقه

گرايى و اشكال سنتى و دينى مواجه هستيم كه بدون جا با فرقهما اين. اندارث برده
- ی خودرسند و به دشمنى و تفرقهه توافق كامل مىب" سوسيال داروينيسم"واسطه با 

از سوی ديگر، آن خفقان اجتماعى . زنندكرده در جنبش كارگری ـ كمونيستى دامن مى
 و های سلطنتى و جمهوری اسالمى در كشور پديد آوردهو فضای امنيتى است كه نظام

كمونيست با های چپ و احزاب بدين وسيله نه تنها مانع ارتباط مستقيم سازمان
پراكسيس نبردهای طبقاتى و افكار عمومى ايرانيان شده، بلكه از خردمندی، مردمى و 

. اندهای سياسى طيف چپ نيز ممانعت كردهمتعارف شدن كليت احزاب و سازمان
محصول آن آگاهى تئوريک، يعنى ايدئولوژی " فرهنگ سياسى"ی اين ليكن بخش عمده

در پراكسيس " سوسيال داروينيسم"رژی الزم را برای ماركسيسم ـ لنينيسم است كه ان
ستيزی عريان مواجه هستيم، در حالى كه جا با انسانا اينم. سازدسياسى آزاد مى

ماركس تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را جهت رهايى انسان متكامل 
سوسيال ("با ابزار تحقق اين هدف ) كمونيسم(جا تناقض هدف اين. كرده است
 ماركسيست ـ به اين معنى كه فعاالن سياسى. گرددبه وضوح هويدا مى") داروينيسم

ستيزترين ابزار استفاده لنينيست جهت تحقق اهداف به اصطالح انسانى خود از انسان
آيد كه تئوری انتقادی و انقالبى ماركس جا بالفاصله اين پرسش پديد مىاين. كنندمى

-های تئوريک شده كه در دوران معاصر اشكال شبهدستخوش چه تفاسير و مغلطه

  به خود گرفته است؟ فاشيستى و ضد انقالبى 

آيد، وی از بدو فعاليت تئوريک خود تحت تأثير جايى كه از آثار ماركس بر مىتا آن
ی استعاليى كانت يک نقش  اين مفهوم در فلسفه١.قرار گرفت" دوران كپرنيكى"مفهوم 

هايى كه رفرماسيون، روشنگری كند كه البته از مسير تاريخ فرهنگى ملتكليدی ايفا مى
به اين . دهداند، گزارش مىالريسم را تجربه كرده و تمدن مدرن را پديد آوردهو سكو

ياب معنى كه انسان بر اساس طبيعت خود و به عنوان موجودی خردگرا و حقيقت
به . گيردشود و در مركز عالم خويشتن قرار مىی خود مىتبديل به خورشيد منظومه

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Der leitende Artikel in Nr. ١٧٩ der "Kölnischen Zeitung", in: 
MEW, Bd. ١,  S. ٨٦ff.,  Berlin, S. ١٠٣ 
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تبديل به سپهر جستجوی حقيقت و طبيعت " دوران كپرنيكى"بيان ديگر، پس از 
ی شناسا و با چشمان گردد و انسان دنيوی به عنوان سوژهموضوع خردمندی بشر مى

ی نگرد و توسط تحقيقات تجربى از ابژهاين جهانى به دنيای موجود و عالم خويشتن مى
زمان دين به  هم١.كندعلوم طبيعى و انسانى را متكامل مى) موضوع شناخت(خويش 

گيرد و محصول به خود مى" آگاهى وارونه"طبيعى شكل ان آموزش قوای ماورایعنو
از اين پس، نقد آسمان به . آيدها به شمار مىنادانى، خرافات و توهمات اخروی انسان

 پيداست ٢.شودنقد زمين، نقد دين به نقد حقوق و نقد االهيات به نقد سياست تبديل مى
گردد و ادغام اين دو انتقاد به عت متمايز مىطبيجا طبيعت از ماورایكه اين

جا با توافق نظر ما اين. آوردآكوموداتسيون، يعنى هماهنگى تفكر با تدين را پديد مى
آليستى هگل را متهم به هماهنگى فلسفه ی ايدههای چپ مواجه هستيم كه فلسفههگلى

از اين " ی مطلقايده"به اين عبارت كه هگل با استناد به مفهوم . كردندبا دين مى
اند، ها هميشه از طريق خرد زندگى خود را سامان دادهكرد كه انسانموضع عزيمت مى

ی دينى و اند، با وساطت مفاهيم اخروی جامعهها دينى بودهيعنى آن زمان كه انسان
اند و از آن پس كه دنيوی و خردمند شده و به دولت مستبد آنتيک را به وجود آورده

ی بورژوايى و دولت  و جامعهاند، مفاهيم اين جهانى را پديد آوردهدست يافتهفلسفه 
پيداست كه از اين منظر، دين و فلسفه به صورت دو بعد . اندمدرن را تشكيل داده

به اين . رسندآيند و ظاهرًا به آشتى و وحدت مىبه نظر مى" ی مطلقايده"متفاوت از 
در دين " القدوسروح"آليستى هگل جايگزين يدهی ااز فلسفه" روح مطلق"ترتيب، 

آيد به شكل يک خدای اين جهانى در مى" دميروژ"شود كه البته به عنوان مسيحيت مى
آورد و ظاهرًا مدير و يافته پديد مىی آشتىكه انگاری واقعيت را به صورت يک جامعه

  .شودمدبر يک جهان خردمند مى

                                                 
١ Vgl. Kant, Immanuel (١٩٩٨): Kritik der reinen Vernunft, Jens Timmermann (Hrsg.), 
Meiner, F. Verlag, und 
Vgl. Höffe, Otfried (١٩٩٦): Immanuel Kant, ٤. durchgesehene Auflage, in: Deck’sche 
Reihe, Denker (BsR), Nr. ٥٠٦, Münschen. S. ٥٠ff. 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: 
MEW, Bd. ١, Berlin (ost), S. ٣٧٩ 



 ١٩٣

و از " سنجيدندت به خصوص را نسبت به ايده مىواقعي"های چپ جا كه هگلىاز آن
جا كه اين آشتى و وحدت مورد نظر هگل بيش از يک ادعای كذب نبود و در آن

به " آكوموداتسيون"ها با استفاده از مفهوم شد، در نتيجه آنواقعيت تجربى مشاهده نمى
و " روی از فلسفهفرا"ها در  اهداف فلسفى آن١.كردندهماهنگى دين با فلسفه انتقاد مى

دادند های چپ به خود وعده مىبه اين عبارت كه هگلى. شدخالصه مى" رفرم آگاهى"
كه از طريق نقد راديكال دين نه تنها دولت مسيحى پروس را به سوی خردمندی، 

رانند، بلكه از دخالت نهادهای دينى در تصويب قوانين مدنى سكوالريسم و مدرنيته مى
های چپ مستقل از پراكسيس و تنها در به بيان ديگر، هگلى. دكنننيز ممانعت مى

ی ماترياليستى فويرباخ  از جمله بايد از فلسفه٢.پرداختندی تئوريک به نقد دين مىحوزه
ماركس . آليستى هگل متكامل كردی ايدهرا جهت فراروی از فلسفهياد كرد كه وی آن
ی روزنامه"ی  اشتغال در هيئت تحريريهی دكترای خود و در دورانپس از اتمام رساله

ی قاطع انشعاب جا ظاهرًا زمينهفويرباخ را خواند و اين" ماهيت مسيحيت"كتاب " راين
 موضوع نقد ماترياليستى فويرباخ به شرح زير ٣.های چپ را يافتی هگلىخود از فلسفه

مانى را نيز كه بر ی كالسيک آلنقد دين است كه البته مابقى اشكال استعاليى از فلسفه
اند، در بر متكامل شده و به نتايج آپريور رسيده) ابژه(اساس جابجايى سوژه با محمول 

  : گيردمى

كنم، من در جای من نفى انسان را نفى مى: نفى خدا توسط من به اين معنى است»
-موضع واهى، تخيلى و آسمانى انسان كه در زندگى واقعى ضرورتًا به نفى انسان مى

چنين سياسى و اجتماعى انسان را جامد، موضع حسى، واقعى و نتيجتًا ضروری و همان

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenz der demokritischen und 
epikureischen Naturphilosophie, in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٢٥٧ff., Berlin (ost), S. 
٣٢٦ 

، در آرمان زدائى در ايراندين و دولت ـ از نقد تئوريک دين تا پراكسيس دين): ٢٠١٨(دونى، فرشيد  مقايسه، فري ٢
   ادامه، برلين١٢٩ی و انديشه، جلد دوازدهم، صفحه

٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Luther als Schiedsrichter zwischen Strauß und Feuerbach, in: 
MEW, Bd. ١, S. ٢٦f., Berlin (ost)  

 ١٩٤

پرسش در مورد بود و نبود خدا برای من فقط پرسش در مورد بود و نبود . دهمقرار مى
  ١«.انسان است

كند، نزد فويرباخ تأييد وجود خدا، بدون ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا با يک تمايز راديكال دين از دنيا مواجه ما اين.  وجود انسان استواسطه به معنى نفى

به آن دست يافته " ی حسىمشاهده"شناسى هستيم كه فويرباخ از طريق روش شناخت
نتيجه گرفت كه اين ) ابژه(به اين معنى كه وی در نقد جابجايى سوژه با محمول . است

به اين ترتيب، . آورد و نه بر عكسد مىآفريند و دين را پديانسان است كه خدا را مى
از اين منظر، . ی دنيوی آن حل و فصل كردی دين را ظاهرًا در زمينهفويرباخ مسئله

ليكن زمانى كه انسان . شودشناسى مىشناسى فلسفى دگرگون و تبديل به انسانشناخت
آورد، مىگردد و اين خودش است كه دين را پديد از منظر پراتيک جايگزين عيسى مى

ی اين همان نتيجه. گيرددر نتيجه ماهيت انسان از منظر تئوريک شكل الهى به خود مى
شناسى خود گرفت و سپس با استناد به مفاهيم فلسفى بود كه فويرباخ از روش شناخت

. را مستقل از پراكسيس متكامل كرد" نوع ماهوی بشر"مفهوم " قلب"و " خرد"، "اراده"
به معنى عشق " قلب"به معنى شناخت و " خرد"به معنى خواستن، " هاراد"نزد فويرباخ 

ها از زيست اين ی انسان وی سرانجام به اين موضوع پى برد كه دين خودساخته٢.است
ها را به انقياد حاكميت كليسا كشيده و منجر به ها مستقل شده، آنجهانى آن

جا با يأس از شكل ما اين. ستشده ا" نوع ماهوی بشر"ها نسبت به آن" ازخودبيگانگى"
خدا و اطمينان از ماهيت انسان مواجه هستيم كه نقش دين جهت وساطت مناسبات 

ترين تأمل انتقادی كند، در حالى كه بدون كوچکانسانى را ظاهرًا منتفى اعالم مى
  : سازدگزين آن مىبه شرح زير جای" مفهوم درونى واقعيت"دولت را به عنوان 

زيست و تفكر خودمان با يک زيست و تفكر (...) طريق تنها خود را از تضاد ما از اين »
ليكن ما بايد دوباره دينى شويم ـ سياست . سازيمكند، رها مىكه اصوًال دين را نقض مى

ی بايد دين ما شود ـ اما اين تنها زمانى ممكن است كه ما به باالترين سطح از مشاهده

                                                 
١ Feuerbach, Ludwig (١٩٧١): Vorwort zu Band I der sämtlichen Werke, Werner 
Schupenhauer (Hesg.), Bd. ١٠, Berlin, S. ١٨٩ 
٢ Vgl. Feuerbach, Ludwig (١٩٦٩): Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie, in: 
Gesammelte Werke, Werner Schuffenhauer (Hrsg.), Bd. ٩, S. ٢٤٣ff., Berlin, S. ٢٥٦ 



 ١٩٥

اين پرنسيپ چيز ديگری . برای ما تبديل به دين كندخود دست بيابيم كه سياست را 
  ١«.ئيسم نيست ـ تكليف يک انسان متمايز از خدابه غير از آته

كند، نزد فويرباخ سياست بدون واسطه ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
. گيردئيسم وی يک تظاهر قدسى به خود مىشود و دولت از منظر آتهجايگزين دين مى

طبيعى، انسان را سلب خرد، استقالل و حالى كه دين با استناد به توهمات ماورایدر 
كشد، همين نقش را در برابر خشونت ساختاری كليسا به انفعال مىكند و آنآزادی مى

و در جهت وساطت مناسبات ) ايدئولوژيک(را نيز دولت با استناد به توهمات طبيعى 
بنابراين فويرباخ دوباره از . گيرديرباخ به عهده مىئيسم فوها در آتهاجتماعى انسان

آليستى هگل با اولويت ی ايدهجا در امتداد فلسفهشود و ما اينآسمان بر زمين پياده مى
" ی حسىمشاهده"شناسى سوژه بر ابژه مواجه هستيم كه البته توسط روش شناخت

. كندممانعت مى" داوضاع موجو"آيد و از فعاليت سياسى جهت دگرگونى پديد مى
ی ماترياليستى فويرباخ را به علت تمركز زياد بنابراين اتفاقى نيست كه ماركس فلسفه

-ی ايدهرا در مقايسه با فلسفهخواند، در حالى كه آناز حد بر طبيعت غير سياسى مى

جا تفاوت نظر ماركس با فويرباخ بر سر ديالكتيک اين. شمردآليستى هگل فقير مى
در حالى كه فويرباخ ديالكتيک هگلى را يک . است) سياست(با سوژه ) بيعتط(گوهر 

شمرد، ماركس همواره حقيقت را در روش جديد جهت تكامل يک دين اين جهانى مى
  ٢.كرداشكال اسرارآميز و جنجالى آن مشاهده مى

به هلند و فرانسه سفر كرد و در " ی راينروزنامه"ماركس پس از ممنوعيت انتشار 
. شناختجا نيز با همان خشونت بى امان دولتى مواجه شد كه از كشور پروس مىآن

 ماه به شهر ٦وی سپس برای ازدواج با همسر آتى خود، جنى فون وستفال برای مدت 
جا به يک تحقيقات بسيار گسترده پيرامون قوانين كرويتسناخ نقل مكان كرد و در آن

پردازان مشهور دولت را دوباره مرور يهاساسى كشورهای مدرن دست زد و آثار نظر
نام دارد كه موضوع اصلى آن " ی حق هگلنقد فلسفه"يكى از نتايج تحقيقات وی . كرد

                                                 
١ Feuerbach, zit. n. Schmidt, Alfred (١٩٧٧): Emanzipatorische Sinnlichkeit – Ludwig 
Feuerbschs anthropologischer Materialismus, Frankfurt am Main, Berlin, Wien, S. ١٢ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Briefe – Marx an Arnold Rüge, in: MEW, Bd. ٢٧, S. ٤١٤ff., 
Berlin (ost), S. ٤١٧  
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به اين عبارت كه . های مدرن استبررسى نقش مالكيت خصوصى در تشكيل دولت
حق ارث انحصاری، انفرادی و غير قابل فروش " (مايورات"هگل خشونت شاهانه را از 

وی مردم را يک مجموعه از اوباش و اراذل پراكنده، بى . كنداستنتاج مى) ای شاهبر
شمارد كه تحت اعمال خشونت شاهانه به صورت ملت در فرهنگ و فاقد هويت مى

كند مى) ابژه( با محمول ی هگل را متهم به جابجايى سوژهجا فلسفهماركس اين. آيندمى
 به اين عبارت كه اين ملت است كه دولت را .يابدی وی دست مىو به عكس نظريه

جا منظور وی، آگاهى اين. ی به خصوص از آگاهىآورد، منتها با يک درجهپديد مى
و مبتنى بر حق مالكيت " طبيعت انسان"ی بورژوايى است كه به اصطالح از جامعه

 .آوردی خود را به صورت دولت مدرن پديد مىكند و شكل دوگانهخصوصى رشد مى
گيرد كه بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى بر سر به اين ترتيب، ماركس نتيجه مى

حق مالكيت خصوصى به توافق رسيده و بر اساس آن يک قانون اساسى مدرن را به 
جا با قوای مقننه، قضاييه و مجريه به صورت شكل سياسى ما اين. تصويب رسانده است

 حالى كه بورژوازی با آگاهى، يعنى به صورت يک ی بورژوايى مواجه هستيم، درجامعه
داری را پديد ی فعال پيكر اقتصادی و ماهيت متضاد روش مدرن توليد سرمايهسوژه

ی بورژوايى كه يافتهی خردمند و آشتىآليستى آن جامعهجا شكل ايدهاين. آوردمى
نيز " كليت عرفى "و" اعالحضرت مطلق"را ـ كه آن" قرارداد"را با استناد به هگل آن

- ذاتى خود تالقى مىخواند ـ پديد آورده است، با ماهيت متناقض و تضادهای درونمى

  ١.كند

. ماركس پس از ازدواج با جنى فون وستفال از شهر كريتسناخ به پاريس نقل مكان كرد
. بود" های آلمانى ـ فرانسویسالنامه"هدف وی همكاری با آرنولد رويگه جهت انتشار 

جا فشار ی فعاليت تئوريک خود انتخاب كردند، زيرا در آنا پاريس را برای ادامههآن
از اين پس، دوستى ماركس با انگلس و فعاليت . ی كشور پروس نبودسانسور به اندازه

ها مشتاق به رايزنى و جا كه آناز آن. ها نيز آغاز شدمشترک نظری و سياسى آن
ی بسيار محترمانه وی  در نتيجه ماركس در يک نامهفعاليت تئوريک با فويرباخ بودند،

. دعوت كرد كه البته بى جواب ماند" های آلمانى ـ فرانسویسالنامه"را به همكاری با 
                                                 

-ی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهدولت و جامعه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١
   ادامه، برلين٢٣٧ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهی سياسى هگل و ماركس



 ١٩٧

" ی آتىفلسفه"به احتمال زياد فويرباخ مايل نبود كه نتايج كشفيات تئوريک خود را كه 
دار نظام سلطنتى بود، در حالى از سوی ديگر، وی هوا. خواند، با ديگران تقسيم كندمى

  . رفتندخواهان راديكال به شمار مىكه ماركس، رويگه و انگلس از جمهوری

ماركس در دوران اقامت خود در پاريس يک كتاب مشترک با انگلس را با عنوان 
آليستى و از جمله منتشر كرد كه مضمون آن نقد تمامى اشكال ايده" ی مقدسخانواده"

های چپ و روش تفكر متافيزيكى آن دسته از هواداران برونو بائر است ی هگلىفلسفه
شناسى و جا روش شناختاين. زدندقلم مى" ی ادبيات همگانىروزنامه"كه در 

. گيرندماترياليسم فويرباخ برای ماركس و انگلس در جايگاه يک مرجع فلسفى قرار مى
تيک گوهر و سوژه بر سه عنصر سيستم برای نمونه ماركس در ابتدا و با استناد به ديالك

ها در گوهر اسپينوزا، خودآگاهى فيشته و وحدت ضروری و متضاد آن: هگلى مانند
كند كه اشترآواس هگل را به موضع اسپينوزا و اشاره و سپس تشريح مى" ی مطلقايده"

اتر ها از هگل فركشد و با وجودی كه هر دوی آنبرونو بائر وی را به موضع فيشته مى
-ی اسرارآميز و جنجالى وی محصور مىی فلسفهروند، اما به شرح زير در محدودهمى

  :  مانند

در  يک جنگ خودآگاهى و گوهربائر در مورد ] برونو[جنگ ميان اشترآوس و »
بر اساس  را هگلكه ] بود[فويرباخ در ابتدا  . (...)  استهگلىهای  جنجالیمحدوده

انسان واقعى " متافيزيكى را در مطلقكه وی روح كرد، همين تكميل و نقد ديدگاه هگلى
كه وی  را به كمال و اتمام رساند، هميننقد دين حل و فصل كرد، "ی طبيعتو بر زمينه

 بزرگ را استادانه خطوط اصولى تمامى متافيزيک و لذا نقد جنجال هگلىزمان در هم
      ١.طراحى كرد

های فلسفى آليستى هگل و تمايزی ايدهيكى فلسفهبه اين ترتيب، ماركس مبنای متافيز
ها را با كشفيات ماترياليستى فويرباخ سازد و آنهای چپ را قدم به قدم افشا مىهگلى

" ی آتىفلسفه"در برابر انگلس فعاليت تئوريک خود را تبليغ برای . كندمواجه مى
لى كه سيستم هگلى را به خواند، در حامى" نقد مطلق"را مرجع شمارد، آنفويرباخ مى

                                                 
١ Marx, Karl / Engels, Friedrich  (١٩٥٨): Die Heilige Familie – Oder die kritik der 
kritischen Kritik, in: MEW, Bd. ٢, S. ١ff., Berlin (ost), S. ١٤٧ 
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های زندان تشبيه و سپس به شرح زير بر نقش كشفيات فلسفى فويرباخ ديوار و ميله
  :كندتأكيد مى

" سيستم"اما چه كسى راز .  شده است"فاش"] هگلى[" راز سيستمشود كه اعالم مى"»
چه كسى ديالكتيک مفاهيم، جنگ خدايان كه فقط . فويرباخرا سپس فاش كرد؟ 

 ـ انگاری "معنى انسان"چه كسى، البته نه . فويرباخشناختند، نابود كرد؟ وفان مىفيلس
 را در "انسان"ـ اما با اين وجود ! كه انسان استكه انسان يک معنى ديگری دارد از اين

 و فقط فويرباخگذاشت؟ " خودآگاهى نامتناهى"چنين جای خرت و پرت قديمى و هم
ها را به آن" نقد"اكنون ها كه هموی همان مقوله. جام دادچنين بيشتر انوی هم. فويرباخ

ثروت واقعى مناسبات انسانى، محتوای هولناک تاريخ، جنگ "كند، اطرافش پرتاب مى
      ١«.غيره و غيره را در نهايت نابود كرد" تاريخ، جنگ انبوه مردم با روح

ی ماترياليستى  نه تنها فلسفهجاكند، انگلس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
دهد، بلكه در آليستى هگل قرار مىی ايدهفويرباخ را به صورت مجرد در برابر فلسفه

شناسى ديالكتيكى را روش تكامل اديان اين جهانى وی شناخت" ی آتىفلسفه"پيروی از 
اين پس شود و از جا حكم قتل سيستم هگلى قاطعانه اعالم مىانگاری كه اين. شماردمى

گاه يک رفتار كرد، در حالى كه ماركس هيچ" سگ مرده"بايد با هگل به صورت يک 
-توان مصداق اين نظريه را در جزوهبرای نمونه مى. كردچنين نظری را نمايندگى نمى

های فلسفى ـ اقتصادی ماركس يافت كه وی در همان زمان اقامتش در پاريس و 
جا سه وی اين. ها پرداختبه تدوين آن" مقدسی خانواده"موازی با انتشار كتاب 

سازد؛ در ابتدا فويرباخ اثبات كرده است كه ی مثبت اثر فويرباخ را برجسته مىجنبه
آليستى هگل چيز ديگری به غير از بسط دين از طريق مفاهيم نوين ی ايدهفلسفه

سان از نيست، بنابراين فلسفه يک شكل ديگری است كه منجر به ازخودبيگانگى ان
بعداً، فعاليت فويرباخ به عنوان . شود و در نتيجه بايد محكوم گرددماهيت خويش مى

شود، زيرا به نظر ماركس وی ستايش مى" علم واقعى"و " ماترياليسم حقيقى"گذار بنيان
ها را تبديل به اصول تئوريک كرده است و مناسبات واقعى، يعنى روابط انسان با انسان

" ی مطلقايده"خ اثبات كرده است كه نفى نفى هگلى كه به صورت سرانجام فويربا

                                                 
١ Ebd., S. ٩٧f. 
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تفكر "شود، چيز ديگری به غير از ی مثبت، يعنى شناخت كليت مىمدعى يک نتيجه
 ماركس سپس عظمت فعاليت ١.نيست" توليدات ناب ذهنى"و " صرف ديالكتيكى

نسان محصول كار كند، زيرا وی به اين مسئله پى برده كه اتئوريک هگل را ستايش مى
 ٢.منتها با اين انتقاد كه كار نزد هگل تنها يک فعاليت مجرد و ذهنى است. خويش است

بنابراين انسان مورد نظر هگل تنها يک تجريد استعاليى از انسان واقعى است كه از 
جا بر اين بنابراين ماركس اين. شود محسوب مى٣"موجود متفكر"شناسى، منظر انسان
آليستى هگل دروغ و وی تنها از منظر ی ايدهی فلسفهكند كه سوژهمىنكته تأكيد 

يافته و ی آشتىاست كه به جامعه) محمول(آپريوريسم و از طريق جابجايى سوژه با ابژه 
   ٤.يابدخردمند بورژوايى دست مى

ی فلسفى ماركس با ماترياليسم بنابراين از همين منظر ديالكتيک است كه مجادله
شناسى فويرباخ به اين صورت كه روش شناخت. گرددنيز به كلى عريان مىفويرباخ 

است كه طبعًا معطوف و محدود به شيئيت، ماديت و " ی حسىمشاهده"مبتنى بر 
شود و از درک ماهيت سوبژكتيو، يعنى شناخت عوامل عينيت، يعنى شكل ابژه مى

 ٥"موضوع"كمال آگاهى مفهوم جا با ماركس اين. كندتاريخى و فرهنگى ابژه ممانعت مى
كشد كه شناخت خشک ماترياليستى فويرباخ را از عينيت به كليت قوای را به پيش مى

دست بيابد " انسان"حسى انسان بسط دهد و به يک مفهوم ماترياليستى و ديالكتيكى از 
 جااين. آوردكه خود را در پيروی از سيستم هگلى، يعنى از طريق كار خويشتن پديد مى

. شودفقط آن نوع از كار است كه توسط جامعه تأييد مى" كار"منظور ماركس از مفهوم 
به اين معنى كه انسان در پرتو مايحتاج توليد شده نه تنها خود را به صورت يک فرد 

 بلكه به توان خويش جهت برآورده كردن ،كندخالق و مؤثر اجتماعى تجربه مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, 
in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٧٤ ,٥٧٠ ,٥٦٩ 
٢ Vgl. ebd,. S. ٥٧٤ 
٣ Denkendes Wesen 
٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch  … ebd., S. ٥٨٤, und 

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

٥ Gegenstand 
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- به اين ترتيب، انسان به صورت سوژه ١.برد مىيز پى نوعان خود ننيازهای مشخص هم

خويشتن، ابژه را تبديل به " قوای نوع ماهوی"و " دهندهكار شكل"ی آگاه و از طريق 
- مى٢"شدهموضوع"كند و از يک سو، نيروی كار خود را در اين ابژه موضوع خود مى

ذارد كه مادی و گآورد و در اختيار جامعه مىسازد و يک موضوع جديد را به وجود مى
يابد و يا غير مادی است و از سوی ديگر، تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مى

به اين معنى كه اگر انسان لباس بدوزد، . شودمى٣ "يافتهانسان موضوعيت"تبديل به 
خياط و اگر خدمات درمانى ارائه بدهد، پزشک و پرستار و اگر آواز بخواند و تئاتر بازی 

" شدهكار موضوع"بنابراين از منظر ماركس محصوالت . شودد محسوب مىكند، هنرمن
شوند و وی محصوالت محسوس غيرمادی، خدماتى به توليد اشيا و ماديات خالصه نمى

به بيان ديگر، . كندو هنری كار را نيز در تئوری ماترياليستى ـ ديالكتيكى خود ادغام مى
ی حسى، بلكه كليت قوای حسى  مشاهدهنزد ماركس نه ماديت، بلكه موضوعيت و نه

  . كنندشناسى را تعيين مىانسان شناخت

ماركس سپس نقد خود را بر روند توليد متمركز كرده و ميان توليدات انسانى و حيوانى 
جانبه و تنها آن ی نوعى خود يکدر حالى كه حيوانات بنا بر غريزه. گذاردتفاوت مى

جانبه است و انسان كنند، توليدات كار انسانى همهد مىچيزی را كه احتياج دارند، تولي
شناسى، يعنى سوبژكتيو محصوالت كار خود را پديد آگاهانه و با پيروی از قوانين زيبايى

ی بيولوژيک كار كه به صورت يک فعاليت ابزاری جا در كنار جنبهما اين. آوردمى
كند، ضد انسانى تضمين مىها را در يک محيط خشن و طبيعت موجوديت مادی انسان

شناسى كار كه البته به صورت هدف و فرای نيازهای مادی جامعه، به ی فرجامبا جنبه
   ٤.شويمسازد، نيز آشنا مىرا شكوفا مىدهد و آنها موضوعيت مىطبيعت خالق انسان

مواجه هستيم و ماركس از طريق " دهنده و هدفمندكار شكل"جا با بنابراين ما اين
تمامى تاريخ فرهنگى انسان، يعنى عوامل سوبژكتيو را نيز به انضمام " شكل"هوم مف

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Auszüge aus James Mills Buch, in: MEW, Ergänzungsband I, 
S. ٤٤٥ff., Berlin (ost), S. ٤٦٢ 
٢ Vergegenständlichte Arbeit 
٣ Gegenständlicher Mensch 
٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch …, ebd., S. ٥١٧ 
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داری ليكن در نظام سرمايه. كشدشناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى خويش مىشناخت
ترين اجزا تقسيم و به كارگر مزدی تنها يک جزيى از كار محول روند توليد در كوچک

ای سر و كار كننده، فاقد روح و غير حرفه، خستهنواختجا با كار يکما اين. شودمى
- كار موضوع"ی سرمايه، يعنى داريم و تحت اين مناسبات است كه كار بيگانه به سلطه

ی انسانى در روند توليد كااليى تبديل به جانبهبه بيان ديگر، كار همه. آيددر مى" شده
يابى به موضوعيت"اركس بر شود و از اين بابت است كه می حيوانى مىجانبهكار يک

به اين . گذاردكارگران مزدی انگشت مى" صورت سلب موضوعيت و از خودبيگانگى
داری شكل يک انسان دينى را به خود معنى كه كارگر مزدی در روند توليد سرمايه

ی فعال تحقير و تحميق طبيعت  سوژه١.كندگيرد كه به صورت پست و نازل بروز مىمى
 و در جهت كسب سود روند توليد را آگاهى و ارادهدار است كه با هانسان، سرماي

" قضيه"در حالى كه هگل مفهوم . كندمىريزی و نيروی كار بيگانه را استثمار برنامه
را در يک حركت ديالكتيكى از تفكر و به صورت خودآگاهى از وحدت گوهر ) كاال(
ی ی جامعهكاال را ظاهرًا به سوژهو، آورد و از يک سپديد مى) انسان(با سوژه ) طبيعت(

دهد و از سوی ديگر، حق مالكيت خصوصى را نتايج منطقى و طبيعى بورژوايى ارتقا مى
های فلسفى ـ اقتصادی خود توليد كااليى و  ماركس در جزوه٢خواند،مى" آزادی زنده"

  : شماردها مىانسان" فقر مطلق"حق مالكيت خصوصى را به شرح زير مسبب 

 مال ماجانبه كرده كه يک موضوع وقتى مالكيت خصوصى ما را چنان احمق و يک»
به صورت سرمايه برای ما موجود باشد و يا ] يعنى[است، اگر ما صاحب آن باشيم، 

توسط ما مستقيمًا متملک، خورده، نوشيده، بر بدن ما پوشيده، توسط ما زيسته و غيره، 
 احساسات جسمى و روحى، تمامىای بنابراين در ج. (...)  شودمصرفخالصه 

بر اساس .  آمده استمالكيتمعنى ] يعنى[ اين احساسات، یهمه یازخودبيگانگى ساده
                                                 
١ „Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, Entfremdung“, „Entäußerung als 
Arbeit, Entäußerung als Religion“  

ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد ٢
   ادامه، برلين، و٤٩ی حهانديشه، جلد سيزدهم، صف
ی ی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهدولت و جامعه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين، و٢٣٧ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهسياسى هگل و ماركس
ارل ماركس يا مارتين هايدگر؟، در آرمان و انديشه، جهان مدرن و متافيزيک ـ ك): ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين٧ی جلد پانزدهم، صفحه
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اين فقر مطلق ماهيت انسان بايد تقليل بيابد كه آن ثروت درونى را از بطن خويشتن 
ات و  كامل تمامى احساسرهايىبنابراين فراروی از مالكيت خصوصى . (...) بيرون بزايد

های انسانى است؛ اما آن بدين وسيله به صراحت يک چنين رهايى است كه اين قابليت
چشم تبديل به . اند، هم سوبژكتيو و هم ابژكتيو شدهانسانىهای  احساسات و قابليت

و  وی تبديل به يک موضوع اجتماعى موضوعگونه كه  شده است، همانانسانىچشم 
ها مستقيمًا بنابراين حسيت. رای انسان پديد آمده استاز انسان ب] يعنى[ شده، انسانى

برای ] يعنى كاال [قضيهها نسبت به آن. اند شدهتئوريسيندر پراكسيس خود تبديل به  
 يافتهانسانى موضوعيتكنند، اما خود قضيه يک رفتار اراده به قضيه مثل آن رفتار مى

اين نياز و يا لذت، طبيعت بنابر. نسبت به خود و نسبت به انسان و بر عكس است
كه منفعت به منفعت بازند، همين صرف خود را مىسودمندی و طبيعت خودپسند

   ١«. در آمده باشدانسانى

فقر "ی كه مقولهجا بدون اينكند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كند، شرط رهايى  ...  را محدود به گرسنگى، آوارگى، بيكاری، بيگاری، بيماری و" مطلق

بيند كه البته به را در فراروی از توليد كااليى و لغو مالكيت خصوصى مىانسان از آن
به . اندصورت تصاحب كار بيگانه و به دليل ازخودبيگانگى كارگران مزدی پديد آمده

-ی استثمار نيروی كار و سلطهداری مسئلهاين عبارت كه در روش مدرن توليد سرمايه

شود و توليد انبوه كاالها و رمايه بر كار بيگانه از آگاهى كارگران مزدی زدوده مىی س
ها، بلكه به حساب توان مديريت و خدمات اجتماعى نه محصول فعاليت خود آن

جا موازی با روش نقد دين فويرباخ ماركس اين. شوددار گذاشته مىريزی سرمايهبرنامه
به اين صورت كه هر چه انسان بيشتر روی . پردازدمىداری به نقد روند توليد سرمايه

در حالى كه . بردوجود خدا حساب باز كند، به همان اندازه كمتر از وجود خود بهره مى
اند، استقالل يافته ها ساختهی ماترياليستى فويرباخ آن دينى كه خود انسانبنا بر فلسفه

كند، موضوع فرمايى مى حكمهاو توسط يک قدرت بيرونى مانند كليسا بر انسان
ازخودبيگانگى نزد ماركس به صورت استقالل و حاكميت روند توليد بر كارگران مزدی 

داری ادغام شوند، به ها بيشتر در روند توليد سرمايهيعنى، هر چه آن. شودتشريح مى

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch …, ebd., S. ٥٤٠ 
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 جا ماركس چهار اين١.گردندهمان اندازه نيز بيشتر از ماهيت خويش ازخودبيگانه مى
دهد؛ اول، ازخودبيگانگى انسان از ديگر تميز مىرا از يک" ازخودبيگانگى"ی نوع از مقوله

به اين معنى كه سرمايه ظاهرًا به صورت يک قدرت مستقل از پراكسيس . كار است
جا اين. كندی خود را بر كارگران مزدی تحميل مىمولد در آمده و طبيعت بيگانه

را يک ابزار دهند، زيرا آنليل به كار ازخودبيگانه تن مىكارگران مزدی تنها به اين د
دوم، ازخودبيگانگى انسان از نتايج فعاليت . شمارندبرای رفع نيازهای مادی خود مى

به اين معنى كه كارگران مزدی محصوالت كار خويش را نه مال . توليدی خويش است
 ازخودبيگانگى انسان از سوم،. شمارنددار مىخود، بلكه حق مالكيت خصوصى سرمايه

باشد و چهارم، ها است كه به معنى مطروديت و انزاوی افراد از جامعه مىانسان
   ٢.است" نوع ماهوی بشر"ازخودبيگانگى انسان از 

كند، ماركس سه نوع اولى ازخودبيگانگى را ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
داری، يعنى از روش توليد كااليى و م سرمايهمستقيمًا از پراكسيس مولد و مناسبات نظا

كند، در حالى كه نوع چهارمى آن معطوف به آن حق مالكيت خصوصى استنتاج مى
برای ابعاد " قلب"و " خرد"، "اراده"شود كه فويرباخ با استناد به مفاهيم مفهومى مى

يخى و جا ماهيت انسان نه يک شكل تاراين. در نظر گرفته است" نوع ماهوی بشر"
شود، زيرا آن تنها از طريق يافته دارد و نه در واقعيت تجربى احساس مىموضوعيت

به اين معنى كه فويرباخ تمامى صفات . مفاهيم استعاليى ساخته و پرداخته شده است
، ارزشمند )نومينال(ناب و ارزشمند مورد نظر خود را به ماهيت يک انسان اسمى 

يافته نسبت داده و ماركس در پرتو آن است كه ضوعيت، غيرتاريخى و غيرمو)نرماتيو(
جا با روش انتقاد استعاليى مواجه ما اين. آوردی بورژوايى را وارد مىنقد خود به جامعه

های چپ ـ كه ماركس به گمان خود و با استناد به جا در امتداد تفكر هگلىهستيم، اين
. گويد بود ـ فلسفه با فلسفه سخن مىی ماترياليستى فويرباخ از آن فراروی كردهفلسفه

 :   گيردبا تمامى اين وجود ماركس از تحليل خود بى محابا و به شرح زير نتيجه مى

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٥١٢ 
٢ Vgl. ebd., S. ٥٢٠f. 
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ئيسم از طريق لغو دين و كمونيسم از طريق لغو مالكيت خصوصى همراه با آته(...) »
 شرط تنها از طريق لغو اين واسطه كه البته يک. شده هستندخود هومانيسم وساطت

       ١«.مثبتشود، يعنى هومانيسم ضروری است، خود به خود اثر مثبت آغاز مى

ئيسم و كمونيسم را بدون واسطه به معنى پايان بنابراين ماركس استقرار آته
شمارد و تنها تحت اين شرايط است كه انگاری انسان ماهيت از ازخودبيگانگى انسان مى

-جا با تضاد ماهيت طبقاتى نظام سرمايهما اين. يابدی خود را دوباره باز مىدست رفته

ی بورژوايى آن مواجه هستيم كه ماركس از بدو يافتهداری با شكل به اصطالح آشتى
ی تحقق اين هدف پيداست كه سوژه. فعاليت تئوريک خود در فكر فراروی از آن بود

ی يشتر از پديدهتواند بوده باشد كه از همه بی اجتماعى مىسياسى تنها آن طبقه
ی سوژه"جا نيز از پرولتاريا به عنوان بنابراين ماركس اين. بردازخودبيگانگى رنج مى

  . كندی بورژوايى ياد مىی جامعهلغو اشكال ازخودبيگانه" فعال

تنها "های فلسفى ـ اقتصادی بود، كتاب در همين زمان كه ماركس در حال نوشتن جزوه
های چپ و مدافع  وی يكى از هگلى٢. اشتيرنر منتشر شد، اثر ماكس"كس و مالكيتش

نقد وی از منظر فرديت، يعنى تظاهر يک انسان واقعى، . سرسخت مواضع ليبراليسم بود
به اين عبارت كه هگل در امتداد . آيدآزاد و خالق به آكوموداتسيون هگلى وارد مى

رده است و انتظار دارد ايمان مسيحيان مفاهيم به اصطالح خردمند را بر فرد حاكم ك
از همين منظر، . وی منضبط سازند" ی مطلقايده"ها روابط خود را در پرتو كه انسان
ماركس را نيز به " كمونيسم"چنين فويرباخ و هم" هومانيسم"و " ئيسمآته"اشتيرنر 

نر به نظر اشتير. گيردی ازخودبيگانگى انسان به باد انتقاد مىعنوان اشكال دينى و نشانه
من (را از يک انسان تخيلى و قدسى ) من غيرماهوی(توان انسان واقعى اصوًال نمى

مجزا كرد و انتظار داشت كه انسان واقعى كه به اصطالح ازخودبيگانه است، ) ماهوی

                                                 
١ Ebd., S. ٥٨٣ 

جا ام، در نتيجه اينقالبى ماركس پرداختهجا كه من در جای ديگری به تفصيل به مسير تفكر انتقادی و ان از آن ٢
ی فلسفه): ٢٠١٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد . كنم كه برای نوشته ضروری هستندرا مطرح مىفقط برخى از ابعاد آن

ى، در حقوق طبيعى و حق انقالب ـ  گفتمانى پيرامون مسير انديشيدن انتقادی ماركس از نقد دين تا نقد اقتصاد سياس
  ادامه، برلين و١٥١ی نديشه، جلد دهم، صفحهآرمان و ا

ی در انديشه "خرد استعالئى"فرهنگ دينى و رئاليسم انقالبى ـ نقش فراروی از ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٣٥ی، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهسياسى كارل ماركس
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به نظر . باشد، سمت بگيردكه البته يک شكل دينى از انسان مى" من ماهوی"به سوی 
ها انسان واقعى را قربانى يت مسيحى هستند، زيرا آنها نيز در نهااشتيرنر كمونيست

به بيان ديگر، در حالى كه . باشندكنند كه برای فرد به كلى بيگانه مىتصوراتى مى
دهند، اما بنا بر ها را به رستگاری دينى و لذات جهان اخروی وعده مىمسيحيان انسان

ها، اشتيرنر در  افزون بر اين.نام دارد" جامعه"ها نقد اشتيرنر، معبد مقدس كمونيست
كند كه از واقعيت نظم لغو مالكيت خصوصى خشونت بسيار هولناكى را مشاهده مى

  .موجود به مراتب شديدتر است

گيرد كه انسان واقعى همين انسان خودپسند به اين ترتيب، اشتيرنر بى محابا نتيجه مى
اكنون به اگوئيسم آليسم و همباشد كه در روند تاريخ ظاهرًا از رئاليسم به ايدهمى

در حالى كه انسان واقعى در ماهيت خود ظاهرًا فرد است، ليكن همواره . رسيده است
ی سركوب و محدود كردن فرديت اند كه انگيزهاين ارواح به اصطالح مقدس بوده

اين به نظر اشتيرنر تنها اتفاقى كه در روند تاريخ افتاده، به . اندانسان واقعى را داشته
برای نمونه اگر مؤمنان . اندتر از گذشته گشتهعبارت است كه اين ارواح همواره فربه

" يافتهی آشتىجامعه"اكنون گرفتند، هممسيحى قبًال وعده به رستگاری و آمرزش مى
را هستند كه جای آن) ماركس" (كمونيسم"و ) فويرباخ" (نوع ماهوی بشر"، )هگل(

و " احساس انسانى"، "عرف شهروندی"، "خردمندی: " مانند و از طريق مفاهيمىگرفته
ی فعاليت فلسفى اشتيرنر ظاهرًا به اين انگيزه. شوندتوجيه مى" همبستگى اجتماعى"

ها كه فرای فرد و ی تمامى ارواح، مفاهيم و ارزشعبارت است كه انسان را از سلطه
به نظر وی، . اد سازداند، آزجهت محدود و منظبط كردن فرديت انسان پديد آمده

دينى ندارد و فقط كافى های دينى و شبهگونه آموزشانسان اصوًال هيچ نيازی به اين
  ١.است كه خالقيت را بياموزد

                                                 
١ Vgl. Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige und sein Eigentum, ٢. Auflage, Leipzig, S. ٩٩, 
٢٦٤ ,١٧٩, und 
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, 
Berlin, ٢٢٧f.  
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را مطالعه كرد و در يک از آن پس كه كتاب اشتيرنر منتشر شد، انگلس بالفاصله آن
با ماركس در " الكيتشتنها كس و م"نامه به شرح زير پيشنهاد خود را جهت نقد كتاب 

  :ميان گذاشت

پروايى را نبايد كنار بگذاريم، بلكه مستقيمًا از آن به صورت بيان تمام و كمال بىما آن»
به . را بچرخانيم و روی آن مدام بنا سازيمطور كه آنموجود بهره برداری كنيم و اين

زمان خودآگاه كه  همپروا وشود، چنان بىاين ترتيب، اگوئيسم به سر حد خود رانده مى
تواند پايدار بماند، بلكه بايد بالفاصله ورزی خود يک لحظه هم نمىخودپسند در غرض

البته اين يک چيز جزيى است كه به اشتيرنر اثبات شود كه . در كمونيسم واژگون گردد
. اش ضرورتًا از فرط خودپسندی مجبور به كمونيست شدن هستندهای اگوئيستانسان

اين مرديكه پاسخ داد كه قلب انسانى در ابتدا در خودپسندی خويش مستقيمًا بايد به 
آورد كه در غيرانتفاعى و فداكار است، و بنابراين وی دوباره از همان جا سر در مى

فويرباخى از خدا استنتاج شده است، فويرباخ از خدا به " انسان. (...) "جنگدبرابرش مى
اين چنين تجريدی و با يک مدرک مقدس دينى " نانسا"انسان رسيده است و البته 

ما بايد از من، . عكس آن است" انسان"راه حقيقى برای رسيدن به . آغشته شده است
از تجربه و پيكر انضمامى فرد عزيمت كنيم كه مانند اشتيرنر به بنبست نرسيم، ] يعنى[

 شبح يک پيكر هميشه" انسان. "ترفيع دهيم" انسان"جا به سوی بلكه خود را از آن
گرايى و ماترياليسم ی تجربى خود را ندارد، ما بايد از تجربهاست، تا زمانى كه زمينه

ما بايد عام را از : ما بايد چيز حقيقى بوده باشد" انسان"عزيمت كنيم، اگر كه تفكر ما و 
  ١«.خاص استنتاج كنيم، نه از درون خودش يا از هوا مانند هگل

و " تجربه"كند، پيشنهاد انگلس معطوف به ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شناسى فويرباخ نيز كه مبتنى شود كه البته با روش شناختانسان مى" پيكر انضمامى"

است و طبعًا معطوف و محدود به شيئيت، ماديت و عينيت ابژه " ی حسىمشاهده"بر 
 با شكل ابژه مواجه هستيم كه جا تنهاليكن ما اين. شود، به خوبى قابل شناخت استمى

از درک ماهيت سوبژكتيو، يعنى شناخت عوامل تاريخى، فرهنگى و اجتماعى، يعنى 

                                                 
١ Engels, Friedrich (١٩٥٧): Briefe - Engels am Marx, ١٩. Nov. ١٨٤٤, in: MEW, Bd. ٢٧, 
Berlin (ost), S. ١١f. 
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جا انگلس در پيروی اين. كنديابى ابژه و كليت قوای حسى انسان ممانعت مىموضوعيت
 سازد،آليسم مستقر مىاز فويرباخ، ماترياليسم را دوباره به صورت مجرد در برابر ايده

رسيده كه مولود آن " كليت ديالكتيكى"جا به درک يک در حالى كه ماركس تا اين
انسانى است كه نه تنها طبيعت بيرونى، بلكه طبيعت " دهنده و هدفمندكار شكل"

-طبيعت موضوعيت"، "يافتهجهان موضوعيت"كند و درونى انسان را نيز دگرگون مى

از سوی ديگر، انگلس . آوردو پديد مىرا سوبژكتي" يافتهكار موضوعيت"و " يافته
جا كند كه البته اينپيشنهاد تئوريک خود را مبتنى بر يک انسان اگوئيست مطرح مى

جا پيداست كه اين. شودی آن طبعًا حق مالكيت محسوب مىسوژه و بنا بر تجربه، ابژه
صعود فويرباخ گردد، زيرا " قلب"انگلس بايد دوباره معطوف به مفهوم استعاليى 

ذاتى اگوئيست با حق توان از تضاد درونماترياليستى اگوئيست به كمونيست را نمى
به بيان ديگر، انگلس هنوز در . ی آن متكامل كردمالكيت و نفى ديالكتيكى و آگاهانه

زند، در حالى كه تصوارت بيگناه كودكانه و اشكال فلسفى و متافيزيكى هگلى در جا مى
جا به نتايج قابل را دنبال كرده و تا اين" فراروی از فلسفه"ی ماركس قاطعانه برنامه

  .ی تئوريک نيز دست يافته استمالحظه

های فلسفى ـ اقتصادی ماركس رسد كه انگلس در اين زمان از وجود جزوهبه نظر مى
-كار شكل"جا است كه ماركس با استناد به مفهوم بى خبر بوده و مشخصًا در همين

پيداست كه انتقاد . سازداش استوار مىهای واقعىيک هگل را بر پايهديالكت" دهنده
ی كمونيستى مورد نظر وی مستقل از اشتيرنر به ماركس وارد بود، زيرا جامعه

ی بورژوايى قرار داشت و ذاتى جامعهپراكسيس، يعنى خارج از واقعيت و حركت درون
افزون . آمدمستقل به نظر مى" عىی واقسوژه"داد كه از به آن يک شكل متافيزيكى مى

سازی و توجيه تشكيل منجر به دين" نوع ماهوی بشر"بر اين، يک تعريف استعاليى از 
انگاری كه يک چنين دولتى بايد بر فراز ملت قرار . شوديک دولت استبدادی نيز مى

و جهت تشديد همبستگى اجتماعى و " نوع ماهوی بشر"را در راستای بگيرد و آن
عواقب يک چنين خطای تئوريک . ی كمونيستى آموزش و پرورش دهدل جامعهتشكي

همان جابجايى سوژه با ابژه است كه بنا بر انتقاد ماركس نه تنها به آپريوريسم در 
آليستى هگل خشونت يک دولت ی ايدهانجامد و در امتداد فلسفهپراكسيس سياسى مى
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ی ماترياليستى فويرباخ به روی از فلسفهكند، بلكه در پيمقتدر و مستبد را توجيه مى
  . زندنيز دامن مى) پرولتاريا" (ی واقعىسوژه"انفعال 

ی انگلس به ماركس موجود است، در جا طرح اين مسئله ضروری است كه نامهاين
اين نامه يا مفقود شده . ی انگلس وجود نداردی ماركس در جواب به نامهحالى كه نامه

ی ناجور و را برای حفظ آبرويش و جهت مصادرهاد خود انگلس آنو يا به احتمال زي
ی بعدی كه انگلس در خوشبختانه نامه. ی تحقيقات ماركس نابود كرده استمغرضانه

  :ی كافى گويا استنويسد، وجود دارد و به شرح زير به اندازهجواب ماركس مى

وقتى كه برای تو . فق هستمشود، با تو كامًال مواآن چيزی كه مربوط به اشتيرنر مى»
از وقتى كه . بودم] اشتيرنر[نوشتم، با كمال خجالت هنوز تحت تأثير مستقيم كتاب 

كتاب را كنار گذاشتم و بيشتر توانستم فكر كنم، آن چيزی در نظرم است كه تو 
   ١«.دانىدرست مى

تئوريک و از اين پس، ماركس به تنهايى تزهای فويرباخ را به عنوان راهنمای فعاليت 
شناسى استعاليى فويرباخ جا با عبور از انسانما اين. پراكسيس سياسى خود مدون كرد

گويد از اين پس، فلسفه ديگر با فلسفه سخن نمى. شويممواجه مى" فراروی از فلسفه"و 
شود، زيرا انتقاد ماركس و نقد از منظر مفاهيم آسمانى و در جهان فالسفه مستدل نمى

، "يافتهجهان موضوعيت"ذاتى است كه البته با استناد به داری درونيهبه نظام سرما
-ما اين. آيدی بورژوايى پديد مىهای ماهوی جامعهيعنى از نقد پراكسيس مولد و تضاد

موجود "شناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى نيز مواجه هستيم كه انسان را جا با يک انسان
ی شناسا و فعال در تئوری را به عنوان سوژهآنشمارد و تاريخ فرهنگى  مى٢"فعال

ی شناخت انسان محصول بنابراين از منظر ماركس ابژه. كندشناسى ادغام مىشناخت
به اين معنى كه . يافته و سوبژكتيو استی خويش، يعنى موضوعيتفعاليت آگاهانه

عاليت انسان دولت، اقتصاد، صنعت، طبيعت، فرهنگ، تاريخ و غيره را از طريق ف
ی شناخت خارج از ها به عنوان ابژهآورد و با وجودی كه آنی خود پديد مىآگاهانه

ليكن اين آگاهى . اندذهن وی قرار گرفته و ابژكتيو هستند، اما سوبژكتيو به وجود آمده

                                                 
١ Ebd., Engels am Marx in Paris, ٢٠. Jan. ١٨٤٥, S. ١٤ 
٢ Tätiges Wesen 
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ی ی مادی جامعهگويى همان زمينهموجود محصول ازخودگسيختگى و خودتناقض
اوضاع "كند و داری را توجيه مىتضاد نظام سرمايهبورژوايى است كه مناسبات م

در " اوضاع موجود"پيداست كه فراروی از . سازدآورد و مستمر مىرا پديد مى" موجود
در . است" اوضاع مطلوب"انداز جهت تشكيل ی اول مشروط به توليد يک چشموهله

 يک حركت خواند و درمى" گوهر ازخودبيگانه"را " اوضاع موجود"حالى كه هگل 
يافته و ی آشتىآليستى را جهت تشكيل يک جامعهديالكتيكى از تفكر، مفاهيم ايده

ی عزيمت ماركس نيز آگاهى تئوريک و پراكسيس كند، نقطهخردمند آتى متكامل مى
-ذاتى و نفىسياسى همين جهان كهن و غيرخردمند است و تنها از طريق نقد درون

پديد " اوضاع مطلوب"د كه جهان نوين را به صورت شوی آن برای وی ممكن مىكننده
   ١.آورد و به سوی رهايى انسان نشانه بگيرد

ی سوژه"نياز به يک " اوضاع مطلوب"به " اوضاع موجود"ی دوم دگرگونى در وهله
به بيان . كندرا از ديالكتيک تئوری و پراكسيس متكامل مىدارد كه ماركس آن" واقعى

- پيشگفتار نقد فلسفه"ی پراكسيس است كه بنا بر  تكامل فلسفهماركسی ديگر، انگيزه

به بهترين وجه ممكنه از خودانگاری فعاليت تئوريک وی به صورت يک " ی حق هگل
گرای به اين صورت كه تئوری انتقادی و عمل. دهدپراكسيس سياسى نيز گزارش مى

را متضاد مادی كه وی آنی ی زمينهكنندهذاتى و نفىوی كه البته از طريق نقد درون
شود و سپس به صورت جانبدار در كشمكش نامد، متكامل مىنيز مى" بعد منفعل"

كند و سرانجام به يک پراكسيس به تئوريک پيرامون آگاهى از تضاد شركت مى
نيازهای "ی خودآگاه سوژه. زندخصوص سياسى در روند نبردهای طبقاتى دامن مى

 كه تحت تأثير اين تئوری از قدرت بالقوه به قدرت ٢اريا استپرولت" انقالبى و راديكال
آيد و نظم موجود را به شرح زير به يک نظم نوين دگرگون و شرايط بالفعل در مى

 :آوردرهايى خود را نيز پديد مى

 خويش، پرولتاريا در فلسفه، مادیگونه كه فلسفه در پرولتاريا تسليحات همان»
لوح يابد، و همين كه رعد تفكر اصولى به اين زمين ساده خويش را مىذهنىتسليحات 

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ – Marx an 
Rüge, Kreuznach in September ١٨٤٣, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٤٣f., Berlin (ost), S. ٣٤٥ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen …, ebd., S. ٣٨٦ 
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و پراتيک تنها رهايى (...) يابد  تحقق مىهاها به انسانآلمانمردمى برخورد كند، رهايى 
-ها را باالترين موجود برای انسان است كه انسانتئوريکممكن آلمان، رهايى از موضع 

     ١«.شماردها مى

جا ديالكتيک يک تئوری كند، ماركس اينقاد مالحظه مىی نگونه كه خوانندههمان
سازد كه ی سياسى و انقالبى را برقرار مىگرا با يک پراكسيس آگاهانهانتقادی و عمل

تحقيقات جا با عواقب ما اين. كندالبته مستقيمًا روش فعاليت سياسى وی را نيز متأثر مى
-ه صورت تئوريک متمركز مىفلسفى و تجربيات سياسى ماركس مواجه هستيم كه ب

به اين عبارت كه ماركس از . گيرندگردند و مستقيمًا به سوی رهايى انسان نشانه مى
كند كه رهايى انسان يک امر عاجل اجتماعى است و ی نظری عزيمت مىاين نقطه

كه از نقد تئوری جهت ممانعت از توليد اشكال استعاليى راه ديگری ندارد، به جز اين
دين، : تى پراكسيس مولد مستدل گردد و بدون وساطت اشكال استعاليى مانندذادرون

بنابراين ماركس از يک سو، در كشمكش نظری . فلسفه و ايدئولوژی بر آن واكنش كند
-جا كه تئوری انتقادی و عملشود و از آنپيرامون آگاهى تئوريک از تضاد دخيل مى

ه خوبى آگاه است ـ يعنى تئوری وی ب) پراكسيس مولد(ی خود گرای وی از سرچشمه
فهمد مانند فلسفه در مضمون هگلى آن، خود را به صورت يک حركت ناب از تفكر نمى

گردد، اشكال متافيزيكى، گاه از پراكسيس نبردهای طبقاتى مستقل نمىـ در نتيجه هيچ
ار بر گيرد و سرانجام پيداست كه به اجباستعاليى، ايدئولوژيک و توجيهى به خود نمى

ی بورژوايى و به نفع مواضع پراكسيس سياسى واكنش و در حركت واقعى جامعه
  . كندپرولتاريا و در راستای تحقق رهايى انسان دخل و تصرف مى

جا كه دولت پروس از فعاليت سياسى و تئوريک ماركس در پاريس نگران بود، از آن
ر همدست شدند كه شرايط های ديپلماتيک و اطالعاتى هر دو كشودر نتيجه سازمان

تنها كشوری كه حاضر شد به ماركس حق اقامت . اخراج وی از فرانسه را فراهم سازند
بدهد، لوكزامبورگ بود، منتها با اين شرط كه وی در مسائل سياسى روز دخالت نكند و 

به اين ترتيب، ماركس به بروكسل نقل مكان و با . نگاری نپردازدبه شغل روزنامه
. ی خود پرداختنگلس به تسويه حساب با نظريات متافيزيكى گذشتههمكاری ا
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ی است كه در آن فلسفه" ايدئولوژی آلمانى"ها كتاب محصول فعاليت تئوريک آن
های تخيل"ماترياليستى فويرباخ، متافيزيک برونو بائر و ليبراليسم اشتيرنر به عنوان 

- ماركس هم١.شوندانتقاد گرفته مىبه باد " های جوانگناه فلسفى هگلىكودكانه و بى

ها را به زبان ساده و جهت تثبيت خودآگاهى تئوريک فعاالن زمان يک سری سخنرانى
برگزار كرد كه بعدها در يک " كانون تعليم و تربيت كارگران بروكسل"سياسى در 

جا موضوع ماركس تأكيد اين. منتشر شدند" كار مزدی و سرمايه"جزوه و تحت عنوان 
داری است در فرماسيون سرمايه" نيروی كار"ی به مقوله" كار"ی گرگونى مقولهبر د

-های قديمى قطع مىكه بند ناف كارگران مزدی را از مناسبات توليدی در فرماسيون

  :آوردكند و به شرح زير شكل كااليى نيروی كار، يعنى كار دوگانه آزاد را پديد مى

كار خود را برده .  نبودكار آزاده كار مزدی، يعنى كار هميش.  نبودكاالكار هميشه يک »
برده . فروشدهای خود را به برزگر نمىطور كه گاو نر توانفروخت، هماندار نمىبه برده
آن يک كاال . ی كار خود يكبار و برای هميشه به صاحب خود فروخته شده استبا همه

 آن يک كاال است، خود. تواند از دست يک مالک به دست ديگری برسداست كه مى
آن يک . فروشد تنها يک بخش از كار خود را مىبنده.  نيستآناما نيروی كار كاالی 

كند؛ بلكه بر عكس، مالک زمين زراعى از وی كارمزد از مالک زمين زراعى دريافت نمى
بنده به زمين زراعى تعلق دارد و برای صاحب زمين زراعى . كنديک خراج دريافت مى

، ١٢، ١٠، ٨وی . فروشد و البته تكه تكه در برابر خود را مىكارگر آزاد. دهدميوه مى
كه گذارد، يک روز مانند روزهای ديگر، به آن ساعت از زندگى خود را به حراج مى١٥

كارگر . دارانبيشتر بپردازد، به مالک مواد خام، ابزار كار و مواد غذايى، يعنى به سرمايه
 ساعت از زندگى ١٥، ١٢، ١٠، ٨زمين زراعى تعلق دارد، اما نه به يک مالک و نه به 

     ٢«.خردرا مىگيرد كه آناش به كسى تعلق مىروزانه

داری كارگر مزدی كند، تحت مناسبات سرمايهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يابد كه ىشود، بلكه ظاهرًا به اين آزادی نيز دست منه تنها از مناسبات توليد آزاد مى
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جا با پرولتاريا به ما اين. خواهد بفروشدداری كه مىنيروی كارش را به هر سرمايه
مواجه هستيم كه از طريق نيروی كار خود و در پرتو دين، " ی واقعىسوژه"عنوان 

-آورد، در حالى كه هميافته را پديد مىفلسفه و ايدئولوژی بورژوايى جهان موضوعيت

 خودآگاهى طبقاتى به انقياد محصول كار خود، يعنى سرمايه كشيده زمان به دليل فقدان
به بيان ديگر، . دهدشود و به حق مالكيت خصوصى و روش توليد كااليى تن مىمى

محسوب " ی واقعىسوژه"پرولتاريا در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس 
يابد، بالمنازعه ادامه مىداری شود و تا زمانى كه روش توليد مدرن سرمايهمى

حتا اگر آن به انقياد دين، فلسفه و ايدئولوژی بورژوايى . آنتاگونيسم سرمايه خواهد بود
ی كشيده، در روند توليد و فعاليت مولد خود سلب موضوعيت و در جهان ازخودبيگانه

 ماركس ی فعاليت تئوريکانگيزه. توليد كااليى به كلى منفعل و ظاهرًا ناپديد شده باشد
را ی خويش آگاه و آننيز مشخصًا بر اين اساس است كه پرولتاريا را از قدرت بالقوه

را به جهت تشكيل يک نظم نوين در ميدان نبردهای طبقاتى بالفعل سازد و فعاليت آن
جا قدرت سياسى بستگى به اين. سوی انقالب اجتماعى و رهايى انسان هدايت كند

بنابراين نتايج . ی ضعف پرولتاريا استو قدرت سرمايه نشانهتوازن قوای اجتماعى دارد 
از اين منظر نه . ها امكان داردنبردهای طبقاتى نامعلوم و هم پيروزی و هم شكست آن

ی طبقاتى از پيش معين شده و نه فرجام آن منوط به تقدير مسير حركت واقعى جامعه
را ) ی طبقاتىجامعه" (يافتهوعيتجهان موض"ها گونه كه انسانهمان. تاريخ بشری است

اند، به همين صورت نيز قادر ی خويشتن به وجود آوردهاز طريق كار ازخودبيگانه
هستند كه در پراكسيس نبردهای طبقاتى به خودآگاهى ماترياليستى از هستى خويش 
دست بيابند و بر اساس امكانات موجود توليدی و بازتوليدی جامعه يک جهان نوين را 

های اجتماعى را كه در روند تاريخ پديد پيداست كه ماركس فرماسيون. يد بياورندپد
ی جامعه"جا وی اين. گيرداند، به صورت وقايع تاريخى در نظر مىآمده و فرو ريخته

 ليكن ١كند،ديگر متمايز مىرا از يک" ی بورژوايىجامعه"و " ی فئودالىجامعه"، "آنتيک
ی خردمند و محمول يک ری خود تاريخ بشخصه يک سوژهنه به اين صورت كه انگا

های اجتماعى را مستقل از فعاليت سوبژكتيو منطق و ذات درونى است كه فرماسيون
جا با يک حركت انگاری كه ما اين. آوردها و يكى پس از ديگری متعاقبًا پديد مىانسان
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مولد و نتايج نبردهای ناپذير از تاريخ مواجه هستيم كه مستقل از پراكسيس اجتناب
به . رسدآليستى خود مىدهد و نهايتًا به فرجام ايدهطبقاتى به راه مقدر خود ادامه مى

ی سوژه"های اجتماعى در روند تاريخ و به دليل فقدان خودآگاهى بيان ديگر، فرماسيون
ی به اين معنى كه حاكميت طبقاتى همواره بخشى از قدرت ماد. اندپديد آمده" واقعى

را نيز پديد گذارد كه قدرت ذهنى آنی حاكم مىخود را در اختيار قشری از طبقه
دين، فلسفه و ايدئولوژی : بيآورد، فرودستان جامعه را به انقياد اشكال ازخودبيگانه مانند

ی طبقاتى حاكميت سرمايه و يک جهان وارونه" ايدئولوژی آلمانى"بكشد و بنا بر كتاب 
  : ها تحميل كندنسانرا به شرح زير بر ا

ای كه قدرت حاكم ی حاكم در هر دوران تفكر مسلط هستند، يعنى طبقهافكار طبقه»
ای كه ابزار جهت طبقه. باشد خويش مىذهنىزمان قدرت حاكم  جامعه است، هممادی

زمان در مورد اين ابزار جهت توليد ذهنى تصميم توليد مادی را در اختيار دارد، هم
ها ابزار جهت توليد ذهنى زمان افكار آن كسانى كه به آن اين ترتيب، همبه. گيردمى

افكار حاكم ديگر چيزی . آيندگيرد، به صورت ميانگين تحت سلطه در مىتعلق مى
آل مناسبات مادی مسلط كه به صورت تفكر مناسبات نيستند به غير از بيان ايده

كنند، باتى كه يک طبقه را حاكم مىاند، بنابراين آن مناسبندی شدهمسلط مادی جمع
  ١«.افكار حاكميتش هستند

دار ی خودآگاه و انقالبى است كه سرمايهبنابراين تنها در فقدان پرولتاريا به عنوان سوژه
جهان "ی فعال آيد و به صورت سوژهيافته در مىی شخصيتبه شكل سرمايه

كار بيگانه و در پرتو ايدئولوژی و را آگاهانه، يعنى از استثمار نيروی " يافتهموضوعيت
-ی مناسبات ازخودبيگانهآورد و كارگران مزدی را به سلطهمنافع طبقاتى خود پديد مى

جا ديدگاه ماركس از روند تاريخ با پيداست كه اين. كشدی بورژوايى مىی جامعه
ه هگل به اين دليل ك. كندآليستى هگل تالقى مىی ايدهدر فلسفه" روح جهان"مضمون 

را به صورت يک روند متداوم از دنيوی و خردگرا " ی تاريخفلسفه"و " تاريخ فلسفه"
- گيرد و آپريور، يعنى بدون شواهد تجربى به يک نظريهی شناسا در نظر مىشدن سوژه

. يابدی آتى دست مىيافتهی خردمند و آشتىگرا پيرامون تشكيل يک جامعهی مثبت
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ی رسند و روند تاريخ نويد به يک آيندهديگر به وحدت مىيکجا تاريخ و منطق با اين
ی سوژه"های تخيلى ياد كرد كه غافل از از جمله بايد از سوسياليست. دهددلپسند مى

، يعنى مستقل از پراكسيس مولد و با صرف نظر از بررسى شكل و نتايج "واقعى
ر رديف كرده و تحت ديگهای اجتماعى را پشت سر يکنبردهای طبقاتى، فرماسيون

در برابر . كردندداری را مثبت ارزيابى مىهگلى فرجام سرمايه" ی مطلقايده"تأثير 
ماركس بر فعاليت سوبژكتيو انسان جهت دگرگونى اوضاع موجود به شرح زير در 

  :    كندتأكيد مى" ايدئولوژی آلمانى"كتاب 

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

تنها تظاهر ضروری " تاريخ ابژكتيو"كند، روند ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی بورژوايى، يعنى يک شكل ايدئولوژيک از آن مناسبات ی جامعهمناسبات وارونه

جا با ما اين. ها سرمايه طبيعتًا رشد كرده استباشد كه تحت تأثير آنانه مىازخودبيگ
را به صورت اشكال ی حاكم مواجه هستيم كه ماركس آنی طبقهنتايج فعاليت آگاهانه

- اند، افشا مىها و پراكسيس مولد مستقل شدهازخودبيگانه كه ظاهرًا از فعاليت انسان

ها و تحت قدرت ايدئولوژيک و آلهای اجتماعى بنا بر ايدهفرماسيونبه بيان ديگر، . كند
-گاه به صورت ناب بر قرار نمىاند كه البته هيچی حاكم به وجود آمدهسياسى طبقه

های قديمى را نيز با خود به ها همواره لحظات فرماسيونگردند، زيرا اشكال پيشرو آن
ذاتى در اين ی درون سوژههر كسى كه نقش انسان را به عنوان يک. همراه دارند

كند، در حال تدارک ايدئولوژی است و با استناد به كشفيات انكار مى" حركت واقعى"
  . تئوريک ماركس يک شخصيت ارتجاعى دارد

بنابراين ما با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به صورت يک تجريد از 
ها، يعنى سوبژكتيو ی انساناهانهكليت متضاد مواجه هستيم كه محصول فعاليت آگ

ناپذير و ابژكتيو و نه محصول نه اجتناب" حركت واقعى"به اين معنى كه اين . است
بنابراين ماركس هرگونه . منطقى يک روند بالمنازعه از تاريخ و يا حركت ماده است

ى شود، هرگونه ادعايى كه رهايادعايى را كه با حركت به اصطالح ابژكتيو توجيه مى
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ها را در دهد و آنها نسبت مىها را به يک چيز خارج از خودآگاهى طبقاتى آنانسان
كند و ی خود و در تداوم اشكال دينى سلب اراده، آگاهى و آزادی مىتعيين آينده

آليستى از به بيان ديگر، ماركس يک تصور ايده. شماردسازد، ارتجاعى مىمنفعل مى
-های متعاقب اجتماعى را مردود مىى از فرماسيونروند تاريخ و يک درک مكانيك

از منظر تئوری انتقادی و انقالبى ماركس نه روند ماترياليستى از تاريخ ضرورتًا . شمارد
شود و نه يک فرماسيون اجتماعى به به سوی يک فرجام مقدر و خوشايند سپری مى

موضوع نقد ماركس . دگردريزد و ديگری بر جای آن تمام و كمال بر پا مىكلى فرو مى
ی های جامعهآلجا ممانعت از تعميم يک منطق مخصوص تاريخى است كه ايدهاين

را به صورت يک ضرورت آورد و موجوديت آنمدرن بورژوايى را ظاهرًا پديد مى
در " ی واقعىسوژه"جا دوباره با نقش پرولتاريا به عنوان ما اين. كندتاريخى توجيه مى

و با " سوسياليسم علمى"شويم كه به صورت و انقالبى ماركس مواجه مىتئوری انتقادی 
دانش "پيداست كه نزد ماركس مفهوم . شودمتكامل مى" دانش مثبت"استناد به 

جا كه خردمندی در از آن. در مضمون رياضى و جبر دترمينيستى آن نيست" مثبت
نزد " دانش مثبت"ه شود، در نتيججوامع مدرن و دنيوی يک امر مثبت ارزيابى مى

ماركس نيز به معنى آن دانشى است كه با استناد به پراكسيس مولد، يعنى از نقد 
ها، يعنى از نقد كليت يک حركت ذاتى زندگى واقعى و فعاليت مولد خود انساندرون

" اوضاع موجود"ی متضاد ماترياليستى ـ ديالكتيكى متكامل شده است كه با نفى آگاهانه
جا  اين.گيردها نشانه مىو رهايى انسان" اوضاع مطلوب" سوی تشكيل مستقيمًا به

ی بورژوايى ها مشروط به دگرگونى كلى مناسبات موجود جامعهاستقالل و آزادی انسان
آورد و تحت مديريت كانون افراد همبسته است كه سپس مالكيت اجتماعى را پديد مى

   ١.دهدقرار مى

 و فعاليت سياسى ماركس تحت تأثير كشفيات تئوريک پيداست كه مسير زندگى واقعى
آليستى خود به مقام ی ايدهگونه كه هگل پس از تكامل فلسفههمان. وی قرار داشت

ترين استادی دانشگاه در فرانكفورت و سپس در برلين رسيد و تبديل به برجسته
انشگاه و به گونه كه فويرباخ پس از اخراج از دپرداز دولت پروس شد و هماننظريه

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٧٠ ,٣٧f., ٢٤٧  

 ٢١٦

) براخبرگ(خود به روستای پدريش " ی آتىفلسفه"دليل انفعال مزمن سياسى از 
جا مشغول به توليد شراب شد، ماركس نيز عزم راسخ خود را برای بازگشت و آن

وی آن جمعى را كه با ديگر فعاالن سياسى به نام . شركت در انقالب آلمان اعالم كرد
تغيير نام داد و با " های كمونيستاتحاديه"ده بود، به تأسيس كر" ی عادالناتحاديه"

مانيفست "را به شرح زير در همكاری انگلس خطوط تئوريک و پراكسيس سياسى آن
  : مشخص كرد" كمونيستى

ها آن. ها يک حزب به خصوص در تقابل با احزاب كارگری ديگر نيستندكمونيست»
ها اصول به خصوصى را كه پرولتاريا را نآ. منافع مجزايى از تمامى پرولتاريا ندارند

ها فقط از اين طريق كمونيست. سازندها شكل بدهند، بر پا نمىبخواهند نسبت به آن
كنند كه از يک سو، از نبردهای متفاوت خود را از مابقى احزاب پرولتری متفاوت مى

ازند و از سوی سملى پرولتاريا منافع همگانى و مستقل از مليت را برجسته و معتبر مى
ها در درجات متفاوت تكاملى كه مسير نبرد ميان پرولتاريا و ديگر، بدين وسيله كه آن

بنابراين . كنندكند، همواره منافع تمامى جنبش را نمايندگى مىبورژوازی طى مى
ی احزاب كارگری تمامى ترين و همواره بخش به پيش رانندهها عمًال قاطعكمونيست

ها دارای بينش تئوريک در شرايط، اقدام و نتايج كلى از جنبش  آنها هستند؛كشور
ها همان است هدف بعدی كمونيست. پرولتری پيش از مابقى انبوه پرولتاريا هستند

ی احزاب پرولتری؛ ساخت و پرداخت پرولتاريا به طبقه، سرنگونى مانند مابقى همه
     ١«.حاكميت بورژوايى، تصرف قدرت سياسى توسط پرولتاريا

جا تنها بر يک كند، ماركس و انگلس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
كه ادعای كنند، بدون اينگرايش به خصوص كمونيستى در جنبش كارگری تأكيد مى

های سياسى طيف ی حزبى جنبش كارگری و يا انهدام مابقى جريانرهبری و مصادره
-های تئوريک دامن مىاركس همواره به كشمكشبا وجودی كه م. چپ را داشته باشند

های تخيلى مواضع راديكال سياسى داشت، زد و در برابر مبارزات صنفى و سوسياليست
. كرداما نبردهای طبقاتى را مستقيمًا به سوی سرنگونى حاكميت بورژوايى هدايت مى

                                                 
١ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٩): Manifest der Kommunistischen Partei, in: 
MEW, Bd. ٤, S. ٤٥٩ff., Berlin (ost), S. ٤٧٤ 
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تئوريک و  ميالدی منتشر شد، خطوط ١٨٤٨ی ی سياسى كه در ماه ژانويهاين بيانيه
ی انتشار اين ايده. كردرا نيز مشخص مى" ی راين نوينروزنامه"پراكسيس سياسى 

ی اتحاديه"در پاريس به وجود آمد، زمانى كه " ارگان دموكراسى"روزنامه با زيرعنوان 
برای بازگشت از تبعيد و دامن زدن به انقالب اجتماعى در آلمان خود را " هاكمونيست
جا ای مكان انتشار اين روزنامه شهر كلن در نظر گرفته شد، زيرا آنبر. كردآماده مى

ی اولين شماره. شدنددر مورد آزادی مطبوعات كم و بيش رعايت مى" قوانين ناپلئون"
ی كوچک از آكسيونرها  ميالدی با يک سرمايه١٨٤٨ جون ١اين روزنامه در روز 

زنامه را با منافع طبقاتى خود چندی نگذشت كه آكسيونرها اهداف اين رو. منتشر شد
های مالى خود به صندوق آن در تضاد ديدند و يكى پس از ديگری از پرداخت كمک

بينى بود،  پيداست كه اين تجربيات ناگوار برای ماركس قابل پيش١.صرف نظر كردند
های مدرن از ائتالف بورژوازی با اعيان و زيرا وی پس از بررسى قوانين اساسى دولت

ف فئودالى بر سر حق مالكيت خصوصى خبر داشت و از اين بابت، نگرانى خود را اشرا
  :قبًال در يک نامه به شرح زير با انگلس در ميان گذاشته بود

را شورش هراسند، آنتمامى مردم از بحث در مورد مسائل اجتماعى مانند طاعون مى»
 ديپلماسى ممكنه را به من زيباترين روش سخنوری را به هدر دادم، تمامى. نامندمى

قضيه اساسًا اين است كه اين (...) های سر سری گرفتم كار بردم، اما هميشه جواب
شناسد و تسليحاتى را به دست بورژوازی راديكال نيز ما را دشمن اصلى و آتى خود مى

      ٢«.گردانيمها را به زودی بر عليه خودش بردهد كه ما آنما نمى

انقالب بين بود كه نه بت به تجربيات نبردهای طبقاتى چنان واقعماركس نسبنابراين 
شمرد و نه نسبت به بورژوازی به اصطالح راديكال ها مىبورژوايى را حسن ختام آن

                                                 
١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٥٣): Marx und die „Neue Rheinische Zeitung“ – ١٨٤٩ – ١٨٤٨, 
Erschienen im Zürischer „Sozialdemokrat“, ١٣. März ١٨٨٤, Nr. ١١, Die Rede, in: Karl 
Marx / Friedrich Engels, Die Revolution von ١٨٤٨ – Auswahl aus der „Neuen 
Rheinischen Zeitung“, Bd. ٨, S. ٢٩ff., Berlin (ost), ٣٢f.  
٢ Karl Marx / Friedrich Engels (١٩٤٩): Briefwecksel, Bd. I, Dietz Verlag Berlin, S. ١٢٠, 
zit. n. Hager, Kurt (١٩٥٣): Einleitung, in: Karl Marx / Friedrich Engels, Bd. ٨, Die 
Revolution von ١٨٤٨ – Auswahl aus der „Neuen Rheinischen Zeitung“, S. ٥ff., Berlin 
(ost), S. ٦ 
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ماركس از آن پس كه صندق مالى روزنامه ته كشيد، . ترين توهمى را داشتكوچک
-وی هم. آن مختل نشودبخشى از ارث پدری خود را در آن ريخت كه انتشار مستمر 

به اين صورت كه وی تمامى . چنين در مقام سردبير اين روزنامه قاطع و با پشتكار بود
به اين . كردها را با خطوط سياسى روزنامه هماهنگ مىمقاالت را تصحيح و متن آن
ارگان اصلى انقالب در تبديل به " ی راين نوينروزنامه"ترتيب، چندی نگذشت كه 

كار مزدی و "از جمله بايد از يک سری مقاالت ياد كرد كه تحت عنوان . آلمان شد
هايى بودند كه ماركس ها متن همان سخنرانىآن. در اين روزنامه منتشر شدند" سرمايه

جا تأكيد اين. برگزار كرده بود" كانون تعليم و تربيت كارگران بروكسل"قبًال در 
اجتماعى و نيروی كار انسانى را تبديل ماركس بر آن مناسبات كلى است كه مايحتاج 

  :آورندبه شرح زير سرمايه را پديد مىكنند و كاال مىبه 

-او تحت مناسبات مخصوصى تبديل به برده مى. سياه پوست يک سياه پوست است»

آن تحت مناسبات . يک ماشين دوک پنبه يک ماشين برای ريسيدن پنبه است. شود
اگر آن از اين مناسبات كنده شود، به همان اندازه . شود مىسرمايهمخصوصى تبديل به 

   ١. يا شكر قيمت شكر استپولنفسه كمتر سرمايه است، مانند طال كه برای خود و فى

داری و منافع از منظر نقد مناسبات كلى نظام سرمايه" ی راين نوينروزنامه"بنابراين 
 ابتدا اتحاد كشور در. پرداختجنبش كارگری بود كه به مسائل روز سياسى مى

به خصوص به اين . ی آلمان و ممانعت از استقرار ديكتاتوری پروس مطرح بودپراكنده
سولرن از تشكيل يک ها خاندان هوهندليل كه اعيان و اشراف فئودالى و در رأس آن

 از منظر ماركس شكل دولت برای ٢.كردنددولت متمركز دموكراتيک ممانعت مى
هميت داشت، زيرا شرايط كلى و مناسبات الزم را برای انقالب جنبش كارگری بسيار ا

های سلطنتى آلمان، پروس و اتريش وی در راستای انهدام نظام. آوردپرولتری پديد مى
ی فئودال بالفاصله به نبردهای طبقاتى بر كرد كه پس از سرنگونى طبقهفعاليت مى

ط پرولتاريای آلمان و در عليه بورژوازی دامن بزند و با كسب قدرت سياسى توس
ی تزاری همبستگى با پرولتاريای فرانسه راه را به سوی يک جنگ تمام عيار با روسيه

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٥): Lohnarbeit …, ebd., S. ٤٠٧ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٥): Die Taten des Hauses Hohenzollern, in: NRhZ vom ١٠. Mai 
١٨٤٩, Nr. ٢٩٤, in: MEW, Bd. ٦, S. ٤٧٧f., Berlin (ost) 
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اهميت دولت روسيه در اين دوران . بگشايد و شرايط يک انقالب جهانى را مهيا سازد
كرد و  ميالدی نقش ژاندارم اروپا را بازی مى١٨١٥بر اين اساس بود، زيرا آن از سال 

های فئودالى ترين جريان برای دفاع از مناسبات ارتجاعى و دولتبديل به سرسختت
  .اروپای غربى شده بود

بنابراين ماركس اصوًال هيچ فرصت تاريخى را برای حاكميت بورژوازی جهت رشد 
موضوع اصلى وی رهايى انسان از آن مناسبات ازخودبيگانه . شدنيروهای مولد قائل نمى

. كردند و گذار از جهان كهن در اشكال بورژوايى تجديد حيات مىبود كه با گسست
پراخت و وی همواره به تحليل تجربيات نبردهای طبقاتى در پراگ، وين و پاريس مى

 ميالدی به ١٨٤٨وی در اواخر سال . دادها را در اختيار مخاطبان روزنامه قرار مىآن
ر شده و پرولتاريا در رأس قوای های دموكراتيک فراگياين نتيجه رسيد كه پرنسيپ

 ١٨٤٨جا بايد به خصوص از نقش انقالب ماه جون اين. انقالبى قرار گرفته است
به . ميالدی در برلين ياد كرد كه به نظر ماركس انقالب پرولتری بر عليه بورژوازی بود

 ميالدی در مناطق جنوب غربى و در كشورهای ١٨٤٩اين ترتيب، تا اواخر ماه فوريه 
های آزادی مطبوعات و تجمعات، تشكيل دادگاه: وچک و متوسط آلمان مطالباتى مانندك

در تمامى . صالح، تشكيل مجلس مؤسسان و تصويب قوانين اساسى مدرن مطرح شدند
ها دامن كرد و به آننه تنها از اين مطالبات دفاع مى" ی راين نوينروزنامه"اين مدت 

-ز خود را بدون واسطه عضو اين جنبش اجتماعى مىزد، بلكه مسؤوالن روزنامه نيمى

در حالى كه ماركس اصرار به مسلح . راندندرا به پيش مىشمردند و اهداف انقالبى آن
 گلوگه مجهز ٢٥٠ی روزنامه با هشت تفنگ و شدن مردم داشت، دفتر هيئت تحريريه

   ١.شده بود

با اعيان و اشراف فئودالى پيداست كه نتايج نبردهای طبقاتى به تضادهای بورژوازی 
های مجلس فرانكفورت با حكومت مركزی ياد از جمله بايد از كشمكش. زدنددامن مى

سرانجام كار به جايى كشيد كه . گذاری پديد آمدكرد كه بر سر صالحيت قانون
مجلس فراخوان به نافرمانى مدنى داد و از شهروندان خواست كه از پرداخت ماليات به 

                                                 
١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٥٣): Marx und …, ebd., S. ٣٧   
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همواره طرف مجلس " ی راين نوينروزنامه" در حالى كه ١. ممانعت كننددولت مركزی
شمرد و و نامكفى مى" مقاومت منفعل"گرفت، اما ماركس نافرمانى مدنى را را مى

را داشت كه " ديكتاتوری پر انرژی"درخواست تشكيل يک دولت موقت و تدارک 
 ٢.ی عمل بپوشانددمى جامهسدی را در برابر قوای ضد انقالب بسازد و به مطالبات مر

ديد كه به تضادهای طبقاتى با اعيان و البته بورژوازی صالح خود را در اين راه مى
ی نظام سلطنتى تنها آن قوانينى را به تصويب اشراف فئودالى دامن نزند و در سايه

  ٣.داران و درباريان تالقى نكنندبرساند كه با منافع طبقاتى زمين

 ١٨٤٨د در اروپا موجى از ضد انقالب در راه بود كه اوايل ماه نوامبر با تمامى اين وجو
ای كه ماركس به اين مناسبت منتشر كرد، در مقاله. ميالدی در وين به قدرت رسيد

را ابزار دست اعيان و اشراف فئودالى شديدترين انتقادها را به بورژوازی وارد آورد، آن
  :اومت در برابر قوای ضد انقالب دادخواند و به شرح زير فراخوان به حق مق

 از كنندههای سوگواری كسلهای بى نتيجه از روزهای جون و اكتبر، مراسمسالخى»
ها را متقاعد خواهد كرد كه تنها يک فوريه و مارس و خود كانيباليسم ضد انقالب ملت

ی امعهی قديمى و درد خونين زايمان جی مرگ جامعهابزار وجود دارد كه درد كشنده
 ٤«.تروريسم انقالبى ـ يک ابزار، ساده و متمركز سازد، تنها كوتاهنوين را 

جا در برابر خشونت مادی كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
و تدارک " ديكتاتوری"سازد و تشكيل ضد انقالب، خشونت مادی انقالبى را مستقر مى

ی جا مسئلهاين. شمارداريا جهت رهايى خود مىرا حق مقاومت پرولت" تروريسم"
ماركس بر سر حق انقالب و دفاع از شأن انسان است، زيرا موضوع تئوری انتقادی و 

. گرددانقالبى وی بدون واسطه مربوط به پراكسيس سياسى جهت رهايى انسان مى

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٥): Kein Steuern mehr!!!, in: NRhZ vom ١٧. November ١٨٤٨, Nr. 
١٤٥, in: MEW, Bd. ٦, S. ٣٠, Berlin (ost) 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٩): Die Krisis und die Konterrevolution, in: NRhZ vom ١٤. 
September ١٨٤٨, Nr. ١٠٢, in: MEW, Bd. ٥, S. ٤٠١f, Berlin (ost), S. ٤٠٢ 
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٥): Die Frankfurter Versammlung, in: NRhZ vom ٢٣. November 
١٨٤٨, Nr. ١٥٠, in: MEW, Bd. ٦, S. ٤٣f., Berlin (ost) 
٤ Marx, Karl (١٩٥٩): Sieg der Konterrevolution zu Wien,, in: NRhZ vom ٧. November 
١٨٤٨, Nr. ١٣٦, in: MEW, Bd. ٥, S. ٤٥٥f., Berlin (ost), S. ٤٥٧    
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ويش را گرای وی در پرولتاريا تسليحات مادی خگونه كه تئوری انتقادی و عملهمان
بيند، پرولتاريا نيز در اين تئوری تسليحات ذهنى خويش را جهت تدارک انقالب و مى

اوج اين نبردهای طبقاتى در امپراطوری پروس در روز . يابدتشكيل يک نظم نوين مى
به اين عبارت كه پادشاه تحت فشارهای .  ميالدی به وقوع پيوست١٨٤٩ مارس ١٨

سخنرانى وعده به آزادی مطبوعات و تجمعات و نشينى كرد و در يک سياسى عقب
از اين پس، يک درگيری نظامى در برلين به وقوع پيوست . تصويب قانون اساسى داد

به اين .  ساعت مقاومت مسلحانه به نفع قوای انقالبى به پايان رسيد١٣كه پس از 
 ترتيب، ارتش از شهر به بيرون رانده شد و بخش اعظم تسليحات نظامى به دست

ها ديد، در نتيجه ليبرالجا كه بورژوازی منافع آتى خود را در خطر مىاز آن. مردم افتاد
ارتجاعى تغيير سياست محصول اين حركت فوق. نيز به قوای ضد انقالب پيوستند

قدرت سياسى را در دست " گراوزارت عمل"من بود كه تحت عنوان ی هانزهكابينه
و مماشات با دربار تبديل به تهاجم " اومت منفعلمق"به اين ترتيب، سياست . داشت

ی خود برنامه" گراوزارت عمل"از اين پس، . عملى بر عليه قوای انقالبى و مردمى شد
ی من از جملهخواند و سرانجام نيت واقعى هانزه" احيای مجدد اعتماد از دست رفته"را 

  :معروفش به شرح زير به كلى عريان گشت

  «!رسد مورد مسائل مالى تحمل به پايان مىدر! سروران گرامى»

دهى و قوای از اين پس، يک تعرض گسترده بر عليه نيروهای كارگری و انقالبى سازمان
در رأس اهداف ضد انقالب . اطالعاتى ـ اجرايى كشور با خشونت تمام وارد عمل شد

امپراطوری و اخراج ماركس به عنوان سردبير آن از " ی راين نوينروزنامه"ممنوعيت 
ی وقت وی متهم به سرنگونى خشونت آميز دولت سلطنتى و كابينه. پروس قرار داشت

هايى كه به آدرس بنابراين تمامى نامه. و استقرار جمهوری سوسياليستى در كشور بود
در حالى كه سازمان . ی اين روزنامه نوشته شده بودند، ضبط شدندهيئت تحريريه

ی برگه"و " ترين روزنامهپست"را " ی راين نوينوزنامهر"سانسور مطبوعات همواره 
 ماه مه همين سال حكم اخراج ماركس ١١ سازمان اطالعاتى كشور در ١ناميد،مى" ننگ

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٥): Drei Staatsprezesse gegen die „Neue Rheinische Zeitung“, in: 
NRhZ vom ٢٦. November ١٨٤٨, Nr. ١٥٣, in: MEW, Bd. ٦, S. ٦٢f., Berlin (ost) 
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ی راين روزنامه"جا كه فعاليت مطبوعاتى برای از آن. از امپراطوری پروس را صادر كرد
 ١٨٤٩ مه ١٩ی آن در رهبه كلى غير ممكن شده بود، در نتيجه آخرين شما" نوين

ميالدی با خط سرخ منتشر شد و مسؤوالن آن به شرح زير با مخاطبان خود وداع 
  : كردند

بنا بر وضعيت نظامى شهر . دهيمما در پايان به شما از خطر هر نوع كودتا هشدار مى»
 شما در ابرفلد ديديد كه بورژوازی چگونه. كلن، شما بدون امكان نجات و بازنده هستيد
. (...) ها خيانت كردترين شكل ممكنه به آنكارگران را به آتش كشيد و بعدًا در پست

در حال وداع با شما به خاطر شركت محرزتان تشكر " ی راين نوينروزنامه"مسؤوالن 
ی هيئت تحريريه! ی كارگررهايى طبقه: جا اين استكالم آخر هميشه و همه. كنندمى

  ١«"ی راين نوينروزنامه"

. ی دوران انقالب آلمان بسته شدترين روزنامهی راديكالبه اين ترتيب، پرونده
 آبونمان داشت و پس از ٦٠٠٠ ميالدی حدود ١٨٤٩در ماه مه " ی راين نوينروزنامه"
كرد، پر تيراژترين كاران را نمايندگى مىكه منافع بورژوازی و محافظه" ی كلنروزنامه"

 ميالدی به پاريس ١٨٤٩ماركس در اواسط ماه جون . شدی وقت محسوب مىروزنامه
ارتش "جا به لندن نقل مكان كرد، در حالى كه انگلس در مقام آژودان به رفت و از آن

  ٢.پيوست" آزاد

ی از آن پس كه انگلس نيز به انگلستان بازگشت و در منچستر مسكون شد، پروژه
در حالى كه ماركس . د ماركس نبودتحقيقاتى ديگری را دنبال كرد كه اصوًال مورد تأيي

به تحقيقات انتقادی خود پيرامون اقتصاد سياسى ادامه داد و يک طرح گسترده را 
و " تجارت خارجى"، "دولت"، "كار مزدی"، "مالكيت زمين"، "سرمايه"جهت بررسى 

 انگلس به همان مسائلى پرداخت كه قبل از آغاز ٣در نظر گرفت،" بازار جهانى"
پردازی در به اين صورت كه وی به فلسفه.  با ماركس در نظر داشتهمكاری خود

                                                 
١ Die Redaktion der „Neuen Reinischen Zeitung“ (١٩٧٥): An die Arbeiter Kölns, in: 
NRhZ vom ١٩. Mai ١٨٤٩, Nr. ٣٠١, in: MEW, Bd. ٦, S. ٥١٩, Berlin (ost) 
٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٥٣): Marx und …, ebd., S. ٣٨   
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣, S. ٣ff., 
Berlin (ost), S. ٧ 
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: ی علوم طبيعى مانندمورد آغاز و فرجام جهان هستى روی آورد و مشغول به مطالعه
گونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند همان. بيولوژی، شيمى، فيزيک و رياضى شد

كه " پراكسيس"ی ايى به مقولهترين اعتنو مستدل كردم، انگلس سرانجام بدون كوچک
حركت "را جايگزين " حركت ماده"ماركس در تزهای فويرباخ خود متكامل كرده بود، 

 ١.شد" ی طبيعتفلسفه"در سيستم هگلى كرد و در خيال خود موفق به كشف " ايده
شناسى داروين يافت، وی مصداق تجربى اين خطای فلسفى را ظاهرًا در كشفيات زيست

ی بورژوايى را محصول  ماركس انتقال سيستم داروينى به مناسبات جامعهدر حالى كه
  ٢.شمردتصوارت ناب متافيزيكى و مسخره مى

گاه مستقيمًا به نقد آيد، وی هيچی ماركس بر مىجايى كه از آثار منتشر شدهتا آن
خطای فلسفى انگلس نپرداخت و با وی وارد يک كشمكش تئوريک پيرامون عواقب آن 

نزد انگلس با " حركت ماده"اما آن چيزی كه مسلم است، . پراكسيس سياسى نشددر 
-ی ايدهشود كه البته فاقد روح است، در حالى كه فلسفهاستناد به سلول توجيه مى

ی هگلى محصول فعاليت جا كه ايدهاز آن. كندآليستى هگل اصوًال از روح عزيمت مى
يداست كه بدون حضور انسان اصوًال بى شود و پذهنى، يعنى سوبژكتيو محسوب مى

ی انگلس، يعنى سلول ابژكتيو است و وجودش بدون حضور آيد، مادهمعنى به نظر مى
ذاتى ی دروندر حالى كه حركت ديالكتيكى نزد هگل يک سوژه. يابدانسان هم معنى مى

ست، ی شناسا به كلى بى معنى ادارد، يعنى بدون حركت تفكر انسان به عنوان سوژه
كند و آن زدايى مىانگلس اما از طريق اين خطای فلسفى، از حركت ديالكتيكى سوژه

ها و تأثيرات متقابل و آن حركت ناشى از قانون علت و معلول كه نتايج تقابل ابژه
به بيان ديگر، . زندی راز بقا در سيستم داروينى هستند، به جای ديالكتيک جا مىمسئله

زدايى از كند و با سوژهتوخالى مى" نفى آگاهانه" را به عنوان انگلس مضمون ديالكتيک
اما به مراتب . دهدتقليل مى" نفى مادی"ی را به مقولهحركت واقعى جوامع انسانى، آن

                                                 
١ Engels Friedrich (١٩٧٣): Briefe - Engels an Marx in London, Manchester, ١٤. Juli ١٨٥٨, 
in: MEW, Bd. ٢٩, Berlin (ost), S. ٣٣٧f. 
٢ 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 der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt am 
Main, S. ٤١ 
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بارتر عواقب اين خطای فلسفى در پراكسيس سياسى است كه منجر به توهم فاجعه
در حالى كه حركت . شودسى آن مىنسبت به روند تاريخ و انفعال سيا" ی واقعىسوژه"

رود و با استناد به ی هگلى سوبژكتيو، يعنى هدفمند، آگاه و خردمند به پيش مىايده
ی انگلس به اصطالح ابژكتيو شود، اما حركت مادهمثبت ارزيابى مى" روح جهان"مفهوم 

ی معهجا كه اين حركت به تكامل انسان و تشكيل جاگردد و از آنو هدفمند سپری مى
چنين آگاهانه و خردمند توصيف كرد را همتوان آنانسانى انجاميده است، در نتيجه مى
ی مثبتى را يک آينده" حركت ماترياليستى زيربنا"و با استناد به يک مفهوم مجرد از 

جا تفاوت اين. داری به خود نويد دادی اقتصادی در نظام سرمايهنيز از سياست توسعه
از طريق " ی مطلقايده"آليستى هگل ی ايدهاين جاست كه در فلسفهفقط ظاهرًا در 

آورد، در حالى كه واقعيت نزد انگلس شناخت و هدفمند، واقعيت سوبژكتيو را پديد مى
شود و به است كه البته هدفمند و ظاهرًا كور سپری مى" ی مطلقماده"محصول حركت 

آليسم و ماترياليسم به و حالت، ايدهليكن در هر د. آيداصطالح ابژكتيو به وجود مى
كليت "شوند كه البته با عدول از ديگر متكامل مىصورت مجرد در برابر يک

ها كامًال مشابه، يعنى توجيه اشكال مجرد محصول فلسفى هر دوی آن" ديالكتيكى
. است" ی واقعىسوژه"شمول و آپريور جهت تدارک انفعال سياسى ايدئولوژيک، جهان

گيرد كه برای آپريوريسم توجيه منطقى يک حركت ناب فكری را به عهده مىجا اين
از اين منظر، انگاری كه منطق و تاريخ به . مصداق نتايج آن شواهد تجربى وجود ندارد

يک تظاهر " سوسياليسم"ی بشری به صورت استقرار رسند و فرجام جامعهوحدت مى
نگاری كه جهان واقعى ديگر محصول فعاليت ا. گيردناپذير و ابژكتيو به خود مىاجتناب
قوای ماهوی "و " دهندهكار شكل"يافته، يعنى محصول ی انسانى و موضوعيتآگاهانه
شمول و نيست، بلكه ظاهرًا اين حركت و نفس خود ماده است كه در روند جهان" انسان

 منطقى آورد و تاريخ را به صورت كامًالرا پديد مى" جهان ابژكتيو"هدفمند خود 
ی ی انگلس در جای حركت ايدهپيداست كه با جايگزينى حركت ماده. سازدمستمر مى

ی جهان واقعى در شكل به ، يعنى با آفريننده"ی مطلقماده"هگل ما با دميروژ، يعنى با 
  . شويمآن مواجه مى" ماترياليستى"اصطالح 

و استقالل از " ىكليت ديالكتيك"بنابراين محصول خطای فلسفى انگلس عدول از 
پراكسيس نبردهای طبقاتى است كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را 
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است كه " ماترياليسم ديالكتيكى"وجه اول آن . كندظاهرًا در دو وجه متفاوت شقه مى
آيد و در در مى" حركت ماده"شمول از البته به صورت يک قانون به اصطالح جهان

را به انجامد كه ما مصداق آنهگلى به وحدت منطق با تاريخ مىپيروی از سيستم 
به شرح زير در اثر متأخر انگلس با عنوان " ضرورت"با " آزادی"ی صورت رابطه

  : يابيممى" آنتى دورينگ"

های طبيعت كه حاكميت بر خويشتن ما و بر بنابراين آزادی بنا بر شناخت ضرورت»
وجود دارد؛ آن بدين سان يک محصول از تكامل تاريخى سازد، طبيعت بيرونى را بنا مى

ها های اوليه كه خود را از قلمرو حيوانات مجزا كردند، در تمامى جنبهانسان. است
مانند خود حيوانات از آزادی محروم بودند؛ اما هر قدم در پيشرفت فرهنگى، يک قدم 

 حركت مكانيكى در ی تاريخ بشريت كشف روش تبديلدر آستانه. به سوی آزادی بود
حرارت بر اثر اصطكاک جهت توليد آتش؛ در اتمام تكامل كنونى : حرارت قرار دارد

با . (...) ماشين بخار: كشف روش تبديل حرارت در حركت مكانيكى قرار گرفته است
شوند، يک اوضاع اجتماعى ممكن كمک نيروهای مولد عظيمى كه توسط آن معتبر مى

هيچ تفاوت طبقاتى، هيچ نگرانى برای موجوديت فردی وجود گردد كه در آن ديگر مى
نخواهد داشت، و در آن برای اولين بار از آزادی واقعى انسانى، از يک موجوديت در 

  ١«.آيدی طبيعت سخن به ميان مىشدههماهنگى با قوانين شناخته

سفى انگلس جا با عواقب خطای فلكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا ماشين انگاری كه اين. های جنجالى و بالهت تام مواجه هستيمگويىبه صورت پيش

گرا از تاريخ سرانجام بخار تبديل به سوژه شده است و در يک روند منطقى و مثبت
ها توسط تبديل حرارت به حركت مكانيكى، يعنى كامًال مستقل از آزادی را برای انسان
فقط كافى است . آوردتنا به نتايج نبردهای طبقاتى به ارمغان مىپراكسيس و بدون اع

ی انگلس برای ما ی حماقت خودكردهكه به وضعيت موجود جهان نگريست كه درجه
: های متعدد صنعتى مانندبا وجودی كه جوامع انسانى انقالب. ی عريان گرددتا اندازه

 شكافتن اتم، كشفيات ژنتيكى و ،)فورديسم(كشف نيروی برق، استفاده از باند توليد 

                                                 
١ Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dürring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der 
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ١٠٦f. 
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اند، اما اكثر قابل آغاز عصر انفرماتيک را تجربه كرده و به توليدات انبوه دست يافته
فقط يک نگاه اجمالى . برندبه سر مى" روزیسيه"و " فقر مطلق"ها در ی انسانمالحظه

جا اين. كافى است كه ما عكس نظريات انگلس را در آن بيابيم" سرمايه"به كتاب 
نامد كه به شرح زير بر داران مىسرمايه" تسليحات جنگى"آالت را ماركس ماشين

مناسبات مادی حى و حاضر "افتند كه از منظر سرمايه تنها عليه كارگرانى به راه مى
  :   شوندمحسوب مى" توليد

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

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

ها كار كنند كه وی در چهارچوب آنپا مىها شرايطى را كلهكند؛ آنمستقل مصادره مى
دهند، ترين استبداد نفرت انگيز قرار مىكند، وی را در پى روند كار تحت كوچکمى

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

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

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

كند، در تئوری انتقادی و انقالبى ماركس نه ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی اقتصادی و رشد نيروهای مولد الزامًا وسعهرسند و نه تمنطق و تاريخ به وحدت مى

ها و خود منجر به آزادی انساننفسه و برایآورند و نه فىی مثبتى را به بار مىنتيجه
-سيه"و " فقر مطلق"های زمانى كه ماركس از مقوله. شوندفراروی از نظام طبقاتى مى

ين عبارت هستند كه ها به اكند، معنى آنی كارگر استفاده مىبرای طبقه" روزی

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, 
Bd. ٢٣, Berlin (ost), S. ٦٧٤f. 
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دار به دارد و آن هم سرمايه" ی فعالسوژه"زيست غير انسانى كارگران مزدی يک 
دار ـ البته به دليل فقدان انگاری كه سرمايه. يافته استی شخصيتعنوان سرمايه

ی كارگر ـ شكل سوژه را به خود گرفته است و با خودآگاهى و ازخودبيگانگى طبقه
كند و كارگران ها تحميل مى اصطالح طبيعى و تاريخى را بر انسانآگاهى يک تكامل به

ی جا با جامعهبه بيان ديگر، ما اين. كشدمزدی را به انقياد محصول كار خود مى
داری مواجه هستيم كه تحت بورژوايى و فرماسيون اقتصادی و اجتماعى سرمايه

ظاهرًا استقالل يافته است و های اجتماعى مناسبات آن، روند توليد از روايط و نياز
كند، در حالى كه كارگران مزدی به دليل فقدان ها را تحميق و مديريت مىانسان

اند كه خودشان روند توليد  هنوز قادر نشدهخودآگاهى طبقاتى و ازخوبيگانگى خودكرده
   ١.ريزی و اداره كنندرا برنامه

محدود به بيكاری، بيگاری، " روزیسيه"و " فقر مطلق"ها، نه معنى مفاهيم افزون بر اين
شود و نه تنها ی كارگر مىفروشى و آوارگى طبقهنشينى، تنبيماری، گرسنگى، حاشيه

به بيان ديگر، اقشار فعال ارتش . سازدی كار را افشا مىوضعيت زندگى ارتش ذخيره
كل هستند، زيرا حق مالكيت خصوصى و ش" روزیسيه"و " فقر مطلق"كار نيز دچار 

كند و ها را نيز سلب موضوعيت و دچار اشكال نازل و ازخودبيگانه مىتوليد كااليى، آن
و " فقر مطلق"از منظر ماركس . شودها مىمانع تكوين كليت قوای حسى و ماهوی آن

ها از حق زندگى بر زمين محروم رسند كه انسانی خود مىزمانى به قله" روزیسيه"
گويد و  سخن مى٢"روزیترين استثمار سيهبى شرمانه"از وی در اين ارتباط . شوند

  :دهدتوضيح مى" سرمايه"را به شرح زير در جلد سوم كتاب مضمون آن

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

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

گونه كه اصوًال در مالكيت زمين، حق مالک ضميمه است كه اندام زمين، باشد، همان

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٨٧ ,٨ 
٢ Schamloseste Ausbeutung des Elends 
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زيست را استثمار ] محيط[اه با آن، حفاظت و تكامل ی زمين، هوا و همردل و روده
   ١«.كند

ی انهدام و يا حفاظت از محيط زيست مستقيمًا مربوط به نتايج نبردهای بنابراين مسئله
آوری كه انگلس نفسه از نقش مثبت تكامل فنگونه اثر فىجا هيچاين. شودطبقاتى مى

ی خود اجتماعى در تخيالت كودكانهها و فراروی از طبقات جهت تدارک آزادی انسان
آوری فقط محدود ی ماركس در مورد فنبه بيان ديگر، مسئله. پرورد، وجود نداردمى

شود، بلكه انتقاد به اهداف به شكل مديريت بورژوايى، كارگری و يا دولتى آن نمى
گسترش ذاتى را در ارتباط با نقد وی اين تضاد درون. گيردرا نيز در بر مىتكامل آن

ها بر زمين با حق مالكيت جا حق حيات انساناين. صنعت بزرگ در آمريكا كشف كرد
-موضوع نقد ماركس تحليل نقش مخرب نظام مدرن سرمايه. كندخصوصى تالقى مى

ترين زمان ممكنه است كه سرمايه را داری، يعنى توليد بيشترين ارزش اضافى در كوتاه
- راند كه بدون كوچکومت اجتماعى به اين سو مىدر فقدان خودآگاهى طبقاتى و مقا

های محيط زيستى، اهداف خود را ی انسانى و ضرورتترين اعتنايى به نيازهای جامعه
  : دنبال كند و عواقبى را به شرح زير پديد آورد

ی خود ی توسعهاز صنعت بزرگ به عنوان پشتوانه(...) هرچه يک كشور بيشتر »
داری بنابراين توليد سرمايه. تر استازه روند تخريب سريععزيمت كند، به همان اند

-كند كه آن همآوری و آن تركيب از روند توليد اجتماعى را متكامل مىتنها آن فن

  ٢«.زمين و كارگر: سازدی تمامى ثروت را متزلزل مىزمان سرچشمه

گلس مواجه های آشكار نظری ميان ماركس و انهای شگرف و تناقضجا با تفاوتما اين
ها را مشروط در حالى كه ماركس فراروی از طبقات اجتماعى و رهايى انسان. شويممى

كند، ليكن و نتايج نبردهای طبقاتى مى" ی واقعىسوژه"به پراكسيس مولد، خودآگاهى 
آورد و در پيروی از ی بورژوايى روی مىزدايى از حركت واقعى جامعهانگلس به سوژه

در سيستم " حركت ايده"به جای " حركت ماده"يعنى جايگزينى خطای فلسفى خود، 
                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: MEW, 
Bd. ٢٥, Berlin (ost), S. ٧٨١f. 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd I, …, ebd., S. ٥٢٩f., und 
Vgl. Negt, Oskar (٢٠٠٥): Kant und Marx – Ein Epochengespräch, Göttingen, S. ٦٩ 
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شود و آن مى" ماترياليستى"هگلى، گرفتار جابجايى سوژه با ابژه در شكل به اصطالح 
ها و جهت رشد نيروهای مولد شرايط آزادی انسان) زيربنا(آوری ی فنظاهرًا در توسعه

به صورت " ماترياليسم ديالكتيكى"جا با ما اين. يابدی طبقاتى را مىلغو مناسبات جامعه
ی بورژوايى مواجه جامعه" حركت واقعى"دانش متافيزيكى با نتايج آپريور از روند 

ها را سلب اراده، استقالل، آزادی و دين، فلسفه و ايدئولوژی انسان: هستيم كه مانند
ار خويشتن ها را به انقياد محصوالت ككند و آنمعطوف به يک ناكجاآباد تخيلى مى

ها از پيش معين شده و كسب آزادی انگاری كه مبدأ و مقصد زندگى انسان. كشدمى
و " اوضاع موجود"واقعى و تدارک يک زيست هماهنگ با قوانين طبيعى در گرو تحمل 

اين مسئله به خصوص از اين زاويه اهميت . ی اقتصادی استتوفيق سياست توسعه
ئوريک و سياسى خود با ماركس به نظريات وی تن دارد كه انگلس در آغاز فعاليت ت

  : يابيمبه شرح زير مى" ايدئولوژی آلمانى"را در كتاب داده بود كه ما مصداق آن

، بلكه به "هستى انسان برای ديگران"در ] يعنى[ها، نه به خاطر نسبيت آن به انسان»
اليستى قابليت يک است كه واقعيت ماتري" ی آننفسههستى فى"همان اندازه كمتر در 

-تواند با حق كمتری از ايدهماترياليسم ديالكتيكى مى. شناسى را داردپرنسيپ هستى

-يک گوهر خودمختار كه مى. خوانده شود" مبدأ فلسفى"آليسم ديالكتيكى هگل يک 

          ١«.توانسته مستقل از تعيين مشخص خود موجود بوده باشد، وجود ندارد

ا با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود جبنابراين ماركس اين
موجوديت يک گوهر خودمختار مادی كه در طبيعت بيرونى مستقر شده است، مردود 

ماند، انگلس با شمارد و در حالى كه تا پايان عمر به كشفيات تئوريک خود پايبند مىمى
. رسد به عكس اين نتيجه مىاستناد به سيستم داروينى و تحت تأثير خطای فلسفى خود

گيرد، زيرا انگلس از بدو فعاليت جا در برابر پانتئيسم موضع مىپيداست كه ماركس اين
-تئوريک خود، يعنى از زمانى كه به درسگفتارهای شلينگ در دانشگاه برلين گوش مى

                                                 
١ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., zit. n. Schmidt, Alfred 
(١٩٧١): Der Begriff …, ebd., S. ٢٥, und 
Vgl. Post, Werner (١٩٦٩): Kritik der Religion bei Karl Marx, München, S. ٥٧  
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 در برابر ماركس نه تنها تكامل مجرد ١.داد، در پى تكامل شكل ماترياليستى آن بود
پردازی از يک آليسم را به عنوان تدارک متافيزيک و فلسفهماترياليسم در برابر ايده

ی مبدأ كه انگاری در روند شمرد، بلكه وجود يک مادههستى استعاليى مردود مى
ی متفكر، يعنى مغز تكامل هدفمند خود، انسان را به صورت ارگانيسم كلى يک ماده

به بيان ديگر، تفكر برای ماركس يک محصول . كردانسانى پديد آورده است، انكار مى
به اين صورت . آيداجتماعى است كه از تبادل مادی انسان با طبيعت بيرونى پديد مى

خود نه تنها طبيعت بيرونى، بلكه " قوای ماهوی"و " دهندهكار شكل"كه انسان از طريق 
يش را به صورت سازد و خويشتن و جهان خوطبيعت درونى خود را نيز دگرگون مى

جا پايان اعتبار سيستم با وجودی كه ماركس اين. آورديافته پديد مىموضوعيت
كند، ليكن انگلس در آثار متأخر خود و به شرح زير مدعى داروينى را قاطعانه اعالم مى

قوانين ) قلمرو ضرورت(داری چنين در نظام سرمايهشود كه در جوامع انسانى و هممى
   ٢:هستندداروينى حاكم 

زمان به آن شمول كرد و همدر نهايت صنعت بزرگ و ايجاد بازار جهانى نبرد را جهان»
داران منفرد مانند ميان كل صنايع و كل ميان سرمايه. سابقه بخشيديک سهمگينى بى

ها تصميم كشورها شرايط مساعد طبيعى و اجتماعى از توليد در مورد موجوديت آن
اين نبرد داروينى جهت بقای انفرادی . شودرحمانه نابود مىىشكست خورده ب. گيردمى

يابد و موضع طبيعت شده به جامعه انتقال مىاست كه از طبيعت همراه با خشم تقويت
  ٣«.گرددی تكامل انسانى ظاهر مىحيوان به صورت قله

بازار جا با نبرد صنايع ملى در كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
-شويم كه انگاری بنا بر قوانين طبيعت ناب و نتايج تحقيقات زيستجهانى مواجه مى

بكش تا زنده "گردد و طبيعت خشن حيوانى، يعنى قانون شناسى داروين متحقق مى
سوسيال "جا با توجيه ما اين. كندی بشری حاكم مىرا بر كليت جامعه" بمانى

                                                 
١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣ ,١٨٤٢): Anti-Schelling, Schelling und die Offenbarung – 
Kritik des neuesten Reaktionsversuchs gegen die freie Philosophie, in: MEW, EB II, S. 
١٧١ff., Berlin (ost), S. ٢٠٢    
٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ١٩, S. ١٨٦ff., Berlin (ost), S. ٢٢٦ 
٣ Ebd., S. ٢١٦ 
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ى آگاهى از جهان وارونه مواجه هستيم كه به صورت ايدئولوژی، يعن" داروينيسم
جا كه بنا بر از آن. پيامدهای تئوريک آن در پراكسيس سياسى واقعًا فاجعه بار است

آوری است گيرد و اين تكامل فنخطای فلسفى انگلس صنعت نقش سوژه را به خود مى
ين طبيعت ها و هماهنگى زيست انسانى با قوانكه ظاهرًا منجر به آزادی واقعى انسان

شود، در نتيجه پرولتاريا نيز بايد به پشتيبانى از بورژوازی ملى در بيايد و به سياست مى
ی اقتصادی جهت رشد نيروهای مولد تن دهد و اگر هم ضروری باشد، جانش را توسعه

داری كند كه مبادا تحقق سوسياليسم در آينده با خطر فدای دولت و نظام سرمايه
ان روش تدارک ايدئولوژی برای حاكميت بورژوايى و بوركراتيک اين هم. مواجه شود

داری دولتى كشورهای به داری جهان مدرن و سرمايهاست كه ما در نظام سرمايه
داری مواجه ی سرمايهچنين در كشورهای توسعه نيافتهو هم" سوسياليستى"اصطالح 

سازند كه معطوف مىی كارگر را به يک ناكجاآباد اتوپيک بوده و هستيم كه طبقه
جا به البته انگلس اين. ی حياتش را بمكندنيروی كارش را استثمار كرده و شيره

كه در  البته بدون اين١پردازد،و متافيزيک نيز مى" سوسياليسم اتوپيک"اصطالح به نقد 
گيرد، وقتى كه از پراكسيس نظر بگيرد كه نظريه همواره شكل استعاليى به خود مى

ی انگاری كه وی اصوًال در نظر ندارد كه عاقبت تئوريک انكار سوژه. دمستقل گرد
" اوضاع موجود"انجامد و تداوم خودآگاه و انقالبى به توليد ايدئولوژی و اشكال دينى مى

  . كندرا برای افكار عمومى توجيه مى

كى به ی متافيزيبه بيان ديگر، حركت ماترياليستى در آثار متأخر انگلس به اجبار جنبه
كليت "ها و يک ی انسانگيرد، زيرا انگاری كه آن محصول فعاليت آگاهانهخود مى

آورد، بلكه به صورت را پديد مى" يافتهجهان موضوعيت"نيست كه يک " ديالكتيكى
در حالى كه بنا بر . گردديک ضرورت ابژكتيو به سوی يک هدف معين سپری مى

ها هستند كه از شرايط موجود  ماركس اين انسانتئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
سازند، انگلس قوانين طبيعت ناب را يک كنند و با آگاهى تاريخ خود را مىعزيمت مى

 در حالى كه ماركس بر اين ٢.شماردامتحان برای مصداق حركت ديالكتيكى از تاريخ مى
آورد و انتقال مىدار و پرولتاريا پديد نكند كه طبيعت، سرمايهموضوع تأكيد مى

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٢٠٣ ,١٩٤ 
٢ Vgl. ebd., S. ٢٠٥ ,١٩٧ 
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 ليكن انگلس بى محابا ايجاد بورژوا ١شمارد،ی بشری را مسخره مىداروينيسم به جامعه
دهد ی آب به اكسيژن و هيدروژن از طريق باطری شرح مىو پرولتاريا را مانند تجزيه

زدايى شده و با يک استناد سطحى به تئوری ارزش ماركس كه البته از آن به كلى سوژه
يابد كه انگاری آن در روند ابژكتيو و درست مى" حركت فنری از تاريخ"ه يک است، ب
-منجر به فروپاشى سرمايه" بحران مطلق اقتصادی"ناپذير خود و با وقوع يک اجتناب

- ی دلپسند صعود مىشود و سپس به شرح زير به سوی تشكيل يک آيندهداری مى

   ٢:كند

- ی سرمايهی جامعهشود، توليد بدون برنامهىدر تراست رقابت آزاد به منوپول چپه م»

البته . گرددی سوسياليستى تسليم مىی جامعهداری در برابر هجوم توليد با برنامه
شود كه آن جا استثمار چنان ملموس مىاما اين. داراننخست به نفع و مصلحت سرمايه

شود، يک استثمار هيچ مردمى يک توليد كه از طريق تراست هدايت مى. بايد فرو بريزد
   ٣«.كندعريان همگانى را از طريق يک باند كوچک رباخوار تحمل نمى

جا يک اتوماتيسم از ايجاد كند، انگلس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
آورد و بعدًا با استناد به يک پديد مى" بحران مطلق اقتصادی"ها و وقوع يک مونوپل

-داری را يواشكى اعالم مىحكم مرگ سرمايه" مردم" مانند ی نامفهوم و مجردسوژه

داری از نظام سرمايه" فراروی منفى"و " فراروی مثبت"در حالى كه ماركس ميان . كند
ی شورايى گذارد و لغو قانون ارزش، كار مزدی و مالكيت خصوصى و ادارهتفاوت مى

 ليكن انگلس ٤كند، طبقاتى مىروند توليد و توزيع اجتماعى را تبديل به موضوع نبردهای
های  وی از يک سو، فرماسيون٥.ای به اين مسائل با اهميت نداردمتأخر هيچ اشاره

كند و سوسياليسم را ديگر رديف مىاجتماعى را به صورت دترمينيستى پشت سر يک
خواند و از سوی ديگر، سطح رشد نيروهای مولد را جهت فراروی ها مىحسن ختام آن

جا بايد به وقوع بپيوندد،  تنها چيزی كه به نظر وی اين٦.شماردداری كافى مىيهاز سرما
                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ١٨٣  
٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung …, ebd., S.  ٢٠٧f., ٢١٠f., ٢١٨ ,٢١٦ 
٣ Ebd., S. ٢٢٠f., und vgl. ebd. S. ٢٢١ 
٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Bd. III …, ebd., S. ٤٥٤f.  
٥ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung  …, S. ٢٢٨ 
٦ Vgl. ebd., S. ٢٢٦ ,٢٢٨ 



 ٢٣٣

- ناپذير نظام سرمايهاست كه منجر به فروريزی اجتناب" بحران مطلق اقتصادی"يک 

شناسى فويرباخ، جا انگلس به دام روش شناختاين. شودداری و تشكيل سوسياليسم مى
ر حالى كه جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم را در افتد و دمى" ی حسىمشاهده"يعنى 
آليستى هگل وام گرفته است، مبهوت شكل ی ايدهآن از فلسفه" ماترياليستى"شكل 

ی دوم تئوری جا با شقهما اين. شودابژه، يعنى گرفتار عينيت، شيئيت و ماديت آن مى
-را توسط سوژهگلس آنشويم كه انماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مواجه مى

. نامدمى" ماترياليسم تاريخى"ی طبقاتى پديد آورده و جامعه" حركت واقعى"زدايى از 
شمول و های اجتماعى و اقتصادی ظاهرًا يک شكل جهانبه اين ترتيب، فرماسيون

داری، گيرند و به صورت جوامع اوليه، بردهمنطقى از روند تاريخ را به خود مى
انگاری كه با . شوندديگر رديف مىداری و سوسياليسم پشت سر يکمايهفئوداليسم، سر

ها همواره كنند و تضاد آنآوری، نيروهای مولد با مناسبات توليد تالقى مىتكامل فن
انگاری . دهدجامعه را در يک حركت فنری و دترمينيستى به سطح باالتری صعود مى

 كه تمامى اشكال هستى تحت تأثير قانون آيدكه برای انگلس كامًال منطقى به نظر مى
" ماترياليسم ديالكتيكى"ناپذير شمول و ابژكتيو و حركت ظاهرًا اجتناببه اصطالح جهان

-قرار دارند و تحت قانون فعل و انفعاالت و تأثير متقابل خود همواره به اشكال متكامل

يالكتيک پديد از دگرا  به اين ترتيب، يک تظاهر منطقى و مثبت.كنندتری صعود مى
" هاتداخل تضاد"، "كميت و كيفيت: "آيد كه به اصطالح شامل سه قانون كلى مانندمى
ی شمول همهشود و انگاری كه تحت تأثير اين قوانين كلى و جهانمى" نفى نفى"و 

 از اين منظر، قوانين ١.كنندتر خود صعود مىاشكال هستى همواره به اشكال متكامل
- ی بشری ظاهرًا منطبق و مشابه مىبا قوانين طبيعى جامعه) اروينيسمد(طبيعت ناب 

گونه كه انگاری كه ديگر هيچ تفاوتى ميان ميمون با انسان وجود ندارد و همان. شوند
ميمون اجبارًا به انسان تكامل يافته است، جبر تاريخى زندگى بشری را به صورت يک 

امًال منطقى به سوی تحقق سوسياليسم ی رياضى و خود به خودی و كی سادهمعادله
يابد، حق مالكيت نيز ی جو تكامل مىگونه كه بذر جو سرانجام به خوشهراند و همانمى

-به صورت تقدير تمامى جوامع انسانى بالمنازعه به شكل سوسياليستى آن صعود مى

                                                 
١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin 
(ost), S. ٣٠٧ 
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ه هستيم، ی طبقاتى مواججامعه" حركت واقعى"زدايى از جا با عواقب سوژهما اين. كند
های در حالى كه ماركس تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را مبتنى بر سوژه

   ١.ذاتى متكامل كرده استدرون

ها را شوند كه وی آنبنابراين نظريات متأخر انگلس با استناد به قوانينى توجيه مى
لى كه ماركس ميان  در حا٢شمارد،ها مىابژكتيو، يعنى مستقل از آگاهى و اراده انسان

دهد و جهان ابژكتيو را تميز مى) سوبژكتيو(با آگاهى از تضاد ) ابژكتيو(ماهيت متضاد 
 البته ٣.شمارديافته مىها، يعنى سوبژكتيو و موضوعيتی انسانمحصول فعاليت آگاهانه

افزايد كه اين آگاهى تحت به انتقاد خود نيز مى" يافتهجهان موضوعيت"ماركس در نقد 
انگار يافته واره و بتتأثير دين، فلسفه و ايدئولوژی قرار گرفته و اشكال ازخودبيگانه، شئ

داری نه تن دادن از نظام سرمايه" فراروی مثبت"جا تنها شرط پيداست كه اين. است
به يک حركت دترمينيستى از تاريخ به سوی يک سرنوشت محتوم، بلكه تكامل 

  . دآگاه و انقالبى در پراكسيس نبردهای طبقاتى استی خوپرولتاريا به عنوان سوژه

های تخيلى به نام پرودون ياد كرد كه در جا بايد از يكى از سركردگان سوسياليستاين
جا كه وی نيز مانند از آن. شدفرانسه فيلسوف و در آلمان اقتصاددان محسوب مى

گرا از  يک درک مثبتهگلى، وحدت منطق با تاريخ و" ی مطلقايده"انگلس تحت تأثير 
های ماهيتًا متضاد روند تاريخ بود و تمايل شديدی نيز به تشبيه و تطبيق شكلى مقوله

ديگر رديف كرده و از فرجام های اجتماعى را پشت سر يکداشت، در نتيجه فرماسيون
ليكن ماركس پرودون را . دادی دلپسند را به خود نويد مىداری يک آيندهنظام سرمايه

كاسبكارهای "ها را  و در حالى كه پرودونيست٤شمردفيلسوف و نه اقتصاددان مىنه 

                                                 
آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى ): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين، و٧١ی سازی از روند تاريخ، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحهپرولتاريا تا اسطوره
زنان كارگر و كار خانگى در انباشت سرمايه،  ـ نقش بازتوليد نيروی كارتوليد و ): ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين١٣١ی در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحه
٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik …, ebd., S. ٢١١ 
٣ Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik … ebd., S. ٨f. 
٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٩): Das Elend der Philosophie – Antwort auf Proudhons 
„Philosophie des Elends“, in: MEW, Bd. ٤, S. ٦٣ff., Berlin (ost), S. ٦٥ 
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به شرح زير انتقاد خود را بر آثار وی خواند،  مى٢"برادران قالبى كمونيسم" و ١"سياسى
  : آوردوارد مى

های اقتصادی را رديف و پشت سر هم قرار بنابراين غير ممكن و غلط است كه مقوله»
ها به مراتب توالى آن. اندها تاريخ را تعيين كردهآن] انگاری[ورت كه داد، به اين ص

ی مدرن بورژوايى ها متعاقبًا در جامعهبيشتر از طريق روابطى معين شده است كه آن
ها به ها دقيقًا برعكس آن چيزی است كه به صورت طبيعت مناسب آناند و آنداشته

موضوع بر سر روابطى نيست . ريخى مطابقت داردآيد و يا با رديفى از تكامل تانظر مى
های اجتماعى به خود كه مناسبات اقتصادی پشت سر هم متعاقبًا در تاريخ فرماسيون

 )پرودون(" در ايده"ها به مراتب كمتر موضوع بر سر رديف متعاقب آن. گيرندمى
 آن بلكه موضوع بر سر ساختمان]). است[يک تصور مخشوش از حركت تاريخ ] كه([

  ٣«.ی مدرن بورژوايى استدر درون جامعه

های اجتماعى و اقتصادی را كند، نه فرماسيونی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
توان به صورت منطقى ـ تاريخى پشت سر يكديگر رديف كرد و بدون اندكى تأمل، مى

قوانين طبيعت توان ی دلپسند خواند و نه مىرشد نيروهای مولد را مسبب يک آينده
ذاتى و تاريخ های درونو دانش رياضى و فيزيكى را كه فاقد سوژه) داروينيسم(ناب 

فقط با يک نگاه اجمالى به . ی بشری انتقال دادمخصوص خود هستند، به جامعه
های پراكسيس نبردهای طبقاتى قرن گذشته در كشورهای مدرن صنعتى پرده از مغلطه

در حالى كه جنبش كارگری در آلمان و ايتاليا . شوداشته مىامثال پرودون و انگلس برد
های های نظری و درگيریچندين بار اقدام به انقالب سوسياليستى كرد، ليكن كشمكش

ها هر دو جريان سياسى را چنان تضعيف كرد ها با سوسيال دموكراتنظامى كمونيست
ولت فاشيستى را پديد كه بورژوازی جهت حفظ منافع مادی و جايگاه طبقاتى خود د

جا مصداق تئوری انتقادی و انقالبى ماركس با اين. ها را منهدم كردآورد و هر دوی آن

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٩): Manifest …, ebd., S. ٤٨٧ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٩): Briefe - Marx an Josef Weydemeyer von ١. Feb. ١٨٥٩, in: 
MEW, Bd. ٢٩, Berlin(ost), S. ٥٧٣ 
٣ Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, 
S. ٦١٥ff., Berlin (ost), S. ٦٣٨ 
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به اين عبارت كه وی پايان نظام . گردداستناد به تجربيات تاريخى به درستى هويدا مى
 یی كارگر و وجود پرولتاريا به عنوان سوژهداری را مشروط به همبستگى طبقهسرمايه

ی كارگران و فقدان ی خودكردهكند و با در نظر داشتن تفرقهخودآگاه و انقالبى مى
يابد كه سرمايه هر دو داری تا آن زمانى تداوم مىها، نظام سرمايههمبستگى طبقاتى آن

را منهدم ) انسان(و كارگر ) طبيعت(ی كليت ثروت اجتماعى، يعنى زمين سرچشمه
  .  سازد

جا ميان كشفيات های آشكار نظری كه ما تا اينی شگرف و تناقضهاالبته اين تفاوت
تئوريک ماركس و خطای فلسفى انگلس مشاهده كرديم، نه غير منتظره هستند، نه 

ها منجر به افول و بحران نظری و ساختاری در ايرادی دارند و نه بررسى و طرح آن
- تفاوت روش شناختبه گمان من آشنايى با . شوندجنبش كارگری ـ كمونيستى مى

شناسى و نظريات ماركس با انگلس نه تنها هيچ مانعى ندارند، بلكه منجر به ارتقا 
به اين صورت كه با استناد به پراكسيس مولد . شوندفعاالن سياسى طيف چپ نيز مى

ی عملى تازه و ها را ارزيابى و به راحتى يک فلسفهتوان مصداق نظريات متفاوت آنمى
ليكن اين مانع دقيقًا وقتى به . ت شركت در نبردهای طبقاتى متكامل كردامروزی را جه

های شگرف آيد كه انگلس در آثار متأخر خود به جای افشای اين تفاوتپيش مى
ی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ی مغرضانهنظری اقدام به سانسور، تخطئه و مصادره

يگری به تفصيل مستند و مستدل گونه كه در جای دهمان. كندديالكتيكى ماركس مى
كردم، وی اين راه نادرست و ناجور را بالفاصله پس از مرگ ماركس برگزيد، زمانى 

شناسى ديالكتيكى ماركس با كه در مراسم خاكسپاری وی مدعى شد كه روش شناخت
ی مكانيكى را ميان داروين يكسان است و سپس با استناد به داروينيسم يک رابطه

متافيزيكى مواجه هستيم " ماترياليسم"جا با همان ما اين. وبنا برقرار ساختزيربنا با ر
را " كليت ديالكتيكى"آليسم متكامل شده است و كه به صورت مجرد در برابر ايده

  ١.كندانكار مى

                                                 
١ Vgl. Engels, Freidrich (١٩٧٣): Das Begräbnis von Karl Marx, in: MWE, Bd. ١٩, S. 
٣٣٥f., Berlin (ost), S. ٣٣٥f. 
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های نظری خود با از تناقض" سرمايه"با وجودی كه انگلس به عنوان ويراستار كتاب 
د، ليكن در هر فرصتى نظريات غيرماركسى خود را به وی ماركس به درستى آگاه بو

 البته اين ١.كردداد و تئوری انتقادی و انقالبى وی را مغرضانه تخليه مىنيز نسبت مى
- برای نمونه مى. مسئله برای تمامى فعاالن جنبش كارگری و كمونيستى پوشيده نبود

 ميالدی ١٨٨٤ركس در سال ما" سرمايه و كار مزدی"ی توان از ماجرای انتشار جزوه
 هزار نسخه از اين جزوه را ١٠ها حدود به اين عبارت كه جمعى از كمونيست. ياد كرد

در شهر زوريخ به چاپ رساندند و جهت تدارک انقالب در ميان كارگران پخش 
جا تشريح انتقادی آن مناسبات اقتصادی است كه موضوع اصلى ماركس اين. كردند

آورند و منجر به تالقى سياسى  مادی نبردهای طبقاتى را پديد مىیكار مزدی و زمينه
وی اين جزوه را به زبان ساده و سيستماتيک مدون كرد كه . شوندطبقات اجتماعى مى

را تبديل به خود را در آن بيابند و آن" روزیسيه"و " فقر مطلق"كارگران مزدی علل 
جا به شرح زير برجسته  ماركس اين.يک سالح تئوريک برای نبرد با بورژوازی سازند

  :سازدمى

كه هر قيام انقالبى، حتا اگر اهداف آن از نبرد طبقاتى بسيار دور به نظر بيايد، (...) »
ی كارگر انقالبى به پيروزی برسد، هر رفرم بايد با شكست مواجه شود، تا طبقه

الى خود را در يک ماند، تا انقالب پرولتری و ضد انقالب فئوداجتماعى يک اتوپى مى
   ٢«. مسلحانه بيازمايندجنگ جهانى

های نظری انگلس با ماركس در جوامع از آن پس كه گفتگوهايى پيرامون تناقض
جا كه انگلس بيم تعميم تئوری انتقادی و انقالبى ماركس را كارگری مطرح شد و از آن

 در سال ن جزوهدر ميان كارگران داشت، در نتيجه بشخصه اقدام به انتشار مجدد اي
ی وی به شرح زير  ميالدی كرد و يک ديباچه بر آن نوشت كه پرده از انگيزه١٨٩١
  :  داردبر مى

                                                 
١ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen 
Deutschen Philosophie, in: MEW, Bd. ٢١, S. ٢٦١ff., Berlin (ost), S. ٢٩٢f. 
٢ Marx, Karl (١٩٧٥): Lohnarbeit …, ebd., S. ٣٩٧f. 
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شد كه آيا تحت اين شرايط خود ماركس چاپ اين پرسش بايد به من تحميل مى(...) »
 جا ماركس بدون ترديد تشريح قديمى از سالاين. (...) كردبدون تغيير متن را تأييد مى

و من اطمينان دارم كه بنا . ساخت ميالدی را با موضع جديد خود هماهنگ مى١٨٤٩
كنم، اگر برای اين انتشار تغييرات و تكميالت مختصری را در به مقصود وی رفتار مى

   ١«(...)نظر بگيرم 

سرمايه و كار "ی شمارد كه به متن جزوهبه اين ترتيب، انگلس خود را كامًال مجاز مى
گيرد تغييرات به اصطالح مختصری كه وی در نظر مى. ماركس دستبرد بزند" مزدی

به اين عبارت است كه محصول خطای فلسفى خود را به جای كشفيات تئوريک 
های اقتصادی ـ اجتماعى مفهوم برای نمونه در پيوند با فرماسيون. زندماركس جا مى

كند كه طريق به خواننده القا مىافزايد و از اين ی ماركس مىرا به جمله" طورهمين"
 وی ٢.داری بايد مستقر گرددناپذير نظام سرمايهپس از نظام فئودالى به صورت اجتناب

كند كه مى" بورژوازی"را جايگزين مفهوم " دارسرمايه"سپس در تمامى متن مفهوم 
و مالكيت ذاتى توليد كااليى های دروناز تضاد" مانيفست كمونيستى"البته در تناقض با 

ها ظاهرًا بكاهد و خيال خاطر خورده بورژوازی را از خطر خصوصى و نفى ديالكتيكى آن
ابزار "است كه انگلس " ابزار جنگى"ی بعدی مفهوم  نمونه٣.انقالب پرولتری آرام سازد

- اوج تحريف تئوری انتقادی و انقالبى ماركس اين٤.كندرا جايگزين آن مى" كار جنگى

ماركس . گيردصورت مى" كار"به جای مفهوم " نيروی كار"ينى مفهوم جا توسط جايگز
دار و زمين زراعى تعلق دارند، برای فعاليت برده و بنده كه به برده" كار"از مفهوم 

در " نيروی كار"كند، در حالى كه توان كارگری مزدی به شكل كاال، يعنى استفاده مى
مواجه هستيم كه انگلس جهت تحريف آن " ی واقعىسوژه"جا با يک ما اين. آمده است

 انگاری كه ميان برده، بنده و كارگر مزدی هيچ تفاوتى ٥.زندبه اين جايگزينى دست مى

                                                 
١ Engels, Friedrich (١٩٧٥): Einleitung [zu Karl Marx’ „Lohnarbeit und Kapital“, 
Ausgabe ١٨٩١], in: MEW, Bd. ٦, S. ٥٩٣ff., Berlin (ost), S. ٥٩٣ 
٢ Ebenso, vgl. Marx, Karl (١٩٧٥): Lohnarbeit …, ebd., S. ٣٩٨ 
٣ Vgl. ebd., S. ٣٩٩ 
٤ „Kriegswerkzeugen“, „Kriegshandwerkzeugen“, vgl. ebd., S. ٤١٧ 
٥ vgl. ebd., S. ٤٠١ 
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ی ها تمام و كمال به انقياد مناسبات توليد در آمده و مسئلهی آنوجود ندارد و همه
  . خودآگاهى پرولتاريا به كلى فاقد موضوعيت و منتفى شده است

ی طبقاتى و توجيه جا مقصود انگلس ممانعت از بروز نبردهای مسلحانهت كه اينپيداس
 جابجايى سوژه با ابژه در از منظرداری است، زيرا در نظام سرمايه" سوسيال رفرميسم"

د نگير به خود مىرا ى سوژه  جنبهآوری و توليدات صنعتى آن، فن" ماترياليستى"شكل 
است كه بناى مساعد اقتصادى  و تشكيل زيرتوليدی  ى صنايع روند توسعهو تنها در 

ی طبقهانگاری كه  .آورد مىپديد نيز را پرولتاريا آنتاگونيسم تاريخى خود، يعنى سرمايه 
علم و  پيشرفت، ى اقتصادى توسعهكارگر بايد شرايط ابژكتيو رهايى خود را در 

. جستجو كندمايه توفيق روند ارزش افزايى سردر و ، رشد نيروهای مولد آورى فن
های راديكال طبقاتى خودداری كند ی كارگر بايد از نبردطبقهپيداست كه از اين منظر، 

در " بحران مطلق اقتصادی"كه مانعى در برابر انباشت سرمايه نسازد و تا وقوع يک 
رضايت دارى  ى نظام سرمايه  اصالحات در محدودهانتخابات پارلمانى شركت كند و به

شود كه وی به به خصوص زمانى به درستى روشن مىی سياسى انگلس هانگيز. دهد
به نظر وی ماركس . پردازدتكميالت به اصطالح مختصر خود در اين نوشته نيز مى

ی زيربنا نپرداخته است كه آوری و توسعهجا به موضوع كشفيات علمى، تكامل فناين
  :ها به شرح زير هستندعواقب آن

ديد علمى و با هر ابتكار نوين فنى، منفعت توليد روزانه فراتر از با هر كشف ج(...) »
ی كار كه كارگر در يابد، بنابراين آن بخش از روزانهاش افزايش مىی روزانههزينه

شود و از سوی ديگر، آن بخش از كند، كوتاه مىی خود تالش مىعوض مزد روزانه
شود، بدون  بدهد، طوالنى مىهديهدار ی كار كه وی كار خود را بايد به سرمايهروزانه

     ١«.كه برای آن مزد بگيرداين

كند و تقسيم ی توزيع مىجا تضاد را محدود به حوزهبه اين ترتيب، انگلس اين
داری در ی ثروت اجتماعى را علت بحران اقتصادی و فروپاشى نظام سرمايهناعادالنه
برای هر دو " روزیسيه"و " فقر مطلق"م در حالى كه ماركس از مفاهي. خواندآينده مى

كند و موضوع نقد وی در اين جزوه بردگى كار مزدی ی توليد و توزيع استفاده مىحوزه
                                                 
١ Engels, Friedrich (١٩٧٥): Einleitung …, ebd., S.  ٥٩٨ 

 ٢٤٠

سلب موضوعيت، ازخودبيگانگى و بروز نازل : و مقصود سياسى وی لغو عواقب آن مانند
ی ثروت النهجا انتقاد خود را به تقسيم ناعادو غيرانسانى كارگران است، انگلس اين

زمان كار "از " سرمايه"در حالى كه ماركس در كتاب . كندانباشت شده محدود مى
 البته ١.است" كار اجتماعًا الزم"جا تنها راند، موضوع انگلس اينسخن مى" اجتماعًا الزم

جا با يک خطای لپى مواجه نيستيم، زيرا مقصود سياسى انگلس محدوديت ما اين
ی توليد خواهد كه كارگران به حوزهی توزيع است و وی نمىحوزهنبردهای طبقاتى به 

ی كار مانع رشد نيروهای مولد شوند و دست بيندازند و از طريق كوتاهى روزانه
ناپذير ی وی، يعنى در حركت به اصطالح ابژكتيو، اجتنابای در تخيالت كودكانهخدشه

  .  و فنری به سوی سوسياليسم وارد بياورند

ی انتقادی آثار ماركس و انگلس كند، با مطالعهی نقاد مالحظه مىنه كه خوانندهگوهمان
البته بايد اين موضوع را نيز در نظر . گردندها به كلى عريان مىهای نظری آنتناقض

های جزوه"، "ی حق هگلنقد فلسفه: "داشت كه انگلس آثار بسيار مهم ماركس مانند
را ..." گروندريسه "و " ايدئولوژی آلمانى"، "اقتصادیهای فلسفى ـ جزوه" "كريتسناخ

های طوالنى اكثر از اين بابت تا مدت. را داشتمنتشر نكرد، با وجودی كه امكان آن
كردند كه انگلس در ی فعاالن جنبش كارگری و كمونيستى گمان مىقابل مالحظه
يات تئوريک و داری و با پايبندی كامل به اصول اخالقى و علمى كشفكمال امانت

از سوی ديگر، . كندنظريات سياسى ماركس را مو به مو ترويج و در نهايت تكميل مى
خواند و وی همواره خود را دوست صميمى و همكار مخلص ماركس و وی را ژنى مى

راند كه همواره ساز دوم را در ظاهرًا در كمال فروتنى و با افتخار از اين سخن مى
به اين ترتيب، برای كمتر كسى جای شک و شبه باقى . ستاركستر ماركس نواخته ا

ی تئوری ی مغرضانهی سيستماتيک و مصادرهماند كه انگلس در حال تخطئهمى
های فراوان وی با فعاالن نگاریاز جمله بايد از نامه. انتقادی و انقالبى ماركس است

ا تنها مفسر معتبر و سرشناس سوسيال دموكرات در انترناسيونال دوم ياد كرد كه وی ر
جا بايد به اين. شمردندی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مىزنده

ياد كرد كه مستقيمًا با " ماركسيسم روسى"خصوص از پلخانف به عنوان مؤسس 
                                                 
١ „Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit“, „gesellschaftlich notwendige Arbeit“, vgl. 
ebd., S.  ٥٩٨ 
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ی سياسى بلشويسم را با استناد نفر بعدی لنين است كه فلسفه. انگلس در تماس بود
ماترياليسم "به اين صورت كه وی تمايز . فى انگلس پديد آوردمستقيم به خطای فلس

- وی وام گرفت و مقوله" آنتى دورينگ"را از كتاب " ماترياليسم تاريخى"از " ديالكتيكى

  : را به شرح زير به ماركس نيز نسبت دادرا به اصطالح تشريح و آن" ديالكتيک"ی 

. ل را كم و بيش بكلى پذيرفته استی تكامل و تحودر زمان ما، آگاهى اجتماعى، ايده»
تنها در فرمولى كه ماركس . ی هگلنه از طريق فلسفه] يعنى[ليكن از مسيرهای ديگر، 

تر و به مراتب اند، اين ايده به مراتب گستردهو انگلس با عزيمت از هگل به آن داده
ا های سپری شده ريک تكامل كه مرحله. ی معمول تحول استپرمحتواتر از ايده

نفى ("ی باالتری در پله] يعنى[گذارد، اما به طور ديگری بارديگر يكسان پشت سر مى
يک ] يعنى[رود؛ ، يک تكاملى كه نه مستقيمًا بلكه به صورت يک فنر به پيش مى")نفى

] يعنى[؛ "تدريجى] حركت[قطع "وار انقالبى همراه با وقايع بسيار ناگوار؛ تكامل جهش
 تحريكات درونى تكامل كه از طريق تضاد برانگيخته و در برگشت كميت در كيفيت؛

كند و يا در حدود يک های متفاوت بر يک پيكر واقعى اثر مىتصادم قوا و گرايش
وابستگى متقابل و ] يعنى[ی واقعى مؤثر هستند؛ ی واقعى و يا در درون يک جامعهپديده

درحالى كه تاريخ (ای ه جوانب هر پديدیهمهارتباط تنگاتنگ و غير قابل تفكيک 
شمول، يكسان ، يک ارتباط كه يک روند جهان)كندهميشه جوانب جديدی را كشف مى

دانش پر (...) ها چندين رشته از ديالكتيک به عنوان دهد ـ اينو قانونمند را نتيجه مى
    ١«.محتوای تكامل هستند

كت ديالكتيكى برای هگل كند، در حالى كه حری نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی انسان معنى ، يعنى با فعاليت آگاهانهچنين برای ماركس فقط با حضور سوژهو هم

ذاتى های دروندهد و ماركس تئوری انتقادی و انقالبى خود را مبتنى بر سوژهمى
دانش "ديالكتيک را زدايى انگلس كه متكامل كرده است، ليكن لنين به پيروی از سوژه

جا منطق و تاريخ در اين. آيدشمارد، در مى مى٢"كلى از حركت و تكامل طبيعتقوانين 
انگاری كه ما با رسند و آن ظاهرًا به وحدت مى" ماترياليستى"شكل به اصطالح 

                                                 
١ Lenin, W. I. (١٩٧٠): Karl Marx (Kurzer Biographischer Abriß mit einer Darlegung des 
Marxismus), in: Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٢٣ff., Berlin, S. ٣٣f. 
٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dühring …, ebd., S. ١٣١f. 
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شمول از حركت ماده مواجه هستيم كه در به عنوان يک قانون كلى و جهان" ديالكتيک"
 آگاهى انسان و در شكل فنری به سوی يک ذاتى، يعنى بدونی درونفقدان يک سوژه

" روند ماترياليستى تاريخ"به اين ترتيب، . كندناپذير صعود مىفرجام معين و اجتناب
. درک شود" ديالكتيک"شمول نيز بايد تحت تأثير همين قانون به اصطالح كلى و جهان

يابد كه يكى پس از های اجتماعى تقليل مىاز اين منظر، تاريخ انسان به تاريخ فرماسيون
ذاتى، جا ديگر خبری از تضادهای دروناين. كنندتر صعود مىديگری در اشكال متكامل

ی انقالبى كه پراكسيس مولد، تاريخ نبردهای طبقاتى و پرولتاريا به عنوان سوژه
كند، وجود ندارد و از اين بابت است كه آن ها تأكيد مىبر آن" مانيفست كمونيستى"

با . شودشناسيم، به كلى قطع مىئوری با پراكسيس كه ما از آثار ماركس مىی ترابطه
" ماترياليسم ديالكتيكى"و تمايز غير ماركسى " ديالكتيک"زدايى از در نظر داشتن سوژه

ی طبقاتى، متدولوژی حركت واقعى جامعه، ديالكتيک ديگر "ماترياليسم تاريخى"از 
و انتقادی با پراكسيس آگاه و انقالبى پرولتاريا گرا ی يک تئوری عملتحليل و رابطه

نيست، سوسياليسم ديگر يک امكان نيست كه در روند پراكسيس نبردهای طبقاتى و 
شود، بلكه آن فرجام زيست انسانى ی كارگر متكامل مىی طبقهتوسط فعاليت آگاهانه

ی عنى با توسعههای اقتصادی، ياست كه با رشد نيروهای مولد و پس از عبور از داالن
. گيردزيربنا يک شكل ظاهرًا منطقى، ضروری و خود به خودی از روند تاريخ به خود مى

ها و با نفى پراكسيس سر و كار داريم و عواقب جا به سلب اراده و آگاهى انسانما اين
 دينى جهت تحميق یايدئولوژی را در منفورترين شكل آن، يعنى به صورت يک مغلطه

و " ی ژنيالايده"را " ديالكتيک"بنابراين اتفاقى نيست كه لنين . كنيمتجربه مىها انسان
چنين از  وی هم١.نامدمى" منطق ابژكتيو تكامل اقتصادی"را " منطق ديالكتيكى"
شود كه راند و مدعى مىسخن مى" ناپذير و ابژكتيو تاريخ انسانىديالكتيک اجتناب"

را كه انگاری فاقد " هستى واقعى ابژكتيو"، يعنى ماترياليسم ماركس تنها وجود ماده

                                                 
١ Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem Philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen, 
Berlin, S. ٩ ,١٠٩ und 
Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus und Emperiokratismus, in: LW, Bd. ١٤, Berlin, S. 
٣٢٨ ,٣٥٠, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen 
Konstitution des Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٣٠٦f. 
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به نظر وی، . شناسدی بشری است، به رسميت مىموضوعيت و مستقل از آگاهى جامعه
تاكتيک نبردهای طبقاتى پرولتاريا بايد به اين موضوع معطوف گردد كه روند اين 

پيروی از بنابراين لنين در  ١.شمول را تسريع كندحركت به اصطالح مادی و جهان
" ماترياليستى"خطای فلسفى انگلس دچار جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم در شكل 

شود، در حالى كه از سوی ديگر به دام شكل ابژه، يعنى عينيت، شيئيت و ماديت آن مى
شناسى به صورت ميراث ماترياليسم فويرباخ جا با حدود شناختما اين. افتدآن مى

شود و در به درک ماهيت ابژه، يعنى حسيت و موضوعيت آن نمىشويم كه قامواجه مى
  ٢.كنداز نقد تاريخ و فرهنگ موضوع شناخت ممانعت مى

بنابراين هر كسى كه از لنين انتظار يک نقد ماترياليستى، تاريخى و ديالكتيكى از اوضاع 
روسيه و تكامل يک تئوری انتقادی جهت ترويج يک پراكسيس آگاهانه و انقالبى 

جا كه لنين از آثار كليدی ماركس به از آن. شودپرولتاريا را دارد، به كلى مأيوس مى
كلى بى بهره و با استناد به آثار متأخر انگلس به دوران قبل از كشفيات تئوريک وی 

ی ماترياليستى فويرباخ شده بود، در نتيجه شناسى از فلسفهبازگشته و گرفتار شناخت
برد و به سوی و ازخودبيگانگى خودكرده با پراكسيس به سر مىدر اسارت عالم وارونه 

 در رأس اهداف سياسى ٣.شدتحريف تئوريک واقعيت و ماجراجويى سياسى رانده مى
جنگ امپرياليستى به جنگ داخلى و سرنگونى تزاريسم و نظام پارلمانى وی تبديل 

شد كه يسم توجيه مى موضوع سياسى وی با استناد به نقد امپريال٤.روسيه قرار داشت
                                                 
١ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Karl Marx …, ebd., S. ٥٣ 

لنين به اين مسله پى برد كه " ماترياليسم و امپريوكراتيسم" برای اولين بار آنتون پانئكوک بود كه در نقد كتاب  ٢
روش تفكر وی نه از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس، بلكه مستقيمًا از ماترياليسم فويرباخ دريافت 

  .شده است
 Vgl. Pannekoek, Anton (١٩٦٩): Lenin als Philosoph, Alfred Schmidt (Hrsg.), Frankfurt 
am Main 

پلخانف، »: كندچنين از تحقيقات آلفرد اشميت ياد كرد كه به شرح زير بر همين مسئله تأكيد مىجا بايد هماين
 بدون واسطه سم و امپريوكراتيسمماترياليكتاب معروف لنين .گيری فويرباخى داردمؤسس ماركسيسم روسى جهت

  «.خوردژوزف ديتسگن فويرباخى گره مى" مونيسم طبيعت"به فويرباخ و 
Schmidt, Alfred (١٩٧٧): Emanzipatorische …, ebd., S. ١٥   
٣ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٣): Die Entwicklung des Kapitalismus im Russland, in: LW, Bd. 
٣, Berlin (ost)  
٤ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٠): Der Krieg und die russische Sozialdemokratie, in: LW, Bd., 
٢١, S. ١١ff., Berlin (ost), S. ١٣f., ٢٠f. 
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انگاری كه نظام . ساختراه استقرار سوسياليسم در روسيه مىبه گمان وی مانعى بر سر 
امپرياليستى قانون ارزش را لغو و رشد طبيعى نيروهای مولد را مختل كرده و جهت 
. تقسيم مجدد جهان و كسب سود ويژه، جهان را به كام يک جنگ جهانى كشيده است

داد كه بنا بر تحليل لنين، بورژوازی روسيه ضعيف بود اوضاعى رخ مىاين وقايع تحت 
 وی معتقد بود كه پس از يک انقالب ١.و توان مقاومت در برابر امپرياليسم را نداشت

و شكل شكوفا قوانين اقتصادى كه آيد سياسى و سرنگونى تزاريسم اين امكان پديد مى
ول ماترياليستى، يعنى انباشت سرمايه شمگردند و موانع حركت جهانمالكيت دگرگون 

جا كه لنين با استناد به آثار متأخر انگلس به از آن. و رشد نيروهای مولد برداشته شوند
اعتقاد داشت كه انگاری فرای اراده و " ديالكتيكى"يک حركت ماترياليستى به اصطالح 

برای . دادراه نمىگونه ترديدی به خود گيرد، در نتيجه هيچها صورت مىآگاهى انسان
. وی پيروزی سوسياليسم به صورت تقدير تاريخى قطعى و از پيش تضمين شده بود
ی منتها وی ابزار تحقق اين اهداف را نه در جنبش كارگری و حركت واقعى جامعه

ماركس نسبت به وی بر خالف . ديدطبقاتى، بلكه در تشكيل يک حزب سياسى مى
در حالى .  خشمگين و آنى كارگران بسيار بدبين بودهایجنبش مستقل كارگری و قيام

شمرد، اما ی طبقاتى را ماهيتًا انتقادی و انقالبى مىكه ماركس حركت واقعى در جامعه
-لنين مدعى بود كه جنبش كارگری تنها اهداف رفرميستى و سنديكاليستى را دنبال مى

مسير "شود، در نتيجه در ىی انقالب نمجا كه اصوًال قادر به طرح مسئلهكند و از آن
و روش " غير علمى"از اين بابت، وی فعاليت صنفى را . گيردقرار نمى" واقعى تاريخ

   ٢.خواندمى" ماركسيسم"ی حزبى را تنها روش انقالبى و منطبق با اصول مبارزه

بنابراين حزب مورد نظر لنين مانند احزاب سوسيال دموكراتيک در كشورهای اروپای 
های سنديكايى، رفرميستى، د كه از درون جنبش كارگری رشد كرده و جناحغربى نبو

به بيان ديگر، لنين تشكيل يک حزب . كشيدندآنارشيستى و انقالبى را با خود يدک مى
در نظر " اوضاع موجود"منظبط با سيستم آهنين نظامى ـ اطالعاتى را جهت دگرگونى 

                                                 
١ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, in: 
Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٧٦٣ff., Berlin 
٢ Vgl. Lenin, W. I. (..): Was Tun?, in: LW, Bd. ٥, S. ٣٥٥ff., Berlin (ost), S. ٤٥٢, und 
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): … ebd., S. ٢٨١ 
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ها را كه وی آن" ایانقالبيون حرفه"ه آن نه پرولتاريا، بلكی آگاه سوژهداشت كه 
ساختار تشكيالتى آن بنا بر شدند كه ناميد، محسوب مىنيز مى"  پرولتارياروانپيش"

  :به شرح زير است" چه بايد كرد؟"كتاب 

را " صد تا كله پوک"يا " دوجين مغز زيرک"تر است كه يک آيا سادهاين پرسش كه »
ای در شرايطى دهى تودهشود كه آيا يک سازمانمىمنتهى (...) قاپ زد، به اين پرسش 

توانيم يک گاه نمىما هيچ. (...) كند، امكان داردكه حكم به شديدترين مخفى كاری مى
توان سازمان گسترده را كه بدون آن از يک نبرد مداوم و مقاوم در برابر رژيم نمى

های مخفى در حد يتتمركز تمامى فعال. ی مخفى كاری برسانيمسخن گفت، به درجه
گاه به اين معنى نيست كه ای هيچامكان در دستان تعداد كمى از انقالبيون حرفه

، كه انبوه مردم سهم فعالى در جنبش "برای همگان فكر خواهند كرد"ای انقالبيون حرفه
ای را همواره در تعداد بيشتری برعكس، انبوه مردم اين انقالبيون حرفه. نخواهد داشت

ترين سهم انبوه مردم از اين سازمان نه ترين و گستردهفعال(...) د خواهد آورد به وجو
] اين چنين[ها از اين طريق جلب خواهند شد، شود، بلكه بر عكس، خيلىتنها قطع نمى

ی خود كمتر از پليس ما آموزش نديده انقالبيون مؤثر كه در حرفه" دوجين"كه يک 
  ١«.خواهند ساختاست، تمامى كار مخفى را متمركز 

شد كه از طريق همين ی سياسى لنين در اين خالصه مىبه اين ترتيب، برنامه
ناميد، يک قدرت سياسى و نيز مى" كله پوک"ها را كه وی آن" ایانقالبيون حرفه"

نظامى دوگانه را به وجود بياورد و از طريق گسترش يک جنگ داخلى، نظام تزاری و 
های با يک چنين هدفى بود كه لنين پياپى نوشته. رنگون سازدرا سساختار پارلمانى آن

. كردفعاليت مى" حزب پيشروان پرولتاريا"سياسى خود را مدون و در جهت تشكيل 
يافت وی مصداق فعاليت تئوريک و سياسى خود را به شرح زير در نبردهای طبقاتى مى

به " ی راين نوينروزنامه "كه ماركس ظاهرًا در دوران انقالب آلمان تجربه كرده و در
  : ی تحرير در آورده بودرشته

                                                 
١ Lenin, W. I. (١٩٧٠): Was Tun? - Brennende Fragen unserer Bewegung, in: 
Ausgewählte Werke, Bd. I, ١٣٩ff., Berlin, S.٢٥٢f. 
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نبايد فراموش شود كه در ارزيابى و توضيحات مكرر ماركس از اين دوران و دوران »
ماركس . كمى متأخرتر ضرورت تشكيل يک حزب مستقل پرولتاريا مطرح شده است

عمًال اين نتيجه را تقريبًا يک سال ديرتر، ] يعنى[پس از تجربيات انقالب دموكراتيک، 
برای ما اين . آن زمان فضا در آلمان به كلى بورژوايى و خورده بورژوايى بود: گرفت

نتيجه مدت مديدی اثبات شده و از نيم قرن تجربه از انترناسيونال سوسيال دموكراسى 
گرفته شده است ـ يک شناخت كه ما با آن آغاز به تشكيل حزب سوسيال دموكراتيک 

تواند سخن از اين به ميان بيايد كه نزد ما برای نمونه نمى. ه كرديمكارگری روسي
های انقالبى پرولتاريا خارج از حزب سوسيال دموكراتيک پرولتاريا قرار بگيرند روزنامه

   ١«.اقدام كنند" ارگان دموكراسى"ی كوتاه به صورت ها بتوانند حتا برای يک لحظهو آن

ارگان "با زيرعنوان " ی راين نوينروزنامه"ح شد، گونه كه در اين نوشته مطرهمان
شد و ماركس تحقق دموكراسى و تحقق هر گونه رفرمى را منتشر مى" دموكراسى

را مربوط به ليبراليسم، " دموكراسى"در برابر لنين . كردمشروط به پيروزی پرولتاريا مى
ديكتاتوری "و از خواند ی بورژوازی مىيعنى يک وجه سياسى از ايدئولوژی عاميانه

راند، در حالى كه در واقعيت فقط سخن مى" انقالبى دموكراتيک پرولتاريا و برزگران
  ٢.را در كشور روسيه مد نظر داشت" ديكتاتوری حزبى"تحكيم يک 

-به اين ترتيب، لنين از ماركس يک شاهد خاموش برای تحقق اهداف سياسى خود مى

-ى را يک گرايش از جنبش كارگری مىدر حالى كه ماركس جنبش كمونيست. سازد

ی انهدام مابقى را داشت و نه برنامهی حزبى آنشمرد و نه ادعای رهبری و يا مصادره
كرد، ليكن لنين تأييد روش فعاليت سياسى های سياسى طيف چپ را دنبال مىجريان

-ىمعتبر م" قلمرو ضرورت"يابد كه داروينيسم را در خود را ظاهرًا نزد انگلس مى
ی رفرم و موضوع اصلى نزاع وی با مخالفان سياسى خود ظاهرًا بر سر مسئله. شمارد

: به اين صورت كه لنين به شديدترين شكل ممكنه و با مفاهيمى مانند. انقالب است
- به مخالفان خود مى" خائن"و " آنارشيست"، "منشويک"، "رفرميست"، "رويزيونيست"

انگاری كه جهان واقعى با دو . شودنى مىتازد و منجر به يک دوگانگى كذب دي
                                                 
١ Lenin, W. I. (١٩٧٠): Zeit Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen 
Revolution, in: Ausgewählte Werke, Bd. I, ٥٢٧ff., Berlin, S. ٦٤٤ 
٢ Vgl. ebd., S. ٦٤٢ 
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سناريوی سياه و سفيد مواجه شده است؛ يا بايد به حزب سياسى لنين پيوست، مدافع 
انقالب شد و به رهبری بلشويسم تن داد و يا به اجبار و خواهى نخواهى در رديف قوای 

پيداست كه از طريق اين دوگانگى . ضد انقالب قرار گرفت و مهدورالدم شد
به صف " ضد انقالب"ايدئولوژيک نه تنها هواداران انقالب در برابر دشمن خارجى و 

يافتند، بلكه دست اندازی رهبران شدند و اتحاد و هويت خود را در تشكل حزبى مىمى
های تر از پذيرفتن روابط متعارف و رقابتحزبى به قدرت سياسى به مراتب آسان

جا ديگر هيچ پرنسيپى وجود ندارد و انگاری كه ينانگاری كه ا. شدمنطقى و سياسى مى
ی كارگر، بلكه يک هدف حزبى ی قدرت سياسى نه ابزار رهايى طبقهانقالب و مصادره

ی اصولى برای لنين به اين شرح بود كه چگونه و در كدام به بيان ديگر، مسئله. است
-نقالب قرار مىشود و در رأس رهبری اتر مىقدرت سياسى نزديکائتالف حزبى به 

  . گيرد

ناپذير تاريخ به سوی سوسياليسم بنابراين لنين از يک طرف، مدام بر حركت اجتناب
ها بار تسريع شود كه جنگ جهانى موجود اين حركت را دهكند و مدعى مىتأكيد مى

را شويم كه لنين آنجا دوباره با عواقب همان حركت فنری مواجه مىما اين. كرده است
ی طبقاتى در شرايط انگاری كه حركت جامعه.  متأخر انگلس وام گرفته استاز آثار

لنين از . تر از خود استوار به يک شكل متكاملانقالبى موجود در حال صعود جهش
ضد "ها را پى در پى به قوای كند و آنی مخالفان خود را تشديد مىطرف ديگر، تخطئه

جا ديگر نه يک بحث محتوايى تئوريک ديده اين. دهدو امپرياليسم نسبت مى" انقالب
آن زمانى هم كه لنين از . ی خودآگاهى پرولتاريا اصوًال مطرح استشود و نه مسئلهمى

در مضمون ماركسى آن " ی واقعىسوژه"گويد، منظورش خودآگاهى آگاهى سخن مى
ود كه شمى" سوسياليسم علمى"نيست، زيرا آگاهى برای وی محدود به آگاهى حزبى از 

. نامدمى" منطق ابژكتيو دگرديسى اقتصادی"را با استناد به آثار متأخر انگلس لنين آن
ی به نظر وی اين آگاهى حزبى بايد به صورت منطق تئوريک كارگزاری و به طبقه

-كار شكل"جا ديگر اين پرولتاريا نيست كه از طريق  اين١.كارگر آموزش داده شود

-سازد و صنعت را مىخود مواد مادی را دگرگون مى" نسانىقوای ماهوی و ا"و " دهنده

                                                 
١ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem ….,ebd. S. ٩ und 
Vgl. Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus …. ebd., S. ٣٢٨ 
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آفريند و در روند پراكسيس نبردهای طبقاتى تشكل ساختاری مناسب خود را نيز به 
آورد، بلكه انگاری كه قضيه بايد به كلى بر ی شورايى پديد مىصورت كمون و اداره

است " كتاتوری پرولتاريادي"جا ظاهرًا اين حزب متمركز دولتى و اين. عكس بوده باشد
سازد، صنايع توليدی را متكامل ی اقتصادی را متحقق مىی سياست توسعهكه برنامه

ها محول كرده است، كند و كارگران را برای آن وظايفى كه به اصطالح تاريخ به آنمى
جا با جابجايى سوژه با ابژه در شكل سياسى آن مواجه هستيم ما اين. دهدآموزش مى

به اين . كندرا توجيه مى" سوسيال داروينيسم"رسد و تحكيم ه نتايج آپريور مىكه ب
كارگران (بر كار زنده ) سرمايه(ی كار مرده ترتيب، لنين نه تنها اشكالى در سلطه

داری دولتى را جهت رشد نيروهای مولد و بيند، بلكه تدارک سرمايهنمى) مزدی
بنابراين وی پياپى از . شماردمًال ضروری مىاستقرار نظام به اصطالح سوسياليستى كا

- زمان جهت مصادرهراند، در حالى كه همسخن مى" ميسيون جهانى و تاريخى پرولتاريا"

های اجتماعى و  را نيز برای رفرمی حزبى جنبش كارگری و قيام روستاييان يک برنامه
های استحكام  پايهگيرد كه بدنه وتشكيل شوراهای كارگری و كشاورزی نيز در نظر مى

  ١.حزب مورد نظر خود را نيز پديد آورد

نزد انگلس " حركت ماده"نزد هگل و " منطق تاريخ"شود كه جا بار ديگر روشن مىاين
رسند و فقط تحت تأثير است كه به وحدت مى" سوسيال داروينيسم"فقط با استناد به 

 روش فعاليت سياسى و نوع است كه افكار دترمينيستى و" بكش تا زنده بمانى"قانون 
ی سياسى بلشويسم را توجيه آيند و اصول فلسفهدهى حزبى نزد لنين پديد مىسازمان

به عنوان نوعى از فاشيسم در " سوسيال داروينسم"جا بذر به بيان ديگر، اين. كنندمى
 شود كه البته عواقب آن پس از پيروزی انقالب اكتبر بهايدئولوژی بلشويسم كاشته مى

ناپذير و لنين تحت تأثير همين حركت اجتنابجا كه از آن. گردنددرستى عريان مى
ابژكتيو فنری به سوی سوسياليسم بود، در نتيجه فقط تبديل مالكيت خصوصى به 

حركت ابژكتيو تكامل به "مالكيت دولتى را مد نظر داشت و اين دگرديسى را نه تنها 
شد كه پرولتاريا خواهان مدعى هم مى بلكه خواند،مى" مسير درست تاريخ"و " پيش

داری است كه در اين مسير به اصطالح درست از روند تاريخ قرار تكامل سرمايه

                                                 
١ Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): … ebd., S. ٢٨٧f. 
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- به اين معنى كه كارگران مزدی بايد قانع شوند كه با وجود تضادهای درون١.بگيرد

و " قفقر مطل"ی توليد و توزيع و با وجود يک حاكميت ضد كارگری كه ذاتى در حوزه
كند، ليكن تداوم نظام موجود به صالح ريزی و تحكيم مىها را برنامهآن" روزیسيه

های آتى كشور ها در بنای سوسياليسم برای نسلبه اين بهانه كه آن. ها استخود آن
ی خلق بر ی مبارزهكنند و در راستای همبستگى انترناسيوناليستى و در جبههشركت مى

بنابراين تنها از منظر ايدئولوژيک و . اندقرار گرفته" ضد انقالب "و" امپرياليسم"عليه 
در جهت تثبيت قدرت سياسى حزب كمونيست شوروی بود كه لنين همواره بر 

از اين منظر، نه تنها مبارزه برای لغو . كردتأكيد مى" ميسيون جهانى و تاريخى پرولتاريا"
تى و كار مزدی، بلكه هرگونه مقاومتى شكل كااليى توليد، قانون ارزش، حق مالكيت دول

ی كار و افزايش دستمزد نيز يک فعاليت ضد دولتى برای تقليل شدت و كوتاهى روزانه
توجيه اين . شود كه خشونت بى امان قوای مجريه را به همراه داردمحسوب مى

 عوامل" خلق انقالبى"است كه به نيابت از " ديكتاتوری پرولتاريا"ی خشونت به عهده
  . كندرا به اصطالح شناسايى و منهدم مى" امپرياليسم"و " ضد انقالب"

داری شود كه دولت به اصطالح پرولتری بايد از طريق سرمايهبنابراين لنين مدعى مى
خود " وظايف تاريخى"ی كارگر را برای انجام دولتى و تعليم و تربيت كارگران، طبقه

كه دولت از خريد و فروش انفرادی، آنارشى ی اصلى وی اين است مسئله. آماده سازد
ترين انتقادی به كه كوچکوی بدون اين. بازار و گسترش بازار سياه جلوگيری كند

اعتبار قانون ارزش، حق مالكيت دولتى، بردگى كار مزدی و شكل كااليى توليد داشته 
ادل كاالها را كند كه دستگاه دولتى تبرا به اين خالصه مى" اقتصاد سوسياليستى"باشد، 

ی سياسى جا با اوج حماقت خودكرده و فلسفه ما اين٢.منظم و كنترل خواهد كرد
به نظر وی كارگران بايد منضبط باشند و . شويمسركوبگر لنين به وضوح آشنا مى

. سرعت و روش كار خود را با روند توليد صنعتى و با سيستم ماشينى منطبق كنند
م كار تيلوريستى را مد نظر دارد و بر خالف ماركس جا سيستپيداست كه لنين اين

                                                 
١ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦٠): Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen 
Revolution, in: LW, Bd. ٩, S. ١ff. Berlin (oost), S. ٣٧ 
٢ 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): … ebd., S. ٣٧٠ 
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بيند كه توليد صنعتى كاالها و روش مدرن توليد اصوًال اشكالى در اين مسئله نمى
ها داری دولتى كارگران مزدی را سلب موضوعيت و فاقد اراده كرده و به آنسرمايه

" فقر مطلق"ا را به هكند و در نهايت آنكننده را تحميل مىيک كار يكنواخت و خسته
های مديران دولتى و چنين به تصميمبه نظر وی كارگران بايد هم. كشدمى" روزیو سيه

جا اين. بوروكراسى ضد كارگری تن دهند و يک طبيعت غير انسانى را متحمل شوند
ماركس به غير از " سرمايه"ماند كه اين لنين از خواندن كتاب واقعًا انسان مبهوت مى

نزد " حركت ماده"نزد هگل و " منطق تاريخ"هم تحت تأثير وهای مولد و آنرشد نير
ديكتاتوری "ی كارگران بايد با به نظر وی همه. انگلس چه چيز ديگری را آموخته است

ها بايد بدون چون و چرا تحت كنترل دولت ی تودههمراهى كنند، همه" پرولتاريا
 و مديريت متمركز دولتى كه روند كار و ی واحدمركزی قرار بگيرند و به يک اراده

 در برابر ماركس دولت را اصوًال يک ١.كند، تن دهندريزی و متحقق مىتوليد را برنامه
تشكيالت مناسب پرولتاريا و خواند و بر خالف لنين مى" زايمان ناقص فراطبيعى"

دآگاهى از ديدگاه وی كمون محصول خو. شماردساختار تحقق سوسياليسم را كمون مى
آيد و به صورت شورايى است كه از بطن نبردهای طبقاتى به وجود مى" ی واقعىسوژه"

 ٣گرددمتشكل مى" همكاری و اتحاد آزاد كارگران"جا است كه  در همين٢.شوداداره مى
يعنى اين نوع از ديكتاتوری با اشكال حزبى و . شودو ديكتاتوری پرولتاريا اعمال مى

جا اين. ر لنين و ايدئولوژی بلشويسم هستند، به كلى تفاوت دارددولتى آن كه مد نظ
گيرد كه جهت ممانعت از ديكتاتوری پرولتاريا، شكل مقاومت اجتماعى را به خود مى

ديكتاتوری بورژوازی، يعنى جلوگيری از ضد انقالب و استقرار فاشيسم و در جهت 
لب مالكيت خصوصى، مالكيت به اين صورت كه با س. گرددمتشكل مى" نفى نفى"تحقق 

ی به بيان ديگر، مالكيت سلب شده. آوردانفرادی را در شكل اجتماعى آن به وجود مى
به همين . گيردی كارگر به وارثان و مالكان واقعى آن تعلق مىهای متمادی طبقهنسل

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٣٤٣ ,٣٤٢ ,٣٤١ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW, Bd. 
١٧, S. ٤٩٣ff., Berlin (ost), S. ٥٤٦  ,٥٤١ , und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٣): Kritik des Gothaer Programms, in: MEW, Bd. ١٩, S. ١١ff., 
Berlin (ost), S. ١٨f. 
٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ٩٢f. 
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توليد و توزيع مايحتاج جامعه در شكل شورايى منوال، يعنى در همين كمون است كه 
به اين معنى كه نه ديگر روند توليد يک شكل كااليى دارد، . شودكل و مديريت مىمتش

نه معيار توفيق اقتصادی قانون ارزش است و نه كار شكل انفرادی و مزدی به خود 
از اين پس، كار يک شكل اجتماعى دارد، معيار توليد، مايحتاج جامعه و تراز . گيردمى

فقر "مستقر گشته و " قلمرو آزادی"از اين پس، . توفيق اقتصادی، زمان مشخص است
  ١.شوندكارگران ملغا مى" روزیسيه"و " مطلق

-ی لنين مواجه مىجا با عالم وارونهكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

جا كه تضادهای از آن. شويم كه البته تحت تأثير خطای فلسفى انگلس پديد آمده است
ی سوژه"جا كه وجود مانند و از آنداری دولتى پا بر جا مىر نظام سرمايهذاتى ددرون
شود، در نتيجه غير قابل انكار است و تحت هر شرايطى به انفعال كشيده نمى" واقعى

پيداست كه چرا دولت جوان شوروی از بدو تأسيس خود با مقاومت كارگران مواجه 
سوسيال "از اين پس، عواقب . ع پيوستی آن در قيام كرونشتات به وقوبود كه قله
ی كارگر نيز به درستى در برای طبقه" بكش تا زنده بمانى"، يعنى قانون "داروينيسم

در همين دوران است كه شوراهای كارگری و كشاورزی سركوب . شوروی عريان گشت
 ی ممانعت از دزدی و اخاللها به بهانهو منحل شدند، سنديكاهای دولتى در كارخانه

در روند توليد، كارگران خشمگين و منتقد را به دادگاهای انضباطى كشيدند و مديران 
لنين نه تنها فرمان . دولتى برای كارگران به اصطالح نمونه، حقوق ويژه در نظر گرفتند

كرد، بلكه به صورت كامًال های دولتى را صادر مىاجرای اين فجايع اجتماعى و خشونت
وی سنديكا را دبستان كمونيسم . گرفت نيز شخصًا به عهده مىها راآشكار توجيه آن

 ٢.دهدخواند كه كارگران را برای فداكاری و انجام وظايف تاريخى خود تعليم مىمى

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٥١٢, und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf 
٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. Auflage, Berlin (ost), S. ٨٨f. 

داری، تعيين ارزش تا زمانى گيرد كه پس از فراروی از روش توليد سرمايهالبته ماركس در سرمايه در نظر مى
های متفاوت توليد، حسابداری به اين معنى كه تنظيم زمان كار و تقسيم كار اجتماعى تحت بخش. متداول خواهد بود

  .كندتر از گذشته مىرا به مراتب ماهویآن
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital, Bd. III …, ebd., S. ٨٥٩ 
٢ Vgl. Lenin, W. I (١٩٦١): Über die gewerkschaften, Die gegenwärtige Lage und die 
Fehler Trotzkis, in: LW Bd. ٣٢, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٢f., ٥٢ ,٤٧, und 
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شدند كه بى چون و چرا حاكميت محسوب مى" ماركسيست"برای وی تنها كسانى 
  .پذيرفتندرا مى" ديكتاتوری پرولتاريا"

ين چنان از روند منطقى تاريخ به سوی سوسياليسم قانع بود كه رسد كه لنبه نظر مى
ديد كه شوراهای كارگری را از طريق حزب كمونيست مصادره و اشكالى در اين نمى

ای و تبليغات ايدئولوژيک دهى تودهها را تبديل به ابزاری جهت تربيت و سازمانآن
منطق "ودساخته كه البته از های تاريخى خوی تحت تأثير اوهام و ميسيون. حزبى كند

انگلس وام گرفته بود، به خود " ماترياليسم ديالكتيكى"هگل و از قوانين كذب " تاريخ
شوند و به صورت داوطلبانه به داد كه از اين طريق كارگران منضبط مىنويد مى

البته در آثار لنين . دهندهای اقتصادی و اهداف حزب كمونيست شوروی تن مىبرنامه
شود كه انگاری وی از مشكالت بوروكراسى نيز كم و بيش  و گريخته مشاهده مىجسته

ی وی و نه اولويت حفظ قدرت سياسى به وی  اما نه جهان وارونه١.آگاه بوده است
توجيه تمامى اين خطاهای سياسى و افكار غير ماركسى از . دادامكان تجديد نظر مى

اما آن . شدممكن مى" وضاع مشخصتحليل مشخص از ا"طريق عبارت مشهور لنين 
داد، تحريف اوضاع مشخص چيزی كه وی در واقعيت از تجربيات سياسى خود ارائه مى

  . داری دولتى و حفظ قدرت سياسى در كشور شوروی بودجهت توجيه نظام سرمايه

گرا را پديد آورد كه به اين ترتيب، لنين از طريق آثار خود يک ايدئولوژی مطلق
نظام سياسى تک حزبى، مديريت بوروكراتيک كليت شئون اجتماعى و تشكيل يک 

ی ضرورت را به بهانهكند و آنداری دولتى را توجيه مىروش توليد و توزيع سرمايه
رشد نيروهای مولد و در جهت استقرار سوسياليسم و تحكيم به اصطالح ضروری 

جا شرط اين. كشدوتاليتر مىی يک رهبر تی بالمنازعهبه سلطه" ديكتاتوری پرولتاريا"
های سازمانى، های حزبى، انهدام مابقى جريانبقای اين نظام سياسى لغو فراكسيون
ی مدنى و تسلط يک سازمان مخوف امنيتى ـ كشتار رقبای ايدئولوژيک، حذف جامعه

بنابراين محصول فعاليت تئوريک و . شودی كشور محسوب مىاطالعاتى بر گستره
به عنوان يک نوع از فاشيسم " سوسيال داروينيسم"ى لنين كاشتن بذر پراكسيس سياس

                                                                                                             
Vgl. Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative – Zur Kritik des real existierenden 
Sozialismus, Köln/Frankfurt am Main, S. ١٢٨f.  
١ Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): … ebd., S. ٣٤٠ ,٣٣٤f., ٣٤٣f. 
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در شوروی بود كه البته پس از مرگ وی به صورت ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم 
متكامل و در دوران حاكميت استالين به درستى شكوفا شد كه مضمون آن به تشريح 

  : خود وی به اين عبارت است

ريق خاموش كردن نبرد طبقاتى، بلكه از طريق تشديد آن به فراروی از طبقات نه از ط»
پژمردگى دولت نه از طريق تضعيف قدرت دولت، بلكه از طريق . آيددست مى

كه مابقى طبقات در حال آيد كه ضروری است تا اينحداكثر تقويت آن به وجود مى
دهى كند كه داری را سازمانی سرمايهمرگ را منهدم كرده و دفاع در برابر مراوده

  ١«.هنوز به هيچ وجه نابود نشده است و به زودی هم نابود نخواهد شد

  :نتيجه
-های همان آگاهى تئوريک است كه اكثر قابل مالحظهموضوع اين نوشته نقد سرچشمه

-ها و احزاب كمونيست ايرانى از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم وام گرفتهی سازمان

سوسيال "التى آن در پراكسيس سياسى به صورت اند كه عواقب فعاليت تشكي
بروز كرده و منجر به بحران آگاهى تئوريک، پراكندگى خودكرده و شكست " داروينيسم

  . ارگانيک و انحطاط كليت طيف چپ در پراكسيس سياسى شده است

ی خودآگاهى و تكامل سوژه در حالى كه ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود مسئله
ر نظر داشت، ليكن انگلس همواره معطوف به يک روند دترمينيستى در انقالبى را د

آن از تاريخ بود كه عاقبت منطقى آن ظاهرًا يک توجيه " ماترياليستى"شكل 
-را تحت مناسبات نظام سرمايه" ی واقعىسوژه"آورد و انفعال ايدئولوژيک را پديد مى

ـ البته پس از تدوين تزهای به اين ترتيب، ما در آثار ماركس . كردداری موجه مى
پردازی های فلسفهی راديكال با دوران گذشته و روشفويرباخ ـ شاهد يک قطع رابطه

هستيم، در حالى كه در آثار متأخر انگلس همواره تصوارت ناب متافيزيكى، افكار 
يابيم كه مستقل از پراكسيس مولد و اسرارآميز و اشكال فلسفى ـ ايدئولوژيک را مى

جا انگلس انسان را چنان سلب آگاهى، آزادی، اين. اند نبردهای طبقاتى پديد آمدهنتايج
سازد كه انگاری سرنوشت بشريت به اراده و معطوف به يک قدرت خارج از خويش مى

                                                 
١ Stalin, J. W (١٩٧٠): Neue Verhältnisse, neue Aufgaben (١٩٣١), Berlin (ost), S. ٤٢٠f., z. 
n. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): …ebd., S. ١٦f. 

 ٢٥٤

كه ظاهرًا در يک مسير منطقى از تاريخ " ناپذير و ابژكتيواجتناب"صورت يک روند 
لى كه وی جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم را در حا. شود، رقم خورده استسپری مى
زمان به گيرد، ليكن همآليستى هگل وام مىی ايدهآن از فلسفه" ماترياليستى"در شكل 

-مى" ی حسىمشاهده"ی ماترياليستى فويرباخ، يعنى شناسى از فلسفهدام روش شناخت

  . شودآن مىافتد و مبهوت شكل ابژه، يعنى گرفتار عينيت، شيئيت و ماديت 

جا شمارد و از آنها را اصوًال در برابر يک قدرت بيگانه ناتوان مىبنابراين انگلس انسان
-تمام و كمال بها مى" رشد طبيعى"ی ماترياليستى فويرباخ به كه در پيروی از فلسفه

سازد، در نتيجه به آليسم مستقر مىدهد و ماترياليسم را به صورت مجرد در برابر ايده
ی زيربنا جهت رشد نيروهای مولد به عنوان تنها شرط استقرار ورت توسعهضر

جا با عواقب خطای فلسفى انگلس در پراكسيس سياسى ما اين. رسدسوسياليسم مى
" ماترياليسم تاريخى"از " ماترياليسم ديالكتيكى"مواجه هستيم كه به صورت تفكيک 

در برابر . انجامدداری مى سرمايهپديد آمده و به يک موضع انفعالى در برابر نظام
شمارد كه البته ها مىی آنخودكرده" ازخودبيگانگى"ی ها را نشانهماركس ناتوانى انسان

فلسفه و ايدوئولوژی، يعنى مستقل از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای . تحت تأثير دين
شكل " ت مادهحرك"به بيان ديگر، در حالى كه برای انگلس . طبقاتى پديد آمده است

گيرد و انگاری كه در مسير منطقى و تاريخى خود منجر به يک سوژه را به خود مى
شود، برای ماركس اما شمول و هدفمند به سوی فرجام سوسياليستى مىحركت جهان

پرولتاريا است كه تحت نفوذ دين، فلسفه و ايدئولوژی به انفعال كشيده " ی واقعىسوژه"
كند و در فقدان خودآگاهى ا در اشكال ازخودبيگانه تجربه مىشده، هستى مادی خود ر

ماترياليستى به روش توليد كااليى، حق مالكيت خصوصى و بردگى كار مزدی در نظم 
  . شودخويش را متحمل مى" روزیسيه"و " فقر مطلق"دهد و داری تن مىموجود سرمايه

ی ماترياليسم تاريخى ـ بنابراين پيداست كه يک فعال سياسى با استناد به تئور
و درگير پراكسيس نبردهای " حركت واقعى"ديالكتيكى ماركس مستقيمًا معطوف به 

داری ی انقالبى و فراروی مثبت از نظام سرمايهطبقاتى جهت تكوين خودآگاهى سوژه
گردد، در حالى كه از منظر آثار متأخر انگلس زد و بند با بورژوازی و يا تدارک يک مى
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ی اقتصادی و رشد نيروهای مولد در روكراتيک جهت تحكيم سياست توسعهحكومت بو
  .  گيرندرأس اهداف سياسى قرار مى

در روسيه با استناد مستقيم " ماركسيسم"جا مستدل و مستند كردم، گونه كه اينهمان
را تبديل به " سوسيال داروينيسم"به آثار متأخر انگلس رواج يافت و اين لنين بود كه 

ی ی سياسى بلشويسم جهت كسب قدرت سياسى و تحكيم سياست توسعه فلسفهاصول
به اين ترتيب، ابعاد ماركسيسم ـ لنينيسم نيز به عنوان يک . اقتصادی در شوروی كرد

را " احزاب برادر"ايدئولوژی رسمى متكامل شد و حزب كمونيست شوروی تمامى 
يد به خصوص روش فعاليت حزب جا بااين. مكلف به پيروی بى چون و چرا از آن كرد

توده را به ياد آورد كه آثار فلسفى، تاريخى و سياسى را با استفاده از مفاهيم دينى به 
زبان فارسى ترجمه كرد و از طريق نشريات خود ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را در 

ين از ا. ايسم كردكشور رواج داد و كليت طيف سياسى چپ ايران را آكنده به توده
پيروزی سوسياليسم به صورت تقدير صاحب زمانى و جبر تاريخى منظر، انگاری كه 

منتها شرط تحقق اين هدف را نه در . كامًال منطقى، قطعى و از پيش تضمين شده است
ی طبقاتى كه ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، جامعه" حركت واقعى"جنبش كارگری و 

 منظبط با يک سيستم آهنين نظامى ـ اطالعاتى حزب سياسىبلكه بايد در تشكيل يک 
آيد و تحت پديد مى" پيشروان پرولتاريا"و " ایانقالبيون حرفه"جستجو كرد كه توسط 

ی يک رهبر توتاليتر به عنوان مدير و مدبر اين حركت به اصطالح ابژكتيو اراده
-گرا و بىای نخبههجا در و دروازه برای يک سری آدم اين١.گيردماترياليستى قرار مى

های دينى بسازند، ی منتخبين آثار لنين فرقهشود كه پس از مطالعهپرنسيپ گشوده مى
های كوتوله های قالبى، استالينشوند و در اشكال لنين" انقالب پرولتری"مدعى رهبری 

ی تروتسكى و مائو منجر به تفرقه در جنبش كارگری ـ و كاريكاتورهای مسخره
  . و اسباب مزاحمت را برای مابقى فعاالن سياسى پديد آورندكمونيستى شوند

  !ادامه دارد
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   ادامه، برلين٨٩ی در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
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 ادامه، ٢٣٧ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهی سياسى هگل و ماركسدر انديشه

  برلين، و

 "خرد استعالئى"نگ دينى و رئاليسم انقالبى ـ نقش فراروی از فره): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٣٥ی، در آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحهی سياسى كارل ماركسدر انديشه

آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و ): ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد 
ی وند تاريخ، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحهسازی از رخودآگاهى پرولتاريا تا اسطوره

   ادامه، برلين، و٧١

زنان كارگر و كار خانگى در  ـ نقش توليد و بازتوليد نيروی كار): ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين١٣١ی انباشت سرمايه، در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحه

متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟، در جهان مدرن و ): ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٧ی آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحه
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 ٢٦٥

  
 بر یـ نقددر ايران " منئوليبراليس"تا " داری وابستهسرمايه"از 

  ايستى و نئوتودهايستىهای تودهگفتمان
 

نه مضمون تئوری " های ايرانىماركسيست"ی حظهدر كمال تأسف، اكثر قابل مال
فهمند و نه اصوًال روش ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را به درستى مى

-داری در ايران مىرا برای نقد مناسبات مشخص نظام سرمايهمناسب استفاده از آن

ی شناسا از شناسى متافيزيكى، يعنى استقالل سوژهعلت اين كمبودها، شناخت. شناسند
پراكسيس مولد و بيگانگى با نتايج نبردهای طبقاتى از يک سو و جستجوی حقيقت در 
اشكال مجرد سنتى، مدرن و پسامدرن از سوی ديگر است كه البته منجر به 

ی ی روند شناخت با ماهيت متضاد و حركت واقعى جامعهازخودبيگانگى خودكرده
ی اين كمبودها  پيداست كه سرچشمه١.شودست، مىطبقاتى كه ذاتًا انتقادی و انقالبى ا
را سيراب " ماركسيست ايرانى"توان يافت كه روح را فقط در آن اشكال تئوريک مى

از جمله بايد از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم ياد كرد كه البته نه با استناد . كنندمى
قيم به آثار متأخر انگلس و به تئوری انتقادی و انقالبى ماركس، بلكه فقط با ارجاع مست

گرای تاريخ، يعنى به از حركت دترمينيستى و مثبت" ماترياليستى"در شكل يک تفسير 
منسوب و " امت اسالمى"صورت متافيزيكى پديد آمده و از طريق حزب توده به فرجام 

جا با ارتجاع عريان، يعنى با مضمون تئوريک ما اين. در ايران ترويج شده است
  ٢.مواجه هستيم" م اسالمىماركسيس"

گونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم، انگلس از طريق آثار همان
متأخر خود، تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را مغرضانه مصادره كرد و 

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band I, Berlin 
(ost), S. ٢٨ 

ايدئولوژی ماركسيسم   حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای):٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢
  امه، برلين، واد ١٢٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهـ لنينيسم

در  ،ی مركزی حزب تودهی علميه تا كميته تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزه):٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين ٨٩ی آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
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را پديد آورد كه " ماترياليسم"با جابجايى سوژه با ابژه، يک شكل متافيزيكى از 
حركت "را به جای " حركت ماده"به اين صورت كه وی . كندسم را موجه مىآپريوري

شمول ی هگل گذاشت و در خيال خود موفق به كشف يک قانون جهاناز فلسفه" ايده
آليستى هگل ی ايدهاگر در فلسفه. نامدمى" ماترياليسم ديالكتيكى"را شد كه وی آن

آورد، واقعيت عيت سوبژكتيو را پديد مىاز طريق شناخت و هدفمند، واق" ی مطلقايده"
است كه البته هدفمند و ظاهرًا كور " ی مطلقماده"نزد انگلس متأخر محصول حركت 

آليسم و در هر دو حالت، ايده. آيدشود و به اصطالح ابژكتيو به وجود مىسپری مى
دول از شوند كه البته با عديگر متكامل مىماترياليسم به صورت مجرد در برابر يک

ها كامًال مشابه، يعنى توجيه اشكال محصول فلسفى هر دوی آن" كليت ديالكتيكى"
جا آپريوريسم اين. شمول و آپريور جهت فعاليت سياسى استمجرد ايدئولوژيک، جهان

گيرد كه برای مصداق نتايج آن توجيه منطقى يک حركت ناب فكری را به عهده مى
رسند و  منظر، انگاری كه منطق و تاريخ به وحدت مىاز اين. شواهد تجربى وجود ندارد

ناپذير و يک تظاهر اجتناب" سوسياليسم"ی بشری به صورت استقرار فرجام جامعه
ی يک جامعه) روبنا(زمان ديالكتيک فراساخت جا هماين. گيردابژكتيو به خود مى

ستقالل دين، شود و با اآن مجزا مى) زيربنا(مشخص از مناسبات ساختاری و مسلط 
فلسفه و ايدئولوژی از پراكسيس مولد نه تنها تطبيق و تشبيه عناصر جوامع مشخص كه 
البته روند تكوين سرمايه و تاريخ فرهنگى مخصوص خود را به صورت نتايج به 

ذاتى و شود، بلكه روش نقد درونكشند، توجيه مىخصوص نبردهای طبقاتى يدک مى
  .گردد فاقد موضوعيت و به اصطالح اصوًال بى اعتبار مىی ماركس نيز ظاهرًاكنندهنفى

شود كه تمامى اشكال هستى تحت تأثير قانون به به اين ترتيب، انگلس متأخر مدعى مى
" ماترياليسم ديالكتيكى"ناپذير شمول و ابژكتيو و حركت ظاهرًا اجتناباصطالح جهان

تری صعود د همواره به اشكال متكاملقرار دارند و در فعل و انفعاالت و تأثير متقابل خو
ی ديگر با قوانين طبيعى جامعه) داروينيسم(از اين منظر، قوانين طبيعت ناب . كنندمى

ی گونه كه بذر جو سرانجام به خوشهيعنى همان. ديگر ندارندبشری هيچ فرقى با يک
المنازعه به شود، حق مالكيت نيز به صورت تقدير تمامى جوامع انسانى بجو متكامل مى

- جامعه" حركت واقعى"زدايى از جا با سوژهما اين. كندشكل سوسياليستى آن صعود مى



 ٢٦٧

ی طبقاتى مواجه هستيم، در حالى كه ماركس تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 
  ١.ذاتى متكامل كرده استهای درونخود را مبتنى بر سوژه

در پراكسيس سياسى قاطعانه شكست م با وجودی كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيس
های محتوايى و معنايى مواجه خورده و تمامى لحظات تئوريک و راهبردی آن با بحران

ی راستين آن در ايران، نظری نمايندهی سلطهرسد كه  ظاهرًا به نظر مىاست، اماشده 
فعاالن يعنى حزب توده و در پيروی از آن، سازمان فداييان اكثريت بر افكار عمومى 

-ی جامعههای اين فاجعهيكى از علت. چون گذشته پا بر جا مانده استسياسى چپ هم

به " های جهان مدرنماركسيست"های معاصر و ناجور آثار ماركس و شناسى، ترجمه
گرا و از طريق همان مفاهيم فلسفى و فارسى است كه البته از منظر همان ديدگاه تقليل

انتشارات حزب توده با استناد به ايدئولوژی ماركسيسم ـ گيرند كه سياسى صورت مى
 علت بعدی، تدارک مفاهيم جديد با همان معانى ٢.اندلنينيسم در ايران رايج كرده

شناسى تشبيهى و تطبيقى چون گذشته توسط روش شناختقديمى است كه البته هم
به اين . كنندک مىشناسى ايرانيان را آلوده به متافيزيآيند و دانش جامعهپديد مى

ی حاكم شمول از يک نظام سياسى مدرن، طبقهصورت كه با استناد به يک طرح جهان
ها القا های متفاوت متمايز و اهداف سياسى متناقضى به آندينى ايران ظاهرًا در جناح

. های معينى در نظر گرفته و توجيه شوندها تاكتيکشود كه سپس برای مقابله با آنمى
ارتجاعى و هولناک مونه اگر حزب توده قبًال با صرف نظر از نقد تاريخ فوقبرای ن

                                                 
 خودآگاهى آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين، و٧١ی سازی از روند تاريخ، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحهپرولتاريا تا اسطوره
زنان كارگر و كار خانگى در انباشت سرمايه،  ـ نقش توليد و بازتوليد نيروی كار): ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

  دامه، برلين ا١٣١ی در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحه
 ياد كرد كه در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى Gegenstandجا از مفهوم ديالكتيكى  از جمله بايد اين ٢

-است كه از طريق تمامى مترجمان و ماركس" موضوع"ی درست اين مفهوم ترجمه. ماركس يک نقش كليدی دارد
، باقر پرهام، محسن )كمال خسروی(، شهرام واالمنش حسن مرتضوی، حسن آزاد: شناسان سرشناس ايرانى مانند

" برابرايستا"و " شئى"در تداوم ايدئولوژی غير ماركسى حزب توده، يعنى ماركسيسم ـ لنينيسم به .... حكيمى و 
عينيت (گردد و توسط مشاهده آليسم متكامل مىجا ماترياليسم به صورت مجرد در برابر ايدهاين. ترجمه شده است

ی سازد كه البته ماركس پس از فراروی از فلسفه متوجهرا ممكن مى" ماترياليسم" يک شناخت متافيزيكى از )پديده
مقايسه، فريدونى، . رساندشود و سپس تئوری انتقادی و انقالبى خود را به كمال مىشناسى مىاين خطای شناخت

ا رفقای جنبش لغو كار مزدی، در آرمان و كار مولد و حاكميت اجتماعى ـ گفتگويى انتقادی ب): ٢٠١٩(فرشيد 
   ادامه، برلين٩٣ی انديشه، جلد چهاردم، صفحه
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خط امام "داد و پيروی خود را از ها را در جناح حجتى و مكتبى تميز مىاسالميان، آن
گرا و اكنون اين تمايز را به جناح اصولكرد، همو هواداران مكتبى وی اعالم مى" خمينى
ی مبارزه"ی اگر حزب توده قبًال به بهانه. ط داده استطلب جمهوری اسالمى بساصالح

-به جبهه" اردوگاه سوسياليستى"و ضرورت گسترش نفوذ راهبردی " ضد امپرياليستى

اكنون همين كرد، همآورد و از اهداف سياسى اسالميان مكتبى دفاع مىسازی روی مى
گشايش فضای "ی ه بهانهبه اين عبارت كه ب. كندسياست را نيز مانند گذشته دنبال مى

در ايران به پيروی از اهداف جناح به اصطالح " برگزاری انتخابات آزاد"و " سياسى
ی بعدی نمونه. بيندای را مىپردازد و تدارک فعاليت سياسى جبههطلب نظام مىاصالح

مبارزه با شكل اقتصاد سياسى در ايران است كه البته از پراكسيس مولد و ماهيت 
. گرددداری، يعنى قانون ارزش، كار مزدی و حق مالكيت مجزا مىظام سرمايهمتضاد ن

شمول، يک شكل از اقتصاد مدرن به نظام دينى جا نيز با استناد به يک طرح جهاناين
اگر در دوران . شودهای كلى پيچيده مىدر ايران نسبت داده و برای مبارزه با آن نسخه

ناميده و تشكيل جبهه با بورژوازی " داری وابستهمايهسر"قيام بهمن شكل اقتصاد ايران 
ظاهرًا " نئوليبراليسم"اكنون شد، همملى جهت مبارزه با دشمن كمپرادور آن توجيه مى

ای و فداييان اكثريتى قرار گرفته های تودهدر تيررس انتقاد و مقاومت سياسى جماعت
-راه رشد غير سرمايه" را در "داری وابستهسرمايه"اگر حزب توده دوای درمان . است

داری دولتى ، يعنى در تشكيل سرمايه"همكاری اقتصادی و سياسى با شوروی"و " داری
سازی و ممانعت از خصوصى" نئوليبراليسم"ی مبارزه با اكنون نيز به بهانهديد، هممى

های گيرد و جهت منطقى ساختن آن نسخهداری دولتى موضع مىبرای نظام سرمايه
  .پيچدواجور مىجور

جا با مفاهيم به اصطالح جديد در كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ها كامًال مشابه با شويم، در حالى كه معانى و اهداف سياسى آندوران معاصر مواجه مى

به اين . ی حزب توده و سازمان فداييان اكثريت در دوران قيام بهمن هستندبرنامه
شمول اقتصادی و سياسى، شناخت های مدرن و جهانكه با استناد به طرحصورت 

های كليت يک نظام مشخص، پيچيده و متنوع مانند جمهوری اسالمى ايران به شباهت
: های ذاتًا متضاد مانندشكلى چند شاخص محدود و بدين سان تشبيه و تطبيق مقوله

جا ما اين. شوندتوجيه مى.... و " مردم"، "فرهنگ"، "جامعه"، "اقتصاد"، "قانون"، "دولت"
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ی شناسا، يعنى با درک شكل ابژه مواجه هستيم، در حالى كه ی صرف سوژهبا مشاهده
در يک بستر ) قانون ارزش، كار مزدی و حق مالكيت(داری ماهيت متضاد نظام سرمايه

مشخص تاريخى و فرهنگى تكوين يافته و شكل به خصوص آن در ايران به صورت 
جا پيداست كه اين. محصول پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى پديد آمده است

-ريزی مىبرنامه" كليت ديالكتيكى"استفاده از بررسى تشبيهى و تطبيقى جهت عدول از 

ذاتى از اين منظر، نه ديگر نقد درون. پيونددشود كه البته با اهداف سياسى به وقوع مى
از ماهيت ) مثبت(ارتجاعى و هولناک اسالميان و نه فراروی ی تاريخ فوقكنندهو نفى

گيرد، در حالى كه فعاليت سياسى به داری در دستور كار قرار مىمتضاد نظام سرمايه
ی خودآگاهى كشمكش نظری پيرامون شكل مناسب انباشت سرمايه محدود و مسئله

- اصطالح كامًال منتفى مىپرولتاريا و موضوع تحكيم نبرد طبقاتى ظاهرًا بى معنى و به 

جا با اشكال متافيزيكى مواجه هستيم كه از پراكسيس مولد مستقل گشته و ما اين. گردد
شمول سياسى و اقتصادی پديد های مدرن و جهانتنها توسط تشبيه و تطبيق با طرح

  . اندآمده

های زمانزده و احزاب و ساجا كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم كامًال بحراناز آن
های جبهه"اند، در نتيجه دوران تشكيل كمونيستى كم و بيش به كلى بى اعتبار شده

ها انواع و اقسام ليكن به جای آن. نيز ظاهرًا سپری گشته است" هااتحاد عمل"و " واحد
ها به اند كه فعاالن سياسى منفرد كه البته تعداد آنپديد آمده" های امضاليست"

پسند جمعيت متشكل حزبى و سازمانى است، به دور يک گفتمان عامهمراتب بيشتر از 
-نئوتوده"توان از آن به عنوان جا با يک روش مواجه هستيم كه مىما اين. جلب كنند

يابى و هم روش تسلط ی سازمانهای نظری، هم شيوهياد كرد، زيرا هم گفتمان" ايسم
-اين. ی حزب توده استاقدامات گذشتهبر افكار عمومى فعاالن سياسى كامًال مشابه با 

و نتايج نبردهای طبقاتى در ايران، يعنى از " حركت واقعى"از " ايسمنئوتوده"جا مفهوم 
ی جنبش كارگری و بحران ايدئولوژيک شكست انقالب بهمن، سرخوردگى و تفرقه

شود و آن گروه از افراد به خصوص را در بر جنبش كمونيستى در كشور متكامل مى
ی حزب توده را در اشكال نوين و در جهت انفعال سياسى در گيرد كه همان برنامهىم

كه حق عضويت خود را به حزب مذكور كنند، البته بدون اينكشور و تبعيد پياده مى
  .پرداخته باشند
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های ناجور متون به اين منوال كه در گام نخست برخى از افراد كه از طريق ترجمه
تحليل مشخص از "يا تدوين مقاالتى مبتنى بر روش به اصطالح فلسفى و تاريخى و 

-ای را طراحى مىاند، اعالميهاسمى از خود در ميان طيف چپ ساخته" اوضاع مشخص

- طلب در برابر اصولاصالح(ی حاكم كنند كه مضمون آن از يک سو، تمايز ميان طبقه

شناسى تشبيهى  روش شناختو از سوی ديگر،) كارگرا، نئوليبراليست در برابر محافظه
در گام بعدی . گيرداند، را در بر مىو تطبيقى و آن مفاهيمى كه از اين طريق پديد آمده

ها كه نام و نشانى از آنای از فعاالن سياسى جهت تشديد همبستگى و يا برای اينعده
 نظری و ی چپ عقب نمانند، اين اعالميه را بدون يک گفتگویدر جايى بيايد و از قافله

-كنند و پيداست كه خود را در دفاع از مواضع آن نيز موظف مىنقد تئوريک امضا مى

   ١.شمارند

شويم كه خود را دموكرات، جا با انبوهى از فعاالن سياسى منفرد مواجه مىما اين
نتايج "شناسى و شمارند، در حالى كه از آن روش شناختسكوالر و سوسياليست مى

كنند كه البته آكنده به متافيزيک و با اصول تئوری ماترياليسم مىتبعيت " تحقيقاتى
به اين دليل كه روش بررسى . تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به كلى در تناقض هستند

جا كه تنها معطوف شود و از آنشناسى بورژوايى مىتشبيهى و تطبيقى مختص به جامعه
ی طبقاتى ی كليت متضاد جامعهكنندهذاتى و نفىباشد و از نقد درونبه شكل ابژه مى

های راست و ليبرال از يک محبوبيت ممتاز نزد جريانكند، در نتيجه ممانعت مى
طرح  "ی به اين صورت كه نمايندگان آن جهت اثبات فرضيه٢.برخوردار است

                                                 
. ای ياد كرد كه به مناسبت شركت ديويد هاروی در اجالس شهرداری تهران صادر شد از جمله بايد از اعالميه ١

در كنار مبارزات مردم : نفراخوان به نيروهای چپ در سراسر جها"ای است كه با عنوان ی بعدی اعالميهنمونه
ما محصول اين . منتشر شد كه مضمون آن محكوميت سياست اقتصادی نئوليبراليستى در ايران است!" ايران بايستيد
 ١٦روز "يابيم كه به مناسبت های تئوريک را برای نمونه در پراكسيس جنبش دانشجويى ايران مىنوع از فعاليت

" نئوليبراليسم"داری برای مبارزه در برابر شكل اقتصادی ت نظام سرمايهترين نقدی بر ماهيبدون كوچک" آذر
  . كندآرايى مىصف

-جا بايد هماين. شودشناسى دينى ماكس وبر ياد كرد كه از طريق بررسى تطبيقى موجه مى از جمله بايد از جامعه ٢
ی  در نظر گرفت كه تحت تأثير مقولهبه نمايندگى تالكوت پرسون و نيكوالس لوهمن را نيز" تئوری سيستم"چنين 

است كه البته در اشكال " تئوری توتاليتاريسم"ی بعدی نمونه. از آثار ماكس وبر متكامل شده است" منطق هدفمند"
  . شودمتفاوت از طريق روش بررسى تطبيقى توجيه مى

  Vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) 
Johannes Winkelmann, Tübingen, und 
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را از يكديگر مجزا و ظاهرًا قابل عوامل سوبژكتيو ها و تشابهات خود تفاوت" تحقيقاتى
-ها را برجسته مىها و يا تناقضات آنكنند و سپس بنا به ميل خود شباهتايسه مىمق

ما . رسنداند، مىای كه از پيش در نظر گرفتهسازند و پيداست كه سرانجام به آن نتيجه
-به نتايج مورد عالقه" محقق"گرايى مواجه هستيم كه البته برای رسيدن جا با تقليلاين

جا انحراف از شناخت، سيستماتيک فعال پيداست كه اين.  استی خويش بسيار سازنده
خود از يک " طرح تحقيقاتى"ی جهت اثبات فرضيه" محقق"به اين صورت كه . شودمى

ها گيرد و جهت مصداق تحليل خود تنها به آنسو، منابع به خصوصى را در نظر مى
گرا، يعنى بررسى و تقليلهای تحليلى ارزشمند كند و از سوی ديگر، از روشاستناد مى

 ١.پسند هستندبه دليل سادگى خود بسيار عامهبرد كه البته تشبيهى و تطبيقى سود مى
صوًال هر گونه تحليلى كه ليكن از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ا

 يک" كليت ديالكتيكى"سازد و از بررسى ماهيت متضاد را از شكل ظاهری آن مجزا مى
-كند، غير تحقيقاتى، ايدئولوژيک و عاميانه به شمار مىی مشخص صرف نظر مىپديده

  : دهدتوضيح مى" سرمايه"را به شرح زير در جلد سوم كتاب رود كه وی مضمون آن

كه تصورات عوامل توليد كند، به غير از ايناقتصاد عاميانه در واقعيت كار ديگری نمى»
بورژوايى هستند، به صورت اعتقاد تفسير، منظم و قابل را كه درگير مناسبات توليد 

شكل ] اقتصاد عاميانه، يعنى[بنابراين اين نبايد ما را متعجب كند كه . سازددفاع مى
ی مناسبات اقتصادی، اين بديهيات منفور و تضادهای تمام عيار را ظاهری ازخودبيگانه

اگر كه شكل ظاهری و ماهيت همراه خود دارد ـ و تمامى دانش بى مورد خواهد بود، 
جا اقتصاد عاميانه خود را كامًال نزد خويش چيزها بدون واسطه منطبق باشند ـ اگر اين

                                                                                                             
ن، در آرمان و انديشه، جلد مدرنيسم، امت اسالمى و جنبش هاى اجتماعى در ايرا): ٢٠٠٣(مقابسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين، و٧ی اول، صفحه
شناسى دينى  جامعه دى بر نق-ى اقتصادى در ايران  اسالم و سياست توسعه): ٢٠٠٩(مقابسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين و٣ی ، در آرمان و انديشه، جلد نهم، صفحهماكس وبر
، در آرمان و انديشه، جلد يكم، "تئورى توتاليتاريسم"نظام جمهورى اسالمى و ): ٢٠٠٣(مقابسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين٩٣ی صفحه
شناخت و "سى نزد يورگن هابرماس ياد كرد كه تحت عنوان شناهای معمول شناخت از جمله بايد از نقد روش ١

-جا وی بر اين نكته انگشت مىاين. شماردگرا را غيرتحقيقاتى مىهای ارزشمند و تقليلمحتوای تمامى بررسى" عالقه
د در روند تحليل خو" محقق"به اين معنى كه . مستقر شده است" شناخت"قبل از " عالقه"گذارد كه در روند تحليل 

  . ها عالقمند استيابد كه از پيش معين كرده و به آنتنها به آن نوع از شناخت و نتايج دست مى
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 
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تر است، به همان اندازه كند و هر چه بيشتر روابط درونى مناسبات پوشيدهاحساس مى
  ١«. استآيد، زيرا با تصور عاميانه خودمانىتر به نظرش مىاين مناسبات مسلم

كند، ماركس تمايز شكل ظاهری از ماهيت ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ذاتى يک متضاد و نتايج تشبيهى و تطبيقى اشكال متظاهر را به دليل عدول از نقد درون

ی جا شناخت سوژهاين. شمارداصوًال غير تحقيقاتى و عاميانه مى" كليت ديالكتيكى"
تيو، آكنده به متافيزيک و از پراكسيس مولد و نتايج شناسا اسير عوامل صرف سوبژك

" محقق" به اين صورت كه .گرددنبردهای طبقاتى به كلى مستقل و ازخودبيگانه مى
ها و يا تشابهات ظاهری را خود، نخست تفاوت" طرح تحقيقاتى"ی جهت اثبات فرضيه

ی تحليل خود ز ابژهسازد و سرانجام اای مىبر اساس تمايالت خود برجسته و يا حاشيه
آورد كه ی خويشتن را پديد مىفقط محصول فعاليت ناب فكری و شناخت مورد عالقه

. ی طبقاتى و ماهيت متضاد آن به كلى ازخودبيگانه استجامعه" حركت واقعى"البته با 
ها اسير اشكال ظاهری و به غير از ماهيت متضاد، نسبت جا كه اين نوع از بررسىاز آن

ی مشخص نيز كامًال بى اعتنا هستند، در نتيجه  تاريخى و فرهنگى يک جامعهبه كليت
را جايگزين مفهوم " شناسى عاميانهجامعه"جا به تنهايى كافى است كه مفهوم اين

شناسى تطبيقى، های شناختكه ابعاد انحراف روشنزد ماركس كرد " اقتصاد عاميانه"
  . كلى عريان گردندگرا بهتشبيهى، آپريور، ارزشمند و تقليل

را ابزار ضرورى براى بررسى و شناخت ماهيت ) مثبت(ماركس علم به بيان ديگر، 
جا كه  از آن٢.شمارد  مىگيرند،به خود مىمشابه اشكال كه ی متفاوت و متضاد ها پديده

خود نه " حركت واقعى"چنين از اين مسئله به خوبى آگاه است كه سرمايه در وی هم
آورد، بلكه بنا بر تمايل های متفاوت و متضاد اشكال مشابه را پديد مىتنها از ماهيت

شود، ذاتى خود نيز منجر به درجات متنوع از تكامل صنعتى و رشد اقتصادی مىدرون
داری، يعنى بر قانون ارزش، در نتيجه نقد اقتصاد سياسى خود را بر ماهيت نظام سرمايه

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: MEW, 
Bd. ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٢٥ 

ماركس و  ی سياسىدر انديشه" علم مثبت"نسان و طبيعت ـ تفاوت نقش ا): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢
   ادامه، برلين٦٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحهانگلس متأخر
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را به شرح زير در جلد اول  كه ما مضمون آنكندكار مزدی و حق مالكيت متمركز مى
  :  يابيممى" سرمايه"كتاب 

و مناسبات داری ی توليد سرمايهكنم، شيوهآن چيزی كه من در اين اثر تحقيق مى»
. مكان كالسيک آن در حال حاضر انگلستان است. استتوليد و توزيع متناسب با آن 

با اين وصف، اگر . كندک من خدمت مىبه اين دليل، آن به تشريح اصلى تكامل تئوري
های خود را باال بياندازد كه اوضاع مربوط به بينى شانهی آلمانى با كوتهخواننده

شود و يا خود را خوشبينانه آرام سازد كه در كارگران صنعتى و كشاورزی انگليسى مى
جا در مورد ينا: آلمان قضيه هنوز تا اين اندازه ناجور نيست، پس بايد وی را صدا بزنم

ی باال يا پايين تكامل بر سر درجهخود مسئله درخود و برای! دهدخودت گزارش مى
گيرد، داری سرچشمه مىاجتماعى تضادها كه از قوانين طبيعى تكامل توليد سرمايه

كه با ضرورت بيشتری ] قوانينى[، بر سر قوانين استاين مسئله بر سر خود . نيست
تر به كشور صنعتى متكامل. كنندايالتى كه خود را تثبيت مىگذارند و تمتأثير مى

   ١«.دهدی خودش را نشان مىيافته فقط تصوير آيندهكمتر تكامل] كشور[

كند، در حالى كه ماركس نقد اقتصاد سياسى ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
خواهد كند و نمى مىداری و تمايالت مسلط آن متمركزخود را بر ماهيت نظام سرمايه

فهميده شود، داری به خصوص از سرمايه شكل يکبه صورت نقد " سرمايه"كه كتاب 
ی در مسير تكامل و. گيردرا نيز در نظر مىآنتاريخى و فرهنگى  متنوع اشكالليكن 

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود و پس از فراروی از فلسفه به اين نتيجه 
ی و كار به عنوان فعاليت آگاهانه" ی منطقىهسته"كتيک به صورت ديالرسيد كه 

شوند كه به دليل تضادهای ی بورژوايى مىجامعه" حركت واقعى"اجتماعى، منجر به 
های انتقاد ماركس به ماترياليست. ذاتى خود ماهيتًا انتقادی و انقالبى استدرون

ها به اين صورت كه آن. آيدارد مىبورژوايى و از جمله فويرباخ نيز از همين زاويه و
خواهند با استفاده از مشاهده و حسيت به واقعيت دست بيابند، در حالى كه روش مى

شناسى را به تشبيه و تنها قادر به درک شكل ابژه است و شناخت" ی حسىمشاهده"
ی شناسا را از شناخت ماهيت دهد و سپس سوژههای مجرد تقليل مىتطبيق مقوله

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Band I …. ebd., S. ١٢ 
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را جا كه شكل ابژه، ماهيت آنبه بيان ديگر، از آن. سازدد آن به كلى منحرف مىمتضا
. گيرداز واقعيت تنها يک عكس مى" ی حسىمشاهده"پوشاند، در نتيجه روش مى

محسوس و "كند كه ماهيت ابژه بنابراين ماركس از يک سو، بر اين نكته تأكيد مى
ها و سوبژكتيو است و از سوی ی انسانهانه يعنى محصول فعاليت آگا١،"يافتهموضوعيت

دولت، (ی تحليل  از اين منظر، ابژه٢.شناسدديگر، فقط علم تاريخ را به رسميت مى
ديگر خارج از ) جامعه، طبيعت، تاريخ، فرهنگ، مردم، انسان، كاال، ابزار كار و غيره

جا با ما اين. ده استگيرد، زيرا با آگاهى، يعنى سوبژكتيو پديد آموجود انسان قرار نمى
ی انسانى شويم كه به صورت فعاليت آگاهانهآن عواقب تاريخى و فرهنگى مواجه مى

جهان "آورند و تنها از اين بابت است كه ماركس نيز نه از واقعيت را به وجود مى
  . راند سخن مى٣"يافتهجهان موضوعيت"، بلكه از "ابژكتيو

در حالى .  ابژه يک موجوديت مستقل از سوژه نداردبنابراين نزد ماركس نيز مانند هگل
را از آورد و آندر مى" روح مطلق"كه هگل از طريق فعاليت فكری ابژه را به مالكيت 

كار "ی جهان واقعى نه كار فكری، بلكه آفريند، نزد ماركس آفرينندهطريق شناخت مى
م ديالكتيكى و به اين يک مفهو" يافتهكار موضوعيت"جا اين.  است٤"يافتهموضوعيت

ريزی و پيروی از معنى است كه انسان سوبژكتيو، يعنى با آگاهى، تقسيم كار، برنامه
گونه كه انسان مواد مادی را از طريق كار همان. كندشناسى كار مىاسلوب زيبايى

 به همين صورت نيز ٥كند،سازد و تبديل به موضوع جامعه مىدهنده دگرگون مىشكل
ی گونه كه كار به عنوان واسطههمان. يابد محصول كار خود موضوعيت مىتحت تأثير

سازد، طبيعت درونى خود تبادل مادی انسان با طبيعت، طبيعت بيرونى را دگرگون مى
جا با ما اين. گرددانسان نيز در روند كار و تحت تأثير محصول كارش دگرگون مى

سر و كار داريم كه هم " ت ديالكتيكىكلي"دهنده به صورت يک ی فعال كار شكلجنبه

                                                 
١ Sinnlich, gegenständlich 
٢ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. 
Berlin (Ost), S. ١٨ 
٣ Gegenständliche Welt   
٤ Gegenständliche Arbeit 
٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf 
٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. Auflage, Berlin (ost), S. ٢٠٦f. 
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يک محصول تاريخى " يافتهكار موضوعيت"به بيان ديگر، . ابژكتيو و هم سوبژكتيو است
است كه بر اساس پراكسيس مولد و بنا بر نتايج نبردهای طبقاتى فرهنگ مختص به 

-دهبنابراين كسى كه ماترياليسم را به صورت مجرد در برابر اي. كشدخود را يدک مى

دين، (ی عوامل سوبژكتيو كند، اصوًال نه قادر به درک سرچشمهآليسم متكامل مى
شود و نه ی مادی مىگويى زمينه، يعنى ازخودگسيختگى و خودتناقض)فلسفه، ايدئولوژی

اين مضمون همان انتقادی است كه . تواند به معنى پراكسيس انقالبى پى ببردمى
- ليكن اين١.آورديى در تز اول فويرباخ خود وارد مىهای بورژواماركس به ماترياليست

گردد، زيرا با تر برگزار مىجا انتقاد ماركس به ماترياليسم فويرباخ به مراتب اصولى
و ) محمول(آليستى هگل به جابجايى سوژه با ابژه ی ايدهوجودی كه وی در نقد فلسفه

ت جهان دنيوی ظاهرًا حل و آلود اخروی را در واقعيآپريوريسم پى برده و جهان مه
" نوع ماهوی بشر"آليسم آلمانى مفهوم فصل كرده است، ليكن سپس در پيروی از ايده

متكامل " اراده"و " قلب"، "خرد"را با استناد به احساس صرف خود، يعنى از مفاهيم 
كه از زمين به آسمان صعود كند، در پيروی از فلسفه از آسمان كند و به جای اينمى
به شرح زير " ايدئولوژی آلمانى"را در كتاب شود كه ما مضمون آنزمين پياده مىبر 
  :يابيممى

ی صرف خود آن و از فويرباخ از جهان محسوس از يک سو، به مشاهده" درک" »
گويد، محدود مى" انسان"سوی ديگر، به احساس صرف خود وی كه خودش به آن 

واقعيت " انسان]. "را در نظر بگيرد" [تاريخىانسان واقعى ـ "كه شود، به جای اينمى
 جهان محسوس، وی به یمشاهدهدر ] يعنى[در مورد اول، ". آلمانى] "نمونه[است، 

كند كه با آگاهى و احساس خودش مغايرت دارند و آن هماهنگى چيزهايى برخورد مى

                                                 
اين است كه موضوع، واقعيت، حسيت تنها ) و همچنين نوع فويرباخى آن(ايراد اصلى تمامى ماترياليسم كنونى  » ١

] يعنى[فعاليت حسى انسانى اما نه به صورت . غير سوبژكتيو] يعنى[شود،  درک مىشكل ابژه يا مشاهدهتحت 
آليسم كه طبعًا فعاليت واقعى و احساسى را  را در تقابل مجرد ماترياليسم از ايدهفعالی و، جنبهاز اين ر. پراكسيس

های متصور، واقعاًٌ قابل های محسوسى است كه از ابژهفويرباخ در پى ابژه. دهدشناسد، تكامل مىبه اين صورت نمى
] كتاب[بنابراين وی در . كنديافته درک نمىيتموضوعاما وی خود فعاليت انسانى را به صورت فعاليت : تمايز اند

گيرد، در حالى كه پراكسيس فقط در تنها رفتار تئوريک را به صورت ناب انسانى در نظر مى" ماهيت مسيحيت"
عملى و "، "انقالبى"از اين رو، وی معنى فعاليت . گرددوارش درک و متمركز مىشكل ظاهری كثيف و يهودی

  «.فهمدرا نمى" انتقادی
Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٥ 
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نسان ی اكه وی به فرضيه گرفته است، تمامى اجزای جهان محسوس و به ويژه رابطه
، وی بايد در ميان ]اختالل[پس برای بر طرف كردن اين . كندبا طبيعت را مختل مى

] چون حقيقتهم[ی مضاعف راه گريز خود را بيابد، يک روش دنيوی كه يک مشاهده
" ماهيت حقيقى"و يک روش آسمانى و فلسفى كه " كف دست قرار دارد"به وضوح 

ه جهان محسوس اطراف وی مستقيمًا از ابديت بيند كوی نمى. كنداجزا را مشاهده مى
وجود نداشته و همواره چيز مشابه نبوده، بلكه محصول صنعت و اوضاع جامعه و البته 

ی فعاليت يک رديف كامل نتيجه] يعنى[به اين معنى كه آن يک توليد تاريخى است، 
را  مراودات آنهای نسل قبلى ايستاده، صنعت وها بر شانهها كه هر كدام از آناز نسل

را بنا بر نيازهای تغييريافته متنوع ساخته گيرانه متكامل كرده و نظم اجتماعى آنپى
از طريق تكامل جامعه، صنعت و " اطمينان حسى"ترين حتا موضوعات ساده. است

  ١«.اندمراودات تجاری در اختيار وی قرار گرفته

ی ماترياليستى اد ماركس به فلسفهكند، انتقی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
وی است كه به غير " ی حسىمشاهده"به خصوص روش . فويرباخ ابعاد متفاوت دارد

را ندارد و از اين رو، در تناقض با از شكل ابژه، توان درک ماهيت تاريخى و فرهنگى آن
ی ليكن يک مشاهده. گيردی وی، يعنى هماهنگى جهان اخروی و دنيوی قرار مىفرضيه

كند، شناسى وی را حل و فصل نمىمضاعف اخروی و دنيوی نيز مشكل روش شناخت
شمول دارد، در حالى كه يک شكل مجرد و جهان" نوع ماهوی بشر"زيرا مفهوم فلسفى 

تاريخ و فرهنگ مخصوص خود را كه البته بر ) جا آلمانىاين(انسان واقعى و مشخص 
. كشد طبقاتى پديد آمده است، يدک مىاساس پراكسيس مولد و از نتايج نبردهای

-پيداست كه از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس روش شناخت

و ماترياليسم مجرد، غيرديالكتيكى و بورژوايى فويرباخ اعتبار " ی حسىمشاهده"شناسى 
الح جا هر گونه تشريح به اصطبنابراين ماركس اين. دهندخود را به كلى از دست مى

ی انسانى، يعنى از ابژكتيو از روند تاريخ كه مناسبات تاريخى را از فعاليت آگاهانه
ناپذير پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى مجزا و در يک شكل تجريدی و اجتناب

جا موضع سخت  اين٢.خواندكند، حاوی خصلت ارتجاعى مىاز روند تاريخ توجيه مى
                                                 
١ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٤٢f. 
٢ Vgl. ebd., S. ٤٠ 
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د توهم نسبت به روند تاريخ است كه انگاری آن مانند ماركس جهت ممانعت از ايجا
-ی خودآگاه و مستقل در آمده و حاوی يک منطق ضمنى است كه از سوژهيک سوژه

ی خود، يعنى سلب خرد، اراده، آزادی ها را تبديل به ابژهها ممانعت و آنگرايى انسان
، يعنى ديالكتيک "حركت واقعى"ی عزيمت ماركس در برابر نقطه. كندو استقالل مى

است كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی ) انسان(و سوژه ) طبيعت(گوهر 
جا از يک سو با يک انسان مشخص به ما اين. باشدبازتاب انتقادی و انقالبى آن مى

ای از و از سوی ديگر با پراكسيس مولد، يعنى با مجموعه" موجود فعال"صورت 
مواجه هستيم ) تاريخى، فرهنگى(ها و اشكال مراودات اجتماعى هنيروهای مولد، سرماي

برد و به صورت واقعيت موجود های گذشته به ارث مىكه هر فرد و يا نسلى از نسل
فراساخت، (ها يابد، هستى مادی خود را در پرتو ظواهر مجرد آندر مقابل خود مى

ی طبقاتى در ذاتى جامعهدرونهای كند و پيداست كه مبتنى بر تضادتجربه مى) روبنا
ی بى اهميت جا واقعيت روبنا نه يک مسئله اين١.خيزدها به نبرد بر مىبرابر آن
توان به راحتى از نقد آن صرف نظر كرد و نه آن شود كه مىشناسى تلقى مىشناخت

را به دلخواه مجزا كرد و به توان آنگيرد كه مىشمول به خود مىيک شكل جهان
را به شرح زير در  نقاط فرهنگى و جغرافيايى جهان تعميم داد كه ما مضمون آنتمامى
  :  يابيممى" ايدئولوژی آلمانى"كتاب 

-ها مىآن. تجريدها برای خود، يعنى مجزا از تاريخ واقعى اصوًال فاقد ارزش هستند»

ک يک توانند به اين خدمت كنند كه نظم ماديت اجتماعى را ساده سازند و به توالى ي
   ٢«.اقشار آن معنى دهند

كند، از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
شود كه به يک واقعيت تاريخى محسوب مى) فراساخت(ديالكتيكى ماركس روبنا 

صورت اشكال تجريدی، يعنى دين، فلسفه، ايدئولوژی، خالصه متافيزيک مناسبات 
بنابراين پيداست كه يک واقعيت تاريخى را . كندى را توجيه و منظم مىی طبقاتجامعه

هر . ی دينى منتاج كردی مدرن وام گرفت و در يک جامعهتوان از يک جامعهنمى

                                                 
١ Vgl. ebd., S. ٣٨ 
٢ Ebd., S. ٢٧ 
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را جهت تشبيه " شناسى عاميانهجامعه"زند، تدارک يک كسى كه دست به اين كار مى
 آن نتايجى كه از پيش معين كرده و به بيند كه بههای ماهيتًا متضاد مىو تطبيق مقوله

-جا با انتقاد به متافيزيک، يعنى با نقد روش شناختما اين. ها عالقمند است، برسدآن

در ايران مواجه هستيم كه من " نئوليبراليسم"و " داری وابستهسرمايه"شناسى 
ر ماركس در براب. دهمای نسبت مىای و نئوتودهها را به جماعت تودهنمايندگان آن

گذارد و نه ماهيت پديده را از ی طبقاتى انگشت مىجامعه" حركت واقعى"همواره بر 
. پردازدسازد و نه به تشريح توجيهى ظواهر مجرد آن مىاشكال ظاهری آن مجزا مى

و ديالكتيک نزد وی به معنى " كليت ديالكتيكى "ذاتى از درونروش تحقيق وی نقد 
هايى كه تاريخ و فرهنگ مخصوص ته از تشبيه و تطبيق مقولهاست كه الب" نفى آگاهانه"

ی عزيمت تحقيق ماركس بنابراين نقطه. كندكشند، ممانعت مىخود را يدک مى
ی بورژوايى، يعنى آگاهى تئوريک از روش مدرن توليد های تشكيل جامعهضيهفر

 ظاهری آن داری است، در حالى كه وی پس از بررسى انتقادی اشكال مجرد وسرمايه
پردازان حاكميت بورژوايى را  نظريهی و اقتصاد سياسى، ايدئولوژه، حق، فلسفدين، : مانند

های اقتصادی، نابودی محيط های خودشان، يعنى با بحرانضيهبا عواقب فرسرانجام 
. كندروزی پرولتاريا و نبردهای طبقاتى در پراكسيس سياسى مواجه مىزيست، سيه

به اين معنى كه وی . كننده استذاتى ماركس نفىروش نقد درونها، افزون بر اين
داری و يا تكامل علم عبور از ی منطقى ساختن، تغيير شكل و اصالح نظام سرمايهانگيزه
داری، يعنى حق مالكيت، اعتبار قانون را ندارد، زيرا ماهيت نظام سرمايههای آنبحران

-يعت انسان آزاد و مانع رهايى بشر مىارزش و بردگى كار مزدی را در تضاد با طب

كننده برای ماركس ابزار تكامل يک ذاتى و نفىبه بيان ديگر، روش نقد درون. شمارد
بينانه است كه به انداز واقعگرا در جهت ايجاد يک چشمتئوری انتقادی و عمل

ت بالفعل و را از قدرت بالقوه به قدردامن بزند، آن) پرولتاريا(ی واقعى خودآگاهى سوژه
به ) قلمرو ضرورت" (اوضاع موجود"از ) مثبت(انقالبى در بياورد و شرايط فراروی 

جا با ما اين. را در پراكسيس سياسى فراهم سازد) قلمرو آزادی" (اوضاع مطلوب"سوی 
را در دستور كار قرار " نفى نفى"امكان وقوع يک انقالب اجتماعى مواجه هستيم كه 

داری، يعنى قانون ارزش، كار ماهيت روش مدرن توليد سرمايهاز اين پس، . دهدمى
مزدی و حق مالكيت ملغا و پراكسيس مولد، يعنى روند توليد، توزيع و خدمات 
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دهى و به صورت شورايى اداره سازمان" همكاری آزاد كارگران"اجتماعى از نو و توسط 
   ١.شودمى

نتايج تحقيقات ماركس به عنوان تئوری جا به صورت اجمالى با برخى از ابعاد ما تا اين
-جا نه تنها نقش واسطهوی اين. ای آشنا شديمماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى تا اندازه

ها، يعنى اشكال دينى، فلسفى، ايدئولوژيک، اقتصاد سياسى، خالصه متافيزيكى را جهت 
ليت ماهيتًا سازد، بلكه پرده از وحدت ظاهری يک كافشا مى" اوضاع موجود"توجيه 

شود كه از يک واقعيت مشخص كه به اين ترتيب، ماركس موفق مى. داردمتضاد بر مى
ی بورژوايى در انگلستان است، يک تئوری مجرد را به صورت ميانگين همان جامعه

منتها ماركس مصداق . داری متكامل سازدمناسبات مسلط روش توليد مدرن سرمايه
ها را برای كند و نه استفاده از آنود به انگلستان مىكشفيات تئوريک خود را نه محد

شمارد كه داری نادرست مىنقد مناسبات موجود در كشورهای غيرمدرن و پيشاسرمايه
  : يابيمبه شرح زير مى...." گروندريسه "را در كتاب نما مصداق آ

 مناسباتش را مقوله. ترين سازمان توليد استترين و متنوعی بورژوايى متكاملجامعه»
زمان بينش در اجزا و مناسبات توليد تمامى از اين رو، نسبت اجزايش هم. كندبيان مى

با آوار و عناصری كه بنا ] يعنى[سازد، اند، تضمين مىاشكال اجتماعى كه منقرض شده
- كشند و اشارههايش كه هنوز مابقى غير قابل عبور را با خود يدک مىاند، از بخششده

آناتومى انسان كليد آناتومى ميمون . اندها كه به معانى ساخته شده تكامل يافتههايى تن
   ٢«.است

كند، زمانى كه يک محقق با تئوری انتقادی از ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی ی اقتصادی، سياسى، فلسفى و اجتماعى مانند جامعهيافته و پيشرفتهيک كليت تكامل

به مراتب داری به خوبى آشنا است، در نتيجه مدرن توليد سرمايهبورژوايى و روش 
شود كه در حال تكامل و دگرديسى هايى مىتر قادر به بررسى كليت آن نظامراحت
جا اصوًال نظريات ارزشمند و دترمينيستى را نمايندگى پيداست كه ماركس اين. هستند

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Band I …. ebd., S. S. ٩٢f., ٧٩٠f., und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital, Band III … ebd., S ٤٥٦ 
٢ Marx, Karl (١٩٨٣): Grundrissen … ebd., S. ٣٩ 
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ی يابد، هر جامعه انسان تكامل نمىگونه كه هر ميمونى ضرورتًا بهكند، زيرا هماننمى
گردد ی بورژوايى دگرگون نمىداری نيز به اجبار به جامعهدينى و هر نظام پيشاسرمايه
به همين دليل نيز جوامع سنتى به . سازدداری را بر پا نمىو روند توليد مدرن سرمايه

تشبيه  بنابراين. گردندهای دينى مستقر، متحول و يا سرنگون مىانحطاط كشيده و دولت
- منجر به اختالل در روند شناخت مىهای اقتصادی، سياسى و فرهنگى  مقولهو تطبيق

توان به  ماترياليسم تاريخى ـ يالكتيكى ماركس تنها مىبيان ديگر، از تئوری به. دنشو
ی پراكسيس مولد كنندهذاتى و نفىشناسى و جهت نقد درونصورت يک روش شناخت

داری در ايران سود برد و با استناد به نتايج نبردهای طبقاتى د سرمايهو مناسبات موجو
  . متكامل كردرا  مخصوص آنمفاهيم

و روش " نئوليبراليسم"پسند شناسى عامهجا به نقد تئوريک روش شناختمن تا اين
مناسب استفاده از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس برای ايران پرداختم 

به اين صورت . شمارمها رجوع به تجربيات تاريخى را ضروری مىت مصداق آنكه جه
پردازم كه اجماًال به نقد تاريخ فرهنگى كشورهای مدرن صنعتى و به خصوص آلمان مى

داری و سياست اقتصادی جمهوری دهم كه تكوين نظام سرمايهو سپس نشان مى
، بلكه فقط از طريق نقد "نئوليبراليسم"ا اسالمى در ايران را نه از طريق تشبيه و تطبيق ب

توان شناخت كه البته در تناقض محض با اهداف مى" كليت ديالكتيكى"ذاتى يک درون
ی ی ليبراليسم در فلسفه به اين دليل كه نطفه١.گيردو ايدئولوژی ليبراليسم قرار مى

- ن باستان مىحقوق طبيعى گذاشته شده است كه البته قدمت آن به دوران آنتيک يونا

- به عنوان يک موجود خردگرا و حقيقتاز طبيعت انسان جا به اين عبارت كه اين. رسد

شمول يک وجه جهان" انسان"شود و پيداست كه از اين منظر، مفهوم ياب عزيمت مى
حقوق طبيعى ی ُاستوا ياد كرد كه با استناد به از جمله بايد از فلسفه. گيردبه خود مى

                                                 
شمارم كه من در جای ديگری شرايط تاريخى ادغام اقتصاد ايران در بازار جا طرح اين مسئله را ضروری مى اين ١

جا فقط به صورت اجمالى به بنابراين اين. ام به زبان آلمانى و فارسى بررسى كردهداری را به تفصيلجهانى سرمايه
  .پردازماين مسائل مى

Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" 
- Ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik Iran", Berlin, und 

نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا در  ـ ها يا بحران هژمونى؟ نبرد تمدن): ٢٠٠٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ، در آرمان و انديشه، جلد پنجم، برلينميانه و ضرورت همبستگى و همكارى جهانى خاور
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ها كه  اتحاد تمامى انسانگيرد و برای در نظر مىاز بدو تولد را ها  نسانتساوى تمامى ا
. گيرد موضع مىورز هستند، گرا و مهر ى جهانى، يک امپراطورى خرد اعضاى يک جامعه

و دولت تام گرايى  انسانآن العاده دموكرات، حقوق طبيعى  جا فوقستوا اينُای فلسفه
از را سياسى ، زيرا از يک سو، وظايف  استبرادرىبرابری و تجلى مورد نظر آن 

در كند و از سوی ديگر، خردگرايى انسان مىشمول انسان استنتاج  جهانو ماهيت تنگ 
  ١.شمارد بشر مىطبيعىخويش را حق مسلم و تعيين سرنوشت 

گويى جهان مادی با وجودی كه اديان سامى بر اساس ازخودگسيختگى و خودتناقض
داری و در پيروی ذاتى روش توليد و توزيع نظام بردهادهای درونباستانى، يعنى از تض

اند، ليكن يک فرعون مصری موسوم به اشناتون متكامل شده) عددی(از اصل توحيد 
ی حقوق طبيعى به مباحث پس از رفرماسيون لوتری اين امكان پديد آمد كه فلسفه

القدوس را نه در ی روحهبه اين صورت كه لوتر معجز. دينى مسيحيان نيز راه بيابد
تدارک زلزله و سيل برای مجازات مؤمنان و گشودن دريا توسط : اشكال جنجالى مانند

عصای موسى و يا زنده كردن مردگان توسط دستان عيسى، بلكه آفرينش طبيعت 
از اين پس، آغاز يک روند جديد پديد آمد كه . مادی در شش روز اعالم كرد

 به سوی طبيعت معطوف شوند و توسط علم و تجربيات طبيعتمسيحيان از ماورای
های پروتستان زمان اشكال متفاوت فرقههم. جهان واقعى به جستجوی حقيقت بپردازند

پردازی برای كلوينيسم، پيتتيسم، متديسم و غصل تعميدی پديد آمدند كه نظريه: مانند
فعاليت تئوريک اسپينوزا، از جمله بايد از . بورژوازی نوپای اروپا را به عهده گرفتند

دكارت، بيكن، اليبنيتس و كانت ياد كرد كه با استناد به علم طبيعت در پى اثبات 
به همين منوال، يعنى با استناد به واقعيت قوانين طبيعى و جهت . وجود خداوند بودند

 فعاليت بهو ژان ژاک روسو مونتسكيو ، جان الکحفاظت از منافع بورژوازی بود كه 
های دولتک جهت توجيه آزادی فردی، حق مالكيت خصوصى و ضرورت تشكيل تئوري

ريكاردو و جان ، ديويد م اسميتآدا: از سوی ديگر، افرادی مانند. پرداختندمدرن 
 به تكامل علم اقتصاد ملى روی آوردند كه بر اساس قوانين بازار آزاد وارت ميلياست

ها و يک ا محصول خردمندی انسانحق مالكيت خصوصى و جايگاه طبقاتى بورژوازی ر
                                                 
١ Vgl. Bloch, Ernst (١٩٦١): Naturrecht und menschliche Würde, Gesamtausgabe Bd. ٦, 
Frankfurt am Main, S. ٢٦f. 
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ی و حفاظت آزادی فرد، نفى استبدادبه اين ترتيب، ضرورت . امر كامًال طبيعى بخوانند
كنستان ژامن بن: سياسى نيز پديد آمد كه افرادی مانندكراسى وشهروندی و دماز اصول 
ين ی ذهنيت اقله. ها شدندپردازان شاخص آنتبديل به نظريهتوكويل دو و الكسى 

 به اين صورت كه .آليستى هگل بودی ايدهپديدارشناسى روح در فلسفه" حركت واقعى"
يک ) انسان(و سوژه ) طبيعت(به عنوان وحدت گوهر ) خودقضيه(وی از كاال 

ی بورژوايى را تثبيت خودآگاهى، يعنى يک روح عمومى را پديد آورد كه هويت جامعه
ی بورژوايى شد كه حق مالكيت ی جامعه به سوژهبه اين ترتيب، كاال ظاهرًا تبديل. كند

پديد آورد و رفتار و كردار " آزادی زنده"خصوصى را به صورت نتايج منطقى و طبيعى 
انقالب " حركت واقعى"گرانيگاه تاريخى اين . منظم سازد" خرد"ها را در پرتوی انسان

 و تصويب قانون اساسى ی جهانى حقوق بشراعالميهكبير فرانسه بود كه با تدوين اولين 
مدرن و های ی دولت ـ ملتمدرن و الئيک تبديل به يک نمونه جهت ايجاد رابطه

 تشكل سه اصل اساسىدر اين ارتباط . شدی بورژوايى در اروپا سكوالر و تشكيل جامعه
اصل . به وجود آوردندمدار را انونوامع قمند و جقانونمدرن و  هایولتساختاری د

" فرماليته"اصل دوم  ،)گذاری ملت و دموكراسى سياسىحق قانون" (ويتهپوزيتي "اول
مدارى قانون" (لگاليته"اصل سوم و )  خودحريم خصوصىاختيارات تام شهروندان در (

  ١. است)شهروندان

آليستى از يک جا با اشكال ايدهما اينكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 مواجه هستيم كه منسوب به ابعاد حقوقى، سياسى، اقتصادی و ی مدرن بورژوايىجامعه

داری، يعنى شوند، در حالى كه ماهيت متضاد نظام سرمايهايدئولوژيک ليبراليسم مى
به . گيردها قرار مىقانون ارزش، كار مزدی و حق مالكيت خصوصى در تناقض با آن

 كاال را در بازار به صورت  پول ویمبادلهظاهرًا دارى  نظام سرمايهاين عبارت كه 
قوانين در حالى كه ، كند ديگر به ناظر القا مىرقابت آزاد و آگاه صاحبان آنان با يک

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

   ادامه، برلين، و٤٩ی انديشه، جلد سيزدهم، صفحه
ی ی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهدولت و جامعه): ٢٠١٨(ه، فريدونى، فرشيد مقايس

   ادامه، برلين، و٢٣٧ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهسياسى هگل و ماركس
در آرمان و انديشه، جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟، ): ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين٧ی جلد پانزدهم، صفحه
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هستند كه از طريق قانون ارزش اجتماعى ماهيتًا متضاد ى  يک رابطهبازتاب بازار 
دار را توجيه و بردگى كار مزدی را استثمار نيروی كار و حق مالكيت خصوصى سرمايه

جا كارگران مزدی توسط كار اين. كنندها تحميل مىی انسانبر اكثر قابل مالحظه
ها به شكل انباشت شوند و محصول كار آناضافى پرداخت نشده سلب مالكيت مى

پيداست كه . آيدخوار در مىدار و مالكان رانتی سرمايهسرمايه و حق مالكيت طبقه
و بورژوايى ی مدرن روبناى سياسى جامعهبا طبقاتى و ى متضاد مادى  اين رابطه

سياسى شكل كه به خصوص به اين دليل . كندايدئولوژی ليبراليسم دشمنانه تالقى مى
، در حالى كند شهروندان را در پارلمان به ناظر القا مىمطالبات دولت تحقق منافع و 

انباشت ، ددهى شرايط كلى توليد براى شكوفايى اقتصا ماهيت سياست بورژوايى سازمان
بنابراين اتفاقى نيست كه تحكيم نظام . استو تضمين حق مالكيت خصوصى سرمايه 
مكان "ی صنعت بزرگ در كشور پروس راه ديگری را از داری و توسعهسرمايه

پرداز شاخص اين راه رشد اقتصادی نظريه. ، يعنى انگلستان پيمود"كالسيک آن
 خود را مشخصًا بر خالف قوانين بازار یفريدريش ليست نام داشت كه سياست توسعه

به اين صورت كه دولت مرزهای ملى را تبديل به مرزهای اقتصادی . آزاد متكامل كرد
: های اقتصادی مانندی زيرساختكند و با حفاظت از صنايع ملى مستقيمًا در توسعهمى

- ايهزمان دولت به سرمهم. شودی تلگراف، پست و راه آهن فعال مىتأسيس شبكه

آورد و و فوالد روی مى) ذغال سنگ(گذاری در صنايع كليدی مانند توليد انرژی 
ی صنعت بزرگ آماده مناسبات كلى توليد را جهت تدارک انقالب صنعتى و توسعه

  . سازدمى

به اين ترتيب، دولت پروس موفق شد كه عقب افتادگى اقتصادی كشور را جبران و 
زمين آلمان را متحد سازد و در تقابل به دول ی سياسى سرتمامى قوای پراكنده

ی نظامى انگلستان و فرانسه تبديل به يک قدرت قابل مالحظه: كلونياليستى مانند
ی مناسب گشايش جنگ جهانى اول جهت تقسيم مجدد اروپا از اين پس، زمينه. گردد

 نيز پديد آمد كه البته به شكست ارتش آلمان و سرنگونى حكومت سلطنتى كشور
های زمان انقالب اكتبر در روسيه به توفيق كامل رسيد، در حالى كه خيزشهم. انجاميد

انقالبى جنبش كارگری جهت استقرار سوسياليسم در آلمان سه بار با شكست مواجه 
بنابراين جنبش كارگری چنان ضعيف و متفرق گشت كه حزب ناسيونال . شدند
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از . منازعه به قدرت سياسى دست يافتسوسياليسم آلمان به رهبری آدولف هيتلر بال
اين پس، احزاب و سنديكاهای كارگری سركوب و منهدم شدند، در حالى كه يک شكل 

داری دولتى توتاليتر در آلمان پديد آمد كه هدف از انباشت سرمايه به صورت سرمايه
ی مناسب نظامى جهت گشايش مجدد ی صنعت بزرگ و ايجاد زمينهاصلى آن توسعه

  .پيرامون تسلط بر جهان بودجنگ 

با شكست ارتش آلمان نازی و پايان جنگ جهانى دوم يک نظم نوين جهانى به 
از . داری تا كنون بى نظير بودسركردگى آمريكا پديد آمد كه در تاريخ نظام سرمايه

اين پس، تمامى اصول كالن سياسى، اقتصادی، ايدئولوژيک و نظامى تحت تأثير رقابت 
از جمله بايد از طرح اقتصادی جان مينارد كينز . قرار گرفت" كمونيسم" با "ليبراليسم"

داری ی اقتصادی كشورهای مدرن سرمايهياد كرد كه تبديل به الگوی سياست توسعه
، بلكه بر گذارى انداز و سرمايه پسنه بر فرض انباشت  پيشبه اين ترتيب، . شد

- با بحرانمقابله" گردولت دخالت"كه استوار شد، در حالى گذارى  مقروضيت و سرمايه

جا سياست ارزی يک نقش كليدی در اين. به عهده گرفترا و بيكاری اقتصادى های 
به اين صورت كه آمريكا از طريق سيستم . ی اقتصادی را به عهده داشتتوسعه
كرد و مانع رقابت افسار  نرخ ثابت ارزهای ملى با دالر را تضمين مىوودز برتون

داری قادر بودند های مدرن سرمايهشد، در حالى كه دولت در بازار جهانى مىگسيخته
های ادواری مانند با بحران) شود سبب تورم مىالبته كه (با افزايش حجم پول كه 

هم جلوى ركود ی اضافى  كاالهایخريدارمقابله كنند و از طريق " بحران زياده توليد"
به اين ترتيب، كشور . ممانعت كنندان بيكارى بحراز بروز د و هم ناقتصادى را بگير

موفق شد كه با مساعدت مالى آمريكا و كار و زحمت كارگران كشور از ) غربى(آلمان 
ی خود را بازسازی و همان جايگاه ترين مدت ممكنه اقتصاد ورشكستهيک سو، در كوتاه

نگى اقتصادى هماهی خود در بازار جهانى را كسب كند و از سوی ديگر به يک گذشته
آمد سرانه، محدوديت تورم،  نرخ باالى در: هايى ماننددست بيابد كه از طريق شاخص

  ١.كرد جلوه مى) مجموع تراز تجارى و تراز مالى(اشتغال همگانى و تراز مثبت توانى 

                                                 
١ Vgl. Altvater, Elmar, u. a. (١٩٨٣): Alternative Wirtschaftspolitik jenseits des 
Keynesianismus, Opladen, S. ١٢٩f.  
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به اين ترتيب، بهترين شرايط ممكنه برای تحقق سياست سوسيال رفرميسم نيز در 
-ی كار و هماز جمله بايد از بهبود شرايط و كوتاهى روزانه. دپديد آم) غربى(آلمان 

مزدها ياد كرد كه با توافق كامل سنديكاهای كارگری با چنين از افزايش واقعى دست
در . داران آلمان در دوران صدر اعظمى لودويگ ارهارد به وقوع پيوستكانون سرمايه

صدور سرمايه از آمريكا ميان ) ىغرب(داری در آلمان ارتباط با تكوين نظام سرمايه
به اين عبارت كه با . داشت ميالدى نقش به سزايى ١٩٦٢ تا ١٩٥٧هاى  سال

ى لوازم خانگى براى مصرف  بخش خصوصى نه تنها توليدات گستردهدر گذارى  سرمايه
در برابر آن توليدات راه يافت، بلكه  غربى و به خصوص آلمان  اروپا كلمدت به دراز

شرايط مصرف انبوه ز طريق سيستم تيلوريستى ـ فورديستى پديد آمده بود، انبوه كه ا
  ١.شدمهيا ها نيز آن

جا با دگرگونى پراكسيس مولد و آن شرايطى مواجه هستيم كه منجر به تشكيل ما اين
ی  توسعهبا تحكيم يک سياستبه اين صورت كه . شدند) غربى(در آلمان " دولت رفاه"

سرمايه كه البته منجر به فاز انباشت دهى نوين شكل اناقتصادى مناسب و سازم
طبيعتًا امكان ی ثروت اجتماعى شدند، درازمدت شكوفايى بازار جهانى و رشد بى سابقه

دولت ، به اين ترتيب.  پديد آمدنيزاجتماعى تقسيم آن بين طبقات متضاد و متخاصم 
بلكه های سنديكايى كرد، يت به فعالطبقاتى را محدودنبردهای نه تنها ) غربى(آلمان 
هر . شدنيز  در كشور دارى توافق اجتماعى براى تداوم نظام سرمايه ايجاد يک سبب

داری را گرفت و ماهيت سرمايهجريانى كه خارج از نظام سياسى پارلمانى قرار مى
كرد، با خشونت بى امان دستگاه اطالعاتى و تبديل به موضوع نقد و نبردهای طبقاتى مى

ياد كرد، در " هاقانون منع استخدام كمونيست"از جمله بايد از . شدايى مواجه مىاجر
ی اتحاد آلمان غربى و شرقى، همكاری اقتصادی، سياسى و نظامى با حالى كه مسئله

ما . داری و از جمله آمريكا بر اساس يک توافق اجتماعى استوار بودكشورهای سرمايه
ت مدرن مواجه هستيم كه البته از درون كارخانه، جا با نقش هِژمونيک يک دولاين

ی مدنى به يعنى بر اساس پراكسيس مولد و مصرف انبوه كاالها پديد آمده، از جامعه

                                                 
١ Vgl. Aglietta, Michel (١٩٧٩): Die Gegenwärtige Grundzüge der Internationalisierung 
des Kapitals – Die Wertproblematik, in: Deubner, Ch., u. a. (Hrsg.) Die 
Internationalisierung des Kapitals, S. ٧٠ff., Frankfurt am Main / Neu York, S. ٧٤ 
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ى ميان مناسبات متضاد هماهنگرشد كرده و ظاهرًا منجر به يک " مكان توافق"عنوان 
و ) ساختارها (سىسياو مدنى ی جامعههاى  نهادبا ) هازيرساخت(داری نظام سرمايه

    ١.شده است) فراساختارها (ايدئولوژيک و هاى فرهنگى روبنا

يافته منطق مخصوص خود، ی شخصيتدار به عنوان سرمايهجا كه سرمايهليكن از آن
كند و ترين زمان ممكنه را هدفمند دنبال مىيعنى كسب بيشترين سود ممكنه در كوتاه

زيستى به كلى بى اعتنا است، در نتيجه ى و محيطی انسانلذا نسبت به نيازهای جامعه
نه تنها تمامى قوانين مصوبه، بلكه آن قراردادهايى را نيز كه خود بسته است، جهت 

جا با شرايط جهانى شدن سرمايه، يعنى با علت ظهور ما اين. كندتحقق اهدافش ملغا مى
ذاتى روش مدرن توليد های درونی گلوباليسم مواجه هستيم كه البته از تضادپديده

را به صورت " يافتهجهان موضوعيت"داری رشد كرده و با آگاهى و هدفمند سرمايه
اشباع بازار اتومبيل و وسايل به اين عبارت كه . در آورده است" ی جهانىدهكده"يک 

هاى اروپايى و  دوران سازندگى كشورتوفيق الكتريكى خانگى در آمريكا از يک سو و 
و تسخير موقعيت سابقشان در بازار جهانى از سوى  جهانى دوم جنگپايان  ژاپن بعد از

 تراز  واقتصادى نسبى عوامل ركودهای ملى و منجر به تشديد رقابت سرمايهديگر، 
صدور شدند و ضرورت  ميالدى قرن گذشته ٥٠ى  توانى منفى آمريكا در اواخر دهه

هاى   وسايل الكتريكى خانگى به كشورمونتاژ اتوموبيل وجهت ى مولد از آمريكا  سرمايه
تناقض نقش دالر به عنوان پول جهانى با پول زمان هم ٢.توسعه را پديد آوردنددر حال 

به اين دليل كه . داری شدمنجر به بحران نظم نوين جهان سرمايهملى آمريكا بود كه 
ارتباطى با و يک تصميم سياسى بود تنها هاى ديگر  تضمين نرخ ثابت دالر با طال و ارز

                                                 
كند  مىاستفاده" ى اجبار وار به وسيله ه ايجاد توافق زر"بلوک تاريخى به عنوان " در اين ارتباط گرامشى از مفهوم  ١

 منافع و ،جامعهكل پيشبرد البته جهت ى حاكم است كه  تحقق آن نقش اخالقى و ديدگاه پيشرو طبقهكه شرط 
ى سياسى و  جامعه" (دولت فراگير"يک كرد  عملجا باما اين .گيرد ى فرودست را نيز در نظر مى طبقهمطالبات 

دار و يا بخش  يک سرمايهخصوصه منافع بتحقق ارى د براى تداوم نظام سرمايهمواجه هستيم كه ) ى مدنى جامعه
و پوالنتزاس " دار ايدآل كلى سرمايه"ی مقولهكرد را با انگلس اين عمل. گيردنمىسرمايه را در نظر به خصوصى از 

  .كنندتشريح مى" آتونومى نسبى دولت بورژوايى"ی را با مقولهآن
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ١٨f., und  
Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers 
(Hrsg.), Frankfurt am Main  
Vgl. Polantzas, N. (١٩٧٨): Staatstheorie, Berlin 
٢ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٣٩ ,٣٤f. 
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نرخ رشد جا كه از آن. نداشتداری  سرمايههاى متفاوت رشد واقعى اقتصاد كشور
در ، متفاوت بودند اين كشورها به كلى مزد آمد سرانه، نرخ تورم و نرخ افزايش كار در

ها بى اهميت  توانست، در دراز مدت نسبت به اين نوسان نتيجه نرخ ثابت دالر نمى
ى كافى  از يک سو، به اندازهبود كه بايد دالر به عنوان پول جهانى بعدًا نقش  ١.بماند

ها و تحرک سرمايه  وجود داشت تا بتواند به عنوان مولد دورانى و پرداختى تجارت كاال
شد كه آمريكا  از سوى ديگر، مقدار دالر بايد محدود مى، در حالى كه را تضمين كند

 .عملى سازدرا ى طال  ر با مقدار تعيين شدهتعويض دال، يعنى بتواند تضمين سياسى خود
 برابر ارزش طاليى بود كه ٦ ميالدى مقدار دالر موجود در مجموع ١٩٧١در سال 

دليل اين پديده خصلت دالر به عنوان ارز . بانک مركزى آمريكا در اختيار داشت
ر ارزشى لنگ(دالر را به جاى طال داری ی سرمايهها  به بيان ديگر، دولت.اى بود ذخيره

  ٢.ى ارز ملى خود قرار داده بودند پشتوانه) پول

وودز را ملغا كرد و با تشكيل بنابراين دولت نيكسون در همين سال سيستم ارزی برتون
بازار آزاد ارزها، مرزهای ملى به عنوان مرزهای اقتصادی برای حركت جهانى سرمايه 

اقتصادی كينزی نيز در پيداست كه تحت شرايط جديد الگوی سياست . گشوده شدند
كليت خود ظاهرًا بى اعتبار شد و نظريات اقتصاددانان ليبرال و از جمله فريدريش 

داری مسلط هايک و ميلتون فريدمن بر سياست اقتصادی كشورهای مدرن سرمايه
جا با نئوليبراليسم به عنوان ما اين. شدند و شكل انباشت سرمايه را دگرگون كردند

مواجه هستيم كه البته از منظر فلسفى " دولت رفاه"ارتجاعى به فوقتئوری يک واكنش 
   ٣.شودپردازان پسامدرنيست مانند دانيل بل نيز حمايت مىتوسط نظريه

در آمريكا، ريگان  ونالدر: هايى مانند نام شخصيتنئوليبراليسم باپراكسيس سياسى 
به اين . گره خورده است) غربى( در انگلستان و هلموت كوهل در آلمان مارگرت تاچر

 در بازار جهانى و محدوديت سرمايهی حركت سابقه شد بىترتيب، جهت مقابله با ر
                                                 
١ Vgl. Altvater. Elmar (١٩٨١): Die Zeitbombe auf dem Weltmarkt tickt, in: PROKLA, H. 
٤٢, Berlin, S. ٩ 
٢ Vgl. Altvater, Elmar/Mahnkopf. Birgit (١٩٩٦): Grenzen der Globalisierung - 
Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgeschichte Münster, S. ١٨٤f.  

ی ادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحالل تفكر و نظم جامعه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣
   ادامه، برلين٢٠١ی بورژوايى؟ در آرمان و انديشه، جلد چهاردم صفحه

 ٢٨٨

) غربى(در آلمان " دولت الغر"ی تأثيرات مخرب گلوباليسم بر اقتصاد ملى مسئله
از اين پس، . در گذشته بود" گر كينزیدولت دخالت"مطرح شد كه وظايف آن عكس 

ی آن محدود به تدارک ارز مقاوم ظاهرًا از سياست مجزا و وظيفهسيستم بانک مركزی 
های كاهش امنيتسازی و ثابت ملى شد، در حالى كه تحت عنوان ضرورت خصوصى

 و شغلى، تخريب خدمات بهداشتى، سالمتى، آموزشى و پرورشى شهروندان و اجتماعى
ی ليكن ضربه. ندهای دولتى در دستور كار سياست قرار گرفتحراج صنايع و مؤسسه

كار ـ ليبرال به رهبری هلموت كوهل، بلكه ی محافظهرا نه كابينه" دولت رفاه"نهايى به 
از . احزاب سبز و سوسيال دموكرات آلمان به صدر اعظمى گرهارد شرودر وارد آورد

در مجلس فدرال آلمان ياد كرد كه البته با توافق " هارتز"جمله بايد از تصويب قوانين 
جا با ما اين. ی حفاظت از توليد و اشتغال در كشور به وقوع پيوستاها و به بهانهسنديك

" دولت ملى رقابتى"يک شكل ديگری از دولت در كشور آلمان مواجه هستيم كه 
به غير از تشديد " اروپای واحد"ی تشكيل  با وجودی كه انگيزه١.شودناميده مى

قتصاد و محدوديت رقابت بين كشورهای ای ساختن اهمكاری سياسى و نظامى، منطقه
بر ) يورو(اروپايى بود، ليكن سياست اقتصادی نئوليبراليسم از طريق ارز واحد اروپا 

ی كشورهای اروپايى تحميل شد كه نتايج آن تشديد تضادهای طبقاتى و بروز گستره
 های سياسى و اجتماعى هستند كه البته از يک سو به صورت تشديد نبردهایبحران

های های راست و عروج جريانطبقاتى و از سوی ديگر به صورت تشكيل دولت
 ٩٩توان از جنبش اشغال، جا مىاين. گيرندراسيستى جهت تدارک ضد انقالب شكل مى

های فاشيست در ها و جليقه زردها در فرانسه ياد كرد، در حالى كه جرياندرصدی
حزب آلترناتيو برای "و " پگيدا"جمله بايد از از . كنندآرايى مىها دشمنانه صفبرابر آن

های اياالتى و مجلس فدرال آلمان و ياد كرد كه اعضای فاشيست آن به پارلمان" آلمان
  .  اندچنين به پارلمان اروپا راه يافتههم

قانون ارزش، كار مزدی و حق كه  در حالىكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
يک  سرمايه انباشتسازند، ليكن شكل  را مىدارى سرمايهمستمر نظام  ماهيتمالكيت، 

دين، فلسفه، : جا اشكال تجريدی ماننداين. گردد كه همواره دگرگون مىباشد پروسه مى
                                                 
١ Vgl. Hirsch, Joachim (١٩٩٨) Vom Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat, 
Berlin 
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برای خود، يعنى مجزا از تاريخ واقعى كشور آلمان ايدئولوژی و از جمله اقتصاد سياسى 
دهند، از منافع و سبات مادی جامعه معنى مىاصوًال فاقد ارزش هستند، زيرا به منا

را " دولت فراگير"كنند و شكل هژمونيک يک ی حاكم حفاظت مىجايگاه اجتماعى طبقه
ما با استناد به تاريخ . آورندی مدنى پديد مىدر جامعه" توافق فعال"بر اساس يک 

مشاهده كرديم داری مانند آلمان ی سرمايهفرهنگى يكى از كشورهای مدرن و پبشرفته
كه نه تنها رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را تجربه كرده و منجر به انقالب 

ی مدنى شده، بلكه اشكال متفاوت انباشت سرمايه را نيز پشت صنعتى و تشكيل جامعه
سر گذاشته و بر اساس پراكسيس مولد و از نتايج نبردهای طبقاتى شكل مخصوص 

آلمان به " دولت ناسيوناليست"به عبارت ديگر، . استدولت خود را هم پديد آورده 
افتادگى اقتصادی و اتحاد كشور، سركردگى بيسمارک شكل سياسى گذار از عقب

دارى مونوپل  سياسى سرمايهبه رهبری آدولف هيتلر شكل آلمان " دولت فاشيست"
سياسى آلمان شكل  "كينزىگر  دخالتدولت"، جهانسلط بر  ت وجنگجهت تدارک 

 "رقابتىملى دولت "های اقتصادی و بيكاری و متأخر جهت مقابله با بحراندارى  مايهسر
از  ١.برای اين كشور استدر دوران گلوباليسم تى ليبراليس سياسى اقتصاد نومعاصر شكل 

ذاتى، يعنى با انسان ی درونو يک سوژه" حركت واقعى"جا با يک جا كه ما اينآن
كليت "ه هستيم، در نتيجه پيداست كه يكى از اجزا اين تاريخى و مشخص آلمانى مواج

دين، فلسفه (و فراساخت ) ی مدنىجامعه(، ساختار )زيربنا(زيرساخت : مانند" ديالكتيكى
را كه از يک سو، انقالب صنعتى و از سوی ديگر، رفرماسيون، روشنگری و ) و ايدئولوژی

داری و رن توليد سرمايهسكوالريسم را پديد آورده و تجربه كرده و به روش مد
ی دينى مانند ايران كه البته توان مجزا و در يک جامعهمدرنيته دست يافته است، نمى

  .فاقد يک چنين تاريخ و فرهنگى است، منتاج كرد

ى مادى  ، زيرا هر دولتى زمينهاستتاريخى  و فلسفىی پديدهاصوًال يک دولت بنابراين 
به ختص فرهنگى م و د و روبناى ايدئولوژيکهاى منحصر به خو خود، نهادمخصوص 

مواجه هستيم كه شكل به " كليت ديالكتيكى"جا با يک بنابراين ما اين. خود را دارد
متضاد، يعنى از پراكسيس مولد، نتايج رشته مناسبات  مدرن آن از يک خصوص دولت

                                                 
١ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٤٠f.  
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دنى، ى م ها در جامعه آنتشكل ساختاری ، های اجتماعىنبردهای طبقاتى و مقاومت
دولت  حقوقى و سياسى هاى ، رفرم طبقات متخاصمروشنفكران ارگانيکهای گفتمان

تداوم نظام جهت " توافق فعال" هژمونى و ايجاد براى تشكيل) انقالب منفعل(
منعكس ها و اشكال مدرن هنری ی انسانآيد و در درک روزمرهپديد مىدارى  سرمايه

  ١.شوند مى

 ـى اقتصادى  بستر ويژهيک  تاريخى با ـى فلسفى  هپديديک دولت به بيان ديگر، 
 مدرن كشوريک گونه كه استقرار يک نظام اسالمى در  همانبنابراين . اجتماعى است

مانند سكوالر و دموكراتيک رسد، استقرار يک نظام  آلمان معقول به نظر نمىمانند 
هاى  ود نباشد، نهادآن موج اقتصادی بناى مساعد آلمان نيز در ايران تا زمانى كه زير

معقول به ، ضرورى آن متشكل نشده باشند و فرهنگ سياسى آن عموميت نيافته باشد
مواجه هستيم و پيداست كه " كليت ديالكتيكى"جا با ابعاد يک ما اين. رسد نظر نمى

ی دينى مانند ايران منجر ی يكى از ابعاد جهان مدرن و منتاج آن در يک جامعهتجزيه
چنين پيداست كه هم. شودمى" شناسى عاميانهجامعه"ها و تدارک تطبيق آنبه تشبيه و 

های متفاوت بنا بر تاريخ فرهنگى و ايدئولوژی مختص به خود نه تنها اهداف به دولت
داری نيز شكل كنند، بلكه از ماهيت متضاد سرمايهخصوص سياسى را دنبال مى

جا با پراكسيس مولد و سپهر ما اين. آورندمخصوص انباشت سرمايه را نيز پديد مى
ی ی حاكم نشانهنبردهای طبقاتى مواجه هستيم و قدرت ابژكتيو و سوبژكتيو طبقه

  . ی كارگر استضعف طبقه

) آناتومى ميمون(توان به نقد تاريخ فرهنگى ايران مى) آناتومى انسان(از اين منظر 
ی فلسفى و تاريخى دهرا نيز به صورت يک پديی دولت آنپرداخت و شكل ويژه

های ذاتًا متضاد جا در و دروازه جهت تشبيه و تطبيق مقولهپيداست كه اين. فهميد
به خصوص به اين دليل كه دين اسالم بر اساس ازخودگسيختگى و . شودمسدود مى
ی عربستان پديد آمده و با وجودی كه يكى جزيرهگويى جهان مادی در شبهخودتناقض

شود، ليكن نه ابعاد اين جهانى يهوديت ديان توحيدی ساميان محسوب مىها از ااز شعبه
جا اعتقاد اين. چون مسيحيت تجربه كرده استرا دارد و نه رفرماسيون دينى را هم

                                                 
١ Vgl., ebd., S. ١٩f. 
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طبيعت از شود كه نه تنها از تمايز ماورایاستوار مى" وحدت وجود"مسلمانان بر اساس 
كند، بلكه به يک مفهوم  ممانعت مىطبيعت و اين جهانى شدن مؤمنان با سرسختى

دهد، تنها تمايز آن چيزی كه قرآن ارائه مى. يابدنيز دست نمى" انسان"شمول از جهان
را از كافر، ) متقى(به اين صورت كه اسالم، مرد را از زن و مسلمان . ها استميان انسان

جا از آن. كندمىكتاب متمايز مشرک، منافق، فاسق، مرتد، ملحد، مفسد، محارب و اهل
آفريند، در نتيجه پيداست كه پايبندی فقيهان اسالمى كه اين انسان است كه دين را مى

گيردكه ای صورت مىجهت حفاظت از جايگاه اجتماعى آن طبقه" وحدت وجود"به 
جا اتهام كفر، شرک و ارتداد و اين. شمارندخود را نسبت به منافع مادی آن موظف مى

برای تمامى كسانى در نظر گرفته شده است ) قتل بدون ديه(رالدم حكم شرعى مهدو
دهند و دخل و تصرف الله در جهان واقعى و طبيعت و طبيعت تميز مىكه ميان ماورای

جا نقش انسان فقط در بندگى الله و اين. كنندمشروعيت حكومت اسالمى را انكار مى
گذاری انسان برابر با كفر محسوب بيعت با پيامبر، خليفه و امام خالصه و حق قانون

به بيان ديگر، بنا بر قرآن و دين اسالم و بر خالف جوامع مدرن، اين ملت . شودمى
گذارد، بلكه مجتهدان دين هستند كه به نام الله و در نيابت پيامبر ن مىنيست كه قانو

  .كنندشريعت را تفسير و اجرايى مى) ولى عصر(الله و امام غايب 

اند، آرايى كردهديگر صفهای متعدد اسالمى دشمنانه در برابر يکی كه فرقهبا وجود
معتقد و به حفاظت از آن " وحدت وجود"ها به يک توافق كلى، يعنى به اما تمامى آن
از . يابيمما مصداق اين موضوع را نزد تمامى فقيهان ظاهری و باطنى مى. متعهد هستند

سينا، سهروردی، غزالى، مالصدار، ٌهذيل، فارابى، ابنجمله بايد از كسانى مانند ابوال
ها ی آنمالهادی سبزواری، اقبال الهوری و مجتهد نائينى  ياد كرد كه تفكر دينى همه

كند، جا ارتجاع سيستماتيک عمل مىاين. متكامل شده است" وحدت وجود"با استناد به 
شود كه كليت ته محسوب مىيک نظم خدا خواس" امت اسالمى"زيرا بنا بر آيات قرآن 

ساختار آن به غير از تمايزهای جنسيتى و دينى از وجود يک نظام طبقاتى نيز گزارش 
جا يک نقش ايدئولوژيک را در توجيه مناسبات واقعى به پيداست كه اسالم اين. دهدمى
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ها به صورت يک ابزار مناسب عهده دارد كه جهت تحميق، تحقير و سركوب انسان
  ١.شودعال مىحكومتى ف

از آن پس، كه ايران مستقيمًا با جهان مدرن مواجه شد، نقش اسالم به عنوان عامل 
های از جمله بايد از شكست جنگ. تر از گذشته گشتانحطاط كشور همواره عريان

ی مناطق شمالى  ميالدی ياد كرد كه منجر به تجزيه١٩ايران با روسيه در اوايل قرن 
ی كشور ت استان افغانستان آهنگ استقالل نواخت و به سلطهبه همين صور. كشور شد

ی دگرگونى در تفكرات دينى و يا اصالح تشكل هرگونه انگيزه. انگلستان در آمد
جا بايد به اين. شدساختاری كشور با خشونت بى امان درباريان و اسالميان مواجه مى

د كه هر كدام به شكلى با خصوص از جنبش بابيه و اصالحات ديوانى امير كبير ياد كر
جا كه سرزمين ايران نه آن مناسبات اقليمى و جغرافيايى را از آن. شكست مواجه شدند

ی نوين بورژوايى رشد كند و نه دين اسالم قادر در اختيار داشت كه بر اساس آن طبقه
بود كه به يک منطق اين جهانى تن دهد، در نتيجه اشكال متنوع نظری جهت عبور از 

در حالى كه ميرزا فتحعلى . ران انحطاط كشور و توجيه انقالب مشروطه پديد آمدندبح
آخوندزاده در پى احيا اسالم باطنى در ايران بود، عبدالرحيم طالبوف و ميرزا ملكم خان 

ی تدارک يک ائتالف سياسى با مجتهدان ظاهری را داشتند كه قانون اساسى انگيزه
های سياسى تأسيس محصول اين كشمكش. ول سازندها قابل قبمشروطه را برای آن

 ميالدی بود كه ٢٠مجلس شورای ملى و تصويب قانون اساسى مشروطه در اوايل قرن 
البته چندی نگذشت كه متمم قانون اساسى به آن افزوده و انقالب مشروطه در مضمون 

ود به خ) ی دوازده امامىشيعه(حقوقى آن تو خالى شد و شكل مشروعيت اسالمى 
  . گرفت

ی درباريان و اسالميان پابرجا ماند به اين ترتيب، تنفر مردم ايران از قدرت بالمنازعه
ی پهلوی تاريخ الله نوری و تأسيس سلسلهكه اثرات آن به صورت اعدام شيخ فضل

از اين پس، رضا شاه اقدام به يک سلسله از . ی ميالدی رقم زدايران را در قرن گذشته
ى و نظامى كرد كه دولت را از درون تثبيت و تماميت ارضى كشور را اصالحات ديوان

                                                 
رويكرد تاريخى  عوامل عينى و ذهنى  نقدى بر ـفرهنگ يكتايى در ايران): ٢٠١٢( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

  جلد نهم، برلين  م، در آرمان و انديشه، ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسال
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ی قضاييه، دگرديسى از جمله بايد از تصويب قوانين مدنى و اصالح قوه. تضمين سازد
ی پست های كشور مانند گسترش شبكهساختار آموزش و پرورش و تدارک زيرساخت

های نيت شيعه تحقق برنامهجا كه روحااز آن. و تلگراف و تأسيس راه آهن ياد كرد
كرد، در نتيجه دولت ها مقاومت مىديد و در برابر آندولتى را بر خالف منافع خود مى

به . به سركوب اسالميان و محدوديت نفوذ ساختارهای مذهبى در كشور روی آورد
خصوص پس از كشف حجاب زنان به دستور رضا شاه بود كه دولت مجبور به تشديد 

  . ان در كشور شدسركوب روحاني

-جا با يک شكل ديگری از دولتكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی دولت ُاتوريته"توان از آن به عنوان داری مواجه هستيم كه مىهای مدرن سرمايه
ها در صنعت با وجودی كه دولت ايران به غير از تدارک زيرساخت. ياد كرد" توسعه

گذاری ی سرمايهكرد، ليكن بخش عمدهگذاری مىشيشه و چرم نيز سرمايه: توليد مانند
به اين ترتيب، يک قشر . پيوستدر صنعت نفت و تنها از طريق انگلستان به وقوع مى

ی كارگر در ايران پديد آمد كه خارج از توليدات سنتى و كشاورزی امرار نوين از طبقه
  . كردمعاش خود را از طريق كار مزدی تأمين مى

در ايران مدت زيادی دوام نيافت، زيرا پس از " ی توسعهدولت اُِتوريته"البته زيست 
آغاز جنگ جهانى دوم قوای متفقين حكومت رضا شاه را به اتهام همكاری با دولت 

از اين پس، وليعهد كشور، محمد رضا پهلوی، جانشين . فاشيستى آلمان سرنگون كرد
- كار موجود دو جريان فوقهای محافظهجوار جريانرضا شاه شد، در حالى كه در 

اسالميست بود كه به اول جريان پان. ی سياست كشور راه يافتندارتجاعى نيز به صحنه
و تحكيم شريعت در " امت اسالمى"ی تشكيل سركردگى سازمان فداييان اسالم انگيزه

ته بود، در حالى در رأس اين جريان شيخ نواب صفوی قرار گرف. كشور را در سر داشت
الله خمينى فتوای قتل مخالفان اسالم را برای اعضای اين سازمان كه شيخ روح

جريان دوم، حزب توده بود كه به صورت ستون پنجم شوروی . كردتروريستى صادر مى
اولين دبير كل اين . در ايران تأسيس شد" اردوگاه سوسياليستى"و برای تحكيم منافع 

ی اين حزب با سليمان ميرزا اسكندری بود و اولين كنگرهحزب يک حاجى به نام 
گونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و همان. تالوت يک آيه از قرآن افتتاح شد
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بار جنبش كارگری در ايران مستقيمًا با فعاليت تئوريک و مستدل كردم، وضعيت اسف
وده پس از پايان در حالى كه حزب ت. پراكسيس سياسى حزب توده گره خورده است

را " ی مركزیشورای متحده"جنگ جهانى دوم سنديكای كارگران ايران موسوم به 
قربانى قرارداد نفت شمال برای شوروی كرد، در دوران ملى شدن صنعت نفت يک روز 

    ١.خواندمصدق را رهبر ملى و روز بعد عامل امپرياليسم مى

های ن امكان پديد آمده بود كه جريانالبته پس از سرنگونى رضا شاه برای ايران اي
راه را " ی ملىجبهه"سياسى با پايبندی به اصول قانون اساسى مشروطه و به سركردگى 

انداز به سوی تكوين يک نظام مستقل، سكوالر و دموكراتيک بگشايند كه البته اين چشم
 حيات ی تاريخى تجديدمحصول اين فاجعه.  مرداد نيست و نابود شد٢٨با كودتای 

به اين ترتيب، دولت با . در دوران سلطنت محمد رضا شاه بود" ی توسعهدولت ُاتوريته"
داری را در كشور تحكيم ی اقتصادی روش توليد سرمايهی ميان مدت توسعه برنامه٥

ی آزاد در گستره) دوگانه(به خصوص پس از اصالحات ارضى بود كه نيروی كار . كرد
اولين بار در تاريخ كشور توليد، توزيع و خدمات اجتماعى ايران پديد آمد و برای 

در حالى كه محمد رضا شاه از پيشرفت . سيستماتيک از طريق كار مزدی متحقق شد
داری و قدرت نظامى كشور در منطقه به اقتصادی، ادغام ايران در بازار جهانى سرمايه

 حزب رستاخيز و باليد، سيستم چند حزبى كشور را تک حزبى و با قدرتخود مى
ارتجاع سياه و "ها را صدای مخالفان خود كه آن) ساواک(سازمان اطالعات كشور 

جا با دولت شاهنشاهى محمد رضا شاه به ما اين. كردناميد، ظاهرًا خفه مىمى" سرخ
مواجه هستيم كه بر اساس كودتا پديد آمده، در اصالحات " ارتجاع سفيد"صورت 

شده، به دليل اهداف نظامى خود در منطقه و جهان منزوی اقتصادی با شكست مواجه 
های دموكرات و پيشرو، نافى ارتجاعى و منفور گشته و به دليل سركوب تمامى جريان

  .خود را نيز پديد آورده است

                                                 
جنبش كارگرى در   تاريخچه و تجربيات-جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته ): ٢٠٠٣( مقايسه فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين، و٦٥ی ، آرمان و انديشه، جلد يكم، صفحه)١٣٢٧ تا ١٣٢٠(ايران 
 ١٢١ی  و انديشه، جلد هشتم، صفحه، در آرمانايسم  جنبش كارگرى در پرتو توده):٢٠٠٩(مقايسه فريدونى، فرشيد 

  ادامه، برلين
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ی مدنى بود و در ايران فاقد جامعه" ی توسعهدولت ُاتوريته"جا كه به بيان ديگر، از آن
شد و لذا دولت ی نظام بر اساس يک توافق اجتماعى استوار نمىاهداف سياسى و اقتصاد

جا كه نظام شاهنشاهى جهت عبور از گرفت و از آنيک شكل هژمونيک به خود نمى
از اسالم بود، در نتيجه " تفسير مدرن"ها در پى يک بحران ايدئولوژيک و انفعال انسان

جا قرار اين.  ارشاد مجاز شدیبا نظارت ساواک فعاليت تئوريک اسالميان در حسينه
برای ايرانيان و يک ايدئولوژی مناسب برای مبارزه " هويت مدرن"بر اين بود كه يک 

داری جا كه تضادهای نظام سرمايهليكن از آن. متكامل شوند" ارتجاع سياه و سرخ"با 
لفعل بالقوه به قدرت بااز قدرت با وساطت آگاهى از تضاد، ها  انسانذاتى است ودرون

جا كه با استناد به قرآن اصوًال توجيه و از آن ١خيزندو به نبرد بر مىگردند بدل مى
مدرنيته و خردمندی انسان و جامعه غير ممكن است، در نتيجه افكار عمومى و از جمله 

دستان شهری به سوی نظريات مخرب، مرتجع و متعرض اسالميان انداز تهىچشم
ياد كرد كه تبديل به از نتايج فعاليت تئوريک على شريعتى از جمله بايد . متمايل گشت

ی ی بى طبقهجامعه"وی در آثار خود از . پراكسيس سياسى در دوران قيام بهمن شد
، يعنى به صورت يک "وحدت وجود"راند كه البته با استناد به سخن مى" توحيدی

جا با شد، ما اينه مىتوجي" ی صفویشيعه"از " ی علویشيعه"تفسير از قرآن و تمايز 
" امت اسالمى"يک تصور ناب و غير تجربى مواجه هستيم كه به سوی ضرورت تشكيل 

انگاری كه عاقبت جماعت شيعيان به صورت دست تقدير از پيش رقم . گيردنشانه مى
ها را در مسير يک حركت ذهنى قرار داده است كه آن" جبر كلى تاريخى"خورده و 

شود، بته از طريق ايثار و شهادت مؤمنان متعصب تشديد مىروند قطعى آن كه ال
آورد و به شريعت اسالمى ی توحيدی را پديد مىی بى طبقهوحدت الله يكتا با جامعه

الله سيد محمد به همين منوال بايد از فعاليت تئوريک آيت. پوشاندی عمل مىجامه
اقتصاد "ى نيز ياد كرد كه الگو الله محمود طالقانصدر و آيتباقر صدر، ابوالحسن بنى

به اين ترتيب، حق مالكيت بنا . متكامل كردند" وحدت وجود"را با استناد به " اسالمى
شود كه البته پيامبر، امام و سپس مى) العالمينرب(بر آيات قرآن اصوًال منحصر به الله 

جا ت كه اينپيداس. شوندمتولى آن محسوب مى) ولى عصر(فقيهان به نيابت امام زمان 

                                                 
١ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MWE, Bd. ١٣, S. ٣ff., 
Berlin (ost), S. ٨f. 
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آيد و نه قوانين بازار يک تظاهر بر خالف ايدئولوژی ليبراليسم نه حق مالكيت پديد مى
به بيان ديگر، حق مالكيت بنا بر دين اسالم شكل . گيرندطبيعى و خردمند به خود مى

و بنا بر مصلحت ) واليت فقيه" (نايب امام زمان"دارد كه البته با مساعدت " رزق"
شود  در اشكال دولتى، تعاونى، وقفى و خصوصى ميان مسلمانان تقسيم مى"امت اسالمى"

بنابراين حق مالكيت در اسالم فقط يک . گيردو يک شكلى از عنايت الهى به خود مى
را همواره مجاز است كه هرگاه كه خواست، آن" نايب امام زمان"شكل شرعى دارد و 

  .   مصادره كند

ه و حزب توده دوباره در ايران فعال شد، بالفاصله از آن پس كه فضای سياسى گشود
در فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى خود به توافق كامل " ارتجاع سياه و سرخ"

ارگان در ناور . سلسله مقاالت احسان طبری، ملكه محمدی و ماز جمله بايد از . رسيد
ها آنريک  فعاليت تئوموضوع اصلىياد كرد كه ) ی دنيانشريه(رسمى حزب توده 
ی جامعهگر، دموكرات و پيشرو و است كه اسالم يک دين عدالتاثبات اين موضوع 

 است، منتها با اين تفاوت كه اسالميان از حركت ذهنى "امت اسالمى"كمونيستى همان 
بنابراين . رانندسخن مى) زيربنا(ها از حركت عينى تاريخ و كمونيست) روبنا(تاريخ 

خط "فداييان اكثريت از يک سو، به پيروی از سازمان وده و اتفاقى نيست كه حزب ت
 به سركردگى نورالدين كيانوری و فرخ نگهدار  در آمدند و از سوی ديگر،"امام خمينى

افراد " های ايرانىليبرال"ليكن . موضع گرفتند" ليبراليسم"ها در برابر با شديدترين واژه
يدالله سحابى، امير انتظام، عباس رگان، بازمهدی سنجابى، كريم  :معتدل سياسى مانند

ی از جبههالله سحابى ، احمد صدر حاج سيد جوادی و عزتحسن نزيهابراهيم يزدی، 
  .اسالمى بودند مسلمان و ملى و نهضت آزادی، يعنى از بيخ و بن

قانون اساسى " ارتجاع سياه و سرخ"محصول فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى 
كند و ی دولت مىرا تبديل به وظيفه" امت اسالمى"كه تشكيل جمهوری اسالمى است 

ولى فقيه نه به اين معنى كه . دهدرا در رأس رهبری آن قرار مى" واليت فقيه"نهاد 
 تن از اعضای شواری نگهبان و رئيس ٦ بلكه ،شودی كل قوا محسوب مىتنها فرمانده

 اشكال انتصابى و دينى در نظام جا باما تا اين. كنديه را نيز معين مىيی قضاقوه
جمهوری اسالمى مواجه هستيم، در حالى كه انتخابات ظاهری اشكال به اصطالح 
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رئيس جمهور قرار تار اين ساخرأس در . آورندرا نيز پديد مىجمهوری و دنيوی آن
به . شوداز طريق ملت انتخاب مى به اصطالح دارد كه البته پس از تأييد شورای نگهبان

 ياد كرد كه نمايندگان آن پس از )اسالمى(ملى توان از مجلس شواری  منوال، مىهمين
 و شش تن ديگر از اعضای شوند از طريق ملت انتخاب مىظاهرًاتأييد شورای نگهبان 

ی حق زمان مسئلههم. كنندشورای نگهبان را معين و نخست وزير را نيز انتخاب مى
كند و تحت را منسوب به الله مىاسالمى آنمالكيت است كه قانون اساسى جمهوری 

-اشكال دولتى، تعاونى، وقفى و خصوصى مالكيت را به رسميت مى" واليت فقيه"نظارت 

  ١.شناسد

و ) طبيعىماورای(به اين ترتيب، يک ساختار بسيار متناقض از نهادهای انتصابى ـ دينى 
شوند كه متشكل مىدر نظام جمهوری اسالمى موجه و ) طبيعى(انتخابى ـ دنيوی 

" دولت روحانيت اسالمى"در شكل سياسى، يعنى تشكيل " وحدت وجود"انگاری از 
جا با يک تركيب ساختاری بسيار پيچيده مواجه هستيم كه به ما اين. دهندگزارش مى

يابد و از طريق انتخابات ظاهری بخش اعظم قوای يک مشروعيت دينى دست مى
يک چنين دولت دينى اصوًال قادر نيست پيداست كه . كشدمتقابل خود را به انفعال مى

ی جا تشكيل جامعهبه خصوص به اين دليل كه اين. كه شكل هژمونيک به خود بگيرد
ما . گيرندقرار مى" امت اسالمى"مدنى و حقوق شهروندی در تناقض با اصول ساختاری 

: داری مانندمايهگونه اثری از اصول قوانين اساسى كشورهای مدرن سرجا هيچاين
اختيارات تام " (فرماليته "،)گذاری ملت و دموكراسى سياسىحق قانون" (پوزيتيويته"

از . يابيمرا نمى )مدارى شهروندانقانون" (لگاليته"و )  خودحريم خصوصىشهروندان در 
. دهدميان داراالسالم و دارالحرب تميز مى" امت اسالمى"جمله به اين دليل كه تئوری 

به " واليت فقيه"شود كه در رأس آن االسالم مربوط به مكان زندگى مسلمانان مىدار
كند، در حالى كه قرار دارد، شريعت را تفسير و اجرايى مى" نايب امام زمان"عنوان 

در برابر آن دارالحرب . مسلمانان موظف به بيعت با وی و حفظ وحدت كلمه هستند
شود و دوران جهاد فقط زمانى به پايان وب مىی جهاد محسقرار گرفته است كه منطقه

پيداست كه يک . شده باشند) الدينمالک اليوم(ی الله رسد كه تمامى اديان ويژهمى

                                                 
١ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse …. ebd. S. ٣٥٢f., ٤١٣f. 
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كند و ی مدنى را مجاز مىچنين الگو ماهيتًا مخرب، مرتجع و متعرضى نه تشكيل جامعه
 بر يک توافق قادر است كهاصوًال " دولت روحانيت اسالمى"نه با استناد به آن 

اجتماعى استوار گردد، يک شكل هژمونيک به خود بگيرد و يک وحدت ظاهری از 
  ١.دولت و ملت را پديد بياورد

الله خمينى بالفاصله بنابراين اتفاقى نبود كه پس از سرنگونى محمد رضا شاه، آيت
ادره تمامى اموال سلطنتى و بخشى از تأسيسات دولتى را مانند غنايم جنگى بشخصه مص

از جمله بايد . ها را ظاهرًا در اختيار نهادهای به اصطالح غير انتفاعى قرار دادكرد و آن
و " بنياد مسكن انقالب اسالمى"، "بنياد شهيد"، " خرداد١٥بنياد "، "بنياد مستضعفين"از 

ياد كرد كه تحت نظر " آستان قدس رضوی: "بسياری از اماكن ثروتمند مذهبى مانند
زمان خفقان هم. الله خمينى قرار گرفتند و از پرداخت ماليات معاف شدندمعتمدان آيت

شد، تحت توجيه مى" مرگ شاه"تا " حفظ وحدت كلمه"ی سياسى كه تاكنون به بهانه
-قرار گرفت و يک به يک جريان" اللهالله، رهبر فقط روححزب فقط حزب"تأثير شعار 

راه ديگری را به غير از انفعال سياسى يا های سياسى را چنان تحت فشار قرار داد كه 
" دولت روحانيت اسالمى "از سوی ديگر،. ها باقى نگذاشتمقاومت مسلحانه برای آن

زمينه را برای جنگ با " صدور انقالب"به نزاع شيعه با سنى دامن زد و تحت عنوان 
ت ، يعنى سياس"امت اسالمى"از اين پس، سيمای واقعى . دولت عراق آماده ساخت

داراالسالم و دارالحرب برای عموم مردم ايران به كلى عريان گشت، در حالى كه در 
خط امام "حزب توده و سازمان فداييان اكثريت نه تنها به پيروی از تمامى اين مدت 

ضد انقالب سياه و سرخ سهم به سزايى داشتند، پايبند ماندند و در تدارک " خمينى
الله نيز پيشى ان افراطى و متعصب مانند اعضای حزببلكه از برنامه و اهداف اسالمي

توان از تسليحات سنگين برای سپاه پاسداران انقالب اسالمى ياد برای نمونه مى. گرفتند
ی بعدی معرفى سازمان فداييان نمونه. كرد كه سازمان فداييان اكثريت مبلغ آن شد

ها به عنوان عوامل  تروتسكيستها واقليت، سازمان پيكار، سازمان راه كارگر، مائوئيست
ساواک و امپرياليسم و ضد انقالب توسط حزب توده است، در حالى كه حاكم شرع و 

                                                 
، در آرمان و انديشه، جلد مدارى در ايران ى دولت دارى و فلسفه تاريخ دين): ٢٠٠٦(رشيد  مقايسه، فريدونى، ف١

  سوم، برلين 
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قاضى بيدادگاه انقالب اسالمى، يعنى شيخ صادق خلخالى جنايتكار كانديد رياست 
  . جمهوری اين حزب بود

بازگشت روش های اقتصادی نظام شاهنشاهى به صورت غير قابل جا كه برنامهاز آن
داری جا كه تضادهای نظام سرمايهداری را در ايران تحكيم كردند و از آنتوليد سرمايه

ی خود، ذاتى است، در نتيجه نه اسالميان قادر بودند كه به دوران مورد عالقهدرون
. توانستند كه اين تضادها را ناديده بگيرنديعنى زمان صدر اسالم بازگردند و نه مى

ی موسوی از يک سو، در برابر نيازهای اجتماعى قرار داشت و از سوی كابينهبنابراين 
به اين ترتيب، . را ببيند" جنگ تا پيروزی"ديگر، مجبور بود كه تدارک شرايط تداوم 

ی موسوی چندين اليحه را جهت رونق اقتصادی به تصويب مجلس شورای ملى كابينه
از .  به دليل تناقض با شريعت اسالم رد كردها رارساند، در حالى كه شورای نگهبان آن

ی حقوقى آن قانون زمينه" اقتصاد اسالمى"جمله بايد از قانون كار ياد كرد كه بنا بر 
كردند، در استفاده مى" اجير"از " كارگر"بنابراين اسالميان به جای مفهوم . اجاره است

" عفير"به " ريال" را از ها تمايل داشتند كه اسم ارز ملى كشورحالى كه برخى از آن
خواند و الله خيمنى اقتصاد را مال خر مىزمان آيتهم. تغيير دهند) اسم االغ پيامبر(

كه در پى ايثار و شهادت است و ناگريز به بهشت راه " امت اسالمى"مدعى بود كه آن 
  .  ی اقتصادی نداردی سياست توسعهيابد، اصوًال نيازی به برنامهمى

حزب جمهوری "يب، يک نزاع نظری بر سر حدود تفسير شريعت اسالم در به اين ترت
" فقه سنتى"را از " فقه پويا"گشوده شد و به مجلس شورای ملى راه يافت كه" اسالمى

پايبند بودند، اما نمايندگان " وحدت وجود"با وجودی كه هر دو جريان به . دادتميز مى
شمردند كه ه مصلحت جمهوری اسالمى مىيک تفسير امروزی از قرآن را ب" فقه پويا"

از جمله بايد از . ی موسوی را به تصويب شورای نگهبان برسانندقوانين مورد نظر كابينه
روشنفكران "عبدالكريم سروش و محمد مجتهد شبستری ياد كرد كه بعدًا به عنوان 

توجيه مشهور شدند و ضرورت اصالحات نظام را " فقه پويا"پردازان و نظريه" دينى
   ١.كردند

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

   ادامه، برلين٣٩ی آرمان و انديشه، جلد يكم، صفحه
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هم در داراالسالم و هم در دارالحرب با شكست " دولت روحانيت اسالمى"جا كه از آن
شد داری در كشور مىذاتى نظام سرمايهمواجه بود و نه قادر به تنظيم تضادهای درون

الله خمينى برای عبور از بحران و نه توان تداوم جنگ با عراق را داشت، در نتيجه آيت
به . شد" ی فقيهفتوای واليت مطلقه"توايى را صادر كرد كه بعدها معروف به موجود ف

را نسبت به فروع دين را منسوب به اصول دين كرد و آن" واليت امر"اين ترتيب، وی 
از اين پس، مصلحت نظام در رأس تصميمات سياسى، اقتصادی و نظامى . ارجعيت داد

كه تخطى شود و يا اين" وحدت وجود"صل كه از اكشور قرار گرفت، البته بدون اين
به اين ترتيب، نه . صرف نظر كند" امت اسالمى"از تشكيل " دولت روحانيت اسالمى"

شورای "ی موسوی به تصويب تنها جنگ ايران با عراق خاتمه يافت، بلكه قوانين كابينه
 رسيد و قانون اساسى جمهوری اسالمى نيز بازنگری و توسط مجلس" مصلحت نظام

  .شورای اسالمى و شورای نگهبان تصويب شد

ای الله خامنهبه آيت" ی فقيهواليت مطلقه"الله خمينى مقام پس از درگذشت آيت
اين . واگذار و دوران سازندگى به رياست جمهوری اكبر هاشمى رفسنجانى آغاز شد

 جهانى دارینيز بود و نظام سرمايه" اردوگاه سوسياليستى"دوران مصادف با فروپاشى 
نئوليبراليسم تبديل به يک الگوی آمد كه سياست اقتصادی چنان بالمنازعه به نظر مى

به خصوص به اين دليل . شمول از شكل انباشت سرمايه در دوران گلوباليسم شدجهان
های دراز مدت به كشورهای نيز پرداخت وامصندوق بين المللى پول و بانک جهانى كه 

از جمله بايد از . ه تحقق اين الگوی اقتصاد سياسى كردنددر حال توسعه را منوط ب
 ميالدی از قرن گذشته ياد ٨٠ی بحران مغروضيت كشورهای آمريكا التين در دهه

های  و جهت دريافت وامصندوق بين المللى پول و بانک جهانىكرد كه با وساطت 
 توليدی، تأسيسات از اين پس، صنايع. جديد به سياست اقتصادی نئوليبراليسم تن دادند

داری خصوصى خدماتى، تعاونى، درمانى و هنری و منابع محيط زيستى به دست سرمايه
ی مدنى و انهدام ها تشديد تضادهای طبقاتى و تزلزل جامعهسپرده شدند كه نتايج آن

   ١.محيط زيست در كشورهای مغروض آمريكای التين بودند

                                                 
١ Vgl. Altvater, Elmar (١٩٨٧): Sachzwang Weltmarkt, Verschuldungskrise, blockierte 
Industrialisierung, ökologische Gefahren – Der Fall Brasilien, Hamburg 
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را اعالم و جهت " تعديل اقتصادی"ی هی رفسنجانى برنامبه همين منوال، كابينه
زمان نمايندگان جمهوری اسالمى به هم. دريافت وام به بانک جهانى مراجعه كرد

گذاری در آمريكا و اروپا سفر كردند كه ايرانيان تبعيدی را برای بازگشت و سرمايه
 ًامدتگرو انجام اصالحاتى بود كه عی مصلحت نظام در جا مسئلهاين. كشور تشويق كند

سازی، اصالح نظام مالياتى، بر كوچک كردن دولت، متعادل ساختن بودجه، خصوصى
گذاری  سرمايهایهای كشور بر پيشبرد بازرگانى خارجى غير نفتى و گشودن دروازه

" اقتصاد اسالمى"ای نه با اصول ليكن تحقق يک چنين برنامه. خارجى تكيه داشتند
وحدت " ايدئولوژی ليبراليسم، تجديد نظر در منافاتى داشت و نه ملزمات آن تقبل

با تمامى اين وجود . و دنيوی شدن سياست در نظام جمهوری اسالمى بود" وجود
های حزب توده و سازمان فداييان اكثريت در تبعيد به راه افتادند، مجالس و كنفرانس

شدند كه به تطبيق ايران با شوروی و تشبيه رفسنجانى با گورباچف پرداختند و مدعى 
. طلب راه را به سوی دموكراسى و انتخابات آزاد در كشور خواهد گشودجناح اصالح

اين وقايع در زمانى به وقوع پيوست كه هنوز چند زمانى از قتل عام زندانيان سياسى و 
  .    ها در ايران نگذشته بودتشكيل خاوران

 به خصوص به اين دليل كه .به اين ترتيب، نئوليبراليسم در ايران تبدل به اسطوره شد
به وقوع پيوست و " امت اسالمى"در پرتو ايدئولوژی " تعديل اقتصادی"ی نتايج برنامه

از اين . ی مخصوص خود را پديد آوردشكل انباشت سرمايه" دولت روحانيت اسالمى"
، های مسلط آن خصولتى پپاده شد كه شاخصايراندر الگوی اقتصادی پس، يک 

همراه گری نظامى و بنيادهای دينى و با ويژگى مداخلههستند كه البته  رانتى و متمركز
آن چيزی كه . شوندمديريت مىغيرشفاف و فاسد  اطالعاتى، سيستم تصميم گيریبا 

جنگى و كشمكش تقسيم غنايم شود، بيشتر با عرضه مى" سازیخصوصى"تحت عنوان 
قابل توضيح " ی فقيهيت مطلقهوال"المال تحت نظارت و با مساعدت بر سر چپاول بيت

های ى حكام اسالمى از قيامنگران و به دليل يارانهآن چيزی كه تحت عنوان . است
از قرآن قابل " زكات"شود، بيشتر با مفهوم مردمى در ميان فرودستان جامعه پخش مى

هيچ اصوًال " دولت روحانيت اسالمى"جا به درستى پيداست كه اين. توضيح است
-  مصلحتو تنها در پىدر دستور كار ندارد اقتصادی كشور ی ی برای توسعهابرنامه

 هر چه بيشتر ثروت اجتماعى و استثمار و تخريب چپاولی حيات و گرايى جهت ادامه
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تعديل "ی به همين دليل نيز برنامه. هر چه بيشتر محيط زيست در ايران است
در حالى كه .  ضد خود بدل شدبههای رفسنجانى، خاتمى و روحانى كابينه" اقتصادی

ی مركزی قدرت گشت و تنها آخوند و مختص به هسته "سازیخصوصى"ی برنامه
قتصاد نفتى در جا خوار از آن بهرمند شدند، كشور در كام اهای رانتآخوندزاده و انگل

به ايران ای جمهوری اسالمى های منطقهبه دليل سياستگذاران خارجى زد و سرمايه
مانند شالق و زندان ياد كرد كه برای فعاالن تعزيزی چنين بايد از احكام هم. نيامدند

جا فراتر از بردگى كار مزدی، شرايط تحقير و اين. شوندجنبش كارگری صادر مى
  مزدیكارگرانها، بيگاری افزون بر اين. شودتحميق كارگران نيز تدارک ديده مى

تنها با استناد به شريعت قرون وسطايى است كه ) حقوق معوقهممانعت از پرداخت (
به بيان ديگر، الگوی سياست اقتصادی در ايران نه . باشداسالم قابل توجيه مى

محصول حماقت خودكرده و نئوليبراليسم، بلكه يک كاريكاتور مسخره از آن و 
باشد كه البته تنها از طريق تشبيه و ای مى جماعت نئوتودهايدئولوژيکخودفريبى 

  . داری پديد آمده است با اقتصاد سياسى كشورهای مدرن سرمايهتطبيق

  :نتيجه
شود؛ در گذشته به صورت انگاری كه تجربيات تاريخى ما ايرانيان دوباره تكرار مى

ای در دوران در حالى كه جماعت توده. تراژيک و در حال حاضر به صورت كوميک
ای اكنون جماعت نئوتودهگرفت، همموضع مى" ليبراليسم"قيام بهمن دشمنانه در برابر 

توان به درستى ها را مىوجه مشترک آن. در ايران رفته است" نئوليبراليسم"به جنگ 
های از منظر تئوريک به تشبيه و تطبيق شكلى مقوله. در تئوری و پراكسيس يافت

منجر به " كليت ديالكتيكى"آورند و با صرف نظر از شناخت ماهيتًا متضاد روی مى
در پراكسيس سياسى نه به نقد . شونددر كشور مى" شناسى عاميانهجامعه"ترويج 

پردازند و نه فراروی ارتجاعى و هولناک اسالميان مىی تاريخ فوقكنندهذاتى و نفىدرون
. دهندداری را در دستور فعاليت سياسى قرار مىاز ماهيت متضاد نظام سرمايه) مثبت(

های نظری پيرامون شكل مناسب ريک محدود به كشمكشبه اين ترتيب، آگاهى تئو
ی خودآگاهى پرولتاريا و نبرد طبقاتى جهت فراروی شود و مسئلهانباشت سرمايه مى

- داری ظاهرًا بى معنى و به اصطالح كامًال منتفى مىاز ماهيت نظام سرمايه) مثبت(
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س مولد و نتايج جا با اشكال متافيزيكى مواجه هستيم كه از پراكسيما اين. گردد
-نبردهای طبقاتى مستقل گشته و تنها توسط تشبيه و تطبيق با الگوهای مدرن و جهان

  . اندشمول سياسى و اقتصادی پديد آمده

المللى پول و بانک جهانى ای مدعى هستند كه صندوق بينپردازان نئوتودهنظريه
را هوری اسالمى آنسياست اقتصادی نئوليبراليسم را برای ايران تجويز كرده و جم

ليكن اين . های رفسنجانى، خاتمى و روحانى به اجرا گذاشته استپذيرفته و توسط كابينه
جهت ادغام ايران المللى نبوده است كه نهادهای بيندرخواستى اقتصادی تنها ی برنامه

از جمله بايد از . اندداری جهانى از دولت جمهوری اسالمى داشتهدر بازار سرمايه
كنوانسيون مقابله با تأمين مالى "، )پالرمو" (ی فراملىانين جرايم سازمان يافتهقو"

معروف به " ی اصالح قانون مبارزه با تأمين مالى تروريسممصوبه"چنين و هم" تروريسم
ها را رد ياد كرد كه جمهوری اسالمى تمامى آن" اف ای تى اف"ی لوايح چهارگانه

ديكاهای كارگران اروپايى تشكيل سنديكا را حق مسلم سنبه همين منوال، . كرده است
شمارند و احكام تعزيزی اسالمى مانند حكم شالق و زندان برای كارگران ايرانى مى

 تساوی حقوق ینهادهای حقوق بشرزمان هم. كنندكارگری را محكوم مىجنبش فعاالن 
و ترور، شكنجه و ى ی جنسيت، تجزيهخوانندزنان و مردان را حق مسلم مردم ايران مى

پردازان ليكن نظريه. كنندايران را محكوم مىزندانيان سياسى و عقيدتى در اعدام 
سياست  كه چرا جمهوری اسالمىاند ای تا كنون حتا يک بار از خود نپرسيدهنئوتوده

، در حالى كه  و ظاهرًا به اجرا گذاشته را پذيرفته"نئوليبراليستى"اقتصادی به اصطالح 
 آيا اين امكان وجود دارد كه آن .كرده استالمللى را رد  مطالبات نهادهای بينمابقى

و " امت اسالمى"با ساختار شود، خوانده مى" تىنئوليبراليس"جا اينكه  اقتصادی سياست
  ؟منافاتى نداردموازين شرعى در مورد حق مالكيت 

و خصوصى ، لتىدوهای بخشمدعى هستند كه چنين ای همپردازان نئوتودهنظريه
بسيار گسترده  مقياساند كه مالكيت و ثروت اجتماعى را در  موفق شدهدولتِى شبه

اند كه كارگران مزدی دولتى توانسته شبهو خصوصى ، دولتىيان كارفرمامصادره كنند، 
خصوصى ان دولتى،  كارگزار ودنسازاز گذشته تر  ارزانها را  آنكاررا منظبط و نيروی 

های   استفاده از ظرفيت تصرف وحقاند كه ه توفيق كامل رسيدهبدولتى  شبهو 
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ای پردازان نئوتوده ليكن نظريه.دنآور خود دررا هر چه بيشتر به انحصار زيست  محيط
اند، مگر تارج و چپاول اموال عمومى، بندگى و تا كنون حتا يک بار از خود نپرسيده

و موازين شرعى " امت اسالمى" ساختار بای دولتى ها و دستبرد به خزانهبردگى انسان
؟ آيا برای شناخت و نقد مناسبات مسلط سياسى و دنمنافاتى داردر مورد حق مالكيت 

 و ی ليبراليستى كارل پوپری فلسفهاقتصادی در نظام جمهوری اسالمى ايران مطالعه
 ضروریآشنايى با اقتصاد سياسى نئوليبراليستى فريدرش هايک و ميلتون فريدمن 

  است؟  

ی محمد از تشكيل شود كه انگيزهبا يک نگاه اجمالى به تاريخ اسالم به خوبى روشن مى
المال ی بيتاز همان آغاز رسالت وی كسب قدرت سياسى و مصادره" امت اسالمى"
البته اين كشمكش سياسى . اميه به وقوع پيوستبود كه در رقابت با بنى) درآمد كعبه(

به اين صورت كه از يک .  اسالمى در مدينه نيز ادامه يافتدر دوران تشكيل حكومت
و ابوسفيان ) ی منافقانسركرده(ُابى سو، مهاجران و انصار و از سوی ديگر، عبدالله بن

محمد از . المال در نزاع بودندبر سر قدرت سياسى و تقسيم بيت) ی امويانسركرده(
آمد بمانند، على را وكيل خود و كه مبادا همسران وی پس از مرگش بدون درترس اين

ليكن پس از درگذشت پيامبر اسالم تمامى مخالفان على به . كرد" ولى الله"موسوم به 
ما همين نزاع بر سر . سرعت به توافق رسيدند و ابوبكر را بر مسند خالفت نشاندند

 ی جمهوریتوانيم به وضوح در تاريخ چهل سالهالمال را نيز مىقدرت سياسى و بيت
الله منتظری از قائم مقامى رهبری و از جمله بايد از خلع آيت. اسالمى ايران بيابيم

الله ای پس از درگذشت آيتالله خامنهتوسط آيت" ی فقيهواليت مطلقه"كسب مقام 
توان از قتل احمد خمينى و اكبر هاشمى رفسنجانى به همين منوال مى. خمينى ياد كرد

المال را در معرض خطر ای بر بيتالله خامنهتسلط آيتياد كرد كه قدرت سياسى و 
مواجه هستيم كه شناخت و " دولت روحانيت اسالمى"جا با يک ما اين. قرار داده بودند

ذاتى مناسبات مسلط آن تنها با استناد به تاريخ اسالم و روند تكوين سرمايه در نقد درو
داری، يعنى قانون يت نظام سرمايهكه ماهبه خصوص به اين دليل . شودايران ممكن مى

ارزش، كار مزدی و حق مالكيت در ايران نه به صورت مبدا و خودپو، بلكه در معرض 
داری قرار گرفته و در پرتو تاريخ فرهنگى كشور تكوين و روش مدرن توليد سرمايه

و معين داری در ايران شكل به اين ترتيب، ماهيت نظام سرمايه. قوام يافته است
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را در حال حاضر به صورت كليت نظام يخى خود را پديد آورده است كه ما آنتار
  . كنيمجمهوری اسالمى تجربه مى

 ليبرال موضع نمايندگان رياكارای مدعى هستند كه در برابر پردازان نئوتودهالبته نظريه
 و تصرف ترسازی نيروی كار و طبيعت كااليىگيرند كه تعميق شكل توليد كااليى، مى

اندازند كه از طريق تطبيق و ها از نظر مىليكن آن. بيشتر اموال دولتى را در سر دارند
داری نه تنها يک تشبيه سياست اقتصادی جمهوری اسالمى با كشورهای مدرن سرمايه

نوک پيكان متافيزيک آورند، بلكه با ورود به سپهر را پديد مى" شناسى عاميانهجامعه"
ی شكل به داری و شكل دينى آن در ايران، متوجهظام سرمايهنقد خود را از ماهيت ن

سازند و در واقعيت نبردهای طبقاتى را به سوی آسياب آن مى" نئوليبراليستى"اصطالح 
به خود ارتجاعى انفعالى و  اشكال "نئوليبراليسم"مبارزه با به اين ترتيب،  .رانندبادی مى

ى در خواهعدالتای توهم پردازان نئوتودهبه خصوص به اين دليل كه نظريه. گيردمى
های رفاه  دولت"ی تاريخ مصرف گذشتهتشكيل رويای داری دولتى و نظام سرمايه

سازند كه البته زيستى را دوباره زنده مى و محيططبقاتىهای سازشو نوعى از " كينزی
  .  هستندمحكوم به شكستها ی گلوباليسم تمامى آنبا در نظر داشتن پديده

ايران به  سياست اقتصادی جمهوری اسالمى  در"نئوليبراليسم"الگوی انكار بنابراين 
اپوزيسيون به گمان من . داری در كشور نيست سرمايهنظام معنى انكار ماهيت 

ی ايران در آيندهرا تواند يک نقش مؤثر سياسى مىزمانى كمونيست و انقالبى تنها 
ايستى رها ايستى و نئوتودههای تودهگفتماناز بازی كند كه خود را از منظر تئوريک 

داری و شكل به خصوص اسالمى آن در ايران سازد و با نقد ماهيت نظام سرمايه
مزدی و   از قانون ارزش، كار)مثبت(به سوی فراروی ی كارگر را  طبقهصنفى مطالبات
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  ، برلين ادامه٦٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحهماركس و انگلس متأخر

ايدئولوژی   ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهایتوده؟ افيون يا توده حزب ):٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين ١٢٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهماركسيسم ـ لنينيسم

ی مركزی ی علميه تا كميته تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزه):٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين ٨٩ی در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه ،تودهحزب 

ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ ): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٤٩ی در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحه

 حق مالكيت و كار مزدی ی بورژوايى ـ تفاوت نقشدولت و جامعه): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
 ادامه، ٢٣٧ی ، در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحهی سياسى هگل و ماركسدر انديشه

  برلين

ادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحالل تفكر و نظم ): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
  ن ادامه، برلي٢٠١ی ی بورژوايى؟ در آرمان و انديشه، جلد چهاردم صفحهجامعه

آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و ): ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد 
ی سازی از روند تاريخ، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحهخودآگاهى پرولتاريا تا اسطوره

   ادامه، برلين٧١

خانگى در زنان كارگر و كار  ـ نقش توليد و بازتوليد نيروی كار): ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين١٣١ی انباشت سرمايه، در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، صفحه

كار مولد و حاكميت اجتماعى ـ گفتگويى انتقادی با رفقای جنبش لغو ): ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٩٣ی كار مزدی، در آرمان و انديشه، جلد چهاردم، صفحه

مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟، در جهان ): ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٧ی آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحه
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فرهنگ مدرن و هژمونى جهانى ـ نقدی بر عوامل تقابل دولت 

  ١آمريكا با جمهوری اسالمى ايران
  

ت كه يكى از اصول سياست خارجى جمهوری اسالمى ايران ظاهرًا آمريكا ستيزی اس
به اين صورت كه اسالميان از بدو . زندی كشور را رقم مىتاريخ چهل سال گذشته

كردند كه در يک ای مخصوصى را دنبال مىخيزش سياسى خود اهداف نظامى و منطقه
-هم. شدمطرح مى" نه شرقى، نه غربى، جمهوری اسالمى"جهان دو قطبى و تحت شعار 

به خصوص پس از .  به اوج خود رسيده استاكنون كشمكش ايران با آمريكا ظاهرًا
دولت ترامپ " های حداكثریتحريم"و " برجام"ی موسوم به خروج آمريكا از معاهده

ای عيار منطقهی منافع و برخى از سران جمهوری اسالمى، خطر يک جنگ تمامبر عليه
 در حالى كه سران جمهوری اسالمى خطر. تر از گذشته گشته استبه مراتب جدی

زمان سپاه پاسداران كنند، ليكن همجنگ را انكار و ظاهرًا از مذاكره با آمريكا امتناع مى
- پيمانانش در منطقه وارد مىهای محلكى را غير مستقيم به منافع آمريكا و همضربه

توان از افزايش نفوذ نظامى و سياسى جمهوری اسالمى در سوريه، از جمله مى. آورد
گری آمريكا در بصره و حمالت موشكى به بمباران كنسوللبنان، عراق، يمن و 

تأسيسات نفتى كنسرن آرامكو در بقيق و ميدان نفتى حقل خريص در عربستان سعودی 
هايى چنين در يمن جنبشزمان در كشورهايى مانند لبنان و عراق و همهم. ياد كرد

به همين صورت . انندراند كه قاطعانه نفوذ جمهوری اسالمى را به عقب مىپديد آمده
آبان ماه امسال ياد كرد كه پس از سه برابر شدن قيمت بنزين " ی خونينهفته"بايد از 

                                                 
ی اتحاديه"و با همكاری " پاتوق كتاب انديشه"ز طريق اكه ی سخنرانى يک جلسهمن مضمون اين مقاله را در   ١

 اين .برگزار شد، ارائه كردمشهر گوتنبرگ در  ٢٠١٩ ژوئن ١٤ در تاريخ) آ ـ ب ـ اف" (سوئدآموزش كارگران 
مقايسه، فريدونى، فرشيد : اندمقاله بخش مختصری از دو كتاب است كه در سايت آرمان و انديشه منتشر شده

سوم، برلين، و فريدونى، فرشيد ، در آرمان و انديشه، جلد مدارى در ايران ى دولت دارى و فلسفه تاريخ دين): ٢٠٠٦(
ميانه و ضرورت همبستگى و  نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا در خاور ـ ها يا بحران هژمونى؟ نبرد تمدن): ٢٠٠٧(

  .، در آرمان و انديشه، جلد پنجم، برلينجهانى همكارى
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تر از در ايران پديد آمد و ايدئولوژی و دستگاه ساختاری جمهوری اسالمى را متزلزل
  .  گذشته ساخت

-بر يکهای چپ و احزاب كمونيستى دشمنانه در براتحت تأثير اوضاع موجود سازمان

توان به طور كلى سه طيف متفاوت را از در اين ارتباط مى. اندآرايى كردهديگر صف
چون شود كه هممى" های چپجريان"طيف اول شامل بخش سنتى . ديگر تميز داديک

. ی ضد امپرياليستى و مدافع نظام جمهوری اسالمى استگذشته معطوف به مبارزه
گيرد كه اهداف های كمونيست را در بر مىنطيف دوم بخشى از اتحادها و جريا

" رژيم چينچ"و مخالفت با " سرنگونى انقالبى جمهوری اسالمى"سياسى خود را در 
گيرد كه به هايى را در بر مىطيف سوم مابقى جريان. اندامپرياليستى خالصه كرده

های دهند و مشكلى در همكاری با جريانسرنگونى جمهوری اسالمى اولويت مى
طلبان، مجاهدين خلق و عوامل صهيونيستى و سلطنت: ارتجاعى و شبه فاشيست مانند

-پيداست كه تحث شراط سياسى موجود اين پرسش نيز پديد مى. بيندامپرياليستى نمى

آيد كه دليل تقابل دولت آمريكا با جمهوری اسالمى بر سر چيست و اين كشمكش چه 
   ايران و منطقه دارد؟ارتباطى با جنبش كمونيستى و كارگری در

هميشه تحت تأثير آگاهى تئوريک است كه انرژی "ی ماركسجا كه به گفته از آن
توان در آن ، در نتيجه پاسخ اين پرسش را نيز مى"شودبرای پراكسيس سياسى آزاد مى
با . با آن مواجه بوده و هستند" های ايرانىماركسيست"بحران تئوريک جستجو كرد كه 

ثار اين بحران قبل از سرنگونى نظام شاهنشاهى به خوبى در واقعيت وجودی كه آ
شد، اما پس از تشكيل نظام جمهوری اسالمى در كشور بود كه رفته رفته مشاهده مى

توان از حمالت از جمله مى. های كمونيست به درستى روشن شدبرای برخى از جريان
نماهای كشور و زن ستيزی و های مدرن اجتماعى و از جمله سيتروريستى به كانون

ضديت عريان اسالميان با دگرباشان جنسيتى و ايرانيان بهايى، يهودی و مسيحى ياد 
كرد كه البته نه پس از استقرار نظام جمهوری اسالمى در ايران، بلكه قبل از وقوع اين 

ی با تمامى اين وجود همه. شدفاجعه به خوبى در پراكسيس اجتماعى مشاهده مى
- های كمونيست، اسالم را در توهم خود يک دين پيشرو و ضد امپرياليست مىجريان

دادند و يا ی جماعت آخوندی تن مىترين ترديدی به سلطهخواندند و يا بدون كوچک
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ی متحد ضد امپرياليستى سكوت با وجود مخالفت ضمنى در جهت حفاظت از يک جبهه
  .كردندمى

ران قيام بهمن بر ذهنيت تمامى فعاالن ی آن آگاهى تئوريک كه در دوسرچشمه
سياسى چپ و كمونيست مستولى بود و آثار مخرب آن تا هم اكنون نزد بسياری از 

شود، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم های متحزب و منفرد نيز مشاهده مىكمونيست
ی گذشته اين ايدئولوژی محصول آن توليدات تئوريک بود كه در اوايل صده. است

توجيه اهداف سياسى و اقتصادی كشور شوروی پديد آمده و از طريق حزب توده جهت 
گرا و دترمينيستى از روند تاريخ مضمون آن يک درک تقليل. شددر ايران ترويج مى
به سوی سوسياليسم " ناپذير ماترياليستىحركت ابژكتيو و اجتناب"است كه از يک 

زيربنای اقتصادی و با رشد نيروهای ی انگاری كه از طريق توسعه. دهدگزارش مى
به اين ترتيب، . ها استی مثبت و دلپذير در انتظار تمامى انسانمولد يک آينده

شود و تمامى عوامل سوبژكتيو يک آليسم مستقر مىماترياليسم دشمنانه در برابر ايده
ت، آن پيداس. كننداهميت جلوه مىجامعه، يعنى دين، فلسفه و ايدئولوژی ظاهری و بى

شود، ضرورتى هم در شناخت و نقد آن نيز چيزی كه ظاهری و بى اهميت محسوب مى
بنابراين ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از نقد كليت ديالكتيكى و حركت . وجود ندارد

-رود و با يک درک خشک ماترياليستى، تضاد درونی طبقاتى طفره مىواقعى جامعه

دهد و  نيروهای مولد با مناسبات توليد تقليل مىذاتى حركت سرمايه را به تناقض
- استقرار سوسياليسم و تشكيل ديكتاتوری پرولتاريا را فرجام محتوم زيست بشری مى

ی ی خودآگاهى و ارادهاز اين منظر، ديگر استقرار سوسياليسم يک امكان و نتيجه. خواند
تئوريک موجود، ترويج روش ی انقالبى نيست، ديگر نقد آگاهى پرولتاريا به عنوان سوژه

ذاتى جهت تشكيل يک نظم نوين شناسى انتقادی و روشنگری و تكامل افق درونجامعه
ی حاكم و تدارک تشكيالت مناسب ضرورتى ندارد، ديگر نبرد ايدئولوژيک با طبقه

گردد و نقش جابجا مى) ابژه(جا سوژه با محمول رسد، ايناجتماعى ضروری به نظر نمى
. شودمحول مى" پيشتاز پرولتاريا"و به اصطالح " حزب تراز نوين"نقالبى به ی اسوژه

انگاری كه روند تاريخ الزامًا و به صورت مقدر و خود به خودی به سوی سوسياليسم 
ی رهبری و مديريت اين حركت گيرد و مشكل تنها محدود به مسئلهسمت مى

دئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از جا منظور ايپيداست كه اين. شودماترياليستى مى
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باشد كه تحت ی بوروكراتيک جامعه مىسوسياليسم همان تشكيل استبداد حزبى و اداره
   ١.عنوان استالينيسم در كشور شوروی سابق متحقق شده است

جا با يک تصور دينى از روند تاريخ كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ها و آگاهى و يرا اين خصلت تمامى اديان است كه نتايج فعاليت انسانمواجه هستيم، ز

ها را به انقياد يک قدرت خارج از شان انكار كنند و آنها را در زندگى واقعىی آناراده
جا ديگر هيچ فرقى ندارد كه از قدرت الهى، قدرت اين. خويش و متافيزيكى در بياورند
ناپذير تاريخ سخن به ميان و اقتصادی و يا روند اجتنابمفهوم، قوانين ابژكتيو اجتماعى 

به غير از شكل دينى ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم، آن با سه فرمول كلى و . بيايد
اين . آوردی سياسى در مىرا به صورت يک فلسفهشود كه آنبردی نيز مجهز مىراه

دوم تا چهارم های  ميالدی و در كنگره١٩٢٢ تا ١٩٢١های سه فرمول ميان سال
-يعنى همان دورانى كه كشور شوروی تحت تعرض نظامى دولت. كمينترن مدون شدند

پيمان سياسى در های انگلستان و فرانسه قرار داشت و دولت بلشويستى به دنبال هم
گشت كه از بيرون امنيت مرزهای كشور را تضمين و در درون قدرت منطقه مى

ها تمايل به ناسيوناليسم و طرح تا اين زمان كمونيست. سياسى خود را تثبيت سازد
ی پرولتاريا شمرده ها را موجب تفرقهخواندند، زيرا آنمسائل ملى را به كلى مردود مى

برای . و با استناد به مانيفست كمونيستى اتحاد تمامى كارگران جهان را در نظر داشتند
تميز داد و " ديدهناسيوناليسم ستم"و " گرناسيوناليسم ستم"اولين بار لنين ميان 

ی به بيان ديگر، فلسفه. را پيشرو و ضد امپرياليست خواند" ديدهناسيوناليسم ستم"
سياسى ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از طريق لنين و در تناقض با تئوری ماترياليسم 

  . تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس متكامل شده است

دی كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را تبديل به يک براين سه فرمول كلى و راه
است ى ضد امپرياليستى  اول، مبارزه: سازند، به اين عبارت هستندی سياسى مىفلسفه

در يک و " اردوگاه سوسياليستى"ی  به عنوان سركردههمكارى كشور شوروىكه البته با 
يک رجوع اجمالى به تئوری جا برای يادآوری اين. پيوندد به وقوع مىجهان دو قطبى

                                                 
، در اكسيس سياسى بلشويسمماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پر): ١٩٩٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين٤٥ی آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
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را از " ی مالىتئوری سرمايه"به اين صورت كه وی . امپرياليسم لنين ضروری است
ی صنعتى منجر ی مالى با سرمايههيلفردينگ وام گرفت و مدعى شد كه ادغام سرمايه

ها شده و سياست خارجى كشورهای امپرياليستى را ضرورتًا به سوی به تشكيل كنسرن
ی به اين ترتيب، صدور سرمايه. راندگشايى جهت تقسيم مجدد جهان مىجنگ و كشور

جا ممكن العاده در آنی فوقامپرياليستى به كشورهای مستعمره و كسب سود سرمايه
شود، در حالى كه انتقال ارزش به كشورهای امپرياليستى همواره از رشد نيروهای مى

م، ائتالف سياسى و تشكيل جبهه با دو ١.كندمولد در كشورهای مستعمره ممانعت مى
به اين معنى كه بورژوازی ملى در .  استبورژوازى كمپرادوربر عليه بورژوازى ملى 

شود، ، انقالبى محسوب مىداران بزرگ و وابسته به امپرياليسممالكين و سرمايهبرابر 
ياليسم و در سازد، بلكه در نبرد با امپرزيرا ظاهرًا نه تنها استقالل ملى را تضمين مى

اردوگاه "ی اقتصادی ضرورتًا به سوی همكاری سياسى با جهت تحقق سياست توسعه
راه "سوم، تشكيل جمهورى دموكراتيک خلق و تحقق . گيردسمت مى" سوسياليستى

جا البته اين.  نيمه مستعمره استهاى مستعمره و  در كشور"دارى رشد غير سرمايه
 ارتباطى با تشكيل مالكيت اجتماعى و لغو كارمزدی "داریراه رشد غير سرمايه"اصول 

ی اقتصاد ملى با بازار جهانى و قانون ارزش ندارد و تنها به معنى قطع رابطه
در يک " اردوگاه سوسياليستى"های امپرياليستى و همكاری سياسى و اقتصادی با كشور

  ٢.جهان دو قطبى است

- ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم پيچيدهكند،ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

- ی آنترين شكل ممكنهترين مسائل اقتصادی و معادالت سياست جهانى را به عاميانه

آورد و از طريق ترويج يک روش تفكر ساده و سطحى از حركت ماترياليستى ها در مى
 فعاالن افكار عمومى" ناپذير تاريخ به سوی سوسياليسمابژكتيو و اجتناب"به اصطالح 

با وجودی كه اين ايدئولوژی از طريق حزب . كشدجنبش كمونيستى را به انقياد خود مى

                                                 
١ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Der Imperialismus als höchstes Stadiums des Kapitalismus, 
in: Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٧٦٣ff., Berlin 
٢ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): II. Kongress der Kommunistischen Internationale, in: Lenin-
Wern-Werke, Bd. ٣١, S. ٢٠١ff, Berlin (ost), S. ٢٢٠f., und  

 ادامه، ٩ى  پيشگفتار، در كمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسكى، ر ـ صفحه): ١٩٦٠(مقايسه، اوليانوفسكى، ر ـ ا ـ 
   ادامه٢٠ى  تهران، صفحه
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خط "را ی سياسى آنشد، اما در دوران قيام بهمن اصول فلسفهتوده در ايران ترويج مى
-و هم) هاسازمان پيكار، مائوئيست" (خط سه"، )های فدايى خلقسازمان چريک" (دو

ها با حزب توده بر دليل دشمنى آن. كردندوتسكيست دنبال مىهای ترچنين سازمان
در حالى كه .  حزب كمونيست شوروی بود٢٠ی سر استالينيسم و تحليل مباحث كنگره

ها تصرف شد و تروتسكيستحزب توده ستون پنجم شوروی در ايران محسوب مى
ه با پيروزی ی مركزی حزب كمونيست را مشابی استالين در كميتهقدرت بالمنازعه

حزب كمونيست " استالين زدايى"سياست " خط دو"خواندند، ضد انقالب در شوروی مى
شوروی را يک " خط سه"كرد و شوروی را محكوم به اپورتونيسم و رويزيونيسم مى

  .خواندكشور سوسيال امپرياليستى مى

ولوژی هم اكنون حدود چهل سال است كه فعاالن جنبش كمونيستى ايران عواقب ايدئ
ها تجربه آن. كنندماركسيسم ـ لنينيسم را در پراكسيس سياسى تجربه كرده و مى

به اين معنى كه نه . ها نبودكردند كه دشمنى اسالميان با شاه به معنى دوستى با آن
توان های ارتجاعى مىو نه همراه با جريان" دشمن دشمن من، ضرورتًا دوست من است"

به بيان ديگر، فعاليت سياسى در . ـ كارگری دست يافتبه اهداف جنبش كمونيستى 
پرتو ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم باعث ضعف نيروهای چپ در ايران شد و تنها از 
اين طريق بود كه جريان فوق ارتجاعى اسالمى قيام بهمن را مصادره كرده و چنان 

تا يک آدرس پستى ها و احزاب كمونيستى وارد آورد كه حشكست قاطعى را بر سازمان
اردوگاه "ی بعدی مربوط به فروپاشى تجربه. ها هم در ايران باقى نمانداز آن

شود، در حالى كه بسياری از كشورهای در حال توسعه در بازار جهانى مى" سوسياليستى
. اندای و اقتصادی شدهی منطقههای قابل مالحظهداری ادغام و تبديل به قدرتسرمايه

ی جنوبى، سنگاپور، تايوان، آفريقای جنوبى و توان از چين، هند، برزيل، كرهاز جمله مى
ی مالى و تركيه ياد كرد، در حالى كه كشورهای امارات عربى تبديل به مركز سرمايه

زمان اوضاع اقتصادی در جمهوری اسالمى هم. اندی خاورميانه شدهتجاری در منطقه
در حالى كه ايدئولوژی . داردبورژوازی ملى بر مىی واقعى ايران است كه پرده از چهره

ی اقتصادی و رشد ماركسيسم ـ لنينيسم بورژوازی ملى را پيشرو و عامل توسعه
های اختالس: ی كشور از فساد گسترده مانندشمارد، اما اخبار روزمرهنيروهای مولد مى

داران به  سرمايهی ملى وی ملى، فرار سرمايهميلياردی، مفقود شدن بخشى از خزانه
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خواری مستمر، استهالک صنايع ملى، ركود اقتصادی، خارج، انهدام محيط زيست، رانت
  .    دهندروزی كارگران مزدی گزارش مىی سيهمبارزه برای حقوق معوقه و فاجعه

كند، زمانى كه آگاهى تئوريک غلط است، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
به بيان ديگر، خطر انحطاط . گرددسى نيز در مسير غلط آزاد مىانرژی فعاليت سيا

شود و بخش اعظم آن جنبش كمونيستى در ايران مربوط به بحران تئوريک مى
جا پرسش پيرامون عوامل واقعى تقابل آمريكا با پيداست كه اين. خودكرده است

داری ر سرمايهبه اين صورت كه چرا كشورهای ديگ. آيدجمهوری اسالمى نيز پديد مى
ای و نفوذ ی هستهانگلستان، فرانسه، آلمان، چين و روسيه ظاهرًا مشكلى با برنامه: مانند

ی دولت تراپ ی خاورميانه ندارند، در حالى كه برنامهجمهوری اسالمى در منطقه
منظبط كردن سياست خارجى و در نهايت تغيير نظام جمهوری اسالمى در ايران است؟ 

ی هژمونى جهان  اين پرسش بايد نخست به داليل صعود آمريكا به رتبهبرای پاسخ به
ی سياسى جمهوری اسالمى را با اهداف داری پرداخت و بعدًا تناقض فلسفهسرمايه

ی خاورميانه روشن ساخت كه به ماهيت كشمكش اين دو دولت آمريكا در منطقه
  .دولت در چهل سال گذشته پى برد

به اين .  ميالدی آغاز گشت١٩٣٣هژمونى جهانى از سال ی صعود آمريكا به رتبه
صورت كه رئيس جمهور آمريكا، تئودور روزولت، برای مقابله با بحران اقتصادی و 

 در. به اجرا گذاشت" توافق جديد"اى را با عنوان  برنامهمهار جنبش راديكال كارگری 
 ساعت ٨كار به ی روزانهحداكثر و ی كارگران معين مزد روزانه اين برنامه حداقل كار

ها به عنوان نمايندگان صنفى كارگران به رسميت  سنديكااز اين پس،  .محدود شد
ى همگانى و  بيمهتأمين براى مالى را دولت يک صندوق ، در حالى كه شناخته شدند

كارگران از طريق مزاياى زمان هم. كارگران مزدی ايجاد كردحقوق بازنشستگى 
 ميان هاى كار داد قرارنيز ولت  و دق اقتصادى كارخانه سهيم شدندالعاده در توفي فوق

 دادگاه كار را جهت وشمرد را براى تمامى كارگران معتبر سنديكاها با كارفرمايان 
های دولتى، در جوار اين اقدام. نظارت بر قراردادهای كار و سرمايه برقرار ساخت

ى  منصفانهأسيس شدند كه قيمت ت  نيز"كنندگانو مصرفكنندگان توليد"هاى  نهاد
ی را معين كنند، در حالى كه دولت يک نقش فعال را در سياست توسعهها  كاال
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محصول اين . داری بى نظير بوداقتصادی به عهده گرفت كه تا كنون در نظام سرمايه
به اين . اقدامات دولتى شكوفايى دراز مدت اقتصادی و اشتغال همگانى در آمريكا بود

 كه البته از طريق ها در برابر توليدات انبوه مصرف انبوه كاال شرايطى برای ترتيب،
. سيستم تيلوريستى و فورديستى در اوايل قرن گذشته پديد آمده بود، به وجود آمد

البته اين دگرديسى اقتصادی و اجتماعى با ترويج يک فرهنگ مسلط و مدرن نيز همراه 
اى سينمايى هاليود، موسيقى جاز، موزيكال برادوى و ه ئاتر، فيلماز جمله بايد از ت. بود

ى مدرن  جامعه تاب فرهنگى ياد كرد كه به صورت بازهاى سريال تلوزيونى  برنامه
جذاب  اين ترتيب، يک شكل به. كردندرا تبليغ مى" ى زندگى آمريكايى شيوه"، آمريكا

به وجود آمد كه با  نيروى كارتوليد بازاز توليدات صنعتى و خدماتى و شمول  جهانو 
ی طبقاتى در آمريكا داری به جامعهذاتى نظام سرمايهدر نظر داشتن تضادهای درون

از اين پس، آمريكا ظاهرًا تبديل . دادی يک وحدت ظاهری و ثبات سياسى را مىجلوه
داری شد كه در جوار شكوفايى اقتصادی قادر به تحكيم ی سرمايهبه يک كشور نمونه

-، امنيت، برابری حقوقى شهروندان و دموكراسى سياسى نيز به شمار مىاصول آزادی

  .رفت

های عمومى پيداست كه جذابيت آمريكا فقط مربوط به تبليغات هيئت حاكمه و رسانه
هايى از جمله بايد از فعاليت تئوريک آنتونيو گرامشى ياد كرد كه تحت مقوله. شدنمى

داری آمريكا نقش هژمونى در نظام سرمايهبه " آمريكانيسم"و " فورديسم: "مانند
به كار " ى اجبار وار به وسيله توافق زره"را به معنى " هژمونى"ی وی مقوله. پرداخت

- تميز مى" ی مدنىجامعه"را از " ی سياسىجامعه"به اين صورت كه گرامشى . گيردمى

زار اجبار به شود كه ابی سياسى شامل قوای مقننه، قضاييه و مجريه مىجامعه. دهد
گيرد ی مدنى احزاب، سنديكاها و شوراها را در بر مىروند، در حالى كه جامعهشمار مى

از اين . آورندداری پديد مىجا ابزار توافق را در يک نظام مدرن سرمايهكه البته اين
- گويد و بر اين اصل تأكيد مىنيز مى" ی توافقحوزه"ی مدنى بابت، گرامشى به جامعه

ی جا منظور وی مشخصًا كارخانهاين. كندكه هژمونى از درون كارخانه رشد مىكند 
اتوموبيل سازی فورد در آمريكا است كه پس از به كاربندی باند توليد به كارگران 

را نيز داد كه در برابر توليد انبوه اتوموبيل مصرف انبوه آن دالر مزد مى٥خود روزانه 
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به اين عبارت كه . ها بودی معروف فورد ورد زبانه در اين زمان جمل١.ممكن سازد
   ٢!".خرندها، اتوموبيل نمىاتوموبيل"

در آمريكا با يک شكل نوين هژمونيک " توافق جديد"ی بنابراين ما پس از تحقق برنامه
داری های سرمايهشويم كه نه تا كنون در نظاماز دولت مدرن بورژوايى مواجه مى

توان از تحليل لنين در از جمله مى. ها شده بودندقد كمونيستمشاهده و نه موضوع ن
ياد كرد كه فعاليت دولت بورژوايى را به سركوب جنبش " دولت و انقالب"كتاب 

ی عمل به خود جامه" توافق جديد"ی  از آن پس كه برنامه٣.كندكارگری خالصه مى
بى نظير مواجه شد كه گرفت، آمريكا با يک ثبات سياسى درونى و شكوفايى اقتصادی 

رشد % ١٣٠ ميالدی حدود ١٩٤٤ تا ١٩٤٠در عرض چهار سال، يعنى از سال 
به اين ترتيب، بهترين شرايط ممكنه جهت شركت آمريكا در جنگ . اقتصادی داشت

كند، آمريكا تشريح مىگونه كه پال كندى به درستى  همان. دوم جهانى نيز مهيا گشت
تكامل هاى ديگر در اختيار  ز كشورهتر اببه مراتب ود را توليدى و منابع علمى خصنايع 
 زمان در دو جنگ اروپا همنظامى گذاشت و از اين رو نيز قادر شد كه تجهيزات و توليد 

   ٤.دوپيروز شند و  شركت ك)ژاپن (دور  و خاور)ايتاليا، آلمان(

ته را به كلى المللى گذشاز اين پس، يک نظم نوين جهانى نيز پديد آمد كه روابط بين
های رايج امپرياليستى توان درک اوضاع به همين دليل نيز تئوری. دگرگون ساخت

به . ی خاورميانه را ندارندسياسى پس از پايان جنگ دوم جهانى و اوضاع كنونى منطقه
ی هژمونيک جهان اين صورت كه آمريكا پس از پيروزی در جنگ دوم جهانى به رتبه

اردوگاه "پيمان خود را در يک هيرارشى در برابر ورهای همداری صعود و كشسرمايه
گويد، در اين گونه كه ايمانوئل والرستين به درستى مىهمان. متفق كرد" سوسياليستى

                                                 
١ Vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian 
Reichers (Hrsg.), Frankfurt am Main 
٢ Vgl. Foster, J-B (١٩٨٩): Fordismus als Fetisch, in: PROKLA, H. ٧٦, S. ٧١ff., Berlin 
٣ Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Staat und Revolution, in: Ausgewählte Werke, Bd. II, S. ٣١٥ 
ff., Berlin (ost) 
٤ Vgl. Kennedy, Paul (١٩٨٩): Aufstieg und Fall der großen Mächte, Ökonomischer 
Wandel und militärischer Konflikte von ١٥٠٠ bis ٢٠٠٠, Aus dem Englischen von 
Catharina Jurisch, Zweite Auflage, Frankfurt am Main, S. ٥٣٢ 
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 به اين معنى كه آمريكا از ١.ی باالتر امكان داردهيرارشى صعود كشورها به يک درجه
ی اقتصادی  شرايط توسعهيک سو، با تشكيل مناسبات كلى توليد در سطح جهان،

: زده مانندتوان از كشورهای جنگاز جمله مى. اش را پديد آوردكشورهای تحت سلطه
ترين مدت ممكنه همان جايگاه اقتصادی را در بازار آلمان و ژاپن ياد كرد كه در كوتاه

زمان آمريكا قادر بود كه از هم. جهانى كسب كردند كه قبل از آغاز جنگ داشتند
برای نمونه . ی ديگر كشورها از اين مناسبات كلى توليد شودديگر، مانع استفادهسوی 

اردوگاه "ی اقتصادی كشورهای های كره و ويتنام و محاصرهتوان از جنگمى
توافق "جا با نقش هژمونيک آمريكا به صورت تشكيل ما اين. ياد كرد" سوسياليستى

پيداست كه آمريكا در يک . شويماجه مىدر سطح جهان مو" ى اجبار وار به وسيله زره
را پديد كرد، بلكه با اين انگيزه آن را بازی نمىچنين نظمى نقش يک سازمان خيره

اش از آن سود ببرد، به اين معنى آورد كه به مراتب بيشتر از كشورهای تحت سلطه
كرد كه آمريكا امكانات مادی كشورهای ديگر را سبب شكوفايى اقتصاد ملى خويش مى

ی هژمونيک آمريكا بود كه سازمان و مشخصًا از منظر همين نظم نوين جهانى و رتبه
  .  مرداد را بر عليه دولت ملى دكتر محمد مصدق در ايران تدارک ديد٢٨سيا كودتای 

از آن پس، كه اپوزيسيون در ايران قاطعانه سركوب شد و نظام شاهنشاهى ظاهرًا به 
لت جان اف كندی محمد رضا شاه را جهت اصالحات يک ثبات نسبى دست يافت، دو

موضوع اصلى اين اصالحات . ارضى و سياسى در كشور تحت فشار ديپلماتيک قرار داد
: شد كه از يک سو، مانعى در برابر مبارزات دهقانى مانندمربوط به اصالحات ارضى مى

را در نظام مدرن چين، كره، كوبا و ويتنام پديد آورد و از سوی ديگر، اقتصاد ايران 
به اين معنى كه بايد انبوهى از كارگران . داری و تقسيم كار جهانى ادغام سازدسرمايه

آمد كه ارزش افزايى سرمايه را در صنايع صنعتى و منتاج و در مزدی پديد مى
بنابراين اتفاقى نبود كه ضرورت اصالحات ارضى در . توليدات خدماتى تضمين سازد

  .   مطرح شد" قالب سفيد يا انقالب سرخان"ايران با شعار 

. ی اقبال به مجلس ارائه شدی اصالحات ارضى از طريق كابينهبرای اولين بار اليحه
الله بروجردی كه معروف به اتخاذ تقيه در امور سياسى و يكى از هواداران كوتای آيت

                                                 
١ Vgl. Wallerstin, Immanuel (١٩٨٩): Der historische Kapitalismus, Hamburg 
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 و مانع تصويب الله بهبهانى خواست كه از روابطش استفاده كند مرداد بود، از آيت٢٨
الله بهبهانى از آن پس كه محمد رضا شاه از فعاليت آيت. اين قانون در مجلس شود

ی به الله بروجردی نوشت كه اصالحات ارضى يک برنامهای به آيتآگاه شد، در نامه
ای كه در نامه. خصوص برای ايران نيست و در تمامى جهان نيز متحقق شده است

واب اين نامه به محمد رضا شاه نوشت، از اين موضوع سخن الله بروجردی در جآيت
جا بالفاصله اين  اين١.گفت كه در همه جا نظام شاهنشاهى نيز سرنگون گشته است

آيد كه دليل شدت اين درگيری چيست و چرا يكى از مدافعان پرسش پديد مى
زمانى كند، ی سرنگونى محمد رضا شاه را مطرح مىسرسخت نظام شاهنشاهى مسئله

  شود؟ ی اصالحات ارضى به پيش كشيده مىكه برنامه

يعنى همان زمانى كه تشيع . پاسخ اين پرسش را بايد در تاريخ ايران جستجو كرد
های دوازده امامى تبديل به دين دولتى در ايران شد و علمای دينى نقش ايدئولوگ

، يعنى در شكل حكومت صفوی را به عهده گرفته و به صورت مستقل از دولت مركزی
جا كه حكومت صفوی به يک از آن. در كشور مستقر شدند" دولت در دولت اسالمى"

جا كه اكثر قابل سنگ در برابر خالفت عثمانيان نياز داشت و از آنايدئولوژی هم
های متفرق تصوف ی سنى اسالم اعتقاد داشتند و يا از فرقهی ايرانيان به فرقهمالحظه

كردند، در نتيجه يک قشر از علمای تشيع دوازده امامى در ايران و باطنى پيروی مى
وجود نداشت و از اين بابت، سفيران حكومت صفوی راهى لبنان، بحرين، اردون و جبال 

به اين ترتيب، . اميل شدند كه علمای شيعه را جهت مهاجرت به ايران متقاعد سازند
ی حاكم در ايران مستقر  طبقهی حكومتى گرفتند كه به صورت قشری ازها وعدهآن

ی ايرانيان رايج است، مختصر مفهوم كه در زبان روزمره" آخوند"عنوان . خواهند شد
جا كه زيربنای اقتصادی ايران بر از آن. دهدباشد كه معنى مالک را مىمى" آقاخوانده"

 های زراعى را به صورتحكومت صفوی زميناساس رانت زمين مستقر بود، در نتيجه 
. ها را تضمين سازد در اختيار علمای شيعه قرار داد كه امرار معاش مستقل آناوقاف

 از طريق روابط خويشاوندی با بازاريان به وزمان در بازار مسكون شدند ها همآن

                                                 
١ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen 
Republik“ - Ökonomische, politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen Republik Iran“, Berlin 
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های ها سپس نهادآن.  معامالت تجاری در بازار نيز دست يافتندخمس و زكات
را " دولت در دولت اسالمى"د كه ساختار  را تشكيل دادن از دولت مركزىىمستقل

تبديل به تريبون نماز جمعه، تعزيه خوانى و روضه خوانى برای نمونه . تحكيم سازند
هاى  هاى قرآن و حوزه ها، كالس مكتبشدند، در حالى كه ها  هاى تبليغاتى آن نهاد

ها  آن زمانهم. دادندرا تشكيل مىهاى آموزشى و تربيتى علماى شيعه  علميه نهاد
برای نمونه .  داشتندعهدهبه كه وظايف قواى سه گانه را ردند ك هايى را اداره مى نهاد

احكام "ادعاى مجتهدين براى تفسير ادند، د يه را تشكيل مىيى قضا هاى شرع قوه دادگاه
 و درك ى مقننه را واگذار مى ى قوه ها وظيفهيا استنتاج طريقت از شريعت به آن" الهى
هاى  كه شبيه قواى دولتبودند ها  ميدانىها و ، همان لوتىى علماى شيعه هى مجري قوه

هاى دينى   ارعاب اقليت جهتهاى عاشورا و تاسوعا براى ابراز قدرت و مستبد در روز
به غير از زيربنا و ساختار . ختندپردا ها مى زنى در خيابان زنى و قمه زنى، زنجير به سينه
 و ايدئولوژيک نيز وجود داشت كه توجيه دينىيک " دولت در دولت اسالمى"مستقل 

ی پايتخت حكومت صفوی، سيد محمد باقر مجلسى به البته از طريق آخرين امام جمعه
متكامل شد و به استقالل علمای شيعه از حكومت مركزی  " اصولىمكتب"عنوان 

فاوت فكر و ذكر تاز يک سو، ميان "  اصولىمكتب"به اين معنى كه . دادرسميت مى
خواند و از سوی ديگر، مىذكر را ى مقلد  فكر و وظيفهرا ى مجتهد  گذارد و وظيفه مى

 نامجتهدی و ظهور امام زمان به عهده اتا پايان غيبت كبررا امت اسالمى هدايت 
مسئول هدايت مؤمنان ) اجماع(از اين منظر تمامى مجتهدان با توافق . گذارد مىشيعه

يک شكل پلوراليسم " دولت در دولت اسالمى"اختار شوند و سشيعه محسوب مى
به بيان ديگر، اصالحات ارضى و سياسى محمد رضا شاه كه . گيردداخلى را به خود مى

را " دولت در دولت اسالمى"در كشور مطرح شد، استقالل " انقالب سفيد"تحت عنوان 
الله ه آيتاز حكومت مركزی در معرض خطر قرار داده و تنها از اين بابت بود ك

البته دولت در اين . ی سرنگونى نظام شاهنشاهى را به پيش كشيدبروجردی مسئله
ی امينى الله بروجردی بود كه كابينهدوران عقب نشينى كرد و پس از وفات آيت

ی اصالحات ارضى و همراه با آن قانون انتخابات ايالتى و واليتى را جهت دوباره اليحه
  . ردتصويب به مجلس ارائه ك
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الله متشخص در رأس علمای شيعه قرار نداشت، جا كه در اين دوران يک آيتاز آن
الله خمينى تلگرامى به محمد رضا شاه در نتيجه يک شيخ نه چندان گمنام به نام روح

به بيان ديگر، تحت آن . های مذهبى و زنان اعتراض كردنوشت و به حق رأی اقليت
داری و تقسيم كار جهانى ادغام در نظام مدرن سرمايهی شرايطى كه ايران در آستانه

شد كه به عنوان ايدئولوگ حكومتى نقش بود، يک قشر از علمای شيعه حاضر نمى
از آن . برای مردم ايران موجه سازد" العرضالله فىظل"محمد رضا شاه را به عنوان 

يپلماتيک با ی حكومت شاهنشاهى جهت شناخت رسمى و ايجاد روابط دپس كه انگيزه
كشور اسرائيل و تصويب قانون مصونيت حقوقى شهروندان آمريكا در ايران بر مال شد، 

سرانجام در پى رفراندمى كه حكومت . تری به خود گرفتاين نزاع ابعاد بسيار گسترده
جهت تأييد اصالحات ارضى و سياسى در كشور تدارک ديده بود، مقاومت اسالميان به 

. ه البته به سركوب تظاهرات و تبعيد خمينى از كشور انجاميدخيابان كشيده شد ك
ی قم بسط نشستند ی علميهبرخى از طالب جهت اعتراض به تبعيد خمينى بر بام حوزه

در اين دوران اسدالله اعلم نخست وزير . كه توسط قوای انتظامى به پايين پرتاب شدند
شت كه البته اين امر با وساطت ی دادرسى و اعدام خمينى را داكشور بود كه انگيزه

  .الله شريعتمداری و برخى از درباريان يا نفوذ منتفى شدآيت

كند، حكومت شاهنشاهى پهلوی با يک بحران ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی  ساله٢٥٠٠با وجودی كه محمد رضا شاه خود را وارث تاريخ . ايدئولوژيک مواجه بود

 اما به يک تفسير مدرن از اسالم هم نياز داشت كه مقاومت اقشار شمرد،كشور نيز مى
ی حكومت های آبادانى و توسعه اقتصادی و ارادهسنتى و دينى كشور را در برابر برنامه

ی تنها از به بيان ديگر، نظام شاهنشاهى قادر نبود كه با استفاده. مركزی منفعل سازد
درت سياسى خود را تثبيت سازد و جهت ی كشور قسازمان اطالعات و قوای مجريه

. به يک ايدئولوژی جديد و مناسب نيز احتياج داشت" ارتجاع سياه و سرخ"مبارزه با 
آمد و افكار عمومى اين ايدئولوژی بايد به صورت يک آگاهى از اوضاع وارونه پديد مى

ند كه با شدها بايد متقاعد مىبه اين معنى كه انسان. كشيدی خويش مىرا به سلطه
 منافع  تحققوقايع اجتماعى در راستاىذاتى و عريان طبقاتى، اما وجود تضادهای درون

 اقشار فرودست و كارگران كشور بايد به صورت سازنده در .شود ها سپرى مى خود آن
های ناشى از ها و بحرانكردند و با وجود كاستىشركت مى" انقالب شاه و مردم"
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به اين ترتيب، . ديدندمى" انقالب سفيد"خود را در پيروزی اهداف دولتى منافع آتى 
كه شدند  دستان جامعه قانع مى انبوه فرواقشار سنتى و دينى كشور به انفعال كشيده و 

شخصًا با همين منظور بود كه غلط است و م" ابژكتيو"اوضاع ابژكتيو به صورت 
  .     كشور تأسيس شدندسازمان اوقاف و سپاه دين دری ارشاد در تهران و حسينيه

ی ارشاد ياد كرد كه از قرار  در حسينيهعلى شريعتىاز جمله بايد از فعاليت تئوريک 
جا كه اسالم اصوًال با اما از آن. از اسالم بود" ليبرال و مدرن"معلوم در پى يک تفسير 

مدرنيته، ليبراليسم و تمدن در تضاد است، در نتيجه محصول كار ايشان هم چيز 
" ى علوى شيعه"و " ى صفوى شيعه"ميان به اين معنى كه وی . يگری از آب در آمدد

را مسبب ترويج فرهنگ قسمت و انتظار به ظهور " ی صفویشيعه"و  گذاشتتفاوت 
وی . شويممواجه مى" گريزى منفعل جهان"جا با نقد شريعتى از ما اين. يک ناجى خواند

ايثار و را به صورت ايمان به پرداخت و آن" فعالگريزى  جهان"در برابر به تبليغ برای 
 روندی را در تاريخ تشيع دوازده امامىنسبت داد و سپس " ی علویشيعه" به شهادت

 به "امت اسالمى"به اين معنى كه انگاری . كشف كرد" جبر كلى تاريخى"به عنوان 
 شريعتى ليكن.  در حركت است"ى توحيدى ى بى طبقه جامعه"به سوى گزير ناصورت 

ى  شيعه" اخروی هاى تشديد اين روند را به مجاهدت مؤمنان، يعنى همان جنبهشرط 
   ١. نسبت داد ايثار و شهادت:مانند" علوى

كند، تفسير شريعتى از اسالم در يک بستر ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ن، يعنى با شود كه با تاريخ فرهنگى كشورهای مدرتاريخى و فرهنگى متكامل مى

پيداست كه يک چنين تفسير . رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم اصوًال بيگانه است
اخروی و فوق ارتجاعى از اسالم فقط زمانى تبديل به قدرت ذهنى يک جنبش اجتماعى 

ی مناسب مادی آن نيز پديد آمده باشد و هم انتقاد قابل شود كه هم زمينهمى
اين اوضاع پس از شكست اصالحات ارضى در كشور به . ای به آن وارد نيايدمالحظه

های زراعى به اين صورت كه از يک سو، انبوه كشاورزان از روستاها و زمين. وجود آمد
آبادهای همجوار شهرهای بزرگ خود رانده و به صورت كارگران مزدی در حلبى

                                                 
 - ٩٥٦، شماره ثبت )محل انتشار ندارد( ايدئولوژى و تمدن، - انسان و اسالم ): ١٣٣٦(شريعتى، على مقايسه،   ١

  ه ادام٥٧ى  ، صفحه١٤،٧،٣٦
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 در نقد ی مدرن و سكوالرمسكون شدند، در حالى كه از سوی ديگر، نه يک نظريه
ذاتى جهت تشكيل سوسياليسم پديد نظريات شريعتى وجود داشت و نه يک افق درون

جا كه قدرت ذهنى بستگى به توازن قوا دارد و قدرت به بيان ديگر، از آن. آمده بود
های اسالمى ی ضعف ديگری و بر عكس است، در نتيجه نظريات جريانيكى نشانه

افزون بر اين، اسالميان به . يام بهمن شدندتبديل به قدرت مسلط ذهنى دوران ق
های ها نه تنها بحثآن. ی قيام دسترسى داشتندبهترين امكانات ممكنه جهت مصادره

ی قدرت ذهنى خويش كشيده بودند، خود را مدون كرده و افكار عمومى را به سلطه
ز حكومت را نيز در اختيار داشتند و مستقل ا" دولت در دولت اسالمى"بلكه ساختار 

بنابراين اتفاقى نيست كه پس از سرنگونى نظام شاهنشاهى . كردندمركزی فعاليت مى
ی دولت و در قانون اساسى جمهوری اسالمى تبديل به وظيفه" امت اسالمى"تشكيل 

ی دولت با ملت ی سياسى اسالم اصوًال مبتنى بر رابطهبه بيان ديگر، فلسفه. مدون شد
از منظر اسالميان هر جا كه مسلمانان . شناسده رسميت نمىنيست و مرزهای ملى را ب

  . جا متعلق به امت اسالمى استكنند، آنزندگى مى

به اين . شودی امت اسالمى با استناد به قرآن و احدايث پيامبر اسالم توجيه مىنظريه
 سال رسالت خود قرآن را به صورت يک مانيفست ٢٣صورت كه محمد در دوران 

جا تشكيل حكومت به معنى تعيين حد و  اين١. حكومت اسالمى پديد آوردجهت تشكيل
به اين صورت كه محمد از . مرز در برابر دشمنان بيرونى و درونى امت اسالمى است

طريق آيات قرآن دشمنان بيرونى حكومت اسالمى را به عنوان كافران، مشركان و اهل 
را فاسق، منافق، مرتد، ان درونى آنكتاب معين كرد، در حالى كه از سوی ديگر، دشمن

سپس وی از هواداران خود به عنوان متقيان و متعقالن . ملحد، محارب و مفسد ناميد
شوند كه به بيعت با پيامبر ها تنها شامل آن مسلمانانى مىياد كرد كه البته اين مقوله

است حكومت به اين ترتيب، سي. پردازندالله پايبند هستند و به وی خمس و زكات مى
ی نظامى و دارالحرب منطقه. شوداسالمى در تشكيل دارالحرب و داراالسالم متمايز مى

رسد ی جهاد جهت نابودی كافران و مشركان است و آن تنها زمانى به پايان مىمحوطه
ها بايد مسلمان ی انسانبه بيان ديگر، همه. ی اديان يكسره تابع الله شده باشندكه همه

                                                 
قرآن ـ وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان يا مانيفست تشكيل حكومت ): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين٢٤٧ی رمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحهاسالمى؟، در آ
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ی داراالسالم سرزمين امت اسالمى و وظيفه.  دين پيامبر خاتم ايمان بياورندشوند و به
خليفه ايجاد وحدت كلمه است كه البته نه با منطق و گفتگو با مخالفان، بلكه بنا بر 

در اين ارتباط خليفه . شودها متحقق مىقرآن با اعمال خشونت و با حذف فيزيكى آن
  : شودتوجيه مى) ٢(ى البقره   سوره٣٠ى   در آيهاختيارات تام دارد كه به شرح زير

بياد آر آنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فرمود، من در زمين خليفه خواهم گماشت، »
ها ريزند و  گفتند پروردگارا آيا كسانى خواهى گماشت كه در زمين فساد كنند و خون

از اسرار ( من چيزى كنيم، خداوند فرمود كه ما خود تو را تسبيح و تقديس مى حال آن
  . «دانيد دانم كه شما نمى مى) خلقت بشر

ی مسلمانان مشروعيت خود را نه كند، خليفهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
منتها طرح اين مسئله به . كنداز ملت و يا امت اسالمى، بلكه مستقيمًا از الله كسب مى

برای نمونه قرآن به . گرا مواجه هستيملقحا با يک نظام مطاين معنى نيست كه ما اين
دهد، تا زمانى كه در جهاد پيروز هستند، صلح نكنند، اما اگر مواجه مسلمانان هشدار مى

كند كه هرگز با با خطر شكست شدند، صلح كنند، قرآن مسلمانان را تهديد مى
-هراسند، با آنها مىمشركان، كافران، منافقان و اهل كتاب دوستى نكنند، اما اگر از آن

در حالى كه مجازات ارتداد بنا بر شريعت اسالمى مرگ است، اما . ها دوستى كنند
قرآن حتا انكار الله و اسالم را اگر صوری باشد و منجر به نجات جان يک مسلمان 

ما همين رفتار را در رابطه با مسائل عرفى مسلمانان نيز . شماردگردد، قابل مجازت نمى
ی نمونه قرآن خوردن گوشت مرده و گوشت خوک و نوشيدن خون را برا. يابيممى

كند، در حالى كه اگر جان يک مسلمان در معرض خطر برای مسلمانان اكيدًا ممنوع مى
به بيان ديگر، ما نزد اسالميان با يک . شماردها را مجاز مىگرسنگى باشد، خوردن آن

ای و نشينى لحظهعنى يک عقبگرايى مواجه هستيم كه به می سياسى مصلحتفلسفه
به . دهى شده جهت تجديد قوا و تعرض دوباره به دارالحرب و داراالسالم استسازمان

شوند و مانند يک گاه از تشكيل امت اسالمى منصرف نمىاين معنى كه اسالميان هيج
كنند كه پس از شكست و جهت تجديد قوا و تهاجم دوباره گام به گام به سپاه عمل مى

كند كه از فشار نشيند و در همان زمان كشتار و مستقالت نظامى را منهدم مىب مىعق
  . دشمن خود بكاهد
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به خصوص در اواخر جنگ ايران با عراق تبديل به يک " مصلحت"ی اين مقوله
سرانجام خمينى . پردازان فقه پويا شدكشمكش شرعى ميان هواداران فقه سنتى با نظريه

ی مصلحت نظام را به برای فقه پويا موضع گرفت و مسئله ميالدی ١٩٨٧در سال 
فتوای "را صادر كرد كه بعدها معروف به ى يفتوابه اين صورت كه وی . پيش كشيد

و امبر متعلق به واليت پيرا حكومت اسالمى جا خمينى اين. شد" ى فقيه واليت مطلقه
به . گيردمىولويت رعايت فروع دين اشمارد كه البته نسبت به مىاصول دين  جزء 

به رعايت نسبت تداوم نظام جمهورى اسالمى بيان ديگر، خمينى از طريق اين فتوا به 
نماز، روزه، خمس، زكات، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر : مانندفروع دين 
 شورای امنيت جهت پايان جنگ با عراق و قتل عام ٥٩٨ی پذيرش بيانيه ١.اولويت داد
ممكن است كه البته در " مصلحت"ی ياسى نيز فقط با درک مضمون مقولهزندانيان س

ی شوند و فلسفهای مطرح مىخامنه" ینرمش قهرمانانه"خمينى و " جام زهر"اشكال 
به بيان ديگر، . كندسياسى نظام جمهوری اسالمى ايران را قابل نقد و ارزيابى مى

-ی كافى قوی باشد و هيچی زور به اندازهآيند كه سنبهاسالميان تنها زمانى به عقل مى

تنها از اين طريق است كه اسالميان مخرب، مرتجع و متعرض . گاه از فشار خود نكاهد
  .  گزينندبر مى" تقيه"شوند و به عقب رانده مى

روابط جمهوری اسالمى ايران " مصلحت"ی ما حال اگر با در نظر داشتن مضمون مقوله
هل سال گذشته به صورت اجمالى مرور كنيم، بعدًا به بهترين با آمريكا را در عرض چ

. بريمی خاورميانه پى مىوجه ممكنه به سه عامل اصولى تقابل اين دو كشور در منطقه
داری است كه البته پس از اول، نقش هژمونيک آمريكا در جهان مدرن سرمايه

هت صعود به صدر ی چين جمتزلزل و با انگيزه" اردوگاه سوسياليستى"فروپاشى 
به اين معنى كه نه در برابر جهان . هيرارشى جهانى در معرض خطر قرار گرفته است

شود كه آمريكا همپيمانان داری يک دشمن قابل مالحظه مشاهده مىمدرن سرمايه
خود را بر عليه آن متحد سازد و نه تحت شرايط موجود كشورهای اروپايى بى چون و 

ی دولت ترامپ برای از اين منظر انگيزه. دهندتحده تن مىی اياالت مچرا به سلطه
ی خاورميانه و كشورهای خليج استقرار يک نظام پرو آمريكا در ايران و تسلط بر منطقه

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

   ادامه، برلين٣٩ی آرمان و انديشه، جلد يكم، صفحه
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دوم، سياست خارجى جمهوری اسالمى جهت . گرددفارس نيز به درستى روشن مى
ه البته نوک تيز تشكيل امت اسالمى در كشورهای خاورميانه به رهبری خود است ك

گرايى سوم، سياست مصلحت. گيردپيكان آن به سمت انهدام كشور اسرائيل سمت مى
نظام جهت تدام جمهوری اسالمى است كه در برابر كشورهای ديگر كامًال مناسب 

كه از قتل و سركوب مخالفان خود در داخل و خارج از كند، البته بدون اينعمل مى
جنگ، جنگ "برای نمونه شعار اسالميان . ايش چشم بپوشدكشور و تحقق اهداف منطقه

اما نظام . به كشورهای همجوار بود" صدور انقالب اسالمى"ها و هدف آن" تا پيروزی
 شورای امنيت همين سياست را از طريق ٥٩٨ی جمهوری اسالمى پس از پذيرش بيانيه

جهت استقرار يک توان از حمايت دولت ربانى برای نمونه مى. ديگری دنبال كرد
الله در لبنان و پشتيبانى مالى از حماس دهى حزبحكومت شيعه در افغانستان، سازمان

های يمن جهت جهت مبارزه با كشور اسرائيل، حمايت نظامى و مالى از قيام حوسى
تضعيف دولت عربستان، شركت در سركوب بهار عربى در سوريه و حمايت نظامى از 

ی سياست خارجى جمهوری اسالمى جنگ شيعه با سنى نتيجه. دولت بشار اسد ياد كرد
در منطقه است كه ما را به دوران حكومت شاه اسماعيل صفوی و سلطان سليم دوم 

به اين صورت كه كشورهای عربى از قوای طالبان و داعش در برابر نفوذ . كشاندمى
هوری اسالمى با در تمامى اين مدت جم. كنندجمهوری اسالمى در منطقه استفاده مى

ی ديپلماسى با اياالت پردهگيری و آمريكا ستيزی عريان روابط پشتوجود گروگان
توان از همكاری اطالعاتى سازمان سيا با از جمله مى. متحده را حفظ كرده است

ی بعدی سفر نمونه. ی جاسوسان شوروی در ايران ياد كردجمهوری اسالمى درباره
انتقال تجهيزات جنگى به سپاه پاسداران و بعدًا صرف نظر فارلن به ايران جهت ماک

 سپتامبر و ١١ی ای است كه البته پس از واقعهی ايران از فعاليت هستهيک جانبه
ی همين مسئله در مورد معاهده. ی آمريكا به كشور اتخاذ شدجهت ممانعت از حمله

ی جهانى و با در گستردههای كند كه زير فشار تحريمنيز صدق مى" برجام"موسوم به 
  . نظر داشتن مطلحت نظام منعقد شد
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  :نتيجه
كه، با استناد به ايدئولوژی ماركسيسم ـ اول اين. موضوع نقد اين نوشته دو نكته است

المللى و نظم جهانى قابل درک های موجود امپرياليستى نه روابط بينلنينيسم و تئوری
بردی برای جنبش كمونيستى ها به يک سياست راهنتوان با استفاده از آهستند و نه مى

ارتجاعى مانند جمهوری اكنون دو جريان فوقكه، همدوم اين. ـ كارگری دست يافت
ديگر ستيزی توافق كامل دارند، در برابر يکاسالمى و دولت ترامپ كه در كمونيست

ا دولت آمريكا فقط به بيان ديگر، تقابل جمهوری اسالمى ب. اندآرايى كردهدشمنانه صف
ی شود كه از شركت مردم و قربانى شدن طبقهها مىجا مربوط به كمونيستتا اين

كارگر در اين جنگ احتمالى ممانعت كنند و سياست خود را مستقيمًا به سوی سرنگونى 
  .ی شورايى كشور سمت دهندو تشكيل اداره" دولت در دولت اسالمى"نظام، انهدام 
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ی های نادرست يا ترديدهای نابجا؟ ـ نقدی بر ترجمهتعين

  ن فارسىتزهای فويرباخ ماركس به زبا
  

را شده و مصداق آن شناسى كه با آن آشناهر كسى تحت تأثير آن روش شناخت
دهد، يک متن جديد را پذيرفته است و آن نتايجى كه طبعًا از آن به خود وعده مى

تنها " های ايرانىماركسيست"ی اكثر قابل مالحظه. فهمدرا مىخواند و مضمون آنمى
نيسم كه توسط حزب توده در ايران رواج يافته است، با ايدئولوژی ماركسيسم ـ لني

گرای همين ايدئولوژی است كه شناسى تقليلآشنا هستند و مشخصًا از منظر شناخت
ها را خوانند و مضمون آنشناسان جهان مدرن را مىآثار ماركس و ادبيات ماركس

ما . پردازند نيز مىها به زبان فارسىی آنپروا به ترجمهها بىفهمند و برخى از آنمى
های جا با تعداد زيادی از مترجمان فارسى زبان مواجه هستيم كه نه كًال با زباناين

ی كافى آشنا هستند و نه مضمون تئوری مبدأ و بخصوص با زبان آلمانى به اندازه
با تمامى اين وجود و . فهمندماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را به درستى مى

ل تعجب برخى از مترجمان ايرانى آثار ماركس و ماركسيستى به عنوان در كما
اند، در سابقه يافتهدر ميان ايرانيان يک شهرت بى" پژوهماركس"و " شناسماركس"

جا با ما اين. كنندی ماترياليستى فويرباخ را ترويج مىها تنها ابعاد فلسفهحالى كه آن
ی مشاهده"شناسى  بر اساس روش شناختماترياليسم بورژوايى مواجه هستيم كه

جا كه فويرباخ ديالكتيک را يک روش نوين جهت  متكامل شده است و از آن١"حسى
كند، در نتيجه توان درک شمارد و قاطعانه رد مىتكامل يک دين اين جهانى مى

ذاتى است و به دليل های درونی طبقاتى را كه حاوی سوژهجامعه" حركت واقعى"
داری محمول نفى های شكلى روش مدرن توليد سرمايه ماهوی و تناقضتضادهای

  . و ماهيتًا انتقادی و انقالبى است، ندارد" ی واقعىسوژه"ی آگاهانه

                                                 
١ Sinnliches Anschauen 
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ی انحراف گونه كه در جاهای ديگر به تفصيل مستند و مستدل كرده ام، سرچشمههمان
. شودأخر انگلس مربوط مىفلسفى ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مستقيمًا به آثار مت

-ی ايدهدر فلسفه" حركت ايده"را جايگزين " حركت ماده"به اين عبارت كه انگلس 

از روند تاريخ دست " حركت ماتريالستى"آليستى هگل كرد و در تصور خود به يک 
ناپذير يافت كه انگاری به صورت منطقى، يعنى در اشكال به اصطالح ابژكتيو و اجتناب

متافيزيكى مواجه هستيم، " ماترياليسم"جا با ما اين. شودياليسم سپری مىبه سوی سوس
با زيربنا ی ديالكتيكى  رابطهزدايى وی طبقاتى سوژهاز حركت واقعى جامعهزيرا انگلس 

از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ " كليت"ی را در تناقض با مقولهكرده و آنمجزا را روبنا 
محصول اين خطای  ١.سازددر يک تظاهر مكانيكى بر قرار مىديالكتيكى ماركس دوباره 

 ای فويرباخ است كه مبتنى بربه ماترياليسم مشاهده ارتجاعى گردعقبيک فلسفى 
تئوری  كه ماركس باشد، در حالى مى٢"ماديت"و " شيئيت"، "عينيت"های مقوله

و " موضوعيت"، "حسيت"های مقولهبر اساس  خود را ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
نزد ماركس در فقدان " روند تاريخ"ی بنابراين مقوله. كرده است متكامل ٣"كليت"

ی طبقاتى كه انگاری مستقل از ذاتى و آن تظاهر شكلى از حركت جامعههای درونسوژه
   .باشد، اصوًال بى معنى استپراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى مى

را ی فلسفى انگلس شديدًا مخالف بود، اما وی ترويج آنبا وجودی كه ماركس با خطا
پس از مرگ ماركس قاطعانه ادامه داد و نه تنها تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 

متافيزيكى خود تحريف كرد، بلكه " ماترياليسم"وی را مغرضانه مصادره و در مضمون 
 به اين عبارت كه انگلس ٤.ادرا نيز بى محابا به ماركس هم نسبت دعواقب پراتيک آن

، "های كريتسناخجزوه"، "ی حق هگلنقد فلسفه: "از انتشار آثار كليدی ماركس مانند

                                                 
گرايى در مثبت ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای): ٢٠١٨(نى، فرشيد  مقابسه، فريدو ١

   ادامه، برلين و٣٣ی ، در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحهجنبش كمونيستى
ماركس و  ی سياسىدر انديشه" علم مثبت"انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه برلين٦٥ی  در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحه،انگلس متأخر
٢ Objektivität (rektifizierendes Anschauen), Substantialität, Materialität 
٣ Sinnlichkeit, Gegenständlichkeit, Totalität 

 نقدی بر سرچشمه بحران ماركسيسم يا انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر؟ ـ): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٤
ی ی سياسى سوسيال دموكراسى و بلشويسم، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحهو عواقب متافيزيک در فلسفه

   ادامه، برلين١٨٧
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امتناع كرد، در ..." گروندريسه "و " ايدئولوژی آلمانى"، "های فلسفى ـ اقتصادیجزوه"
منشأ خانواده، مالكيت "، "آنتى دورينگ: "حالى كه توسط آثار متأخر خود مانند

لودويگ "، "تكامل سوسياليسم از ُاتوپى به علم"، "ديالكتيک طبيعت"، "خصوصى و دولت
و انواع و اقسام " سرمايه"و ويراستاری " ی كالسيک آلمانىفويرباخ و سرانجام فلسفه

های مستمر با فعاالن نگاریمقاالت و پيشگفتارهای كوتاه و دراز و از جمله نامه
ليستى در انترناسيونال دوم محصوالت تصورات ناب سرشناس جنبش كارگری ـ سوسيا

ی فلسفى متافيزيكى خود را مغرضانه به ماركس نيز نسبت داد و به اين ترتيب، زمينه
    ١.تكامل ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را پديد آورد

 جوزف بلوخ و فرانس دانيلسون،نيكوالی : مانندبايد به خصوص از كسانى جا اين
متافيزيكى وی " ماترياليسم"ی  كرد كه در همان زمان حيات انگلس متوجهمهرينگ ياد

های تئوريک كه وی توان و عواقب آن در پراكسيس سياسى شدند و او را با پرسش
خطای فلسفى  بود كه به لوكاچسپس جورج . ها را نداشت، مواجه كردندپاسخ به آن

چندی بعد كارل . د انتقاد گرفتانگلس پى برد و ديالكتيک غير ماركسى وی را به با
كرش از طريق نقد آثار كائوتسكى، آنتون پانئكوک از طريق نقد آثار پلخانف و لنين، 
ديويد ريازانف از طريق نقد آثار پلخانف و آنتونيو گرامشى از طريق نقد آثار بوخارين 

ی سياسى شدند كه در پيروی از ی نتايج سوسيال رفرميستى آن فلسفهمتوجه
- ماركسبه همين ترتيب، بايد از. آمدندمتافيزيكى انگلس متأخر پديد مى" ترياليسمما"

تئودور آدورنو، ماكس هوركهايمر، هربرت ماركوزه : مانندشناسان آموزشگاه فرانكفورت 
و يورگن هابرماس ياد كرد كه توسط نقد ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به شكل 

در اين . گيرد، پى بردندمتأخر انگلس سرچشمه مىمتافيزيكى آن كه البته از آثار 
اسكار نگت، هانس گئورگ : چنين از شاگردان مشهور آدورنو مانندارتباط بايد هم

ياد كرد كه اشميت  و به خصوص آلفرد رايشلتهلموت ريشتر،  هلموت باكهاوس،
فيزيكى تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را از اشكال ايدئولوژيک و متا

   .متافيزيكى انگلس را به كمال رساندند" ماترياليسم"تصفيه كرده و انتقاد به 

                                                 
آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى ): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

   ادامه، برلين٧١ی ز روند تاريخ، آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحهسازی اپرولتاريا تا اسطوره
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هنوز با تمامى لحظات " های ايرانىماركسيست"ی با تمامى اين وجود اكثر قابل مالحظه
دليل اين بيگانگى . تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ظاهرًا بيگانه هستند

شناسان مشهور جهان مدرن به زبان فارسى ز آثار ماركس و ماركسهای ناجور اترجمه
است كه البته در پرتو ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و توسط همان مفاهيم به انجام 

جا بايد به خصوص ينا. اندرسند كه ادبيات حزب توده در ميان ايرانيان رايج كردهمى
ی فويرباخ ماركس و مابقى آثار وی  در تزهاGegenstandی مفهوم كليدی از ترجمه

اند، در حالى كه ترجمه شده" برابرايستا"و " شئى"ياد كرد كه در زبان فارسى به 
با وجودی كه برخى مترجمان فارسى زبان كم و . است" موضوع"ی درست آن ترجمه

ته ها از زبان انگليسى وام گرفهای آنبيش با زبان آلمانى آشنا هستند، اما اكثر ترجمه
شود و  ترجمه مىObject به Gegenstandدر زبان انگليسى مفهوم آلمانى . اندشده

را دشمنانه در ترجمه كرده و آن" عينيت"را در زبان فارسى به مترجمان ايرانى آن
ليكن ماركس با استفاده از مفهوم كليدی . اندمستقر ساخته" ذهنيت"برابر 

Gegenstand به اين عبارت كه آن چيز . كندزيمت مىع" كليت ديالكتيكى" از يک
ی شناسا قرار شناسى و البته خارج از ذهن سوژهشناخت" موضوع"كه ) ابژكتيو(عينى 

  .ها استانسان) سوبژكتيو(دارد، محصول تقسيم كار اجتماعى و فعاليت ذهنى 

سى شناجا با يک بيماری شناختكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی آيد و با تخطئههای ناجور فارسى پديد مىشويم كه البته توسط ترجمهمواجه مى

ی ماترياليسم تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از يک سو، به فلسفه
كند و از سوی ديگر، انحراف ايدئولوژيک گرد ارتجاعى مىای فويرباخ يک عقبمشاهده

  . سازدمىانگلس متأخر را ظاهرًا موجه 

گرا و انحراف شناسى تقليلجا كه من عواقب پراكسيس سياسى اين روش شناختاز آن
 ١ام،ايدئولوژيک انگلس متأخر را از جوانب متفاوت به بند نقد كشيده و به بحث گذاشته

به اين عبارت كه ماركس توسط . كنمجا به طرح يک نمونه بسنده مىدر نتيجه اين
-ت مادی، خدماتى و هنری كار را در تئوری ارزش ادغام مىمحصوال" موضوع"مفهوم 

                                                 
  و، همان جا آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ١

  ، همانجابحران ماركسيسم يا انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر؟): ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
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و " شئى"ليكن مفاهيم . گيردكند و انسان را به عنوان محصول كار خود در نظر مى
- دهند و بخش قابل مالحظهكار انسانى را به توليد كاالهای مادی تقليل مى" برابرايستا"

جا مفهوم اين. اندازندظر مىداری را از نی كار مولد در روش مدرن توليد سرمايه
ی كارگر كه در بخش صنعت بزرگ به توليدات به بخش كوچكى از طبقه" پرولتاريا"

انگاری . گيردبه خود مى" ی تاريخىسوژه"مادی مشتغل است، منسوب شده و شكل 
شود و با افزايش ی اقتصادی منجر به تكامل صنعت بزرگ مىكه توفيق سياست توسعه

از سوی . آيدی تحقق سوسياليسم نيز خودبخودی پديد مىان صنعتى زمينهتعداد كارگر
ديگر، تاريخ فرهنگى جوامع متفاوت و متنوع طبقاتى حذف و با يكديگر ظاهرًا همسان 

به اين . گرددايسم گشوده مىی سياسى تودهشوند و در و دروازه برای ترويج فلسفهمى
گى مخرب، مرتجع و متعرض اسالم در صورت كه با صرف نظر از نقد تاريخ فرهن

ی حاكم ملى ـ مذهبى به ائتالف سياسى رسيد و از طريق تثبيت توان با طبقهايران مى
ی اقتصادی راه را به سوی رشد نيروهای مولد و استقرار به اصطالح سياست توسعه

  .  ی كشور گشودناپذير سوسياليسم در آيندهاجتناب

جا با همان اصول ايدئولوژيک كند، ما ايناد مالحظه مىی نقگونه كه خوانندههمان
و " بورژوازی ملى و مترقى"شويم كه در دوران قيام بهمن تحت عناوين مواجه مى

شدند و با انفعال به افكار عمومى عرضه " خورده بورژوازی ضد امپرياليست و خلقى"
ی اسالمى و سركوب و شرايط تشكيل نظام جمهور" ی واقعىسوژه"پرولتاريا به عنوان 

جا با يک منتها ما اين. انحطاط جنبش كمونيستى ـ كارگری را در كشور پديد آوردند
های تر از فعاليت حزبى و سازمانى نيز مواجه هستيم كه البته توسط ترجمهسطح عميق

آيند شناسان مشهور جهان مدرن به زبان فارسى پديد مىناجور آثار ماركس و ماركس
از جمله بايد از . كنندايسم را در كشور تضمين مىی سياسى تودهفلسفهی و سلطه

فعاليت نوشتاری شخصى به نام شهرام واالمنش ياد كرد كه خسارات تئوريک وی هنوز 
بود و حدود " نقد"وی قبًال سردبير يک نشريه به نام . به درستى قابل ارزيابى نيستند

وی پس از چندين سال انفعال . نتشر كردرا در شهر هانوفر آلمان م جلد از آن٢٥
سياسى نام مستعار خود را به كمال خسروی دگرگون معنايى كرد و توسط مترجم 

شناس، مدرس ماركس، يعنى حسن مرتضوی به عنوان ماركس" سرمايه"فارسى كتاب 
از آن پس كه . و استاد فلسفه در دانشگاه آلمان به افكار عمومى معرفى شد" سرمايه"
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های ناجور فارسى مطرح و در فضای  ميالدی به ترجمه٢٠١٤د خود را در سال من نق
. شدم" پروبلماتيک"ی كمال خسروی با سايت ی مصاحبهمجازی منتشر كردم، متوجه

 سال پيش به صورت شفاهى به شاگردان ٣٠ تا ٢٠شود كه حدود جا مدعى مىوی اين
، بلكه به معنى "شئى"عنى نه فقط به مGegenstand خود گفته است كه مفهوم 

پيداست كه اين مسئله منجر به تعجب من شد، زيرا وی در زمان . نيز است" موضوع"
های خود را ای در اين مورد ننوشته، بلكه ترجمهنه تنها مقاله" نقد"ی سردبيری نشريه

ى با تمام. به انجام رسانده است" ماديت"و " شيئيت"، "عينيت"های با استناد به مقوله
ای خوشبين شدم كه كمال ی اين مصاحبه تا اندازهاين وجود، من پس از مطالعه

ها خسروی نيز مانند مترجمان ديگر از خطاهای خود با خبر شده و در پى تصيح آن
نقد "در سايت " ی ارزشبازانديشى نظريه"ای را از وی با عنوان كه مقالهاست، تا اين

را به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ " دو عينيت" زير خواندم كه به شرح" اقتصاد سياسى
  :دهدديالكتيكى ماركس نسبت مى

ی مواردی كه تأكيد بر چنين دقتى ضرورت داشته، توجه داشته ماركس نيز در همه »
همهنگام دو چيز است، دو عينيت . است ـ كه بگوييم كاال ارزش مصرفى و ارزش است

ی پراتيک اجتماعى؛ و آنجا كه كاال يت ويژهاست، عينيت مادی شيئى طبيعى و عين
ای مادی ندارد، بلكه مستقيمًا كار معلم و پرستار و هنرمند است، اين دو عينيت، پيكره

ی پراتيک اجتماعى اند؛ يكى عينيت فعاليت بالواسطه مفيد هردو از جنس عينيت ويژه
     ١«.و ديگری عينيت متبلور ارزش

آيد كه ماركس در چه مواردی اين پرسش پديد مىجا بالفاصله پيداست كه اين
را مطرح كرده است؟ اما كمال خسروی را ديده و آن" دو عينيت"ضرورت تمايز اين 

به . شماردكار را ضروری مىدهد و نه ايندر اين مقاله نه به آثار ماركس رفرنس مى
پيداست كه . را خودش بيابد" دو عينيت"ی اين مقاله بايد رفرنس نظر وی خواننده

، يعنى "حسيت"، بلكه از "عينيت"جستجو به كلى بيهوده است، زيرا ماركس نه از 
Sinnlichkeitشودتنها محدود به قوای عينى انسان نمى" حسيت"گويد و  سخن مى .

                                                 
جوهر، شكل، مقدار، در : ی ارزش ـ بخش نخست، ارزشازانديشى نظريهب ):١٣٩٦فروردين ( خسروی، كمال  ١

  ١٢ی ، صفحه"نقد اقتصاد سياسى"سايت 
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آيد، زيرا از ای فويرباخ نيز از همين زاويه وارد مىانتقاد ماركس به ماترياليسم مشاهده
شود، در حالى كه ماهيت آن محصول ها شكل ابژه قابل درک مىطريق مشاهده، تن

جا با ما اين. ی انسانى، يعنى پراكسيس مولد استيافتهفعاليت حسى و موضوعيت
شويم كه با ناديده گرفتن تاريخ ای فويرباخ مواجه مىگرايى از ماترياليسم مشاهدهتقليل

- تقابل مجرد ماترياليسم با ايدهی فعال را به صورت ی شناخت، جنبهو فرهنگ ابژه

  .كندآليسم متكامل مى

كند، كمال خسروی با تدارک يک چنين ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
- ی خود را ظاهرًا از تيررس انتقاد نجات مىهای ناجور گذشتهی تئوريک ترجمهمغلطه

ی كه به روال گذشتهشمارد دهد، در حالى كه خود را از سوی ديگر، كامًال مجاز مى
را " عينيت"ی دو  مسئله"ماديت"و " شيئيت"های خود ادامه داده و با استناد به مقوله

به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نسبت دهد و دوباره انواع و اقسام 
سرشت "ی وی با عنوان توان به نوشتهبرای نمونه مى. های ناجور را پديد آوردترجمه

ماركس " سرمايه"رجوع كرد كه به اصطالح با استناد به كتاب " ی كاال و راز آنوارهبت
. آيدترجمه شده است، در حالى كه نام وی نيز به عنوان مؤلف در كنار ماركس مى
های انگاری كه كمال خسروی تحقيقات ناتمام ماركس را به انجام رسانده و كوتاهى

   ١.ه استنوشتاری وی را به كلى بر طرف ساخت

يابد، زيرا بسياری از مترجمان جوان نيز خود را جا خاتمه نمىی به اينمتأسفانه مسئله
شناسان مشهور شمارند كه در پيروی از مترجمان قديمى، آثار ماركسظاهرًا محق مى

. ترجمه كنند" ماديت"و " شيئيت"، "عينيت"های جهان مدرن را با استناد به مقوله
، اثر هانس گئورگ "ی ديالكتيک شكل ارزشدرباره"ی وان از مقالهتبرای نمونه مى

نگاهى به نيم"باكهاوس ياد كرد كه توسط بابک پاشاجاويد از زبان انگليسى و البته با 
اين نوشته كه ظاهرًا توسط فروغ . به فارسى ترجمه شده است)" آلمانى(متن اصلى 

ای فويرباخ را ترويج ياليسم مشاهدهاسدپور نيز تكميل و تأييد شده است، همان ماتر

                                                 
كمال : ی كارل ماركس، ترجمه و تأليفی كاال و راز آن ـ نوشتهسرشت بتواره(....): خسروی، كمال  مقايسه،  ١

  خسروی، برگرفته از سايت نقد
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كند كه باكهاوس با تدوين اين مقاله و در پيروی از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ مى
     ١.ديالكتيكى ماركس در پى نقد و رد آن است

های ناجور های اصلى اين نوع از ترجمهجا كه به گمان من يكى از سرچشمهاز آن
در نتيجه من تصميم .  تزهای فويرباخ ماركس داردی نادرست فارسىبستگى به ترجمه

های ماركسيست"ها گرفتم و اميدوارم كه يک بحث محتوايى ميان ی آنبه ترجمه
پيرامون درک صحيح تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس گشوده " ايرانى

  .   شود و به بحران تئوريک جنبش كمونيستى ـ كارگری در ايران خاتمه دهد

   

  ٢ی فويرباخـ تزهايى در باره)  ميالدی١٨٤٥بهار (كارل ماركس 
١  

اين است كه ) چنين نوع فويرباخى آنو هم(ايراد اصلى تمامى ماترياليسم كنونى 
غير ] يعنى[شود،  درک مىشكل ابژه يا مشاهدهموضوع، واقعيت، حسيت تنها تحت 

ی از اين رو، جنبه. پراكسيس ]يعنى[فعاليت حسى انسانى اما نه به صورت . سوبژكتيو
آليسم كه طبعًا فعاليت واقعى و حسى را به  را در تقابل مجرد ماترياليسم از ايدهفعال

های محسوسى است كه از فويرباخ در پى ابژه. دهدشناسد، تكامل مىاين صورت نمى
ت فعاليت اما وی خود فعاليت انسانى را به صور: های متصور، واقعًا قابل تمايز اندابژه

تنها رفتار " ماهيت مسيحيت] "كتاب[بنابراين وی در . كنديافته درک نمىموضوعيت
گيرد، در حالى كه پراكسيس فقط در تئوريک را به صورت ناب انسانى در نظر مى

از اين رو، وی معنى . گرددوارش درک و متمركز مىشكل ظاهری كثيف و يهودی
  .فهمدرا نمى" ادیپراتيک و انتق"، "انقالبى"فعاليت 

  

  

                                                 
  ی بابک پاشاجاويد  ی ديالكتيک شكل ارزش، ترجمهدرباره (...): باكهاوس، هانس گئورگ مقايسه،  ١

٢ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f. und ٥٣٣f., Berlin 
(ost) 



 ٣٣٧

٢  

شود، نه يک يافته به تفكر انسانى مربوط مىاين پرسش، كه آيا واقعيت موضوعيت
در پراكسيس بايد انسان حقيقت، در .  استپراتيکپرسش از تئوری، بلكه يک پرسش 

نزاع پيرامون . اين جهانى بودن تفكرش را اثبات كند] يعنى[تنگنای واقعيت و قدرت، 
 عرفانىواقعى بودن تفكر ـ كه از پراكسيس مجزا است ـ يک پرسش ناب واقعى يا غير

  .است

٣  

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

  .ها بر ديگری برتری دارد آنجامعه را در دو بخش بسنجد كه يكى از

تواند به سازی صرفًا مىسازی اوضاع و فعاليت انسانى يا خود دگرگونانطباق دگرگون
  . درک و منطقى فهميده شودپراكسيس انقالبىصورت 

٤  

سازی جهان در از دوگانه] يعنى[ی دينى ی ازخودبيگانگى خودكردهفويرباخ از تجربه
تالش وی به اين عبارت است كه . كندوی عزيمت مىيک جهان دينى و يک جهان دني

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

. توضيح استی دنيوی قابل گويى همين زمينهطريق ازخودگسيختگى و خودتناقض
هم در تضاد خود فهميده شود و هم ] يعنى[بايد از درون خود ] زمينه[بنابراين خود اين 

ی كه، برای نمونه خانوادهبه اين ترتيب، پس از آن. به صورت پراتيک منقلب گردد
ی مقدس كشف شد، هم اكنون بايد همان اولى ی خانوادهزمينى به صورت راز نهفته

  .نهدم گرددتئوريک و پراتيک م

  

  

 ٣٣٨

٥  

 راضى نيست؛ اما وی حسيت را به صورت تفكر مجرد از مشاهده،فويرباخ به دليل 
  .   كندفعاليت پراتيک حسى ـ انسانى درک نمى

٦  

اما ماهيت انسانى تجريدی . كند حل مىانسانىفويرباخ ماهيت دينى را در ماهيت 
ای از  خود، مجموعهدر واقعيت] ماهيت انسان. [كرده در شخص منفرد نيستمنزل

  . مناسبات اجتماعى است

  :پردازد، ناگزير استبنابراين فويرباخ كه به نقد اين ماهيت واقعى نمى

ی دينى را برای خود ثبت كند و يک پوشى كرده و روحيهاز مسير تاريخى چشم. ١
  . را به فرضيه بگيردمنزویشخص انسان مجرد و 

به صورت عاميتى درونى و ] يعنى[، "نوع"ه صورت تواند تنها ببدين سان، ماهيت مى. ٢
  .  دهد، درک شود پيوند مىطبيعتًاخاموش كه بسياری از اشخاص را 

٧  

يک محصول اجتماعى است و آن " ی دينىروحيه"بيند كه خود بنابراين فويرباخ نمى
  .  كند، به يک شكل مخصوص از اجتماع تعلق داردفرد مجرد كه وی بررسى مى

٨  

ی اسراری كه موجب رازآميزی تئوری همه.  استپراتيک زيست اجتماعى ماهيتًا تمامى
-شوند، راه حل منطقى خود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين پراكسيس مىمى

  . يابند

٩  

رسد، يعنى آن ماترياليسم كه ای به آن مىكه ماترياليسم مشاهده] شناخت[باالترين 
ی ی فرد تكى و جامعهكند، مشاهدهاتيک درک نمىحسيت را به صورت فعاليت پر

  .  بورژوايى است



 ٣٣٩

١٠  

ی انسانى نو، جامعه] ماترياليسم[موضع ] و[ی بورژوايى موضع ماترياليسم كهنه، جامعه
  . يا انسانيت اجتماعى است

١١  

 آن دگرگونىی عمده بر سر اند، مسئله كردهتفسيرفيلسوفان تنها جهان را متفاوت 
  .است

  !ه داردادام

  :منابع
Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f. und 

٥٣٣f., Berlin (ost) 

  ی بابک پاشاجاويد  ی ديالكتيک شكل ارزش، ترجمهدرباره(...): باكهاوس، هانس گئورگ 

ر، جوه: ی ارزش ـ بخش نخست، ارزشازانديشى نظريهب): ١٣٩٦فروردين (خسروی، كمال 
 "نقد اقتصاد سياسى"شكل، مقدار، در سايت 

: ی كارل ماركس، ترجمه و تأليفی كاال و راز آن ـ نوشتهسرشت بتواره(....): خسروی، كمال 
  كمال خسروی، برگرفته از سايت نقد

- مثبت ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين٣٣ی آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحه، در ستىگرايى در جنبش كموني

 ی سياسىدر انديشه" علم مثبت"انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش ): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه برلين٦٥ی ، در آرمان و انديشه، جلد دهم، صفحهماركس و انگلس متأخر

ئولوژيک انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر بحران ماركسيسم يا انحراف ايد): ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد 
ی سياسى سوسيال دموكراسى و بلشويسم، در آرمان و سرچشمه و عواقب متافيزيک در فلسفه

   ادامه، برلين١٨٧ی انديشه، جلد پانزدهم، صفحه

آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و ): ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد 
 ٧١ی سازی از روند تاريخ، آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحهطورهخودآگاهى پرولتاريا تا اس

 ادامه، برلين


