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ديالكتيک يا هرمنوتيک؟ ـ نقدی بر كتاب "اصل دليل در نزد
مارتين هايدگر" ،اثر محمدرضا نيكفر
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نقد منتقد مثبتگرا ـ از آرامش دوستدار تا محمدرضا نيكفر
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٤

من از بدو فعاليت تئوريک خود معطوف به تحقق اين برنامهی تحقيقاتى بودم كه آنرا

تحت عنوان "بازنگری انتقادی ماركسيسم ايرانى" و در انجمن "پژوهش جنبشهای

ديباچه

اجتماعى ايران" و توسط سايت "آرمان و انديشه" تا حدود زيادی به انجام رساندم.

اينجا دوباره ضروری است كه از تمامى دوستان كه با من همكاری كردهاند و از جمله
از آقای آرمين يحيىزاده امين كه بدون كوچكترين انتظاری و در كمال حوصله سايت

"آرمان و انديشه" را به روز كرده است ،تشكر كنم .دست تمامى اين عزيزان را با

سپاس و ارادت مىفشارم.

پيداست كه مسئوليت تمام و كمال انجمن "پژوهش جنبشهای اجتماعى ايران" و
سايت "آرمان و انديشه" و به عهدهی خود من است!

 ٢٢دسامبر  ٢٠٢٠ميﻼدی ،فرشيد فريدونى

١

"آگاهى هيچگاه چيز ديگری به غير از هستى آگاه نيست" .به اين ترتيب ،ماركس بر
اين نكته تأكيد مىكند كه انسانها همواره تحت تأثير ايدئولوژی است كه هستى مادی
خود را تجربه مىكنند و هميشه تحت تأثير آگاهى تئوريک است كه انرژی انسانها در

پراكسيس سياسى آزاد مىشود .ما اينجا متوجهی تأثير همان لحظات ايدئولوژيک بر
افكار عمومى ايرانيان مىشويم كه در دوران قيام بهمن توافق ضد انقﻼب سياه
)اسﻼميان( و سرخ )حزب توده ،فداييان اكثريت( را پديد آورد و با تشكيل نظام

جمهوری اسﻼمى در كشور نه تنها جامعهی ايران را به بحران اقتصادی ،تزلزل سياسى،

انحطاط فرهنگى و سقوط اخﻼقى كشيد و به سركوب اپوزيسيون و قتلعام زندانيان
سياسى دست زد و طبقهی كارگر را دچار سيهروزی كرد ،بلكه يک منطقهی جغرافيايى

ـ از كوههای هندوكش گرفته تا كرانههای دريای مديترانه ـ را در جهت كشمكش

نظامى جريانهای فوقارتجاعى ملى و مذهبى پديد آورد.

در حالى كه اكثر قاطع مردم ايران بر اساس هستى مادی و تجربيات روزمرهی خود به

يک آگاهى پراتيک دست يافته و تحت شعار "اصﻼحطلب ،اصولگرا ،ديگه تمومه
ماجرا" از نظام جمهوری اسﻼمى فرارفته و در جستجوی يک آلترناتيو حقوفى ،سياسى و

اقتصادی برای كشور هستند ،ليكن اكثر قابل مﻼحظهی "ماركسيستهای ايرانى" هم-
چون گذشته تحت تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم كه توسط حزب توده در ايران

رايج شده است ،فعاليت مىكنند .به گمان من جنبش كمونيستى ـ كارگری ايران تنها
زمانى مىتواند يک نقش مؤثر اجتماعى را در وقايع سياسى كشور و منطقه ايفا كند كه

از تودهايسم فرا رود.

١

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin
(Ost), ٢٦

٦

سال  ١٣٣۵هجری ـ شمسى در اراک متولد شد و پس از اتمام رشتهی مهندسى شيمى

در دانشگاه پلىتكنيک تهران به آلمان مهاجرت كرد و به تحصيل در رشتههای فلسفه،

علوم سياسى و مطالعات خاورميانه پرداخت .وی سپس موفق به كسب درجهی دكترا

از دانشگاه كلن شد و انتشارات "پتر ﻻنگ" رسالهی دكترای وی را در رديف "نوشته-
های دانشگاهى اروپا" و با عنوان "اصل دليل در نزد مارتين هايدگر" در سال ١٩٩٢
ميﻼدی منتشر كرد.

١

محمد رضا نيكفر از سال  ٢٠١٢ميﻼدی تا هم اكنون در مقام سردبيری "راديو زمانه"

مشغول به كار است كه بخشى از هزينهی آن از طريق پارلمان هلند تأمين مىشود.

البته از گذشتهی سياسى وی خبرهای موثقى در دست نيست .بنا به گفتهی برخى از
فعاﻻن سياسى ،وی يكى از اعضای سابق "سازمان چريکهای فداييان خلق ايران"

)اكثريت( بوده و به احتمال زياد در دوران قيام بهمن مانند اكثر قابل مﻼحظهی فعاﻻن
سياسى ماركسيست ـ لنينيست در مبارزهی ضد امپرياليستى و سرنگونى نظام
شاهنشاهى شركت داشته و از "خط امام خمينى" پيروی كرده است .به نظر مىرسد كه

ايشان از تجربيات سياسى خود درس عبرت گرفته و در مسير تحصيﻼت خود ظاهراً به
نتايج جديدی رسيده است .برای نمونه ويكىپديای فارسى وی را به عنوان يكى از

"برجستهترين متفكران ناسيوناليسمستيز" معرفى مىكند كه با هرگونه ايدئولوژیِ

هويتمدار اعم از دينى و يا ملى مخالف است .در حالى كه وی از حقوق اقليتهای ملى
دفاع مىكند ،اما منتقد جدايىخواهى است و با راه كارهای ناسيوناليستى و تجزيهی

ايران شديداً مخالفت مىكند .اينجا وی همزمان به عنوان يک "خداناباور" و از
 ١من ترجمهی عنوان كتاب محمد رضا نيكفر را از سايت شخصى ايشان وام گرفتم .با اين وجود طرح اين مسئله را
ضروری مىدانم كه اين ترجمه نه تنها ناقص و فقط لغوی است ،بلكه مشكلهای مفهومى نيز پديد مىآورد .مفهوم
آلمانى  Satz vom Grundدر واقع نتيجهی دگرگونى مفهوم  Grundsatzاست كه ترجمهی آن به فارسى "اصل
بنيادی" مىشود .در حالى كه محمد رضا نيكفر همواره از هستىشناسى بنيادی نزد هايدگر سخن مىراند ،در صفحه-
ی  ٢٧٠اين كتاب معنى مفهوم  Satzرا  Logosو سپس  Ratioمىخواند كه ترجمهی فارسى آنها "تفكر منطقى"
است .همانگونه كه خوانندهی نقاد در مسير اين نوشته متوجه خواهد شد ،از منظر فلسفهی هايدگر "بنياد" ملت
) (Nationو همچنين وطن ) (Heimatمحسوب مىشود .بنابراين ترجمهی كامل و مفهومى عنوان اين كتاب به
فارسى "تعيين جايگاه تفكر منطقى از بنياد نزد مارتين هايدگر" مىباشد.
Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung des Satzes vom Grund bei Martin
Heidegger, Frankfurt am Main
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ديالكتيک يا هرمنوتيک؟ ـ نقدی بر كتاب "اصل دليل در نزد
مارتين هايدگر" ،اثر محمد رضا نيكفر
پيداست كه اصوﻻً تنها آن آثارى قابل مطالعه و مﻼحظه هستند كه با استناد به
پراكسيس مستدل مىشوند و وقايع ابژكتيو را در درک سوبژكتيو مؤلف آنها بازتاب
مىدهند .به اين ترتيب ،بازتاب لحظات شواهد تجربى در ذهنيت تئوريک يک مؤلف

ممكن مىشود و از ابعاد زمانى و مكانى يک كليت پيچيده ،متنوع و مشخص ،يک

شناخت مجرد و نسبتاً معقول و معتبر به خوانندهی اين اثر منتقل مىگردد .هر كسى

كه اين رابطه ،يعنى ارتباط پراكسيس با تئورى را قطع كند ،بدون ترديد در پى ساختن
دين ،فلسفه و ايدئولوژى است و از منظر متافيزيک ،انگيزهى توجيه اين جهان وارونه و
يا تشكيل يک جهان وارونهى ديگرى را در نظر دارد .هدف توجيه وقايع ابژكتيو

تدارک ذهنيت ايدئولوژيک جهت انفعال "سوژهی واقعى" است .اينجا انسانها بايد

متقاعد شوند كه با وجود تضادهای درونذاتى نظم موجود ،اما تداوم آن به نفع خود

آنها است ،زيرا انگاری كه تحقق منافع آتى آنها فقط در حدود ساختار سرسخت و

تحت مناسبات منطقى نظم موجود تضمين مىشود .از اين پس ،وقايع ابژكتيو در
چشمان ناظر به صورت "ابژكتيو" غلط جلوه مىكنند و تداوم جهان وارونهی موجود

برای وی ظاهراً خردمند ،ضروری و ابدی به نظر مىآيد .بنابراين چنين آثارى اصوﻻً
قابل مطالعه و رجوع نيستند و نقد و ارزيابى جامعهشناسانهی آنها فقط زمانى ضرورى

مىگردند كه روش شناختشناسى آنها در حال تسلط بر افكار عمومى و نتايج تفكر

تئوريک مؤلف آنها در حال صعود به سطح گفتمان هژمونيک يک جامعهی مشخص

باشند .برای نمونه مىتوان اينجا از فعاليت تئوريک يک فيلسوف ايرانى به نام محمد
رضا نيكفر ياد كرد ،زيرا آثار وی به وفور مطالعه مىشوند و به نظر مىآيد كه روش

تفكر وی بخش متنوعى از روشنفكران دموكرات ،سكوﻻر و سوسياليست ايرانى را نيز تا

كنون متأثر كرده است .ويكىپديای فارسى وی را به عنوان "فيلسوف سياسى"،

"روشنفكر چپگرای سوسياليستى" و "نظريهپرداز سكوﻻريسم" معرفى مىكند .وی در

٨

٧

"امت اسﻼمى" در دوران معاصر و جهان مدرن است .انگاری كه عاقبت جماعت

"منتقدان اسﻼم" نيز به عموم معرفى مىشود كه از موضع سكوﻻريسم به نقد

مسير يک حركت ذهنى قرار داده است كه روند قطعى آن كه البته از طريق ايثار و

و مردان است .بنابراين موضوع نوشتههای وی در بيشتر موارد مربوط به نقد نظريات

شيعيان به صورت دست تقدير از پيش رقم خورده و "جبر كلى تاريخى" آنها را در

تبعيضهای ملى ،دينى و جنسيتى مىپردازد و مدافع آزادی اديان و برابری حقوق زنان

شهادت مؤمنان متعصب تشديد مىشود ،وحدت الله يكتا با جامعهی بى طبقهی

"روشنفكران دينى" و سكوﻻر و جريانهای سياسى مىشود كه فلسفهی سياسى آنها

تصوارت ناب متافيزيكى كه البته از زمينهی مادی ،بنمايهی شرعى و مسير تاريخ

موضع راديكال دارد و "شريعت اسﻼم را فراموششدنى و نه اصﻼحشدنى" مىخواند.

توحيدی را پديد مىآورد و به شريعت اسﻼمى جامهی عمل مىپوشاند .محصول اين

واقعى دين اسﻼم در ايران به كلى مستقل گشته است ،اين بود كه بخش قابل مﻼحظه-

ای از جوانان آرمانگرا و انقﻼبى در عصر قيام بهمن به سلطهی افكار و اهداف مخرب

اسﻼميان مرتجع و متعرض كشيده شدند .در حالى كه بخشى از آنها به هواداری از

ظاهراً فاقد يک واقعبينى ضروری است .از اين بابت ،وی در برابر دين اسﻼم ظاهراً

فعاليت مستمر تئوريک و مقام سردبيری "راديو زمانه" به وی يک اعتبار خاص داده

است كه از نظريهپردازی برای "راديو بى بى سى" گرفته تا سخنرانى در محافل
دموكرات ،سكوﻻر و سوسياليست را نيز در بر مىگيرد .انگاری كه وی به مخاطبان

آخوندها و به عضويت "حزب جمهوری اسﻼمى ايران" در آمدند ،بخش ديگری از آن-

خود همان نظرياتى را ارائه مىدهد كه آنها انتظار شنيدن و خواندنشان را دارند.

وی به نام "سازمان مجاهدين خلق ايران" شدند .اينجا اصوﻻً تعيين كننده نيست كه

برگزار شد ،شركت داشت .وی در يكى از آنها كه تحت عنوان "هرمنوتيک و

ها اسير يک موجود معلومالحال و بدنام مانند مسعود رجوی و تشكيﻼت شبهفاشيستى
آيا على شريعتى يک چنين تصوری را از نتايج فعاليت تئوريک خود داشته و يا نداشته

برای نمونه وی در دو مناظرهی سياسى كه با همراهى مراد فرهادپور در شهر برلين
سياست" در دانشگاه هومبولت برگزار شد به فلسفهی شﻼيرماخر و گادمر پرداخت ،در

است .مسئله اينجا بر سر عواقب فعاليت تئوريک وی است كه تأثيرات ارتجاعى آن

حالى كه در يكى ديگر از آنها مسئلهی "بتانگاری" را با استناد به نقد اقتصاد سياسى

اكنون ،يعنى در دوران انحطاط افكار اسﻼمى ايرانيان نيز به خوبى مشاهده مىشوند .در

"همگام با خيزش ديماه  "٩٦در شهر كلن است كه آنجا بى محابا از روش هرمنوتيک

يک چنين انرژی را در پراكسيس سياسى آزاد كرده كه آثار تجربى و مخرب آن تا هم
حالى كه جمهوری اسﻼمى با شديدترين بحرانهای اقتصادی ،اجتماعى و سياسى مواجه

و تار و پود ايدئولوژيک آن به كلى گسسته شده است ،اما هنوز حدود  ٢هزار تن از
اعضای "سازمان مجاهدين خلق ايران" در اردوگاه آلبانى در خيال تصرف قدرت

سياسى و تشكيل يک جمهوری اسﻼمى ديگر هستند كه به شعار سازمانى خود ،يعنى

"ايران رجوی ،رجوی ايران" جامهی عمل بپوشانند .همزمان بايد از فعاليت اعضای

ماركس مطرح كرد .نمونهی بعدی سخنرانى وی در يک كنفرانس دو روزه با عنوان
جهت تكامل مفاهيم سياسى استفاده كرد .صرف نظر از طرح اين پرسش كه آيا محمد
رضا نيكفر از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس چه آموخته و يا اصوﻻً چيز

درستى را آموخته است ،ما اينجا با يک مشكل شناختشناسى مواجه هستيم كه

تأثيرات تئوريک آن عواقب بسيار ناگواری را در پراكسيس سياسى به بار مىآورند.
دليل حساسيت من نسبت به فعاليت تئوريک محمد رضا نيكفر بستگى به تجربيات ما

"سازمان مجاهدين انقﻼب اسﻼمى" در ايران نيز ياد كرد كه فلسفهی سياسى آنها هم-

ايرانيان در دوران قيام بهمن دارد .اينجا منظور من مشخصاً آثار على شريعتى از دوران

كردند ،بلكه برخى از آنها به عنوان بخشى از "اصﻼحطلبان حكومتى" از منتقدان

گرای عصر قيام بهمن است .البته ايشان در آثار خود از "جامعهی بى طبقه" سخن مى-

چنين از آثار على شريعتى مشروب مىشود .آنها نه تنها در "جنبش سبز" شركت

سرسخت "وﻻيت مطلقهی فقيه" نيز به شمار مىروند .با وجود تمامى اين تفاوتها،
تناقضها و رقابتهای تفسيری و نظری ،اما ما اينجا با اسﻼم به صورت يک ايدئولوژی

فعاليت تئوريک وی در حسينيهی ارشاد و تأثيرات آنها بر افكار عمومى نسل آرمان-

راند ،در حالى كه روش شناختشناسى وی متافيزيكى و تئوری وی يک تفسير از توحيد

اسﻼمى بود كه البته با استناد به قرآن و تحريف تاريخ تشيع ،يعنى تمايز شيعهی علوی
از شيعهی صفوی موجه مىشد .محصول فعاليت تئوريک وی يک تصور غير تجربى از

١٠

٩

نيفكر است كه البته با استناد به فلسفهی هايدگر مستدل و تنها به دليل استقﻼل از

كلى مواجه هستيم كه يک ابزار حكومتى را جهت تحميق و تحقير انسانها در دست

پراكسيس مولد قابل توجيه مىشود .بنابراين من در ابتدا سه وجه ديالكتيک تئوری

انتقادی و انقﻼبى ماركس را به بحث مىگذارم و از اين منظر به نقد روش شناخت-
شناسى و محتوای رسالهی دكترای محمد رضا نيكفر مىپردازم و سرانجام جهت
آشنايى خوانندهی نقاد ،عواقب فعاليت تئوريک هايدگر را در تاريخ كشور آلمان نازی و

سپس نتايج فلسفى رسالهی دكترای محمد رضا نيكفر را در پراكسيس سياسى و برای

اوضاع كنونى ايران مىسنجم.

تا آنجايى كه از آثار ماركس بر مىآيد ،وی در مسير تحقيقات خود تحوﻻت شگرف

اسﻼميان مىگذارد و تحقق اهداف شوم سياسى آنها را ممكن مىسازد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تعميم يک تئوری ناب متافيزيكى منجر

به آزاد شدن انرژی جهت فعاليت مخرب و متعرض سياسى مىشود و نسلهای
متمادی يک سرزمين را به اسارت اهداف سازمانهای فوقارتجاعى مىكشاند .مسئلهی
من با فعاليت تئوريک محمد رضا نيكفر نيز از همين موضع قابل درک است .البته

ايشان نيز مانند على شريعتى از ضرورت تحقق اهدافى سخن مىراند كه كامﻼً انسانى و
خردمند به نظر مىآيند ،در حالى كه روش شناختشناسى وی نه تنها متافيزيكى است،

شناختشناسى را پشت سر گذاشت .وی از بدو فعاليت تئوريک خود با نظم موجود به

بلكه آن محتوای تئوريک كه وی اينجا پديد مىآورد ،توان اينرا نيز دارد كه بر افكار

معطوف به تحقيق پيرامون يک سوژهی درونذاتى شد .بنابراين گرانيگاه تئوری انتقادی

استقرار يک نظام فاشيستى در ايران را موجه سازد .به اين صورت كه ايشان به درستى

صورت ابژهی تحليل مواجه بود و جهت دگرگونى انقﻼبى آن و تشكيل يک نظم نوين
و انقﻼبى ماركس يک انسانشناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى است .به اين صورت كه

انسانها از يک سو ،تحت مناسبات موجود تحميق و تحقير شده و به بندگى و انزوا

عمومى مستولى شود" ،سوژهی واقعى" را به انفعال بكشد و بر اساس يک سوژهی كاذب
قتل عام زندانيان سياسى و ايجاد خاورانها را محكوم مىكند و همواره از ضرورت نفى

تبعيض و خشونت و آزادی زندانيان سياسى در كشور سخن مىراند ،در حالى كه

كشيده شدهاند ،در حالى كه از سوی ديگر ،مدام حوزهی فعاليت خود را گستردهتر مى-

نظريات وی با استناد به روش شناختشناسى و محتوای فلسفهی هايدگر موجه مى-

توانند با كسب خودآگاهى ماترياليستى تبديل به سوژهی انقﻼبى شوند .به بيان ديگر،

ديالكتيكى ماركس مطرح كردم" ،اجرای راديكال فلسفه" نزد مارتين هايدگر يک طرح

رهايى خويش فعال شوند و از آن مناسبات كلى كه آنها را به فرودستى كشاندهاند،

نظام جمهوری اسﻼمى و همچنين استقرار يک نظام سكوﻻر فاشيستى در ايران است.

كرد كه وی در آنجا به مسئلهی جابجايى سوژه با ابژه )محمول( و آپريوريسم در

سازمان اطﻼعاتى گشتاپو و يا فرصتطلبى جهت كسب پست و مقام دولتى ،بلكه

سازند ،به دانش خود عمق مىدهند ،تجربيات تاريخى كسب مىكنند و بنابراين مى-

انسانها توان آنرا دارند كه با اتخاذ اراده و بر اساس همبستگى طبقاتى در جهت
خردمندانه )مثبت( فراروی كنند ١.برای نمونه مىتوان از رسالهی دكترای ماركس ياد
فلسفهی ايدهآليستى هگل پى مىبرد و با نفى نقش "ايدهی مطلق" جهت تكامل "مفهوم"

و "روح جهان" ،موضوع خودآگاهى سوژه را با استناد به اتميسم اپيكور به روابط
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
١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost), S. ٨٨f.

شود .همانگونه كه در جای ديگری و با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
متافيزيكى و محتوای تئوريک فلسفهی وی قادر به توجيه "وﻻيت مطلقهی فقيه" در

بنابراين عضويت هايدگر در حزب "ناسيونال سوسياليسم آلمان" نه به دليل هراس از
محصول پراكسيس سياسى فلسفهی خود وی بشخصه بوده است.

١

بنابراين من قصد دارم كه اينجا جهت نقد فعاليت تئوريک محمد رضا نيكفر تناقض

روش شناختشناسى ديالكتيكى ماركس را با فنون هرمنوتيكى هايدگر به بحث بگذارم.
هدف اين نوشته آشنايى خوانندهی نقاد با روش توهمسازی و مغلطهپردازی محمد رضا
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ ،در آرمان و
انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين

١٢

١١

«بدين سان سرمايه در ابتدا جامعهی بورژوايى و تصاحب جهانشمول طبيعت را مانند

ماترياليستى انسانها نسبت مىدهد ١.سپس وی در روند تحقيقات خود و با استناد به

تأثير بزرگى بر تمدن دارد؛ توليد آن از يک سطح جامعه در تقابل با تمامى روشهای

سياسى بسط داد و سرانجام متوجه انسانشناسى متافيزيكى فويرباخ شد .به بيان ديگر،

خود وابستگىهای اجتماعى آن به وساطت اجزای جامعه مىآفريند .بنابراين سرمايه

گذشته تنها به صورت تكاملهای محلى از انسانيت و پرستيدن طبيعت جلوه مىكنند.

در ابتدا طبيعت تبديل به موضوع برای انسانها] ،يعنى[ قضيهی ناب جهت سودمندی
مىشود]،اما تحت نفوذ سرمايه[ طبيعت خاتمه مىيابد كه به صورت قدرت برای خود
معتبر باشد] ،از اين پس[ شناخت تئوريک قوانين مستقل طبيعت تنها به صورت ترفند
جلوه مىكند تا اينكه مطيع نيازهای انسانى ـ حال به صورت موضوع مصرف يا به

صورت ابزار توليد ـ شود .به اين منوال ،سرمايه بنا بر تمايل خود اين روند را فرای
حدود و تعصب ملى و همچنين فرای طبيعتپرستى و آزار و رضايت خودكردهی مقتنع

و موروثى از نيازهای موجود و بازتوليد روشهای قديمى زندگى به پيش مىراند .آن در

تقابل با تمامى آنها مخرب و مدام منقلبكننده است ،آن تمام حدودی را منهدم مى-
كند كه مانع از رشد نيروهای مولد ،گسترش نيازها ،پيچيدگىهای متنوع توليد و

استثمار و تبادل قوای طبيعى و روانى ]انسان[ مىشوند».

١

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

هستيم كه در روند متضاد خود تمامى آن مناسباتى را كه طبيعتاً رشد كردهاند ،منهدم
مىكند و بنا بر نيازهای مخصوص خود ،دوباره مناسبات نوينى را به صورت جامعهی

بورژوايى بر قرار و منظم مىسازد .از آنجا كه حركت واقعى سرمايه ذاتاً متضاد و
حاوی يک سوژهی درونذاتى است ،در نتيجه ما تا اينجا با "نفى آگاهانه" ،يعنى با

حركت سوبژكتيو ،يعنى با ديالكتيک يک ابژهی مخصوص مواجه هستيم كه ظاهراً
خارج از تفكر سوژهی شناسا به وقوع مىپيوندد،

ماركس در مسير تحقيقات خود دو رويكرد ماترياليستى به ديالكتيک هگلى داشت.

نخست رويكرد وی به مقولهی كار نزد هگل است .به اين صورت كه وی فعاليت
تئوريک هگل را تقدير مىكند ،زيرا وی به اين مسئله پى برده كه انسان محصول كار

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse…, ebd., S. ٣١٣

١

فلسفهی ماترياليستى فويرباخ روش نقد دين را فراتر از فلسفه به سپهرهای حقوقى و

پس از تدوين تزهای فويرباخ است كه ماركس رابطهی فلسفه با فلسفه را قطع و از

تفكر فلسفى فراروی مىكند .در حالى كه هگل از منظر يک "خرد خودبنياد" )ايدهی
مطلق( و با استفاده از روش ديالكتيک يک فلسفهی درونذاتى را متكامل مىكند و بعداً

از منظر اين فلسفهی جديد به نقد فلسفهی استعﻼيى كانت ،فيشته و شلينگ مى-
٢

پردازد ،فويرباخ با رجوع به طبيعت ،يک فلسفهی ماترياليستى را متكامل مىكند و

سپس از منظر اين "فلسفهی آتى" است كه به نقد فلسفهی ايدهآليستى هگل روی مى-

آورد .در برابر ماركس با استناد به پراكسيس ،يعنى با رجوع مستقيم به "جهان
٣

موضوعيتيافته" است كه روش شناختشناسى و لحظات تئوريک ماترياليسم تاريخى

ـ ديالكتيكى خود را پديد مىآورد .اينجا ديالكتيک در مضمون فلسفهی ايدهآليستى

هگل به معنى "نفى آگاهانه" است كه البته ماركس با وجود شديدترين انتقادها به

روش شناختشناسى هگل ،آنرا "شكل بنيادی تمامى ديالكتيک" مىخواند و "هستهی
منطقى" آنرا جهت شناختشناسى "كليت" و درک حركت سوبژكتيو و نفىكنندهی آن

ستايش مىكند ٤.به اين ترتيب ،ماركس از ديالكتيک اسرارزدايى و شكل كلهپای آنرا

دگرگون كرده و از اين طريق علت حركت واقعى ،يعنى ماهيت متضاد جامعهی

بورژوايى را كشف مىكند .ما اينجا با يک سوژهی درونذاتى ،يعنى با سرمايهدار به
صورت سرمايهی شخصيتيافته مواجه هستيم كه ماركس نقش آنرا در تحوﻻت
اجتماعى به شرح زير در "گروندريسه  "....برجسته مىسازد:

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دين و فلسفه ـ نقش ماترياليسم اپيكور در تكامل مفهوم "خودآگاهى" در
انديشهی سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١٩١ادامه ،برلين
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

١٤

١٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،از آن زمانى كه انسانها تكامل يافته و

خويش است .منتها با اين انتقاد كه كار نزد هگل تنها يک فعاليت مجرد و ذهنى است.

١

تبادل مادی خود با طبيعت بيرونى را از طريق "كار شكلدهنده" ،يعنى سوبژكتيو

به اين ترتيب ،ماركس در تقابل با اشكال انسانشناسى هگل )"موجود متفكر"( و

كه تاريخ انسان و تاريخ طبيعت موضوعيتيافته شرط متقابل يکديگر شدهاند .بنابراين

فعال" دست يافت .به اين معنى كه شرط بقای انسان نه قدرت تفكر و توان حسيت،

متحقق كردهاند ،تاريخ انسان از تاريخ طبيعت ناب به كلى متمايز گشته است ،در حالى
ماركس بر اين نكته تأكيد مىكند كه شناخت علم طبيعت اصوﻻً بدون شناخت علوم

انسانى غير ممكن است .منظور وی اينجا مشخصاً تكامل ابزارهای تحقيق مانند

فويرباخ )"موجود حساس"( به ماهيت ماترياليستى ـ ديالكتيكى انسان به عنوان "موجود

بلكه تبادل مادی با طبيعت توسط "كار شكلدهنده" است .در اين ارتباط انسان با

وساطت كار نه تنها طبيعت بيرونى ،بلكه طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مىسازد.

ميكروسكوپ جهت كشف علوم طبيعى است كه البته از طريق "كار شكلدهنده"

به بيان ديگر ،انسان از طريق "كار شكلدهنده" از قوای ماهوی مواد مادی استفاده

ديدگاه وی نسبت به تاريخ با تاريخنگاران بورژوايى نيز به كلى تفاوت دارد .در حالى كه

)مادی ،خدماتى ،هنری( به جامعه ارائه مىدهد و سرانجام تحت تأثير محصول كار خود

متكامل شدهاند .پيداست كه از منظر انسانشناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى ماركس،

كرده و آنرا دگرگون مىسازد و سپس محصول كار خود را به صورت يک موضوع

روش تاريخنگاری بورژوايى از ادغام تجربهی انسان با طبيعت در تاريخ ممانعت مى-

نيز موضوعيت مىيابد .از آنجا كه تبادل مادی انسان با طبيعت همراه با آگاهى و

جامعهی انسانى مواجه هستيم كه از طريق كار و تقسيم كار اجتماعى از يک سو و تبادل

ابژكتيو ،بلكه از جهان ،طبيعت ،كار و انسان موضوعيتيافته سخن مىراند كه بر يک

تضمين مىسازد .پيداست كه اينجا ديدگاه ماركس از روند تاريخ با مضمون "روح

آليسم سنجيد و شناخت ،انگشت بگذارد .به اين ترتيب ،ماركس از تمايز صوری ميان

كند ،درک ماركس از تاريخ با استناد به پراكسيس مولد مستدل مىگردد .ما اينجا با
مادی با طبيعت بيرونى از سوی ديگر ،شرايط بقای خود را پديد مىآورد و روند آنرا

جهان" در فلسفهی ايدهآليستى هگل تﻼقى مىكند .به اين دليل كه هگل "تاريخ فلسفه"

و "فلسفهی تاريخ" را به صورت يک روند متداوم از دنيوی و خردگرا شدن سوژهی
شناسا در نظر مىگيرد و آپريور ،يعنى بدون شواهد تجربى به يک نظريهی مثبتگرا

پيرامون تشكيل يک جامعهی خردمند و آشتىيافته دست مىيابد .از آنجا كه

سوسياليستهای تخيلى تحت تأثير "ايدهی" هگلى قرار داشتند ،در نتيجه فرماسيون-

های اجتماعى را پشت سر يکديگر رديف كرده و از فرجام سرمايهداری يک آيندهی

دلپسند را به خود نويد مىدادند .از جمله بايد از يكى از سركردگان سوسياليستهای

تخيلى به نام پرودون ياد كرد كه ماركس نقد خود را به شرح زير در جزوهی "پيش-

درآمدی  "....بر وی وارد مىآورد:

«بنابراين غير ممكن و غلط است كه مقولههای اقتصادی را رديف و پشت سر هم قرار

داد ،به اين صورت كه ]انگاری[ آنها تاريخ را تعيين كردهاند .توالى آنها به مراتب

بيشتر از طريق روابطى معين شده است كه آنها متعاقباً در جامعهی مدرن بورژوايى

داشتهاند و آنها دقيقاً برعكس آن چيزی است كه به صورت طبيعت مناسب آنها به

تجربه ،يعنى سوبژكتيو است ،در نتيجه ماركس نه از جهان ،طبيعت ،كار و انسان

كليت ديالكتيكى كه آنرا نمىتوان از طريق تكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايده-

علوم طبيعى و علوم انسانى فراروی مىكند كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب

"ايدئولوژی آلمانى" مىيابيم:

«وی ]فويرباخ[ نمىبيند ،چگونه اين جهان محسوس كه وی را احاطه كرده است ،از

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،

]يعنى[ نتيجهی فعاليت يک رديف از نسلهای متمادی كه فعاليت هر كدام از آنها بر
شانههای نسل قبلى ايستاده ،صنعت و مراودات آنرا مدام رشد و پرورش داده و نظم

اجتماعى آنرا بنا بر تغيير نيازهای خود متنوع ساخته است».

٢

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

١٦

١٥

سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته پيكر اقتصادی ،يعنى ماهيت متضاد آنرا

نظر مىآيد و يا با رديفى از تكامل تاريخى مطابقت دارد .موضوع بر سر روابطى نيست

پيداست كه ماركس فرماسيونهای اجتماعى را كه در روند تاريخ پديد آمده و فرو

مىگيرند .به مراتب كمتر موضوع بر سر رديف متعاقب آنها "در ايده" )پرودون(

به صورت يک سوژهی فعال پديد مىآورد.

١

ريختهاند ،به صورت وقايع تاريخى در نظر مىگيرد ،ليكن نه به اين صورت كه انگاری
خود تاريخ بشخصه يک سوژهی خردمند است ،يک منطق و ذات درونى دارد و آنها

مستقل از پراكسيس مولد ،يعنى محصول يک حركت اجتنابناپذير ايدهآليستى و يا

يک حركت ابژكتيو ماترياليستى از روند خود تاريخ بوده و هستند .به بيان ديگر،
فرماسيونهای اجتماعى در روند تاريخ به دليل فقدان خودآگاهى "سوژهی واقعى" پديد
آمدهاند .به اين معنى كه حاكميت طبقاتى همواره بخشى از قدرت مادی خود را در

اختيار قشری از طبقهی حاكم قرار داده و مىدهد كه قدرت ذهنى آنرا نيز پديد

كه مناسبات اقتصادی پشت سر هم متعاقباً در تاريخ فرماسيونهای اجتماعى به خود
)]كه[ يک تصور مخشوش از حركت تاريخ ]است[( .بلكه موضوع بر سر ساختمان آن
در درون جامعهی مدرن بورژوايى است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس يک تصور ايدهآليستى از روند
تاريخ و يک درک مكانيكى از فرماسيونهای اجتماعى را مردود مىشمارد .از منظر

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نه روند ماترياليستى از تاريخ ضرورتاً به سوی

يک فرجام مقدر و خوشايند سپری مىشود و نه يک فرماسيون اجتماعى به كلى فرو
مىريزد و ديگری بر جای آن تمام و كمال مستقر مىگردد .موضوع نقد ماركس اينجا

بيآورد ،فرودستان جامعه را با انقياد اشكال ازخودبيگانه مانند دين ،فلسفه و ايدئولوژی

تعميم يک منطق مخصوص تاريخى است كه ساختمان جامعهی مدرن بورژوايى را مى-

بنابراين تنها در فقدان پرولتاريا به عنوان سوژهی انقﻼبى است كه سرمايهدار به عنوان

گردند و آنها همواره لحظات فرماسيونهای قديمى را نيز با خود به همراه دارند .از

موجود را با آگاهى ،يعنى سوبژكتيو و به صورت جهان موضوعيتيافته پديد مىآورد.

امپراطوری رم تا تشكيل جامعهی مدرن بورژوايى به صورت يک خط سرخ در تاريخ

بكشد و يک حاكميت غير و يک جهان وارونهی طبقاتى را بر آنها تحميل كند.

سرمايهی شخصيتيافته تبديل به سوژهی فعال جامعهی بورژوايى مىشود و جهان
رويكرد دوم ماترياليستى ماركس به ديالكتيک هگل با استناد به "علم منطق" در
فلسفهی ايدهآليستى وی صورت مىگيرد ٢.به اين عبارت كه هگل از طريق "ايدهی

مطلق" به سوی تكامل "مفهوم" عزيمت مىكند و آنرا در يک حركت دورانى از تفكر

پرمحتوا مىسازد .اينجا مبدأ و مقصد "مفهوم" يكسان است ،در حالى كه "مفهوم
ازخودبيگانه" در حركت فكری سوژهی شناسا ظاهراً به شكل ماهوی و خردمند خود

فراروی مىكند .البته ماركس در نقد اقتصاد سياسى از "علم منطق" هگل برای تكامل
مفهوم "سرمايه" استفاده كرد ،منتها با اين تفاوت كه وی مفهوم "سرمايه" را نه در يک
حركت از تفكر ،بلكه در حركت واقعى خودش ،يعنى به صورت يک تشريح ژنتيک از

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشه-
ی سياسى هگل و ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨قانون ارزش ،سرمايهی دولتى و كار مزدی ـ نقدی بر اقتصاد سياسى
بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٨٧ادامه ،برلين

سازد .به بيان ديگر ،فرماسيونهای اجتماعى پيشرو هيچگاه به صورت ناب بر قرار نمى-
جمله بايد از حق مالكيت خصوصى سخن راند كه ماركس موجوديت آنرا از استقرار

فرماسيونهای اجتماعى رديابى و كشف مىكند .در حالى كه هگل خانواده ،جامعهی

بورژوايى و دولت را به صورت مقولههای مستقل در نظر داشت و با استناد به مفهوم
"قرارداد" كه وی آنرا "اعﻼحضرت مطلق" و "كليت عرفى" نيز مىناميد ،قوانين يک
جامعهی آشتىيافته و خردمند را متكامل مىكرد ،ليكن ماركس در تجربيات و در روند

تحقيقات خود پيرامون "مايورات" )حق ارث انحصاری ،انفرادی و غير قابل فروش برای
شاه( به اين نتيجه رسيد كه دولت شكل دوگانهی جامعهی بورژوايى است .به اين

صورت كه بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى بر سر مالكيت خصوصى به توافق

رسيده و يک قانون اساسى مدرن را به تصويب رسانده است .ما اينجا با قوای مقننه،
قضاييه و مجريه به صورت شكل سياسى جامعهی بورژوايى مواجه هستيم ،در حالى كه
١

Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. ١٣,
S. ٦١٥ff., Berlin (ost), S. ٦٣٨

١٨

١٧

حركت واقعى خودش ،يعنى از حركت پول ـ كاﻻ ـ پول و به شرح زير در كتاب

حركت تاريخى خود سرمايه متكامل مىكند و از همين منظر است كه وی نقد خود را

«برای اينكه مفهوم سرمايه را تكامل داد ،ضروری است كه نه از كار ،بلكه از ارزش

«اقتصاددانان مناسبات توليد بورژوايى مانند :تقسيم كار ،وام ،پول و غيره را به صورت

به همان مقدار غير ممكن است كه مستقيماً از كار به سرمايه عبور كرد ،مانند ]عبور[

مىدهند كه انسان چگونه تحت مناسبات موجود فوقانى توليد مىكند؛ اما آن چيزی را

"گروندريسه  "....متكامل مىكند:

آغاز كرد و البته از ارزش مبادله كه به خوبى در حركت دوران متكامل شده است .اين
مستقيم از نژادهای متفاوت انسانى به بانكدار و از طبيعت به ماشين بخار».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا ماركس جهت تكامل مفهوم
ديالكتيكى "سرمايه" از منطق تضاد هگل كه شكل دورانى دارد و مبدأ و مقصد آن
يكسان است ،سود مىبرد .به اين صورت كه حركت ديالكتيكى سرمايه از ارزش مبادله

به شرح زير به اقتصاددانان ملى در كتاب "فقر فلسفه" وارد مىآورد:

مقولههای ابدی ،غير قابل تغيير و ثابت معرفى مىكنند (...).اقتصاددانان به ما توضيح
كه آنها به ما توضيح نمىدهند ،به اين عبارت است كه خود اين مناسبات چگونه

توليد مىشوند ،يعنى آن حركت تاريخى كه آنها را پديد مىآورد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا با يک ابژهی تحليل به
صورت "سرمايه" مواجه است كه در حركت تاريخى و از ذات درونى خود رشد طبيعى

)توليد كاﻻ( آغاز مىشود و به ارزش افزوده ،يعنى سرمايه به عﻼوهی سود سرمايه مى-

جامعه را مختل كرده و مناسبات مخصوص خود را پديد آورده است .سوژهی فعال اين

خود سرمايه استنتاج مىكند .ما اينجا با ارزش و ارزش افزوده كه معيار سنجش آنها

بورژوايى و دولت را با آگاهى ،يعنى سوبژكتيو پديد مىآورد .بنابراين ماركس ميان آن

انجامد .بنابراين ماركس روند توليد )كاﻻ( و روند دوران )پول( را از حركت درونذاتى
پول است ،مواجه هستيم .در حالى كه مبدأ دوران سرمايه پول است ،ليكن شكل پول

در روند توليد تغيير مىيابد و مقدار آن در مقصدش هنگفتتر از گذشته مىگردد.

بنابراين ما اينجا از يک سو ،با حركت واقعى سرمايه به صورت ديالكتيكى مواجه

هستيم ،در حالى كه از سوی ديگر ،روش شناختشناسى ماركس نيز در حركت ،يعنى

ديالكتيكى است .از اين بابت ،ماركس از "متد ديالكتيكى من" سخن مىراند و مضمون
آنرا در جزوهی "پيشدرآمدی  ".....به شرح زير برجسته مىسازد:

«برای نمونه اقتصاددانان قرن  ١٧ميﻼدی هميشه با تماميت زنده] ،يعنى[ با مردم،
ملت ،دولت ،تعدد دولتها و غيره آغاز مىكنند؛ اما آنها هميشه به اين صورت به

حركت تاريخى سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته است كه جامعهی

سرمايه كه از منظر تاريخى در حال شدن است و آن نوع از سرمايه كه به انجام رسيده

است ،تميز مىدهد .در حالى كه شكل اولى آن نياز به سوژهی بيرونى ،يعنى خشونت
اقتصادی )سرمايهدار( و خشونت سياسى )دولت( دارد ،شكل دومى آن ظاهراً به

صورت يک "سوژهی خودكار" كه از درون خود فعال و مستقل شده است ،در آمده و

در حركت واقعى خود ،خويشتن را همواره بازتوليد و فعاليت خود را پى در پى عميقتر
و گستردهتر از گذشته مىسازد .منظور ماركس اينجا ظهور يک شيوهی نوين و يک
شكل مسلط و جهانشمول از توليد كاﻻها است كه وی منطق درونذاتى آنرا "ارزش
افزايى خودكردهی ارزش" مىخواند ٢.به بيان ديگر ،ماركس مفهوم "سرمايه" را در

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

تجريد و معين شدند ،سيستمهای اقتصادی شروع مىكنند كه از مقولههای ساده مانند:
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

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

٢٠

١٩

روش ديالكتيكى متكامل شده و در نتيجه معانى ديگری به خود مىگيرند كه ماركس

كار ،تقسيم كار ،نيازها و ارزش مبادله به سوی دولت ،مبادﻻت دولتها و بازار جهانى

بر مضمون آن در همين منبع به شرح زير انگشت مىگذارد:

«پول مىتواند وجود داشته باشد و وجود داشته است ،قبل از اينكه سرمايه ،بانکها،
كار مزدی و غيره وجود داشته باشند .بنابراين از اين جنبه مىتوان گفت كه مقولهی

سادهتر مناسبات مسلط از يک تماميت نامتكامل يا مناسبات تحتانى كه در تاريخ به
خوبى وجود داشتهاند ،مىتوانند ]مناسبات[ يک تماميت متكاملتر را در يک مقولهی
مشخصتر بيان كنند] ،البته[ قبل از اينكه تماميت خود را به طرفى متكامل سازد .تا

اينجا اقدام تفكر مجرد كه از سادهترين به سوی مركبترين ]مقولهها[ صعود مىكند،

با روند واقعى و تاريخى مطابقت دارد».

١

بنابراين مقولههای اقتصاد سياسى يک موجوديت تاريخى قبل از شكل مشخص خود

داشتهاند .از آنجا كه ماركس مضمون آنها را در روند واقعى و تاريخى خودشان
متكامل مىكند ،در نتيجه آنها طبيعتاً معانى ديگری به خود مىگيرند .ما اينجا با يک

تجريد از حركت واقعى خود مقولهها مواجه هستيم .برای نمونه مىتوان از مقولههايى

مانند" :كاﻻ" و "پول" ياد كرد كه نزد اقتصاددانان ملى و عامى نيز به وفور مشاهده مى-

شوند ،در حالى كه ماركس با روش ديالكتيكى خود به اين نتيجه مىرسد كه كاﻻ در
مناسبات مدرن توليد سرمايهداری "ذكاوت متافيزيكى" و "خوی روحانى" به خود

گرفته" ،حسى و فراحسى" و محصول "جادو و معجزه" گشته است .وی از كاﻻ به

صورت يک "تظاهر فراطبيعى" ٢نيز ياد مىكند و مدعى است كه برای درک آن بايد

به نقد جهان مهآلود دينى رفت ٣.به اين ترتيب ،ماركس به نقش ايدئولوژيک كاﻻ و

پول در نظام مدرن سرمايهداری پى مىبرد و مقصود خود را در سرمايه با مفاهيم "بت-

انگاری كاﻻ" و "بتانگاری پول" بيان مىكند .به بيان ديگر ،كاﻻ و پول در حركت واقعى

سرمايه ،يعنى پس از انقﻼب صنعتى و از بطن پراكسيس مولد است كه اشكال بتواره،
فراحسى و فراطبيعى ،خﻼصه يک شكل ايدئولوژيک به خود گرفتهاند .اينجا ديگر
خبری از تفسير و تأويل مقولهها نيست ،زيرا مقولههای نقد اقتصاد سياسى ماركس در
١

Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung …, ebd., S. ٦٣٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ٦٢
٣
Vgl. Ebd., S. ٨٦
٢

صعود كنند .اين آخری به وضوح متد درست علمى است] .مقولهی[ مشخص ،مشخص

است ،زيرا آن مجموعهی بسياری از تعينها ،يعنى وحدت پيچيدگىهای متنوع است.
بنابراين آن در تفكر به صورت روند جمعبندی و نتيجه و نه نقطهی مبدأ به نظر مى-

آيد ،بى تفاوت از اينكه آن نقطهی مبدأ واقعى و از اين رو ،همچنين نقطهی مبدأ از
مشاهده و تصور است .در راه اولى كل تصور نسبت به تعين مجرد از ميان مىرود؛ در

حالى كه در راه دومى تعينهای مجرد مسير تفكر را به سوی بازتوليد مقولهی مشخص

هدايت مىكنند (...) .روش صعود از مقولهی مجرد به سوی مقولهی مشخص تنها آن
روش برای تفكر است كه مقولهی مشخص را تصاحب] ،يعنى[ آنرا به صورت يک
مقولهی مشخص ذهنى بازتوليد مىكند .اما هيچگاه نه به صورت خود روند پيدايش

آن».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روش شناختشناسى ديالكتيكى ماركس
حاوی چندين نكات مهم است .برای نمونه وی اينجا از "مقولهی مشخص ذهنى" سخن

مىراند و اين ادعا را ندارد كه ابژهی تحليل را به صورت "مقولهی مشخص واقعى"،

يعنى پراكسيس مولد را يک به يک در تئوری انتقادی و انقﻼبى خود بازتاب داده
است ٢.به اين صورت كه ماركس از نقد مقولهی مجرد كاﻻ )ارزش مبادله( به نقد
مناسبات مشخص و متضاد نظام سرمايهداری )ارزش افزوده( صعود و مفاهيم

ديالكتيكى را يكى پس از ديگری متكامل مىكند .اينجا شرط برقرار كردن هر مفهوم

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

اقتصاد سياسى ماركس با همان مفاهيم اقتصاد ملى مواجه هستيم ،در حالى كه آنها به
١

Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung …,ebd., S. ٦٣٢
 ٢اينجا طرح اين نكته ضروری است كه بسياری از فعاﻻن سياسى با استناد به آثار لنين مدعى هستند كه "تحليل
مشخص از شرايط مشخص" را ارائه مىدهند .همانگونه كه در جای ديگری طرح كردم ،لنين نه با استناد مستقيم
به آثار ماركس ،بلكه تنها با پيروی از آنتى دورينگ ،يعنى اثر انگلس متأخر است كه يک چنين ادعايى را مطرح
مىكند .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى
بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم  ،صفحهی  ٤٥ادامه ،برلين و مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨قانون
ارزش ،سرمايهی دولتى و كار مزدی ـ نقدی بر اقتصاد سياسى بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی
 ٨٧ادامه ،برلين

٢٢

٢١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روش توليد ارزش مبادله راه ديگری به

حركت واقعى و تاريخى خودشان ،يعنى از بطن روند تكوينى پراكسيس مولد پر محتوا

آنجا كه در مسير پول ـ كاﻻ ـ پول انگيزهی خريد نه مصرف ،بلكه فروش و ارزش

اند .افزون بر اينها ،مقولههای نقد اقتصاد سياسى ماركس ديالكتيكى ،يعنى در حركت

غير از استقرار كار مزدی ،يعنى ايجاد شكل كاﻻيى نيروی كار ندارد .به بيان ديگر ،از

افزايى سرمايه است ،در نتيجه سرمايهدار به عنوان سوژهی فعال اين روند بايد چنان

خوشبخت باشد كه در بازار كاﻻيى را بيابد كه مصرف آن منجر به توليد ارزش اضافى،

يعنى سود سرمايه شود و آن هم نيروی كار مزدی است كه البته هم از ابزار توليد آزاد
شده و هم مالكش آنرا ظاهراً در كمال آزادی و با آگاهى تمام به بازار كار عرضه مى-

كند .بنابراين اتفاقى نيست كه نقد اقتصاد سياسى ماركس از بررسى كاﻻ ،يعنى از

"شكل سلول اقتصادی جامعهی بورژوايى" عزيمت و با استناد به منطق تضاد كه البته
علم منطق هگل شكل اسرارآميز ،وارونه و بورژوايى آن است ،مفهوم ديالكتيكى

"سرمايه" را متكامل مىكند و سپس در اواخر جلد اول كتاب "سرمايه" ،يعنى در فصل
 ٢٤آن است كه وی تحت عنوان "به اصطﻼح انباشت اوليه" به نقد كار دوگانه آزاد
مىپردازد ١.ما اينجا با بردگى كار مزدی مواجه هستيم كه سرگذشت اكثر قابل

مﻼحظهی انسانها را در واقعيت نظام سرمايهداری رقم مىزند .البته ماركس اينجا از
مقولهی "انباشت اوليه" به اين عبارت استفاده نمىكند كه انگاری تا كنون انباشت

ثروت وجود نداشته و جهت سرمايهگذاری نياز به فاز اوليه انباشت سرمايه است.

٢

معنى مقولهی "انباشت اوليه" از منظر نقد اقتصاد سياسى ماركس به اين عبارت است

كه برای اولين بار در روند تاريخ پيش آمده كه انباشت ثروت به صورت سيستماتيک
توسط شكل كاﻻيى نيروی كار ،يعنى از طريق كار مزدی متحقق مىشود.

٣

به اين ترتيب ،ماركس دو سپهر متفاوت از اقتصاد سياسى را از يکديگر تميز مىدهد

شده ،به كمال رسيده و به صورت "ذهنيت مشخص" در كتاب "سرمايه" بازتاب يافته-

درونذاتى خود ﻻزم و ملزوم همديگر هستند و بدون در نظر داشتن يک كليت زنده و

مشخص اصوﻻً بى معنى به نظر مىآيند .برای نمونه مىتوان از مقولهی "ارزش مبادله"
ياد كرد كه البته بدون در نظر داشتن سرمايه ،پول ،حق مالكيت ،كارمزدی ،قانون

ارزش ،تقسيم كار ،قرارداد ،رقابت بازار و خشونت اقتصادی و سياسى و بازار جهانى غير
١

قابل تصور است .بنابراين ماركس اينجا هشدار مىدهد كه ديالكتيک بايد حدود خود

را بشناسد كه مبادا روش شناختشناسى از حركت واقعى سرمايه ،يعنى از پراكسيس
٢

مولد مستقل و شناخت سوژهی شناسا وارد سپهر متافيزيكى شود كه ما مضمون آنرا
به شرح زير در كتاب "گروندريسه  "....مىيابيم:

«موجوديت ]سرمايه[ محصول يک روند دراز مدت تاريخى در پيكر اقتصادی جامعه

است .در اين نقطه قطعاً نمايان مىگردد كه شكل ديالكتيكى تشريح فقط وقتى درست

است ،اگر كه حدود خود را بشناسد .از سنجش دوران ساده ،مفهوم كلى سرمايه به
دست ما مىآيد ،زيرا دوران ساده در روش توليد بورژوايى تنها به صورت شرط

سرمايه و سرمايه مشروط به آن وجود دارد .همين نتيجه ،سرمايه را تبديل به مظهر
يک ايدهی ابدی نمىكند ،بلكه نشان مىدهد كه آن در ابتدا و چگونه در واقعيت به

تنهايى و به صورت شكل ضروری كار مبدلشده به ارزش مبادله] ،يعنى كاﻻ ،كار
مزدی[ آن توليدی كه مبتنى بر ارزش مبادله است ،خاتمه مىيابد».

٣

كه البته بر اساس قانون ارزش منظم مىگردند .اول ،دوران ساده ،يعنى تبادل كاﻻها در

بازار است كه البته از طريق پول به عنوان ابزار دوران كاﻻها وساطت مىشود .معيار
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ٧٤٢
 ٢برای نمونه مىتوان اينجا از درک ناجور محمد رضا نيكفر از مقولهی "انباشت اوليه" ياد كرد .وی جهت تكامل
يک "متاتئوری" تزهايى را ارائه داده است كه در يكى از آنها از "انباشت اوليه" به عنوان شرط سرمايهگذاری ياد
مىكند .مقايسه ،آزاد ،حسن )" :(٢٠١٧بورژوازی اسﻼمى" و اقتصاد سياسى روحانيت شيعه ،در سايت "نقد اقتصاد
سياسى"
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ٧٤١ff.

١

Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung …, ebd., S. ٦٣٢
 ٢ماركس اينجا در واقعيت با "ماركسيستهای هگلى" مانند :موشه پوستون و كريستوفر جى آرتور سخن مىگويد.
در حالى كه پوستون سرمايه را به صورت يک سوژه جهت فراروی از نظام سرمايهداری در نظر مىگيرد و با تبديل
سرمايه به يک "ايدهی ابدی" به سلطهی اشكال ايدئولوژيک بورژوايى در مىآيد ،آرتور با كشف يک "ديالكتيک
جديد" ،يعنى پيشروی و پسروی مفهوم از پراكسيس مولد به كلى مستقل و سر راست وارد سپهر متافيزيک مىشود.
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركسيسم و سنت ـ نقدی بر مفهوم "سوژهی تاريخى" در انديشهی غير سياسى
موشه پوستون ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٢٢٥ادامه ،برلين
٣
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …, ebd., S. ٩٤٥f.

٢٤

٢٣

و چرای توليد را مىآفريند و به مراتب بيشتر و به خوبى انحﻼل تمامى شرايط معلوم-
١
الحال توليد را پديد مىآورد ).»(...

ارزش كاﻻ "زمان كار اجتماعاً ﻻزم" و اينجا ظاهراً حوزهی آزادی ،برابری و انصاف

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،حق مالكيت در نظام سرمايهداری
محصول شكل وارونهی توليد و نتيجهی كار ازخودبيگانه در جامعهی مدرن بورژوايى

است .به اين صورت كه سرمايه در حركت واقعى خود مناسبات پراكسيس مولد را
پديد مىآورد و اينجا محصول نيروی كار مزدی ،يعنى كار مرده )سرمايه( بر كار زنده
)كارگران( مسلط و سوژه با ابژه جابجا مىشود .بدين سان سرمايه نيروی كار كارگران

را از طريق زمان كار اضافى پرداخت نشده مىمكد و همواره فربهتر از گذشته مىگردد،

اراده و اختيار آنها را به انقياد اهداف خود ،يعنى ارزش افزايى سرمايه مىكشد و

سرگذشت آنها را رقم مىزند .به بيان ديگر ،روش توليد مدرن سرمايهداری كارگران
مزدی را همچون اشكال دينى ،فلسفى ،ايدئولوژيک ،خﻼصه متافيزيک سلب اراده و
آگاهى مىكند و از اين بابت ،ماركس نيز در كتاب "سرمايه" از "خﻼء فكری" و

است ،زيرا برابرها با يکديگر مبادله مىشوند .دوم ،دوران سرمايه با كار مزدی است و
ماركس اينجا به مسئلهی استثمار نيروی كار پى مىبرد .به اين عبارت كه سرمايه

بخشى از مالكيت كارگران مزدی را به صورت ارزش اضافى ،يعنى زمان كار اضافى

پرداختنشده تصاحب مىكند .ما اينجا با شكل حقوقى مالكيت در جامعهی مدرن

بورژوايى مواجه هستيم كه البته با استناد به فلسفهی حقوق طبيعى توجيه مىشود .اين-
جا مصداق حق مالكيت ظاهراً كار انفرادی بشخصه است .به اين صورت كه انگاری يک

انسان منفرد از طريق نيروی كار شخصى خود يک محصول را از طبيعت موجود پديد
مىآورد و مالک طبيعى آن نيز به حساب مىآيد ١.ليكن ماركس ميان آن نوع از
مالكيت كه از طريق كار انفرادی پديد مىآيد با آن نوع از مالكيت كه از طريق استثمار

نيروی كار بيگانه رشد مىكند ،تميز مىدهد و به شرح زير در كتاب "گروندريسه "....

پرده از اسرار حق مالكيت خصوصى در نظام سرمايهداری بر مىدارد:

"خشكى روحى" كارگران مزدی سخن مىگويد كه البته به صورت تصنعى به وجود مى-

«تبادل برابرها كه مالكيت بر محصول كار شخصى را ظاهراً به فرضيه مىگيرد و از اين

كنند ،آنها را به يوغ روند توليد مىكشند و كار بدنى ،يكنواخت و خستهكننده را به

آوردن و مالكيت از كار ابژكتيو شده است كه تا كنون به صورت روند واقعى به نظر

آيند .وی از ماشينآﻻت به صورت "هيوﻻ" ياد مىكند كه بر كارگران فرمانروايى مى-

آنها تحميل مىكنند .ما اينجا همچنين با مضمون مفهوم "سيهروزی" ٢نزد ماركس
آشنا مىشويم كه به معنى "نقض انگيزههای ضروری زندگى" كارگران در نظام

سرمايهداری است .اينجا عواقب تجربى جابجايى سوژه با ابژه )محمول( در نظام مدرن

سرمايهداری به كلى عريان مىگردند .به بيان ديگر ،سرمايه تنها به دليل ازخودبيگانگى
كارگران مزدی و در فقدان سوژهی خودآگاه و انقﻼبى است كه تبديل به سوژهی فعال

در جامعهی بورژوايى مىشود .اينجا قدرت مادی بورژوازی )زيربنا( با قدرت ذهنى آن

)روبنا( ظاهراً هماهنگ به نظر مىآيد ،اينجا ساختار جامعهی بورژوايى و قدرت ذهنى
طبقهی حاكم تضادهای درونذاتى نظام مدرن سرمايهداری را وساطت مىكنند و
نيروهای مولد را به انقياد مناسبات توليد و اهداف سرمايه جهت ارزش افزايى ارزش

رو ،يكسان مىنهد :تصاحب از طريق كار] ،يعنى[ روند واقعى اقتصادی از به تصاحب در
مىآمد ،آن اينجا به صورت مناسبات حقوقى ،يعنى به صورت شرط عمومى توليد

تثبيت مىشود و بنابراين رسميت قانونى مىيابد] .در حالى كه اينجا حق مالكيت[ به
صورت بيان ارادهی عمومى نهادينه مىشود ،ليكن خود را توسط يک ديالكتيک ضروری

واژگون و به صورت تمايز مطلق كار از مالكيت و تصاحب كار بيگانهی بﻼعوض،

]يعنى[ زمان كار بدون كار مزد نمايان مىكند (...) .از آنجا كه تحت تأثير ظاهریترين
شكل ازخودبيگانگى رابطهی سرمايه با كار مزدی ]پديد مىآيد ،در نتيجه[ كار] ،يعنى[
فعاليت مولد نيز نسبت به شرايط خود و محصول خود ظاهر مىشود كه يک نقطهی
عبور ضروری است و از اين رو ،فىنفسه و فقط در شكل وارونه و كلهپا شرايط بى چون

مىكشند .به بيان ديگر ،كارگران مزدی هستى مادی خود را در آن اشكال ازخودبيگانه
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse…, ebd., S. ٤١٣f.
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 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧كارل ماركس ـ رئاليست انقﻼبى با ماترياليست مثبتگرا؟ ،در آرمان و
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٢٦
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منظر سرمايه تنها "مناسبات مادی حى و حاضر توليد" محسوب مىشوند .وی در جلد

تجربه مىكنند كه طبقهی حاكم به صورت دين ،فلسفه ،ايدئولوژی و اقتصاد سياسى

اول كتاب "سرمايه" به شرح زير انتقاد خود را به روش توليد مدرن سرمايهداری وارد
مىآورد:

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

ضرر فرد كارگر انجام مىشوند؛ تمامى ابزار جهت تكامل توليد به ابزار سلطه و استثمار
توليدكنندگان واژگون مىگردند ،كارگر را به يک نيمه انسان معيوب ،شأن وی را در

پيروی از ماشين سلب و با زجر محتوای كار وی را نابود مىكنند ،وی را به همان اندازه
با توان ذهنى از روند كار ازخودبيگانه مىسازند كه روند كار علم را به عنوان توان
مستقل مصادره مىكند؛ آنها شرايطى را كلهپا مىكنند كه وی در چهارچوب آنها كار

مىكند ،وی را در پى روند كار تحت كوچکترين استبداد نفرت انگيز قرار مىدهند،
زمان زندگى وی را به زمان كار تبديل و همسر و فرزند وی را به چرخ شهادت

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

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

همين روشها مىشود (...) .بنابراين انباشت ثروت در يک قطب ،همزمان انباشت سيه-

روزی ،زجر كار ،بردگى ،نادانى ،خشونت و تنزل اخﻼقى در قطب متقابل است ،يعنى در

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

١

بنابراين زمانى كه ماركس از مقولهی "سيهروزی طبقهی كارگر" ٢استفاده مىكند ،معنى
آن به اين عبارت است كه زيست غير انسانى كارگران مزدی يک "سوژهی فعال" دارد

و آن هم سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته است .البته ماركس اينجا بر اين

نكته تأكيد مىكند كه فقط تا حدی به اشخاص مىپردازد كه آنها تشخص مقولههای
اقتصادی و حاوی مناسبات و منافع به خصوص طبقاتى هستند .به اين عبارت كه

سرمايهدار با آگاهى يک تكامل طبيعى و تاريخى را به صورت يک فرماسيون اقتصادی
و اجتماعى پديد آورده است كه تحت مناسبات آن روند توليد انسانها را مديريت

برايشان پديد آورده است .پيداست كه تحت شرايط موجود اختﻼف در ميان كارگران
و تفرقه و انفعال طبقهی كارگر برنامهريزی شده است .از اين بابت ،ماركس نه تنها از
فريب )دينى( ،ازخودبيگانگى )كار و روند توليد( و تفرقه )ايدئولوژيک( ،بلكه از

"خودفريبى"" ،ازخودبيگانگى خودكرده" و "تفرقهی خودكردهی" پرولتاريا نيز سخن مى-

راند كه با استناد به خودتناقضگويى و از همگسيختگى جهان موضوعيتيافته نقش

طبقهی كارگر را در تقبل قدرت ذهنى طبقهی حاكم تشريح و عوامل تكوين و تداوم
نظام موجود سرمايهداری را نيز هويدا سازد .اما از آنجا كه انسان يک "موجود فعال"

است ،از آنجا كه جهان درونى انسان از طريق تبادل مادی با طبيعت بيرونى دگرگون
مىگردد و از آنجا كه انسان دارای قوای ماهوی و حسى است ،در نتيجه نيروی كار

نيز يک كاﻻی به خصوص ،يعنى محصول فعاليت بدنى و روحى مالک آن به عنوان يک

"سوژهی زنده" به حساب مىآيد.

١

به بيان ديگر ،كارگران مزدی ،تضاد در سپهر توليد و توزيع را مشاهده و احساس مى-
كنند .آنها احساس مىكنند كه تحت سلطهی فنآوری و مديريت غير در روند توليد،

يک طبيعت غير انسانى به آنها تحميل مىشود .آنها همچنين تقسيم نابرابر و غير
منصفانهی ثروت اجتماعى و واقعيت جامعهی طبقاتى را به صورت علت سيهروزی خود

مىبينند و جهت دگرگونى اوضاع موجود به پراكسيس نبرد طبقاتى روی مىآورند .به

بيان ديگر ،آگاهى كارگران مزدی از وجود مادی آنها رشد كرده و با قدرت ذهنى
طبقهی حاكم تﻼقى مىكند .ليكن واكنش سرمايهداران به نبرد طبقاتى به اين عبارت

است كه آنها ماشينآﻻت جديدی را به كار مىگيرند كه از يک سو ،همبستگى و
مقاومت كارگران را در هم بشكنند و از سوی ديگر ،در زمان كوتاهتری به همان اندازه

و يا اينكه بيشتر از گذشته توليد كنند .نتيجهی اين واكنش اقتصادی افزايش تركيب
ارگانيک سرمايه )نسبت كار مرده به كار زنده( و توليد ارزش اضافى نسبى است كه

البته منجر به افزايش شدت كار مىشود .از اين بابت ،ماركس ماشينآﻻت را

"تسليحات جنگى" سرمايهداران نيز مىنامد كه بر عليه كارگرانى به راه مىافتند كه از
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ٦٧٤f.
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استفاده كند و تنها آن تركيب از روند توليد را به راه اندازد كه سرچشمهی تمامى

مىكند و انسانها هنوز قادر نشدهاند كه خودشان روند توليد را برنامهريزی و اداره

بنابراين ماركس هيچگاه تحت تأثير مثبتگرايى قرار نمىگيرد ،تأثيرات به اصطﻼح

افزون بر اين ،نه معنى مفهوم "سيهروزی" محدود به بيكاری ،بيگاری ،فقر ،بيماری،

وساطت ايدئولوژيک فراروی )مثبت( از روش مدرن توليد سرمايهداری را در نظر مى-

ذخيرهی كار را افشا مىسازد .به بيان ديگر ،اقشار فعال ارتش كار نيز دچار سيهروزی

ثروت اجتماعى ،يعنى زمين )طبيعت( و كارگر )انسان( را از بين مىبرد.

١

مثبت سرمايه بر تمدن بشری را ستايش نمىكند و بدون هرگونه توجيه فلسفى و يا

كنند.

١

گرسنگى ،حاشيهنشينى ،تنفروشى و آوارگى مىشود و نه تنها وضعيت زندگى ارتش

گيرد .موضوع اصلى نقد اقتصاد سياسى وی بررسى عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو بروز

هستند كه اوج آن زمانى به وقوع مىپيوندد كه انسان از حق زندگى بر زمين محرم

دستمزد ،كوتاهى زمان روزانهی كار و حفاظت از محيط زيست به ميدان نبرد طبقاتى

استفاده مىكند و مضمون آنرا به شرح زير در جلد سوم كتاب "سرمايه" توضيح مى-

نبرد طبقاتى است .به اين صورت كه تحت كدام شرايط كارگران مزدی برای افزايش
كشيده و با كسب خودآگاهى ماترياليستى معطوف به "فراروی مثبت" از نظام سرمايه-
داری ،يعنى لغو قانون ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت مىشوند .ما اينجا با عواقب

روش شناختشناسى ماركس ،يعنى با نتايج دو رويكرد ماترياليستى وی به ديالكتيک
هگل در پراكسيس مواجه مىشويم .و مشخصاً تحت تأثير همين دو نكته ،يعنى

ديالكتيک به صورت "هستهی منطقى" و كار به عنوان پراكسيس مولد اجتماعى است
كه ماهيت حركت واقعى جامعهی بورژوايى را به صورت انتقادی و انقﻼبى رقم مىزند.

٢

از آنجا كه انسانشناسى ماركس ماترياليستى ـ ديالكتيكى است و از آنجا كه وی
حدود ديالكتيک را مىشناسد ،در نتيجه پيداست كه وی به دام اشكال جنجالى و

اسرارآميز فلسفى نمىافتد .در حالى كه روش شناخت و انسانشناسى هگل ،فلسفهی
وی را به سوی وحدت منطق و تاريخ مىراند و منجر به شكل ايدهآليستى "روح جهان"
و روند مثبتگرا و دترمينيستى تاريخ مىشود ،ليكن متد ديالكتيكى ماركس تنها بر

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

آگاهى تئوريک طبقاتى بر افكار عمومى مسلط شود ،كارگران منفرد از انزوا بيرون بيايند

و معطوف به پراكسيس سياسى شوند ،طبقهی كارگر از عوامل تفرقه مانند :تمايزهای

دينى ،ملى ،نژادی و جنسيتى فراروی كند و در روند نبرد طبقاتى به خودآگاهى
١
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مىشود .ماركس در اين ارتباط از مقولهی "بى شرمانهترين استثمار سيهروزی" نيز

دهد:

«) (...مالكيت بر زمين يک قدرت هولناک پديد مىآورد ،زمانى كه آن با سرمايهی
صنعتى متحد و همدست مىشود ،آن ممكن مىكند كه كارگران در نبرد بر سر كارمزد
عمﻼً از زمين به عنوان مكان زندگى خويش محروم شوند .اينجا يک بخش از جامعه

از بخش ديگری يک تاوان برای اين حق مىطلبد كه مجاز به سكونت بر زمين بوده
باشد ،همانگونه كه اصوﻻً در مالكيت زمين ،حق مالک ضميمه است كه اندام زمين،

دل و رودهی زمين ،هوا و همراه با آن ،حفاظت و تكامل ]محيط[ زيست را استثمار
كند».

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما نزد ماركس پيرامون حفاظت از محيط
زيست با نبرد طبقاتى مواجه هستيم .به اين صورت كه اينجا حق حيات انسان بر زمين
با حق مالكيت خصوصى تﻼقى مىكند كه البته ماركس اين تضاد درونذاتى را در
ارتباط با گسترش صنعت بزرگ در آمريكا به بند نقد مىكشد .موضوع نقد ماركس

اينجا تحليل نقش مخرب نظام مدرن سرمايهداری ،يعنى توليد بيشترين ارزش اضافى

در كوتاهترين زمان ممكنه است كه سرمايه را به اين سو مىراند كه بدون كوچکترين
اعتنايى به نيازهای جامعهی انسانى و ضرورتهای محيط زيستى ،تنها از آن فنآوری
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, … ebd., S. ٨, ٨٧
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اين متد فقط اين است كه آقای پرودون تا آنجايى كه مىخواهد يكى از اين فازها را

ماترياليستى و سرانجام به پيروزی برسد ،بدون ترديد نتايج مثبتى را نيز به دست مى-

عقب باز گردد ،در حالى كه وی اين مناسبات را هنوز توسط حركت ديالكتيكى خود آن

اگر عكس اين معادﻻت بر قرار باشد ،طبقهی كارگر در بدترين شرايط ممكنه استقرار

مجزا بررسى كند ،قادر به توضيح آن نيست ،بدون اينكه به ديگر مناسبات اجتماعى به

بر قرار نكرده است .بعداً اگر آقای پرودون توسط خرد ناب به ايجاد يک فاز ديگر مى-

پردازد ،اينگونه به نظر مىآيد كه انگاری وی اطفال تازه زايمانشده را در برابر خود

دارد و فراموش مىكند كه آنها به همان اندازه مسن مانند اولى هستند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،استناد به يک سوژهی كاذب مانند

آورد و از اين منظر ،روند تاريخ نيز ظاهراً يک شكل مثبتگرا به خود مىگيرد .ليكن
فاشيسم را تجربه مىكند .پيداست كه از اين منظر هر گونه تصوری از روند مثبتگرای

تاريخ كامﻼً احمقانه به نظر مىآيد.

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

"منطق ضمنى تاريخ" حتا در شكل ماترياليستى آن چه عواقب ناگواری را در شناخت-

با تاريخ" موضع بگيرد و حركت مثبتگرا و دترمينيستى تاريخ را به سوی يک

انكار مىكند ،زيرا فازهای اقتصادی نه از طريق منطق ضمنى تاريخ ،بلكه از ديالكتيک

كه تنها علم تاريخ را به رسميت مىشناسد ١،نه تاريخ برای وی يک سوژهی آگاه و

شناسى پديد مىآورد ٢.به بيان ديگر ،ماركس مصداق تجربى "ديالكتيک" پرودون را

وجود با آگاهى طبقات اجتماعى و توسط يک سوژهی درونذاتى ،يعنى به صورت

محصول پراكسيس مولد و نبرد طبقاتى پديد مىآيند .از اين منظر ،منطق ديگر مربوط

سرنوشت مقدر انكار كند .از اين لحاظ زمانى كه ماركس بر اين نكته انگشت مىگذارد
حاوی يک منطق ضمنى است و نه حركت آن به صورت اجتنابناپذير و ابژكتيو و

ضرورتاً به سوی يک فرجام مقدر و خوشايند سمت مىگيرد .از منظر ماركس اين

به خود تاريخ نمىشود و يک شكل استعﻼيى كه انگاری فرای شناخت و ارادهی انسان-

انسانها هستند كه از شرايط موجود عزيمت مىكنند و با آگاهى ،يعنى سوبژكتيو تاريخ

ای به جای نمىگذارد كه سرمايه در حركت واقعى و منطقى خود ،يعنى در روند ارزش

به صورت ضرورت خود تاريخ .بلكه از طريق يک "سوژهی فعال" ،يعنى سرمايهدار به

در نظر مىگيرد كه سرمايه در حركت واقعى خود مرزها و محدوديتهای فرماسيون-

كشمكش تئوريک ماركس نيز با سوسياليستهای تخيلى به وضوح روشن مىشود .از

ها قرار گرفته است ،به خود نمىگيرد .بنابراين ماركس در آثار خود هيچ شک و شبه-

افزايى ارزش به هيچ وجه وجود خود را ملغا نمىكند .به اين عبارت كه ماركس البته
های گذشته را جهت تكوين خويش بر طرف مىسازد ،اما هيچگاه نه تمامى آنها را .به

بيان ديگر ،سرمايه فقط آن مرزهايى را منهدم مىكند كه مانع ارزش افزايى ارزش و
١
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 ٢همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل توضيح دادم؛ انگلس در آثار متأخر خود دچار يک چنين خطای فلسفى
شده و با استقﻼل از پراكسيس و تكامل "ماترياليسم" متافيزيكى شرايط بحران تئوريک جنبش كمونيستى را پديد
آورده است.
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dühring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ١١, ٤٢, und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران
"ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى
پرولتاريا تا اسطورهسازی از روند تاريخ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧١ادامه ،برلين

را پديد مىآورند .البته سرمايه به صورت تاريخى پديد آمده و تكوين يافته است ،اما نه

عنوان سرمايه شخصيتيافته و در فقدان سوژهی خودآگاه و انقﻼبى .از اين منظر ،دليل
جمله بايد اينجا دوباره از پرودون ياد كرد كه تحت تأثير ديالكتيک هگل فازهای

اقتصادی را به صورت محصول منطق ضمنى تاريخ پشت سر يکديگر رديف مىكند،

در حالى كه همانگونه كه ماركس در كتاب "فقر فلسفه" برجسته مىسازد ،وی به

شرح زير از بررسى آنها عاجز مىماند:

«مناسبات توليد هر جامعه يک كليت را مىسازند .آقای پرودون مناسبات اقتصادی را

طبق معمول به صورت فازهای اجتماعى در نظر مىگيرد كه يکديگر را پديد مى-

آورند] ،يعنى[ از مجموع آنها يكى از ديگری مانند آنتىتز از تز پديد مىآيد و آنها
در رديف متعاقب و منطقى خود منشأ خرد انسانى را متحقق مىسازند .موضع ناجور
Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ١٦

١

٣٢

٣١

به نقد درونذاتى از اشكال متافيزيكى و اسرارآميز مىپردازد و دين ،فلسفه و ايدئولوژی

انباشت آن مىشوند .ليكن سرمايه خود را در حدود آن مرزها كه توسط تكامل تاريخى

را همواره به باد انتقاد مىگيرد و از سوی ديگر ،يک راه حل عملى را برای دگرگونى
آگاهانهی پراكسيس جامعهی بورژوايى و جهت "فراروی مثبت" از روش مدرن توليد

سرمايهداری ارائه مىدهد .به بيان ديگر ،ماركس از آن واقعيت ابژكتيو عزيمت مىكند
كه محصول فعاليت آگاهانهی انسانها ،يعنى سوبژكتيو است .اينجا نه ديگر فلسفه با
فلسفه سخن مىگويد و نه اثری از تفسير و توجيه مناسبات جهان موضوعيتيافته
مشاهده و احساس مىشود .به بيان ديگر ،انگيزهی "رئاليسم انقﻼبى" ماركس تكامل

فلسفهی پراكسيس است كه بنا بر "پيشگفتار نقد فلسفهی حق هگل" به بهترين وجه

ممكنه از خودانگاری فعاليت تئوريک وی به صورت يک پراكسيس سياسى نيز گزارش
مىدهد .به اين صورت كه تئوری انتقادی و عملگرای وی كه البته از طريق نقد درون-

ذاتى و نفىكنندهی زمينهی متضاد مادی كه وی آنرا "بعد منفعل" نيز مىنامد ،متكامل
مىشود و سپس به صورت جانبدار در كشمكش تئوريک پيرامون آگاهى از تضاد

شركت مىكند و سرانجام به يک پراكسيس سياسى و انقﻼبى دامن مىزند .سوژهی
خودآگاه "انقﻼب نيازهای راديكال" پرولتاريا است ١كه تحت تأثير اين تئوری از قدرت

بالقوه به قدرت بالفعل در مىآيد و نظم موجود را به شرح زير به يک نظم نوين

دگرگون مىسازد:

«همانگونه كه فلسفه در پرولتاريا تسليحات مادی خويش ،پرولتاريا در فلسفه،

و واقعى خود پديد آورده و يا از طريق تصويب قوانين دولتى جهت حفاظت از منافع
١

تمامى سرمايهداران بر پا شدهاند ،كامﻼً آزاد و راضى احساس مىكند .به بيان ديگر،
فراروی از روش مدرن توليد سرمايهداری مشروط به وجود يک "سوژهی واقعى" است.
ما اينجا با خودانگاری ماركس پيرامون فعاليت تئوريک خويش نيز مواجه مىشويم كه

وی آنرا به شرح زير در جزوهی "پيشدرآمدی  ".....يک پراكسيس سياسى مىشمارد:

«تماميت ،آنگونه كه در مغز به صورت تماميت تفكر ظاهر مىشود ،يک محصول از

مغز متفكر است كه جهان را از طريق تنها روش ممكنه تصاحب مىكند ،يک روش كه

از تصاحب هنری ،دينى ،عملى ـ ذهنى اين جهان متفاوت است .سوژهی واقعى

]پرولتاريا[ در استقﻼل خود همچون گذشته خارج از مغز پا بر جا مىماند؛ تا وقتى كه
مغز تنها جنجالى رفتار مىكند] ،يعنى[ فقط تئوريک .بنابراين در روش تئوريک بايد

همواره جامعه به صورت پيششرط تصور در مقابل سوژه ]شناسا[ معلق باشد».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با مضمون ديالكتيک تئوری با

پراكسيس در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس مواجه مىشويم كه پيوند سوژهی شناسا
)ماركس( با "سوژهی واقعى" )پرولتاريا( را ناگسستنى مىسازد و به مقولهی "رئاليسم
انقﻼبى" در انديشهی سياسى وی محتوا مىدهد .ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود

هر گونه تئوری فلسفى كه با پراكسيس سياسى بيگانه بود" ،مدفوع فلسفى" مىناميد.

٣

تسليحات ذهنى خويش را مىيابد ،و همين كه رعد تفكر اصولى به اين زمين سادهلوح

وی به همين منوال از "فلسفه" به عنوان "خودارضاعى" نيز سخن مىراند ،در حالى كه

ممكن آلمان ،رهايى از موضع تئوريک است كه انسانها را باﻻترين موجود برای انسان-

مصداق تجربى "دانش مثبت" جهان موضوعيتيافته به عنوان محصول فعاليت آگاهانه-

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا ديالكتيک يک تئوری

ازخودبيگانگى خودكرده و خودفريبى "سوژهی واقعى" مىشمارد ،در نتيجه از يک سو،

آنجا كه انسان سوژهی توليد است و مناسبات انسانها نسبت به يکديگر توسط

١

مردمى برخورد كند ،رهايى آلمانها به انسانها تحقق مىيابد ) (...تنها رهايى پراتيک و

ها مىشمارد».

٢

انتقادی و عملگرا با يک پراكسيس آگاهانهی سياسى و انقﻼبى را برقرار مىسازد .از
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in:
MEW, Bd. ١, Berlin (ost), S. ٣٨٦
٢
Ebd., S ٣٩١

در برابر آن "دانش مثبت" را به صورت "همبستری عاشقانه" مستقر مىساخت.

٤

ی انسانها است .اما از آنجا كه ماركس آگاهى موجود را كذب و دروغ و محصول

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …, ebd., S. ٥٤٣
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. ٢٧, ٢١٨
٢

٣٤

٣٣

معين شده و نه نتايج آن تقدير تاريخ بشری است .همانگونه كه انسانها جهان

فعاليت پديد مىآيند و مربوط به پراكسيس مىشوند ،در نتيجه ماركس روند تاريخ

موضوعيتيافته )جامعهی طبقاتى( را از طريق ازخودبيگانگى خودكرده به وجود آورده-

ابژكتيو را به صورت تظاهر ضروری مناسبات وارونهی جامعهی بورژوايى ،يعنى آن

جامعه و با كسب خودآگاهى ماترياليستى جهان ديگری را پديد بياورند .ما اينجا با

آگاهانهی طبقهی حاكم افشا مىكند ،در حالى كه شرايط استقﻼل و آزادی انسانها را

اند ،به همين صورت نيز قادر هستند كه بر اساس امكانات موجود توليدی و بازتوليدی
نقش "سوژهی واقعى" در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس مواجه مىشويم كه به
صورت "سوسياليسم علمى" و با استناد به "دانش مثبت" متكامل مىشود .پيداست كه

نزد ماركس مفهوم "دانش مثبت" در مضمون رياضى و جبر دترمينيستى آن استفاده
نمىشود .از آنجا كه خردمندی در جوامع مدرن و دنيوی يک امر مثبت ارزيابى مى-

مناسباتى كه تحت تأثير سرمايه طبيعتاً رشد كردهاند ،به صورت محصول فعاليت

مشروط به آن مىشمارد كه مناسبات موجود به كلى دگرگون گردند ،به مالكيت
١

اجتماعى در بيايند و توسط كانون افراد همبسته مديريت شوند .ما اينجا با عواقب

تحقيقات فلسفى و تجربيات سياسى ماركس مواجه هستيم كه به صورت تئوريک
متمركز مىگردد و مستقيماً به سوی رهايى انسان نشانه مىگيرد .به اين صورت كه

شود ،در نتيجه "دانش مثبت" نزد ماركس به معنى آن دانشى است كه با استناد به

ماركس از اين نقطه نظر عزيمت مىكند كه رهايى انسان يک امر عاجل اجتماعى است

كليت يک حركت متضاد ماترياليستى ـ ديالكتيكى متكامل شده است كه مستقيماً به

درونذاتى پراكسيس مولد مستدل گردد و بدون وساطت اشكال استعﻼيى مانند :دين،

پراكسيس مولد ،يعنى از نقد زندگى واقعى و فعاليت مولد خود انسانها ،يعنى از نقد
سوی رهايى انسانها نشانه مىگيرد .به بيان ديگر ،ما در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

و تئوری جهت ممانعت از توليد اشكال استعﻼيى راه ديگری ندارد ،به جز اينكه از نقد

فلسفه و ايدئولوژی بر آن واكنش كند .به اين صورت كه ماركس از يک سو ،در

ديالكتيكى ماركس با يک فلسفهی عملى مواجه هستيم كه موضوع اصلى آن بدون

كشمكش نظری پيرامون آگاهى تئوريک از تضاد دخيل مىشود و از آنجا كه تئوری

تشكيل آن به شرح زير در كتاب "گروندريسه  "....تأكيد مىكند:

يعنى تئوری وی مانند فلسفه در مضمون هگلى آن ،خود را به صورت يک حركت ناب

واسطه فراروی از "قلمرو ضرورت" به سوی "قلمرو آزادی" است ١كه بر ضرورت
«اما در تجربه ،اگر شكل معلومالحال بورژوايى برطرف شود ،ثروت چه چيز ديگری

است به غير از جهانيت نيازها كه در تبادل جهانشمول توليد مىشوند] ،يعنى[ توانها،

لذتها ،نيروهای مولد و غيرهی افراد؟ تكامل كلى تسلط انسانى بر قوای طبيعى ،هم بر

طبيعت به اصطﻼح ]بيرونى[ و هم بر طبيعت خود فرد؟ استخراج مطلق خﻼقيت وی،
بدون هر شرط ديگری به غير از تكامل سابق تاريخى كه اين كليت از تكامل ،يعنى
تكامل تمامى قوای انسانى به اين صورت كه نه بنا بر يک اندازهی معين شده از قبل

تبديل به هدف خودكرده شود؟ نه آنجا كه خود را در يک تعيين بازسازی ،بلكه

كليت خود را توليد كند؟ نمىخواهد چيز شده باقى بماند ،بلكه در حركت مطلق از
شدن است ).»(...

٢

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش "علم مثبت" در انديشهی سياسى ماركس و
انگلس متأخر ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين
٢
Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse … Ebd., S. ٣٨٧

انتقادی و عملگرای وی از سرچشمهی خود )پراكسيس مولد( به خوبى آگاه است،
از تفكر نمىفهمد ،در نتيجه هيچگاه از پراكسيس نبرد طبقاتى مستقل نمىگردد ،اشكال

متافيزيكى و استعﻼيى به خود نمىگيرد و سرانجام پيداست كه به اجبار بر پراكسيس

سياسى واكنش و در حركت واقعى جامعهی بورژوايى و به نفع پرولتاريا دخل و تصرف
مىكند .در انديشهی سياسى ماركس پرولتاريا "سوژهی واقعى" است و تا زمانى كه

روش توليد مدرن سرمايهداری ادامه دارد ،آنتاگونيسم سرمايه محسوب مىشود .حتا
اگر به انقياد دين ،فلسفه و ايدئولوژی كشيده ،در روند توليد و فعاليت مولد خود سلب
موضوعيت و در جهان ازخودبيگانهی كاﻻها به كلى ناپديد شده باشد .انگيزهی فعاليت

تئوريک ماركس نيز بر اين اساس است كه پرولتاريا را از قدرت بالقوهی خود آگاه و
آنرا بالفعل سازد .اينجا قدرت سياسى بستگى به توازن قوای اجتماعى دارد و قدرت
يكى نشانهی ضعف ديگری است .بنابراين نتايج نبرد طبقاتى نامعلوم و هم پيروزی و

هم شكست آن امكان دارد .از اين منظر نه حركت واقعى جامعهی طبقاتى از پيش
Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٣٧, ٧٠f., ٢٤٧

١

٣٦

٣٥

است كه البته از زمان حال عزيمت مىكند ،در حالى كه نسبت به گذشته انتقادی و

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه ماركس اينجا رابطهی نظم

نسبت به زيست اجتماع آتى اتوپيست است .اما اين اتوپى محصول تسلط مفاهيم ايده-

موجود با يک نظم نوين را برقرار مىسازد ،ليكن سخنان وی فاقد هرگونه از پيشگويى-

تاريخ گذشته و تجربيات مؤثر در زمان حال ،يعنى از پراكسيس مولد و تجربيات يک

است .موضوع تحقيق ماركس از بدو فعاليت تئوريكش "فرد آزاد اجتماعى" است كه به

آليستى بر افكار عمومى انسانها نيست ،زيرا آگاهى از آن توسط نقد درونذاتى از
جامعهی مدرن ،انسانگرا و خردمند پديد مىآيد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما تا اينجا با سه وجه ديالكتيک در
تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس آشنا شديم .اول ديالكتيک به صورت حركت واقعى

سرمايه ،دوم ،ديالكتيک به صورت روش تحقيق حركت سرمايه و سوم ديالكتيک

تئوری با پراكسيس جهت فراروی )مثبت( از مناسبات سرمايهداری است .گرانيگاه

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

ديالكتيک "وجود و وجودبايستى" ١جهت رهايى انسانها است .در تقابل سيستم فلسفى

هايدگر بر اساس هرمنوتيک "وجوددرجا و وجود" ٢متكامل مىشود كه البته وی آنرا

"اجرای راديكال فلسفه" نيز مىنامد .هابرماس جهت نقد هرمنوتيک ميان "زبان
طبيعى" و "زبان هنری" تميز مىدهد .در حالى كه استفاده از زبان طبيعى مربوط به

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

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

برجسته مىسازد:

«هرمنوتيک بر يک "توان" مبتنى است كه ما تا اين حد كسب مىكنيم كه "مسلط

شدن" بر يک زبان طبيعى را ]همچون[ هنر ،بياموزيم] ،يعنى[ معنى زبانى و امكان
ارتباطى را بفهميم و در صورت اختﻼل ارتباطات ،قابل فهم سازيم .فهم معنى به سوی
محتوای معنايى سخن سمت مىگيرد ،اما همچنين به سوی محتوای معنايى ثابت
Sein und Seinsollen
Dasein und Sein

١
٢

های جنجالى و مستقل از پراكسيس و فاقد هر نوع از لحظات ساينتيستى و آپريوريسم
صورت "سوژهی واقعى" )كارگر مزدی( به انقياد محصول فعاليت سوبژكتيو و

موضوعيتيافته خود مانند :دين و سرمايه كشيده شده است .ما اينجا با جابجايى سوژه

با ابژه )محمول( مواجه هستيم كه تنها شرط كشف و نقد درونذاتى آن تسلط بر روش

نقد دين ماركس است كه البته وی از آن برای نقد اخﻼق ،هنر ،سياست ،فلسفه ،حق و
از جمله اقتصاد سياسى نيز استفاده مىكند .از آنجا كه بنا بر تئوری ماترياليسم تاريخى

ـ ديالكتيكى ماركس تاريخ فاقد يک منطق ضمنى و انسان همواره در حال شدن است،
در نتيجه اين امكان نيز وجود دارد كه انسانها بر اساس مناسبات موجود توليد و

بازتوليد اجتماعى و با كسب خودآگاهى ماترياليستى از اشكال ازخودبيگانهی جامعهی

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

اجتماعى به كلى دگرگون و قانون ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت ملغا مىگردند ،با

فراروی از روش مدرن توليد سرمايهداری و شكل توليد كاﻻيى جامعه ،زنجيرهای

تثبيت انسانيت و تكوين روابط اجتماعى انسانها گسسته مىشوند ،روشهای آموزشى و

پرورشى اشكال نوينى به خود مىگيرند ،تبعيضهای جنسيتى ،دينى ،ملى و نژادی منحل
مىشوند ،كرهی زمين به شكل يک كليت واحد به نظر مىآيد و امكانات طبيعى آن با

سزاوارترين روشهای محيط زيستى استخراج و تبديل به مايحتاج عمومى و بنا بر توان
و نياز انسانها در اختيار همگان قرار مىگيرند ،توان انسانها به درستى سنجيده و نه
در تقابل و رقابت با ديگران ،بلكه به سمت تحقق منافع همگانى هدايت مىشوند ،تكامل

صنعتى و رشد اقتصادی چهرهی زشت و نفس مخرب خود را مىبازند ،زيرا در

هماهنگى با نيازهای جامعه و حفاظت ضروری از محيط زيست و به سوی تحقق اهداف

انسانهای آزاد و برابر سمت مىگيرند ،اينجا شرط آزادی ،كرامت و اقبال فردی
مشروط به آزادی ،كرامت و اقبال همگانى است كه البته توسط ادارهی شورايى جامعه

تضمين مىشود ،سوژهی خودآگاه اين حركت واقعى ،انسان به صورت "موجود فعال"

٣٨

٣٧

از همين منظر نيز بايد به فلسفهی مارتين هايدگر پرداخت .به اين عبارت كه در اوايل

نوشتاری يا سيستم سمبليک غير زبانى ،منتها تا آنجايى كه آنها مىتوانند "ضميمهی"

سياسى بودند .در حالى كه نظام سرمايهداری با بحرانها ادواری اقتصادی مواجه شده،

هر سخنگويى در اختيار دارد ،پيكر هنری مىگيرد ،مىتواند اينجا به صورت يک

قرن گذشته آمريكا و تمامى قارهی اروپا دستخوش دگرگونىهای عظيم اقتصادی و

انبوه كارگران مزدی تحت تأثير تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس كه

البته در تفسيرهای متنوع به بازار سياسى عرضه مىشد ،قرار گرفته و به يک

خودآگاهى قابل مﻼحظهی ماترياليستى دست يافته بود و جهت تحقق منافع طبقاتى

خود به سوی انقﻼب سوسياليستى عزيمت مىكرد .از جمله بايد از پيروزی انقﻼب
اكتبر در روسيه ياد كرد .در حالى كه آمريكا و تمامى كشورهای اروپا درگير نبردهای

سهمگين طبقاتى و عواقب جنگ جهانى اول بودند ،انقﻼبهای سوسياليستى در آلمان

سه بار با شكست مواجه شدند .محصول اين نبردهای طبقاتى فروپاشى امپراطوری
ويلهلم ،استقرار جمهوری وايمار و نبرد خونين كمونيستها با سوسيال دموكراتها در
آلمان بود كه البته توسط تئوریهای كذب كمينترن توجيه مىشد ١.پيداست كه اينجا

جهت ممانعت از انقﻼب سوسياليستى تدارک يک فلسفهی نوين ضروری بود كه از

يک سو ،نقش انقﻼبى "سوژهی واقعى" را انكار كند و آنرا از منظر فلسفى به انفعال

بكشد و از سوی ديگر ،تبديل به ايدئولوژی بورژوازی جهت تدارک قوای ضد انقﻼب

شود.

سخن شوند .ما اتفاقى از هنر فهميدن و فهماندن سخن نمىگوييم ،زيرا توان تفسير كه
زبردستى هنری پرورش بيابد .اين هنر تحت شرايطى كه پرسشهای عملى به سوی

تصميم رانده مىشوند ،نسبت به هنر متقاعد و قانعكردن متقارن رفتار مىكند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روش هرمنوتيک مربوط به تسلط بر آن
فنون سخنوری و نوشتاری مىشود كه انسان مخاطب خود را ظاهراً متقاعد مىكند و به

سوی اتخاذ يک تصميم مخصوص مىراند ،در حالى كه برای عواقب يک چنين تصميمى
مصداق و شواهد تجربى در اختيار ندارد .ما اينجا با فنون تدارک متافيزيک مواجه

هستيم .از اين بابت ،هابرماس پيشنهاد مىكند كه جامعهشناسى انتقادی جايگزين
فلسفهی هرمنوتيک شود ٢.اينجا بايد به خصوص از نقش شعر و اسطوره ياد كرد كه

در اغلب موارد تبديل به شواهد ظاهری نوشتارها و سخنوریهای فيلسوفان هرمنوتيكى
مىشوند .در حالى كه ماركس جهان موضوعيتيافته را از طريق تنها روش ممكنه كه

البته از روشهای هنری ،دينى ،عملى ـ ذهنى متفاوت است ،تصاحب مىكند ،روش

هرمنوتيک مربوط به تفسير و توجيه مفهومى "وجود" مىشود و در فقدان بازتاب

تجربى به كلى از پراكسيس مولد مستقل مىگردد .پيداست كه اينجا هر گونه توجهای

به اين ترتيب ،هايدگر بر خﻼف سنت ايدهآليسم آلمانى فلسفهی خود را بر اساس

به تضادهای درونذاتى نيروهای مولد با مناسبات توليد و ضرورت نقد اقتصاد سياسى

خود تحت تأثير ايدهآليسم استعﻼيى كانت قرار داشت .ما اينجا با عواقب مقولهی

آن نيز ضرورتى ندارد.

هرمنوتيک "وجوددرجا و وجود" متكامل مىكند .وی در آغاز دوران فعاليت فلسفى
"خرد عملى" در فلسفهی ايدهآليستى آلمانى مواجه هستيم .در حالى كه سوژه در

ظاهراً بى معنى به نظر مىرسند و آن چيزی كه به اصطﻼح بى معنى است ،پرداختن به

فلسفهی كانت معطوف به شواهد تجربى ايدههای خودگشته و ظاهراً آرام گرفته است،

ليكن آن در يک شكل خودآگاه و ارادهگرا در فلسفهی ايدهآليستى هگل ظاهر و به
صورت آپريور به سوی يک اتوپى ظاهری جهت تشكيل يک جامعهی آشتىيافته سمت

مىگيرد .از آنجا كه هايدگر خودآگاهى و ارادهگرايى سوژه را اصوﻻً محصول توليدات
ناب متافيزيكى مىشمارد ،در نتيجه ديالكتيک هگل را سرچشمهی "تجربيات دينى"

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته  -تاريخچه و تجربيات جنبش كارگرى در
ايران ) ١٣٢٠تا  ،(١٣٢٧در آرمان و انديشه ،جلد يكم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين

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

٤٠

٣٩

بنابراين در فلسفهی هايدگر زبان ديگر يک ابزار ،يعنى يک ابژه )محمول( جهت

مىخواند ١.انكار و مردوديت ديالكتيک مربوط به توپولوژی )ديدگاه كلى( فلسفهی

وساطت جهان درونى انسان با جهان بيرونى نيست ،بلكه به صورت يک سوژهی آگاه
در آمده كه انسان را ظاهراً به انقياد تحقق مقاصد به خصوص خويش مىكشد .اينجا
نه گفتگو محصول تفكرات سوژه است و نه ابزاری جهت تدارک كنش ارتباطى و تمايز

هايدگر مىشود كه محمد رضا نيكفر به شرح زير از آن پرده بر مىدارد:

«"توپيک" حلقهی پيوندی بين "ديالكتيک" و "منطق" است .آن يک "ديالكتيک"

ظاهری و به اين صورت ،محل تولد منطق ظاهری است .توپولوژی تفكر هايدگر در

"طرح حقيقى نسبت به طرح اشتباه و ارزش درست و قابل توجيه نسبت به ارزش

سمت متقابل به پيش مىرود .آن مايل است كه در گفتگو باشد ،يک گفتگو كه هم-

زبان است و گفتگو هيچ ارتباطى با تبادل نظری انسانها و خردمندی قضاوت آنها

است كه ما با زبان يک گفتگو را پيوند دهيم و با آن در گفتگو بمانيم .بنابراين تفكر
٢
جايگاهى شده يک "زبان متفكرانهی دوطرفه" ) (...با زبان است».

نادرست" محسوب مىشود ١.به بيان ديگر ،در فلسفهی هايدگر مخاطب زبان ،خود
پيرامون بازتاب تجربيات گذشته ،تدارک افكار عمومى و تحقق اهداف آتى اجتماعى
توسط يک "سوژهی واقعى" ندارد .به همين منوال ،تفكر اينجا يک شكل انتقادی به

خود نمىگيرد و ابزار تحصيل و تحقيق حركت واقعى جامعهی طبقاتى در راستای تكامل

"دانش مثبت" محسوب نمىشود ،بلكه تنها يک شكل الهامى به خود گرفته كه البته

انسانشناسى فلسفهی ايدهآليستى هگل ،يعنى نقش "موجود متفكر" در تشكيل يک
جامعهی آشتىيافته را به كلى تخطئه مىكند .بنابراين هايدگر تا اينجا نه تنها چيز
جديدی به ما نمىگويد ،بلكه خودش بشخصه اسير جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم

مىباشد .انگيزهی فلسفى وی عبور از خودآگاهى و ارادهگرايى در فلسفهی ايدهآليستى

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

شود:

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

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

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

برای حقيقت وجود استفاده مىشود كه حقيقت ذات وجود و خود وجود است».

٢

صحبت آن خود زبان است .زبان بايد به عنوان زبان به بيان بيايد و اين مستلزم آن

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،درحالى كه انگيزهی فلسفى هايدگر تنها

يک گفتگوی هرمنوتيكى با زبان ،يعنى تفسير مفاهيم موجود توسط يک زبان هنری
است ،اما محمد رضا نيكفر نه تنها آنرا كامﻼً منطقى مىشمارد ،بلكه روش تفكر

ديالكتيكى در فلسفهی ايدهآليستى هگل را به صورت يک تظاهر بى معنى انكار و
مردود مىكند .البته ما با انتقاد هگلىهای چپ به آكوموداتسيون ،يعنى هماهنگى دين با

فلسفه و همچنين نقد ماركس و فويرباخ به جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم در

فلسفهی ايدهآليستى هگل آشنا هستيم ٣.ما همچنين مشاهده كرديم كه ماركس حركت

ماترياليستى ـ ديالكتيكى را به دليل وجود يک سوژهی درونذاتى و قدرت نفى آگاهانه-

ی آن ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى مىشمارد .بنابراين صرف نظر هايدگر از ديالكتيک هگل
قابل درک است ،در حالى كه فلسفهی وی جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم را بى
محابا از سنت ايدهآليستى آلمانى به ارث مىبرد كه ما مضمون آنرا از زبان محمد

رضا نيكفر به شرح زير مىشنويم:

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

رسيم ،بلكه برعكس :تفكرات به ما مىرسند».

٤

١

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

Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٦٩
Ebd., S. ٣٧١
 ٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧فلسفهی حقوق طبيعى و حق انقﻼب ـ گفتمانى پيرامون مسير انديشيدن
انتقادی ماركس از نقد دين تا نقد اقتصاد سياسى ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ١٥١ادامه ،برلين
٤
Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٣٧٢
٢

٤٢

٤١

سرچشمهی نور كه مولود سايهها است ،بى خبر هستند ١.در حالى كه فلسفهی ايده-

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

مىشود و به مضمون سوژهی شناسا دست مىيابد ،ليكن هايدگر پديدارشناسى وی را

"معنى وجود" يک شكل سوبژكتيو به خود مىگيرد .در حالى كه فلسفهی هايدگر نزد

آليستى هگل بر اساس يک انسانشناسى به خصوص ،يعنى "موجود متفكر" متكامل
متهم به فقدان يک هستىشناسى بنيادی مىكند و با استفاده از روش هرمنوتيک به

"وجود" در پرتو زمان و توسط "وجوددرجا" الهام گرفته مىشود كه البته به صورت

برخى از كارشناسان آثار وی خاتمهی ذهنيت متافيزيكى در فلسفهی ايدهآليستى

تكامل يک فلسفهی نوين مىپردازد .اينجا هدف پديدارشناسى ظاهراً اين است كه

اروپای غربى به حساب مىآيد ،اما نقطهی عزيمت وی توليد دوگانگى سوژه و ابژه،

كند .به بيان ديگر ،هستىشناسى بنيادی هايدگر بر اين اصل مبتنى است كه اصل

تميز مىدهد ،بدون اينكه اصوﻻً ديالكتيک وجود ماترياليستى با آگاهى ايدهآليستى از

"وجوددرجا" واقعى ،يعنى همانگونه كه انسان خود را از خود بروز مىدهد ،برايش جلوه
"وجوددرجا" را به صورت اصل پديداری "وجود" ،يعنى "معنى وجود" خود درک كند.

روش تدارک اين فلسفه ،هرمنوتيک است كه هايدگر مضمون آنرا به شرح زير
برجسته مىسازد:

«هرمنوتيک اين وظيفه را به عهده دارد كه هر وجوددرجا خود را در خصلت وجودش

به اين وجوددرجای خود دسترسى بيابد ،به آن ازخودبيگانگى خودكرده را كه توسط آن

وجوددرجا رقم خورده است ،خبر دهد و جستجو كند .در هرمنوتيک برای وجوددرجا

يک امكان پديد مىآيد كه برای خود قابل فهم گردد و باشد».

٢

به اين ترتيب ،هايدگر سه اصل پديدارشناسى مورد نظر خود را به صورت "تقليل"،

"بازسازی" و "تخريب" در نظر مىگيرد .وی اينجا بر اين نكته تأكيد مىكند كه
"ضرورتاً به تفسير مفهومى وجود و ساختار آن" روی مىآورد ،زيرا تنها از طريق
تخريب ،يعنى "بازسازی تقليلگرای وجود" كه انگاری "يک تقليل انتقادی از مفاهيم
كهن" جهت خلق سرچشمهی آنها است ،هستىشناسى بنيادی به صورت مبدأ

پديدارشناسى ممكن مىگردد ٣.به بيان ديگر ،ما اينجا از يک سو ،با يک ابژهی

موضوعيتيافته به صورت محصول فعاليت سوبژكتيو انسانى و از سوی ديگر ،با يک

تفسير هرمنوتيک از اين ابژهی موضوعيتيافته مواجه هستيم .سرچشمهی اين دوگانگى
تضادهای درونذاتى جامعهی طبقاتى است كه به صورت علت ،يعنى ماهيت

ازخودگسيختهی همين زمينهی مادی ،معلول خود را نيز به صورت خودتناقضگويى
١

Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٥٧
Heidegger, z.n. ebd., S. ٧٤
٣
Vgl. ebd., S. ٧٣
٢

يعنى تدارک متافيزيک است .وی ميان انسان واقعى )"وجوددرجا"( و معنى )"وجود"(
وجود را متكامل كرده باشد .به نظر وی "وجود" اصوﻻً درخود و فىنفسه نيست و به

يک "وجوددرجا" نياز دارد ،زيرا تنها "وجوددرجا" قادر است كه حقيقت "وجود" را
الهام بگيرد .به بيان ديگر ،هايدگر فلسفهی خود را آن سوی تحقيقات تجربى بر پا مى-

سازد .به گمان وی فلسفه نه با استناد به علوم متفاوت اجتماعى ،بلكه از ريشهی واحد
آنها ،يعنى از مبدأ "وجود" بايد متكامل گردد .ما اينجا نه با يک بازتاب شناخت-

شناسى )نئوكانتيسم( ،نه با يک تئوری شناخت از تاريخ و تكامل مفاهيم تاريخى و نه

اصوﻻً با يک تئوری كه تاريخ را به صورت ابژهی تحقيق در نظر دارد ،مواجه هستيم،

زيرا اينجا اولويت هستىشناسانهی "وجود" در دستور تفكر فلسفى قرار مىگيرد كه

نتيجهی آن تنها يک تفسير از حالت يک موجود حقيقى ـ تاريخى نسبت به تاريخمندی
خود است .به اين ترتيب ،تاريخمندی برای هايدگر يک دليل وجود و يک رديف از

اتفاقات محسوب مىشود كه فلسفه بايد آنها را در انسانها كشف كند و تنها با استناد
به مبدأ اتفاقات تاريخى است كه تاريخ مىتواند ،به خود معنى بگيرد.

١

بنابراين انتقاد هايدگر از اين زوايه به پديدارشناسى هگل وارد مىآيد كه البته وی به

مسئلهی "ازخودبيگانگى" پى برده است ،بدون اينكه موفق به كشف سرچشمهی آن
شده باشد .در اين ارتباط وی به صورت نموداری به فلسفهی افﻼطون استناد مىكند.

به اين صورت كه انسانها در يک غار حبس و معطوف به سايهها شدهاند ،ليكن از
١

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

٤٤

٤٣

شناسى محصول ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى همين زمينهی مادی ،يعنى نتيجهی

اشكال دينى ،فلسفى ،ايدئولوژيک ،خﻼصه متافيزيكى پديد مىآورد .ماركس در همان

است ،در نتيجه ماركس از يک سو ،بر نقش طبقهی حاكم به عنوان فريبكار و عامل

وجودی كه وی با فلسفهی هايدگر آشنايى نداشت ،اما انگاری كه انتقاد وی مستقيماً به

تضادهای درونذاتى نيروهای مولد و با مناسبات توليد در تجربيات جامعهی بورژوايى

ازخودبيگانگى و علت تفرقهی طبقاتى و از سوی ديگر ،بر خودفريبى ،ازخودبيگانگى و

تفرقهی خودكردهی پرولتاريا تأكيد مىكند كه بر ﻻزم و ملزوم بودن آنها انگشت

اوايل فعاليت تئوريک خود به سرچشمهی مادی دوگانگى سوژه از ابژه پى برد و با

سوی تمايز "وجوددرجا" از "وجود" سمت مىگيرد .من جهت مصداق اين نظريه يک

ابتكار نوشتاری به خرج دادهام .به اين عبارت كه مفاهيم فلسفهی هايدگر را در تز

بگذارد .ما اينجا با عواقب توليدات دينى ،فلسفى و ايدئولوژيک ،يعنى با نتايج مجموعه-

چهارم فويرباخ ماركس جايگزين كردهام كه از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

تعريف ديگری از هرمنوتيک را به شرح زير ارائه مىدهد:

هايدگر بيشتر آشنا سازم:

ای از اشكال متافيزيكى مواجه مىشويم ،در حالى كه محمد رضا نيكفر در كمال تعجب

ديالكتيكى و به شرح زير خوانندهی نقاد را با عواقب دوگانگى هرمنوتيكى در فلسفهی

«انتقاد هايدگر به سنت ]ايدهآليستى[ به سوی اين "سمتگيری"] ،يعنى[ به سوی آن

«هايدگر از تجربهی ازخودبيگانگى ايدهآليستى ]يعنى[ دوگانهسازی جهان در وجود

امر ،تخريب تاريخ هستىشناسى روشنسازی وضعيت هرمنوتيكى پرسش وجود در

جهان ايدهآليستى وجود را در زمينهی تجربى وجوددرجا حل كند .اما اينكه زمينهی

تدبير كه عريانسازی وجود را از پيش معين كرده است ،نشانه مىگيرد .در واقعيت

سنت ]ايدهآليستى[ است .از اين طريق كشف مىشود كه تدبير پرسش هدايتشوندهی
متافيزيک منطبق با وضعيت است و آن چگونه معنى وجود عريان خود را از پيش معين

مىكند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،محمد رضا نيكفر اينجا مدعى مىشود

كه هرمنوتيک نه منجر به دوگانگى و جابجايى سوژه با ابژه )محمول( و تنها يک تفسير

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

زمان متافيزيک هدايتشونده "معنى وجود" را نيز از پيش ،يعنى آپريور معين مىكند.

ما اينجا با يک تفسير هرمنوتيكى از روش هرمنوتيک مواجه هستيم كه ظاهراً بازتاب

تجربى تفسير مفهومى را تضمين مىسازد .از آنجا كه نه هايدگر يک چنين ادعايى را

كرده و نه فيلسوف ديگری چنين تعريفى را از هرمنوتيک ارائه داده است ،در نتيجه به
نظر مىرسد كه محمد رضا نيكفر ظاهراً خود را كاشف يک مسئلهی بسيار مهم
شناختشناسى و فلسفى مىشمارد .به بيان ديگر ،وی اينجا مدعى مىشود كه هايدگر

از طريق تفسير وضعيت هرمنوتيک "وجود" ،آنرا يک به يک از تجربه به صورت
مفهوم فلسفى در مىآورد و "وجوددرجا" را به سوی آن هدايت مىكند .ليكن ما نزد
Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٨٣, vgl. S. ٣٨٦

١

ايدهآليستى و وجوددرجا تجربى عزيمت مىكند .تﻼش وی به اين عبارت است كه
تجربى وجوددرجا خود را از خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در

ابرهای وجود مستقر مىكند ،تنها از طريق ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى همين

زمينهی تجربى قابل توضيح است .بنابراين اين ]زمينه[ بايد از درون خود ]يعنى[ هم در

تضاد خود فهميده شود و هم به طور پراكسيس منقلب گردد .به اين ترتيب ،پس از
آنكه ،برای نمونه وجوددرجا تجربى به صورت راز نهفتهی وجود مقدس كشف شد،

هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری و پراكسيس منهدم كرد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تفسر هرمنوتيک "وجود" نه تنها با

هستىشناسى بنيادی به كلى بيگانه است و منجر به كشف مبدأ پديدارشناسى نمىشود،
بلكه از پراكسيس مولد به كلى مستقل مىگردد و در حالى كه تضادهای درونذاتى
زمينهی مادی و تجربى را به كلى انكار كرده ،ازخودبيگانگى خودكرده را در نوع ديگری

از آن پديد مىآورد و يا دوباره تجديد و تشديد مىكند .ما اينجا با بيماری شناخت-
شناسى در شكل تفسير هرمنوتيک آن مواجه هستيم كه مسبب آن فقدان بازتاب

تجربى و استقﻼل سوژهی شناسا از پراكسيس مولد است .از آنجا كه بيماری شناخت-
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f., Berlin (ost), S.

١

٦

٤٦

٤٥

هرمنوتيک را نه يک تفسير مفهومى از "وجود" ،بلكه منطبق با وضعيت خود "وجود"

ماركس مشاهده كرديم كه وی از يک "كليت ديالكتيكى" به صورت يک ساختار بسيار

مىشمارد ١.وی سرانجام به شرح زير به اين نتيجه مىرسد:

«وجود بنياد است .جستجو كردن بنياد به معنى تحقيق بنيادی است ،تحقيق بنيادی

وجود توسط ايدهی بنياد هدايت مىشود».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با متافيزيک ناب مواجه هستيم،
زيرا محمد رضا نيكفر فاقد يک درک منطقى و تئوريک از رابطهی ماهيت

)"وجوددرجا"( با شكل )"وجود"( است .دليل اين تناقضگويىها جابجايى سوژه با ابژه
)محمول( است كه به صورت نقطهی عزيمت تفسير هرمنوتيک از شكل ظاهری به

سوی شناخت ماهيت انسان توجيه مىشود .در برابر اين روش فلسفى ،نقد ماركس از

ديالكتيک وجود با آگاهى قرار دارد .به اين صورت كه وی ميان "تضاد" )ماهيت وجود،

پراكسيس( با "آگاهى از تضاد" )اشكال ظاهری تئوريک مانند :دين ،فلسفه ،ايدئولوژی(
كه به "وجود" معنى ازخودبيگانه مىدهند ،تميز مىدهد و در تز هشتم فويرباخ خود و
به شرح زير بر سرچشمهی متضاد آنها ،يعنى بر ضرورت شناخت پراكسيس تأكيد
مىكند:

«تمامى زيست اجتماعى ماهيتاً پراكسيس است ،همهی اسراری كه موجب رازآميزی

تئوری مىشوند ،راه حل منطقى خود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين

پراكسيس مىيابند».

٣

بنابراين ما در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس با دو بعد متفاوت از
مقولهی "پراكسيس" مواجه مىشويم .يكى پراكسيس مولد انسانى ،يعنى زيست مادی
متضاد و ديگری توجيه تئوريک اين پراكسيس ،يعنى زيست معنوی آن است كه در

كشمكش با همديگر يک "كليت ديالكتيكى" را پديد مىآورند .اينجا منظور از زيست
معنوی آن اشكال دينى ،ايدئولوژيک و فلسفى هستند كه به زيست مادی معنى مى-

دهند و با تدارک آگاهى ازخودبيگانه تضادهای درونذاتى پراكسيس مولد را توجيه و
١

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

پيچيده و متنوع سخن مىراند و مفاهيم تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را
تنها يک "ذهنيت مشخص" از آن مىشمارد .بنابراين اينجا ادعای محمد رضا نيكفر،

يعنى بازتاب هرمنوتيكى تجربهی مشخص در مفهوم مشخص در برابر حركت واقعى

جامعهی طبقاتى كه به تعريف ماركس به دليل تضادها و سوژهی درونذاتى و

ديالكتيک نفىكنندهی آنها ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،قرار مىگيرد كه البته بررسى
عواقب تجربى و تأثيرات آن بر پراكسيس سياسى موضوع نقد اين نوشته است.

ما تا اينجا با روش شناختشناسى رسالهی دكترای محمد رضا نيكفر آشنا شديم ،در

حالى كه محتوای آن بازسازی فلسفهی هايدگر است كه البته با استناد به يكى از

درسگفتارهای وی از ترم زمستانى سال  ١٩٥٥و  ١٩٥٦ميﻼدی با عنوان "تعيين جايگاه
تفكر منطقى از بنياد" آغاز مىشود ١.اينجا طرح اين نكته ضروری است كه محمد رضا
نيكفر يک فعاليت شديد ذهنى دارد كه البته آنرا در برخى از موارد با يک زبان بسيار

الكن آلمانى بيان مىكند ٢.به اين ترتيب ،وی ظاهراً قادر مىشود كه مفاهيم متفاوت را
در ارتباط با يکديگر قرار دهد و با وجود فقدان مصداق تجربى برای آنها به نتايج به
اصطﻼح فلسفى نيز دست بياندازد .پيداست كه اينجا تناقضگويى و تكرار مكررات

برنامهريزی شده است .به خصوص به اين دليل كه مفاهيم مورد استفادهی وی معانى
سيال دارند .برای نمونه وی در جايى مدعى مىشود كه "وجود" مطلق است ،در حالى
كه در جای ديگری ماهيت آنرا متغير مىشمارد ٣.وی سپس ادعا مىكند كه "وجود

به صورت بنياد در سوی ديگر هرمنوتيک قرار دارد" ٤.تا اينجا مخاطب به اين نتيجه
مىرسد كه هرمنوتيک فن تفسير "وجود" است ،در حالى كه وی در جای ديگر
١

Vgl. S. ١٥, ٢٧٠
 ٢من جهت آگاهى آن دوستانى كه به زبان آلمانى مسلط هستند ،يک نمونه از جمﻼت رسالهی دكترای محمد رضا
نيكفر را اينجا به شرح زير مىآورم:
„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

٤٨

٤٧

سوژهی فعال آن ،يعنى به نقد فعاليت آگاهانهی سرمايهدار به عنوان سرمايهی

مخفى مىكنند .اينجا مقولهی "پراكسيس" از روند تكامل تاريخى انسان و با استناد به

مبادله( و قانون ارزش افزايى ارزش از حركت واقعى سرمايه ،طبقات متضاد و متعارض

در حالى كه انسان مورد نظر هايدگر يک "موجود نگران" است .به بيان ديگر ،مقولهی

شخصيتيافته نيز مىپردازد .ما همچنين مشاهده كرديم كه توليد كاﻻيى )ارزش

اجتماعى مانند :سرمايهدار ،مالک و كارگر مزدی را پديد مىآورند .البته هايدگر در

لفافه و فقط برای خالى نبودن عريضه در نظر مىگيرد كه "وجوددرجا" به بازار پرتاب
شده است .اينجا "وجوددرجا" به صورت "پرحرفى"" ،كنجكاوی" و "دورويى" تشريح
مىشود كه يک سقوط و غيرواقعى بودن را تجربه مىكند ١.وی همچنين در مضمون

كاﻻ از مقولهی "اسباب" استفاده مىكند و دليل نگرانى انسان مورد نظر خود را
نامطمئنى از دسترسى به "نان روزانه" مىخواند ٢.در حالى كه طرح مناسبات متضاد
اقتصادی در فلسفهی هايدگر محدود به چند جملهی ساده و سطحى ،بى محتوا و بى

معنى مىشود ،اما محمد رضا نيكفر در اواخر اثر خود و در كمال تعجب به شرح زير
مدعى مىشود:

«بررسى موجوديت انسانى در مورد بررسى وجوددرجا با بررسى مدارک واقعى] ،يعنى[

با معنى وجود انسان واقعى ،آنگونه كه آنرا هر "انسانى مىشناسد" ،آغاز مىشود.

"مكانهای" حركت كه "هر انسانى" با آنها آشنا است" ،كارخانه" و "بازار" هستند».

٣

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

توليد مدرن سرمايهداری استنتاج كند ،واقعاً مأيوس و مبهوت مىشود .با تمامى اين
وجود وی در كمال پيروی از هايدگر ادعا مىكند كه ما بايد خودمان را به صورت

هرمنوتيكى )به اصطﻼح منطبق با وضعيت وجوددرجا( در حالت اين "موجود نگران"
قرار دهيم كه به درستى فلسفهی هايدگر پى ببريم .به بيان ديگر ،وی از مخاطب خود
مىخواهد كه از يک تفسير هرمنوتيكى از "وجود" كه به صورت استعﻼيى ،يعنى از

گفتگو با زبان و مستقل از پراكسيس مولد پديد آمده ،عزيمت كند و بعد از آن است
كه به وضعيت "وجوددرجا" و واقعيت فلسفهی هايدگر پى مىبرد.

انسانشناسى ماترياليستى و ديالكتيكى ماركس ،يعنى از "موجود فعال" متكامل مىشود،
"نگرانى" در فلسفهی هايدگر يک نقش اساسى بازی مىكند ،زيرا وی نگرانى خود از آن

"شناخت فلسفى" را نيز ابراز مىدارد كه از تفسير هرمنوتيک مقولهی "نگرانى" ناتوان
شده است .سپس وی سه وجه ساختاری "نگرانى" را به صورت مقولههای "روزمرگى"،

"هراس" و "مرگ" در نظر مىگيرد كه البته محصول آنها ظاهراً "خودگريزی" و
"خودفراموشى" انسان از "وجود" است كه وی به شرح زير مضمون آنرا توجيه مى-
كند:

«بدين سان ،ميانگين روزمرگى وجوددرجا مىتواند به صورت زوال يافته ـ بهرهبرداری
شده ،پرتاب شده ـ طراحى شدهی ]انسانى[ كه در جهان است ،معين شود ،نسبت آن
مبتنى بر وجود خود در جهان و با ديگران جهت موجوديت شخص خود است«».هراس
در وجوددرجا ،وجود را جهت شخصىترين توانايى وجود ،يعنى آزاد بودن برای آزادی
١

از انتخاب و تصاحب خود ،الهام مىدهد« ».در وضعيت مرگ وجوددرجا خود را حتا از

واقعيت بشخصهی مسلم خود جدا مىكند .با اين وجود ،آن در پيكر وجوددرجا كه به
سوی مرگ پيش مىرود ،درک خود از جهان را حفظ مىكند .اين پيكره يک شهروند
از جهان ما نيست و با اين وجود ،اين جهان را مىفهمد!»

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با ابعاد روانشناسى يک انسان

ظاهری كه انگاری منفعل و مستأصل و در انتظار دريافت الهام و ظهور يک ناجى است،

مواجه هستيم ،در حالى كه هايدگر ظاهراً فلسفهی خود را از روانشناسى متمايز ساخته

و آنرا به اصطﻼح بر اساس هستىشناسى بنيادی متكامل مىكند .ما تا اينجا تنها با

يک شبه انسان به عنوان يک "موجود نگران" سر و كار داريم كه البته هايدگر به علت
سوبژكتيو ،يعنى سوژهی نگرانى آن اصﻼً نمىپردازد .ليكن ما در نقد اقتصاد سياسى
ماركس مشاهده كرديم كه وی نه تنها به واقعيت سيهروزی پرولتاريا ،بلكه به علت و

١

Vgl. ebd., S. ١١١
Vgl. ebd., S. ٣٥, ١٠٤
٣
Ebd., S. ٢٨٩
٢

١

Heidegger, z. n. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd. S. ١١٣
٢
Heidegger, z. n. ebd. S. ١٥٥

٥٠

٤٩

كه البته تنظيم و حفاظت از آن به عهدهی دولت است .در حالى كه دولت به عنوان

من اينجا جهت راستىآزمايى اين نظريه و در كمال اختصار به بررسى دﻻيل "نگرانى

سرمايهداری را تضمين مىكند ،تداوم زيست ساختاری جامعه منوط به تقسيم كار

بودن "تعيين جايگاه تفكر منطقى از بنياد" در فلسفهی هايدگر بيشتر آشنا سازم .از آن-

خشونت غير اقتصادی )قوای مقننه ،قضاييه و مجريه( روند پراكسيس مولد در نظام

اجتماعى ميان انسانها با توانها و امكانات متفاوت و متنوع است .ما اينجا با كارگران

مزدی مواجه هستيم كه به انقياد خشونت اقتصادی سرمايه كشيده شده و مناسبات
شئىواره را در زندگى روزمرهی خود تجربه مىكنند .پيداست كه آنها جهت بازتوليد

نيروی كار خود نه تنها به خورد و خوراک ،بلكه به مسكن ،امكانات امنيتى ،سﻼمتى،

وجوددرجا" از دسترسى به "نان روزانه" مىپردازم تا خوانندهی نقاد را با بى اساس
جا كه نان نه از آسمان نازل مىشود و نه محصول تفاسير هرمنوتيكى و تدارک مفاهيم

استعﻼيى و يا گفتگوی متفكرانهی زبان با زبان است ،در نتيجه بايد به روند توليد آن
در پراكسيس مولد ،يعنى به تقسيم كار بسيار پيچيده و متنوع اجتماعى پرداخت.
نخست برای كشت بذر گندم نياز به زمين زراعى است كه البته در نظام سرمايهداری

تفريحى ،بازنشستگى ،رفاهى ،هنری و رفت و آمدی نيز نياز دارند .به همين منوال

تحت حفاظت دولت از قانون مالكيت خصوصى قرار دارد .پيداست كه كشاورز بايد

اجتماعى به آموزش و پرورش نيز محتاجند .در تمامى اين زنجيره از توليدات مادی،

زمان زمين زراعى بايد شخم زده و برای زراعت آماده شود .پيداست كه اينجا نقش

فرزندان آنها هستند كه به عنوان نسل آتى كارگران مزدی به غير از مايحتاج معمول
خدماتى و هنری كارگران مزدی جهت دسترسى به "نان روزانه" فعاليت مىكنند .از

اين بابت ،ماركس از مقولهی "كارگر كلى" استفاده مىكند كه بر نقش تقسيم كار
گستردهی اجتماعى در نظام مدرن سرمايهداری انگشت بگذارد كه البته در دوران
معاصر يک شكل بى نظير از تقسيم كار جهانى به خود گرفته است .موضوع نقد

رانت زمين را به مالک آن بپردازد ،اگر حق مالكيت آنرا در اختيار نداشته باشد .هم-

ماشينآﻻت كشاورزی به پيش كشيده مىشود كه البته از ضرورت وجود يک صنعت

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

بازاريابى و فروش و غيره گزارش مىدهد .پس از كشت بذر گندم پای صنعت شيميايى

ماركس اينجا "كار موضوعشده" ١مىباشد كه البته محصوﻻت آن به صورت توليدات

به روند توليد "نان روزانه" كشيده مىشود كه محصوﻻت كاﻻيى خود را به صورت كود

و تقسيم كار اجتماعى را به صورت يک امر ابدی و جهانشمول جهت تبادل مادی

با يک شبكهی بسيار گسترده از تقسيم كار اجتماعى مواجه هستيم كه از توليد مواد

مادی ،خدماتى و هنری به جامعه عرضه مىشود .به اين عبارت كه وی از يک سو ،كار

جامعهی انسانى با طبيعت در نظر مىگيرد و از سوی ديگر ،كار انسانى را از كار حيوانى

شيميايى ،سموم حشرهكش و مواد علفزدايى به كشاورز عرضه مىكند .ما اينجا نيز
خام ،حمل و نقل و دانش تخصصى گرفته تا بازاريابى و فروش محصوﻻت صنعت

مجزا مىسازد .در حالى كه حيوانات تبادل مادی خود با طبيعت را غريزی انجام مى-

شيميايى را در بر مىگيرد .پس از سمپاشى و دروی گندم كه البته با ماشينآﻻت

معنى است كه انسانها بر خﻼف حيوانات با استفاده از دانش و تجربه ،يعنى سوبژكتيو

انبارداری آن آغاز مىشود .سپس گندم به آسياب منتقل شده و بعداً به صورت آرد

روند توليد از اسلوب زيبايىشناسى پيروی مىكنند ٢.بنابراين ماركس با استناد به همين

پخته مىشود .ما اينجا نيز با تأسيسات و فنآوری مدرن نانوايى مواجه مىشويم كه

دهند ،انسانها با آگاهى و هدفمند كار مىكنند .اينجا فعاليت آگاهانهی انسانى به اين

كار مىكنند .آنها همچنين برنامهی روند توليد و تقسيم كار اجتماعى را مىريزند و در
انسان مشخص است كه حركت ماترياليستى ـ ديالكتيكى از روند تاريخ را مستدل مى-

سازد .به بيان ديگر ،انسان به صورت سوژهی آگاه و از طريق "كار شكلدهنده و
Vergegenständliche Arbeit
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch - Philosophische …, ebd., S. ٥١٧

١
٢

مخصوص كشاورزی به انجام مىرسند ،روند حمل و نقل و پاكيزگى محصول و
گندم در مىآيد و در اختيار نانوا قرار مىگيرد و سپس در نانوايى تبديل به خمير نان و

توسط يک شبكهی صنعتى توليد و به بازار عرضه مىشوند .تا اينجا تازه روند توليد نان
به پايان رسيده است و از اين پس ،بستهبندی ،حمل و نقل ،عرضه و توزيع آن در

اشكال متفاوت آغاز مىگردد .ليكن اين پراكسيس مولد ،يعنى از بذر گندم گرفته تا

"نان روزانه" توسط يک شبكهی بسيار گسترده و پيچيدهی پولى منظم و هدايت مىشود

٥٢

٥١

لباس مخصوص مىشود و اينجا همان نقشى را بازی مىكند كه تيلور در سيستم

هدفمند" ،١ابژه را تبديل به موضوع خود مىكند ٢و از يک سو ،نيروی كار خود را در

توليدی خود "گوريل تربيتشده" مىنامد.

بنابراين زمانى كه ماركس در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی خود از عبارت "موضوعيت-

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

ازخودبيگانه مىشود .اما از اين مهمتر ،نقش سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيت-

يافته و سوژهی سلب موضوعيت و مولود كار ازخودبيگانه است كه با آگاهى و اراده

روند توليد كاﻻيى را برنامهريزی و كارگران مزدی را از طريق كار اضافى پرداخت
نشده استثمار مىكند .ما اينجا با جابجايى سوژه با ابژه ،يعنى با متافيزيک اقتصاد

سياسى مواجه هستيم و از همين بابت است كه ماركس در همينجا از عبارت "بروز

زوال به صورت كار ،بروز زوال به صورت دين" استفاده مىكند .به بيان ديگر ،وی

اينجا بر اين نكته انگشت مىگذارد كه انسان در روند توليد سرمايهداری مانند انسان

دينى به صورت پست ،ازخودبيگانه و با يک طبيعت غير انسانى بروز مىكند ،جهان
درونى آن تهى و حيوانى مىشود .بروز نازل و ازخودبيگانهی انسانها نشانهی فقدان
خودآگاهى طبقاتى آنها است كه البته تحت تأثير اشكال متافيزيكى مانند :دين ،فلسفه
و ايدئولوژی پديد مىآيد .به اين صورت كه مسئلهی استثمار نيروی كار و سلطهی كار

اين ابژه موضوعشده مىسازد و يک موضوع جديد را به وجود مىآورد كه مادی،

خدماتى و يا هنری است ،در حالى كه انسان از سوی ديگر ،تحت تأثير محصول كار
خود قرار مىگيرد و موضوعيت مىيابد ٣.به بيان ديگر ،اگر محصول كار انسان شئى و
مادی ،يعنى لباس باشد ،آن تبديل به خياط مىشود ،اگر محصول كار انسان خدماتى

مانند سﻼمتى باشد ،آن نقش پزشک و يا پرستار را به عهده مىگيرد و اگر انسان
موسيقى بنوازد ،آواز بخواند و يا فيلم سينمايى بازی كند ،آن تبديل به هنرمند مىشود.
ما در هر سه حالت با فعاليت "محسوس و موضوعيتيافته" ٤سر كار داريم .به اين

ترتيب ،ماركس فعاليت آگاهانهی انسانى را در روند تاريخ و در بستر مشخص فرهنگى

و اجتماعى آن مستقر و با استفاده از مفهوم "كار موضوعيتيافته" قابل درک مىسازد
كه البته محصول آن طبيعت موضوعيتيافته و جهان موضوعيتيافته است.

بنابراين ما تا اينجا با يک رشد طبيعى از جامعهی انسانى مواجه هستيم ،در حالى كه

پس از "تقسيم كار واقعى" ،يعنى تمايز كار فكری از كار يدی طبقات اجتماعى پديد
٥

مىآيند و با تكوين توليد كاﻻيى ،تحكيم قانون ارزش افزايى ارزش و استقرار صنعت

بزرگ يک طبيعت ديگر ،يعنى خشونت طبيعى سرمايهدار به عنوان سرمايهی
شخصيتيافته بر جامعهی انسانى تحميل مىشود و مشخصاً از همين منظر است كه

مرده بر كار زنده از آگاهى كارگران مزدی زدوده و ظاهراً به كلى پوشيده و توليد انبوه

ماركس نقد خود را به روش مدرن توليد سرمايهداری وارد مىآورد .از اين پس ،روند

و برنامهريزی سرمايهدار گذاشته مىشود .نتيجهی كار ازخودبيگانه انباشت ثروت

مىشود .ما اينجا با يک روند از كار يکنواخت ،خستهكننده ،فاقد روح و غير حرفهای

كاﻻها و خدمات اجتماعى نه محصول فعاليت خود آنها ،بلكه به حساب توان مديريت
اجتماعى در شكل مالكيت خصوصى است كه سيهروزی پرولتاريا و ضرورتاً نبرد طبقاتى

را در سپهر توليد جهت آسانسازی و مديريت روند توليد و كوتاهى روزانهی كار و در
سپهر توزيع جهت تقسيم مجدد ثروت اجتماعى به بار مىآورد ١.با وجودی كه ما اينجا

با تضادهای درونذاتى روش مدرن توليد سرمايهداری مواجه هستيم ،اما هايدگر كامﻼً

١

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

توليد كاﻻ در كوچکترين اجزا تقسيم و به كارگر مزدی تنها يک جزيى از كار محول
مواجه هستيم و تحت اين مناسبات است كه "كار زنده" به سلطهی "كار موضوعشده"،

يعنى كار مرده و در شكل سرمايه در مىآيد .به بيان ديگر ،خياط مورد نظر ما تحت
مناسبات سرمايهداری و در روند توليد كاﻻيى تبديل به راستهدوز آسين چپ يک
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.

٥٤

٥٣

موضوعيتيافته" كه البته محصول كار ازخودبيگانهی خودش است ،پى مىبرد كه در

بى اعتنا به آنها و تنها از طريق تفسير هرمنوتيک مفهوم "نگرانى" از آنها به شرح زير

پراكسيس نبرد طبقاتى به خودآگاهى ماترياليستى دست بيابد .در برابر هايدگر اصوﻻً

طبيعت را برای انسان به شرح زير غيرقابل شناخت مىشمارد:

«تمامى توضيح ـ اگر ما از توضيح طبيعت سخن برانيم ـ از اين طريق ممتاز است كه

آن خود را غير قابل فهم نگاه مىدارد .انسان مىتواند مستقيماً بگويد :توضيح ]طبيعت[

تفسير چيز غير قابل فهم است ،نه اينطور كه از طريق اين تفسير چيز غير قابل فهم

مىگذرد:

«نگرانى نياز به بنيادگذاری در يک خويشتن ندارد ،بلكه موجوديت به صورت بنيان
ساختاری نگرانى حالت هستىشناسى مستقل وجوددرجا را ارائه مىدهد كه نسبت آن
با كل متحوای ساختاری نگرانى كه زوال واقعى] ،يعنى[ وابستهبودن به آن متعلق است،
مطابقت دارد .ساختار نگرانى كﻼً تفهيمشده پديدهی خودبودن را در نظر مىگيرد .حل

بتواند فهميده شود ،بلكه آن اساساً غير قابل فهم مىماند .طبيعت اصوﻻً به اين دليل

و فصل آن خود را به صورت تفسير معنى نگرانى به اجرا در مىآورد ،به آن صورتى

به اين ترتيب ،يعنى با گسست راديكال انسان از طبيعت ،هايدگر به اصطﻼح به اين

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تفسير هرمنوتيک واقعاً معجزه آسا است.

انگاری كه انسانهای مورد نظر وی با طبيعت درونى خود و با طبيعت بيرونى به كلى

"نگرانى" اشاره مىكند ،در حالى كه از يک سو ،بررسى علت آنرا ضروری نمىشمارد و

هايدگر را ظاهراً از بازتاب تجربى معاف و روش تفسير هنرموتيک وی را به اصطﻼح

"نگرانى" مىگذارد .همانگونه كه با استناد به نقد اقتصاد سياسى ماركس مستدل كردم،

قابل توضيح و موضوع توضيح است ،زيرا آن اصوﻻً غير قابل فهم است».

١

نتيجه مىرسد كه انسان فقط خود را در انسانهای ديگر مىتواند قابل فهم سازد،
متمايز و بيگانه هستند .ما اينجا با يک اقدام ضروری مواجه هستيم كه فلسفهی

كه تمامى وجود از وجوددرجا معين مىشود».

١

البته اينجا هايدگر به زوال و وابستگى "وجوددرجا" )كارگر مزدی( به صورت محتوای
از سوی ديگر ،حل و فصل اين تضاد درونذاتى را به عهدهی تفسير هرمنوتيک مقولهی

توجيه مىكند .اينجا ديگر نه خبری از ضرورت بقای انسان ،يعنى تبادل مادی انسان با

حركت واقعى ارزش مبادله به ارزش افزوده قرنهای متمادی به طول انجاميده تا روش

استناد به رشد طبيعى سرمايه ،اشكال جامعهی بورژوايى مانند :دولت ،اقتصاد ،صنعت،

به شواهد تاريخى و تجربى ندارد ،انگاری كه مجاز است كه با توسل به تفسير

طبيعت توسط كار شكلدهنده مشاهده مىشود و نه انسان اصوﻻً قادر است كه با
طبيعت ،فرهنگ ،تاريخ و غيره را بشناسد .صرف نظر از اينكه "موجود نگران" در

توليد مدرن سرمايهداری پديد آمده است .اما كسى كه برای مصداق فلسفهی خود نياز

هرمنوتيک از پرداختن به آنها صرف نظر كند .ما اينجا با رشد طبيعى جامعهی

فلسفهی هايدگر اصوﻻً منفرد ،منزوی ،ناچار و ناتوان از شناخت است و تنها الهام مى-

بورژوايى مواجه هستيم كه البته در فقدان پرولتاريا به عنوان "سوژهی واقعى" و

داريم كه ظاهراً از پراكسيس مولد به كلى مستقل گشته است .از آنجا كه يک چنين

مىشود .بنابراين از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس تمامى اشكال

گيرد و در انتظار ظهور ناجى خويش مىماند ،ما اينجا با يک "وجوددرجا" سر و كار

انسانى اصوﻻً وجود خارجى ندارد ،در نتيجه ما اينجا با يک تفسير هرمنوتيک مواجه
هستيم كه بيش از يک تظاهر بى معنى از يک انسان غير واقعى نيست .ماركس در
همان اوايل دوران تحقيقاتش به اين مسئله پى برد كه انسان مورد نظر فويرباخ

خودآگاه ،از طريق سرمايه به صورت يک "سوژهی خودكار" ظاهراً هدايت و مديريت

جامعهی بورژوايى مانند :دولت ،اقتصاد ،صنعت ،طبيعت ،فرهنگ ،تاريخ و غيره با

وجودی كه ابژهی تحليل و خارج از ذهنيت سوژهی شناسا قرار دارند ،اما محصول
فعاليت آگاهانهی سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته و نتيجهی رشد طبيعى

)"موجود حساس"( يک شكل استعﻼيى دارد ،زيرا وی آنرا از طريق مفاهيم "قلب"،

سرمايه ،يعنى سوبژكتيو محسوب مىشوند .از اين منظر ،تمايز ميان علوم انسانى و علوم

١

١

"خرد" و "اراده" تعريف و به عنوان "نوع ماهوی بشر" مطرح مىكرد .با وجودی كه
Heidegger, z. n. ebd., S. ٧٥

طبيعى غير ممكن مىگردد و سوژهی واقعى زمانى به مضمون مقولهی "طبيعت
Heidegger, z. n. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٢٧

٥٦

٥٥

"هراس" و "مرگ" به انزوا و ذلت ناب "نگرانى" كشيده ،آنرا فاقد توانايى شناخت

ماركس از هستىشناسى بنيادی در فلسفهی هايدگر به كلى بى خبر بود ،اما از آنجا كه

كلى از پراكسيس مولد مستقل و كامﻼً مأيوس و معطوف به يک جهان غيرواقعى كرده

مستقيماً به سوی تعريف هايدگر از "موجود نگران" سمت مىگيرد .من جهت مصداق

طبيعت بيرونى و طبيعت درونى خود و تبديل به يک جسد نيمه مرده ساخته ،آنرا به

وی نقد اشكال انتزاعى از انسانشناسى را پديد آورده است ،انگاری كه انتقاد وی

است ،دوباره ظاهراً زنده مىسازد و به جهان واقعى مىكشد؟ پاسخ اين پرسش تفسير

اين نظريه اينجا نيز به ابتكار نوشتاری خود ادامه مىدهم .به اين صورت كه من

طبقاتى در مضمون ماركسى ،يعنى بنمايهی ماترياليستى ـ ديالكتيكى آن مواجه نيستيم،

به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی و به شرح زير خوانندهی نقاد را با عواقب

هرمنوتيكى از مفهوم "بازگشت" است .پيداست كه ما اينجا با موضوع خودآگاهى
زيرا در فلسفهی هايدگر بازگشت "موجود نگران" فقط از طريق "خلسه" ،يعنى وجد و
از خودبىخودی "وجوددرجا" جهت دريافت الهام ممكن مىگردد .انگاری كه

"وجوددرجا" در وضعيت پرتابشدگى و سقوط خود به هيچ چيز و جای ديگر نمىتواند
متكى بماند و همين وضعيت ،منجر به كنجكاوی آن پيرامون موجوديت و تاريخ به

اصطﻼح غيرواقعى خودش مىگردد .اينجا حالت "خلسه" نسبت به زمانمندی ،يعنى
گذشته ،حال و آينده و به خصوص در زمان مواجههی "وجوددرجا" با خطر مرگ پديد

مىآيد ١.از اين پس ،انگاری كه آينده برای "وجوددرجا" نقش اولويت اساسى به خود

مىگيرد كه هايدگر آنرا "نهايت پديداری متقابل" ٢نيز مىنامد و مضمون ظاهری آنرا

به عبارت زير تشريح مىكند:

«وجوددرجا به صورت خود ،ماورای خود است .تنها آن موجود كه به حالت وجودش

استعﻼ تعلق دارد ،برايش ممكن است كه مانند همنوعان و بشخصه بوده باشد .استعﻼ

حتا پيششرط برای اين است كه وجوددرجا خصلت بشخصه داشته باشد .شخصيت
وجوددرجا در استعﻼی خويش بنياد مىگيرد ) (...)«٣» (...و از اين طريق ما به تعين

مركزی جهان و زمانمندی قدم مىگذاريم ـ خلسههای زمانمندی )آينده ،گذشته ،حال(

به سادگى غيابتها نيستند ) (...نه به مانند غيابتها در پوچى ،بلكه آنها به صورت
غيابتها ) (...و به دليل خصلت خلسهآور زمان خود يک افق از وجه غيابتهای )(...

پيشتصوری هستند كه به خود خلسهها تعلق دارند».

٤

مفاهيم فلسفهی هايدگر را در تز ششم فويرباخ ماركس جايگزين مىكنم كه با استناد

تفسير هرمنوتيكى از يک انسان تخيلى ،يعنى از نقش "موجود نگران" در فلسفهی
هايدگر بيشتر آشنا سازم:

«هايدگر ماهيت وجوددرجا را در ماهيت وجود انسانى حل مىكند .اما ماهيت انسانى

تجريدی منزلكرده در شخص منفرد نيست] .ماهيت انسان[ در واقعيت خود،
مجموعهای از مناسبات اجتماعى است .بنابراين هايدگر كه به نقد اين ماهيت واقعى

نمىپردازد ،ناگزير است .١ :از مسير تاريخى چشمپوشى كرده و روحيهی وجوددرجا را

برای خود ثبت كند و يک شخص انسان مجرد و منزوی را به صورت وجود به فرضيه
بگيرد .٢ .بدين سان ،ماهيت مىتواند تنها به صورت "نگرانى" ،به صورت عاميتى
درونى و خاموش كه بسياری از اشخاص را طبيعتاً پيوند مىدهد ،درک شود».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا هيچگونه تفاوتى ميان انسانشناسى
فويرباخ با هستىشناسى بنيادی هايدگر مشاهده نمىشود .يعنى هيچ تفاوتى وجود ندارد
كه يک انسان تخيلى از طريق مفاهيم "قلب"" ،خرد" و "اراده" تعريف و به عنوان

"موجود حساس" يا "نوع ماهوی بشر" مطرح شود و يا اينكه آن "موجود نگران" نام
بگيرد و از طريق مقولههای "روزمرگى"" ،هراس" و "مرگ" پديد بيايد .در هر دو حالت

انسانهای مورد نظر فويرباخ و هايدگر محصوﻻت تعريف مفهومى و يا تفسير
هرمنوتيكى ،يعنى فاقد مصداق تجربى و تاريخى ،مستقل از پراكسيس مولد و لذا تنها
اشكال متافيزيكى و استعﻼيى هستند .حال اين پرسش پديد مىآيد كه هايدگر با انسان

١

Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٢٦
Ebd., S. ١٣٢
٣
Heidegger, z. n. ebd., S. ١٦٧
٤
Heidegger, z. n. ebd., S. ١٦٧f.
٢

تخيلى خود ،يعنى با "وجوددرجا" و مشكل "نگرانى" آن چه مىكند؟ وی چگونه آن

انسان منفرد ،منزوی و بيچاره را كه تا كنون از طريق مفاهيمى مانند" :روزمرگى"،
Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen …, ebd., S. ٦

١

٥٨

٥٧

بشر و عروج ايدئولوژی ليبراليسم رقم خورده است .از اين پس ،دست دين از جهان

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تركيب از مفاهيم

عنوان يک سوژهی خردگرا ،حقيقتياب و خﻼق گشت و به صورت آفرينندهی جهان

به عنوان "موجود نگران" پديد و از استيصال به خلسه در مىآورند و آنرا سپس به

واقعى ظاهراً كوتاه شد و انسان از قوای ماورایطبيعى معطوف به طبيعت خويش به

واقعى در مركز توجه آثار ادبى ،هنری ،فلسفى مدرن و "دين مثبت" قرار گرفت.
بنابراين ايدئولوژی ليبراليسم يک روحيهی جهانشمول از يک جهان مدرن را پديد مى-

هرمنوتيک مواجه هستيم كه البته بدون مصداق تاريخى و تجربى يک انسان تخيلى را

سوی يک افق استعﻼيى هدايت مىكنند .ليكن ما در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس
مشاهده كرديم كه وی از طريق نقد درونذاتى و نفىكنندهی اوضاع موجود و در پرتو

آورد كه دنيوی است و با استناد به خرد بشری موجه مىشود .يک روحيه كه آزادی

ديالكتيک يک تئوری انتقادی و عملگرا با يک پراكسيس آگاه و انقﻼبى ،يعنى با اتكا به

در كمال آزادی و از طريق دانش بشری نمىپذيرد و آزادی فردی را حق مسلم و

ضرورت تشكيل اوضاع مطلوب و در جهت رهايى انسانها پديد مىآورد .بنابراين افق

برای شناخت را حق مسلم خود مىداند ،با استناد به استقﻼل فردی هيچ چيزی را مگر
شرط تعيين سرنوشت خود مىشمارد .به بيان ديگر ،جهان مدرن يک آگاهى تاريخى را

پديد مىآورد كه با تبعيت كور ،خرافات ،افكار جهانگريز و سنتهای معمول دينى و

يک سوژهی درونذاتى )پرولتاريا( است كه افق تشكيل سوسياليسم را به صورت
سوسياليسم به عنوان قلمرو آزادی نه محصول تصوارت ناب متافيزيكى و يا نتايج يک
فلسفهی استعﻼيى از زندگى آتى انسانها است و نه با پراكسيس جامعهی بورژوايى به

اخروی اصوﻻً قطع رابطه مىكند ،همزمان منجر به يک درک از پراكسيس سياسى مى-

عنوان سپهر نبرد طبقاتى بيگانه است .ما اينجا ،يعنى در واقعيت با تضاد درونذاتى

فرهنگ متقابل كه در برابر اشكال سنتى از تفكرات دينى ،اسطورهای و متافيزيكى قرار

كه هايدگر اصوﻻً روش شناختشناسى فلسفى و تئوريک را به شرح زير مردود مى-

شود كه در پرتو استقﻼل فردی و حق تعيين سرنوشت افراد قرار دارد .محصول اين

مىگيرد ،اعتماد به انجام يک گفتمان عمومى و در حد ممكنه خردگرا است كه هر

حاكميت سياسى ،مقبوليت دنيوی خويش را از آن كسب مىكند،

١

سوژه با ابژه و با ديالكتيک آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى مواجه هستيم ،در حالى
شمارد:

«تا اينكه اين رابطه ميان ديدن و به چشم آمدن بتواند ناب گردد ،ما بايد جايگاه

بنابراين ما اينجا با يک اوضاع اجتماعى مواجه هستيم كه ظاهراً در پرتو ايدئولوژی

انسان به عنوان سوژه و از اين بابت ،رابطهی سوژه ـ ابژه را ترک و به يک بعد از

فرديت ،اختيار تام در حريم خصوصى ،حق انتقاد و برخورد فلسفى ،فراگيرى دانش و

و فعاليت ما به چشمانمان مىآيد ،مىبينيم .ما تنها آن چيزی را مىشنويم كه به آن

ليبراليسم پديد آمده و مدرنيته خوانده مىشود .از جمله بايد از افسونزدايى ،گرايش به
فنآورى براى تحقق اهداف دنيوى ،ايجاد اخﻼق شغلى ،تمايل به قبول مسئوليت و

خردگرايى دنيوى سخن راند كه مختصات جامعهی مدرن محسوب مىشوند .پيداست
كه مدرنيته به عنوان يک وضعيت اجتماعى ،فرهنگى و سياسى به زندگى استثنائى افراد

و يا اقشار به خصوص منسوب نمىشود ،بلكه نتيجهى اصول پذيرفتهشده و زندگى

عمومى شهروندان است كه سه وجه از خردگرايى ،ساختار اجتماعى آنرا پديد مى-

آورند .اول ،خردگرايى اجتماعى است كه شامل تشكيل دولت مدرن با تفكيک قواى سه
گانه مانند :قوای مقننه ،قضاييه و مجريه مىشود .مسئوليت دولت ايجاد شرايط كلى

ماهيت گذشتهی انسان مراجعه كنيم .اكنون آن چيزی كه به درستى و البته بدون علم

تعلق داريم ،تا آنجا كه مشمول ادعای آن هستيم».

١

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

بطن پراكسيس مولد و تضادهای درونذاتى آن ،بلكه مستقﻼً و تنها در زمان "خلسه" به
چشمان "وجوددرجا" مىرسد .ما اينجا با يک واكنش فوق ارتجاعى به جامعهی مدرن

مواجه هستيم كه دوران كﻼسيک آن با انقﻼب فرانسه ،تدوين اعﻼميهی جهانى حقوق

١

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

Heidegger, z. n. ebd., S. ٣٦٤

١

٦٠

٥٩

الهام گرفته و به زبان مىآوردند ١.به اين ترتيب ،محمد رضا نيكفر در پيروی از فلسفه-

توليد براى تشكيل بازار و رقابت منصفانه ميان سرمايهداران است .نشانهى بعدى

«اكنون چه كسى اين وجوددرجا مشخص است] ،يعنى[ "در وجود خود ماهيتاً آتى و به
صورت آتى بودن همزمان مبدأ بوده است )(...؟ خود ما تجسم آن هستيم ،ما] ،يعنى[

تشكلهاى طبقاتى ،صنفى ،فرهنگى و سياسى مىباشد .دوم ،خردگرايى فرهنگى است كه

ی هايدگر و به شرح زير مدعى مىشود:

همان كسانى كه بازی بررسى وجوددرجا را تا پايان دنبال كرده ،تحت هدايت استاد از
جهان "مرد" فاصله گرفته ،هراس را تجربه كرده ،مستقيماً در چشمان مرگ نگريسته و
خود را برای تاريخ جهان گشودهاند .ما هماكنون حقيقى شدهايم .اما ما شدن خودمان را

مديون وجود فيلسوف هستيم .بنابراين فيلسوف كاملترين مظهر حقيقت است .همان
"ما" كه ما آنرا قبﻼً به صورت كارگردان بازی قلمداد كرديم و از هويت آن پرسيديم،
خود هايدگر است .وی آن سوی هرمنوتيک ايستاده است؛ هدايت پديدارشناسانه نزد
٢
وی قرار دارد ،زيرا وی در جستجوی بنياد است و بينش لحظهای برای بنياد دارد».
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا مقولهی "جهان مرد" يک تفسير

هرمنوتيک از روحيهی انسان در جهان مدرن است كه البته در پرتو ايدئولوژی
ليبراليسم شكل مىگيرد و يا اينكه آكنده به نهيليسم شده است .از اين منظر ،انسان

واقعى ،يعنى "وجوددرجا" تنها زمانى به اصطﻼح ماهيتاً آتى ،يعنى پيشرو محسوب مى-
شود كه از خردمندی خود جهت خودآگاهى ماترياليستى و ارادهگرايى طبقاتى فاصله

بيگرد و به انقياد كشفيات فلسفى هايدگر به عنوان مظهر تمام و كمال حقيقت در بيايد.

ما اينجا با خودانگاری هايدگر به عنوان فيلسوف نيز مواجه مىشويم كه از طريق

تدارک يک فلسفهی استعﻼيى خود را به عنوان نظريهپرداز بورژوازی فاشيست به

جامعه معرفى مىكند .همانگونه كه محمد رضا نيكفر به درستى برجسته مىسازد،

هايدگر اين را نمىگويد كه منظورش از فيلسوف خودش است .اما وی اينرا به

صراحت مىگويد كه يک حقيقت واحد از "وجود" به غير از كاشف آن به عنوان
فيلسوف نياز به يک ملت و يک رهبر واحد نيز دارد.

خردگرايى اجتماعى ،سازمانيابى شهروندان در نهادهاى مدنى و غير دولتى مانند
شامل ايجاد يک فرهنگ متقابل در برابر سنت ،گرايش به دانش و فنآوری ،گرايش به
قانونمندى دولت و قانونمدارى شهروندان مىشود .اين دو گرايش آخری مسبب

خردگرايى قانون نيز مىشوند و آنرا ظاهراً تبديل به يک روند از تكامل و بهبود مى-

كنند .سوم ،خردگرايى شخصى است كه البته مربوط به خردگرايى فرهنگى افراد نيز

مىشود .نشانهی تثبيت خردگرايى شخصى دنيوى شدن فرد است .به اين صورت كه

تحوﻻت جهان بيرونى بر جهان درونى انسان مدرن تأثير مىگذارد و آنرا دگرگون
مىسازد .به بيان ديگر ،تحوﻻت سياسى و اجتماعى مسبب تغيير ديدگاههاى فردى از

جامعه و دولت و تغيير ارزشهاى اجتماعى مسبب تغيير تعهدهاى اخﻼقى و انفرادی در

جامعهی مدرن مىشوند.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظهی مىكند ،ما اينجا با ابعاد ايدئولوژی ليبراليسم
مواجه هستيم كه خود را عاری از حقيقت مطلق مىشمارد ،در حالى كه هايدگر بر

كشف "حقيقت مطلق" پافشاری مىكند .ما اينجا با يک كشمكش فلسفى در درون
طبقهی حاكم بورژوايى مواجه هستيم كه محمد رضا نيكفر از آن به عنوان يک
محافظهكاری جديد در برابر محافظهكاری قديمى سخن مىراند .ليكن زبان وی اينجا

خاموش مىماند كه اين محافظهكاری جديد محصول يک واكنش توتاليتر و فوق-

ارتجاعى فاشيستى به ايدئولوژی ليبراليسم است .به اين صورت كه هايدگر از يک سو
مدعى مىشود كه تنها يک حقيقت واحد وجود دارد و از سوی ديگر ،آنرا تمام و كمال

در اختيار قدرتمندان قرار مىدهد ٢.مصداق نظری وی ظاهراً فيلسوفان يونان آنتيک

هستند كه انگاری از بنياد )وجوددرجا( به گفتگو مىنشستند و تفكر فلسفى )وجود( را

٣

١

١

Vgl. ebd., S. ٣٦٥
Ebd., S. ١٣٩
٣
Vgl. ebd., S. ٢٩٢
٢

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. ٢٩٢, ٣٩١

٦٢

٦١

گردد ١.در حالى كه حزب توتاليتر با دموكراسى پارلمانى و پلوراليسم حزبى شديداً

از آنجا كه روش شناختشناسى هرمنوتيک خود را به كلى از ارجاع به مصداق تجربى

رهبر محوری و شبه نظامى سازماندهى مىشوند .از جمله بايد از نقش پرچم و اونيفرم

مىكنند كه در كمال آسودگى مىتوانند از طرح ساختاری حقيقت مطلق فيلسوف و

مخالفت مىكند ،اعضا و فعاﻻن آن به اقشار اوباش و اراذل تعلق دارند كه به صورت

و تاريخ بى نياز مىداند ،در نتيجه هايدگر و در پيروی از وی ،محمد رضا نيكفر گمان

حزبى اوباش و اراذل فاشيست ياد كرد كه با شركت خود در محافل فرهنگى و تدارک

وحدت رهبر با يک ملت واحد طفره بروند .ليكن پيششرط تدارک يک چنين مناسباتى

مىشوند .ما اينجا با ترويج يک فرهنگ سياسى ضد ليبراليستى نيز مواجه مىشويم،

جهان مدرن مستقر مىگردد .توفيق حزب توتاليتر بستگى به بحران مدرنيته دارد كه به

مايهی افتخار خود مىشمارند ٢.از آنجا كه ساختار حزب توتاليتر در شكل هيرارشى

حركت واقعى خود با حدود درونى )نبرد طبقاتى( و حدود بيرونى )مرزهای ملى به

مراسم و تظاهرات سياسى منجر به هراس و ارعاب مخالفان خود و تغيير فضای جامعه

زيرا فعاﻻن حزب توتاليتر صداقت حزبى و پيروی بى چون و چرا از فرامين رهبر را
متشكل نمىشود ،در نتيجه رهبر سياسى تمامى ليدرهاى حزبى را شخصاً انتصاب

تشكيل يک حزب توتاليتر است كه البته دشمنانه در برابر دستآوردها و روحيهی
صورت عوامل ابژكتيو و سوبژكتيو هويدا مىگردند .به اين صورت كه سرمايه در
عنوان مرزهای اقتصادی( مواجه و با بروز بحرانهای ادواری اقتصادی بازسازی نيروی

مىكند ،در حالى كه نه مسئوليت مشخصى را به عهدهی آنها مىگذارد و نه آنها

كار را چنان مختل مىسازد و سيهروزی پرولتاريا و نبرد طبقاتى را چنان تشديد مىكند

مىشود كه بدون رعايت سلسله مراتب و يا اساسنامهی حزبى تمام تصميمهاى خود را

عاجز مىمانند .به اين ترتيب ،نه ساختار سياسى دولت بورژوايى قادر است كه براى

مناسب جهت تحقق اهداف سياسى ،اقتصادی و نظامى خود بشخصه سازد ٣.بنابراين

حزبى ،صنفى و فرهنگى مىتوانند شهروندان مجزا و منزوى را در خود ادغام سازند و

دارای اُتوريته جهت اتخاذ تصميمهای مهم هستند .به اين ترتيب ،رهبر حزب موفق

تا پايينترين رتبهها تحكيم كند و از اين طريق ،حزب توتاليتر را تبديل به يک ابزار
ابعاد قدرت رهبر سياسى و درجهى خشونت او وابسته به توفيق حزب توتاليتر است.
يعنى هر چه جنبش فاشيستى فرا گيرتر و موفقتر باشد ،قدرت رهبر آن نيز افزايش

كه جامعهی مدنى و ساختار دموكراسى پارلمانى از وساطت اين تضادهای درونذاتى
شهروندان امنيت اقتصادى و اجتماعى پديد آورد و نه جامعهی مدنى ،يعنى تشكلهای

در جهت تداوم اوضاع موجود به يک "توافق فعال" ميان طبقات متضاد اجتماعى دست
بيابند .از سوی ديگر ،در جامعهى مدرن انسانها چنان مجزا و منزوى مىشوند كه

بيشتری به خود مىگيرد .در حالى كه ارادهی رهبر قانون حزب توتاليتر محسوب مى-

عرف جامعه ،يعنى تمامى وابستگىهاى اجتماعى ـ اخﻼقى و ارزشهاى دينى ـ فرهنگى

نقش قابل مﻼحظهی اجتماعى را بازى مىكنند ٤.ما اينجا با يک ساختار بسيار هوﻻناک

خرافات دينى نيز ظاهراً مسدود گشته است .به اين ترتيب ،ايدئولوژی ليبراليسم در

كه محمد رضا نيكفر در پيروی از فلسفهی هايدگر و بدون كوچکترين انتقادی به وی

سوبژكتيو نيز پديد مىآيند كه افكار عمومى را برای پذيرش ايدئولوژى توتاليتاريسم

شود ،رهبر بدون حمايت انبوه مردم و انبوه مردم بدون رهبر نه هويتى دارند و نه يک

حزبى جهت سلطهی مطلق فردی بر يک ملت به اصطﻼح واحد مواجه هستيم ،در حالى

رابطهی فيلسوف ،رهبر و ملت را به عبارت زير برجسته مىسازد:

متزلزل و يا به كلى منهدم مىگردند .از اين پس ،حتا راه برای جهانگريزی به سوی

بنمايهی خود چنان بى اعتبار مىگردد كه در جوار عوامل ابژكتيو ،آن عوامل ضروری
١

آماده مىسازند .ايدئولوژی حزب توتاليتر سوسيال داروينيسم است كه البته آن در

ابتدا با يک برنامهی ملى و ظاهراً فراطبقاتى و به صورت يک حزب دولتى متشكل مى-
١

١

Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente …, ebd., S. ٤٠٦f.
Vgl. ebd., S. ٥٢١f., ٥٢٤
٣
Vgl. ebd., S. ٥٧٨f.
٤
Vgl. ebd., S. ٥٢٣f., ٥٩٢f.
٢

Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt am
Main, S. ٢٨٠, ٤١٣, ٥١٠, 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.

٦٤

٦٣

وی ميان تئوری باطنى و تئوری ظاهری تميز مىدهد ١كه البته علم آنرا با استناد به

«تخريب و سازندگى به يکديگر تعلق دارند .آن كسى كه مىخواهد يک جهان جديد
را بنا سازد و در آن يک نظمى را كه تا كنون هرگز نبوده ،بيآفريند ،بايد جهان قديمى و
نظم قديمى آنرا نابود كند .فيلسوف نيروی سازندهی خود را از عزم راسخ متافيزيكى

هايدگر و به شرح زير متونتولوژی مىخواند:

«از آنجا كه متونتولوژی از هستىشناسى رشد و از معنى وجود كه به روش موجوديت
موجود از مناطق وجودی متفاوت راه مىيابد ،عزيمت مىكند ،در برابر يک امتحان قرار

دارد كه به آن سو نشانه مىگيرد كه نتايج "دانش مثبت" را جمعآوری و در يک

جهانبينى مفصل ادغام سازد .اين امتحان مىخواهد از هستى يک هستىشناسى] ،يعنى[

يک "متافيزيک از نتايج به خصوص" بسازد».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،متونتولوژی نه از پراكسيس مولد و نه از

واقعيت موضوعيتيافته ،بلكه از هستىشناسى و از معنى يک "وجود" جهانشمول

عزيمت مىكند ،نتايج "دانش مثبت" را به صورت متافيزيكى در مىآورد و سپس آنرا

به صورت هستىشناسى بنيادی بر ذهنيت سوژه و افكار عمومى استوار مىسازد .اينجا

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

جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم به فلسفهی ايدهآليستى هگل وارد مىآورد .بنابراين

ماركس نه با وساطت "ايدهی مطلق" و يا تفاسير هرمنوتيكى از مفاهيم ،بلكه مستقيماً به

تاريخ انسانها مىپردازد ،زيرا تمامى ايدئولوژیها يا يک درک وارونه از تاريخ را ارائه

و يا اينكه آنرا به يک تجريد كلى تقليل مىدهند ٣.از آنجا كه ماركس به اين نتيجه

رسيده بود كه انسان خود را از بطن پراكسيس مولد و در نبرد طبقاتى متكامل مىكند و
به خودآگاهى طبقاتى مىرسد ،در نتيجه وی از حركت واقعى عزيمت و ذهنيت
مشخص و مفاهيم ديالكتيكى را به عنوان اسلوب "دانش مثبت" متكامل مىكرد .من

اينجا نيز جهت مصداق اين نظريه به ابتكار نوشتاری خود ادامه مىدهم .به اين عبارت

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

كنم كه از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس و به شرح زير خواننده-
ی نقاد را با عواقب جابجايى سوژه با ابژه در فلسفهی هايدگر بيشتر آشنا سازم:

خود دارد .اما هنوز يک مهرهی مصمم ديگر هست :قهرمان .قهرمان مانند فيلسوف يک

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

از امكانات خود بفهمد .مختصترين امكان جهان ]وقتى پديد مىآيد كه[ يک ملت
تاريخى خود را در قهرمان متجسم مىسازد .توسط وی يک ملت تاريخى مىشود.

قهرمان به صورت امكان به خصوص يک ملت بايد خود را به نوبهی خود از واقعيت

خويش بفهمد .خودفهمى قهرمان يک دانش صريح و روشن نيست .دانش صريح و

روشن تنها در اختيار فيلسوف قرار دارد .قهرمان به عنوان رهبر ملت بايد از طريق
فيلسوف هدايت شود .قدرت دنيوی بايد خود را تابع قدرت متافيزيكى سازد .اين

تبعيت يک نوع پيمان است .از طريق آن يک عصر جديد آغاز مىشود .اين آغاز مطلق

است .انسانيت يک بار برای هميشه از وضع ناگوار خود بيرون مىآيد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با عرفان ،يعنى با "وحدت

وجود" در شكل به اصطﻼح فلسفى و اينجهانى آن مواجه هستيم .از اين بابت ،هايدگر

نه افكار ،بلكه "دستان رهبر را معجزه آسا" مىخواند .اينجا مفهوم "دستان" يک تفسير

هرمنوتيكى از تصميمهای قاطع يک رهبر توتاليتر است كه آدولف هيتلر را در حالت
سخنرانىهای عصبى خود به ياد مخاطب مىآورد .بنابراين در فلسفهی هايدگر روح و
جسم به صورت فيلسوف و رهبر از يکديگر متمايز هستند كه البته ظاهراً در شكل
تاريخ و با يک ملت ظاهراً واحد به وحدت تمام و كمال مىرسند .در حالى كه عرفان از

رستگاری مؤمنان سخن مىگويد ،محصول اين تفكرات ناب متافيزيكى به اصطﻼح
رهايى انسانيت از وضعيت ناگوار خويش است .البته محمد رضا نيكفر نيز انكار نمىكند
كه اين اشكال استعﻼيى محصول روش شناختشناسى هرمنوتيک هستند .از اين بابت،

١

Vgl. ebd., S. ١٤٠
Ebd., S. ١٦٢, und vgl. S. ١٩١
٣
Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ١٨
٢

Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ١٥٤f.

١

٦٦

٦٥

شخصى خود را دنبال و تحت تأثير رقابت ،كاﻻهای خود را در بازار مبادله كنند ،ثروت

«بنابراين آنجا كه شناخت جنجالى هايدگر نزد زيست واقعى خاتمه مىيابد ،دانش

كاﻻها به صورت "قيمت طبيعى" آنها و اقتصاد بازار به صورت يک "نظم طبيعى" به

انسانها .آنجا كه كلىگويى از معنى وجود خاتمه مىيابد ،دانش واقعى بايد جايگزين

بازار آزاد نه تنها منجر به آزادی و برابری تمامى شهروندان مىشود و از وقوع هرج و

به جای آن مىتواند در نهايت يک جمعبندی از كلىترين نتايج بيايد كه مىتواند خود

جامعه نيز به كمال مىرسد و بدين سان رفاه ملت نيز پديد مىآيد .از اين منظر ،قيمت

حساب مىآيند كه ظاهراً تحكيم نهايت انصاف را تضمين مىسازند .انگاری كه استقرار
مرج اجتماعى ممانعت مىكند ،بلكه به دليل ذات خردمند نظام سرمايهداری ،يعنى

تطبيق كامل جامعهی بورژوايى با طبيعت انسانها است كه آن ظاهراً يک طرح كامﻼً
موفق ،منطقى و ابدی به نظر مىآيد و به اصطﻼح بدون هرگونه آلترناتيوی محسوب
مىشود.

١

واقعى و مثبت هم آغاز مىشود] ،يعنى[ تشريح فعاليت پراتيک و روند تكامل پراتيک

آن شود .با تشريح واقعيت ،فلسفهی مستقل محيط وجودی خود را از دست مىدهد.
را از نگريستن دقيق تكامل تاريخى انسانها تجريد كند .اين تجريدها برای خود] ،يعنى[
مجزا از تاريخ واقعى از هر لحاظ فاقد ارزش هستند».

١

بنابراين موضوع "دانش مثبت" نزد ماركس تنها مربوط به شواهد تاريخى و تجربيات

واقعى از پراكسيس مولد ،يعنى تكامل انسانهای واقعى و اجتماعى و جامعهی مشخص

پيداست كه از اين منظر نبرد طبقاتى جهت ادارهی روند توليد و تقسيم مجدد ثروت

انسانى مىشود و از اين منظر ،متونتولوژی هيچ ارتباطى با دانش حقيقى ،تاريخى و مثبت

سركوب جنبش كارگری به عنوان علت خردستيزی و مسبب هرج و مرج اجتماعى

متافيزيكى مواجه هستيم ،در حالى كه وقايع تاريخى گزارشهای ديگری را به ما مى-

اجتماعى به صورت اختﻼل در يک نظم به اصطﻼح طبيعى و خردمند به نظر مىرسد و
كامﻼً ضروری و منطقى به نظر مىآيد .بنابراين اتفاقى نيست كه بورژوازی آلمان جهت
ممانعت از انقﻼب سوسياليستى به همكاری با حزب ناسيونال سوسياليسم روی آورد و

ندارد .به بيان ديگر ،ما در فلسفهی هايدگر فقط با دنيای اوهام ،آرزوها و تخيﻼت ناب

دهند .به اين صورت كه پس از مصادرهی قدرت سياسى توسط حزب ناسيونال

سوسياليسم آلمانى به رهبری آدولف هيتلر بود كه در واقعيت يک عصر جديد در

با وجود مخالفتهای ظاهری به تبعيت از رهبری آدولف هيتلر تن داد .از اين پس،

تاريخ آلمان آغاز شد .ما اينجا با دگرگونى روحيهی بورژوازی نيز مواجه مىشويم .به

شد كه ظاهريت تئوريک خود را مبدل به سيهروزی زندگى واقعى انسانها در آلمان،

فعاليت خود بشخصه مىشمارد كه البته با استناد به فلسفهی حقوق طبيعى توجيه مى-

ايدئولوژی سوسيال داروينيسم تبديل به ذهنيت دستگاه ساختاری يک دولت فاشيست
اروپا و شمال آفريقا سازد .نخست پارادايم سياست اقتصادی كشور بود كه جهت انهدام

جنبش كمونيستى ـ كارگری و تدارک يک جنگ تمام عيار جهت تقسيم مجدد جهان

در "اولويت سياسى" قرار گرفت .به اين ترتيب ،دولت فاشيستى ابزار سياسى را

اين دليل كه بورژوازی جايگاه اجتماعى ،حق مالكيت و تمول مادی خود را مديون

شود .به اين صورت كه انگاری انسان منفرد جهت بقای خود طبيعت خشن را دگرگون
مىسازد و زمين حاصلخيز و محصوﻻت "كار خود" را به مالكيت خويش در مىآورد.

از اين منظر ،حق مالكيت خصوصى يک شكل طبيعى به خود مىگيرد .از سوی ديگر،

جايگزين ابزار اقتصادى كرد و شكل نوين "سرمايهدارى دولتى توتاليتر" را پديد آورد

قوانين بازار آزاد هستند كه با استناد به خردمندی ،يعنى طبيعت انسان موجه مىشوند.

باﻻترين مقامهای حزبى و نظامى مديريت مىشد ٢.بعداً دگرگونى ساختارهای اجتماعى

تقاضا در بازار ،قيمت عادﻻنهی كاﻻی خود را نيز دريافت مىكنند .اينجا قوانين بازار

كه البته روش توليد و توزيع و سمت و سوی تجارت آن از طريق رهبر معين و توسط
جهت ترويج ايدئولوژی سوسيال داروينيسم بود كه از طريق "صنعت فرهنگ" تحقق
١

Vgl. Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft …, ebd., S. ٣٤ff.
Vgl. Pollock, Friedrich (١٩٧٥): Studien des Kapitalismus, Helmut Dubiel (Hrsg.),
München, S. ٢٧f., ٧٢f., ٨٠

انگاری كه صاحبان كاﻻ صرفاً منافع اقتصادی خود را دنبال و طبق قوانين عرضه و
به صورت يک "دست نامريى" به نظر مىآيند كه انگاری تحقق منافع فردی را با
ملزومات منافع عمومى به كلى منطبق مىسازند .يعنى هم اينكه انسانها اهداف

٢

Ebd., S. ٢٧

١

٦٨

٦٧

همراه بود كه البته با استفاده از "صنعت فرهنگ" و به صورت تبليغات ايدئولوژيک

يافت .به اين ترتيب ،نه تنها بتانگاری كاﻻها در افكار عمومى كارگران عمق بيشتری

همواره با ﻻف و گزافهای حزبى همراه مىشد .انگيزهى حزب ناسيوال سوسياليسم
آلمان سازماندهى يک جنبش توتاليتر بود كه روش زندگى ملت را با ايدئولوژى

سوسيال داروينيسم منطبق مىساخت و به انقياد اهداف رهبر توتاليتر مىكشيد .به اين

به خود گرفت ،بلكه تعميم مناسبات شئىواره به صورت يک قدرت فوقالعاده عظيم به
١

نظر مىآمد كه ظاهراً انسانها را سلب خرد ،اراده و آزادی مىكرد .در حالى كه

"صنعت فرهنگ" سازماندهى و تعميم سوسيال داروينيسم را به عنوان ايدئولوژی

ترتيب ،شكست سياستهاى رهبری به حساب نافرمانىها يا بىكفايتىهای زيردستان

سرمايهدارى دولتى توتاليتر به عهده داشت ،حاكميت فاشيستى آلمان منطق سيستم

ميﻼدی ياد كرد كه به اعدام اعضاى فراكسيون ريوم انجاميد ١.از آنجا كه رهبر

خردگرايى جامعهی مدرن بورژوايى تبديل به ابزار بوروكراسى جهت تسلط بر طبيعت

آدولف هيتلر گذاشته مىشد .از جمله بايد از دادگاههاى آلمان نازى در سال ١٩٣٧

توتاليتر فقط به حذف فيزيكى رقباى سياسى خود اكتفا نمىكند ،در نتيجه تمام نهادهای

اجتماعى و ساختارهای سنتى را كه مانع تحقق اهداف فردی آدلف هيتلر مىشدند،

توخالى و يا به كلى منهدم گشتند .به اين ترتيب ،جامعهی سياسى از اپوزيسيون به كلى

تخليه و جامعهی مدنى به كلى حذف شد ،در حالى كه سازماندهى اجتماعى به دست

انحصاری حزب توتاليتر افتاد ٢.همزمان ارتش آلمان بود كه با انتصاب كادرهاى
نخبهى حزبى به عنوان كميسارهاى سياسى ،امنيتى و نظامى به سلطهی ارادهی فردی

آدولف هيتلر در آمد ٣.با اختﻼل در كليت دستگاه بوروكراسى نه ديگر سلسله مراتبى
رعايت مىشد و نه اعمال طرحهاى اجتماعى بدون ابﻼغيهها و يا دستورهاى شفاهى

رهبری كوچکترين اعتباری داشت .محصول اين ساختار شكنى بنيادی ،نا امنى مداوم
جانى و مالى شهروندان كشور آلمان بود كه البته توسط اخﻼل در قانونمندى دولت و
قانونمدارى جامعه پديد مىآمد.

٤

بوروكراتيک را به سوی تحقق اهداف سياسى آدولف هيتلر سمت داد .به اين ترتيب،
بيرونى و حكومت بر طبيعت درونى انسانها شد .ما اينجا با پديدهی "خرد ابزاری"
مواجه هستيم كه مانع خردگرايى و حقيقتيابى انسانها مىشود و تحكيم خشونت
فاشيستى بر جامعهی انسانى را تضمين و ظاهراً ابدی مىسازد.

٢

به اين ترتيب ،تمامى امكانات يک حزب توتاليتر در اختيار آدولف هيتلر قرار گرفت كه

وی بر ملت آلمان مسلط شود و به اهداف سياسى ،اقتصادی و نظامى خود جامهی عمل

بپوشاند .از آنجا كه رهبر حزب توتاليتر مسئوليت سياسى را منحصر به خود مىكند و

باﻻترين مقامهای حزبى ،نظامى و اقتصادی از منتصبان وی و فقط به وی پاسخگو

هستند و از آنجا كه رهبر توتاليتر نه انتقاد به خود و نه انتقاد به منتصبان خود را
مىپذيرد ،زيرا تقبل انتقاد به معنى قبول بىصﻼحيتى خود وی است ،در نتيجه تصحيح

و تعويض سياستهای آدولف هيتلر همواره با كشتار فعاﻻن حزبى و زيردستان وی
١

١

Vgl. Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente …, ebd., S. ٥٩٤f.
Vgl. ebd., S. ٦٢٨f.
٣
Vgl. ebd., S. ٤١٩, ٤٩٢f., 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
٢

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. ٣٤٩, ٤٥٤f., und
Vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٧٧): Re'sume' über Kulturindustrie, in: Gesammelte
Schriften Band ١٠ (١), Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٧), S. ٣٣٧ff.,
Frankfurt am Main, S. ٣٣٧f., und
 Vgl. Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (١٩٤٧): Dialektik der AufklärungPhilosophische Fragmente, Amsterdam, S. ١٧٥, und
مقايسه ،آدورنو ،تئودور ) :(١٣٨٥انتقاد فرهنگى و جامعه ،در جامعهشناسى انتقادى ،ويراستار :پل كانرتون ،مترجم:
حسن چاوشيان ،صفحهى  ٣٠٢ادامه ،تهران ،صفحهى ٣٠٣
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. ٣٠, ٩٤

٧٠

٦٩

اجتماعى داشته باشد و منجر به موضوعيتيابى انسانها شود .به اين ترتيب ،برای

پس از انهدام اپوزيسيون و شكست هرگونه مقاومت سياسى در برابر ارادهی فردی

حقوقى و اخﻼقى جهت درک مجازات را به كلى نابود كند و براى انسانستيزى خود

موضوع ايدئولوژی سوسيال ـ داروينيسم شد .از اين پس" ،صنعت فرهنگ" به تحقير و

"صنعت فرهنگ" بازتاب مىيافت .هدف اين تبليغات كذب از يک سو ،نابودى

ابژكتيو ناسيونال سوسياليسم ياد كرد .به اين ترتيب ،راسيسم تبديل به توجيه

حكومت فاشيستى آدولف هيتلر ظاهراً ممكن شد كه تصور عدالت اجتماعى و منطق

توجيههای كذب ببافد .تمامى اين جنايات عليه بشريت از طريق دروغهاى تبليغاتى
حافظهى تاريخى جامعه و از سوی ديگر ،ترويج گفتمان راسيستى و تعميم فن بيان

توتاليتر بود .به اين صورت كه رهبران توتاليتاريست نه تنها از جنايات سابق خود
خجالت نمىكشند ،بلكه در ارتكاب به جنايات آتى خود هم كامﻼً مصمم هستند و از

آنها با كمال افتخار نيز گزارش مىدهند .به اين ترتيب ،آگاهى فردى و خردمندی
مقولههاى اجتماعى دچار يک اختﻼل مزمن مىشوند و طبيعت انسان به تسلط "خرد

ابزاری" جهت تحقق اهداف فردی يک رهبر توتاليتر در مىآيد .از جمله بايد از

آرمانهاى فاشيستى مانند" :هيتلر آلمان ،آلمان هيتلر"" ،تقاضای جنگ مطلق" و

"پيروزى يا نابودى" در دوران جنگ جهانى دوم ياد كرد كه نشانههايى از تحوﻻت
طبيعت درونى انسانهای فاشيست هستند.

١

در حالى كه هايدگر و در پيروی از وی ،محمد رضا نيكفر شرط تاريخى شدن ملت را

پيروی رهبر از فيلسوف جهت "خروج يک بارهی انسانيت از وضع ناگوار خويش" مى-
شمارند و شرط تشكيل يک جهان تاريخى را انهدام جهان غيرتاريخى مىخوانند ٢،ليكن

محصوﻻت تاريخى حكومت آدولف هيتلر از سال  ١٩٣٣تا  ١٩٤٥ميﻼدی مرگ بيش

از  ٥٠ميليون انسان ،شكست و انهدام قاطع ارتش آلمان نازی در جنگ جهانى دوم،

انهدام صنايع ،زيرساختها و شهرهای تاريخى كشور ،تصرف آلمان و سلب حاكميت
ملى توسط ارتش متفقين و تجزيهی كشور در بخش شرقى و غربى بود .هر كسى كه از

محمد رضا نيكفر منتظر بررسى عواقب تجربى فلسفهی هايدگر و يک انتقاد محتوايى به

روش شناختشناسى هرمنوتيک وی است ،واقعاً مأيوس و مبهوت مىشود .با وجودی
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.

آدولف هيتلر بود كه نوبت به يهوديان آلمانى تبار رسيد و جنگ نژادها تبديل به

توهين يهوديان شديدتر از گذشته دامن زد و از نژادهاى "فرومايه" به عنوان دشمنان
ايدئولوژيک جهت كشورگشايى و محرک اتخاذ تصميمهاى سياسى دولت آلمان نازی
١

شد .اينجا مفهوم "دشمن ابژكتيو" براى تحكيم ساختار حزبى و افزايش شور و هيجان

جنبش توتاليتر بسيار سازنده بود ،زيرا پس از توفيق در نابودى يک دشمن خيالى ظاهراً

بايد نوبت به ديگری مىرسيد .دليل دشمن تراشى مداوم بستگى به سرشت
جهانشمول جنبش توتاليتر داشت ،زيرا يک چنين جنبشى طبيعتاً با موانع مواجه مىشد

و بايد براى تداوم و ترويج خود آنها را يكى پس از ديگری منهدم مىكرد .بنابراين

اتفاقى نيست كه برنامهی يهودستيزى در دوران آلمان نازی به اسﻼوستيزی،
كولىستيزی ،كشتار دگرباشان جنسيتى ،قتلعام معلوﻻن جسمى و روحى و سپس به
٢

بيماران ريوى و قلبى گسترش يافت .مكان كشتار "دشمنان ابژكتيو" اردوگاههاى

نابودى دولت فاشيستى آلمان بودند كه البته زمان اقامت در آنها با كار اجباری و

سؤتغذيه نيز همراه بود ٣.اينجا همزمان يک آزمايشگاه براى بررسى همه جانبهى

طبيعت انسان به حساب مىآمد .در حالى كه پزشكان آزمايشهاى همه جانبهاى را

روى ساكنان اين اردوگاهها انجام مىدادند و روانشناسان در حال بررسى حدود مقاوت
انسانها و كشف شرايط تسلط مطلق بر افكار عمومى بودند ،جامعهشناسان بايد اثبات
مىكردند كه انسانها به صورت مطلق قابل كنترل هستند ،هرگونه عملى با آنها ممكن

است ،هر كسى جايگزينى دارد ،مجازات نيازى به گناه يا خﻼف ندارد ،تعلق به يک
"نژاد فرومايه" براى مجازات كافى است ،استثمار نبايد سود بياورد ،كار نبايد نتيجهى
١

Vgl. ebd., S. ٦٦٩, ٧٢١, ٧٢٧f., 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.

٧٢

٧١

رضا نيكفر هايدگر را ستايش مىكند كه وی از طريق "تجريد" ،مفهوم "وطن" را به

كه هم بررسىهای تاريخى و هم آثار جامعهشناسى انتقادی در اختيار وی قرار دارند،

به وطن كه مد نظر هايدگر است ،در تقابل با آن طبقهی اجتماعى فرموله شده كه بنا

كند كه شاگردان هايدگر به درسگفتارهای وی گوش مىدادند ،آثار وی را مطالعه مى-

شكل ماهوی آن در آورده است ١،اما خود وی به كلى از نظر مىاندازد كه اين پابستگى

بر وجود ماترياليستيش ،خود را فاقد وطن ،يعنى انترناسيوناليست مىشمارد .اينجا

بﻼفاصله اين پرسش پديد مىآيد كه چرا با وجود شواهد ناگوار تاريخى ،محمد رضا
نيكفر به جای بررسى انتقادی آنها به سوی اسطورهی رهبری مىگريزد؟ ما پاسخ اين

پرسش را نزد ماركس مىيابيم .به اين صورت كه وی در همان اوايل دوران تحقيقاتش

به نقد اساطير يونان باستان پرداخت .وی در برابر اين پرسشها قرار داشت كه چرا

افﻼطون برای تشريح تشكيل دولت كه ظاهراً يک امر ضروری به نظر مىرسد ،از

اسطوره و نمونههای تصويری استفاده مىكند؟ چرا افﻼطون از سقراط اسطورهی

خردمندی مىسازد و وی را فيلسوف مرگ و عشق و مولود حقيقت مطلق مىخواند؟
ماركس سپس در روند تحقيقات خود دليل اين اسطورهسازی را در ناتوانى افﻼطون از

تشريح يک امر ظاهراً ضروری مىيابد .يعنى از آنجا كه افﻼطون قادر نيست كه يک

حركت فكری را برای مردم عامى تشريح كند ،در نتيجه به اسطوره و نمونههای

تصويری متوسل مىشود كه تشكيل دولت را از يک منظر مثبتگرا و غير انتقادی بر
افكار عمومى استوار سازد .من جهت مصداق اين نظريه اينجا نيز به ابتكار نوشتاری
خود ادامه مىدهم .به اين عبارت كه مفاهيم "تاريخى" و "رهبری" را در يک نقل قول

از رسالهی دكترای ماركس جايگزين مىكنم كه به شرح زير خوانندهی نقاد را با
عواقب اسطورهسازی نزد محمد رضا نيكفر بيشتر آشنا سازم:

«آنجايى كه واقعيت مطلق تاريخى يک طرف و واقعيت مثبت و محدود رهبری طرف

ديگر قرار مىگيرد و در اين حال اثر مثبت بايد محفوظ بماند ،آنجا تبديل به رسانه
مىشود كه در آن نور مطلق مىتابد ،آنجا نور مطلق خود را در محشر بازی رنگها

مىشكند و اثر نهايى و مثبت چيز ديگری را از خود معنى مىدهد ،در خود يک روح

ليكن وی در دفاع از فلسفهی هايدگر كوتاه نمىآيد .البته وی به اين مسئله اشاره مى-
١

كردند و در پيروی از وی به حزب ناسيونال سوسياليسم پيوستند .وی همچنين از اين
مسئله آگاه است كه هايدگر نه تنها تبعيت شخصى خود از آدولف هيتلر را شفاهى و
كتبى اعﻼم كرده ،بلكه تا پايان جنگ و سرنگونى حكومت نازیها در تفكر فلسفى خود

تجديد نظر نكرده است .با اين وجود وی هايدگر را يک "ناسيونال سوسياليست
٢

شخصى" مىنامد و به شرح زير در جستجوی راهى برای تبرئهی وی است:

«هايدگر فاشيست يک فاشيست مصمم نبود ،زيرا وی يک هايدگر مصمم نبود .يک

محقق وجوددرجا مصمم ) (...بايد بدون تأمل رهبر را به صورت تجسم آن "واقعيت"

كه با زحمت جستجو و برجسته كرده است ،توضيح دهد] (...) .يعنى[ مكان الهام

حقيقت وجود كه به صورت "سرزمين" حقيقت و آن تاريخ كه به صورت "وطن"

برجسته شده است .هماكنون مرجع واقعى پرسش معنى وجود نه وجوددرجا حقيقى و
در پيكر مشخص خود "قهرمان ملى" ،بلكه "سرزمين ملى" است .البته سرزمين از

طريق رهبر كه توسط آن مأمور شده است ،به تأمل مىآيد .رهبر به سرزمين وطنى

روشنايى مىبخشد .روشنى اين روشنايى متعلق به وجود است .فيلسوف كه بر سرزمين
وطنى پا گرفته ،يک پابسته به وطن است».

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،محمد رضا نيكفر گرفتار اسطورهی
رهبری است .همانگونه كه اينجا با استناد به پراكسيس مولد مستدل كردم ،ظهور

ناسيونال سوسياليسم آلمانى محصول حركت واقعى سرمايه ملى بود كه از يک سو ،با
نبرد طبقاتى )حدود درونى( و از سوی ديگر ،با مرزهای ملى به صورت مرزهای

اقتصادی )حدود بيرونى( مواجه شده و تنها در جهت حل و فصل ضد انقﻼبى اين

تضادهای درونذاتى و تضمين ارزش افزايى سرمايه بود كه بورژوازی ملى از ايدئولوژی
ليبراليسم دست كشيد و به تبعيت از رهبری آدولف هيتلر تن داد .در حالى كه محمد
١

Vgl. ebd., S. ٢٤٥
Vgl. ebd., S. ٢٥٦f.
٣
Ebd., S. ٢٤٩f.
٢

Vgl. ebd., S. ٢٥٦

١

٧٤

٧٣

سازد ١.بنابراين اتفاقى نيست كه وی از يک سو ،مدعى مىشود كه تنها اين رهبر است

دارد كه جهت اين دگرديسى معجزهآسا است :تمامى كيهان يک جهان از اساطير شده-

كه به ملت خودمختاری و مسؤوليتپذيری تنفيذ مىكند و تنها از اين طريق است كه
ملت به خود مىآيد ٢و از سوی ديگر ،به شرح زير و با استفاده از مفهوم هرمنوتيک

"رويداد" بى محابا به تبرئهی هايدگر از همكاری با حزب ناسيونال سوسياليسم آلمان
مىپردازد:

اند و هر پيكره يک معما است».

١

بنابراين ماركس اينجا از عملكرد اسطوره به صورت يک فيلتر رسانهای پرده بر مى-

دارد .به اين صورت كه اسطوره تنها آن آثار به اصطﻼح مثبت را از يک كليت متضاد
بازتاب مىدهد كه اسطورهساز مد نظر دارد .بنابراين اسطورهسازی منجر به بيماری

«]هايدگر[ به روش وجود تاريخى فكر مىكند و فكركردن مصمم به روش وجود

شناخت و اختﻼل در آگاهى تئوريک مىشود و كليت حقايق تاريخى و تجربى را مخفى

اينگونه تشريح كند كه انگاری وجود با ما از زبان خود سخن مىگويد .هايدگر يک

ناگواری را در پراكسيس سياسى به بار مىآورد .به اين صورت كه به نظر افﻼطون تنها

قابل تعريف نيست ،زيرا "رويداد" "خاتمه ناپذير" است .همه چيز و "از جمله" پوچى

بيان ديگر ،از آنجا كه اسطوره به صورت يک فيلتر رسانهای عمل مىكند ،در نتيجه

تاريخى مستلزم آن است كه متفكر وجود تاريخى از خود سخن نگويد ،بلكه همه چيز را

"رويداد" از وجود است همانگونه كه هگل يک "رويداد" از روح است (...) .اين مفهوم
"رويداد" است (...) .مفهوم "رويداد" يک "مورد" كه مىتوان آنرا موضوعيتيافته
تصور كرد ،در نظر ندارد ،زيرا آن "حقيقت وجود" است و وجود نه يک "مورد" و نه

تمامى آن چيزی "كه مورد است" ،مىباشد .آن يک "مورد مابينى" ،يعنى "خيز متقابل
مابين انسان و خدايان است )».(...

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،زبان هنری در شكل هرمنوتيک آن واقعاً
معجزه آسا است .پاسخ اين پرسش از محمد رضا نيكفر كه چه كسانى عواقب فاجعهی

ناسيونال سوسياليسم آلمانى و جنگ جهانى دوم را به عهده مىگيرند؟ به اين عبارت
است :هيچ كس! به اين دليل كه انگاری ما فقط با يک مفهوم تاريخى به عنوان
"رويداد" مواجه هستيم و خود "رويداد" غير قابل شناخت است .اينجا طرح اين مسئله

ضروری به نظر مىآيد كه اكثريت قابل مﻼحظهی مردم آلمان "فاشيسم را نه يک
عقيده ،بلكه يک جنايت" مىشمارد و نظريهپردازان ناسيونال سوسياليسم مانند هايدگر

و كارل اشميت را "جنايتكار ميز تحريری" مىخواند ٤.منظور اينجا نقد همان رابطهی

است كه برای نمونه هايدگر ميان رهبر ،فيلسوف ،ملت و وطن پديد مىآورد .به اين
١

Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٢١٨
Vgl. ebd., S. ٢٥٠
٣
Ebd., S. ٣٠٤f.
٤
“„Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!“. „Schreibtischtäter
٢

مىسازد .افزون بر اين ،شكل ابزاری استفاده از اسطوره است كه عواقب تجربى بسيار

از طريق اسطوره است كه رابطهی "خردمند" با "تودهی كندذهن" وساطت مىشود .به
تفكرات انفرادی و به اصطﻼح خردمند فيلسوف را با انبوه مردم وساطت مىكند و افكار
عمومى را با عواقب به اصطﻼح دلپسند آنها آشنا مىسازد .پيداست كه اينجا تسلط
فيلسوف به اصطﻼح خردمند بر تودهی به اصطﻼح كندذهن موجه مىشود .ما اينجا

دوباره با عواقب فلسفى جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم در شكل اسطورهسازی
مواجه هستيم كه از خودآگاهى انسانها ممانعت مىكنند .به بيان ديگر ،محمد رضا

نيكفر به عنوان فيلسوف به اصطﻼح خردمند و سوژهی آگاه ،مخاطبان خود را تودهی به
اصطﻼح كندذهن و آن ابژهی ناآگاه مىشمارد كه انگاری فاقد آزادی و اراده و توان

شناخت و خودآگاهى طبقاتى است و هيچگاه دست از جستجوی يک ناجى و پيروی از

رهبری نمىكشد .پيداست كه از اين منظر ،استفاده از هرمنوتيک به عنوان زبان هنری
نيز موجه مىشود .به اين صورت كه اين ابژهی ناآگاه بايد توسط فنون نوشتاری و
سخنوری يک سوژهی ظاهراً آگاه به سوی اتخاذ يک تصميم به اصطﻼح ضروری

هدايت شود .البته محمد رضا نيكفر انگيزهی فعاليت تئوريک خود را نيز به هيچ وجه

كتمان نمىكند .وی همواره بر اين نكته انگشت مىگذارد كه "وجوددرجا" ناآگاه و
غيرمصمم است و به دليل هراس و نگرانى از مرگ همواره از پوچى تصميم مىگيرد .به

اين صورت كه انگاری اين "روح زمان" است كه تصميم را بر زبان وی جاری مى-
١

Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und
epikurischen Naturphilosophie, in: MEGA I, ١/١, Berlin (ost), S. ١٣٨

٧٦

٧٥

فيلسوف خدا است و نه تخريب جهان يک خﻼقيت الهى است ١،اما وی در خفا به بن-

صورت كه رهبر فرمان به جنگ و قتل عام مىدهد ،فيلسوف آنها را موجه مىسازد و

نظريه را در استناد جسته و گريختهی وی به ديالكتيک مىيابيم .اينجا پرسش طرح

راسيستى ،جنگ جهت گسترش سرزمين وطنى و تسلط بر جهان مىبيند.

بست تئوريک و شكست پراتيک فلسفهی سياسى وی اعتراف مىكند .ما مصداق اين
مىشود كه محمد رضا نيكفر چه نيازی به ديالكتيک دارد ،در حالى كه وی تا كنون

هرمنوتيک را منطبق با وضعيت "وجوددرجا" شمرده و در پيروی از هايدگر ديالكتيک
را "تجربهی دينى" خوانده است .وی همچنين بر اين اصل تأكيد مىكند كه نه روش

هايدگر ديالكتيكى و نه وی در جستجوی بررسى سنتزوار بوده است ٢،ليكن سپس به
شرح زير مدعى مىشود:

«ديالكتيک از تصميم ـ واقعه توسط هايدگر چنان طراحى مىشود كه اگر انسان لحظهی

اصلى را بر يک نقطهی افراطى قرار دهد ،متن خود را به طرف ديگر جابجا مىسازد».

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اين تعريف از ديالكتيک كه محمد رضا
نيكفر اينجا ارائه مىدهد ،هيچ ارتباطى با ديالكتيک در مضمون ماركسى آن كه من در
اين نوشته به بحث گذاشتم ،ندارد .به همين منوال ،آن با ديالكتيک در مضمون هگلى

آن نيز به كلى بى ارتباط است .همانگونه كه ماركس به درستى برجسته مىسازد،
فلسفهی هگل بر اساس اقتصاد مدرن ملى استوار شده است ٤و ديالكتيک آن سه جز

متفاوت دارد ،اول ،مفهوم "گوهر" اسپينوزا ،دوم" ،فلسفهی خودآگاهى" فيشته و سوم،

وحدت ضروری و متضاد آنها در "روح مطلق" است ٥.ليكن الهيات اسپينوزا با استناد
به شواهد طبيعى توجيه مىشود ،در حالى كه هايدگر اصوﻻً طبيعت را غيرقابل شناخت

ملت به آنها جامهی عمل مىپوشاند ،زيرا ظاهراً منافع آتى خود را در جنايتهای

بنابراين ما اينجا با اشكال ناب متافيزيكى به صورت دين ،فلسفه و ايدئولوژی مواجه

هستيم .در حالى كه عارف دينى از دست تقدير و قسمت سخن مىگويد و ايدئولوگ

روند اجتنابناپذير و ابژكتيو تاريخ را به پيش مىكشد ،فيلسوف متوسل به تفسير

هرمنوتيكى مفاهيمى مانند "رويداد" مىشود .ما اينجا با همان اشكال اسرارآميز و مه-

آلود متافيزيكى سر و كار داريم كه البته از همخودگسيختگى و از خودتناقضگويى

همين زمينهی مادی ،يعنى از تضادهای درونذاتى پراكسيس مولد در نظام سرمايه-
داری رشد مىكنند و مانعى در برابر خودآگاهى طبقاتى مىسازند .به بيان ديگر ،عارف

دينى ،ايدئولوگ و فيلسوف از مخاطبان خود مىخواهند كه از طرح انتقادی وقايع
تاريخى صرف نظر كنند و قدرت تشخيص خود را به عنوان مقلد و پيرو در اختيار آن

تصوارت ناب ماورایطبيعى و فراتاريخى و تفاسير هرمنوتيكى از معنى وجود بگذارند كه
آنها برايشان تدارک ديدهاند .به اين ترتيب ،توليد كاﻻيى ،قانون ارزش و بردگى كار
مزدی بايد ادامه بيابند و ارزش افزايى سرمايه بايد از طريق استثمار نيروی كار و

تحميق انسانها تضمين گردد .اينجا بايد طبقهی كارگر به انفعال كشيده شود و از
شركت در نبرد طبقاتى ممانعت كند.

بنابراين با وجود تمامى توجيهات فلسفى و تفسيرهای هرمنوتيكى محمد رضا نيكفر ،بايد

مىشمارد .در حالى كه سوژه در فلسفهی فيشته به كلى از طبيعت مستقل شده است،

اين مسئله را اينجا در نظر داشت كه فلسفهی هايدگر هم از نظر تئوريک و هم در

)طبيعت( و سوژه را به وحدت )روح مطلق( مىرساند .به بيان ديگر ،مفهوم "كاﻻ" در

خود بسيار خوشبين بود كه فاشيستهای آلمانى با استناد به ايدئولوژی سوسيال ـ

هگل با استناد به مفهوم "خود قضيه" و در يک حركت ديالكتيكى از تفكر ،گوهر

نقد اقتصاد سياسى ماركس همان مفهوم "خود قضيه" در فلسفهی ايدهآليستى هگل
١

Vgl. ebd., S. ١٤٩, ١٥٤
Vgl. ebd., S. ١٤١, ٢٥٩
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
٢

پراكسيس سياسى با شكست قاطع مواجه شده است .البته هايدگر در فعاليت فلسفى
داروينيسم به يک گرايش راسيستى در كشور دامن مىزنند و با ادغام ملت آلمان در

يک جنبش توتاليتر همان راهى را به سوی احيای جهان قديمى و ماقبل از دوران

مدرنيته مىگشايند كه انگاری مردم آلمان را از وضعيت اضطراری موجود بيرون مى-

آورد ١.با وجودی كه محمد رضا نيكفر بارها در دفاع از هايدگر مدعى مىشود كه نه
Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٢٦٧

١

٧٨

٧٧

"ديالكتيک منفى" در آموزشگاه فرانكفورت اشتباه گرفته نشود .به اين دليل كه

است .اينجا "روح مطلق" به معنى تعميم "من سوژه" به "ما سوژه" ،يعنى ايجاد افكار

غرب اروپا و نقد تجربيات ناگوار استالينيسم در شوروی و فاشيسم در آلمان بود كه

مالكيت از كاﻻ زندگى كنند ،موفق به تشكيل يک جامعهی آشتىيافته و خردمند

هوركهايمر و آدورنو جهت پاسخ فلسفى به شكست جنبشهای سوسياليستى در شرق و
جامعهشناسى انتقادی را جهت نقد مثبتگرايى متكامل كردند .اينجا مثبتگرايى به
معنى ناتوانى سوژه از درک وقايع ابژكتيو و به معنى امتناع سوژه از بازتاب پراكسيس

عمومى تحت تأثير فلسفهی حق است .به اين صورت كه اگر انسانها در پرتو حق
خواهند شد .پيداست كسى كه دسترسى به ابزار كار جهت توليد كاﻻ ندارد ،بايد نيروی
كار خود را به صورت كاﻻ به بازار عرضه كند و در واقعيت به بردگى كار مزدی تن

در تئورى و ناتوانى انسان از تطبيق وقايع ابژكتيو با ذهنيت سوبژكتيو خويش است ١.به

دهد .از آنجا كه هگل از تضاد "حق مالكيت من" با "حق مالكيت ديگری" آگاه است،

بدون واسطه نقد مثبتگرايى هايدگر و همچنين محمد رضا نيكفر را در دستور فعاليت

متوسل مىشود كه اين تضاد درونذاتى را ظاهراً به صورت متعارف آن برطرف سازد.

بيان ديگر" ،ديالكتيک منفى" به معنى ضرورت "نقد منتقد مثبتگرا" است كه البته
تئوريک قرار مىدهد.

٢

البته اينجا طرح اين موضوع نيز ضروری است كه محمد رضا نيكفر برای خالى نبودن

عريضه برخى انتقادهای سطحى و جانبى به فلسفهی هايدگر وارد مىآورد .به اين

در نتيجه به "قرارداد" كه آنرا "اعﻼحضرت مطلق" و "كليت عرفى" نيز مىنامد،

به اين ترتيب ،منطق تضاد با منطق تاريخ در علم منطق هگل به وحدت مىرسند و يک
آيندهی مثبت را به مخاطب خود نويد مىدهند.

١

بنابراين مضمون ديالكتيک در فلسفهی هگل بيان ايدهآل جامعهی بورژوايى و مستقيماً

عبارت كه نزد هايدگر روشن نيست كه "وجود" يا "وجوددرجا" نقش سوژه را دارد،

با اقتصاد مدرن ملى در ارتباط است ،در حالى كه فلسفهی هايدگر آن سوی تحقيقات

بيان منطقى و تحول ممكنهی "وجود" با شكست مواجه شدهاند .هايدگر همچنين

اين وجود محمد رضا نيكفر در لوای ديالكتيک به يک دوگانگى ظاهری دست مىيابد

پروژهی "وجود و زمان" وی به دليل فقدان مفهوم "زمانمندی" و راه حل وی جهت

تجربى بر پا شده و اصوﻻً به زمينهی مادی زيست "وجوددرجا" نمىپردازد .با تمامى

پرسشهای خود را بى جواب مىگذارد ،بنياد متدولوژی خود را متزلزل مىسازد و

كه انگاری از تقابل دو پديده ،دو مقوله و يا دو ابژهی همسان نه تقويت و وحدت آنها،

بنيادگرا ،شهرستانى است و تا حدی دچار پيامبری مىشود ٣.ليكن انگيزهی محمد رضا

كاريكاتور مسخره از ديالكتيک مواجه هستيم .انگاری كه تخريب در تخريب منجر به

معنى مفهوم "وجوددرجا" را همواره تغيير مىدهد .افزون بر اينها ،فلسفهی هايدگر
نيكفر نه فراروی از كليت فلسفهی هايدگر ،بلكه ترميم و تكميل آن است .از اين بابت،

بلكه نفى هر دوی آنها ،يعنى يک نتيجهی مثبت پديد مىآيد .ما اينجا با يک

سازندگى ،نهيليسم در نهيليسم منجر به وجود معنايى ،دزيسيونيسم در دزيسيونيسم

وی اصوﻻً به منتقدان هايدگر رجوع نمىكند و با استناد به فيشته ،ﻻيبنيتس ،دكارت،

منجر به بازتابيافتگى و خردمندی نظريه ،حيرتزدگى در حيرتزدگى منجر به عطش

مشكل آنرا نه در روش هرمنوتيک و محتوا ،بلكه در سمت گيری آن به سوی گذشته

ما اينجا نه با پديدههای اجتماعى و مقولههای فلسفى ،بلكه با معادﻻت سادهی رياضى

ديلتى ،هوسلر ،نيچه و كارل اشميت تنها در پى احيای فلسفهی وی است و سرانجام

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. ٩, ٢٣f.
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.,
٢٩٩, ٣٤٦, ٣٧٩

٢

كنجكاوی سوژه و استعﻼ در استعﻼ منجر به ذات درونى مقولهها مىشود .انگاری كه
مواجه هستيم و منفى در منفى بدون ترديد برابر با مثبت خواهد شد .البته اينجا هشدار

به خوانندهی نقاد اين نوشته ضروری است كه اين روش بى معنى و مسخره با
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و
انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين
٢
Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٢٢٧, ٢٣٦, ٢٧٨, ٣٤٥,
٣٧٧

٨٠
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ها مىخواست كه شهامت به خرج بدهند و با آمادگى برای مرگ وطن خود را به

مىيابد و به اصطﻼح راه حل احيای آنرا به شرح زير از طريق مفهوم هرمنوتيكى

ساحل نجات برسانند ١.اما اين ساحل نجات كه قرار بود تحت تأثير فيلسوف و رهبر

پديد بيايد منجر به جنگ جهانى دوم و عواقب بسيار ناگوار آن برای ملت و كشور

آلمان شد .ما اينجا با انكار توان خﻼقيت ،شناخت ،استقﻼل ،خودآگاهى طبقاتى و اراده-
ی انسانها جهت دگرگونى جامعه و تشكيل يک نظم نوين مواجه هستيم ،در حالى كه

محمد رضا نيكفر نيز در پيروی از فلسفهی هايدگر از يک سو ،مدعى مىشود كه انسان

در يک "وجود" قديمى چنان تكه و پاره شده است كه قادر به تصاحب خود از طريق
تفكر نمىشود و از سوی ديگر ،بر اين نكته تأكيد مىكند كه زندگى دينى به مراتب
غنىتر ،موزونتر و رنگارنگتر از جهان تحقيق و تئوريک است.

٢

"پرش" ارائه مىدهد:

«تفكر در پرش يک روحيه به خرج مىدهد كه به متفكر در يک وقت جهانى كه منظم-

شده و در يک گوشهی ]جهان[ كه سالم مانده" ،يورش ببرد" .اين روحيه از كجا مىآيد

كه توسط آن متفكر مىتواند ادعای وجود را بشنود؟ آن بايد از خود وجود بيايد .وجود

خود را در روحيه به سوی ما ارسال مىكند ،زيرا آن در ماهيت خود "تردست" است.
ما مىتوانيم تردستى وجود را در ابتدا وقتى تجربه كنيم ،اگر وجود خود را به سوی ما

ارسال كند ،يعنى وقتى كه ما پرش را امتحان كردهايم .ما پس از پرش مىفهميم كه
وجود هميشه با ما سخن گفته است .اما ما در وضعيتى نبوديم كه آنرا بشنويم .برای

ما با اين كشمكش نظری كه پيرامون اعتبار و ارجعيت جهان دينى نسبت به جهان

نمونه ،البته ما ادعای منطق از آدرس آنرا مىشنويم ،اما نمىپرسيم كه آن از كجا

بود كه دين مانع گناهكاری مؤمنان و منجر به رستگاری آنها مىشود ،ماركس ايمان

ابراز آن بسيار دور هستيم (...) .تفكر منطقى از بنياد "در حقيقت يک منطق از وجود"

دنيوی صورت مىگيرد ،نزد ماركس نيز آشنا مىشويم .در حالى كه پلوتارش مدعى
دينى را بدترين گناه مىشمارد ،زيرا انسانها را سلب خرد و اراده و زندگى آنها را به
كلى بى محتوا و توخالى مىكند٣.بنابراين ما اينجا با "انهدام خرد" ،يعنى با پسامدرنيسم

به عنوان يک واكنش فوقارتجاعى به دستآوردهای انقﻼب كبير فرانسه و عصر مدرن

مواجه هستيم كه مضمون آن ناتوانى انسان از خودآگاهى طبقاتى و توان مديريت

زندگى خويش و جامعه است ٤كه البته به شرح زير نتيجهی تحقيقات فلسفى محمد
رضا نيكفر نيز محسوب مىشود:

سخن مىگويد .ما جايگاه تفكر منطقى از بنياد را در حقيقتش نمىيابيم ،زيرا از مكان

است ،اما آن به صورت يک منطق از موجود طنين مىاندازد».

١

به اين ترتيب ،محمد رضا نيكفر گمان مىكند كه مشكل فلسفهی هايدگر را حل و
فصل كرده است .به اين عبارت كه معنى "وجود" نه از گذشته ،بلكه از آينده بايد الهام

گرفته شود .البته اينجا اين پرسش بى پاسخ مىماند كه اين آينده كدام آينده است؟

آيا منظور از آينده يک هويت فراملى و يک جامعهی مدرن ،سكوﻻر ،دموكراتيک و

سوسياليستى است؟ البته محمد رضا نيكفر نيازی برای پاسخ به اين پرسشها نمىبيند،
زيرا از يک سو ،مدعى مىشود كه "تفكر همواره بايد در راه باشد و در راه بودن به

١

Vgl. ebd., S. ٣٧٩f., ٣٨٨
Vgl. ebd., S. ٣١, ٣٤٧
 ٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ايمان و انديشه ـ فعاليت سياسى در پرتو آتهئيسم كارل ماركس ،در آرمان و
انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٦٧ادامه ،برلين
 ٤مفهوم "انهدام خرد" عنوان كتابى از جورج لوكاچ است كه وی محتوای آنرا به بررسى فلسفى و نقد واكنشهای
فوقارتجاعى به دست آوردهای انقﻼب فرانسه اختصاص داده است .به اين ترتيب ،وی از يک نبرد خارقالعاده ميان
خردگرايى و خردستيزی سخن مىراند و نظريات انديشمندان آلمانى را از فريدريش شلينگ تا كارل اشميت به
عنوان نمايندگان خردستيزی عصر مدرن به بند نقد مىكشد و سرانجام تعميم انديشهی سوسيال داروينيسم و
نژادپرستى را به صورت شكست كلى خردگرايى و پيروزی ايدئولوژی دولت امپرياليستى آلمان جهت كشورگشايى
تشريح مىكند .از جمله بايد از نقد فلسفهی هايدگر ياد كرد كه لوكاچ آنرا يک فلسفهی پيشافاشيستى مىخواند.
Vgl. Lukacs, George (١٩٥٥): Die Zerstörung der Vernunft, Berlin, und
٢

معنى آيندهی وجود است" ،در حالى كه از سوی ديگر ،به آن مىافزايد كه "وجود اصوﻻً

به معنى زمان است و زمان آينده ندارد".

٢

تا آنجايى كه از نظريات هايدگر بر مىآيد ،وی شديداً مخالف جهان مدرن،

دموكراسى و سوسياليسم بود ،فلسفهی درونذاتى را "ارواح كوتوله" جهان مدرن مى-
خواند ،در برابر مدرنيزاسيون صنعت و هنر مدرن قاطعانه موضع مىگرفت و از آلمان-
Ebd., S. ٣٨٩
Ebd., S. ٣٩٠

١
٢

٨٢

٨١

بگيرد و با كسب خودآگاهى طبقاتى به يک پراكسيس انقﻼبى دامن بزند ،پيداست كه

«پرسش اين است كه آيا يک معيار برای تمايز ميان حقيقت و دروغ وجود در دسترس

دوگانگى متضاد سوژه با ابژه ،يعنى تناقض وجود با آگاهى در وحدت آنها به آشتى و

ظاهر مىكند؟ جواب هايدگر به اين عبارت است :معياری برای تشخيص حقيقت وجود

مسئلهی پرسش پيرامون "وجود" نيز برای آن نهايتاً خاتمه مىيابد ،زيرا اينجا اين

اتمام مىرسد .ليكن اگر طبقهی حاكم يک تحول قابل مﻼحظه را در پراكسيس مولد
پديد بياورد ،يعنى فنآوری نوينى را در روند توليد مستقر سازد ،مطالبات صنفى
كارگران را در نظر بگيرد و به آنها رسميت قانونى دهد ،قدرت ذهنى خود را تفسير و

ترميم سازد و منجر به تفرقه و تفرقهی خودكرده ميان كارگران شود ،پيداست كه نه

تنها خيزش انقﻼبى طبقهی كارگر با شكست مواجه مىشود ،بلكه اين دوگانگى متضاد،

يعنى اسرار و جنجال "وجوددرجا" با "وجود" نيز ادامه مىيابد .راه ديگر برای تحكيم

منافع و تثبيت جايگاه طبقهی حاكم اعمال خشونت غيراقتصادی و سركوب جنبش
كارگری ،يعنى استقرار فاشيسم است كه البته فلسفهی هايدگر به بهترين وجه ممكنه

تئوری آنرا پديد مىآورد .من جهت مصداق اين نظريه اينجا نيز به ابتكار نوشتاری

خود ادامه مىدهم .به اين عبارت كه مفهوم "الهام" و "وجود مادی" را در يک نقل قول

از كتاب "ايدئولوژی آلمانى" جايگزين مىكنم كه به شرح زير خوانندهی نقاد را با

انسانشناسى كذب )"موجود نگران"( و عواقب جابجايى سوژه با ابژه در فلسفهی

هايدگر بيشتر آشنا سازم:

هست؟ آيا ما مىتوانيم تشخيص بدهيم كه وجود خود را در حالت پيش رو مخفى و يا
در دسترس نيست ،زيرا وجود خود را هيچگاه قابل تشخيص نمىسازد .آن غير قابل
ارزيابى است" .منطق" وجود "غير منطقى" بودن آن است .وجود يک بنياد عاری از

بنياد است .وجود به صورت بنياد ،بنياد مىگذارد ـ در اين خلسهی بنياد قرار دارد و از

اين رو ،وجود خود را به صورت ظهور نشان مىدهد ـ و به صورت ورطهی نابودی خود
را به صورت بنياد عقب مىكشد ـ در اين غيبت آن قرار دارد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،طرح پرسشهای اسرارآميز ،جنجال

هرمنوتيک ،استقﻼل از پراكسيس مولد و زبان هنری يک چنين توهمات فلسفى را نيز
پديد مىآورند كه ماركس آنها را به درستى "مدفوع فلسفى" و محصول
"خودارضاعى" مىنامد .يعنى محمد رضا نيكفر اينجا حدود  ٤٠٠صفحه را سياه كرده

است كه يک چنين گزارش مبهمى را از حقيقت "وجود" به ما ارائه دهد كه البته
مصداق سرگردانى فلسفى خود وی بشخصه نيز است .اينجا فقط كافى است كه به

جابجايى سوژه با ابژه پايان داد تا به معنى ماترياليستى ـ ديالكتيكى "وجود" پى برد .به

اين صورت كه "موجود فعال" جايگزين "موجود نگران" ،وجود ماترياليستى جايگزين

«كامﻼً بر عكس نسبت به فلسفهی هايدگر كه از آسمان به زمين پياده ،اينجا از زمين

"وجوددرجا" و آگاهى طبقاتى جايگزين "معنى وجود" گردند .از اين پس ،ما بدون

مىگويند ،چه چيزی را پيش خود تخيل و تصور مىكنند ،كدام الهام را مىگيرند ،هم-

نيز خاتمه مىيابد .به اين صورت كه آگاهى طبقاتى كارگران مزدی از وجود

از آن به انسانهای زنده و صاحب اندام برسد] ،بلكه[ از انسانهای واقعى و فعال و از

سپهر توليد و توزيع مشاهده و احساس مىكنند .ليكن آگاهى آنها با آن قدرت ذهنى

به سوی آسمان رفته مىشود .يعنى از اين نقطه نظر عزيمت نمىشود كه انسانها چه

چنين از انسانهای گفته ،متفكر ،متصور ،متخيل و الهام گرفته شده عزيمت نمىشود كه

واسطه با پراكسيس نبرد طبقاتى مواجه مىشويم و ماجراجويى "وجوددرجا" با "وجود"
ماترياليستى آنها پديد مىآيد ،زيرا آنها تضادهای درونذاتى نظام سرمايهداری را در

روند زندگى واقعى آنها عزيمت شده و تكامل بازتابهای ايدئولوژيک و پژواک اين

تﻼقى مىكند كه طبقهی حاكم به صورت دين ،فلسفه و ايدئولوژی و در يک بستر

تعالى ضروری روند زندگى مادی ،بديهى ،تجربى و با ضرورتهای مادی آميخته شده-

پديد آورده است .اگر طبقهی كارگر تحت تأثير يک تئوری انتقادی و عملگرا قرار

آنها بيش از اين يک ظاهر مستقل را حفظ نمىكنند .آنها فاقد تاريخ هستند ،آنها

مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحﻼل تفكر و نظم جامعهی بورژوايى؟
آرمان و انديشه ،جلد چهاردم ،صفحهی  ٢٠١ادامه ،برلين
١
Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٣٩٤

روند زندگى نيز تشريح مىشود .به همين صورت توليدات مهآلود در مغز انسانها
اند .اينجا ديگر اخﻼق ،دين ،متافيزيک و ساير ايدئولوژی و اشكال آگاهى متناسب با
فاقد تكامل هستند ،بلكه انسانهايى كه توليدات مادی و مراودات مادی خود را متكامل

مشترک تاريخى و فرهنگى جهت تحكيم قدرت مادی خود و انفعال فرودستان جامعه

٨٤

٨٣

مشكل فقط از زمانى آغاز مىشود كه محمد رضا نيكفر به عنوان "روشنفكر چپگرای

مىكنند ،همراه با آنها واقعيت خود ،تفكر خود و توليدات تفكر خود را نيز تغيير مى-

سوسياليستى"" ،نظريهپرداز سكوﻻريسم"" ،يكى از برجستهترين متفكران ناسيوناليسم-
ستيز"" ،مخالف سرشناس هرگونه ايدئولوژیِ هويتمدار اعم از دينى و يا ملى"،

"خداناباور" و "منتقد اسﻼم" به جامعه معرفى مىشود .ما اينجا فقط با يک سؤتفاهم
مواجه نيستيم كه از طريق ويكىپديای فارسى پديد آمده است ،زيرا كار برد اجتماعى
محمد رضا نيكفر نيز از آن به ما گواهى مىدهد .به اين صورت كه وی نه تنها نظريه-

پرداز پر و پا قرص "راديو بى بى سى" محسوب مىشود ،بلكه بر روش تفكر بسياری از
محافل دموكرات ،سكوﻻر و سوسياليست اپوزيسيون جمهوری اسﻼمى نيز احاطه يافته

است ،در حالى كه روش شناختشناسى وی هرمنوتيک و فلسفهی وی پيشافاشيستى و
ضدمدرن مىباشد.

همانگونه كه اينجا مستند و مستدل كردم ،روش شناختشناسى ماركس نقد درون-
ذاتى و نفىكننده و تئوری وی ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى است كه البته بدون

واسطه بر پراكسيس واكنش مىكند و رابطهی "وجود با وجودبايستى" را جهت رهايى

انسانها پديد مىآورد .در برابر فلسفهی هايدگر معطوف به هرمنوتيک "وجوددرجا با

وجود" است كه البته نه تنها تمامى حماقتهای تاريخى طبقهی حاكم را از طريق مفهوم

"رويداد" موجه مىسازد ،بلكه "سوژهی واقعى" را نيز به انقياد ايدئولوژی و اهداف
فيلسوف و رهبر مىكشد و سرانجام در برابر تأسيس و اهداف يک حزب توتاليتر به

كلى منفعل مىسازد .ما در همينجا دليل شهرت محمد رضا نيكفر را نيز مىيابيم ،زيرا

وی برای هر متقاضى يک استدﻻل فلسفى را عرضه مىكند .انگاری كه ما اينجا با يک
دكان چند نبشه برای كاسبكاری سياسى مواجه هستيم .نخست به اين صورت كه وی
نه تنها حكومت مستبد شاهنشاهى ،بلكه ضد انقﻼب سياه و سرخ ،يعنى اسﻼميان و
جماعت تودهای و فداييان اكثريتى را نيز تبرئه مىكند .انگاری كه هيچ كس نبايد

مسؤوليت و عواقب تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى در ايران را به عهده بگيرد .انگاری
كه نه سركردگان اين جريانهای سياسى ،بلكه "رويداد از وجود" )هايدگر( و يا "رويداد

از روح" )هگل( مسببان اصلى اين فاجعهی انسانى و اجتماعى محسوب مىشوند .ما اين-

جا با يک شبكهی وسيع از جريانهای فعال و منفعل سياسى مواجه مىشويم كه برای

مقاصد جنايى ،منافع طبقاتى و انفرادی و همچنين حماقتهای خودكردهی خود يک

دهند .آگاهى وجود مادی را معين نمىكند ،بلكه وجود مادی آگاهى را معين مىكند».

١

بنابراين با وجودی كه هايدگر انكار مىكند ،اما معياری برای تشخيص حقيقت وجود در

دسترس هست و "وجود" تنها از اين رو ،غير قابل تشخيص به نظر مىآيد ،زيرا عارف
دينى ،ايدئولوگ و فيلسوف آن اشكال متافيزيكى را پديد مىآورند كه كارگران مزدی
وجود مادی خود را تحت تأثير آنها تجربه كنند و به ازخودبيگانگى و انفعال خودكرده

كشيده شوند .پيداست كه اينجا نه تنها نقش دين ،فلسفه و ايدئولوژی به عنوان آگاهى
از جهان وارونه افشا مىگردد ،بلكه و همچنين نقش هايدگر به عنوان "رويداد از وجود"

از توهمات فلسفى آزاد و مسئلهی وی بشخصه و آن كسانى كه از فلسفهی وی پيروی
كردهاند ،تبديل به موضوع پيگرد جنايى ـ قضايى مىشود.

نتيجه:
انگيزهی اصلى اين نوشته اثبات سستى و نقش متافيزيک در فلسفهی هايدگر و نقد آن
شكل ايدئولوژيک است كه محمد رضا نيكفر توسط بازسازی از آن پديد مىآورد.

هايدگر به درستى به شرح زير تأكيد مىكند:

«موجود كه بررسى آن وظيفه شده است ،خود ما بشخصه هستيم .وجود اين موجود مال
من بشخصه است .در وجود اين موجود خود آن نسبت به وجودش رفتار مىكند».

٢

بنابراين هايدگر توسط فلسفهی خود از روحيهی خويش بشخصه گزارش مىدهد.

پيداست كه اين اصل برای محمد رضا نيكفر نيز صدق مىكند ،زيرا وی بى محابا ،يعنى

بدون يک نقد درونذاتى از روش شناختشناسى ،بنياد تئوريک و عواقب تجربى

فلسفهی هايدگر به بازسازی و دفاع از آن مىپردازد .ما اينجا با يک روح مشترک در

دو كالبد متفاوت مواجه هستيم .تا اينجا هيچ مشكلى پديد نمىآيد ،زيرا اين حق مسلم

هر فيلسوف و هر محققى است كه يک روش شناختشناسى را انتخاب و با استناد به
منابع به خصوص ،پروژهی جامعهشناسى خود را به پيش براند و از آن دفاع كند.
١

Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٢٦f.
٢
Heidegger, z. n. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung …, ebd., S. ٩٥

٨٦

٨٥

و سكوﻻريسم را مستقيماً تجربه نكرده و با جامعهشناسى انتقادی سر و كار نداشته

توجيه فلسفى مىيابند .از سلطنتطلبان شوينيست ،آخوندها ،پاسداران و بسيجيان

است ،برای قبول اين نوع نظريات ضدمدرن و پيشافاشيستى بسيار مساعد است.

ادامه دارد!

منابع:
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
Adorno, Theodor W. (١٩٧٧): Re'sume' über Kulturindustrie, in:
Gesammelte Schriften Band ١٠ (١), Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste
Auflage (١٩٧٧), S. ٣٣٧ff., Frankfurt am Main

جنايتكار" ،ماركسيستهای اسﻼمى" ،جريانهای ملى ،مذهبى و اصﻼحطلب و

روشنفكران دينى گرفته تا افراد فرصتطلب و دو سوخته مىتوانند خود را قربانى يک

واقعهی خارقالعادهی تاريخى تلقى كنند كه بر خﻼف آگاهى و خارج از ارادهی آنها به
وقوع پيوسته است.

هر كسى كه اينگونه به تاريخ مىپردازد و مسائل قيام بهمن را اينچنين حل و فصل
مىكند ،بدون ترديد در و دروازه را گشوده مىگذارد كه اين تجربيات تلخ تاريخى

دوباره تكرار شوند .البته محمد رضا نيكفر نيز بشخصه در ترويج اين بى پرنسيپى شديداً
فعال است .برای نمونه وی در يک جلسهی سخنرانى كه با همراهى مراد فرهادپور و

تحت عنوان "هرمنوتيک و سياست" در دانشگاه هومبولت )برلين( برگزار شد ،در حالى
كه از وضعيت تشنجى خود در دوران قيام بهمن گزارش مىداد ،ادعا كرد كه حتا يک

شكنجهگر نيز قربانى نظام جمهوری اسﻼمى است .وی جهت مصداق نظريهی خود حتا

Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, in: Gesammelte
Schriften Band ٦, Rolf Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٣), S. ٧ff.,
Frankfurt am Main

مخاطبان خود را از طريق اين زبان هنری به اصطﻼح متقاعد سازد و آنها را جهت نفى

Arendt, Hana (١٩٥٥): Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft,
Frankfurt am Main

نبرد طبقاتى مستقل است ،انگاری كه طبقهی حاكم از خشونت جهت حفاظت از منافع

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

شدت تنفس شكنجهگرا را در حال شﻼق زدن به يک زندانى سياسى تقليد كرد كه

خشونت به سوی هدف مورد نظر خود براند .انگاری كه اعمال خشونت از پراكسيس

مادی و تثبيت جايگاه اجتماعى خود استفاده نمىكند و انگاری كه سرنگونى خشونت
مادی اسﻼميان نيازی به خشونت مادی و انقﻼبى ندارد.

بنابراين از منظر فلسفهی هايدگر و همچنين از ديدگاه محمد رضا نيكفر ،ما با تشكيل

جمهوری اسﻼمى به صورت يک فاجعهی تاريخى در ايران مواجه هستيم كه هيچ كس
نبايد مسؤوليت جنايى ،خسارات اجتماعى و عواقب تجربى و تاريخى آنرا به عهده

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

بگيرد .از سوی ديگر ،چشماندازی است كه محمد رضا نيكفر با استناد به فلسفهی

Habermas, Jürgen (١٩٧٠): Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik,
in: Dialektik und Hermeneutik Bd. I - Methode und Wissenschaft, HansGeorg Gademer zum ٧٠. Geburtstag, Rüdiger Bubner, Konrad Cramer,
Reiner Wiehl (Hrsg.), S. ٧٣ff., Tübingen

ترديد خود وی در اين سناريوی موهوم ايفا مىكند .مابقى جريان معطوف به رابطهی

هايدگر برای نظام جمهوری اسﻼمى پديد مىآورد .پيداست كه نقش فيلسوف را بدون

رهبر سياسى با ملت و وطن مىشود كه البته توسط يک حزب توتاليتر پديد مىآيد.

همچنين پيداست كه افكار عمومى يک جامعه كه تا كنون رفرماسيون دينى ،روشنگری
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٩١
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی
در انديشهی سياسى هگل و ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه،
برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨قانون ارزش ،سرمايهی دولتى و كار مزدی ـ نقد بر اقتصاد سياسى
بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٨٧ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى
بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم  ،صفحهی  ٤٥ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨قانون ارزش ،سرمايهی دولتى و كار مزدی ـ نقدی بر اقتصاد
سياسى بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٨٧ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركسيسم و سنت ـ نقدی بر مفهوم "سوژهی تاريخى" در انديشهی
غير سياسى موشه پوستون ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٢٢٥ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از
بحران "ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش "علم مثبت" در انديشهی سياسى
ماركس و انگلس متأخر ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟
در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ايمان و انديشه ـ فعاليت سياسى در پرتو آتهئيسم كارل ماركس ،در
آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٦٧ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحﻼل تفكر و نظم
جامعهی بورژوايى؟ آرمان و انديشه ،جلد چهاردم ،صفحهی  ٢٠١ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و
خودآگاهى پرولتاريا تا اسطورهسازی از روند تاريخ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی
 ٧١ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ ،در
آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين

٩٤

تحميل كرد .ما اينجا با يک كشمكش تئوريک پيرامون جستجوی يک روش مناسب

شناختشناسى جهت تشخيص دولت مواجه هستيم كه قدمت آن حدود  ١٨٠سال

است.

به اين عبارت كه هگل مردم را يک مجموعه از اوباش و اراذل پراكنده ،بى فرهنگ و
فاقد هويت مىشمارد كه تحت اعمال خشونت شاهانه به صورت ملت در مىآيند .اين-

جا دولت نقش سوژه ،يعنى عنصر فعال را به خود مىگيرد كه با آگاهى مردم كشور

خود را به عنوان ابژهی خويش شكل مىدهد و ظاهراً هويت ملت مورد نظر خود را

پديد مىآورد و سپس آنرا به سلطهی قوانين خويش مىكشد و به اصطﻼح متعارف،
متمدن و متشكل مىسازد .هگل خشونت شاهانه را از "مايورات" )حق ارث انحصاری،

انفرادی و غير قابل فروش برای شاه( استنتاج و بر اساس حق مالكيت خصوصى فلسفه-
ی ايدهآليستى خود را متكامل مىكند .به اين صورت كه وی در يک حركت ديالكتيكى

از تفكر ،گوهر )طبيعت( و سوژه )بورژوا( را در شكل كاﻻ )خود قضيه( به وحدت مى-

رساند و آنرا به صورت يک حركت منطقى ـ تاريخى از "ايدهی مطلق" به سطح "روح
جهان" )افكار عمومى( ارتقا مىدهد و سوژهی استعﻼيى جامعهی بورژوايى را جهت

تحكيم روش مدرن توليد سرمايهداری پديد مىآورد ،در حالى كه از سوی ديگر ،حق
مالكيت خصوصى را به صورت تنها شرط "آزادی زنده" توجيه مىكند .به اين عبارت

كه وی خانواده ،جامعهی بورژوايى و دولت را به صورت مقولههای مستقل در نظر مى-
گيرد و در يک حركت دورانى از تفكر كه آغاز و انجام آن يكسان )آزادی( است ،از

تضاد ديالكتيكى "حق مالكيت من" با "حق مالكيت ديگری" ظاهراً فرا مىرود و مفهوم

را به اصطﻼح پر محتوا )آزادی زنده( مىسازد .اينجا مقولهی "قرارداد" كه هگل آنرا
"اعﻼحضرت مطلق" و "كليت عرفى" نيز مىنامد ،نقش واسطه را به خود مىگيرد .به

اين ترتيب ،برای هگل كامﻼً منطقى به نظر مىآيد كه تضاد "حق مالكيت من" با "حق
مالكيت ديگری" را توسط قرارداد حل و فصل كند و در يک حركت از تفكر ديالكتيكى

روح متناهى خانواده را در جامعهی بورژوايى )نفى( و سپس روح متناهى جامعهی
بورژوايى را در دولت ادغام )نفى نفى( كند و مدعى روح نامتناهى دولت شود .ما اينجا

با شكل ايدهآليستى از آن جامعهی خردمند و آشتىيافتهی بورژوايى آشنا مىشويم كه
آپريور ،يعنى بدون شواهد تجربى و مستقل از پراكسيس مولد و در يک شكل استعﻼيى

٩٣

نقد منتقد مثبتگرا ـ از آرامش دوستدار تا محمدرضا نيكفر
اكثر قابل مﻼحظهی ايرانيان و از جمله اغلب "نظريهپردازان" احزاب و سازمانهای

كمونيستى كشور تشكيل و استمرار نظام جمهوری اسﻼمى ايران را محصول سياستهای
قوای بيگانه و توطئهی كشورهای امپرياليستى مىشمارند .مصداق نظری آنها ظاهراً با

استناد به برگزاری "كنفرانس گوادولپ" و استراتژی "كمر بند سبز اسﻼمى" در تقابل با
"كمونيسم و آتهئيسم" توجيه مىشود كه جهت محدوديت نفوذ نظامى و استراتژيک
شوروی در منطقهی خاورميانه برنامهريزی و با موفقيت كامل متحقق شده است .به اين
عبارت كه انگاری سازمان امنيتى ـ اطﻼعاتى كشور )ساواک( از سركوب جنبش

كمونيستى و مقاومتهای مدنى و مسلحانهی اپوزيسيون ناتوان گشته و آمريكا با اعزام

ژنرال هويزر به ايران شرايط سرنگونى محمد رضا شاه و مصادرهی قدرت سياسى

توسط آيتالله خمينى را مهيا ساخته است ١.به اين ترتيب ،يک خشونت بﻼمنازعهی
ضد انقﻼبى در ايران پديد آمده كه تمامى جريانها و سازمانهای كمونيست و كليت

اپوزيسيون را به كلى منهدم كرده و يا به سوی تبعيد رانده است .از اين ديدگاه مردم

ايران به صورت "سياهى لشكر" كشورهای امپرياليستى به نظر مىآيند و دولت ظاهراً

مضمون فلسفى و تاريخى خود را مىبازد .انگاری كه مردم ايران ابژهی قوای بيگانه و

دولتهای امپرياليستى هستند و هر نوع دولتى را مىتوان به عنوان سوژه بر آنها
 ١طرح اين مسئله به اين معنى نيست كه من عوامل خارجى و مناسبات مسلط بينالمللى را حائز اهميت نمىشمارم.
همانطور كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم ،نظام شاهنشاهى ايران پس از افزايش قيمت نفت
در سال  ١٩٧٣ميﻼدی به آن منابع مالى دست يافت كه پنجمين قدرت نظامى جهان را در يک منطقهی حساس
استراتژيک پديد آورد و از آنجا كه محمد رضا شاه در پى صعود به يک درجهی باﻻتری در هيرارشى نظم نوين
جهانى بود و مىتوانست به اين قدرت دست بيابد كه مسير انرژی فسيلى جهان را كنترل كند ،در نتيجه سركردگان
دولتهای سرمايهداری مانند :آمريكا ،فرانسه ،انگلستان و آلمان از حمايت وی دست كشيدند.
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
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٧نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟ ـ نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا در
خاورميانه و ضرورت همبستگى و همكارى جهانى ،در آرمان و انديشه ،جلد پنجم ،برلين

٩٦

٩٥

ايدئولوژيک رشد مىكند و شكل دوگانهی خود را به صورت دولت مدرن پديد مى-

متكامل شده است و پيداست كه در واقعيت تجربى با ماهيت متناقض نظام طبقاتى و

آورد .به اين ترتيب ،ماركس نتيجه مىگيرد كه بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى بر

سر حق مالكيت خصوصى به توافق رسيده و بنا بر اين اصل بوده كه يک قانون اساسى
مدرن متكامل شده و به تصويب مجلس اقشار و اصناف رسيده است .ما اينجا با قوای

مقننه ،قضاييه و مجريه به صورت شكل سياسى جامعهی بورژوايى و ارگانهای حفاظت

از حق مالكيت خصوصى مواجه هستيم ،در حالى كه بورژوازی با آگاهى ،يعنى به
صورت يک سوژهی فعال پيكر اقتصادی و ماهيت متضاد روش مدرن توليد سرمايه-

داری را پديد مىآورد.

١

تضادهای درونذاتى روش مدرن توليد سرمايهداری تﻼقى مىكند.

١

از آن پس كه ماركس در مسير مسافرت خود در اروپا با خشونت دولتهای هلند و

فرانسه نيز مانند كشور پروس به درستى آشنا شد ،از منظر انتقاد به جابجايى سوژه با

ابژه و آپريوريسم در فلسفهی ايدهآليستى هگل به يک تحقيقات بسيار گسترده پيرامون
قوانين اساسى كشورهای مدرن دست زد و آثار نظريهپردازان مشهور دولت را دوباره

مرور كرد .وی سپس در نوشتهای با عنوان "نقد فلسفهی حق هگل" روش نقد درون-

ذاتى از آن مناسبات متضاد اقتصادی را پديد آورد كه بر اساس آن جامعهی بورژوايى

به اين ترتيب ،ماركس به اين نتيجه مىرسد كه دولت مدرن تنها يک تظاهر سياسى از

و دولتهای مدرن رشد مىكنند .ماركس اينجا با در نظر داشتن جابجايى سوژه با

به حق مالكيت خصوصى و خشونت دولتى تن ندهند ،دولت نيز تبديل به يک نهاد بى

كه ما مضمون آنرا به شرح زير در همينجا مىيابيم:

جامعهی بورژوايى است .به اين معنى كه اگر مردم يک كشور به خودآگاهى برسند و
اعتبار و تو خالى مىگردد و پس از مدت كوتاهى در خود فرو مىريزد .ما مصداق

تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را در دوران انقﻼب بهمن به خوبى مشاهده مىكنيم .از
آن پس كه مردم ايران در برابر حكومت شاهنشاهى شوريدند و خشونت دولتى را به
عقب راندند ،محمد رضا شاه كابينهی امير عباس هويدا را بركنار كرده و دستگاه

اجرايى كشور را به دست يک رديف از نخست وزيران مانند :خسرو آموزگار ،شريف

امامى ،ارتشبد غﻼمرضا ازهاری و شاپور بختيار سپرد كه سرانجام اين روند به سرنگونى
نظام شاهنشاهى و تشكيل جمهوری اسﻼمى در ايران كشيده شد .به بيان ديگر ،نه

توطئهی قوای امپرياليستى ،بلكه اين خود مردم ايران بودند كه با يک درجهی به
خصوص از آگاهى ،اسﻼميان را بر سرنوشت خود مسلط كردند.

در دوران انقﻼب بهمن آگاهى مردم ايران تحت تأثير اولويت "مبارزهی ضد

امپرياليستى" قرار داشت كه البته از اسطورهی كودتای  ٢٨مرداد  ١٣٣٢رشد مىكرد.

ما اينجا تنها با يک عكس فوری از اين ماجرای سياسى بسيار پيچيده مواجه هستيم.

انگاری كه محمد مصدق با تحقق برنامهی "موازنهی منفى" از حمايت گسترده و بى
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس و فلسفهی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوری اسﻼمى
ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١٦١ادامه ،برلين

محمول )ابژه( در سيستم هگلى به عكس نظريهی وی پيرامون تشكيل دولت مىرسد

«ايده تبديل به سوژه مىگردد و مناسبات واقعى خانواده و جامعهی بورژوايى نسبت به

دولت به صورت فعاليت درونى ـ تخيلى درک مىشود .خانواده و جامعهی بورژوايى
شروط دولت هستند؛ آنها فعاﻻن اصلى هستند؛ اما در جنجال ]هگلى[ بر عكس مى-

گردند .ليكن اگر ايده تبديل به سوژه شود ،اينجا سوژههای واقعى] ،يعنى[ جامعهی

بورژوايى و خانواده تبديل به "جزئيات ،دلبخواه و غيره"] ،يعنى[ لحظات غيرواقعى ،با
معانى ديگر و ابژكتيو ايده مىشوند».

٢

بنابراين ماركس در تضاد با فلسفهی ايدهآليستى هگل به اين نتيجه مىرسد كه اين

ملت است كه دولت را پديد مىآورد ،منتها با يک درجهی به خصوص از آگاهى .اين-
جا منظور وی آگاهى جامعهی بورژوايى است كه با استناد به فلسفهی حقوق طبيعى و

به اصطﻼح از "طبيعت انسان" و مبتنى بر حق مالكيت خصوصى در يک شكل
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشه-
ی سياسى هگل و ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و
انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين
٢
Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٢٦١ – ٣١٣), in: MEW, Bd. ١,
S. ٢٠١ff., Berlin (ost), S. ٢٠٦

٩٨

٩٧

مردم به خيابانها ريختند و مجسمههای وی و رضا شاه را به زير كشيدند .تا اين زمان

چون و چرای مردم ايران برخودار بوده و پس از تصميم دولت آمريكا ،سازمان

ديگر "عروسک خيمه شببازی عمو سام" مىخواند ،ليكن از اين پس تظاهرات خود را

است .اما تجربيات تاريخى از روند ملى شدن صنعت نفت در ايران از يک اوضاع بسيار

جريانهای محافظهكار ملى و مذهبى و اسﻼميان افراطى ديگر هيچگونه ترديدی باقى

فوقارتجاعى در اين دوران سخن راند .به اين عبارت كه از يک سو ،جريانهای اسﻼمى

حزب توده بنا بر نيازهای سياست روزمرهی خود يک روز مصدق را "رهبر ملى" و روز

با شعار "مرگ بر مصدق ،زنده باد شوروی" برگزار مىكرد .به اين ترتيب ،برای
نماند كه حزب توده در حال تدارک كودتا است و اقدام به مصادرهی قدرت سياسى
خواهد كرد و همان مناسباتى را در ايران به راه خواهد انداخت كه تحت حاكميت

استالين در شوروی رايج بودند .بنابراين تحت تأثير اين شرايط نابسامان سياسى بود كه
سازمان اطﻼعاتى ـ امنيتى "سيا" برنامهی كودتای  ٢٨مرداد را تحت عنوان "عمليات
آژاكس" در ايران با موفقيت كامل به انجام رساند .از جمله بايد از حمايتهای مالى

اطﻼعاتى ـ امنيتى "سيا" برنامهی اين كودتا را ريخته و با موفقيت تمام به انجام رسانده
مخوف و نابسامان سياسى گزارش مىدهند .از جمله بايد از فعاليت جريانها و احزاب

بودند كه دولت مصدق را متزلزل مىكردند .در رأس اسﻼميان "سازمان فداييان
اسﻼم" قرار داشت كه به سركردگى شيخ نواب صفوی و با فتوای شيخ روحالله خمينى

به ترور روشنفكران ،رجال دولتى ،روزنامهنگاران و مستشاران خارجى دست مىزد و
جامعهی سياسى ـ مدنى را به ناامنى مىكشيد .همزمان آيتالله ابوالقاسم كاشانى به
عنوان رئيس مجلس شورای ملى بود كه سازمانى را به نام "مجاهدين اسﻼم" تشكيل

سفارت آمريكا ياد كرد كه البته توسط اسﻼميان و تحت عنوان "دﻻرهای آيتالله

داده و مستقل از كابينهی مصدق سياست خارجى خود را دنبال مىكرد .در سوی ديگر

مقاومتى توسط نيروهای مسلح كشور شوند .جالب توجه است كه حتا حزب توده نيز در

شوروی در ايران تأسيس شده بود .با وجودی كه حزب توده به اتهام ترور نافرجام

بهبهانى" در ميان اوباش و اراذل پخش مىشدند ،تا معركهگير سركوب هرگونه
برابر اين كودتا مقاومت نكرد ،با وجودی كه قدرت سازماندهى آنرا داشت .به احتمال

زياد مذاكرهی اشرف پهلوی با استالين در مسكو به نتيجهی مطلوب برای هر دو طرف

رسيده و سفارت شوروی حزب توده را از مقاومت منع كرده بود.

١

به بيان ديگر ،تمامى جريانهای مؤثر سياسى بر سر محمدرضا پهلوی به توافق رسيده و
از كودتای سازمان امنيتى ـ اطﻼعاتى "سيا" دفاع مىكردند و يا در برابر آن به كلى
منفعل بودند ،در حالى كه از واقعهی  ٢٨مرداد  ١٣٣٢يک اسطوره پديد آمد و تبديل

به يک لكهی ننگ بر پيشانى شاه كشور شد .از اين منظر ديگر هيچگونه ترديدی وجود
نداشت كه محمدرضا شاه عامل دست بيگانه و تنها "سگ زنجيری امپرياليسم" است

اين اوضاع نابسامان سياسى ،حزب توده قرار داشت كه جهت تحكيم منافع استراتژيک
محمدرضا شاه حق فعاليت سياسى را نداشت ،اما از طريق "روزنامهی مردم" و انجمن-

های كارگری و ضد امپرياليستى به فعاليت خود ادامه مىداد .اينجا بايد همچنين از

سازمانها و احزاب ناسيوناليست و فاشيست مانند" :سومكا" و "حزب پانايرانيست" نيز

ياد كرد كه اعضای آنها همواره در حال زد و خورد و سركوب آكسيونهای اعتراضى

كارگران و تظاهرات حزب توده بودند.

از آنجا كه محمد مصدق با كنسرنهای نفتى به توافق نمىرسيد و تحريم و محاصرهی
اقتصادی ايران اوضاع نابسامان سياسى كشور را تشديد مىكرد ،در نتيجه وی در اواخر

دوران نخست وزيری خود چنان منزوی شده بود كه حتا اعضای سرشناس "جبههی

كه از منافع آمريكا و اسرائيل در منطقه پاسداری مىكند .اينجا بايد پنج برنامهی

ملى" نيز از حمايت وی و شركت در مجلس سر باز مىزدند .بنابراين مصدق "قانون

قديمى ايرانيان را در كوتاهترين زمان ممكنه به كلى دگرگون كردند و زمينهی سرمايه-

"اختيارات تام" را از محمد رضا شاه كرد و از وی خواست كه كشور را ترک كند .ليكن

توسعهی اقتصادی و همچنين قوانين اصﻼحات ارضى را نيز در نظر داشت كه جهان
گذاری كنسرنهای فرامليتى را در ايران پديد آوردند .به اين ترتيب ،كار دوگانه آزاد
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse …, ebd., S. ٢٠٠ff.

١

امنيت ملى" را به تصويب مجلس رساند و سپس درخواست انحﻼل مجلس و

محمدرضا شاه پس از مشورت با سفارت انگلستان ،سرلشكر فضلالله زاهدی را به مقام

نخست وزيری منسوب كرد و سپس از ايران گريخت .در حالى كه هواداران نظام

سلطنتى جهت ممانعت از خروج شاه از كشور به آكسيونهای حمايتى دست زدند ،انبوه

١٠٠

٩٩

البته تزلزل اتوريتهی پدارن و اضمحﻼل نظم خانواده نه تنها منجر به گسترش ابعاد

در گسترهی كشور پديد آمد و برای اولين بار انباشت سيستماتيک سرمايه در ايران بر

تفكر و افزايش استقﻼل درونى انسانها مىشدند ،بلكه بحرانهای هويتى و معنايى را نيز

اساس مناسبات كار مزدی ممكن شد .با تشديد توليد كاﻻيى و كاﻻيى شدن نيروی كار

از تشكيل جامعهی مدنى ممانعت مىكرد ،در نتيجه تضادهای موجود اقتصادی و

ترتيب ،كارگران مزدی از روستاها راهى شهرهای بزرگ و مراكز صنعتى كشور شدند

برای نسل جوان پديد مىآوردند .از آنجا كه دولت مستبد شاهنشاهى با خشونت تمام
فرهنگى قادر نبودند كه روش مناسب بيان خود را بيابند و از نو در يک درجهی

مجردتری متشكل شوند .ما اينجا با نگرانى انسانها پيرامون بى عدالتى و كمبود امنيت

شغلى ،تشديد ريسک در زندگى آتى و احتمال سقوط اجتماعى و خطر انزوای فرد از

خانواده و جامعه مواجه هستيم كه در فقدان شكل مناسب ساختاری خود منجر به

واكنشهای فوقارتجاعى به نظم موجود مىشدند .مشخصاً در همين جاست كه نظريات

اسﻼميان پيرامون "غربزدگى" و ضرورت تشكيل "امت اسﻼمى" با ايدئولوژی
"مبارزهی ضد امپرياليستى" به هم پيوند مىخوردند و بر يک زمينهی مساعد اقتصادی

رشد مىكردند .آن چيزی كه يک "توافق فعال" جهت سرنگونى نظام شاهنشاهى را

پديد مىآورد ،نقد "سرمايهداری وابسته" و ضرورت "خودكفايى اقتصادی" بود كه

انگاری با گسست از بازار جهانى و توسط "راه رشد غير سرمايهداری" ممكن مىگشت.
بنابراين اعضای هيئت مؤتلفهی اسﻼمى نيز مانند فعاﻻن سياسى طيف چپ توليدات
صنايع كشور را غيرملى و اصوﻻً بنجل مىخواندند .از سوی ديگر ،توفيق جنبشهای ضد

امپرياليستى در كوبا ،ويتنام ،الجزاير و به خصوص مقاومت مردم فلسطين در برابر

دولت صهيونيستى اسرائيل بودند كه گسلها و تفاوتهای ايدئولوژيک اسﻼميان با
اپوزيسيون طيف چپ را ظاهراً بر طرف مىكردند.

ما تا اينجا با چند پرتو از آن ايدئولوژی آشنا شديم كه آگاهى اپوزيسيون نظام

شاهنشاهى را در مجموع پديد مىآوردند ١.ليكن در هر حركت اجتماعى ضمير
 ١از آنجا كه من از جنبههای متفاوت و به تفصيل به نقد ايدئولوژی "انقﻼب بهمن" پرداخته و عواقب آنرا در
پراكسيس سياسى سنجيدهام ،در نتيجه اينجا تنها به نقد نقش رابطهی دولت با ملت مىپردازم و نقش خانواده و
جامعه را در روانشناسى اجتماعى مردم ايران برجسته مىسازم .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تفكر دينى و
فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی حزب توده ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی ٨٩
ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ
لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين ،و

تحرک و جابجايى جغرافيايى در كشور يک شدت بى سابقه به خود گرفت .به اين

كه نيروی كار خود را به نازلترين قيمت آن در بازار كار حراج كنند.

از اين پس ما با دگرگونىهای بسيار شگرف در ساختار خانواده و جامعهی ايران مواجه

مىشويم .به اين صورت كه انسانها از مناسبات سنتى توليد مجزا و از روابط جامعهی

دينى ظاهراً مستقل و با اشكال نوين زندگى و تفكر آشنا مىشدند .همزمان نيازها و

اهداف جديدی برای انسانها پديد مىآمدند كه عرف اجتماعى ،اخﻼق خانوادگى و
روابط پدرساﻻری و عشيرهای قديمى را متزلزل مىساختند .در حالى كه در گذشته
پسران حرفهی پدران خود را مىآموختند و دختران هويت خود را در زندگى زناشويى
مىيافتند ،نيازهای بازار كار سرمايهداری ،تحرک جغرافيايى ،فشار روانى جهت مصرف

كاﻻهای لوكس و همچنين ابزار ارتباط جمعى مانند :تلفن ،راديو و تلويزيون فرهنگ و

تعلقهای سنتى را مستقيم و غيرمستقيم مضمحل كرده و انسانها را از نو به يکديگر

پيوند مىدادند .البته تزلزل در اتوريتهی پدران مستقيماً به معنى رهايى از كنترلهای

سنتى نبودند ،زيرا پسران خانواده بدون واسطه جای خالى آنرا پر مىكردند ،در حالى
كه همزمان جامعه نيز در پاسداری از عرف و سنتهای معمول و برگزاری مراسم و
مناسک دينى كم و بيش مصمم بود .با اين وجود امنيت مالى و اطمينان خاطر خانوادگى

رفته رفته نقش خود را مىباختند .اينجا هر كسى بايد مناسبات موجود و امكانات خود
را از نو ارزيابى و روش زندگى و آيندهی خود را طراحى مىكرد و همسر مورد عﻼقهی
خود را مىيافت .پيداست كه تحت اين شرايط اعتقاد به سرنوشت و دست تقدير نيز

نقش خود را كم و بيش از دست مىداد و آن كه دندان داده بود ،ديگر ناندهنده
محسوب نمىشد .ما اينجا با واقعيت بردگى كار مزدی مواجه هستيم كه زنان و مردان

كارگر را به انقياد روند مدرن توليد سرمايهداری مىكشيدند و تحت مناسبات شئى-

وارهی جامعهی طبقاتى مستقر مىساختند.

١٠٢
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اقتصادی حائز نقش اولوی به صورت عوامل شكلدهنده هستند .خانواده ماهویترين

ناخودآگاه انسانها نيز نقش به سزايى بازی مىكند .اينجا بايد به خصوص از نقش

اعمال مىكند .روانشناسى اجتماعى رفتار روحى و ايدئولوژيک مشترک و با اهميت

مردان سنتى ايرانى مىشد .به اين عبارت كه با گسترش بخش توليد خدماتى زنان

محيط است كه توسط آن ساختار اقتصادی تأثير شكلدهندهی خود را بر روان افراد

اجتماعى ـ و به خصوص ريشههای ناآگانهی آنرا ـ از تأثير مناسبات اقتصادی بر

تمايلهای جنسى توضيح مىدهد» )« (...اين قوای تمايل جنسى انسانها هستند كه در

هماهنگى خود به آن چسب شكل مىدهند كه بدون آن جامعه متحد نمىماند ،و آن
در توليد ايدئولوژیهای بزرگ اجتماعى در تمامى سپهرهای فرهنگى سهم دارد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روانشناسى اجتماعى نه تنها نقد
ايدئولوژی را به عنوان محركهی آگاهانه در نظر مىگيرد ،بلكه آن تمايلهای جنسى

نيز كه در ضمير ناخودآگاه انسانها فعال مىشوند و رفتار روحى و ايدئولوژيک را در
جامعه پديد مىآورند ،به انضمام نقد درونذاتى مىكشد .به بيان ديگر ،جمهوری

اسﻼمى با شعار "نه شرقى ،نه غربى!" نه تنها به آگاهى ايدئولوژيک از "مبارزهی ضد
امپرياليستى" ،بلكه با تشكيل يک نظام جنسيتى به ضمير ناخودآگاه مردان ايرانى نيز

يک پاسخ مثبت داد .بنابراين اتفاقى نيست كه آن مقاومت زنان مدرن و فمينيست بر
عليه حجاب اجباری كه به مناسبت  ٨مارس در سال  ١٣٥٧خورشيدی و با شعار "ما

انقﻼب نكرديم ،تا به عقب برگرديم!" به خيابان كشيده شده بود ،به بهانهی حفاظت از
دستآوردهای انقﻼب در برابر "امپرياليسم" از طريق هيچ جريان سياسى حمايت نشد.
به اين ترتيب ،اسﻼميان راه را برای خود به كلى هموار ديدند كه با شعار "يا روسری ،يا

توسری!" به سركوب و تحقير زنان ايرانى دامن زنند و يک نظم حقوقى و تشكل
ساختاری ـ جنسيتى را ضميمهی كليت جامعهی طبقاتى كشور كنند .از اين پس ،خاطر
خيال مردان ايرانى نيز جهت حفاظت از "ناموس" خود نسبتاً راحت شد ،زيرا حكومت
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. ٢٣, ٣٦, 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.

نوين اجتماعى زنان در روند توسعهی اقتصادی كشور ياد كرد كه منجر به نگرانى خاطر
همواره به امكانات بيشتری جهت اشتغال مزدی دست مىيافتند و در روند مدرن توليد

اجتماعى سهيم و از منظر مالى مستقل مىشدند و ديگر به كنترلهای سنتى خانواده و

نسلهای گذشته بى چون و چرا تن نمىدادند .از جمله بايد از كارهای اداری ،بانكى،
بهداشتى ،ورزشى ،پژوهشى ،هنری ،آموزشى و پرورشى ياد كرد كه حوزهی اصلى
اشتغال مزدی زنان را پديد مىآوردند .پيداست كه با تشديد تحرک جغرافيايى و

افزايش فاصلهی مكانى ميان زنان با والدين و مابقى اعضای خانواده كنترلهای اجتماعى

نيز ظاهراً مضمحل مىگشتند .به خصوص به اين دليل كه نظام شاهنشاهى نيز به دليل
نيازهای بازار كار سرمايهداری به اشتغال مزدی زنان دامن مىزد .از جمله بايد از دو
اصل قوانين "انقﻼب سفيد" مانند" :سپاه دانش" و "سپاه بهداشت" ياد كرد كه در اواخر

دوران حكومت پهلوی زنان ديپلمه را نيز مشمول خود كردند و كنترلهای خانوادگى را

هر چه بيشتر از آنان زدودند .پيداست كه نقش نوين اجتماعى زنان با سنتهای ديرينه
و آن وظايفى كه اسﻼم برای آنها در نظر گرفته است ،دشمنانه تﻼقى مىكرد .به اين

ترتيب ،يک نگرانى در افكار عمومى پيرامون فحشا و هرزگى زنان و ضرورت حفاظت از
"ناموس" پديد آمد كه انگاری "غيرت" مردان ايرانى را جريحهدار مىكرد و توسط
فيلمهای سينمايى مبتذل و جاهلى مانند "قيصر" بازتاب مىيافت .ما اينجا با عواقب

روحى آن دگرديسىهای اقتصادی و فرهنگى مواجه مىشويم كه البته از روش مدرن

توليد سرمايهداری رشد و اخﻼق خانوادهی سنتى را ظاهراً مضمحل كرده و در پيوند با
ايدئولوژی "مبارزهی ضد امپرياليستى" منجر به يک روانشناسى اجتماعى مىشد كه
اريش فروم مضمون تئوريک آنرا به شرح زير برجسته مىسازد:

«پديدههای روانشناسى اجتماعى به صورت روندهای فعال و منفعل تطبيق دستگاه
محركه نسبت به وضعيت اجتماعى ـ اقتصادی درک مىشوند .خود دستگاه محركه ـ

در زمينههای قطعى ـ بيولوژيک وجود دارد ،اما بسيار قابل تغيير است؛ مناسبات
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى ـ "بحران ماركسيسم" و تجربيات
"ماركسيستهای ايرانى" ،در آرمان و انديشه ،جلد چهاردم صفحهی  ١٦١ادامه ،برلين

١٠٤
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وجودی كه هميشه توسط آنها فريب خوردهاند؟ چه عواملى انسانها را مجذوب يک

اسﻼمى وظيفهی تشكيل "امت اسﻼمى" را به صورت تحقق ارادهی الهى و تشكيل يک

وجود ندارد؟ به بيان ديگر ،پرسشهای روانشناسى اجتماعى از منظر اريش فروم

يک شكل شرعى و ساختاری داد .اينجا گوهر )روح عمومى( تشيع به خوبى عريان مى-

رهبر خودكامه مىكنند ،با وجودی كه در نادانى و اهداف مخرب او هيچ شک و ترديد
مستقيماً به سوی نقد آگاهى و شرايط انفعال طبقهی كارگر سمت مىگيرد .به اين
عبارت كه "سوژهی واقعى" اصوﻻً چگونه اجتماعى مىشود و روابط خانوادگى و اشكال

آموزشى و پرورشى چه نقشى را در روابط اجتماعى آن بازی مىكنند؟ "سوژهی واقعى"
چگونه در يک نظام بسيار پيچيدهی اجتماعى فعال مىشود و با كدام آگاهى جای خود

را در جامعه مىيابد؟ "سوژهی واقعى" چگونه تجربيات خود را در ساختارهای موجود

بازنگری كرده و نسبت به بحرانهای اقتصادی و اجتماعى واكنش مىكند؟

١

بنابراين ما تا اينجا با يک مجموعه از پرسشهای جامعهشناسى انتقادی مواجه مىشويم

نظام جنسيتى خداخواسته به عهده گرفت و به روانشناسى اجتماعى مردم سنتى ايران
گردد كه از يک سو ،در پرتو تخيﻼت واهى ايدئولوژيک و تمايﻼت جنسى منجر به

حماقت خودكردهی شيعيان مىشود و سلطهی حكومت اسﻼمى را بر خود آنها پديد
مىآورد و از سوی ديگر ،اصولى مانند" :از ماست كه بر ماست!"" ،خﻼيق هر چه ﻻيق!"

و "از كوزه همان تراود كه در اوست!" را قاطعانه رد مىكند ،علت سيهروزی خود را به
عوامل بيگانه مانند "توطئهی امپرياليسم" نسبت مىدهد و از منظر يک مظلوم و مانند

يک گدای سمج تقاضای همدردی نيز مىكند.

برای اولين بار زيگموند فرويد نتايج تحقيقات روانشناسى خود را به مناسبات اجتماعى
١

كه مربوط به كنش و واكنش "سوژهی واقعى" نسبت به يک "كليت ديالكتيكى" مى-

بسط مىدهد و به نتايج فراتاريخى ،جهانشمول و جنجالى مىرسد .در برابر اريش

غنىتر مىسازد و جهت نقد عوامل انفعال "سوژهی واقعى" مسئلهی محركهی جنسى را

انسانها مىپردازد كه البته مربوط به آگاهى و انفعال "سوژهی واقعى" )پرولتاريا( مى-

شود .به اين صورت كه دانش روانشناسى اجتماعى تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را

فروم با استناد به دانش روانشناسى اجتماعى به نقد يک رديف از رفتارهای غير منظقى

نيز به صورت يک وجه ديگر از روبنا مانند :حقوق ،دين ،سياست و فلسفه مشمول

شود .به اين عبارت كه چرا انسانها آن تصميمهای سياسى را مىگيرند كه منافع

آنرا به شرح زير در كتاب "در مورد نقد اقتصاد سياسى" ماركس مىيابيم:

زندگى بورژوايى را تقليد مىكنند ،با وجودی كه هيچگاه به امكانات طبقهی حاكم دست

روش نقد درونذاتى از "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى مىكند كه ما مضمون تئوريک
«انسانها طى توليد اجتماعى برای زندگى خويش وارد مناسبات ضروری ،به خصوص و

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

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

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

انسانها نيست كه هستى آنها را ،بلكه هستى اجتماعى آنها است كه آگاهىشان را
معين مىكند .نيروهای مولد مادی جامعه در درجهی معينى از رشد خويش با مناسبات
١

Vgl. Fromm, Erich (١٩٣٦): Sozialpsychologischer Teil, in: Studien über Autorität und
Familie, Max Horkheimer (Hrsg.), S. ٧٧ff., Paris

شخصى خود آنها را نقض مىكنند؟ چرا كارگران اخﻼق ،فرهنگ ،مناسک و روش
نمىيابند؟ چرا طبقهی كارگر به اتوريتهی سياسى ،دينى و اقتصادی طبقهی حاكم تن
مىدهد ،با وجودی كه نتايج آن در تضاد با منافع خود كارگران قرار مىگيرد؟ چرا آن

انسانهايى كه خودشان مورد تبعبض و بى عدالتى قرار گرفتهاند ،بدون هيچگونه
منافعى در سركوب اقليتها شركت مىكنند و يا نسبت به زجر و سيهروزی آنها

كامﻼً بى اعتنا هستند؟ چرا انسانها همواره مجذوب تبليغات دولتى مىشوند ،با
١

به اين عبارت كه فرويد به روانشناسى يک انسان در جامعهی بورژوايى مىپردازد و سپس نتاج تحقيقات خود
)خودشيفتگى( را به جامعه بسط مىدهد .برای نمونه وی از مفهوم "فرهنگ متقلب" استفاده كرده و مقولهی "دولت"
را به "افراد شاخص" تشبيه مىكند .انگاری كه دولت مدرن بر اساس تمايلهای جنسى كه ميان مردان منحصر به
فرد رايج است ،عمل كرده و در نتيجه سياست همواره اشكال بيماری روانى به خود مىگيرد.
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.

١٠٦

١٠٥

است .مفهوم دوم "تأثير متقابل" زيربنا با روبنا است كه ما مضمون آنرا اينجا و هم-

توليدی موجود يا با بيان حقوقى آن كه مناسبات مالكيتى است و در چهارچوب آن تا

ايدئولوژی طبقهی حاكم همديگر را به صورت متقابل متأثر مىكنند .به بيان ديگر،

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

چنين در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" نيز مىيابيم ١.به اين معنى كه نيروهای مولد و

كنون عمل كردهاند ،در تضاد قرار مىگيرند .اين مناسبات كه از بطن اشكال رشد

نيروهای مولد در پراكسيس نبردهای طبقاتى نه تنها در يک كشمكش پراتيک ،بلكه در

انقﻼب اجتماعى فرا مىرسد .با تغيير زمينهی اقتصادی ،تمام روبنای عظيم كندتر يا

آگاهانه )ايدئولوژيک( و محركهی ناآگاهانه )تمايﻼت جنسى( پديد مىآيند .بنابراين

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

يک كشمكش تئوريک نيز با طبقهی حاكم در گير هستند كه البته مبتنى بر محركهی
موضوع تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس فقط نقد تضاد و استثمار نيروی

كار و فقط مادی نيست ،بلكه بيان تضاد ،يعنى نفى آگاهانه و ناآگاهانهی روبنای نظام

طبقاتى موجود را نيز ضميمهی پراكسيس نبردهای طبقاتى مىكند كه البته نتيجهی
آنها بستگى به توازن قوای نيروهای متضاد و متخاصم اجتماعى دارد و اين شكست و
يا پيروزی است كه واقعيت را پديد مىآورد و روند تاريخ را معين مىكند .در اين

ارتباط روانشناسى اجتماعى بر رفتار انترسوبژكتيو ،يعنى آن رفتاری كه با در نظر

داشتن منافع مادی ،تمايﻼت جنسى ،گرايشات ايدئولوژيک ،يعنى عقﻼنيت "سوژهی

واقعى" قابل فهم هستند ،انگشت مىگذارد.

سريعتر دگرگون مىگردد .در نظارهی اينگونه دگرگونىها همواره بايستى ميان
است و دگرگونىهای حقوقى ،سياسى ،دينى] ،روانشناسى[ ،هنری و يا فلسفى ـ خﻼصه،
ايدئولوژيک كه انسانها از طريق آنها به اين نزاع آگاه مىشوند و به نبرد بر مىخيزند

ـ تفاوت قائل شد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با تئوری "حركت واقعى" از يک
جامعهی طبقاتى مواجه هستيم كه از مضمون ديالكتيک ،يعنى از "نفى سوبژكتيو"
گزارش مىدهد و نه تنها نقد ايدئولوژی را به عنوان محركهی آگاهانه در نظر مىگيرد،

بلكه آن تمايلهای جنسى نيز كه در ضمير ناخودآگاه انسانها فعال مىشوند و محركه-
های روحى و ايدئولوژيک را در جامعه پديد مىآورند ،به انضمام نقد درونذاتى مى-

با وجودی كه بيش از  ٤١سال از فاجعهی تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى در ايران مى-

كشد .به اين عبارت كه طبقهی حاكم بنا بر هستى اجتماعى خود ،يعنى برای حفظ

های اين چنينى مواجه شده است .با صرف نظر از تئوریهای توطئه ،اما آن تحقيقات

ايدئولوژی مانند :حقوق ،سياست ،دين ،روانشناسى ،هنر و فلسفه پديد مىآورد .اين

گذرد ،ليكن تا كنون دانش جامعهشناسى ايران نه در كشور و نه در تبعيد با پرسش-

اجتماعى و تاريخى و آن انتقادهای فلسفى نيز كه به عوامل تشكيل نظام جمهوری

اسﻼمى در كشور و دﻻيل سيهروزی مردم ايران پرداخته و تا كنون مورد مﻼحظهی
روشنفكران ايرانى قرار گرفتهاند ،بيش از يک تکگفتار علت ـ معلولى عامهپسند ارائه

نمىدهند .از جمله بايد از آثار يک فيلسوف ايرانى به نام آرامش دوستدار ياد كرد كه

تز "تحقيقات تاريخى" وی بر اساس نقد فلسفى از "امتناع تفكر در فرهنگ دينى"

ايرانيان متكامل شده و به عبارت زير تشريح مىشود:

منافع مادی و تثبيت حاكميت خويش ،آگاهى اجتماعى را نيز به صورت ابعاد متنوع
آگاهى و روانشناسى اجتماعى كه به صورت بيان ايدهآل ساختار اقتصادی موجود بر

جامعه حاكم است ،در واقعيت منافع مادی و جايگاه طبقهی حاكم را توجيه مىكند .به

همين منوال نيز آگاهى و روانشناسى نيروهای مولد از منافع مادی و هستى اجتماعى

آنها رشد مىكند .اينجا توجه به دو مفهوم كليدی برای درک تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ضروری است .اولى مفهوم "تناسب" و يا مطابقت زيربنا با

روبنا است كه از هماهنگى آگاهى و روانشناسى نيروهای مولد با ايدئولوژی طبقهی
حاكم گزارش مىدهد .به اين معنى كه ايدئولوژی طبقهی حاكم در يک بستر مشترک

تاريخى و فرهنگى با نيروهای مولد متكامل شده است و از اين رو ،زيربنا مطابق با روبنا
١

Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin
(Ost), S. ٣٧f.

١

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

١٠٨

١٠٧

اصطﻼحاً دينى مىنامم و فرهنگ ايران را در سراسر تاريخش بر اين بنياد اعتقادی

«) (...ميان "فرهنگ دينى" و "امتناع تفكر" رابطهی علّى از آنسو و اينسو وجود دارد .از

متكى مىدانم».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک "بغرنج" مواجه هستيم.
به اين معنى كه ايرانيان توسط يک "فرهنگ دينى" كه از تاريخ سنتى خود به ارث

بردهاند ،در دوران معاصر با جهان مدرن همزيست و ناهماهنگ شدهاند .البته شناخت
"بغرنج" ،همانگونه كه دوستدار تأكيد مىكند ،ارتباطى با خودنمايى نخبهگان در تقابل

آنسو و اينسو به اين معنا كه "فرهنگ دينى" مطلقاً علت است و "امتناع تفكر" مطلقاً
معلول آن».

١

با وجودی كه دوستدار از فاجعهی تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى در ايران فقط يک

تکگفتار علت ـ معلولى ارائه مىدهد ،اما انتقاد وی به تاريخ "فرهنگ دينى" ايرانيان نه
تنها افكار طيف وسيعى از روشنفكران ايرانى را متأثر ساخته ،بلكه به دليل تعميم اين

با عوام ندارد ،بلكه بر يک تناقض انگشت مىگذارد كه انگاری تنها راه حل و فصل آن

نظريهی ساده و عامهپسند "روشنفكران دينى" را نيز با بحرانهای ايمانى مواجه كرده و

«) (...اگر آگاهى ما از خودآگاهى گشتنش فلسفى نشود ،هم كار ما و هم كار فلسفه هر

بنا بر اطﻼعات ويكىپديای فارسى آرامش دوستدار در سال  ١٣١٠خورشيدی در يک

به شرح زير مىباشد:

آنها را جهت تفسير كﻼمى اسﻼم به تكاپو انداخته است.

دو اينجا ساخته است؛ اگر ما غرب را درست نفهميم ،در شرقى بودنمان هم چهل تكه-

خانوادهی بهايى در تهران متولد شد و در سال  ١٣٣٧خورشيدی برای تحصيل فلسفه

و رستگار خواهيم زيست ) (...اما چگونه؟ موتور اين تحرک را در هرمنوتيک بايد يافت،

و دينشناسى تطبيقى نيز پرداخت .سرانجام وی رسالهی دكترای خود را با عنوان

ای مىشويم بى اصل و نسب ،اما اگر غرب را درست بفميم در سنتمان همچنان خرسند
و از كجا كه هرمنوتيک نوشدارو هم نباشد .مگر نه اين است كه اين معجون شفابخش

به آلمان نقل مكان كرد .وی در جوار رشتهی فلسفه به تحصيل رشتههای روانشناسى
"رابطهی اخﻼق و ارادهی سلطهگرا در آثار نيچه" با موفقيت به اتمام مىرساند و از

هر افليجى را از جايش مىپراند .حتا چنانكه مىگويند ،در تن مرده نيز جان تازه مى-

سال  ١٣٥١تا  ١٣٥٨خورشيدی در دانشگاه تهران به تدريس فلسفه مىپردازد.

در تن ماست كه از زهر زندگى ناميرايى اين دين قرنهاست مردهايم ) (...بايد )(...

اساتيد سكوﻻر ،دموكرات و چپگرا از دانشگاه اخراج شده و سپس به سوی تبعيد در

دمد .البته منظور تن اسﻼم نيست كه ثابت كرده از هميشه زندهتر و جوانتر شده ،بلكه

سرنخ فلسفه و خوشبختى ناشى از آن كه معدنش غرب است از دست خودمان در

نرود .وجه مشترک اين گونه افكار هذيانى برای نجات فرهنگ و جامعهی ما اين است

كه همه در كانونى به نام مدرنيته در هم مى پيوندند و خود را از بركت آن به
مؤترترين درمانها مجهز مىسازند )».(...

٢

به اين ترتيب ،دوستدار هرمنوتيک را به عنوان تنها راه غلبه بر "فرهنگ دينى" ايرانيان
مطرح و تبديل به روش شناختشناسى خود جهت تفسير كليت تاريخ فرهنگى ايران
كه شاخص تکگفتاری آن ظاهراً "دينيت" آن است ،مىكند .اينجا "فلسفه" دشمنانه

در برابر "دينيت" ايرانيان مستقر مىگردد و اين وظيفه به فنون هرمنوتيک محول مى-
 ١همانجا ،صفحهی  ٦٩ادامه
 ٢همانجا ،صفحهی ١٩ ،ادامه

سرانجام آيندهی وی با "انقﻼب فرهنگى" رقم مىخورد ،زيرا او نيز مانند بسياری از
آلمان رانده مىشود .به احتمال زياد عﻼقهی آرامش دوستدار به مسائل دينى و
اجتماعى مربوط به تجربيات نوجوانىاش مىشود ،زيرا وی به عنوان فرزند يک خانواده-

ی بهايى تربيت و پرورش مىيابد ،در حالى كه جامعهی اسﻼمزدهی ايرانى نه دين

بهاييت را به رسميت مىشناسد و نه هويت بهاييان را ايرانى مىپندارد .تحقيقات

تاريخى و فلسفى آرامش دوستدار بر اساس يک تعريف از مقولهی "فرهنگ دينى"

ايرانيان استوار شده است كه وی مضمون فلسفى آنرا به شرح زير برجسته مىسازد:

«ظلمت هر اعتقادی ) (...حقيقت هر اعتقاد است .حقيقت بدين معنا آن ناپرسيده و
نادانستهایست كه با احاطۀ درونىاش بر ما فرهنگى مىشود ،يعنى احساس جمعى را
تسخير مىكند و شالودۀ اعتقاد را مىريزد .فرهنگ مبتنى بر چنين بنيادی را من
١

دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر در فرهنگ دينى ،پاريس ،صفحهی ٢٩

١١٠

١٠٩

بابت ،هابرماس پيشنهاد مىكند كه جامعهشناسى انتقادی جايگزين فلسفهی هرمنوتيک

شود كه از ماهيت متضاد جامعهی طبقاتى ايران اشكال اسطورهای و انتقادی را پديد

به اسطورهسازی و تدارک شواهد ظاهری نوشتارها و سخنوریهای فيلسوفان

اجتماعى و سنتى آنان را بر اساس مدرنيته دوباره از نو سامان دهد.

شود ١.اينجا بايد به خصوص از روش تفسير تاريخ ياد كرد كه در اغلب موارد منجر

هرمنوتيكى مىشود.

به اين ترتيب ،دوستدار با استفاده از فنون هرمنوتيک اقدام به تفسير انتقادی تاريخ

بياورد و ايرانيان را به اصطﻼح به سوی كسب "روح آزاد" انسانى براند و روابط

يورگن هابرماس جهت نقد هرمنوتيک ميان "زبان طبيعى" و "زبان هنری" تميز مى-

دهد .در حالى كه استفاده از زبان طبيعى مربوط به استدﻻل منطقى و گفتگوی فلسفى

فرهنگى ايران مىكند كه انگاری شاخص تکگفتاری آن "دينيت" ايرانيان است و

مىشود ،ليكن زبان هنری فاقد هر گونه بازتاب تجربى بوده و تنها بر اين اصل مبتنى

اثری از يک "كليت ديالكتيكى" مىيابيم و نه اصوﻻً روشن است كه اين اديان بر اساس

وی دو شعبهی متفاوت از زبان هنری را به صورت "رتوريک" و "هرمنوتيک" از يک-

درمان اين بيماری اجتماعى فقط توسط فلسفهی هرمنوتيک ممكن مىگردد .ما اينجا نه
كدام زمينهی مادی متكامل شدهاند ٢.پيداست كه استقﻼل از پراكسيس مولد منجر به

تشبيه و تطبيق اديانى مىشوند كه بر اساس تضادهای درونذاتى زمينههای متفاوت
مادی رشد كردهاند .از جمله بايد از تشبيه و تطبيق آيين زرتشت با مناسک اديان

سامى سخن گفت كه انگاری وجه مشترک آنها "دينيت" است و هر دوی آنها به
اصطﻼح با وحى الهى موجه مىشوند ٣.دوستدار اينجا ميان بينش دينى يا "علم پيشين"

كه بدون پرسش به وجود مىآيد ،با ديد علمى يا "علم پسين" كه البته محصول

پرسشگری ،انديشيدن و تحقيقات است ،تفاوت مىگذارد .به نظر وی دين زرتشت
جهان را عمودی ،يعنى ميان اهورامزدا و اهريمن جدا مىسازد ،در حالى كه اديان سامى

به صورت افقى جهان اخروی را از جهان واقعى مجزا مىكنند.

٤

است كه مخاطب خود را متأثر و متقاعد ساخته و به سوی يک تصميم مخصوص براند.
ديگر متمايز و به شرح زير مضمون فلسفى هرمنوتيک را برجسته مىسازد:

«هرمنوتيک بر يک "توان" مبتنى است كه ما تا اين حد كسب مىكنيم كه "مسلط

شدن" بر يک زبان طبيعى را ]همچون[ هنر ،بياموزيم] ،يعنى[ معنى زبانى و امكان

ارتباطى را بفهميم و در صورت اختﻼل ارتباطات ،قابل فهم سازيم .فهم معنى به سوی
محتوای معنايى سخن سمت مىگيرد ،اما همچنين به سوی محتوای معنايى ثابت

نوشتاری يا سيستم سمبليک غير زبانى ،منتها تا آنجايى كه آنها مىتوانند "ضميمهی"
سخن شوند .ما اتفاقى از هنر فهميدن و فهماندن سخن نمىگوييم ،زيرا توان تفسير كه

هر سخنگويى در اختيار دارد ،پيكر هنری مىگيرد ،مىتواند اينجا به صورت يک
زبردستى هنری پرورش بيابد .اين هنر تحت شرايطى كه پرسشهای عملى به سوی

تصميم رانده مىشوند ،نسبت به هنر متقاعد و قانعكردن متقارن رفتار مىكند».
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
 ٢از آنجا كه من در جای ديگری به تفصيل به نقد آثار دوستدار پرداخته و تحت مفهوم "جهانگريزی" بيگانگى
آنها را با "كليت ديالكتيكى" به بحث گذاشتهام ،در نتيجه اينجا تنها به آن جوانبى مىپردازم كه جهت انتقاد به
"مثبتگرايى" ضروری هستند .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس و روش نقد دين ـ گفتگويى انتقادی
پيرامون برخى از آثار آرامش دوستدار ،در آرمان و انديشه ،جلد چهاردم ،صفحهی  ٥١ادامه ،برلين
 ٣دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،....همانجا ،صفحهی ١١٥
 ٤مقايسه ،دوستدار ،آرامش )١٣٨١ـ  :(٢٠٠٢مﻼحظات فلسفى در دين و علم ت بينش دينى و ديد علمى ،وينسنز
)فرانسه( ،صفحهی  ١٣و
مقايسه ،دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی ١٢٠

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روش شناختشناسى هرمنوتيک مربوط
به تسلط بر آن فنون سخنوری و نوشتاری مىشود كه انسان مخاطب خود را ظاهراً
متقاعد مىكند و به سوی اتخاذ يک تصميم مخصوص مىراند ،در حالى كه برای

عواقب يک چنين تصميمى مصداق و شواهد تجربى در اختيار ندارد .ما اينجا با فنون

تدارک متافيزيک مواجه هستيم كه منجر به مثبتگرايى و آپريوريسم مىشوند .از اين
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

١١٢

١١١

مسيحيان به عنوان وحى الهى عرضه مىكنند ،يک مجموعه از اساطير هستند كه از

حال با يک نگاه اجمالى به گاتهای زرتشت ،مشخصاً عكس اين تفسير هرمنوتيكى

انتقام الهى ،پاداش و جزای اخروی گزارش مىدهند كه تمامى آنها بنا بر اساس

يعنى خرد درونى خود وی است .بنابراين ما اينجا اصوﻻً با وحى الهى مواجه نيستيم.

رستگاری مؤمنان انگيزهی تحقير ،تحميق ،تفرقه و حكومت بر انسانها را در جهان

مىسازند .اينجا مالكيت شكل اشتراكى دارد و انسانها آزاد هستند .از آنجا كه

وقوع معجزه بعد از معجزه ،قربانى در راه خدا ،تقدير و گناه ذاتى انسانها ،امتحان و
تضادهای درونذاتى جامعهی بردهداری رشد كرده و متكامل شدهاند و به بهانهی

واقعى دارند.

البته من با دوستدار كامﻼً همنظر هستم كه فرهنگ يونانى با اسﻼم در تناقض است.
اينجا بايد به خصوص از اشكال متناقض موجوديت جهان مادی و انسان در مضمون
معنای آفرينش ياد كرد كه به صورت اسطوره از جامعهی بردهداری يونان باستان رشد

كرده و سپس به قدرت ذهنى طبقهی حاكم ارتقا يافته است .به اين صورت كه اساطير
يونانى از تمايز انسان با بربر گزارش مىدهند .در حالى كه بربر غير يونانى ،فاقد تمدن
و روح محسوب مىشود و تنها ﻻيق بردگى است ،انسان يونانى خردمند ،مالک و كامﻼً
آزاد به حساب مىآيد .اينجا معنى آفرينش انسان نگريستن و آموختن است كه از

طريق اسطورهی "تئوروس" موجه مىشود .به اين عبارت كه تئوروس به عنوان نماينده-
ی رسمى شهرهای يونان به دربار يكى از خدايان فرستاده مىشود كه در يک جشن

سرنوشتساز شركت كند و در آنجا به حكمت ،خردمندی و دانايى بنگرد ،بشناسد و

بياموزد و پس از بازگشت به شهر آموختههای خود را به صورت پراكسيس سياسى به

كار ببندد .پيداست كه بر اساس نظم شهری در يونان باستان و در پرتو اين عوامل

سوبژكتيو ،يعنى گرايش به منطق و خردگرايى ،تكامل انديشه و موجوديت فلسفه نيز
موجه مىشود .ما تأثير و تكامل اين اسطوره را به خوبى در فلسفهی سقراط مشاهده
مىكنيم .وی برای نخستينبار حكمت ماورایطبيعت را از فلسفهی طبيعت متمايز كرد

و انسان را سوژهی شناخت نفس خويش خواند .سقراط اين كشف فلسفى را "دانش

نفس" ناميد و آنرا در چهار بعد متفاوت متمايز كرد :اول اينكه ،دانش نفس منجر به
شناخت انسان از قوا و ارادهی خويش مىشود .دوم اينكه ،دانش نفس منجر به
شناخت گوهر ،اصل و سرنوشت آفرينش مىشود كه البته مربوط به ماورایطبيعت

است .سوم اينكه ،دانش نفس به دانش قوانين خردمندی و درست انديشى دست
مىيابد كه شامل علم منطق ،متدولوژی تفكر و يا دانش خردگرايى مىشود و چهارم

اثبات مىشود .به اين صورت كه گاتها نتيجهی گفتگو و پرسش زرتشت از "وهومن"،
زيربنای مادی آيين زرتشت را زندگى مسكون و متمدن روستايى و دامداری شبانى
روستاييان با تهاجم اقوام وحشى و غير مسكون مواجه مىشوند ،در نتيجه گاتهای

زرتشت به صورت سمبليک قوای خير را در برابر قوای شر مستقر مىسازد .بنابراين

آيين زرتشت اين جهانى است و پارسايى انسان را مد نظر دارد .اينجا نه اثری از

معجزه مشاهده مىشود و نه هرمز قربانى مىطلبد ١.به بيان ديگر ،گاتهای زرتشت

محصول پرسش و استفاده از خردورزی خود زرتشت بشخصه )سوژه( هستند و بنا بر

نظريهی خود دوستدار فلسفه محسوب مىشوند .برای نمونه وی در كتاب "مﻼحظات
فلسفى در دين و علم" به شرح زير مضمون مقولهی "تفكر فلسفى" را توضيح مىدهد:

«تفكر وقتى فلسفى است كه از پرسش بر آيد و در آن استوار ماند .تفكری كه در

تسخير حياتى پرسش نماند هرگز فلسفى نيست .برعكس پاسخ در بينش دينى و ديد
علمى ،پاسخ فلسفى نه فقط ماهيت پرسش را نفى نمىكند يا ناپايدار نمىسازد و مورد

پرسش را سهلتر نمىنمايد ،بلكه آنرا ژرفتر ،پيچيدهتر و دشوارتر مىسازد».

٢

در تقابل با آيين زرتشت )مزديسانى( ،ما با رجوع به منابع اديان سامى با سيمای واقعى

دين آشنا مىشويم .به اين صورت كه تمامى شعبههای اديان ابراهيمى با رجوع به وحى
الهى توجيه مىشوند كه البته زيربنای مادی تمامى آنها نظام بردهداری است .حتا
آزادی قوم يهود از دست فرعون مصر هم به معنى برگزيدگى يهوديان جهت اسارت

در بردگى يهوه ،پيامبر و فرمانروای يهوه است .بنابراين ما با استناد به تورات از نزاع

دو بردهدار آگاه مىشويم .به اين ترتيب ،آن چيزی كه كتاب آسمانى يهوديان و

 ١من اينجا در ارتباط با نقد كليت ديالكتيكى در مورد ايران باستان و اشكال دينى كه بر كشور حكمرانى كردهاند،
رفرنس نمىدهم و خوانندهی نقاد را مستقيماً به كتابى كه در اين مورد نوشتم ،رجوع مىدهم .مقايسه ،فريدونى،
فرشيد ) :(٢٠١٢فرهنگ يكتايى در ايران ـ نقدى بر عوامل عينى و ذهنى رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به
دين اسﻼم ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،برلين
 ٢دوستدار ،آرامش )١٣٨١ـ  :(٢٠٠٢مﻼحظات  ،...همانجا ،صفحهی ١٧

١١٤

١١٣

شوند كه بر اساس تجربيات و با استفاده از خرد خود به شناخت برسند .نزد ارسطو

اينكه ،كسب دانش نفس منجر به روش توافق انسان با طبيعت خاص خود مىگردد

شناخت دو جنبهی متفاوت دارد .يكى "نفس شناخت" )اپيستم( و ديگری "رأی"

)دكُسا( است .در حالى كه نفس شناخت بر شک ،پرسش و تحقيق بنا شده است ،رأی

تنها با اتخاذ خردگرايى انسان ممكن مىگردد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما در فرهنگ يونانى با استدﻻل منطقى

جهت توجيه معنای آفرينش مواجه مىشويم كه دوستدار نيز به شرح زير مضمون آن-

را برجسته مىسازد:

«) (...برای يونانى نه هست نيست مىشود و نه نيستى هستى مىيابد ،مكان و زمان

ارسطويى نيز در ناگسستنى بودنشان از همديگر و از هستندههای طبيعى ]ماده[ نه تنها
اشكالى در تئوری ناظر به طبيعت هميشهبوده ايجاد نمىكنند ،بلكه آن را بر عكس از

نظر هستانى توضيح مىنمايند .اما وقتى مكان يا جايگاه و زمان را از تئوری هستانى

ارسطويى به اين معنا بگيريم كه آن دو استقﻼل يابند ،هستنده را ،كه همواره رويداد به
معنای پويش است ،نيست كردهايم )»(...

١

بنابراين در فلسفهی يونانى زمان ،مكان و ماده ابزار آفرينش و "قديم" محسوب مى-

شوند و انكار آنها قبل از امر آفرينش به معنى انكار رويداد آفرينش به عنوان يک

واقعيت تجربى كه "حادث" شده است ،مىباشد .همانگونه كه دوستدار اينجا به
درستى ادامه مىدهد ،معنای يكتاپرستى ساميان در تناقض با فرهنگ يونانى قرار مى-

گيرد .ليكن وی اينجا ناشيانه از نظر مىاندازد كه اسطورهی آفرينش در اديان سامى از
زمينهی مادی جامعهی بردهداری مصر باستان و در پرتو يک خدای واحد موسوم به

"آتون" كه توسط يک فرعون مصری به نام اشناتون آفريده شده ،رشد كرده و سپس

به قدرت ذهنى طبقهی حاكم كشور مصر ارتقا يافته است .اينجا نه از ابزار آفرينش
جهان مادی مانند :زمان ،مكان و ماده خبری است و نه اصوﻻً معنى آفرينش جهان

مادی و انسان موجه مىشود .بنا بر يكتاپرستى ساميان خدا هستى را از نيستى مى-

آفريند .به اين صورت كه خدا در ابتدا آسمانها و زمين را آفريده و پس از شش روز

آفرينش جهان مادى به پايان مىرسد .اينجا فقط خداست كه به صورت روح مقدس و
 ١دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی ٢٥٤

كه به معنى دسترسى انسان به دانش اخﻼق است.

به اين ترتيب ،سقراط رابطهی ماورایطبيعت با طبيعت را متمايز و معين كرد .از اين

پس ،يک راه فلسفى ابداع شد كه بعداً فﻼسفهی يونانى و از جمله ارسطو آنرا ادامه

دادند .به اين صورت كه برای فلسفه ممكن شد كه ميان قدسى و غير قدسى تميز دهد

و علوم انسانى مانند نتايج تحقيقات رياضى و فيزيک را در خود ادغام سازد .آن چيزی
كه غير قدسى محسوب مىشد ،موضوع شک ،پرسش و تحقيق بود و پاسخ خود را در

پرسشگری ،خردگرايى و تجربيات مىيافت .از اين بابت ،ارسطو فلسفهی خود را به

اين شرح بر سه فرضيه استوار كرد :اول اينكه ،هر معلولى يک علت دارد .دوم اينكه،

گوهر )ماهيت( از صورت )شكل( متمايز است و سوم اينكه ،از نيستى ،هستى پديد
نمىآيد.

پيداست كه با استناد به اين فرضيهها موجوديت جهان مادی از يک سو ،نياز به يک
مادهی ازلى دارد .نزد ارسطو نام اين مادهی ازلى "هيولى" است كه شامل تركيبى از

آب ،خاک ،هوا و آتش مىشود .اينجا از سوی ديگر ،وجود يک قوهی ازلى نيز ضروری

است كه هيولى را از قوه به فعل در مىآورد و منجر به آفرينش جهان مادی مىشود.
ارسطو اين قوهی ازلى را "واجبالوجود" مىنامد .از آنجا كه تبديل قوه به فعل به معنى
حركت است و هر حركتى آغاز و پايانى دارد ،در نتيجه نزد ارسطو ماده نيز مانند:

زمان و مكان ازلى محسوب مىشود .به اين ترتيب ،ارسطو به يک دستگاه فكری دست

مىيابد كه به موجوديت جهان مادی و آفرينش انسان معنى مىدهد .به اين صورت كه

واجبالوجود كه البته ساكن است ،به صورت علت ازلى و از طريق شوق و عشق فلک
اول را به حركت در مىآورد و سپس افﻼک ديگر ،همديگر را به حركت در مىآورند.
از اين پس ،آفتاب و ماه ،شب و روز و همچنين موجودات زمين و انسان به وجود

مىآيند و از آنجا كه واجبالوجود تمامى وجودش حيات و روح است و از طريق شوق

و عشق محرک آفرينش شده ،در نتيجه خرد بشری را نيز به عنوان ابزار شناخت

انسان پديد مىآورد .از اين پس ،واجبالوجود متوقفالفعل مىشود و تنها ناظر وقايع

زيست اجتماعى انسانها به حساب مىآيد .اينجا انسانها به حال خود گذاشته مى-

١١٦

١١٥

دهند و با استناد به همين ناتوانى انسان است كه بعثت پيامبران و صدور وحى الهى

متعال ،ازلى محسوب مىشود .پيداست كه تحت اين شرايط مسئلهى تنزيه خدا از قوای

دخل و تصرف مىكند .در حالى كه ما اينجا همواره با مجازاتهای دنيوی به صورت

را مىآفريند و پيداست كه شرارت نيز مستقيماً منسوب به ذات آن مىشود.

موجه مىشود .به اين معنى كه با سلب اراده از انسان خدا همواره در جهان آفرينش
وقايع هوﻻناک طبيعى و معجزههای الهى و منصوبان خدا مواجه مىشويم ،زندگى

انسانها يک شكل دترمينيستى و مقدر به خود مىگيرد .دوم اينكه ،سرچشمهی گناه
اينجا اصوﻻً جنسيت مادينه دارد و سوم اينكه ،انسان از بدو وجودش گناهكار تلقى
مىشود و بايد عكس آنرا در دوران حياتش اثبات كند و برای كردار خود در آخرت

پاسخگو باشد .به بيان ديگر ،انسان بايد در دوران زندگى خويش طبيعت و ذات
خردگرای خود را مدام سركوب كند ،بايد از لذات اين جهانى چشم بپوشد و به بندگى
خدا در بيايد و چنان از وحى الهى و احكام فرمانروايان خدا بر زمين پيروی كند كه

رستگار شده و سرانجام به پاداش اخروی در بهشت برين دست بيابد .بنابراين

يكتاپرستى ساميان نه تنها معنای اخروی به خود مىگيرد و خداساﻻر و خردستيز است،

بلكه هيچ تمايزی ميان ماورایطبيعت و طبيعت قائل نمىشود كه البته توسط مقولهی

"وحدت وجود" يک توجيه دينى مىيابد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،فرهنگ يونانى دشمنانه در برابر اصول

شر نيز منتفى مىگردد ،زيرا اين خدای يكتا و متعال است كه به اصطﻼح كليت هستى

به اين عبارت كه در آيين يهوديان خدا يهوه نام دارد كه اولين انسان را به صورت
نرينه مىآفريند .اينجا نيز روشن نيست كه اصﻼً معنى آفرينش انسان چيست؟ نام

اولين انسان آدم است كه در باغ عدن زندگى مىكند .وی از تمامى ميوههای اين باغ
به غير از ميوهى "درخت حيات و معرفت نيک و بد" حق تصرف و تناول دارد .بنابراين

اينجا آزادى اراده ،قدرت شناخت و حق انتخاب ميان خير و شر از همان بدو آفرينش

از انسان سلب مىشود .از آنجا كه آدم در باغ عدن تنها است ،در نتيجه يهوه جفت
مادينهى وى را موسوم به نساء از يكى از دندههاش مىآفريند .ما اينجا با الويت

جايگاه مردان نسبت به زنان مواجه مىشويم كه البته در نقش نساء در رانده شدن

انسان از باغ عدن ،شكل سرچشمهی گناه را به خود مىگيرد و زمينهی زنستيزی را

پديد مىآورد .به اين صورت كه يک فرشته به نام شيطان كه بدون ارائهی هيچ دليلى
ظاهراً خودمختار شده و از پيروی فرمان خدا سرباز زده ،به شكل يک مار در مىآيد و

نساء را اغفال مىكند .بنا بر اين اسطوره ،شيطان از "خوشىهاى دلپذير دانش ،آگاهى،

يكتاپرستى ساميان قرار مىگيرد .از آنجا كه اسﻼم به عنوان يک دين جهانشمول و

معرفت و حق گزينش خير و شر" به نساء گزارش مىدهد و شرط كسب آنها را تناول

همواره نياز مبرمى داشته و دارند كه فلسفهی يونانى را در غالب پنداشتهای دينى

مخالف است كه انسان به ابزار شناخت ،يعنى به خرد دست بيابد و خودآگاه شود .به

برابر اديان قديمى مانند :زرتشتى ،يهودی و مسيحى ادعای برتری كنند .ليكن از آنجا

آنها را از باغ عدن بيرون مىراند .البته مجازات آنها در اينجا خاتمه نمىيابد ،زيرا

خاتم اديان به عموم مسلمانان معرفى مىشود ،در نتيجه نظريهپردازان حكومت اسﻼمى

خود بريزند كه هم يک تظاهر منطقى و سنجيده به ايمان دينى خود بدهند و هم در

كه خدای ساميان هستى را ظاهراً از نيستى آفريده و بنا بر دين اسﻼم ابزار آفرينش
مانند :زمان ،مكان و ماده نيز مخلوق الله ،يعنى "حادث" هستند ،در نتيجه "فﻼسفهی

اسﻼمى" اين خردستيزی بنيادی را توسط چشمبندیهای به اصطﻼح منطقى مى-

اين ميوهی ممنوعشده مىخواند .به بيان ديگر ،بنا بر يكتاپرستى ساميان خداوند اصوﻻً
اين ترتيب ،نخست نساء و بعداً آدم از اين ميوه ممنوعشده مىخورند و خدا هر دوی
يهوه از يک طرف ،نساء را تحت حاكميت آدم قرار مىدهد و مجبور به تحمل رنج

باردارى و زايمان مىكند و از طرف ديگر ،زمين را لعنت كرده كه به رنج آدم در

تصاحب و استفاده از فرآوردههای آن بيافزايد.

بنابراين ما با رجوع به اسطورهی آفرينش ساميان متوجهى چندين نكته مىشويم .اول

اينكه ،خردگرايى انسان اينجا به كلى منفى ارزيابى مىشود .به اين معنى كه انگاری

انساها اصوﻻً قادر نيستند كه از طريق انديشه و منطق زيست اجتماعى خود را سامان

١١٨

١١٧

اين دو قواى متضاد خﻼء وجود دارد و توليد نور بدون وجود ماده نيز غير ممكن است.

پوشاند ١.از جمله بايد از "فلسفهی دينى" ابنسينا ياد كرد كه دوستدار به درستى نقد

بنابراين هرمزد از اين اوضاع موجود عزيمت و زمان بيكران را كرانمند مىكند و
آفريدگان خود را به صورت امشاسپندان به وجود مىآورد .اهريمن هم جهت نبرد با

هرمزد و در برابر هر آفريدهى نيک وی به خلق زشتى و پليدى دست مىزند .سرانجام
هرمزد جهان را از قوه به فعل در مىآورد و در پرتو آفرينش مينويى خود جهان مادى

را نيز مىآفريند .نخستين موجود زنده كيومرث نام دارد كه از تخم وی اولين مرد و

زن به نامهای مشى و مشيانه به وجود مىآيند .آنها در اين طرح معنايى صاحب اراده
هستند و در جنگ با اهريمن ،هميار هرمزد محسوب مىشوند .به اين معنى كه انسان

در پرتو قوای خير هرمزد و در همياری با امشاسپندان و از طريق خردگرايى و نيكى در
گفتار ،كردار و پندار خويش منجر به شكست و گريز اهريمن و مخلوقاتش از جهان
مادی به سوی قهقرا مىشود .سرانجام اين طرح ،يكتايى هرمزد و تنزيه جهان مادی از

شرارت است كه همزمان منجر به پارسايى انسان ،تنزيه جهان مادی از فريب و

تخريب مىگردد و نيکبختى دنيوی و رفاه انسانها را در جهان واقعى به ارمقان مى-

آورد .البته پاداش و جزا در اين طرح معنايى محدود به عواقب دنيوی نمىشود ،زيرا

هم اساطير ايرانى و هم گاتهای زرتشت از وجود پاداش و جزای اخروی نيز گزارش

مىدهند .بنابراين يكتاستايى ايرانيان از يک "طرح سنرگيستى" ،يعنى همياری انسان و
خدا در كنش و خلق جهان واقعى گزارش مىدهد .به اين معنى كه اين طرح هم

خود را به شرح زير بر آن وارد مىآورد:

«اينک "فلسفۀ" اسﻼمى با خيال راحت مىگويد پديداری مكانى جهان به دو گونه تصور

پذير است :پيش از زمان و پس از زمان! و آن را در شق اول "قديم" و در شق دوم

"حادث" مىنامد .البته نه به اين سادگى .بلكه اضطراراً اين دو پنداشت را چندان از

مفهومهای متعارض ،متنافر و متناقض مىانبارد كه در كﻼف گوريده و سردرگم زبانى-
اش كوچكترين جايى برای هيچ معنايى باقى نمىماند».

٢

به اين ترتيب ،دوستدار به درستى بر تناقض فرهنگ يونانى با معنای آفرينش در اديان

سامى و همچنين دين اسﻼم انگشت مىگذارد و با نقد آثار ابنسينا چشمبندیهای
كﻼمى مشائيان اسﻼمى را كامﻼً عريان مىسازد .ليكن وی در گمان خود با استفاده از
فنون هرمنوتيک پيكان تيز انتقادش را به پاشنهی آشيل "دينيت" ايرانيان نشانه گرفته

و هم آيين زرتشت و هم دين اسﻼم را مصدوم كرده است .ما اينجا بار ديگر با عواقب

تکگفتاری علت ـ معلولى و ناديدهگرفتن "كليت ديالكتيكى" نزد دوستدار مواجه مى-
شويم ،زيرا معنای يكتاستايى ايرانيان باستانى در پرتو اساطير ايرانى و از زمينهی مادی

زندگى روستاييان و مالكيت اشتراكى بر زمين زراعى رشد كرده و سپس به قدرت

ذهنى طبقهی حاكم كشور ايران ارتقا يافته است.

خداساﻻر و هم انسانساﻻر است ،هم معانى اخروی و دنيوی دارد و با وجودی كه

به اين عبارت كه اساطير ايرانى از يک تضاد ازلى و دوگانگى قواى معنوى ميان هرمزد

مىشود .به اين ترتيب ،حكمت الهى و خرد انسانى ظاهراً به توافق كامل مىرسند ،در

يكديگر منزه هستند .از آنجا كه هرمزد از سرشت ويرانگر و غير قابل تغيير اهريمن و

مشترک و منحصر به فرد از دين يكتاپرستى ساميان با آيين يكتاستايى ايرانيان آشنا

مىگيرد كه زمينهى مادی نبرد قوای خير با قوای شر را مهيا سازد .اينجا بر خﻼف

هرمزد در جهان مادی دخل و تصرف مىكند ،اما انسان آزاد و صاحب اراده محسوب
حالى كه ماورایطبيعت با طبيعت همواره پيوسته مىماند .ما اينجا تنها با يک وجه

مىشويم كه البته پاداش و جزای اخروی را توجيه مىكند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما تا اينجا به سه طرح متفاوت معنايى از
آفرينش جهان مادی آشنا شديم .فرهنگ يونانى بر خﻼف طرح معنايى يكتاستايى

ايرانيان و يكتاپرستى ساميان از تمايز ماورایطبيعت از طبيعت عزيمت مىكند .اينجا
فلسفه دنيوی است و معنای انسانساﻻر و خردگرا دارد .واجبالوجود بر خﻼف هرمزد

و اهريمن گزارش مىدهند .اينجا قواى خير و شر به صورت نور و ظلمت به كلى از
از وقوع يک نبرد اجتنابناپذير آگاه است ،در نتيجه تصميم به آفرينش جهان را
اديان سامى زمان ،مكان و ماده ،ازلى )قديم( و ابزار آفرينش جهان مادى محسوب مى-
شوند .به اين معنى كه در اوضاع قبل از آفرينش جهان مادی ،زمان بيكران است ،ميان

 ١من در جای ديگری به نقد "فلسفهی دينى" دو تن از مشهورترين مشائيان ايرانىتبار مانند :ابوالهُذيل و سهروردی
پرداختم .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨نقدی بر روش و نقش تفكر دينى در تاريخ فرهنگى ايرانيان ـ از
ابوالهُذيل تا سهروردی ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٠٥ادامه ،برلين
 ٢دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی ٢٥٥

١٢٠
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تكليف دينى برای انسان مىگردد ١.به اين ترتيب ،دوستدار تمايز آيين زرتشت با دين

و يهوه نه يک دم و دستگاه اخروی مانند :بهشت و دوزخ جهت پاداش و مجازات

اسﻼم را به اين خﻼصه مىكند كه اهورامزدا دوست مؤمن و الله حاكم بر مؤمن است

٢

و سپس با استناد به جان هيلز تشابهات و تفاوتهای آنها را به شرح زير خﻼصه مى-
كند:

«"اهورهمزدا" كه ويژگى او خرد است ،نه فريب مىخورد ،نه مىفريبد .اين سرور

بخشنده و خير مطلق است" (...) ،جاودانه است ،اما در دوران كنونى قادر مطلق نيست،

زيرا توانايى او به دليل دشمن عمدهاش اهريمن محدود" مىگردد ،اما زمانى خواهد
رسيد كه بدی مغلوب شود و اهورهمزدا با قدرت مطلق فرمانروايى كند .".يعنى تا دورۀ

پايانى جهان كه پيروزی نيک بر بد مشخص مىگردد ،قدرت اهورامزدا محدود مىماند.
اما وجه مشترک آدمى اين دو دين ،يعنى چه زرتشين و ياور خدا و چه اسﻼمى و بندۀ
خدا ،اين است كه بى چون و چرا سر به فرمان خدا دارند ،با اين تفاوت كه آدمى

زرتشتين مىداند كه خدای او نيكخواه است كﻼً ،و نيكخواه اوست جزاً ،اما آدمى

اسﻼمى نهايتاً از منوی و قصد خدايش با يقين تام چيزی نمىداند .تنها چيزی كه با
يقين تام مىداند ،اين است كه بايد مطيع و منقاد او باشد».

٣

در حالى كه دوستدار اينجا ظاهراً مسئلهی تنزيه قوای خير از قوای شر در آيين

زرتشت را در نظر مىگيرد ،ليكن اين مسئلهی بسيار مهم شناختشناسى را تبديل به

نقد بنمايهی اسﻼم به عنوان يک ابزار حكومتى نمىكند و مصداق نظريهی خود را ـ
با وجودی كه از تجانس آيين زرتشت با دين ساميان به اصطﻼح آگاه است ـ در دو

بيت شعر از شاهنامهی فردوسى مىيابد ٤.ليكن دليل اين خطای فلسفى دوستدار اين

است كه وی منشأ ايده را در واقعيت ،يعنى در ماهيت متضاد زيربنای از همگسيختهی
مادی و در شكل مخصوص تاريخى و فرهنگى دولت نمىجويد .ما مصداق اين روش

شناختشناسى از "كليت ديالكتيكى" را در تاريخ فرهنگى ايران باستان به وضوح مى-

يابيم .به اين صورت كه پس از انتشار انجيل متى به زبان يونانى و گسترش دين
 ١همانجا ،صفحهی ٢٩٢
 ٢همانجا ،صفحهی ٢٧٨
 ٣همانجا ،صفحهی  ٢٧٩ادامه
 ٤مقايسه ،همانجا ،صفحهی ١٢٠

انسانها مىسازد و نه پس از آفرينش جهان مادی و انسان دخل و تصرفى در وقايع
جهان مادی مىكند .به بيان ديگر ،واجبالوجود يونانى پس از اتمام امر آفرينش
متوقفالفعل مىشود و نه پيامبری را به بعثت مىرساند و نه وحى را از آسمان نازل

كرده و يا معجزه مىكند .اينجا انسان به حال خود گذاشته شده است ،تا با استفاده از

انديشه و پيروی از منطق خود نظم يک جامعهی خردمند را به وجود بياورد و عواقب
تصميمات سياسى خود را نيز متحمل شود .در حالى كه فرهنگ يونانى با معنای
آفرينش اديان سامى دشمنانه تﻼقى مىكند ،ليكن آيين زرتشتى هيچ مشكلى با آن

ندارد و مىتواند در جوار آن به آسانى به زيست خود ادامه دهد .ما مصداق اين نظريه
را در دوران حكومت امپراطوری سلوكيان و همچنين شاهنشاهى اشكانيان بر سرزمين

ايران مىيابيم كه يا مستقيماً فرهنگ يونانى را در كشور ترويج مىكردند و يا اينكه
خود را هوادارا فرهنگ يونانى )هلنيسم( مىشمردند .از آن پس ،كه دين مسيحيت از

برگزيدگى قومى بنىاسرائيل فرا رفت و تبديل به يک دين جهانشمول و ميسيونری
شد ،بﻼش اشكانى اين تحوﻻت را به صورت يک تحديد فرهنگى برای سرزمين ايران

شمرد و جهت تعميق هويت ايرانى كشور دستور جمعآوری نسخههای پراكندهی اوستا

را صادر كرد.

با وجود اين شواهد تاريخى و تناقضهای فرهنگى كه البته از تضادهای درونذاتى و از

همگسيختگى كليتهای متضاد و متنوع ديالكتيكى رشد كردهاند ،ليكن دوستدار تحت
مفهوم "دينيت" ايرانيان اقدام به تشبيه و تطبيق آيين زرتشت با اديان سامى مىكند و

هر دوی آنها را دشمنانه در برابر "فلسفه" و فرهنگ يونانى مستقر مىسازد .برای

نمونه وی تأكيد مىكند كه اديان سامى و زرتشتى وحى الهى نازله هستند و نزد آنها
خدا دانا محسوب مىشود ،در حالى كه در دين يونانيان باستانى دانايى خدايى است و

نزد ارسطو هر موجود زنده و هر چه از طبيعت بر آيد ،يک چيز خداوندانه در خود
دارد ١.اينجا دوستدار بﻼفاصله نتيجه مىگيرد كه از منظر فرهنگ يونانى انسان ديگر

تن به دست تقدير نمىدهد و ايستادگى در برابر خدای نادان ظاهراً تبديل به يک
 ١همانجا ،صفحهی  ٢٦٩و  ٢٩١و  ٢٩٤و ٢٧٤

١٢٢

١٢١

طريق مردم سرزمين ايران به او منسوب مىگردد .از آنجا كه دوستدار نه به يک

ميسيونری مسحيت در اروپا بود كه امپراطور روم و همسرش نيز به دين مسيحيت

انتقادی وی دارد ،در نتيجه از اين نقطه نظر تکگفتاری علت ـ معلولى عزيمت مىكند

مبتنى بود ،دست يافت .در حالى كه امپراطوران روم بدون هيچگونه محدوديت

مفهوم از "كليت" دست مىيابد و نه ديالكتيک زيربنا با روبنا يک نقش مسلط در تفكر

كه انگاری ايده از پراكسيس مولد و منافع طبقاتى ظاهراً مستقل است و زرتشت بنا به
ميل خود جهان را به صورت عمودی و اديان ابراهيمى آنرا به صورت افقى مجزا

كردهاند .از جمله بايد از دﻻيل عروج اسﻼم به عنوان يک دين جهانشمول ياد كرد كه

وی مبتنى بر يک تفسير هرمنوتيكى به شرح زير يک شكل اسطورهای از آنرا پديد
مىآورد:

«اسﻼم بهسبب بدويت بومىاش بيش از هر دين ديگر سامى ميان اديان جهانى در

اصل مايۀ حيات و بقايش را از كتابى همگانفهم ،همگانپسند و قانونى مىگيرد .به

همين جهت هم توانسته تودههای قبيلهيى را در زادگاهش جذب نمايد .چه آگاهى توده
ـ يعنى آحاد كمابيش بىشكل و پراكندهای كه نخست در پيوند جمعى تشخص مىيابند

و شكل مىگيرند ـ به موجوديت و ارزشى كه مىتواند بيابد در وهله اول از اين طريق

تحقق مىيابد كه پيشوا و مرجعى او را از پراكندگى ،گمنامى و "بﻼتكليفى" در آورد،

"تكليف برايش تعيين كند" ،تا "كسى" شود .متناسب با مرتبۀ پايين تمدن ،فرهنگ يک
جامعه اين كار به بهترين وجه از مرجع و مصدری بر مىآيد كه مجهز به تعليمات و

قوانين تودهفهم باشد و نيازهای مادی و معنوی جامعه را بر آورد .به اين ترتيب و به

اين جهت است كه عرب "جاهليت" كه از نظر ساختار اجتماعى و مايۀ فرهنگىاش
تودهای خام و عقبمانده بوده و در تفرقه و منازعه مىزيسته ،بر اساس قرآن در اسﻼم
صاحب شناسنامۀ رسمى مىگردد ،به وحدت جمعى مىرسد و در اين اتحاد خويشياب

برای نخستينبار پا به عرصۀ هستى به اصطﻼح "ملى"اش مىنهد ،يعنى امت مىشود».

١

فقط يک نگاه اجمالى به تاريخ صدر اسﻼم كافى است كه پرده از اسطورهی "وحدت
جمعى" و "هويت ملى اعراب" توسط قرآن برداشته شود .به اين عبارت كه نزاع محمد

با بتپرستان مكه از دعوای عشيرهی هاشمى با عشيرهی اموی بر سر ادارهی كعبه و

تقسيم درآمد آن )بيتالمال( سرچشمه گرفت كه البته به صورت انتقاد به "شرک" و
 ١همانجا ،صفحهی  ٩٠ادامه

گرويدند و از اين پس ،دولت روم به يک مشروعيت بﻼمنازعه كه بر نظام بردهداری

ايدئولوژيک مانند فرستادهی خدا بر جهان فرمانروايى مىكردند ،ليكن مشروعيت
شاهنشاهان ساسانى بستگى به فرهی ايزدی از آيين زرتشت داشت .به اين معنى كه

شاهنشاه با نقض عدالت ،فرهی ايزدی خود را مىباخت و يک چهرهی اهريمنى به خود
مىگرفت و پيداست كه قيام انسانهای آزاد در برابر دولت مستبد وی يک توجيه

دينى مىيافت .بنابراين تجانس آيين زرتشت با دين ساميان محصول بحران
ايدئولوژيک طبقهی حاكم ساسانى بود .ما راه حل اين بحران مشروعيت را كه البته
منجر به تجانس آيين زرتشت با دين ساميان شد ،در اقدام دينى مانى مىيابيم كه

جهان مادی )قوای شر( را از جهان معنوی )قوای خير( تميز مىدهد .به همين منوال

بايد از دين زوروانى ياد كرد كه با استناد به يک خدای يكتا به نام زوروان ،اهورامزدا و

اهريمن را فرزندان وی مىشمارد .ما همين تمايﻼت به اديان سامى را در اوستای متأخر
به صورت ادغام ابعاد اخروی ،جنسيتى ،معجزه و قربانى در آيين زرتشت مىيابيم .به

بيان ديگر ،شاهنشاهى ساسانيان در يک بحران مزمن مشروعيت به سر مىبرد و جهت
تحميق و حاكميت بر انسانهای آزاد در كشور نياز به يک ايدئولوژی همسنگ مانند

امپراطور روم داشت .مصداق تاريخى اين بحران ايدئولوژيک را ما در اواخر شاهنشاهى

ساسانيان به صورت قيام بهرام چوبين ،قيام مزدكيان و اصﻼحات انوشيروان ساسانى
مىيابيم .در حالى كه بهرام چوبين و مزدک منكر فرهی ايزدی شاهنشاه بودند و تشكيل

يک نظم نوين را در سر داشتند ،انوشيروان به اصﻼحات مالى و ارضى در كشور دست

زد كه مانعى در برابر قيامهای مردمى و سرنگونى نظام شاهنشاهى ساسانيان بسازد.

بنابراين عنوان "شهرياری يزدانگزيده" كه دوستدار آنرا ظاهراً به شاهنشاهان

سرزمين ايران نسبت مىدهد و آن مقولهی "برگزيدگى" را كه به اصطﻼح در آيين

زرتشت مىيابد ،فقاد شواهد تئوريک و تجربيات تاريخى هستند ١.به بيان ديگر ،كسب

فرهی ايزدی مربوط به توفيق شاهنشاه در آبادانى و ترويج امنيت كشور مىشود و از
 ١همانجا ،صفحهی  ١٢٦و ١٢٩

١٢٤

١٢٣

ترتيب ،حكومت اسﻼمى تنها راه انسجام و تداوم خود را در صدور اين نابسامانى به

ضرورت عبادت يک خدای واحد )الله( توجيه مىشد .ما اينجا با بنيان يک دين نوين

سركردگى يک رديف از جﻼدان بالفطرهی اسﻼمى مانند :خالد بنوليد و سعد ابنابى

مواجه هستيم .از اين بابت ،نه عمر بنخطاب ،آنطور كه آرامش دوستدار مىگويد،

بردگان جنگى دست بيابند .با وجودی كه لشكر مسلمانان به توفيق كامل رسيد ،اما

اسﻼمى" را به عنوان زمينهی ضروری تشكيل يک نظم خداخواسته و در جهت استقرار

سرزمين ايران و چپاول ملتهای متمدن مىديد .از اين پس ،لشكر مسلمانان به
وقاص راهى سرزمين ايران شدند كه به قتل عام ايرانيان دست بزنند و به غنائم و

به صورت ابزار حكومتى و توجيه ايدئولوژيک جهت تشكيل يک حكومت مركزی
بلكه خود محمد در همان دوران اقامتش در مكه بود كه حدود بيرونى و درونى "امت

حكومت اسﻼمى همواره با جنبشهای متعدد مواجه بود .از جمله بايد از قتل خليفهی

يک حكومت به اصطﻼح الهى معين كرد .به اين عبارت كه وی توسط قرآن از يک سو،

صفين و قتلعامهای هوﻻناک و جنگهای مستمر خوارج و شيعيان با خﻼفت امويان

را جهت تشخيص دشمنان حكومت اسﻼمى در نظر گرفت ،در حالى كه از سوی ديگر،

سوم مسلمانان )عثمان بنعفان( توسط قاريان قرآن ،جنگ نهروان ،جنگ جمل ،جنگ
ياد كرد كه پرده از اساطير خودساخته مانند" :وحدت جمعى" و "هويت ملى اعراب"

توسط دوستدار بر مىدارند.

١

اينجا به راستى اين پرسش پديد مىآيد كه قرآن چه "شناسنامهی رسمى" است كه

هويت اعراب را در يک درجهی باﻻتری از عشيره به ملت دگرگون نكرده و منجر به
مشروعيت حكومت اسﻼمى نشده است .ما اينجا با يک سری از تفسيرهای تاريخى
مواجه مىشويم كه بدون ترديد محصول آن تکگفتار علت ـ معلولى است كه روش

شناختشناسى هرمنوتيكى دوستدار را رقم مىزند .برای نمونه مىتوان از تشريح

اسرارآميز رويكرد فرهنگى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسﻼم سخن گفت كه

دوستدار آنرا با يک جمله به اين شرح ـ "ايرانيان بر اعراب و اسﻼم بر ايران پيروز
شد" ٢ـ بيان مىكند و تفسير هنرموتيكى تاريخ فرهنگى ايرانيان را به شرح زير ارائه

مىدهد:

«اين تنها مورد تاريخى است كه قومى به نيروی دينش ،آن هم با چنين شتابى ،از
نيستى به هستى مطلق تاريخى مىرسد و دينى به زور و تجاوز قوم حاملش نه تنها از
بى تاريخى نسبى پا به عرصۀ تاريخ مىنهد ،بلكه در تعيّن تاريخى سرزمينهای از آنپس
عامل منحصر به فرد مىگردد (...)« ٣».ابتكار كليدی امويان اين است كه مصالح
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٦تاريخ ديندارى و فلسفهى دولتمدارى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
سوم ،برلين
 ٢دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی ١٥٤
 ٣همانجا ،صفحهی  ٧٧ادامه

مقولههايى مانند" :اهل كتاب"" ،كافر"" ،مشرک"" ،فاسق" "منافق" و "مفسدالفىالعرض"
مسلمانان مطيع خود را "متقيان" مىخواند و خواص آنها را هراس از ربالعالمين،

تبعيت از پيامبر ،عبادت الله و پرداخت ذكات به پيامبر الله مىشمرد .وی در عرض

 ١٣سال تبليغ برای اسﻼم نه تنها به هدف خود نرسيد ،بلكه سرانجام از ترس جانش از
مكه به مدينه گريخت .تنها از آن پس كه در شهر مدينه شكل اوليه حكومت اسﻼمى

پديد آمد ،بخت سياسى نيز ظاهراً همراه پيامبر اسﻼم جهت ترويج دين نوين شد .به

اين عبارت كه محمد نه توسط ارشاد اعراب ،بلكه با استفاده از شمشير اسﻼم بود كه
حكومت خود بر شبهجزيرهی عربستان را بر پا كرد .از جمله بايد از ترورهای حكومتى،

راهزنىهای مستمر و جنگهای متمادی ياد كرد كه تا پايان زندگى وی ادامه داشتند.

در اواخر عمر محمد ،حتا حواريان وی نيز به اين نتيجه رسيده بودند كه پيامبر اسﻼم

بنا بر تمايﻼت جنسى و منافع مادی خود است كه آيات قرآن را مىآورد .به همين

دليل نيز بسياری از مسلمانان به سركردگى يكى از "منافقان" به نام عبدالله بناُبى تن

دادند و در زمانى كه وی در آخرين سفر خود از تبوک به مدينه باز مىگشت ،به جان
وی سؤ قصد كردند .البته محمد نيز از وضعيت نابسمان امت و حكومت اسﻼمى به
خوبى آگاهى داشت و به همين دليل نيز پس از آخرين مراسم حج و در مسير بازگشت

از مكه به مدينه على را به عنوان جانشين خود و "ولى مسلمانان" )امير المؤمنين(

برگزيد .ليكن هنوز جسد وی سرد نشده بود كه "جنبش رده" آغاز شد و تمامى عشاير
اعراب به مخالفت با حكومت اسﻼمى روی آوردند .در حالى كه ابوبكر به عنوان اولين
خليفهی مسلمانان لشكر اسﻼم را جهت سركوب مرتدان بسيج مىكرد ،بﻼفاصله

"شيعهی على" سر بر آورد و حكومت اسﻼمى را از درون متزلزلتر ساخت .به اين

١٢٦

١٢٥

بنابراين اتفاقى نيست كه ايرانيان دو رشتهی اصلى فقه اسﻼمى ،يعنى "فقه ظاهريه" و

شالودهيى نظام مغلوب به زودی دولت اسﻼمى را در بنايى گزندناپذير باﻻ مىبرند.

اقليمى متنوع سرزمين ايران با رجوع به آيات قرآن كه در پرتو يكتاپرستى ساميان و از

آن را در انحصار خاندانى خود ،كه هم از نظر تدبير و تمويه سياسى و هم از نظر قهر

"فقه باطنيه" را نيز متكامل كردند .از آنجا كه حكومت بر كشور پهناور و شرايط
مناسبات مادی شبهجزيرهی عربستان پديد آمده بودند ،امكان نداشت ،در نتيجه درک

منطقى كﻼم الله ضروری مىشد .در حالى كه پيروان ابوحنيفه خراسانى قرآن را كﻼم

ازلى الله مىخواندند و با استفاده از روش تفسير "فقه ظاهريه" را پديد آوردند ،بنيان
"فقه باطنيه" در مكتب حسن بصری ايرانىتبار گذاشته شد كه البته سرچشمهی آن
مربوط به يک نزاع فقهى بر سر تكامل يک ايدئولوژی مناسب حكومتى مىشود .عوامل

اين نزاع دگرانديشان ايرانىتبار بودند كه تحت نام زنديک )زندق( عقﻼنى بودن قرآن

را انكار مىكردند .يكى از پرسشهای آنها مربوط به تناقض قدرت الله با ارادهی
انسان مىشد كه منجر به تشكيل دو فرقهی متخاصم "قدريه" و "جهميه" شده بود.

سركردهی فرقهی قدريه يكى از كارمندان عالىرتبهی خﻼفت امويان به نام معبد جهنى
بود كه در تدام انديشهی ايرانى خود به مجازات الهى يک جنبهی اخﻼقى مىداد و با

استناد به ارادهی انسان مرتكبان گناه كبيره را كافر مىشمرد .پيداست كه يک چنين
نظريهای مشخصاً در برابر ادعای قرآن قرار مىگرفت كه از آگاهى الله از گذشته ،حال
و آينده و از سرنوشت مقدر انسانها گزارش مىدهد .بنابراين جهم بنصفوان موضوع
قدرت بى انتهای الله را به پيش كشيد و با استناد به قرآن سرنوشت انسان را مقدر

خواند .اما هواداران فرقهی جهميه قادر به توضيح اين تناقض نبودند كه چرا الله

بندگانش را به خاطر انجام گناهى كه آنها مسئول ارتكاب آن نسيتند ،مجازات مى-
كند .سرانجام موضوع اين بحث در مكتب حسن بصری ايرانىتبار كه در اين دوران

قاضى دادگاه شرع خﻼفت امويان نيز بود ،مطرح شد .در ميان شاگردان وی دو تن
طلبهی ايرانى به نامهای واضل بنعطا و عمرو بنعبيد بودند كه جهت حل اين تناقض

يک موضع ميانى را اتخاذ كردند كه از يک طرف ،مانع ترديد در قدرت بى انتهای الله
شوند و از طرف ديگر ،انسان را مسئول گناه خود شمرده و مجازات الهى را از منظر

امويانند كه اسﻼم را با الگوی حكومتى روم و ايران به مرتبۀ قدرت دولتى مىرسانند و
نظامى ذاتاً مجهزترين شبكه برای تحقق دولت اسﻼمى بوده ،چنان نگه مىدارند و به
كار مىبرند كه ايرانيان بر ضد آنان به اسﻼم متوسل مىگردند و رقيب اسﻼمى آنان
مىشوند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تشريح بسيار اسرارآميز و

اسطورهای از تاريخ اسﻼم و روش دولتمداری امويان مواجه مىشويم كه آنرا مىتوان
بدون واسطه به اشناتون مصری ،كوروش هخامنشى ،اسكندر مقدونى ،اردشير بابكان،
قسطنطين رومى ،چنگيزخان مغول ،سلطان سليم عثمانى و شاه اسماعيل صفوی نيز

نسبت داد .اما آن چيزی كه در واقعيت اتفاق افتاد به اين شرح است كه دين اسﻼم
طبقهی حاكم ايرانى را از بحران مشروعيت نجات داد و آنرا مسلح به يک ابزار

مناسب حكومتى جهت تحميق ،تحقير ،تفرقه و حكومت بر انسانهای آزاد كرد .به اين

عبارت كه پس از سلطهی اعراب مسلمان بر سرزمين ايران ساختار شاهنشاهى

ساسانيان به كلى فرو ريخت و طبقهی حاكم ايرانى جايگاه اجتماعى ،تمامى منافع و

حقوق ويژهی خود را از دست داد .در حالى كه بخشى از سپاهيان ساسانى و شاهزاده-

های ايرانى به شرق كشور عقب نشستند و مشغول به تدارک مقاومت شدند ،بخش

ديگری از طبقهی حاكم جهت حفظ منافع مادی و كسب جايگاه گذشتهی اجتماعى

خويش به سرعت با اعراب مسلمان همپيمان شد و به عنوان دبير ،خراجدار ،نديم،
مشاور ،منشى ،مترجم ،مرزبان و به خصوص فقيه به خدمت دستگاه خﻼفت اسﻼمى در
آمد .با وجودی كه كﻼم قرآن عربى و پيامبر اسﻼم عربتبار بود ،اما  ١٤تن از ١٦

فقيهان عالى رتبهی خﻼفت امويان ايرانىتبار بودند .در اين ارتباط ابن خلدون از يكى از
عجايب تاريخ سخن مىگويد.

٢

عقﻼنى و اخﻼقى توجيه كنند .نتيجهی اين تأويل عقﻼنى از فقه اسﻼمى تكامل مقولهی

"المنزلته بين المنزلتين" بود كه سرانجام فرقهی باطنى "معتزله" را پديد آورد .از اين
منظر مرتكبان گناه كبيره نه مؤمن و نه كافر ،بلكه فاسق محسوب مىشوند و ميان كفر

 ١همانجا ،صفحهی ٧٩
 ٢مقايسه ،محمدی مﻼيری ،محمد ) :(١٣٧٩تاريخ و فرهنگ ايران ـ در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر
اسﻼمى ،دل ايرانشهر ،جلد اول ،تهران ،صفحهی ٣٦٢

١٢٨

١٢٧

با استناد به قرآن تبعيضهای نژادی و نابرابری مسلمانان را نمىپذيرفتند ١.آنها نه

و ايمان منزلتى دارند .به اين معنى كه راه اسﻼم برای آنها به كلى مسدود نگشته و

پرداخت جزيه به مسلمانان بودند ،بلكه حاكميت اعراب را بى چون و چرا تحمل نمى-

استناد به عقل خود يک مقولهی غير قرآنى را درست كرده و آنرا به اسﻼم نسبت

ايران بود كه نه يک زمينهی مناسب مادی را جهت توليد از طريق نظام بردهداری مهيا

الهى شود .نتيجهی خردگرايى در امور دينى اين بود كه فرقهی معتزله قرآن را كﻼم

تنها مخالف جايگاه اجتماعى خود به صورت موالى و اهل ذمه )بردهی آزاد شده( و

كردند .نقش فرودست ايرانيان به دليل زيربنای وسيع و اوضاع متنوع اقليمى سرزمين
مىكرد و نه ايرانيان به دليل تاريخ فرهنگى خود به يک چنين نظمى تن مىدادند .با

وجودی كه طبقهی حاكم ايرانىتبار همواره مواجه با تبعيض بود ،اما دين اسﻼم را به
صورت يک ابزار مناسب حكومتى و ايدئولوژی حكومتى در نظر داشت و حاضر نبود

كه از آن دست بشويد .بنابراين ايرانيان تنها به فكر برابری مسلمانان بودند كه به
مقامهای باﻻتر ساختاری دست بيابند و منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود را توسط

وحى الهى قرآن و به صورت طبقهی حاكم توجيه و تثبيت كنند.

از اين منظر روشن مىشود كه چرا سركردهی ايرانى جنبش شعوبيه ،يعنى ابومسلم
خراسانى پس از قتل خليفه و سرنگونى خﻼفت امويان خاندان عباسى را به مقام خﻼفت

رساند .پيداست كه وی قادر بود كه آيين زرتشت را دوباره زنده كرده و نظام
شاهنشاهى را بر سرزمين ايران بر قرار سازد .به خصوص به اين دليل كه اكثر قابل

مﻼحظهی هواداران وی ايرانىتبار و بخشى از سربازان وی به سركردگى سنباد زرتشتى

بودند .ليكن از آنجا كه دوستدار با "كليت ديالكتيكى" به كلى بيگانه است و به نقد

دين اسﻼم به عنوان يک ابزار مناسب حكومتى و ايدئولوژی خﻼفت مركزی نمىپردازد،
در نتيجه گرايش ايرانيان به اسﻼم را در شكل يک اسطوره به شرح زير در مىآورد:

«) (...بههيچرو "حقانيت خدشهناپذير و بديهى بنىهاشمى" ،كه ربطى به ايرانيان
غافلگيرشده نداشته ،نيست كه اينان را به شيعه نزديک و جذب آن مىكند ،بلكه

چندين دهه ستم ديدن ،خواریكشيدن از امويان است كه ايرانيان را به دام شيعه مى-

حكم قطعى شريعت برای آنها هنوز صادر نشده است .به بيان ديگر ،معتزليان با

دادند .از اين پس راه گشوده شد كه توسط فن تأويل انديشهی انسانى جايگزين وحى
حادث الله شمرد و برای وحى الهى شأن نزول قائل شد و اعتبار آنرا محدود به ابعاد
زمانى و مكانى كرد.

بنابراين اين خود فقيهان ايرانىتبار بودند كه اشكال متنوع مشروعيت دينى را برای

حكومت اسﻼمى متكامل و "علم كﻼم" را ترويج كردند ،در حالى كه پيوندهای زناشويى

اعراب مسلمان با ايرانيان خانوادهها و نسلهای جديدی را با هويت دوگانه پديد

آوردند .ما اينجا با آن مناسبات طبقاتى و وقايع تاريخى مواجه مىشويم كه دوستدار
عواقب آنها را با استناد به مقولههای "عصبيت" و "الفت" نزد ابنخلدون به شرح زير
برجسته مىسازد.

«هيچجا و هيچگاه نبوده است كه اسﻼم حرف خود را در اصل بودن توسل به زور و

فشار به كرسى نشانده باشد .و طبيعىست كه خویگرفتن به دين مبين همراه با

برخورداری از مزايای آن نزد گروندگان عرب و نومؤمنان عجم به مرور زمان به الفت
تبديل گردد».

١

به اين ترتيب ،يک قشر نوين از خانوادههای ايرانى ـ عربى نومسلمان پديد آمد كه
عمدتاً در شرق خﻼفت اسﻼمى زندگى مىكردند و از منظر همين منافع مادی ايرانيان

است كه بايد عروج جنبش شعوبيه را در نظر داشت .در حالى كه نظريهپردازان
خﻼفت امويان كﻼم عربى قرآن و تبار عربى محمد به عنوان خاتماﻻنبيا را از جمله

اسنادی مىشمردند كه الله اعراب را برای حاكميت بر جهان برگزيده است ،اما
شعوبيان بر اساس تاريخ فرهنگى ايرانى خود با اصل "برگزيدگى" مخالفت مىكردند و

 ١برای نمونه مىتوان از آيهی  ١٣از سورهی الحجرات ) (٤٩به شرح زير ياد كرد« :ای مردم ما همه شما را نخست
از مرد و زنى آفريديم و آنگاه شعبههای بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا )قرب و بعد نژاد و نسب يكديگر را(
بشناسيد )و بدانيد كه اصل و نسب و نژاد مايه افتخار نيست بلكه( بزرگوارترين شما نزد خدا با تقویترين مردمند و
خدا )بر نيک و بد مردم( كامﻼً آگاه است ».قرآن مجيد )(١٣٧٠

 ١دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی ٢٣١

١٣٠

١٢٩

سفرهی خﻼفت سهيم مىكرد .در اين دوران "فقه باطنيه" تبديل به ايدئولوژی خﻼفت

اندازد و "حقانيت" آن را به آنها مىباوراند .بدينسان اسﻼم در شاخۀ شيعى يا هاشمى-

عباسيان شد .اينجا بايد به خصوص از دوران خﻼفت مأمون كه مادر پدرش هارون-

الرشيد و مادر خودش ايرانىتبار بودند ،ياد كرد .وی جهت تحكيم ايدئولوژی دولتى
دادگاههای تفتيش عقايد )محنه( را تشكيل داد و تمامى فقيهان عالىرتبهی كشور را
موظف به اثبات حادثبودن كﻼم الله و عقﻼنيت شأن نزول آيات قرآن كرد .از اين

پس نه تنها بحران ايدئولوژيک خﻼفت عباسيان خاتمه نيافت و قدرت سياسى در

دستان خليفه متمركز نشد ،بلكه با ترويج "علم كﻼم" جنبشى پديد آمد كه به خروج از
حدود اسﻼم و تعميم ارتداد نزد فقيهان دولتى دامن مىزد .به اين دليل كه فرقهی

معتزله جهت عبور از تناقضگويى قرآن پيرامون قدرت الهى و ارادهی انسانى و بر

طرف كردن بحران معنايى فقه اسﻼمى تأسيس شده بود ،در حالى كه تأويل منطقى
قرآن منجر به تشديد بحران ايدئولوژيک خﻼفت اسﻼمى مىشد .يعنى زمانى كه انسان

از طريق انديشه به معنى آفرينش پى مىبرد و قادر به تكامل شريعت و ادارهی امور

اين جهانى است ،پس ديگر چه نيازی به پيروی از وحى الهى ،مشروعيت حكومت

اسﻼمى ،پرداخت ماليات به خزانهی دولتى و تبعيت از يک خليفهی جبار را دارد.

از جمله بايد از آن مباحث دينى در مكتب ابوعلى جبائى ياد كرد كه در تداوم انديشه-
ی ايرانى وی پيرامون مفاهيم خير و شر گشوده شدند .مسئلهی فقهى اينجا به صورت

اين پرسش به وجود آمد كه آيا الله هميشه مواردی را برای انسان در نظر مىگيرد كه

برای وی خيرترين است؟ با در نظر داشتن آن ذلتى كه حكومت اسﻼمى در جهان

واقعى بر انسانها تحميل مىكرد ،پيداست كه ارادهی الله همواره جنبهی شر به خود

مىگرفت و از يک طرف ،مفاهيم قرآنى مانند" :رحمان" و "رحيم" را بى اعتبار مىكرد

و از طرف ديگر ،در تداوم انديشهی ايرانيان خدای اسﻼم را به صورت اهريمن در مى-
آورد .به بيان ديگر ،در حالى كه خﻼفت عباسيان به دنبال يک شيوهی مناسب
مشروعيت بود كه انسانها را مطيع خود سازد و آنها را بهتر از گذشته به بندگى خود

بكشد و استثمار كند ،اما عقلگرايى و روش تأويل قرآن توسط باطنيان معتزله همواره
منجر به تعميق بحران ايدئولوژيک خﻼفت عباسيان مىشد و تمايل مسلمانان به ارتداد

را تشديد مىكرد .بنابراين اسماعيل اشعری جهت اتمام مباحث عقلى پيرامون شريعت

و ممانعت از اضمحﻼل قطعى دين اسﻼم مدعى شد كه صحت مسائل نه در حوزهی

اش ،نخست از طريق شيعۀ علوی و سپس شيعۀ بنى عباس در ما بومى مىشود».

١

اينجا بايد تركيب دينى سرزمين ايران را در اوايل تشكيل حكومت صفويان كه شيعهی

دوازده امامى تبديل به دين رسمى كشور شد ،در نظر داشت كه پرده از اسطورهسازی

دوستدار از تاريخ فرهنگ دينى كشور برداشته شود .از جمله بايد از بنيانگذار فرقهی
صفويه ،يعنى شيخ صفىالدين اردبيلى ياد كرد كه از اهالى گيﻼن بود و سنى مذهب و
صوفى محسوب مىشد .سپس در جنگهای عشاير ترک زبان در غرب سرزمين ايران

بود كه فرقهی صفويه تغير جهت داد و مروج تشيع دوازده امامى شد كه به يک
ايدئولوژی دينى همسنگ و متخاصم در برابر خﻼفت عثمانيان سنى مذهب دست بيابد.
بنابراين اتفاقى نيست كه پس از استقرار شاهنشاهى صفويان شاه اسماعيل صفوی با

خشونت بىپروای حكومتى دست به سركوب اهل سنت در كشور زد و ايرانيان را
مجبور به پذيرش شيعهی دوازده امامى كرد .با تمامى اين وجود ايرانيانى كه در

جغرافيای افغانستان ،تاجيكستان ،آذربايجان شمالى و نواحى پراكندهی كردستان،

سيستان و بلوچستان كنونى زندگى مىكنند ،دين خود را تغيير ندادند ،در حالى كه
حدود يک سوم مردم كنونى ايران هنوز خود را از اهل سنت مىشمارند و يا عرفانى و

صوفى هستند.

بنابراين وقايع تاريخ فرهنگ دينى ايرانيان گزارشهای ديگری را از تفسيرهای

هرمنوتيک دوستدار به ما مىدهند .در واقعيت با استقرار حكومت عباسيان و پس از
تبديل بغداد به پايتخت خﻼفت اسﻼمى بود كه در و دروازهی دربار خليفهی مسلمانان

برای طبقهی حاكم ايرانىتبار نيز گشوده شد كه به مقامهای مهم ديوانى در صدر

خﻼفت دست بيابد و منافع مادی خود را تثبيت كند و به جايگاه اجتماعى گذشتهی

خود باز گردد .از جمله بايد از خاندانهای خردادبه و برمكيان ياد كرد كه در رأس

مديريت سياسى و مالى خﻼفت اسﻼمى قرار گرفتند .به اين ترتيب ،دين اسﻼم يک

ايدئولوژی مناسب حكومتى را جهت تحميق ،تحقير ،تفرقه و حكومت بر انسانهای آزاد

در اختيار طبقهی حاكم ايرانىتبار مىگذاشت و آنها را با اعراب مسلمان در تقسيم
 ١دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی ١١٠

١٣٢

١٣١

مقاومت خرمدينان خﻼفت عباسيان را متزلزل مىكردند .با وجودی كه تمامى اين

خرد بشری ،بلكه در حوزهی شريعت اسﻼمى معين مىشود .در حالى كه وی تا كنون

شواهد تاريخى گواهى مىدهند كه همهی آنها نيز از طريق حكومتهای دودمانى

پس مدعى شد كه خرد بشری "بﻼكيف" است و اصوﻻً توان درک حكمت الهى را

با سپاه خود بارها لشكر خليفهی عباسى را در هم شكست و سرانجام فريب خدعهی

و از طرف ديگر به آن افزود كه انسان قدرت "كسب" ،يعنى اراده برای انتخاب ميان

جنبشها از طريق فرودستان ايرانى و به سركردگى رهبران ايرانى به وجود آمدهاند ،اما

ايرانى سركوب شدهاند .از جمله بايد از سرگذشت غمانگيزه بابک خرمدين ياد كرد كه

اسﻼمى افشين سامانى را خورد و به فجيعترين شكل ممكنه در بغداد به قتل رسيد.

ليكن از آنجا كه دوستدار با يک تکگفتار علت ـ معلولى به نقد "امتناع تفكر در
فرهنگ دينى" ايرانيان مىپردازد و از فنون هرمنوتيک جهت تفسير اسطورهای تاريخ

سرزمين ايران سود مىبرد ،در نتيجه اين واقعهی دلخراش تاريخى را نه از منظر منافع
مشترک طبقهی حاكم ايرانى و اعراب مسلمان ،بلكه به صورت بى هويتى افشين

سامانى تفسير مىكند .انگاری كه دين اسﻼم ذهنيت دودمانهای ايرانىتبار را تسخير
كرده و حاكميت آنها بدون در نظر داشتن منافع طبقاتى آنها اعمال مىشده است.

معتزلى بود و از طريق مباحث عقلى متون دينى را توجيه و تأويل مىكرد ،ليكن از اين

ندارد .به اين ترتيب ،وی از اين فرضيه نتيجه گرفت كه هر چه الله بيافريند ،خير است
خير و شر را دارد .به اين معنى كه هرگاه انسان اراده به عمل خير كند ،الله قدرت اين

عمل را نزد مؤمن پديد مىآورد و هرگاه كه انسان اراده به عمل شر كند ،الله وقوع

آنرا نيز ممكن مىسازد.

بنابراين به اعتقاد اشعريان و با در نظر داشتن بﻼكيف بودن خرد بشری ،ظاهراً نه به
قدرت بى انتهای الله خدشهای وارد مىآيد و نه مجازات الهى جوانب غير منطقى و غير
اخﻼقى به خود مىگيرد .به اين ترتيب ،فرقهی اشاعره مباحث دينى را منظم كرد و با

محبوس كردن انديشهی انسانى در زندان اسﻼم تمامى فرقههای ظاهريه را متأثر

پيداست كه از اين منظر ،وقايع تاريخى يک شكل اسرارآميز و اسطورهای به خود مى-

ساخت .البته دوستدار به درستى به نقد فرقهی اشاعره جهت محبوس كردن انديشهی

اسﻼم زمينهی مادی ترويج خويش و شرايط تشكيل فرقههای گوناگون را نيز پديد مى-

ديالكتيكى" به دام اشكال ظاهری مىافتد ،از آنها اسطوره مىسازد و آيين زرتشت را با

گريز از واقعيت موجود پناهبردن به خداست .ليكن بنا بر دين اسﻼم محمد خاتم اﻻنبيا

به عنوان يک ابزار مناسب حكومتى و ايدئولوژی دولتى به كلى از نظر مىاندازد .ما

گيرند .محصول اين خطای فلسفى به خصوص از اين زاويه حائز اهميت است ،زيرا دين

آورد .به اين عبارت كه حكومت اسﻼمى انسانها را چنان به ذلت مىكشد كه تنها راه
و انكار الله و يا رويكرد به اديان ديگر برابر با ارتداد محسوب مىشود و مجازات شرعى

انسانى از طريق اسﻼم مىپردازد ،اما از آنجا كه وی با امتناع تفكر از "كليت

دين اسﻼم تحت مفهوم "دينيت" مشابه و منطبق مىكند ،در نتيجه نقش دين اسﻼم را
مصداق اين نظريه را به درستى در تجربيات تاريخى مىيابيم .از جمله بايد از دودمان-

مرگ را به بار مىآورد .اينجا تنها راه گريز از اين مهلكهی دينى تفسير و تأويل قرآن

های ايرانىتبار مانند :بوييان ،طاهريان ،صفاريان و سامانيان ياد كرد كه حكومتهای

حافظ را مسبب لطافت بخشيدن به الله مىشمارد .به بيان ديگر ،عارفان ايرانى همواره

خراسانى قادر بودند كه بر اساس زمينهی مادی سرزمين ايران و در پرتو آيين زرتشت

است .بنابراين نظر دوستدار نادرست است ،زمانى كه وی آثار شمس تبريزی ،مولوی و
با حكم تكفير و شمشير تيز شريعت اسﻼم مواجه بودند و از ذلت جهان موجود راه

ديگری را به غير از پناه بردن به خدا در برابر خود نمىديدند .ما اينجا با مصداق

كشف فلسفى فويرباخ مواجه هستيم كه "اين انسان است كه خدا را مىآفريند و نه بر
عكس" .پيداست كه آن خدايى كه عارفان ايرانى آفريدهاند ،ديگر آن الله مكار ،جبار،

بى خرد و بردهدار نبوده كه قرآن از وجود آن گزارش مىدهد .خدای عارفان ايرانى

يک خدای لطيف ،مهربان و همدم انسان بوده كه البته در پرتو تاريخ فرهنگى ايرانيان و

منطقهای را در گسترهی خﻼفت عباسيان پديد آوردند .آنها نيز مانند ابومسلم

نظامهای شاهنشاهى را دوباره زنده و در كشور مستقر سازند .پيداست كه از اين منظر

قدرت سياسى به سوی مردم ايران متمايل شده و مقام شاهنشاهى مشروط به "فرهی

ايزدی" ،يعنى تدارک امنيت و آبادانى سرزمين ايران مىشد .بنابراين اتفاقى نيست كه
آنها خﻼفت عباسيان را سرنگون نكردند و به عنوان اميراﻻمرا و خراجدار به اقتدار

خليفهی مسلمانان تن دادند .همزمان تضادهای درونذاتى در حوزهی توزيع ثروت

اجتماعى اشكال دينى به خود مىگرفتند و به صورت قيامهای خوارج ،اسماعيليان و
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منصوب مىكند .بنابراين اتفاقى نيست كه تمامى نظريهپردازان سرشناس حكومت

به صورت پروردگار جان و خرد پديد آمده است .با تمامى اين كوتاهىها ،اما دوستدار

اقبال ﻻهوری ،مجتهد نائينى و آيتالله خمينى مدينهی فاضلهی خود را با استناد به

ظاهراً به شرح زير هستند:

اسﻼمى مانند :ابوالهِذيل ،فارابى ،ابن سينا ،ناصر خسرو ،سهروردی ،غزالى ،مﻼصدرا،

به درستى بر آغاز يک تاريخ فرهنگى نوين در ايران انگشت مىگذارد كه عواقب آن

اصل "وحدت وجود" متكامل مىكنند و اميرالمؤمنين )خليفهی مسلمانان ،ولى شيعيان(

«نهاد اسﻼمى يعنى گودال توحيد ،نبوت ،وعد و وعيد كه ما را در خود سرنگون ساخته

با وجودی كه مفهوم "وحدت وجود" يكى از اصول ﻻينفک فقه اسﻼمى است و مقولهی

آغاز مىگردد ،شيرازۀ فرهنگى ،اجتماعى ،فردی و شخصى "ما ايرانيان" از هم مىپاشد و

را برگزيدهی الله و مخاطب وحى الهى مىشمارند.

"برگزيدگى" از آن چنان دشمنانه در برابر آيين زرتشت و فرهنگ يونانى قرار مىگيرد
كه مانع گرايش انسان به جهان واقعى و تكامل فلسفه از درون مباحث فقهى متكلمان

اسﻼمى مىشوند ،ليكن دوستدار نه به نقد عواقب آنها در پراكسيس سياسى مىپردازد
و نه اصوﻻً يک توجه گذار به آنها مىكند .ما اينجا با يک بستر مشترک تاريخ
فرهنگى مواجه هستيم كه از جهانگريزی ايرانيان گزارش مىدهد و مشخصاً از همين

منظر است كه عواقب بغرنج "دينيت" در پراكسيس سياسى به درستى عريان مىگردد.

اينجا كامﻼً روشن مىشود كه چرا نظريهپرداز شاخص انقﻼب مشروطه به نام
آخوندزاده در دفاع از نظام مشروطهی سلطنتى و مدرنيته به فرقهی باطنى اسماعيليه

متوسل مىشود ،چرا طالبوف و ملكم خان استقرار نظام مشروطه را منوط به تأييد
مجتهدان شيعه مىكردند ،چرا احمد كسروی در پشتيبانى از سياست مدرنيزاسيون رضا

شاه و جهت مقابله با جريانهای اسﻼمى به تبليغ برای پاکدينى روی مىآورد ،چرا

جﻼل آلاحمد برای مقابله با غربزدگى سر و كلهاش از پهلوی شيخ فضلالله نوری در
مىآيد ،چرا على دشتى با وجود نقد قرآن و تشريح انتقادی زندگى و افسانهی پيامبری

محمد ،اما در برابر اديان ديگر به دفاع از اسﻼم مىپردازد ،چرا اعضای كنفدراسيون
دانشجويى با وجودی كه به بهترين منابع مطالعاتى و دانشگاههای مجانى در تبعيد

جهت پژوهش پيرامون تضاد اسﻼم با مدرنيته دسترسى داشتند ،اما هوادار يک انسان
قرون وسطايى مانند آيتالله خمينى مىشوند و در دفاع از وی بيانيه صادر مىكنند،

چرا ماركسيست ـ لنينيستهای ايرانى "پيرو خط امام خمينى" مىشوند ،چرا كمونيست
ايرانى در برابر رژيم جنايتكار اسﻼمى عزادار آيتالله منتظری مىشود ،چرا آخوندهای

مكار مانند محمد خاتمى و حسن روحانى قادر هستند كه ساليان سال سر يک "ملت"

هشتاد ميليونى را كﻼه بگذارند ،چرا با وجود اين تجربيات تلخ تاريخى اپوزيسيون

است .در چنين سقوطى كه از منظر فردوسى در همان نخستين برخورد ايران با اسﻼم
ما در اين پرتگاه همچنان فروتر مىافتيم ،همچنان فروتر افتادن يعنى در سقوطى مستمر

كه تا كنون چهارده قرن بر آن مىگذرد زيستن و باليدن».
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البته اينجا بﻼفاصله پرسش پديد مىآيد كه اگر مخرج مشترک آيين زرتشت با دين
اسﻼم "دينيت" آنها است ،پس چرا با آغاز حكومت اسﻼمى در ايران شيرازهی
فرهنگى ،اجتماعى ،فردی و شخصى ما ايرانيان بايد از هم پاشيده شده باشد؟ با وجود

اين تناقضها ،اما دوستدار بر يک عقﻼنيت اسﻼمى به درستى انگشت مىگذارد كه

سيهروزی ما ايرانيان را تا همين دوران معاصر به صورت خودكرده ،يعنى انترسوبژكتيو

پديد مىآورد .به اين عبارت كه آن عقلى كه مد نظر اسﻼم است و قرآن نيز به آن
رجوع مىكند ،يک عقل دينى است كه نه يک پرسش انتقادی را مطرح مىكند و نه

شكى را به خود راه مىدهد .مفهوم "عقل" در زبان عربى به معنى پايبند شتر و در

معنى قرآنى آن به معنى پايبندی مسلمانان به بيعت با پيامبر الله است و همانگونه كه

دوستدار نيز به درستى تأكيد مىكند" ،تفكر دينى" فقط مخاطب وحى و پايبند به دين
است و اگر پرسشى را هم پديد آورد ،پاسخ آن محمول است.

ما اينجا با عواقب ايمان به "وحدت وجود" در دين اسﻼم آشنا مىشويم كه با استناد

به قرآن تمايز ماورایطبيعت از طبيعت را انكار كرده و محصول ارتداد مىشمارد .به
اين ترتيب ،الله همواره با "امت اسﻼمى" ظاهراً در ارتباط مىماند و بنا به تصميم و

ارادهی خود در جهان واقعى دخل و تصرف مىكند .البته اينجا مسئلهی الله فقط

محدود به مجازاتهای هوﻻناک دنيوی او مانند حوادث طبيعى همچون سيل و زلزله و

بيماریهای واگيردار نمىشود ،زيرا الله بنا بر آيات قرآن مستقيماً فرمانروا را نيز
 ١همانجا ،صفحهی  ٤١١ادامه
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نمودن آنها به هر بهانهای درماند ،يا به لزوم اين در افتادن پى نبرد ،چنين كسى دينى

محافطهكار هنوز حاضر نيست كه دست از اسﻼم بشويد و سرانجام چرا يک سازمان

ست».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک نقد اصولى از فرهنگ
مشترک دينى تمامى ايرانيان مواجه مىشويم كه البته به صورت تجمع عوام به دور

يک رهبر خودكامه شكل ساختاری به خود مىگيرد .مفهوم "عامه" اينجا همانگونه كه

اسﻼمى و شبهفاشيستى مانند "مجاهدين خلق ايران" قادر است كه با وجود تمامى
خطاهای سياسى و ايدئولوژيک ،هواداران خود را به سلطهی يک انسان معلومالحال

مانند مسعود رجوی بكشد.

به بيان ديگر ،ما اينجا به وضوح با عواقب بغرنج "دينيت" در پراكسيس سياسى مواجه

دوستدار نيز به درستى بر آن تأكيد مىكند ،الزاماً به معنى بى فرهنگى و يا بى سوادی

هستيم .به اين معنى كه با وجود تجربيات متفاوت تاريخى و با در نظر داشتن تفاوت-

"دينخويى" ايرانيان را مد نظر دارد .به اين عبارت كه آدم عامى نه تنها نمىگويد كه

دنبال مىكنند و آن هم حكومت بر انسانها است .از آنجا كه اسﻼم يک ابزار مناسب

نيست .در حالى كه وی اينجا مقولهی "عوام" را از "خواص" تميز مىدهد ،مستقيماً نقد

های شگرف ايدئولوژيک و سياسى ،اما تمامى اين جريانها فقط يک هدف مشترک را

مىداند و مىفهمد ،بلكه به نادانى خود نيز اقرار مىكند ،در حالى كه خواص با وجود

حكومتى است و به بهترين وجه ممكنه ايدئولوژی يک حكومت خودكامه را پديد مى-

پيروی از يک رهبر خودكامه تن مىدهند .بنابراين از منظر دوستدار هر كسى كه به

نظر كند .ما اينجا با يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى مواجه هستيم كه با استناد

ادعای فهميدن همه چيز ،هر اندازه كه دينخوتر باشند به همان اندازه نيز شديدتر به
فرديت دست نيافته و هويت خود را در تجمع و تبعيت از رهبری مىيابد ،عامه

محسوب مىشود.

٢

البته ما اينجا با نظريات ليبرال مواجه هستيم كه معموﻻً از فرديت عزيمت مىكنند و
با ديد انتقادی به تشكلهای اجتماعى مىنگرند .همانگونه كه ماركس در تز دهم

فويرباخ خود به درستى در نقد نظريات ليبرال ماكس اشتيرنر و "ماترياليسم كهنه"

برجسته مىسازد ،نظريهی فرديت از موضع جامعهی بورژوايى متكامل شده است ،در

آورد ،در نتيجه پيداست كه چرا طبقهی حاكم حاضر نيست كه از استفاده از آن صرف

به آن اشكال متفاوت دينى و ايدئولوژيک پديد مىآيند ،جهت تحقير ،تحميق و تفرقهی

انسانها خود را بازسازی مىكنند و مشخصاً در همينجا است كه نقد دوستدار از
"فرهنگ دينى" به درستى گريبان همهی آنها را با هم به شرح زير مىگيرد:

«نشانۀ دينى بودن الزاماً تأييد صريح يا غير صريح دين و اعتقادات دينى نيست .نشانه-

اش نشناختن رگههای عميق آن در خود و در نسوج فرهنگ و جامعه است ،پرهيز از

رويارويى اساسى و بنيادی با دين است كه در پيكرهای گوناگون متجلى مىشود بى

حالى كه از موضع ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مسئله جامعهی انسانى و انسانيت

آنكه اين پيكرها خودشان را دين بنامند .مٍثﻼً در عرفان ،يا در فرماليسم عرفانى،

تاريخ فرهنگ اسﻼمى ايرانيان هستند و احساسات اعضای خود را معطوف به يک رهبر

دين را در شريعتش بكوبد ،تا خمير مايه ،تصفيه شدۀ آن را كه ديگر به منزلۀ دين به

اجتماعى است ٣.با تمامى اين وجود نقد دوستدار از تشكلهای فرقهای كه محصول
خدابشر مىكنند و فعاليت آنها را به انقياد اهداف خودكامهی وی مىكشند ،كامﻼً

فرماليسم عرفانى يعنى قالب بى محتوا ،هسته ،درون تهى ،بدينسان آدم دينى مىتواند

معنای متعارفش ناشناختنى شده در طريقت باز جويد ،يا آنرا به ايدئولوژی تبديل

نمايد ،يا ايدئولوژی را در آن بياميزد و در اين تركيب جديد آنرا بازار پسند سازد.
هرجا و هرگاه در اعماق روانى يا روحى كسى پندارهای موروثى بدانگونه چيره باشند كه

 ١دوستدار ،آرامش ) :(١٩٩٩ ،١٣٧٧درخششهای تيره ،چاپ دوم ،بازديده و افزوده شده ،پاريس ،صفحهی ٢٥٧
ادامه
 ٢مقايسه ،دوستدار ،آرامش )١٣٨١ـ  :(٢٠٠٢مﻼحظات  ...همانجا ،صفحهی  ٣١و
مقايسه ،دوستدار ،آرامش ) :(١٩٩٩ ،١٣٧٧درخششهای  ...همانجا ،صفحهی ١٢٩
٣
Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦

او يارايى پرسيدن و انديشيدن آنها و در افتادن با آنها را در خود نيابد و در جايكن

١٣٨

١٣٧

بيش مشابه هستند .به اين ترتيب ،رهبرهای مادامالعمر با يک درجهی بسيار نازل از

درست است .برای نمونه وی در كتاب "درخششهای تيره" بر آن تشكلهای ساختاری

سواد سياسى در رأس تشكلهای ساختاری قرار مىگيرند و به صورت معصوم تقديس
مىشوند .همزمان فعاﻻن سياسى با استناد به نقل قولهای كوتاه از آنها حكم صادر

كرده و خود را تبديل به مرجع حقيقت مطلق مىكنند ،در حالى كه مخالفت با

روشنگری .ضديت با روشنفكران و تكفير اعضای سابق سازمان از شاخصهای ديگر اين
نوع از تشكلهای اسﻼمى و شبهفاشيستى هستند.

ما تا اينجا با عواقب بغرنج "دينيت" در پراكسيس سياسى تا اندازهای آشنا شديم كه

البته با استقرار نظام جمهوری اسﻼمى در كشور يک شكل حقوقى و ساختاری از يک

نظام طبقاتى ـ جنسيتى به خود گرفته كه نه تنها منجر به يک سقوط فرهنگى در ميان
ايرانيان شده ،بلكه جامعهی ايرانى را تمام و كمال با خطر انحطاط مواجه كرده است .از

اين بابت ،انتقاد دوستدار به "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" ايرانيان ـ با وجود

كمبودهای محتوايى ،روش شناختشناسى هرمنوتيكى و تكامل اشكال اسطورهای ـ قابل

تقدير است .از آنجا كه دوستدار تحت تأثير فلسفهی نيچه قرار دارد ،در نتيجه به نظر

مىرسد كه وی سمت نقد خود را به سوی تدارک "روح آزاد" انسان ايرانى نشانه مى-

گيرد .ما اينجا با يكى از ابعاد انسانشناسى در آثار مقدماتى نيچه مواجه مىشويم كه

وی آنرا در نوشتهی خود با عنوان "بنابراين زرتشت سخن گفت" به يک شكل ايده-
آليستى در مىآورد .برای وی انسان تنها زمانى به "روح آزاد" خويشتن دست مىيابد

كه با عشق به زندگى ،واقعيت را بپذيرد و از طريق "مرگ خدا" از جهانگريزی
بپرهيزد.

١

ليكن از آنجا كه اديان از مناسبات واقعى و تضادهای درونذاتى جامعهی طبقاتى رشد

مىكنند ،در نتيجه دسترسى انسان به "روح آزاد" خويشتن نيز از طريق تفسير

هرمنوتيكى و نقد فلسفى از تاريخ فرهنگ دينى ميسر نمىگردد .ما اينجا با مقولهی
"مثبتگرايى" در آثار دوستدار مواجه مىشويم .انگاری كه "امتناع از تفكر در فرهنگ

انگشت مىگذارد كه به شرح زير تحت تأثير "تفكرات دينى" پديد مىآيند:

«فرهنگى كه با آگاهى نياموزد ،نشناسد و عمﻼً نداند چرا مىآموزد ،دست پرورده بار
خواهد آمد ،از خود نخواهد پرورد .فرهنگ ما يک چنين پديدهای ست ،برای آنكه در

پيشوايى و پيروی پيكر گرفته است .هيچكس بهتر از پيشوا نمىتواند آنچه را كه خود

نمىشناسد ياد دهد .و هيچكس بهتر از پيرو نمىتواند آنچه را كه نمىفهمد ياد گيرد.
اين دو كه همديگر را يافتند بنياد دين نهاده شده است .در اين گونه داد و ستد است
كه پيرو و پيشوا همديگر را مىيابند )».(...

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تشكل ساختاری مواجه
مىشويم كه تحت تأثير فرهنگ دينى به وجود مىآيد .پيداست كه موضوع انتقاد اينجا
محدود به ساختار مجتهد و مقلد در تدين شيعهی دوازده امامى نمىشود ،زيرا ما

فجيعترين شكل آنرا در سازمان اسﻼمى و شبهفاشيستى مجاهدين خلق مىيابيم .به

اين صورت كه اين سازمان به صورت سيستماتيک هواداران خود را از درون تهى كرده

و جان و روان آنها را به سلطهی رهبر ايدئولوژيک سازمانى خود كشيده است .البته ما
يک چنين تمايﻼتى را در برخى از سازمانها و احزاب كمونيست ايرانى نيز مشاهده
مىكنيم كه از رهبر حزبى خود يک خدابشر ساخته و از يک سو ،به بهانهی تشكل

لنينيستى و حزب به اصطﻼح پيشتاز پرولتاريا از هواداران خود درخواست تبعيت بى

چون و چرا مىكنند و از سوی ديگر ،بنا بر اصول "سوسيال داروينيسم" به تخريب و
نابودگى مخالفان و رقبای سياسى خود مىپردازند.

٢

بنابراين از بسيجىهای خامنهای گرفته تا مجاهدين رجوی ،شاهالهىهای پهلوی و

هواداران متعصب سازمانها ماركسيست ـ لنينيست همگى در يک بستر مشترک

تاريخى و فرهنگى ،اجتماعى و متشكل مىشوند كه البته از "تفكر دينى" سرچشمه مى-
گيرد و به همين دليل نيز فعاليت سياسى ،تشكل ساختاری و رفتار اعضای آنها كم و

١

Vgl. Nietzsche, Friedrich (١٩٨٣): Also Sprach Zarathustra, in: Werke, Bd. I, Gerhard
Stenzel (Hrsg.), S. ٢٧٩ ff., Salzburg, und
Vgl. Nietzsche, Friedrich (١٩٨٣): Die fröhliche Wissenschaft, in: Werke, Bd. IV,
Gerhard Stenzel (Hrsg.), S. ٩ ff., Salzburg

١

دوستدار ،آرامش ) :(١٩٩٩ ،١٣٧٧درخششهای  ...همانجا ،صفحهی ٢٣٢
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٢٠فاشيسم در جامعهی كمونيسم ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و عواقب "سوسيال
داروينيسم" در پراكسيس سياسى ،در سايت آرمان و انديشه ،بخش مقاﻻت ،برلين

١٤٠

١٣٩

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

دينى" محصول توهم و آگاهى وارونهی انسانهای ايرانى است و توسط تفسير

و پراكسيس منهدم كرد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا از مفهوم "خانواده" به
صورت استعاره سود مىبرد .مفهوم "خانوادهی مقدس" عنوان كتابى است كه وی و

انگلس در نقد فلسفهی ايدهآليستى آلمانى و به خصوص در نقد آن گروه از هگلىهای
چپ نوشتند كه همراه با برونو بائر در "روزنامهی ادبيات همگانى" قلم مىزدند .در

برابر منظور ماركس از مفهوم "خانوادهی زمينى" همين جامعهی بورژوايى است كه به
صورت سوژه ،يعنى توسط فعاليت آگاهانهی خود دولت مدرن را جهت حفاظت از حق

مالكيت خصوصى پديد آورده و در نتيجه شكل دوگانهی سياسى آن محسوب مىشود.

از آنجا كه جامعهی بورژوايى در پرتو توليد كاﻻيى و بر اساس استثمار نيروی كار

مزدی شكل مىگيرد و لذا ماهيتاً متضاد است ،در نتيجه به غير از قوای مقننه ،مجريه و
قضاييه )دولت( نياز به دين ،فلسفه و ايدئولوژی نيز دارد كه از طريق تدارک دوگانگى

تفكر )تئوری( با واقعيت )پراكسيس مولد( موجوديت خود را توجيه و تدام مناسبات
مخصوص به خود را تضمين سازد .به اين معنى كه كارگران مزدی بايد قانع شوند كه

با وجود ماهيت متضاد روش مدرن توليد سرمايهداری ،ليكن تداوم جامعهی بورژوايى و

هرمنوتيكى از تاريخ مىتوان اشكال اسطورهای را پديد آورد ،از بغرنج "دينيت" فراروی
كرد ،در تن مردهی ايرانيان يک جان تازه دميد و سرانجام به يک كانون خردمند و
انسانگرا به نام مدرنيته دست يافت ١.يک چنين نزاع تئوريک نيز ميان ماركس و

هگلىهای چپ جريان داشت .در حالى كه آنها دين را به صورت توهم و "آگاهى

وارونه" به بند نقد مىكشيدند ،ماركس با وجودی كه فعاليت روشنگری آنها را تقدير
مىكند ٢،اما آنها را با اين پرسش نيز مواجه مىسازد كه چگونه شد كه انسانها اصوﻻً

اين توهم را در مغز خود جا دادند و مبانى دينى را به عنوان "آگاهى وارونه" پذيرفتند؟

پيداست كه تنها راه حل اين مسئله با رجوع به روند زندگى واقعى انسانها و نقد
ماترياليستى تضادهای درونذاتى آن ممكن مىشود ٣.به بيان ديگر ،ماركس بر خﻼف

هگلىهای چپ و همچنين فويرباخ از "آگاهى وارونه" عزيمت نمىكند .برای وی خود

اين جهان موجود وارونه است و اين تضادهای درونذاتى جامعهی بورژوايى و مناسبات
متضاد نظام سرمايهداری هستند كه آگاهى دينى و اشكال ايدئولوژيک را جهت توجيه

منافع مادی و تثبيت جايگاه اجتماعى طبقهی حاكم ،يعنى در شكل ابزار حكومتى پديد

مىآورند كه ما مضمون آنرا به شرح زير در تز چهارم فويرباخ ماركس نيز مىيابيم:

اعتبار قانون ارزش و حق مالكيت خصوصى به نفع خود آنها است .ما اينجا با جامعه-

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

اينجا پراكسيس آنرا "ازخودگسيخته" و تئوری آنرا "خودتناقضگويى" مىخواند و

در زمينهی دنيویاش حل كند .اما اينكه زمينهی دنيوی خود را از خويشتن مرتفع

نشانه مىگيرد .به بيان ديگر ،ايدئولوژی طبقهی حاكم با آگاهى نيروهای مولد همواره

ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى همين زمينهی دنيوی قابل توضيح است .بنابراين

ی بورژوايى به صورت يک "جهان وارونه" و كليت متضاد مواجه هستيم كه ماركس

جهت فراروی از بغرنج "ازخودبيگانگى دينى" به سوی دگرگونى انقﻼبى هر دوی آنها

در ارتباط مىماند و تضادهای درونذاتى جامعهی طبقاتى نه تنها همواره فريبكار پديد

مىآورد ،بلكه منجر به خودفريبى انسانها نيز مىشود .بنابراين تا زمانى كه ازهم-
گسيختگى پراكسيس جهان وارونهی بورژوايى و خودتناقضگويى تئوريک آن منقلب

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

ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مىكند ،تنها از طريق
اين ]زمينه[ بايد از درون خود ]يعنى[ هم در تضاد خود فهميده شود و هم به طور

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

نگردد ،اشكال نوين دينى ،فلسفى و ايدئولوژيک نيز همواره از نو پديد مىآيند و جهت

تحميق ،تحقير و تفرقهی انسانها و توجيه حكومت طبقاتى جايگزين اشكال گذشتهی

١

مقايسه ،دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی  ١٩ادامه
Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٢٠
٣
Vgl. ebd., S. ٢١٧
٢

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

١

١٤٢

١٤١

كه نيچه از طريق مرگ خدای آن جهانى به سوی تدارک "روح آزاد" انسان نشانه مى-

خود مىگردند .به اين ترتيب ،ماركس از اولويت ابژه بر سوژهی جامعهی بورژوايى

گيرد ،ليكن از آنجا كه فلسفهی وی نسبت به تضادهای درونذاتى جامعهی طبقاتى

عزيمت مىكند و انهدام هر دوی آنها را در نظر مىگيرد .ما اينجا با پراكسيس ،يعنى

ظاهراً بى اعتنا است و اصوﻻً انتقادی به اصل حاكميت سياسى ندارد ،در نتيجه همان

با آگاهى تئوريک و "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى مواجه هستيم كه ماركس

ايدئولوژيک خود مىكشد و انسان ستيزی را تبديل به برنامهی سياسى خود مىكند.

«تمامى زيست اجتماعى ماهيتاً پراكسيس است ،همهی اسراری كه موجب رازآميزی

خدای اين جهانى را پديد مىآورد كه "روح آزاد" انسانى را به انقياد اهداف

بنابراين اتفاقى نيست كه فلسفهی نيچه مورد توجه نظريهپردازان نظامهای فاشيستى در
آلمان و ايتاليا قرار گرفت و مضمون "فرا انسان" به نژاد آريايى منسوب شد .انگاری كه

طبيعت در روند تكامل داروينيستى خود يک نژاد برتر را جهت حكومت بر جهان پديد

آورده است.

١

به احتمال زياد از همين بابت است كه در آثار دوستدار اصوﻻً اثری از دانش انسان-
شناسى ديده نمىشود .برنامهی فلسفى كه وی به عنوان نقد "امتناع از تفكر در فرهنگ

دينى" دنبال مىكند ،اصوﻻً جنبههای ملى و نژادی ندارد ،زيرا پيكان تيز آن به شرح

زير مستقيماً به سوی نقش مخرب ،مرتجع و متعرض اسﻼم نشانه مىگيرد:

«چرا ما عرب را به جای اسﻼم مىزنيم؟ برای اين كه نه يونانى و نه مغول ،بلكه اسﻼم
خواسته و توانسته است كه ما را هتک مليت و در ما جعل ماهيت كند .و تاوان آن را

مضمون آنرا به شرح زير در تز هشتم فويرباخ برجسته مىسازد:

تئوری مىشوند ،راه حل منطقى خود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين

پراكسيس مىيابند».

١

بنابراين تدارک "روح آزاد" انسان ايرانى توسط تفسير هرمنوتيكى و نقد فلسفى از تاريخ

فرهنگ دينى كشور ميسر نمىگردد و پپكان تيز انتقاد دوستدار به هدف مورد نظر وی

اصابت نمىكند .ما مصداق تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را در تعميق فلسفه نزد

نيچه مىيابيم .به اين عبارت كه وی با مرگ خدا ظاهراً به "روح آزاد" انسان دست
مىيابد ،در حالى كه از كشمكش "روح آزاد" با "ذات حيوانى" انسان مفهوم "فرا انسان"

را متكامل مىكند و آنرا با يک تشريح شاعرانه و در شكل يک خدای اين جهانى
جايگزين خدای آسمانى قديمى مىسازد:

«ای ،شما انسانها ،در خواب من يک عكس در سنگها است .عكسى از عكسها! ای

عرب بايد بدهد (...) .اين ماهيت مجعول چون نمىتواند "امر" يعنى اسﻼم را ،كه ما

وای كه آن در سختترين و زشتترين سنگها بايد بخوابد! اكنون چكش من بى
رحمانه زندان آنرا ويران مىكند .از سنگها قطعات مىپاشند :آن به من چه مربوط

تضاد ظاهری فارس با عرب را مستقيماً به سوی نقد اسﻼم مىراند .به اين معنى كه

و سبکترين ]سايه[ يک بار نزد من آمد! زيبايى فرا انسان به صورت سايه نزد من

ديگر نفس مجسم آن شدهايم ،بزند" ،مأمور" را مىزند كه عرب باشد».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،دوستدار اينجا يک بحث انحرافى از
خود اعراب هم قربانى خردستيزی دينى هستند و در برابر آن مبارزه مىكنند .پيداست
كه از اين منظر ،نقد وی در برابر شوينيسم ايرانى نيز قرار مىگيرد .از جمله بايد از

كسانى مانند :مجتبى مينويى و سعيد نفيسى ياد كرد كه دوستدار مستقيماً به آنها

اشاره مىكند ٣.همزمان وی از طريق نقد فلسفى "تفكر دينى" ايرانيان زمينهی انتقاد به

است! من مىخواهم آنرا به كمال برسانم ،زيرا يک سايه نزد من آمد ،ـ البته آرامترين
آمد :خدايان ديگر چه ارتباطى به من دارند!»

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا "فرا انسان" به صورت يک
خدابشر ظاهر مىشود كه انگاری خصلت ماهوی آن "اراده به قدرت" است ٣.در حالى
١

Ebd., S. ٧
Nietzsche, Friedrich (١٩٨٣): Also Sprach Zarathustra, in: Werke, Bd. I, Gerhard Stenzel
(Hrsg.), S. ٢٧٩ ff., Salzburg, S. ٢٧٩
٣
Vgl. Nietzsche, Friedrich (١٩٨٣): Entstehungslehre des Willens zur Macht, in: Werke,
Bd. II, Gerhard Stenzel (Hrsg.), S. ١٢٥ ff., Salzburg
٢

Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung der Vernunft, Berlin
 ٢دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی ١٥٥
 ٣همانجا ،صفحهی ١٦٣

١

١٤٤

١٤٣

همان "ساختارهای جاويدان" و مفاهيم "بسته و بى روح" توجيه مىشود كه "فاقد اعتبار

دستبرد عرفانى داور اردكانى به فلسفهی مارتين هايدگر ،جعليات تاريخى سيد جواد

كند" و جهان وی از آن "عنصرهای سفت و سخت و شكل ناپذير تشكيل شده است"

فلسفهی حقوق طبيعى از طريق يوسفى اشكوری و افكار پسامدرنيستى مراد فرهادپور و

فلسفى" هستند ١.بنابراين دوستدار به گمان نيكفر فرهنگ را "ساحتى بسته تصور مى-

كه "زيست بردهوار" ايرانيان را ابدی مىشمارد ٢.افزون بر اينها نيكفر ،دوستدار را

"نخبهگرا" و "محافظهكار" نيز مىخواند و از آنجا كه ظاهراً "منطق وی دو ارزشى"

است و از "حكم امتناع پيشين" به نتيجه مىرسد و "بيهوده پرسشگری را مىستايد"،
در نتيجه وی نه تنها از "عدالت دور شده" ،بلكه نظريهی وی فاقد "حقيقت و انصاف"

بوده و از اين رو ،تز وی اصوﻻً "غير علمى" است ٣.قلهی انتقادات نيكفر به دوستدار
رجوع به رسالهی دكترای وی است ،زيرا به گمان وی دوستدار حتا فلسفهی نيجه را

نيز به درستى نفهميده است .به اين عبارت كه انگاری دوستدار "فكر را پاک و معصوم

تصور مىكند" و از آنجا كه ظاهراً "فصلها و انفصالها را نمىبيند" ،در نتيجه نه تنها
نسبت به "اقتصادی سياسى و جامعهشناسى" ،يعنى "رابطهی پرراز و رمز فلسفه با

ثروت" يكسره بى توجه است ،بلكه از "نقد قدرت سياسى" نيز غافل مىماند ٤.به اين
ترتيب ،نيكفر نتيجه مىگيرد كه نظريهی دوستدار اصوﻻً در "ساحت جامعهشناسى و يا

ساحت تاريخى بررسى شدنى نيست" ٥و روش انتقاد خود به تز "امتناع تفكر در
فرهنگ دينى" وی را به شرح زير برجسته مىسازد:

«مسئلۀ اصلى چارچوبِ نظری است .بدين جهت موضع دوستدار را موضعى فلسفى

مىانگاريم و آن را به اين اعتبار وامىرسيم .پس مسئله اين مىشود :آيا مىتوان

فرهنگى را ذاتاً كُشندۀ عقﻼنيت دانست؟ همبسته با اين مسئله اين پرسش است :آيا
عقﻼنيت منحصر به فرهنگ يا فرهنگهايى خاص است؟»

٦

همانگونه كه در اين نوشته و همچنين در جای ديگری و با استناد مقولههای "كليت" و
"ديالكتيک" در فلسفهی ايدهآليستى هگل و تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
 ١مقايسه ،همانجا ،صفحهی ١٤٤ ،١٣٨ ،٧٣ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٤
 ٢مقايسه ،همانجا ،صفحهی ٦٩ ،٦٣ ،٦١
 ٣مقايسه ،همانجا ،صفحهی  ٥٧ادامه ٦٧ ،ادامه١٠٧ ،٩٦ ،٨٤ ،٧٤ ،
 ٤مقايسه ،همانجا ،صفحهی ١٣٤ ،١٢٠ ،١١٤ ،٩٦ ،٦٦
 ٥مقايسه ،همانجا ،صفحهی ٨٩
 ٦همانجا ،صفحهی ٥٧

طباطبائى ،دستبرد اسﻼمى عبدالكريم سروش به فلسفهی كارل پوپر ،غصب دينى
محمدرضا نيكفر را نيز پديد مىآورد.

اينجا بايد به خصوص محمدرضا نيكفر را در نظر داشت ،زيرا وی به تازگى كتابى را با
عنوان "ايدئولوژی ايرانى" در نقد تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار مدون و

منتشر كرده است ١.بنا بر اطﻼعات ويكىپديای فارسى وی در سال  ١٣٣۵خورشيدی

در اراک متولد شد و پس از اتمام رشتهی مهندسى شيمى در دانشگاه پلىتكنيک تهران

به آلمان مهاجرت كرد و به تحصيل در رشتههای فلسفه ،علوم سياسى و مطالعات

خاورميانه پرداخت .سرانجام وی رسالهی دكترای خود را با عنوان "اصل دليل در نزد

مارتين هايدگر" با موفقيت به اتمام رساند ٢.نيكفر از سال  ٢٠١٢ميﻼدی تا هم اكنون

در مقام سردبيری "راديو زمانه" مشغول به كار است.

كتاب "ايدئولوژی ايرانى" به صورت يک "دانشنامهی پسامدرنيستى" مدون شده است

كه  ٩٠بند را به صورت احكام فلسفى و در جهت ممانعت از نقد اسﻼم صادر مىكند.

انتقادات نيكفر به دوستدار بسيار گسترده ،مغرضانه و خصمانه هستند .برای نمونه وی

تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار را "ملتباورانه" ،محصول "كلىگويى" و
"سادهسازیهای پوزيتيويستى" مىشمارد ٣،روش تاريخنگاری وی را "ناسيوناليستى"،
"جبرباوری افراطى"" ،غيرديالكتيكى" و "جزمى انديش" مىخواند كه انگاری با استناد به
١

مقايسه ،نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى ـ در نقد آرامش دوستدار ،انتشارات روناک
 ٢من ترجمهی عنوان كتاب محمد رضا نيكفر را از سايت شخصى ايشان وام گرفتم .با اين وجود طرح اين مسئله را
ضروری مىدانم كه اين ترجمه نه تنها ناقص و فقط لغوی است ،بلكه مشكلهای مفهومى نيز پديد مىآورد .مفهوم
آلمانى  Satz vom Grundدر واقع نتيجهی دگرگونى مفهوم  Grundsatzاست كه ترجمهی آن به فارسى "اصل
بنيادی" مىشود .در حالى كه نيكفر همواره از هستىشناسى بنيادی نزد هايدگر سخن مىراند ،در صفحهی  ٢٧٠اين
كتاب معنى مفهوم  Satzرا  Logosو سپس  Ratioمىخواند كه ترجمهی فارسى آنها "تفكر منطقى" است .از
آنجا كه در فلسفهی هايدگر "بنياد" ملت ) (Nationو همچنين وطن ) (Heimatمحسوب مىشود ،در نتيجه
ترجمهی كامل و مفهومى عنوان اين كتاب به فارسى "تعيين جايگاه تفكر منطقى از بنياد نزد مارتين هايدگر" مى-
باشد.
Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung des Satzes vom Grund bei Martin
Heidegger, Frankfurt am Main
 ٣مقايسه ،نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی٤٠ ،٣٦ ،١٧ ،

١٤٦

١٤٥

علمى را كه به رسميت مىشناسند ،علم تاريخ است ١،ليكن نيكفر اينجا جهت حفظ

ماركس مستدل كردم ،نظريهی دوستدار هم در ساحت جامعهشناسى و هم در ساحت

شرح زير به يک نقل قول از كتاب "ايدئولوژی آلمانى" متوسل مىشود:

اساطير مرموز و جنجالى را پديد مىآورد كه به اصطﻼح در پيكر مردهی ايرانيان يک

ظاهريت نقد به اصطﻼح علمى خود و رد تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار به

«كل نقد فلسفى از اشتراوس تا اشتيرنر محدود به نقد تصوارت دينى است .عزيمتگاه،

دين واقعى و اﻻهيات اصيل است .اينكه آگاهى دينى و تصور دينى چيست ،در ادامه به
صورتهايى متفاوت مشخص شده است .پيشرفت در اين بوده كه آن تصوارتى كه به

لحاظ مابعدالطبيعى ،سياسى ،حقوقى ،اخﻼقى و از نظرهای ديگر سلطه داشتهاند ،همه را
زير حوزه تصورات دينى يا اﻻهياتى گنجاندهاند .به همين سان آگاهى سياسى ،حقوقى و

اخﻼقى را آگاهى دينى يا اﻻهياتى و انسان سياسى ،حقوقى و اخﻼقى و در نهايت

"انسان" را دينى دانستهاند .سلطه دين را پيشفرض تلقى كردهاند .گام به گام هر رابطه
مسلط ،رابطه دين دانسته شد و به كيش محول شد ،كيش حقوق ،كيش دولت و

همانندهای اينها .همه جا سر و كار انسان با جزميات و باور به جزميات بوده است».

٢

در حالى كه نيكفر با استناد به اين نقل قول انگيزهی گشايش يک كشمكش فلسفى با
نظريات دوستدار را دارد ،ليكن اينجا انتقاد ماركس و انگلس به هگلىهای چپ و از

جمله فويرباخ ،اشتيرنر و برونو بائر بر اين اساس مستدل مىشود كه روش نقد دين در

آلمان تا كنون از زمينهی فلسفى فراروی نكرده است ٣.اينجا كتاب "ايدئولوژی آلمانى"
مخاطبان خود را معطوف به همان تضادهای درونذاتى روش مدرن توليد سرمايهداری،

يعنى ازهمگسيختگى پراكسيس و خودتناقضگويى تئوريک )دين ،فلسفه و ايدئولوژی(
جامعهی بورژوايى مىكند و جهت رهايى انسان انهدام هر دوی آنها را در نظر مى-

گيرد .همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم ،ماركس با
تدوين تزهای فويرباخ رابطهی فلسفه با فلسفه را قاطعانه گسست .ما اينجا با اصول

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مواجه مىشويم .به اين معنى كه از اين

پس ،نقد ماركس نه از يک موضع فلسفى ،بلكه از موضع "جهان موضوعيتيافته" كه
١

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ١٨
Ebd., S. ١٨
مقايسه ،نقل قول از نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی ١٥
٣
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ١٨
٢

تاريخى قابل ارزيابى و نقد است ١،زيرا وی با استفاده از روش هرمنوتيک از تاريخ ايران

روح تازه را بدمد و توسط نقد دين به عنوان "آگاهى وارونه" شرايط تشكيل مدرنيته در
ايران پديد آورد .بنابراين ادعای نيكفر در اين موارد به كلى كذب است و كوتاهى وی
جهت بررسى جامعهشناسانه و تاريخى تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار را

بايد به حساب ناتوانى وی در رشتههای مذكور گذاشت .افزون بر اين ،اصول تفكرات

پسامدرنيستى خود نيكفر است كه به اجبار "وارسى فلسفى" نقد تاريخ فرهنگ دينى
ايرانيان توسط دوستدار را مىطلبد .همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و
مستدل كردم ،پسامدرنيسم محصول بحران مدرنيته و يک واكنش فوقارتجاعى به

دستآوردهای انقﻼب كبير فرانسه و منطق دنيوی و جهانشمول جهان مدرن است

٢

كه كنت گرگن مضمون تئوريک آنرا به عبارت زير تشريح مىكند:

«با پسامدرنيسم موجوديت فرد به عنوان يک واحد مستقل و متكى به خود پايان مى-

يابد (...) .اگر انسان يک بار راه را به سوی تفكر پسامدرنيستى برگزيده باشد ،بازگشت

به سوی "واقعيتهای مسلم" و "اوضاع فىنفسه" غير ممكن مىگردد».

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تفكر پسامدرنيستى در و دروازه را برای

بىپرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكرات التقاطى مسخره مىگشايد .ما مصداق اين انتقادها

را در همين كتاب "ايدئولوژی ايرانى" به خوبى مىيابيم .در حالى كه نيكفر از يک بحث
جامعهشناسى و تاريخى با دوستدار امتناع مىكند و در حالى كه ماركس و انگلس تنها
١

مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس و روش نقد دين  ،...همانجا
٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحﻼل تفكر و نظم جامعهی
بورژوايى؟ در آرمان و انديشه ،جلد چهاردم ،صفحهی  ٢٠١ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ در آرمان و انديشه،
جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
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

١٤٨

١٤٧

به عاريه مىگيرد ،در حالى كه ماركس و انگلس اينجا رابطهی انتقاد فلسفى از فلسفه

البته محصول فعاليت آگاهانهی انسانها ،يعنى سوبژكتيو است ،به فلسفه وارد مىآيد.

"علم مثبت" دست يافتهاند .به بيان ديگر ،نيكفر اينجا ماركس و انگلس را تبديل به

يک انسانشناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى دست مىيابد كه انسان را "موجود فعال"

را قاطعانه گسسته و با استناد به حركت ديالكتيكى از تاريخ به مضمون ماترياليستى

دو شاهد خاموش برای مصداق كتاب به اصطﻼح علمى خود با عنوان "ايدئولوژی

ايرانى" مىكند .هر كسى كه از وی انتظار يک نقد ماترياليستى ،تاريخى و ديالكتيكى از

١

به اين ترتيب ،ماركس از انسانشناسى فويرباخ )"موجود حساس"( فراروی مىكند و به
مىشمارد .اينجا ديالكتيک در مضمون هگلى آن به معنى "نفى آگاهانه" است كه تبادل

مادی انسان با طبيعت بيرونى بر اساس آن بر قرار مىگردد .به اين معنى كه همان-

تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار را دارد ،پيداست كه به كلى مأيوس مى-

گونه كه انسان توسط كار شكلدهنده طبيعت بيرونى را دگرگون مىسازد ،به همين

)"موجود فعال"( و كامﻼً بىپروا به انسانشناسى مارتين هايدگر رجوع مىكند كه

علم روند تاريخ مواجه هستيم كه بر اساس پراكسيس مولد و از نتايج نبردهای طبقاتى

شود .بنابراين اتفاقى نيست كه وی بدون كوچکترين اعتنايى به انسانشناسى ماركس
مضمون تئوريک آن به شرح زير است:

«مارتين هايدگر اصطﻼح "روزمرگى" را در تحليل وجود انسانى به كار مىبرد ،آنگاه كه

وجود به پندار او نااصيل است ،يعنى هوشباخته در كنجكاویها و وراجىهای روزمره و
گمشده در جهان ابزارها و آدمهايى است كه چون خود وی نااصلاند« ١».انسان
موجودی فرارونده )ترانسندنتال( است و اين چيزی نيست كه به واقعيت مشخص

وجودی او يعنى فاكتهای طبيعى و اجتماعى او فروكاستنى باشد .درست به خاطر اين

فراروندگى است كه پايانپذيری آنچه هست ،بر مﻼ مىگردد .انسان در فراروندگىاش
فراروندهها را مىسازد و ما آنها را هر قدر هم كه فرودآوريم ،باز چيزی فروناكاستنى

دارند».

٢

بنابراين ما نزد نيكفر با همان بىپرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكرات التقاطى مسخره
مواجه هستيم كه محصول تفكرات پسامدرنيستى خود وی هستند .انگاری كه فعاليت

تئوريک و انتقادی هيچ تفاوتى با خريد از يک دكان بقالى ندارد .به اين عبارت كه
خريدار همهی اجناس مورد نياز خود را از بقال مىخرد و هر آشى را كه خواست از

آنها مىپزد و با خيال راحت آنرا به بازار عرضه مىكند .به بيان ديگر ،نيكفر يک نقل
قول را از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس وام مىگيرد كه بعداً با صرف

صورت نيز طبيعت درونى خود را متكامل مىكند .ما اينجا با يک انسان مشخص و

پديد مىآيند .بنابراين كتاب "ايدئولوژی آلمانى" بر اين اصل تأكيد مىكند كه درک
مناسبات متضاد اجتماعى نه با وساطت يک نقد فلسفى ،بلكه مستقيماً و بر اساس نقد

درونذاتى از "زيست واقعى" جامعهی طبقاتى پديد مىآيد و از آنجا كه اين حركت

ماهيتاً ديالكتيكى ،يعنى محمول "نفى آگاهانه" است ،در نتيجه با نفى انتقادی و انقﻼبى

اوضاع موجود شرايط تشكيل اوضاع مطلوب را نيز به وجود مىآورد .ما اينجا با قطع
راديكال رابطهی فلسفه با فلسفه ،يعنى با فراروی از فلسفه مواجه هستيم كه محصول
آن به شرح زير تكامل "علم مثبت" است:

«آنجا كه شناخت جنجالى نزد زيست واقعى پايان مىيابد ،علم واقعى و مثبت هم آغاز

مىشود] ،يعنى[ تشريح فعاليت پراتيک و روند تكامل عملى انسانها .آنجا كه كلى-

گويى از آگاهى پايان مىيابد ،دانش واقعى بايد جايگزين آن شود .با تشريح واقعيت،
فلسفهی مستقل محيط موجوديت خود را از دست مىدهد .به جای آن مىتواند در

نهايت يک جمعبندی از كلىترين نتايج بيايد كه مىتواند خود را از نگريستن دقيق

تكامل تاريخى انسانها تجريد كند .اين تجريدها برای خود] ،يعنى[ مجزا از تاريخ واقعى
از هر لحاظ فاقد ارزش هستند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نيكفر يک نقل قول از كتاب "ايدئولوژی

نظر از مضمون انسانشناسى و روش ماترياليستى و ديالكتيكى تكامل "علم مثبت" نزد

آلمانى" را از طرح كلى آن مجزا مىكند و آنرا برای يک نقد فلسفى از آثار دوستدار
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فريبكار پديد مىآورد و از سوی ديگر ،منجر به خودفريبى "سوژهی واقعى" مىشود .ما

ماركس و كامﻼً مستقل از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى به بحثهای فلسفى

اينجا با نقش مخرب نوشتاری نيكفر مواجه مىشويم كه جهت ممانعت از نقد اسﻼم و

با دوستدار بپردازد .مسئلهی وی با دوستدار بر اساس اين تناقض مطرح مىشود كه

زير از تفسيرهای به اصطﻼح "مدرن" و "شيک" دينى دفاع مىكند:

"نسبيتباوری" پسامدرنيستى را نمىپذيرد:

انكار ضرورت فراروی از دين متوسل به تفكرات پسامدرنيستى خويش شده و به شرح
«مسلمانان از عموزادههای ايمانى خويش ]يهوديت و مسيحيت[ پسماندهترند .ولى در
ميان آنان نيز تﻼشهای "مدرن"ساز و"شيک"كنندهای آغاز شدهاند ،كه موفق شدنشان

ناممكن نيست .با كمى فراموشىِ عمدی و از سر حسن نيت ،مىشود از هر متنى چيزی
ساخت كه با نيت نويسندۀ آن فرقهای اساسى داشته باشد .اگر روح و پسند زمانه اين

باشد ،نه راستآيينى مىتواند در مقابل آن قرار بگيرد و نه از اين طرف صداقت
تاريخى روشنگرانه .روشنگران بهتر است عصبانيت خود را در جاهای ديگری مصرف
كنند و بگذارند اگر خودفريبى تفسيری به صلح مىانجامد ،پيش رود و از آيينى خشن،

از راه فراموشكاری و ترفندهای تفسيری ،آيينى مهربان درست شود .در امتحان حقيقت

همۀ اصﻼحطلبان دينى مردود مىشوند .حقيقت مهم اما اين است كه كسانى هم

ايمانشان را مىخواهند و هم مىخواهند جانبِ صلح و حقوق بشر را بگيرند .مصلحتِ
مهمتر از حقيقت تاريخى است».

١

با يک نگاه اجمالى به توارت و انجيل به درستى هويدا مىگردد كه يهوديت اصوﻻً يک

دوستدار از موضع مدرنيته به نقد فرهنگ دينى ايرانيان مىپردازد و به شرح زير
"موضعِ فلسفى دوستدار بهيقين نسبيتباوری نيست ،عقﻼنيتِ او عقﻼنيتِ فلسفۀ آگاهى
عقلباور است كه از نخستين شاخصهای آن ،مرزبندی با نسبيتباروی است .حكمهای

دوستدار ،حكمهای فيلسوفى نسبيتباور نيستند».

١

همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم ،محصول "اجرای

راديكال فلسفه" نزد هايدگر تدارک يک فلسفهی متافيزيكى است كه در تناقض كامل
با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس قرار مىگيرد .به اين عبارت كه
ماركس در پيروی از فلسفهی ايدهآليستى هگل از موضع "وجود و وجودبايستى"

٢

عزيمت مىكند ،در حالى كه فلسفهی هايدگر بر اساس "وجوددرجا و وجود" ٣متكامل

شده است .اينجا مقولهی "وجود" دو معنى متفاوت دارد .در حالى كه ماركس از يک

"وجود" درونذاتى و ماترياليستى عزيمت مىكند ،مقولهی "وجود" نزد هايدگر برابر با
معنى ،يعنى يک شكل استعﻼيى )فرارونده( از "وجوددرجا" است .به اين ترتيب ،هايدگر

ظاهراً به مضمون يک انسانشناسى دست مىيابد كه در تناقض با "موجود فعال" نزد

٢

ماركس قرار مىگيرد .در فلسفهی هايدگر انسان به صورت يک "موجود نگران" به نظر

طبيعت معطوف و بدين سان راهى را ابداع كرده كه سرانجام آن به "دوران كپرنيكى"

بنابراين اتفاقى نيست كه نيكفر شناخت را محصول تفكر فلسفى مىشمارد و از "گم-

البته از مسير تاريخ فرهنگى ملتهايى كه رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را

ديگری به غير از استقﻼل از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى جهت تدارک يک
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پراكسيس و خودتناقضگويى تئوريک جامعهی طبقاتى رشد مىكند و از يک سو

دين اين جهانى است ،در حالى كه مسيحيت رفرماسيون لوتری را تجربه كرده است.

به اين عبارت كه مارتين لوتر توجه مؤمنان مسيحى را از ماورایطبيعت به سمت
انجاميده است ٣.اين مفهوم در فلسفهی استعﻼيى كانت يک نقش كليدی ايفا مىكند كه

مىآيد كه به دليل هراس از مرگ در حال فراروندگى از "وجوددرجا" خود است.
٤

گشتگى نهاد" )نگرانى سوژه( سخن مىگويد .ليكن نتيجهی اين فراروندگى چه چيز
"وجود استعﻼيى" است كه البته بنا بر تز چهارم فويرباخ ماركس ازخودگسيختگى
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تنها يک خورشيد تخيلى است كه به دور انسان مىگردد ،تا زمانى كه او به دور خود

تجربه كرده و تمدن مدرن را پديد آوردهاند ،گزارش مىدهد .به اين معنى كه انسان بر

نمىگردد».

١

ما اينجا دوباره با همان بىپرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكرات التقاطى مسخرهی نيكفر
مواجه مىشويم كه فعاليت تئوريک را به خريد از دكان بقالى تقليل مىدهد .در حالى

كه ماركس مسئلهی فراروی از دين را به عنوان شرط سعادت واقعى ملت به پيش
مىكشد و انهدام تئوری و پراكسيس آنرا به عنوان "افيون تودهها" مد نظر دارد ،ليكن

نيكفر مدافع تفسيرهای به اصطﻼح "مدرن" و "شيک" از اسﻼم است .در حالى كه
ماركس از آن "سوژهی واقعى" عزيمت مىكند كه در پراكسيس نبردهای طبقاتى به

خودآگاهى مىرسد و از اوضاع موجود فراروی مىكند ،ليكن نيكفر با پيروی از مارتين

هايدگر به يک "سوژهی فرارونده" متوسل مىشود كه به دليل "نگرانى از مرگ" در

جستجوی يک معنى فلسفى ،يعنى يک تفسير "مدرن" و "شيک" از اسﻼم است .در

حالى كه روش شناختشناسى ماركس نقد درونذاتى و ديالكتيكى )نقىكننده( است و

وی آنرا "جﻼد دوران باطل" مىخواند ٢،ليكن نيكفر دغدغهی تفسير هرمنوتيكى

مفاهيم را دارد كه مخاطب خود به سوی مقصد نسبيتباوری براند و مانعى در برابر

نقد اسﻼم بسازد .از آنجا كه دوستدار پيكان تيز نقد خود را توسط تفسير اسطورهای از
تاريخ مشخص ايران به سوی قلب اسﻼم نشانه مىگيرد و مقصد خود را با مفاهيم تند و
تيز تشريح مىكند ،در نتيجه نيكفر انتقاد خود را به شرح زير بر تز "امتناع تفكر در

فرهنگ دينى" وی وارد مىآورد:

«آنچه در موردِ تاريخ و فرهنگ ايران يا هرجای ديگر گفته مىشود ،بايد برپايۀ خصلتِ
كلى تاريخ و فرهنگ گفته شود .يعنى مبتنى بر گزارههايى باشد كه بىاستثنا در موردِ

هر تاريخ و فرهنگى صادق باشند .چون گزارههای دوستدار به شكل ناموجهى كلى

نيستند يا اگر عموميت يابند ،در عموميتشان صادق نيستند ،پس برنهشتِ ]تز[ او

اساس طبيعت خود و به عنوان موجودی خردگرا و حقيقتياب تبديل به خورشيد
منظومهی خود مىشود و در مركز عالم خويشتن قرار مىگيرد .به بيان ديگر ،پس از

"دوران كپرنيكى" طبيعت تبديل به سپهر جستجوی حقيقت و موضوع خردمندی بشر
مىگردد و انسان دنيوی به عنوان سوژهی شناسا و با چشمان اين جهانى به دنيای

موجود و عالم واقعى خويشتن مىنگرد و توسط تحقيقات تجربى از ابژهی خويش

)موضوع شناخت( علوم طبيعى و انسانى را متكامل مىكند ١.همزمان دين به عنوان
آموزش قوای ماورایطبيعى شكل "آگاهى وارونه" به خود مىگيرد و محصول نادانى،

خرافات و توهمات اخروی انسانها به شمار مىآيد .ما اينجا با دنيوی شدن انسانها

در جوامع مدرن غربى مواجه هستيم و از آنجا كه نيكفر از اين مسئله به خوبى آگاه

است ،در نتيجه با استناد به نوشتهی ماركس با عنوان "پيشگفتار ـ نقد فلسفهی حق

هگل" بر اين نكته تأكيد مىكند كه "نقد آسمان به نقد زمين تبديل مىشود ،نقد دين

به نقد حقوق ،نقد اﻻهيات به نقد سياست" ٢.ليكن وی از منظر تفكر پسامدرنيستى خود
مسئلهی فراروی از دين را اينجا به كلى سانسور مىكند .ماركس در همين جا و در

همين صفحه از فراروی از دين به عنوان "انهدام دين" سخن مىراند و مضمون تئوريک
آنرا به عبارت زير برجسته مىسازد:

«فراروی از دين به عنوان سعادت تخيلى ملت ،مطالبهی سعادت واقعى آن است .اين

مطالبه كه از تخيﻼت پيرامون وضعيت خود دست بردارد ،مطالبهای است كه يک
وضعيت را كنار بگذارد كه نياز به تخيل دارد .بنابراين نقد دين در نطفهی خود ،نقد
شكايت از زندگى زمينى است كه تظاهر مقدس آن دين است (...) .نقد دين انسان را
مأيوس مىكند كه او فكر و رفتار كرده و واقعيت خود را مانند يک انسان مأيوس و به

عقﻼنيت رسيده طراحى كند ،كه او به دور خويشتن و خورشيد واقعى خود بگردد .دين

دربارۀ ايران نيز درست نيست .دوستدار ممكن است در پاسخ به آنها بر موضع

نسبيتباوری پيگير بنشيند ،اما در اين صورت انتقاد او از فرهنگِ ايرانى دچارِ يک
١
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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.
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١٥٤

١٥٣

را در شكل يک نظم نوين پديد مىآورد .بنابراين ماركس اينجا خارج از سيستم

معضل هرمنوتيكى حلنشدنى مىشود .معضل ،اين است :انتقاد يا از درون صورت مى-

سرمايهداری قرار مىگيرد و با وجودی كه به نقد درونذاتى آن مىپردازد ،ليكن بر

گيرد يا از بيرون .در صورتِ درون ـ باش بودن ،يا خود از جنس منحط همان فرهنگى

"نامربوط و در نتيجه فاقد حقانيت" به نظر مىآيد .ما همين روش نقد درونذاتى از

مىتوان توانايىِ خردورزی انتقادی داشت .هر دو حالت نقض غرض هستند .انتقاد در

خﻼف ادعای نيكفر نه "از جنس منحط" آن مىشود و نه نقد اقتصاد سياسى وی
تاريخ فرهنگى فاشيسم آلمانى را نيز در آموزشگاه فرانكفورت به درستى مىيابيم كه

آدورنو روش شناختشناسى ،يعنى رابطهی سوژهی شناسا )محقق( با ابژهی شناخت

)مقولهی تحقيقاتى( مخصوص آنرا به شرح زير برجسته مىسازد:

«همانگونه كه يک پادشاه براى تسلط بر جامعه بايستى از اجتماع مجزا شود ،بايستى

در دربار محفوظ بماند ،بايستى براى جامعه تبديل به يک اسطوره بشود ،به همين منوال
نيز محقق بايستى از جامعه مجزا باشد تا بر مقولهى تحقيقاتىاش مسلط گردد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انتقاد نيكفر به دوستدار كامﻼً كذب

است ،زيرا نه ماركس انگيزهی منطقى كردن نظام سرمايهداری را داشته و نه آدورنو

به سلطهی "خردابزاری" در آمده و يا به توجيه فاشيسم آلمانى پرداخته است ،با

وجودی كه هر دوی آنها خارج از مقولهی تحقيق قرار مىگيرند و از روش نقد درون-

ذاتى سود مىبرند .پيداست كه همين اصول شناختشناسى نيز برای دوستدار معتبر

هستند .وی همواره بر اين نكته تأكيد كرده است كه نخست بايد روش جامعهشناسى
مدرن را آموخت و بعداً از منظر آن به نقد تاريخ و فرهنگ دينى ايران پرداخت .اينكه

دوستدار از روش به اصطﻼح "انتقاد درون ـ باش" استفاده مىكند ،هيچگونه اختﻼلى در
شناخت وی از تاريخ فرهنگ دينى كشور پديد نمىآورد .بدون ترديد زمانى كه محقق
خارج از حوزهى بررسى و فراى مقولهى تحقيقاتىاش قرار مىگيرد و خودش را از

تمامى قيد و بندهاى اجتماعى ،تعهدهاى ساختارى ،خودسانسوری و مصلحتگرايى
مجزا مىكند ،در نتيجه نقد وى نيز از مناسبات واقعى و متضاد اجتماعى و تاريخ

فرهنگى جامعهی طبقاتى به مراتب اصولىتر و راديكالتر مىگردد .با وجودى كه

انگيزهى محقق عزيمت از يک موضع ابژكتيو است ،ليكن وى در راستاى تجربيات
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.

مىشود كه بدان انتقاد مىكند ،يا نشان مىدهد كه در درون همان فرهنگِ منحط نيز
صورت بُرون ـ باش بودن ،ممكن است نامربوط و در نتيجه فاقد حقانيت خوانده

شود».

١

البته اينجا طرح اين نكته ضروری است كه نيكفر از مقولهی انتقاد "درون ـ باش" ٢در

مضمون نقد درونذاتى استفاده مىكند كه البته روش شناختشناسى ماركس نيز است.
به اين عبارت كه نقد از فرضيهی مورد انتقاد آغاز مىشود ،مبانى آنرا به بند انتقاد

جامعهشناسانه مىكشد و ادعای آنرا مىسنجد و سپس نمايندهی آنرا با عواقب
فرضيهی خود در پراكسيس مواجه مىكند .برای نمونه آدام اسميت بر اساس قوانين

بازار آزاد كتاب مشهور خود با تيتر "رفاه ملتها" را به عنوان مانيفست تئوريک اقتصاد

سياسى جامعهی بورژوايى متكامل كرد .در برابر نقد اقتصاد سياسى ماركس از بررسى
"كاﻻ" به عنوان سلول اقتصادی جامعهی بورژوايى آغاز مىشود ،زيرا به نظر وی "رفاه
ملتها" به صورت انبوهى از كاﻻها در بازار هويدا مىگردد .به اين ترتيب ،ماركس

مقولهی "سرمايه" را در حركت واقعى خودش متكامل مىكند كه "سوژهی فعال" آن

سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته است .محصول تحقيقات ماركس مفاهيم

مشخص مانند" :ارزش مصرف"" ،ارزش مبادله"" ،سود"" ،بهرهی سرمايه"" ،رانت"،

"انباشت اوليه" و  ...هستند كه زمينهی نقد مناسبات مسلط اجتماعى نظام مدرن

سرمايهداری را در اشكال "شئىوارگى"" ،بتانگاری" و "ازخودبيگانگى" پديد مىآورند.
از اين پس ،ماركس نظريهپردازان جامعهی بورژوايى را با عواقب تئوریهای اقتصاد

سياسى خودشان مواجه مىكند كه شامل بحرانهای اقتصادی ادواری و سيستمى
)گرايش نرخ نزولى سود( و به خصوص انهدام محيط زيست )زمين( و انسان ،يعنى

سيهروزی پرولتاريا مىشود كه البته سرانجام آن به نبردهای طبقاتى كشيده و توسط

خودآگاهى "سوژهی واقعى" از "قلمرو ضرورت" فراروی )مثبت( كرده و "قلمرو آزادی"
 ١نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی ٧٧

Immanent

٢

١٥٦

١٥٥

كه از طريق تفسير هرمنوتيكى همان مفاهيم دوستدار به عكس نظريات وی دست بيابد

سوبژكتيو خويش به نقد و بررسى مىپردازد و از اين رو ،با مقولهى تحقيقاتىاش همواره

يک جنگ زرگری مواجه هستيم .در حالى كه دوستدار توسط هرمنوتيک به اشكال

و اشكال توجيهى آن مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی را دارد ،در نتيجه تعميق شناخت

و مخاطب خود را به اين سو براند كه ضرورتى در نقد اسﻼم نبيند .يعنى ما اينجا با
اسطورهای از تاريخ مشخص ايران دست مىيابد و مخاطب خود را به سوی تشكيل يک
جامعهی مدرن و سكوﻻر در كشور مىراند ،ليكن نيكفر دغدغهی تفسير هرمنوتيكى
همان مفاهيم را دارد كه مدافع تفسيرهای "مدرن" و "شيک" دينى شود و از منظر

تفكرات پسامدرنيستى خويش نسبيتباوری را توجيه كند و مانعى در برابر روشنگری

در ارتباط مىماند .از آنجا كه محقق انگيزهى افشاى مناسبات واقعى و متضاد اجتماعى
فاصله از اين كليت ناهماهنگ را اجتنابناپذير مىكند و از آنجا كه نقد اين كليت

ناهماهنگ از طريق زبان ،يعنى معانى و مفاهيم معمول ميسر مىشود ،در نتيجه ماركس

و همچنين آدورنو همواره با ابژهی تحقيقاتى خود در ارتباط مىمانند .به خصوص به اين
دليل كه هر دوی آنها در جستجوى راهى براى حل و فصل مناسبات متضاد جامعهی

جهت افشای نقش مخرب ،مرتجع و متعرض اسﻼم در تاريخ ايران بسازد .به بيان

سرمايهداری هستند .اينجا تئوری انتقادی چنان سازمان مىيابد كه نقد درونذاتى نه

تفكرات پسامدرنيستى نيكفر نيستند.

آن با وقايع ابژكتيو را تبديل به انرژى و انگيزهى رهايى "سوژهى واقعى" مىسازد .ما

ديگر ،كوتاهى شناختشناسى دوستدار و نقاط ضعف تئوريک وی به معنى مصداق
از آنجا كه روش نقد درونذاتى به تكامل مفاهيم مشخص مىانجامد و از تفسير

هرمنوتيكى آنها ممانعت مىكند ،در نتيجه پيداست كه چرا نيكفر جهت تخطئهی تز
"امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار به روش "بررسى تطبيقى" ١در جامعهشناسى
دينى ماكس وبر متوسل مىشود .با وجودی كه وی اينجا به صراحت اعتراف مىكند

كه "يک اسﻼم كلى و يک مسحيت كلى وجود ندارد كه بتوان با هم مقايسهیشان

كرد" ٢،اما بﻼفاصله و به شرح زير به دفاع از روش مقايسهی تطبيقى مىپردازد:

تنها حركت ،قدرت و ضربات ايدئولوژى بورژوايى را جذب مىكند ،بلكه ذات متضاد

اينجا با مضمون تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس آشنا مىشويم كه ضرورت نقد دين
را به شرح زير برجسته مىسازد:

«نقد دين به اين آموزش ختم مىشود كه انسان ،براى انسانها باﻻترين موجود است ،و

اين يعنى با امر مطلق بايد همهى مناسباتى را واژگون كرد كه در آنها انسان،
موجودى سركوب شده ،بنده شده ،منزوى شده و تحقير شده است».

١

بنابراين "معضل" تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار را نه در "درون ـ باش" و

«دين را در مقايسه بايد شناخت .حد ظرفيتهای اين يا دين برای تشويق به تفكر يا

يا "برون ـ باش" بودن آن ،بلكه بايد در روش شناختشناسى هرمنوتيک وی جستجو

نمونههايى را برای سستى خِردَ در فرهنگِ متأثر از آن برشمريم .تنها از اين طريق

از حركت واقعى خود جامعهی متضاد طبقاتى متكامل مىشوند و شكل مشخص به خود

ممانعت از آن در مقايسه مشخص مىشود .در مورد همۀ دينها كار سادهای است كه

نمىتوان برنهشتِ ]تز[ درشتى چون "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" را ثابت كرد.

دوستدار مىبايست به مقايسه رومىآورد ،به ويژه ميان اسﻼم و مسيحيت ،و با بررسى
پرسشهايى چون دو پرسش باﻻ بر مىنماياند كه دينخويى ِاسﻼمى چنان كيفيتى دارد
كه تفكر و تعقل در فرهنگ اسﻼمى را ممتنع مىكند».

٣

 ٢مقايسه ،نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی ٩٨
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كرد كه البته خود نيكفر نيز گرفتار آن است .پيداست زمانى كه مفاهيم جامعهشناسانه
مىگيرند ،امكان تفسير هرمنوتيكى آنها نيز كامﻼً محدود و يا اصوﻻً منتفى مىگردد .از

اين پس ،فلسفه ديگر نمىتواند به سوی نقد فلسفى سمت بگيرد .ما اينجا با دليل
شكايت نيكفر از دوستدار مواجه مىشويم كه مفاهيم وی را "بسته و بى روح" و "فاقد
٢

اعتبار فلسفى" مىخواند .به بيان ديگر ،نيكفر به مفاهيم كلى نياز دارد كه بدون استثنا
در مورد هر تاريخ و فرهنگى صادق هستند .از اين پس ،ظاهراً برای وی ممكن مىشود

Vergleichende Analyse

١

Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik …, ebd., S. ٣٨٥
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١

١٥٨

١٥٧

ماكس وبر جمعبندی مىكند و سپس مدعى مىشود كه وبر "در هيچ موردی نمىگويد

تا آنجايى كه مسئله مربوط به نظريهی دوستدار مىشود ،وی هيچگاه نگفته است كه

كه امتياز غرب انديشيدن است".

١

پيداست كه وبر نه بر اساس انديشيدن در شكل صرف فلسفى آن ،بلكه با استناد به

"منطق هدفمند" ٢اخﻼق پروتستانى را توجيه مىكند كه البته بدون واسطه مربوط به
عوامل سوبژكتيو مىشود و پيداست كه انديشيدن در شكل منطقى و دنيوی آنرا نيز

در بر مىگيرد .بنابراين انتقاد نيكفر به دوستدار اينجا نيز كامﻼً كذب است .به اين
عبارت كه مؤمن پروتستانى جهت تحقق "اهداف دنيوی" خود از "ابزار مناسب" استفاده

مىكند كه محصول آن به گمان وبر به شرح زير است:

«آن چيزهايى كه سرانجام سرمايهدارى را خلق كردند ،تداوم صاحبكارى منطقى،

كتابدارى منطقى ،فنآورى منطقى و حقوق منطقى هستند ،اما نه به تنهايى ،آنها بايد با

نيت منطقى ،شيوهى زندگى منطقى شده و اخﻼق اقتصادى منطقى تكميل مىشدند».

٣

بنابراين وبر منطق سرمايهدارى مدرن را ﻻزم و ملزوم منطقى شدن كليت مناسبات
اجتماعى مىشمارد كه سرچشمهی آنرا ظاهراً در پروتستانتيسم مىيابد .منظور وی

اينجا طرح يک روش "زندگى پرهيزگر" است كه در پرتو "برگزيدگى دينى" و "رفعت
الهى" پديد مىآيد و منجر به "انزوای جهان درونى" مؤمن پروتستان مىگردد .محصول
اين تحوﻻت روحى "تشنج جهان درونى" انسان است كه در كشمكش با جهان بيرونى

به دنيوی شدن مؤمن پروتستان مىانجامد .به اين ترتيب ،وبر به يک "تيپ ايدهآل"

دست مىيابد كه البته آنرا از بررسى تطبيقى با روش زندگى مسيحيان كاتوليک پديد
آورده است .از آنجا كه وی در گمان خود به يک تئوری جهانشمول دست يافته
است ،در نتيجه جهت مصداق بررسى تطبيقى خود به شرح زير به اديان ديگر جهانى
مانند :يهوديت ،كنفوسيونيسم ،هندويسم ،بودايسم و اسﻼم نيز مىپردازد:
 ١مقايسه ،همانجا ،صفحهی  ١٣٨ادامه

انسان دينى تفكر و تعقل نمىكند .مسئلهی نقد وی معطوف به آن تفكر و تعقل دينى

است كه تحت تأثير فرقهی اشاعره "بﻼكيف" محسوب مىشوند و از طرح پرسش
ممانعت مىكنند و اگر پرسشى هم پديد آورند ،پاسخ آن محمول است .بنابراين

دوستدار به نقد يک عقﻼنيت دينى مىپردازد كه محصول تئوريک آن يک فعاليت
انترسوبژكتيو در پراكسيس سياسى است كه نكبت نظام جمهوری اسﻼمى را پديد

آورده و مردم ايران و منطقه را بيش از  ٤١سال به سيهروزی كشانده است .ليكن مهم-

تر از افشای اين انتقاد مغرضانه به دوستدار بررسى روش شناختشناسى تطبيقى در

جامعهشناسى ماكس وبر است كه نيكفر جهت تخطئهی تز "امتناع تفكر در فرهنگ

دينى" دوستدار به آن متوسل مىشود.

١

به اين عبارت كه نيكفر ماكس وبر را نقطهی مقابل دوستدار مىخواند و خود را محق
مىشمارد كه مستقل از پراكسيس مولد و با استناد به انسانشناسى هايدگر )"موجود

نگران"( به بحث پيرامون "وجود" ،يعنى معنای استعﻼيى "وجوددرجا" در اشكال به
اصطﻼح "مدرن" و "شيک" دينى بپردازد ٢.وی مىخواهد اثبات كند كه عقﻼنيت به

همان اندازه در دين اسﻼم ممكن است كه مسيحيت تا كنون آنرا تجربه كرده است.
از آنجا كه نيكفر ظاهراً انگيزهی "آشكار ساختن خصلت نگاه غيرتاريخى و

غيرديالكتيكى" دوستدار را دارد ،در كمال تعجب دست به مقايسهی عقﻼنيت مسيحيت

با اسﻼم مىزند .اينجا بﻼفاصله پرسش پديد مىآيد كه نيكفر چه دركى از تاريخ و

ديالكتيک دارد كه آنها را توسط بررسى تطبيقى مىسنجد؟ البته به اين پرسشها در
امتداد اين نوشته پاسخ خواهم داد .تا اينجا وی مختصات جامعهی مدرن را از منظر

٤

٢

Zweckrationalität
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
٣

 ١از آنجا كه من در جای ديگری نقد جامعهشناسى دينى ماكس وبر را به تفصيل ارائه دادهام ،در نتيجه اينجا به
خﻼصه به آن مىپردازم .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩اسﻼم و سياست توسعهى اقتصادى در ايران  -نقدى بر
جامعهشناسى دينى ماكس وبر ،در آرمان و انديشه ،جلد هشتم ،صفحهی  ٣ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣مدرنيسم ،امت اسﻼمى و جنبش هاى اجتماعى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
يكم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
 ٢مقايسه ،نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی  ٥٧و ١٤٦

١٦٠

١٥٩

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،وبر اينجا فقط يک "محرک شغلى" را در

«"سرمايهدارى" بر زمينهى تمامى اين مذاهب وجود داشته است .مستقيماً همان كه

اديان ديگر را فاقد يک راهنماى شيوهى زندگى منطقى مىداند كه پيروى از آنها

تكاملى ،همچنين هيچ طرحهاى اين چنينى به سوى سرمايهدارى مدرن و بخصوص،

سعادت در آخرت مىشوند و توسط "اعتياد به سودآوری" به تشكيل سرمايهدارى

]به وجود نيامد[ .گفته مىشود كه واقعيتها را بايد رو در رو بيان كرد .انسان اگر هم

كنفوسيونيسم ،تآوايسم ،هندوايسم ،بودائيسم ،يهوديت آنتيک و در بعضى مواقع

پروتستانى يک "محرک شغلى" ضعيفتر نسبت دهد ،زيرا مشخصاً تا اندازهى زيادى

نظر ندارد ،زيرا آن در تمامى اديان و ملتهاى ديگر نيز ظاهراً يافت مىشود .وى فقط
همچون پروتستانتيسم پرهيزگر منجر به انكار مصداق جادوگرى و نفى جستجوى
مدرن صنعتى مىانجامند .با وجودى كه وبر براى اثبات نظريهاش به صورت تطبيقى

مانند دوران آنتيک و قرون وسطايى در مغرب همچنين موجود بوده است .اما هيچ

هيچ "روح سرمايهدارى" كه همچون معنى پروتستانتيسم پرهيزگر مناسب بوده باشد

بخواهد ،نمىتواند به تاجر ،سمسار ،پيشهور و حمال هندى ،چينى يا اسﻼمى تا به

زرتشتيسم و اخﻼق و تدين در مصر و بينالنهرين را نيز ظاهراً بررسى و تطبيق مىكند،

مخالف آن صحت دارد .براى پروتستان مستقيماً محدوديت منطقى و اخﻼقى "اعتياد به

بررسى هماهنگ و تاريخى از آنرا هيچگاه ارائه نمىدهد .از جمله بايد از نامهای ياد

"منطقيت" فنآورى و اقتصادى دليل تفاوت مىباشد ،غايب است .امروزه تمامى اين

ليكن فراتر از يک طرح سطحى و تطبيقى و رجوع جسته و گريخته به اسﻼم ،يک
كرد كه وبر در تاريخ  ٣٠دسامبر  ١٩١٣ميﻼدى به ناشر آثار خود به نام پاول زيبک
مىنويسد .وی در اين نامه از اتمام مكتوباتى با عنوان "اقتصاد نظامها و حكومتهاى

اجتماعى" سخن مىگويد كه يک تئورى كامل و پخته از اشكال اجتماعى و اقتصادى

سودآورى" مخصوص است .و رد پاى هر برهانى كه "استعداد" طبيعى كمتر براى
ملتها اين "دارايى" را همچنين به صورت مهمترين توليد غرب وارد مىكنند و موانع

در آنجا در حوزههاى توانستنها يا خواستنها قرار ندارند ،بلكه در سنتهاى سرسخت

موجود ،مانند قرون وسطا نزد خودمان .تا جايى كه در آنجا ) (...شرايط ناب سياسى

خانواده ،كارخانه ،تشكلهاى عشيرهاى ،جماعات خلقى و مذهبى و دولت و شيوهى

)اشكال ساختارى درونى "حاكميت"( نقش بازى نمىكنند ،دليل خصوصاً در مذهب

رستگارى و اخﻼق دينى بررسى مىكند .در اين نامه وبر نه تنها از "بررسى تطبيقى

جهانى و "تنور" روشنفكرى ناظر را به صورت باﻻترين اشكال آنها واقعاً منهدم

حاكميت را ارائه مىدهد و تمامى اديان جهانى را از منظر جامعهشناسى ،آموزش

جستجو مىشود .فقط پروتستانتيسم پرهيزگر است كه جادوگرى ،جستجوى سعادت آن

اسﻼم با مسيحيت" نام مىبرد ،بلكه تحليل خود را يكباره و سرمشق ديگران نيز

مىسازد ،تنها آن بود كه طرحهاى مذهبى را مستقيماً براى كوشش )اخﻼق(

نمىكند .حتا همسر او ،ماريانه وبر كه برخى از نوشتههاى وى را پس از وفاتش منتشر

هندوئيسم كه در ايفاى شغل متديک و منطقى شده سعادت را جستجو مىكند .در برابر

مىخواند .با تمامى اين وجود ،اما وبر اين نوشته را براى انتشار به آدرس زيبک ارسال

كرد ،اقدام به اين كار نكرد ١.پس از وفات ماريانه وبر يكى از نزديكان او به نام ادوارد

بامگارتن كه فارغالتحصيل جامعهشناسى بود ،مسئوليت آثار منتشر نشدهى وبر را به

درونجهانى "شغلى" خلق كرد ،و البته در مخالفت با طرح سخت اشتغال سنتى
جهان براى انواع تدين مردمى در آسيا يک باغ بزرگ سحرآميز باقى ماند ،پرستش يا

طرد "ارواح" يا راه جستجوى سعادت از طريق آيين و مراسم تقديس شرک كه
]انسان[ عمﻼً از طريق آنها به ]زندگى[ دنيوى و آخرتش سمت مىدهد و خود را

مطمئن مىسازد .و به همان اندازه كمتر ]انديشهى[ تطبيق با جهان در كنفوسيونيسم ،يا

نفى جهان در بودائيسم ،يا ادارهى جهان در اسﻼم و يا اميدوارى به پريا و حقوق
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.

اقتصادى پريا در يهوديت از يک تدين جادويى آسيايى و غير روشنفكرى به سوى يک
راه شيوهى زندگى منطقى راهنمايى مىكنند».

١

Weber, Max (١٩٨٠): Wirtschaft und Gesellschaf: Grundriss der verstehenden

١

١٦٢

١٦١

ايدئولوژيک و عاميانه به شمار مىرود كه وی مضمون تئوريک آنرا به شرح زير در

عهده گرفت ،در حالى كه وی نيز ظاهراً از وجود نوشتهی مورد نظر وبر ،يعنى "بررسى

«اقتصاد عاميانه در واقعيت كار ديگری نمىكند ،به غير از اينكه تصورات عوامل توليد

به نظر مىرسد كه ماكس وبر يا يک انسان دروغگو بوده و يا با حدود شناختشناسى

دفاع مىسازد .بنابراين اين نبايد ما را متعجب كند كه ]اقتصاد عاميانه ،يعنى[ شكل

مسيحيت" را نابود كرده است .به بيان ديگر ،امتناع از انتشار اين نوشته جنبهى

جلد سوم كتاب "سرمايه" توضيح مىدهد:

را كه درگير مناسبات توليد بورژوايى هستند ،به صورت اعتقاد تفسير ،منظم و قابل

ظاهری ازخودبيگانهی مناسبات اقتصادی ،اين بديهيات منفور و تضادهای تمام عيار را

همراه خود دارد ـ و تمامى دانش بى مورد خواهد بود ،اگر كه شكل ظاهری و ماهيت
چيزها بدون واسطه منطبق باشند ـ اگر اينجا اقتصاد عاميانه خود را كامﻼً نزد خويش

احساس مىكند و هر چه بيشتر روابط درونى مناسبات پوشيدهتر است ،به همان اندازه

اين مناسبات مسلمتر به نظرش مىآيد ،زيرا با تصور عاميانه خودمانى است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس تمايز شكل ظاهری از ماهيت

متضاد و نتايج تشبيهى و تطبيقى اشكال متظاهر را به دليل عدول از نقد درونذاتى يک

"كليت ديالكتيكى" اصوﻻً غير تحقيقاتى و عاميانه مىشمارد .اينجا شناخت سوژهی
شناسا اسير عوامل صرف سوبژكتيو ،آكنده به متافيزيک و از پراكسيس مولد و نتايج

نبردهای طبقاتى به كلى مستقل و سرانجام ازخودبيگانه مىگردد .به اين صورت كه
"محقق" جهت اثبات فرضيهی "طرح تحقيقاتى" خود ،نخست تفاوتها و يا تشابهات

ظاهری را بر اساس تمايﻼت خود برجسته و يا حاشيهای مىسازد و سرانجام از ابژهی
تحليل خود فقط محصول فعاليت ناب فكری و شناخت مورد عﻼقهی خويش را پديد
مىآورد كه البته با "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى و ماهيت متضاد آن به كلى

ازخودبيگانه است .از آنجا كه اين نوع از بررسىها اسير اشكال ظاهری و به غير از
ماهيت متضاد ،نسبت به كليت تاريخى و فرهنگى يک جامعهی مشخص نيز كامﻼً بى

اعتنا هستند ،در نتيجه اينجا به تنهايى كافى است كه مفهوم "جامعهشناسى عاميانه" را

جايگزين مفهوم "اقتصاد عاميانه" نزد ماركس كرد كه ابعاد انحراف روشهای شناخت-

١

Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: MEW,
Bd. ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٢٥

تطبيقى اسﻼم با مسيحيت" به كلى بى خبر بود.

١

خود مواجه شده و جهت حفاظت از ميراث تحقيقاتيش "بررسى تطبيقى اسﻼم با
جهانشمولى و صحت جامعهشناسى دينى وى را شديداً مورد ترديد قرار مىداده است.

به اين دليل كه بررسى تطبيقى اصوﻻً آكنده به متافيزيک است ،زيرا تنها معطوف به
شكل ابژه مىباشد و از نقد درونذاتى و نفىكنندهی كليت متضاد جامعهی طبقاتى

ممانعت مىكند .به اين صورت كه نمايندگان آن جهت اثبات فرضيهی "طرح

تحقيقاتى" خود تفاوتها و تشابهات عوامل سوبژكتيو را از يكديگر مجزا و ظاهراً قابل
مقايسه مىسازند و سپس بنا به ميل خود شباهتها و يا تناقضات آنها را برجسته

كرده و پيداست كه سرانجام به آن نتيجهای كه از پيش در نظر گرفتهاند ،مىرسند .ما
اينجا با تقليلگرايى برنامهريزیشده مواجه هستيم كه البته برای رسيدن "محقق" به
نتايج مورد عﻼقهی خويش بسيار سازنده است .پيداست كه اينجا انحراف از شناخت،

سيستماتيک فعال مىشود .به اين صورت كه "محقق" جهت اثبات فرضيهی "طرح

تحقيقاتى" خود از يک سو ،منابع به خصوصى را در نظر مىگيرد و جهت مصداق تحليل
خود تنها به آنها استناد مىكند و از سوی ديگر ،از روشهای تحليلى ارزشمند و

تقليلگرا ،يعنى بررسى تشبيهى و تطبيقى سود مىبرد كه البته به دليل سادگى خود

بسيار عامهپسند هستند ٢.ليكن از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس

اصوﻻً هر گونه تحليلى كه ماهيت متضاد را از شكل ظاهری آن مجزا مىسازد و از

بررسى "كليت ديالكتيكى" يک پديدهی مشخص صرف نظر مىكند ،غير تحقيقاتى،
١

Vgl. Tenbruck Friedrich (١٩٩٩): Wie gut kennen wir Max Weber? in: Das Werk Max
Webers, Hommann, Harald (Hrsg.), S. ٩٩ff., Tübingen, S. ١١٤
 ٢از جمله بايد از نقد روشهای معمول شناختشناسى نزد يورگن هابرماس ياد كرد كه تحت عنوان "شناخت و
عﻼقه" محتوای تمامى بررسىهای ارزشمند و تقليلگرا را غيرتحقيقاتى مىشمارد .اينجا وی بر اين نكته انگشت مى-
گذارد كه در روند تحليل "عﻼقه" قبل از "شناخت" مستقر شده است .به اين معنى كه "محقق" در روند تحليل خود
تنها به آن نوع از شناخت و نتايج دست مىيابد كه از پيش معين كرده و به آنها عﻼقمند است.
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main

١٦٤

١٦٣

كه به دو منش كيفاً متفاوت ،يعنى آشكارا متباين راه برند ،از اينجا اما نمىتوان به

شناسى و بررسىهای تطبيقى ،تشبيهى ،آپريور ،ارزشمند و تقليلگرا به كلى عريان

حكمى در مورد كليت دو دين رسيد .از جمله در مورد نسبيت جهانبينى و منش عملى

دستپروردهیشان با عقﻼنيت مدرن».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،زمانى كه روبنا از پراكسيس مولد مستقل

گردند.

انتقاد من به توليدات تفكر پسامدرنيستى نيكفر نيز از همين زاويه وارد مىآيد ،زيرا وی

با وجود استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از روش بررسى

مىگردد ،معانى فلسفى هم مىتواند بدون حدود تعميم بيابند و اشكال مشابه و جهان-

تطبيقى وبر برای اثبات عقﻼنيت اسﻼم سود مىبرد .با وجودی كه وی از اين مسئله

تفسير هرمنوتيكى مقولهها در پى "تعميم" ٢آنها است ،در حالى كه يک شناخت عميق

يكديگر مقايسه كرد و به احتمال زياد ماكس وبر نيز به همين دليل "بررسى تطبيقى

شمول به خود بگيرند .اين يک بيماری شناختشناسى نزد نيكفر است كه همواره جهت

و متعهدكننده تنها توسط "تفكيک" ٣آنها پديد مىآيد .به اين ترتيب ،برای نيكفر
ظاهراً آسان به نظر مىآيد كه با عدول از "كليت ديالكتيكى" معطوف به شكل ابژه
شود و پى در پى عكسهای فوری به مخاطب خود عرضه كند .با وجودی كه وی

بررسى دوستدار را "غير تاريخى" و "غير ديالكتيكى" مىشمارد و مىخواهد توسط

كامﻼً آگاه است كه يک اسﻼم كلى و يک مسيحيت كلى وجود ندارد كه آنها را با

اسﻼم با مسيحيت" خود را منهدم كرده است ،ليكن نيكفر با تمامى اين وجود دست از

بررسى تطبيقى بر نمىدارد .به نظر وی ،ماكس وبر دانش اروپايى را معتبر مىداند ،اما

برای عقﻼنيت آن جغرافيايى را تعيين نكرده است .در حالى كه نيكفر رابطهی تجدد
)مدرنيته( با روشنگری و دينزدايى را به كلى انكار مىكند ،مدعى است كه پيدايش

بررسى تطبيقى صحت نقد خود را اثبات كند ،ليكن ناشيانه از نظر مىاندازد كه پديده-

سرمايهداری مدرن محصول يک "رويداد" بوده كه مىتوانسته در جای ديگری نيز

وبر و همچنين نيكفر ماهيت اديان را نمىتوان توسط بررسى تطبيقى شكل ظاهری آنها

گسترش اسﻼم و مسيحيت با يكديگر مقايسه مىكند و سپس مدعى مىشود كه اگر

های اجتماعى محصول روندهای فلسفى و تاريخى هستند .بنابراين بر خﻼف نظر ماكس
شناخت .تنها راه مناسب شناخت ماهيت دين و ظرفيتهای آن منوط به اين امر ضمنى

است كه آنرا در پيروی از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به عنوان

يک ابزار حكومتى جهت تحميق ،تحقير ،تفرقه و انزوای انسانها از يک سو ،و توجيه
خشونت طبقاتى از سوی ديگر ،در نظر داشت و با نقد ريشههای تاريخى و فلسفى آن و

با در نظر داشتن شدت مقاومت اجتماعى در برابر آن به ظرفيتهايش پى برد كه
مضمون تئوريک آنرا والتر بنيامين به درستى به شرح زير توضبح مىدهد:

١

اتفاق بيفتد .به اين عبارت كه وی نقش شهر و فرمانروا )سلطان ،امپراطور( را در

"تفكر مشايى" )فلسفهی ارسطويى( در اسﻼم شانس ترويج داشت ،بدون ترديد سرمايه-
٢

داری مدرن در جغرافيای اسﻼم روی مىداد .به اين ترتيب ،برای وی ظاهراً آسان به

نظر مىآيد كه تز اوليهی خود را به شرح زير اثبات شده به فرض بگيرد:

«اسﻼم دينى است عقﻼنى ،در حدی كه دين را بتوان عقﻼنى دانست ،و درجۀ فاصله
گرفتن آن از جادو به ميزان يهوديت و مسيحيت است .اگر در فرهنگهای متأثر از اين

دو دين فكر كردن ممكن باشد ،در اسﻼم نيز ،كه آيين خويشاوند آنهاست ،ممكن

«نقد خشونت ،فلسفهى تاريخى آن است .فلسفهى تاريخى به اين دليل زيرا ايدهى آغاز

است«٣ ».ميان مسيحيت و اسﻼم ،از اين نظر كه كدام يک به خردورزی و آزادانديشى

يک نظريهى پىگير است كه درک اوج و افول ديالكتيكى را از سازماندهى خشونت به

اعتبار پندار و كردار شاخص پيروانشان .ممكن است دو دين در وضعيت مشخصشان

آن فقط توسط يک نظريهى انتقادى ،برنده و معين از تاريخ ممكن مىشود .سپس فقط
عنوان قانونگذار و محافظ قانون ممكن مىكند .نظم اين امواج وابسته به اين است كه
 ١همانجا ،صفحهی  ٩٩ادامه

Verallgemeineren
Differenzieren

٢
٣

راه مىبرند ،نه به اعتبار چارچوب كلى جهانبينىشان تفاوتى كيفى وجود دارد و نه به

در مقطعهای تاريخى مشابه يا در برخورد با پديدههای يكسان منشهايى را برانگيزند
١مقايسه ،نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی ١٤٧ ،١٤٢
 ٢مقايسه ،همانجا ،صفحهی  ١٢٩ادامه
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١٦٦

١٦٥

كه طى قرنها كشمكش براى حفظ منافع مادى خويش به توجيه دينى متوسل شده و

هر خشونتى براى حفظ قانون دوران خود ،قانونگذار را كه توسط قانون نمايندگى

دست به خشونت بىپروا زده است ،نمىتواند مجزا بوده باشد .در نتيجه نه روبناهاى

مىشود ،در سركوب خشونت متقابل دشمن ،غير مستقيم تضعيف مىكند (...) .اين

خاص "امت اسﻼمى" را به عنوان عقايد مجرد خود بر يک جامعهی طبقاتى ـ جنسيتى

قانونگذار پيروز شوند و به اين ترتيب ،قوانين نوينى را براى تجديد فروريزى )اوضاع(

اجتماعى نتيجهى تخيﻼت صرف طبقهى حاكم اسﻼمى هستند كه سياست و ايدئولوژى
تحميل مىكند و نه اين روبناها كليت متضاد جامعهی سنتى ايران را بازتاب مىدهند.

از اين رو ،ايدئولوژى ،تفسير دينى ،فرهنگ و هنر مسلط طبقهى حاكم در نظام جمهوری

اسﻼمى محصول افكار عمومى و يک فلسفهى نهادينهشده از جامعهى سنتى در ايران
هستند كه به وسيلهى قشر مسلط طبقهى حاكم اسﻼمى نمايندگى مىشوند و عملكرد
اكثر قابل مﻼحظهی نهادهاى مسلط جامعه را معين مىكنند .بنابراين ماهيت متضاد

نظام طبقاتى ـ جنسيتى جمهوری اسﻼمى ايران وابسته به شيوهى تسلط طبقهى حاكم بر

طبقات فرودست است كه به وسيلهى سلطه بر مناسبات توليدى و سازماندهى منابع و
امكانات اجتماعى ،جهت برقرارى شرايط كلى توليد و براى تضمين منافع مادى خويش

ايجاد مىشود .در حالى كه شكل مخصوص آن بستگى به ادعاى حقوقى ،توجيه
ايدئولوژيک )دنيوى يا دينى( ،مقبوليت قدرت سياسى و شيوهى اعمال خشونت طبقهى
حاكم اسﻼمى جهت كسب و سلطه بر ثروت اجتماعى دارد كه البته تحت تأثير شدت

مقاومت اجتماعى و از نتايج پراكسيس نبردهای طبقاتى پديد مىآيد .به بيان ديگر،

تشكيل و استمرار نظام جمهوری اسﻼمى در ايران محصول شكست مقاومتهای
اجتماعى در كشور و تبعيد است كه البته نيكفر نه در راستای تشديد و تحكيم آنها،

بلكه جهت تضعيفشان به نقد تز "امتناع تفكر در فرهنگى دينى" دوستدار روی مى-

آورد .ممكن است خودش اين را نداند ،از اين انتقاد دلخور شود و به احتمال زياد آنرا

انكار كرده و به آن اعتراض كند ،اما همهی اينها خللى در صحت عواقب تفكرات
مخرب پسامدرنيستى وی برای افكار عمومى پديد نمىآورند.

همانگونه كه در اين نوشته به صورت اجمالى و در جای ديگری و با استناد به قرآن و

تاريخ زندگى پيامبر اسﻼم به تفصيل مستدل و مستند كردم ،محمد در همان دوران

رسالتش در مكه طرح اوليهی حكومت اسﻼمى را ريخت و پس از مهاجرت به مدينه

اوضاع تا زمانى ادامه مىيابد كه يا خشونت جديدى و يا فرودستان قبلى بر خشونت
مستدل كنند».

١

بنابراين انتقاد نيكفر به "خصلت نگاه غيرتاريخى و غيرديالكتيكى" دوستدار به مراتب

بيشتر به خود وی وارد است كه با صرف نظر از نقد درونذاتى و نفىكنندهی اوضاع

موجود در ايران ،مصداق تفكرات پسامدرنيستى خود توسط بررسى تطبيقى و تشبيهى
اسﻼم با اديان يهودی و مسيحى پديد مىآورد .پيداست كه با يک مرور اجمالى از

تاريخ بشريت بﻼفاصله هويدا مىگردد كه خشونت بىپروا ،انسانستيزى و سازماندهى

ترور و توحش فقط محدود به تاريخ اسﻼم و تجربيات معاصر ايرانيان با نظام جمهورى

اسﻼمى در كشور و تبعيد نمىشود .ليكن اشكال متفاوت خشونت ،فلسفهى سياسى،
تاريخ فرهنگى ،توجيه نظرى ،شيوهى به خصوص عملى ،ساختار و نهادهاى مخصوص

اجتماعى خود را دارند .از اين رو ،توفيق در مبارزه با نظام جمهورى اسﻼمى و تجديد

اوضاع مدرن و سكوﻻر در ايران نه از طريق اسطورهسازی از تاريخ )دوستدار( و نه

دفاع از تفسيرهای به اصطﻼح "مدرن" و "شيک" اسﻼم )نيكفر( ،بلكه توسط يک

نظريهى مشخص ،راديكال و انتقادى از فلسفهی سياسى و تاريخ مخصوص خشونت بى-

پروای اسﻼميان و طبقهى حاكم كشور پديد مىآيد .همچنين پيداست كه نقد درون-

ذاتى و نفىكنندهی فلسفهی سياسى و تاريخ مخصوص اسﻼميان ،بدون بررسى زمينهى

مادى ،يعنى عامل اقتدار آنها ميسر نمىشود ،زيرا نه قدرت سياسى بدون زمينهى

مادى قابل تصور است و نه دولت به عنوان "نهادى مختص به سازماندهى جامعهى
طبقاتى" بدون تسلط بر پراكسيس مولد مفهوم مىشود .به بيان ديگر ،سياست و

فرهنگ طبقهى حاكم اسﻼمى ،قوانين جزايى ـ شرعى و شكل مخصوص نهادهاى
اجتماعى در كشور از زيربناى مادى و نهادهاى اقتصادى جامعهی سنتى ايران مجزا

نيستند .همانگونه كه ايدئولوژى طبقهى حاكم اسﻼمى از فلسفه و تاريخ به خصوص آن
١
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اسﻼمى همواره منجر به يک نابسامانى دائمى و همه جانبهى اجتماعى مىشود .سبب

به آن جامهی عمل پوشاند ١.به اين عبارت كه وی توسط آيات قرآن حدود بيرونى و

استنتاج ارزشهاى آموزشى و اجتماعى و تنظيم روابط اخﻼقى ،فرهنگى ،حقوقى ،سياسى

وی همزمان به يک فلسفهی سياسى نيز دست يافت كه بر اساس مصلحتگرايى

اين نابسامانى قرآن به عنوان "عامل اختﻼل" است و تا زمانى كه كاربرد آن براى
و نظامى يک كشور خنثا نشود ،اين نابسامانى ادامه مىيابد.

با رجوع به شواهد تاريخى و منابع دينى به درستى روشن مىشود كه محمد به وسيلهى
فلسفهى سياسى اسﻼم توفيق يافت كه سنت عشاير باديهنشين را به دوران جديدى

انتقال دهد .او به صورت راديكال با جامعهى پيش از اسﻼم قطع رابطه نكرد و از اين
رو ،موفق شد كه جهان بتپرستى را با جهان يكتاپرستى و زندگى باديهنشينى را با

زندگى شهرى پيوند دهد .او براى تحقق اين هدف متوسل به حكومت به عنوان يک
ابزار شد ،ليكن همزمان از اسﻼم يک ابزار مبارزاتى و يک ابزار حكومتى نيز ساخت.

اسﻼم از يک سو ،ابزارى براى مبارزه است ،زيرا هر كسى را مجاز مىكند كه با ادعاى
حفاظت از منافع اقشار فرودست امت اسﻼمى و ضرورت تحقق عدالت ،مشروعيت هر

حكومتى را انكار كند و با توسل به خشونت و اغتشاش خواهان استقرار آن نظم الهى

شود كه ظاهراً مورد نظر قرآن است .ليكن اسﻼم از سوى ديگر ،ابزارى براى حكومت

نيز است ،زيرا طبقهى حاكم را مجاز به تشكيل يک نظام طبقاتى ـ جنسيتى مىكند و از

اين رو ،براى به صﻼبه كشيدن فرودستان جامعه بسيار مناسب است .در نظام اسﻼمى
اين امت و يا ملت نيست كه به وسيلهى خرد و با رجوع به كثرتگرايى حكومت را

تشكيل مىدهد و قانونمند مىسازد .بلكه برعكس ،اين قوانين الهى ،يعنى شريعت است
كه در واقع منجر به تشكيل حكومت اسﻼمى مىشود و آن است كه امت مسلمانان را

پديد مىآورد و سازمان مىدهد .به وسيلهى اين دكترين سياسى ،طبقهى حاكم مالک

جان ،مال و ناموس انسانها مىشود و قادر است كه با مشروعيت دينى و بدون

هيجگونه مقبوليت دنيوى فلسفهى سياسى اسﻼم را بر طبقات فرودست جامعه تحميل
كند .در رأس حكومت اسﻼمى فرمانروا قرار دارد كه خليفهى الله ناميده مىشود و

نيازی به مقبوليت مردمى ندارد ،زيرا او ظاهراً توسط الله برگزيده و منصوب شده است.

ليكن با استناد به قرآن همچنين قابل توجيه است كه در رأس حكومت اسﻼمى ولى الله
قرار بگيرد .تفاوت اين دو نهاد نسبت به شريعت معين مىشود .در حالى كه خليفهى

الله تحت پوشش شريعت قرار دارد و قادر به تغيير آن نيست ،ولى الله مانند پيامبر

درونى "داراﻻسﻼم" را معين كرده و آنرا دشمنانه در برابر "دارالحرب" مستقر ساخت.
متكامل شد .به اين صورت كه در فلسفهى سياسى حكومت اسﻼمى ،دولتمدارى بر

ديندارى اولويت دارد ،زيرا اصول دينى حدودى براى تصميمهای سياسى ايجاد
نمىكنند .اين اصل در فلسفهى مصلحتگرايى پديدار مىشود كه البته فقط محدود به

يک عقبنشينى برنامهريزى شده براى حفظ جايگاه اجتماعى فرمانروا و تجديد قوا

است ،فقط واكنشى به اوضاع تدافعى است كه حكومت اسﻼمى و يا امت مسلمانان در

آن قرار گرفتهاند .مصلحتگرايى نه منجر به تعويض سياست حاكميت مىشود و نه

براى مسلمانان تجديد نظر در امور دينى را به دنبال دارد .به بيان ديگر ،فلسفهى

سياسى حكومت اسﻼمى بر تعرض و مصلحت بنا شده است .اين دو مبنا سياست دولت

اسﻼمى را در داراﻻسﻼم و در دارالحرب معين مىكنند .دليل توفيق محمد را در
راستاى سازماندهى امت و تشكيل حكومت اسﻼمى را نيز بايد در همين دو مقوله
جستجو كرد .راهزنى ،ترور ،توحش ،تجاوز و تزوير از يک سو و مصلحتگرايى در
شيوهى عملى و درجهى خشونت اين اعمال وحشيانه از سوى ديگر ،عوامل توفيق پيامبر

اسﻼم پس از هجرت به مدينه بودند .پيداست كه اين فلسفهى سياسى از يک سو،
حكومت اسﻼمى را وا مىدارد كه مدام براى تشكيل داراﻻسﻼم و جلوگيرى از انحراف

و انشقاق دين و تضعيف فرمانروا و قوای اجرايى كشور به سركوب مخالفان خود

)منافق ،محارب ،ملحد ،فتنه ،نفوذی و  (..روى بياورد .از سوى ديگر ،آنرا موظف
مىكند كه به بهانهی ترويج دين و انهدام فتنه و شرک همواره متوسل به جهاد شود .به

بيان ديگر ،در حالى كه حكومت اسﻼمى نسبت به حوزهى حكومتىاش ذاتى مستبد و

مرتجع و نسبت به حوزهى غير حكومتىاش ذاتى مخرب و متجاوز دارد ،ليكن در زمان
نااميدى براى ترويج اسﻼم و شكست در جهاد به مصلحتگرايى روى مىآورد و جهت

تجديد قوا و تعرض مجدد ظاهراً عقب مىنشيند .بنابراين تحقق فلسفهى سياسى
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٦تاريخ دينداری و فلسفهی دولتمداری در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
سوم ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩شكيبايى و تعصب در اسﻼم  -نقدى بر كشمكش روشنگرى با شريعتسازى در
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تاريخى است ،بايد از نقد دين صرف نظر كرد و مانع تركيب "بينش" )تئوری( و

فراى شريعت مستقر مىگردد و اگر مصلحت طبقهى حاكم و حكومت اسﻼمى ايجاب

"منش" )پراكسيس( در اسﻼم شد ١و سپس به عبارت زير چاره انديشيد:

«) (...چارۀ آنكه در جهانبودگى واقعىاش مطرح باشد ،آن است كه خدا را از آن دور

كرد .در هر دو دين ]اسﻼم و مسيحيت[ امكانى برای دورسازی محترمانۀ خدا از زمين
وجود دارد و آن باور به تعالى اﻻهى است .خدا را مىتوان چنان باﻻ برد و عالىمقام
كرد كه از دخالت در امور پست زمينى بپرهيزد».

٢

همانگونه كه اينجا با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مستدل
كردم ،دين به عنوان يک ابزار حكومتى ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى جهان
متضاد مادی پديد مىآيد و منجر به فريبكاری و خودفريبى انسانها مىشود .به بيان

ديگر ،نيكفر اينجا نقد سرچشمهی معنا ،يعنى علت دوگانگى سوژه از ابژه را از قلم مى-

اندازد .با در نظر داشتن اين كوتاهى پرسش بعدی از نيكفر پديد مىآيد كه پس از

توفيق دوری محترمانهی تئوريک خدا از زمين كه انگاری توسط يزدانشناسى ابنرشد

ابداع شده است ٣،چگونه مىتوان اين تفسير "مدرن" و "شيک" از اسﻼم را در ميان

مسلمان ترويج و تبديل به پراكسيس تدين آنها كرد؟ پاسخ نيكفر به اين شرح است:

از طريق "همرسانش بازتابى" ٤كه مضمون تئوريک آن به شرح زير است:

«عرصۀ فرهنگ عرصۀ معناست ،توليدگاهِ )اجتماعى( معنا همرسانش است .همرسانش

بازتابى است .در توضيح اين نكته از مسير زبان به عرصۀ فرهنگ پا مىگذاريم  :زبان

برای تعويضِ نقش ،باز است" ،من" مىشوم "تو"" ،تو" مىشوی "من" و "من" و "تو" هر
چه باشيم مىتوانيم در "ما" جمع شويم ،و به عنوان "ما" به "من" و "تو" بنگريم .خود

اين "ما" نيز مىتواند از سوی "من" يا از سوی "تو" به موضوعِ همرسانش تبديل شود.
مىتوان بر تعداد "تو"ها پيوسته افزود و در قضيه تعدادِ نامعلومى "او" يا مجموعههايى

به نام "آنان" را دخالت داد .امكانهای بازتاب همرسانش نا محدود است».

٥
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كند ،قادر به تغيير شريعت ،به تعويق انداختن اعمال قوانين الهى و حتا انحﻼل كلى

شريعت است .به بيان ديگر ،خليفهى الله مراقبت مىكند كه شريعت به درستى اجرا

شود ،در حالى كه ولى الله شريعت را معين مىكند.

با يک نگاهى اجمالى به تاريخ اسﻼم به درستى روشن مىگردد كه نزاع ميان اين دو

دكترين سياسى ـ دينى ،يعنى خﻼفت )سنى( و وﻻيت )شيعه( از يک سو و نقش

"اختﻼلى" قرآن براى توجيه الهويت نظام طبقاتى ـ جنسيتى امت و تحكيم اقتدار
حكومت اسﻼمى از سوى ديگر ،تاريخ جنبشهاى دينى و فلسفهى سياسى فرقههاى
متفاوت اسﻼمى را پديد مىآورند .همزمان مقاومت گستردهی فرودستان جامعه در

برابر خشونت حكومتهای اسﻼمى است كه جهت رهايى خويش در پى سرنگونى آنها

و تشكيل نظامهای نوين بودهاند .با وجودی كه حدود دو قرن و نيم از تدوين اولين

اعﻼميهی جهانى حقوق بشر و تشكيل دولتهای مدرن در غرب و بيش از يک قرن از

انقﻼب مشروطه در كشور مىگذرد ،ليكن مردم ايران و منطقه هنوز تحت تأثير كابوس
اين تاريخ و در اسارت فلسفهی سياسى شوم اسﻼميان هستند .مصداق اين موضوع را
مىتوان به درستى در وحدت تئوری و پراكسيس جمهوری اسﻼمى ايران يافت .به اين

عبارت كه اين نظام نه تنها تشكيل "امت اسﻼمى" را در قانون اساسى خود مدون كرده

و به تصويب مجلس رسانده و يک جامعهی طبقاتى ـ جنسيتى را در كشور پديد آورده،

به قتلعام زندانيان سياسى دست زده ،كليت اپوزيسيون سياسى و حدود  ٨ميليون
ايرانى را به سوی تبعبد رانده ،جهت صدور "انقﻼب اسﻼمى" منطقه را به جنگ و

اغتشاش مزمن كشيده ،منابع مالى و منافع ملى كشور را حيف و ميل و به بيگانهگان

واگذار كرده و توسط فلسفهی سياسى مصلحتگرايى مردم ايران را به انفعال كامل

سياسى كشيده و به كلى فرسوده ساخته ،بلكه هنوز متشكلترين اپوزيسيون سياسيش

در تبعيد ظاهراً سازمان مجاهدين خلق اسﻼمى است .اينجا بﻼفاصله اين پرسش پديد
مىآيد كه تحت شرايط موجود ،يعنى بحرانهای ساختاری ،اقتصادی و اجتماعى در

كشور و امكان فروپاشى نظام جمهوری اسﻼمى و احتمال مصادرهی قدرت سياسى
توسط يک سازمان شبهفاشيستى مانند سازمان مجاهدين خلق چه بايد كرد؟ پاسخ
نيكفر به اين شرح است :با در نظر داشتن مصلحت كه ظاهراً ارزش آن بيش از حقيقت

١٧٢

١٧١

اين جهانى شدن مؤمنان با سرسختى ممانعت مىكند ،بلكه به يک مفهوم جهانشمول از

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا ظاهراً با يک ديالكتيک گفتمانى

"انسان" نيز دست نمىيابد .به اين ترتيب ،قرآن به عنوان كﻼم ازلى الله به نظر مىآيد

مواجه هستيم كه البته مضمون "تئوری كنش همرسانشى" يورگن هابرماس نيز است.

را از زن و مسلمان )متقى( را از كافر ،مشرک ،منافق ،فاسق ،مرتد ،ملحد ،مفسد،

مىدهد .از آنجا كه گفتگو با انگيزهی توافق و تفاهم ميان سخنگو و شنونده برگزار

كه چيزی را به غير از تمايز ميان انسانها ارائه نمىدهد .به اين صورت كه اسﻼم ،مرد
محارب و اهلكتاب متمايز مىكند .از آنجا كه اين انسان است كه دين را مىآفريند،

در نتيجه پيداست كه پايبندی فقيهان اسﻼمى به "وحدت وجود" جهت حفاظت از
جايگاه اجتماعى آن طبقهای صورت مىگيردكه خود را نسبت به حفظ منافع مادی آن

موظف مىشمارند .اينجا اتهام كفر ،شرک ،ارتداد و فتنه و حكم شرعى مهدورالدم

)قتل بدون ديه( برای تمامى كسانى در نظر گرفته شده است كه ميان ماورایطبيعت و
طبيعت تميز مىدهند و دخل و تصرف الله در جهان واقعى و مشروعيت حكومت

به اين عبارت كه وی بنا بر اصل گفتگو ،سخنگو و شنونده را در برابر يکديگر قرار
مىشود ،در نتيجه هابرماس دو اصل متفاوت را برای تبادل نظر سخنگو و شنونده در

نظر مىگيرد :اول اينكه از گفتگو بايد قدرتزدايى شود و دوم اينكه ادعای هر دو

طرف بايد قابل نقد باشد .به اين ترتيب ،هابرماس به يک ديالكتيک گفتمانى دست
مىيابد و از طريق بازتابيافتگى اجتماعى آن موفق مىشود كه تحوﻻت جامعهی مدرن

را به صورت انترسوبژكتيو تشريح كند .به اين عبارت كه تحوﻻت اجتماعى ناشى از

توان انسانهايى محسوب مىشود كه از مشكﻼت آگاه مىشوند و آنها را تبديل به

اسﻼمى را انكار مىكنند .اينجا نقش انسان فقط در بندگى الله و بيعت با پيامبر ،امام و

موضوع گفتمان اجتماعى مىكنند و سپس با رجوع به خرد سوبژكتيو )افكار عمومى(

ديگر ،بنا بر قرآن و دين اسﻼم و بر خﻼف جوامع مدرن ،اين ملت نيست كه قانون

دنيوی و خردگرا شدن جهانبينىها تشريح مىشوند كه البته هابرماس آنرا به صورت

)ولى عصر( شريعت را تفسير و اجرايى مىكنند .ما تا اينجا با ماهيت اسﻼم در شكل

سكوﻻريسم را تجربه كرده و از آن سهرزدايى و دينزدايى شده ،اعﻼميهی جهانى

سو ،و توجيه منافع مادی و تثبيت جايگاه طبقاتى روحانيت شيعه از سوی ديگر ،مواجه

جامعهی مدنى به عنوان سپهر توافق اجتماعى و سرچشمهی مقبوليت دنيوی دولت

وﻻيت فقيه خﻼصه و حق قانونگذاری انسان برابر با كفر محسوب مىشود .به بيان
مىگذارد ،بلكه مجتهدان دين هستند كه به نام الله و در نيابت پيامبر الله و امام غايب
شيعهی آن به عنوان يک ابزار حكومتى جهت تحميق ،تحقير و تفرقهی انسانها از يک

هستيم .بنابراين تعميم يک تفسير "مدرن" و "شيک" از اسﻼم به اين معنى است كه
فقيهان دينى از يک ابزار مناسب حكومتى با رضايت كامل دست بر دارند .فقط كافى

است كه يک نگاه اجمالى به تاريخ معاصر ايران بيندازيم ،تا عملى بودن پيشنهاد نيكفر

برای ما تا اندازهای روشنتر شود .اينجا منظور من فقط سرنوشت يک اديب و
شخصيت مشهور مانند :زندهياد سعيدی سيرجانى نيست ،بلكه آن افراد گمنام را نيز در

بر مىگيرد كه به اتهام "سبالنبى" در خفا به قتل رسيدهاند .تجربيات تاريخى ما هم-
چنين اثبات مىكنند كه دستان دراز دژخيمان نظام جمهوری اسﻼمى فراتر از مرزهای

كشور مىرود .اينجا بايد به خصوص ماجرای سلمان رشتى را به ياد آورد كه توسط
فتوای آيتالله خمينى به مرگ محكوم شد .با وجودی كه وی تا كنون جان سالم به در

برده است ،اما چندين ناشر كتاب "آيات شيطانى" تا كنون به قتل رسيدهاند .بنابراين

برای آنها راه حل نيز مىيابند .به بيان ديگر ،اينجا تحوﻻت اجتماعى به صورت روند
ميراث تاريخى و فرهنگى جهان مدرن ،يعنى آن جهانى كه رفرماسيون ،روشنگری و

حقوق بشر را پذيرفته ،به مضمون جهانشمول مقولهی "انسان" دست يافته ،به تشكيل

هژمونيک تن داده و اصول "پوزيتيويته"" ،فرماليته" و "لگاليته" را در ساختار سياسى
خود نهادينه كرده است ،به رشتهی تحرير در مىآورد.

١

ليكن جهان اسﻼم تا كنون تاريخ فرهنگى جهان مدرن را تجربه نكرده است .همانگونه

كه دوستدار به درستى برجسته مىسازد ،ايرانيان از رسانههای جهانى چيزی را به غير

از تظاهر سبک زندگى غربى بر نمىگيرند .بنابراين اعتقاد مسلمانان همچون گذشته بر

اساس "وحدت وجود" استوار مىماند كه نه تنها از تمايز ماورایطبيعت از طبيعت و
١
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١٧٤

١٧٣

بدون اجازهى او از درختى فرو نمىآيد ،به تمامى وقايع آسمان و زمين آگاه است و

اگر سر امثال دوستدار و به احتمال زياد سر خود نيكفر هنوز بر گردن آنها است ،زيرا

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،پيشنهاد نيكفر ،يعنى "باﻻبردن محترمانه-

به بيان ديگر ،فقيهان اسﻼمى به پيششرطهای ضروری "همرسانش بازتابى" مورد نظر

مىرسد و در نتيجه مردود است .تنها قدرتى كه فقيهان اسﻼمى را به عقبنشينى وا

نخواهند داد و از اين رو ،پيشنهاد وی به كلى غير عملى به نظر مىآيد .ليكن از نظر

كوتاه مىكند ،تدارک مقاومت اجتماعى است .به اين صورت كه از نقد درونذاتى و

پيامبر اسﻼم الله را به عنوان ربالعالمين به اندازهی كافى و كامﻼً محترمانه به باﻻ

همه چيز به همان صورتى سپرى مىشود كه او مىخواهد.

١

ی خدا" از منظر ماهيت اسﻼم غيرممكن و از منظر شكل آن نيز غير ضروری به نظر

مىدارد و آنها را سلب ابزار حكومتى و دستان مخوفشان را از سرنوشت مردم ايران

نفىكنندهی تاريخ هولناک اسﻼم و تاريخ فرهنگى خشونت بىپروای اسﻼميان در ايران

خوشبختانه دستان دژخيمان نظام جمهوری اسﻼمى هنوز به آنها نرسيده است.

نيكفر ،يعنى "قدرتزدايى از گفتگو" و "نقد متقابل ادعاهای هر دو طرف گفتگو" تن
شكلى نيز پيشنهاد وی به كلى غير ممكن و مردود به نظر مىرسد .به اين دليل كه خود

برده است .به اين صورت كه الله مانند يهوه خدايى منحصر به قوم يهود نيست .يهوه

بايد يک تئوری انتقادی و عملگرا پديد آيد كه بدون واسطه بر پراكسيس سياسى

ميان بندگان خود به سر مىبرد ،مشكﻼت قوم يهود را حل و فصل مىكند ،پاسدار

خودآگاهى برساند و از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل در آورد كه برنامهی فراروی از

آنها دخيل مىشود .يهوه براى قوم بنىاسرائيل مانند پروردگارى وحشتناک و بىمنطق

واكنش كند و انبوه مردم كشور را در پرتو خود و در روند نبردهای طبقاتى چنان به
اسﻼم در مضمون ماركسى آن ،يعنى انهدام تئوری و پراكسيس دين را جهت رهايى

انسان از بندگى ،تحقير و تحميق مستقيماً در دستور فعاليت سياسى و اجرايى قرار دهد.

بنابراين تنها از منظر ديالكتيک تئوری و پراكسيس است كه انتقاد به دوستدار موجه
مىشود ،زيرا وی درگير نقد فلسفى و تدارک تفسيرهای هرمنوتيک از تاريخ فرهنگ

دينى ايرانيان است كه توسط آنها منجر به "مرگ خدا" و تدارک "روح آزاد" انسان
ايرانى شود و به يک جامعهی مدرن در كشور دست بيابد.

با وجودی كه نيكفر فقط توسط يک روش ناجور شناختشناسى ،يعنى مقايسهی تطبيقى
اسﻼم را با مسيحيت ظاهراً مشابه كرده و تنها به يک "جامعهشناسى عاميانه" دست

يافته است ،اما خود را كامﻼً مجاز مىداند كه در پرتو تفكرات پسامدرنيستى خويش و
از موضع يک منطق سخيف كامﻼً مغرضانه و خصمانه به دوستدار بتازد .با وجودی كه

وی دقيقاً مىداند كه موضوع نقد فرهنگ دينى دوستدار مربوط به نژاد ايرانيان نمى-
شود و با وجودی كه وی در مقام يک فيلسوف بايد بداند كه مسئلهی ژنتيک ابژكتيو و
موضوع فرهنگ سوبژكتيو است و نمىتوان آن دو را يكسان كرد ،اما دست به اين كار

١مقايسه ،شفا ،شجاعالدين ) :(٢٠٠٢تولدى ديگر  -ايران كهن ،در هزارهاى نو ،چاپ ششم ،نشر فرزاد ،صفحهى ٥٧
ادامه ١٠٢ ،ادامه٢٤٠ ،

منافع خاص يهوديان مىباشد ،مراودهى آنها را مد نظر مىگيرد و در روابط روزمرهى
جلوه مىكند كه همواره در ثواب و گناه قوم يهود سهيم است .در برابر خداوند

مسيحيان بر خﻼف يهوه ،خدايى جهانشمول است كه خصلت بشرى دارد .او از يک

سو ،به عنوان پدر آسمانى مهربان ،بخشنده ،آشتىجو است و بندگان خود را به چشم

فرزندان خويش مىنگرد ،ليكن از سوى ديگر ،ناگزير به سختگيرى و كينهتوزى است
كه بندگان خود را از گناه كردن باز دارد .او به عنوان روحالقدوس به حضرت مريم

نزديک شده و تنها فرزندش براى گناهان انسانها ظاهراً مصلوب مىشود .بنابراين
خداوند مسيحيان هم ميان بندگان خود به سر مىبرد و هم بر فراز آنها مستقر است.

ليكن ربالعالمين بر خﻼف يهوه و روحالقدوس ،خداوندى جهانشمول است كه هيچ

ارتباطى با بندگانش ندارد .حتا فرمان بعثت الهى را جبرئيل و آن هم نه با حضور

بصری ،بلكه فقط سمعى خود به پيامبر ابﻼغ مىكند .ربالعالمين بر فراز همه در عرش

به سر مىبرد .او نه جنسيت دارد و نه مىزايد و نه زاييده مىشود و خستگىناپذير

است .با وجودی كه الله بنا بر عﻼق جنسى و منافع مادی پيامبر خود در برخى از موارد
قاطعانه اقدام مىكند ،اما در كل هيچگاه از مسند خدايى خود فرود نمىآيد ،كسى را
مجاز به دخالت در تصميمهايش و شفاعت برای ديگران نمىداند و بيرون از وجود او

قانون و ارادهاى متحقق نمىشود ،واقعيتى وجود ندارد كه او بدان آگاه نيست ،برگى

١٧٦
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عرضه مىكند ،اما در جای ديگری يک دفعه "كليت انضمامى" را كشف مىكند .در

مىزند .به اين ترتيب ،نيكفر دوستدار را متهم به "ذات باوری افراطى" كرده و به

به اصطﻼح از عصبانيت منتقدان دين بكاهد كه مبادا "تأخير فرهنگ ايرانى" به سوی

ها را ابدی مىشمارد .قلهی اين بىپرنسيپى مزمن نوشتاری زمانى به كلى هويدا مى-

حالى كه نيكفر بيش از  ١٩٠صفحه را سياه كرده كه ضرورت نقد دين را انكار كند و
مدرنيته را تبديل به پرخاشگری به اسﻼم سازند ،اما يک دفعه از اهميت نقد دين نيز

سخن مىگويد.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،كتاب "ايدئولوژی ايرانى" نيكفر مملو از

تناقضگويى و نمونههای بى اعتبار با نتايج دلبخواهى است و اين ليست را مىتوان بدون

ترديد تكميلتر كرد .اينجا نيكفر همه چيز را مىگويد كه مبادا ناگفتهای باقى بماند و
خودش در معرض انتقاد قرار بگيرد .پس از اينكه وی "آتش به اختيار" از تمامى

سوراخهای ممكنه به يک منتقد مطرح اسﻼم مانند دوستدار تند و تيز شليک كرده
است ،در امتداد گوهر )روح عمومى( شيعه به شكل يک مظلوم در مىآيد و به شرح
زير از مخاطبان خود تقاضای همدردی مىكند:

«انگيزهی آغازين من برای نوشتن آنچه در پى مىخوانيد ،بحث با آرامش دوستدار بود

كه از دوستانم بود و چنين برداشت كرده بودم كه حرفش اين است كه ايرانيان
فرهنگ بحث و انتقاد ندارند و اين برايشان تا حد "امتناع" در تفكر مشكلآفرين شده

است .اما درگير بحث با خود او كه شدم دريافتم او ﻻزم است ابتدا مشكل "امتناع" را

در خودش بجويد .اين تجربه مرا غمگين كرد و باعث شد كه از انتشار اين ياداشتها

اكراه داشته باشم .او از انتقاد من بر آشقت (...) .وقتى بخشى از ياداشتها در "نقد

آگاه" منتشر شد ،چنان برآشقته شد كه به واكنشى رو آورد كه در خور فردی نيست
كه فلسفه تحصيل كرده و تدريس كرده است .اين واكنش مرا غمگينتر كرد .اگر به

جای خود او بودم مىگفتم كه نداشتن فرهنگ بحث و انتقاد و در واقع فرهنگ تفكر

جدیتر آن است كه فكر مىكردم».

٢

مخاطب خود القا مىكند كه دوستدار ايرانيان را ذاتاً فاقد توان انديشيدن و بردگى آن-

گردد كه نيكفر جهت "مصداق دگماتيسم" دوستدار به يک آيه از قرآن نيز متوسل
١

مىشود .در حالى كه نيكفر دقيقاً مىداند و در مقام يک فيلسوف بايد بداند كه

دوستدار در پيروی از فلسفهی نيچه به دنبال "مرگ خدا" جهت تدارک "روح آزاد"
انسان ايرانى است ،ليكن وی به مخاطب خود القا مىكند كه انگاری دوستدار در پى

ترويج "يک نحلهی دينى ديگر" )بهاييت( است ٢.اوج اين غرضورزی و بىانصافى
تشبيه مقولهی "فرهنگ ايرانى" در نظريهی انتقادی دوستدار با "گل محمد" از ريدمان
چندين جلدی محمود دولتآبادی و تشبيه فعاليت تئوريک و فلسفى دوستدار به عنوان
يكى از منتقدان مطرح ايرانىتبار و معاصر اسﻼم با جعليات تاريخى يک كاسبكار

سياسى مانند سيد جواد طباطبائى و توليدات منفور از ذهنيت خام يک آخوند تمام عيار

مانند عبدالكريم سروش است ٣.به بيان ديگر ،نيكفر كامﻼً "آتش به اختيار" رفتار مى-
كند .در حالى كه هگل از منظر فلسفهی ايدهآليستى خود رمانتيسم را محصول ضعف

سوژه مىشمارد و رد مىكند ،اما نيكفر جهت تخطئهی مفهوم "روزمرهگى" دوستدار وی

را يک نمونه از آن مىشمارد .در حالى كه نيكفر دوستدار را متهم به مثبتگرايى مى-
كند ،اما در جای ديگری از وی يک نهيليست هم مىسازد كه محصول هرگونه تﻼشى

در ايران برای يک آغاز نوين را پوچى تام مىانگارد .در حالى كه خطبههای نماز جمعه

بر اساس "امت اسﻼمى" و در پرتو مصلحت نظام ايراد مىشوند ،اما نيكفر در آنها
"منطق مدرن قدرت" را مىبيند .در حالى كه دولت به عنوان "نهادی مختص به
سازماندهى جامعهی طبقاتى" از مناسبات متضاد مادی و اجتماعى رشد مىكند ،اما

نيكفر موجوديت آنرا با ذات "درندهخوی انسان" توضيح مىدهد .در حالى كه وی از
روش مقايسهی تطبيقى برای اثابت نظريات خود سود مىبرد و بى اعتنا به ماهيت

اينجا خوانندهی نقاد بايد منصف باشد و خودش تصميم بگيرد كه با يک فيلسوف

متضاد معطوف به شكل ابژه مىشود و پى در پى عكسهای فوری به مخاطبان خود

 ١مقايسه ،همانجا ،صفحهی  ٨٠ ،٣١ادامه ٨٢ ،ادامه ١٩٤ ،٩٩ ،ادامه١٩٦ ،
 ٢همانجا ،صفحهی  ٩ادامه

 ١مقايسه ،نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی  ٤٦ ،٤٢ادامه٩٠ ،٦٩ ،٤٨ ،
 ٢مقايسه ،همانجا ،صفحهی ١٥
 ٣مقايسه ،همانجا ،صفحهی  ١٧٩ادامه ١٨٧ ،ادامه

پسامدرنيستى مانند نيكفر كه تحت تأثير فلسفهی هايدگر است و برای اثبات نظرياتش

١٧٨

١٧٧

كه فرهنگى را كامﻼً توانا و فرهنگ ديگری را كامﻼً ناتوان شمرد .برای وی تاريخ

با سماجت تمام به بىپرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكرات التقاطى مسخره متوسل مى-

اتفاق بيفتند ١.ليكن وی در كتاب "ايدئولوژی ايرانى" معنى مقولهی "رويداد" را تشريح

هرمنوتيكى آنها عكس "واقعيتهای مسلم" و "اوضاع فىنفسه" را پديد آورد ،چگونه

بشريت مملو از رويدادها است كه مىتوانسته هم روی ندهند و يا در جغرافيای ديگری

نمىكند ،ولى ما مضمون آنرا در رسالهی دكترای وی مىيابيم .به اين صورت كه

شود ،چگونه بايد رفتار كرد؟ به يک نفر كه در پى مفاهيم كلى است كه توسط تفسير

بايد برخورد كرد؟ به احتمال زياد دوستدار نيز با همين پرسشها مواجه بوده است و

انگاری اين "روح زمان" است كه تصميم را بر زبان "وجوددرجا" )سوژه( جاری مىسازد

به دليل كمبود وقت و حوصله و يا احتماﻻً ضعف تئوريک به شماطت نيكفر بسنده

عواقب مفهوم هرمنوتيكى "رويداد" در پراكسيس سياسى را ضروری مىشمارم ،در

خود با احمد فرديد هايدگريست را در دانشگاه تهران به ياد آورده باشد.

و "وجود" استعﻼيى آنرا پديد مىآورد ٢.از آنجا كه من آشنايى خوانندهی نقاد به

نتيجه دست به يک ابتكار نوشتاری زدهام .به اين عبارت كه در نقل قول زير از رساله-
ی دكترای نيكفر نام "آيتالله روحالله خمينى" را جايگزين نام "هگل" كردهام .به اين

ترتيب ،انسان به درستى با عواقب بىپرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكرات التغاطى
مسخرهی نيكفر در پراكسيس سياسى آشنا مىشودكه مضمون تئوريک آن به شرح زير

است:

كرده است .همچنين احتمال دارد كه دوستدار در تفكرات بى در و پيكر نيكفر تجربيات
پيداست كه اينجا اين پرسش نيز پديد مىآيد كه چرا نيكفر برای اثبات نظرياتش به

اين روشهای ناجور متوسل مىشود و وی چه منافعى دارد كه پس از سرنگونى نظام

جمهوری اسﻼمى يک چنين دين مخرب ،مرتجع و متعرضى مانند اسﻼم 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.

«]هايدگر[ به روش وجود تاريخى فكر مىكند و فكركردن مصمم به روش وجود

اينجا منظور من فقط تجربه با سازمانهای تروريستى مانند" :فداييان اسﻼم" و "هيئت-

اينگونه تشريح كند كه انگاری وجود با ما از زبان خود سخن مىگويد .هايدگر يک

اسﻼمى و شبهفاشيستى مجاهدين خلق را نيز در بر مىگيرد كه تحت رهبری يک

است (...) .اين مفهوم قابل تعريف نيست ،زيرا "رويداد" "خاتمه ناپذير" است .همه چيز

دارد .به احتمال زياد بايد پاسخ اين پرسش را در مبانى فلسفهی هايدگر جستجو كرد

تاريخى مستلزم آن است كه متفكر وجود تاريخى از خود سخن نگويد ،بلكه همه چيز را

"رويداد" از وجود است همانگونه كه آيتالله روحالله خمينى يک "رويداد" از روح

های مؤتلفه" و ترويج نظريات ضد بشری و ضد زن فقيهان تشيع نيست ،بلكه سازمان
انسان معلومالحال مانند مسعود رجوی انگيزهی تصرف بﻼمنازعهی قدرت سياسى را

و "از جمله" پوچى "رويداد" است (...) .مفهوم "رويداد" يک "مورد" كه مىتوان آنرا

كه نيكفر به صورت سيستماتيک تحت تأثير آن قرار گرفته است .به اين عبارت كه

"مورد" و نه تمامى آن چيزی "كه مورد است" ،مىباشد .آن يک "مورد مابينى" ،يعنى

مرگ همواره در حال فراروندگى و در جستجوی يک "وجود" استعﻼيى است .از اين

موضوعيتيافته تصور كرد ،در نظر ندارد ،زيرا آن "حقيقت وجود" است و وجود نه يک

"خيز متقابل مابين انسان و خدايان است )».(...

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،زبان هنری در شكل هرمنوتيک آن واقعاً
معجزه آسا است .از اين منظر تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى در ايران يک "رويداد"
محسوب مىشود كه مىتوانسته هم روی ندهد و يا در جغرافيای ديگری اتفاق بيفتد.
 ١مقايسه ،همانجا ،صفحهی  ١٧٨ ،٥١ ،٣٩ ،١٣ادامه
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انگاری "وجوددرجا" )انسان( ناآگاه و غيرمصمم است و به دليل هراس و نگرانى از
منظر پيداست كه با فروريزی اسﻼم انسان ايرانى ظاهراً با يک بىخانمانى معنايى مواجه

مىشود و به احتمال زياد از همين بابت است كه نيكفر از تفسيرهای به اصطﻼح

"مدرن" و "شيک" دينى دفاع مىكند .ليكن وی به كلى از نظر مىاندازد كه اين بى-
خانمانى معنايى مىتواند جايگزينهای مناسبى مانند هنر و فرهنگ مدرن بيابد.

به احتمال زياد از همين بابت است كه نيكفر به شدت با اصل "از ماست كه بر
ماست!" مخالفت مىكند .به گمان وی همهی فرهنگها هم جنس هستند و روا نيست
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نتيجه:

پاسخ اين پرسش از نيكفر كه چه كسانى مسئول فجايع نظام جمهوری اسﻼمى در ايران

آرامش دوستدار و محمدرضا نيكفر هر كدام به شكلى اسير مثبتگرايى هستند ،زيرا

مستقل از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى نظريهپردازی مىكنند .دوستدار به

اين عبارت كه توسط تفسير هرمنوتيک از تاريخ اسﻼم در ايران اشكال اسطورهای را
پديد مىآورد و در تصور خود با "مرگ خدا" مردم ايران را به سوی تصاحب "روح
آزاد" انسانى و تشكيل يک جامعهی مدرن در كشور مىراند .ما اينجا با افكار
مدرنيستى مواجه هستيم كه بر ضرورت دنيوی و خردمند شدن انسانها تأكيد مىكند.

و منطقه هستند؟ به اين عبارت است :هيچ كس! پاسخ پرسش بعدی از نيكفر كه برای

ممانعت از تكرار اين تجربيات ناگوار ،يعنى مصادرهی قدرت سياسى توسط يک سازمان

اسﻼمى و شبهفاشيستى مانند مجاهدين خلق چه تدابيری را بايد انديشيد و چه بايد
كرد؟ به اين عبارت است :هيچ كار! انگاری كه ما اينجا فقط با يک مفهوم تاريخى به
عنوان "رويداد" مواجه هستيم و خود "رويداد" هم غير قابل شناخت و ناگذير است.

ما اينجا دوباره با همان عواقب بى پرنسيپى مزمن نوشتاری مواجه مىشويم كه در پرتو

در برابر نيكفر از موضع پسامدرنيستى به بغرنج "دينيت" ايرانيان مىپردازد .به اين

تفكرات پسامدرنيستى نيكفر پديد مىآيد و توسط فعاليت تئوريک التغاطى وی اشكال

"شيک" از اسﻼم مىشود كه البته توسط كسانى پديد آمده كه خود را به عنوان

عارف دينى از دست تقدير و قسمت سخن مىگويد و ايدئولوگ روند اجتنابناپذير و

عبارت كه وی جهت ممانعت از نقد دين مدافع تفسيرهای به اصطﻼح "مدرن" و

"روشنفكران دينى" در افكار عمومى جا زدهاند .بدين سان نيكفر نيز از سوی ديگر ،يعنى

ناب متافيزيكى به صورت دين ،فلسفه و ايدئولوژی به خود مىگيرند .در حالى كه
ابژكتيو تاريخ را به پيش مىكشد ،نيكفر فيلسوف متوسل به تفسير هرمنوتيكى مفاهيمى

از يک موضع ارتجاعى به اسارت مثبتگرايى در مىآيد .انگاری كه تفسيرهای نوين

مانند "رويداد" مىشود .ما اينجا با همان اشكال اسرارآميز و مهآلود متافيزيكى سر و

پديد آيد و اسﻼميان افراطى به حاشيهی مناسبات اجتماعى و سياسى كشور رانده

از تضادهای درونذاتى پراكسيس مولد در نظام سرمايهداری رشد مىكنند و مانعى در

معنى امتناع سوژه از بازتاب پراكسيس در تئورى و ناتوانى انسان از تطبيق وقايع

عبدالكريم سروش از وجههی خاص يک فيلسوف برجسته بهرهمند است ،بلكه مجالس

دينى باعث مىشوند كه يک تعادل اجتماعى ميان دينخويان سنتى با ايرانيان مدرن
شوند .اينجا مقولهی "مثبتگرايى" به معنى ناتوانى سوژه از درک وقايع ابژكتيو و به

ابژكتيو با ذهنيت سوبژكتيو خويش است.

١

در برابر نظريهی من جهت تشكيل يک جامعهی خردمند و مدرن كه البته به سوی

استقرار سوسياليسم در ايران سمت مىگيرد ،با استناد به مقولهی "پراكسيس" از تئوری
انتقادی و انقﻼبى ماركس موجه مىشود كه البته از مثبتگرايى ممانعت مىكند .اينجا

اسرار و رازآميزی تئوريک زيست اجتماعى كه ماهيتاً پراكسيس است ،بر طرف مى-

شود و راه حل منطقى فراروی از دين را در نتايج پراكسيس نبردهای طبقاتى مىيابد.

پراكسيس بنا به تعريف ماركس به معنى آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى است .به
بيان ديگر ،نيروهای مولد در پراكسيس نبردهای طبقاتى نه تنها در يک كشمكش
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 …, ebd., S. ٩, ٢٣f.

كار داريم كه البته از همخودگسيختگى و از خودتناقضگويى همين زمينهی مادی ،يعنى

برابر خودآگاهى طبقاتى مىسازند .بنابراين اتفاقى نيست كه نيفكر نه تنها نزد امثال
سخنرانىهای وی مملو از فعاﻻن سياسى طيف چپ سنتى مانند :اعضای حزب توده و

سازمان فداييان اكثريت هستند كه تنها دليل شهرت آنها پيروی از" خط امام خمينى"
و شركت در ضد انقﻼب اسﻼمى بر عليه قيام به حق مردم ايران جهت رهايى از

استبداد است .به اين ترتيب ،عارف دينى ،ايدئولوگ و فيلسوف از مخاطبان خود مى-
خواهند كه از طرح انتقادی فجايع تاريخى صرف نظر كنند و قدرت تشخيص خود را

به عنوان مقلد ،مريد و پيرو در اختيار آن تصوارت ناب متافيزيكى ،فراتاريخى و تفاسير

هرمنوتيكى از معنى وجود بگذارند كه آنها برايشان تدارک ديدهاند .به اين ترتيب،

توليد كاﻻيى ،قانون ارزش و بردگى كار مزدی بايد ادامه بيابند و ارزش افزايى سرمايه
بايد از طريق استثمار نيروی كار و تحميق ،تحقير و تفرقهی انسانها تضمين گردد .اين-

جا بايد طبقهی كارگر به انفعال كامل كشيده شود و از شركت در نبردهای طبقاتى

دست بردارد.

١٨١

١٨٢

 بلكه در يک كشمكش تئوريک نيز با طبقهی حاكم در گير هستند كه البته،پراتيک

Materialismus,
in:
Analytische
Sozialpsychologie
Gesellschaftstheorie, (ders. Hrsg.) Frankfurt am Main

 بنابراين موضوع تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس فقط نقد تضاد.مىآيند

Gergen, Kenneth J. (١٩٩٠): Die Konstruktion des Selbst im Zeitalter der
Postmoderne, in: Psychologische Rundschau, Nr. ٤١, S. ١٩١ff., ١٩٧f.

ناآگاهانهی روبنای نظام طبقاتى موجود را نيز ضميمهی پراكسيس نبردهای طبقاتى

Habermas, Jürgen (١٩٧٠): Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik,
in: Dialektik und Hermeneutik Bd. I - Methode und Wissenschaft, HansGeorg Gademer zum ٧٠. Geburtstag, Rüdiger Bubner, Konrad Cramer,
Reiner Wiehl (Hrsg.), S. ٧٣ff., Tübingen

مبتنى بر محركهی آگاهانه )ايدئولوژيک( و محركهی ناآگاهانه )تمايﻼت جنسى( پديد

 يعنى نفى آگاهانه و، بلكه بيان تضاد،و استثمار نيروی كار و فقط مادی نيست
مىكند كه البته نتيجهی آنها بستگى به توازن قوای نيروهای متضاد و متخاصم
اجتماعى دارد و اين شكست و يا پيروزی است كه واقعيت را پديد مىآورد و روند

 يعنى، در اين ارتباط روانشناسى اجتماعى بر رفتار انترسوبژكتيو.تاريخ را معين مىكند

 گرايشات، تمايﻼت جنسى،آن نوع از فعاليت سياسى كه با در نظر داشتن منافع مادی
. انگشت مىگذارد، يعنى عقﻼنيت "سوژهی واقعى" قابل فهم هستند،ايدئولوژيک
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١٨٨

حذف جامعهی مدنى و تسلط يک سازمان مخوف امنيتى ـ اطﻼعاتى بر گسترهی كشور
محسوب مىشود .ما اينجا با "سوسيال داروينيسم" ،يعنى با نوعى از فاشيسم مواجه

هستيم كه در جامهی كمونيسم به افكار عمومى ارائه مىشود .مصداق اين نظريه را ما
در تجربيات دوران حكمرانى استالين در شوروی ،مائو در چين ،پلپوت در كامبوج و
خاندان كيم در كرهی شمالى به خوبى مىيابيم كه ميليونها انسان را جهت تحقق

اهداف سياسى ،اقتصادی و استراتژيک يک رهبر توتاليتر به كام مرگ كشيدند .البته ما

١٨٧

فاشيسم در جامهی كمونيسم ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و عواقب
"سوسيال داروينيسم" در پراكسيس سياسى
با وجودی كه رهبران خودخواندهی جنبش كمونيستى همواره در بوق و كرنای ضرورت

ايرانيان نيز تجربيات به خصوص خود را با ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم داشته و

فعاليت حزبى مىدمند و احزاب به اصطﻼح "تراز نوين" خود را در "پيشتازی پرولتاريا"

دوران انقﻼب بهمن ياد كرد كه حزب توده بﻼفاصله پس از پايان خفقان امنيتى ـ

طبقاتى در ايران گواهى از شكست قاطعانهی تمامى جريانهای كمونيستى در كشور

داريم كه نمايندهی راستين آن در كشور حزب توده محسوب مىشود .از جمله بايد از
اطﻼعاتى نظام سلطنتى و گشايش فضای سياسى در كشور به فعاليت تئوريک و پيروی
از "خط امام خمينى" روی آورد .در حالى كه نظريهپردازان اين حزب افكار عمومى را

به سوی ضرورت ائتﻼف جبههای با جناح به اصطﻼح "خلقى و ضد امپرياليست"
روحانيت شيعه و اسﻼميان مكتبى مىراند ،دبير كل آن ،نورالدين كيانوری با شديدترين

الفاظ در برابر مخالفان حزب توده موضع مىگرفت .در اين ارتباط جريانهای پراكندهی

بىنظير و ظاهراً شكستناپذير مىشمارند ،اما يک مرور اجمالى از تاريخ نبردهای
مىدهد .اينجا منظور من از مفهوم "شكست" بيان يک شكست مقطعى و كوتاه مدت

نيست كه انگاری جنبش كارگری ـ كمونيستى در دوران معاصر متحمل و ظاهراً از

اهداف و ميسيون تاريخى و جهانشمول خود فعﻼً منحرف گشته و با گذشت زمان
دوباره و خود به خودی و با ضرورتى اجباری و به صورت اجتنابناپذير به سمت و

سوی حركت به اصطﻼح ابژكتيو خويش باز خواهد گشت .به بيان ديگر ،مفهوم

طيف چپ يک نقش عمده را به عهده داشتند كه مانند فعاﻻن سياسى موسوم به

"شكست" اينجا از يک واقعهی ممتد و خودكرده و مبتنى بر عوامل مزمن ،درونى و

حتا از تسويه حسابهای شخصى با كادرهای سابق و متوفى حزب توده مانند :خليل

"ارگانيک" دارد و تنها تحت تأثير آن شكل از آگاهى تئوريک پديد آمده كه نتايج

"ليبرال" آماج توهين و اتهامات بى اساس حزب توده مىشدند .در حالى كه كيانوری

ملكى ،انور خامنهای ،فروتن و كشاورز كوتاه نمىآمد و آنها را "مرتد" و "منافق" مى-

ناميد ،مابقى جريانهای سياسى چپ مانند :سازمان فداييان اقليت ،سازمان پيكار،
سازمان راه كارگر ،اتحاديهی كمونيستها ،حزب رنجبران ،كومله و مابقى جريانهای
مائوئيست و تروتسكيست را ضد انقﻼب و عوامل سازمانهای اطﻼعاتى و امنيتى مانند:

"ساواک"" ،سيا" و "موساد" مىخواند ١.همزمان حزب توده درخواست گسترش دادگاه-

های انقﻼب اسﻼمى را مىكرد و يكى از قضات شريعت و جﻼدان اسﻼمى به نام شيخ
صادق خلخالى را كانديد رياست جمهوری خود مىخواند .بدون ترديد اگر حزب توده

 ١مقايسه ،كيانوری ،نورالدين ) :(١٣٥٩دشمنان و مخالفان حزب تودۀ ايران ،ريشههای اجتماعى و انگيزههايشان ،در
دنيا ،نشريۀ ماهنامۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران ،صفحهی  ٧ادامه ،بنيادگذار :دكتر تقى ارانى،
شمارۀ  ،٥سال دوم ،دورۀ چهارم ،١٣٥٩ ،انتشارات حزب تودۀ ايران ،صفحهی  ١٢ادامه ١٥ ،ادامه١٧ ،

ماندگار از پراكسيس نبردهای طبقاتى در كشور گزارش مىدهد كه يک ماهيت

فعاليت تشكيﻼتى آن به شكست در پراكسيس سياسى انجاميده است.

آگاهى تئوريک اكثر قابل مﻼحظهی جريانهای كمونيست ايرانى از ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم سرچشمه مىگيرد كه البته بر اساس تجربيات انقﻼب اكتبر و با

استناد به آثار متأخر انگلس و رهبران حزب بلشويكى در كشور شوروی متكامل شده
است .ما اينجا با يک ايدئولوژی مطلقگرا مواجه هستيم كه تشكيل يک نظام سياسى

تک حزبى ،مديريت بوروكراتيک كليت شئون اجتماعى و روش توليد و توزيع سرمايه-

داری دولتى را توجيه مىكند و آنرا به بهانهی ضرورت رشد نيروهای مولد و در

جهت استقرار سوسياليسم و تحكيم به اصطﻼح ضروری "ديكتاتوری پرولتاريا" به

سلطهی بﻼمنازعهی يک رهبر توتاليتر مىكشد .اينجا شرط بقای اين نظام سياسى لغو

فراكسيونهای حزبى ،انهدام مابقى جريانهای سازمانى ،قتل عام رقبای ايدئولوژيک،

١٩٠

١٨٩

طبری در زندان اقدام به نوشتن كتاب "كژراه" كرد ،ليكن افرادی مانند امير نيکآئين

قدرت سياسى را در دست داشت ،نورالدين كيانوری مستقيماً دستور سركوب و قتل

آنها را "خلقى"" ،ضد امپرياليست"" ،پيشرو" و "دموكرات" مىخواندند ،اعدام شدند .ما

مدنى را صادر مىكرد و همان مناسبات مخوف اطﻼعاتى را در ايران به راه مىانداخت

تا لحظهی آخر بر سر مواضع حزبى خود ايستادند و سرانجام توسط همان اسﻼميان كه

عام همهی مخالفان و رقبای حزبى ،انهدام تمامى جريانهای سياسى و حذف جامعهی

اينجا با عواقب ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در پراكسيس سياسى مواجه مىشويم

كه در دوران حكمرانى استالين در شوروی رايج بود .پيداست كه اينجا مسئلهی

برای تدارک قوای ضد انقﻼب پديد بيآورد ،بلكه منجر به حماقت خودكردهی فعاﻻن

اين حزب بر اساس تحكيم اهداف استراتژيک و جهت حفاظت از منافع شوروی در

كه نه تنها قادر است با ارتجاعىترين جريانهای سياسى همپيمان شود و انرژی ﻻزم را

سياسى نيز مىشود و زمينهی حذف فيزيكى كادرها و انهدام ساختار حزبى خود را هم

پديد مىآورد.

١

با اين وصف كه حزب توده مخالفان و رقبای چپ خود را "تربچههای پوک" مىناميد،

ليكن پراكسيس سياسى مابقى جريانهای كمونيست كه آگاهى تئوريک آنها نيز از
ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و تجربيات بلشويكى در دوران انقﻼب اكتبر سرچشمه

"سوسيال داروينيسم" مربوط به روح و روان شخصى دبير كل حزب توده نمىشود ،زيرا
ايران تأسيس شده و به عنوان "حزب برادر" به ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بى

چون و چرا پايبند بوده و مقاصد راسخ تئوريک آنرا در پراكسيس سياسى يک به يک

پياده مىكرده است.

١

با وجودی كه حزب توده حمايت تمام و كمال خود را در همهی موارد از "شورای
٢

انقﻼب اسﻼمى" اعﻼم كرده بود ،اما سرانجام متهم به تدارک كودتا در كشور شد.

مىگيرد ،از عواقب "سوسيال داروينيسم" بى نسيب نبودند .از جمله بايد از حذفهای

منبع اطﻼعاتى نظام جمهوری اسﻼمى يكى از مأموران سابق كا گ ب به نام وﻻدمير

تقديس رهبرهای مادامالعمر ،اخراج كادرهای سازمانى ،تقلب و ياركشى در انتخابات

سازمانهای اطﻼعاتى و امنيتى انگلستان و آمريكا قرار داده بود .از آن پس كه دولت

فيزيكى ،درگيریهای مسلحانه ،شكنجههای جسمى ،جنگهای روانى ،اسطورهسازی و

حزبى ،سانسور و تحريف عقايد منتقدان ،ايجاد خفقان سازمانى و فرقهسازی ،تسويه

حسابهای حزبى ،دخالت در زندگى خصوصى مخالفان و رقبای سياسى ،دگرباش،

كوزيچكين بود كه به انگلستان پناهنده شده و ليست كادرهای حزب توده را در اختيار
آمريكا بيم اين را داشت كه سياست خارجى جمهوری اسﻼمى در پى "جنگ تا

پيروزی" بر عراق و تدارک تسليحاتى نظامى از شوروی به سوی "اردوگاه سوسياليستى"

دگرانديش و زن ستيزی ،زد و خورد كادرهای سازمانى ،تهمتهای بى اساس ،شايعه-

متمايل شود" ،سازمان سيا" اين ليست را در اختيار دولت جمهوری اسﻼمى ايران

كشمكشهای نظری و انشعابهای حزبى و سازمانى در ميان جريانهای سياسى طيف

اعضای كميتهی مركزی اين حزب دستگير شده و جهت اعتراف به جلوی دوربينهای

سازیهای ناروا و تخطئهكاری و فحاشىهای مستمر ياد كرد كه معموﻻً پس از بروز
چپ پديد مىآمدند .پيداست كه بخشى از اين "فرهنگ سياسى" منحط و مبتذل

 ١از آنجا كه من يکپارچه كردن تمامى اعضای يک حزب و يا سازمان سياسى را نتيجهی بى انصافى مىشمارم،
در نتيجه جهت تمايز يک "انسان" شارﻻتان و بى پرنسيپ مانند :نورالدين كيانوری از ديگر فعاﻻن سياسى مانند امير
نيکآئين از مفاهيم "نخبهگرا" و "آرمانگرا" استفاده مىكنم .اينجا مفهوم "آرمانگرا" فقط به معنى پايبندی برخى
از فعاﻻن سياسى به اهداف و آرمانهای سازمانى خود است و به هيچ وجه توجيه ايدئولوژی ،استراتژی و تاكتيک
تحقق آنها را مد نظر ندارد .به بيان ديگر ،اينجا مسئله نه بر سر تسويه حساب شخصى ،بلكه بر سر نقد بنيادها و
پيامدهای يک ايدئولوژی فوقارتجاعى مانند ماركسيسم ـ لنينيسم است كه نه تنها "سوسيال داروينيسم" را موجه
مىكند ،بلكه در شكل ايرانى آن با ارتجاعىترين جريانهای سياسى مانند اسﻼميان نيز به توافق كامل تئوريک و
پراكسيس مىرسد .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس
سياسى بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٤٥ادامه ،برلين

٣

گذاشت و هشدار به يک كودتای غريبالوقع در كشور داد .به اين ترتيب ،تمامى

صدا و سيمای جمهوری اسﻼمى كشيده شدند .در حالى كه امثال كيانوری و احسان

طبری جهت حفظ جان خود به "خيانتهای گستردهی" حزب توده اعتراف كردند و
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم
ـ لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين
 ٢مقايسه ،دنيا ،نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران ،بنيادگذار :دكتر تقى ارانى ،شمارۀ سوم،
سال اول ،دورۀ چهارم ،آبان  ،١٣٥٨انتشارات حزب توده ،صفحهی  ،٨٣مقايسه صفحهی ٥
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.

١٩٢

١٩١

بيان ديگر ،پس از "دوران كپرنيكى" طبيعت تبديل به سپهر جستجوی حقيقت و

مربوط به همان دگمهای ملى و مذهبى مىشود كه اكثر قابل مﻼحظهی فعاﻻن سياسى

اين جهانى به دنيای موجود و عالم خويشتن مىنگرد و توسط تحقيقات تجربى از ابژهی

ارث بردهاند .ما اينجا با فرقهگرايى و اشكال سنتى و دينى مواجه هستيم كه بدون

عنوان آموزش قوای ماورایطبيعى شكل "آگاهى وارونه" به خود مىگيرد و محصول

كرده در جنبش كارگری ـ كمونيستى دامن مىزنند .از سوی ديگر ،آن خفقان اجتماعى

موضوع خردمندی بشر مىگردد و انسان دنيوی به عنوان سوژهی شناسا و با چشمان

خويش )موضوع شناخت( علوم طبيعى و انسانى را متكامل مىكند ١.همزمان دين به
نادانى ،خرافات و توهمات اخروی انسانها به شمار مىآيد .از اين پس ،نقد آسمان به

چپ از يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با طبقهی حاكم قرون وسطايى كشور به

واسطه با "سوسيال داروينيسم" به توافق كامل مىرسند و به دشمنى و تفرقهی خود-

و فضای امنيتى است كه نظامهای سلطنتى و جمهوری اسﻼمى در كشور پديد آورده و

نقد زمين ،نقد دين به نقد حقوق و نقد اﻻهيات به نقد سياست تبديل مىشود ٢.پيداست

بدين وسيله نه تنها مانع ارتباط مستقيم سازمانهای چپ و احزاب كمونيست با

آكوموداتسيون ،يعنى هماهنگى تفكر با تدين را پديد مىآورد .ما اينجا با توافق نظر

متعارف شدن كليت احزاب و سازمانهای سياسى طيف چپ نيز ممانعت كردهاند.

كه اينجا طبيعت از ماورایطبيعت متمايز مىگردد و ادغام اين دو انتقاد به
هگلىهای چپ مواجه هستيم كه فلسفهی ايدهآليستى هگل را متهم به هماهنگى فلسفه

با دين مىكردند .به اين عبارت كه هگل با استناد به مفهوم "ايدهی مطلق" از اين

پراكسيس نبردهای طبقاتى و افكار عمومى ايرانيان شده ،بلكه از خردمندی ،مردمى و

ليكن بخش عمدهی اين "فرهنگ سياسى" محصول آن آگاهى تئوريک ،يعنى ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم است كه انرژی ﻻزم را برای "سوسيال داروينيسم" در پراكسيس

موضع عزيمت مىكرد كه انسانها هميشه از طريق خرد زندگى خود را سامان دادهاند،

سياسى آزاد مىسازد .ما اينجا با انسانستيزی عريان مواجه هستيم ،در حالى كه

دولت مستبد آنتيک را به وجود آوردهاند و از آن پس كه دنيوی و خردمند شده و به

كرده است .اينجا تناقض هدف )كمونيسم( با ابزار تحقق اين هدف )"سوسيال

يعنى آن زمان كه انسانها دينى بودهاند ،با وساطت مفاهيم اخروی جامعهی دينى و

ماركس تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را جهت رهايى انسان متكامل

فلسفه دست يافتهاند ،مفاهيم اين جهانى را پديد آورده و جامعهی بورژوايى و دولت

داروينيسم"( به وضوح هويدا مىگردد .به اين معنى كه فعاﻻن سياسى ماركسيست ـ

متفاوت از "ايدهی مطلق" به نظر مىآيند و ظاهراً به آشتى و وحدت مىرسند .به اين

مىكنند .اينجا بﻼفاصله اين پرسش پديد مىآيد كه تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس

مدرن را تشكيل دادهاند .پيداست كه از اين منظر ،دين و فلسفه به صورت دو بعد

ترتيب" ،روح مطلق" از فلسفهی ايدهآليستى هگل جايگزين "روحالقدوس" در دين
مسيحيت مىشود كه البته به عنوان "دميروژ" به شكل يک خدای اين جهانى در مىآيد

كه انگاری واقعيت را به صورت يک جامعهی آشتىيافته پديد مىآورد و ظاهراً مدير و
مدبر يک جهان خردمند مىشود.

لنينيست جهت تحقق اهداف به اصطﻼح انسانى خود از انسانستيزترين ابزار استفاده

دستخوش چه تفاسير و مغلطههای تئوريک شده كه در دوران معاصر اشكال شبه-
فاشيستى و ضد انقﻼبى به خود گرفته است؟

تا آنجايى كه از آثار ماركس بر مىآيد ،وی از بدو فعاليت تئوريک خود تحت تأثير

مفهوم "دوران كپرنيكى" قرار گرفت ١.اين مفهوم در فلسفهی استعﻼيى كانت يک نقش
كليدی ايفا مىكند كه البته از مسير تاريخ فرهنگى ملتهايى كه رفرماسيون ،روشنگری

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

و سكوﻻريسم را تجربه كرده و تمدن مدرن را پديد آوردهاند ،گزارش مىدهد .به اين

معنى كه انسان بر اساس طبيعت خود و به عنوان موجودی خردگرا و حقيقتياب
تبديل به خورشيد منظومهی خود مىشود و در مركز عالم خويشتن قرار مىگيرد .به
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Der leitende Artikel in Nr. ١٧٩ der "Kölnischen Zeitung", in:
MEW, Bd. ١, S. ٨٦ff., Berlin, S. ١٠٣

١٩٤

١٩٣

قرار مىدهم .پرسش در مورد بود و نبود خدا برای من فقط پرسش در مورد بود و نبود

از آنجا كه هگلىهای چپ "واقعيت به خصوص را نسبت به ايده مىسنجيدند" و از

انسان است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد فويرباخ تأييد وجود خدا ،بدون

واسطه به معنى نفى وجود انسان است .ما اينجا با يک تمايز راديكال دين از دنيا مواجه
هستيم كه فويرباخ از طريق روش شناختشناسى "مشاهدهی حسى" به آن دست يافته

است .به اين معنى كه وی در نقد جابجايى سوژه با محمول )ابژه( نتيجه گرفت كه اين
انسان است كه خدا را مىآفريند و دين را پديد مىآورد و نه بر عكس .به اين ترتيب،
فويرباخ مسئلهی دين را ظاهراً در زمينهی دنيوی آن حل و فصل كرد .از اين منظر،

شناختشناسى فلسفى دگرگون و تبديل به انسانشناسى مىشود .ليكن زمانى كه انسان

از منظر پراتيک جايگزين عيسى مىگردد و اين خودش است كه دين را پديد مىآورد،
در نتيجه ماهيت انسان از منظر تئوريک شكل الهى به خود مىگيرد .اين همان نتيجهی
فلسفى بود كه فويرباخ از روش شناختشناسى خود گرفت و سپس با استناد به مفاهيم

"اراده"" ،خرد" و "قلب" مفهوم "نوع ماهوی بشر" را مستقل از پراكسيس متكامل كرد.

نزد فويرباخ "اراده" به معنى خواستن" ،خرد" به معنى شناخت و "قلب" به معنى عشق
است ٢.وی سرانجام به اين موضوع پى برد كه دين خودساختهی انسانها از زيست اين
جهانى آنها مستقل شده ،آنها را به انقياد حاكميت كليسا كشيده و منجر به

"ازخودبيگانگى" آنها نسبت به "نوع ماهوی بشر" شده است .ما اينجا با يأس از شكل
خدا و اطمينان از ماهيت انسان مواجه هستيم كه نقش دين جهت وساطت مناسبات

انسانى را ظاهراً منتفى اعﻼم مىكند ،در حالى كه بدون كوچکترين تأمل انتقادی

دولت را به عنوان "مفهوم درونى واقعيت" به شرح زير جایگزين آن مىسازد:

آنجا كه اين آشتى و وحدت مورد نظر هگل بيش از يک ادعای كذب نبود و در

واقعيت تجربى مشاهده نمىشد ،در نتيجه آنها با استفاده از مفهوم "آكوموداتسيون" به
هماهنگى دين با فلسفه انتقاد مىكردند ١.اهداف فلسفى آنها در "فراروی از فلسفه" و

"رفرم آگاهى" خﻼصه مىشد .به اين عبارت كه هگلىهای چپ به خود وعده مىدادند

كه از طريق نقد راديكال دين نه تنها دولت مسيحى پروس را به سوی خردمندی،

سكوﻻريسم و مدرنيته مىرانند ،بلكه از دخالت نهادهای دينى در تصويب قوانين مدنى

نيز ممانعت مىكنند .به بيان ديگر ،هگلىهای چپ مستقل از پراكسيس و تنها در
حوزهی تئوريک به نقد دين مىپرداختند ٢.از جمله بايد از فلسفهی ماترياليستى فويرباخ

ياد كرد كه وی آنرا جهت فراروی از فلسفهی ايدهآليستى هگل متكامل كرد .ماركس

پس از اتمام رسالهی دكترای خود و در دوران اشتغال در هيئت تحريريهی "روزنامهی
راين" كتاب "ماهيت مسيحيت" فويرباخ را خواند و اينجا ظاهراً زمينهی قاطع انشعاب
خود از فلسفهی هگلىهای چپ را يافت ٣.موضوع نقد ماترياليستى فويرباخ به شرح زير

نقد دين است كه البته مابقى اشكال استعﻼيى از فلسفهی كﻼسيک آلمانى را نيز كه بر

اساس جابجايى سوژه با محمول )ابژه( متكامل شده و به نتايج آپريور رسيدهاند ،در بر
مىگيرد:

«نفى خدا توسط من به اين معنى است :من نفى انسان را نفى مىكنم ،من در جای

موضع واهى ،تخيلى و آسمانى انسان كه در زندگى واقعى ضرورتاً به نفى انسان مى-

انجامد ،موضع حسى ،واقعى و نتيجتاً ضروری و همچنين سياسى و اجتماعى انسان را

«ما از اين طريق تنها خود را از تضاد ) (...زيست و تفكر خودمان با يک زيست و تفكر

كه اصوﻻً دين را نقض مىكند ،رها مىسازيم .ليكن ما بايد دوباره دينى شويم ـ سياست

بايد دين ما شود ـ اما اين تنها زمانى ممكن است كه ما به باﻻترين سطح از مشاهدهی
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

١

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenz der demokritischen und
epikureischen Naturphilosophie, in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٢٥٧ff., Berlin (ost), S.
٣٢٦
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دين و دولت ـ از نقد تئوريک دين تا پراكسيس دينزدائى در ايران ،در آرمان
و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی  ١٢٩ادامه ،برلين
٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Luther als Schiedsrichter zwischen Strauß und Feuerbach, in:
)MEW, Bd. ١, S. ٢٦f., Berlin (ost

١٩٦

١٩٥

بررسى نقش مالكيت خصوصى در تشكيل دولتهای مدرن است .به اين عبارت كه

خود دست بيابيم كه سياست را برای ما تبديل به دين كند .اين پرنسيپ چيز ديگری

هگل خشونت شاهانه را از "مايورات" )حق ارث انحصاری ،انفرادی و غير قابل فروش

برای شاه( استنتاج مىكند .وی مردم را يک مجموعه از اوباش و اراذل پراكنده ،بى
فرهنگ و فاقد هويت مىشمارد كه تحت اعمال خشونت شاهانه به صورت ملت در
مىآيند .ماركس اينجا فلسفهی هگل را متهم به جابجايى سوژه با محمول )ابژه( مىكند

و به عكس نظريهی وی دست مىيابد .به اين عبارت كه اين ملت است كه دولت را
پديد مىآورد ،منتها با يک درجهی به خصوص از آگاهى .اينجا منظور وی ،آگاهى
جامعهی بورژوايى است كه به اصطﻼح از "طبيعت انسان" و مبتنى بر حق مالكيت
خصوصى رشد مىكند و شكل دوگانهی خود را به صورت دولت مدرن پديد مىآورد.

به اين ترتيب ،ماركس نتيجه مىگيرد كه بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى بر سر
حق مالكيت خصوصى به توافق رسيده و بر اساس آن يک قانون اساسى مدرن را به

تصويب رسانده است .ما اينجا با قوای مقننه ،قضاييه و مجريه به صورت شكل سياسى
جامعهی بورژوايى مواجه هستيم ،در حالى كه بورژوازی با آگاهى ،يعنى به صورت يک

سوژهی فعال پيكر اقتصادی و ماهيت متضاد روش مدرن توليد سرمايهداری را پديد
مىآورد .اينجا شكل ايدهآليستى آن جامعهی خردمند و آشتىيافتهی بورژوايى كه

هگل آنرا با استناد به "قرارداد" ـ كه آنرا "اعﻼحضرت مطلق" و "كليت عرفى" نيز
مىخواند ـ پديد آورده است ،با ماهيت متناقض و تضادهای درونذاتى خود تﻼقى مى-
كند.

١

ماركس پس از ازدواج با جنى فون وستفال از شهر كريتسناخ به پاريس نقل مكان كرد.

هدف وی همكاری با آرنولد رويگه جهت انتشار "سالنامههای آلمانى ـ فرانسوی" بود.

آنها پاريس را برای ادامهی فعاليت تئوريک خود انتخاب كردند ،زيرا در آنجا فشار
سانسور به اندازهی كشور پروس نبود .از اين پس ،دوستى ماركس با انگلس و فعاليت

مشترک نظری و سياسى آنها نيز آغاز شد .از آنجا كه آنها مشتاق به رايزنى و
فعاليت تئوريک با فويرباخ بودند ،در نتيجه ماركس در يک نامهی بسيار محترمانه وی

را به همكاری با "سالنامههای آلمانى ـ فرانسوی" دعوت كرد كه البته بى جواب ماند.
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشه-
ی سياسى هگل و ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين

به غير از آتهئيسم نيست ـ تكليف يک انسان متمايز از خدا».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نزد فويرباخ سياست بدون واسطه
جايگزين دين مىشود و دولت از منظر آتهئيسم وی يک تظاهر قدسى به خود مىگيرد.

در حالى كه دين با استناد به توهمات ماورایطبيعى ،انسان را سلب خرد ،استقﻼل و

آزادی مىكند و آنرا در برابر خشونت ساختاری كليسا به انفعال مىكشد ،همين نقش
را نيز دولت با استناد به توهمات طبيعى )ايدئولوژيک( و در جهت وساطت مناسبات
اجتماعى انسانها در آتهئيسم فويرباخ به عهده مىگيرد .بنابراين فويرباخ دوباره از

آسمان بر زمين پياده مىشود و ما اينجا در امتداد فلسفهی ايدهآليستى هگل با اولويت

سوژه بر ابژه مواجه هستيم كه البته توسط روش شناختشناسى "مشاهدهی حسى"
پديد مىآيد و از فعاليت سياسى جهت دگرگونى "اوضاع موجود" ممانعت مىكند.
بنابراين اتفاقى نيست كه ماركس فلسفهی ماترياليستى فويرباخ را به علت تمركز زياد

از حد بر طبيعت غير سياسى مىخواند ،در حالى كه آنرا در مقايسه با فلسفهی ايده-
آليستى هگل فقير مىشمرد .اينجا تفاوت نظر ماركس با فويرباخ بر سر ديالكتيک

گوهر )طبيعت( با سوژه )سياست( است .در حالى كه فويرباخ ديالكتيک هگلى را يک
روش جديد جهت تكامل يک دين اين جهانى مىشمرد ،ماركس همواره حقيقت را در

اشكال اسرارآميز و جنجالى آن مشاهده مىكرد.

٢

ماركس پس از ممنوعيت انتشار "روزنامهی راين" به هلند و فرانسه سفر كرد و در

آنجا نيز با همان خشونت بى امان دولتى مواجه شد كه از كشور پروس مىشناخت.

وی سپس برای ازدواج با همسر آتى خود ،جنى فون وستفال برای مدت  ٦ماه به شهر
كرويتسناخ نقل مكان كرد و در آنجا به يک تحقيقات بسيار گسترده پيرامون قوانين

اساسى كشورهای مدرن دست زد و آثار نظريهپردازان مشهور دولت را دوباره مرور

كرد .يكى از نتايج تحقيقات وی "نقد فلسفهی حق هگل" نام دارد كه موضوع اصلى آن
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

١٩٨

١٩٧

ديوار و ميلههای زندان تشبيه و سپس به شرح زير بر نقش كشفيات فلسفى فويرباخ

به احتمال زياد فويرباخ مايل نبود كه نتايج كشفيات تئوريک خود را كه "فلسفهی آتى"

«"اعﻼم مىشود كه راز سيستم" ]هگلى[ "فاش" شده است .اما چه كسى راز "سيستم"

كه ماركس ،رويگه و انگلس از جمهوریخواهان راديكال به شمار مىرفتند.

تأكيد مىكند:

را سپس فاش كرد؟ فويرباخ .چه كسى ديالكتيک مفاهيم ،جنگ خدايان كه فقط
فيلسوفان مىشناختند ،نابود كرد؟ فويرباخ .چه كسى ،البته نه "معنى انسان" ـ انگاری

كه انسان يک معنى ديگری دارد از اينكه انسان است! ـ اما با اين وجود "انسان" را در
جای خرت و پرت قديمى و همچنين "خودآگاهى نامتناهى" گذاشت؟ فويرباخ و فقط

فويرباخ .وی همچنين بيشتر انجام داد .وی همان مقولهها كه هماكنون "نقد" آنها را به

اطرافش پرتاب مىكند" ،ثروت واقعى مناسبات انسانى ،محتوای هولناک تاريخ ،جنگ
تاريخ ،جنگ انبوه مردم با روح" غيره و غيره را در نهايت نابود كرد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس اينجا نه تنها فلسفهی ماترياليستى

فويرباخ را به صورت مجرد در برابر فلسفهی ايدهآليستى هگل قرار مىدهد ،بلكه در

پيروی از "فلسفهی آتى" وی شناختشناسى ديالكتيكى را روش تكامل اديان اين جهانى

مىشمارد .انگاری كه اينجا حكم قتل سيستم هگلى قاطعانه اعﻼم مىشود و از اين پس

بايد با هگل به صورت يک "سگ مرده" رفتار كرد ،در حالى كه ماركس هيچگاه يک

چنين نظری را نمايندگى نمىكرد .برای نمونه مىتوان مصداق اين نظريه را در جزوه-

های فلسفى ـ اقتصادی ماركس يافت كه وی در همان زمان اقامتش در پاريس و
موازی با انتشار كتاب "خانوادهی مقدس" به تدوين آنها پرداخت .وی اينجا سه
جنبهی مثبت اثر فويرباخ را برجسته مىسازد؛ در ابتدا فويرباخ اثبات كرده است كه

فلسفهی ايدهآليستى هگل چيز ديگری به غير از بسط دين از طريق مفاهيم نوين

نيست ،بنابراين فلسفه يک شكل ديگری است كه منجر به ازخودبيگانگى انسان از

ماهيت خويش مىشود و در نتيجه بايد محكوم گردد .بعدا ً،فعاليت فويرباخ به عنوان

بنيانگذار "ماترياليسم حقيقى" و "علم واقعى" ستايش مىشود ،زيرا به نظر ماركس وی
مناسبات واقعى ،يعنى روابط انسان با انسانها را تبديل به اصول تئوريک كرده است و

سرانجام فويرباخ اثبات كرده است كه نفى نفى هگلى كه به صورت "ايدهی مطلق"

مىخواند ،با ديگران تقسيم كند .از سوی ديگر ،وی هوادار نظام سلطنتى بود ،در حالى
ماركس در دوران اقامت خود در پاريس يک كتاب مشترک با انگلس را با عنوان

"خانوادهی مقدس" منتشر كرد كه مضمون آن نقد تمامى اشكال ايدهآليستى و از جمله

فلسفهی هگلىهای چپ و روش تفكر متافيزيكى آن دسته از هواداران برونو بائر است

كه در "روزنامهی ادبيات همگانى" قلم مىزدند .اينجا روش شناختشناسى و
ماترياليسم فويرباخ برای ماركس و انگلس در جايگاه يک مرجع فلسفى قرار مىگيرند.

برای نمونه ماركس در ابتدا و با استناد به ديالكتيک گوهر و سوژه بر سه عنصر سيستم

هگلى مانند :گوهر اسپينوزا ،خودآگاهى فيشته و وحدت ضروری و متضاد آنها در

"ايدهی مطلق" اشاره و سپس تشريح مىكند كه اشترآواس هگل را به موضع اسپينوزا و

برونو بائر وی را به موضع فيشته مىكشد و با وجودی كه هر دوی آنها از هگل فراتر

مىروند ،اما به شرح زير در محدودهی فلسفهی اسرارآميز و جنجالى وی محصور مى-
مانند:

«جنگ ميان اشترآوس و ]برونو[ بائر در مورد گوهر و خودآگاهى يک جنگ در
محدودهی جنجالهای هگلى است (...) .در ابتدا فويرباخ ]بود[ كه هگل را بر اساس
ديدگاه هگلى تكميل و نقد كرد ،همينكه وی روح مطلق متافيزيكى را در "انسان واقعى
و بر زمينهی طبيعت" حل و فصل كرد ،نقد دين را به كمال و اتمام رساند ،همينكه وی
همزمان در نقد جنجال هگلى و لذا تمامى متافيزيک خطوط اصولى بزرگ را استادانه
طراحى كرد.

١

به اين ترتيب ،ماركس مبنای متافيزيكى فلسفهی ايدهآليستى هگل و تمايزهای فلسفى
هگلىهای چپ را قدم به قدم افشا مىسازد و آنها را با كشفيات ماترياليستى فويرباخ
مواجه مىكند .در برابر انگلس فعاليت تئوريک خود را تبليغ برای "فلسفهی آتى"

فويرباخ مىشمارد ،آنرا مرجع "نقد مطلق" مىخواند ،در حالى كه سيستم هگلى را به
١

Ebd., S. ٩٧f.

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

٢٠٠

١٩٩

نيازهای مشخص هم نوعان خود نيز پى مىبرد ١.به اين ترتيب ،انسان به صورت سوژه-

مدعى يک نتيجهی مثبت ،يعنى شناخت كليت مىشود ،چيز ديگری به غير از "تفكر

ی آگاه و از طريق "كار شكلدهنده" و "قوای نوع ماهوی" خويشتن ،ابژه را تبديل به

صرف ديالكتيكى" و "توليدات ناب ذهنى" نيست ١.ماركس سپس عظمت فعاليت

موضوع خود مىكند و از يک سو ،نيروی كار خود را در اين ابژه "موضوعشده" ٢مى-

تئوريک هگل را ستايش مىكند ،زيرا وی به اين مسئله پى برده كه انسان محصول كار

يا غير مادی است و از سوی ديگر ،تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مىيابد و

بنابراين انسان مورد نظر هگل تنها يک تجريد استعﻼيى از انسان واقعى است كه از

سازد و يک موضوع جديد را به وجود مىآورد و در اختيار جامعه مىگذارد كه مادی و
تبديل به "انسان موضوعيتيافته" ٣مىشود .به اين معنى كه اگر انسان لباس بدوزد،
خياط و اگر خدمات درمانى ارائه بدهد ،پزشک و پرستار و اگر آواز بخواند و تئاتر بازی

كند ،هنرمند محسوب مىشود .بنابراين از منظر ماركس محصوﻻت "كار موضوعشده"

به توليد اشيا و ماديات خﻼصه نمىشوند و وی محصوﻻت محسوس غيرمادی ،خدماتى
و هنری كار را نيز در تئوری ماترياليستى ـ ديالكتيكى خود ادغام مىكند .به بيان ديگر،

نزد ماركس نه ماديت ،بلكه موضوعيت و نه مشاهدهی حسى ،بلكه كليت قوای حسى

انسان شناختشناسى را تعيين مىكنند.

خويش است .منتها با اين انتقاد كه كار نزد هگل تنها يک فعاليت مجرد و ذهنى است.

٢

٣

منظر انسانشناسى" ،موجود متفكر" محسوب مىشود .بنابراين ماركس اينجا بر اين

نكته تأكيد مىكند كه سوژهی فلسفهی ايدهآليستى هگل دروغ و وی تنها از منظر
آپريوريسم و از طريق جابجايى سوژه با ابژه )محمول( است كه به جامعهی آشتىيافته و
خردمند بورژوايى دست مىيابد.

٤

بنابراين از همين منظر ديالكتيک است كه مجادلهی فلسفى ماركس با ماترياليسم

فويرباخ نيز به كلى عريان مىگردد .به اين صورت كه روش شناختشناسى فويرباخ

مبتنى بر "مشاهدهی حسى" است كه طبعاً معطوف و محدود به شيئيت ،ماديت و

ماركس سپس نقد خود را بر روند توليد متمركز كرده و ميان توليدات انسانى و حيوانى

عينيت ،يعنى شكل ابژه مىشود و از درک ماهيت سوبژكتيو ،يعنى شناخت عوامل

چيزی را كه احتياج دارند ،توليد مىكنند ،توليدات كار انسانى همهجانبه است و انسان

را به پيش مىكشد كه شناخت خشک ماترياليستى فويرباخ را از عينيت به كليت قوای

مىآورد .ما اينجا در كنار جنبهی بيولوژيک كار كه به صورت يک فعاليت ابزاری

كه خود را در پيروی از سيستم هگلى ،يعنى از طريق كار خويشتن پديد مىآورد .اينجا

تفاوت مىگذارد .در حالى كه حيوانات بنا بر غريزهی نوعى خود يکجانبه و تنها آن
آگاهانه و با پيروی از قوانين زيبايىشناسى ،يعنى سوبژكتيو محصوﻻت كار خود را پديد

موجوديت مادی انسانها را در يک محيط خشن و طبيعت ضد انسانى تضمين مىكند،

با جنبهی فرجامشناسى كار كه البته به صورت هدف و فرای نيازهای مادی جامعه ،به
طبيعت خﻼق انسانها موضوعيت مىدهد و آنرا شكوفا مىسازد ،نيز آشنا مىشويم.

٤

تاريخى و فرهنگى ابژه ممانعت مىكند .ماركس اينجا با كمال آگاهى مفهوم "موضوع"

٥

حسى انسان بسط دهد و به يک مفهوم ماترياليستى و ديالكتيكى از "انسان" دست بيابد
منظور ماركس از مفهوم "كار" فقط آن نوع از كار است كه توسط جامعه تأييد مىشود.

به اين معنى كه انسان در پرتو مايحتاج توليد شده نه تنها خود را به صورت يک فرد
خﻼق و مؤثر اجتماعى تجربه مىكند ،بلكه به توان خويش جهت برآورده كردن

بنابراين ما اينجا با "كار شكلدهنده و هدفمند" مواجه هستيم و ماركس از طريق

مفهوم "شكل" تمامى تاريخ فرهنگى انسان ،يعنى عوامل سوبژكتيو را نيز به انضمام
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

١

Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤,
in: MEW, Ergänzungsband I, S. ٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥٦٩, ٥٧٠, ٥٧٤
٢
Vgl. ebd,. S. ٥٧٤
٣
Denkendes Wesen
٤
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch … ebd., S. ٥٨٤, und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران "ماركسيسم
ايرانى" ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
٥
Gegenstand

٢٠٢

٢٠١

اين فقر مطلق ماهيت انسان بايد تقليل بيابد كه آن ثروت درونى را از بطن خويشتن

شناختشناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى خويش مىكشد .ليكن در نظام سرمايهداری

قابليتهای انسانى است؛ اما آن بدين وسيله به صراحت يک چنين رهايى است كه اين

مىشود .ما اينجا با كار يکنواخت ،خستهكننده ،فاقد روح و غير حرفهای سر و كار

بيرون بزايد (...) .بنابراين فراروی از مالكيت خصوصى رهايى كامل تمامى احساسات و
احساسات و قابليتهای انسانى ،هم سوبژكتيو و هم ابژكتيو شدهاند .چشم تبديل به

چشم انسانى شده است ،همانگونه كه موضوع وی تبديل به يک موضوع اجتماعى و
انسانى شده] ،يعنى[ از انسان برای انسان پديد آمده است .بنابراين حسيتها مستقيماً
در پراكسيس خود تبديل به تئوريسين شدهاند .آنها نسبت به قضيه ]يعنى كاﻻ[ برای
اراده به قضيه مثل آن رفتار مىكنند ،اما خود قضيه يک رفتار انسانى موضوعيتيافته

نسبت به خود و نسبت به انسان و بر عكس است .بنابراين نياز و يا لذت ،طبيعت
خودپسند و طبيعت سودمندی صرف خود را مىبازند ،همينكه منفعت به منفعت

انسانى در آمده باشد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا بدون اينكه مقولهی "فقر
مطلق" را محدود به گرسنگى ،آوارگى ،بيكاری ،بيگاری ،بيماری و  ...كند ،شرط رهايى

انسان از آنرا در فراروی از توليد كاﻻيى و لغو مالكيت خصوصى مىبيند كه البته به
صورت تصاحب كار بيگانه و به دليل ازخودبيگانگى كارگران مزدی پديد آمدهاند .به

اين عبارت كه در روش مدرن توليد سرمايهداری مسئلهی استثمار نيروی كار و سلطه-

ی سرمايه بر كار بيگانه از آگاهى كارگران مزدی زدوده مىشود و توليد انبوه كاﻻها و
خدمات اجتماعى نه محصول فعاليت خود آنها ،بلكه به حساب توان مديريت و

روند توليد در كوچکترين اجزا تقسيم و به كارگر مزدی تنها يک جزيى از كار محول
داريم و تحت اين مناسبات است كه كار بيگانه به سلطهی سرمايه ،يعنى "كار موضوع-

شده" در مىآيد .به بيان ديگر ،كار همهجانبهی انسانى در روند توليد كاﻻيى تبديل به

كار يکجانبهی حيوانى مىشود و از اين بابت است كه ماركس بر "موضوعيتيابى به

صورت سلب موضوعيت و از خودبيگانگى" كارگران مزدی انگشت مىگذارد .به اين

معنى كه كارگر مزدی در روند توليد سرمايهداری شكل يک انسان دينى را به خود

مىگيرد كه به صورت پست و نازل بروز مىكند ١.سوژهی فعال تحقير و تحميق طبيعت

انسان ،سرمايهدار است كه با آگاهى و اراده و در جهت كسب سود روند توليد را

برنامهريزی و نيروی كار بيگانه را استثمار مىكند .در حالى كه هگل مفهوم "قضيه"
)كاﻻ( را در يک حركت ديالكتيكى از تفكر و به صورت خودآگاهى از وحدت گوهر

)طبيعت( با سوژه )انسان( پديد مىآورد و از يک سو ،كاﻻ را ظاهراً به سوژهی جامعهی

بورژوايى ارتقا مىدهد و از سوی ديگر ،حق مالكيت خصوصى را نتايج منطقى و طبيعى
"آزادی زنده" مىخواند ٢،ماركس در جزوههای فلسفى ـ اقتصادی خود توليد كاﻻيى و
حق مالكيت خصوصى را به شرح زير مسبب "فقر مطلق" انسانها مىشمارد:

«مالكيت خصوصى ما را چنان احمق و يکجانبه كرده كه يک موضوع وقتى مال ما

است ،اگر ما صاحب آن باشيم] ،يعنى[ به صورت سرمايه برای ما موجود باشد و يا

برنامهريزی سرمايهدار گذاشته مىشود .ماركس اينجا موازی با روش نقد دين فويرباخ

توسط ما مستقيماً متملک ،خورده ،نوشيده ،بر بدن ما پوشيده ،توسط ما زيسته و غيره،

وجود خدا حساب باز كند ،به همان اندازه كمتر از وجود خود بهره مىبرد .در حالى كه

ازخودبيگانگى سادهی همهی اين احساسات] ،يعنى[ معنى مالكيت آمده است .بر اساس

به نقد روند توليد سرمايهداری مىپردازد .به اين صورت كه هر چه انسان بيشتر روی

بنا بر فلسفهی ماترياليستى فويرباخ آن دينى كه خود انسانها ساختهاند ،استقﻼل يافته
و توسط يک قدرت بيرونى مانند كليسا بر انسانها حكمفرمايى مىكند ،موضوع
ازخودبيگانگى نزد ماركس به صورت استقﻼل و حاكميت روند توليد بر كارگران مزدی

تشريح مىشود .يعنى ،هر چه آنها بيشتر در روند توليد سرمايهداری ادغام شوند ،به
Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch …, ebd., S. ٥٤٠

١

خﻼصه مصرف شود (...) .بنابراين در جای تمامى احساسات جسمى و روحى،
١

„Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, Entfremdung“, „Entäußerung als
“Arbeit, Entäußerung als Religion
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و
انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی
سياسى هگل و ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ ،در آرمان و انديشه،
جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين

٢٠٤

٢٠٣

«) (...آتهئيسم از طريق لغو دين و كمونيسم از طريق لغو مالكيت خصوصى همراه با

همان اندازه نيز بيشتر از ماهيت خويش ازخودبيگانه مىگردند ١.اينجا ماركس چهار

خود هومانيسم وساطتشده هستند .تنها از طريق لغو اين واسطه كه البته يک شرط
ضروری است ،خود به خود اثر مثبت آغاز مىشود ،يعنى هومانيسم مثبت».

١

بنابراين ماركس استقرار آتهئيسم و كمونيسم را بدون واسطه به معنى پايان

ازخودبيگانگى انسان مىشمارد و تنها تحت اين شرايط است كه انگاری انسان ماهيت از

دست رفتهی خود را دوباره باز مىيابد .ما اينجا با تضاد ماهيت طبقاتى نظام سرمايه-
داری با شكل به اصطﻼح آشتىيافتهی بورژوايى آن مواجه هستيم كه ماركس از بدو
فعاليت تئوريک خود در فكر فراروی از آن بود .پيداست كه سوژهی تحقق اين هدف

سياسى تنها آن طبقهی اجتماعى مىتواند بوده باشد كه از همه بيشتر از پديدهی

ازخودبيگانگى رنج مىبرد .بنابراين ماركس اينجا نيز از پرولتاريا به عنوان "سوژهی
فعال" لغو اشكال ازخودبيگانهی جامعهی بورژوايى ياد مىكند.

در همين زمان كه ماركس در حال نوشتن جزوههای فلسفى ـ اقتصادی بود ،كتاب "تنها
كس و مالكيتش" ،اثر ماكس اشتيرنر منتشر شد ٢.وی يكى از هگلىهای چپ و مدافع

سرسخت مواضع ليبراليسم بود .نقد وی از منظر فرديت ،يعنى تظاهر يک انسان واقعى،
آزاد و خﻼق به آكوموداتسيون هگلى وارد مىآيد .به اين عبارت كه هگل در امتداد

ايمان مسيحيان مفاهيم به اصطﻼح خردمند را بر فرد حاكم كرده است و انتظار دارد
كه انسانها روابط خود را در پرتو "ايدهی مطلق" وی منضبط سازند .از همين منظر،

اشتيرنر "آتهئيسم" و "هومانيسم" فويرباخ و همچنين "كمونيسم" ماركس را نيز به
عنوان اشكال دينى و نشانهی ازخودبيگانگى انسان به باد انتقاد مىگيرد .به نظر اشتيرنر

اصوﻻً نمىتوان انسان واقعى )من غيرماهوی( را از يک انسان تخيلى و قدسى )من

ماهوی( مجزا كرد و انتظار داشت كه انسان واقعى كه به اصطﻼح ازخودبيگانه است،
١

Ebd., S. ٥٨٣
 ٢از آنجا كه من در جای ديگری به تفصيل به مسير تفكر انتقادی و انقﻼبى ماركس پرداختهام ،در نتيجه اينجا
فقط برخى از ابعاد آنرا مطرح مىكنم كه برای نوشته ضروری هستند .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧فلسفهی
حقوق طبيعى و حق انقﻼب ـ گفتمانى پيرامون مسير انديشيدن انتقادی ماركس از نقد دين تا نقد اقتصاد سياسى ،در
آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ١٥١ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨فرهنگ دينى و رئاليسم انقﻼبى ـ نقش فراروی از "خرد استعﻼئى" در انديشهی
سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی ٣٥ادامه ،برلين

نوع از مقولهی "ازخودبيگانگى" را از يکديگر تميز مىدهد؛ اول ،ازخودبيگانگى انسان از
كار است .به اين معنى كه سرمايه ظاهراً به صورت يک قدرت مستقل از پراكسيس
مولد در آمده و طبيعت بيگانهی خود را بر كارگران مزدی تحميل مىكند .اينجا
كارگران مزدی تنها به اين دليل به كار ازخودبيگانه تن مىدهند ،زيرا آنرا يک ابزار

برای رفع نيازهای مادی خود مىشمارند .دوم ،ازخودبيگانگى انسان از نتايج فعاليت

توليدی خويش است .به اين معنى كه كارگران مزدی محصوﻻت كار خويش را نه مال
خود ،بلكه حق مالكيت خصوصى سرمايهدار مىشمارند .سوم ،ازخودبيگانگى انسان از

انسانها است كه به معنى مطروديت و انزاوی افراد از جامعه مىباشد و چهارم،

ازخودبيگانگى انسان از "نوع ماهوی بشر" است.

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس سه نوع اولى ازخودبيگانگى را

مستقيماً از پراكسيس مولد و مناسبات نظام سرمايهداری ،يعنى از روش توليد كاﻻيى و
حق مالكيت خصوصى استنتاج مىكند ،در حالى كه نوع چهارمى آن معطوف به آن

مفهومى مىشود كه فويرباخ با استناد به مفاهيم "اراده"" ،خرد" و "قلب" برای ابعاد

"نوع ماهوی بشر" در نظر گرفته است .اينجا ماهيت انسان نه يک شكل تاريخى و
موضوعيتيافته دارد و نه در واقعيت تجربى احساس مىشود ،زيرا آن تنها از طريق
مفاهيم استعﻼيى ساخته و پرداخته شده است .به اين معنى كه فويرباخ تمامى صفات

ناب و ارزشمند مورد نظر خود را به ماهيت يک انسان اسمى )نومينال( ،ارزشمند

)نرماتيو( ،غيرتاريخى و غيرموضوعيتيافته نسبت داده و ماركس در پرتو آن است كه

نقد خود به جامعهی بورژوايى را وارد مىآورد .ما اينجا با روش انتقاد استعﻼيى مواجه

هستيم ،اينجا در امتداد تفكر هگلىهای چپ ـ كه ماركس به گمان خود و با استناد به
فلسفهی ماترياليستى فويرباخ از آن فراروی كرده بود ـ فلسفه با فلسفه سخن مىگويد.

با تمامى اين وجود ماركس از تحليل خود بى محابا و به شرح زير نتيجه مىگيرد:

Vgl. ebd., S. ٥١٢
Vgl. ebd., S. ٥٢٠f.

١
٢

٢٠٦

٢٠٥

از آن پس كه كتاب اشتيرنر منتشر شد ،انگلس بﻼفاصله آنرا مطالعه كرد و در يک

به سوی "من ماهوی" كه البته يک شكل دينى از انسان مىباشد ،سمت بگيرد .به نظر

ميان گذاشت:

تصوراتى مىكنند كه برای فرد به كلى بيگانه مىباشند .به بيان ديگر ،در حالى كه

نامه به شرح زير پيشنهاد خود را جهت نقد كتاب "تنها كس و مالكيتش" با ماركس در
«ما آنرا نبايد كنار بگذاريم ،بلكه مستقيماً از آن به صورت بيان تمام و كمال بىپروايى

موجود بهره برداری كنيم و اينطور كه آنرا بچرخانيم و روی آن مدام بنا سازيم .به

اين ترتيب ،اگوئيسم به سر حد خود رانده مىشود ،چنان بىپروا و همزمان خودآگاه كه
خودپسند در غرضورزی خود يک لحظه هم نمىتواند پايدار بماند ،بلكه بايد بﻼفاصله

در كمونيسم واژگون گردد .البته اين يک چيز جزيى است كه به اشتيرنر اثبات شود كه
انسانهای اگوئيستاش ضرورتاً از فرط خودپسندی مجبور به كمونيست شدن هستند.

بايد به اين مرديكه پاسخ داد كه قلب انسانى در ابتدا در خودپسندی خويش مستقيماً
غيرانتفاعى و فداكار است ،و بنابراين وی دوباره از همان جا سر در مىآورد كه در

برابرش مىجنگد" (...) .انسان" فويرباخى از خدا استنتاج شده است ،فويرباخ از خدا به
انسان رسيده است و البته "انسان" اين چنين تجريدی و با يک مدرک مقدس دينى
آغشته شده است .راه حقيقى برای رسيدن به "انسان" عكس آن است .ما بايد از من،

اشتيرنر كمونيستها نيز در نهايت مسيحى هستند ،زيرا آنها انسان واقعى را قربانى

مسيحيان انسانها را به رستگاری دينى و لذات جهان اخروی وعده مىدهند ،اما بنا بر

نقد اشتيرنر ،معبد مقدس كمونيستها "جامعه" نام دارد .افزون بر اينها ،اشتيرنر در

لغو مالكيت خصوصى خشونت بسيار هولناكى را مشاهده مىكند كه از واقعيت نظم
موجود به مراتب شديدتر است.

به اين ترتيب ،اشتيرنر بى محابا نتيجه مىگيرد كه انسان واقعى همين انسان خودپسند

مىباشد كه در روند تاريخ ظاهراً از رئاليسم به ايدهآليسم و هماكنون به اگوئيسم

رسيده است .در حالى كه انسان واقعى در ماهيت خود ظاهراً فرد است ،ليكن همواره

اين ارواح به اصطﻼح مقدس بودهاند كه انگيزهی سركوب و محدود كردن فرديت

انسان واقعى را داشتهاند .به نظر اشتيرنر تنها اتفاقى كه در روند تاريخ افتاده ،به اين
عبارت است كه اين ارواح همواره فربهتر از گذشته گشتهاند .برای نمونه اگر مؤمنان

مسيحى قبﻼً وعده به رستگاری و آمرزش مىگرفتند ،هماكنون "جامعهی آشتىيافته"

]يعنى[ از تجربه و پيكر انضمامى فرد عزيمت كنيم كه مانند اشتيرنر به بنبست نرسيم،

)هگل(" ،نوع ماهوی بشر" )فويرباخ( و "كمونيسم" )ماركس( هستند كه جای آنرا

است ،تا زمانى كه زمينهی تجربى خود را ندارد ،ما بايد از تجربهگرايى و ماترياليسم

"همبستگى اجتماعى" توجيه مىشوند .انگيزهی فعاليت فلسفى اشتيرنر ظاهراً به اين

بلكه خود را از آنجا به سوی "انسان" ترفيع دهيم" .انسان" هميشه شبح يک پيكر
عزيمت كنيم ،اگر كه تفكر ما و "انسان" ما بايد چيز حقيقى بوده باشد :ما بايد عام را از
خاص استنتاج كنيم ،نه از درون خودش يا از هوا مانند هگل».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،پيشنهاد انگلس معطوف به "تجربه" و
"پيكر انضمامى" انسان مىشود كه البته با روش شناختشناسى فويرباخ نيز كه مبتنى

گرفته و از طريق مفاهيمى مانند" :خردمندی"" ،عرف شهروندی"" ،احساس انسانى" و

عبارت است كه انسان را از سلطهی تمامى ارواح ،مفاهيم و ارزشها كه فرای فرد و
جهت محدود و منظبط كردن فرديت انسان پديد آمدهاند ،آزاد سازد .به نظر وی،

انسان اصوﻻً هيچ نيازی به اينگونه آموزشهای دينى و شبهدينى ندارد و فقط كافى

است كه خﻼقيت را بياموزد.

١

بر "مشاهدهی حسى" است و طبعاً معطوف و محدود به شيئيت ،ماديت و عينيت ابژه
مىشود ،به خوبى قابل شناخت است .ليكن ما اينجا تنها با شكل ابژه مواجه هستيم كه

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.

١

Vgl. Stirner, Max (١٨٨٢): Der Einzige und sein Eigentum, ٢. Auflage, Leipzig, S. ٩٩,
١٧٩, ٢٦٤, und
Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“,
Berlin, ٢٢٧f.

٢٠٨

٢٠٧

مقتدر و مستبد را توجيه مىكند ،بلكه در پيروی از فلسفهی ماترياليستى فويرباخ به

موضوعيتيابى ابژه و كليت قوای حسى انسان ممانعت مىكند .اينجا انگلس در پيروی

انفعال "سوژهی واقعى" )پرولتاريا( نيز دامن مىزند.

اينجا طرح اين مسئله ضروری است كه نامهی انگلس به ماركس موجود است ،در
حالى كه نامهی ماركس در جواب به نامهی انگلس وجود ندارد .اين نامه يا مفقود شده

و يا به احتمال زياد خود انگلس آنرا برای حفظ آبرويش و جهت مصادرهی ناجور و
مغرضانهی تحقيقات ماركس نابود كرده است .خوشبختانه نامهی بعدی كه انگلس در

جواب ماركس مىنويسد ،وجود دارد و به شرح زير به اندازهی كافى گويا است:

«آن چيزی كه مربوط به اشتيرنر مىشود ،با تو كامﻼً موافق هستم .وقتى كه برای تو

نوشتم ،با كمال خجالت هنوز تحت تأثير مستقيم كتاب ]اشتيرنر[ بودم .از وقتى كه

كتاب را كنار گذاشتم و بيشتر توانستم فكر كنم ،آن چيزی در نظرم است كه تو

درست مىدانى».

١

از اين پس ،ماركس به تنهايى تزهای فويرباخ را به عنوان راهنمای فعاليت تئوريک و

پراكسيس سياسى خود مدون كرد .ما اينجا با عبور از انسانشناسى استعﻼيى فويرباخ

و "فراروی از فلسفه" مواجه مىشويم .از اين پس ،فلسفه ديگر با فلسفه سخن نمىگويد

و نقد از منظر مفاهيم آسمانى و در جهان فﻼسفه مستدل نمىشود ،زيرا انتقاد ماركس
به نظام سرمايهداری درونذاتى است كه البته با استناد به "جهان موضوعيتيافته"،

يعنى از نقد پراكسيس مولد و تضادهای ماهوی جامعهی بورژوايى پديد مىآيد .ما اين-
جا با يک انسانشناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى نيز مواجه هستيم كه انسان را "موجود

فعال" ٢مىشمارد و تاريخ فرهنگى آنرا به عنوان سوژهی شناسا و فعال در تئوری

شناختشناسى ادغام مىكند .بنابراين از منظر ماركس ابژهی شناخت انسان محصول
فعاليت آگاهانهی خويش ،يعنى موضوعيتيافته و سوبژكتيو است .به اين معنى كه

انسان دولت ،اقتصاد ،صنعت ،طبيعت ،فرهنگ ،تاريخ و غيره را از طريق فعاليت
آگاهانهی خود پديد مىآورد و با وجودی كه آنها به عنوان ابژهی شناخت خارج از

ذهن وی قرار گرفته و ابژكتيو هستند ،اما سوبژكتيو به وجود آمدهاند .ليكن اين آگاهى
Ebd., Engels am Marx in Paris, ٢٠. Jan. ١٨٤٥, S. ١٤
Tätiges Wesen

١
٢

از فويرباخ ،ماترياليسم را دوباره به صورت مجرد در برابر ايدهآليسم مستقر مىسازد،

در حالى كه ماركس تا اينجا به درک يک "كليت ديالكتيكى" رسيده كه مولود آن
"كار شكلدهنده و هدفمند" انسانى است كه نه تنها طبيعت بيرونى ،بلكه طبيعت

درونى انسان را نيز دگرگون مىكند و "جهان موضوعيتيافته"" ،طبيعت موضوعيت-

يافته" و "كار موضوعيتيافته" را سوبژكتيو پديد مىآورد .از سوی ديگر ،انگلس
پيشنهاد تئوريک خود را مبتنى بر يک انسان اگوئيست مطرح مىكند كه البته اينجا

سوژه و بنا بر تجربه ،ابژهی آن طبعاً حق مالكيت محسوب مىشود .پيداست كه اينجا

انگلس بايد دوباره معطوف به مفهوم استعﻼيى "قلب" فويرباخ گردد ،زيرا صعود
ماترياليستى اگوئيست به كمونيست را نمىتوان از تضاد درونذاتى اگوئيست با حق
مالكيت و نفى ديالكتيكى و آگاهانهی آن متكامل كرد .به بيان ديگر ،انگلس هنوز در

تصوارت بيگناه كودكانه و اشكال فلسفى و متافيزيكى هگلى در جا مىزند ،در حالى كه
ماركس قاطعانه برنامهی "فراروی از فلسفه" را دنبال كرده و تا اينجا به نتايج قابل

مﻼحظهی تئوريک نيز دست يافته است.

به نظر مىرسد كه انگلس در اين زمان از وجود جزوههای فلسفى ـ اقتصادی ماركس

بى خبر بوده و مشخصاً در همينجا است كه ماركس با استناد به مفهوم "كار شكل-

دهنده" ديالكتيک هگل را بر پايههای واقعىاش استوار مىسازد .پيداست كه انتقاد
اشتيرنر به ماركس وارد بود ،زيرا جامعهی كمونيستى مورد نظر وی مستقل از

پراكسيس ،يعنى خارج از واقعيت و حركت درونذاتى جامعهی بورژوايى قرار داشت و

به آن يک شكل متافيزيكى مىداد كه از "سوژهی واقعى" مستقل به نظر مىآمد .افزون
بر اين ،يک تعريف استعﻼيى از "نوع ماهوی بشر" منجر به دينسازی و توجيه تشكيل
يک دولت استبدادی نيز مىشود .انگاری كه يک چنين دولتى بايد بر فراز ملت قرار

بگيرد و آنرا در راستای "نوع ماهوی بشر" و جهت تشديد همبستگى اجتماعى و
تشكيل جامعهی كمونيستى آموزش و پرورش دهد .عواقب يک چنين خطای تئوريک
همان جابجايى سوژه با ابژه است كه بنا بر انتقاد ماركس نه تنها به آپريوريسم در

پراكسيس سياسى مىانجامد و در امتداد فلسفهی ايدهآليستى هگل خشونت يک دولت

٢١٠

٢٠٩

مردمى برخورد كند ،رهايى آلمانها به انسانها تحقق مىيابد ) (...تنها رهايى پراتيک و

موجود محصول ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى همان زمينهی مادی جامعهی

ممكن آلمان ،رهايى از موضع تئوريک است كه انسانها را باﻻترين موجود برای انسان-

ها مىشمارد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا ديالكتيک يک تئوری

انتقادی و عملگرا با يک پراكسيس آگاهانهی سياسى و انقﻼبى را برقرار مىسازد كه
البته مستقيماً روش فعاليت سياسى وی را نيز متأثر مىكند .ما اينجا با عواقب تحقيقات

فلسفى و تجربيات سياسى ماركس مواجه هستيم كه به صورت تئوريک متمركز مى-

گردند و مستقيماً به سوی رهايى انسان نشانه مىگيرند .به اين عبارت كه ماركس از

اين نقطهی نظری عزيمت مىكند كه رهايى انسان يک امر عاجل اجتماعى است و
تئوری جهت ممانعت از توليد اشكال استعﻼيى راه ديگری ندارد ،به جز اينكه از نقد

بورژوايى است كه مناسبات متضاد نظام سرمايهداری را توجيه مىكند و "اوضاع
موجود" را پديد مىآورد و مستمر مىسازد .پيداست كه فراروی از "اوضاع موجود" در

وهلهی اول مشروط به توليد يک چشمانداز جهت تشكيل "اوضاع مطلوب" است .در
حالى كه هگل "اوضاع موجود" را "گوهر ازخودبيگانه" مىخواند و در يک حركت

ديالكتيكى از تفكر ،مفاهيم ايدهآليستى را جهت تشكيل يک جامعهی آشتىيافته و

خردمند آتى متكامل مىكند ،نقطهی عزيمت ماركس نيز آگاهى تئوريک و پراكسيس

سياسى همين جهان كهن و غيرخردمند است و تنها از طريق نقد درونذاتى و نفى-
كنندهی آن برای وی ممكن مىشود كه جهان نوين را به صورت "اوضاع مطلوب" پديد

آورد و به سوی رهايى انسان نشانه بگيرد.

١

درونذاتى پراكسيس مولد مستدل گردد و بدون وساطت اشكال استعﻼيى مانند :دين،

در وهلهی دوم دگرگونى "اوضاع موجود" به "اوضاع مطلوب" نياز به يک "سوژهی

پيرامون آگاهى تئوريک از تضاد دخيل مىشود و از آنجا كه تئوری انتقادی و عمل-

ديگر ،انگيزهی ماركس تكامل فلسفهی پراكسيس است كه بنا بر "پيشگفتار نقد فلسفه-

مانند فلسفه در مضمون هگلى آن ،خود را به صورت يک حركت ناب از تفكر نمىفهمد

پراكسيس سياسى نيز گزارش مىدهد .به اين صورت كه تئوری انتقادی و عملگرای

فلسفه و ايدئولوژی بر آن واكنش كند .بنابراين ماركس از يک سو ،در كشمكش نظری

گرای وی از سرچشمهی خود )پراكسيس مولد( به خوبى آگاه است ـ يعنى تئوری وی
ـ در نتيجه هيچگاه از پراكسيس نبردهای طبقاتى مستقل نمىگردد ،اشكال متافيزيكى،

استعﻼيى ،ايدئولوژيک و توجيهى به خود نمىگيرد و سرانجام پيداست كه به اجبار بر

پراكسيس سياسى واكنش و در حركت واقعى جامعهی بورژوايى و به نفع مواضع

پرولتاريا و در راستای تحقق رهايى انسان دخل و تصرف مىكند.

از آنجا كه دولت پروس از فعاليت سياسى و تئوريک ماركس در پاريس نگران بود،

در نتيجه سازمانهای ديپلماتيک و اطﻼعاتى هر دو كشور همدست شدند كه شرايط
اخراج وی از فرانسه را فراهم سازند .تنها كشوری كه حاضر شد به ماركس حق اقامت

بدهد ،لوكزامبورگ بود ،منتها با اين شرط كه وی در مسائل سياسى روز دخالت نكند و

به شغل روزنامهنگاری نپردازد .به اين ترتيب ،ماركس به بروكسل نقل مكان و با
همكاری انگلس به تسويه حساب با نظريات متافيزيكى گذشتهی خود پرداخت.
Ebd., S ٣٩١

١

واقعى" دارد كه ماركس آنرا از ديالكتيک تئوری و پراكسيس متكامل مىكند .به بيان
ی حق هگل" به بهترين وجه ممكنه از خودانگاری فعاليت تئوريک وی به صورت يک

وی كه البته از طريق نقد درونذاتى و نفىكنندهی زمينهی متضاد مادی كه وی آنرا
"بعد منفعل" نيز مىنامد ،متكامل مىشود و سپس به صورت جانبدار در كشمكش

تئوريک پيرامون آگاهى از تضاد شركت مىكند و سرانجام به يک پراكسيس به
خصوص سياسى در روند نبردهای طبقاتى دامن مىزند .سوژهی خودآگاه "نيازهای
٢

انقﻼبى و راديكال" پرولتاريا است كه تحت تأثير اين تئوری از قدرت بالقوه به قدرت

بالفعل در مىآيد و نظم موجود را به شرح زير به يک نظم نوين دگرگون و شرايط

رهايى خود را نيز پديد مىآورد:

«همانگونه كه فلسفه در پرولتاريا تسليحات مادی خويش ،پرولتاريا در فلسفه،

تسليحات ذهنى خويش را مىيابد ،و همين كه رعد تفكر اصولى به اين زمين سادهلوح
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

٢١٢

٢١١

نيروی كارش را به هر سرمايهداری كه مىخواهد بفروشد .ما اينجا با پرولتاريا به

محصول فعاليت تئوريک آنها كتاب "ايدئولوژی آلمانى" است كه در آن فلسفهی

عنوان "سوژهی واقعى" مواجه هستيم كه از طريق نيروی كار خود و در پرتو دين،

ماترياليستى فويرباخ ،متافيزيک برونو بائر و ليبراليسم اشتيرنر به عنوان "تخيلهای
١

فلسفه و ايدئولوژی بورژوايى جهان موضوعيتيافته را پديد مىآورد ،در حالى كه هم-

كودكانه و بىگناه فلسفى هگلىهای جوان" به باد انتقاد گرفته مىشوند .ماركس هم-

مىشود و به حق مالكيت خصوصى و روش توليد كاﻻيى تن مىدهد .به بيان ديگر،

سياسى در "كانون تعليم و تربيت كارگران بروكسل" برگزار كرد كه بعدها در يک

مىشود و تا زمانى كه روش توليد مدرن سرمايهداری ادامه مىيابد ،بﻼمنازعه

بر دگرگونى مقولهی "كار" به مقولهی "نيروی كار" در فرماسيون سرمايهداری است

زمان به دليل فقدان خودآگاهى طبقاتى به انقياد محصول كار خود ،يعنى سرمايه كشيده

پرولتاريا در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس "سوژهی واقعى" محسوب

زمان يک سری سخنرانىها را به زبان ساده و جهت تثبيت خودآگاهى تئوريک فعاﻻن

جزوه و تحت عنوان "كار مزدی و سرمايه" منتشر شدند .اينجا موضوع ماركس تأكيد

آنتاگونيسم سرمايه خواهد بود .حتا اگر آن به انقياد دين ،فلسفه و ايدئولوژی بورژوايى

كه بند ناف كارگران مزدی را از مناسبات توليدی در فرماسيونهای قديمى قطع مى-

توليد كاﻻيى به كلى منفعل و ظاهراً ناپديد شده باشد .انگيزهی فعاليت تئوريک ماركس

«كار هميشه يک كاﻻ نبود .كار هميشه كار مزدی ،يعنى كار آزاد نبود .برده كار خود را

كشيده ،در روند توليد و فعاليت مولد خود سلب موضوعيت و در جهان ازخودبيگانهی

نيز مشخصاً بر اين اساس است كه پرولتاريا را از قدرت بالقوهی خويش آگاه و آنرا
جهت تشكيل يک نظم نوين در ميدان نبردهای طبقاتى بالفعل سازد و فعاليت آنرا به

سوی انقﻼب اجتماعى و رهايى انسان هدايت كند .اينجا قدرت سياسى بستگى به

توازن قوای اجتماعى دارد و قدرت سرمايه نشانهی ضعف پرولتاريا است .بنابراين نتايج
نبردهای طبقاتى نامعلوم و هم پيروزی و هم شكست آنها امكان دارد .از اين منظر نه
مسير حركت واقعى جامعهی طبقاتى از پيش معين شده و نه فرجام آن منوط به تقدير

تاريخ بشری است .همانگونه كه انسانها "جهان موضوعيتيافته" )جامعهی طبقاتى( را
از طريق كار ازخودبيگانهی خويشتن به وجود آوردهاند ،به همين صورت نيز قادر

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

پديد بياورند .پيداست كه ماركس فرماسيونهای اجتماعى را كه در روند تاريخ پديد
آمده و فرو ريختهاند ،به صورت وقايع تاريخى در نظر مىگيرد .وی اينجا "جامعهی

آنتيک"" ،جامعهی فئودالى" و "جامعهی بورژوايى" را از يکديگر متمايز مىكند ١،ليكن

نه به اين صورت كه انگاری خود تاريخ بشخصه يک سوژهی خردمند و محمول يک

منطق و ذات درونى است كه فرماسيونهای اجتماعى را مستقل از فعاليت سوبژكتيو

انسانها و يكى پس از ديگری متعاقباً پديد مىآورد .انگاری كه ما اينجا با يک حركت
Vgl. ebd., S. ٤٠٨

١

كند و به شرح زير شكل كاﻻيى نيروی كار ،يعنى كار دوگانه آزاد را پديد مىآورد:

به بردهدار نمىفروخت ،همانطور كه گاو نر توانهای خود را به برزگر نمىفروشد .برده

با همهی كار خود يكبار و برای هميشه به صاحب خود فروخته شده است .آن يک كاﻻ

است كه مىتواند از دست يک مالک به دست ديگری برسد .خود آن يک كاﻻ است،
اما نيروی كار كاﻻی آن نيست .بنده تنها يک بخش از كار خود را مىفروشد .آن يک

كارمزد از مالک زمين زراعى دريافت نمىكند؛ بلكه بر عكس ،مالک زمين زراعى از وی

يک خراج دريافت مىكند .بنده به زمين زراعى تعلق دارد و برای صاحب زمين زراعى
ميوه مىدهد .كارگر آزاد در برابر خود را مىفروشد و البته تكه تكه .وی ،١٢ ،١٠ ،٨

 ١٥ساعت از زندگى خود را به حراج مىگذارد ،يک روز مانند روزهای ديگر ،به آنكه

بيشتر بپردازد ،به مالک مواد خام ،ابزار كار و مواد غذايى ،يعنى به سرمايهداران .كارگر

نه به يک مالک و نه به زمين زراعى تعلق دارد ،اما  ١٥ ،١٢ ،١٠ ،٨ساعت از زندگى
روزانهاش به كسى تعلق مىگيرد كه آنرا مىخرد».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تحت مناسبات سرمايهداری كارگر مزدی
نه تنها از مناسبات توليد آزاد مىشود ،بلكه ظاهراً به اين آزادی نيز دست مىيابد كه
١

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٦): Die deutsche Ideologie, in: MEW, Bd. ٣, S. ٩ff.,
Berlin (ost), S. ١٣
٢
Marx, Karl (١٩٧٥): Lohnarbeit und Kapital, in: MEW, Bd. ٦, S. ٣٩٧ff., Berlin (ost), S.
٤٠١

٢١٤

٢١٣

اينجا تاريخ و منطق با يکديگر به وحدت مىرسند و روند تاريخ نويد به يک آيندهی

اجتنابناپذير از تاريخ مواجه هستيم كه مستقل از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای

دلپسند مىدهد .از جمله بايد از سوسياليستهای تخيلى ياد كرد كه غافل از "سوژهی

طبقاتى به راه مقدر خود ادامه مىدهد و نهايتاً به فرجام ايدهآليستى خود مىرسد .به

نبردهای طبقاتى ،فرماسيونهای اجتماعى را پشت سر يکديگر رديف كرده و تحت

واقعى" پديد آمدهاند .به اين معنى كه حاكميت طبقاتى همواره بخشى از قدرت مادی

واقعى" ،يعنى مستقل از پراكسيس مولد و با صرف نظر از بررسى شكل و نتايج

بيان ديگر ،فرماسيونهای اجتماعى در روند تاريخ و به دليل فقدان خودآگاهى "سوژهی

تأثير "ايدهی مطلق" هگلى فرجام سرمايهداری را مثبت ارزيابى مىكردند .در برابر

خود را در اختيار قشری از طبقهی حاكم مىگذارد كه قدرت ذهنى آنرا نيز پديد

كتاب "ايدئولوژی آلمانى" تأكيد مىكند:

بكشد و بنا بر كتاب "ايدئولوژی آلمانى" حاكميت سرمايه و يک جهان وارونهی طبقاتى

ماركس بر فعاليت سوبژكتيو انسان جهت دگرگونى اوضاع موجود به شرح زير در

«تشريح تاريخ به اصطﻼح ابژكتيو دقيقاً به اين عبارت است كه مناسبات تاريخى را
مجزا از فعاليت ]سوبژكتيو انسان ،فف[ درک مىكند ،شخصيت ارتجاعى».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روند "تاريخ ابژكتيو" تنها تظاهر ضروری
مناسبات وارونهی جامعهی بورژوايى ،يعنى يک شكل ايدئولوژيک از آن مناسبات

ازخودبيگانه مىباشد كه تحت تأثير آنها سرمايه طبيعتاً رشد كرده است .ما اينجا با
نتايج فعاليت آگاهانهی طبقهی حاكم مواجه هستيم كه ماركس آنرا به صورت اشكال

ازخودبيگانه كه ظاهراً از فعاليت انسانها و پراكسيس مولد مستقل شدهاند ،افشا مى-

كند .به بيان ديگر ،فرماسيونهای اجتماعى بنا بر ايدهآلها و تحت قدرت ايدئولوژيک و

سياسى طبقهی حاكم به وجود آمدهاند كه البته هيچگاه به صورت ناب بر قرار نمى-

گردند ،زيرا اشكال پيشرو آنها همواره لحظات فرماسيونهای قديمى را نيز با خود به

همراه دارند .هر كسى كه نقش انسان را به عنوان يک سوژهی درونذاتى در اين
"حركت واقعى" انكار مىكند ،در حال تدارک ايدئولوژی است و با استناد به كشفيات
تئوريک ماركس يک شخصيت ارتجاعى دارد.

بنابراين ما با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به صورت يک تجريد از
كليت متضاد مواجه هستيم كه محصول فعاليت آگاهانهی انسانها ،يعنى سوبژكتيو

است .به اين معنى كه اين "حركت واقعى" نه اجتنابناپذير و ابژكتيو و نه محصول
منطقى يک روند بﻼمنازعه از تاريخ و يا حركت ماده است .بنابراين ماركس هرگونه

ادعايى را كه با حركت به اصطﻼح ابژكتيو توجيه مىشود ،هرگونه ادعايى كه رهايى
Ebd., S. ٤٠

١

بيآورد ،فرودستان جامعه را به انقياد اشكال ازخودبيگانه مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی
را به شرح زير بر انسانها تحميل كند:

«افكار طبقهی حاكم در هر دوران تفكر مسلط هستند ،يعنى طبقهای كه قدرت حاكم
مادی جامعه است ،همزمان قدرت حاكم ذهنى خويش مىباشد .طبقهای كه ابزار جهت

توليد مادی را در اختيار دارد ،همزمان در مورد اين ابزار جهت توليد ذهنى تصميم
مىگيرد .به اين ترتيب ،همزمان افكار آن كسانى كه به آنها ابزار جهت توليد ذهنى

تعلق مىگيرد ،به صورت ميانگين تحت سلطه در مىآيند .افكار حاكم ديگر چيزی
نيستند به غير از بيان ايدهآل مناسبات مادی مسلط كه به صورت تفكر مناسبات

مسلط مادی جمعبندی شدهاند ،بنابراين آن مناسباتى كه يک طبقه را حاكم مىكنند،

افكار حاكميتش هستند».

١

بنابراين تنها در فقدان پرولتاريا به عنوان سوژهی خودآگاه و انقﻼبى است كه سرمايهدار

به شكل سرمايهی شخصيتيافته در مىآيد و به صورت سوژهی فعال "جهان

موضوعيتيافته" را آگاهانه ،يعنى از استثمار نيروی كار بيگانه و در پرتو ايدئولوژی و

منافع طبقاتى خود پديد مىآورد و كارگران مزدی را به سلطهی مناسبات ازخودبيگانه-

ی جامعهی بورژوايى مىكشد .پيداست كه اينجا ديدگاه ماركس از روند تاريخ با
مضمون "روح جهان" در فلسفهی ايدهآليستى هگل تﻼقى مىكند .به اين دليل كه هگل

"تاريخ فلسفه" و "فلسفهی تاريخ" را به صورت يک روند متداوم از دنيوی و خردگرا
شدن سوژهی شناسا در نظر مىگيرد و آپريور ،يعنى بدون شواهد تجربى به يک نظريه-

ی مثبتگرا پيرامون تشكيل يک جامعهی خردمند و آشتىيافتهی آتى دست مىيابد.
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٦): Die deutsche …, ebd., S. ٤٦

١

٢١٦

٢١٥

دليل انفعال مزمن سياسى از "فلسفهی آتى" خود به روستای پدريش )براخبرگ(

انسانها را به يک چيز خارج از خودآگاهى طبقاتى آنها نسبت مىدهد و آنها را در

شركت در انقﻼب آلمان اعﻼم كرد .وی آن جمعى را كه با ديگر فعاﻻن سياسى به نام

منفعل مىسازد ،ارتجاعى مىشمارد .به بيان ديگر ،ماركس يک تصور ايدهآليستى از

بازگشت و آنجا مشغول به توليد شراب شد ،ماركس نيز عزم راسخ خود را برای

"اتحاديهی عادﻻن" تأسيس كرده بود ،به "اتحاديهی كمونيستها" تغيير نام داد و با

همكاری انگلس خطوط تئوريک و پراكسيس سياسى آنرا به شرح زير در "مانيفست
كمونيستى" مشخص كرد:

«كمونيستها يک حزب به خصوص در تقابل با احزاب كارگری ديگر نيستند .آنها
منافع مجزايى از تمامى پرولتاريا ندارند .آنها اصول به خصوصى را كه پرولتاريا را

بخواهند نسبت به آنها شكل بدهند ،بر پا نمىسازند .كمونيستها فقط از اين طريق
خود را از مابقى احزاب پرولتری متفاوت مىكنند كه از يک سو ،از نبردهای متفاوت

ملى پرولتاريا منافع همگانى و مستقل از مليت را برجسته و معتبر مىسازند و از سوی

ديگر ،بدين وسيله كه آنها در درجات متفاوت تكاملى كه مسير نبرد ميان پرولتاريا و

بورژوازی طى مىكند ،همواره منافع تمامى جنبش را نمايندگى مىكنند .بنابراين

كمونيستها عمﻼً قاطعترين و همواره بخش به پيش رانندهی احزاب كارگری تمامى

كشورها هستند؛ آنها دارای بينش تئوريک در شرايط ،اقدام و نتايج كلى از جنبش

پرولتری پيش از مابقى انبوه پرولتاريا هستند .هدف بعدی كمونيستها همان است
مانند مابقى همهی احزاب پرولتری؛ ساخت و پرداخت پرولتاريا به طبقه ،سرنگونى

حاكميت بورژوايى ،تصرف قدرت سياسى توسط پرولتاريا».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس و انگلس اينجا تنها بر يک
گرايش به خصوص كمونيستى در جنبش كارگری تأكيد مىكنند ،بدون اينكه ادعای

رهبری و مصادرهی حزبى جنبش كارگری و يا انهدام مابقى جريانهای سياسى طيف

چپ را داشته باشند .با وجودی كه ماركس همواره به كشمكشهای تئوريک دامن مى-

زد و در برابر مبارزات صنفى و سوسياليستهای تخيلى مواضع راديكال سياسى داشت،
اما نبردهای طبقاتى را مستقيماً به سوی سرنگونى حاكميت بورژوايى هدايت مىكرد.

تعيين آيندهی خود و در تداوم اشكال دينى سلب اراده ،آگاهى و آزادی مىكند و

روند تاريخ و يک درک مكانيكى از فرماسيونهای متعاقب اجتماعى را مردود مى-
شمارد .از منظر تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس نه روند ماترياليستى از تاريخ ضرورتاً

به سوی يک فرجام مقدر و خوشايند سپری مىشود و نه يک فرماسيون اجتماعى به
كلى فرو مىريزد و ديگری بر جای آن تمام و كمال بر پا مىگردد .موضوع نقد ماركس

اينجا ممانعت از تعميم يک منطق مخصوص تاريخى است كه ايدهآلهای جامعهی

مدرن بورژوايى را ظاهراً پديد مىآورد و موجوديت آنرا به صورت يک ضرورت

تاريخى توجيه مىكند .ما اينجا دوباره با نقش پرولتاريا به عنوان "سوژهی واقعى" در

تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس مواجه مىشويم كه به صورت "سوسياليسم علمى" و با

استناد به "دانش مثبت" متكامل مىشود .پيداست كه نزد ماركس مفهوم "دانش
مثبت" در مضمون رياضى و جبر دترمينيستى آن نيست .از آنجا كه خردمندی در

جوامع مدرن و دنيوی يک امر مثبت ارزيابى مىشود ،در نتيجه "دانش مثبت" نزد
ماركس نيز به معنى آن دانشى است كه با استناد به پراكسيس مولد ،يعنى از نقد

درونذاتى زندگى واقعى و فعاليت مولد خود انسانها ،يعنى از نقد كليت يک حركت
متضاد ماترياليستى ـ ديالكتيكى متكامل شده است كه با نفى آگاهانهی "اوضاع موجود"

مستقيماً به سوی تشكيل "اوضاع مطلوب" و رهايى انسانها نشانه مىگيرد .اينجا

استقﻼل و آزادی انسانها مشروط به دگرگونى كلى مناسبات موجود جامعهی بورژوايى

است كه سپس مالكيت اجتماعى را پديد مىآورد و تحت مديريت كانون افراد همبسته
قرار مىدهد.

١

پيداست كه مسير زندگى واقعى و فعاليت سياسى ماركس تحت تأثير كشفيات تئوريک

وی قرار داشت .همانگونه كه هگل پس از تكامل فلسفهی ايدهآليستى خود به مقام

استادی دانشگاه در فرانكفورت و سپس در برلين رسيد و تبديل به برجستهترين

نظريهپرداز دولت پروس شد و همانگونه كه فويرباخ پس از اخراج از دانشگاه و به

١

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٩): Manifest der Kommunistischen Partei, in:
MEW, Bd. ٤, S. ٤٥٩ff., Berlin (ost), S. ٤٧٤

Vgl. ebd., S. ٣٧, ٧٠f., ٢٤٧

١

٢١٨

٢١٧

كوچکترين توهمى را داشت .از آن پس كه صندق مالى روزنامه ته كشيد ،ماركس

اين بيانيهی سياسى كه در ماه ژانويهی  ١٨٤٨ميﻼدی منتشر شد ،خطوط تئوريک و

بخشى از ارث پدری خود را در آن ريخت كه انتشار مستمر آن مختل نشود .وی هم-

پراكسيس سياسى "روزنامهی راين نوين" را نيز مشخص مىكرد .ايدهی انتشار اين

مقاﻻت را تصحيح و متن آنها را با خطوط سياسى روزنامه هماهنگ مىكرد .به اين

كمونيستها" برای بازگشت از تبعيد و دامن زدن به انقﻼب اجتماعى در آلمان خود را

چنين در مقام سردبير اين روزنامه قاطع و با پشتكار بود .به اين صورت كه وی تمامى

ترتيب ،چندی نگذشت كه "روزنامهی راين نوين" تبديل به ارگان اصلى انقﻼب در
آلمان شد .از جمله بايد از يک سری مقاﻻت ياد كرد كه تحت عنوان "كار مزدی و

سرمايه" در اين روزنامه منتشر شدند .آنها متن همان سخنرانىهايى بودند كه ماركس
قبﻼً در "كانون تعليم و تربيت كارگران بروكسل" برگزار كرده بود .اينجا تأكيد

ماركس بر آن مناسبات كلى است كه مايحتاج اجتماعى و نيروی كار انسانى را تبديل

به كاﻻ مىكنند و به شرح زير سرمايه را پديد مىآورند:

«سياه پوست يک سياه پوست است .او تحت مناسبات مخصوصى تبديل به برده مى-

شود .يک ماشين دوک پنبه يک ماشين برای ريسيدن پنبه است .آن تحت مناسبات
مخصوصى تبديل به سرمايه مىشود .اگر آن از اين مناسبات كنده شود ،به همان اندازه

كمتر سرمايه است ،مانند طﻼ كه برای خود و فىنفسه پول يا شكر قيمت شكر است.

١

بنابراين "روزنامهی راين نوين" از منظر نقد مناسبات كلى نظام سرمايهداری و منافع
جنبش كارگری بود كه به مسائل روز سياسى مىپرداخت .در ابتدا اتحاد كشور

پراكندهی آلمان و ممانعت از استقرار ديكتاتوری پروس مطرح بود .به خصوص به اين
دليل كه اعيان و اشراف فئودالى و در رأس آنها خاندان هوهنسولرن از تشكيل يک

دولت متمركز دموكراتيک ممانعت مىكردند ٢.از منظر ماركس شكل دولت برای
جنبش كارگری بسيار اهميت داشت ،زيرا شرايط كلى و مناسبات ﻻزم را برای انقﻼب

پرولتری پديد مىآورد .وی در راستای انهدام نظامهای سلطنتى آلمان ،پروس و اتريش
فعاليت مىكرد كه پس از سرنگونى طبقهی فئودال بﻼفاصله به نبردهای طبقاتى بر
عليه بورژوازی دامن بزند و با كسب قدرت سياسى توسط پرولتاريای آلمان و در

همبستگى با پرولتاريای فرانسه راه را به سوی يک جنگ تمام عيار با روسيهی تزاری
١

Marx, Karl (١٩٧٥): Lohnarbeit …, ebd., S. ٤٠٧
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
٢

روزنامه با زيرعنوان "ارگان دموكراسى" در پاريس به وجود آمد ،زمانى كه "اتحاديهی
آماده مىكرد .برای مكان انتشار اين روزنامه شهر كلن در نظر گرفته شد ،زيرا آنجا

"قوانين ناپلئون" در مورد آزادی مطبوعات كم و بيش رعايت مىشدند .اولين شمارهی

اين روزنامه در روز  ١جون  ١٨٤٨ميﻼدی با يک سرمايهی كوچک از آكسيونرها
منتشر شد .چندی نگذشت كه آكسيونرها اهداف اين روزنامه را با منافع طبقاتى خود

در تضاد ديدند و يكى پس از ديگری از پرداخت كمکهای مالى خود به صندوق آن
١

صرف نظر كردند .پيداست كه اين تجربيات ناگوار برای ماركس قابل پيشبينى بود،

زيرا وی پس از بررسى قوانين اساسى دولتهای مدرن از ائتﻼف بورژوازی با اعيان و
اشراف فئودالى بر سر حق مالكيت خصوصى خبر داشت و از اين بابت ،نگرانى خود را
قبﻼً در يک نامه به شرح زير با انگلس در ميان گذاشته بود:

«تمامى مردم از بحث در مورد مسائل اجتماعى مانند طاعون مىهراسند ،آنرا شورش
مىنامند .من زيباترين روش سخنوری را به هدر دادم ،تمامى ديپلماسى ممكنه را به

كار بردم ،اما هميشه جوابهای سر سری گرفتم ) (...قضيه اساساً اين است كه اين

بورژوازی راديكال نيز ما را دشمن اصلى و آتى خود مىشناسد و تسليحاتى را به دست
ما نمىدهد كه ما آنها را به زودی بر عليه خودش برگردانيم».

٢

بنابراين ماركس نسبت به تجربيات نبردهای طبقاتى چنان واقعبين بود كه نه انقﻼب

بورژوايى را حسن ختام آنها مىشمرد و نه نسبت به بورژوازی به اصطﻼح راديكال
١

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٥٣): Marx und die „Neue Rheinische Zeitung“ – ١٨٤٨ – ١٨٤٩,
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

٢٢٠

٢١٩

دولت مركزی ممانعت كنند ١.در حالى كه "روزنامهی راين نوين" همواره طرف مجلس

بگشايد و شرايط يک انقﻼب جهانى را مهيا سازد .اهميت دولت روسيه در اين دوران

را مىگرفت ،اما ماركس نافرمانى مدنى را "مقاومت منفعل" و نامكفى مىشمرد و

درخواست تشكيل يک دولت موقت و تدارک "ديكتاتوری پر انرژی" را داشت كه
سدی را در برابر قوای ضد انقﻼب بسازد و به مطالبات مردمى جامهی عمل بپوشاند.

٢

البته بورژوازی صﻼح خود را در اين راه مىديد كه به تضادهای طبقاتى با اعيان و
اشراف فئودالى دامن نزند و در سايهی نظام سلطنتى تنها آن قوانينى را به تصويب

برساند كه با منافع طبقاتى زمينداران و درباريان تﻼقى نكنند.

٣

با تمامى اين وجود در اروپا موجى از ضد انقﻼب در راه بود كه اوايل ماه نوامبر ١٨٤٨

بر اين اساس بود ،زيرا آن از سال  ١٨١٥ميﻼدی نقش ژاندارم اروپا را بازی مىكرد و

تبديل به سرسختترين جريان برای دفاع از مناسبات ارتجاعى و دولتهای فئودالى
اروپای غربى شده بود.

بنابراين ماركس اصوﻻً هيچ فرصت تاريخى را برای حاكميت بورژوازی جهت رشد
نيروهای مولد قائل نمىشد .موضوع اصلى وی رهايى انسان از آن مناسبات ازخودبيگانه

بود كه با گسست و گذار از جهان كهن در اشكال بورژوايى تجديد حيات مىكردند.
وی همواره به تحليل تجربيات نبردهای طبقاتى در پراگ ،وين و پاريس مىپراخت و

ميﻼدی در وين به قدرت رسيد .در مقالهای كه ماركس به اين مناسبت منتشر كرد،

آنها را در اختيار مخاطبان روزنامه قرار مىداد .وی در اواخر سال  ١٨٤٨ميﻼدی به

خواند و به شرح زير فراخوان به حق مقاومت در برابر قوای ضد انقﻼب داد:

انقﻼبى قرار گرفته است .اينجا بايد به خصوص از نقش انقﻼب ماه جون ١٨٤٨

شديدترين انتقادها را به بورژوازی وارد آورد ،آنرا ابزار دست اعيان و اشراف فئودالى
«سﻼخىهای بى نتيجه از روزهای جون و اكتبر ،مراسمهای سوگواری كسلكننده از
فوريه و مارس و خود كانيباليسم ضد انقﻼب ملتها را متقاعد خواهد كرد كه تنها يک

ابزار وجود دارد كه درد كشندهی مرگ جامعهی قديمى و درد خونين زايمان جامعهی

نوين را كوتاه ،ساده و متمركز سازد ،تنها يک ابزار ـ تروريسم انقﻼبى».

٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا در برابر خشونت مادی

ضد انقﻼب ،خشونت مادی انقﻼبى را مستقر مىسازد و تشكيل "ديكتاتوری" و تدارک

"تروريسم" را حق مقاومت پرولتاريا جهت رهايى خود مىشمارد .اينجا مسئلهی
ماركس بر سر حق انقﻼب و دفاع از شأن انسان است ،زيرا موضوع تئوری انتقادی و

انقﻼبى وی بدون واسطه مربوط به پراكسيس سياسى جهت رهايى انسان مىگردد.
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

اين نتيجه رسيد كه پرنسيپهای دموكراتيک فراگير شده و پرولتاريا در رأس قوای
ميﻼدی در برلين ياد كرد كه به نظر ماركس انقﻼب پرولتری بر عليه بورژوازی بود .به

اين ترتيب ،تا اواخر ماه فوريه  ١٨٤٩ميﻼدی در مناطق جنوب غربى و در كشورهای
كوچک و متوسط آلمان مطالباتى مانند :آزادی مطبوعات و تجمعات ،تشكيل دادگاههای
صالح ،تشكيل مجلس مؤسسان و تصويب قوانين اساسى مدرن مطرح شدند .در تمامى

اين مدت "روزنامهی راين نوين" نه تنها از اين مطالبات دفاع مىكرد و به آنها دامن

مىزد ،بلكه مسؤوﻻن روزنامه نيز خود را بدون واسطه عضو اين جنبش اجتماعى مى-

شمردند و اهداف انقﻼبى آنرا به پيش مىراندند .در حالى كه ماركس اصرار به مسلح
شدن مردم داشت ،دفتر هيئت تحريريهی روزنامه با هشت تفنگ و  ٢٥٠گلوگه مجهز

شده بود.

١

پيداست كه نتايج نبردهای طبقاتى به تضادهای بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى

دامن مىزدند .از جمله بايد از كشمكشهای مجلس فرانكفورت با حكومت مركزی ياد

كرد كه بر سر صﻼحيت قانونگذاری پديد آمد .سرانجام كار به جايى كشيد كه
مجلس فراخوان به نافرمانى مدنى داد و از شهروندان خواست كه از پرداخت ماليات به

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٥٣): Marx und …, ebd., S. ٣٧

١

٢٢٢

٢٢١

از امپراطوری پروس را صادر كرد .از آنجا كه فعاليت مطبوعاتى برای "روزنامهی راين

همانگونه كه تئوری انتقادی و عملگرای وی در پرولتاريا تسليحات مادی خويش را

ميﻼدی با خط سرخ منتشر شد و مسؤوﻻن آن به شرح زير با مخاطبان خود وداع

تشكيل يک نظم نوين مىيابد .اوج اين نبردهای طبقاتى در امپراطوری پروس در روز

نوين" به كلى غير ممكن شده بود ،در نتيجه آخرين شمارهی آن در  ١٩مه ١٨٤٩
كردند:

«ما در پايان به شما از خطر هر نوع كودتا هشدار مىدهيم .بنا بر وضعيت نظامى شهر

كلن ،شما بدون امكان نجات و بازنده هستيد .شما در ابرفلد ديديد كه بورژوازی چگونه

كارگران را به آتش كشيد و بعداً در پستترين شكل ممكنه به آنها خيانت كرد(...) .

مسؤوﻻن "روزنامهی راين نوين" در حال وداع با شما به خاطر شركت محرزتان تشكر

مىكنند .كﻼم آخر هميشه و همهجا اين است :رهايى طبقهی كارگر! هيئت تحريريهی
١
"روزنامهی راين نوين"»
به اين ترتيب ،پروندهی راديكالترين روزنامهی دوران انقﻼب آلمان بسته شد.
"روزنامهی راين نوين" در ماه مه  ١٨٤٩ميﻼدی حدود  ٦٠٠٠آبونمان داشت و پس از

"روزنامهی كلن" كه منافع بورژوازی و محافظهكاران را نمايندگى مىكرد ،پر تيراژترين

روزنامهی وقت محسوب مىشد .ماركس در اواسط ماه جون  ١٨٤٩ميﻼدی به پاريس
رفت و از آنجا به لندن نقل مكان كرد ،در حالى كه انگلس در مقام آژودان به "ارتش

آزاد" پيوست.

٢

از آن پس كه انگلس نيز به انگلستان بازگشت و در منچستر مسكون شد ،پروژهی
تحقيقاتى ديگری را دنبال كرد كه اصوﻻً مورد تأييد ماركس نبود .در حالى كه ماركس

به تحقيقات انتقادی خود پيرامون اقتصاد سياسى ادامه داد و يک طرح گسترده را
جهت بررسى "سرمايه"" ،مالكيت زمين"" ،كار مزدی"" ،دولت"" ،تجارت خارجى" و

"بازار جهانى" در نظر گرفت ٣،انگلس به همان مسائلى پرداخت كه قبل از آغاز

همكاری خود با ماركس در نظر داشت .به اين صورت كه وی به فلسفهپردازی در
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

مىبيند ،پرولتاريا نيز در اين تئوری تسليحات ذهنى خويش را جهت تدارک انقﻼب و

 ١٨مارس  ١٨٤٩ميﻼدی به وقوع پيوست .به اين عبارت كه پادشاه تحت فشارهای

سياسى عقبنشينى كرد و در يک سخنرانى وعده به آزادی مطبوعات و تجمعات و

تصويب قانون اساسى داد .از اين پس ،يک درگيری نظامى در برلين به وقوع پيوست
كه پس از  ١٣ساعت مقاومت مسلحانه به نفع قوای انقﻼبى به پايان رسيد .به اين

ترتيب ،ارتش از شهر به بيرون رانده شد و بخش اعظم تسليحات نظامى به دست

مردم افتاد .از آنجا كه بورژوازی منافع آتى خود را در خطر مىديد ،در نتيجه ليبرالها

نيز به قوای ضد انقﻼب پيوستند .محصول اين حركت فوقارتجاعى تغيير سياست

كابينهی هانزهمن بود كه تحت عنوان "وزارت عملگرا" قدرت سياسى را در دست

داشت .به اين ترتيب ،سياست "مقاومت منفعل" و مماشات با دربار تبديل به تهاجم

عملى بر عليه قوای انقﻼبى و مردمى شد .از اين پس" ،وزارت عملگرا" برنامهی خود

را "احيای مجدد اعتماد از دست رفته" خواند و سرانجام نيت واقعى هانزهمن از جملهی
معروفش به شرح زير به كلى عريان گشت:

«سروران گرامى! در مورد مسائل مالى تحمل به پايان مىرسد!»
از اين پس ،يک تعرض گسترده بر عليه نيروهای كارگری و انقﻼبى سازماندهى و قوای

اطﻼعاتى ـ اجرايى كشور با خشونت تمام وارد عمل شد .در رأس اهداف ضد انقﻼب
ممنوعيت "روزنامهی راين نوين" و اخراج ماركس به عنوان سردبير آن از امپراطوری

پروس قرار داشت .وی متهم به سرنگونى خشونت آميز دولت سلطنتى و كابينهی وقت
و استقرار جمهوری سوسياليستى در كشور بود .بنابراين تمامى نامههايى كه به آدرس

هيئت تحريريهی اين روزنامه نوشته شده بودند ،ضبط شدند .در حالى كه سازمان
سانسور مطبوعات همواره "روزنامهی راين نوين" را "پستترين روزنامه" و "برگهی

ننگ" مىناميد ١،سازمان اطﻼعاتى كشور در  ١١ماه مه همين سال حكم اخراج ماركس
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

٢٢٤

٢٢٣

فاجعهبارتر عواقب اين خطای فلسفى در پراكسيس سياسى است كه منجر به توهم

مورد آغاز و فرجام جهان هستى روی آورد و مشغول به مطالعهی علوم طبيعى مانند:

ايدهی هگلى سوبژكتيو ،يعنى هدفمند ،آگاه و خردمند به پيش مىرود و با استناد به

و مستدل كردم ،انگلس سرانجام بدون كوچکترين اعتنايى به مقولهی "پراكسيس" كه

"سوژهی واقعى" نسبت به روند تاريخ و انفعال سياسى آن مىشود .در حالى كه حركت

بيولوژی ،شيمى ،فيزيک و رياضى شد .همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند

مفهوم "روح جهان" مثبت ارزيابى مىشود ،اما حركت مادهی انگلس به اصطﻼح ابژكتيو

ماركس در تزهای فويرباخ خود متكامل كرده بود" ،حركت ماده" را جايگزين "حركت

انسانى انجاميده است ،در نتيجه مىتوان آنرا همچنين آگاهانه و خردمند توصيف كرد

وی مصداق تجربى اين خطای فلسفى را ظاهراً در كشفيات زيستشناسى داروين يافت،

و هدفمند سپری مىگردد و از آنجا كه اين حركت به تكامل انسان و تشكيل جامعهی

و با استناد به يک مفهوم مجرد از "حركت ماترياليستى زيربنا" يک آيندهی مثبتى را

نيز از سياست توسعهی اقتصادی در نظام سرمايهداری به خود نويد داد .اينجا تفاوت
فقط ظاهراً در اين جاست كه در فلسفهی ايدهآليستى هگل "ايدهی مطلق" از طريق
شناخت و هدفمند ،واقعيت سوبژكتيو را پديد مىآورد ،در حالى كه واقعيت نزد انگلس

محصول حركت "مادهی مطلق" است كه البته هدفمند و ظاهراً كور سپری مىشود و به
اصطﻼح ابژكتيو به وجود مىآيد .ليكن در هر دو حالت ،ايدهآليسم و ماترياليسم به

صورت مجرد در برابر يکديگر متكامل مىشوند كه البته با عدول از "كليت

ديالكتيكى" محصول فلسفى هر دوی آنها كامﻼً مشابه ،يعنى توجيه اشكال مجرد

ايدئولوژيک ،جهانشمول و آپريور جهت تدارک انفعال سياسى "سوژهی واقعى" است.
اينجا آپريوريسم توجيه منطقى يک حركت ناب فكری را به عهده مىگيرد كه برای
مصداق نتايج آن شواهد تجربى وجود ندارد .از اين منظر ،انگاری كه منطق و تاريخ به

وحدت مىرسند و فرجام جامعهی بشری به صورت استقرار "سوسياليسم" يک تظاهر
اجتنابناپذير و ابژكتيو به خود مىگيرد .انگاری كه جهان واقعى ديگر محصول فعاليت
آگاهانهی انسانى و موضوعيتيافته ،يعنى محصول "كار شكلدهنده" و "قوای ماهوی

انسان" نيست ،بلكه ظاهراً اين حركت و نفس خود ماده است كه در روند جهانشمول و
هدفمند خود "جهان ابژكتيو" را پديد مىآورد و تاريخ را به صورت كامﻼً منطقى
مستمر مىسازد .پيداست كه با جايگزينى حركت مادهی انگلس در جای حركت ايدهی

هگل ما با دميروژ ،يعنى با "مادهی مطلق" ،يعنى با آفرينندهی جهان واقعى در شكل به
اصطﻼح "ماترياليستى" آن مواجه مىشويم.

بنابراين محصول خطای فلسفى انگلس عدول از "كليت ديالكتيكى" و استقﻼل از
پراكسيس نبردهای طبقاتى است كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را

ايده" در سيستم هگلى كرد و در خيال خود موفق به كشف "فلسفهی طبيعت" شد.

١

در حالى كه ماركس انتقال سيستم داروينى به مناسبات جامعهی بورژوايى را محصول
تصوارت ناب متافيزيكى و مسخره مىشمرد.

٢

تا آنجايى كه از آثار منتشر شدهی ماركس بر مىآيد ،وی هيچگاه مستقيماً به نقد
خطای فلسفى انگلس نپرداخت و با وی وارد يک كشمكش تئوريک پيرامون عواقب آن

در پراكسيس سياسى نشد .اما آن چيزی كه مسلم است" ،حركت ماده" نزد انگلس با

استناد به سلول توجيه مىشود كه البته فاقد روح است ،در حالى كه فلسفهی ايده-
آليستى هگل اصوﻻً از روح عزيمت مىكند .از آنجا كه ايدهی هگلى محصول فعاليت

ذهنى ،يعنى سوبژكتيو محسوب مىشود و پيداست كه بدون حضور انسان اصوﻻً بى
معنى به نظر مىآيد ،مادهی انگلس ،يعنى سلول ابژكتيو است و وجودش بدون حضور

انسان هم معنى مىيابد .در حالى كه حركت ديالكتيكى نزد هگل يک سوژهی درونذاتى

دارد ،يعنى بدون حركت تفكر انسان به عنوان سوژهی شناسا به كلى بى معنى است،
انگلس اما از طريق اين خطای فلسفى ،از حركت ديالكتيكى سوژهزدايى مىكند و آن

تأثيرات متقابل و آن حركت ناشى از قانون علت و معلول كه نتايج تقابل ابژهها و
مسئلهی راز بقا در سيستم داروينى هستند ،به جای ديالكتيک جا مىزند .به بيان ديگر،

انگلس مضمون ديالكتيک را به عنوان "نفى آگاهانه" توخالى مىكند و با سوژهزدايى از
حركت واقعى جوامع انسانى ،آنرا به مقولهی "نفى مادی" تقليل مىدهد .اما به مراتب
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

٢٢٦

٢٢٥

آغاز عصر انفرماتيک را تجربه كرده و به توليدات انبوه دست يافتهاند ،اما اكثر قابل

ظاهراً در دو وجه متفاوت شقه مىكند .وجه اول آن "ماترياليسم ديالكتيكى" است كه

به كتاب "سرمايه" كافى است كه ما عكس نظريات انگلس را در آن بيابيم .اينجا

پيروی از سيستم هگلى به وحدت منطق با تاريخ مىانجامد كه ما مصداق آنرا به

مﻼحظهی انسانها در "فقر مطلق" و "سيهروزی" به سر مىبرند .فقط يک نگاه اجمالى
ماركس ماشينآﻻت را "تسليحات جنگى" سرمايهداران مىنامد كه به شرح زير بر

عليه كارگرانى به راه مىافتند كه از منظر سرمايه تنها "مناسبات مادی حى و حاضر

توليد" محسوب مىشوند:

البته به صورت يک قانون به اصطﻼح جهانشمول از "حركت ماده" در مىآيد و در
صورت رابطهی "آزادی" با "ضرورت" به شرح زير در اثر متأخر انگلس با عنوان

"آنتى دورينگ" مىيابيم:

«بنابراين آزادی بنا بر شناخت ضرورتهای طبيعت كه حاكميت بر خويشتن ما و بر

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

طبيعت بيرونى را بنا مىسازد ،وجود دارد؛ آن بدين سان يک محصول از تكامل تاريخى

توليدكنندگان واژگون مىگردند ،كارگر را به يک نيمه انسان معيوب ،شأن وی را در

مانند خود حيوانات از آزادی محروم بودند؛ اما هر قدم در پيشرفت فرهنگى ،يک قدم

ضرر فرد كارگر انجام مىشوند؛ تمامى ابزار جهت تكامل توليد به ابزار سلطه و استثمار
پيروی از ماشين سلب و با زجر محتوای كار وی را نابود مىكنند ،وی را به همان اندازه

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

مستقل مصادره مىكند؛ آنها شرايطى را كلهپا مىكنند كه وی در چهارچوب آنها كار

است .انسانهای اوليه كه خود را از قلمرو حيوانات مجزا كردند ،در تمامى جنبهها
به سوی آزادی بود .در آستانهی تاريخ بشريت كشف روش تبديل حركت مكانيكى در
حرارت قرار دارد :حرارت بر اثر اصطكاک جهت توليد آتش؛ در اتمام تكامل كنونى

كشف روش تبديل حرارت در حركت مكانيكى قرار گرفته است :ماشين بخار (...) .با

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

كمک نيروهای مولد عظيمى كه توسط آن معتبر مىشوند ،يک اوضاع اجتماعى ممكن

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

نخواهد داشت ،و در آن برای اولين بار از آزادی واقعى انسانى ،از يک موجوديت در

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

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

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

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

١

مىگردد كه در آن ديگر هيچ تفاوت طبقاتى ،هيچ نگرانى برای موجوديت فردی وجود

هماهنگى با قوانين شناختهشدهی طبيعت سخن به ميان مىآيد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با عواقب خطای فلسفى انگلس

به صورت پيشگويىهای جنجالى و بﻼهت تام مواجه هستيم .انگاری كه اينجا ماشين
بخار تبديل به سوژه شده است و در يک روند منطقى و مثبتگرا از تاريخ سرانجام

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس نه

آزادی را برای انسانها توسط تبديل حرارت به حركت مكانيكى ،يعنى كامﻼً مستقل از

نتيجهی مثبتى را به بار مىآورند و نه فىنفسه و برایخود منجر به آزادی انسانها و

كه به وضعيت موجود جهان نگريست كه درجهی حماقت خودكردهی انگلس برای ما

منطق و تاريخ به وحدت مىرسند و نه توسعهی اقتصادی و رشد نيروهای مولد الزاماً

پراكسيس و بدون اعتنا به نتايج نبردهای طبقاتى به ارمغان مىآورد .فقط كافى است

فراروی از نظام طبقاتى مىشوند .زمانى كه ماركس از مقولههای "فقر مطلق" و "سيه-

تا اندازهی عريان گردد .با وجودی كه جوامع انسانى انقﻼبهای متعدد صنعتى مانند:

١

١

روزی" برای طبقهی كارگر استفاده مىكند ،معنى آنها به اين عبارت هستند كه
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW,
Bd. ٢٣, Berlin (ost), S. ٦٧٤f.

كشف نيروی برق ،استفاده از باند توليد )فورديسم( ،شكافتن اتم ،كشفيات ژنتيكى و
Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dürring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der
Wissenschaft, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ١٠٦f.

٢٢٨

٢٢٧

دل و رودهی زمين ،هوا و همراه با آن ،حفاظت و تكامل ]محيط[ زيست را استثمار

زيست غير انسانى كارگران مزدی يک "سوژهی فعال" دارد و آن هم سرمايهدار به

كند».

١

بنابراين مسئلهی انهدام و يا حفاظت از محيط زيست مستقيماً مربوط به نتايج نبردهای

طبقاتى مىشود .اينجا هيچگونه اثر فىنفسه از نقش مثبت تكامل فنآوری كه انگلس

جهت تدارک آزادی انسانها و فراروی از طبقات اجتماعى در تخيﻼت كودكانهی خود

مىپرورد ،وجود ندارد .به بيان ديگر ،مسئلهی ماركس در مورد فنآوری فقط محدود

به شكل مديريت بورژوايى ،كارگری و يا دولتى آن نمىشود ،بلكه انتقاد به اهداف
تكامل آنرا نيز در بر مىگيرد .وی اين تضاد درونذاتى را در ارتباط با نقد گسترش
صنعت بزرگ در آمريكا كشف كرد .اينجا حق حيات انسانها بر زمين با حق مالكيت

خصوصى تﻼقى مىكند .موضوع نقد ماركس تحليل نقش مخرب نظام مدرن سرمايه-

داری ،يعنى توليد بيشترين ارزش اضافى در كوتاهترين زمان ممكنه است كه سرمايه را

در فقدان خودآگاهى طبقاتى و مقاومت اجتماعى به اين سو مىراند كه بدون كوچک-

ترين اعتنايى به نيازهای جامعهی انسانى و ضرورتهای محيط زيستى ،اهداف خود را

دنبال كند و عواقبى را به شرح زير پديد آورد:

«هرچه يک كشور بيشتر ) (...از صنعت بزرگ به عنوان پشتوانهی توسعهی خود

عزيمت كند ،به همان اندازه روند تخريب سريعتر است .بنابراين توليد سرمايهداری

تنها آن فنآوری و آن تركيب از روند توليد اجتماعى را متكامل مىكند كه آن هم-
زمان سرچشمهی تمامى ثروت را متزلزل مىسازد :زمين و كارگر».

٢

ما اينجا با تفاوتهای شگرف و تناقضهای آشكار نظری ميان ماركس و انگلس مواجه

مىشويم .در حالى كه ماركس فراروی از طبقات اجتماعى و رهايى انسانها را مشروط

به پراكسيس مولد ،خودآگاهى "سوژهی واقعى" و نتايج نبردهای طبقاتى مىكند ،ليكن
انگلس به سوژهزدايى از حركت واقعى جامعهی بورژوايى روی مىآورد و در پيروی از
خطای فلسفى خود ،يعنى جايگزينى "حركت ماده" به جای "حركت ايده" در سيستم
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

عنوان سرمايهی شخصيتيافته است .انگاری كه سرمايهدار ـ البته به دليل فقدان

خودآگاهى و ازخودبيگانگى طبقهی كارگر ـ شكل سوژه را به خود گرفته است و با
آگاهى يک تكامل به اصطﻼح طبيعى و تاريخى را بر انسانها تحميل مىكند و كارگران

مزدی را به انقياد محصول كار خود مىكشد .به بيان ديگر ،ما اينجا با جامعهی

بورژوايى و فرماسيون اقتصادی و اجتماعى سرمايهداری مواجه هستيم كه تحت
مناسبات آن ،روند توليد از روايط و نيازهای اجتماعى ظاهراً استقﻼل يافته است و

انسانها را تحميق و مديريت مىكند ،در حالى كه كارگران مزدی به دليل فقدان
خودآگاهى طبقاتى و ازخوبيگانگى خودكرده هنوز قادر نشدهاند كه خودشان روند توليد

را برنامهريزی و اداره كنند.

١

افزون بر اينها ،نه معنى مفاهيم "فقر مطلق" و "سيهروزی" محدود به بيكاری ،بيگاری،

بيماری ،گرسنگى ،حاشيهنشينى ،تنفروشى و آوارگى طبقهی كارگر مىشود و نه تنها
وضعيت زندگى ارتش ذخيرهی كار را افشا مىسازد .به بيان ديگر ،اقشار فعال ارتش

كار نيز دچار "فقر مطلق" و "سيهروزی" هستند ،زيرا حق مالكيت خصوصى و شكل

توليد كاﻻيى ،آنها را نيز سلب موضوعيت و دچار اشكال نازل و ازخودبيگانه مىكند و
مانع تكوين كليت قوای حسى و ماهوی آنها مىشود .از منظر ماركس "فقر مطلق" و

"سيهروزی" زمانى به قلهی خود مىرسند كه انسانها از حق زندگى بر زمين محروم
شوند .وی در اين ارتباط از "بى شرمانهترين استثمار سيهروزی" ٢سخن مىگويد و
مضمون آنرا به شرح زير در جلد سوم كتاب "سرمايه" توضيح مىدهد:

«) (...مالكيت بر زمين يک قدرت هولناک پديد مىآورد ،زمانى كه آن با سرمايهی
صنعتى متحد و همدست مىشود ،آن ممكن مىكند كه كارگران در نبرد بر سر كارمزد
عمﻼً از زمين به عنوان مكان زندگى خويش محروم شوند .اينجا يک بخش از جامعه

از بخش ديگری يک تاوان برای اين حق مىطلبد كه مجاز به سكونت بر زمين بوده
باشد ،همانگونه كه اصوﻻً در مالكيت زمين ،حق مالک ضميمه است كه اندام زمين،
Vgl. ebd., S. ٨, ٨٧
Schamloseste Ausbeutung des Elends

١
٢

٢٣٠

٢٢٩

داد ،در پى تكامل شكل ماترياليستى آن بود ١.در برابر ماركس نه تنها تكامل مجرد

هگلى ،گرفتار جابجايى سوژه با ابژه در شكل به اصطﻼح "ماترياليستى" آن مىشود و

هستى استعﻼيى مردود مىشمرد ،بلكه وجود يک مادهی مبدأ كه انگاری در روند

لغو مناسبات جامعهی طبقاتى را مىيابد .ما اينجا با "ماترياليسم ديالكتيكى" به صورت

ماترياليسم در برابر ايدهآليسم را به عنوان تدارک متافيزيک و فلسفهپردازی از يک

تكامل هدفمند خود ،انسان را به صورت ارگانيسم كلى يک مادهی متفكر ،يعنى مغز
انسانى پديد آورده است ،انكار مىكرد .به بيان ديگر ،تفكر برای ماركس يک محصول
اجتماعى است كه از تبادل مادی انسان با طبيعت بيرونى پديد مىآيد .به اين صورت

كه انسان از طريق "كار شكلدهنده" و "قوای ماهوی" خود نه تنها طبيعت بيرونى ،بلكه

طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مىسازد و خويشتن و جهان خويش را به صورت
موضوعيتيافته پديد مىآورد .با وجودی كه ماركس اينجا پايان اعتبار سيستم

داروينى را قاطعانه اعﻼم مىكند ،ليكن انگلس در آثار متأخر خود و به شرح زير مدعى
مىشود كه در جوامع انسانى و همچنين در نظام سرمايهداری )قلمرو ضرورت( قوانين

داروينى حاكم هستند:

٢

ظاهراً در توسعهی فنآوری )زيربنا( جهت رشد نيروهای مولد شرايط آزادی انسانها و

دانش متافيزيكى با نتايج آپريور از روند "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى مواجه

هستيم كه مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی انسانها را سلب اراده ،استقﻼل ،آزادی و
معطوف به يک ناكجاآباد تخيلى مىكند و آنها را به انقياد محصوﻻت كار خويشتن
مىكشد .انگاری كه مبدأ و مقصد زندگى انسانها از پيش معين شده و كسب آزادی

واقعى و تدارک يک زيست هماهنگ با قوانين طبيعى در گرو تحمل "اوضاع موجود" و
توفيق سياست توسعهی اقتصادی است .اين مسئله به خصوص از اين زاويه اهميت

دارد كه انگلس در آغاز فعاليت تئوريک و سياسى خود با ماركس به نظريات وی تن

داده بود كه ما مصداق آنرا در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" به شرح زير مىيابيم:

«نه به خاطر نسبيت آن به انسانها] ،يعنى[ در "هستى انسان برای ديگران" ،بلكه به

«در نهايت صنعت بزرگ و ايجاد بازار جهانى نبرد را جهانشمول كرد و همزمان به آن

همان اندازه كمتر در "هستى فىنفسهی آن" است كه واقعيت ماترياليستى قابليت يک

كشورها شرايط مساعد طبيعى و اجتماعى از توليد در مورد موجوديت آنها تصميم

آليسم ديالكتيكى هگل يک "مبدأ فلسفى" خوانده شود .يک گوهر خودمختار كه مى-

يک سهمگينى بىسابقه بخشيد .ميان سرمايهداران منفرد مانند ميان كل صنايع و كل
مىگيرد .شكست خورده بىرحمانه نابود مىشود .اين نبرد داروينى جهت بقای انفرادی

است كه از طبيعت همراه با خشم تقويتشده به جامعه انتقال مىيابد و موضع طبيعت
حيوان به صورت قلهی تكامل انسانى ظاهر مىگردد».

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با نبرد صنايع ملى در بازار

پرنسيپ هستىشناسى را دارد .ماترياليسم ديالكتيكى مىتواند با حق كمتری از ايده-
توانسته مستقل از تعيين مشخص خود موجود بوده باشد ،وجود ندارد».

١

بنابراين ماركس اينجا با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود

موجوديت يک گوهر خودمختار مادی كه در طبيعت بيرونى مستقر شده است ،مردود

مىشمارد و در حالى كه تا پايان عمر به كشفيات تئوريک خود پايبند مىماند ،انگلس با

جهانى مواجه مىشويم كه انگاری بنا بر قوانين طبيعت ناب و نتايج تحقيقات زيست-

استناد به سيستم داروينى و تحت تأثير خطای فلسفى خود به عكس اين نتيجه مىرسد.

بمانى" را بر كليت جامعهی بشری حاكم مىكند .ما اينجا با توجيه "سوسيال

تئوريک خود ،يعنى از زمانى كه به درسگفتارهای شلينگ در دانشگاه برلين گوش مى-

شناسى داروين متحقق مىگردد و طبيعت خشن حيوانى ،يعنى قانون "بكش تا زنده

پيداست كه ماركس اينجا در برابر پانتئيسم موضع مىگيرد ،زيرا انگلس از بدو فعاليت

١

– Vgl. Engels, Friedrich (١٨٤٢, ١٩٧٣): Anti-Schelling, Schelling und die Offenbarung
Kritik des neuesten Reaktionsversuchs gegen die freie Philosophie, in: MEW, EB II, S.
١٧١ff., Berlin (ost), S. 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

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

٢٣٢

٢٣١

داروينيسم به جامعهی بشری را مسخره مىشمارد ١،ليكن انگلس بى محابا ايجاد بورژوا

داروينيسم" به صورت ايدئولوژی ،يعنى آگاهى از جهان وارونه مواجه هستيم كه

و با يک استناد سطحى به تئوری ارزش ماركس كه البته از آن به كلى سوژهزدايى شده

خطای فلسفى انگلس صنعت نقش سوژه را به خود مىگيرد و اين تكامل فنآوری است

و پرولتاريا را مانند تجزيهی آب به اكسيژن و هيدروژن از طريق باطری شرح مىدهد

است ،به يک "حركت فنری از تاريخ" درست مىيابد كه انگاری آن در روند ابژكتيو و

اجتنابناپذير خود و با وقوع يک "بحران مطلق اقتصادی" منجر به فروپاشى سرمايه-

داری مىشود و سپس به شرح زير به سوی تشكيل يک آيندهی دلپسند صعود مى-
كند:

٢

«در تراست رقابت آزاد به منوپول چپه مىشود ،توليد بدون برنامهی جامعهی سرمايه-

داری در برابر هجوم توليد با برنامهی جامعهی سوسياليستى تسليم مىگردد .البته
نخست به نفع و مصلحت سرمايهداران .اما اينجا استثمار چنان ملموس مىشود كه آن

بايد فرو بريزد .هيچ مردمى يک توليد كه از طريق تراست هدايت مىشود ،يک استثمار
عريان همگانى را از طريق يک باند كوچک رباخوار تحمل نمىكند».

٣

پيامدهای تئوريک آن در پراكسيس سياسى واقعاً فاجعه بار است .از آنجا كه بنا بر
كه ظاهراً منجر به آزادی واقعى انسانها و هماهنگى زيست انسانى با قوانين طبيعت

مىشود ،در نتيجه پرولتاريا نيز بايد به پشتيبانى از بورژوازی ملى در بيايد و به سياست

توسعهی اقتصادی جهت رشد نيروهای مولد تن دهد و اگر هم ضروری باشد ،جانش را
فدای دولت و نظام سرمايهداری كند كه مبادا تحقق سوسياليسم در آينده با خطر

مواجه شود .اين همان روش تدارک ايدئولوژی برای حاكميت بورژوايى و بوركراتيک

است كه ما در نظام سرمايهداری جهان مدرن و سرمايهداری دولتى كشورهای به
اصطﻼح "سوسياليستى" و همچنين در كشورهای توسعه نيافتهی سرمايهداری مواجه

بوده و هستيم كه طبقهی كارگر را به يک ناكجاآباد اتوپيک معطوف مىسازند كه
نيروی كارش را استثمار كرده و شيرهی حياتش را بمكند .البته انگلس اينجا به
١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انگلس اينجا يک اتوماتيسم از ايجاد
مونوپلها و وقوع يک "بحران مطلق اقتصادی" پديد مىآورد و بعداً با استناد به يک

سوژهی نامفهوم و مجرد مانند "مردم" حكم مرگ سرمايهداری را يواشكى اعﻼم مى-
كند .در حالى كه ماركس ميان "فراروی مثبت" و "فراروی منفى" از نظام سرمايهداری

تفاوت مىگذارد و لغو قانون ارزش ،كار مزدی و مالكيت خصوصى و ادارهی شورايى
روند توليد و توزيع اجتماعى را تبديل به موضوع نبردهای طبقاتى مىكند ٤،ليكن انگلس

متأخر هيچ اشارهای به اين مسائل با اهميت ندارد ٥.وی از يک سو ،فرماسيونهای
اجتماعى را به صورت دترمينيستى پشت سر يکديگر رديف مىكند و سوسياليسم را
حسن ختام آنها مىخواند و از سوی ديگر ،سطح رشد نيروهای مولد را جهت فراروی

از سرمايهداری كافى مىشمارد ٦.تنها چيزی كه به نظر وی اينجا بايد به وقوع بپيوندد،
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, …, ebd., S. ١٨٣
Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung …, ebd., S. ٢٠٧f., ٢١٠f., ٢١٦, ٢١٨
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. ٢٢٨, ٢٢٦
٢

اصطﻼح به نقد "سوسياليسم اتوپيک" و متافيزيک نيز مىپردازد ،البته بدون اينكه در

نظر بگيرد كه نظريه همواره شكل استعﻼيى به خود مىگيرد ،وقتى كه از پراكسيس

مستقل گردد .انگاری كه وی اصوﻻً در نظر ندارد كه عاقبت تئوريک انكار سوژهی

خودآگاه و انقﻼبى به توليد ايدئولوژی و اشكال دينى مىانجامد و تداوم "اوضاع موجود"

را برای افكار عمومى توجيه مىكند.

به بيان ديگر ،حركت ماترياليستى در آثار متأخر انگلس به اجبار جنبهی متافيزيكى به
خود مىگيرد ،زيرا انگاری كه آن محصول فعاليت آگاهانهی انسانها و يک "كليت

ديالكتيكى" نيست كه يک "جهان موضوعيتيافته" را پديد مىآورد ،بلكه به صورت

يک ضرورت ابژكتيو به سوی يک هدف معين سپری مىگردد .در حالى كه بنا بر

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس اين انسانها هستند كه از شرايط موجود
عزيمت مىكنند و با آگاهى تاريخ خود را مىسازند ،انگلس قوانين طبيعت ناب را يک

امتحان برای مصداق حركت ديالكتيكى از تاريخ مىشمارد ٢.در حالى كه ماركس بر اين
موضوع تأكيد مىكند كه طبيعت ،سرمايهدار و پرولتاريا پديد نمىآورد و انتقال
Vgl. ebd., S. ١٩٤, ٢٠٣
Vgl. ebd., S. ١٩٧, ٢٠٥

١
٢

٢٣٤

٢٣٣

كند .ما اينجا با عواقب سوژهزدايى از "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى مواجه هستيم،

يک "بحران مطلق اقتصادی" است كه منجر به فروريزی اجتنابناپذير نظام سرمايه-

در حالى كه ماركس تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را مبتنى بر سوژههای

درونذاتى متكامل كرده است.

١

بنابراين نظريات متأخر انگلس با استناد به قوانينى توجيه مىشوند كه وی آنها را
ابژكتيو ،يعنى مستقل از آگاهى و اراده انسانها مىشمارد ٢،در حالى كه ماركس ميان

ماهيت متضاد )ابژكتيو( با آگاهى از تضاد )سوبژكتيو( تميز مىدهد و جهان ابژكتيو را

محصول فعاليت آگاهانهی انسانها ،يعنى سوبژكتيو و موضوعيتيافته مىشمارد ٣.البته
ماركس در نقد "جهان موضوعيتيافته" به انتقاد خود نيز مىافزايد كه اين آگاهى تحت

تأثير دين ،فلسفه و ايدئولوژی قرار گرفته و اشكال ازخودبيگانه ،شئواره و بتانگار يافته

است .پيداست كه اينجا تنها شرط "فراروی مثبت" از نظام سرمايهداری نه تن دادن

به يک حركت دترمينيستى از تاريخ به سوی يک سرنوشت محتوم ،بلكه تكامل
پرولتاريا به عنوان سوژهی خودآگاه و انقﻼبى در پراكسيس نبردهای طبقاتى است.

اينجا بايد از يكى از سركردگان سوسياليستهای تخيلى به نام پرودون ياد كرد كه در
فرانسه فيلسوف و در آلمان اقتصاددان محسوب مىشد .از آنجا كه وی نيز مانند

انگلس تحت تأثير "ايدهی مطلق" هگلى ،وحدت منطق با تاريخ و يک درک مثبتگرا از

روند تاريخ بود و تمايل شديدی نيز به تشبيه و تطبيق شكلى مقولههای ماهيتاً متضاد
داشت ،در نتيجه فرماسيونهای اجتماعى را پشت سر يکديگر رديف كرده و از فرجام

نظام سرمايهداری يک آيندهی دلپسند را به خود نويد مىداد .ليكن ماركس پرودون را

نه فيلسوف و نه اقتصاددان مىشمرد ٤و در حالى كه پرودونيستها را "كاسبكارهای

داری و تشكيل سوسياليسم مىشود .اينجا انگلس به دام روش شناختشناسى فويرباخ،

يعنى "مشاهدهی حسى" مىافتد و در حالى كه جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم را در
شكل "ماترياليستى" آن از فلسفهی ايدهآليستى هگل وام گرفته است ،مبهوت شكل

ابژه ،يعنى گرفتار عينيت ،شيئيت و ماديت آن مىشود .ما اينجا با شقهی دوم تئوری

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مواجه مىشويم كه انگلس آنرا توسط سوژه-

زدايى از "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى پديد آورده و "ماترياليسم تاريخى" مىنامد.

به اين ترتيب ،فرماسيونهای اجتماعى و اقتصادی ظاهراً يک شكل جهانشمول و
منطقى از روند تاريخ را به خود مىگيرند و به صورت جوامع اوليه ،بردهداری،
فئوداليسم ،سرمايهداری و سوسياليسم پشت سر يکديگر رديف مىشوند .انگاری كه با

تكامل فنآوری ،نيروهای مولد با مناسبات توليد تﻼقى مىكنند و تضاد آنها همواره

جامعه را در يک حركت فنری و دترمينيستى به سطح باﻻتری صعود مىدهد .انگاری
كه برای انگلس كامﻼً منطقى به نظر مىآيد كه تمامى اشكال هستى تحت تأثير قانون

به اصطﻼح جهانشمول و ابژكتيو و حركت ظاهراً اجتنابناپذير "ماترياليسم ديالكتيكى"

قرار دارند و تحت قانون فعل و انفعاﻻت و تأثير متقابل خود همواره به اشكال متكامل-

تری صعود مىكنند .به اين ترتيب ،يک تظاهر منطقى و مثبتگرا از ديالكتيک پديد

مىآيد كه به اصطﻼح شامل سه قانون كلى مانند" :كميت و كيفيت"" ،تداخل تضادها"

و "نفى نفى" مىشود و انگاری كه تحت تأثير اين قوانين كلى و جهانشمول همهی
اشكال هستى همواره به اشكال متكاملتر خود صعود مىكنند ١.از اين منظر ،قوانين
طبيعت ناب )داروينيسم( با قوانين طبيعى جامعهی بشری ظاهراً منطبق و مشابه مى-

شوند .انگاری كه ديگر هيچ تفاوتى ميان ميمون با انسان وجود ندارد و همانگونه كه
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى
پرولتاريا تا اسطورهسازی از روند تاريخ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧١ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩توليد و بازتوليد نيروی كار ـ نقش زنان كارگر و كار خانگى در انباشت سرمايه،
در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ١٣١ادامه ،برلين
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

ميمون اجباراً به انسان تكامل يافته است ،جبر تاريخى زندگى بشری را به صورت يک

معادلهی سادهی رياضى و خود به خودی و كامﻼً منطقى به سوی تحقق سوسياليسم
مىراند و همانگونه كه بذر جو سرانجام به خوشهی جو تكامل مىيابد ،حق مالكيت نيز

به صورت تقدير تمامى جوامع انسانى بﻼمنازعه به شكل سوسياليستى آن صعود مى-
١

Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin
(ost), S. ٣٠٧

٢٣٦

٢٣٥

استناد به تجربيات تاريخى به درستى هويدا مىگردد .به اين عبارت كه وی پايان نظام

سياسى" ١و "برادران قﻼبى كمونيسم" ٢مىخواند ،به شرح زير انتقاد خود را بر آثار وی

سرمايهداری را مشروط به همبستگى طبقهی كارگر و وجود پرولتاريا به عنوان سوژهی

خودآگاه و انقﻼبى مىكند و با در نظر داشتن تفرقهی خودكردهی كارگران و فقدان

همبستگى طبقاتى آنها ،نظام سرمايهداری تا آن زمانى تداوم مىيابد كه سرمايه هر دو

سرچشمهی كليت ثروت اجتماعى ،يعنى زمين )طبيعت( و كارگر )انسان( را منهدم
سازد.

وارد مىآورد:

«بنابراين غير ممكن و غلط است كه مقولههای اقتصادی را رديف و پشت سر هم قرار

داد ،به اين صورت كه ]انگاری[ آنها تاريخ را تعيين كردهاند .توالى آنها به مراتب

بيشتر از طريق روابطى معين شده است كه آنها متعاقباً در جامعهی مدرن بورژوايى

داشتهاند و آنها دقيقاً برعكس آن چيزی است كه به صورت طبيعت مناسب آنها به

البته اين تفاوتهای شگرف و تناقضهای آشكار نظری كه ما تا اينجا ميان كشفيات

نظر مىآيد و يا با رديفى از تكامل تاريخى مطابقت دارد .موضوع بر سر روابطى نيست

ايرادی دارند و نه بررسى و طرح آنها منجر به افول و بحران نظری و ساختاری در

مىگيرند .به مراتب كمتر موضوع بر سر رديف متعاقب آنها "در ايده" )پرودون(

تئوريک ماركس و خطای فلسفى انگلس مشاهده كرديم ،نه غير منتظره هستند ،نه
جنبش كارگری ـ كمونيستى مىشوند .به گمان من آشنايى با تفاوت روش شناخت-

شناسى و نظريات ماركس با انگلس نه تنها هيچ مانعى ندارند ،بلكه منجر به ارتقا

فعاﻻن سياسى طيف چپ نيز مىشوند .به اين صورت كه با استناد به پراكسيس مولد

مىتوان مصداق نظريات متفاوت آنها را ارزيابى و به راحتى يک فلسفهی عملى تازه و

امروزی را جهت شركت در نبردهای طبقاتى متكامل كرد .ليكن اين مانع دقيقاً وقتى به

پيش مىآيد كه انگلس در آثار متأخر خود به جای افشای اين تفاوتهای شگرف

نظری اقدام به سانسور ،تخطئه و مصادرهی مغرضانهی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس مىكند .همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل

كردم ،وی اين راه نادرست و ناجور را بﻼفاصله پس از مرگ ماركس برگزيد ،زمانى
كه در مراسم خاكسپاری وی مدعى شد كه روش شناختشناسى ديالكتيكى ماركس با

داروين يكسان است و سپس با استناد به داروينيسم يک رابطهی مكانيكى را ميان
زيربنا با روبنا برقرار ساخت .ما اينجا با همان "ماترياليسم" متافيزيكى مواجه هستيم

كه به صورت مجرد در برابر ايدهآليسم متكامل شده است و "كليت ديالكتيكى" را

انكار مىكند.

١

كه مناسبات اقتصادی پشت سر هم متعاقباً در تاريخ فرماسيونهای اجتماعى به خود
)]كه[ يک تصور مخشوش از حركت تاريخ ]است[( .بلكه موضوع بر سر ساختمان آن
در درون جامعهی مدرن بورژوايى است».

٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نه فرماسيونهای اجتماعى و اقتصادی را
مىتوان به صورت منطقى ـ تاريخى پشت سر يكديگر رديف كرد و بدون اندكى تأمل،

رشد نيروهای مولد را مسبب يک آيندهی دلپسند خواند و نه مىتوان قوانين طبيعت

ناب )داروينيسم( و دانش رياضى و فيزيكى را كه فاقد سوژههای درونذاتى و تاريخ
مخصوص خود هستند ،به جامعهی بشری انتقال داد .فقط با يک نگاه اجمالى به

پراكسيس نبردهای طبقاتى قرن گذشته در كشورهای مدرن صنعتى پرده از مغلطههای
امثال پرودون و انگلس برداشته مىشود .در حالى كه جنبش كارگری در آلمان و ايتاليا

چندين بار اقدام به انقﻼب سوسياليستى كرد ،ليكن كشمكشهای نظری و درگيریهای

نظامى كمونيستها با سوسيال دموكراتها هر دو جريان سياسى را چنان تضعيف كرد
كه بورژوازی جهت حفظ منافع مادی و جايگاه طبقاتى خود دولت فاشيستى را پديد

آورد و هر دوی آنها را منهدم كرد .اينجا مصداق تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس با
١

Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٩): Manifest …, ebd., S. ٤٨٧
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
٢

١

Vgl. Engels, Freidrich (١٩٧٣): Das Begräbnis von Karl Marx, in: MWE, Bd. ١٩, S.
٣٣٥f., Berlin (ost), S. ٣٣٥f.

٢٣٨

٢٣٧

«) (...اين پرسش بايد به من تحميل مىشد كه آيا تحت اين شرايط خود ماركس چاپ

با وجودی كه انگلس به عنوان ويراستار كتاب "سرمايه" از تناقضهای نظری خود با

بدون تغيير متن را تأييد مىكرد (...) .اينجا ماركس بدون ترديد تشريح قديمى از سال

 ١٨٤٩ميﻼدی را با موضع جديد خود هماهنگ مىساخت .و من اطمينان دارم كه بنا

به مقصود وی رفتار مىكنم ،اگر برای اين انتشار تغييرات و تكميﻼت مختصری را در

نظر بگيرم )»(...

١

به اين ترتيب ،انگلس خود را كامﻼً مجاز مىشمارد كه به متن جزوهی "سرمايه و كار
مزدی" ماركس دستبرد بزند .تغييرات به اصطﻼح مختصری كه وی در نظر مىگيرد

به اين عبارت است كه محصول خطای فلسفى خود را به جای كشفيات تئوريک
ماركس جا مىزند .برای نمونه در پيوند با فرماسيونهای اقتصادی ـ اجتماعى مفهوم

"همينطور" را به جملهی ماركس مىافزايد و از اين طريق به خواننده القا مىكند كه

پس از نظام فئودالى به صورت اجتنابناپذير نظام سرمايهداری بايد مستقر گردد ٢.وی
سپس در تمامى متن مفهوم "سرمايهدار" را جايگزين مفهوم "بورژوازی" مىكند كه

البته در تناقض با "مانيفست كمونيستى" از تضادهای درونذاتى توليد كاﻻيى و مالكيت
خصوصى و نفى ديالكتيكى آنها ظاهراً بكاهد و خيال خاطر خورده بورژوازی را از خطر

انقﻼب پرولتری آرام سازد ٣.نمونهی بعدی مفهوم "ابزار جنگى" است كه انگلس "ابزار

كار جنگى" را جايگزين آن مىكند ٤.اوج تحريف تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس اين-
جا توسط جايگزينى مفهوم "نيروی كار" به جای مفهوم "كار" صورت مىگيرد .ماركس

از مفهوم "كار" برای فعاليت برده و بنده كه به بردهدار و زمين زراعى تعلق دارند،

استفاده مىكند ،در حالى كه توان كارگری مزدی به شكل كاﻻ ،يعنى "نيروی كار" در
آمده است .ما اينجا با يک "سوژهی واقعى" مواجه هستيم كه انگلس جهت تحريف آن

به اين جايگزينى دست مىزند ٥.انگاری كه ميان برده ،بنده و كارگر مزدی هيچ تفاوتى

ماركس به درستى آگاه بود ،ليكن در هر فرصتى نظريات غيرماركسى خود را به وی
١

نيز نسبت مىداد و تئوری انتقادی و انقﻼبى وی را مغرضانه تخليه مىكرد .البته اين

مسئله برای تمامى فعاﻻن جنبش كارگری و كمونيستى پوشيده نبود .برای نمونه مى-

توان از ماجرای انتشار جزوهی "سرمايه و كار مزدی" ماركس در سال  ١٨٨٤ميﻼدی

ياد كرد .به اين عبارت كه جمعى از كمونيستها حدود  ١٠هزار نسخه از اين جزوه را
در شهر زوريخ به چاپ رساندند و جهت تدارک انقﻼب در ميان كارگران پخش

كردند .موضوع اصلى ماركس اينجا تشريح انتقادی آن مناسبات اقتصادی است كه
كار مزدی و زمينهی مادی نبردهای طبقاتى را پديد مىآورند و منجر به تﻼقى سياسى

طبقات اجتماعى مىشوند .وی اين جزوه را به زبان ساده و سيستماتيک مدون كرد كه
كارگران مزدی علل "فقر مطلق" و "سيهروزی" خود را در آن بيابند و آنرا تبديل به

يک سﻼح تئوريک برای نبرد با بورژوازی سازند .ماركس اينجا به شرح زير برجسته
مىسازد:

«) (...كه هر قيام انقﻼبى ،حتا اگر اهداف آن از نبرد طبقاتى بسيار دور به نظر بيايد،

بايد با شكست مواجه شود ،تا طبقهی كارگر انقﻼبى به پيروزی برسد ،هر رفرم
اجتماعى يک اتوپى مىماند ،تا انقﻼب پرولتری و ضد انقﻼب فئودالى خود را در يک
جنگ جهانى مسلحانه بيازمايند».

٢

از آن پس كه گفتگوهايى پيرامون تناقضهای نظری انگلس با ماركس در جوامع

كارگری مطرح شد و از آنجا كه انگلس بيم تعميم تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را

در ميان كارگران داشت ،در نتيجه بشخصه اقدام به انتشار مجدد اين جزوه در سال
 ١٨٩١ميﻼدی كرد و يک ديباچه بر آن نوشت كه پرده از انگيزهی وی به شرح زير

بر مىدارد:
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

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.

٢٤٠

٢٣٩

و مقصود سياسى وی لغو عواقب آن مانند :سلب موضوعيت ،ازخودبيگانگى و بروز نازل

وجود ندارد و همهی آنها تمام و كمال به انقياد مناسبات توليد در آمده و مسئلهی

و غيرانسانى كارگران است ،انگلس اينجا انتقاد خود را به تقسيم ناعادﻻنهی ثروت
انباشت شده محدود مىكند .در حالى كه ماركس در كتاب "سرمايه" از "زمان كار
اجتماعاً ﻻزم" سخن مىراند ،موضوع انگلس اينجا تنها "كار اجتماعاً ﻻزم" است ١.البته
ما اينجا با يک خطای لپى مواجه نيستيم ،زيرا مقصود سياسى انگلس محدوديت

نبردهای طبقاتى به حوزهی توزيع است و وی نمىخواهد كه كارگران به حوزهی توليد

دست بيندازند و از طريق كوتاهى روزانهی كار مانع رشد نيروهای مولد شوند و

خدشهای در تخيﻼت كودكانهی وی ،يعنى در حركت به اصطﻼح ابژكتيو ،اجتنابناپذير

و فنری به سوی سوسياليسم وارد بياورند.

خودآگاهى پرولتاريا به كلى فاقد موضوعيت و منتفى شده است.

پيداست كه اينجا مقصود انگلس ممانعت از بروز نبردهای مسلحانهی طبقاتى و توجيه
"سوسيال رفرميسم" در نظام سرمايهداری است ،زيرا از منظر جابجايى سوژه با ابژه در

شكل "ماترياليستى" آن ،فنآوری و توليدات صنعتى جنبهى سوژه را به خود مىگيرند

و تنها در روند توسعهى صنايع توليدی و تشكيل زيربناى مساعد اقتصادى است كه

سرمايه آنتاگونيسم تاريخى خود ،يعنى پرولتاريا را نيز پديد مىآورد .انگاری كه طبقهی
كارگر بايد شرايط ابژكتيو رهايى خود را در توسعهى اقتصادى ،پيشرفت علم و
فنآورى ،رشد نيروهای مولد و در توفيق روند ارزش افزايى سرمايه جستجو كند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،با مطالعهی انتقادی آثار ماركس و انگلس

پيداست كه از اين منظر ،طبقهی كارگر بايد از نبردهای راديكال طبقاتى خودداری كند

داشت كه انگلس آثار بسيار مهم ماركس مانند" :نقد فلسفهی حق هگل"" ،جزوههای

انتخابات پارلمانى شركت كند و به اصﻼحات در محدودهى نظام سرمايهدارى رضايت

منتشر نكرد ،با وجودی كه امكان آنرا داشت .از اين بابت تا مدتهای طوﻻنى اكثر

تكميﻼت به اصطﻼح مختصر خود در اين نوشته نيز مىپردازد .به نظر وی ماركس

كمال امانتداری و با پايبندی كامل به اصول اخﻼقى و علمى كشفيات تئوريک و

عواقب آنها به شرح زير هستند:

تناقضهای نظری آنها به كلى عريان مىگردند .البته بايد اين موضوع را نيز در نظر

كريتسناخ" "جزوههای فلسفى ـ اقتصادی"" ،ايدئولوژی آلمانى" و "گروندريسه  "...را

قابل مﻼحظهی فعاﻻن جنبش كارگری و كمونيستى گمان مىكردند كه انگلس در

نظريات سياسى ماركس را مو به مو ترويج و در نهايت تكميل مىكند .از سوی ديگر،

وی همواره خود را دوست صميمى و همكار مخلص ماركس و وی را ژنى مىخواند و
ظاهراً در كمال فروتنى و با افتخار از اين سخن مىراند كه همواره ساز دوم را در

اركستر ماركس نواخته است .به اين ترتيب ،برای كمتر كسى جای شک و شبه باقى
مىماند كه انگلس در حال تخطئهی سيستماتيک و مصادرهی مغرضانهی تئوری

انتقادی و انقﻼبى ماركس است .از جمله بايد از نامهنگاریهای فراوان وی با فعاﻻن

سرشناس سوسيال دموكرات در انترناسيونال دوم ياد كرد كه وی را تنها مفسر معتبر و
زندهی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مىشمردند .اينجا بايد به
خصوص از پلخانف به عنوان مؤسس "ماركسيسم روسى" ياد كرد كه مستقيماً با
١

„Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit“, „gesellschaftlich notwendige Arbeit“, vgl.
ebd., S. ٥٩٨

كه مانعى در برابر انباشت سرمايه نسازد و تا وقوع يک "بحران مطلق اقتصادی" در

دهد .انگيزهی سياسى انگلس به خصوص زمانى به درستى روشن مىشود كه وی به
اينجا به موضوع كشفيات علمى ،تكامل فنآوری و توسعهی زيربنا نپرداخته است كه
«) (...با هر كشف جديد علمى و با هر ابتكار نوين فنى ،منفعت توليد روزانه فراتر از

هزينهی روزانهاش افزايش مىيابد ،بنابراين آن بخش از روزانهی كار كه كارگر در
عوض مزد روزانهی خود تﻼش مىكند ،كوتاه مىشود و از سوی ديگر ،آن بخش از

روزانهی كار كه وی كار خود را بايد به سرمايهدار هديه بدهد ،طوﻻنى مىشود ،بدون
اينكه برای آن مزد بگيرد».

١

به اين ترتيب ،انگلس اينجا تضاد را محدود به حوزهی توزيع مىكند و تقسيم

ناعادﻻنهی ثروت اجتماعى را علت بحران اقتصادی و فروپاشى نظام سرمايهداری در

آينده مىخواند .در حالى كه ماركس از مفاهيم "فقر مطلق" و "سيهروزی" برای هر دو
حوزهی توليد و توزيع استفاده مىكند و موضوع نقد وی در اين جزوه بردگى كار مزدی
Engels, Friedrich (١٩٧٥): Einleitung …, ebd., S. ٥٩٨

١

٢٤٢

٢٤١

"ديالكتيک" به عنوان يک قانون كلى و جهانشمول از حركت ماده مواجه هستيم كه در

انگلس در تماس بود .نفر بعدی لنين است كه فلسفهی سياسى بلشويسم را با استناد

فقدان يک سوژهی درونذاتى ،يعنى بدون آگاهى انسان و در شكل فنری به سوی يک

مستقيم به خطای فلسفى انگلس پديد آورد .به اين صورت كه وی تمايز "ماترياليسم

نيز بايد تحت تأثير همين قانون به اصطﻼح كلى و جهانشمول "ديالكتيک" درک شود.

ی "ديالكتيک" را به اصطﻼح تشريح و آنرا به شرح زير به ماركس نيز نسبت داد:

فرجام معين و اجتنابناپذير صعود مىكند .به اين ترتيب" ،روند ماترياليستى تاريخ"

از اين منظر ،تاريخ انسان به تاريخ فرماسيونهای اجتماعى تقليل مىيابد كه يكى پس از

ديگری در اشكال متكاملتر صعود مىكنند .اينجا ديگر خبری از تضادهای درونذاتى،
پراكسيس مولد ،تاريخ نبردهای طبقاتى و پرولتاريا به عنوان سوژهی انقﻼبى كه
"مانيفست كمونيستى" بر آنها تأكيد مىكند ،وجود ندارد و از اين بابت است كه آن
رابطهی تئوری با پراكسيس كه ما از آثار ماركس مىشناسيم ،به كلى قطع مىشود .با
در نظر داشتن سوژهزدايى از "ديالكتيک" و تمايز غير ماركسى "ماترياليسم ديالكتيكى"
از "ماترياليسم تاريخى" ،ديالكتيک ديگر حركت واقعى جامعهی طبقاتى ،متدولوژی
تحليل و رابطهی يک تئوری عملگرا و انتقادی با پراكسيس آگاه و انقﻼبى پرولتاريا

نيست ،سوسياليسم ديگر يک امكان نيست كه در روند پراكسيس نبردهای طبقاتى و
توسط فعاليت آگاهانهی طبقهی كارگر متكامل مىشود ،بلكه آن فرجام زيست انسانى

است كه با رشد نيروهای مولد و پس از عبور از داﻻنهای اقتصادی ،يعنى با توسعهی
زيربنا يک شكل ظاهراً منطقى ،ضروری و خود به خودی از روند تاريخ به خود مىگيرد.
ما اينجا به سلب اراده و آگاهى انسانها و با نفى پراكسيس سر و كار داريم و عواقب

ايدئولوژی را در منفورترين شكل آن ،يعنى به صورت يک مغلطهی دينى جهت تحميق

انسانها تجربه مىكنيم .بنابراين اتفاقى نيست كه لنين "ديالكتيک" را "ايدهی ژنيال" و
"منطق ديالكتيكى" را "منطق ابژكتيو تكامل اقتصادی" مىنامد ١.وی همچنين از
"ديالكتيک اجتنابناپذير و ابژكتيو تاريخ انسانى" سخن مىراند و مدعى مىشود كه
ماترياليسم ماركس تنها وجود ماده ،يعنى "هستى واقعى ابژكتيو" را كه انگاری فاقد
١

Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem Philosophischen Nachlaß, Exzerpte und Randglossen,
Berlin, S. ١٠٩, ٩ und
Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus und Emperiokratismus, in: LW, Bd. ١٤, Berlin, S.
٣٥٠, ٣٢٨, und
Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): Marx und Lenin – Widersprüche einer ideologischen
Konstitution des Marxismus – Leninismus, Berlin (west), S. ٣٠٦f.

ديالكتيكى" از "ماترياليسم تاريخى" را از كتاب "آنتى دورينگ" وی وام گرفت و مقوله-

«در زمان ما ،آگاهى اجتماعى ،ايدهی تكامل و تحول را كم و بيش بكلى پذيرفته است.

ليكن از مسيرهای ديگر] ،يعنى[ نه از طريق فلسفهی هگل .تنها در فرمولى كه ماركس

و انگلس با عزيمت از هگل به آن دادهاند ،اين ايده به مراتب گستردهتر و به مراتب
پرمحتواتر از ايدهی معمول تحول است .يک تكامل كه مرحلههای سپری شده را

بارديگر يكسان پشت سر مىگذارد ،اما به طور ديگری ]يعنى[ در پلهی باﻻتری )"نفى

نفى"( ،يک تكاملى كه نه مستقيماً بلكه به صورت يک فنر به پيش مىرود؛ ]يعنى[ يک
تكامل جهشوار انقﻼبى همراه با وقايع بسيار ناگوار؛ "قطع ]حركت[ تدريجى"؛ ]يعنى[

برگشت كميت در كيفيت؛ تحريكات درونى تكامل كه از طريق تضاد برانگيخته و در
تصادم قوا و گرايشهای متفاوت بر يک پيكر واقعى اثر مىكند و يا در حدود يک

پديدهی واقعى و يا در درون يک جامعهی واقعى مؤثر هستند؛ ]يعنى[ وابستگى متقابل و
ارتباط تنگاتنگ و غير قابل تفكيک همهی جوانب هر پديدهای )درحالى كه تاريخ
هميشه جوانب جديدی را كشف مىكند( ،يک ارتباط كه يک روند جهانشمول ،يكسان

و قانونمند را نتيجه مىدهد ـ اينها چندين رشته از ديالكتيک به عنوان ) (...دانش پر
محتوای تكامل هستند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه حركت ديالكتيكى برای هگل

و همچنين برای ماركس فقط با حضور سوژه ،يعنى با فعاليت آگاهانهی انسان معنى

مىدهد و ماركس تئوری انتقادی و انقﻼبى خود را مبتنى بر سوژههای درونذاتى

متكامل كرده است ،ليكن لنين به پيروی از سوژهزدايى انگلس كه ديالكتيک را "دانش

قوانين كلى از حركت و تكامل طبيعت" ٢مىشمارد ،در مىآيد .اينجا منطق و تاريخ در
شكل به اصطﻼح "ماترياليستى" آن ظاهراً به وحدت مىرسند و انگاری كه ما با
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.

٢٤٤

٢٤٣

به گمان وی مانعى بر سر راه استقرار سوسياليسم در روسيه مىساخت .انگاری كه نظام

موضوعيت و مستقل از آگاهى جامعهی بشری است ،به رسميت مىشناسد .به نظر وی،

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.

تاكتيک نبردهای طبقاتى پرولتاريا بايد به اين موضوع معطوف گردد كه روند اين
١

حركت به اصطﻼح مادی و جهانشمول را تسريع كند .بنابراين لنين در پيروی از

اين وقايع تحت اوضاعى رخ مىداد كه بنا بر تحليل لنين ،بورژوازی روسيه ضعيف بود

خطای فلسفى انگلس دچار جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم در شكل "ماترياليستى"

سياسى و سرنگونى تزاريسم اين امكان پديد مىآيد كه قوانين اقتصادى شكوفا و شكل

آن مىافتد .ما اينجا با حدود شناختشناسى به صورت ميراث ماترياليسم فويرباخ

و توان مقاومت در برابر امپرياليسم را نداشت ١.وی معتقد بود كه پس از يک انقﻼب
مالكيت دگرگون گردند و موانع حركت جهانشمول ماترياليستى ،يعنى انباشت سرمايه

و رشد نيروهای مولد برداشته شوند .از آنجا كه لنين با استناد به آثار متأخر انگلس به

يک حركت ماترياليستى به اصطﻼح "ديالكتيكى" اعتقاد داشت كه انگاری فرای اراده و

آگاهى انسانها صورت مىگيرد ،در نتيجه هيچگونه ترديدی به خود راه نمىداد .برای

وی پيروزی سوسياليسم به صورت تقدير تاريخى قطعى و از پيش تضمين شده بود.

منتها وی ابزار تحقق اين اهداف را نه در جنبش كارگری و حركت واقعى جامعهی
طبقاتى ،بلكه در تشكيل يک حزب سياسى مىديد .وی بر خﻼف ماركس نسبت به
جنبش مستقل كارگری و قيامهای خشمگين و آنى كارگران بسيار بدبين بود .در حالى

كه ماركس حركت واقعى در جامعهی طبقاتى را ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى مىشمرد ،اما

لنين مدعى بود كه جنبش كارگری تنها اهداف رفرميستى و سنديكاليستى را دنبال مى-
كند و از آنجا كه اصوﻻً قادر به طرح مسئلهی انقﻼب نمىشود ،در نتيجه در "مسير

واقعى تاريخ" قرار نمىگيرد .از اين بابت ،وی فعاليت صنفى را "غير علمى" و روش
مبارزهی حزبى را تنها روش انقﻼبى و منطبق با اصول "ماركسيسم" مىخواند.

٢

بنابراين حزب مورد نظر لنين مانند احزاب سوسيال دموكراتيک در كشورهای اروپای
غربى نبود كه از درون جنبش كارگری رشد كرده و جناحهای سنديكايى ،رفرميستى،
آنارشيستى و انقﻼبى را با خود يدک مىكشيدند .به بيان ديگر ،لنين تشكيل يک حزب
منظبط با سيستم آهنين نظامى ـ اطﻼعاتى را جهت دگرگونى "اوضاع موجود" در نظر
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

آن مىشود ،در حالى كه از سوی ديگر به دام شكل ابژه ،يعنى عينيت ،شيئيت و ماديت
مواجه مىشويم كه قادر به درک ماهيت ابژه ،يعنى حسيت و موضوعيت آن نمىشود و

از نقد تاريخ و فرهنگ موضوع شناخت ممانعت مىكند.

٢

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 انقﻼبى

پرولتاريا را دارد ،به كلى مأيوس مىشود .از آنجا كه لنين از آثار كليدی ماركس به
كلى بى بهره و با استناد به آثار متأخر انگلس به دوران قبل از كشفيات تئوريک وی
بازگشته و گرفتار شناختشناسى از فلسفهی ماترياليستى فويرباخ شده بود ،در نتيجه

در اسارت عالم وارونه و ازخودبيگانگى خودكرده با پراكسيس به سر مىبرد و به سوی
تحريف تئوريک واقعيت و ماجراجويى سياسى رانده مىشد ٣.در رأس اهداف سياسى

وی تبديل جنگ امپرياليستى به جنگ داخلى و سرنگونى تزاريسم و نظام پارلمانى

روسيه قرار داشت ٤.موضوع سياسى وی با استناد به نقد امپرياليسم توجيه مىشد كه
١

Vgl. Lenin, W. I. (١٩٧٠): Karl Marx …, ebd., S. ٥٣
 ٢برای اولين بار آنتون پانئكوک بود كه در نقد كتاب "ماترياليسم و امپريوكراتيسم" لنين به اين مسله پى برد كه
روش تفكر وی نه از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ،بلكه مستقيماً از ماترياليسم فويرباخ دريافت
شده است.
Vgl. Pannekoek, Anton (١٩٦٩): Lenin als Philosoph, Alfred Schmidt (Hrsg.), Frankfurt
am Main
اينجا بايد همچنين از تحقيقات آلفرد اشميت ياد كرد كه به شرح زير بر همين مسئله تأكيد مىكند« :پلخانف،
مؤسس ماركسيسم روسى جهتگيری فويرباخى دارد.كتاب معروف لنين ماترياليسم و امپريوكراتيسم بدون واسطه
به فويرباخ و "مونيسم طبيعت" ژوزف ديتسگن فويرباخى گره مىخورد».
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.

٢٤٦

٢٤٥

«نبايد فراموش شود كه در ارزيابى و توضيحات مكرر ماركس از اين دوران و دوران

داشت كه سوژهی آگاه آن نه پرولتاريا ،بلكه "انقﻼبيون حرفهای" كه وی آنها را

پس از تجربيات انقﻼب دموكراتيک] ،يعنى[ تقريباً يک سال ديرتر ،عمﻼً اين نتيجه را

كتاب "چه بايد كرد؟" به شرح زير است:

كمى متأخرتر ضرورت تشكيل يک حزب مستقل پرولتاريا مطرح شده است .ماركس

گرفت :آن زمان فضا در آلمان به كلى بورژوايى و خورده بورژوايى بود .برای ما اين

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
كارگری روسيه كرديم .نزد ما برای نمونه نمىتواند سخن از اين به ميان بيايد كه

روزنامههای انقﻼبى پرولتاريا خارج از حزب سوسيال دموكراتيک پرولتاريا قرار بگيرند
و آنها بتوانند حتا برای يک لحظهی كوتاه به صورت "ارگان دموكراسى" اقدام كنند».

١

"پيشروان پرولتاريا" نيز مىناميد ،محسوب مىشدند كه ساختار تشكيﻼتى آن بنا بر
«اين پرسش كه آيا سادهتر است كه يک "دوجين مغز زيرک" يا "صد تا كله پوک" را
قاپ زد ،به اين پرسش ) (...منتهى مىشود كه آيا يک سازماندهى تودهای در شرايطى

كه حكم به شديدترين مخفى كاری مىكند ،امكان دارد (...) .ما هيچگاه نمىتوانيم يک

سازمان گسترده را كه بدون آن از يک نبرد مداوم و مقاوم در برابر رژيم نمىتوان
سخن گفت ،به درجهی مخفى كاری برسانيم .تمركز تمامى فعاليتهای مخفى در حد

امكان در دستان تعداد كمى از انقﻼبيون حرفهای هيچگاه به اين معنى نيست كه

همانگونه كه در اين نوشته مطرح شد" ،روزنامهی راين نوين" با زيرعنوان "ارگان

انقﻼبيون حرفهای "برای همگان فكر خواهند كرد" ،كه انبوه مردم سهم فعالى در جنبش

مشروط به پيروزی پرولتاريا مىكرد .در برابر لنين "دموكراسى" را مربوط به ليبراليسم،

به وجود خواهد آورد ) (...فعالترين و گستردهترين سهم انبوه مردم از اين سازمان نه

انقﻼبى دموكراتيک پرولتاريا و برزگران" سخن مىراند ،در حالى كه در واقعيت فقط

كه يک "دوجين" انقﻼبيون مؤثر كه در حرفهی خود كمتر از پليس ما آموزش نديده

دموكراسى" منتشر مىشد و ماركس تحقق دموكراسى و تحقق هر گونه رفرمى را

يعنى يک وجه سياسى از ايدئولوژی عاميانهی بورژوازی مىخواند و از "ديكتاتوری
تحكيم يک "ديكتاتوری حزبى" را در كشور روسيه مد نظر داشت.

٢

نخواهد داشت .برعكس ،انبوه مردم اين انقﻼبيون حرفهای را همواره در تعداد بيشتری

تنها قطع نمىشود ،بلكه بر عكس ،خيلىها از اين طريق جلب خواهند شد] ،اين چنين[

است ،تمامى كار مخفى را متمركز خواهند ساخت».

١

به اين ترتيب ،لنين از ماركس يک شاهد خاموش برای تحقق اهداف سياسى خود مى-

به اين ترتيب ،برنامهی سياسى لنين در اين خﻼصه مىشد كه از طريق همين

شمرد و نه ادعای رهبری و يا مصادرهی حزبى آنرا داشت و نه برنامهی انهدام مابقى

نظامى دوگانه را به وجود بياورد و از طريق گسترش يک جنگ داخلى ،نظام تزاری و

سازد .در حالى كه ماركس جنبش كمونيستى را يک گرايش از جنبش كارگری مى-
جريانهای سياسى طيف چپ را دنبال مىكرد ،ليكن لنين تأييد روش فعاليت سياسى

"انقﻼبيون حرفهای" كه وی آنها را "كله پوک" نيز مىناميد ،يک قدرت سياسى و

ساختار پارلمانى آنرا سرنگون سازد .با يک چنين هدفى بود كه لنين پياپى نوشتههای

خود را ظاهراً نزد انگلس مىيابد كه داروينيسم را در "قلمرو ضرورت" معتبر مى-

سياسى خود را مدون و در جهت تشكيل "حزب پيشروان پرولتاريا" فعاليت مىكرد.

انقﻼب است .به اين صورت كه لنين به شديدترين شكل ممكنه و با مفاهيمى مانند:

كه ماركس ظاهراً در دوران انقﻼب آلمان تجربه كرده و در "روزنامهی راين نوين" به

شمارد .موضوع اصلى نزاع وی با مخالفان سياسى خود ظاهراً بر سر مسئلهی رفرم و

"رويزيونيست"" ،رفرميست"" ،منشويک"" ،آنارشيست" و "خائن" به مخالفان خود مى-

تازد و منجر به يک دوگانگى كذب دينى مىشود .انگاری كه جهان واقعى با دو

وی مصداق فعاليت تئوريک و سياسى خود را به شرح زير در نبردهای طبقاتى مىيافت
رشتهی تحرير در آورده بود:

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

١

Lenin, W. I. (١٩٧٠): Was Tun? - Brennende Fragen unserer Bewegung, in:
Ausgewählte Werke, Bd. I, ١٣٩ff., Berlin, S.٢٥٢f.

٢٤٨

٢٤٧

آفريند و در روند پراكسيس نبردهای طبقاتى تشكل ساختاری مناسب خود را نيز به

سناريوی سياه و سفيد مواجه شده است؛ يا بايد به حزب سياسى لنين پيوست ،مدافع

عكس بوده باشد .اينجا ظاهراً اين حزب متمركز دولتى و "ديكتاتوری پرولتاريا" است

ضد انقﻼب قرار گرفت و مهدورالدم شد .پيداست كه از طريق اين دوگانگى

مىكند و كارگران را برای آن وظايفى كه به اصطﻼح تاريخ به آنها محول كرده است،

مىشدند و اتحاد و هويت خود را در تشكل حزبى مىيافتند ،بلكه دست اندازی رهبران

صورت كمون و ادارهی شورايى پديد مىآورد ،بلكه انگاری كه قضيه بايد به كلى بر
كه برنامهی سياست توسعهی اقتصادی را متحقق مىسازد ،صنايع توليدی را متكامل
آموزش مىدهد .ما اينجا با جابجايى سوژه با ابژه در شكل سياسى آن مواجه هستيم

كه به نتايج آپريور مىرسد و تحكيم "سوسيال داروينيسم" را توجيه مىكند .به اين
ترتيب ،لنين نه تنها اشكالى در سلطهی كار مرده )سرمايه( بر كار زنده )كارگران
مزدی( نمىبيند ،بلكه تدارک سرمايهداری دولتى را جهت رشد نيروهای مولد و

استقرار نظام به اصطﻼح سوسياليستى كامﻼً ضروری مىشمارد .بنابراين وی پياپى از
"ميسيون جهانى و تاريخى پرولتاريا" سخن مىراند ،در حالى كه همزمان جهت مصادره-

ی حزبى جنبش كارگری و قيام روستاييان يک برنامه را نيز برای رفرمهای اجتماعى و

تشكيل شوراهای كارگری و كشاورزی نيز در نظر مىگيرد كه بدنه و پايههای استحكام
حزب مورد نظر خود را نيز پديد آورد.

١

انقﻼب شد و به رهبری بلشويسم تن داد و يا به اجبار و خواهى نخواهى در رديف قوای
ايدئولوژيک نه تنها هواداران انقﻼب در برابر دشمن خارجى و "ضد انقﻼب" به صف

حزبى به قدرت سياسى به مراتب آسانتر از پذيرفتن روابط متعارف و رقابتهای
منطقى و سياسى مىشد .انگاری كه اينجا ديگر هيچ پرنسيپى وجود ندارد و انگاری كه

انقﻼب و مصادرهی قدرت سياسى نه ابزار رهايى طبقهی كارگر ،بلكه يک هدف حزبى
است .به بيان ديگر ،مسئلهی اصولى برای لنين به اين شرح بود كه چگونه و در كدام

ائتﻼف حزبى به قدرت سياسى نزديکتر مىشود و در رأس رهبری انقﻼب قرار مى-
گيرد.

بنابراين لنين از يک طرف ،مدام بر حركت اجتنابناپذير تاريخ به سوی سوسياليسم

تأكيد مىكند و مدعى مىشود كه جنگ جهانى موجود اين حركت را دهها بار تسريع
كرده است .ما اينجا دوباره با عواقب همان حركت فنری مواجه مىشويم كه لنين آنرا

اينجا بار ديگر روشن مىشود كه "منطق تاريخ" نزد هگل و "حركت ماده" نزد انگلس

از آثار متأخر انگلس وام گرفته است .انگاری كه حركت جامعهی طبقاتى در شرايط

قانون "بكش تا زنده بمانى" است كه افكار دترمينيستى و روش فعاليت سياسى و نوع

طرف ديگر ،تخطئهی مخالفان خود را تشديد مىكند و آنها را پى در پى به قوای "ضد

فقط با استناد به "سوسيال داروينيسم" است كه به وحدت مىرسند و فقط تحت تأثير

سازماندهى حزبى نزد لنين پديد مىآيند و اصول فلسفهی سياسى بلشويسم را توجيه
مىكنند .به بيان ديگر ،اينجا بذر "سوسيال داروينسم" به عنوان نوعى از فاشيسم در

ايدئولوژی بلشويسم كاشته مىشود كه البته عواقب آن پس از پيروزی انقﻼب اكتبر به

انقﻼبى موجود در حال صعود جهشوار به يک شكل متكاملتر از خود است .لنين از

انقﻼب" و امپرياليسم نسبت مىدهد .اينجا ديگر نه يک بحث محتوايى تئوريک ديده
مىشود و نه مسئلهی خودآگاهى پرولتاريا اصوﻻً مطرح است .آن زمانى هم كه لنين از
آگاهى سخن مىگويد ،منظورش خودآگاهى "سوژهی واقعى" در مضمون ماركسى آن

درستى عريان مىگردند .از آنجا كه لنين تحت تأثير همين حركت اجتنابناپذير و

نيست ،زيرا آگاهى برای وی محدود به آگاهى حزبى از "سوسياليسم علمى" مىشود كه

مالكيت دولتى را مد نظر داشت و اين دگرديسى را نه تنها "حركت ابژكتيو تكامل به

به نظر وی اين آگاهى حزبى بايد به صورت منطق تئوريک كارگزاری و به طبقهی

ابژكتيو فنری به سوی سوسياليسم بود ،در نتيجه فقط تبديل مالكيت خصوصى به

پيش" و "مسير درست تاريخ" مىخواند ،بلكه مدعى هم مىشد كه پرولتاريا خواهان

تكامل سرمايهداری است كه در اين مسير به اصطﻼح درست از روند تاريخ قرار

لنين آنرا با استناد به آثار متأخر انگلس "منطق ابژكتيو دگرديسى اقتصادی" مىنامد.
١

كارگر آموزش داده شود .اينجا ديگر اين پرولتاريا نيست كه از طريق "كار شكل-

دهنده" و "قوای ماهوی و انسانى" خود مواد مادی را دگرگون مىسازد و صنعت را مى-
١

Vgl. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): … ebd., S. ٢٨٧f.

١

Vgl. Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem ….,ebd. S. ٩ und
Vgl. Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus …. ebd., S. ٣٢٨

٢٥٠

٢٤٩

اصو ًﻻ اشكالى در اين مسئله نمىبيند كه توليد صنعتى كاﻻها و روش مدرن توليد

بگيرد ١.به اين معنى كه كارگران مزدی بايد قانع شوند كه با وجود تضادهای درون-

سرمايهداری دولتى كارگران مزدی را سلب موضوعيت و فاقد اراده كرده و به آنها

ذاتى در حوزهی توليد و توزيع و با وجود يک حاكميت ضد كارگری كه "فقر مطلق" و

و سيهروزی" مىكشد .به نظر وی كارگران بايد همچنين به تصميمهای مديران دولتى و

خود آنها است .به اين بهانه كه آنها در بنای سوسياليسم برای نسلهای آتى كشور

واقعاً انسان مبهوت مىماند كه اين لنين از خواندن كتاب "سرمايه" ماركس به غير از

عليه "امپرياليسم" و "ضد انقﻼب" قرار گرفتهاند .بنابراين تنها از منظر ايدئولوژيک و

يک كار يكنواخت و خستهكننده را تحميل مىكند و در نهايت آنها را به "فقر مطلق"
بوروكراسى ضد كارگری تن دهند و يک طبيعت غير انسانى را متحمل شوند .اينجا

رشد نيروهای مولد و آنهم تحت تأثير "منطق تاريخ" نزد هگل و "حركت ماده" نزد

سيهروزی" آنها را برنامهريزی و تحكيم مىكند ،ليكن تداوم نظام موجود به صﻼح
شركت مىكنند و در راستای همبستگى انترناسيوناليستى و در جبههی مبارزهی خلق بر
در جهت تثبيت قدرت سياسى حزب كمونيست شوروی بود كه لنين همواره بر

انگلس چه چيز ديگری را آموخته است .به نظر وی همهی كارگران بايد با "ديكتاتوری

"ميسيون جهانى و تاريخى پرولتاريا" تأكيد مىكرد .از اين منظر ،نه تنها مبارزه برای لغو

مركزی قرار بگيرند و به يک ارادهی واحد و مديريت متمركز دولتى كه روند كار و

برای تقليل شدت و كوتاهى روزانهی كار و افزايش دستمزد نيز يک فعاليت ضد دولتى

پرولتاريا" همراهى كنند ،همهی تودهها بايد بدون چون و چرا تحت كنترل دولت
توليد را برنامهريزی و متحقق مىكند ،تن دهند ١.در برابر ماركس دولت را اصوﻻً يک

"زايمان ناقص فراطبيعى" مىخواند و بر خﻼف لنين تشكيﻼت مناسب پرولتاريا و

ساختار تحقق سوسياليسم را كمون مىشمارد .از ديدگاه وی كمون محصول خودآگاهى
"سوژهی واقعى" است كه از بطن نبردهای طبقاتى به وجود مىآيد و به صورت شورايى

اداره مىشود ٢.در همينجا است كه "همكاری و اتحاد آزاد كارگران" متشكل مىگردد

٣

و ديكتاتوری پرولتاريا اعمال مىشود .يعنى اين نوع از ديكتاتوری با اشكال حزبى و

دولتى آن كه مد نظر لنين و ايدئولوژی بلشويسم هستند ،به كلى تفاوت دارد .اينجا
ديكتاتوری پرولتاريا ،شكل مقاومت اجتماعى را به خود مىگيرد كه جهت ممانعت از

ديكتاتوری بورژوازی ،يعنى جلوگيری از ضد انقﻼب و استقرار فاشيسم و در جهت
تحقق "نفى نفى" متشكل مىگردد .به اين صورت كه با سلب مالكيت خصوصى ،مالكيت

انفرادی را در شكل اجتماعى آن به وجود مىآورد .به بيان ديگر ،مالكيت سلب شدهی
نسلهای متمادی طبقهی كارگر به وارثان و مالكان واقعى آن تعلق مىگيرد .به همين
١

Vgl. ebd., S. ٣٤١, ٣٤٢, ٣٤٣
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٩): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW, Bd.
١٧, S. ٤٩٣ff., Berlin (ost), S. ٥٤١, ٥٤٦ , 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.
٢

شكل كاﻻيى توليد ،قانون ارزش ،حق مالكيت دولتى و كار مزدی ،بلكه هرگونه مقاومتى

محسوب مىشود كه خشونت بى امان قوای مجريه را به همراه دارد .توجيه اين

خشونت به عهدهی "ديكتاتوری پرولتاريا" است كه به نيابت از "خلق انقﻼبى" عوامل

"ضد انقﻼب" و "امپرياليسم" را به اصطﻼح شناسايى و منهدم مىكند.

بنابراين لنين مدعى مىشود كه دولت به اصطﻼح پرولتری بايد از طريق سرمايهداری

دولتى و تعليم و تربيت كارگران ،طبقهی كارگر را برای انجام "وظايف تاريخى" خود

آماده سازد .مسئلهی اصلى وی اين است كه دولت از خريد و فروش انفرادی ،آنارشى

بازار و گسترش بازار سياه جلوگيری كند .وی بدون اينكه كوچکترين انتقادی به

اعتبار قانون ارزش ،حق مالكيت دولتى ،بردگى كار مزدی و شكل كاﻻيى توليد داشته

باشد" ،اقتصاد سوسياليستى" را به اين خﻼصه مىكند كه دستگاه دولتى تبادل كاﻻها را
منظم و كنترل خواهد كرد ٢.ما اينجا با اوج حماقت خودكرده و فلسفهی سياسى

سركوبگر لنين به وضوح آشنا مىشويم .به نظر وی كارگران بايد منضبط باشند و

سرعت و روش كار خود را با روند توليد صنعتى و با سيستم ماشينى منطبق كنند.

پيداست كه لنين اينجا سيستم كار تيلوريستى را مد نظر دارد و بر خﻼف ماركس
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

٢٥٢

٢٥١

برای وی تنها كسانى "ماركسيست" محسوب مىشدند كه بى چون و چرا حاكميت

منوال ،يعنى در همين كمون است كه توليد و توزيع مايحتاج جامعه در شكل شورايى

"ديكتاتوری پرولتاريا" را مىپذيرفتند.

به نظر مىرسد كه لنين چنان از روند منطقى تاريخ به سوی سوسياليسم قانع بود كه

اشكالى در اين نمىديد كه شوراهای كارگری را از طريق حزب كمونيست مصادره و

آنها را تبديل به ابزاری جهت تربيت و سازماندهى تودهای و تبليغات ايدئولوژيک
حزبى كند .وی تحت تأثير اوهام و ميسيونهای تاريخى خودساخته كه البته از "منطق

متشكل و مديريت مىشود .به اين معنى كه نه ديگر روند توليد يک شكل كاﻻيى دارد،

نه معيار توفيق اقتصادی قانون ارزش است و نه كار شكل انفرادی و مزدی به خود
مىگيرد .از اين پس ،كار يک شكل اجتماعى دارد ،معيار توليد ،مايحتاج جامعه و تراز

توفيق اقتصادی ،زمان مشخص است .از اين پس" ،قلمرو آزادی" مستقر گشته و "فقر
مطلق" و "سيهروزی" كارگران ملغا مىشوند.

١

تاريخ" هگل و از قوانين كذب "ماترياليسم ديالكتيكى" انگلس وام گرفته بود ،به خود

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با عالم وارونهی لنين مواجه مى-

برنامههای اقتصادی و اهداف حزب كمونيست شوروی تن مىدهند .البته در آثار لنين

درونذاتى در نظام سرمايهداری دولتى پا بر جا مىمانند و از آنجا كه وجود "سوژهی

نويد مىداد كه از اين طريق كارگران منضبط مىشوند و به صورت داوطلبانه به

شويم كه البته تحت تأثير خطای فلسفى انگلس پديد آمده است .از آنجا كه تضادهای

جسته و گريخته مشاهده مىشود كه انگاری وی از مشكﻼت بوروكراسى نيز كم و بيش

واقعى" غير قابل انكار است و تحت هر شرايطى به انفعال كشيده نمىشود ،در نتيجه

امكان تجديد نظر مىداد .توجيه تمامى اين خطاهای سياسى و افكار غير ماركسى از

بود كه قلهی آن در قيام كرونشتات به وقوع پيوست .از اين پس ،عواقب "سوسيال

آگاه بوده است ١.اما نه جهان وارونهی وی و نه اولويت حفظ قدرت سياسى به وی

طريق عبارت مشهور لنين "تحليل مشخص از اوضاع مشخص" ممكن مىشد .اما آن
چيزی كه وی در واقعيت از تجربيات سياسى خود ارائه مىداد ،تحريف اوضاع مشخص
جهت توجيه نظام سرمايهداری دولتى و حفظ قدرت سياسى در كشور شوروی بود.

به اين ترتيب ،لنين از طريق آثار خود يک ايدئولوژی مطلقگرا را پديد آورد كه

تشكيل يک نظام سياسى تک حزبى ،مديريت بوروكراتيک كليت شئون اجتماعى و

روش توليد و توزيع سرمايهداری دولتى را توجيه مىكند و آنرا به بهانهی ضرورت
رشد نيروهای مولد و در جهت استقرار سوسياليسم و تحكيم به اصطﻼح ضروری

"ديكتاتوری پرولتاريا" به سلطهی بﻼمنازعهی يک رهبر توتاليتر مىكشد .اينجا شرط

بقای اين نظام سياسى لغو فراكسيونهای حزبى ،انهدام مابقى جريانهای سازمانى،
كشتار رقبای ايدئولوژيک ،حذف جامعهی مدنى و تسلط يک سازمان مخوف امنيتى ـ

اطﻼعاتى بر گسترهی كشور محسوب مىشود .بنابراين محصول فعاليت تئوريک و
پراكسيس سياسى لنين كاشتن بذر "سوسيال داروينيسم" به عنوان يک نوع از فاشيسم
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. ٣٣٤, ٣٤٠f., ٣٤٣f.

پيداست كه چرا دولت جوان شوروی از بدو تأسيس خود با مقاومت كارگران مواجه
داروينيسم" ،يعنى قانون "بكش تا زنده بمانى" برای طبقهی كارگر نيز به درستى در

شوروی عريان گشت .در همين دوران است كه شوراهای كارگری و كشاورزی سركوب

و منحل شدند ،سنديكاهای دولتى در كارخانهها به بهانهی ممانعت از دزدی و اخﻼل

در روند توليد ،كارگران خشمگين و منتقد را به دادگاهای انضباطى كشيدند و مديران

دولتى برای كارگران به اصطﻼح نمونه ،حقوق ويژه در نظر گرفتند .لنين نه تنها فرمان
اجرای اين فجايع اجتماعى و خشونتهای دولتى را صادر مىكرد ،بلكه به صورت كامﻼً

آشكار توجيه آنها را نيز شخصاً به عهده مىگرفت .وی سنديكا را دبستان كمونيسم
مىخواند كه كارگران را برای فداكاری و انجام وظايف تاريخى خود تعليم مىدهد.

٢

١

Vgl. ebd., S. ٥١٢, und
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf
١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost), S. ٨٨f.
البته ماركس در سرمايه در نظر مىگيرد كه پس از فراروی از روش توليد سرمايهداری ،تعيين ارزش تا زمانى
متداول خواهد بود .به اين معنى كه تنظيم زمان كار و تقسيم كار اجتماعى تحت بخشهای متفاوت توليد ،حسابداری
آنرا به مراتب ماهویتر از گذشته مىكند.
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital, 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., ٤٧, ٥٢, und

٢٥٤

٢٥٣

صورت يک روند "اجتنابناپذير و ابژكتيو" كه ظاهراً در يک مسير منطقى از تاريخ

در شوروی بود كه البته پس از مرگ وی به صورت ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم

در شكل "ماترياليستى" آن از فلسفهی ايدهآليستى هگل وام مىگيرد ،ليكن همزمان به

خود وی به اين عبارت است:

سپری مىشود ،رقم خورده است .در حالى كه وی جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم را
دام روش شناختشناسى از فلسفهی ماترياليستى فويرباخ ،يعنى "مشاهدهی حسى" مى-

افتد و مبهوت شكل ابژه ،يعنى گرفتار عينيت ،شيئيت و ماديت آن مىشود.

بنابراين انگلس انسانها را اصوﻻً در برابر يک قدرت بيگانه ناتوان مىشمارد و از آنجا

متكامل و در دوران حاكميت استالين به درستى شكوفا شد كه مضمون آن به تشريح

«فراروی از طبقات نه از طريق خاموش كردن نبرد طبقاتى ،بلكه از طريق تشديد آن به

دست مىآيد .پژمردگى دولت نه از طريق تضعيف قدرت دولت ،بلكه از طريق
حداكثر تقويت آن به وجود مىآيد كه ضروری است تا اينكه مابقى طبقات در حال

كه در پيروی از فلسفهی ماترياليستى فويرباخ به "رشد طبيعى" تمام و كمال بها مى-

مرگ را منهدم كرده و دفاع در برابر مراودهی سرمايهداری را سازماندهى كند كه

ضرورت توسعهی زيربنا جهت رشد نيروهای مولد به عنوان تنها شرط استقرار

نتيجه:

دهد و ماترياليسم را به صورت مجرد در برابر ايدهآليسم مستقر مىسازد ،در نتيجه به

سوسياليسم مىرسد .ما اينجا با عواقب خطای فلسفى انگلس در پراكسيس سياسى
مواجه هستيم كه به صورت تفكيک "ماترياليسم ديالكتيكى" از "ماترياليسم تاريخى"

پديد آمده و به يک موضع انفعالى در برابر نظام سرمايهداری مىانجامد .در برابر
ماركس ناتوانى انسانها را نشانهی "ازخودبيگانگى" خودكردهی آنها مىشمارد كه البته

تحت تأثير دين .فلسفه و ايدوئولوژی ،يعنى مستقل از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای
طبقاتى پديد آمده است .به بيان ديگر ،در حالى كه برای انگلس "حركت ماده" شكل

سوژه را به خود مىگيرد و انگاری كه در مسير منطقى و تاريخى خود منجر به يک
حركت جهانشمول و هدفمند به سوی فرجام سوسياليستى مىشود ،برای ماركس اما

"سوژهی واقعى" پرولتاريا است كه تحت نفوذ دين ،فلسفه و ايدئولوژی به انفعال كشيده
شده ،هستى مادی خود را در اشكال ازخودبيگانه تجربه مىكند و در فقدان خودآگاهى

ماترياليستى به روش توليد كاﻻيى ،حق مالكيت خصوصى و بردگى كار مزدی در نظم

موجود سرمايهداری تن مىدهد و "فقر مطلق" و "سيهروزی" خويش را متحمل مىشود.

بنابراين پيداست كه يک فعال سياسى با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

ديالكتيكى ماركس مستقيماً معطوف به "حركت واقعى" و درگير پراكسيس نبردهای
طبقاتى جهت تكوين خودآگاهى سوژهی انقﻼبى و فراروی مثبت از نظام سرمايهداری

مىگردد ،در حالى كه از منظر آثار متأخر انگلس زد و بند با بورژوازی و يا تدارک يک

هنوز به هيچ وجه نابود نشده است و به زودی هم نابود نخواهد شد».

١

موضوع اين نوشته نقد سرچشمههای همان آگاهى تئوريک است كه اكثر قابل مﻼحظه-

ی سازمانها و احزاب كمونيست ايرانى از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم وام گرفته-

اند كه عواقب فعاليت تشكيﻼتى آن در پراكسيس سياسى به صورت "سوسيال
داروينيسم" بروز كرده و منجر به بحران آگاهى تئوريک ،پراكندگى خودكرده و شكست
ارگانيک و انحطاط كليت طيف چپ در پراكسيس سياسى شده است.

در حالى كه ماركس از بدو فعاليت تئوريک خود مسئلهی خودآگاهى و تكامل سوژه
انقﻼبى را در نظر داشت ،ليكن انگلس همواره معطوف به يک روند دترمينيستى در
شكل "ماترياليستى" آن از تاريخ بود كه عاقبت منطقى آن ظاهراً يک توجيه

ايدئولوژيک را پديد مىآورد و انفعال "سوژهی واقعى" را تحت مناسبات نظام سرمايه-

داری موجه مىكرد .به اين ترتيب ،ما در آثار ماركس ـ البته پس از تدوين تزهای
فويرباخ ـ شاهد يک قطع رابطهی راديكال با دوران گذشته و روشهای فلسفهپردازی

هستيم ،در حالى كه در آثار متأخر انگلس همواره تصوارت ناب متافيزيكى ،افكار

اسرارآميز و اشكال فلسفى ـ ايدئولوژيک را مىيابيم كه مستقل از پراكسيس مولد و
نتايج نبردهای طبقاتى پديد آمدهاند .اينجا انگلس انسان را چنان سلب آگاهى ،آزادی،

اراده و معطوف به يک قدرت خارج از خويش مىسازد كه انگاری سرنوشت بشريت به
١

Stalin, J. W (١٩٧٠): Neue Verhältnisse, neue Aufgaben (١٩٣١), Berlin (ost), S. ٤٢٠f., z.
n. Rabehel, Bernd (١٩٧٣): …ebd., S. ١٦f.

٢٥٦

منابع:

٢٥٥

حكومت بوروكراتيک جهت تحكيم سياست توسعهی اقتصادی و رشد نيروهای مولد در

Bahro, Rodulf (١٩٧٧): Die Alternative – Zur Kritik des real
existierenden Sozialismus, Köln/Frankfurt am Main

رأس اهداف سياسى قرار مىگيرند.

همانگونه كه اينجا مستدل و مستند كردم" ،ماركسيسم" در روسيه با استناد مستقيم
به آثار متأخر انگلس رواج يافت و اين لنين بود كه "سوسيال داروينيسم" را تبديل به

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

ايدئولوژی رسمى متكامل شد و حزب كمونيست شوروی تمامى "احزاب برادر" را

Engels, Freidrich (١٩٧٣): Das Begräbnis von Karl Marx, in:
)MWE, Bd. ١٩, S. ٣٣٥f., Berlin (ost

توده را به ياد آورد كه آثار فلسفى ،تاريخى و سياسى را با استفاده از مفاهيم دينى به

Engels, Friedrich (١٩٧٩): Ludwig Feuerbach und der Ausgang der
klassischen Deutschen Philosophie, in: MEW, Bd. ٢١, S. ٢٦١ff.,
)Berlin (ost
Engels, Friedrich (١٩٧٥): Einleitung [zu Karl Marx’ „Lohnarbeit
und Kapital“, Ausgabe ١٨٩١], in: MEW, Bd. ٦, S. ٥٩٣ff., Berlin
)(ost
Engels, Friedrich (١٩٥٧): Briefe - Engels am Marx, ١٩. Nov. ١٨٤٤,
)in: MEW, Bd. ٢٧, Berlin (ost
Engels, Friedrich (١٩٥٧): Briefe - Engels am Marx in Paris, ٢٠.
)Jan. ١٨٤٥, in: MEW, Bd. ٢٧, Berlin (ost
Engels, Friedrich (١٩٥٣): Marx und die „Neue Rheinische
Zeitung“ – ١٨٤٨ – ١٨٤٩, 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

اصول فلسفهی سياسى بلشويسم جهت كسب قدرت سياسى و تحكيم سياست توسعهی

اقتصادی در شوروی كرد .به اين ترتيب ،ابعاد ماركسيسم ـ لنينيسم نيز به عنوان يک
مكلف به پيروی بى چون و چرا از آن كرد .اينجا بايد به خصوص روش فعاليت حزب

زبان فارسى ترجمه كرد و از طريق نشريات خود ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را در

كشور رواج داد و كليت طيف سياسى چپ ايران را آكنده به تودهايسم كرد .از اين
منظر ،انگاری كه پيروزی سوسياليسم به صورت تقدير صاحب زمانى و جبر تاريخى

كامﻼً منطقى ،قطعى و از پيش تضمين شده است .منتها شرط تحقق اين هدف را نه در

جنبش كارگری و "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى كه ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است،

بلكه بايد در تشكيل يک حزب سياسى منظبط با يک سيستم آهنين نظامى ـ اطﻼعاتى

جستجو كرد كه توسط "انقﻼبيون حرفهای" و "پيشروان پرولتاريا" پديد مىآيد و تحت
ارادهی يک رهبر توتاليتر به عنوان مدير و مدبر اين حركت به اصطﻼح ابژكتيو

ماترياليستى قرار مىگيرد ١.اينجا در و دروازه برای يک سری آدمهای نخبهگرا و بى-

پرنسيپ گشوده مىشود كه پس از مطالعهی منتخبين آثار لنين فرقههای دينى بسازند،
مدعى رهبری "انقﻼب پرولتری" شوند و در اشكال لنينهای قﻼبى ،استالينهای كوتوله

و كاريكاتورهای مسخرهی تروتسكى و مائو منجر به تفرقه در جنبش كارگری ـ
كمونيستى شوند و اسباب مزاحمت را برای مابقى فعاﻻن سياسى پديد آورند.

ادامه دارد!

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی حزب توده،
در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٨٩ادامه ،برلين

٢٥٧

٢٥٨

Engels Friedrich (١٩٧٣): Briefe - Engels an Marx in London,
Manchester, ١٤. Juli ١٨٥٨, in: MEW, Bd. ٢٩, Berlin (ost)

Lenin, W. I. (١٩٦٣): Die Entwicklung des Kapitalismus im Russland, in:
LW, Bd. ٣, Berlin (ost)

Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dürring – Herrn Eugen Dührings
Umwälzung der Wissenschaft, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost)

Lenin, W. I. (١٩٦٠): Der Krieg und die russische Sozialdemokratie, in:
LW, Bd., ٢١, S. ١١ff., Berlin (ost)

Engels, Friedrich (١٨٤٢, ١٩٧٣): Anti-Schelling, Schelling und die
Offenbarung – Kritik des neuesten Reaktionsversuchs gegen die freie
Philosophie, in: MEW, EB II, S. ١٧١ff., Berlin (ost)

Lenin, W. I. (١٩٧٠): Der Imperialismus als höchstes Stadium des
Kapitalismus, in: Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٧٦٣ff., Berlin

Engels, Friedrich (١٩٧٣): Die Entwicklung des Sozialismus von der
Utopie zur Wissenschaft, in: MEW, Bd. ١٩, S. ١٨٦ff., Berlin (ost)
Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S.
٣٠٥ff., Berlin (ost)
Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer
„Islamischen Republik“ - Ökonomische, politische, und soziokulturelle
Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der
„Islamischen Republik Iran“, Berlin
Feuerbach, Ludwig (١٩٧١): Vorwort zu Band I der sämtlichen Werke,
Werner Schupenhauer (Hesg.), Bd. ١٠, Berlin
Feuerbach, Ludwig (١٩٦٩): Vorläufige Thesen zur Reform der
Philosophie, in: Gesammelte Werke, Werner Schuffenhauer (Hrsg.), Bd.
٩, S. ٢٤٣ff., Berlin
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)
Höffe, Otfried (١٩٩٦): Immanuel Kant, ٤. durchgesehene Auflage, in:
Deck’sche Reihe, Denker (BsR), Nr. ٥٠٦, Münschen
Kant, Immanuel (١٩٩٨): Kritik der reinen Vernunft, Jens Timmermann
(Hrsg.), Meiner, F. Verlag

Lenin, W. I. (..): Was Tun?, in: LW, Bd. ٥, S. ٣٥٥ff., Berlin (ost)
Lenin, W. I. (١٩٧٠): Was Tun? - Brennende Fragen unserer Bewegung,
in: Ausgewählte Werke, Bd. I, ١٣٩ff., Berlin
Lenin, W. I. (١٩٧٠): Zeit Taktiken der Sozialdemokratie in der
demokratischen Revolution, in: Ausgewählte Werke, Bd. I, ٥٢٧ff.,
Berlin
Lenin, W. I. (١٩٦٠): Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der
demokratischen Revolution, in: LW, Bd. ٩, S. ١ff. Berlin (oost)
Lenin, W. I. (١٩٦٢): Neue Zeiten, alte Fehler in neuer Gestalt, in: LW,
Bd. ٣٣, S. ١ff., Berlin (ost)
Lenin, W. I (١٩٦١): Über die gewerkschaften, Die gegenwärtige Lage
und die Fehler Trotzkis, in: LW Bd. ٣٢, S. ١ff., Berlin (ost)Marx, Karl
(١٩٥٧): Der leitende Artikel in Nr. ١٧٩ der "Kölnischen Zeitung", in:
MEW, Bd. ١, S. ٨٦ff., Berlin
Lenin, W. I. (١٩٧٠): Karl Marx (Kurzer Biographischer Abriß mit einer
Darlegung des Marxismus), in: Ausgewählte Werke, Bd. I, S. ٢٣ff.,
Berlin
Lenin, W. I. (١٩٦١): Aus dem Philosophischen Nachlaß, Exzerpte und
Randglossen, Berlin

٢٥٩

٢٦٠

Lenin W. I. (١٩٦٨): Materialismus und Emperiokratismus, in: LW, Bd.
١٤, Berlin

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٩): Manifest der Kommunistischen
Partei, in: MEW, Bd. ٤, S. ٤٥٩ff., Berlin (ost)

Karl Marx / Friedrich Engels (١٩٤٩): Briefwecksel, Bd. I, Dietz Verlag
Berlin

Marx, Karl (١٩٧٥): Die Taten des Hauses Hohenzollern, in: NRhZ vom
١٠. Mai ١٨٤٩, Nr. ٢٩٤, in: MEW, Bd. ٦, S. ٤٧٧f., Berlin (ost)

Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie –
Einleitung, in: MEW, Bd. ١, Berlin (ost)

Marx, Karl (١٩٧٥): Kein Steuern mehr!!!, in: NRhZ vom ١٧. November
١٨٤٨, Nr. ١٤٥, in: MEW, Bd. ٦, S. ٣٠, Berlin (ost)

Marx, Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenz der demokritischen
und epikureischen Naturphilosophie, in: MEW, Ergänzungsband I, S.
٢٥٧ff., Berlin (ost)

Marx, Karl (١٩٥٩): Die Krisis und die Konterrevolution, in: NRhZ vom
١٤. September ١٨٤٨, Nr. ١٠٢, in: MEW, Bd. ٥, S. ٤٠١f, Berlin (ost)

Marx, Karl (١٩٥٧): Luther als Schiedsrichter zwischen Strauß und
Feuerbach, in: MEW, Bd. ١, S. ٢٦f., Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٧٧): Briefe – Marx an Arnold Rüge, in: MEW, Bd. ٢٧, S.
٤١٤ff., Berlin (ost)

Marx, Karl (١٩٧٥): Die Frankfurter Versammlung, in: NRhZ vom ٢٣.
November ١٨٤٨, Nr. ١٥٠, in: MEW, Bd. ٦, S. ٤٣f., Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٥٩): Sieg der Konterrevolution zu Wien,, in: NRhZ vom
٧. November ١٨٤٨, Nr. ١٣٦, in: MEW, Bd. ٥, S. ٤٥٥f., Berlin (ost)

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٨): Die Heilige Familie – Oder die
kritik der kritischen Kritik, in: MEW, Bd. ٢, S. ١ff., Berlin (ost)

Marx, Karl (١٩٧٥): Drei Staatsprezesse gegen die „Neue Rheinische
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juni١٨٦٢, in: MEW, Bd. ٣٠, Berlin (ost)

Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den „Deutsch-Französischen Jahrbücher“
– Marx an Rüge, Kreuznach in September ١٨٤٣, in: MEW, Bd. ١, S.
٣٤٣f., Berlin (ost)

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

Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٦): Die deutsche Ideologie, in: MEW,
Bd. ٣, S. ٩ff., Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٧٥): Lohnarbeit und Kapital, in: MEW, Bd. ٦, S. ٣٩٧ff.,
Berlin (ost)

Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band
III, in: MEW, Bd. ٢٥, Berlin (ost)
Marx, Karl (١٩٥٩): Das Elend der Philosophie – Antwort auf Proudhons
„Philosophie des Elends“, in: MEW, Bd. ٤, S. ٦٣ff., Berlin (ost)

٢٦٢

٢٦١

Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das
Kapital“, Berlin

Marx, Karl (١٩٥٩): Briefe - Marx an Josef Weydemeyer von ١. Feb.
)١٨٥٩, in: MEW, Bd. ٢٩, Berlin(ost

كيانوری ،نورالدين ) :(١٣٥٩دشمنان و مخالفان حزب تودۀ ايران ،ريشههای اجتماعى و انگيزه-
هايشان ،در دنيا ،نشريۀ ماهنامۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران ،صفحهی ٧
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Marx, Karl (١٩٧٩): Erste Entwurf zum „Bürgerkrieg in Frankreich“, in:
)MEW, Bd. ١٧, S. ٤٩٣ff., Berlin (ost

دنيا ،نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران ،بنيادگذار :دكتر تقى ارانى،
شمارۀ سوم ،سال اول ،دورۀ چهارم ،آبان  ،١٣٥٨انتشارات حزب توده
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧فلسفهی حقوق طبيعى و حق انقﻼب ـ گفتمانى پيرامون مسير
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ماركسيسم ـ لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين
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Schmidt, Alfred (١٩٧١): Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx,
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فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی
در انديشهی سياسى هگل و ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه،
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Berlin, Wien

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تئوری و پراكسيس سوسياليسم ـ طرح نكاتى جهت فراروی از بحران
"ماركسيسم ايرانى" ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟
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٢٦٤

٢٦٣
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی
در انديشهی سياسى هگل و ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه،
برلين ،و
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨فرهنگ دينى و رئاليسم انقﻼبى ـ نقش فراروی از "خرد استعﻼئى"
در انديشهی سياسى كارل ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد دوازدهم ،صفحهی ٣٥ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و
خودآگاهى پرولتاريا تا اسطورهسازی از روند تاريخ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی
 ٧١ادامه ،برلين ،و
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩توليد و بازتوليد نيروی كار ـ نقش زنان كارگر و كار خانگى در
انباشت سرمايه ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ١٣١ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ ،در
آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين

٢٦٦

با جابجايى سوژه با ابژه ،يک شكل متافيزيكى از "ماترياليسم" را پديد آورد كه
آپريوريسم را موجه مىكند .به اين صورت كه وی "حركت ماده" را به جای "حركت

ايده" از فلسفهی هگل گذاشت و در خيال خود موفق به كشف يک قانون جهانشمول
شد كه وی آنرا "ماترياليسم ديالكتيكى" مىنامد .اگر در فلسفهی ايدهآليستى هگل

"ايدهی مطلق" از طريق شناخت و هدفمند ،واقعيت سوبژكتيو را پديد مىآورد ،واقعيت

نزد انگلس متأخر محصول حركت "مادهی مطلق" است كه البته هدفمند و ظاهراً كور
سپری مىشود و به اصطﻼح ابژكتيو به وجود مىآيد .در هر دو حالت ،ايدهآليسم و
ماترياليسم به صورت مجرد در برابر يکديگر متكامل مىشوند كه البته با عدول از

"كليت ديالكتيكى" محصول فلسفى هر دوی آنها كامﻼً مشابه ،يعنى توجيه اشكال
مجرد ايدئولوژيک ،جهانشمول و آپريور جهت فعاليت سياسى است .اينجا آپريوريسم

توجيه منطقى يک حركت ناب فكری را به عهده مىگيرد كه برای مصداق نتايج آن

٢٦٥

از "سرمايهداری وابسته" تا "نئوليبراليسم" در ايران ـ نقدی بر
گفتمانهای تودهايستى و نئوتودهايستى
در كمال تأسف ،اكثر قابل مﻼحظهی "ماركسيستهای ايرانى" نه مضمون تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را به درستى مىفهمند و نه اصوﻻً روش

مناسب استفاده از آنرا برای نقد مناسبات مشخص نظام سرمايهداری در ايران مى-
شناسند .علت اين كمبودها ،شناختشناسى متافيزيكى ،يعنى استقﻼل سوژهی شناسا از

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

شواهد تجربى وجود ندارد .از اين منظر ،انگاری كه منطق و تاريخ به وحدت مىرسند و

ازخودبيگانگى خودكردهی روند شناخت با ماهيت متضاد و حركت واقعى جامعهی

ابژكتيو به خود مىگيرد .اينجا همزمان ديالكتيک فراساخت )روبنا( يک جامعهی

را فقط در آن اشكال تئوريک مىتوان يافت كه روح "ماركسيست ايرانى" را سيراب

فرجام جامعهی بشری به صورت استقرار "سوسياليسم" يک تظاهر اجتنابناپذير و
مشخص از مناسبات ساختاری و مسلط )زيربنا( آن مجزا مىشود و با استقﻼل دين،

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

خصوص نبردهای طبقاتى يدک مىكشند ،توجيه مىشود ،بلكه روش نقد درونذاتى و

نفىكنندهی ماركس نيز ظاهراً فاقد موضوعيت و به اصطﻼح اصوﻻً بى اعتبار مىگردد.

به اين ترتيب ،انگلس متأخر مدعى مىشود كه تمامى اشكال هستى تحت تأثير قانون به
اصطﻼح جهانشمول و ابژكتيو و حركت ظاهراً اجتنابناپذير "ماترياليسم ديالكتيكى"

قرار دارند و در فعل و انفعاﻻت و تأثير متقابل خود همواره به اشكال متكاملتری صعود

مىكنند .از اين منظر ،قوانين طبيعت ناب )داروينيسم( ديگر با قوانين طبيعى جامعهی

بشری هيچ فرقى با يکديگر ندارند .يعنى همانگونه كه بذر جو سرانجام به خوشهی
جو متكامل مىشود ،حق مالكيت نيز به صورت تقدير تمامى جوامع انسانى بﻼمنازعه به
شكل سوسياليستى آن صعود مىكند .ما اينجا با سوژهزدايى از "حركت واقعى" جامعه-

١

طبقاتى كه ذاتاً انتقادی و انقﻼبى است ،مىشود .پيداست كه سرچشمهی اين كمبودها
مىكنند .از جمله بايد از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم ياد كرد كه البته نه با استناد

به تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس ،بلكه فقط با ارجاع مستقيم به آثار متأخر انگلس و

در شكل يک تفسير "ماترياليستى" از حركت دترمينيستى و مثبتگرای تاريخ ،يعنى به

صورت متافيزيكى پديد آمده و از طريق حزب توده به فرجام "امت اسﻼمى" منسوب و
در ايران ترويج شده است .ما اينجا با ارتجاع عريان ،يعنى با مضمون تئوريک

"ماركسيسم اسﻼمى" مواجه هستيم.

٢

همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم ،انگلس از طريق آثار
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
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم
ـ لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی حزب توده ،در
آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٨٩ادامه ،برلين

٢٦٨

٢٦٧

اسﻼميان ،آنها را در جناح حجتى و مكتبى تميز مىداد و پيروی خود را از "خط امام

ی طبقاتى مواجه هستيم ،در حالى كه ماركس تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى

خمينى" و هواداران مكتبى وی اعﻼم مىكرد ،هماكنون اين تمايز را به جناح اصولگرا و
اصﻼحطلب جمهوری اسﻼمى بسط داده است .اگر حزب توده قبﻼً به بهانهی "مبارزهی

ضد امپرياليستى" و ضرورت گسترش نفوذ راهبردی "اردوگاه سوسياليستى" به جبهه-

سازی روی مىآورد و از اهداف سياسى اسﻼميان مكتبى دفاع مىكرد ،هماكنون همين
سياست را نيز مانند گذشته دنبال مىكند .به اين عبارت كه به بهانهی "گشايش فضای

سياسى" و "برگزاری انتخابات آزاد" در ايران به پيروی از اهداف جناح به اصطﻼح
اصﻼحطلب نظام مىپردازد و تدارک فعاليت سياسى جبههای را مىبيند .نمونهی بعدی
مبارزه با شكل اقتصاد سياسى در ايران است كه البته از پراكسيس مولد و ماهيت

متضاد نظام سرمايهداری ،يعنى قانون ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت مجزا مىگردد.

اينجا نيز با استناد به يک طرح جهانشمول ،يک شكل از اقتصاد مدرن به نظام دينى

در ايران نسبت داده و برای مبارزه با آن نسخههای كلى پيچيده مىشود .اگر در دوران
قيام بهمن شكل اقتصاد ايران "سرمايهداری وابسته" ناميده و تشكيل جبهه با بورژوازی

ملى جهت مبارزه با دشمن كمپرادور آن توجيه مىشد ،هماكنون "نئوليبراليسم" ظاهراً

در تيررس انتقاد و مقاومت سياسى جماعتهای تودهای و فداييان اكثريتى قرار گرفته

است .اگر حزب توده دوای درمان "سرمايهداری وابسته" را در "راه رشد غير سرمايه-
داری" و "همكاری اقتصادی و سياسى با شوروی" ،يعنى در تشكيل سرمايهداری دولتى

مىديد ،هماكنون نيز به بهانهی مبارزه با "نئوليبراليسم" و ممانعت از خصوصىسازی

برای نظام سرمايهداری دولتى موضع مىگيرد و جهت منطقى ساختن آن نسخههای
جورواجور مىپيچد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با مفاهيم به اصطﻼح جديد در
دوران معاصر مواجه مىشويم ،در حالى كه معانى و اهداف سياسى آنها كامﻼً مشابه با

برنامهی حزب توده و سازمان فداييان اكثريت در دوران قيام بهمن هستند .به اين
صورت كه با استناد به طرحهای مدرن و جهانشمول اقتصادی و سياسى ،شناخت

كليت يک نظام مشخص ،پيچيده و متنوع مانند جمهوری اسﻼمى ايران به شباهتهای
شكلى چند شاخص محدود و بدين سان تشبيه و تطبيق مقولههای ذاتاً متضاد مانند:

"دولت"" ،قانون"" ،اقتصاد"" ،جامعه"" ،فرهنگ"" ،مردم" و  ....توجيه مىشوند .ما اينجا

خود را مبتنى بر سوژههای درونذاتى متكامل كرده است.

١

با وجودی كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در پراكسيس سياسى قاطعانه شكست
خورده و تمامى لحظات تئوريک و راهبردی آن با بحرانهای محتوايى و معنايى مواجه

شده است ،اما ظاهراً به نظر مىرسد كه سلطهی نظری نمايندهی راستين آن در ايران،

يعنى حزب توده و در پيروی از آن ،سازمان فداييان اكثريت بر افكار عمومى فعاﻻن

سياسى چپ همچون گذشته پا بر جا مانده است .يكى از علتهای اين فاجعهی جامعه-
شناسى ،ترجمههای معاصر و ناجور آثار ماركس و "ماركسيستهای جهان مدرن" به

فارسى است كه البته از منظر همان ديدگاه تقليلگرا و از طريق همان مفاهيم فلسفى و

سياسى صورت مىگيرند كه انتشارات حزب توده با استناد به ايدئولوژی ماركسيسم ـ
لنينيسم در ايران رايج كردهاند ٢.علت بعدی ،تدارک مفاهيم جديد با همان معانى

قديمى است كه البته همچون گذشته توسط روش شناختشناسى تشبيهى و تطبيقى

پديد مىآيند و دانش جامعهشناسى ايرانيان را آلوده به متافيزيک مىكنند .به اين
صورت كه با استناد به يک طرح جهانشمول از يک نظام سياسى مدرن ،طبقهی حاكم

دينى ايران ظاهراً در جناحهای متفاوت متمايز و اهداف سياسى متناقضى به آنها القا
مىشود كه سپس برای مقابله با آنها تاكتيکهای معينى در نظر گرفته و توجيه شوند.

برای نمونه اگر حزب توده قبﻼً با صرف نظر از نقد تاريخ فوقارتجاعى و هولناک
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى
پرولتاريا تا اسطورهسازی از روند تاريخ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧١ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩توليد و بازتوليد نيروی كار ـ نقش زنان كارگر و كار خانگى در انباشت سرمايه،
در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ١٣١ادامه ،برلين
 ٢از جمله بايد اينجا از مفهوم ديالكتيكى  Gegenstandياد كرد كه در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
ماركس يک نقش كليدی دارد .ترجمهی درست اين مفهوم "موضوع" است كه از طريق تمامى مترجمان و ماركس-
شناسان سرشناس ايرانى مانند :حسن مرتضوی ،حسن آزاد ،شهرام واﻻمنش )كمال خسروی( ،باقر پرهام ،محسن
حكيمى و  ....در تداوم ايدئولوژی غير ماركسى حزب توده ،يعنى ماركسيسم ـ لنينيسم به "شئى" و "برابرايستا"
ترجمه شده است .اينجا ماترياليسم به صورت مجرد در برابر ايدهآليسم متكامل مىگردد و توسط مشاهده )عينيت
پديده( يک شناخت متافيزيكى از "ماترياليسم" را ممكن مىسازد كه البته ماركس پس از فراروی از فلسفه متوجهی
اين خطای شناختشناسى مىشود و سپس تئوری انتقادی و انقﻼبى خود را به كمال مىرساند .مقايسه ،فريدونى،
فرشيد ) :(٢٠١٩كار مولد و حاكميت اجتماعى ـ گفتگويى انتقادی با رفقای جنبش لغو كار مزدی ،در آرمان و
انديشه ،جلد چهاردم ،صفحهی  ٩٣ادامه ،برلين
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به اين منوال كه در گام نخست برخى از افراد كه از طريق ترجمههای ناجور متون

با مشاهدهی صرف سوژهی شناسا ،يعنى با درک شكل ابژه مواجه هستيم ،در حالى كه

اوضاع مشخص" اسمى از خود در ميان طيف چپ ساختهاند ،اعﻼميهای را طراحى مى-

مشخص تاريخى و فرهنگى تكوين يافته و شكل به خصوص آن در ايران به صورت

فلسفى و تاريخى و يا تدوين مقاﻻتى مبتنى بر روش به اصطﻼح "تحليل مشخص از

ماهيت متضاد نظام سرمايهداری )قانون ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت( در يک بستر

كنند كه مضمون آن از يک سو ،تمايز ميان طبقهی حاكم )اصﻼحطلب در برابر اصول-

محصول پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى پديد آمده است .پيداست كه اينجا

و تطبيقى و آن مفاهيمى كه از اين طريق پديد آمدهاند ،را در بر مىگيرد .در گام بعدی

شود كه البته با اهداف سياسى به وقوع مىپيوندد .از اين منظر ،نه ديگر نقد درونذاتى

گرا ،نئوليبراليست در برابر محافظهكار( و از سوی ديگر ،روش شناختشناسى تشبيهى

استفاده از بررسى تشبيهى و تطبيقى جهت عدول از "كليت ديالكتيكى" برنامهريزی مى-

عدهای از فعاﻻن سياسى جهت تشديد همبستگى و يا برای اينكه نام و نشانى از آنها

و نفىكنندهی تاريخ فوقارتجاعى و هولناک اسﻼميان و نه فراروی )مثبت( از ماهيت

نقد تئوريک امضا مىكنند و پيداست كه خود را در دفاع از مواضع آن نيز موظف مى-

كشمكش نظری پيرامون شكل مناسب انباشت سرمايه محدود و مسئلهی خودآگاهى

در جايى بيايد و از قافلهی چپ عقب نمانند ،اين اعﻼميه را بدون يک گفتگوی نظری و
شمارند.

١

ما اينجا با انبوهى از فعاﻻن سياسى منفرد مواجه مىشويم كه خود را دموكرات،

سكوﻻر و سوسياليست مىشمارند ،در حالى كه از آن روش شناختشناسى و "نتايج

تحقيقاتى" تبعيت مىكنند كه البته آكنده به متافيزيک و با اصول تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به كلى در تناقض هستند .به اين دليل كه روش بررسى

تشبيهى و تطبيقى مختص به جامعهشناسى بورژوايى مىشود و از آنجا كه تنها معطوف
به شكل ابژه مىباشد و از نقد درونذاتى و نفىكنندهی كليت متضاد جامعهی طبقاتى
ممانعت مىكند ،در نتيجه نزد جريانهای راست و ليبرال از يک محبوبيت ممتاز

متضاد نظام سرمايهداری در دستور كار قرار مىگيرد ،در حالى كه فعاليت سياسى به

پرولتاريا و موضوع تحكيم نبرد طبقاتى ظاهراً بى معنى و به اصطﻼح كامﻼً منتفى مى-

گردد .ما اينجا با اشكال متافيزيكى مواجه هستيم كه از پراكسيس مولد مستقل گشته و
تنها توسط تشبيه و تطبيق با طرحهای مدرن و جهانشمول سياسى و اقتصادی پديد
آمدهاند.

از آنجا كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم كامﻼً بحرانزده و احزاب و سازمانهای

كمونيستى كم و بيش به كلى بى اعتبار شدهاند ،در نتيجه دوران تشكيل "جبهههای

واحد" و "اتحاد عملها" نيز ظاهراً سپری گشته است .ليكن به جای آنها انواع و اقسام

"ليستهای امضا" پديد آمدهاند كه فعاﻻن سياسى منفرد كه البته تعداد آنها به

برخوردار است ٢.به اين صورت كه نمايندگان آن جهت اثبات فرضيهی "طرح

مراتب بيشتر از جمعيت متشكل حزبى و سازمانى است ،به دور يک گفتمان عامهپسند

 ١از جمله بايد از اعﻼميهای ياد كرد كه به مناسبت شركت ديويد هاروی در اجﻼس شهرداری تهران صادر شد.
نمونهی بعدی اعﻼميهای است كه با عنوان "فراخوان به نيروهای چپ در سراسر جهان :در كنار مبارزات مردم
ايران بايستيد!" منتشر شد كه مضمون آن محكوميت سياست اقتصادی نئوليبراليستى در ايران است .ما محصول اين
نوع از فعاليتهای تئوريک را برای نمونه در پراكسيس جنبش دانشجويى ايران مىيابيم كه به مناسبت "روز ١٦
آذر" بدون كوچکترين نقدی بر ماهيت نظام سرمايهداری برای مبارزه در برابر شكل اقتصادی "نئوليبراليسم"
صفآرايى مىكند.
 ٢از جمله بايد از جامعهشناسى دينى ماكس وبر ياد كرد كه از طريق بررسى تطبيقى موجه مىشود .اينجا بايد هم-
چنين "تئوری سيستم" به نمايندگى تالكوت پرسون و نيكوﻻس لوهمن را نيز در نظر گرفت كه تحت تأثير مقولهی
"منطق هدفمند" از آثار ماكس وبر متكامل شده است .نمونهی بعدی "تئوری توتاليتاريسم" است كه البته در اشكال
متفاوت از طريق روش بررسى تطبيقى توجيه مىشود.
)Vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.
Johannes Winkelmann, Tübingen, und

ايسم" ياد كرد ،زيرا هم گفتمانهای نظری ،هم شيوهی سازمانيابى و هم روش تسلط

جلب كنند .ما اينجا با يک روش مواجه هستيم كه مىتوان از آن به عنوان "نئوتوده-

بر افكار عمومى فعاﻻن سياسى كامﻼً مشابه با اقدامات گذشتهی حزب توده است .اين-
جا مفهوم "نئوتودهايسم" از "حركت واقعى" و نتايج نبردهای طبقاتى در ايران ،يعنى از

شكست انقﻼب بهمن ،سرخوردگى و تفرقهی جنبش كارگری و بحران ايدئولوژيک
جنبش كمونيستى در كشور متكامل مىشود و آن گروه از افراد به خصوص را در بر

مىگيرد كه همان برنامهی حزب توده را در اشكال نوين و در جهت انفعال سياسى در

كشور و تبعيد پياده مىكنند ،البته بدون اينكه حق عضويت خود را به حزب مذكور

پرداخته باشند.

٢٧٢
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احساس مىكند و هر چه بيشتر روابط درونى مناسبات پوشيدهتر است ،به همان اندازه

تحقيقاتى" خود تفاوتها و تشابهات عوامل سوبژكتيو را از يكديگر مجزا و ظاهراً قابل

اين مناسبات مسلمتر به نظرش مىآيد ،زيرا با تصور عاميانه خودمانى است».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس تمايز شكل ظاهری از ماهيت

متضاد و نتايج تشبيهى و تطبيقى اشكال متظاهر را به دليل عدول از نقد درونذاتى يک

"كليت ديالكتيكى" اصوﻻً غير تحقيقاتى و عاميانه مىشمارد .اينجا شناخت سوژهی
شناسا اسير عوامل صرف سوبژكتيو ،آكنده به متافيزيک و از پراكسيس مولد و نتايج

نبردهای طبقاتى به كلى مستقل و ازخودبيگانه مىگردد .به اين صورت كه "محقق"
جهت اثبات فرضيهی "طرح تحقيقاتى" خود ،نخست تفاوتها و يا تشابهات ظاهری را

بر اساس تمايﻼت خود برجسته و يا حاشيهای مىسازد و سرانجام از ابژهی تحليل خود
فقط محصول فعاليت ناب فكری و شناخت مورد عﻼقهی خويشتن را پديد مىآورد كه

البته با "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى و ماهيت متضاد آن به كلى ازخودبيگانه است.
از آنجا كه اين نوع از بررسىها اسير اشكال ظاهری و به غير از ماهيت متضاد ،نسبت

به كليت تاريخى و فرهنگى يک جامعهی مشخص نيز كامﻼً بى اعتنا هستند ،در نتيجه
اينجا به تنهايى كافى است كه مفهوم "جامعهشناسى عاميانه" را جايگزين مفهوم
"اقتصاد عاميانه" نزد ماركس كرد كه ابعاد انحراف روشهای شناختشناسى تطبيقى،

تشبيهى ،آپريور ،ارزشمند و تقليلگرا به كلى عريان گردند.

به بيان ديگر ،ماركس علم )مثبت( را ابزار ضرورى براى بررسى و شناخت ماهيت

پديدههای متفاوت و متضاد كه اشكال مشابه به خود مىگيرند ،مىشمارد ٢.از آنجا كه

وی همچنين از اين مسئله به خوبى آگاه است كه سرمايه در "حركت واقعى" خود نه
تنها از ماهيتهای متفاوت و متضاد اشكال مشابه را پديد مىآورد ،بلكه بنا بر تمايل

درونذاتى خود نيز منجر به درجات متنوع از تكامل صنعتى و رشد اقتصادی مىشود،
در نتيجه نقد اقتصاد سياسى خود را بر ماهيت نظام سرمايهداری ،يعنى بر قانون ارزش،

١

Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: MEW,
Bd. ٢٥, Berlin (ost), S. ٨٢٥
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش "علم مثبت" در انديشهی سياسى ماركس و
انگلس متأخر ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين

مقايسه مىكنند و سپس بنا به ميل خود شباهتها و يا تناقضات آنها را برجسته مى-

سازند و پيداست كه سرانجام به آن نتيجهای كه از پيش در نظر گرفتهاند ،مىرسند .ما

اينجا با تقليلگرايى مواجه هستيم كه البته برای رسيدن "محقق" به نتايج مورد عﻼقه-
ی خويش بسيار سازنده است .پيداست كه اينجا انحراف از شناخت ،سيستماتيک فعال
مىشود .به اين صورت كه "محقق" جهت اثبات فرضيهی "طرح تحقيقاتى" خود از يک

سو ،منابع به خصوصى را در نظر مىگيرد و جهت مصداق تحليل خود تنها به آنها

استناد مىكند و از سوی ديگر ،از روشهای تحليلى ارزشمند و تقليلگرا ،يعنى بررسى
تشبيهى و تطبيقى سود مىبرد كه البته به دليل سادگى خود بسيار عامهپسند هستند.

١

ليكن از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس اصوﻻً هر گونه تحليلى كه
ماهيت متضاد را از شكل ظاهری آن مجزا مىسازد و از بررسى "كليت ديالكتيكى" يک

پديدهی مشخص صرف نظر مىكند ،غير تحقيقاتى ،ايدئولوژيک و عاميانه به شمار مى-

رود كه وی مضمون آنرا به شرح زير در جلد سوم كتاب "سرمايه" توضيح مىدهد:

«اقتصاد عاميانه در واقعيت كار ديگری نمىكند ،به غير از اينكه تصورات عوامل توليد

را كه درگير مناسبات توليد بورژوايى هستند ،به صورت اعتقاد تفسير ،منظم و قابل

دفاع مىسازد .بنابراين اين نبايد ما را متعجب كند كه ]اقتصاد عاميانه ،يعنى[ شكل
ظاهری ازخودبيگانهی مناسبات اقتصادی ،اين بديهيات منفور و تضادهای تمام عيار را

همراه خود دارد ـ و تمامى دانش بى مورد خواهد بود ،اگر كه شكل ظاهری و ماهيت
چيزها بدون واسطه منطبق باشند ـ اگر اينجا اقتصاد عاميانه خود را كامﻼً نزد خويش

مقابسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣مدرنيسم ،امت اسﻼمى و جنبش هاى اجتماعى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
اول ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين ،و
مقابسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩اسﻼم و سياست توسعهى اقتصادى در ايران  -نقدى بر جامعهشناسى دينى
ماكس وبر ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،صفحهی  ٣ادامه ،برلين و
مقابسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣نظام جمهورى اسﻼمى و "تئورى توتاليتاريسم" ،در آرمان و انديشه ،جلد يكم،
صفحهی  ٩٣ادامه ،برلين
 ١از جمله بايد از نقد روشهای معمول شناختشناسى نزد يورگن هابرماس ياد كرد كه تحت عنوان "شناخت و
عﻼقه" محتوای تمامى بررسىهای ارزشمند و تقليلگرا را غيرتحقيقاتى مىشمارد .اينجا وی بر اين نكته انگشت مى-
گذارد كه در روند تحليل "عﻼقه" قبل از "شناخت" مستقر شده است .به اين معنى كه "محقق" در روند تحليل خود
تنها به آن نوع از شناخت و نتايج دست مىيابد كه از پيش معين كرده و به آنها عﻼقمند است.
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main
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متضاد آن به كلى منحرف مىسازد .به بيان ديگر ،از آنجا كه شكل ابژه ،ماهيت آنرا

كار مزدی و حق مالكيت متمركز مىكند كه ما مضمون آنرا به شرح زير در جلد اول

مىپوشاند ،در نتيجه روش "مشاهدهی حسى" از واقعيت تنها يک عكس مىگيرد.

بنابراين ماركس از يک سو ،بر اين نكته تأكيد مىكند كه ماهيت ابژه "محسوس و

موضوعيتيافته" ١،يعنى محصول فعاليت آگاهانهی انسانها و سوبژكتيو است و از سوی

ديگر ،فقط علم تاريخ را به رسميت مىشناسد ٢.از اين منظر ،ابژهی تحليل )دولت،
جامعه ،طبيعت ،تاريخ ،فرهنگ ،مردم ،انسان ،كاﻻ ،ابزار كار و غيره( ديگر خارج از

وجود انسان قرار نمىگيرد ،زيرا با آگاهى ،يعنى سوبژكتيو پديد آمده است .ما اينجا با

آن عواقب تاريخى و فرهنگى مواجه مىشويم كه به صورت فعاليت آگاهانهی انسانى

واقعيت را به وجود مىآورند و تنها از اين بابت است كه ماركس نيز نه از "جهان
ابژكتيو" ،بلكه از "جهان موضوعيتيافته" ٣سخن مىراند.

بنابراين نزد ماركس نيز مانند هگل ابژه يک موجوديت مستقل از سوژه ندارد .در حالى

كه هگل از طريق فعاليت فكری ابژه را به مالكيت "روح مطلق" در مىآورد و آنرا از

طريق شناخت مىآفريند ،نزد ماركس آفرينندهی جهان واقعى نه كار فكری ،بلكه "كار
موضوعيتيافته" ٤است .اينجا "كار موضوعيتيافته" يک مفهوم ديالكتيكى و به اين
معنى است كه انسان سوبژكتيو ،يعنى با آگاهى ،تقسيم كار ،برنامهريزی و پيروی از

اسلوب زيبايىشناسى كار مىكند .همانگونه كه انسان مواد مادی را از طريق كار

شكلدهنده دگرگون مىسازد و تبديل به موضوع جامعه مىكند ٥،به همين صورت نيز

تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مىيابد .همانگونه كه كار به عنوان واسطهی
تبادل مادی انسان با طبيعت ،طبيعت بيرونى را دگرگون مىسازد ،طبيعت درونى خود

انسان نيز در روند كار و تحت تأثير محصول كارش دگرگون مىگردد .ما اينجا با
جنبهی فعال كار شكلدهنده به صورت يک "كليت ديالكتيكى" سر و كار داريم كه هم
١

Sinnlich, gegenständlich
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
١٨٥٧ – ١٨٥٨, ٢. Auflage, Berlin (ost), S. ٢٠٦f.
٢

كتاب "سرمايه" مىيابيم:

«آن چيزی كه من در اين اثر تحقيق مىكنم ،شيوهی توليد سرمايهداری و مناسبات

توليد و توزيع متناسب با آن است .مكان كﻼسيک آن در حال حاضر انگلستان است.
به اين دليل ،آن به تشريح اصلى تكامل تئوريک من خدمت مىكند .با اين وصف ،اگر
خوانندهی آلمانى با كوتهبينى شانههای خود را باﻻ بياندازد كه اوضاع مربوط به

كارگران صنعتى و كشاورزی انگليسى مىشود و يا خود را خوشبينانه آرام سازد كه در
آلمان قضيه هنوز تا اين اندازه ناجور نيست ،پس بايد وی را صدا بزنم :اينجا در مورد
خودت گزارش مىدهد! مسئله درخود و برایخود بر سر درجهی باﻻ يا پايين تكامل
اجتماعى تضادها كه از قوانين طبيعى تكامل توليد سرمايهداری سرچشمه مىگيرد،

نيست .مسئله بر سر خود اين قوانين است ،بر سر ]قوانينى[ كه با ضرورت بيشتری

تأثير مىگذارند و تمايﻼتى كه خود را تثبيت مىكنند .كشور صنعتى متكاملتر به
]كشور[ كمتر تكامليافته فقط تصوير آيندهی خودش را نشان مىدهد».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه ماركس نقد اقتصاد سياسى

خود را بر ماهيت نظام سرمايهداری و تمايﻼت مسلط آن متمركز مىكند و نمىخواهد

كه كتاب "سرمايه" به صورت نقد يک شكل به خصوص از سرمايهداری فهميده شود،
ليكن اشكال متنوع تاريخى و فرهنگى آنرا نيز در نظر مىگيرد .وی در مسير تكامل

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود و پس از فراروی از فلسفه به اين نتيجه

رسيد كه ديالكتيک به صورت "هستهی منطقى" و كار به عنوان فعاليت آگاهانهی
اجتماعى ،منجر به "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى مىشوند كه به دليل تضادهای

درونذاتى خود ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است .انتقاد ماركس به ماترياليستهای
بورژوايى و از جمله فويرباخ نيز از همين زاويه وارد مىآيد .به اين صورت كه آنها
مىخواهند با استفاده از مشاهده و حسيت به واقعيت دست بيابند ،در حالى كه روش

"مشاهدهی حسى" تنها قادر به درک شكل ابژه است و شناختشناسى را به تشبيه و
تطبيق مقولههای مجرد تقليل مىدهد و سپس سوژهی شناسا را از شناخت ماهيت
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Band I …. ebd., S. ١٢

١
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كه وی به فرضيه گرفته است ،تمامى اجزای جهان محسوس و به ويژه رابطهی انسان

ابژكتيو و هم سوبژكتيو است .به بيان ديگر" ،كار موضوعيتيافته" يک محصول تاريخى

يک مشاهدهی مضاعف راه گريز خود را بيابد ،يک روش دنيوی كه ]همچون حقيقت[

خود را يدک مىكشد .بنابراين كسى كه ماترياليسم را به صورت مجرد در برابر ايده-

با طبيعت را مختل مىكند .پس برای بر طرف كردن اين ]اختﻼل[ ،وی بايد در ميان

به وضوح "كف دست قرار دارد" و يک روش آسمانى و فلسفى كه "ماهيت حقيقى"
اجزا را مشاهده مىكند .وی نمىبيند كه جهان محسوس اطراف وی مستقيماً از ابديت

وجود نداشته و همواره چيز مشابه نبوده ،بلكه محصول صنعت و اوضاع جامعه و البته
به اين معنى كه آن يک توليد تاريخى است] ،يعنى[ نتيجهی فعاليت يک رديف كامل
از نسلها كه هر كدام از آنها بر شانههای نسل قبلى ايستاده ،صنعت و مراودات آنرا

پىگيرانه متكامل كرده و نظم اجتماعى آنرا بنا بر نيازهای تغييريافته متنوع ساخته

است .حتا موضوعات سادهترين "اطمينان حسى" از طريق تكامل جامعه ،صنعت و
مراودات تجاری در اختيار وی قرار گرفتهاند».

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انتقاد ماركس به فلسفهی ماترياليستى
فويرباخ ابعاد متفاوت دارد .به خصوص روش "مشاهدهی حسى" وی است كه به غير
از شكل ابژه ،توان درک ماهيت تاريخى و فرهنگى آنرا ندارد و از اين رو ،در تناقض با

فرضيهی وی ،يعنى هماهنگى جهان اخروی و دنيوی قرار مىگيرد .ليكن يک مشاهدهی
مضاعف اخروی و دنيوی نيز مشكل روش شناختشناسى وی را حل و فصل نمىكند،

زيرا مفهوم فلسفى "نوع ماهوی بشر" يک شكل مجرد و جهانشمول دارد ،در حالى كه

انسان واقعى و مشخص )اينجا آلمانى( تاريخ و فرهنگ مخصوص خود را كه البته بر
اساس پراكسيس مولد و از نتايج نبردهای طبقاتى پديد آمده است ،يدک مىكشد.

پيداست كه از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس روش شناخت-
شناسى "مشاهدهی حسى" و ماترياليسم مجرد ،غيرديالكتيكى و بورژوايى فويرباخ اعتبار

خود را به كلى از دست مىدهند .بنابراين ماركس اينجا هر گونه تشريح به اصطﻼح
ابژكتيو از روند تاريخ كه مناسبات تاريخى را از فعاليت آگاهانهی انسانى ،يعنى از

پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى مجزا و در يک شكل تجريدی و اجتنابناپذير
از روند تاريخ توجيه مىكند ،حاوی خصلت ارتجاعى مىخواند ٢.اينجا موضع سخت
Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٤٢f.
Vgl. ebd., S. ٤٠

١
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است كه بر اساس پراكسيس مولد و بنا بر نتايج نبردهای طبقاتى فرهنگ مختص به

آليسم متكامل مىكند ،اصوﻻً نه قادر به درک سرچشمهی عوامل سوبژكتيو )دين،

فلسفه ،ايدئولوژی( ،يعنى ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى زمينهی مادی مىشود و نه
مىتواند به معنى پراكسيس انقﻼبى پى ببرد .اين مضمون همان انتقادی است كه
١

ماركس به ماترياليستهای بورژوايى در تز اول فويرباخ خود وارد مىآورد .ليكن اين-

جا انتقاد ماركس به ماترياليسم فويرباخ به مراتب اصولىتر برگزار مىگردد ،زيرا با
وجودی كه وی در نقد فلسفهی ايدهآليستى هگل به جابجايى سوژه با ابژه )محمول( و

آپريوريسم پى برده و جهان مهآلود اخروی را در واقعيت جهان دنيوی ظاهراً حل و
فصل كرده است ،ليكن سپس در پيروی از ايدهآليسم آلمانى مفهوم "نوع ماهوی بشر"

را با استناد به احساس صرف خود ،يعنى از مفاهيم "خرد"" ،قلب" و "اراده" متكامل
مىكند و به جای اينكه از زمين به آسمان صعود كند ،در پيروی از فلسفه از آسمان

بر زمين پياده مىشود كه ما مضمون آنرا در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" به شرح زير
مىيابيم:

«"درک" فويرباخ از جهان محسوس از يک سو ،به مشاهدهی صرف خود آن و از

سوی ديگر ،به احساس صرف خود وی كه خودش به آن "انسان" مىگويد ،محدود
مىشود ،به جای اينكه "انسان واقعى ـ تاريخى" ]را در نظر بگيرد[" .انسان" واقعيت

است] ،نمونه[ "آلمانى" .در مورد اول] ،يعنى[ در مشاهدهی جهان محسوس ،وی به
چيزهايى برخورد مىكند كه با آگاهى و احساس خودش مغايرت دارند و آن هماهنگى
١

«ايراد اصلى تمامى ماترياليسم كنونى )و همچنين نوع فويرباخى آن( اين است كه موضوع ،واقعيت ،حسيت تنها
تحت شكل ابژه يا مشاهده درک مىشود] ،يعنى[ غير سوبژكتيو .اما نه به صورت فعاليت حسى انسانى ]يعنى[
پراكسيس .از اين رو ،جنبهی فعال را در تقابل مجرد ماترياليسم از ايدهآليسم كه طبعاً فعاليت واقعى و احساسى را
به اين صورت نمىشناسد ،تكامل مىدهد .فويرباخ در پى ابژههای محسوسى است كه از ابژههای متصور ،واقعاًٌ قابل
تمايز اند :اما وی خود فعاليت انسانى را به صورت فعاليت موضوعيتيافته درک نمىكند .بنابراين وی در ]كتاب[
"ماهيت مسيحيت" تنها رفتار تئوريک را به صورت ناب انسانى در نظر مىگيرد ،در حالى كه پراكسيس فقط در
شكل ظاهری كثيف و يهودیوارش درک و متمركز مىگردد .از اين رو ،وی معنى فعاليت "انقﻼبى"" ،عملى و
انتقادی" را نمىفهمد».
Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٥
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كسى كه دست به اين كار مىزند ،تدارک يک "جامعهشناسى عاميانه" را جهت تشبيه

ماركس جهت ممانعت از ايجاد توهم نسبت به روند تاريخ است كه انگاری آن مانند

آنها عﻼقمند است ،برسد .ما اينجا با انتقاد به متافيزيک ،يعنى با نقد روش شناخت-

گرايى انسانها ممانعت و آنها را تبديل به ابژهی خود ،يعنى سلب خرد ،اراده ،آزادی

نمايندگان آنها را به جماعت تودهای و نئوتودهای نسبت مىدهم .در برابر ماركس

گوهر )طبيعت( و سوژه )انسان( است كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی

و تطبيق مقولههای ماهيتاً متضاد مىبيند كه به آن نتايجى كه از پيش معين كرده و به
شناسى "سرمايهداری وابسته" و "نئوليبراليسم" در ايران مواجه هستيم كه من

همواره بر "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى انگشت مىگذارد و نه ماهيت پديده را از

يک سوژهی خودآگاه و مستقل در آمده و حاوی يک منطق ضمنى است كه از سوژه-

و استقﻼل مىكند .در برابر نقطهی عزيمت ماركس "حركت واقعى" ،يعنى ديالكتيک

بازتاب انتقادی و انقﻼبى آن مىباشد .ما اينجا از يک سو با يک انسان مشخص به

اشكال ظاهری آن مجزا مىسازد و نه به تشريح توجيهى ظواهر مجرد آن مىپردازد.

صورت "موجود فعال" و از سوی ديگر با پراكسيس مولد ،يعنى با مجموعهای از

"نفى آگاهانه" است كه البته از تشبيه و تطبيق مقولههايى كه تاريخ و فرهنگ مخصوص

كه هر فرد و يا نسلى از نسلهای گذشته به ارث مىبرد و به صورت واقعيت موجود

روش تحقيق وی نقد درونذاتى از "كليت ديالكتيكى " و ديالكتيک نزد وی به معنى
خود را يدک مىكشند ،ممانعت مىكند .بنابراين نقطهی عزيمت تحقيق ماركس
فرضيههای تشكيل جامعهی بورژوايى ،يعنى آگاهى تئوريک از روش مدرن توليد

نيروهای مولد ،سرمايهها و اشكال مراودات اجتماعى )تاريخى ،فرهنگى( مواجه هستيم
در مقابل خود مىيابد ،هستى مادی خود را در پرتو ظواهر مجرد آنها )فراساخت،

روبنا( تجربه مىكند و پيداست كه مبتنى بر تضادهای درونذاتى جامعهی طبقاتى در
١

سرمايهداری است ،در حالى كه وی پس از بررسى انتقادی اشكال مجرد و ظاهری آن

برابر آنها به نبرد بر مىخيزد .اينجا واقعيت روبنا نه يک مسئلهی بى اهميت

سرانجام با عواقب فرضيههای خودشان ،يعنى با بحرانهای اقتصادی ،نابودی محيط

يک شكل جهانشمول به خود مىگيرد كه مىتوان آنرا به دلخواه مجزا كرد و به

مانند :دين ،فلسفه ،حق ،ايدئولوژی و اقتصاد سياسى ،نظريهپردازان حاكميت بورژوايى را

زيست ،سيهروزی پرولتاريا و نبردهای طبقاتى در پراكسيس سياسى مواجه مىكند.
افزون بر اينها ،روش نقد درونذاتى ماركس نفىكننده است .به اين معنى كه وی

انگيزهی منطقى ساختن ،تغيير شكل و اصﻼح نظام سرمايهداری و يا تكامل علم عبور از

بحرانهای آنرا ندارد ،زيرا ماهيت نظام سرمايهداری ،يعنى حق مالكيت ،اعتبار قانون

ارزش و بردگى كار مزدی را در تضاد با طبيعت انسان آزاد و مانع رهايى بشر مى-
شمارد .به بيان ديگر ،روش نقد درونذاتى و نفىكننده برای ماركس ابزار تكامل يک

تئوری انتقادی و عملگرا در جهت ايجاد يک چشمانداز واقعبينانه است كه به
خودآگاهى سوژهی واقعى )پرولتاريا( دامن بزند ،آنرا از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل و

انقﻼبى در بياورد و شرايط فراروی )مثبت( از "اوضاع موجود" )قلمرو ضرورت( به

سوی "اوضاع مطلوب" )قلمرو آزادی( را در پراكسيس سياسى فراهم سازد .ما اينجا با
امكان وقوع يک انقﻼب اجتماعى مواجه هستيم كه "نفى نفى" را در دستور كار قرار

شناختشناسى تلقى مىشود كه مىتوان به راحتى از نقد آن صرف نظر كرد و نه آن

تمامى نقاط فرهنگى و جغرافيايى جهان تعميم داد كه ما مضمون آنرا به شرح زير در
كتاب "ايدئولوژی آلمانى" مىيابيم:

«تجريدها برای خود ،يعنى مجزا از تاريخ واقعى اصوﻻً فاقد ارزش هستند .آنها مى-

توانند به اين خدمت كنند كه نظم ماديت اجتماعى را ساده سازند و به توالى يک يک
اقشار آن معنى دهند».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس روبنا )فراساخت( يک واقعيت تاريخى محسوب مىشود كه به
صورت اشكال تجريدی ،يعنى دين ،فلسفه ،ايدئولوژی ،خﻼصه متافيزيک مناسبات

جامعهی طبقاتى را توجيه و منظم مىكند .بنابراين پيداست كه يک واقعيت تاريخى را

نمىتوان از يک جامعهی مدرن وام گرفت و در يک جامعهی دينى منتاج كرد .هر

مىدهد .از اين پس ،ماهيت روش مدرن توليد سرمايهداری ،يعنى قانون ارزش ،كار

مزدی و حق مالكيت ملغا و پراكسيس مولد ،يعنى روند توليد ،توزيع و خدمات

Vgl. ebd., S. ٣٨
Ebd., S. ٢٧

١
٢

٢٨٠

نمىكند ،زيرا همانگونه كه هر ميمونى ضرورتاً به انسان تكامل نمىيابد ،هر جامعهی

دينى و هر نظام پيشاسرمايهداری نيز به اجبار به جامعهی بورژوايى دگرگون نمىگردد

و روند توليد مدرن سرمايهداری را بر پا نمىسازد .به همين دليل نيز جوامع سنتى به

انحطاط كشيده و دولتهای دينى مستقر ،متحول و يا سرنگون مىگردند .بنابراين تشبيه

و تطبيق مقولههای اقتصادی ،سياسى و فرهنگى منجر به اختﻼل در روند شناخت مى-

شوند .به بيان ديگر ،از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ يالكتيكى ماركس تنها مىتوان به
صورت يک روش شناختشناسى و جهت نقد درونذاتى و نفىكنندهی پراكسيس مولد

و مناسبات موجود سرمايهداری در ايران سود برد و با استناد به نتايج نبردهای طبقاتى
مفاهيم مخصوص آنرا متكامل كرد.

٢٧٩

اجتماعى از نو و توسط "همكاری آزاد كارگران" سازماندهى و به صورت شورايى اداره

مىشود.

١

ما تا اينجا به صورت اجمالى با برخى از ابعاد نتايج تحقيقات ماركس به عنوان تئوری

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى تا اندازهای آشنا شديم .وی اينجا نه تنها نقش واسطه-

ها ،يعنى اشكال دينى ،فلسفى ،ايدئولوژيک ،اقتصاد سياسى ،خﻼصه متافيزيكى را جهت

توجيه "اوضاع موجود" افشا مىسازد ،بلكه پرده از وحدت ظاهری يک كليت ماهيتاً
متضاد بر مىدارد .به اين ترتيب ،ماركس موفق مىشود كه از يک واقعيت مشخص كه

همان جامعهی بورژوايى در انگلستان است ،يک تئوری مجرد را به صورت ميانگين
مناسبات مسلط روش توليد مدرن سرمايهداری متكامل سازد .منتها ماركس مصداق

من تا اينجا به نقد تئوريک روش شناختشناسى عامهپسند "نئوليبراليسم" و روش

كشفيات تئوريک خود را نه محدود به انگلستان مىكند و نه استفاده از آنها را برای

كه جهت مصداق آنها رجوع به تجربيات تاريخى را ضروری مىشمارم .به اين صورت

ما مصداق آنرا در كتاب "گروندريسه  "....به شرح زير مىيابيم:

مناسب استفاده از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس برای ايران پرداختم

كه اجماﻻً به نقد تاريخ فرهنگى كشورهای مدرن صنعتى و به خصوص آلمان مىپردازم
و سپس نشان مىدهم كه تكوين نظام سرمايهداری و سياست اقتصادی جمهوری

اسﻼمى در ايران را نه از طريق تشبيه و تطبيق با "نئوليبراليسم" ،بلكه فقط از طريق نقد
درونذاتى يک "كليت ديالكتيكى" مىتوان شناخت كه البته در تناقض محض با اهداف

و ايدئولوژی ليبراليسم قرار مىگيرد ١.به اين دليل كه نطفهی ليبراليسم در فلسفهی
حقوق طبيعى گذاشته شده است كه البته قدمت آن به دوران آنتيک يونان باستان مى-

رسد .به اين عبارت كه اينجا از طبيعت انسان به عنوان يک موجود خردگرا و حقيقت-

ياب عزيمت مىشود و پيداست كه از اين منظر ،مفهوم "انسان" يک وجه جهانشمول
به خود مىگيرد .از جمله بايد از فلسفهی اُستوا ياد كرد كه با استناد به حقوق طبيعى

 ١اينجا طرح اين مسئله را ضروری مىشمارم كه من در جای ديگری شرايط تاريخى ادغام اقتصاد ايران در بازار
جهانى سرمايهداری را به تفصيل به زبان آلمانى و فارسى بررسى كردهام .بنابراين اينجا فقط به صورت اجمالى به
اين مسائل مىپردازم.
"Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik
- Ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und
Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik Iran", Berlin, und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٧نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟ ـ نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا در
خاورميانه و ضرورت همبستگى و همكارى جهانى ،در آرمان و انديشه ،جلد پنجم ،برلين

نقد مناسبات موجود در كشورهای غيرمدرن و پيشاسرمايهداری نادرست مىشمارد كه
«جامعهی بورژوايى متكاملترين و متنوعترين سازمان توليد است .مقوله مناسباتش را

بيان مىكند .از اين رو ،نسبت اجزايش همزمان بينش در اجزا و مناسبات توليد تمامى

اشكال اجتماعى كه منقرض شدهاند ،تضمين مىسازد] ،يعنى[ با آوار و عناصری كه بنا
شدهاند ،از بخشهايش كه هنوز مابقى غير قابل عبور را با خود يدک مىكشند و اشاره-

هايى تنها كه به معانى ساخته شده تكامل يافتهاند .آناتومى انسان كليد آناتومى ميمون

است».

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،زمانى كه يک محقق با تئوری انتقادی از

يک كليت تكامليافته و پيشرفتهی اقتصادی ،سياسى ،فلسفى و اجتماعى مانند جامعهی

بورژوايى و روش مدرن توليد سرمايهداری به خوبى آشنا است ،در نتيجه به مراتب
راحتتر قادر به بررسى كليت آن نظامهايى مىشود كه در حال تكامل و دگرديسى

هستند .پيداست كه ماركس اينجا اصوﻻً نظريات ارزشمند و دترمينيستى را نمايندگى
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

٢٨٢

٢٨١

امر كامﻼً طبيعى بخوانند .به اين ترتيب ،ضرورت نفى استبداد ،آزادی فردی و حفاظت

تساوى تمامى انسانها را از بدو تولد در نظر مىگيرد و برای اتحاد تمامى انسانها كه

و الكسى دو توكويل تبديل به نظريهپردازان شاخص آنها شدند .قلهی ذهنيت اين

فلسفهی اُستوا اينجا فوقالعاده دموكرات ،حقوق طبيعى آن انسانگرايى تام و دولت

از اصول شهروندی و دموكراسى سياسى نيز پديد آمد كه افرادی مانند :بنژامن كنستان

"حركت واقعى" پديدارشناسى روح در فلسفهی ايدهآليستى هگل بود .به اين صورت كه
وی از كاﻻ )خودقضيه( به عنوان وحدت گوهر )طبيعت( و سوژه )انسان( يک

خودآگاهى ،يعنى يک روح عمومى را پديد آورد كه هويت جامعهی بورژوايى را تثبيت
كند .به اين ترتيب ،كاﻻ ظاهراً تبديل به سوژهی جامعهی بورژوايى شد كه حق مالكيت

خصوصى را به صورت نتايج منطقى و طبيعى "آزادی زنده" پديد آورد و رفتار و كردار

انسانها را در پرتوی "خرد" منظم سازد .گرانيگاه تاريخى اين "حركت واقعى" انقﻼب
كبير فرانسه بود كه با تدوين اولين اعﻼميهی جهانى حقوق بشر و تصويب قانون اساسى
مدرن و ﻻئيک تبديل به يک نمونه جهت ايجاد رابطهی دولت ـ ملتهای مدرن و

سكوﻻر و تشكيل جامعهی بورژوايى در اروپا شد .در اين ارتباط سه اصل اساسى تشكل

ساختاری دولتهای مدرن و قانونمند و جوامع قانونمدار را به وجود آوردند .اصل

اول "پوزيتيويته" )حق قانونگذاری ملت و دموكراسى سياسى( ،اصل دوم "فرماليته"
)اختيارات تام شهروندان در حريم خصوصى خود( و اصل سوم "لگاليته" )قانونمدارى
شهروندان( است.

١

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

اعضاى يک جامعهى جهانى ،يک امپراطورى خردگرا و مهرورز هستند ،موضع مىگيرد.

مورد نظر آن تجلى برابری و برادرى است ،زيرا از يک سو ،وظايف سياسى را از
ماهيت تنگ و جهانشمول انسان استنتاج مىكند و از سوی ديگر ،خردگرايى انسان در

تعيين سرنوشت خويش را حق مسلم و طبيعى بشر مىشمارد.

١

با وجودی كه اديان سامى بر اساس ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى جهان مادی

باستانى ،يعنى از تضادهای درونذاتى روش توليد و توزيع نظام بردهداری و در پيروی

از اصل توحيد )عددی( يک فرعون مصری موسوم به اشناتون متكامل شدهاند ،ليكن

پس از رفرماسيون لوتری اين امكان پديد آمد كه فلسفهی حقوق طبيعى به مباحث

دينى مسيحيان نيز راه بيابد .به اين صورت كه لوتر معجزهی روحالقدوس را نه در

اشكال جنجالى مانند :تدارک زلزله و سيل برای مجازات مؤمنان و گشودن دريا توسط

عصای موسى و يا زنده كردن مردگان توسط دستان عيسى ،بلكه آفرينش طبيعت

مادی در شش روز اعﻼم كرد .از اين پس ،آغاز يک روند جديد پديد آمد كه

مسيحيان از ماورایطبيعت به سوی طبيعت معطوف شوند و توسط علم و تجربيات
جهان واقعى به جستجوی حقيقت بپردازند .همزمان اشكال متفاوت فرقههای پروتستان
مانند :كلوينيسم ،پيتتيسم ،متديسم و غصل تعميدی پديد آمدند كه نظريهپردازی برای

جامعهی مدرن بورژوايى مواجه هستيم كه منسوب به ابعاد حقوقى ،سياسى ،اقتصادی و

بورژوازی نوپای اروپا را به عهده گرفتند .از جمله بايد از فعاليت تئوريک اسپينوزا،

قانون ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت خصوصى در تناقض با آنها قرار مىگيرد .به

وجود خداوند بودند .به همين منوال ،يعنى با استناد به واقعيت قوانين طبيعى و جهت

ايدئولوژيک ليبراليسم مىشوند ،در حالى كه ماهيت متضاد نظام سرمايهداری ،يعنى

اين عبارت كه نظام سرمايهدارى ظاهراً مبادلهی پول و كاﻻ را در بازار به صورت
رقابت آزاد و آگاه صاحبان آنان با يکديگر به ناظر القا مىكند ،در حالى كه قوانين

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و
انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی
سياسى هگل و ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ ،در آرمان و انديشه،
جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين

دكارت ،بيكن ،ﻻيبنيتس و كانت ياد كرد كه با استناد به علم طبيعت در پى اثبات
حفاظت از منافع بورژوازی بود كه جان ﻻک ،مونتسكيو و ژان ژاک روسو به فعاليت

تئوريک جهت توجيه آزادی فردی ،حق مالكيت خصوصى و ضرورت تشكيل دولتهای
مدرن پرداختند .از سوی ديگر ،افرادی مانند :آدام اسميت ،ديويد ريكاردو و جان

استيوارت ميل به تكامل علم اقتصاد ملى روی آوردند كه بر اساس قوانين بازار آزاد

حق مالكيت خصوصى و جايگاه طبقاتى بورژوازی را محصول خردمندی انسانها و يک
١

Vgl. Bloch, Ernst (١٩٦١): Naturrecht und menschliche Würde, Gesamtausgabe Bd. ٦,
Frankfurt am Main, S. ٢٦f.

٢٨٤

٢٨٣

سوسياليسم آلمان به رهبری آدولف هيتلر بﻼمنازعه به قدرت سياسى دست يافت .از

بازار بازتاب يک رابطهى ماهيتاً متضاد اجتماعى هستند كه از طريق قانون ارزش

از انباشت سرمايه به صورت سرمايهداری دولتى توتاليتر در آلمان پديد آمد كه هدف

بر اكثر قابل مﻼحظهی انسانها تحميل مىكنند .اينجا كارگران مزدی توسط كار

اين پس ،احزاب و سنديكاهای كارگری سركوب و منهدم شدند ،در حالى كه يک شكل
اصلى آن توسعهی صنعت بزرگ و ايجاد زمينهی مناسب نظامى جهت گشايش مجدد
جنگ پيرامون تسلط بر جهان بود.

با شكست ارتش آلمان نازی و پايان جنگ جهانى دوم يک نظم نوين جهانى به

سركردگى آمريكا پديد آمد كه در تاريخ نظام سرمايهداری تا كنون بى نظير بود .از
اين پس ،تمامى اصول كﻼن سياسى ،اقتصادی ،ايدئولوژيک و نظامى تحت تأثير رقابت

"ليبراليسم" با "كمونيسم" قرار گرفت .از جمله بايد از طرح اقتصادی جان مينارد كينز

ياد كرد كه تبديل به الگوی سياست توسعهی اقتصادی كشورهای مدرن سرمايهداری
شد .به اين ترتيب ،پيشفرض انباشت نه بر پسانداز و سرمايهگذارى ،بلكه بر

مقروضيت و سرمايهگذارى استوار شد ،در حالى كه "دولت دخالتگر" مقابله با بحران-
های اقتصادى و بيكاری را به عهده گرفت .اينجا سياست ارزی يک نقش كليدی در

توسعهی اقتصادی را به عهده داشت .به اين صورت كه آمريكا از طريق سيستم
برتونوودز نرخ ثابت ارزهای ملى با دﻻر را تضمين مىكرد و مانع رقابت افسار

گسيخته در بازار جهانى مىشد ،در حالى كه دولتهای مدرن سرمايهداری قادر بودند
كه با افزايش حجم پول )كه البته سبب تورم مىشود( با بحرانهای ادواری مانند

"بحران زياده توليد" مقابله كنند و از طريق خريداری كاﻻهای اضافى هم جلوى ركود

اقتصادى را بگيرند و هم از بروز بحران بيكارى ممانعت كنند .به اين ترتيب ،كشور

آلمان )غربى( موفق شد كه با مساعدت مالى آمريكا و كار و زحمت كارگران كشور از

يک سو ،در كوتاهترين مدت ممكنه اقتصاد ورشكستهی خود را بازسازی و همان جايگاه
گذشتهی خود در بازار جهانى را كسب كند و از سوی ديگر به يک هماهنگى اقتصادى

دست بيابد كه از طريق شاخصهايى مانند :نرخ باﻻى درآمد سرانه ،محدوديت تورم،
اشتغال همگانى و تراز مثبت توانى )مجموع تراز تجارى و تراز مالى( جلوه مىكرد.

١

استثمار نيروی كار و حق مالكيت خصوصى سرمايهدار را توجيه و بردگى كار مزدی را
اضافى پرداخت نشده سلب مالكيت مىشوند و محصول كار آنها به شكل انباشت

سرمايه و حق مالكيت طبقهی سرمايهدار و مالكان رانتخوار در مىآيد .پيداست كه

اين رابطهى متضاد مادى و طبقاتى با روبناى سياسى جامعهی مدرن بورژوايى و

ايدئولوژی ليبراليسم دشمنانه تﻼقى مىكند .به خصوص به اين دليل كه شكل سياسى

دولت تحقق منافع و مطالبات شهروندان را در پارلمان به ناظر القا مىكند ،در حالى
ماهيت سياست بورژوايى سازماندهى شرايط كلى توليد براى شكوفايى اقتصاد ،انباشت

سرمايه و تضمين حق مالكيت خصوصى است .بنابراين اتفاقى نيست كه تحكيم نظام

سرمايهداری و توسعهی صنعت بزرگ در كشور پروس راه ديگری را از "مكان
كﻼسيک آن" ،يعنى انگلستان پيمود .نظريهپرداز شاخص اين راه رشد اقتصادی
فريدريش ليست نام داشت كه سياست توسعهی خود را مشخصاً بر خﻼف قوانين بازار

آزاد متكامل كرد .به اين صورت كه دولت مرزهای ملى را تبديل به مرزهای اقتصادی
مىكند و با حفاظت از صنايع ملى مستقيماً در توسعهی زيرساختهای اقتصادی مانند:

تأسيس شبكهی تلگراف ،پست و راه آهن فعال مىشود .همزمان دولت به سرمايه-

گذاری در صنايع كليدی مانند توليد انرژی )ذغال سنگ( و فوﻻد روی مىآورد و
مناسبات كلى توليد را جهت تدارک انقﻼب صنعتى و توسعهی صنعت بزرگ آماده

مىسازد.

به اين ترتيب ،دولت پروس موفق شد كه عقب افتادگى اقتصادی كشور را جبران و
تمامى قوای پراكندهی سياسى سرزمين آلمان را متحد سازد و در تقابل به دول

كلونياليستى مانند :انگلستان و فرانسه تبديل به يک قدرت قابل مﻼحظهی نظامى

گردد .از اين پس ،زمينهی مناسب گشايش جنگ جهانى اول جهت تقسيم مجدد اروپا

نيز پديد آمد كه البته به شكست ارتش آلمان و سرنگونى حكومت سلطنتى كشور

انجاميد .همزمان انقﻼب اكتبر در روسيه به توفيق كامل رسيد ،در حالى كه خيزشهای

١

Vgl. Altvater, Elmar, u. a. (١٩٨٣): Alternative Wirtschaftspolitik jenseits des
Keynesianismus, Opladen, S. ١٢٩f.

انقﻼبى جنبش كارگری جهت استقرار سوسياليسم در آلمان سه بار با شكست مواجه
شدند .بنابراين جنبش كارگری چنان ضعيف و متفرق گشت كه حزب ناسيونال

٢٨٦
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عنوان "مكان توافق" رشد كرده و ظاهراً منجر به يک هماهنگى ميان مناسبات متضاد

به اين ترتيب ،بهترين شرايط ممكنه برای تحقق سياست سوسيال رفرميسم نيز در

نظام سرمايهداری )زيرساختها( با نهادهاى جامعهی مدنى و سياسى )ساختارها( و

روبناهاى فرهنگى و ايدئولوژيک )فراساختارها( شده است.

١

ليكن از آنجا كه سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته منطق مخصوص خود،
يعنى كسب بيشترين سود ممكنه در كوتاهترين زمان ممكنه را هدفمند دنبال مىكند و

لذا نسبت به نيازهای جامعهی انسانى و محيطزيستى به كلى بى اعتنا است ،در نتيجه

نه تنها تمامى قوانين مصوبه ،بلكه آن قراردادهايى را نيز كه خود بسته است ،جهت
تحقق اهدافش ملغا مىكند .ما اينجا با شرايط جهانى شدن سرمايه ،يعنى با علت ظهور

پديدهی گلوباليسم مواجه هستيم كه البته از تضادهای درونذاتى روش مدرن توليد

سرمايهداری رشد كرده و با آگاهى و هدفمند "جهان موضوعيتيافته" را به صورت
يک "دهكدهی جهانى" در آورده است .به اين عبارت كه اشباع بازار اتومبيل و وسايل

الكتريكى خانگى در آمريكا از يک سو و توفيق دوران سازندگى كشورهاى اروپايى و
ژاپن بعد از پايان جنگ جهانى دوم و تسخير موقعيت سابقشان در بازار جهانى از سوى
ديگر ،منجر به تشديد رقابت سرمايههای ملى و عوامل ركود نسبى اقتصادى و تراز

آلمان )غربى( پديد آمد .از جمله بايد از بهبود شرايط و كوتاهى روزانهی كار و هم-
چنين از افزايش واقعى دستمزدها ياد كرد كه با توافق كامل سنديكاهای كارگری با

كانون سرمايهداران آلمان در دوران صدر اعظمى لودويگ ارهارد به وقوع پيوست .در

ارتباط با تكوين نظام سرمايهداری در آلمان )غربى( صدور سرمايه از آمريكا ميان

سالهاى  ١٩٥٧تا  ١٩٦٢ميﻼدى نقش به سزايى داشت .به اين عبارت كه با

سرمايهگذارى در بخش خصوصى نه تنها توليدات گستردهى لوازم خانگى براى مصرف

درازمدت به كل اروپا و به خصوص آلمان غربى راه يافت ،بلكه در برابر آن توليدات

انبوه كه از طريق سيستم تيلوريستى ـ فورديستى پديد آمده بود ،شرايط مصرف انبوه
آنها نيز مهيا شد.

١

ما اينجا با دگرگونى پراكسيس مولد و آن شرايطى مواجه هستيم كه منجر به تشكيل

"دولت رفاه" در آلمان )غربى( شدند .به اين صورت كه با تحكيم يک سياست توسعهی
اقتصادى مناسب و سازماندهى نوين شكل انباشت سرمايه كه البته منجر به فاز

درازمدت شكوفايى بازار جهانى و رشد بى سابقهی ثروت اجتماعى شدند ،طبيعتاً امكان

توانى منفى آمريكا در اواخر دههى  ٥٠ميﻼدى قرن گذشته شدند و ضرورت صدور

تقسيم آن بين طبقات متضاد و متخاصم اجتماعى نيز پديد آمد .به اين ترتيب ،دولت

در حال توسعه را پديد آوردند ٢.همزمان تناقض نقش دﻻر به عنوان پول جهانى با پول

سبب ايجاد يک توافق اجتماعى براى تداوم نظام سرمايهدارى در كشور نيز شد .هر

تضمين نرخ ثابت دﻻر با طﻼ و ارزهاى ديگر تنها يک تصميم سياسى بود و ارتباطى با

تبديل به موضوع نقد و نبردهای طبقاتى مىكرد ،با خشونت بى امان دستگاه اطﻼعاتى و

سرمايهى مولد از آمريكا جهت مونتاژ اتوموبيل و وسايل الكتريكى خانگى به كشورهاى
ملى آمريكا بود كه منجر به بحران نظم نوين جهان سرمايهداری شد .به اين دليل كه

 ١در اين ارتباط گرامشى از مفهوم "بلوک تاريخى به عنوان "ايجاد توافق زره وار به وسيلهى اجبار" استفاده مىكند
كه شرط تحقق آن نقش اخﻼقى و ديدگاه پيشرو طبقهى حاكم است كه البته جهت پيشبرد كل جامعه ،منافع و
مطالبات طبقهى فرودست را نيز در نظر مىگيرد .ما اينجا با عملكرد يک "دولت فراگير" )جامعهى سياسى و
جامعهى مدنى( مواجه هستيم كه براى تداوم نظام سرمايهدارى تحقق منافع به خصوص يک سرمايهدار و يا بخش
به خصوصى از سرمايه را در نظر نمىگيرد .انگلس اين عملكرد را با مقولهی "سرمايهدار ايدآل كلى" و پوﻻنتزاس
آنرا با مقولهی "آتونومى نسبى دولت بورژوايى" تشريح مىكنند.
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. ٣٤, ٣٩f.

آلمان )غربى( نه تنها نبردهای طبقاتى را محدود به فعاليتهای سنديكايى كرد ،بلكه
جريانى كه خارج از نظام سياسى پارلمانى قرار مىگرفت و ماهيت سرمايهداری را

اجرايى مواجه مىشد .از جمله بايد از "قانون منع استخدام كمونيستها" ياد كرد ،در
حالى كه مسئلهی اتحاد آلمان غربى و شرقى ،همكاری اقتصادی ،سياسى و نظامى با

كشورهای سرمايهداری و از جمله آمريكا بر اساس يک توافق اجتماعى استوار بود .ما
اينجا با نقش هژِمونيک يک دولت مدرن مواجه هستيم كه البته از درون كارخانه،
يعنى بر اساس پراكسيس مولد و مصرف انبوه كاﻻها پديد آمده ،از جامعهی مدنى به
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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تأثيرات مخرب گلوباليسم بر اقتصاد ملى مسئلهی "دولت ﻻغر" در آلمان )غربى(

رشد واقعى اقتصاد كشورهاى متفاوت سرمايهداری نداشت .از آنجا كه نرخ رشد

سيستم بانک مركزی ظاهراً از سياست مجزا و وظيفهی آن محدود به تدارک ارز مقاوم

نتيجه نرخ ثابت دﻻر نمىتوانست ،در دراز مدت نسبت به اين نوسانها بى اهميت

مطرح شد كه وظايف آن عكس "دولت دخالتگر كينزی" در گذشته بود .از اين پس،

درآمد سرانه ،نرخ تورم و نرخ افزايش كارمزد اين كشورها به كلى متفاوت بودند ،در
١

و ثابت ملى شد ،در حالى كه تحت عنوان ضرورت خصوصىسازی كاهش امنيتهای

بماند .بعداً نقش دﻻر به عنوان پول جهانى بود كه بايد از يک سو ،به اندازهى كافى

حراج صنايع و مؤسسههای دولتى در دستور كار سياست قرار گرفتند .ليكن ضربهی

را تضمين كند ،در حالى كه از سوى ديگر ،مقدار دﻻر بايد محدود مىشد كه آمريكا

اجتماعى و شغلى ،تخريب خدمات بهداشتى ،سﻼمتى ،آموزشى و پرورشى شهروندان و

نهايى به "دولت رفاه" را نه كابينهی محافظهكار ـ ليبرال به رهبری هلموت كوهل ،بلكه
احزاب سبز و سوسيال دموكرات آلمان به صدر اعظمى گرهارد شرودر وارد آورد .از
جمله بايد از تصويب قوانين "هارتز" در مجلس فدرال آلمان ياد كرد كه البته با توافق

سنديكاها و به بهانهی حفاظت از توليد و اشتغال در كشور به وقوع پيوست .ما اينجا با
يک شكل ديگری از دولت در كشور آلمان مواجه هستيم كه "دولت ملى رقابتى"
ناميده مىشود ١.با وجودی كه انگيزهی تشكيل "اروپای واحد" به غير از تشديد

همكاری سياسى و نظامى ،منطقهای ساختن اقتصاد و محدوديت رقابت بين كشورهای

اروپايى بود ،ليكن سياست اقتصادی نئوليبراليسم از طريق ارز واحد اروپا )يورو( بر
گسترهی كشورهای اروپايى تحميل شد كه نتايج آن تشديد تضادهای طبقاتى و بروز

بحرانهای سياسى و اجتماعى هستند كه البته از يک سو به صورت تشديد نبردهای

طبقاتى و از سوی ديگر به صورت تشكيل دولتهای راست و عروج جريانهای

راسيستى جهت تدارک ضد انقﻼب شكل مىگيرند .اينجا مىتوان از جنبش اشغال٩٩ ،

درصدیها و جليقه زردها در فرانسه ياد كرد ،در حالى كه جريانهای فاشيست در

برابر آنها دشمنانه صفآرايى مىكنند .از جمله بايد از "پگيدا" و "حزب آلترناتيو برای
آلمان" ياد كرد كه اعضای فاشيست آن به پارلمانهای اياﻻتى و مجلس فدرال آلمان و

همچنين به پارلمان اروپا راه يافتهاند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالىكه قانون ارزش ،كار مزدی و حق
مالكيت ،ماهيت مستمر نظام سرمايهدارى را مىسازند ،ليكن شكل انباشت سرمايه يک

پروسه مىباشد كه همواره دگرگون مىگردد .اينجا اشكال تجريدی مانند :دين ،فلسفه،
١

Vgl. Hirsch, Joachim (١٩٩٨) Vom Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat,
Berlin

وجود داشت تا بتواند به عنوان مولد دورانى و پرداختى تجارت كاﻻها و تحرک سرمايه

بتواند تضمين سياسى خود ،يعنى تعويض دﻻر با مقدار تعيين شدهى طﻼ را عملى سازد.

در سال  ١٩٧١ميﻼدى مقدار دﻻر موجود در مجموع  ٦برابر ارزش طﻼيى بود كه

بانک مركزى آمريكا در اختيار داشت .دليل اين پديده خصلت دﻻر به عنوان ارز
ذخيرهاى بود .به بيان ديگر ،دولتهای سرمايهداری دﻻر را به جاى طﻼ )لنگر ارزشى

پول( پشتوانهى ارز ملى خود قرار داده بودند.

٢

بنابراين دولت نيكسون در همين سال سيستم ارزی برتونوودز را ملغا كرد و با تشكيل
بازار آزاد ارزها ،مرزهای ملى به عنوان مرزهای اقتصادی برای حركت جهانى سرمايه

گشوده شدند .پيداست كه تحت شرايط جديد الگوی سياست اقتصادی كينزی نيز در
كليت خود ظاهراً بى اعتبار شد و نظريات اقتصاددانان ليبرال و از جمله فريدريش
هايک و ميلتون فريدمن بر سياست اقتصادی كشورهای مدرن سرمايهداری مسلط

شدند و شكل انباشت سرمايه را دگرگون كردند .ما اينجا با نئوليبراليسم به عنوان

تئوری يک واكنش فوقارتجاعى به "دولت رفاه" مواجه هستيم كه البته از منظر فلسفى

توسط نظريهپردازان پسامدرنيست مانند دانيل بل نيز حمايت مىشود.

٣

پراكسيس سياسى نئوليبراليسم با نام شخصيتهايى مانند :رونالد ريگان در آمريكا،
مارگرت تاچر در انگلستان و هلموت كوهل در آلمان )غربى( گره خورده است .به اين

ترتيب ،جهت مقابله با رشد بى سابقهی حركت سرمايه در بازار جهانى و محدوديت
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 GlobalisierungÖkonomie, Ökologie und Politik in der Weltgeschichte Münster, S. ١٨٤f.
 ٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحﻼل تفكر و نظم جامعهی
بورژوايى؟ در آرمان و انديشه ،جلد چهاردم صفحهی  ٢٠١ادامه ،برلين

٢٩٠

٢٨٩

نبردهای طبقاتى و مقاومتهای اجتماعى ،تشكل ساختاری آنها در جامعهى مدنى،

ايدئولوژی و از جمله اقتصاد سياسى برای خود ،يعنى مجزا از تاريخ واقعى كشور آلمان

)انقﻼب منفعل( براى تشكيل هژمونى و ايجاد "توافق فعال" جهت تداوم نظام

جايگاه اجتماعى طبقهی حاكم حفاظت مىكنند و شكل هژمونيک يک "دولت فراگير" را

گفتمانهای روشنفكران ارگانيک طبقات متخاصم ،رفرمهاى حقوقى و سياسى دولت

سرمايهدارى پديد مىآيد و در درک روزمرهی انسانها و اشكال مدرن هنری منعكس
مىشوند.

١

به بيان ديگر ،دولت يک پديدهى فلسفى ـ تاريخى با يک بستر ويژهى اقتصادى ـ

اجتماعى است .بنابراين همانگونه كه استقرار يک نظام اسﻼمى در يک كشور مدرن
مانند آلمان معقول به نظر نمىرسد ،استقرار يک نظام سكوﻻر و دموكراتيک مانند

آلمان نيز در ايران تا زمانى كه زيربناى مساعد اقتصادی آن موجود نباشد ،نهادهاى
ضرورى آن متشكل نشده باشند و فرهنگ سياسى آن عموميت نيافته باشد ،معقول به

نظر نمىرسد .ما اينجا با ابعاد يک "كليت ديالكتيكى" مواجه هستيم و پيداست كه
تجزيهی يكى از ابعاد جهان مدرن و منتاج آن در يک جامعهی دينى مانند ايران منجر

به تشبيه و تطبيق آنها و تدارک "جامعهشناسى عاميانه" مىشود .همچنين پيداست كه

دولتهای متفاوت بنا بر تاريخ فرهنگى و ايدئولوژی مختص به خود نه تنها اهداف به
خصوص سياسى را دنبال مىكنند ،بلكه از ماهيت متضاد سرمايهداری نيز شكل
مخصوص انباشت سرمايه را نيز پديد مىآورند .ما اينجا با پراكسيس مولد و سپهر

نبردهای طبقاتى مواجه هستيم و قدرت ابژكتيو و سوبژكتيو طبقهی حاكم نشانهی
ضعف طبقهی كارگر است.

از اين منظر )آناتومى انسان( مىتوان به نقد تاريخ فرهنگى ايران )آناتومى ميمون(

پرداخت و شكل ويژهی دولت آنرا نيز به صورت يک پديدهی فلسفى و تاريخى
فهميد .پيداست كه اينجا در و دروازه جهت تشبيه و تطبيق مقولههای ذاتاً متضاد

مسدود مىشود .به خصوص به اين دليل كه دين اسﻼم بر اساس ازخودگسيختگى و
خودتناقضگويى جهان مادی در شبهجزيرهی عربستان پديد آمده و با وجودی كه يكى

از شعبهها از اديان توحيدی ساميان محسوب مىشود ،ليكن نه ابعاد اين جهانى يهوديت
را دارد و نه رفرماسيون دينى را همچون مسيحيت تجربه كرده است .اينجا اعتقاد
Vgl., ebd., S. ١٩f.

١

اصوﻻً فاقد ارزش هستند ،زيرا به مناسبات مادی جامعه معنى مىدهند ،از منافع و

بر اساس يک "توافق فعال" در جامعهی مدنى پديد مىآورند .ما با استناد به تاريخ
فرهنگى يكى از كشورهای مدرن و پبشرفتهی سرمايهداری مانند آلمان مشاهده كرديم

كه نه تنها رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه كرده و منجر به انقﻼب
صنعتى و تشكيل جامعهی مدنى شده ،بلكه اشكال متفاوت انباشت سرمايه را نيز پشت

سر گذاشته و بر اساس پراكسيس مولد و از نتايج نبردهای طبقاتى شكل مخصوص

دولت خود را هم پديد آورده است .به عبارت ديگر" ،دولت ناسيوناليست" آلمان به
سركردگى بيسمارک شكل سياسى گذار از عقبافتادگى اقتصادی و اتحاد كشور،

"دولت فاشيست" آلمان به رهبری آدولف هيتلر شكل سياسى سرمايهدارى مونوپل
جهت تدارک جنگ و تسلط بر جهان" ،دولت دخالتگر كينزى" آلمان شكل سياسى

سرمايهدارى متأخر جهت مقابله با بحرانهای اقتصادی و بيكاری و "دولت ملى رقابتى"

معاصر شكل سياسى اقتصاد نوليبراليستى در دوران گلوباليسم برای اين كشور است ١.از

آنجا كه ما اينجا با يک "حركت واقعى" و يک سوژهی درونذاتى ،يعنى با انسان
تاريخى و مشخص آلمانى مواجه هستيم ،در نتيجه پيداست كه يكى از اجزا اين "كليت

ديالكتيكى" مانند :زيرساخت )زيربنا( ،ساختار )جامعهی مدنى( و فراساخت )دين ،فلسفه

و ايدئولوژی( را كه از يک سو ،انقﻼب صنعتى و از سوی ديگر ،رفرماسيون ،روشنگری و

سكوﻻريسم را پديد آورده و تجربه كرده و به روش مدرن توليد سرمايهداری و
مدرنيته دست يافته است ،نمىتوان مجزا و در يک جامعهی دينى مانند ايران كه البته
فاقد يک چنين تاريخ و فرهنگى است ،منتاج كرد.

بنابراين دولت اصوﻻً يک پديدهی فلسفى و تاريخى است ،زيرا هر دولتى زمينهى مادى
مخصوص خود ،نهادهاى منحصر به خود و روبناى ايدئولوژيک و فرهنگى مختص به

خود را دارد .بنابراين ما اينجا با يک "كليت ديالكتيكى" مواجه هستيم كه شكل به
خصوص دولت مدرن آن از يک رشته مناسبات متضاد ،يعنى از پراكسيس مولد ،نتايج
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٤٠f.

١

٢٩٢

٢٩١

عهده دارد كه جهت تحميق ،تحقير و سركوب انسانها به صورت يک ابزار مناسب

مسلمانان بر اساس "وحدت وجود" استوار مىشود كه نه تنها از تمايز ماورایطبيعت از

حكومتى فعال مىشود.

١

از آن پس ،كه ايران مستقيماً با جهان مدرن مواجه شد ،نقش اسﻼم به عنوان عامل

انحطاط كشور همواره عريانتر از گذشته گشت .از جمله بايد از شكست جنگهای
ايران با روسيه در اوايل قرن  ١٩ميﻼدی ياد كرد كه منجر به تجزيهی مناطق شمالى

كشور شد .به همين صورت استان افغانستان آهنگ استقﻼل نواخت و به سلطهی كشور
انگلستان در آمد .هرگونه انگيزهی دگرگونى در تفكرات دينى و يا اصﻼح تشكل
ساختاری كشور با خشونت بى امان درباريان و اسﻼميان مواجه مىشد .اينجا بايد به
خصوص از جنبش بابيه و اصﻼحات ديوانى امير كبير ياد كرد كه هر كدام به شكلى با
شكست مواجه شدند .از آنجا كه سرزمين ايران نه آن مناسبات اقليمى و جغرافيايى را

در اختيار داشت كه بر اساس آن طبقهی نوين بورژوايى رشد كند و نه دين اسﻼم قادر

بود كه به يک منطق اين جهانى تن دهد ،در نتيجه اشكال متنوع نظری جهت عبور از
بحران انحطاط كشور و توجيه انقﻼب مشروطه پديد آمدند .در حالى كه ميرزا فتحعلى
آخوندزاده در پى احيا اسﻼم باطنى در ايران بود ،عبدالرحيم طالبوف و ميرزا ملكم خان

انگيزهی تدارک يک ائتﻼف سياسى با مجتهدان ظاهری را داشتند كه قانون اساسى

طبيعت و اين جهانى شدن مؤمنان با سرسختى ممانعت مىكند ،بلكه به يک مفهوم
جهانشمول از "انسان" نيز دست نمىيابد .آن چيزی كه قرآن ارائه مىدهد ،تنها تمايز

ميان انسانها است .به اين صورت كه اسﻼم ،مرد را از زن و مسلمان )متقى( را از كافر،
مشرک ،منافق ،فاسق ،مرتد ،ملحد ،مفسد ،محارب و اهلكتاب متمايز مىكند .از آنجا

كه اين انسان است كه دين را مىآفريند ،در نتيجه پيداست كه پايبندی فقيهان اسﻼمى

به "وحدت وجود" جهت حفاظت از جايگاه اجتماعى آن طبقهای صورت مىگيردكه
خود را نسبت به منافع مادی آن موظف مىشمارند .اينجا اتهام كفر ،شرک و ارتداد و
حكم شرعى مهدورالدم )قتل بدون ديه( برای تمامى كسانى در نظر گرفته شده است

كه ميان ماورایطبيعت و طبيعت تميز مىدهند و دخل و تصرف الله در جهان واقعى و
مشروعيت حكومت اسﻼمى را انكار مىكنند .اينجا نقش انسان فقط در بندگى الله و

بيعت با پيامبر ،خليفه و امام خﻼصه و حق قانونگذاری انسان برابر با كفر محسوب
مىشود .به بيان ديگر ،بنا بر قرآن و دين اسﻼم و بر خﻼف جوامع مدرن ،اين ملت

نيست كه قانون مىگذارد ،بلكه مجتهدان دين هستند كه به نام الله و در نيابت پيامبر

الله و امام غايب )ولى عصر( شريعت را تفسير و اجرايى مىكنند.

مشروطه را برای آنها قابل قبول سازند .محصول اين كشمكشهای سياسى تأسيس

با وجودی كه فرقههای متعدد اسﻼمى دشمنانه در برابر يکديگر صفآرايى كردهاند،

البته چندی نگذشت كه متمم قانون اساسى به آن افزوده و انقﻼب مشروطه در مضمون

متعهد هستند .ما مصداق اين موضوع را نزد تمامى فقيهان ظاهری و باطنى مىيابيم .از

مجلس شورای ملى و تصويب قانون اساسى مشروطه در اوايل قرن  ٢٠ميﻼدی بود كه

حقوقى آن تو خالى شد و شكل مشروعيت اسﻼمى )شيعهی دوازده امامى( به خود

گرفت.

به اين ترتيب ،تنفر مردم ايران از قدرت بﻼمنازعهی درباريان و اسﻼميان پابرجا ماند
كه اثرات آن به صورت اعدام شيخ فضلالله نوری و تأسيس سلسلهی پهلوی تاريخ

ايران را در قرن گذشتهی ميﻼدی رقم زد .از اين پس ،رضا شاه اقدام به يک سلسله از
اصﻼحات ديوانى و نظامى كرد كه دولت را از درون تثبيت و تماميت ارضى كشور را

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٢فرهنگ يكتايى در ايران ـ نقدى بر عوامل عينى و ذهنى رويكرد تاريخى
ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسﻼم ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،برلين

اما تمامى آنها به يک توافق كلى ،يعنى به "وحدت وجود" معتقد و به حفاظت از آن

جمله بايد از كسانى مانند ابوالهٌذيل ،فارابى ،ابنسينا ،سهروردی ،غزالى ،مﻼصدار،

مﻼهادی سبزواری ،اقبال ﻻهوری و مجتهد نائينى ياد كرد كه تفكر دينى همهی آنها

با استناد به "وحدت وجود" متكامل شده است .اينجا ارتجاع سيستماتيک عمل مىكند،

زيرا بنا بر آيات قرآن "امت اسﻼمى" يک نظم خدا خواسته محسوب مىشود كه كليت

ساختار آن به غير از تمايزهای جنسيتى و دينى از وجود يک نظام طبقاتى نيز گزارش
مىدهد .پيداست كه اسﻼم اينجا يک نقش ايدئولوژيک را در توجيه مناسبات واقعى به

٢٩٤

٢٩٣

مستدل كردم ،وضعيت اسفبار جنبش كارگری در ايران مستقيماً با فعاليت تئوريک و

تضمين سازد .از جمله بايد از تصويب قوانين مدنى و اصﻼح قوهی قضاييه ،دگرديسى

جنگ جهانى دوم سنديكای كارگران ايران موسوم به "شورای متحدهی مركزی" را

و تلگراف و تأسيس راه آهن ياد كرد .از آنجا كه روحانيت شيعه تحقق برنامههای

پراكسيس سياسى حزب توده گره خورده است .در حالى كه حزب توده پس از پايان

قربانى قرارداد نفت شمال برای شوروی كرد ،در دوران ملى شدن صنعت نفت يک روز
مصدق را رهبر ملى و روز بعد عامل امپرياليسم مىخواند.

١

البته پس از سرنگونى رضا شاه برای ايران اين امكان پديد آمده بود كه جريانهای
سياسى با پايبندی به اصول قانون اساسى مشروطه و به سركردگى "جبههی ملى" راه را

به سوی تكوين يک نظام مستقل ،سكوﻻر و دموكراتيک بگشايند كه البته اين چشمانداز
با كودتای  ٢٨مرداد نيست و نابود شد .محصول اين فاجعهی تاريخى تجديد حيات

ساختار آموزش و پرورش و تدارک زيرساختهای كشور مانند گسترش شبكهی پست

دولتى را بر خﻼف منافع خود مىديد و در برابر آنها مقاومت مىكرد ،در نتيجه دولت
به سركوب اسﻼميان و محدوديت نفوذ ساختارهای مذهبى در كشور روی آورد .به
خصوص پس از كشف حجاب زنان به دستور رضا شاه بود كه دولت مجبور به تشديد

سركوب روحانيان در كشور شد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک شكل ديگری از دولت-

های مدرن سرمايهداری مواجه هستيم كه مىتوان از آن به عنوان "دولت اُتوريتهی

"دولت اُتوريتهی توسعه" در دوران سلطنت محمد رضا شاه بود .به اين ترتيب ،دولت با

توسعه" ياد كرد .با وجودی كه دولت ايران به غير از تدارک زيرساختها در صنعت

كرد .به خصوص پس از اصﻼحات ارضى بود كه نيروی كار )دوگانه( آزاد در گسترهی

در صنعت نفت و تنها از طريق انگلستان به وقوع مىپيوست .به اين ترتيب ،يک قشر

سيستماتيک از طريق كار مزدی متحقق شد .در حالى كه محمد رضا شاه از پيشرفت

معاش خود را از طريق كار مزدی تأمين مىكرد.

 ٥برنامهی ميان مدت توسعهی اقتصادی روش توليد سرمايهداری را در كشور تحكيم
ايران پديد آمد و برای اولين بار در تاريخ كشور توليد ،توزيع و خدمات اجتماعى
اقتصادی ،ادغام ايران در بازار جهانى سرمايهداری و قدرت نظامى كشور در منطقه به

خود مىباليد ،سيستم چند حزبى كشور را تک حزبى و با قدرت حزب رستاخيز و

سازمان اطﻼعات كشور )ساواک( صدای مخالفان خود كه آنها را "ارتجاع سياه و

سرخ" مىناميد ،ظاهراً خفه مىكرد .ما اينجا با دولت شاهنشاهى محمد رضا شاه به
صورت "ارتجاع سفيد" مواجه هستيم كه بر اساس كودتا پديد آمده ،در اصﻼحات

اقتصادی با شكست مواجه شده ،به دليل اهداف نظامى خود در منطقه و جهان منزوی

و منفور گشته و به دليل سركوب تمامى جريانهای دموكرات و پيشرو ،نافى ارتجاعى
خود را نيز پديد آورده است.

توليد مانند :شيشه و چرم نيز سرمايهگذاری مىكرد ،ليكن بخش عمدهی سرمايهگذاری

نوين از طبقهی كارگر در ايران پديد آمد كه خارج از توليدات سنتى و كشاورزی امرار
البته زيست "دولت اُِتوريتهی توسعه" در ايران مدت زيادی دوام نيافت ،زيرا پس از

آغاز جنگ جهانى دوم قوای متفقين حكومت رضا شاه را به اتهام همكاری با دولت

فاشيستى آلمان سرنگون كرد .از اين پس ،وليعهد كشور ،محمد رضا پهلوی ،جانشين

رضا شاه شد ،در حالى كه در جوار جريانهای محافظهكار موجود دو جريان فوق-

ارتجاعى نيز به صحنهی سياست كشور راه يافتند .اول جريان پاناسﻼميست بود كه به

سركردگى سازمان فداييان اسﻼم انگيزهی تشكيل "امت اسﻼمى" و تحكيم شريعت در
كشور را در سر داشت .در رأس اين جريان شيخ نواب صفوی قرار گرفته بود ،در حالى

كه شيخ روحالله خمينى فتوای قتل مخالفان اسﻼم را برای اعضای اين سازمان

تروريستى صادر مىكرد .جريان دوم ،حزب توده بود كه به صورت ستون پنجم شوروی

 ١مقايسه فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته  -تاريخچه و تجربيات جنبش كارگرى در
ايران ) ١٣٢٠تا  ،(١٣٢٧آرمان و انديشه ،جلد يكم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين ،و
مقايسه فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩جنبش كارگرى در پرتو تودهايسم ،در آرمان و انديشه ،جلد هشتم ،صفحهی ١٢١
ادامه ،برلين

و برای تحكيم منافع "اردوگاه سوسياليستى" در ايران تأسيس شد .اولين دبير كل اين
حزب يک حاجى به نام سليمان ميرزا اسكندری بود و اولين كنگرهی اين حزب با

تﻼوت يک آيه از قرآن افتتاح شد .همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و

٢٩٦

٢٩٥

بر خﻼف ايدئولوژی ليبراليسم نه حق مالكيت پديد مىآيد و نه قوانين بازار يک تظاهر

به بيان ديگر ،از آنجا كه "دولت اُتوريتهی توسعه" در ايران فاقد جامعهی مدنى بود و

"رزق" دارد كه البته با مساعدت "نايب امام زمان" )وﻻيت فقيه( و بنا بر مصلحت

يک شكل هژمونيک به خود نمىگرفت و از آنجا كه نظام شاهنشاهى جهت عبور از

طبيعى و خردمند به خود مىگيرند .به بيان ديگر ،حق مالكيت بنا بر دين اسﻼم شكل

اهداف سياسى و اقتصادی نظام بر اساس يک توافق اجتماعى استوار نمىشد و لذا دولت

"امت اسﻼمى" در اشكال دولتى ،تعاونى ،وقفى و خصوصى ميان مسلمانان تقسيم مىشود

بحران ايدئولوژيک و انفعال انسانها در پى يک "تفسير مدرن" از اسﻼم بود ،در نتيجه

شكل شرعى دارد و "نايب امام زمان" همواره مجاز است كه هرگاه كه خواست ،آنرا

بر اين بود كه يک "هويت مدرن" برای ايرانيان و يک ايدئولوژی مناسب برای مبارزه

و يک شكلى از عنايت الهى به خود مىگيرد .بنابراين حق مالكيت در اسﻼم فقط يک
مصادره كند.

از آن پس كه فضای سياسى گشوده و حزب توده دوباره در ايران فعال شد ،بﻼفاصله

"ارتجاع سياه و سرخ" در فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى خود به توافق كامل
رسيد .از جمله بايد از سلسله مقاﻻت احسان طبری ،ملكه محمدی و م .ناور در ارگان

رسمى حزب توده )نشريهی دنيا( ياد كرد كه موضوع اصلى فعاليت تئوريک آنها
اثبات اين موضوع است كه اسﻼم يک دين عدالتگر ،دموكرات و پيشرو و جامعهی
كمونيستى همان "امت اسﻼمى" است ،منتها با اين تفاوت كه اسﻼميان از حركت ذهنى

تاريخ )روبنا( و كمونيستها از حركت عينى تاريخ )زيربنا( سخن مىرانند .بنابراين

اتفاقى نيست كه حزب توده و سازمان فداييان اكثريت از يک سو ،به پيروی از "خط
امام خمينى" در آمدند و از سوی ديگر ،به سركردگى نورالدين كيانوری و فرخ نگهدار

با شديدترين واژهها در برابر "ليبراليسم" موضع گرفتند .ليكن "ليبرالهای ايرانى" افراد
معتدل سياسى مانند :كريم سنجابى ،مهدی بازرگان ،عباس امير انتظام ،يدالله سحابى،

ابراهيم يزدی ،حسن نزيه ،احمد صدر حاج سيد جوادی و عزتالله سحابى از جبههی
ملى و نهضت آزادی ،يعنى از بيخ و بن مسلمان و اسﻼمى بودند.

محصول فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى "ارتجاع سياه و سرخ" قانون اساسى

جمهوری اسﻼمى است كه تشكيل "امت اسﻼمى" را تبديل به وظيفهی دولت مىكند و

نهاد "وﻻيت فقيه" را در رأس رهبری آن قرار مىدهد .به اين معنى كه ولى فقيه نه

تنها فرماندهی كل قوا محسوب مىشود ،بلكه  ٦تن از اعضای شواری نگهبان و رئيس

قوهی قضاييه را نيز معين مىكند .ما تا اينجا با اشكال انتصابى و دينى در نظام
جمهوری اسﻼمى مواجه هستيم ،در حالى كه انتخابات ظاهری اشكال به اصطﻼح

با نظارت ساواک فعاليت تئوريک اسﻼميان در حسينهی ارشاد مجاز شد .اينجا قرار
با "ارتجاع سياه و سرخ" متكامل شوند .ليكن از آنجا كه تضادهای نظام سرمايهداری

درونذاتى است و انسانها با وساطت آگاهى از تضاد ،از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل
بدل مىگردند و به نبرد بر مىخيزند ١و از آنجا كه با استناد به قرآن اصوﻻً توجيه
مدرنيته و خردمندی انسان و جامعه غير ممكن است ،در نتيجه افكار عمومى و از جمله

چشمانداز تهىدستان شهری به سوی نظريات مخرب ،مرتجع و متعرض اسﻼميان

متمايل گشت .از جمله بايد از نتايج فعاليت تئوريک على شريعتى ياد كرد كه تبديل به

پراكسيس سياسى در دوران قيام بهمن شد .وی در آثار خود از "جامعهی بى طبقهی

توحيدی" سخن مىراند كه البته با استناد به "وحدت وجود" ،يعنى به صورت يک
تفسير از قرآن و تمايز "شيعهی علوی" از "شيعهی صفوی" توجيه مىشد ،ما اينجا با

يک تصور ناب و غير تجربى مواجه هستيم كه به سوی ضرورت تشكيل "امت اسﻼمى"
نشانه مىگيرد .انگاری كه عاقبت جماعت شيعيان به صورت دست تقدير از پيش رقم

خورده و "جبر كلى تاريخى" آنها را در مسير يک حركت ذهنى قرار داده است كه

روند قطعى آن كه البته از طريق ايثار و شهادت مؤمنان متعصب تشديد مىشود،
وحدت الله يكتا با جامعهی بى طبقهی توحيدی را پديد مىآورد و به شريعت اسﻼمى
جامهی عمل مىپوشاند .به همين منوال بايد از فعاليت تئوريک آيتالله سيد محمد

باقر صدر ،ابوالحسن بنىصدر و آيتالله محمود طالقانى نيز ياد كرد كه الگو "اقتصاد

اسﻼمى" را با استناد به "وحدت وجود" متكامل كردند .به اين ترتيب ،حق مالكيت بنا
بر آيات قرآن اصوﻻً منحصر به الله )ربالعالمين( مىشود كه البته پيامبر ،امام و سپس
فقيهان به نيابت امام زمان )ولى عصر( متولى آن محسوب مىشوند .پيداست كه اينجا
١

Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MWE, Bd. ١٣, S. ٣ff.,
Berlin (ost), S. ٨f.
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چنين الگو ماهيتاً مخرب ،مرتجع و متعرضى نه تشكيل جامعهی مدنى را مجاز مىكند و

جمهوری و دنيوی آنرا نيز پديد مىآورند .در رأس اين ساختار رئيس جمهور قرار

اجتماعى استوار گردد ،يک شكل هژمونيک به خود بگيرد و يک وحدت ظاهری از

همين منوال ،مىتوان از مجلس شواری ملى )اسﻼمى( ياد كرد كه نمايندگان آن پس از

نه با استناد به آن "دولت روحانيت اسﻼمى" اصوﻻً قادر است كه بر يک توافق
دولت و ملت را پديد بياورد.

١

بنابراين اتفاقى نبود كه پس از سرنگونى محمد رضا شاه ،آيتالله خمينى بﻼفاصله

تمامى اموال سلطنتى و بخشى از تأسيسات دولتى را مانند غنايم جنگى بشخصه مصادره
كرد و آنها را ظاهراً در اختيار نهادهای به اصطﻼح غير انتفاعى قرار داد .از جمله بايد

از "بنياد مستضعفين"" ،بنياد  ١٥خرداد"" ،بنياد شهيد"" ،بنياد مسكن انقﻼب اسﻼمى" و

بسياری از اماكن ثروتمند مذهبى مانند" :آستان قدس رضوی" ياد كرد كه تحت نظر
معتمدان آيتالله خمينى قرار گرفتند و از پرداخت ماليات معاف شدند .همزمان خفقان

سياسى كه تاكنون به بهانهی "حفظ وحدت كلمه" تا "مرگ شاه" توجيه مىشد ،تحت

دارد كه البته پس از تأييد شورای نگهبان به اصطﻼح از طريق ملت انتخاب مىشود .به
تأييد شورای نگهبان ظاهراً از طريق ملت انتخاب مىشوند و شش تن ديگر از اعضای
شورای نگهبان را معين و نخست وزير را نيز انتخاب مىكنند .همزمان مسئلهی حق
مالكيت است كه قانون اساسى جمهوری اسﻼمى آنرا منسوب به الله مىكند و تحت

نظارت "وﻻيت فقيه" اشكال دولتى ،تعاونى ،وقفى و خصوصى مالكيت را به رسميت مى-
شناسد.

١

به اين ترتيب ،يک ساختار بسيار متناقض از نهادهای انتصابى ـ دينى )ماورایطبيعى( و

انتخابى ـ دنيوی )طبيعى( در نظام جمهوری اسﻼمى موجه و متشكل مىشوند كه

انگاری از "وحدت وجود" در شكل سياسى ،يعنى تشكيل "دولت روحانيت اسﻼمى"

تأثير شعار "حزب فقط حزبالله ،رهبر فقط روحالله" قرار گرفت و يک به يک جريان-

گزارش مىدهند .ما اينجا با يک تركيب ساختاری بسيار پيچيده مواجه هستيم كه به

مقاومت مسلحانه برای آنها باقى نگذاشت .از سوی ديگر" ،دولت روحانيت اسﻼمى"

متقابل خود را به انفعال مىكشد .پيداست كه يک چنين دولت دينى اصوﻻً قادر نيست

های سياسى را چنان تحت فشار قرار داد كه راه ديگری را به غير از انفعال سياسى يا
به نزاع شيعه با سنى دامن زد و تحت عنوان "صدور انقﻼب" زمينه را برای جنگ با

دولت عراق آماده ساخت .از اين پس ،سيمای واقعى "امت اسﻼمى" ،يعنى سياست
داراﻻسﻼم و دارالحرب برای عموم مردم ايران به كلى عريان گشت ،در حالى كه در
تمامى اين مدت حزب توده و سازمان فداييان اكثريت نه تنها به پيروی از "خط امام

خمينى" پايبند ماندند و در تدارک ضد انقﻼب سياه و سرخ سهم به سزايى داشتند،

بلكه از برنامه و اهداف اسﻼميان افراطى و متعصب مانند اعضای حزبالله نيز پيشى

يک مشروعيت دينى دست مىيابد و از طريق انتخابات ظاهری بخش اعظم قوای
كه شكل هژمونيک به خود بگيرد .به خصوص به اين دليل كه اينجا تشكيل جامعهی
مدنى و حقوق شهروندی در تناقض با اصول ساختاری "امت اسﻼمى" قرار مىگيرند .ما

اينجا هيچگونه اثری از اصول قوانين اساسى كشورهای مدرن سرمايهداری مانند:
"پوزيتيويته" )حق قانونگذاری ملت و دموكراسى سياسى(" ،فرماليته" )اختيارات تام
شهروندان در حريم خصوصى خود( و "لگاليته" )قانونمدارى شهروندان( را نمىيابيم .از

جمله به اين دليل كه تئوری "امت اسﻼمى" ميان داراﻻسﻼم و دارالحرب تميز مىدهد.

گرفتند .برای نمونه مىتوان از تسليحات سنگين برای سپاه پاسداران انقﻼب اسﻼمى ياد

داراﻻسﻼم مربوط به مكان زندگى مسلمانان مىشود كه در رأس آن "وﻻيت فقيه" به

اقليت ،سازمان پيكار ،سازمان راه كارگر ،مائوئيستها و تروتسكيستها به عنوان عوامل

مسلمانان موظف به بيعت با وی و حفظ وحدت كلمه هستند .در برابر آن دارالحرب

كرد كه سازمان فداييان اكثريت مبلغ آن شد .نمونهی بعدی معرفى سازمان فداييان
ساواک و امپرياليسم و ضد انقﻼب توسط حزب توده است ،در حالى كه حاكم شرع و

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٦تاريخ ديندارى و فلسفهى دولتمدارى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
سوم ،برلين

عنوان "نايب امام زمان" قرار دارد ،شريعت را تفسير و اجرايى مىكند ،در حالى كه

قرار گرفته است كه منطقهی جهاد محسوب مىشود و دوران جهاد فقط زمانى به پايان
مىرسد كه تمامى اديان ويژهی الله )مالک اليومالدين( شده باشند .پيداست كه يک
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse …. ebd. S. ٣٥٢f., ٤١٣f.
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از آنجا كه "دولت روحانيت اسﻼمى" هم در داراﻻسﻼم و هم در دارالحرب با شكست

قاضى بيدادگاه انقﻼب اسﻼمى ،يعنى شيخ صادق خلخالى جنايتكار كانديد رياست

مواجه بود و نه قادر به تنظيم تضادهای درونذاتى نظام سرمايهداری در كشور مىشد

و نه توان تداوم جنگ با عراق را داشت ،در نتيجه آيتالله خمينى برای عبور از بحران

موجود فتوايى را صادر كرد كه بعدها معروف به "فتوای وﻻيت مطلقهی فقيه" شد .به
اين ترتيب ،وی "وﻻيت امر" را منسوب به اصول دين كرد و آنرا نسبت به فروع دين
ارجعيت داد .از اين پس ،مصلحت نظام در رأس تصميمات سياسى ،اقتصادی و نظامى

كشور قرار گرفت ،البته بدون اينكه از اصل "وحدت وجود" تخطى شود و يا اينكه

"دولت روحانيت اسﻼمى" از تشكيل "امت اسﻼمى" صرف نظر كند .به اين ترتيب ،نه

تنها جنگ ايران با عراق خاتمه يافت ،بلكه قوانين كابينهی موسوی به تصويب "شورای
مصلحت نظام" رسيد و قانون اساسى جمهوری اسﻼمى نيز بازنگری و توسط مجلس

شورای اسﻼمى و شورای نگهبان تصويب شد.

جمهوری اين حزب بود.

از آنجا كه برنامههای اقتصادی نظام شاهنشاهى به صورت غير قابل بازگشت روش

توليد سرمايهداری را در ايران تحكيم كردند و از آنجا كه تضادهای نظام سرمايهداری
درونذاتى است ،در نتيجه نه اسﻼميان قادر بودند كه به دوران مورد عﻼقهی خود،
يعنى زمان صدر اسﻼم بازگردند و نه مىتوانستند كه اين تضادها را ناديده بگيرند.
بنابراين كابينهی موسوی از يک سو ،در برابر نيازهای اجتماعى قرار داشت و از سوی

ديگر ،مجبور بود كه تدارک شرايط تداوم "جنگ تا پيروزی" را ببيند .به اين ترتيب،
كابينهی موسوی چندين ﻻيحه را جهت رونق اقتصادی به تصويب مجلس شورای ملى

رساند ،در حالى كه شورای نگهبان آنها را به دليل تناقض با شريعت اسﻼم رد كرد .از
جمله بايد از قانون كار ياد كرد كه بنا بر "اقتصاد اسﻼمى" زمينهی حقوقى آن قانون

پس از درگذشت آيتالله خمينى مقام "وﻻيت مطلقهی فقيه" به آيتالله خامنهای

اجاره است .بنابراين اسﻼميان به جای مفهوم "كارگر" از "اجير" استفاده مىكردند ،در

دوران مصادف با فروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" نيز بود و نظام سرمايهداری جهانى

)اسم اﻻغ پيامبر( تغيير دهند .همزمان آيتالله خيمنى اقتصاد را مال خر مىخواند و

واگذار و دوران سازندگى به رياست جمهوری اكبر هاشمى رفسنجانى آغاز شد .اين
چنان بﻼمنازعه به نظر مىآمد كه سياست اقتصادی نئوليبراليسم تبديل به يک الگوی
جهانشمول از شكل انباشت سرمايه در دوران گلوباليسم شد .به خصوص به اين دليل

كه صندوق بين المللى پول و بانک جهانى نيز پرداخت وامهای دراز مدت به كشورهای

در حال توسعه را منوط به تحقق اين الگوی اقتصاد سياسى كردند .از جمله بايد از

بحران مغروضيت كشورهای آمريكا ﻻتين در دههی  ٨٠ميﻼدی از قرن گذشته ياد

كرد كه با وساطت صندوق بين المللى پول و بانک جهانى و جهت دريافت وامهای
جديد به سياست اقتصادی نئوليبراليسم تن دادند .از اين پس ،صنايع توليدی ،تأسيسات

خدماتى ،تعاونى ،درمانى و هنری و منابع محيط زيستى به دست سرمايهداری خصوصى

سپرده شدند كه نتايج آنها تشديد تضادهای طبقاتى و تزلزل جامعهی مدنى و انهدام
محيط زيست در كشورهای مغروض آمريكای ﻻتين بودند.

١

حالى كه برخى از آنها تمايل داشتند كه اسم ارز ملى كشور را از "ريال" به "عفير"
مدعى بود كه آن "امت اسﻼمى" كه در پى ايثار و شهادت است و ناگريز به بهشت راه

مىيابد ،اصوﻻً نيازی به برنامهی سياست توسعهی اقتصادی ندارد.

به اين ترتيب ،يک نزاع نظری بر سر حدود تفسير شريعت اسﻼم در "حزب جمهوری

اسﻼمى" گشوده شد و به مجلس شورای ملى راه يافت كه"فقه پويا" را از "فقه سنتى"
تميز مىداد .با وجودی كه هر دو جريان به "وحدت وجود" پايبند بودند ،اما نمايندگان

"فقه پويا" يک تفسير امروزی از قرآن را به مصلحت جمهوری اسﻼمى مىشمردند كه
قوانين مورد نظر كابينهی موسوی را به تصويب شورای نگهبان برسانند .از جمله بايد از

عبدالكريم سروش و محمد مجتهد شبستری ياد كرد كه بعداً به عنوان "روشنفكران

دينى" و نظريهپردازان "فقه پويا" مشهور شدند و ضرورت اصﻼحات نظام را توجيه

كردند.
١

Vgl. Altvater, Elmar (١٩٨٧): Sachzwang Weltmarkt, Verschuldungskrise, blockierte
Industrialisierung, ökologische Gefahren – Der Fall Brasilien, Hamburg

١

 ١مقايسه فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣بحران فقه سنتى و محدوديتهاى فقه پويا براى تحقق حقوق بشر در ايران ،در
آرمان و انديشه ،جلد يكم ،صفحهی  ٣٩ادامه ،برلين

٣٠٢
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هر چه بيشتر محيط زيست در ايران است .به همين دليل نيز برنامهی "تعديل

به همين منوال ،كابينهی رفسنجانى برنامهی "تعديل اقتصادی" را اعﻼم و جهت

برنامهی "خصوصىسازی" مختص به هستهی مركزی قدرت گشت و تنها آخوند و

آمريكا و اروپا سفر كردند كه ايرانيان تبعيدی را برای بازگشت و سرمايهگذاری در

اقتصادی" كابينههای رفسنجانى ،خاتمى و روحانى به ضد خود بدل شد .در حالى كه

آخوندزاده و انگلهای رانتخوار از آن بهرمند شدند ،كشور در كام اقتصاد نفتى در جا

زد و سرمايهگذاران خارجى به دليل سياستهای منطقهای جمهوری اسﻼمى به ايران

دريافت وام به بانک جهانى مراجعه كرد .همزمان نمايندگان جمهوری اسﻼمى به
كشور تشويق كند .اينجا مسئلهی مصلحت نظام در گرو انجام اصﻼحاتى بود كه عمدتاً

بر كوچک كردن دولت ،متعادل ساختن بودجه ،خصوصىسازی ،اصﻼح نظام مالياتى،

نيامدند .همچنين بايد از احكام تعزيزی مانند شﻼق و زندان ياد كرد كه برای فعاﻻن

پيشبرد بازرگانى خارجى غير نفتى و گشودن دروازههای كشور برای سرمايهگذاری

تحميق كارگران نيز تدارک ديده مىشود .افزون بر اينها ،بيگاری كارگران مزدی

منافاتى داشت و نه ملزمات آن تقبل ايدئولوژی ليبراليسم ،تجديد نظر در "وحدت

جنبش كارگری صادر مىشوند .اينجا فراتر از بردگى كار مزدی ،شرايط تحقير و

خارجى تكيه داشتند .ليكن تحقق يک چنين برنامهای نه با اصول "اقتصاد اسﻼمى"

)ممانعت از پرداخت حقوق معوقه( است كه تنها با استناد به شريعت قرون وسطايى

وجود" و دنيوی شدن سياست در نظام جمهوری اسﻼمى بود .با تمامى اين وجود

نئوليبراليسم ،بلكه يک كاريكاتور مسخره از آن و محصول حماقت خودكرده و

به تطبيق ايران با شوروی و تشبيه رفسنجانى با گورباچف پرداختند و مدعى شدند كه

اسﻼم قابل توجيه مىباشد .به بيان ديگر ،الگوی سياست اقتصادی در ايران نه

خودفريبى ايدئولوژيک جماعت نئوتودهای مىباشد كه البته تنها از طريق تشبيه و

تطبيق با اقتصاد سياسى كشورهای مدرن سرمايهداری پديد آمده است.

نتيجه:
انگاری كه تجربيات تاريخى ما ايرانيان دوباره تكرار مىشود؛ در گذشته به صورت

تراژيک و در حال حاضر به صورت كوميک .در حالى كه جماعت تودهای در دوران
قيام بهمن دشمنانه در برابر "ليبراليسم" موضع مىگرفت ،هماكنون جماعت نئوتودهای

به جنگ "نئوليبراليسم" در ايران رفته است .وجه مشترک آنها را مىتوان به درستى
در تئوری و پراكسيس يافت .از منظر تئوريک به تشبيه و تطبيق شكلى مقولههای
ماهيتاً متضاد روی مىآورند و با صرف نظر از شناخت "كليت ديالكتيكى" منجر به

ترويج "جامعهشناسى عاميانه" در كشور مىشوند .در پراكسيس سياسى نه به نقد

درونذاتى و نفىكنندهی تاريخ فوقارتجاعى و هولناک اسﻼميان مىپردازند و نه فراروی
)مثبت( از ماهيت متضاد نظام سرمايهداری را در دستور فعاليت سياسى قرار مىدهند.
به اين ترتيب ،آگاهى تئوريک محدود به كشمكشهای نظری پيرامون شكل مناسب

انباشت سرمايه مىشود و مسئلهی خودآگاهى پرولتاريا و نبرد طبقاتى جهت فراروی
)مثبت( از ماهيت نظام سرمايهداری ظاهراً بى معنى و به اصطﻼح كامﻼً منتفى مى-

مجالس و كنفرانسهای حزب توده و سازمان فداييان اكثريت در تبعيد به راه افتادند،
جناح اصﻼحطلب راه را به سوی دموكراسى و انتخابات آزاد در كشور خواهد گشود.

اين وقايع در زمانى به وقوع پيوست كه هنوز چند زمانى از قتل عام زندانيان سياسى و
تشكيل خاورانها در ايران نگذشته بود.

به اين ترتيب ،نئوليبراليسم در ايران تبدل به اسطوره شد .به خصوص به اين دليل كه

نتايج برنامهی "تعديل اقتصادی" در پرتو ايدئولوژی "امت اسﻼمى" به وقوع پيوست و
"دولت روحانيت اسﻼمى" شكل انباشت سرمايهی مخصوص خود را پديد آورد .از اين
پس ،يک الگوی اقتصادی در ايران پپاده شد كه شاخصهای مسلط آن خصولتى،
متمركز و رانتى هستند كه البته با ويژگى مداخلهگری نظامى و بنيادهای دينى و همراه

با سيستم تصميم گيری اطﻼعاتى ،غيرشفاف و فاسد مديريت مىشوند .آن چيزی كه

تحت عنوان "خصوصىسازی" عرضه مىشود ،بيشتر با تقسيم غنايم جنگى و كشمكش
بر سر چپاول بيتالمال تحت نظارت و با مساعدت "وﻻيت مطلقهی فقيه" قابل توضيح

است .آن چيزی كه تحت عنوان يارانه و به دليل نگرانى حكام اسﻼمى از قيامهای
مردمى در ميان فرودستان جامعه پخش مىشود ،بيشتر با مفهوم "زكات" از قرآن قابل

توضيح است .اينجا به درستى پيداست كه "دولت روحانيت اسﻼمى" اصوﻻً هيچ

برنامهای برای توسعهی اقتصادی كشور در دستور كار ندارد و تنها در پى مصلحت-

گرايى جهت ادامهی حيات و چپاول هر چه بيشتر ثروت اجتماعى و استثمار و تخريب

٣٠٤
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محيطزيست را هر چه بيشتر به انحصار خود در آورند .ليكن نظريهپردازان نئوتودهای

گردد .ما اينجا با اشكال متافيزيكى مواجه هستيم كه از پراكسيس مولد و نتايج

بردگى انسانها و دستبرد به خزانهی دولتى با ساختار "امت اسﻼمى" و موازين شرعى

شمول سياسى و اقتصادی پديد آمدهاند.

تا كنون حتا يک بار از خود نپرسيدهاند ،مگر تارج و چپاول اموال عمومى ،بندگى و

در مورد حق مالكيت منافاتى دارند؟ آيا برای شناخت و نقد مناسبات مسلط سياسى و
اقتصادی در نظام جمهوری اسﻼمى ايران مطالعهی فلسفهی ليبراليستى كارل پوپر و
آشنايى با اقتصاد سياسى نئوليبراليستى فريدرش هايک و ميلتون فريدمن ضروری

است؟

نبردهای طبقاتى مستقل گشته و تنها توسط تشبيه و تطبيق با الگوهای مدرن و جهان-

نظريهپردازان نئوتودهای مدعى هستند كه صندوق بينالمللى پول و بانک جهانى

سياست اقتصادی نئوليبراليسم را برای ايران تجويز كرده و جمهوری اسﻼمى آنرا

پذيرفته و توسط كابينههای رفسنجانى ،خاتمى و روحانى به اجرا گذاشته است .ليكن اين
برنامهی اقتصادی تنها درخواستى نبوده است كه نهادهای بينالمللى جهت ادغام ايران

با يک نگاه اجمالى به تاريخ اسﻼم به خوبى روشن مىشود كه انگيزهی محمد از تشكيل

در بازار سرمايهداری جهانى از دولت جمهوری اسﻼمى داشتهاند .از جمله بايد از

)درآمد كعبه( بود كه در رقابت با بنىاميه به وقوع پيوست .البته اين كشمكش سياسى

تروريسم" و همچنين "مصوبهی اصﻼح قانون مبارزه با تأمين مالى تروريسم" معروف به

سو ،مهاجران و انصار و از سوی ديگر ،عبدالله بناُبى )سركردهی منافقان( و ابوسفيان

كرده است .به همين منوال ،سنديكاهای كارگران اروپايى تشكيل سنديكا را حق مسلم

ترس اينكه مبادا همسران وی پس از مرگش بدون درآمد بمانند ،على را وكيل خود و

فعاﻻن جنبش كارگری را محكوم مىكنند .همزمان نهادهای حقوق بشری تساوی حقوق

"امت اسﻼمى" از همان آغاز رسالت وی كسب قدرت سياسى و مصادرهی بيتالمال
در دوران تشكيل حكومت اسﻼمى در مدينه نيز ادامه يافت .به اين صورت كه از يک

)سركردهی امويان( بر سر قدرت سياسى و تقسيم بيتالمال در نزاع بودند .محمد از
موسوم به "ولى الله" كرد .ليكن پس از درگذشت پيامبر اسﻼم تمامى مخالفان على به

"قوانين جرايم سازمان يافتهی فراملى" )پالرمو(" ،كنوانسيون مقابله با تأمين مالى

لوايح چهارگانهی "اف ای تى اف" ياد كرد كه جمهوری اسﻼمى تمامى آنها را رد

كارگران ايرانى مىشمارند و احكام تعزيزی اسﻼمى مانند حكم شﻼق و زندان برای
زنان و مردان را حق مسلم مردم ايران مىخوانند ،تجزيهی جنسيتى و ترور ،شكنجه و

سرعت به توافق رسيدند و ابوبكر را بر مسند خﻼفت نشاندند .ما همين نزاع بر سر

اعدام زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران را محكوم مىكنند .ليكن نظريهپردازان

اسﻼمى ايران بيابيم .از جمله بايد از خلع آيتالله منتظری از قائم مقامى رهبری و

اقتصادی به اصطﻼح "نئوليبراليستى" را پذيرفته و ظاهراً به اجرا گذاشته ،در حالى كه

قدرت سياسى و بيتالمال را نيز مىتوانيم به وضوح در تاريخ چهل سالهی جمهوری

نئوتودهای تا كنون حتا يک بار از خود نپرسيدهاند كه چرا جمهوری اسﻼمى سياست

كسب مقام "وﻻيت مطلقهی فقيه" توسط آيتالله خامنهای پس از درگذشت آيتالله

مابقى مطالبات نهادهای بينالمللى را رد كرده است .آيا اين امكان وجود دارد كه آن

ياد كرد كه قدرت سياسى و تسلط آيتالله خامنهای بر بيتالمال را در معرض خطر

موازين شرعى در مورد حق مالكيت منافاتى ندارد؟

خمينى ياد كرد .به همين منوال مىتوان از قتل احمد خمينى و اكبر هاشمى رفسنجانى

قرار داده بودند .ما اينجا با يک "دولت روحانيت اسﻼمى" مواجه هستيم كه شناخت و

نقد دروذاتى مناسبات مسلط آن تنها با استناد به تاريخ اسﻼم و روند تكوين سرمايه در

ايران ممكن مىشود .به خصوص به اين دليل كه ماهيت نظام سرمايهداری ،يعنى قانون
ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت در ايران نه به صورت مبدا و خودپو ،بلكه در معرض

روش مدرن توليد سرمايهداری قرار گرفته و در پرتو تاريخ فرهنگى كشور تكوين و
قوام يافته است .به اين ترتيب ،ماهيت نظام سرمايهداری در ايران شكل معين و

سياست اقتصادی كه اينجا "نئوليبراليستى" خوانده مىشود ،با ساختار "امت اسﻼمى" و
نظريهپردازان نئوتودهای همچنين مدعى هستند كه بخشهای دولتى ،خصوصى و
شبهدولتىِ موفق شدهاند كه مالكيت و ثروت اجتماعى را در مقياس بسيار گسترده
مصادره كنند ،كارفرمايان دولتى ،خصوصى و شبهدولتى توانستهاند كه كارگران مزدی

را منظبط و نيروی كار آنها را ارزانتر از گذشته سازند و كارگزاران دولتى ،خصوصى

و شبهدولتى به توفيق كامل رسيدهاند كه حق تصرف و استفاده از ظرفيتهای

٣٠٦

٣٠٥

Ch., u. a. (Hrsg.) Die Internationalisierung des Kapitals, S. ٧٠ff.,
Frankfurt am Main / Neu York

تاريخى خود را پديد آورده است كه ما آنرا در حال حاضر به صورت كليت نظام

Altvater. Elmar (١٩٨١): Die Zeitbombe auf dem Weltmarkt tickt, in:
PROKLA, H. ٤٢, Berlin

البته نظريهپردازان نئوتودهای مدعى هستند كه در برابر نمايندگان رياكار ليبرال موضع

Altvater, Elmar, u. a. (١٩٨٣): Alternative Wirtschaftspolitik jenseits des
Keynesianismus, Opladen

بيشتر اموال دولتى را در سر دارند .ليكن آنها از نظر مىاندازند كه از طريق تطبيق و

Altvater, Elmar (١٩٨٧): Sachzwang Weltmarkt, Verschuldungskrise,
blockierte Industrialisierung, ökologische Gefahren – Der Fall Brasilien,
Hamburg

"جامعهشناسى عاميانه" را پديد مىآورند ،بلكه با ورود به سپهر متافيزيک نوک پيكان

نقد خود را از ماهيت نظام سرمايهداری و شكل دينى آن در ايران ،متوجهی شكل به

– Altvater, Elmar/Mahnkopf. Birgit (١٩٩٦): Grenzen der Globalisierung
Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgeschichte Münster

بادی مىرانند .به اين ترتيب ،مبارزه با "نئوليبراليسم" اشكال انفعالى و ارتجاعى به خود

Bloch, Ernst (١٩٦١): Naturrecht und
Gesamtausgabe Bd. ٦, Frankfurt am Main

نظام سرمايهداری دولتى و رويای تشكيل تاريخ مصرف گذشتهی "دولتهای رفاه

Würde,

menschliche

Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer
"Islamischen Republik" - Ökonomische, politische und soziokulturelle
Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der
"Islamischen Republik Iran", Berlin

جمهوری اسﻼمى تجربه مىكنيم.

مىگيرند كه تعميق شكل توليد كاﻻيى ،كاﻻيىترسازی نيروی كار و طبيعت و تصرف

تشبيه سياست اقتصادی جمهوری اسﻼمى با كشورهای مدرن سرمايهداری نه تنها يک

اصطﻼح "نئوليبراليستى" آن مىسازند و در واقعيت نبردهای طبقاتى را به سوی آسياب

مىگيرد .به خصوص به اين دليل كه نظريهپردازان نئوتودهای توهم عدالتخواهى در
كينزی" و نوعى از سازشهای طبقاتى و محيطزيستى را دوباره زنده مىسازند كه البته

با در نظر داشتن پديدهی گلوباليسم تمامى آنها محكوم به شكست هستند.

بنابراين انكار الگوی "نئوليبراليسم" در سياست اقتصادی جمهوری اسﻼمى ايران به

معنى انكار ماهيت نظام سرمايهداری در كشور نيست .به گمان من اپوزيسيون

كمونيست و انقﻼبى تنها زمانى مىتواند يک نقش مؤثر سياسى را در آيندهی ايران

Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl,
Christian Reichers (Hrsg.), Frankfurt am Main

بازی كند كه خود را از منظر تئوريک از گفتمانهای تودهايستى و نئوتودهايستى رها

Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main

مطالبات صنفى طبقهی كارگر را به سوی فراروی )مثبت( از قانون ارزش ،كار مزدی و

nationalen

zum

Sicherheitsstaat

Vom

)Hirsch, Joachim (١٩٩٨
Wettbewerbsstaat, Berlin

Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Band
)I, Berlin (ost
Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band
)III, in: MEW, Bd. ٢٥, Berlin (ost

سازد و با نقد ماهيت نظام سرمايهداری و شكل به خصوص اسﻼمى آن در ايران
حق مالكيت هدايت كند.

ادامه دارد!

منابع:
Aglietta, Michel (١٩٧٩): Die Gegenwärtige Grundzüge der
Internationalisierung des Kapitals – Die Wertproblematik, in: Deubner,

٣٠٧

٣٠٨
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٢فرهنگ يكتايى در ايران ـ نقدى بر عوامل عينى و ذهنى رويكرد
تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسﻼم ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،برلين

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

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش "علم مثبت" در انديشهی سياسى
ماركس و انگلس متأخر ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين

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

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی
حزب توده ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٨٩ادامه ،برلين

Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MWE, Bd.
)١٣, S. ٣ff., Berlin (ost
Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd.
)٣, S. Berlin (Ost
Polantzas, N. (١٩٧٨): Staatstheorie, Berlin

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟
در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين

Eine

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی
در انديشهی سياسى هگل و ماركس ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه،
برلين

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣نظام جمهورى اسﻼمى و "تئورى توتاليتاريسم" ،در آرمان و انديشه،
جلد يكم ،صفحهی  ٩٣ادامه ،برلين

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحﻼل تفكر و نظم
جامعهی بورژوايى؟ در آرمان و انديشه ،جلد چهاردم صفحهی  ٢٠١ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و
خودآگاهى پرولتاريا تا اسطورهسازی از روند تاريخ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی
 ٧١ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩توليد و بازتوليد نيروی كار ـ نقش زنان كارگر و كار خانگى در
انباشت سرمايه ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم ،صفحهی  ١٣١ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩كار مولد و حاكميت اجتماعى ـ گفتگويى انتقادی با رفقای جنبش لغو
كار مزدی ،در آرمان و انديشه ،جلد چهاردم ،صفحهی  ٩٣ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ ،در
آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين

-

Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I
Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes Winkelmann, Tübingen

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣بحران فقه سنتى و محدوديتهاى فقه پويا براى تحقق حقوق بشر در
ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد يكم ،صفحهی  ٣٩ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣مدرنيسم ،امت اسﻼمى و جنبش هاى اجتماعى در ايران ،در آرمان و
انديشه ،جلد اول ،صفحهی  ٧ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته  -تاريخچه و تجربيات جنبش
كارگرى در ايران ) ١٣٢٠تا  ،(١٣٢٧آرمان و انديشه ،جلد يكم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٦تاريخ ديندارى و فلسفهى دولتمدارى در ايران ،در آرمان و
انديشه ،جلد سوم ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٧نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟ ـ نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا
در خاورميانه و ضرورت همبستگى و همكارى جهانى ،در آرمان و انديشه ،جلد پنجم ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩اسﻼم و سياست توسعهى اقتصادى در ايران  -نقدى بر
جامعهشناسى دينى ماكس وبر ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،صفحهی  ٣ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩جنبش كارگرى در پرتو تودهايسم ،در آرمان و انديشه ،جلد هشتم،
صفحهی  ١٢١ادامه ،برلين

٣١٠

در ايران پديد آمد و ايدئولوژی و دستگاه ساختاری جمهوری اسﻼمى را متزلزلتر از

گذشته ساخت.

تحت تأثير اوضاع موجود سازمانهای چپ و احزاب كمونيستى دشمنانه در برابر يک-

ديگر صفآرايى كردهاند .در اين ارتباط مىتوان به طور كلى سه طيف متفاوت را از

يکديگر تميز داد .طيف اول شامل بخش سنتى "جريانهای چپ" مىشود كه همچون
گذشته معطوف به مبارزهی ضد امپرياليستى و مدافع نظام جمهوری اسﻼمى است.
طيف دوم بخشى از اتحادها و جريانهای كمونيست را در بر مىگيرد كه اهداف

سياسى خود را در "سرنگونى انقﻼبى جمهوری اسﻼمى" و مخالفت با "رژيم چينچ"
امپرياليستى خﻼصه كردهاند .طيف سوم مابقى جريانهايى را در بر مىگيرد كه به

سرنگونى جمهوری اسﻼمى اولويت مىدهند و مشكلى در همكاری با جريانهای
ارتجاعى و شبه فاشيست مانند :سلطنتطلبان ،مجاهدين خلق و عوامل صهيونيستى و

امپرياليستى نمىبيند .پيداست كه تحث شراط سياسى موجود اين پرسش نيز پديد مى-

آيد كه دليل تقابل دولت آمريكا با جمهوری اسﻼمى بر سر چيست و اين كشمكش چه

ارتباطى با جنبش كمونيستى و كارگری در ايران و منطقه دارد؟

از آنجا كه به گفتهی ماركس"هميشه تحت تأثير آگاهى تئوريک است كه انرژی

برای پراكسيس سياسى آزاد مىشود" ،در نتيجه پاسخ اين پرسش را نيز مىتوان در آن
بحران تئوريک جستجو كرد كه "ماركسيستهای ايرانى" با آن مواجه بوده و هستند .با

وجودی كه آثار اين بحران قبل از سرنگونى نظام شاهنشاهى به خوبى در واقعيت
مشاهده مىشد ،اما پس از تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى در كشور بود كه رفته رفته

برای برخى از جريانهای كمونيست به درستى روشن شد .از جمله مىتوان از حمﻼت

تروريستى به كانونهای مدرن اجتماعى و از جمله سينماهای كشور و زن ستيزی و

٣٠٩

فرهنگ مدرن و هژمونى جهانى ـ نقدی بر عوامل تقابل دولت
١
آمريكا با جمهوری اسﻼمى ايران
يكى از اصول سياست خارجى جمهوری اسﻼمى ايران ظاهراً آمريكا ستيزی است كه

تاريخ چهل سال گذشتهی كشور را رقم مىزند .به اين صورت كه اسﻼميان از بدو
خيزش سياسى خود اهداف نظامى و منطقهای مخصوصى را دنبال مىكردند كه در يک

جهان دو قطبى و تحت شعار "نه شرقى ،نه غربى ،جمهوری اسﻼمى" مطرح مىشد .هم-

اكنون كشمكش ايران با آمريكا ظاهراً به اوج خود رسيده است .به خصوص پس از
خروج آمريكا از معاهدهی موسوم به "برجام" و "تحريمهای حداكثری" دولت ترامپ

بر عليهی منافع و برخى از سران جمهوری اسﻼمى ،خطر يک جنگ تمامعيار منطقهای
به مراتب جدیتر از گذشته گشته است .در حالى كه سران جمهوری اسﻼمى خطر

جنگ را انكار و ظاهراً از مذاكره با آمريكا امتناع مىكنند ،ليكن همزمان سپاه پاسداران

ضربههای محلكى را غير مستقيم به منافع آمريكا و همپيمانانش در منطقه وارد مى-

آورد .از جمله مىتوان از افزايش نفوذ نظامى و سياسى جمهوری اسﻼمى در سوريه،

لبنان ،عراق ،يمن و بمباران كنسولگری آمريكا در بصره و حمﻼت موشكى به

تأسيسات نفتى كنسرن آرامكو در بقيق و ميدان نفتى حقل خريص در عربستان سعودی

ياد كرد .همزمان در كشورهايى مانند لبنان و عراق و همچنين در يمن جنبشهايى
پديد آمدهاند كه قاطعانه نفوذ جمهوری اسﻼمى را به عقب مىرانند .به همين صورت
بايد از "هفتهی خونين" آبان ماه امسال ياد كرد كه پس از سه برابر شدن قيمت بنزين

ضديت عريان اسﻼميان با دگرباشان جنسيتى و ايرانيان بهايى ،يهودی و مسيحى ياد
كرد كه البته نه پس از استقرار نظام جمهوری اسﻼمى در ايران ،بلكه قبل از وقوع اين
فاجعه به خوبى در پراكسيس اجتماعى مشاهده مىشد .با تمامى اين وجود همهی

جريانهای كمونيست ،اسﻼم را در توهم خود يک دين پيشرو و ضد امپرياليست مى-

خواندند و يا بدون كوچکترين ترديدی به سلطهی جماعت آخوندی تن مىدادند و يا

 ١من مضمون اين مقاله را در يک جلسهی سخنرانى كه از طريق "پاتوق كتاب انديشه" و با همكاری "اتحاديهی
آموزش كارگران سوئد" )آ ـ ب ـ اف( در تاريخ  ١٤ژوئن  ٢٠١٩در شهر گوتنبرگ برگزار شد ،ارائه كردم .اين
مقاله بخش مختصری از دو كتاب است كه در سايت آرمان و انديشه منتشر شدهاند :مقايسه ،فريدونى ،فرشيد
) :(٢٠٠٦تاريخ ديندارى و فلسفهى دولتمدارى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد سوم ،برلين ،و فريدونى ،فرشيد
) :(٢٠٠٧نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟ ـ نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا در خاورميانه و ضرورت همبستگى و
همكارى جهانى ،در آرمان و انديشه ،جلد پنجم ،برلين.

٣١٢

٣١١

سوسياليسم همان تشكيل استبداد حزبى و ادارهی بوروكراتيک جامعه مىباشد كه تحت

با وجود مخالفت ضمنى در جهت حفاظت از يک جبههی متحد ضد امپرياليستى سكوت

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تصور دينى از روند تاريخ

سرچشمهی آن آگاهى تئوريک كه در دوران قيام بهمن بر ذهنيت تمامى فعاﻻن

ارادهی آنها را در زندگى واقعىشان انكار كنند و آنها را به انقياد يک قدرت خارج از

كمونيستهای متحزب و منفرد نيز مشاهده مىشود ،ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم

عنوان استالينيسم در كشور شوروی سابق متحقق شده است.

١

مواجه هستيم ،زيرا اين خصلت تمامى اديان است كه نتايج فعاليت انسانها و آگاهى و

خويش و متافيزيكى در بياورند .اينجا ديگر هيچ فرقى ندارد كه از قدرت الهى ،قدرت

مفهوم ،قوانين ابژكتيو اجتماعى و اقتصادی و يا روند اجتنابناپذير تاريخ سخن به ميان

مىكردند.

سياسى چپ و كمونيست مستولى بود و آثار مخرب آن تا هم اكنون نزد بسياری از

است .اين ايدئولوژی محصول آن توليدات تئوريک بود كه در اوايل صدهی گذشته

جهت توجيه اهداف سياسى و اقتصادی كشور شوروی پديد آمده و از طريق حزب توده

بيايد .به غير از شكل دينى ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم ،آن با سه فرمول كلى و

در ايران ترويج مىشد .مضمون آن يک درک تقليلگرا و دترمينيستى از روند تاريخ

سه فرمول ميان سالهای  ١٩٢١تا  ١٩٢٢ميﻼدی و در كنگرههای دوم تا چهارم

گزارش مىدهد .انگاری كه از طريق توسعهی زيربنای اقتصادی و با رشد نيروهای

راهبردی نيز مجهز مىشود كه آنرا به صورت يک فلسفهی سياسى در مىآورد .اين

است كه از يک "حركت ابژكتيو و اجتنابناپذير ماترياليستى" به سوی سوسياليسم

كمينترن مدون شدند .يعنى همان دورانى كه كشور شوروی تحت تعرض نظامى دولت-

مولد يک آيندهی مثبت و دلپذير در انتظار تمامى انسانها است .به اين ترتيب،

منطقه مىگشت كه از بيرون امنيت مرزهای كشور را تضمين و در درون قدرت

جامعه ،يعنى دين ،فلسفه و ايدئولوژی ظاهری و بىاهميت جلوه مىكنند .پيداست ،آن

های انگلستان و فرانسه قرار داشت و دولت بلشويستى به دنبال همپيمان سياسى در

ماترياليسم دشمنانه در برابر ايدهآليسم مستقر مىشود و تمامى عوامل سوبژكتيو يک

سياسى خود را تثبيت سازد .تا اين زمان كمونيستها تمايل به ناسيوناليسم و طرح

چيزی كه ظاهری و بى اهميت محسوب مىشود ،ضرورتى هم در شناخت و نقد آن نيز

و با استناد به مانيفست كمونيستى اتحاد تمامى كارگران جهان را در نظر داشتند .برای

واقعى جامعهی طبقاتى طفره مىرود و با يک درک خشک ماترياليستى ،تضاد درون-

مسائل ملى را به كلى مردود مىخواندند ،زيرا آنها را موجب تفرقهی پرولتاريا شمرده

اولين بار لنين ميان "ناسيوناليسم ستمگر" و "ناسيوناليسم ستمديده" تميز داد و
"ناسيوناليسم ستمديده" را پيشرو و ضد امپرياليست خواند .به بيان ديگر ،فلسفهی
سياسى ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از طريق لنين و در تناقض با تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس متكامل شده است.

اين سه فرمول كلى و راهبردی كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را تبديل به يک
فلسفهی سياسى مىسازند ،به اين عبارت هستند :اول ،مبارزهى ضد امپرياليستى است

كه البته با همكارى كشور شوروى به عنوان سركردهی "اردوگاه سوسياليستى" و در يک
جهان دو قطبى به وقوع مىپيوندد .اينجا برای يادآوری يک رجوع اجمالى به تئوری

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(١٩٩٨ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم ،در
آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٤٥ادامه ،برلين

وجود ندارد .بنابراين ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از نقد كليت ديالكتيكى و حركت

ذاتى حركت سرمايه را به تناقض نيروهای مولد با مناسبات توليد تقليل مىدهد و

استقرار سوسياليسم و تشكيل ديكتاتوری پرولتاريا را فرجام محتوم زيست بشری مى-

خواند .از اين منظر ،ديگر استقرار سوسياليسم يک امكان و نتيجهی خودآگاهى و ارادهی

پرولتاريا به عنوان سوژهی انقﻼبى نيست ،ديگر نقد آگاهى تئوريک موجود ،ترويج روش
جامعهشناسى انتقادی و روشنگری و تكامل افق درونذاتى جهت تشكيل يک نظم نوين
ضرورتى ندارد ،ديگر نبرد ايدئولوژيک با طبقهی حاكم و تدارک تشكيﻼت مناسب

اجتماعى ضروری به نظر نمىرسد ،اينجا سوژه با محمول )ابژه( جابجا مىگردد و نقش

سوژهی انقﻼبى به "حزب تراز نوين" و به اصطﻼح "پيشتاز پرولتاريا" محول مىشود.

انگاری كه روند تاريخ الزاماً و به صورت مقدر و خود به خودی به سوی سوسياليسم

سمت مىگيرد و مشكل تنها محدود به مسئلهی رهبری و مديريت اين حركت

ماترياليستى مىشود .پيداست كه اينجا منظور ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از

٣١٤

٣١٣

توده در ايران ترويج مىشد ،اما در دوران قيام بهمن اصول فلسفهی سياسى آنرا "خط

امپرياليسم لنين ضروری است .به اين صورت كه وی "تئوری سرمايهی مالى" را از

دو" )سازمان چريکهای فدايى خلق(" ،خط سه" )سازمان پيكار ،مائوئيستها( و هم-

هيلفردينگ وام گرفت و مدعى شد كه ادغام سرمايهی مالى با سرمايهی صنعتى منجر

سر استالينيسم و تحليل مباحث كنگرهی  ٢٠حزب كمونيست شوروی بود .در حالى كه

جنگ و كشورگشايى جهت تقسيم مجدد جهان مىراند .به اين ترتيب ،صدور سرمايهی

چنين سازمانهای تروتسكيست دنبال مىكردند .دليل دشمنى آنها با حزب توده بر

حزب توده ستون پنجم شوروی در ايران محسوب مىشد و تروتسكيستها تصرف
قدرت بﻼمنازعهی استالين در كميتهی مركزی حزب كمونيست را مشابه با پيروزی

ضد انقﻼب در شوروی مىخواندند" ،خط دو" سياست "استالين زدايى" حزب كمونيست

شوروی را محكوم به اپورتونيسم و رويزيونيسم مىكرد و "خط سه" شوروی را يک

كشور سوسيال امپرياليستى مىخواند.

هم اكنون حدود چهل سال است كه فعاﻻن جنبش كمونيستى ايران عواقب ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم را در پراكسيس سياسى تجربه كرده و مىكنند .آنها تجربه

كردند كه دشمنى اسﻼميان با شاه به معنى دوستى با آنها نبود .به اين معنى كه نه

"دشمن دشمن من ،ضرورتاً دوست من است" و نه همراه با جريانهای ارتجاعى مىتوان
به اهداف جنبش كمونيستى ـ كارگری دست يافت .به بيان ديگر ،فعاليت سياسى در

پرتو ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم باعث ضعف نيروهای چپ در ايران شد و تنها از

اين طريق بود كه جريان فوق ارتجاعى اسﻼمى قيام بهمن را مصادره كرده و چنان
شكست قاطعى را بر سازمانها و احزاب كمونيستى وارد آورد كه حتا يک آدرس پستى

از آنها هم در ايران باقى نماند .تجربهی بعدی مربوط به فروپاشى "اردوگاه

سوسياليستى" مىشود ،در حالى كه بسياری از كشورهای در حال توسعه در بازار جهانى

به تشكيل كنسرنها شده و سياست خارجى كشورهای امپرياليستى را ضرورتاً به سوی
امپرياليستى به كشورهای مستعمره و كسب سود سرمايهی فوقالعاده در آنجا ممكن
مىشود ،در حالى كه انتقال ارزش به كشورهای امپرياليستى همواره از رشد نيروهای
١

مولد در كشورهای مستعمره ممانعت مىكند .دوم ،ائتﻼف سياسى و تشكيل جبهه با

بورژوازى ملى بر عليه بورژوازى كمپرادور است .به اين معنى كه بورژوازی ملى در

برابر مالكين و سرمايهداران بزرگ و وابسته به امپرياليسم ،انقﻼبى محسوب مىشود،

زيرا ظاهراً نه تنها استقﻼل ملى را تضمين مىسازد ،بلكه در نبرد با امپرياليسم و در
جهت تحقق سياست توسعهی اقتصادی ضرورتاً به سوی همكاری سياسى با "اردوگاه

سوسياليستى" سمت مىگيرد .سوم ،تشكيل جمهورى دموكراتيک خلق و تحقق "راه
رشد غير سرمايهدارى" در كشورهاى مستعمره و نيمه مستعمره است .البته اينجا
اصول "راه رشد غير سرمايهداری" ارتباطى با تشكيل مالكيت اجتماعى و لغو كارمزدی

و قانون ارزش ندارد و تنها به معنى قطع رابطهی اقتصاد ملى با بازار جهانى

امپرياليستى و همكاری سياسى و اقتصادی با كشورهای "اردوگاه سوسياليستى" در يک
جهان دو قطبى است.

٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم پيچيده-
ترين مسائل اقتصادی و معادﻻت سياست جهانى را به عاميانهترين شكل ممكنهی آن-

سرمايهداری ادغام و تبديل به قدرتهای قابل مﻼحظهی منطقهای و اقتصادی شدهاند.

ها در مىآورد و از طريق ترويج يک روش تفكر ساده و سطحى از حركت ماترياليستى

تركيه ياد كرد ،در حالى كه كشورهای امارات عربى تبديل به مركز سرمايهی مالى و

جنبش كمونيستى را به انقياد خود مىكشد .با وجودی كه اين ايدئولوژی از طريق حزب

از جمله مىتوان از چين ،هند ،برزيل ،كرهی جنوبى ،سنگاپور ،تايوان ،آفريقای جنوبى و
تجاری در منطقهی خاورميانه شدهاند .همزمان اوضاع اقتصادی در جمهوری اسﻼمى

ايران است كه پرده از چهرهی واقعى بورژوازی ملى بر مىدارد .در حالى كه ايدئولوژی
ماركسيسم ـ لنينيسم بورژوازی ملى را پيشرو و عامل توسعهی اقتصادی و رشد

نيروهای مولد مىشمارد ،اما اخبار روزمرهی كشور از فساد گسترده مانند :اختﻼسهای

ميلياردی ،مفقود شدن بخشى از خزانهی ملى ،فرار سرمايهی ملى و سرمايهداران به

به اصطﻼح "ابژكتيو و اجتنابناپذير تاريخ به سوی سوسياليسم" افكار عمومى فعاﻻن

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: LeninWern-Werke, Bd. ٣١, S. ٢٠١ff, Berlin (ost), S. ٢٢٠f., und
مقايسه ،اوليانوفسكى ،ر ـ ا ـ ) :(١٩٦٠پيشگفتار ،در كمينترن و خاور ،ويراستار اوليانوفسكى ،ر ـ صفحهى  ٩ادامه،
تهران ،صفحهى  ٢٠ادامه

٣١٦

٣١٥

اقتصادی به عهده گرفت كه تا كنون در نظام سرمايهداری بى نظير بود .محصول اين

خارج ،انهدام محيط زيست ،رانتخواری مستمر ،استهﻼک صنايع ملى ،ركود اقتصادی،

اقدامات دولتى شكوفايى دراز مدت اقتصادی و اشتغال همگانى در آمريكا بود .به اين

ترتيب ،شرايطى برای مصرف انبوه كاﻻها در برابر توليدات انبوه كه البته از طريق
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

بود .از جمله بايد از تئاتر ،فيلمهاى سينمايى هاليود ،موسيقى جاز ،موزيكال برادوى و
برنامههاى سريال تلوزيونى ياد كرد كه به صورت بازتاب فرهنگى جامعهى مدرن
آمريكا" ،شيوهى زندگى آمريكايى" را تبليغ مىكردند .به اين ترتيب ،يک شكل جذاب

و جهانشمول از توليدات صنعتى و خدماتى و بازتوليد نيروى كار به وجود آمد كه با
در نظر داشتن تضادهای درونذاتى نظام سرمايهداری به جامعهی طبقاتى در آمريكا
جلوهی يک وحدت ظاهری و ثبات سياسى را مىداد .از اين پس ،آمريكا ظاهراً تبديل

به يک كشور نمونهی سرمايهداری شد كه در جوار شكوفايى اقتصادی قادر به تحكيم

اصول آزادی ،امنيت ،برابری حقوقى شهروندان و دموكراسى سياسى نيز به شمار مى-
رفت.

پيداست كه جذابيت آمريكا فقط مربوط به تبليغات هيئت حاكمه و رسانههای عمومى

نمىشد .از جمله بايد از فعاليت تئوريک آنتونيو گرامشى ياد كرد كه تحت مقولههايى
مانند" :فورديسم" و "آمريكانيسم" به نقش هژمونى در نظام سرمايهداری آمريكا

پرداخت .وی مقولهی "هژمونى" را به معنى "توافق زرهوار به وسيلهى اجبار" به كار
مىگيرد .به اين صورت كه گرامشى "جامعهی سياسى" را از "جامعهی مدنى" تميز مى-

دهد .جامعهی سياسى شامل قوای مقننه ،قضاييه و مجريه مىشود كه ابزار اجبار به
شمار مىروند ،در حالى كه جامعهی مدنى احزاب ،سنديكاها و شوراها را در بر مىگيرد

كه البته اينجا ابزار توافق را در يک نظام مدرن سرمايهداری پديد مىآورند .از اين

بابت ،گرامشى به جامعهی مدنى "حوزهی توافق" نيز مىگويد و بر اين اصل تأكيد مى-

كند كه هژمونى از درون كارخانه رشد مىكند .اينجا منظور وی مشخصاً كارخانهی

اتوموبيل سازی فورد در آمريكا است كه پس از به كاربندی باند توليد به كارگران
خود روزانه  ٥دﻻر مزد مىداد كه در برابر توليد انبوه اتوموبيل مصرف انبوه آنرا نيز

مبارزه برای حقوق معوقه و فاجعهی سيهروزی كارگران مزدی گزارش مىدهند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،زمانى كه آگاهى تئوريک غلط است،
انرژی فعاليت سياسى نيز در مسير غلط آزاد مىگردد .به بيان ديگر ،خطر انحطاط

جنبش كمونيستى در ايران مربوط به بحران تئوريک مىشود و بخش اعظم آن
خودكرده است .پيداست كه اينجا پرسش پيرامون عوامل واقعى تقابل آمريكا با

جمهوری اسﻼمى نيز پديد مىآيد .به اين صورت كه چرا كشورهای ديگر سرمايهداری
مانند :انگلستان ،فرانسه ،آلمان ،چين و روسيه ظاهراً مشكلى با برنامهی هستهای و نفوذ

جمهوری اسﻼمى در منطقهی خاورميانه ندارند ،در حالى كه برنامهی دولت تراپ

منظبط كردن سياست خارجى و در نهايت تغيير نظام جمهوری اسﻼمى در ايران است؟

برای پاسخ به اين پرسش بايد نخست به دﻻيل صعود آمريكا به رتبهی هژمونى جهان

سرمايهداری پرداخت و بعداً تناقض فلسفهی سياسى جمهوری اسﻼمى را با اهداف

دولت آمريكا در منطقهی خاورميانه روشن ساخت كه به ماهيت كشمكش اين دو
دولت در چهل سال گذشته پى برد.

صعود آمريكا به رتبهی هژمونى جهانى از سال  ١٩٣٣ميﻼدی آغاز گشت .به اين

صورت كه رئيس جمهور آمريكا ،تئودور روزولت ،برای مقابله با بحران اقتصادی و

مهار جنبش راديكال كارگری برنامهاى را با عنوان "توافق جديد" به اجرا گذاشت .در

اين برنامه حداقل كارمزد روزانهی كارگران معين و حداكثر روزانهی كار به  ٨ساعت
محدود شد .از اين پس ،سنديكاها به عنوان نمايندگان صنفى كارگران به رسميت

شناخته شدند ،در حالى كه دولت يک صندوق مالى را براى تأمين بيمهى همگانى و

حقوق بازنشستگى كارگران مزدی ايجاد كرد .همزمان كارگران از طريق مزاياى
فوقالعاده در توفيق اقتصادى كارخانه سهيم شدند و دولت نيز قراردادهاى كار ميان

سنديكاها با كارفرمايان را براى تمامى كارگران معتبر شمرد و دادگاه كار را جهت

نظارت بر قراردادهای كار و سرمايه برقرار ساخت .در جوار اين اقدامهای دولتى،
نهادهاى "توليدكنندگان و مصرفكنندگان" نيز تأسيس شدند كه قيمت منصفانهى

كاﻻها را معين كنند ،در حالى كه دولت يک نقش فعال را در سياست توسعهی

٣١٨

٣١٧

هيرارشى صعود كشورها به يک درجهی باﻻتر امكان دارد ١.به اين معنى كه آمريكا از

ممكن سازد ١.در اين زمان جملهی معروف فورد ورد زبانها بود .به اين عبارت كه

يک سو ،با تشكيل مناسبات كلى توليد در سطح جهان ،شرايط توسعهی اقتصادی
كشورهای تحت سلطهاش را پديد آورد .از جمله مىتوان از كشورهای جنگزده مانند:
آلمان و ژاپن ياد كرد كه در كوتاهترين مدت ممكنه همان جايگاه اقتصادی را در بازار

جهانى كسب كردند كه قبل از آغاز جنگ داشتند .همزمان آمريكا قادر بود كه از

سوی ديگر ،مانع استفادهی ديگر كشورها از اين مناسبات كلى توليد شود .برای نمونه
مىتوان از جنگهای كره و ويتنام و محاصرهی اقتصادی كشورهای "اردوگاه

سوسياليستى" ياد كرد .ما اينجا با نقش هژمونيک آمريكا به صورت تشكيل "توافق
زرهوار به وسيلهى اجبار" در سطح جهان مواجه مىشويم .پيداست كه آمريكا در يک

چنين نظمى نقش يک سازمان خيره را بازی نمىكرد ،بلكه با اين انگيزه آنرا پديد

آورد كه به مراتب بيشتر از كشورهای تحت سلطهاش از آن سود ببرد ،به اين معنى

كه آمريكا امكانات مادی كشورهای ديگر را سبب شكوفايى اقتصاد ملى خويش مىكرد

و مشخصاً از منظر همين نظم نوين جهانى و رتبهی هژمونيک آمريكا بود كه سازمان

سيا كودتای  ٢٨مرداد را بر عليه دولت ملى دكتر محمد مصدق در ايران تدارک ديد.

از آن پس ،كه اپوزيسيون در ايران قاطعانه سركوب شد و نظام شاهنشاهى ظاهراً به

يک ثبات نسبى دست يافت ،دولت جان اف كندی محمد رضا شاه را جهت اصﻼحات

ارضى و سياسى در كشور تحت فشار ديپلماتيک قرار داد .موضوع اصلى اين اصﻼحات
مربوط به اصﻼحات ارضى مىشد كه از يک سو ،مانعى در برابر مبارزات دهقانى مانند:
چين ،كره ،كوبا و ويتنام پديد آورد و از سوی ديگر ،اقتصاد ايران را در نظام مدرن

سرمايهداری و تقسيم كار جهانى ادغام سازد .به اين معنى كه بايد انبوهى از كارگران
مزدی پديد مىآمد كه ارزش افزايى سرمايه را در صنايع صنعتى و منتاج و در
توليدات خدماتى تضمين سازد .بنابراين اتفاقى نبود كه ضرورت اصﻼحات ارضى در

ايران با شعار "انقﻼب سفيد يا انقﻼب سرخ" مطرح شد.

برای اولين بار ﻻيحهی اصﻼحات ارضى از طريق كابينهی اقبال به مجلس ارائه شد.

آيتالله بروجردی كه معروف به اتخاذ تقيه در امور سياسى و يكى از هواداران كوتای
Vgl. Wallerstin, Immanuel (١٩٨٩): Der historische Kapitalismus, Hamburg

١

"اتوموبيلها ،اتوموبيل نمىخرند!".

٢

بنابراين ما پس از تحقق برنامهی "توافق جديد" در آمريكا با يک شكل نوين هژمونيک
از دولت مدرن بورژوايى مواجه مىشويم كه نه تا كنون در نظامهای سرمايهداری
مشاهده و نه موضوع نقد كمونيستها شده بودند .از جمله مىتوان از تحليل لنين در
كتاب "دولت و انقﻼب" ياد كرد كه فعاليت دولت بورژوايى را به سركوب جنبش

كارگری خﻼصه مىكند ٣.از آن پس كه برنامهی "توافق جديد" جامهی عمل به خود
گرفت ،آمريكا با يک ثبات سياسى درونى و شكوفايى اقتصادی بى نظير مواجه شد كه
در عرض چهار سال ،يعنى از سال  ١٩٤٠تا  ١٩٤٤ميﻼدی حدود  %١٣٠رشد

اقتصادی داشت .به اين ترتيب ،بهترين شرايط ممكنه جهت شركت آمريكا در جنگ
دوم جهانى نيز مهيا گشت .همانگونه كه پال كندى به درستى تشريح مىكند ،آمريكا
صنايع توليدى و منابع علمى خود را به مراتب بهتر از كشورهاى ديگر در اختيار تكامل

و توليد تجهيزات نظامى گذاشت و از اين رو نيز قادر شد كه همزمان در دو جنگ اروپا

)ايتاليا ،آلمان( و خاوردور )ژاپن( شركت كند و پيروز شود.

٤

از اين پس ،يک نظم نوين جهانى نيز پديد آمد كه روابط بينالمللى گذشته را به كلى
دگرگون ساخت .به همين دليل نيز تئوریهای رايج امپرياليستى توان درک اوضاع

سياسى پس از پايان جنگ دوم جهانى و اوضاع كنونى منطقهی خاورميانه را ندارند .به
اين صورت كه آمريكا پس از پيروزی در جنگ دوم جهانى به رتبهی هژمونيک جهان

سرمايهداری صعود و كشورهای همپيمان خود را در يک هيرارشى در برابر "اردوگاه

سوسياليستى" متفق كرد .همانگونه كه ايمانوئل والرستين به درستى مىگويد ،در اين
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

٣٢٠

٣١٩

خمس و زكات معامﻼت تجاری در بازار نيز دست يافتند .آنها سپس نهادهای

 ٢٨مرداد بود ،از آيتالله بهبهانى خواست كه از روابطش استفاده كند و مانع تصويب

تحكيم سازند .برای نمونه تريبون نماز جمعه ،تعزيه خوانى و روضه خوانى تبديل به

آگاه شد ،در نامهای به آيتالله بروجردی نوشت كه اصﻼحات ارضى يک برنامهی به

مستقلى از دولت مركزى را تشكيل دادند كه ساختار "دولت در دولت اسﻼمى" را
نهادهاى تبليغاتى آنها شدند ،در حالى كه مكتبها ،كﻼسهاى قرآن و حوزههاى
علميه نهادهاى آموزشى و تربيتى علماى شيعه را تشكيل مىدادند .همزمان آنها

نهادهايى را اداره مىكردند كه وظايف قواى سه گانه را به عهده داشتند .برای نمونه
دادگاههاى شرع قوهى قضاييه را تشكيل مىدادند ،ادعاى مجتهدين براى تفسير "احكام

الهى" يا استنتاج طريقت از شريعت به آنها وظيفهى قوهى مقننه را واگذار مىكرد و

قوهى مجريهى علماى شيعه ،همان لوتىها و ميدانىها بودند كه شبيه قواى دولتهاى
مستبد در روزهاى عاشورا و تاسوعا براى ابراز قدرت و جهت ارعاب اقليتهاى دينى

به سينهزنى ،زنجيرزنى و قمهزنى در خيابانها مىپرداختند .به غير از زيربنا و ساختار

مستقل "دولت در دولت اسﻼمى" يک توجيه دينى و ايدئولوژيک نيز وجود داشت كه

البته از طريق آخرين امام جمعهی پايتخت حكومت صفوی ،سيد محمد باقر مجلسى به
عنوان "مكتب اصولى" متكامل شد و به استقﻼل علمای شيعه از حكومت مركزی

رسميت مىداد .به اين معنى كه "مكتب اصولى" از يک سو ،ميان فكر و ذكر تفاوت

مىگذارد و وظيفهى مجتهد را فكر و وظيفهى مقلد را ذكر مىخواند و از سوی ديگر،

هدايت امت اسﻼمى را تا پايان غيبت كبرا و ظهور امام زمان به عهدهی مجتهدان

شيعه مىگذارد .از اين منظر تمامى مجتهدان با توافق )اجماع( مسئول هدايت مؤمنان

شيعه محسوب مىشوند و ساختار "دولت در دولت اسﻼمى" يک شكل پلوراليسم

داخلى را به خود مىگيرد .به بيان ديگر ،اصﻼحات ارضى و سياسى محمد رضا شاه كه

تحت عنوان "انقﻼب سفيد" در كشور مطرح شد ،استقﻼل "دولت در دولت اسﻼمى" را

از حكومت مركزی در معرض خطر قرار داده و تنها از اين بابت بود كه آيتالله

بروجردی مسئلهی سرنگونى نظام شاهنشاهى را به پيش كشيد .البته دولت در اين
دوران عقب نشينى كرد و پس از وفات آيتالله بروجردی بود كه كابينهی امينى

دوباره ﻻيحهی اصﻼحات ارضى و همراه با آن قانون انتخابات ايالتى و وﻻيتى را جهت
تصويب به مجلس ارائه كرد.

اين قانون در مجلس شود .از آن پس كه محمد رضا شاه از فعاليت آيتالله بهبهانى
خصوص برای ايران نيست و در تمامى جهان نيز متحقق شده است .در نامهای كه

آيتالله بروجردی در جواب اين نامه به محمد رضا شاه نوشت ،از اين موضوع سخن
١

گفت كه در همه جا نظام شاهنشاهى نيز سرنگون گشته است .اينجا بﻼفاصله اين

پرسش پديد مىآيد كه دليل شدت اين درگيری چيست و چرا يكى از مدافعان
سرسخت نظام شاهنشاهى مسئلهی سرنگونى محمد رضا شاه را مطرح مىكند ،زمانى
كه برنامهی اصﻼحات ارضى به پيش كشيده مىشود؟

پاسخ اين پرسش را بايد در تاريخ ايران جستجو كرد .يعنى همان زمانى كه تشيع

دوازده امامى تبديل به دين دولتى در ايران شد و علمای دينى نقش ايدئولوگهای
حكومت صفوی را به عهده گرفته و به صورت مستقل از دولت مركزی ،يعنى در شكل

"دولت در دولت اسﻼمى" در كشور مستقر شدند .از آنجا كه حكومت صفوی به يک
ايدئولوژی همسنگ در برابر خﻼفت عثمانيان نياز داشت و از آنجا كه اكثر قابل

مﻼحظهی ايرانيان به فرقهی سنى اسﻼم اعتقاد داشتند و يا از فرقههای متفرق تصوف

و باطنى پيروی مىكردند ،در نتيجه يک قشر از علمای تشيع دوازده امامى در ايران

وجود نداشت و از اين بابت ،سفيران حكومت صفوی راهى لبنان ،بحرين ،اردون و جبال
اميل شدند كه علمای شيعه را جهت مهاجرت به ايران متقاعد سازند .به اين ترتيب،

آنها وعدهی حكومتى گرفتند كه به صورت قشری از طبقهی حاكم در ايران مستقر
خواهند شد .عنوان "آخوند" كه در زبان روزمرهی ايرانيان رايج است ،مختصر مفهوم

"آقاخوانده" مىباشد كه معنى مالک را مىدهد .از آنجا كه زيربنای اقتصادی ايران بر
اساس رانت زمين مستقر بود ،در نتيجه حكومت صفوی زمينهای زراعى را به صورت

اوقاف در اختيار علمای شيعه قرار داد كه امرار معاش مستقل آنها را تضمين سازد.
آنها همزمان در بازار مسكون شدند و از طريق روابط خويشاوندی با بازاريان به
١

Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen
Republik“ - Ökonomische, politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und
Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen Republik Iran“, Berlin

٣٢٢

٣٢١

اهداف دولتى منافع آتى خود را در پيروزی "انقﻼب سفيد" مىديدند .به اين ترتيب،

از آنجا كه در اين دوران يک آيتالله متشخص در رأس علمای شيعه قرار نداشت،

اوضاع ابژكتيو به صورت "ابژكتيو" غلط است و مشخصاً با همين منظور بود كه

نوشت و به حق رأی اقليتهای مذهبى و زنان اعتراض كرد .به بيان ديگر ،تحت آن

اقشار سنتى و دينى كشور به انفعال كشيده و انبوه فرودستان جامعه قانع مىشدند كه

حسينيهی ارشاد در تهران و سازمان اوقاف و سپاه دين در كشور تأسيس شدند.

از جمله بايد از فعاليت تئوريک على شريعتى در حسينيهی ارشاد ياد كرد كه از قرار
معلوم در پى يک تفسير "ليبرال و مدرن" از اسﻼم بود .اما از آنجا كه اسﻼم اصوﻻً با

مدرنيته ،ليبراليسم و تمدن در تضاد است ،در نتيجه محصول كار ايشان هم چيز

ديگری از آب در آمد .به اين معنى كه وی ميان "شيعهى صفوى" و "شيعهى علوى"

تفاوت گذاشت و "شيعهی صفوی" را مسبب ترويج فرهنگ قسمت و انتظار به ظهور
يک ناجى خواند .ما اينجا با نقد شريعتى از "جهانگريزى منفعل" مواجه مىشويم .وی
در برابر به تبليغ برای "جهانگريزى فعال" پرداخت و آنرا به صورت ايمان به ايثار و
شهادت به "شيعهی علوی" نسبت داد و سپس در تاريخ تشيع دوازده امامى روندی را

به عنوان "جبر كلى تاريخى" كشف كرد .به اين معنى كه انگاری "امت اسﻼمى" به
صورت ناگزير به سوى "جامعهى بى طبقهى توحيدى" در حركت است .ليكن شريعتى

شرط تشديد اين روند را به مجاهدت مؤمنان ،يعنى همان جنبههاى اخروی "شيعهى
علوى" مانند :ايثار و شهادت نسبت داد.

١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تفسير شريعتى از اسﻼم در يک بستر
تاريخى و فرهنگى متكامل مىشود كه با تاريخ فرهنگى كشورهای مدرن ،يعنى با
رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم اصوﻻً بيگانه است .پيداست كه يک چنين تفسير
اخروی و فوق ارتجاعى از اسﻼم فقط زمانى تبديل به قدرت ذهنى يک جنبش اجتماعى

مىشود كه هم زمينهی مناسب مادی آن نيز پديد آمده باشد و هم انتقاد قابل

مﻼحظهای به آن وارد نيايد .اين اوضاع پس از شكست اصﻼحات ارضى در كشور به
وجود آمد .به اين صورت كه از يک سو ،انبوه كشاورزان از روستاها و زمينهای زراعى

خود رانده و به صورت كارگران مزدی در حلبىآبادهای همجوار شهرهای بزرگ
 ١مقايسه ،شريعتى ،على ) :(١٣٣٦انسان و اسﻼم  -ايدئولوژى و تمدن) ،محل انتشار ندارد( ،شماره ثبت - ٩٥٦
 ،١٤،٧،٣٦صفحهى  ٥٧ادامه

در نتيجه يک شيخ نه چندان گمنام به نام روحالله خمينى تلگرامى به محمد رضا شاه

شرايطى كه ايران در آستانهی ادغام در نظام مدرن سرمايهداری و تقسيم كار جهانى
بود ،يک قشر از علمای شيعه حاضر نمىشد كه به عنوان ايدئولوگ حكومتى نقش
محمد رضا شاه را به عنوان "ظلالله فىالعرض" برای مردم ايران موجه سازد .از آن

پس كه انگيزهی حكومت شاهنشاهى جهت شناخت رسمى و ايجاد روابط ديپلماتيک با
كشور اسرائيل و تصويب قانون مصونيت حقوقى شهروندان آمريكا در ايران بر مﻼ شد،
اين نزاع ابعاد بسيار گستردهتری به خود گرفت .سرانجام در پى رفراندمى كه حكومت
جهت تأييد اصﻼحات ارضى و سياسى در كشور تدارک ديده بود ،مقاومت اسﻼميان به

خيابان كشيده شد كه البته به سركوب تظاهرات و تبعيد خمينى از كشور انجاميد.

برخى از طﻼب جهت اعتراض به تبعيد خمينى بر بام حوزهی علميهی قم بسط نشستند

كه توسط قوای انتظامى به پايين پرتاب شدند .در اين دوران اسدالله اعلم نخست وزير

كشور بود كه انگيزهی دادرسى و اعدام خمينى را داشت كه البته اين امر با وساطت
آيتالله شريعتمداری و برخى از درباريان يا نفوذ منتفى شد.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،حكومت شاهنشاهى پهلوی با يک بحران

ايدئولوژيک مواجه بود .با وجودی كه محمد رضا شاه خود را وارث تاريخ  ٢٥٠٠سالهی
كشور نيز مىشمرد ،اما به يک تفسير مدرن از اسﻼم هم نياز داشت كه مقاومت اقشار

سنتى و دينى كشور را در برابر برنامههای آبادانى و توسعه اقتصادی و ارادهی حكومت
مركزی منفعل سازد .به بيان ديگر ،نظام شاهنشاهى قادر نبود كه با استفادهی تنها از

سازمان اطﻼعات و قوای مجريهی كشور قدرت سياسى خود را تثبيت سازد و جهت
مبارزه با "ارتجاع سياه و سرخ" به يک ايدئولوژی جديد و مناسب نيز احتياج داشت.

اين ايدئولوژی بايد به صورت يک آگاهى از اوضاع وارونه پديد مىآمد و افكار عمومى
را به سلطهی خويش مىكشيد .به اين معنى كه انسانها بايد متقاعد مىشدند كه با

وجود تضادهای درونذاتى و عريان طبقاتى ،اما وقايع اجتماعى در راستاى تحقق منافع
خود آنها سپرى مىشود .اقشار فرودست و كارگران كشور بايد به صورت سازنده در

"انقﻼب شاه و مردم" شركت مىكردند و با وجود كاستىها و بحرانهای ناشى از

٣٢٤

٣٢٣

شوند و به دين پيامبر خاتم ايمان بياورند .داراﻻسﻼم سرزمين امت اسﻼمى و وظيفهی

مسكون شدند ،در حالى كه از سوی ديگر ،نه يک نظريهی مدرن و سكوﻻر در نقد

قرآن با اعمال خشونت و با حذف فيزيكى آنها متحقق مىشود .در اين ارتباط خليفه

آمده بود .به بيان ديگر ،از آنجا كه قدرت ذهنى بستگى به توازن قوا دارد و قدرت

خليفه ايجاد وحدت كلمه است كه البته نه با منطق و گفتگو با مخالفان ،بلكه بنا بر

اختيارات تام دارد كه به شرح زير در آيهى  ٣٠سورهى البقره ) (٢توجيه مىشود:

«بياد آر آنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فرمود ،من در زمين خليفه خواهم گماشت،

گفتند پروردگارا آيا كسانى خواهى گماشت كه در زمين فساد كنند و خونها ريزند و
حال آنكه ما خود تو را تسبيح و تقديس مىكنيم ،خداوند فرمود من چيزى )از اسرار

خلقت بشر( مىدانم كه شما نمىدانيد».

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،خليفهی مسلمانان مشروعيت خود را نه
از ملت و يا امت اسﻼمى ،بلكه مستقيماً از الله كسب مىكند .منتها طرح اين مسئله به

اين معنى نيست كه ما اينحا با يک نظام مطلقگرا مواجه هستيم .برای نمونه قرآن به
مسلمانان هشدار مىدهد ،تا زمانى كه در جهاد پيروز هستند ،صلح نكنند ،اما اگر مواجه

با خطر شكست شدند ،صلح كنند ،قرآن مسلمانان را تهديد مىكند كه هرگز با

مشركان ،كافران ،منافقان و اهل كتاب دوستى نكنند ،اما اگر از آنها مىهراسند ،با آن-
ها دوستى كنند .در حالى كه مجازات ارتداد بنا بر شريعت اسﻼمى مرگ است ،اما
قرآن حتا انكار الله و اسﻼم را اگر صوری باشد و منجر به نجات جان يک مسلمان

گردد ،قابل مجازت نمىشمارد .ما همين رفتار را در رابطه با مسائل عرفى مسلمانان نيز

مىيابيم .برای نمونه قرآن خوردن گوشت مرده و گوشت خوک و نوشيدن خون را

برای مسلمانان اكيداً ممنوع مىكند ،در حالى كه اگر جان يک مسلمان در معرض خطر

گرسنگى باشد ،خوردن آنها را مجاز مىشمارد .به بيان ديگر ،ما نزد اسﻼميان با يک
فلسفهی سياسى مصلحتگرايى مواجه هستيم كه به معنى يک عقبنشينى لحظهای و

سازماندهى شده جهت تجديد قوا و تعرض دوباره به دارالحرب و داراﻻسﻼم است .به

اين معنى كه اسﻼميان هيجگاه از تشكيل امت اسﻼمى منصرف نمىشوند و مانند يک

سپاه عمل مىكنند كه پس از شكست و جهت تجديد قوا و تهاجم دوباره گام به گام به
عقب مىنشيند و در همان زمان كشتار و مستقﻼت نظامى را منهدم مىكند كه از فشار

دشمن خود بكاهد.

نظريات شريعتى وجود داشت و نه يک افق درونذاتى جهت تشكيل سوسياليسم پديد
يكى نشانهی ضعف ديگری و بر عكس است ،در نتيجه نظريات جريانهای اسﻼمى

تبديل به قدرت مسلط ذهنى دوران قيام بهمن شدند .افزون بر اين ،اسﻼميان به

بهترين امكانات ممكنه جهت مصادرهی قيام دسترسى داشتند .آنها نه تنها بحثهای
خود را مدون كرده و افكار عمومى را به سلطهی قدرت ذهنى خويش كشيده بودند،

بلكه ساختار "دولت در دولت اسﻼمى" را نيز در اختيار داشتند و مستقل از حكومت
مركزی فعاليت مىكردند .بنابراين اتفاقى نيست كه پس از سرنگونى نظام شاهنشاهى

تشكيل "امت اسﻼمى" تبديل به وظيفهی دولت و در قانون اساسى جمهوری اسﻼمى
مدون شد .به بيان ديگر ،فلسفهی سياسى اسﻼم اصوﻻً مبتنى بر رابطهی دولت با ملت

نيست و مرزهای ملى را به رسميت نمىشناسد .از منظر اسﻼميان هر جا كه مسلمانان
زندگى مىكنند ،آنجا متعلق به امت اسﻼمى است.

نظريهی امت اسﻼمى با استناد به قرآن و احدايث پيامبر اسﻼم توجيه مىشود .به اين
صورت كه محمد در دوران  ٢٣سال رسالت خود قرآن را به صورت يک مانيفست
جهت تشكيل حكومت اسﻼمى پديد آورد ١.اينجا تشكيل حكومت به معنى تعيين حد و

مرز در برابر دشمنان بيرونى و درونى امت اسﻼمى است .به اين صورت كه محمد از
طريق آيات قرآن دشمنان بيرونى حكومت اسﻼمى را به عنوان كافران ،مشركان و اهل

كتاب معين كرد ،در حالى كه از سوی ديگر ،دشمنان درونى آنرا فاسق ،منافق ،مرتد،

ملحد ،محارب و مفسد ناميد .سپس وی از هواداران خود به عنوان متقيان و متعقﻼن

ياد كرد كه البته اين مقولهها تنها شامل آن مسلمانانى مىشوند كه به بيعت با پيامبر
الله پايبند هستند و به وی خمس و زكات مىپردازند .به اين ترتيب ،سياست حكومت

اسﻼمى در تشكيل دارالحرب و داراﻻسﻼم متمايز مىشود .دارالحرب منطقهی نظامى و
محوطهی جهاد جهت نابودی كافران و مشركان است و آن تنها زمانى به پايان مىرسد

كه همهی اديان يكسره تابع الله شده باشند .به بيان ديگر ،همهی انسانها بايد مسلمان
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩قرآن ـ وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان يا مانيفست تشكيل حكومت
اسﻼمى؟ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی  ٢٤٧ادامه ،برلين

٣٢٦
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فارس نيز به درستى روشن مىگردد .دوم ،سياست خارجى جمهوری اسﻼمى جهت

اين مقولهی "مصلحت" به خصوص در اواخر جنگ ايران با عراق تبديل به يک

پيكان آن به سمت انهدام كشور اسرائيل سمت مىگيرد .سوم ،سياست مصلحتگرايى

در سال  ١٩٨٧ميﻼدی برای فقه پويا موضع گرفت و مسئلهی مصلحت نظام را به

تشكيل امت اسﻼمى در كشورهای خاورميانه به رهبری خود است كه البته نوک تيز
نظام جهت تدام جمهوری اسﻼمى است كه در برابر كشورهای ديگر كامﻼً مناسب
عمل مىكند ،البته بدون اينكه از قتل و سركوب مخالفان خود در داخل و خارج از

كشور و تحقق اهداف منطقهايش چشم بپوشد .برای نمونه شعار اسﻼميان "جنگ ،جنگ
تا پيروزی" و هدف آنها "صدور انقﻼب اسﻼمى" به كشورهای همجوار بود .اما نظام
جمهوری اسﻼمى پس از پذيرش بيانيهی  ٥٩٨شورای امنيت همين سياست را از طريق

ديگری دنبال كرد .برای نمونه مىتوان از حمايت دولت ربانى جهت استقرار يک
حكومت شيعه در افغانستان ،سازماندهى حزبالله در لبنان و پشتيبانى مالى از حماس
جهت مبارزه با كشور اسرائيل ،حمايت نظامى و مالى از قيام حوسىهای يمن جهت

تضعيف دولت عربستان ،شركت در سركوب بهار عربى در سوريه و حمايت نظامى از
دولت بشار اسد ياد كرد .نتيجهی سياست خارجى جمهوری اسﻼمى جنگ شيعه با سنى

در منطقه است كه ما را به دوران حكومت شاه اسماعيل صفوی و سلطان سليم دوم
مىكشاند .به اين صورت كه كشورهای عربى از قوای طالبان و داعش در برابر نفوذ
جمهوری اسﻼمى در منطقه استفاده مىكنند .در تمامى اين مدت جمهوری اسﻼمى با

وجود گروگانگيری و آمريكا ستيزی عريان روابط پشتپردهی ديپلماسى با اياﻻت
متحده را حفظ كرده است .از جمله مىتوان از همكاری اطﻼعاتى سازمان سيا با
جمهوری اسﻼمى دربارهی جاسوسان شوروی در ايران ياد كرد .نمونهی بعدی سفر

ماکفارلن به ايران جهت انتقال تجهيزات جنگى به سپاه پاسداران و بعداً صرف نظر

يک جانبهی ايران از فعاليت هستهای است كه البته پس از واقعهی  ١١سپتامبر و
جهت ممانعت از حملهی آمريكا به كشور اتخاذ شد .همين مسئله در مورد معاهدهی
موسوم به "برجام" نيز صدق مىكند كه زير فشار تحريمهای گستردهی جهانى و با در

نظر داشتن مطلحت نظام منعقد شد.

كشمكش شرعى ميان هواداران فقه سنتى با نظريهپردازان فقه پويا شد .سرانجام خمينى

پيش كشيد .به اين صورت كه وی فتوايى را صادر كرد كه بعدها معروف به "فتوای

وﻻيت مطلقهى فقيه" شد .اينجا خمينى حكومت اسﻼمى را متعلق به وﻻيت پيامبر و
جزء اصول دين مىشمارد كه البته نسبت به رعايت فروع دين اولويت مىگيرد .به
بيان ديگر ،خمينى از طريق اين فتوا به تداوم نظام جمهورى اسﻼمى نسبت به رعايت

فروع دين مانند :نماز ،روزه ،خمس ،زكات ،حج ،جهاد ،امر به معروف و نهى از منكر
١

اولويت داد .پذيرش بيانيهی  ٥٩٨شورای امنيت جهت پايان جنگ با عراق و قتل عام
زندانيان سياسى نيز فقط با درک مضمون مقولهی "مصلحت" ممكن است كه البته در
اشكال "جام زهر" خمينى و "نرمش قهرمانانهی" خامنهای مطرح مىشوند و فلسفهی

سياسى نظام جمهوری اسﻼمى ايران را قابل نقد و ارزيابى مىكند .به بيان ديگر،

اسﻼميان تنها زمانى به عقل مىآيند كه سنبهی زور به اندازهی كافى قوی باشد و هيچ-
گاه از فشار خود نكاهد .تنها از اين طريق است كه اسﻼميان مخرب ،مرتجع و متعرض

به عقب رانده مىشوند و "تقيه" بر مىگزينند.

ما حال اگر با در نظر داشتن مضمون مقولهی "مصلحت" روابط جمهوری اسﻼمى ايران

با آمريكا را در عرض چهل سال گذشته به صورت اجمالى مرور كنيم ،بعداً به بهترين

وجه ممكنه به سه عامل اصولى تقابل اين دو كشور در منطقهی خاورميانه پى مىبريم.

اول ،نقش هژمونيک آمريكا در جهان مدرن سرمايهداری است كه البته پس از
فروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" متزلزل و با انگيزهی چين جهت صعود به صدر

هيرارشى جهانى در معرض خطر قرار گرفته است .به اين معنى كه نه در برابر جهان
مدرن سرمايهداری يک دشمن قابل مﻼحظه مشاهده مىشود كه آمريكا همپيمانان

خود را بر عليه آن متحد سازد و نه تحت شرايط موجود كشورهای اروپايى بى چون و

چرا به سلطهی اياﻻت متحده تن مىدهند .از اين منظر انگيزهی دولت ترامپ برای
استقرار يک نظام پرو آمريكا در ايران و تسلط بر منطقهی خاورميانه و كشورهای خليج
 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣بحران فقه سنتى و محدوديتهاى فقه پويا براى تحقق حقوق بشر در ايران ،در
آرمان و انديشه ،جلد يكم ،صفحهی  ٣٩ادامه ،برلين
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Lenin, W. I. (١٩٥٩): II. Kongress der Kommunistischen Internationale,
)in: Lenin-Wern-Werke, Bd. ٣١, S. ٢٠١ff, Berlin (ost

٣٢٧

نتيجه:
موضوع نقد اين نوشته دو نكته است .اول اينكه ،با استناد به ايدئولوژی ماركسيسم ـ

Lenin, W. I. (١٩٧٠): Staat und Revolution, in: Ausgewählte Werke, Bd.
)II, S. ٣١٥ ff., Berlin (ost

لنينيسم و تئوریهای موجود امپرياليستى نه روابط بينالمللى و نظم جهانى قابل درک

Wallerstin, Immanuel (١٩٨٩): Der historische Kapitalismus, Hamburg

ـ كارگری دست يافت .دوم اينكه ،هماكنون دو جريان فوقارتجاعى مانند جمهوری

هستند و نه مىتوان با استفاده از آنها به يک سياست راهبردی برای جنبش كمونيستى

اوليانوفسكى ،ر ـ ا ـ ) :(١٩٦٠پيشگفتار ،در كمينترن و خاور ،ويراستار اوليانوفسكى ،ر

اسﻼمى و دولت ترامپ كه در كمونيستستيزی توافق كامل دارند ،در برابر يکديگر

شريعتى ،على ) :(١٣٣٦انسان و اسﻼم  -ايدئولوژى و تمدن) ،محل انتشار ندارد( ،شماره ثبت
١٤،٧،٣٦ - ٩٥٦

تا اينجا مربوط به كمونيستها مىشود كه از شركت مردم و قربانى شدن طبقهی

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩قرآن ـ وحى الهى جهت رستگاری مسلمانان يا مانيفست تشكيل
حكومت اسﻼمى؟ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی  ٢٤٧ادامه ،برلين

نظام ،انهدام "دولت در دولت اسﻼمى" و تشكيل ادارهی شورايى كشور سمت دهند.

فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣بحران فقه سنتى و محدوديتهاى فقه پويا براى تحقق حقوق بشر در
ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد يكم ،صفحهی  ٣٩ادامه ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٦تاريخ ديندارى و فلسفهى دولتمدارى در ايران ،در آرمان و
انديشه ،جلد سوم ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٧نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟ ـ نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا
در خاورميانه و ضرورت همبستگى و همكارى جهانى ،در آرمان و انديشه ،جلد پنجم ،برلين
فريدونى ،فرشيد ) :(١٩٩٨ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى
بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٤٥ادامه ،برلين
قرآن مجيد ) :(١٣٧٠ترجمه و تفسير حاج شيخ مهدی الهى قمشهاى ،تهران

دشمنانه صفآرايى كردهاند .به بيان ديگر ،تقابل جمهوری اسﻼمى با دولت آمريكا فقط
كارگر در اين جنگ احتمالى ممانعت كنند و سياست خود را مستقيماً به سوی سرنگونى
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٣٣٠

همانگونه كه در جاهای ديگر به تفصيل مستند و مستدل كرده ام ،سرچشمهی انحراف
فلسفى ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مستقيماً به آثار متأخر انگلس مربوط مىشود.

به اين عبارت كه انگلس "حركت ماده" را جايگزين "حركت ايده" در فلسفهی ايده-
آليستى هگل كرد و در تصور خود به يک "حركت ماتريالستى" از روند تاريخ دست

يافت كه انگاری به صورت منطقى ،يعنى در اشكال به اصطﻼح ابژكتيو و اجتنابناپذير

به سوی سوسياليسم سپری مىشود .ما اينجا با "ماترياليسم" متافيزيكى مواجه هستيم،
زيرا انگلس از حركت واقعى جامعهی طبقاتى سوژهزدايى و رابطهی ديالكتيكى زيربنا با

روبنا را مجزا كرده و آنرا در تناقض با مقولهی "كليت" از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس دوباره در يک تظاهر مكانيكى بر قرار مىسازد ١.محصول اين خطای
فلسفى يک عقبگرد ارتجاعى به ماترياليسم مشاهدهای فويرباخ است كه مبتنى بر

٣٢٩

تعينهای نادرست يا ترديدهای نابجا؟ ـ نقدی بر ترجمهی
تزهای فويرباخ ماركس به زبان فارسى
هر كسى تحت تأثير آن روش شناختشناسى كه با آن آشنا شده و مصداق آنرا
پذيرفته است و آن نتايجى كه طبعاً از آن به خود وعده مىدهد ،يک متن جديد را
مىخواند و مضمون آنرا مىفهمد .اكثر قابل مﻼحظهی "ماركسيستهای ايرانى" تنها

با ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم كه توسط حزب توده در ايران رواج يافته است،
آشنا هستند و مشخصاً از منظر شناختشناسى تقليلگرای همين ايدئولوژی است كه

مقولههای "عينيت"" ،شيئيت" و "ماديت" ٢مىباشد ،در حالى كه ماركس تئوری

آثار ماركس و ادبيات ماركسشناسان جهان مدرن را مىخوانند و مضمون آنها را

"كليت" ٣متكامل كرده است .بنابراين مقولهی "روند تاريخ" نزد ماركس در فقدان

اينجا با تعداد زيادی از مترجمان فارسى زبان مواجه هستيم كه نه كﻼً با زبانهای

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را بر اساس مقولههای "حسيت"" ،موضوعيت" و

سوژههای درونذاتى و آن تظاهر شكلى از حركت جامعهی طبقاتى كه انگاری مستقل از

پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى مىباشد ،اصوﻻً بى معنى است.

با وجودی كه ماركس با خطای فلسفى انگلس شديداً مخالف بود ،اما وی ترويج آنرا
پس از مرگ ماركس قاطعانه ادامه داد و نه تنها تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى

وی را مغرضانه مصادره و در مضمون "ماترياليسم" متافيزيكى خود تحريف كرد ،بلكه
عواقب پراتيک آنرا نيز بى محابا به ماركس هم نسبت داد ٤.به اين عبارت كه انگلس
از انتشار آثار كليدی ماركس مانند" :نقد فلسفهی حق هگل"" ،جزوههای كريتسناخ"،

 ١مقابسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای مثبتگرايى در
جنبش كمونيستى ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٣٣ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش "علم مثبت" در انديشهی سياسى ماركس و
انگلس متأخر ،در آرمان و انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٦٥ادامه برلين
٢
Objektivität (rektifizierendes Anschauen), Substantialität, Materialität
٣
Sinnlichkeit, Gegenständlichkeit, Totalität
 ٤مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩بحران ماركسيسم يا انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه
و عواقب متافيزيک در فلسفهی سياسى سوسيال دموكراسى و بلشويسم ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی
 ١٨٧ادامه ،برلين

مىفهمند و برخى از آنها بىپروا به ترجمهی آنها به زبان فارسى نيز مىپردازند .ما
مبدأ و بخصوص با زبان آلمانى به اندازهی كافى آشنا هستند و نه مضمون تئوری

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را به درستى مىفهمند .با تمامى اين وجود و

در كمال تعجب برخى از مترجمان ايرانى آثار ماركس و ماركسيستى به عنوان

"ماركسشناس" و "ماركسپژوه" در ميان ايرانيان يک شهرت بىسابقه يافتهاند ،در
حالى كه آنها تنها ابعاد فلسفهی ماترياليستى فويرباخ را ترويج مىكنند .ما اينجا با
ماترياليسم بورژوايى مواجه هستيم كه بر اساس روش شناختشناسى "مشاهدهی
١

حسى" متكامل شده است و از آنجا كه فويرباخ ديالكتيک را يک روش نوين جهت

تكامل يک دين اين جهانى مىشمارد و قاطعانه رد مىكند ،در نتيجه توان درک

"حركت واقعى" جامعهی طبقاتى را كه حاوی سوژههای درونذاتى است و به دليل
تضادهای ماهوی و تناقضهای شكلى روش مدرن توليد سرمايهداری محمول نفى
آگاهانهی "سوژهی واقعى" و ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است ،ندارد.

Sinnliches Anschauen

١

٣٣٢

٣٣١

با تمامى اين وجود اكثر قابل مﻼحظهی "ماركسيستهای ايرانى" هنوز با تمامى لحظات

"جزوههای فلسفى ـ اقتصادی"" ،ايدئولوژی آلمانى" و "گروندريسه  "...امتناع كرد ،در

ترجمههای ناجور از آثار ماركس و ماركسشناسان مشهور جهان مدرن به زبان فارسى

خصوصى و دولت"" ،ديالكتيک طبيعت"" ،تكامل سوسياليسم از اُتوپى به علم"" ،لودويگ

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ظاهراً بيگانه هستند .دليل اين بيگانگى

حالى كه توسط آثار متأخر خود مانند" :آنتى دورينگ"" ،منشأ خانواده ،مالكيت

است كه البته در پرتو ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و توسط همان مفاهيم به انجام

فويرباخ و سرانجام فلسفهی كﻼسيک آلمانى" و ويراستاری "سرمايه" و انواع و اقسام

از ترجمهی مفهوم كليدی  Gegenstandدر تزهای فويرباخ ماركس و مابقى آثار وی

سرشناس جنبش كارگری ـ سوسياليستى در انترناسيونال دوم محصوﻻت تصورات ناب

مىرسند كه ادبيات حزب توده در ميان ايرانيان رايج كردهاند .اينجا بايد به خصوص

ياد كرد كه در زبان فارسى به "شئى" و "برابرايستا" ترجمه شدهاند ،در حالى كه

ترجمهی درست آن "موضوع" است .با وجودی كه برخى مترجمان فارسى زبان كم و
بيش با زبان آلمانى آشنا هستند ،اما اكثر ترجمههای آنها از زبان انگليسى وام گرفته
شدهاند .در زبان انگليسى مفهوم آلمانى  Gegenstandبه  Objectترجمه مىشود و
مترجمان ايرانى آنرا در زبان فارسى به "عينيت" ترجمه كرده و آنرا دشمنانه در

برابر "ذهنيت" مستقر ساختهاند .ليكن ماركس با استفاده از مفهوم كليدی
 Gegenstandاز يک "كليت ديالكتيكى" عزيمت مىكند .به اين عبارت كه آن چيز
عينى )ابژكتيو( كه "موضوع" شناختشناسى و البته خارج از ذهن سوژهی شناسا قرار

دارد ،محصول تقسيم كار اجتماعى و فعاليت ذهنى )سوبژكتيو( انسانها است.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک بيماری شناختشناسى

مقاﻻت و پيشگفتارهای كوتاه و دراز و از جمله نامهنگاریهای مستمر با فعاﻻن
متافيزيكى خود را مغرضانه به ماركس نيز نسبت داد و به اين ترتيب ،زمينهی فلسفى

تكامل ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم را پديد آورد.

١

اينجا بايد به خصوص از كسانى مانند :نيكوﻻی دانيلسون ،جوزف بلوخ و فرانس
مهرينگ ياد كرد كه در همان زمان حيات انگلس متوجهی "ماترياليسم" متافيزيكى وی

و عواقب آن در پراكسيس سياسى شدند و او را با پرسشهای تئوريک كه وی توان
پاسخ به آنها را نداشت ،مواجه كردند .سپس جورج لوكاچ بود كه به خطای فلسفى

انگلس پى برد و ديالكتيک غير ماركسى وی را به باد انتقاد گرفت .چندی بعد كارل
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

متوجهی نتايج سوسيال رفرميستى آن فلسفهی سياسى شدند كه در پيروی از

مواجه مىشويم كه البته توسط ترجمههای ناجور فارسى پديد مىآيد و با تخطئهی

"ماترياليسم" متافيزيكى انگلس متأخر پديد مىآمدند .به همين ترتيب ،بايد از ماركس-

مشاهدهای فويرباخ يک عقبگرد ارتجاعى مىكند و از سوی ديگر ،انحراف ايدئولوژيک

و يورگن هابرماس ياد كرد كه توسط نقد ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به شكل

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از يک سو ،به فلسفهی ماترياليسم
انگلس متأخر را ظاهراً موجه مىسازد.

از آنجا كه من عواقب پراكسيس سياسى اين روش شناختشناسى تقليلگرا و انحراف

ايدئولوژيک انگلس متأخر را از جوانب متفاوت به بند نقد كشيده و به بحث گذاشتهام،

١

در نتيجه اينجا به طرح يک نمونه بسنده مىكنم .به اين عبارت كه ماركس توسط

مفهوم "موضوع" محصوﻻت مادی ،خدماتى و هنری كار را در تئوری ارزش ادغام مى-

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ،همان جا و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩بحران ماركسيسم يا انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر؟ ،همانجا

شناسان آموزشگاه فرانكفورت مانند :تئودور آدورنو ،ماكس هوركهايمر ،هربرت ماركوزه

متافيزيكى آن كه البته از آثار متأخر انگلس سرچشمه مىگيرد ،پى بردند .در اين

ارتباط بايد همچنين از شاگردان مشهور آدورنو مانند :اسكار نگت ،هانس گئورگ

باكهاوس ،هلموت ريشتر ،هلموت رايشلت و به خصوص آلفرد اشميت ياد كرد كه

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را از اشكال ايدئولوژيک و متافيزيكى
تصفيه كرده و انتقاد به "ماترياليسم" متافيزيكى انگلس را به كمال رساندند.

 ١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى
پرولتاريا تا اسطورهسازی از روند تاريخ ،آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧١ادامه ،برلين

٣٣٤

٣٣٣

من نقد خود را در سال  ٢٠١٤ميﻼدی به ترجمههای ناجور فارسى مطرح و در فضای

كند و انسان را به عنوان محصول كار خود در نظر مىگيرد .ليكن مفاهيم "شئى" و

مجازی منتشر كردم ،متوجهی مصاحبهی كمال خسروی با سايت "پروبلماتيک" شدم.

"برابرايستا" كار انسانى را به توليد كاﻻهای مادی تقليل مىدهند و بخش قابل مﻼحظه-

خود گفته است كه مفهوم  Gegenstandنه فقط به معنى "شئى" ،بلكه به معنى

"پرولتاريا" به بخش كوچكى از طبقهی كارگر كه در بخش صنعت بزرگ به توليدات

وی اينجا مدعى مىشود كه حدود  ٢٠تا  ٣٠سال پيش به صورت شفاهى به شاگردان
"موضوع" نيز است .پيداست كه اين مسئله منجر به تعجب من شد ،زيرا وی در زمان

سردبيری نشريهی "نقد" نه تنها مقالهای در اين مورد ننوشته ،بلكه ترجمههای خود را
با استناد به مقولههای "عينيت"" ،شيئيت" و "ماديت" به انجام رسانده است .با تمامى

اين وجود ،من پس از مطالعهی اين مصاحبه تا اندازهای خوشبين شدم كه كمال
خسروی نيز مانند مترجمان ديگر از خطاهای خود با خبر شده و در پى تصيح آنها

ی كار مولد در روش مدرن توليد سرمايهداری را از نظر مىاندازند .اينجا مفهوم

مادی مشتغل است ،منسوب شده و شكل "سوژهی تاريخى" به خود مىگيرد .انگاری

كه توفيق سياست توسعهی اقتصادی منجر به تكامل صنعت بزرگ مىشود و با افزايش

تعداد كارگران صنعتى زمينهی تحقق سوسياليسم نيز خودبخودی پديد مىآيد .از سوی
ديگر ،تاريخ فرهنگى جوامع متفاوت و متنوع طبقاتى حذف و با يكديگر ظاهراً همسان

مىشوند و در و دروازه برای ترويج فلسفهی سياسى تودهايسم گشوده مىگردد .به اين

است ،تا اينكه مقالهای را از وی با عنوان "بازانديشى نظريهی ارزش" در سايت "نقد

صورت كه با صرف نظر از نقد تاريخ فرهنگى مخرب ،مرتجع و متعرض اسﻼم در

ديالكتيكى ماركس نسبت مىدهد:

سياست توسعهی اقتصادی راه را به سوی رشد نيروهای مولد و استقرار به اصطﻼح

اقتصاد سياسى" خواندم كه به شرح زير "دو عينيت" را به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
«ماركس نيز در همهی مواردی كه تأكيد بر چنين دقتى ضرورت داشته ،توجه داشته

است ـ كه بگوييم كاﻻ ارزش مصرفى و ارزش است .همهنگام دو چيز است ،دو عينيت

است ،عينيت مادی شيئى طبيعى و عينيت ويژهی پراتيک اجتماعى؛ و آنجا كه كاﻻ

پيكرهای مادی ندارد ،بلكه مستقيماً كار معلم و پرستار و هنرمند است ،اين دو عينيت،
هردو از جنس عينيت ويژهی پراتيک اجتماعى اند؛ يكى عينيت فعاليت بﻼواسطه مفيد
و ديگری عينيت متبلور ارزش».

١

پيداست كه اينجا بﻼفاصله اين پرسش پديد مىآيد كه ماركس در چه مواردی

ضرورت تمايز اين "دو عينيت" را ديده و آنرا مطرح كرده است؟ اما كمال خسروی
در اين مقاله نه به آثار ماركس رفرنس مىدهد و نه اينكار را ضروری مىشمارد .به
نظر وی خوانندهی اين مقاله بايد رفرنس "دو عينيت" را خودش بيابد .پيداست كه

جستجو به كلى بيهوده است ،زيرا ماركس نه از "عينيت" ،بلكه از "حسيت" ،يعنى

 Sinnlichkeitسخن مىگويد و "حسيت" تنها محدود به قوای عينى انسان نمىشود.
 ١خسروی ،كمال )فروردين  :(١٣٩٦بازانديشى نظريهی ارزش ـ بخش نخست ،ارزش :جوهر ،شكل ،مقدار ،در
سايت "نقد اقتصاد سياسى" ،صفحهی ١٢

ايران مىتوان با طبقهی حاكم ملى ـ مذهبى به ائتﻼف سياسى رسيد و از طريق تثبيت
اجتنابناپذير سوسياليسم در آيندهی كشور گشود.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با همان اصول ايدئولوژيک
مواجه مىشويم كه در دوران قيام بهمن تحت عناوين "بورژوازی ملى و مترقى" و

"خورده بورژوازی ضد امپرياليست و خلقى" به افكار عمومى عرضه شدند و با انفعال

پرولتاريا به عنوان "سوژهی واقعى" شرايط تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى و سركوب و
انحطاط جنبش كمونيستى ـ كارگری را در كشور پديد آوردند .منتها ما اينجا با يک

سطح عميقتر از فعاليت حزبى و سازمانى نيز مواجه هستيم كه البته توسط ترجمههای
ناجور آثار ماركس و ماركسشناسان مشهور جهان مدرن به زبان فارسى پديد مىآيند

و سلطهی فلسفهی سياسى تودهايسم را در كشور تضمين مىكنند .از جمله بايد از

فعاليت نوشتاری شخصى به نام شهرام واﻻمنش ياد كرد كه خسارات تئوريک وی هنوز

به درستى قابل ارزيابى نيستند .وی قبﻼً سردبير يک نشريه به نام "نقد" بود و حدود

 ٢٥جلد از آنرا در شهر هانوفر آلمان منتشر كرد .وی پس از چندين سال انفعال

سياسى نام مستعار خود را به كمال خسروی دگرگون معنايى كرد و توسط مترجم
فارسى كتاب "سرمايه" ماركس ،يعنى حسن مرتضوی به عنوان ماركسشناس ،مدرس

"سرمايه" و استاد فلسفه در دانشگاه آلمان به افكار عمومى معرفى شد .از آن پس كه

٣٣٦

٣٣٥

مىكند كه باكهاوس با تدوين اين مقاله و در پيروی از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ

انتقاد ماركس به ماترياليسم مشاهدهای فويرباخ نيز از همين زاويه وارد مىآيد ،زيرا از

ديالكتيكى ماركس در پى نقد و رد آن است.

١

از آنجا كه به گمان من يكى از سرچشمههای اصلى اين نوع از ترجمههای ناجور

بستگى به ترجمهی نادرست فارسى تزهای فويرباخ ماركس دارد .در نتيجه من تصميم
به ترجمهی آنها گرفتم و اميدوارم كه يک بحث محتوايى ميان "ماركسيستهای

ايرانى" پيرامون درک صحيح تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس گشوده
شود و به بحران تئوريک جنبش كمونيستى ـ كارگری در ايران خاتمه دهد.

كارل ماركس )بهار  ١٨٤٥ميﻼدی( ـ تزهايى در بارهی فويرباخ

طريق مشاهده ،تنها شكل ابژه قابل درک مىشود ،در حالى كه ماهيت آن محصول
فعاليت حسى و موضوعيتيافتهی انسانى ،يعنى پراكسيس مولد است .ما اينجا با

تقليلگرايى از ماترياليسم مشاهدهای فويرباخ مواجه مىشويم كه با ناديده گرفتن تاريخ

و فرهنگ ابژهی شناخت ،جنبهی فعال را به صورت تقابل مجرد ماترياليسم با ايده-
آليسم متكامل مىكند.

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،كمال خسروی با تدارک يک چنين
مغلطهی تئوريک ترجمههای ناجور گذشتهی خود را ظاهراً از تيررس انتقاد نجات مى-

٢

١

دهد ،در حالى كه خود را از سوی ديگر ،كامﻼً مجاز مىشمارد كه به روال گذشتهی
خود ادامه داده و با استناد به مقولههای "شيئيت" و "ماديت" مسئلهی دو "عينيت" را

به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نسبت دهد و دوباره انواع و اقسام

ايراد اصلى تمامى ماترياليسم كنونى )و همچنين نوع فويرباخى آن( اين است كه

موضوع ،واقعيت ،حسيت تنها تحت شكل ابژه يا مشاهده درک مىشود] ،يعنى[ غير

سوبژكتيو .اما نه به صورت فعاليت حسى انسانى ]يعنى[ پراكسيس .از اين رو ،جنبهی
فعال را در تقابل مجرد ماترياليسم از ايدهآليسم كه طبعاً فعاليت واقعى و حسى را به

اين صورت نمىشناسد ،تكامل مىدهد .فويرباخ در پى ابژههای محسوسى است كه از

ابژههای متصور ،واقعاً قابل تمايز اند :اما وی خود فعاليت انسانى را به صورت فعاليت
موضوعيتيافته درک نمىكند .بنابراين وی در ]كتاب[ "ماهيت مسيحيت" تنها رفتار

تئوريک را به صورت ناب انسانى در نظر مىگيرد ،در حالى كه پراكسيس فقط در
شكل ظاهری كثيف و يهودیوارش درک و متمركز مىگردد .از اين رو ،وی معنى

فعاليت "انقﻼبى"" ،پراتيک و انتقادی" را نمىفهمد.

ترجمههای ناجور را پديد آورد .برای نمونه مىتوان به نوشتهی وی با عنوان "سرشت
بتوارهی كاﻻ و راز آن" رجوع كرد كه به اصطﻼح با استناد به كتاب "سرمايه" ماركس

ترجمه شده است ،در حالى كه نام وی نيز به عنوان مؤلف در كنار ماركس مىآيد.

انگاری كه كمال خسروی تحقيقات ناتمام ماركس را به انجام رسانده و كوتاهىهای
نوشتاری وی را به كلى بر طرف ساخته است.

١

متأسفانه مسئلهی به اينجا خاتمه نمىيابد ،زيرا بسياری از مترجمان جوان نيز خود را

ظاهراً محق مىشمارند كه در پيروی از مترجمان قديمى ،آثار ماركسشناسان مشهور
جهان مدرن را با استناد به مقولههای "عينيت"" ،شيئيت" و "ماديت" ترجمه كنند.

برای نمونه مىتوان از مقالهی "دربارهی ديالكتيک شكل ارزش" ،اثر هانس گئورگ
باكهاوس ياد كرد كه توسط بابک پاشاجاويد از زبان انگليسى و البته با "نيمنگاهى به
متن اصلى )آلمانى(" به فارسى ترجمه شده است .اين نوشته كه ظاهراً توسط فروغ

اسدپور نيز تكميل و تأييد شده است ،همان ماترياليسم مشاهدهای فويرباخ را ترويج
 ١مقايسه ،باكهاوس ،هانس گئورگ ) :(...دربارهی ديالكتيک شكل ارزش ،ترجمهی بابک پاشاجاويد
Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f. und ٥٣٣f., Berlin
)(ost
٢

١

مقايسه ،خسروی ،كمال ) :(....سرشت بتوارهی كاﻻ و راز آن ـ نوشتهی كارل ماركس ،ترجمه و تأليف :كمال
خسروی ،برگرفته از سايت نقد

٣٣٨

٣٣٧

٥

٢

فويرباخ به دليل مشاهده ،از تفكر مجرد راضى نيست؛ اما وی حسيت را به صورت

اين پرسش ،كه آيا واقعيت موضوعيتيافته به تفكر انسانى مربوط مىشود ،نه يک

فعاليت پراتيک حسى ـ انسانى درک نمىكند.
٦

فويرباخ ماهيت دينى را در ماهيت انسانى حل مىكند .اما ماهيت انسانى تجريدی
منزلكرده در شخص منفرد نيست] .ماهيت انسان[ در واقعيت خود ،مجموعهای از
مناسبات اجتماعى است.

بنابراين فويرباخ كه به نقد اين ماهيت واقعى نمىپردازد ،ناگزير است:
 .١از مسير تاريخى چشمپوشى كرده و روحيهی دينى را برای خود ثبت كند و يک
شخص انسان مجرد و منزوی را به فرضيه بگيرد.

 .٢بدين سان ،ماهيت مىتواند تنها به صورت "نوع"] ،يعنى[ به صورت عاميتى درونى و
خاموش كه بسياری از اشخاص را طبيعتاً پيوند مىدهد ،درک شود.
٧
بنابراين فويرباخ نمىبيند كه خود "روحيهی دينى" يک محصول اجتماعى است و آن
فرد مجرد كه وی بررسى مىكند ،به يک شكل مخصوص از اجتماع تعلق دارد.
٨
تمامى زيست اجتماعى ماهيتاً پراتيک است .همهی اسراری كه موجب رازآميزی تئوری

مىشوند ،راه حل منطقى خود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين پراكسيس مى-

يابند.

٩
باﻻترين ]شناخت[ كه ماترياليسم مشاهدهای به آن مىرسد ،يعنى آن ماترياليسم كه
حسيت را به صورت فعاليت پراتيک درک نمىكند ،مشاهدهی فرد تكى و جامعهی

بورژوايى است.

پرسش از تئوری ،بلكه يک پرسش پراتيک است .در پراكسيس بايد انسان حقيقت ،در
تنگنای واقعيت و قدرت] ،يعنى[ اين جهانى بودن تفكرش را اثبات كند .نزاع پيرامون

واقعى يا غيرواقعى بودن تفكر ـ كه از پراكسيس مجزا است ـ يک پرسش ناب عرفانى

است.

٣
آموزش ماترياليستى دربارهی تغيير اوضاع و تربيت فراموش مىكند كه اوضاع بايد از

طريق انسانها دگرگون و خود آموزگار بايد تربيت شود .بنابراين اين آموزش بايد
جامعه را در دو بخش بسنجد كه يكى از آنها بر ديگری برتری دارد.

انطباق دگرگونسازی اوضاع و فعاليت انسانى يا خود دگرگونسازی صرفاً مىتواند به
صورت پراكسيس انقﻼبى درک و منطقى فهميده شود.
٤
فويرباخ از تجربهی ازخودبيگانگى خودكردهی دينى ]يعنى[ از دوگانهسازی جهان در

يک جهان دينى و يک جهان دنيوی عزيمت مىكند .تﻼش وی به اين عبارت است كه
جهان دينى را در زمينهی دنيویاش حل كند .اما اينكه زمينهی دنيوی خود را از

خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مىكند ،تنها از

طريق ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى همين زمينهی دنيوی قابل توضيح است.
بنابراين خود اين ]زمينه[ بايد از درون خود ]يعنى[ هم در تضاد خود فهميده شود و هم

به صورت پراتيک منقلب گردد .به اين ترتيب ،پس از آنكه ،برای نمونه خانوادهی
زمينى به صورت راز نهفتهی خانوادهی مقدس كشف شد ،هم اكنون بايد همان اولى

تئوريک و پراتيک منهدم گردد.

٣٣٩

١٠
موضع ماترياليسم كهنه ،جامعهی بورژوايى ]و[ موضع ]ماترياليسم[ نو ،جامعهی انسانى

يا انسانيت اجتماعى است.

١١
فيلسوفان تنها جهان را متفاوت تفسير كردهاند ،مسئلهی عمده بر سر دگرگونى آن

است.
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