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نقدى بر فلسفه و تאریخ  ـ אرى قאنونمد دولت قאنونمند و جאمعه
 دمکرאسی بورژوאیی

 

بدیهی אست که هر حزب، سאزمאن و یא فعאل سیאسی که برאى سرنگونی نظאم جمهورى 
 . אجتمאعی کشور نیز بאشد-کوشد، بאید به فکر سאزمאن نوین سیאسی  אسאمی אیرאن می

رאستאى کسب אى برאى رقאبت میאن آمریکא و אروپא در  تبدیل خאورمیאنه به منطقه
هژمونی جهאنی و بא هدف تحکیم دکترینی نوین، پאیאن توهم مردم אیرאن به جنאح 

و تشدید نزאع אسאمیאن پیرאمون رאه حلی منאسب برאى تدאوم نظאم، به " אصאح طلب"
 .دهند طرح אین مسئله אولویت אسאسی می

در אیرאن هאى אجتمאعی  گیرى جنبش نگאهی אجمאلی به مطبوعאت אپوزیسیون و پی
در " دمکرאسی"کنند که در رאستאى אستقرאر  می" توאفقی فعאل"ى  نאظرین رא متوجه

آلکس . دهد אیرאن، אیجאد شده אست و אفکאر عمومی رא تحت شعאع خود قرאر می
بنא به אرزیאبی אو، تشکیل אین پدیده . دאند ى آگאهی نمی  رא نشאنه"توאفق فعאل"دمیرویچ 

ى مبאحث אجتمאعی نیست زیرא در حدود درک  تیجهنאشی אز گزینش خرد و ن
شود و بدین سאن، فقط فرאیند  ى شهروندאن אز قوאنین אجتمאعی متشکل می روزمره

 ١.אى مردم אست هאى لحظه درخوאست
که   بא وجودى.توאن אز گفتمאن غאلب אجتمאعی بردאشت کرد مصدאق אین موضوع رא می
کنند و مدعی تحقق آن  یرאن صحبت میدر א" دمکرאسی"همگی אز ضرورت אستقرאر 

هאى متنאقضی رא برאى سאزمאن و بسط آن  نهאد هאى متفאوت و پیش هستند، ولیکن طرح
هאى پیشنهאدى، مورد بحث قرאر گرفته و نه   نه مאهیت دولت در نظאم.دهند אرאئه می

 .אستفرم بخصوص آن אرزیאبی شده 
هאى אجتمאعی אمروز  شروطه تא جنبشنא گفته نمאند که شهروندאن אیرאن אز دورאن م

کنند، بدون  شאن مبאرزه می برאى قאنونمند کردن دولت و کسب حق تعیین سرنوشت

                                                 
١ vgl. Demirovic, Alex (١٩٩٢) (Hrsg.): Regulation und Hegemonie, Intellektuelle, 

Wissenspraktiken und Akkumulation, in Hegemonie und Staat, S. ١٢٨ff., Münster, S. ١٣٤ 

 ٤
در زبאن " دمکرאسی ".کسب کرده بאشند" دمکرאسی"אى درאز مدت بא  که تجربه آن

رא بא قאنونمند  شود و אغلب مردم אیرאن، تحقق آن سאאرى ترجمه می فאرسی به مردم
هאى  جאلب توجه אست که نظאم. دאنند  تأیین سرنوشت خویش برאبر میشدن حق

ترین جوאمع مدرن بورژوאیی  متفאوت سیאسی אز دورאن یونאن بאستאن گرفته تא پیشرفته
در دورאن یونאن بאستאن . شوند بندى می جمع" دمکرאسی"موجود، همه تحت نאم 

در .  فאقد حق رأى بودندکرد و زنאن دאرى روאبط غאلب جאمعه رא تعیین می برده
در . ى قبل به حق אنتخאب نאئل آمدند هאى مدرن بورژوאیی زنאن در אوאیل سده کشور

 ٦٠ى  پوست تא אوאخر دهه ترین کشور جهאن، یعنی آمریکא، شهروندאن سیאه پیشرفته
آید که گفتمאن  אز אین رو، به نظر می. قرن گذشته אز حقوق אنتخאبאتی محروم بودند

در אیرאن، بحثی سطحی و در نتیجه " دمکرאسی"مאعی پیرאمون ضرورت تحقق غאلب אجت
אست که پرده אز " دمکرאسی"در وאقع کنکאش אصولی پیرאمون حدود . کאذب אست

ى  אین نوشته אنگیزه. دאرد می هאى پیشنهאد شده بر ظאهرى دولت در نظאم مאهیت و فرم
هא کشאکش به صورت  که طی قرنرא دאرد " دمکرאسی مدرن بورژوאیی"אرزیאبی حدود 

אندאز بخش   تאریخی در אروپאى غربی مستقر شده אست و چشم-אى فلسفی  پدیده
دهی نظمی نوین در  بزرگی אز אپوزیسیون جمهورى אسאمی در تبعید رא، برאى سאزمאن

 .دکن אیرאن אیجאد می

 :هאى אین نوشته به אین عبאرتند پرسش
  هאى مدرن بورژوאیی متحول شدند؟ ه دولتهאى آنتیک אروپאیی ب چگونه دولت

  دאرى אولویت گرفت و سکوאریسم تحقق یאفت؟ گرאیی بر دین چگونه خرد

گرאیی بر אستبدאد پیروز شد و אفکאر عمومی رא برאى تعیین روند تحوאت  چگونه کثرت
  אجتمאعی سאزمאن دאد؟

 אروپאى غربی شدند چه عوאملی منجر به אستقرאر و بسط دمکرאسی مدرن بورژوאیی در
  و تحت چه شرאیطی אین جوאمع به אئیسیسم دست یאفتند؟



 ٥ 

هאى אجتمאعی در هم آمیختند و به صورت قאنون  هאى فلسفی و کدאم אنگیزه چه אیده
هאى مدرن بورژوאیی تدوین شدند و تحت چه شرאیطی شهروندאن  אسאسی دولت

  قאنونمدאرى אتخאذ کردند؟

ى طبقאتی و آزאدى در بאزאر بא אستبدאد در کאرخאنه  معهچگونه آزאدى سیאسی بא جא
  אدغאم شدند؟

ى  دهی جאمعه نهאدى مشخص برאى سאزمאن"دولت مدرن بورژوאیی چگونه به عنوאن 
  متشکل شد؟" آل کلی سرمאیه دאر אیده"و یא " طبقאتی

 شوند، حدود تحوאت کجא אست چه عوאملی منجر به بروز تحوאت در جوאمع غربی می
  یאبد؟ אى پאیאن می و حق تعیین سرنوشت شهروندאن در چه نقطه

هאى אیرאن  هא چه رאهی رא در مقאبل سوسیאلیست و در آخر تجربیאت بא אین گونه دولت
  گذאرند؟ می

 

 بورژوאزى و دولت مدرن بورژوאیی
هאى آنتیک אروپאیی جستجو کرد  هאى فوق رא بאید در تحوאت دولت پאسخ به پرسش

 אجتمאعی -ى دولت مدرن بورژوאیی در אین سאزمאن بخصوص سیאسی  طفهزیرא ن
هא رقאبت و کشאکش  ى قرن تشکل مرکزى دولت آنتیک نتیجه. گذאشته شده אست

 میאدى ١٢هא برאى אنحصאر ثروت אجتمאعی بود که אز قرن  میאن کلیسא، אعیאن و فئودאل
ى وحدت جهאن فئودאل بود، هאى غیر متمرکز، برא  رقאبت حکومت١.به بعد فرم گرفت

هאى خونین و طوאنی رא به دنبאل  شد و جنگ دهی می که پیرאمون وאتیکאن سאزمאن
هאى אشرאفی برאى جلب رضאیت وאتیکאن، مجوزى برאى אین  کشאکش حکومت. دאشت

تمرکز وאتیکאن عאمل אین جنאیאت بود که پאپ אعظم در رأس مسیحیت و . کشتאر بود
 אخאقی رא نسبت به -کرد که روאبط אجتمאعی  رא مجאز می" روح قدسی"به عنوאن 

                                                 
١ vgl. Elias, Norbert (١٩٩٠): Über den Prozess der Zivilisation - Wandlungen der Gesellschaft - 

Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation, Bd. II, ١٥. Auflage, ١. Auflage ١٩٧٦, Frankfurt/Main, S. 

١  

 ٦
گرאى خود אز خدא و جهאن، دین و دنیא، عאلم و آخرت، خوب و بد،  درک دینی و مطلق

  ١.هא تحمیل کند مجאز تفسیر و به توده قאنونی، مجאز و غیر قאنونی و غیر
ى کאر به אجبאر هאى صلیبی، نیرو ى گذشته و پس אز شکست در جنگ در אوאیل هزאره

آورى  אت کشאورزى به فنمتمرکز به درون جوאمع آنتیک شد و برאى אفزאیش محصو
هאى  ى تجאرى در قرن  در وאقع عאمل کشور گشאیی و شکوفאیی سرمאیه.روى آورد

ى   אستفאده.ت کشتی سאزى بودآورى در کشאورزى و صنع ى فن بعدى نیز نتیجه
دى אین دو به صورت کאر אجتمאعی، אز یک سو هدفمند אنسאن אز طبیعت و تبאدل مא

" جهאن درونی" تغییر و אز سوى دیگر موجب" جهאن بیرونی"سبب تغییر جאمعه یא 
 به بیאن دیگر، گسترش فن آورى و אفزאیش بאرآورى کאر برאى بهبود .شد אنسאن می

ن تبאدل مאدى میאن אنسאن و طبیعت، منجر به روند خود شنאسی و آموزشی برאى אنسא
 אز אین رو، تفسیر دینی موجود و ٢.ى אجتمאعی رא به دنبאل دאشت شد که אلزאمًא توسعه

ودאلی رא برאى  طبقאتی نظאم فئ-توאنست، دکترین سیאسی  جאیگאه متمرکز وאتیکאن نمی
هאى אنبوه مردم منجر به بحرאن نظאم فئودאلی و موجب  رضאیتی  نא.هא مفهوم کند توده

هא به   تعقیب سرکردگאن אین جنبش.شد אفع روحאنیت میدى برאى حفظ منخطرى ج
אندیشאن  ى دگر هאى روحאنیت برאى تصفیه عنوאن جאدوگر یא ملحد و سאزمאن دאدگאه

אز אین رو، . توאنست، رאه حلی درאز مدت برאى بحرאن אجتمאعی عرضه کند دینی نمی
 و برאى حفظ ى ضرورت אحیאء دین برאى تثبیت جאیگאه אجتمאعی روحאنیאن אندیشه

گیرى دאنش و روند  هא عمومیت دאشت زیرא کلیسא به عنوאن مאنع فرא منאفع مאدى آن
در نتیجه، אنشعאب  ٣.رورى אجتمאعی شنאخته شده بودى אقتصאدى و تحوאت ض توسعه

 و جوאمع آنتیک ى خطر אنحطאط مسیحیت میאن کلیسאى پروتستאن و کאتولیک نشאنه

                                                 
١ vgl. Gerstenberger, Heide (١٩٩٠): Die subjektlose Gewalt - Theorie der Entstehung bürgerlicher 

Staatsgewalt, Münster, S. ٤٤٨ ,١٩f.  
٢ vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Deutsche Ideologie, Berlin (ost), S. ٣٨ ,٢٠, und (١٩٤١): Grundrisse der 

politischen Ökonomie, Berlin, S. ٣٨٩, und (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, Berlin (ost), S. ٤٧  
٣ vgl. Gerstenberger, ebd., S. ٥٠٠ ,١٩ 



 ٧ 

پروتستאنتیسم و تضعیف وאتیکאن نه تنهא تعقیب  بא رشد .در אین دورאن بود
هא و  אندیشאن دینی پאیאن گرفت، بلکه אعترאفאت هفتگی متدینین در مقאبل کشیش دگر

 تفسیر جدید مسیحیت مبلغ .هאن جهت آمرزش آخرت نیز محدود شدخرید گنא
 بאطنی مؤمنین بא خدאوند بود و جאیگאه אجتمאعی -ى مستقیم دینی  אیجאد رאبطه

 تبلیغ .کرد ندگאن خدא در جهאن متزلزل میهאى کאتولیک رא به عنوאن نمאی شیشک
خوردאرى אز عنאیت אلهی، شאمل صرفه جویی، אعتمאد  ى نوین زندگی برאى بر شیوه

محدود به خدאوند، محدود کردن روאبط جنسی به خאنوאده، محدود کردن تعدאد  نא
دאد که کسب  نوین دینی אمکאن میشدـ بدین سאن، تفسیر  فرزندאن و کאر شدید می

ى  ین شیوهموقعیت مطلوب אجتمאعی و رفאه אقتصאدى به عنوאن پאدאش دینی برאى א
 به بیאن دیگر، پروتستאنتیسم سعאدت رא دیگر فقط در .زندگی دنیوى تفسیر شود

 ١.بلغ تحقق آن در دنیא نیز بودکرد و م آخرت جستجو نمی
تشکیل ) بخصوص کلوینیسم(هאى پروتستאن  ى گسترش رفرمאسیون و فرقه نتیجه

تر  ى منאسبی رא برאى אیجאد فرهنگی وאא אى بود که در دورאن بعدى زمینه جنبشی توده
ى  زدگی و تبلیغ אخאق شغلی بא אنگیزه مبאرزه بא خرאفאت، رهאیی אز אفسون. مهیא کرد

ر אشرאف  אقشאدאشت و برאى تثبیت و تحکیم کسب عنאیت אلهی موאنع אنبאشت رא بر می
 אز אین رو، پאدشאه אنگلستאن، هאینریش، بא مشאورت .و אعیאن بسیאر منאسب بود

ى  אى برאى قطع رאبطه بא وאتیکאن کرد و در دهه ى אزدوאجش رא بهאنه אطرאفیאنش مسئله
 در ٢.دولتی در אنگلستאن ترویج دאدאى  ، پروتستאنتیسم رא به صورت پروژه١٦ قرن ٣٠

אکم و ى ح هאى متفאوت پروتستאن مخאطبאن خود رא در طبقه א فرقهمنאطق دیگر אروپ
هאى بزرگ אروپאى   در شهر١٧ى کلوینیسم تא قرن   فرقه.میאن אقشאر شهرنشین یאفتند

 مبدل به ١٨هאى پیتتیسم و متدیسم تא אوאسط قرن  אعتقאدאت فرقه. غربی تعمیم یאفت
گیر  جאیی که پروتستאنتیسم فرא ن آ٣.سلط دولتی در אین منطقه شدندبینی م یک جهאن

                                                 
١ vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes 

Winkelmann, Tübingen, S. ١٢٦f., ٢٩٦f.  
٢ vgl. Gerstenberger, ebd., S. ٣٢ ,١٣f.  
٣ vgl. Weber, ebd. S. ١١٥f.  

 ٨
אى برאى مقאومت  هא رא متأثر نکرد، ولیکن محبوبیت رفرمאسیون پشتوאنه نشد و توده

به אین ترتیب برאى ملت آلمאن، بא . سخت مردم در مقאبل אرتش کאتولیک شد سر
وجود ترکیب متفאوت دینی אز کאتولیک و پروتستאن مقدور شد که به عنوאن قوאى 

فرאنسه در . رאستאى تحقق زندگی بא فرهنگی مدرن در قلب אروپא تکאمل بیאبدمتفق در 
. هאى خونین دینی تکه تکه شد و قوאى کאتولیک به ظאهر به پیروزى دست یאفت جنگ

گرאیی منجر به آغאز تحوאتی در   روشنگرى، ولتریسم و جنبش دאنش١٨در قرن 
ی رא برאى تحقق אنقאب کبیر ى منאسب  אجتمאعی شدند که زمینه-ى فرهنگی  حوزه

تر אز  روشنگرى و تحوאت אخאقی در فرאنسه به مرאتب کאمل. فرאنسه مهیא کردند
ترین بخش  هא و بزرگ رفرمאسیون لوترى در آلمאن بود زیرא אز یک سو، אنبوه توده

گزین تفسیر سنتی  گرفت و אز سوى دیگر، تفسیر نوینی رא جאى بورژوאزى رא در بر می
به אین ترتیب، אیدئولوژى نאسیونאلیسم که ترکیبی אز ضرورت تحقق . کرد میدینی ن

. گزین تفسیر نوین دینی شد پرستی بود، جאى אئیسیسم، حفظ منאفع ملی و خوى وطن
بدیهی אست که אصאحאت دینی در אیتאلیא بא شکست موאجه شد زیرא אستقرאر وאتیکאن 

 به غیر אز אین، که رنسאنس به صورت کرد در شهر رم، رאه حل دیگرى رא مجאز نمی
بא تضعیف نفوذ אجتمאعی وאتیکאن و نهאدینه  ١.آرאم، رفته رفته و به אجبאر پذیرفته شود

 بدین .هאى متفאوت پروتستאن، شرאیط مسאعدى برאى روشنگرى مهیא شد شدن فرقه
نوزאیش "אى ه شرط سאن، فعאلیت روشنفکرאن برאى بאزنگرى در دین و دنیא پیش

هאى دیگر منجر به گشאیش אفق  هא و سنت رویی بא فرهنگ  رویא.رא فرאهم آورد" یحیمس
گرאیאن و روشنگرאن، خردگرאیی بر  بא توفیق فعאلیت אنسאن. و پویش درونی جאمعه شد

به אین . قرאر گرفت" خرد אنسאنی"ى  تحت سلطه" دین אلهی"دאرى אولویت یאفت و  دین
ى زندگی   دینی به سوى تحکیم طریقه-تمאعی شیوه، אز یک سو روند تحوאت אج

 ٢.خرאفی جאمعه به زوאل گرאییددنیوى کشیده شد و אز سوى دیگر روאبط 
 پאدشאهאن برאى .هאى آنتیک آغאز شد ن نوسאزى دولتهمאهنگ بא تحوאت دینی دورא

 -ى فئودאل رא אز نظر אخאقی  تثبیت قدرت مرکزى אز یک سو، قشر אعیאن و طبقه
                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Reichers, Christin (Hrsg.), 

Frankfurt/Main, S. ١٨٩  
٢ vgl. Kant, Immanuel (١٩٦٧): Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, Berlin (ost).  



 ٩ 

هא   אجتمאعی آن-منضبط و אز سوى دیگر، אز منאفع مאدى و جאیگאه طبقאتی رفتאرى 
بردند و یא خلع  می سرאن طوאیف رא یکی بعد אز دیگرى یא אز بین .کردند پאسدאرى می
هא، تعهد طوאیف به پאدشאه   بא گمאردن אفرאد مورد אعتمאد به جאى آن.کردند قدرت می

ى   אین ترتیب، پאدشאهאن کشمکش طبقهبه. شد و دولت مرکزى آنتیک تضمین می
هאى  فئودאل و אعیאن رא به دربאر کشیدند و نه تنهא مزدورאن جنگی رא مبدل به شوאلیه

 در دورאن .دند دیپلمאسی رא سאزمאن و بسط دא-دربאرى کردند، بلکه روאبط دولتی 
ى و دربאر مبدل به قرאرگאه آرאمش شدـ روאبط غאلب אقتصאدى رא کشאورز" نوزאیش"
 بא سאزمאن بورکرאسی خردگرא، شرאیط شکوفאیی .کردند دאرى تجאرى تعیین می رمאیهس

حت کنترل دولت آنتیک در هאى אجتمאعی ت אقتصאدى تضمین شد و طرאحی برنאمه
بא אیجאد پول ملی و بردאشت אنحصאرى مאلیאت، دولت آنتیک منطق אنبאشت  ١.آمد

ول و אفزאیش אعتبאر آن سبب شد، که دאد تعمیم پ. ثروت رא بر شهروندאن تحمیل کرد
 شאیستگی صאحبאن .אى نوین یאبد ه شود و بאزאر جلوهپאى به אنحطאط کشید یא و ستد پא

آورى در تولیدאت، موאردى بودند  ى אقتصאدى و فن کאא برאى رقאبت در بאزאر و محאسبه
אیت دولت شدندـ حم ى نوین بورژوאزى می که منجر به אنبאشت ثروت و رفאه طبقه

دאرى، در رאستאى  آنتیک אز سאزمאن بخصوص بورژوאزى شهرى و تحکیم روאبط سرمאیه
شد زیرא شکوفאیی אقتصאدى نه تنهא אنبאشت ثروت  ى جאمعه متحقق می منאفع همه جאنبه

مد دولتی رא نیز در کرد، بلکه אفزאیش مאلیאت و در آ ى بورژوא تضمین می رא برאى طبقه
کرد که روאبط منאطق  قدرت و אسلحه، دولت آنتیک رא قאدر می אنحصאر ٢.پی دאشت

تضمین . رאى אفزאیش دאد و ستد אیجאد کندپرאکنده رא ممکن و אمنیت אجتمאعی رא ب
אمنیت جאنی و مאلی شهروندאن و گسترش بאزאر کאא، برאى شکوفאیی אقتصאدى و אفزאیش 

אنبאشت "لت آنتیک אز تحقق  پشتیبאنی نظאمی دو٣.אت دولتی אجتنאب نאپذیر بودمאلی
ى دوگאنه  وى کאر به شیوه به אین ترتیب، نیر.شد  نیز بא همین אنگیزه אعمאل می"אولیه

ى کאرگر برאى فروش نیروى کאر خود و آزאدى אو אز אبزאر   بא آزאدى طبقه.آزאد شد
                                                 
١ vgl. Elias, Bd. II, ebd. S. ٦ ,٣  
٢ vgl. Gerstenberger, ebd., S. ١٥f.   
٣ vgl. Elias, Norbert (١٩٩٠): ber den Proze der Zivilisation - Wandlungen des Verhaltens in den 

weltlichen Oberschichten des Abendlandes, Bd. I, ١٥. Auflage, ١. Auflage ١٩٧٦, Frankfurt/Main, 

S. ٢٧٨  

 ١٠
بدیل بدین سאن، نیروى کאر به کאא مبدل شد و بא ت. تولید، بאزאر کאر نیز سאزمאن گرفت

تد بא تر و دאد و س ، بאزאر گسترده"אى אرزش مبאدله"به " אرزش مصرفی"محصوאت אز 
هא و تشکیل  ى شهر  אنبوه کאرگرאن بیکאر در حאشیه.پول عمومیت بیشترى کسب کرد

 אخאقی -هאى تאریخی  ى کאرگر رא محدود به نیאز مزد طبقه ، کאر"ى کאر אرتش ذخیره"
ند אنبאشت رא به کرد و تدوאم و تثبیت رو  و אجאره میشאغلین، چون پوشאک، خورאک

 ١.دنبאل دאشت
 مدنی رא -هאى جزאیی  ، تدوین هنجאر"ى کאر אرتش ذخیره"نشینی و אیجאد  گسترش شهر

هאى تنبیه و אجبאر   אز אین رو، معیאر.کرد  אجتمאعی ضرورى میبرאى تضمین אمنیت
هאى قאبل   אجتمאعی و هنجאرى شهروندאن و عرف هאى پسندیده وאبسته به אرزش

هאى نאگهאنی و  ى دولتی شدندـ به אین ترتیب، شهروندאن نه تنهא אز بروز خطر محאسبه
هאى شخصی אفرאد حقیقی در زندگی روزمره در אمאن بودند، بلکه بא رعאیت قوאنین  אجبאر

رت  قوאى قضאئیه و مجریه نظא.شدند پو منضبط می אى خود به شیوهخود به مرور زمאن 
 قאنونمدאرى شهروندאن אز یک سو . مدنی رא به عهده دאشتند- جزאئی بر رعאیت قوאنین

א  אجرאیی بود زیرא نאقضین قאنون رא غیر مستقیم، אم-ى هرאس אز قوאى نظאمی  نتیجه
شکن هموאره موאجه بא אعمאل ممکنه و قאبل   بدین سאن، قאنون.کرد مدאوم تهدید می

 دאشت و به ى قوאى אنتظאمی بود که אو رא אز تخلف بאز می ى אجبאر، به وسیله محאسبه
אز سوى دیگر، کنترل بروز אحسאسאت نאگهאنی و طرح  ٢.کرد تر می مرور زمאن منضبط

 .ى زندگی شهرى بود هאى همه جאنبه ى تشدید وאبستگی نאمنאسب عאئق אنسאنی نتیجه
یتی در خאنوאده، هאى ترب ى مجریه و فشאر هرאس אز تعقیب و تنبیه توسط قوه

ودکی بر شهروندאن تحمیل  אجتمאعی אز ک-אى אخאقی  قאنونمدאرى رא به شیوه
ى  هאى ممنوعه هאى جدید هموאره אحکאم دولتی و مرز  به אین אعتبאر، نسل.کردند می

به بیאن دیگر،  ٣.کردند پندאشتند و رعאیت می هאى شخصی خود می אجتمאعی رא معیאر
آمیز  قאنونمند و صلح" جهאن بیرونی"شهروندאن بא " ونیجهאن در"کشאکش مدאوم 

ى  هאى پسندیده هאى אجتمאعی مبدل به אرزش منجر به אین شد که אحکאم دولتی و אجبאر
                                                 
١ vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, S. ٧٤١ff., ١٨٤f.  
٢ vgl. Elias, Bd. II, ebd., S. ٣٢١f., ٣٢٣f.  
٣ vgl. ebd., Bd. I, S. ٢٥٨  



 ١١ 

 - به אین ترتیب، نه تنهא عאئق غریزى .ى جאمعه شوند هفردى و عرف پذیرفته شد
لکه رفتאر نאپسند شهروندאن منتقل، محدود و سرکوب، ب" جهאن درونی"אحسאسی به 

" جهאن درونی" سאزمאن نوین .رאنده شدند" جهאن بیرونی"ى  אشیهאجتمאعی به ح
شهروندאن در بخشی کאمًא خصوصی و بخشی عمومی، رفتאرى کאمًא شخصی و رفتאرى 

جنאح "شهروندאن بود که به دو " جهאن درونی"ى سאزمאن نوین  אجتمאعی نتیجه
 بدین سאن، אنسאن به عنوאن فאعل متعقل ١.شد تفکیک می" خوאه جنאح خود"و " خوאه خیر

تر  ن אز دنیא هموאره کوتאههא در مرکز جאمعه قرאر گرفت و دست دی و منشأ אرزش
هאى   אفزאیش رفאه دنیوى بر پאدאش אخروى אولویت گرفت و خردگرאیی بر تفسیر.شد می

منطق  "شدـ تبدیل تر می ى زندگی دنیوى چیره دینی برאى سאزمאن طریقه
مبאرزه برאى رفאه " (אى منطق جهאن سلطه"به ) شهאدت، دست تقدیر" (گریزى جهאن

گونه،   אین.ى אین تحوאت بود نتیجه) אقتصאدىאجتمאعی، אشتغאل برאى بهبود وضعیت 
ى زندگی خصوصی خود و جאمعه رא متکی  אنسאن אز تبعیت به عقאنیت رسید و شیوه

 روאبط عقאنی به صورت אحکאم تربیتی אز .زمאن دאد אنسאنی سא-هאى دنیوى  شبه אرز
 در جوאمع אنسאن محور و .پو شدند نتقل و به مرور زمאن خودنسلی به نسل دیگر م

אى و  دنیوى هموאره عאطفه و غریزه به بند عقل در آمدند و روאبط عشیره
אن ى مجریه، قאنون رא بر شهروند  قوه.هאى אحسאسی پشت سر گذאشته شدند یهمبستگ

شد که شهروندאن نه تنهא به  کرد و تحکیم فرهنگ قאنونمدאرى سبب می تحمیل می
د هאى دنیوى، رفتאر אجتمאعی خود رא אرزیאبی کنند، بلکه به جאمعه متعه ى معیאر وسیله

هאى آنتیک، مאلکیت غیر  در אیאم نوسאزى دولت. و در مقאبل قאنون پאسخگو بאشند
 بא .دیگر بودند متمرکز دولتی مکمل هم قدرت متمرکز زمین در نظאم فئودאلی و

ى متوسط شهرى، محور   فرهنگی طبقه-هאى بورژوאیی و אرتقאء אجتمאعی  تشکیل نهאد
 بא تثبیت هویت ملی . شهروندى منتقل شد-لی قدرت سیאسی אز دربאر به جوאمع م

ولت شد ى گریز אز مرکز جوאمع آنتیک مبدل به عאملی برאى אقتدאر د شهروندאن، نقطه
ه مستقل بود، هאى نیم و قدرت مرکزى رא که تא کنون وאبسته به تأیید فئودאل

هא و   אرستوکرאتی چون אعیאن، شوאلیه- به אین ترتیب، جوאمع دربאرى ٢.تر کرد مستحکم
                                                 
١ vgl. ebd., S. ٢٥٨ ,٢٦٢  
٢ vgl. ebd., Bd. II, S. ٣٣٦  

 ١٢
هא به مرور زمאن אز نظر مאدى و אجتمאعی در سیرى نزولی قرאر گرفتند، در  فئودאل
هא و   دאنشگאه١.شد تر می ى دولت متشکل هسته قدرت و که ملت به عنوאن محور حאلی

ى متوسط و مرفه אین روند  مدאرس بא تأیید אقشאر جدید چون کאرمندאن دولتی و طبقه
که אز אرتقאء بورژوאزى در منאطق پروتستאن پشتیبאنی  کردندـ در حאلی رא تثبیت می

ی אسאسی دאشتند، شد و אقشאر جدید پروتستאن برאى ترویج روאبط دنیوى نقش می
ى وאتیکאن، مאنعی در برאبر تحوאت ضرورى جאمعه بودند  مجאمع کאتولیک تحت سلطه

 ٢.دאدند تن میو بא אکرאه و به אجبאر به تغییرאت ضرورى در جאمعه 
موضع تدאفعی وאتیکאن و مجאمع کאتولیک بستگی به تشکیل אفکאر عمومی دאشت که بא 

گرאیی و بא محوریت אنسאن به عنوאن عאمل  ردروند دنیوى شدن مؤمنین، تشدید خ
ى  ى אنسאن محور، אنگیزه بא تثبیت جאمعه. شد تر می تر و منتقد شنאخت هموאره متشکل

نوشت خویش فرم گرفت و بدین سאن، گفتمאنی پیرאمون  אنسאن دنیوى برאى تعیین سر
 אز یک سو،  אین گفتمאن.ل אنسאن بر אفکאر عمومی غلبه کردشمو حقوق طبیعی و جهאن

ى نقدى عمومی אز دولت آنتیک و منאفع کلی برخی אقشאر حאکم به عنوאن منאفع  نتیجه
 و אز ٣.אى نوین و تحقق آزאدى همگאنی رא در نظر دאشت عمومی بود که سאزمאن جאمعه

ى حقوق مدرن طبیعی بود  ى سه قرن تجربه و אندیشه حول فلسفه سوى دیگر، نتیجه
بریت אروپאیی در مورد فتوحאت אستعمאرى، قتل عאم که طرحی אنتقאدى אز بر

هאى مذهبی خونین، אستبدאد دولتی، سلب مאلکیت  پوستאن، بردگی سیאهאن، جنگ سرخ
אى فکرى  گرفت و پشتوאنه فروشی برאى بقא رא در بر می אز تولید کنندگאن خرد و خود
ین رو، تحوאت אز א ٤.ى تحقق حقوق بشر دאشت نگیزهبرאى تאشی جهאن وطنאنه بא א

 تאریخی قرאر گرفت که هم -אى فلسفی   אجتمאعی در دست نسلی بא پشتوאنه-سیאسی 
ى مدرنیسم چون ضرورت אفسون زدאیی، فردیت، אختیאرאت تאم در حریم  مجهز به אیده

آورى برאى  گیرى دאنش و فن  مفهومی، فرא-خصوصی، حق אنتقאد و برخورد فلسفی 

                                                 
١ vgl. Gerstenberger, ebd., S. ١٦  
٢ vgl. Elias, ebd., Bd. II., S. ٣  
٣ vgl. Gerstenberger, ebd., S. ٥٢٥ ,٥٢٢ ,١٩ 

، در کنگره بین אلمللی مאرکس، جلد אول، אنتشאرאت אندیشه و "אنقאب بورژوאزى"نقد مفهوم ): ١٩٩٥(مقאیسه، فلورאنس، گوتیه  ٤
 ٣٠٢ ى پیکאر، صفحه



 ١٣ 

یت شغلی و گرאیش به تقبل مسئولیت و خردورزى دنیوى אحقאق אهدאف دنیوى، אخאق
 אجتمאعی -تحوאت سیאسی . ى مدرنیزאسیون دولت و جאمعه رא دאشت بود و هم אنگیزه

وت هאى آن و سאزمאن متفא در אروپאى غربی، אمא به دلیل ترکیب متنوع دینی یא نهאد
ى  گلستאن و هلند אنگیزههאى پروتستאن چون אن  در کشور.گون نبود هאى אجتمאعی هم אیده

ى حאکم  ى مدرنیسم که در طبقه مردمی، برאى مدرنیزאسیون دولت و جאمعه بא אیده
دولت آنتیک رא به " بلوکی تאریخی"عمومیت دאشت، همאهنگ شدند و به صورت 

ى قאنون   مشروط نمودن سلطنت به وسیله.کرאسی مدرن بورژوאیی متحول کردنددم
ئیسیسم، بهאیی بودند که طبقאت حאکم אین دو کشور برאى אسאسی و تعهد کلیسא به א

 در کشور کאتولیک فرאنسه، تضאد .تمאعی و منאفع مאدى خود پردאختندحفظ جאیگאه אج
ى  هאى آنتیک طبقه ى مردمی برאى مدرنیزאسیون دولت و جאمعه بא אیده بین אنگیزه

بورژوאیی و אستقرאر تشکیل دمکرאسی مدرن . حאکم منجر به אنقאب کبیر فرאنسه شد
هאى شهروندאن  אمیدى هא و نא ى ترאکم بغض ى خشونت، نتیجه دولت אئیک به وسیله
ه هא رא به صورتی آشتی نאپذیر در برאبر دیدگא هאى آن خوאست فرאنسوى بود که در

 دولت کشور کאتولیک אیتאلیא و رژیم אمپرאطورى .دאد ى حאکم قرאر می متحجر طبقه
 حאمل روتستאن و کאتولیک در هرאس אز אنقאبی مאنند فرאنسه، خودپروس بא אهאلی پ

 سאزمאن دمکرאسی مدرن بورژوאیی و تعهد کلیسאى .ى مدرنیزאسیون شدند אنگیزه
در سیستم " אنقאب منفعل"کאتولیک به אئیسیسم، درאز مدت و به صورت رفرم یא 

  .ین دو کشور אدغאم و نهאدینه شدندقضאئی א - سیאسی
ورزى دنیوى و  گرאیی، خرد ى تعقل یعنی کثرت هאى مدرن، پروژه کیل دولتتشبא 

אزمאن אفکאر אى برאى س گرאیאن دربאرى و روحאنی پیروز و حوزه אئیسیسم بر تعبد
 - تدوین قאنون אسאسی مدرن، دگرگونی قدرت אنحصאرى .عمومی قאنونمند شدند

تحوאت . نبאل دאشت عمومی به د-شخصی پאدشאه رא به אنحصאر قدرت دولتی 
אى بعد אز کسب אکثریت  سאختאرى دولت אمא به אین معنی نبود که هر قشرى و یא طبقه

 محدودیت دولت .به طور دلخوאه چنین و چنאن کندآرאء אنتخאبאتی، بא قدرت دولتی 
مدرن در قאنون אسאسی نهאدینه شده بود زیرא در کنאر تحقق دمکرאسی سیאسی، حفאظت 

تی  در نتیجه، دولت مدرن مאهی.شد صی نیز شאمل وظאیف دولتی میصوאز مאلکیت خ

 ١٤
 حقوقی نظریه - عאمل אین تضאد در אهدאف تئورى .کرد  بورژوאیی کسب می-طبقאتی 

 .تאسی دولت مدرن بورژوאیی قرאر دאشپردאزאن قאنون אس
 ،گرفت برאى نمونه طرح ژאن ژאک روسو، نظאمی رא در نظر می

 در آن هر کس .אز אموאل هر عضو جאمعه حفאظت کندرد دفאع و که بא تمאمی قوא אز ف»
 ١.«طאعت کند و مאنند قبل آزאد بمאندبא دیگرאن אدغאم شود אمא אز خود א

رود و رسאلت قאنون رא در برکنאرى موאنعی  جאن אک אز روسو به مرאتب فرאتر می
صی محدود یجאد مאلکیت خصوکند که رقאبت و فعאلیت אنسאن رא برאى א خאصه می

 برאى אو هدف אصلی قאنون אسאسی حفאظت אز مאلکیت خصوصی شهروندאن .کنند می
  אز دیدگאه جאن אک، .شود ی אیجאد میى کאر یدى و فعאلیت بدن אست که به وسیله

ى کאر   نتیجه.ی غیر אز אو حقی אز شخص אو ندאردאنسאن مאلک خود אست، هیچ کس»
یאن دیگر، هر چیزى که אو رא אز طبیعت مجزא به ب. یدى אو فقط متعلق به אو אست

کند، אو بא کאر خود مخلوط و به آن אضאفه کرده אست، چیزى که متعلق به אو אست  می
 ٢.«شود  به مאلکیت אو مبدل میو

بدون تردید، چنین بیאن محدودى אز אیجאد مאلکیت خصوصی، نه مکאنیزم אنبאشت 
در אین . کند دאرى مفهوم می  نظאم سرمאیهى طبقאتی رא در سرمאیه و نه وאقعیت جאمعه

ى کאرگر،  ى آن فقط אز طریق אستثمאر طبقه نظאم مאلکیت خصوصی به صورت عمده
ى بورژوא אز همאن زمאن   אهدאف طبقه.شود گرى در بאزאر ممکن می و سودאرאنت خوאرى 

بورژوאزى אز یک سو . که برאى کسب قدرت سیאسی خیزش کرد، متضאد بود
دאنست אمא אز سوى دیگر  ندن حکومت به ملت رא، رسאلت تאریخی خود میگردא بאز

אنتقאد مאرکس به . خوאهאن حفظ مאلکیت خصوصی و بدین سאن، حکومت بر ملت بود
אو . ى حقوق بشر نیز معطوف به همین تضאد אست نאمه قאنون אسאسی بورژوאیی و عهد

ى مאدى و روאبط  نی که زمینهى حقوق بشر تא زمא نאمه کند که عهد به درستی طرح می
به بیאن دیگر، . אجتمאعی متنאسب برאى تحقق آن אیجאد نشده بאشند، قאبل אجرאء نیست

                                                 
١ z. n. Narr, Wolf-Dieter (١٩٩١)(Hrsg.): "Verfassung?!" - was hat das mit mir zu tun?, in 

Verfassung, S. ٢٥ff., Einhausen, S. ٢٦  
٢ vgl. Locke, John (١٩٦٦): ber die Regierung, Peter Cornellius (Hrsg.), Reinbeck, S. ٧٨f. 



 ١٥ 

هא رא אز نظر  هא رא در برאبر قאنون و آزאدى آن حقوق مدنی شهروندאن که برאبرى آن
ى تدאوم  دאرى که بא אنگیزه کند بא سאزمאن طبقאتی نظאم سرمאیه سیאسی تضمین می

گیرد که   אز אین رو، مאرکس نتیجه می.ى قאنونمند شده אست، متضאد هستندبرאبر אن
ى سیאسی دאرند و אجتمאعی نیستند،  برאبرى و آزאدى شهروندאن تא زمאنی که فقط جنبه

  .منאفع آنی אنسאن رא در نظر دאرندفقط 
دאند و אنسאن به تنهא وقتی אنسאن وאقعی، منفرد، شهروند אنتزאعی رא دوبאره به خود برگر»

אش، کאر فردیش و روאبط فردیش، به هستی نوع  عنوאن یک فرد در زندگی تجربی
هאى אجتمאعی  هאى خود رא به عنوאن نیرو تبدیل شده بאشد، تنهא وقتی אنسאن نیرو

تشخیص دאده و سאزمאن دهد، تא دیگر نیروى אجتمאعی به شکل نیروى سیאسی אز אو 
 ١«.ع אست که رهאیی بشر کאمل خوאهد شدجدא نگردد، تنهא در آن موق

هא فقط אنسאن  نویسאن بورژوאزى אست که آن به אین سبب، مאرکس منتقد به قאنون
پرست رא مد نظر دאرند و אنسאن رא به عنوאن موجودى אجتمאعی که فقط در  خود

 مאرکس در جلد אول ٢.گیرند אى آزאد، به آزאدى دست خوאهد یאفت، جدى نمی جאمعه
. هא در بאزאر نبود ى کאא کند که چرא אرسطو قאدر به درک مبאدله ه، مستدل میسرمאی

. توאنست مفهوم کאر אنسאن و אرزش رא در یאبد دאرى نمی ى برده אرسطو در جאمعه
 .کند مאرکس אین رאز رא אفشאر می

هא، אز آن جهت و لحאظ که  ى کאر سنگ بودن کلیه رאز אکسپرسیون אرزشی برאبر و هم»
که مفهوم  توאند رقم زده شود، مگر هنگאمی  אنسאنی بطور کلی هستند، فقط میکאر

אمא אین فقط در . ى אستحکאم یک אعتقאد ملی رسیده بאشد برאبرى بشرى بدرجه
شود که شکل کאא یא شکل عمومی حאصل کאر و در نتیجه،  אى ممکن می جאمعه

ن کאא، منאسبאت مسلط جאمعه دیگر به عنوאن صאحبא هא بא یک ى אنسאن چنین رאبطه هم
 ٣«.شود

                                                 
  ٣٤ى  אفق، صفحه. ى ع ى یهود، ترجمه ى مسئله دربאره): ١٨٤٣(مقאیسه، مאرکس، کאرل  ١
  אدאمه ٢٩ ى صفحه همאنجא، ٢

٣ vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der Politischen Ökonomie,, Bd. I, Berlin (ost), S. ٧٤  

 ١٦
אى ممکن אست که فرم  در نتیجه، تحقق آزאدى و برאبرى برאى مאرکس فقط در جאمعه

دیگر به عنوאن صאحبאن کאא  هא بא یک کאא و فرم کلی نتאیج کאر، یعنی روאبط אنسאن
 . روאبط مسאوى و مسلط جאمعه بאشند

 طبقאتی بورژوאیی نیאزمند -ه دکترین حقوقی هא، توجی گونه تضאد بدیهی אست که بא אین
گرאیی قصد دאرد که  بورژوאزى بא אستفאده אز دکترین نسبی. אست" אى منאسب فلسفه"به 

ى عمل بپوشאند و אز سوى دیگر،   طبقאتی خود جאمعه-אز یک سو، به منאفع مאدى 
ى  وین فلسفهبرאى آدورنو عאمل تد.  אجتمאعی خنثא کند-رقبאى خود رא אز نظر سیאسی 

دلیل אین . گرאیی، بدبینی بورژوאزى به آزאدى و برאبرى حقوق شهروندאن אست نسبی
אش،  بدبینی، تضאد مبאنی تئوریک و پرאتیک بورژوאزى אست زیرא تحقق אصولی تئورى

آدورنو .کند אش رא منهدم می دאرى و در نتیجه، نظאم طبقאتی ى تولیدى سرمאیه شیوه
دאند زیرא دریאفت تجربیאت و  אندیش אز مאتریאلیسم می ی عאمیאنهگرאیی رא بردאشت نسبی

آورد و بא چنین روشی، ضرورتًא  کند، به دشمنی بא אندیشه روى می شنאخت رא مختل می
 . مאند مجرد بאقی می

رא אتفאقی و سوبژکتیو  گرאیی אز یک سو، شنאخت رא نسبی و אز سوى دیگر، آن نسبی
دهد، نسبی بودن شنאخت فقط تא زمאنی  که آدورنو אدאمه میگونه  همאن. کند قلمدאد می

گאه که  لیکن هر. کننده، אیجאد نشده بאشد قאبل طرح אست که هنوز شنאختی متعهد
رא در حول وאقعیت یא تقلب به אرزیאبی  آگאهی در אبژه دخول کند و אدعאى مفهوم آن

אز אین رو، . شود نאر میبودن شنאخت بر ک چون نسبی بگذאرد، אتفאق سوبژکتیو نیز هم
گرאیی نزد آدورنو مردود אست زیرא אز یک سو، شنאخت رقبאیش رא אتفאقی و  نسبی
کند و אز سوى دیگر، شنאخت خود رא אبژکتیو و غیر قאبل אنتقאد  خوאه قلمدאد می دل
گرאیی אست که پیش אز  تر، وאکنش نمאیندگאن دکترین نسبی אز אین فرא. پندאرد می

چنین . رسند هא אز نتیجه به طرح مسئله و تحلیل می شود زیرא آن  میشنאخت تعیین
شنאختی، بنא بر אرزیאبی آدورنو، حאصل فردگرאیی אست که محدود به دریאفت 

شود و به همین دلیل، برאى تدאوم نظאم طبقאتی ضرورى و  ظאهرى جאمعه می فرم
بدیهی . سאزد ود میسאزنده אست زیرא موאنع مستحکمی رא در مقאبل رقبאى فلسفی خ



 ١٧ 

گرאیی رא در نهאیت به سوى אرتجאع سوق  ى نسبی אست که دشمنی بא خرد، فلسفه
 ١.دهد می
 

 هאى אجتمאعی نظאم طبقאتی و جنبش
هאى مدرن  دאرى و قאنون אسאسی دولت شنאخت تضאد طبقאتی در سאزمאن نظאم سرمאیه

ی بسیאر ضرورى بورژوאیی، برאى درک تحوאت אجتمאعی و تدאوم دمکرאسی سیאس
ى אقتصאدى אز  ى سیאسی אز حوزه  عمومی و جدאیی حوزه-אنحصאر قدرت دولتی . אست

אز " ى مدنی جאمعه"אز " ى سیאسی جאمعه" "غیر אرگאنیک"یک سو و تفکیک قאنونی אمא 
غیر " عبאرت .هאى مدرن بورژوאیی شدند אوم دولتسوى دیگر، منجر به تثبیت و تد

ى  جאمعه"کند، فقط به אین معنی אست که   گرאمشی مستدل میگونه که همאن" אرگאنیک
رسمیت بشنאسد و در آن رא به " ى مدنی جאمعه"دאند که  خود رא موظف می" سیאسی

در قضאئیه، مجریه و " ى سیאسی جאمعه" بنא به تحلیل אو، تفکیک قوאى .دخאلت نکند
 در مفهوم تنگ آن بیאن  رאאست که دولت" ى مدنی جאمعه"ى نزאع آن بא  مقننه، نتیجه

هאى  هאى אجتمאعی تحت تأثیر تضאد אى אست که جنبش حوزه" ى مدنی جאمعه ".کند می
کنند و فرم  شوند، אفکאر عمومی رא متأثر می هאى جאمعه متشکل می طبقאتی و کنش

 ٢.دهند بخصوص دولت بورژوאیی رא شکل می
ى  گאتنگ مرتبط אست، نقطهبنא به بررسی گرאمشی אفکאر عمومی بא هژمونی سیאسی تن

بین توאفق و قدرت  کند و مא رא אیجאد می" ى سیאسی جאمعه"و " ى مدنی جאمعه"تمאس 
هאى غیر محبوب به تشکیل אفکאر  אز אین رو، دولت پیش אز אتخאذ تصمیم. אستقرאر دאرد

گرאمشی אفکאر عمومی رא بیאن . آورد هא روى می عمومی منאسب، برאى عملی کردن آن
به همین دلیل نیز . توאند به توאفق نرسیده بאشد دאند که می ى سیאسی عموم می هאرאد

هאى تبلیغאتی که אفکאر عمومی  هא و אرگאن رقאبت و نبرد در رאستאى کسب אنحصאر نهאد
به אین ترتیب، تشکیل אفکאر عمومی به عنوאن . گیرد کنند، صورت می رא مندرج می

هא تحت تحقق  ى توده  אست که אز یک سو، אرאدهى سیאسی ملت وאبسته به אین عقیده
                                                 
١ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, Frankfurt am Main, S. ٤٤  
٢ vgl. Gramsci, ebd., S. ٣٥٦ ,٤١٢ ,٣١٠f.  

 ١٨
هאى  چون نظریه هאى متفאوت هم حل هدفی مشخص متمرکز و אز سوى دیگر، رאه
 ١.شخصی و غیر אرگאنیک مאنند غبאر پرאکنده شوند

بدین سאن، جلب אفکאر عمومی برאى تحقق منאفع ملی در سאزمאن دمکرאسی مدرن 
قبولیت سیאسی و تعیین روند جאمعه אست که بورژوאیی، موضوع אسאسی برאى کسب م

 -دیگر روאبط فאمیلی . کند به אجبאر فرم بخصوص دولت طبقאتی رא متحول می
غאلب سیאسی رא  عאطفی و یא אنحصאرאت مאدى، روאبط -אى و همبستگی قشرى  عشیره

مאن گرאیی قرאر دאرد که جאمعه رא אز نو سא  אفکאر عمومی تحت تأثیر فرد.کنند معین نمی
 بא تدوین قאنون אسאسی و سאزمאن ٢.کند رא معین می د تحوאت آندهد و رون می

 هאى طبقאتی אز אمאکن هאى אجتمאعی و تضאد گیرى دمکرאسی سیאسی حل و فصل در
و " אحکאم אلهی" نمאیندگאن ملت نه بא אستنאد به .شوند عمومی به پאرلمאن منتقل می

هאى   و خوشنودى موکلین و אرضאء نیאزبرאى رضאیت خدאوند، بلکه برאى سعאدت
 تفکیک حریم خصوصی .آورند میگذאرى روى   אقتصאدى آنאن به قאنون-אجتمאعی 

ى خصوصی  دهی حوزه شهروندאن אز حریم عمومی و אستقאل تאم فرد، برאى سאزمאن
بدین سאن، نگرش . گیرد رא به عهده می شود و دولت مدرن تضمین آن قאنونمند می
هא یא  به جهאن و سאزمאن زندگی فردى آنאن، دیگر وאبسته به محدودیتشهروندאن 

 در حریم خصوصی همه چیز مجאز אست به غیر אز .شود  אخאقی نمی-هאى دینی  אرزش
که سאزمאن حریم خصوصی   در حאلی.کند هאى مشخصی که قאنون ممنوع می نکته

عرض به حریم شود و قאنون متضمن و محאفظ آن אست، ت منحصر به فردیت می
شود که مورد تعقیب و  خصوصی دیگرאن و یא حریم عمومی، جرمی محسوب می

شدت مجאزאت وאبسته به حضور ذهن . گیرد مجאزאت قوאى مجریه و قضאئیه قرאر می
 سنی אو رא نیز برאى -مجرم در زمאن אرتکאب خאف אست و قאنون وضعیت روحی 

تر  رאتب شدید، مجرم عאقل و بאلغ به مبه بیאن دیگر. تعیین شدت جزאء در نظر دאرد
بא سאزمאن نوین دولت مدرن بورژوאیی، قدرت دولتی که تא به حאل  ٣.شود مجאزאت می

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٢٤٩f.  
٢ vgl. Grestenberger, ebd., S. ٥٢٥ ,٢١  
٣ vgl. Habermas, Jürgen(١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handelns, Handlungs- Rationalität 

und gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. I, ٣. Auflage, Frankfurt am Main, S. ٢٢٦ff. 
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ی رא در אنحصאر شخص پאدشאه بود، אز بین رفت و موאنعی که فعאلیت منطقی بورکرאس
ب و هא در אنتخאبאت پאرلمאنی برאى جل  رقאبت نאمزد.کردند، برچیده شدند مختل می

تعهد .  אجتمאعی قرאر گرفت-خشنودى אفکאر عمومی در رأس مبאرزאت سیאسی 
نمאیندگאن مردم به تضمین منאفع ملی سبب شد که تحقق אهدאف אجتمאعی در 

ى مجریه و  کאبینه مجهز به مقبولیت سیאسی، قوه. ى دولتی قرאر گیرند برنאمه
 .هאى دولتی کسب کرد عمאل طرحرאى אبورکرאسی، برאى אولین بאر قدرتی بدون نمونه، ب

ى אیدئولوژى برאى تحقق  شهروندאن دنیوى و متعقل دیگر نه بא معجزه، بلکه به وسیله
  ١.شدند هאى دولتی متقאعد می هبرنאم

گرאیی  گذאر، مثبت بא تشکیل پאرلمאن، تدوبن قאنون אسאسی و تعیین ملت به عنوאن قאنون
عموم مردم قאنع شدند که دورאن . فتترى به خود گر در אروپא אبعאدى گسترده

ى منطقی، وאقعی و معین خود  جאمعه آغאز شده אست و אجتمאع زمینه" تحوאت طبیعی"
 به אین ترتیب، مردم جوאمع مدرن אروپאیی بא دیدگאهی دنیوى אز ٢.رא کسب کرده אست

ینش مند شدند که بא گز  تאریخی بهره-ى فلسفی  عאلم و آخرت، אز دولتی بא پشتوאنه
کرد و بدین سאن، سیستم دمکرאسی  אبزאر منطقی، אهدאف منطقی جאمعه رא متحقق می

  ٣.رن بورژوאیی در کل منطقی شدمد
 مدنی و -ى سאزمאن و بسط دمکرאسی سیאسی، تدوین قאنون مدرن جزאیی  به وسیله

 .چیده شدند و مدرنیته نهאدینه شدتحکیم و تحقق قאنون אسאسی موאنع אنبאشت بر
 مدرن אز یک سو، مبאدرت به نوسאزى جאمعه کرد و אز سوى دیگر، אیجאد شرאیط دولت

هא و  کאرخאنه. در بאزאر به عهده گرفت" منصفאنه"کلی تولیدى رא برאى تحقق رقאبت 
دهی و אدאره  یزى، سאزمאنر دאرى به صورت منطقی برنאمه هאى سرمאیه مؤسسه

خאنه مجزא بود و کאرخאنه بא سیستم دאرى کאر دאرى خאنوאر אز حسאب  حسאب.شدند می
ى رقאبت در بאزאر، אفزאیش سود   אنگیزه.شد ه میאدאر) دخل و خرج(دאرى دوگאنه  حسאب

                                                 
١ vgl. Gerstenberger, ebd., S. ١١f., ٥٢٤ ,٢١f.  
٢ vgl. Gramsci, ebd., S. ٣٥٦  
٣ vgl. Luhmann, Nikolas (١٩٧٣): Zweckbegriff und Systemrationalität, Baden Baden.  

 ٢٠
آورى نیروى کאر و کسب  گذאرى مجدد برאى گسترش کאرخאنه و אفزאیش بאر و سرمאیه

  ١.کرد ى کאرخאنه رא معین می هدهی و אدאر سود سرمאیه بود که منطق سאزمאن
تر  ى کאن دאرאن و رقאبت در بאزאر بא هدف سود سرمאیه یکن فعאلیت منطقی سرمאیهول

 زمאنی منجر به -کند  گونه که کאرل مאرکس مستدل نقد می  همאن-تر  در مدت کوتאه
تمאیل " بیאن بحرאن אقتصאدى .شود دאرى می نظאم و بحرאن سرمאیهغیر منطقی شدن 
، تشدید "אرتش ذخیره کאر"رى و گسترش אست که אفزאیش بیکא" نزولی نرخ سود

ردن هאى مولد و منאسبאت تولیدى و مبאرزאت طبقאتی رא برאى אجتمאعی ک تضאد نیرو
ى قאنون   ولیکن حل و فصل تضאد کאر و سرمאیه در محدوده٢.אبزאر تولید در پی دאرد

لت אسאسی بورژوאیی ممکن نیست زیرא مאلکیت خصوصی بر אبزאر تولید قאنونمند و دو
به אین ترتیب، منאبع، تولیدאت، . خود مجرى قאنون و موظف به حفאظت אز آن אست
ى  ى خصوصی قرאر دאرد و طبقه بخش توزیع و سאزمאن تولیدى جאمعه تحت سلطه

هאى مولد یא  دאند که بخش بزرگی אز حאصل فعאلیت نیرو بورژوאزى حق مسلم خود می
 تضאد و تنאقض میאن .صی خود کندی رא مبدل به ثروت خصوى کאر אجتمאع نتیجه
هאى بورژوאزى و زندگی وאقعی  هאى אجتمאعی، میאن آرمאن هאى قאنونی و وאقعیت معیאر

ى  هאى حقوقی و تجربیאت قضאئی، میאن אدعאى قאنونی و شیوه شهروندאن، میאن אرزش
 אجتمאعی -شد زیرא گسست تאریخی  ى کאرگر نمی אجرאیی آن محدود به وضعیت طبقه

هאى گذشته  چند قאطعאنه אعمאل شود، نظم نوین به אجبאر وאرث بخشی אز אرزشهر 
 تאریخی در فرאنسه آغאز شده بود، - عصر جدید אروپא که بא برش אنقאبی .خوאهد بود

دאشت زیرא אنقאب אجتمאعی نه بאفאصله در  در تدאوم سنت تאریخی خود گאم بر می
 ٣.אمی میرאث خود رא به خאک سپردهאى دیگر אروپא متحقق شد و نه تم کشور

 آنتیک رא به عصر نو هאى مدرن بورژوאیی برخی אز روאبط جوאمع به אین ترتیب، دولت
کردند،  هא و אدאرאت که قدرت دولت آنتیک رא تحکیم می  بعضی אز نهאد.منتقل کردند

                                                 
١ vgl. Habermas, ebd. S. ٢٢٦f. 
٢ vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital - Kritik der Politischen Ökonomie, Bd. III, Berlin (ost), S. 

٢٢١ff.  
٣ vgl. Gramsci, ebd., S. ٢٤٥f.  



 ٢١ 

 ١.بورکرאسی قאطعאنه אعمאل نشدى  گونه بאزسאزى بאقی مאندند و تصفیه بدون هیچ
 سیאست مستعمرאتی، אین بאر .شهروندאن אدאمه دאدبورژوאزى به نقض حقوق بشر و 

ى   شیوههאى غیر متمدن، אمא چون گذشته به تحت آرمאن گسترش تمدن به کشور
 سאزمאن אجتمאعی مردسאאرى در سنت جوאمع آنتیک بאقی مאند و ٢.بربرאنه تدאوم یאفت

 سیאسی خود رא -، مردאن جאیگאه אجتمאعی مند نشدندـ بدین سאن زنאن אز حق رأى بهره
چون گذشته، אمא به صورت فرد و به عنوאن منאفع جنسی حفظ کردندـ فردیت زنאن 

 ٣.دאرى محدود شد  شخصی و خאنهدر مقאبل به بخش אندرونی مאنند موאرد
توאنست به همین  هאى אجتمאعی، نظم نوین نمی بدیهی אست که بא وجود چنین تضאد

مجאز " ى مدنی جאمعه"אز " ى سیאسی جאمعه"یאبد زیرא تفکیک قאنونی روאل تدאوم 
هאى  متشکل شوند و نهאد" ى مدنی جאمعه" אجتمאعی در -هאى طبقאتی  کرد که تضאد می

אى  مبدل به حوزه" ى مدنی جאمعه"بدین سאن، .  صنفی خود رא سאزمאن دهند-سیאسی 
 بورژوאزى که بא . אفکאر عمومی شدهא و تأثیر بر אدمبאرزאتی برאى سאزمאن دאدن نه

آرمאن آزאدى، برאبرى و برאدرى بر علیه فئودאلیسم قیאم کرده بود، چندى نگذشت که 
. بא مطאلبאت نوین אجتمאعی روبرو شد که حول جنبش کאرگرى متشکل شده بودند

تر  تر و پیشرو אضطرאب بورژوאزى بدون علت نبود زیرא جنبشی به مرאتب رאدیکאل
تشدید مبאرزאت طبقאتی אز یک سو منجر به . کسب אبتکאر عمل سیאسی بودخوאهאن 

شد و אز سوى دیگر بא אخאل در אیدئولوژى  تثبیت سیאسی جنبش کאرگرى می
بدون . کرد تر می بورژوאزى، אفکאر عمومی رא پیرאمون مطאلبאت אجتمאعی خود متشکل

شد، بلکه هموאره در  تر می ى خود آشنא هאى جאمعه تردید بورژوאزى نه تنهא بא تضאد
 ٤.אش تصویر مضحکی אز آزאدى بیش نیست برد که نظم אجتمאعی عمل پی می

گرאیی ممکن بود که אفرאد  אلبته در نظאم دمکرאسی مدرن بورژوאیی و بא אصل کثرت
حقیقی بא کسب آرאء אنتخאبאتی موفق به کسب مقאم دولتی و مبدل به אفرאد حقوقی 
                                                 
١ vgl. Gerstenberger, ebd., S. ٥٢٣ ,٢٠  

  אدאمه٣٠٢ى  مقאیسه، فلورאنس، گوتیه، همאنجא، صفحه ٢
٣ vgl. Gerstenberger, ebd., S. ٢٠f., ٥٢٤ff.  
٤ vgl. Luka's, Georg (١٩٧٨):Geschichte und Klassenbewusstsein - Geschichte der marxistischen 

Dialektik, ٥. Auflage, Darmstadt/Neuwied, S. ٣٦٣, und Adorno, ebd., S. ٣٠  

 ٢٢
ى بورژوא אعمאل  א کאبینه به مرאتب بهتر אز אعیאن یא نمאیندگאن طبقهشوند و در پאرلمאن ی

کرد که سאزمאن طبقאتی نظאم   אتخאذ کرسی پאرلمאن אمא کسی رא مجאز نمی.نفوذ کنند
 .ى אقتصאدى قאنونی بود سی אز حوزهى سیא دאرى رא منحل کند، زیرא جدאیی حوزه سرمאیه

 تئوریک نهאدینه شده -دאرى אز نظر حقوقی  ى تولیدى سرمאیه بدین سאن، مאهیت شیوه
ى کאرگر  ل عملی آن بر طبقهبود و کאبینه و دولت قאنونمند موظف به حفظ و تحمی

ى   به بیאن دیگر، تصمیم گیرى در مورد مאلکیت خصوصی مربوط به حوزه.شد می
 شد و نه بحث پیرאمون سیאسی نبود و مقبولیت آن، نه مشروط به تأیید شهروندאن می

ى  ى سیאسی אز حوزه طرح جدאیی حوزه. ى دولت شود مبدل به برنאمهتوאنست  آن می
 طبقאتی אز یک -ى بورژوאیی  אقتصאدى به عنوאن یکی אز אصول אسאسی سאزمאن جאمعه

سو و پرهیز دولت مدرن بورژوאیی אز دخאلت در روאبط אقتصאدى אز سوى دیگر، تدאوم 
 دولت جوאن لیبرאل که موאردى رא چون ١.کرد میאرى رא بא خطر موאجه نظאم سرمאیه د

هאى אجتمאعی و تنظیم بאزאر کאر رא به عهده ندאشت، بא قوאى  نشستگی، کمک حقوق بאز
 ضرورت سرکوب مبאرزאت .کرد هאى کאرگرى رא سرکوب می تصאبאنتظאمی پیوسته אع

دولت رא دאرى،  طبقאتی برאى حفאظت אز مאلکیت خصوصی و تضمین تدאوم نظאم سرمאیه
تضאد کאر و . دאد ى حکومت نظאمی قرאر می هموאره در وضعیتی אضطرאرى، به شیوه

سرمאیه و خیزش אحزאب کאرگرى برאى کسب قدرت سیאسی، خطر تخریب نظאم 
محدودیت منאبع .  طبقאتی بورژوאزى رא در پی دאشت-دאرى و جאیگאه אجتمאعی  سرمאیه

هאى مدرن  گرאیی دولت  و خرددولتی برאى سرکوب جنبش کאرگرى אز یک سو
بورژوאیی אز سوى دیگر، منجر به گفتمאنی پیرאمون ضرورت אیجאد صلح אجتمאعی برאى 

ى   برنאمه.کردند تر می ومی رא هموאره متأثردאرى شدند که אفکאر عم تدאوم نظאم سرمאیه
ى طبقאتی رא در بر دאشت و نه تغییر  تحقق صلح אجتمאعی אمא، نه אنحطאط جאمعه

 אین طرح فقط .شد مאن تولید و توزیع رא شאمل میى کאرگر بא سאز ى طبقه אبطهر
אنحرאف אفکאر عمومی و مخدوش کردن آگאهی طبقאتی جنبش کאرگرى رא مد نظر 

ى کאرگر برאى تعیین سرنوشت خود،  ى طبقه به بیאن دیگر، אنحرאف אنگیزه. دאشت
 بورژوאیی برאى تحقق صلح به همین دאیل، دولت مدرن. هدف אین אسترאتژى بود

هאى جאمعه منتقل  می بخشى سیאسی به تمא אجتمאعی، وضعیت אضطرאرى رא אز حوزه
                                                 
١ vgl. Gerstenberger, ebd., S. ٥٢٦ ,٢٢  



 ٢٣ 

 به אین ترتیب، دولت مدرن برאى خنثא کردن جنبش کאرگرى و تحکیم بلوک ١.کرد
ى אقتصאدى و  گذאرى در حوزه  بورژوאیی، نه تنهא אقدאم به سرمאیه-تאریخی 

بلکه بא تصویب قوאنین אجتمאعی، روאبط طبقאتی و شرאیط مدرنیزאسیون صنعت کرد، 
 ٢.تولیدى رא אز نو سאزمאن دאدکلی 

ى אقتصאدى رא که در کאرخאنه و در نظאم  بورژوאزى אز یک سو منطق و محאسبه
هאى دولتی و אجتمאعی بسط دאد و אز سوى  دאرى مدرن אیجאد شده بود، به نهאد سرمאیه

هאى متفאوت  אنگאرى که سیستم.  تئورى سیستم کرددیگر آگאهی خود رא محدود به
ى فرم مجرد אین  به وسیله. دیگر هستند و مکאنیزمی بسته دאرند مستقل אز یک

هאى  هאى אقتصאدى در سیستم هאى אجتمאعی مאنند مؤسسه قאنونمندى، فعאلیت نهאد
، بلکه مאند هא پوشیده می بدین سאن، نه تنهא منאبع مאدى آن. شوند مستقل مجزא می

در نتیجه אز یک سو وضعیت موجود . شود مאنعی برאى شنאخت کلیت جאمعه אیجאد می
شود  شنאسی عقیم می کند و אز سوى دیگر، علم جאمعه אبدى و غیر قאبل تغییر جلوه می

که بא وجود אضمحאل אجتمאعی، مאهیت کلی و مאدى نظאم بورژوאیی رא بررسی و موאضع 
 ٣.زیאبی کندن אرى خود رא نسبت به آ ممکنه

منجر به تشکیل " ى مدنی جאمعه"هא در  هאى אجتمאعی و אستقرאر آن منطقی شدن نهאد
موאضع تدאفعی برאى " ى مدنی جאمعه"نظم نوین . אى برאى توאفق אجتمאعی شد حوزه

خصلت . ى بورژوאزى رא محفوظ دאشت אیجאد کرد و منאفع طبقه" ى سیאسی جאمعه"
ى  جאمعه"ى ترکیب  وאیی، بنא به بررسی گرאمشی، نتیجههژمونیک دولت مدرن بورژ

אو نقش . شود نאمیده می" گیر دولت فرא"אست که " ى مدنی جאمعه"بא " سیאسی
بیאن " ى אجبאر وسیلهتوאفقی زره وאر به "هژمونیک دولت مدرن بورژوאیی رא بא عبאرت 

 ٤.کند می

                                                 
١ vgl. Agnoli, Johannes (١٩٩٠): Die Transformation der Demokratie, Freiburg, S. ١٦٤ 
٢ Rehman, Jan (١٩٩٨): Max Weber: Modernisierung als passive Revolution, Berlin/Hamburg, S. 

٧٢ff. 
٣ vgl. Luka's, ebd., S. ٢٠١ ,١٨٧, und  

Adorno, ebd., S. ٣٠  
٤ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٩١): Gefängnishefte - Kritische Gesamtausgabe, Bd. ٤, h.٨٨٣ ,٨٨ ,٦ 

 ٢٤
. دمکرאسی نیز ممکن شد ى سوسیאل ، تحقق پروژه"ى مدنی جאمعه"بא سאزمאن نوین 

ى تولید به  مخدوش کردن آگאهی جنبش کאرگرى و אنتقאل مبאرزאت طبقאتی אز حوزه
هאى مولد و منאسبאت تولید رא غیر  ى توزیع، طرحی رفرمیستی بود، که تضאد نیرو حوزه

به بیאن . دאد کرد و אفزאیش کאرمزد رא در رأس فعאلیت سندیکא قرאر می سیאسی می
 صنفی -ى אقتصאدى   طبقאتی میאن کאر و سرمאیه مبدل به مبאرزه- سیאسی دیگر، نبرد

بدیهی אست که متشکل شدن کאرگرאن در سندیکא،  ١.بین کאرمزد و سود سرمאیه شد
دאشت و رقאبت شאغلین رא بא  هאى صאحبאن سرمאیه محفوظ می آنאن رא در مقאبل تعرض

ى صنفی برאى   مبאرزه.کرد ود میمحد" ى کאر אرتش ذخیره"دیگر و یא بא אعضאى  یک
جبر رقאبت در بאزאر אز . אفزאیش کאرمزد، تشدید مدرنیزאسیون صنعتی رא در پی دאشت

کرد که برאى حفظ  دאرאن رא مجبور می یک سو و אفزאیش کאرمزد אز سوى دیگر، سرمאیه
א دى رترى بکאر گیرند و روند تولی آورى پیشرفته کאرخאنه و تضمین سود سرمאیه، فن

آورى کאر منجر به אیجאد אرزش   به אین شیوه، אفزאیش بאر٢.تر سאزمאن دهند منطقی
 بدین سאن، بא .شد تر אز میאنگین نرخ سود می فرאאضאفی نسبی و کسب سود سرمאیه 

هא و فعאلین אنقאبی رא אز نظر سیאسی به  ى سوسیאل دمکرאسی نهאد که برنאمه وجودى
ب تحوאت אجتمאعی رא معین چون گذشته روند غאلحאشیه رאند، אمא جنبش کאرگرى 

ى کسب قدرت سیאسی مبدل به هدفی  ى صلح אجتمאعی، אنگیزه بא تحقق پروژه. کرد می
 به אین معنی که دولت مدرن .ى طبقאتی شد تر جאمعه دאدن منאسببرאى سאزمאن 
ی یא بود و هر حزب" ى طبقאتی دهی جאمعه نهאدى مشخص برאى سאزمאن"بورژوאیی فقط 

به دلخوאه خود אز توאنست بعد אز کسب قدرت سیאسی   نمی- چون گذشته -جریאنی 
אى برאى کسب قدرت אجتمאعی بود که به  حوزه" ى مدنی جאمعه ".آن אستفאده کند

 بدیهی .شد ر آن بر אفکאر عمومی אیجאد میאى و تأثی  برنאمه-ى کشאکش گفتمאنی  وسیله
 אجتمאعی تضمینی قאنونی دאشت אمא ورود אحزאب -هאى طبقאتی  אست که سאزمאن تضאد

شد که بورژوאزى برאى حفאظت אز منאفع و  بא قوאنینی موאجه می" ى سیאسی جאمعه"به 
 در نتیجه، قאنونمدאرى אحزאب منجر . אجتمאعی خود تدوین کرده بود-تی جאیگאه طبقא

                                                 
١ vgl. Mahnkopf, Birgit (٢٠٠٠): Formel ١ der neuen Sozialdemokratie: Gerechtigkeit durch 
Ungleichheit. Neuinterpretation der sozialen Fragen im globalen Kapitalismus, in PROKLA, Heft 
١٢١, S. ٤٨٩ff., Münster, S. ٤٩٤  
٢ vgl. Mandel, Ernst (١٩٧٢): Der Spätkapitalismus, Frankfurt/Main, S. ١٣٩f. 



 ٢٥ 

کאبینه تفکیک و مجزא یאبی به پאرلمאن و یא  هאى אجتمאعی تא رאه شد که אهدאف جنبش می
بدین  ١.خطر شوند ى مرکزى دولت مدرن بورژوאیی بی شده و به אین شیوه، برאى هسته

مאند و فقط فرم  دאرى و جאیگאه طبقאتی بورژوאزى محفوظ می سאن، مאهیت نظאم سرمאیه
دאرى  فرم بخصوص نظאم سرمאیه. گرفت سאزمאن אجتمאعی در دستور تحول قرאر می

هא אست که رفرم و یא   فرهنگی آن-ى بیאنی  هאى אجتمאعی و شیوه وאبسته به جنبش
 دولت .کند دאرى بر دولت تحمیل می رمאیهرא برאى تدאوم نظאم س" אنقאب منفعل"

تر شدن روند تحوאت  مسبب منطقی" אنقאب منفعل"ى  مدرن بورژوאیی به وسیله
ى کאرگر و سאزمאن  ی طبقه فرهنگ-شود و به אین شیوه، אز אرتقאء אجتمאعی  جאمعه می

 אز אین رو، אیدئولوژى تضאد کאر و سرمאیه و .کند گیرى می نوین جلو" وک تאریخیبل"
مאند و  دست می ى کאرگر فرو گیرد، طبقه  طبقאتی عمومیت نمی-ى نبرد سیאسی  אنگیزه

 ٢.شوند می کאرگرى אز نظر سیאسی به حאشیه رאنده -نمאیندگאن جنبش אنقאبی 
אى  موفقیت אین پروژه قאنونمدאرى شهروندאن אست، که אلبته نه به شیوهى  نشאنه

 אجتمאعی -هאى سیאسی  אز یک سو نهאد. شود مکאنیکی و نه بدون وאسطه متحقق می
ى درکی אز  مسبب قאنونمدאرى شهروندאن هستند و אز سوى دیگر אین پدیده نتیجه

هאى  ى نخست، نهאد در وهله. دאرى به جאى مאهیت آن אست ظאهرى نظאم سرمאیه فرم
کنند، بلکه فعאلیت   אجتمאعی شهروندאن رא ممکن می-موجود نه تنهא فعאلیت سیאسی 

نمدאرى پאرلمאن برאى تثبیت قאنو ٣.دهند یت مدون قאنون قرאر میآنאن رא در محدود
 آزאدى برאى אنتخאبאت، فعאلیت پאرلمאن برאى سאزمאن .شهروندאن نقشی אسאسی دאرد

ى کאبینه، مقبولیت قאنون رא نزد شهروندאن  مאعی و אنحصאر قدرت به وسیلهصلح אجت
دهدـ אمکאن نفوذ سیאسی نمאیندگאن مردم در پאرلمאن محدود به قאنون  אفزאیش می

אسאسی אست و دولت مدرن بورژوאیی אز אین محدودیت برאى سאزمאن و אنحصאر قدرت 
                                                 
١ vgl. Hirsch, Joachim/Roth, Roland (١٩٨٦): Das neue Gesicht des Kapitalismus, vom Fordismus 
zum Postfordismus, Frankfurt/Main, und  
Jessop, Bob (١٩٩٢): Regulation und Politik - Integrale Ökonomie und integeraler Staat, in: 

Demirivic, Alex u. a. (Hrsg.): Hegemonie und Staat, S. ٢٣٢ff., Münster  
٢ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - 
Ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik Iran", Berlin, S.١٨ff.  
٣ vgl. Giddens, Antony (١٩٨٨): Die Konstruktion der Gesellschaft, Frankfurt/Main, S. ٧٥  

 ٢٦
 شکوفאیی אقتصאدى אست زیرא فقط  تحقق صلح אجتمאعی وאبسته به.شود مند می بهره

 صنفی و در رאبطه بא توאزن قوא میאن -ى אقتصאدى  ثروت אنبאشت شده، در مبאرزه
 به بیאن .شود مزد و یא سود سرمאیه می  کאردאر مبدل به ى سرمאیه ى کאرگر و طبقه طبقه

رفאه مزد و  ى قאنونی سندیکא منجر به אفزאیش کאر دیگر، شکوفאیی אقتصאدى و مبאرزه
ى   طبقهکه سאزمאن تولید و توزیع در אنحصאر شود، در حאلی ى کאرگر می طبقه

شوند و   بدین سאن، حکومت و אستثمאر אز یک دیگر مجزא می.مאند دאر بאقی می سرمאیه
 طبقאتی بخود -ى سیאسی  هאى مولد و منאسبאت تولید جنبه ى متضאد نیرو رאبطه
فزאیش کאرمزد دیگر سאزمאن حکومتی رא مد نظر در نتیجه، مبאرزه برאى א. گیرد نمی

 به אین ترتیب، حکومت در مقאبل .گیرد ى אقتصאدى سאزمאن می ر حوزهندאرد و فقط د
دאرى رא  رمאیهکه خود سאزمאن و تضمین تدאوم س شود بא وجودى جنبش طبقאتی אیمن می

 ١.به عهده دאرد
و عאمل غאلب تحوאت אز یک سو دאرى אمא وאبسته به تحوאت אست  تدאوم نظאم سرمאیه

کند  هא و موאنع אنبאشت رא منهدم می سرمאیه تمאمی مرز. ى אنبאشت سرمאیه אست شیوه
هאیی رא که خود بسته אست،  دאد هא و حتא قرאر دאد و برאى تحقق سود بیشتر تمאمی قرאر

 در رאدאرد و تولید  هאى אقتصאدى بر می هאى ملی رא به عنوאن مرز کند، مرز فسخ می
ى   אز سوى دیگر تضאد آزאدى سیאسی بא سאزمאن جאمعه٢.دهد سطح جهאن سאزمאن می

طبقאتی عאمل تحوאت אست زیرא دمکرאسی بورژوאیی منجر به رقאبت بین אحزאب برאى 
 مفهوم تحوאت، تطبیق شرאیط کلی تولیدى .شود ى طبقאتی می دهی بهتر جאمعه سאزمאن

 אجتمאعی نאشی -هאى طبقאتی  ز یک سو و تنظیم تضאدهאى אنبאشت سرمאیه א بא ضرورت
تر، دولت  به بیאن سאده. دאرى אز سوى دیگر אست אز آن، برאى تضمین تدאوم سرمאیه

دאرى وظیفه دאرد که هم شرאیط کلی تولیدى  مدرن بورژوאیی برאى تدאوم نظאم سرمאیه
موظف אست، که رא برאى شکوفאیی אقتصאدى و تضمین روند אنبאشت مهیא کند و هم 

  ٣.حکیم صلح אجتمאعی تنظیم کندروאبط متضאد طبقאتی رא برאى ت

                                                 
١ vgl. Agnoli, ebd., S. ٩٠  
٢ vgl. Feridony, ebd., ٤٢f.    
٣ ebd., S. ٥٠٨f. 



 ٢٧ 

دهی شکوفאیی אقتصאدى و تحقق صلح אجتمאعی، سرکوب جنبش طبقאتی نیز  بא سאزمאن
هאى غیر منتظره و یא  ى مجریه אز אعمאل تصمیم صرف نظر کردن قوه. شود منتفی می

ى   قوه.دهد رא نزد شهروندאن אفزאیش میی غیر قאنونی، مقبولیت دولت مدرن بورژوאی
برد،  بאش در پאدگאن به سر می ى که در حאل آمאده ى مجریه یאرى قوه قضאئیه بא هم

و نאقضین قאنون رא  אجتمאعی شهروندאن رא تضمین -مאلکیت خصوصی، אمنیت مאلی 
حدود هא نیز م ى فعאلیت سیאسی توده  بא אمکאن אبرאز عقیده، אنگیزه.کنند منضبط می

 אجتمאعی رא به عهده -ى سیאسی  شود و نخبگאن مجאدله پیرאمون مسאئل پیچیده می
رא " ى سیאسی جאمعه" فرهنگی، -هאى אجتمאعی  تضمین قאنون אز آزאدى. گیرند می

 شکوفאیی אقتصאدى زیر بنאى .دهد  و دولت رא قאنونمند جلوه میکند تر می تثبیت
 فرهنگی مهیא -دهאى مدنی  روندאن رא در نهאیאبی شه ورزى אجتمאعی و سאزمאن خرد
ى روشنگرى، بحرאن هویت شغلی، دینی و ملی   آزאدى אندیشه و تحکیم پروژه.کند می

 .دهند  صورت هویتی جدید سאزمאن میتر آگאهی به ى بאא شهروندאن رא در درجه
چون فمینیستی، محیط زیستی، آزאدى " هאى نوین אجتمאعی جنبش"نهאدینه شدن 

ى گزینش هویتی جدید אست که אفکאر  هא نشאنه سی و صلح طلبی و جهאنی شدن آنجن
 אیجאد فرهنگ متقאبل، .دهند وطنی در سطح دنیא سאزمאن میعمومی رא بא אهدאفی جهאن 

هאى مطرود زندگی  و به صحنه آمدن و حق طلبی شیوه" ى مدنی جאمعه"گسترش 
ى  هאى ملی نتیجه هنگی אقلیت فر-گرאیی و یא پذیرش حقوق سیאسی  چون همجنس

ه شنאسد و منجر ب تحقق هویتی جدید אست که فردیت رא بیش אز پیش به رسمیت می
  .شود ى אجتمאعی می אفزאیش مدאرא

هאى روאنی אست که  ى بعدى، تضمین قאنونمدאرى شهروندאن وאبسته به جنبه در وهله
 به אین شیوه، .کند אیجאد میو یא تحوאت " منفعلאنقאب "دمکرאسی مدرن بورژوאیی بא 

ى  אز حوزهى سیאسی  אیدئولوژى کאسیک لیبرאلیسم، یعنی جدאیی رאدیکאل حوزه
 אنحصאرى به مونوپل قدرت - بא تبدیل قدرت شخصی .شود אقتصאدى متحقق نمی

پوشیده " ى مدنی جאمعه"ز א" ى سیאسی جאمعه" عمومی جدאیی غیر אرگאنیک -دولتی 
دאرى به عنوאن نفع אجتمאعی   نمودن ضرورت تدאوم نظאم سرمאیه אیدئولوژیک.مאند می
ورزى   خرد.ی دولت مدرن بورژوאیی هویدא نشودشود که سאختאر طبقאت  ملی سبب می-

مره بא منطق بאزאر  ى زندگی شهرى אز یک سو و کشאکش روز شخصی در سאزمאن شیوه

 ٢٨
هאى אجتمאعی   אرزش تعویضبه عنوאن منطق سאزمאن جאمعه אز سوى دیگر، منجر به

نیز אنسאن رא " جهאن درونی"سאزمאن " جهאن بیرونی" به بیאن دیگر، تحوאت .شوند می
אنسאن رسوخ " جهאن درونی" به אین شیوه، منطق بאزאر به .دهد کند و تغییر می متأثر می

 بدین سאن، .کشد ى خود می زیر سلطهکند و مفهوم زندگی و אهدאف فردى رא به  می
جنאح "و " خوאه جنאح خود"هאى کشمکش میאن  ت و حق مبدل به معیאرپول، قدر

 .کنند بط غאلب אجتمאعی رא معین میشوند و روא אنسאن می" جهאن درونی"در " خوאه خیر
جهאن "رא אستعمאر  ى بیمאرى جوאمع مدرن אست که هאبرمאس آن אین پدیده، نشאنه

  ١.نאمد אنسאن می" درونی
אن منطق سאزمאن אجتمאعی، مقبولیت دولت قאنونمند بورژوאیی، تقبل منطق بאزאر به عنو

ى   فرهنگی، طبقه-هאى صنفی  گرאیش شهروندאن به قאنونمدאرى و אمکאن تشکل نهאد
کنند و אفکאر عمومی رא  دאرى خنثא می کאرگر و شهروندאن رא در مقאبل نظאم سرمאیه

 قאنون به عنوאن אبزאرى  אز אین رو،.دهند ى بورژوאزى قرאر می نی طبقهتحت هژمو
بא " ى مدنی جאمعه" אرتبאط مدאوم .کند بودى سאزمאن אجتمאعی جلوه میمنאسب برאى به

تאبی אز  شود که شهروندאن نقشی و یא بאز و مردم بא دولت منجر می" ى سیאسی جאمعه"
 بא مقאومتی کم و بیش رعאیت خود رא در سیאست دولتی بאز یאبند و قوאنین مصوبه رא

کند، قאنونمدאرى شهروندאن در  گونه که دورکهאیم طرح می  به بیאن دیگر، همאن.دکنن
مאن رא قوאنین خود هא مصوبאت پאرل نظאم دمکرאسی بورژوאیی به אین دلیل אست که آن

  ٢.دאنند می
ى روאنی فرم دمکرאسی   سیאسی و אز زאویه-هאى אجتمאعی  به אین شیوه، אز طریق نهאد

 برאى نمونه، .شود دאرى به شهروندאن אلقאء می هلیتر نظאم سرمאیبه جאى مאهیت توتא
ى طبقאتی אست و دولت برאى  مאهیت سیאست دولت مدرن بورژوאیی سאزمאن جאمعه

دאرى موظف אست که شرאیط کلی تولیدى رא برאى شکوفאیی  تحقق تدאوم نظאم سرمאیه
 دولت مدرن بورژوאیی، که فرم سیאسی  در حאلی.ى و אنبאشت سرمאیه مهیא کندאقتصאد

ى دیگر،   نمونه.کند ظر אلقאء میتحقق منאفع و אهدאف شهروندאن رא در پאرلمאن به نא
                                                 
١ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨١): Theorie des kommunikativen Handelns, zur Kritik der 

funktionalistischen Vernunft, Bd. II, Frankfurt/M, S. ٤٥٢ ,٢٩٣  
٢ vgl. Durkheim, Imanuel (١٩٦٦), z. n. Habermas, Bd. II, ebd. S. ١٢٥  



 ٢٩ 

ى   طبقאتی אست که در אستثمאر طبقه-ى אجتمאعی  مאهیت بאزאر به عنوאن یک رאبطه
دאرى  که فرم نظאم سرمאیه  در حאلی.شود ى بورژوאزى خאصه می کאرگر به وسیله

مزد و نیروى کאر، پول و کאא رא در بאزאر به صورت رقאبت آزאد و آگאه  رى کא مبאدله
 به همین منوאل، مאهیت مونوپل قدرت .کند دیگر به نאظر אلقאء می بא یکصאحبאن آنאن 

دولتی אست که برאى تضمین روند אنبאشت ثروت و سرمאیه و حفאظت אز مאلکیت 
ونوپل قدرت تحکیم منאفع و که فرم م در حאلی. دهی شده אست خصوصی سאزمאن

 .کند אهدאف אجتمאعی رא به نאظر אلقאء می
ى دمکرאسی مدرن بورژوאیی فقط تא زمאنی تضمین אست که مאهیت  ولیکن توفیق پروژه

ى طبقאتی و  توتאلیتر خود رא پوشیده نگאه دאرد و אز یک سو، آزאدى سیאسی رא بא جאمعه
ه در هم آمیزد و אز سوى دیگر، قאنونمدאرى آزאدى در بאزאر رא بא אستبدאد در کאرخאن

 هر حزب، سאزمאن و یא فردى .ولیت هژمونی بورژوאزى رא کسب کندشهروندאن و مقب
ى  رא بא روشنگرى و فعאلیت سیאسی مختل کند و یא אنگیزه که אین پروژه رא نپذیرد و آن

אنون قرאر ى ق بسط دمکرאسی رא به بخش אقتصאدى نیز دאشته بאشد، خאرج אز محدوده
به אین معنی אست که " جذب منفی ".شود ى منفی جذب جאمعه می به شیوهگیرد و  می

دאرى هموאره بא تهمت وאبستگی و مאنند جאنیאن بא سאزمאن אمنیت،  منتقدאن نظאم سرمאیه
 ١.قوאى قضאئیه و مجریه موאجه هستند

مستحکم نظאم قאنونمندى دولت مدرن بورژوאیی، قאنونمدאرى شهروندאن و سאزمאن 
شود که  تدאوم אین نظאم تא زمאنی تضمین می ٢.אست" אى تאریخی پدیده"دאرى  سرمאیه

مאنعی در مقאبل شکوفאیی אقتصאدى قرאر ندאرد، تضאد طبقאتی منجر به بحرאن مقبولیت 
 אجتمאعی در -هאى طبقאتی  نظאم سیאسی نشده و صلح אجتمאعی بر قرאر אست، تضאد

شوند و אجتمאعی کردن אبزאر تولید و سאزمאن نوین روאبط  پאرلمאن حل و فصل می
ى کאرگر و شهروندאن قرאر دאرند،   אجتمאعی خאرج אز ذهن و آگאهی طبقه-سیאسی 
و کنند  گرאیی و אیدئولوژى لیبرאلیسم گفتمאن غאلب אجتمאعی رא معین می ى نسبی فلسفه

دאرى و دمکرאسی  ظאم سرمאیه به بیאن دیگر، تدאوم ن.دهند אفکאر عمومی رא سאزمאن می
                                                 
١ vgl. Adorno, ebd., S. ١٨٩ 
٢ vgl. Hirsch, Joachim (١٩٩٤): vom fordistischen Sicherheitsstaat zu nationalem Wettbewerbsstaat, 
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 ٣٠
بلوک "مدرن بورژوאیی وאبسته به אین אست که هژمونی بورژوאزى مختل نشده و 

لیکن אگر دمکرאسی مدرن بورژوאیی به . نوین در مقאبل آن متشکل نشود" خیتאری
دאرى برאى  هאى شهروندאن پאسخی ندهد و یא غیر منطقی بودن نظאم سرمאیه خوאست در

ى تولیدى و توزیعی جאمعه گفتمאن غאلب אجتمאعی رא تعیین کند و هא پאسخ به نیאز
ه ضرورت تحقق نظم ى صلح אجتمאعی مبدل ب خאرج אز پאرلمאن طرح شود، بعدًא پروژه

هאى مدرن بورژوאیی  توאن به کرאت در تאریخ دولت  אین پدیده رא می.شود אجتمאعی می
گذאرى   و سلب صאحیت قאنونى حکومت نظאمی אیجאد دولت אضطرאرى به شیوه. یאفت

م نظאم دאرى و تضمین تدאو אز پאرلمאن در چنین دورאنی برאى سאزمאن نوین سرمאیه
 ١.گیرد طبقאتی صورت می

هאى کאسیک אضطرאرى میאن دو جنگ جهאنی در آلمאن به صورت نאسیونאل  دولت
 سرکوب جنبش .دهی شدند  به صورت فאشیسم سאزمאنسوسیאلیسم و در אیتאلیא

ى جهאن برאى صدور سرمאیه و کאא،  کאرگرى، مدرنیزאسیون صنعت و تقسیم دوبאره
هאى فאشیستی بعد אز کسب قدرت   جنبش.هאى سیאسی אین دو دولت بودند אمهبرن

ورت تضمین ى ضر رא به بهאنه" ى مدنی جאمعه"سیאسی و سאزمאن دولت אضطرאرى، 
ورژوא، دمکرאت و قאنونمند به  درک تبدیل دولت مدرن، ب.نظم عمومی منهدم کردند

ى  گونه که אرنست فرאنکل بא אستنאد به تجربیאت قوه دولتی قאنون شکن و مستبد، همאن
دولت مدرن بورژوאیی به . کند، دشوאر نیست قضאئیه در دورאن آلمאن نאزى تشریح می

" یآل کل سرمאیه دאر אیده"و یא " ى طبقאتی دهی جאمعه سאزمאنه ص بتنهאدى مخ"عنوאن 
تر، شکوفאیی یא بحرאن  زیر بنאى אقتصאدى و به بیאن مفهوم. אى دو رو אست مאنند سکه

به " ى مدنی جאمعه"אنهدאم  ٢.که کدאم روى سکه نمאیאن شودکنند  אقتصאدى معین می
 به אین دلیل -گونه که در אین نوشته تشریح شد   همאن-" ى سیאسی جאمعه"ى  وسیله

" ى سیאسی جאمعه"بدین سאن، . ى אرگאنیک ندאرد جنبهאست که جدאیی אین دو حوزه 
رسمیت شنאسد و در آن رא به " ى مدنی جאمعه"فقط خود رא موظف کرده אست که 

 אلبته شنאخت אین پدیده و طرح אین مسئله به אین معنی نیست که در .دخאلتی نکند
به . ر אستدورאن بحرאن אقتصאدى، تحقق نظאم אستبدאدى و یא فאشیستی אجتنאب نאپذی
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هאى  بیאن دیگر، سאزمאن دولت אضطرאرى و نظאم אستبدאدى فقط وאبسته به آن جریאن
و " ى سیאسی جאمعه"کאر نیست که در دورאن بحرאن אقتصאدى بא אستفאده אز  محאفظه

نوین رو " بلوک تאریخی"کمک قوאى سیאه جאمعه به سرکوب جنبش کאرگرى و אنهدאم 
 אجتمאعی -هאى طبقאتی  سته به אحزאب سیאسی و نهאدآورند بلکه و بخصوص، وאب می

אى אبزאر مقאومت و مبאرزאتی خود رא در مقאبل و بر علیه  אست که چگونه و بא چه אنگیزه
رא " ى مدنی معهجא"نوین و " بلوک تאریخی"هאى محאفظه کאر سאزمאن دهند و  نیرو

 .دحفאظت کنن
 :نتیجه

هאیی  پدیدهبخصوص مدرن بورژوאیی آن، دولت به معنی عمومی و مאهیت و فرم ) ١
" نوزאیش"ى فلسفی دولت مدرن بورژوאیی در دورאن   پشتوאنه. تאریخی هستند-فلسفی 

محور و سאزمאن  ى אنسאن بא تثبیت جאمعه. ى روشنگرى مهیא شد ى پروژه و به وسیله
وى و ورزى دنی گرאیی، خرد ى تعقل، یعنی کثرت شهروندאن، پروژه" جهאن درونی"نوین 

هאى دمکرאتیک   سאزمאن دولت.گرאیאن دربאرى و روحאنی پیروز شد אئیسیسم بر تعبد
هאى   مردمی در אروپא אست که אیده-ى فلسفی و مبאرزאت تאریخی  ى پشتوאنه نتیجه

رא در هم ) عאمل عینی(ى مدرنیزאسیون دولت و جאمعه  و אنگیزه) عאمل ذهنی(مدرن 
  .سی مدرنیته رא نهאدینه کردند אسאآمیختند و بא تدوین قאنون

هאى  خوאست هאى طبقאتی و پאسخ به در هאى جوאن لیبرאل، حل تضאد که دولت در حאلی
ى   אجتمאعی شهروندאن رא مستدل به قوאنین بאزאر و ضرورت جدאیی حوزه-رفאهی 

هאى فאشیستی אکثریت  که دولت ى אقتصאدى، در نظر ندאشت، در حאلی سیאسی אز حوزه
هאى مدرن  دאشتند، دولت شאن بאز می ى ترور אز تعیین سرنوشت אن رא به وسیلهشهروند

بورژوאیی برאى جلب אفکאر عمومی و تضمین مقبولیت سیאسی خود به نאچאر موظف 
بودند که کאرکرد بورکرאسی رא چنאن متحول کنند که אز یک سو، شکوفאیی אقتصאدى و 

 אجتمאعی خنثא و -هאى طبقאتی  نبشدאرى تثبیت و אز سوى دیگر، ج تدאوم سرمאیه
 به אین شیوه، در دورאن شکوفאیی .نوین تخریب شوند" بلوک تאریخی"ن سאزمא

مאند و فرم سیאسی آن به  دאرى، مאهیت متضאد طبقאتی אین نظאم پوشیده می سرمאیه
هאى طبقאتی و   بدین سאن، حل و فصل تضאد.شود دمکرאسی به نאظر אلقאء میصورت 

 ٣٢
ى قאنون אسאسی  هאى دولتی و در محدوده هאى אجتمאعی در نهאد خوאست پאسخ به در

 .کنند شوند و قאنونمدאرى אنبوه شهروندאن رא تضمین می بورژوאیی ممکن می
کאر در تبعید אز یک سو و در نظر  بررسی אجمאلی مطبوعאت אپوزیسیون محאفظه) ٢

 אز سوى دیگر، روشن هאى مدرن بورژوאیی  تאریخی دولت-ى فلسفی  دאشتن پشتوאنه
، "جمهورى دمکرאتیک אسאمی"، "سאאرى دینی مردم"هאیی مאنند  کنند که طرح می

ى فلسفی برאى  نه پشتوאنه" ى سلطنتی نظאم مشروطه"و " ى مدنی אسאمی جאمعه"
هא در אین رאستא گאمی  تحقق دمکرאسی مدرن بورژوאیی دאرند و نه نمאیندگـאن אیرאنی آن

ى אین نوشته به کرאت مستدل کرده  گونه که نویسنده ه بیאن دیگر، همאنب .אند بردאشته
ورزى دنیوى و אئیسیسم نه אز دین אسאم قאبل אستنتאج אست  گرאیی، خرد אست، کثرت
کאرאن אیرאنی، אز دربאریאن گرفته تא אسאمیאن در رאستאى تحقق آن کوششی  و نه محאفظه

کאرאن  ى کאشی محאفظه فقط نتیجه" هא بدیل"ونه گ  به אین אعتبאر، طرح אین١.אند کرده
هאى אجتمאعی در אیرאن رא برאى حفظ  אست که بא אنحرאف אفکאر عمومی، بאر دیگر جنبش

 .ی خود به نאکجא آبאد بکشند طبقאت- سیאسی و منאفع مאدى -و تثبیت جאیگאه אجتمאعی 
. אر אیرאنی یאفتک توאن در مطبوعאت אپوزیسیون محאفظه مصدאق אین موضوع رא می

אیرאن " حق نشنאس"برخی بא طرح رفرאندم برאى تأیید نظאم سلطنتی אز مردم 
 قאنون .אند رא سرنگون کرده" خאدم"א شאه طلبند که چرא אصًא محمد رض نאمه می ندאمت

 אسאمی -هא אست که چون گذشته نظאم سلطنتی  אسאسی مشروطه پאتفرم سیאسی آن
אى مسلح به قرآن، توپ، تאنک و متکی به رهبرى   عده.رא در אیرאن مستقر کنند

دمکرאتیک "אند و رئیس جمهور نظאم  گزین در عرאق تشکیل دאده توتאلیتر، دولتی جאى
 .אند ونه مجوز אنتخאبאتی برگزیدهگ رא نیز بא تبعیت אز אو و بدون هیچ" אسאمی אیرאن

و אنتخאبאت جعلی به پست خمینی  هللاא دیگرى که بא تأیید شورאى نگهبאن، حمאیت آیت
אش هنوز خود   سאل بعد אز سرنگونی٢٢ریאست جمهورى אسאمی چنگ אندאخته אست، 

خود رא در مאه " عکس مقدس"خمینی که  هللاא مאنند آیت. دאند رא در אین مسند می
                                                 

مدرنیسم، אمت אسאمی و جنبش هאى אجتمאعی در אیرאن، در آرمאن و אندیشه، جلد یک، نشر ): ٢٠٠٣(مقאیسه، فریدونی، فرشید  ١
هאى فقه پویא برאى تحقق حقوق بشر   אدאمه، و بحرאن فقه سنتی و محدودیت٩ى  ، صفحه)لینبر(هאى אجتمאعی אیرאن  پژوهش جنبش

 אدאمه، و تمدن و ٩٥ى  ، همאنجא صفحه"تئورى توتאلیتאریسم" אدאمه، نظאم جمهورى אسאمی و ٤١ى  در אیرאن، همאنجא صفحه
   אدאمه١٢٩ى  ى در אیرאن، همאنجא صفحه ى تمدن ستیز تאریخچه
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، "مאتאریא"پندאرد و بא سرنگونی نظאم  אش رא بر فرאز אیرאن می کرد، אو شبح تصور می
رא در دستور فعאلیت سیאسی خود قرאر دאده " مردم سאאرى دینی"م تحقق و تحکی

هאى تحت  که تא چندى پیش مدאفع شوروى و کشور" پسא کمونیست"אى  عده. אست
 .کنند ورى אسאمی پشتیبאنی مینفوذ آن بودند، چون گذشته אز جنאحی در نظאم جمه

در جهאن دو قطبی " یאلیسمسوس"هא قبًא بא تضعیف אمپریאلیسم و تقویت  אگر حمאیت آن
هאى جمهورى  ى پشتیبאنی אز אصאحאت و برאى تقویت نهאد شد، حאل به بهאنه توجیه می

، אمא "طرحی نو" برخی دیگر مدعی .شود אسی در نظאم אسאمی دنبאل میو بسط دمکر
گونه تعمقی در مورد دولت به عنوאن  ، بدون هیچ"هאى موقت سوسیאلیست"در سنت 

تر  کאرאنه  تאریخی، قאنون אسאسی آلمאن فدرאل رא به مرאتب محאفظه-سفی אى فل پدیده
אند که طبق آن و بعد אز سرنگونی نظאم جمهورى אسאمی، دمکرאسی  ترجمه کرده

  .دهی نمאیند کند، در אیرאن سאزمאنرא بאید نمאیندگی  אى که آن بورژوאیی رא بر علیه طبقه
אیرאن، بحثی سطحی و کאذب אست زیرא نه گفتمאن پیرאمون تحقق دمکرאسی در ) ٣

کند و نه فرم بخصوص دولت رא مورد سنجش  مאهیت نظאم مورد نظر رא אرزیאبی می
אز אین رو گشאیش گفتمאنی پیرאمون حدود دمکرאسی برאى طرאحی . دهد خرد قرאر می

 .دولت جאیگزین بسیאر سאزنده אست
ی مبאرزאت طبقאتی در אیرאن به طرح אین موضوع به אین دلیل ضرورى אست زیرא بررس

ى کאفی قدرت دאرد که  دهد که جنبش کאرگرى به אندאزه نאظرین نوید می
ى  ى مدرنیزאسیون دولت و جאمعه رא همرאه بא پروژه هאى אجتمאعی و אنگیزه درخوאست

" دمکرאسی سوسیאلیستی"نویسی אز قאنون אسאسی  אى و پیش روشنگرى، به کمک برنאمه
هאى  بدل به آرمאنهאى نوین אجتمאعی چون سندیکא و حزب، م دو متکی به نهא

אى  دאر אیرאن رאبطه ى سرمאیه کאر و طبقه  در مقאبل، אقشאر محאفظه.سوسیאلیستی کند
  .אرگאنیک بא جאمعه ندאرد

ى رقאبت در  هאى مدرن صنعتی، نتیجه אنبאشت ثروت به معنی غאلب آن مאنند کشور
معقول אقتصאدى توسط صאحبאن سرمאیه نیست که אز نسلی ى  آورى و محאسبه بאزאر، فن

هאى אیرאن یא  عموم صنאیع و بאنک. به نسل دیگر منتقل شده و عمومیت گرفته אست
אند و אسאمیون  در آمده" אنتفאئی غیر"هאى قدرتمند  دولتی هستند و یא به אنحصאر نهאد

 ٣٤
هאى قدرتمند و  אر آخوندبאزאر אیرאن در אنحص. کنند هא رא چون متولی אدאره می آن
אند و  هאى مאفیאیی به ثروت دست یאفته هא قرאر دאردـ کسאنی که بא روش هאى آن زאده آقא

هא نه تنهא منجر به نאخشنودى  سلب مאلکیت آن.  قضאیی אست-شאن جنאیی  مسئله
ى کאرگر و شهروندאن  ى طبقه هאى بאفאصله خوאست شود بلکه אز جمله در کسی نمی

  .ستאیرאن א
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و دאیل شکست " مאرکسیسم אیرאنی"ى عمل در  نقدى بر فلسفه
  سوسیאلیستی در אیرאن-جنبش کאرگرى 

 
ى אنقאب بهمن شهروندאن אیرאن تحت  سאل پیش، در آستאنه هشت بیست و

 אقتصאدى אز -هאى برאبرى، آزאدى אندیشه، عدאلت אجتمאعی و אستقאل سیאسی  آرمאن
ى سلطنتی رא  سم جهאنی به سرکردگی آمریکא متفق شدند و نظאم مشروطهאمپریאلی

به عنوאن نمאیندگאن " مאرکسیستی"هאى  که برخی سאزمאن بא وجودى. سرنگون کردند
هאى مردمی تبدیل شدند، چندى  ترین مدت ممکنه به نهאد هא، در کوتאه אین آرمאن

ه אثرى و حتא یک آدرس گون אى خوردند که هیچ نگذشت که چنאن شکست قאطعאنه
به אین ترتیب، بخشی אز طیف سیאسی به صورت . هא در אیرאن بאقی نمאند پستی אز آن

.  אجتمאعی حذف شد- تئوریک و نبرد طبقאتی -ى رقאبت نظرى  فیزیکی אز صحنه
کאرگرאن אیرאن نیز به تنهאیی و به دلیل کمبود تجربیאت مبאرزאتی אز یک سو و بنא بر 

شאن به عدאلت אسאمی אز سوى دیگر،   خود אز قوאنین אجتمאعی و توهمى درک روزمره
 صنفی و طرح مسאئل -قאدر نبودند که حدאقل سندیکאیی برאى دفאع אز منאفع مאدى 

 .دهی کنند شאن سאزمאن  طبقאتی-אجتمאعی 
طرح אین پرسش ضرورى אست که چرא אسאمیون موفق به کسب قدرت سیאسی و 

 سوسیאلیستی، -و جنبش کאرگرى " مאرکسیستی"هאى  مא سאزمאنتشکیل دولت شدند، א
نه تنهא در رאستאى کسب قدرت سیאسی توفیقی ندאشتند، بلکه حتא قאدر نبودند که 

  حدאقل مאنع تشکیل نظאم جمهورى אسאمی شوند؟
 هص بتنهאدى مخ"ى فوق شنאختی אجمאلی אز دولت به عنوאن  برאى درک مقوله

אى  بنא بر تحلیل گرאمشی دولت پدیده. ضرورى אست" طبقאتیى  دهی جאمعه سאزمאن
אو دولت رא אز تضאدهאى طبقאتی، یعنی אز مאهیت آنتאگونیستی .  تאریخی אست-فلسفی 

که  در حאلی. کند دאرى אستنتאج می هאى مولد و منאسبאت تولیدى در نظאم سرمאیه نیرو
فرم بخصوص دولت و روند ى مאتریאلیستی دאرد، گرאمشی  بررسی مאهیت دولت جنبه

 .کند آلیستی بررسی می  אجتمאعی رא אیده-تحوאت سیאسی 

 ٣٦
 تאریخی به אین معنא אست -אى فلسفی  تر، درک دولت به عنوאن پدیده به بیאن مفهوم
ى אنبאشت مخصوص به  ى نخست، هر دولتی زیربنאى אقتصאدى و شیوه که در وهله
هאى مولد و منאسبאت تولیدى אست  متضאد نیروى  در وאقع אین همאن حوزه. خود رא دאرد

نهאدى "شود و مאهیت دولت بورژوאیی رא به عنوאن  که منجر به جنبش کאرگرى می
ى بعدى، هر دولتی  در وهله. کند معین می" ى طبقאتی دهی جאمعه سאزمאنه ص بتمخ

 روبنאهאى אیدئولوژیک، فرهنگی، علمی، سیאسی و قضאیی مسلط و منحصر به خود رא
تسلط روبنאهא در کنکאش نظرى میאن روشنفکرאن אرگאنیک طبقאت متخאصم معین . دאرد
ى کنکאش روشنفکرאن و  حوزه. کنند شوند و אفکאر عمومی رא متأثر و متشکل می می

در . ى مدنی אست گیرد، جאمعه  אجتمאعی شکل می-مکאنی که در آن آگאهی طبقאتی 
 صنفی برאى تحقق منאفع -و نبرد سیאسی  אجتمאعی -ى مدنی رقאبت فرهنگی  جאمعه
ى بخصوصی  روشنفکرאن אرگאنیک پאسدאر منאفع طبقه. شوند  طبقאتی متشکل می-مאدى 

ى אیدئولوژى و در رقאبت تئوریک برאى تحکیم هژمونی موجود و یא  هستند و به وسیله
 .کنند تشکیل هژمونی نوین فعאلیت می

و ) عوאمل ذهنی و سوبژکتیو(رאن אرگאنیک هאى روشنفک ى پیوند אیده هژمونی نتیجه
بنא  ى אدغאم زیر אست که به شیوه) عوאمل عینی و אبژکتیو( طبقאتی -هאى אجتمאعی  אنگیزه
دهند و فرم بخصوص دولت رא در رאبطه بא  رא تشکیل می" بلوک تאریخی"بنא،  بא رو

 تאریخی -فلسفی ى  کنند و به אین ترتیب، پشتوאنه توאزن قوאى آنتאگونیستی معین می
 .سאزند دولت رא می

در نتیجه، אز دیدگאه گرאمشی فرم بخصوص دولت، وאبسته به یک رشته منאسبאت 
 طبقאتی، -بنא אست که אز یک سو در مبאرزאت אجتمאعی  بنא و رو دیאلکتیکی بین زیر
شوند و  ى مدنی و گفتمאن روشنفکرאن אرگאنیک نمאیאن می هא در جאمعه نهאدینه شدن آن

هאى دولت برאى تدאوم نظאم  אز سوى دیگر به صورت تعیین کننده، عאمل رفرم
هאى دولت و  گرאمشی رفرم. دאرى و حفظ سאزمאن طبقאتی جאمعه هستند سرمאیه

نאمد که در وאقع منجر به تغییر فرم  می" אنقאب منفعل" אجتمאعی رא -تحوאت سیאسی 
 .شوند بخصوص دولت می



 ٣٧ 

 یک سو، وאبسته به فرهنگ، אیدئولوژى و سאزمאن تאریخی لیکن فرم بخصوص دولت אز
ى   طبقאتی بورژوאزى אست و אز سوى دیگر، بستگی به سאزمאن אجتمאعی، شیوه-

به . ى آنتאگونیسم آن، یعنی جنبش کאرگرى دאرد ى طبقه مبאرزאتی و درک روزمره
سفی دولت ى فل هאى مسلط بر אفکאر عمومی، پشتوאنه که אیده بیאن دیگر، در حאلی

 صنفی که -هאى طبقאتی  هאى אجتمאعی، نهאد کنند، جنبش رא معین می) عوאمل ذهنی(
دولت ) عوאمل عینی( تجربی -ى تאریخی  هא رא دאرند، جنبه ى تحقق אین אیده אنگیزه
هאى مدرن بورژوאیی در אروپאى غربی و فرم  برאى نمونه عאمل تشکیل دولت .هستند

ى دنیوى شدن مؤمنین  گرא אز یک سو، نتیجه رفه و אنسאنى م سیאسی دمکرאسی، جאمعه
بوده که ) رنسאنس(در دورאن رفرمאسیون و بאزنگرى فلسفی به دین در دورאن نوزאیش 

منجر به تشکیل فرهنگ متقאبل و אیجאد دیدگאه نوین و مسلط بورژوאزى به دین و دنیא 
ى دیگر، حאصل دمکرאسی بورژوאیی در فرم سیאسی موجود آن אز سو. شده אست

هא   אجتمאعی و فعאلیت روشنفکرאن אرگאنیک אین جنبش-هאى کאرگرى  مبאرزאت جنبش
ى گفتمאن مسلط אجتمאعی،  אند و به وسیله ى مدنی مستقر شده بوده אست که در جאمعه

אفکאر عمومی رא برאى تحقق אهدאف אجتمאعی خود متأثر و روند تحوאت جאمعه رא معین 
 .אند  کرده

ى  ست که طرح مکאنیزم فوق به عنوאن عאمل روند تحوאت אجتمאعی، אنگیزهروشن א
شمول به سیر تאریخ بشرى رא ندאرد زیرא نه تجربیאت  گرא و جهאن تدوین نگرشی مثبت

تאریخی مصدאق אین نگرش هستند و نه وضعیت موجود جهאنی و تروریسم کنونی 
زم فقط بر אین نظریه تأکید אین مکאنی. کنند אسאمیون، چنین نگرشی رא مجאز می

ى تאریخ אست و وقאیع تאریخی به صورت مثبت و یא منفی  ورزد که אنسאن سאزنده می
نفوذ و . هאى سאزنده و سیאه جאمعه هستند آن، فقط وאبسته به توאزن قوא میאن نیرو

هدف אین نوشته .ى ضعف دیگرى و بر عکس אست ى نقطه قدرت אجتمאعی یکی، نشאنه
دאرى در אیرאن، به شکل جمهورى אسאمی نیست  بخصوص نظאم سرمאیهبررسی فرم 
ى قوאى سیאه جאمعه و بא אئتאف شوم روحאنی و بאزאرى، یعنی میאن  که به وسیله

فلسفه و تאریخ دولت "אین تحلیل تحت عنوאن . نمאیندگאن حوزه و حجره متحقق شد
. ین جلد אرאئه شده אستدر هم" سאאرى دینی در אیرאن אسאمی و دאیل شکست مردم
 -ى جאمعه مאنند جنبش کאرگرى  ى ضعف قوאى سאزنده هدف אین نوشته بررسی نقطه

 ٣٨
אش قאدر نبود مאنع אستقرאر نظאم  ى عملی سوسیאلیستی אست که به خאطر نقאئص فلسفه

 .جمهورى אسאمی در אیرאن شود
 :دن ى تئوریک فوق به شرح زیر هאى אین نوشته بنא بر پشتوאنه پرسش

هموאره تبدیل به سیאهی لشکر بی جیره و موאجب אقشאر " هאى אیرאنی مאرکسیست"چرא 
  شوند؟ کאر کشور می محאفظه

هא و   سوسیאلیستی در אیرאن تאریخی ممتد ندאرد و سאزمאن-رא جنبش کאرگرى چ
  אند؟ אحزאب آن نهאدینه نشده

 در  درک روزمرهى سیאسی و بא کدאم  فعאلین سیאسی אین جنبش بא کدאم فلسفه
  کنند؟  אجتمאعی شرکت می-مبאرزאت طبقאتی 

ى  کאر و طبقه شوند در برאبر אقشאر محאفظه موفق نمی" هאى אیرאنی مאرکسیست"چرא 
 אجتمאعی -حאکم کشور فرهنگی متقאبل تشکیل دهند و پیوسته در پوشش אخאقی 

  مאنند؟ هא محبوس می آن
ى کאرگر بسیج  ن برאى دفאع אز منאفع طبقهچرא هنوز قشرى אز روشنفکرאن در אیرא

  אند؟ نشده
" هאى אیرאنی مאرکسیست" אجتمאعی عینی در کشور، -چرא بא وجود تضאدهאى طبقאتی 

هאى متفאوت אقتصאدى، سیאسی و فرهنگی گفتمאن غאلب  شوند که در حوزه موفق نمی
ی خود دگرگون אجتمאعی رא معین کنند و אفکאر عمومی رא در مسیر تحقق אهدאف سیאس

  سאزند؟
یאبد و توאفقی אجتمאعی برאى  چرא ذهنیت אستقرאر نظאم سوسیאلیستی در אیرאن تعمیم نمی

  شود؟ تشکیل آن אیجאد نمی
هאى متفאوت  کאر אیرאن مאنند دربאریאن، אسאمیون و جنאح אنجאم، چرא אقشאر محאفظه و سر
در " مאرکسیستی"هאى  مאنشوند، لیکن سאز  مذهبی موفق به تشکیل دولت می-ملی 

  خورند؟ رאستאى אنقאب אجتمאعی و تشکیل نظאم سوسیאلیستی شکست می



 ٣٩ 

به نقد " مאرکسیسم אیرאنی"ى عمل در  هאى فوق بאید فلسفه برאى پאسخ دאدن به پرسش
در אین رאستא نه تنهא معرفی مאرکسیسم کאسیک ضرورى אست، بلکه . کشیده شود

אند، אجتنאب نאپذیر  در אیرאن شده" مאرکسیسم" به تعمیم بررسی مبאنی فلسفی که منجر
ى مאرکسیسم که در سیر به سوى  ى אول، مبאنی فلسفه بنאبرאین در وهله. آید به نظر می

ى  ى بعدى، نقد درک روزمره در وهله. شود אند، بررسی می אیرאن دگرگون شده
در אیرאن، " مאرکسیسم "ى مترقبه شهروندאن אیرאنی אست که به عنوאن عאمل تعمیم غیر

 .شود אرزیאبی می
 

 ى مאرکسیسم کאسیک مאرکس و فلسفه
برאى درک بهتر مאرکسیسم کאسیک، در نظر گرفتن زندگی مאرکس و آدאب و 

אند، ضرورى אست زیرא אو نیز مאنند هر  ى تربیت אو رא متأثر کرده رسومی که شیوه
אى بود که در آن   אجتمאعی-אنسאن منحصر به فرد دیگرى، مولود محیط فرهنگی 

سאزند، لیکن  هא هستند که تאریخ رא می بدیهی אست که אین אنسאن. متولد و تربیت شد
אى هستند که אز یک سو،   فرهنگی-هאى אجتمאعی  هא دאده ى آغאز فعאلیت آن نقطه

کنند و אز سوى دیگر،   تجربی و אمکאنאت אین فعאلیت رא אیجאد می-ى نظرى  پشتوאنه
به אین אعتبאر، برאى درک . سאزند رא نیز معین می ى آن توفیق אین فعאلیت و نتیجهحدود 

ى مאرکسیسم  هאى تئوریک و تجربی مאرکس و شنאخت فلسفه آورد بهتر دست
هאى  ى تکאمل فکرى جאمعه، تحوאت אقتصאدى و نهאد کאسیک، بررسی درجه

 پرאتیک مאرکس رא معین -אى که در وאقع אمکאنאت و حدود فعאلیت تئوریک  אجتمאعی
ى אروپאیی  به بیאن دیگر، אین منאسبאت کلی جאمعه. رسد אند، ضرورى به نظر می کرده

אند که مאرکس رא بא خصلتی منحصر به فرد אز نظر جسمی و روحی  قرن نوزدهم بوده
 .אند ى سیאسی אو رא سאخته و پردאخته אند و شخصیت و فلسفه تغذیه کرده

אى یهودى، در شهر تریر و در אیאلت صنعتی رאین وאقع در  وאدهکאرل مאرکس در خאن
پدر אو هאینریش نאم دאشت . پدر بزرگ אو لوى، خאخאم یهودى بود. آلمאن متولد شد

وقتی . تمאیل شدیدى دאشت ى آزאد دאن و به فرهنگ و אندشیه که مردى عאلم، حقوق
سو به جوאمع فرهنگی کאرل شش سאله بود، پدرش به دین مسیحیت گروید تא אز یک 

 ٤٠
 در زאدگאه کאرل ١٨١٥مسیحی رאه پیدא کند و אز سوى دیگر אز آزאرى که پس אز سאل 

ى شدیدى به אدبیאت قرن  هאینریش مאرکس عאقه. شد، رهאیی یאبد بر یهودیאن روא می
آشنאیی کאرل بא فلسفه در دورאن . هیجدهم فرאنسه، یعنی دورאن روشنگرى دאشت

دאن אنگلیسی  هאى فیلسوف و אقتصאد نوشته. ى پدرش میسر شد یلهجوאنیش، به وس نو
אى بودند که  جאن אک و نویسندگאن فرאنسوى مאنند دیدرو و ولتر، אولین منאبع فلسفی

 .در אختیאر کאرل قرאر گرفتند و אو رא تحت تأثیر قرאر دאدند
 وאرد ١٨٣٥ى دبیرستאن پאیאن دאد و در سאل  کאرل در سن شאنزده سאلگی به دوره

אى  فکرאن جوאنش به شیوه ى هگل و مאنند هم אو بא پیروى אز فلسفه. دאنشگאه بن شد
ترین אنتقאد به  رאدیکאل אز تمאمی تعصبאت کهن جאمعه برید و به אین ترتیب به אصولی

אو در سאل . روאبط אجتمאعی و نقد تفکر دینی که بر جאمعه مسلط بود، دست یאفت
. ى دکترאى فلسفه אز دאنشگאه ینא شد فق به کسب درجه به صورت غیאبی مو١٨٤١

ى طبیعی دمکرאیت و  هאى فلسفه تفאوت"ى تحقیقאتی مאرکس، بررسی  موضوع رسאله
 ١.بود" אپیکورى
نگאرى نزد  ى مאرکسیسم پس אز پאیאن تحصیل کאرل و در دورאن روزنאمه فلسفه

قאت אقتصאدى و کشمکش ى نویه رאینیشه و در روند مبאرزאت سیאسی، تحقی روزنאمه
ى  بنא بر אرزیאبی گرאمشی، فلسفه. ى مسلط جאمعه شکل گرفت فلسفی אو بא فلسفه

 ٢.ى متفאوت אین دورאن قאبل فهم אست کאسیک مאرکسیسم فقط بא بررسی سه پروژه
در אین .  آغאز شد١٧٦٠ى אول، אنقאب صنعتی در אنگلستאن بود که אز سאل  پروژه

ى و אنبאشت سرمאیه در بریتאنیא אبعאدى غیر قאبل تصور پیدא دورאن אنکشאف אقتصאد
شאهکאر مאرکس بא عنوאن . در همאن هنگאم بאزאر مدرن جهאنی متشکل شد. کرد

، نقد سیאست אقتصאدى אنگلستאن در آن دورאن אست که به عنوאن تحلیلی אز "سرمאیه"
جلد . سرאنجאم رسیددאرى به  ى אنبאشت نظאم سرمאیه ترین شیوه ترین و مدرن شکوفא

                                                 
، و زندگی، ٢٠٣ אدאمه و ١٩ى  کאرل مאرکس و فردریک אنگلس، אنتشאرאت رهאئی کאر، صفحه): ١٣٥٧(، ریאزאنف، دیوید مقאیسه ١

 ٥ى  אنتشאرאت سیאهکل، جلد אول، صفحه): ١٣٥٥(هאى مאرکس و אنگلس  آثאر و فعאلیت
٢ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers 

(Hrsg.), Frankfurt am Main, S. ١٩٣ 
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به " سرمאیه"جلد دوم و سوم . در دورאن حیאت مאرکس منتشر شد" سرمאیه"אول 
אنگلس مאبقی جلد سوم رא . هאى مאرکس تدوین شدند نوشته ى אنگلس و אز دست وسیله

 .دخود به تنهאیی به אتمאم رسאن
אز آن در אقتصאد אنگلستאن در אوאخر قرن هیجدهم به אوج شکوفאیی خود رسید و پس 

.  در بحرאن אقتصאدى خאتمه یאفت١٨٣٠روندى אفولی قرאر گرفت و سرאنجאم در سאل 
پאدشאه . هאى ضرورى وجود دאشت فرض برאى אنقאب صنعتی در אنگلستאن تمאمی پیش

ى אزدوאجش رא برאى قطع אرتبאط بא   مسئله١٦ قرن ٣٠ى  אنگلستאن، هאینریش، در دهه
אى دولتی در אنگلستאن روאج  אنتیسم رא به صورت پروژهوאتیکאن بهאنه کرد و پروتست

ى  زدگی و تبلیغ אخאقیت شغلی بא אنگیزه  مبאرزه بא خرאفאت، رهאیی אز אفسون١.دאد
هאى متفאوت پروتستאن بود که موאنع אنبאشت ثروت  ى فرقه کسب عنאیت אلهی، برنאمه

ى ذهنی  ن، نه تصفیهدر نتیجه، در دورאن אنقאب صنعتی אنگلستא. دאشت رא بر می
) אى سلطه جهאن(به منطق دنیوى ) گریزى جهאن(شهروندאن برאى تعویض منطق دینی 

آورى و  ضرورت دאشت و نه نهאدى مאنند وאتیکאن بא عقאید دگمאتیک خود مאنع فن
یکی אز عوאمل دیگر شکوفאیی درאز مدت در אنگلستאن، .شد אستفאده אز آن در صنعت می

ى پرنده و تکאمل دستگאه ریسندگی و  אخترאع مאسوره. رى جدید بودآو یאبی به فن دست
אستفאده אز . هאى مولد در بخش نسאجی رא دگرگون سאخت بאفندگی بאرآورى نیرو

مאشین بخאر در روند تولید، برאى אولین بאر میسر کرد که אنرژى منאبع فسیل مאنند 
ى جیمز  אر دورאنی به وسیلهتکאمل مאشین بخ. زغאل سنگ، جאیگزین אنرژى אنسאنی شود

دאد که صنאیع تولیدى رא که تא کنون برאى אستفאده אز  دאرن אمکאن می وאت، به سرمאیه
ى  هאى دیگر و محل אقאمت طبقه هא مستقر بودند، به شهر אنرژى آب در کنאر رودخאنه

ه אستفאده אز مאشین بخאر برאى אستخرאج زغאل سنگ و حمل و نقل ب. کאرگر منتقل کنند
هאى  کرد، بلکه بאزאر ى خط آهن، نه تنهא منאبع روزאفزون אنرژى رא تأمین می وسیله

پیوست و به אین ترتیب، شرאیط و تدאوم شکوفאیی درאز مدت رא  پرאکنده رא به هم می
 ٢.کرد تضمین می

                                                 
١ vgl. Gerstenberger, Heide (١٩٩٠): Die subjektlose Gewalt - Theorie der Entstehung bürgerlicher 

Staatsgewalt, Münster, S. ٣٢ ,١٣f. 
  אدאمه٣٦ى  אکبر مهدیאن، صفحه لیى ع ، ترجمه١٨٤٨ - ١٧٨٩ אروپא -عصر אنقאب ): ١٣٧٤. (ج. بאوم، א مقאیسه، هوبز ٢

 ٤٢
هאى אنقאب  بאوم در אوאخر قرن هیجدهم دو مورد אسאسی אز ضرورت بنא بر אرزیאبی هوبز

دאرאن  هאى אستثنאیی به سرمאیه ى نخست، آن صنعتی که پאدאش در وهله. ودندصنعتی ب
تر و بیشتر  دهش به سرعت بא אخترאعאت جدید منجر به تولید אرزאن دאد و بאز می
אفزون یک بאزאر אنحصאرى بود که طبیعتًא زمאنی אز  ى بعد، گسترش روز در وهله. شد می
کرد و بאزאر مدرن جهאنی رא سאزمאن  ور میهאى ملی به عنوאن مرز אقتصאدى عب مرز
ى مستعمرאتی دولت אنگستאن   אولی، صنאیع نسאجی و دومی سیאست توسعه١.دאد می

فرم אستثمאرى . ریزى و متحقق کردند دیگر تقسیم کאر جهאنی رא برنאمه بودند که بא هم
אز یعنی بعد . دولت אنگلستאن بیش אز یک قرن قبل אز אنقאب صنعتی شکل گرفت

אز אین پس، منفعت . زمאنی که نخستین پאدشאه توسط ملتش محאکمه و אعدאم شد
ى אقتصאدى به عنوאن אهدאف عאلی سیאست دولت توسط دربאر و  فردى و توسعه

در نتیجه، دولت אنگلستאن هم دאرאى אقتصאدى به .ى حאکم אنگلستאن پذیرفته شد طبقه
هא رא  ى کאفی تجאوزگر دאشت که بאزאر אزهى کאفی نیرومند بود و حکومتی به אند אندאزه

هאى  قوאى نظאمی אنگلستאن در جنگ. یکی پس אز دیگرى אز چنگ حریفאنش در آورد
אش، فرאنسه غلبه کرد و به غیر אز   بر رقیب אصلی١٨١٥ تא ١٧٧٣متعدد אز سאل 

ى آمریکא، عمًא تمאمی حریفאن خود رא אز جهאن غیر אروپאیی  بعضی منאطق در قאره
 ٢.حذف کرد
ى بیست قرن نوزدهم آغאز شد، جوאمع  ى رکود אقتصאدى که אز אوאسط دهه در آستאنه

شد که אنقאب  אز یک سو تأثیرאتی نمאیאن می. אى متضאد و دوگאنه دאشتند אروپאیی چهره
هאى بزرگ  شهر. ى زندگی شهرى و אقشאر بورژوאزى گذאشته بود صنعتی بر شیوه

بא אخترאع و . فتند و تولیدאت صنعتی به אرقאم نجومی رسیدندتر אز قبل تکثیر یא سریع
אستفאده אز چرאغ آرگאند شهرهאى بزرگی مאنند لندن، دوبلین، پאریس و سیدنی به 

هאى  برאى روشنאیی شهرهא، تأسیس کאرخאنه. شدند ى نور خیره کننده روشن می وسیله
. ق زغאل سنگ تولید کنندهאى آرگאند رא אز طری غول آسאیی ضرورى بود که گאز چرאغ

زغאل سنگ .  میلیون تن در سאل رسید٦٤٠ אستخرאج زغאل سنگ به ١٨٤٠ى  در دهه
در אین אیאم . شد هאى بخאرى نیز مصرف می برאى تأمین אنرژى قطאر رאه آهن و کشتی

                                                 
 ٣٩ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ١
 ٤٠ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ٢



 ٤٣ 

 ١٨٥٠تא سאل . کردند  میلیون مسאفر אز خطوط رאه آهن بریتאنیא و אیرلند אستفאده می٤٨
توאنستند بر روى پنج هزאر مאیل خط آهن در بریتאنیאى کبیر و روى نه  میمسאفرאن 

هאى  سرویس. خوאستند، سفر کنند هزאر مאیل خط آهن در آمریکא به هر سو که می
منظم کشتی بخאر هم אکنون אروپא و آمریکא، אروپא و جزאیر هند رא به یکدیگر متصل 

ى تلگرאف که توسط پروفسور ویتستون،  هאى متعدد به وسیله بא אتصאل کشور. کردند می
ترى  تر شد و אبعאد گسترده אستאد دאنشگאه لندن، אخترאع شده بود، تجאرت جهאنی سهل

 میلیون ٨٠٠، تجאرت جهאنی چهאر برאبر شد و به ١٧٨٠در مقאیسه بא سאل . پیدא کرد
طلع در אین دورאن چهאر هزאر روزنאمه شهروندאن جهאن رא م. پوند אسترلینگ رسید

هאى منتشر شده در بریتאنیא، آلمאن، فرאنسه و آمریکא سאلیאنه אز عدد  کردند و کتאب می
 ١.صد هزאر به مرאتب فرאتر رفت

هא و در حسرت  ى شهر אز سوى دیگر، قربאنیאن אنقאب صنعتی بودند که در حאشیه
 بאزאر عאمل אصلی אین تضאد، مאهیت قوאنین. بردند ى زندگی بورژوאیی به سر می شیوه

کرد و  گرאن تحمیل می بود که رقאبت بی אمאن رא به صورت دستی نאمرئی بر صنعت
هא یא مجبور به אستفאده אز  آن. دאد آنאن رא در مقאبل دو آلترنאتیو ممکنه قرאر می

ى آن در روند אنبאشت ثروت به صورت سאزنده  آورى نوین بودند که به وسیله فن
پیوستند که برאى אمرאر معאش خویش، تنهא  کאر میدخیل شوند و یא بאید به אرتش 

ترאکم .کאאیی رא که مאلکش بودند، یعنی نیروى کאر خود رא به بאزאر عرضه کنند
هא، روند ممتد سلب مאلکیت رא  هא و تولیدאت אنبوه و مرغوب آن هא در شهر کאرخאنه

وچک هא و نאبودى صنعت ک אنهدאم تولیدאت کوچک در کאرگאه. کرد تشدید می
ورאن به پرولتאریא  گرאن و پیشه אى به غیر אز تبدیل صنعت ریسندگی و بאفندگی نتیجه

אفزود و هموאره بخش  ى کאرگر می ندאشت که در אوאیل قرن نوزدهم به جمعیت طبقه
بدیهی אست که زنאن و کودکאن نیز אز جبر . گرفت ترى אز אنبوه مردم رא در بر می وسیع

هא نیز مאنند مردאن برאى אمرאر معאش خאنوאده به کאر  آن. אقتصאدى در אمאن نبودند

                                                 
  אدאمه٣٧٤ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ١

 ٤٤
دאدند زیرא نیروى  هא אولویت می دאرאن به אستخدאم آن مزدى אشتغאل دאشتند و سرمאیه

 ١.تر بود شده شאن در روند تولید به مرאتب تضمین تر و אنظبאط شאن به مرאتب אرزאن کאر
تر  د که حאصلی جز درد و رنج فزونش אى دگرگون می به אین ترتیب، جאمعه به شیوه

هאى  بدیهی אست که تحت چنین شرאیطی جنبش. ى کאرگر ندאشت برאى طبقه
هאى خود  ى کאرگر رא به صورت نهضت شدند که فאکت طبقه אى متشکل می אجتمאعی

دل تحت  کشאن سאده گروهی אز زحمت. جوش محرومאن شهرى و صنعتی نمאیאن کنند
دאدند زیرא عאمل  אى تخریب مאشین آאت صنعتی فرאخوאن میهא، بر نאم جنبش لودیت
چندى نگذشت که אین . دאنستند آورى نوین می شאن رא فن بאر אجتمאعی وضعیت فאکت

گرאن و کشאورزאن نیز به  אى پیدא کرد زیرא تعدאد کثیرى אز سودא ى توده جنبش جنبه
لود بنא به روאیتی نאم . کردندعنوאن قربאنیאن بورژوאزى ثروتمند و متکبر אز آن حمאیت 

فعאلین אین . אى و به روאیتی دیگر نאم کאرگرى مبאرز بوده אست یک ژنرאل אسطوره
ى خود  کردند که به سאزمאن و مبאرزه هאى خود رא بא نאم لود אمضאء می جنبش بیאنیه

 ٢.אى بدهند ى אسطوره جنبه
ى  رن جهאنی، تشکیل جאمعهدهی بאزאر مد حאصل אنقאب صنعتی در אنگلستאن و سאزمאن

نقد سیאست . کرد هאى طبقאتی رא مهیא می دאرى بود که عوאمل عینی جنبش سرمאیه
دאرى אین دورאن  ى سرمאیه ى مאرکس، بررسی وقאیع אبژکتیو جאمعه אقتصאدى به وسیله

 .אست
 در ١٧٨٩אى بودند که بא אنقאب فرאنسه، پس אز سאل  ى دوم، تحوאت سیאسی پروژه
ى سیאسی مאرکسیسم تحت نفوذ אنقאب فرאنسه و  فلسفه.  به وقوع پیوستندאروپא

مאرکس برאى مدتی به عنوאن تبعیدى در پאریس . هאى אنقאبی آتی شکل گرفت جنبش
به سر برد و بعد אز آن جسته و گریخته و برאى فعאلیت سیאسی به فرאنسه سفر 

کنند که  نسه به خوبی روشن میى فرא هאى سیאسی אو אز دولت و جאمعه تحلیل. کرد می
توאن אز  אز جمله می. ترین کאرشنאسאن علم سیאسی فرאنسوى אست אو یکی אز برجسته

هאى אو  و کتאب"  آمאنی-هאى فرאنسوى  سאلنאمه"همکאرى אو بא آرنولد روگه برאى אنتشאر 
                                                 

  ٢ى  جא صفحه ، همאن):١٣٥٧( و ریאزאنف، دیوید ٦٢ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ١
  ٤٧ى  جא صفحه مאن، ه):١٣٧٤. (ج. بאوم، א  و هوبز٤ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ٢



 ٤٥ 

ر جنگ دאخلی د"و " هیجدهم برومر لوئی بنאپאرت"، "نبرد طبقאتی در فرאنسه"مאنند 
گونه که אقتصאد جهאن در قرن نوزدهم عمدتًא  همאن. رא نאم برد)" کمون پאریس(فرאنسه 

تحت تأثیر אنقאب صنعتی بریتאنیא شکل گرفت و عوאمل عینی مبאرزאت طبقאتی رא مهیא 
هאى אجتمאعی אین  کرد، سیאست و אیدئولوژى אنقאب فرאنسه، عوאمل ذهنی جنبش

 .مدرن رא مدون کردنددورאن بودند که تאریخ אروپאى 
هא نאم خود رא אز  آن. قرאر دאشتند) هא ژאکوبن(در صدر אنقאب فرאنسه یعقوبیאن 

شאن رא در آن  گذאرى אى به نאم یعقوب برگزیدند که نخستین جلسאت بنیאن صومعه
ى یعقوبیאن، فرאنسه به مدت دو سאل در دست مردم   تحت سلطه١.برگزאر کردند

ى حقوق بشر مאنیفست   به אوج خود رسید و אعאمیه١٧٩٣ سאل אنقאب در. آزאده بود
 به تصویب و אنتشאر رسید، منشورى علیه ١٧٨٩אین سند که در سאل . آن شد
ى طبقאتی و ضد بشرى نجبא، אشرאف و روحאنیون بود زیرא نظאم فئودאلیسم برאى  جאمعه

אى مאنند   برجستهمدאرאن یعقوبیאن به رهبرى سیאست.شد هא حقوق ممتאز قאئل می آن
بورژوאزى و محرومین جאمعه،  روبسپیر، مאرא، אبر و دאنتون و به عنوאن نمאیندگאن خرده

مبאرزه بא . کردند ى خویش رא تא عوאقب منطقی آن دنبאل و متحقق می هאى طبقه برنאمه
جنگ برאى "و " آزאدى، برאبرى و برאدرى"هאى نظאم فئودאلیسم تحت آرمאن  بאزمאنده

 אقدאم رאدیکאل یعقوبیאن فقط نאشی אز ٢.شد متشکل می" هא  و صلح برאى کلبههא کאخ
ى  طبقه. شد ى محروم جאمعه متحقق می هא نبود، بلکه زیر فشאر طبقه אیدئولوژى آن

کאرگر در אین دورאن به تنهאیی قאدر نبود، آلترنאتیوى مستقل و عملی در برאبر 
 .بورژوאزى قرאر دهد نمאیندگאن خرده

هא ملقب به  آن. دאد ى محروم جאمعه قوאى نظאمی یعقوبیאن رא تشکیل می طبقه
 شلوאرپوشאن ٣.پوشیدند شلوאرپوشאن بودند زیرא مאنند אعیאن، شلوאر کوتאه تא زیر زאنو نمی

هאیی بودند که به دلیل فقدאن عمق אیدئولوژى، هنوز درکی אز  معموًא אز אعضאى نهضت
به جز کאرگرאن، عمدتًא محرومאن شهرى، . شتنددست طبقאتی خود ندא وضعیت فرو

گونه  ى خرد אین گرאن و کسبه دאرאن، صنعت ورאن کوچک، مغאزه کشאن، پیشه زحمت
                                                 

 ٧٨ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ١
   ٦ى  جא صفحه ، همאن):١٣٥٧(مقאیسه، ریאزאنف، دیوید  ٢
  ٧٣ى  جא صفحه ، همאن):١٣٧٤. (ج. بאوم، א مقאیسه، هوبز ٣

 ٤٦
هא  هאى سیאسی پאریس بود که در آن محل تجمع شلوאرپوشאن، بאشگאه. شدند نאمیده می

 ١.شد قوאى ضربتی אنقאب متشکل می
هא  هא و جنאح کوچکی אز چپ  کوچکی אز رאست، بא وجود مخאلفت جنאح١٧٩٢در آوریل 

ى  دلیل قیאم مسلحאنه. به رهبرى روبسپیر جنگ دאخلی در فرאنسه آغאز شد
چندى بعد، یعنی در אوت و . شلوאرپوشאن پאریس، کאرشکنی دربאر در אمور مجلس بود

سپتאمبر همین سאل، نظאم سلطنتی سرنگون و تشکیل جمهورى یکپאرچه و متحد 
آغאز عصر ) ترمیدور(پیروزى אنقאبیون و אعאم تقویم אنقאبی . אم شدفرאنسه אع

ى אین پیروزى فقط אنتخאبאت  لیکن نتیجه. دאد جدیدى رא به بشریت نوید می
ترین مجلس در تאریخ پאرلمאنتאریسم نبود، بلکه  کنوאنسیون ملی و تشکیل אحتمאًא جאلب

 .کشتאر زندאنیאن سیאسی رא نیز در بر دאشت
 شهروند فرאنسوى که مدאفع نظאم دربאر بودند به אیאلت ٣٠٠٠٠٠ אین אیאم بیش אز در

مجلس بعد אز אفتتאح شهروندאن رא . رאین در آلمאن گریختند و در آنجא مستقر شدند
قوאى אنقאبی אمא بא وجود پیروزى رو به . به مقאومت تאم در مقאبل مهאجمאن فرא خوאند

אز . کردند مدאرאن אحسאس خطر می ز سیאستفرسאیش بود زیرא بخش بزرگی א
. رو، همه بא تعمیق אنقאب مخאلف بودند هאى میאنه هאى אفرאطی گرفته تא چپ رאست

درگیرى جنאحی میאن אبر که شلوאرپوشאن پیرو אو بودند بא جنאح رאست به نمאیندگی 
 ٢.دאنتون، حאمیאن אعمאل سیאست مאیم رא به وحشت אندאخته بود

، تمאمی نمאیندگאن אفرאطی جنאح رאست و جنאح چپ به گیوتین سپرده ١٧٩٤تא آوریل 
تنهא تدאوم جنگ بא אتریش در فلورאنس و אشغאل بلژیک عوאمل تدאوم . شدند

 پאیאن کאر روبسپیر نیز فرא رسید ١٧٩٤ى   ژوئیه٢٧در . کنوאنسیون روبسپیر بودند
تن دیگر به گیوتین سپرده  ٨٩هאى بعد وى و  در روز. ى אو سقوط کرد زیرא کאبینه

 ٣.شدند

                                                 
 ٧٩ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ١
 ٨٩ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ٢
 ٩٠، ٨٣، ٨١ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ٣



 ٤٧ 

دیאلکتیک "شکست یعقوبیאن دو سאل پس אز کسب قدرت سیאسی و تحت אصل 
حאصل אین شکست کسب قدرت سیאسی و . به وقوع پیوست" אنقאب و بאزگشت

بאوم  بنא بر אرزیאبی هوبز. ى نאپلئون بنאپאرت بود تشکیل نظאمی אستبدאدى به وسیله
 تא ١٧٩٥( سیאسی آتی در فرאنسه مאنند هیئت مدیره تمאمی تغییرאت و تحوאت

ى  ، אعאده)١٨١٤ تא ١٨٠٤(، אمپرאطورى )١٨٠٤ تא ١٧٩٩(، دولت کنسولی )١٧٩٩
 تא ١٨٣٠(، سلطنت مشروطه )١٨٣٠ تא ١٨١٥(ى بورى  ى سلسله سلطنت به وسیله

، همگی )١٨٧٠ تא ١٨٥٢(و אمپرאطورى ) ١٨٥١ تא ١٨٤٨(، جمهورى )١٨٤٨
ى  ى بورژوאیی رא در عین אجتنאب אز خطر دوگאنه بودند که جאمعههאیی  کوشش

 ١.جمهورى دمکرאتیک یعقوبی و رژیم آنتیک حفظ کنند
 و ١٨٧٠אین هدف پس אز تشکیل نظאم پאرلمאنی و دمکرאسی مدرن بورژوאیی در سאل 

אفکאر عمومی تحت تأثیر ضرورت تحقق . در אوאخر قرن نوزدهم در فرאنسه عملی شد
بא وجودى . کرد تمאعی بود که خصلت و سאختאر هژمونیک دولت رא معین میصلح אج

هא،  که אنقאب فرאنسه در אستبدאد نאپلئون بنאپאرت خאتمه یאفت، لیکن אین אنقאب، آرمאن
. هאى אجتمאعی آتی رא تحت نفوذ خود قرאر دאد אیدئولوژى و عوאمل ذهنی تمאمی جنبش

هאى אجتمאعی در جهאن غرب  مده אز جنبش سه موج ع١٨٤٨ تא ١٨١٥ى  در فאصله
 دوאم یאفت که بخشی אز אروپא رא در بر ١٨٢٤ تא ١٨٢٠نخستین آن אز . برخאستند

دومین . گرفت و به مستعمرאت فرאنسه و אسپאنیא در آمریکאى جنوبی نیز کشیده شد
هאى אنقאبی تمאم  در אین دورאن جنبش.  به طول אنجאمید١٨٣٤ تא ١٨٢٩موج אز 

ترین אموאج  سومین و بزرگ. ى آمریکאى شمאلی رא در بر گرفتند אى میאنه و قאرهאروپ
زمאن فرאنسه، אیتאلیא، ممאلک آلمאنی تبאر،   برخאست که تقریبًא هم١٨٤٨אنقאب در سאل 

ى אمپرאطورى هאبسبورگ و سوئیس رא در بر گرفت و به صورت پرאکنده به  عمده
 ٢. یونאن و بریتאنیא گسترش یאفتאسپאنیא، دאنمאرک، رومאنی، אیرلند،

جوش محلی تمאمی  هאى خود  طبقאتی رא که فرאتر אز جنبش-هאى سیאسی  אین جنبش
אول، . توאن به سه نوع گونאگون متمאیز کرد گرفتند، می אروپא و آمریکא رא در بر می

                                                 
 ٩١ى  جא، صفحه سه، همאنمقאی ١
   אدאمه١٣٧ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ٢

 ٤٨
ى حאکم  هאى متعددى بودند که تحت تأثیر אنقאب فرאنسه قرאر دאشتند و طبقه جنبش

א در אیאאت متحده به صورت مکتب جفرسونی و دمکرאسی خلقی جکسونی، در ر
خوאهאن و  بریتאنیא به صورت رאدیکאلیسم تهیجی، در فرאنسه به صورت نهضت جمهورى

هא  אین جنبش. طلبیدند در אیتאلیא به صورت پیروאن مאتسینی و گאریبאلدى به مبאرزه می
برאى نمونه . مאعی مبهم و متنאقضی دאشتندهאى אجت نیز مאنند אنقאب فرאنسه آرمאن

که بא خصومت نسبت به  شمردند، در حאلی مאلکیت کوچک خصوصی رא محترم می
مزدى  هא به کאر אنتقאد آن. کردند ثروت אقشאر غنی بورژوא و مאلکین بزرگ אعترאض می

هאى  هא در نظر دאشتند، وאبسته به نیאز אى که آن אصولی نبود زیرא برאبرى و آزאدى
تضمین אمکאنאت و אمنیت אجتمאعی برאى אقشאر محروم جאمعه، خوאست . شد محلی می
ى کאرگر رא  هאى طبقه هא بود که تلفیق منאفع مאدى خرده بورژوאزى بא آرمאن אین جنبش

 ١.در نظر دאشت
ى  بود که تحت شش خوאسته) هא چאرتیست(جنبش אجتمאعی دوم، جنبش منشوریאن 

אهدאف . کرد  در نظאم پאرلمאنی و حق رأى عمومی مبאرزه میسیאسی، برאى אصאحאت
رאدیکאلیسم سیאسی אین . אین جنبش در אسאس تفאوت چندאنی بא مکتب یعقوبی ندאشت

 ٢.شد ى متوسط بیאن می طلبאن طبقه ى אصאح جنبش، אغلب به وسیله
هא بود که אز جنאح چپ مکتب یعقوبی به  جنبش אجتمאعی سوم، جنبش بאنکیست

فعאلین قیאم کאرگرى در شهر لیون نאم אو . شد دאرى אگوست بאنکی منشعب می ردمس
ترین فعאאن سیאسی بود که  رא برאى جنبش خود برگزیدند زیرא بאنکی یکی אز رאدیکאل

عبאرت . ورزید ى אنترنאسیونאلیستی، بر ضرورت تحقق سوسیאلیسم אصرאر می بא پشتوאنه
دست و قربאنی  ن אو سکه زدند که همگی אز طبقאت فرودیکتאتورى پرولتאریא رא پیروא

رא در " ى سرکشאن آلمאن אتحאدیه"برخی אز هوאدאرאن אو . دאرى بودند ى سرمאیه جאمعه
شد و " ى عدאلت אتحאدیه"هא ملقب به  אین אتحאدیه بعد. دهی کردند تبعید سאزمאن

                                                 
  ٧٩، ٥٨ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ١
 ١٥٠، ١٤٤ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ٢



 ٤٩ 

تغییر " هא ونیستى کم אتحאدیه"سرאنجאم پس אز عضویت مאرکس و אنگلس در آن به 
 ١.نאم دאد
ى کאسیک آلمאنی بود که مبאنی فلسفی مאرکسیسم رא تحت تأثیر  ى سوم، فلسفه پروژه

مאرکس در دورאن تحصیل خود به عنوאن یکی אز نمאیندگאن . خود قرאر دאد
هאى  אز نوشته. آلیستی آلمאنی روى آورد ى אیده هאى جوאن به نقد فلسفه هگلیست

ى حقوقی  نقدى بر فلسفه"و " אیدئولوژى آلمאنی"، "ى مقدس خאنوאده "توאن فلسفی אو می
 .رא نאم برد" هگل
. کאنت تدوین شده بود) سندنتאل ترאنس(مفهومی  ى فرא ى هگل در برאبر فلسفه فلسفه

بنא بر אین فلسفه، אنسאن به . دאد کאنت مبאنی دینی رא در حدود خرد אنسאنی قرאر می
مورد . کند ی رא برאى تنظیم روאبط دنیوى قאبل אستفאده میى خرد، منאبع دین وسیله

) پرאتیک(و خرد عملی ) تئوریک(سنجش، خرد نאب אست که در تلفیقی אز منאبع دینی 
ى زندگی دنیوى بشر رא آمאده  رسند و زمینه برאى تنظیم روאبط אجتمאعی به وحدت می

گرאیی به روند  ویج مثبتאى منجر به تر بدیهی אست که تدوین چنین فلسفه. کنند می
אستقرאر قلمرو אیزدى در درون אنسאن که . شود تحوאت אجتمאعی و تאریخ بشرى می

ى فرאمفهومی در نظر دאشت، پرאتیک وقאیع אجتمאعی رא مفهوم  کאنت بא ترویج فلسفه
آمیز و  کرد زیرא بنא بر خرد بشرى و אز طریق منאبع دینی، تحقق روאبط صلح نمی

 ٢.شود مאعی میسر نمیکאر אجت سאزش
. مفهومی روى آورد ى فرא گرאیی و فلسفه ى دیאلکتیک به مقאبله بא مثبت هگل به وسیله

ى شک و تردید، روند  هאى شنאخت و به وسیله فرض אو بא نقد قאطع אز پیش
ى  אیده. "ى هگل אست ى فلسفه حرکت بنیאن سאزنده. تر کرد شنאسی رא رאدیکאل پدیده
یאبد و خود رא  نظر دאرد، فقط در حرکت بدون وقفه تکאمل و تدאوم میکه אو در " مطلق

تز אست که  عאمل حرکت تقאبل و برخورد دو אصل متضאد، یعنی تز و آنتی. کند بیאن می
 .رسند در سنتز به وحدت می

                                                 
 אدאمه، و آثאر و ١٣، ٩، ٤ى  جא صفحه ، همאن):١٣٥٧(، و ریאزאنف، دیوید ١٦٠ אدאمه، و ١٥٤ى  جא، صفحه مقאیسه، همאن ١

 ٢٢ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٥(و אنگلس هאى مאرکس  فعאلیت
٢ vgl. Kant, Immanuel (١٩٦٧): Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, Berlin (ost) 

 ٥٠
. شود تز منجر به تعאلی شنאخت در سنتز می ى آنتی تر، אنکאر تز به وسیله به بیאن سאده

تز  ى آنتی ى جدید אست که دوبאره به وسیله زش و یא تعאدل در سنتز، אیدهى سא نتیجه
به אین ترتیب، هر پدیده نه تنهא . شود تא در سنتز جدیدى تعאلی یאبد سنجیده می

تعאدل نوینی که . شود ى تغییرאت آتی می ى تغییرאت قبلی אست، بلکه خود هسته نتیجه
خورد که در سאزش  رد جدیدى به هم میى تقאبل و برخو אیجאد شده אست به وسیله

هאى متضאد،  ى هگل مبאرزه بین پدیده لذא در فلسفه. رسد بאאترى، بאر دیگر به سنتز می
ى  در نتیجه در هر אقدאم دیאلکتیکی، درجه.شود عאمل אنکشאف و تعאلی شنאخت می

و دیאلکتیک אمא نقد مفهومی אست زیرא بر شک . شود بאאترى אز شنאخت ممکن می
ى  کند، بلکه زمینه אز אین رو، نه تنهא تئورى شنאخت رא رאدیکאل می. تردید אستوאر אست

بدیهی אست که در روند شنאخت، . کشد ى فرאمفهومی رא نیز به אنهدאم می فلسفه
شود و تئورى شنאخت رא  آگאهی می بאزتאب به خود، منجر به خودآموزى و خود

در نزد . ی هگل بאزتאب به روح رא در نظر دאردشنאس لیکن پدیده. کند تر می رאدیکאل
تאب به روح، شنאخت رא  אست که در روند بאز" آگאهی אنتقאدى"هگل دیאلکتیک عאمل 

در نتیجه، . شوند אنکאر و אنتقאد منجر به آموزش و تعאلی شنאخت می. بخشد بهبود می
گونه که  کن همאنلی. ١.شود بیאن می" علم مطلق"به عنوאن " آگאهی אنتقאدى"برאى هگل 

 ٢.دهد کند، אو برאى אدعאى خود مدرک معتبرى אرאئه نمی هאبرمאس به هگل אنتقאد می
تر אز אین، نظم فلسفی هگل نه بر مאده، بلکه بر אیده و نه بر طبیعت، بلکه بر روح  فرא

بر אبژه אولویت ) عאمل شنאخت(ى هگل سوبژه  به אین ترتیب، در فلسفه. אستوאر אست
به بیאن . شود مستقر می) سوژه(ى آگאهی سوبژه  و حرکت دیאلکتیکی در حوزهگیرد  می

طرح شود، به אجبאر هستی رא " ى مطلق אیده"دیگر، زمאنی که نیروى محرکه به عنوאن 
ى אنقאبی  بدیهی אست که به אین منوאل، دیאلکتیک هگلی به فلسفه. کند نیز معین می

در پی توאفق مفאهیم فلسفی و درک وقאیع یאبد و فقط  برאى تغییر جهאن دست نمی
بیאن نوینی אز " ى مطلق אیده"אز אین رو، . یאبند تאب می بאز" روح آگאه"عملی אست که در 

هگل در .شود ى אدیאن بیאن می همאن آفریدگאر אست که به فرم دیگرى به وسیله
تریאلیسم ى خود رא بאزسאزى و بא مא ى אنقאب فرאنسه אقدאم کرد که فلسفه آستאنه

                                                 
١ vgl. Hegel, G.W.F. (١٩٧٧): Phänomenologie des Geistes, Berlin (ost) 
٢ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main, S. ٢٩ ,٢٣ ,١٨f. 



 ٥١ 

کند، אرزیאبی אین سنتز  گونه که گرאمشی به طرح אو אنتقאد می لیکن همאن. همאهنگ کند
ى هگل،  رود زیرא در فلسفه پא می ى دیאلکتیک، مאنند אنسאنی אست که کله به وسیله

ى  אیده"ى  شود و وאقعیت سאخته و پردאخته هستی در حرکت دیאلکتیکی אیده مستقر می
 ١.אست" مطلق
س بא אولویت אبژه بر سوژه پאرאدאیم شنאخت هگل رא دگرگون سאخت و به אین مאرک

" ى مطلق אیده"رא به عنوאن کلیت وقאیع جאمعه، جאیگزین " پرאتیک אجتمאعی"ترتیب، 
ى  طبق אرزیאبی هאبرمאس نقد رאدیکאل تئورى شنאخت، فقط به وسیله. کرد

ى تئورى و پرאتیک  ود، رאبطهتאب به خ شنאسی مقدور אست زیرא در روند بאز جאمعه
ى  متدولوژى مאتریאلیسم تאریخی אین אمکאن رא برאى فلسفه. شود مدאم قאبل אرزیאبی می
تאب به  ى مאتریאلیسم تאریخی، روند بאز אز אین جهت به وسیله. کند مאرکسیسم אیجאد می
فته آلیستی هگل برאى אدغאم پرאتیک در تئورى در نظر گر ى אیده خود که در فلسفه

 ٢.شود شده بود، تضمین و تشدید می
بאخ رجوع کرد و حرکت رא که نزد هگل  مאرکس در تقאبل بא هگل، به مאتریאلیسم فویر

یאفت، به صورت مאدى و  سرאنجאم می" ى مطلق אیده"آلیستی دאشت و به  ى אیده جنبه
شود،  אیجאد می" کאر ضرورى אجتمאعی"ى  ى אنسאن بא طبیعت که به وسیله بر رאبطه

بאخ אنسאن نقشی منفعل دאرد زیرא אو אنسאن رא  ى فویر لیکن در فلسفه. אستوאر کرد
دאنست و در نتیجه، אو رא تحت  می) آدאب و رسوم، تعلیم و تربیت(محصول محیط 

بאخ رא بא دیאلکتیک هگل در  مאرکس אمא مאتریאلیسم فویر. دאد ى طبیعت قرאر می سلطه
به אین ترتیب، .  دیאلکتیکی رא گذאشت-م تאریخی هم آمیخت و بنیאن مאتریאلسی

کאر "ى  که به وسیله) محیط(بא طبیعت אبژکتیو ) אنسאن(ى طبیعت سوبژکتیو  رאبطه
 ٣.ى مאرکسیسم אست شود، بنیאن فلسفه אیجאد می" ضرورى אجتمאعی

                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): ebd. S. ١٩٠, und  

vgl. Korsch, Karl (١٩٦٦): Marxismus und Philosophie, Frankfurt am Main, S. ١١٥  
٢ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): ebd. S. ١٤ ,٩ 
٣ vgl. ebd., S. ٣٨f., ٥٥ 

 ٥٢
آگאهی . ى آگאهی אنسאن אست ى مאرکسیسم، هستی تعیین کننده بنאبرאین در فلسفه

بنא بر . شود کند و منجر به وقאیع تאریخی می ى فعאلیت אو رא معین می یوهאنسאن ش
ى  ى نخست، جنبه در وهله. ى تحلیلی دאرد אرزیאبی هאبرمאس، کאر نزد مאرکس دو جنبه

 شنאختی کאر برאى -ى تئوریک  ى بعدى، جنبه علمی کאر برאى אنسאن شنאسی و در وهله
ى  אز حوزه) مאتریאلیستی(ى مفهومی  وزهدر אین رאستא ح. تحوאت אجتمאعی אست

تولید جאمعه رא  مجزא نیست زیرא کאر نه تنهא بאز) آلیستی، אیدئولوژى אیده(مفهومی  فرא
به . شود مفهومی نیز می کند، بلکه منجر به אرتقאء بشر و دگرگونی روאبط فرא میسر می
 אز یک سو، تبאدل تر، کאر به عنوאن یک مفهوم برאى درک روאبط אجتمאعی بیאن سאده

بینی אنسאن رא  کند و אز سوى دیگر، جهאن مאدى میאن אنسאن و طبیعت رא میسر می
ى طبیعت سوبژکتیو  به وسیله) محیط(در رאستאى אین روند، طبیعت אبژکتیو . آفریند می

 ١.شود دگرگون می) אنسאن(
 بود بدیهی אست که مאرکس نه کאشف جنبش کאرگرى و نه طرאح آگאهی پرولتאریא

ى تخیلی دאرد و نه تسلط بورژوאزى بر  ى کאرگر جنبه زیرא نه جאیگאه فرودست طبقه
ى مفאهیم  אو فقط به وسیله. کאر و ثروت אجتمאعی مجزא אز وقאیع אبژکتیو جאمعه هستند

رא به عنوאن عאمل אنبאشت ثروت אجتمאعی در مرکز " کאر ضرورى אجتمאعی"نوینی، 
دאرى و سאختאر  ى کאرگر אز نظאم سرمאیه گאهی طبقهى خود مستقر کرد و آ فلسفه

بدیهی אست که بא تمرکز . ترى אرتقאء دאد ى بאא ى طبقאتی رא به درجه تאریخی جאمعه
ى کאرگر نیز به  تئوریک کאر به عنوאن ضرورتی אجتمאعی، صאحبאن کאر، یعنی طبقه

. شود  مستقر میى مאرکسیسم عنوאن عאمل تفکر و شنאخت و فعאل אجتمאعی در فلسفه
אى تئوریک برאى فعאلیت  ى مאتریאلیسم تאریخی، پشتوאنه در نتیجه مאرکس به وسیله

ى تخیلی  دאرى نتیجه ى کאرگر مهیא کرد زیرא نظאم طبقאتی سرمאیه عملی طبقه
אز אین رو، . آلیستی دیگرى אلغאء شود ى تخیل אیده آلیستی نیست که به وسیله אیده

تאب روند אبژکتیو و غیر  ر برאبر سوسیאلیسم تخیلی، فقط بאزطرح سوسیאلیسم علمی د
 ٢.ى طبقאتی در مبאنی تئوریک مאتریאلیسم تאریخی אست قאبل אنکאر جאمعه

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٤١ ,٣٩ 
٢ vgl. Korsch, Karl (١٩٦٦): ebd. S. ١٦٥ ,١٥٢ ,١٣٢ 



 ٥٣ 

ى کאرگر به عنوאن مאلک کאر و نیروى  ى مאرکسیسم، طبقه به אین ترتیب در فلسفه
تאى تشکیل رسאلت تאریخی پرولتאریא در رאس. کند مولد، جאیگאهی אسאسی کسب می
ى  אش در منאسبאت تولید و جאمعه دست طبقאتی نظمی نوین، وאبسته به جאیگאه فرو

ى کאرگر אز مאلکیت خصوصی و نقش  אز یک سو، محرومیت طبقه. دאرى אست سرمאیه
شود که پرولتאریא منאفعی در  אو به عنوאن تنهא عאمل אیجאد ثروت אجتمאعی، بאعث می

هאى مولد و منאسبאت  شته بאشد و אز سوى دیگر، تضאد نیرودאرى ندא تدאوم نظאم سرمאیه
ى  آگאهی تئوریک و تجربه. شود تولیدى هموאره موجب بروز جنبش کאرگرى می

ى دین و אیدئولوژى  ى طبقאتی که به وسیله پرאتیک نه تنهא پرده אز مאهیت جאمعه
هنی و عینی دאرد، بلکه عوאمل ذ پوشیده شده و فرمی ظאهرى کسب کرده אست، بر می

وحدت نظرى و عملی و توאفق . کند ى کאرگر رא نیز مهیא می فعאلیت سیאسی طبقه
ى سیאسی مאرکسیسم هستند و پرولتאریא به  ى فلسفه אندیشه و نبرد طبقאتی هسته

بنאبرאین در نظאم . تز بورژوאزى، عאمل تحقق سوسیאلیسم علمی אست عنوאن آنتی
ت אبژکتیو אمکאن تشکیل فرم نوین و بאאترى אز ى کאرگر به صور دאرى طبقه سرمאیه

به . کند سאزمאن موجود אجتمאعی رא کشف و بא فعאلیت سوبژکتیو خود آن رא متحقق می
ى کאرگر به  אین ترتیب، همאنـگونه که אریک گرאخ به درستی مطرح کرده אست، طبقه

 ١.ى کאسیک آلمאنی אست حق وאرث و عאمل تحقق فلسفه
تز بورژوאزى در  אش، آنتی ى کאرگر بنא بر هستی ى مאرکسیسم، طبقه فلسفهאز אین رو در 

دאرى אست و تمאیل به אنقאب אجتمאعی و אستقرאر نظאم سوسیאلیستی  ى سرمאیه جאمعه
هאى ریکאردو، پیرאمون  ى تمאیل رא אز نوشته بنא بر אرزیאبی گرאمشی، مאرکس وאژه. دאرد

رא به یک کشف بא אرزش برאى   گرفت و آنبررسی אقتصאد کאسیک אنگلستאن قرض
لیکن تمאیل نه به صورت طبیعی، نه به صورت تخیلی، نه . تئورى شنאخت تبدیل کرد

تمאیل در . مאنند قאنون و نه به صورت سرنوشت و دست تقدیر تدوین شده אست

                                                 
١ vgl. Gerlach, Erich (١٩٦٦): Die Entwicklung des Marxismus von der revolutionären Philosophie 

zur wissenschaftlichen Theorie proletarischen Handelns bei Karl Korsch, in: Korsch, Karl (١٩٦٦): 

ebd. S. ١٤ 

 ٥٤
ى کאرگر برאى تشکیل   دیאلکتیکی آن אست که אز طریق رسאلت طبقه-مفهوم تאریخی 

 ١.سאزد بینی جدیدى می نوین، جهאننظمی 
ى  نאمد که بنא بر אرزیאبی אو، نتیجه بینی رא مאرکسیسم کאسیک می گرאمشی אین جهאن

ى متفאوت אروپאیی در אوאسط قرن نوزدهم  ى تحقیقאت אز سه پروژه ترین درجه بאא
 گونه که مختصرًא تشریح شد، אقتصאد کאسیک אنگلیسی، אین سه پروژه، همאن. אست

ى کאسیک آلمאنی هستند که بنیאن مאتریאلیسم تאریخی  علوم سیאسی فرאنسوى و فلسفه
 ٢.سאزند ى مאرکسیسم کאسیک رא می  دیאلکتیکی و فلسفه-

توאنست به אین אکتفא کند که برאى گزینش אهدאف  به نظر هאبرمאس، مאرکس می
درن طبیعی و هאى تئوریک بورژوאزى رא مאنند حقوق م אش، אرزش تحقیقی و عملی

אند به نقد مفهومی  سیאست אقتصאدى که در قאنون אسאسی אنقאبی بورژوאزى تدوین شده
 אز אین ٣.هאى خودشאن بسنجد هא رא برאى بی אعتبאر کردن بورژوאزى بא معیאر بکشد و آن
ى אنشعאب تئوریک و پرאتیک در אین دورאن  ى سیאسی مאرکسیسم نتیجه رو، فلسفه

شود،  ه جنبش کאرگرى אز جنبش אنقאبی بورژوאزى منشعب میگونه ک همאن. אست
آلیستی  ى کאسیک אیده  دیאلکتیکی در برאبر فلسفه-ى مאتریאلیسم تאریخی  فلسفه

ى  و تدوین فلسفه) پرאتیک(بنאبرאین אستقאل جنبش کאرگرى . گیرد بورژوאزى قرאر می
ه بא یکدیگر کلیتی نتאیج یک روند تאریخی هستند ک) تئوریک(سیאسی مאرکسیسم 

مشخص رא تبدیل به مبאنی سوسیאلیسم علمی برאى تحقق دیکتאتورى پرولتאریא 
 ٤.کنند می

ى مאرکس و אنگلس بא دولت بورژوאیی نه فقط یک فرم تאریخی  بدیهی אست که مبאرزه
گرفت، بلکه دولت رא به عنوאن  دهی אجتمאعی رא در بر می  مאتریאلیستی אز سאزمאن-

ى سیאسی مאرکسیسم،  بنאبرאین در فلسفه. کرد ى طبقאتی به کلی نفی می نمאد جאمعه
ى کאرگر و تشکیل دیکتאتورى پرولتאریא برאى  ى طبقه کسب قدرت سیאسی به وسیله

                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): ebd. S. ١٩٤ 
٢ vgl. ebd. S. ٢١٩f. 
٣ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, ٥. Auflage, 

erste Auflage (١٩٧٦), Frankfurt am Main, S. ١٠ 
٤ vgl. Korsch, Karl (١٩٦٦): ebd. S. ٦٨ 



 ٥٥ 

ى  بنא بر אرزیאبی کאرل کرش رאبطه. تحقق کمونیسم، هدفی به جز אلغאء دولت ندאرد
ى بورژوאزى  ى آن بא فلسفه د رאبطهى سیאسی مאرکسیسم بא دولت بورژوאیی مאنن فلسفه
گونه که دیکتאتورى پرولتאریא پس אز کسب قدرت سیאسی، برאى برאندאزى  همאن. אست
ى سیאسی مאرکسیسم در  شود، فلسفه ى طبقאتی عאمل روند پژمردگی دولت می جאمعه

م کند و بא אستقرאر سوسیאلیس تحقق نهאیی خود، אز تعبیر جهאن به تغییر جهאن عبور می
  ١.شود علمی، موفق به وحدت سوژه و אبژه و در نتیجه אلغאء کلی فلسفه می

ى منאفع  در نتیجه، مאرکسیسم کאسیک یک تئورى אنتقאدى و אنقאبی אست که אز زאویه
ى طبقאتی و تمאمی شئون جאمعه مאنند אقتصאد، سیאست،  ى کאرگر، کلیت جאمعه طبقه

نقد مאرکس . گیرد و علوم אجتمאعی رא در بر مینگאرى  فلسفه، אیدئولوژى، دین، تאریخ
ى  شود و پشتوאنه ى طبقאتی رא شאمل می دهی جאمعه هאى سאزمאن تمאمی پیش فرض

אین نقد کلیت و . کند هאى تאریخی و مאتریאلیستی هویدא می دهی آن رא אز جنبه سאزمאن
منאسبی برאى ى مאرکسیسم رא تبدیل به تئورى  ى طبقאتی אست که فلسفه تאریخ جאمعه

ى نقد  ى مאرکسیسم کאسیک به وسیله  به بیאن دیگر، فلسفه٢.کند نبرد طبقאتی می
ى مدرن بورژوאیی و אدغאم پرאتیک مبאرزאت طبقאتی در مبאنی تئوریک  مفهوم جאمعه

אنقאبی تدوین شده אست و درک صحیح آن بستگی به شنאخت تאریخ و فرهنگ אین 
ی گرאمشی אز رفرمאسیون، کلوینیسم و رنسאنس گرفته تא فلسفه دאرد که بنא بر אرزیאب

آلیستی آلمאنی، אز אنقאب فرאنسه گرفته تא אئیسیسم لیبرאلی و אقتصאد  ى אیده فلسفه
ى زندگی مدرن رא در  ى تאریخی و אیده گیرد و אنگیزه کאسیک אنگلیسی رא در بر می

گذאرى و  ى مאرکسیسم رא تאج אز אین رو، گرאمشی به درستی فلسفه. کند خود אدغאم می
ى فرهنگ  دאند که رאبطه طلب، אخאقی و روشنفکرى می هאى אصאح אلغאء تمאمی جنبش

. کند هא بא فرهنگ برتر مאرکسیسم رא به صورت دیאلکتیکی אیجאد می متفאوت توده
אى سیאسی  هא به عنوאن فلسفه ى تمאمی אین جنبش مאرکسیسم کאسیک در وאقع نتیجه

 ٣.ی فلسفی אستو سیאست

                                                 
١ vgl. ebd. S. ١٤٦ ,٩٠ 
٢ vgl. ebd. S. ١١٥ ,١٠٠f., ١٣٩f. 
٣ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): ebd. S. ١٩٨ 

 ٥٦
ى سیאسی مאرکسیسم وאبسته به אین אست که مאرکس در تحقیقאتش  برجستگی فلسفه

بאخیسم و مאتریאلیسم فرאنسوى رא دوبאره کسب کرد و بא  تمאمی تجربیאت هگلیسم، فویر
ى نوینی  رسند، فلسفه هא که در وحدت دیאلکتیکی به سرאنجאم می تدوین سنتزى אز آن
 ١.رود پא نیست و مאنند אنسאن روى پא رאه می ژگون و کلهخلق کرد که دیگر وא

هאى دیگر،  گرאمشی در رאستאى تدوین مאرکسیسم کאسیک، مאنند برخی مאرکسیست
אو کلیت . شود هאى مאرکس جوאن و مאرکس پخته تمאیز قאئل نمی میאن نوشته

صرאر אو א. دאند ى مאرکسیسم ضرورى می هאى مאرکس رא برאى شنאخت فلسفه نوشته
هאى مאرکس، درک سیستمאتیک  ورزد که بא صرف نظر کردن אز بخشی אز نوشته می

 -در نتیجه، بאید تمאمی مفאهیم کلی، متدولوژى تאریخی . شود אین فلسفه مختل می
دیگر مرور  هאى هنرى، אقتصאدى و אخאقی آن همאهنگ بא هم سیאسی و پس אز آن جنبه

 ٢. تئورى علوم طبیعی پیدא کندشوند و در کلیت خود، جאیگאهی مאنند
ى  ى مאرکسیسم بא وجود بررسی مאتریאلیستی، אز تأثیرאت فلسفه بدیهی אست که فلسفه

کند در  آلیسمی که مאرکس نمאیندگی می لیکن אیده. آلیستی آلمאنی مبرא نیست אیده
گونه دستگאه متאفیزیکی،  אز هر. ى مفهومی قرאر دאرد و دنیوى אست تدאوم فلسفه

کند،   سیאستی که مאرکس نمאیندگی می٣.אى مجزא شده אست مفهومی و אسطوره فرא
کند אز هر گونه  گونه که گرאمشی به درستی تفسیر می عملی و وאقع بینאنه אست و همאن

هאى عאمیאنه و پوپولیستی، هرگونه  تئورى. رمאنتیسم زجرآور سیאسی مجزא אست
کند و به  آلود رא رد می هאى مه سی و آرزوهאى مجرد אحسא אندאز آلی، چشم میسیون אیده

سوى هفت  אین ترتیب، مفهوم زندگی رא در دنیא و بر روى زمین و نه در بهشت و فرא
 ٤.کند آسمאن جستجو می

ى سیאسی مאتریאلیسم تאریخی  آلیستی مאرکسیسم، فلسفه ى אیده بא در نظر دאشتن جنبه
بینאنه و  ی در مאرکسیسم کאسیک، وאقعگرאی لیکن سوبژه. گرא دאرد طبعًא خصلتی سوبژه

                                                 
١ vgl. ebd. S. ١٩٠ 
٢ vgl. ebd. S. ٢٣٢ 
٣ vgl. ebd. S. ٢٣٢ 
٤ vgl. ebd. S. ٢٣٥f. 



 ٥٧ 

شود، بلکه  مستند و مستدل به شوאهد تאریخی אست، مختص به فرد و یא فرقه نمی
ى کאرگر אست و به همین دلیل نیز خرد طبقאتی و אفکאر عمومی رא در  وאبسته به طبقه

ى سیאسی نیست زیرא  مאرکسیسم کאسیک مبلغ عملیאت مאجرאجویאنه. نظر دאرد
هאى אجتمאعی  س به عنوאن محقق و فعאل سیאسی אز نزدیک بא אوج و אفول جنبشمאرک

. بود" دیאلکتیک אنقאب و بאزگشت"آشنאیی دאشت و אز نظر فلسفی آگאه به אصل 
هאى مولد  ى تضאد نیرو کند، אز یک سو نتیجه אنقאب پرولتאریא که مאرکس نمאیندگی می

ى  میمی سیאسی بیش نیست که طبقهو منאسبאت تولیدى אست و אز سوى دیگر تص
فقط تحقق אین تصمیم سیאسی אست . کند هאیش אتخאذ می کאرگر برאى رهאیی אز زنجیر

کند زیرא بא مقאومت و خشونت  که به صورت אنقאب، ظאهرى جنجאلی کسب می
 .شود گسترده و قאطع بورژوאزى موאجه می

ى אنبאشت  ند، برش بא شیوهکن אى که مאرکس و אنگلس نمאیندگی می אنقאب אجتمאعی
هאى مدرنیته  آورد دאرى رא در نظر دאرد و در رאستאى تحقق کאمل دست نظאم سرمאیه
ى کאرگر به  ى طبقאتی و אستثمאر طبقه بא وجود نقد אسאسی אز جאمعه. رسد به אنجאم می

ى بورژوאزى رא به عنوאن  ى بورژوאزى، مאرکس و אنگلس نقش تאریخی طبقه وسیله
ى  אز אین رو، طبقه. کنند هאى مولد و تشکیل مدرنیته ستאیش می رتقאء نیروعאمل א

کند، در تدאوم و  دهی می کאرگر وאرث به حق مدرنیته אست و نظم نوینی که سאزمאن
ى مאرکسیسم به عنوאن وאرث به  به אین ترتیب، فلسفه.دאرد تکאمل مدرنیته گאم بر می

آزאدى אنسאن محدود به . شود אب نאئل میگرאیی ن حق فرهنگ مدرن غربی، به אنسאن
حریم خصوصی . گیرد ى سیאسی نیست و تمאمی شئون کلی جאمعه رא در بر می حوزه

ى دینی אز  حوزه. شود شهروندאن אز حریم عمومی مجزא אست و محترم شمرده می
אز אین جهت، دین در روאبط . ى خصوصی دאرد ى سیאسی جدא אست و دین جنبه حوزه

شک و . کند  אجتمאعی شرکت نمی-گذאرى و تنظیم روאبط אخאقی  ند قאنوندنیوى مאن
אنسאن در . ى אنتقאدى و بررسی دیאلکتیکی عمومیت دאرد تردید، نقد مفهومی، فلسفه

بسته که در آن تکאمل آزאد هر  אى هم یאبد، در جאمعه جאمعه و نه در فردیت تعאلی می
مخאلفت مאرکس بא فאسفه به دلیل . دאنسאن، ضرورت تکאمل آزאد همگאن خوאهد بو

 .ى چنین جهאنی אست تعبیر جهאن و تبلیغ אو برאى تغییر جهאن، برאى تحقق بאفאصله

 ٥٨
گرאیی  ى تحقق چنین جهאنی، سرאنجאمی به جز تمאیل به مثبت روشن אست که אیده

אد کند زیرא אعتق گرאیی رא فلسفه به معنی منفی آن אرزیאبی می هאبرمאس مثبت. ندאرد
گرאیی نفی بאزتאب پرאتیک   معنی مثبت١.شود ى אنتقאدى می گزین فلسفه تאریخی، جאى

 ٢.در تئورى אست
ى مאرکسیسم بستگی به بررسی دیאلکتیکی אز حرکت  گرאیی در فلسفه مثبت
لیکن نزد مאرکس حرکت تאریخ وאبسته به قدرت تخیل و یא . شمول تאریخ دאرد جهאن

ى حرکت  هא نتیجه ى אنسאن  کאمًא بر عکس، آگאهی و אرאدههא نیست، بلکه آگאهی אنسאن
شمول که در سنت  بدیهی אست که تدوین روند تאریخ به صورت جهאن. تאریخ אست

شود، سرאنجאم به  ى بی طبقه ختم می ى هگل به وحدت، یعنی جאمعه فلسفه
 . یאبد ى سیאسی مאرکسیسم دست می گرאیی در فلسفه مثبت
شمول هم قאبل طرح و هم قאبل نفی  کند، تאریخ جهאن نو بیאن میگونه که آدور همאن
ى جهאنی به سوى وضعیتی بهتر، به دلیل  طرح تאریخ به عنوאن یک برنאمه. אست

فجאیعی که אتفאق אفتאده אست و بدون تردید در آینده نیز אتفאق خوאهد אفتאد، 
ى وحدت رא نفی بא אین وجود، آدورنو حرکت تאریخ به سو. فکرى بیش نیست کوته
هאى  هאى آشفته و دگرگونی هאى אجتمאعی، موقعیت برאى אو روند تאریخ بא برش. کند نمی

به אین ترتیب، روند . دهد אى همرאه אست که دورאن تאریخی رא به هم پیوند می پرאکنده
تر אنسאن بر طبیعت אدאمه خوאهد یאفت و سرאنجאم در  ى هر چه אفزون تאریخ بא سلطه

در نتیجه، برאى آدورنو تאریخ . אن بر طبیعت خאتمه خوאهد گرفتتسلط אنس
هא،  گیرد زیرא جאمعه نه بא وجود تضאد شمول برش، تدאوم و وحدت رא در بر می جهאن

سرمאیه  دאرى، سود در نظאم سرمאیه. دهد هא به روند خود אدאمه می ى آن بلکه به وسیله
وضعیتی . یو مسبب روند تولید هستندو אز אین جهت، مبאرزאت طبقאتی به صورت אبژکت

که אز دید آدورنو زندگی بشر به آن وאبسته אست و אولویت دאدن به آن، سرאنجאمی 
  ٣.به جز نאبودى بشریت ندאرد

                                                 
١ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): ebd. S. ٧f. 
٢ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): ebd. S. ٢٣ ,٩f. 
٣ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, Frankfurt am Main, S. ٣١١f. 
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 "مאرکسیسم אیرאنی"بلشویسم و 
هאیش אقتصאد، سیאست و فلسفه  بنא بر אرزیאبی گرאمشی، مאرکس در هر لحظه אز نوشته 

ى אنگلیسی،  یرא مאرکسیسم کאسیک بאفتی سنتزى אز אقتصאد پیشرفتهرא مد نظر دאرد ز
هאى  مאرکسیست" لیکن ١.آلیستی آلمאنی אست ى אیده علوم سیאسی فرאنسوى و فلسفه

هא אز  אند و دאنش آن گאه تحت تأثیر مאرکسیسم کאسیک نبوده هیچ" אیرאنی
 .شده אستאیجאد " مאرکسیسم روسی"ى بلشویسم و  به وسیله" مאرکسیسم"

ى گذشته پیرאمون بحثی در رאبطه بא رفرم و  در אوאیل سده" مאرکسیسم روسی"ى  نطفه
ى یک رشته  אین کشمکش نتیجه. ى تعمیم آگאهی طبقאتی بسته شد אنقאب و شیوه

تحوאت سیאسی و אجتمאعی در אوאخر قرن نوزدهم بود که نאشی אز خصلت نوین و 
شرکت فعאل دولت در . شد ى آن می ورאن אولیههژمونیک دولت مدرن بورژوאیی در د

ى صنאیع سنگین و אیجאد شرאیط کلی تولیدى برאى شکوفאیی אقتصאدى، عفو  توسعه
عمومی زندאنیאن سیאسی، صرف نظر אز تصویب مجدد قوאنین ضد کאرگرى، قאنونمندى 
ه سندیکא و אحزאب سوسیאل دمکرאت در غرب אروپא אز جمله عوאملی بودند که منجر ب

 ٢. אنقאبی شدند- صنفی אز نبرد سیאسی -אنشعאب مبאرزאت אقتصאدى 
ى جنگ אول جهאنی، אنشعאب تئوریک میאن سوسیאل   و در آستאنه١٩١٤در سאل 

ى درک متفאوت فلسفی אز  کشمکش تئوریک نتیجه. دمکرאسی و بلشویسم نهאدینه شد
 در دو طرح متخאصم ى سیאسی در رאستאى تغییر אجتمאع بود که جאمعه و نقش سوبژه

ى نزאع سیאسی و نظرى رא پیرאمون رفرم و  شد و پشتوאنه ى عمل نمאیאن می אز فلسفه
 .ددא تאب می אنقאب بאز

ى کאرل  کرد که به وسیله سوسیאل دمکرאسی تفسیر אنترنאسیونאل دوم رא نمאیندگی می
 تمאمی تأثیرאت بینאنه، گرאیی وאقع کאئوتسکی بא طرح אبژه. کאئوتسکی تدوین شده بود

به אین .  عملی زدود-ى سیאسی  کאنتیسم رא אز حوزه آلیستی کאنتیسم و نو ى אیده فلسفه
شدند אز  ى تفکر فلسفی طرح می هאیی که در حوزه ترتیب، کאئوتسکی به تمאمی پرسش

                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): ebd. S. ٢٥٣ ,١٩٣f. 

 )آلمאن(چه بאید کرد؟ مسאئل حאد جنبش مא، کیل ): ١٩٤٦(אى . لنین، و ٢

 ٦٠
رא " مאتریאلیسم علمی"طریق دیدگאه منجمد مאتریאلیستی پאسخ دאد و به אین شیوه، 

 ١.ه کردجאیگزین فلسف
دینی و אخאقی به مאرکسیسم، سوسیאل دمکرאسی אز یک  بא وجود تعهد ظאهرى، شبه

بنא رא گسست و  بنא و رو ى دیאلکتیکی تئورى و پرאتیک، هستی و آگאهی، زیر سو، رאبطه
هאى متفאوت جאمعه  ى طبقאتی رא به אنتقאد حوزه אز سوى دیگر، نقد کلیت جאمعه

تئورى אنقאبی مאرکسیسم تبدیل به نقد علمی و سאزنده به אین ترتیب، . منحرف کرد
گذאرى  دאرى، سیאست دولت بورژوאیی و قאنون تر شدن אقتصאد سرمאیه برאى منطقی

 ٢.برאى روאبط אجتمאعی شد
ى אنقאبی مאرکسیسم ندאشت و تضאد  אى جز نفی فلسفه تدوین چنین نگرشی نتیجه

ى نظאم  بאید به نאچאر در محدودههאى مولد و منאسبאت تولیدى  אبژکتیو نیرو
بنאبرאین سوسیאل . یאفت دאرى و به صورت تحوאت אجتمאعی رאه حلی می سرمאیه

دאرى رא مولود آنتאگونیسم تאریخی  گرאیی، نظאم سرمאیه دمکرאسی در تدאوم سنت مثبت
ى  دאرى جنبه به אین ترتیب، جאمعه و نظאم سرمאیه. دאنست خود، یعنی پرولتאریא می

אش رא  ى آنتאگونیسم شمول، طبقه گرفت زیرא در روند تאریخ جهאن بژه به خود میسو
ى کאرگر تحت عنوאن ضرورت  אز אین رو، سوسیאل دمکرאسی به طبقه. کرد تولید می

دאرى  אش رא در توسعه و تکאمل سرمאیه دאد که شرאیط عینی رهאیی تאریخی، فرאخوאن می
پیروى אز . دאرى قאنع بאشد ى نظאم سرمאیه محدودهبدאند و تא آن زمאن به אصאحאت در 

ى متفאوت دאشت که אز  ى سوسیאل دمکرאسی دو אنگیزه سیאست אصאحאت به وسیله
دאرى مهیא کند و אز  یک سو، منאسبאت کلی تولیدى رא برאى شکوفאیی אقتصאد سرمאیه

در رأس بلشویسم .ى کאرگر بسאزد سوى دیگر، مאنعی در مقאبل جنبش אنقאبی طبقه
گرאیی مثبت بینאنه رא  אنترنאسیونאل سوم و در مقאبل طرح سوسیאل دمکرאسی، سوبژه

אز دیدگאه . ى אبژه دאرد ى سیאسی، جאمعه جنبه بنא بر אین فلسفه. کرد نمאیندگی می
هא  بلشویسم عאمل אصلی روند تאریخ، قوאنین خشک אقتصאدى نیستند، بلکه אین אنسאن

                                                 
١ vgl. Abendroth, Wolfgang (١٩٦٧): Vorwort, in: Gramsci, Antonio (١٩٦٧): ebd. S. ٨, und  
vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): ebd., S. ٨f., ٥٣f., und  
vgl. Korsch, Karl (١٩٦٦): ebd. S. ٤٩ ,٤٣ 
٢ vgl. ebd. S. ١٢٨ ,١٠٤ 



 ٦١ 

هאیی که مجتمع  אنسאن. سאزند ى אجتمאعی تאریخ رא می ههستند که به عنوאن سوبژ
. کنند هאى אجتمאعی درک می هאى فردى خود رא به عنوאن نیאز شوند و نیאز می

هאى אقتصאدى رא کشف و אهدאف  ى خود وאقعیت هאیی که در روאبط روزمره אنسאن
کنند و بא  یאبی میهא رא بא خرد خود אرز هאیی که وאقعیت אنسאن. کنند همگאنی رא معین می

سאزند که אهدאف אجتمאعی تبدیل به یک قدرت  אى دگرگون می ى خود به شیوه אرאده
 ١.ى אقتصאدى شوند و جאمعه رא به عنوאن אبژه دگرگون کنند محرکه

ى  بینאنه، بلشویسم مאنند سوسیאل دمکرאسی، אمא بא אنگیزه گرאیی مثبت بא طرح سوبژه
بنא رא گسست  بنא و رو ورى و پرאتیک، هستی و آگאهی، زیرى دیאلکتیکی تئ دیگرى، رאبطه

گونه  همאن. ى مאرکسیسم به אنقאب رא در نظر گرفت و به אین منوאل، فقط تمאیل فلسفه
کند، אو تمאمی فعאلیت تئوریک مאرکس و  که کאرل کرش به درستی به لنین אنتقאد می

بאخ،  هאى مאتریאلیسم فویر سفهאنگلس رא برאى تدوین مאتریאلیسم دیאلکتیکی که אز فل
شد و برאى عبور کلی אز فلسفه طرאحی  آلیسم کאنت و دیאلکتیک هگل منتج می אیده

 ٢.شده بود، به گذشته و به دورאن روشنگرى بאز گردאند
ى دیאلکتیک تئورى و پرאتیک و درک محدود  بدیهی אست که بא وجود گسست رאبطه

ى عملی هر  و وقאیع אجتمאعی، شکست فلسفهبلشویسم و سوسیאل دمکرאسی אز جאمعه 
گونه که آدورنو به درستی  همאن. ریزى شده بودند شאن برنאمه هא אز بدو طرح دوى آن
 .کند، خصلت جאمعه در دوگאنگی آن به صورت سوبژه و אبژه אست مطرح می

هא بאید  شود و אنسאن هא رجوع دאده می جאمعه אز یک سو سوبژه אست زیرא به אنسאن
هאیی رجوع  جאمعه به אنسאن. אند، متحمل شوند هאیی رא که אیجאد کرده אقب دگرگونیعو

אند و به  ى آگאهی سوبژکتیو خود معین کرده رא به وسیله شود که אصول آن دאده می
همین دאیل، مאهیت مجرد و فرم ظאهرى جאمعه، یعنی کلیت آن فقط بא شنאخت خرد 

אز سوى دیگر אبژه אست زیرא אصول سאزمאنی جאمعه . قאبل درک אست) سوژه(سوبژه 
ى  شود و جאمعه مאلک یک سوبژه ى سوبژکتیو آن بدون وאسطه نمאیאن نمی آن و چهره

                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): ebd. S. ٢٤ 
٢ vgl. Korsch, Karl (١٩٦٦): ebd. S. ٦١ ,٥٠ 

 ٦٢
به אین אعتبאر، بعد אز هر دگرگونی אجتمאعی، روندى آغאز . کلی و شنאخته شده نیست

 ١.سאزى کند شود که وضعیت گذشته رא دوبאره بאز می
به . אست" گشت دیאلکتیک אنقאب و بאز"بژه و אبژه بنیאن אصل دو گאنگی جאمعه در سو

بیאن دیگر، درک محدود بلشویسم و سوسیאل دمکرאسی אز جאمعه بאعث شد که هر 
 سوسیאلیستی در אین دورאن -ى خود عאمل شکست جنبش کאرگرى  کدאم به شیوه

سیאل ى کאرگر بא مقאومت وسیع سو در غرب אروپא، جنبش אنقאبی طبقه. شوند
ى عمل میאن رفرم و  تضאد فلسفه. دمکرאسی و خشونت بی אمאن بورژوאزى موאجه شد

אنقאب عאمل אنشعאب جنبش کאرگرى در אحزאب سوسیאل دمکرאت، سوسیאلیست و 
ى دیگرى به غیر אز אستقرאر دیکتאتورى  هא، نتیجه کمونیست بود و تضعیف متقאبل آن

 ٢.بورژوאزى، یعنی فאشیسم به دنبאل ندאشت
هאى سوسیאلیستی در غرب، نزאعی پیرאمون  پس אز شکست אنقאب" شورאهא"در کشور 

ى عمل شکل گرفت که بعد אز مرگ لنین در رقאبت دو فرאکسیون  تعیین فلسفه
هر دو فرאکسیون چون گذشته طرح . متخאصم حزب کمونیست شوروى نمאیאن شد

א אین تفאوت که فرאکسیون אول به کردند، لیکن ب بینאنه رא دنبאل می گرאیی مثبت سوبژه
نمאیندگی تروتسکی برאى אستقرאر نهאیی سوسیאلیسم در شوروى، تحقق אنقאب جهאنی 

که فرאکسیون دوم به نمאیندگی אستאلین و  در حאلی. دאنست رא אجتنאب نאپذیر می
پیروزى فرאکسیون دوم . بوخאرین، خوאستאر تحقق سوسیאلیسم در کشور شوروى بود

ى به جز אستقرאر نهאیی دیکتאتورى بورکرאسی و אرتجאع سیאه אستאلینیسم در א نتیجه
 .شوروى ندאشت

ى  بینאنه گرאیی مثبت گونه که تشریح شد، در אوאیل אنقאب אکتبر طرح سوبژه لیکن همאن
بلشویسم، تشکیل حکومت شورאیی رא مد نظر دאشت و אصوًא אستقرאر یک جאمعه و 

هא موאنع  شود که אنسאن فقط بא אین هدف عملی میبخصوص تشکیل نظمی نوین، 
به . دאرند سאزى نسل خود و سعאدت بشر אز پیش پא بر می אجتمאعی رא برאى حفظ و بאز

                                                 
١ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٧٨): Einleitung, in: Der Positivismusstreit in der deutschen 

Soziologie, ٦. Auflage, Darmstadt/Neuwied, S. ٤٣ 
٢ vgl. Albers, Detlef (١٩٩): Arbeiterbewegung zwischen den Weltkriegen, Frankfurt am Main 
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تر  تر و אمن هא که برאى زندگی مرفه غیر אز אین، تشکیل جאمعه به عنوאن جمعی אز אنسאن
 אعتبאر، هرگونه دگرگونی در نتیجه فقط به אین. شود کنند، مفهوم نمی کאر می تقسیم

لیکن زمאنی که אهدאف یک جאمعه، یعنی حفظ نسل بشر بא .شود אجتمאعی قאبل فهم می
ى حאکم، אعم אز بورژوאزى یא  روند و سאزمאن طبقאتی آن در تضאد قرאر گیرد، طبقه

אین אبزאر . هא رא توجیه کند بورکرאسی، نیאزمند به אبزאرى منאسب אست که אین تضאد
نقد مאرکس אز אیدئولوژى به عنوאن آگאهی کאذب، تحلیل گرאمشی אز . وژى אستאیدئول

وאرگی و بررسی هאبرمאس אز אستثمאر  هژمونی بورژوאیی، אنتقאد لوکאچ و آدورنو به شئ
ى دیگرى نقش אیدئولوژى رא برאى تدوאم نظאم طبقאتی  جهאن درونی، هر کدאم אز جنبه

هאى  هא بא אنگیزه אیدئولوژى אبزאرى برאى אدغאم אیدهبه بیאن دیگر، . کشند به אنتقאد می
אیدئولوژى بאید متقאعد کند که درک אنسאن אز وقאیع אبژکتیو، به صورت . متضאد אست

ى  بنאبرאین، کسب قدرت سیאسی در شوروى به وسیله. אشتبאه אست" אبژکتیو"
 אستبدאد  بوخאرین نیאزمند به یک אیدئولوژى منאسب بود که-فرאکسیون אستאلین 

ى مرکزى حزب کمونیست شوروى و دبیر کل آن،  بورکرאسی و در رأس آن کمیته
ى شوروى،  شده پردאز شنאخته نیکאى بوخאرین به عنوאن نظریه. אستאلین رא توجیه کند

אو میאن آزאدى عمل . אین نیאز رא برآورده کرد" تئورى مאتریאلیسم تאریخی"در کتאب 
هאى  تفאوت قאئل شد و אز یک سرى نمونه) دترمینیسم(و سرنوشت ) אنتردترمینیسم(

אست که " یک فرم ظریف אز دیدگאه نیمه دینی"کאذب نتیجه گرفت که آزאدى عمل 
بوخאرین سرאنجאم . سאزد کند و مאنعی برאى تکאمل علم می وقאیع زندگی رא نفی می

در  אو ١.نتیجه گرفت که تنهא موضع صحیح نه آزאدى عمل، بلکه سرنوشت אست
دست یאفت و آن رא אز " אبژکتیو"توضیح مبאنی مאتریאلیسم تאریخی سرאنجאم به مفهوم 

یک سو، چنאن تفسیر کرد که گویی وאقعیت אبژکتیو خאرج אز درک و ذهن אنسאن نیز 
به بیאن . موجود אست و אز سوى دیگر آن رא به אنحصאر حزب و رهبرى آن در آورد

قعیت אبژکتیو بدون آگאهی و حتא هستی אنسאن موجود دیگر، بنא بر אرزیאبی بوخאرین وא
 ٢.אست

                                                 
١ vgl. Bucharin Nikolai (١٩٢٢): Theorie des Historischen Materialismus - Gemeinverständliches 

Lehrbuch der Marxistischen Soziologie, Hamburg, S. ٣٠ 
٢ vgl. ebd. S. ٣٥٧ ,٢٥٩f. 

 ٦٤
گرאیی بلشویسم، گسست تئورى و پرאتیک، هستی  به אین ترتیب در تدאوم سنت مثبت

אو אز یک سو به . ى بوخאرین بنیאدى و تشدید شد بنא در نظریه بنא و رو و آگאهی، زیر
کند و אز سوى  ف مییک تئورى مجرد و نאب دست یאفت که وאقعیت אبژکتیو رא کش

دیگر، توجیهی برאى یک پرאتیک نאب אیجאد کرد که وאقعیت אبژکتیو کشف شده رא 
ى  بنא دیگر رאبطه بنא و رو بنאبرאین، تئورى و پرאتیک، هستی و آگאهی، زیر. کند متحقق می

ى تغییر وאقعیت و به صورت عملی אیجאد  هא به وسیله دیאلکتیکی ندאرند و وحدت آن
אست که در حزب کمونیست متشکل " جنبش אنقאبی"عאمل אین تغییرאت . شود می

 -ى אقتصאدى  شده אست و متکی بر אکتشאفאت تئوریک، یعنی قوאنین تکאمل و توسعه
 ١.کند אجتمאعی، وאقعیت رא دگرگون می

ى گسست تئورى و پرאتیک، کسب درکی متאفیزیکی אز مאتریאلیسم אست زیرא به  نتیجه
کند و وאقعیت אبژکتیو به صورت یک جאنبه  ى مطلق کسب می ی جنبهאین منوאل، هست

گونه که گرאمشی به درستی به  אمא همאن. شود مستقر می) طبیعت و تאریخ(در אبژه 
سوبژه و عאمل (ى אنسאن  کند، شنאسאیی وאقعیت אبژکتیو فقط به وسیله بوخאرین אنتقאد می

بژکتیو بدون فعאلیت ذهنی אنسאن ممکن אست زیرא سنجش و درک وאقعیت א) شنאسאیی
ى خرد سوبژه אست و  تر، سنجش و شنאخت نتیجه به بیאن سאده. אصوًא معنی ندאرد

تر،   אز אین مسئله مهم٢.شود بدون فعאلیت ذهنی و قدرت درک אنسאن مفهوم نمی
אین אبزאر علم . کند אبزאرى אست که אنسאن برאى سنجش و شنאخت אز آن אستفאده می

کند، علم نه مطلق و مستقل و نه  گونه که آدورنو به درستی طرح می ن همאنلیک. אست
تر אز אین، نتאیج تحقیقאت علمی تضمین شده  فرא. گونه شنאختی منאسب אست برאى هر
توאنند در آینده  אند، می אند و تعمیم یאفته نتאیجی علمی که אکنون پذیرفته شده. نیستند

 ٣.אحمقאنه אرزیאبی شوند
علم אمא نه یک . ى خرد אنسאن و אبزאر شنאخت علم אست  دیگر، سنجش نتیجهبه بیאن

ى تحلیلی  ى تحقیقאت و شیوه وضعیت ثאبت، بلکه یک روند אست زیرא אنسאن به وسیله
به אین אعتبאر، شنאسאیی و . شود هאى نوینی می نوین هموאره موفق به کشف وאقعیت

                                                 
١ vgl. Korsch, Karl (١٩٦٦): ebd. S. ٦٧ ,٦٢ 
٢ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): ebd. S. ١٧٦ ,٢٢٨ 
٣ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): ebd. S. ١٦ 



 ٦٥ 

توאند مאهیت یک وضعیت  تیو نیز نمیشنאخت یک روند אست و در نتیجه وאقعیت אبژک
تر، وאقعیت אبژکتیو نیز یک روند אست و אز אین رو،  به بیאن سאده. ثאبت رא دאشته بאشد

ى خرد אنسאن و علم بشر سنجیده، سאخته و  وجود خאرجی ندאرد زیرא به وسیله
 .شود پردאخته می

شود  ، لیکن مدعی میى مאتریאلیستی دאرد که جنبه ى سیאسی بوخאرین بא وجودى فلسفه
که خאرج אز ذهن אنسאن و فرאتر אز قدرت درک אو وאقعیتی אبژکتیو موجود אست و 

به אین . دאرد می هא به سوى آن گאم بر شمول بشرى، حتא بدون آگאهی אنسאن تאریخ جهאن
ى  ى مفهومی مستقر אست، به وسیله ى سیאسی که در وאقع در حوزه ترتیب، فلسفه

بنאبرאین، بوخאرین אز . شود ى فرאمفهومی یא متאفیزیکی منتقل می بوخאرین به حوزه
بدون تردید، چنین دیدگאهی . سאزد ى مאتریאلیسم تאریخی یک دین نوین می فلسفه

طرح منאسب آن در تئورى . ى عمل به אبتذאل بسیאر سאزنده אست برאى کشیدن فلسفه
رى رא אز یک سو به ى אستאلین تدوین شده אست که تאریخ بش مرאحل به وسیله

رא  کند و آن هאى متفאوت تقسیم می  مکאنیکی در مرحله-ى دترمینیستی  ى شیوه وسیله
دאرى،  جوאمع אولیه، برده: دهد אز سوى دیگر به پنج فرمאسیون אجتمאعی تقلیل می

 ١.دאرى و سوسیאلیسم فئودאلیسم، سرمאیه
ى   به אین شیوه، جنبه"مאرکسیسم"ى سیאسی  تدوین مאتریאلیسم تאریخی و فلسفه

ى  ى مصوبאت کنگره ى عملی אین فلسفه به وسیله نتیجه. گیرد دگمאتیک و אخروى می
شنאخت وאقعیت אبژکتیو و تغییر אنقאبی "بא تدوین طرح . ششم کمینترن نهאدینه شد

" نظאرت אنقאبی"تمאمی مسאئل אقتصאدى، سیאسی، علمی، אدبی و هنرى تحت " آن
رא تحت تأثیر خود " אحزאب کمونیست برאدر"ى قرאر گرفت و حزب کمونیست شورو

ى سیאسی אستقرאر אستאلینیسم به صورت یک  ى عملی אین فلسفه نتیجه. قرאر دאد
 -دیکتאتورى بورکرאسی و אیدئولوژیک در شوروى بود که تحت عنوאن مאرکسیسم 

                                                 
١ vgl. Stalin, Josef (١٩٤٦): ber dialektischen und historischen Materialismus, in: Geschichte der 

KPdSU (B), Berlin(ost), S. ١٥٦ 

 ٦٦
 سطح جهאن  سوسیאلیستی رא در-هאى کאرگرى  لنینیسم، אیدئولوژى بسیאرى אز جنبش

 ١.تحت نفوذ خود قرאر دאد
شمول بشرى، دینی אست زیرא  بدون تردید، نگرش تئورى مرאحل به روند تאریخ جهאن

آلیستی مאنند ظهور  هאى بخصوص، جنجאلی و אیده تفکر دینی فقط وאبسته به پیشگویی
 هאى غیر گویی سیستمאتیک و وאقعیت شود، بلکه هر پیش אمאم زمאن و وقت موعود نمی

گیرد که به صورت مجرد، کلی، مجزא אز زمאن و مکאن، بدون  تאریخی رא در بر می
 אجتمאعی و بدون آگאهی و فعאلیت אنسאن در آینده و به אجبאر -بررسی روאبط سیאسی 

هאى אخروى  بא آرمאن" مאرکسیسم"ى سیאسی  به אین ترتیب، فلسفه. پیوندند به وقوع می
گونه אرتبאطی بא  ون تאریخی پرولتאریא و بدون هیچو تخیلی مאنند ضرورت تحقق میسی

گریزى و فرאمفهومی که در وאقع مאرکس  هאى אجتمאعی، به منطق جهאن وאقعیت
 .شود کرد، بאز گردאنده می هא אنتقאد می سختאنه به آن سر

گرאیی  لیکن سوبژه. گرא אست چنین تفسیرى אز مאتریאلیسم تאریخی، بدون تردید سوبژه
ریزى و  آلی رא برنאمه ى אیده هאى آزאد و آگאه אستوאر نیست که جאمعه אنبر خرد אنس
دאند که  گونه فعאلیت אجتمאعی رא در رאستאى تشدید روندى می کنند، بلکه هر عملی می

شمول بشرى خوאه و نאخوאه به سوى آن گאم  אز پیش معین شده אست و تאریخ جهאن
ى  ى אولیه گرאیی بر خאف نظریه ژهى سوب بدیهی אست که אین شیوه. دאرد می بر

ى کאرگر و شورאهאى کאرگرى رא عאمل دگرگونی  توאند طبقه بلشویسم، دیگر نمی
אقتصאدى و تحوאت אجتمאعی بدאند، بلکه بورکرאسی و حزب کمونیست رא جאیگزین 

. ى سیאسی ذאتی مستبد دאرد شود که چرא אین فلسفه در نتیجه، آشکאر می. کند هא می آن
هאى אبژکتیو رא در  ى تبلیغאت جنجאلی، آگאهی אز وאقعیت  אز یک سو به وسیلهحزب

آورد و אز سوى دیگر بא صرف  ى مرکزى و دبیر کل آن در می بست به אنحصאر کمیته
، روند بאزگشت رא که بא هر "دیאلکتیک אنقאب و بאزگشت"نظر کردن אز אصل 

مت وאبستگی به بیگאنگאن و توسط شود، بא ته دگرگونی אجتمאعی به אجبאر אیجאد می
 .کند مشت آهنین دولت سرکوب می

                                                 
١ vgl. Korsch, Karl (١٩٦٦): ebd. S. ٦٧ 



 ٦٧ 

ى سیאسی אست که حتא پس אز  گرאیی در אین فلسفه تر، مثبت لیکن به مرאتب مهم
אز אین رو، پرאتیک در تئورى . آورد شکست به نقد و سنجش אعمאل خود روى نمی

ین ترتیب، برאى به א. یאبد شود و نظریه אز طریق تجربه آموزش نمی منعکس نمی
مאند، جز אین که شنאخت خود رא אز  אى بאقی نمی ى سیאسی چאره نمאیندگאن אین فلسفه
 ١.هאى אخروى سאمאن دهند هאى جنجאلی، تبلیغאت کذאیی و آرزو جאمعه توسط آرمאن

و " هאى אیرאنی مאرکسیست"گونه که در אوאیل אین بخش אز نوشته طرح شد،  همאن
گאه تحت تأثیر مאرکسیسم کאسیک قرאر ندאشتند و  هیچهא  بخصوص نسل دوم آن

تر،  لیکن به مرאتب مهم. شکل گرفت" مאرکسیسم روسی"هא تحت  ى سیאسی آن فلسفه
روزمره و ذهنیت دینی شهروندאن אیرאنی در אین  ى אیرאن و درک عوאمل عینی جאمعه

نه دאرאى نظאم אیرאن אین دوره . אى رא ممکن کرد دورאن بود که تعمیم چنین فلسفه
دאرى و אقتصאد مدرن و شکوفאیی مאنند אنگستאن بود، نه شهروندאن אیرאنی بא  سرمאیه
آلیستی  ى کאسیک و אیده ى روشنگرى و مدرنیته آشنאیی دאشتند، نه فلسفه پروژه

آلمאنی در אیرאن مطرح بود و نه אفکאر عمومی تحت تأثیر علم سیאسی فرאنسوى و 
رسد که تعمیم  در نتیجه، به نظر می.ولت قرאر دאشتضرورت جدאیی دین אز د

در אیرאن و تشکیل فرم אیرאنی آن، وאبسته به " مאرکسیسم روسی"ى سیאسی  فلسفه
אى אست   سوسیאلیستی و شهروندאن אیرאن بא سه پروژه-بیگאنگی فعאلین جنبش کאرگرى 

ل گرאمشی אین تز بر אستدא. אند که مאرکسیسم کאسیک رא متأثر و متشکل کرده
 فرهنگی -روزمره אستوאر אست که אنسאن رא به عنوאن فعאل تאریخی  پیرאمون نقد درک

ى بیאن  ى אنسאن و شیوه به بیאن دیگر، تفکر و درک روزمره. کند אرزیאبی می
هא کشאکش بر سر دین و دنیא، عאلم و آخرت،  ى قرن هאى אجتمאعی، نتیجه درخوאست

بینی نوین وאبسته  بنאبرאین، تعمیم یک جهאن. אند  شدهدهی فیزیک و متאفیزیک سאزمאن
رسد و  به אین אست که آیא אین دیدگאه אز نظر فرهنگی عقאنی و منطقی به نظر می

شود و آن نقش אجتمאعی رא که  شود؟ آیא אز نظر عملی به کאر گرفته می پذیرفته می

                                                 
١ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٧٨): ebd. S. ١١ 

 ٦٨
ى אنبوه مردم  مرهکند و به بیאن بهتر، آیא بא درک روز مستحق آن אست، אیفא می

 ١؟خوאنی دאرد هم
و دترمینیسم " مאرکسیسم روسی"ى אجمאلی میאن مبאنی کلی  حאل بא یک مقאیسه
دیگر قאبل אدغאم  بینی بدون دردسر بא یک شود که אین دو جهאن אسאمی روشن می

، "مאرکسیسم روسی"אندیش  دترمینیسم و جبر تאریخی در مאتریאلیسم عאمیאنه. هستند
رא برאى مؤمنین تبلیغ   همאن دست تقدیر و سرنوشت אست که دین אسאم آندر وאقع

شمول، تحقق میسیون  فعאلیت سیאسی برאى تشدید روند تאریخ جهאن. کند می
آلیستی پرولتאریא و تشکیل نظאم کمونیستی، در وאقع همאن دیدگאهی אست که  אیده

 شهאدت در رאستאى گریزى و אسאم به صورت برگزیدگی אلهی برאى جهאد، جهאن
אستبدאد بورکرאسی و تبعیت مطلق אز دبیر کل . کند پאسدאرى אز אمت אسאمی تبلیغ می

حزب کمونیست نیز مאنند دین אسאم مبلغ فرهنگ قرאئت، تقلید و تبعیت אز אمאم אمت 
 .אست

که نیאزى به تغییر سאزمאن گفتאرى دینی  بدون אین" مאرکسیسم روسی"به אین אعتبאر، 
که ضرورتی در نقد دین، مبאرزه بא خرאفאت یא  نیאن دאشته بאشد، بدون אینאیرא

که אحتیאجی به نوسאزى جهאن درونی  ى روشنگرى ببیند، بدون אین دهی پروژه سאزمאن
که دگرگون کردن دیدگאه  هא و تشکیل فرهنگ متقאبل دאشته بאشد، بدون אین אنسאن

ى مفهومی و فرאمفهومی رא ضرورى  وزهאنبوه مردم به دین و دنیא، عאلم و آخرت، ح
مאرکسیسم "ى  تر، ترویج غیر منتظره به بیאن سאده. بدאند، قאبل تعمیم بوده אست

در אیرאن به אین دلیل بوده که نه در مقאبل، بلکه در مسیر ذهنیت دینی אنبوه " روسی
 .دאشته אست مردم گאم بر می

یش و אبرאز אرאدت نسبت به אسאم، אز אین رو تأکید حزب توده در مسلمאن بودن אعضא
אیجאد مجאلس دینی به منאسبت سאلگرد شهאدت אمאم سوم شیعیאن در کربא، برگزאرى 

گریزى فقط نאشی אز یک تقلب  مرאسم عאشورא و تאسوعא و ترویج فرهنگ و منطق جهאن
ى مردم אیرאن بא   نبود، بلکه אز یک سو در مسیر درک روزمره دهی شده سאزمאن

                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): ebd. S. ١٢٩ff. 



 ٦٩ 

مאرکسیسم "ى سیאسی  شد و אز سوى دیگر در رאستאى فلسفه هאى دینی تبلیغ می ریشه
 ١.دאشت گאم بر می" روسی

رא تحت " هאى אیرאنی مאرکسیست"ى سیאسی  فقط فلسفه" مאرکسیسم روسی"لیکن  
. دאد، بلکه طرאحی عملی אین فلسفه رא نیز به عهده دאشت تأثیر خود قرאر نمی

ى عمل در  گذאر فلسفه بنیאن) אنترنאسیونאل سوم(ینترن هאى دوم و چهאرم کم کنگره
ى نیروهאى ضد  وحدت کلیه"،  در אین دو کنگره. بودند" مאرکسیسم אیرאنی"

ى  ى سیאست توسعه برنאمه" دאرى رאه رشد غیر سرمאیه. "تصویب شد" אمپریאلیست
 אین تحقق عملی. هאى مستعمره و نیمه مستعمره بود אقتصאدى کمینترن برאى کشور

هא، بورژوאزى  هאى زحمتکش، شرکت کمونیست سیאست אمא بستگی به همکאرى توده
 ٢.ملی و نیروهאى مذهبی برאى אیجאد یک نظאم سیאسی خلقی به کمک شوروى دאشت

رא " هאى אیرאنی مאرکسیست"ى سیאسی  فلسفه" مאرکسیسم روسی"در نتیجه אز یک سو، 
ر، کمینترن سیאست عملی جنبش کאرگرى دאد و אز سوى دیگ تحت تأثیر خود قرאر می

ى ضد  مبאرزه"، "אنترنאسیونאلیسم"ى متفאوت، یعنی   سوسیאلیستی אیرאن رא אز سه جنبه-
 .کرد معین می" دאرى رאه رشد غیر سرمאیه"و " אمپریאلیستی

 سوسیאلیستی אیرאن دو فرم متفאوت אز -ى جنبش کאرگرى  لیکن در تאریخچه
گرאى  ى نخست، بخش نخبه در وهله. قאبل تمאیز هستند" هאى אیرאنی مאرکسیست"

بدیهی אست . شوند אیست نאمیده می هא توده هא هستند که برאى مشخص کردن آن آن
אیسم یک  توده. ى אیرאن ندאرد אیسم بستگی به عضویت در حزب توده که تعلق به توده

א متشکل و ر" هאى אیرאنی مאرکسیست"گرאى  مرאم אست که جهאن درونی بخش نخبه
 .کند بینی فعאلین سیאسی אین طیف رא معین می جهאن

کند، همبستگی جهאنی  אیست نمאیندگی می که توده" אى אنترنאسیونאلیستی"سیאست 
. شود دهد و فقط شאمل پشتیبאنی بی چون و چرא אز شوروى می کאرگرאن رא معنی نمی

                                                 
 ١٣٢٠( تאریخچه و تجربیאت جنبش کאرگرى در אیرאن -جنبش کאرگرى و سندیکאى وאبسته ): ٢٠٠٣(مقאیسه، فریدونی، فرشید  ١
  אدאمه٧٨ى  ، در آرمאن و אندیشه، جلد אول، برلین، صفحه)١٣٢٧تא 
 אدאمه، تهرאن، ٩ى  تאر אولیאنوفسکی، ر ـ صفحهپیشگفتאر، در کمینترن و خאور، ویرאس): ١٩٦٠(مقאیسه، אولیאنوفسکی، ر ـ א ـ  ٢

   אدאمه٢٠ى  صفحه
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و منאسبאت تولیدى، بلکه میאن هאى مولد  אیست تضאد رא نه بین نیرو به بیאن دیگر، توده

کند و אز אین رو برאى حفظ منאفع  و אمپریאلیسم مستقر می" אردوگאه سوسیאلیسم"دو 
אیست مبאرزه بر علیه אمپریאلیسم رא  توده. دهد به هر خفتی تن می" אردوگאه سوسیאلیسم"

 אیست به تعهد توده. دهد بא همکאرى بورژوאزى ملی و نیروهאى مذهبی سאزمאن می
رאه . "کند  مذهبی نمی-ى ضد אمپریאلیستی، אو رא مجאز به نقد جریאن هאى ملی  مبאرزه

אیست אست به אو  ى אقتصאدى توده ى سیאست توسعه که برنאمه" دאرى رشد غیر سرمאیه
به بیאن دیگر، . دهد ى کאرگر رא نمی دאرى و אستثمאر طبقه ى אنتقאد به نظאم سرمאیه אجאزه

دאرى، محدود به وאبستگی آن به אمپریאلیسم אست و پشتیبאنی  سرمאیهאیست אز  نقد توده
ى عمل אو جאیی  ى کאرگر به عنوאن تنهא عאمل אیجאد ثروت אجتمאعی در فلسفه אز طبقه
 .ندאرد
ى عملی  ى سیאسی خود אز یک طیف گسترده אیست در رאستאى تحقق فلسفه توده

هאى مذهبی برאى  ملی و جریאنمعאمאت و ممאشאت بא بورژوאزى . برخوردאر אست
אستفאده אز جنبش کאرگرى برאى تحقق  دهی و سوء شرکت در قدرت سیאسی، سאزمאن

منאفع شوروى، אقدאم به کودتאى نظאمی برאى دسترسی شوروى به آبهאى گرم، 
هא برאى حفظ منאفع شوروى، طرح تقسیم کشور به  دهی אختشאش ملت سאزمאن
هאى אمپریאلیستی و نفوذ شوروى، همکאرى بא  نفوذ دولتهאى متفאوت برאى تضمین  حوزه

هאى אجتمאعی، אز جمله  ترین אقشאر مאنند אسאمیون برאى سرکوب جنبش مرتجع
אیست برאى تضمین منאفع شوروى در کشور عملی  هאیی هستند که توده سیאست

 ١.کند می
مشخص هستند که برאى " هאى אیرאنی مאرکسیست"ى بعدى، بخش مردمی  در وهله
بدیهی אست که تعلق به فدאئیسم نیز بستگی به . شوند هא فدאئیست نאمیده می کردن آن

فدאئیسم نیز یک مرאم אست . هאى فدאیی خلق אیرאن ندאرد عضویت در سאزمאن چریک
گیرد و  رא در بر می" هאى אیرאنی مאرکسیست"אى  هאى غیر توده که در وאقع مאبقی جنאح
شکی .کند بخش مردمی אین طیف رא منظم و متشکل میبینی  جهאن درونی و جهאن

ى  אیسم و نظאم شوروى אنتقאد دאرد، لیکن אین אنتقאد אز جنبه نیست که فدאئیست به توده
                                                 

 جא همאن): ٢٠٠٣(مقאیسه، فریدونی، فرشید  ١
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به بیאن دیگر، فدאئیسم در . شود و فقط אعمאل سیאسی رא مد نظر دאرد فلسفی אبرאز نمی
אیسم אز  ه شوروى و تودهقرאر دאرد و نقد فدאئیست ب" مאرکسیسم روسی"سنت فلسفی 

در نتیجه، فدאئیست אنتقאدى به نقض . شود دیدگאه مאرکسیسم کאسیک אبرאز نمی
حقوق بشر و مبאنی مدرنیته، אنتقאدى به تعرض بورکرאسی به حریم خصوصی 
شهروندאن، אنتقאدى به אخאل در آزאدى אندیشه، אنتقאدى به نقش مسلط حزب 

. تقאدى به دیکتאتورى بورکرאسی در شوروى ندאردى فرهنگی و אن کمونیست در حوزه
 مذهبی در رאستאى -هאى ملی  فدאئیست حتא منتقد به نقش روحאنیت و جریאن

אیسم אز دیدگאه  אنتقאد فدאئیست به شوروى و توده. مبאرزאت ضد אمپریאلیستی نیست
فدאئیست بא تر، مشکل  به بیאن سאده. شود سوسیאل אمپریאلیسم و یא رویزیونیسم אبرאز می

شود که چرא  אیست آن در אیرאن محدود به אین می نظאم شوروى و نمאیندگאن توده
ى بیستم، אستאلین زدאیی کرده אست و دیگر در  حزب کمونیست شوروى بعد אز کنگره

אلبته فدאئیست برאى بنאى אستقאل .دאرد هאى گذشته گאم بر نمی رאستאى تحقق سیאست
 لیکن مبאنی تئوریک کمینترن ١.آورد ئورى وאبستگی روى میאیسم به ت تئوریک אز توده

تر אز  دאرى فرא אند و אین تئورى نیز אنتقאدى به سرمאیه در تئورى وאبستگی אدغאم شده
 אز אین جهت، فدאئیست فعאلیت سیאسی خود رא ٢.وאبستگی آن به אمپریאلیسم ندאرد

אد رא در منאفع خلق بא دאند و تض محدود به حفאظت אز منאفع و אستقאل ملی می
جمهورى دمکرאتیک "تشکیل . کند אمپریאلیسم و یא سوسیאل אمپریאلیسم جستجو می

ى سیאسی در نظر دאرد، در وאقع برאى تحقق  که فدאئیست به عنوאن برنאمه" خلق
ریزى شده אست که بאید بא  אستقאل ملی אز אمپریאلیسم و سوسیאل אمپریאلیسم برنאمه

لیکن فدאئیست بر خאف . دهی شود  ملی و نیروهאى مذهبی سאزمאنهمکאرى بورژوאزى
کسب شغل، אیجאد منبع درآمد و نبرد سلسله مرאتب شغلی، . گرא نیست تودאیست نخبه

گرא و אصولی אست و אز نمאیندگی  فدאئیست آرمאن. کنند فعאلیت سیאسی אو رא معین نمی
ى  אگر ضرورى بאشد به مبאرزهگذرد و  دאند، نمی و تحقق منאفع موکلش که خلق می

 .آورد مسلحאنه نیز روى می
                                                 

  אدאمه٥ى  ، نیویورک، صفحه٥پروبلمאتیک وאبستگی، در نظم نوین، دفتر ): ١٣٦٢. (مقאیسه، آرمאن، م ١
٢ vgl. Hurtienne, Thomas (١٩٧٤): Zur Ideologiekritik der Lateinamerikanischen Theorien der 

Unterentwicklung und Abhängigkeit, in: PROKLA, Heft ١٤/١٥, Berlin, S. ٢١٣ff. 
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دیگر تفאوت  فقط אز نظر سیאسی بא یک" هאى אیرאنی مאرکسیست"אین دو فرم متفאوت אز 

دאرند، لیکن אز نظر فلسفی هر دوى آن مدعی هستند که یک وאقعیت אبژکتیو خאرج אز 
ر אین رאستא سپرى شمول بشرى به אجبאر د ذهن عموم وجود دאرد و تאریخ جهאن

به אین معنی که هیچ . هא نیز نتאیج مشאبهی دאرد در نتیجه، فعאلیت سیאسی آن. شود می
کאر  هא، تبدیل به یک آلترنאتیو سیאسی در مقאبل אقشאر متفאوت محאفظه کدאم אز آن
میאن אقشאر متفאوت " هאى אیرאنی مאرکسیست"אلبته אمکאن دאرد که .شوند کشور نمی

ى مسلحאنه   موفق به אجرאى تאکتیک شوند، ممکن אست که بא مبאرزهکאر محאفظه
کאرאن تحمیل کنند و حتא אمکאن دאرد که جنאحی אز  هאى خود رא بر محאفظه خوאست

گאه مبدل به یک آلترنאتیو سیאسی و  ى بورژوאزى رא نیز سرنگون کنند، لیکن هیچ طبقه
ین אستدאل אستوאر אست که אین تز بر א. شوند אنجאم אنقאب سوسیאلیستی نمی

هאى  مאرکسیست."گرא هستند گرא و مثبت ملی، مذهبی، سوبژه" هאى אیرאنی مאرکسیست"
ملی هستند زیرא אنتقאدى به روאبط متضאد نیروهאى مولد و منאسبאت تولیدى " אیرאنی

دאرى غیر ملی بودن آن، یعنی وאبستگی به  ندאرند و אنتقאدشאن به نظאم سرمאیه
در رאستאى אستقאل ملی אز " هאى אیرאنی مאرکسیست"אز אین جهت . سم אستאمپریאلی

کنند و در نتیجه، در کنאر بورژوאزى ملی برאى تحقق سیאست  אمپریאلیسم فعאلیت می
هאى سیאسی،  در دورאن رقאبت بلوک. گیرند ى אقتصאدى قرאر می توسعه

و حفظ אستقאل ملی حتא در فرم فدאئیست آن برאى کسب " هאى אیرאنی مאرکسیست"
. آورند روى می" אردوگאه سوسیאلیسم"در مقאبل אمپریאلیسم، به אجبאر به هوאدאرى אز 

هא بא بورژوאزى ملی  دאرى و همکאرى آن بא سرمאیه" هאى אیرאنی مאرکسیست"همزیستی 
אى אرگאنیک بא  هא رאبطه شود که آن ى אقتصאدى، مאنع می برאى تحقق سیאست توسعه

 .ى فرودست جאمعه شوند گر אیجאد کنند و تبدیل به روشنفکرאن طبقهى کאر طبقه
אصوًא هر کسی که خودش رא به عنوאن . مذهبی نیز هستند" هאى אیرאنی مאرکسیست"

دאند به אجبאر، خود رא  کند و یא אینکه مردم کشورى رא مسلمאن می مسلمאن معرفی می
.  به صورت رسمی به عهده دאردکند که نمאیندگی دین رא متعهد به قشر روحאنی می

شوند، به دنبאل تفسیر  مدאفع جنאح مترقی روحאنیت می" هאى אیرאنی مאرکسیست"אگر 
گردند، حقوق بشر و مدرنیته رא אز قرآن و منאبع دیگر دینی אستنتאج  منאسب دینی می

 אفتند و نمאیندگی مبאحث کאذبی رא مאنند کنند، به دאم متکلمین شیאد אسאمی می می
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گیرند، فقط بستگی به אین دאرد که خود و مردم کشور  به عهده می" فمینیسم אسאمی"
لیکن אرزیאبی جאمعه و مردم به عنوאن مسلمאن، . אند رא به عنوאن مسلمאن شنאسאیی کرده

رא אز نظر אخאقی نسبت به دین و نمאیندگאن آن منضبط " هאى אیرאنی مאرکسیست"
هאى  א بא אنرژى کم یא بیش در رאستאى تحقق אرزشهא ر کند، אهدאف سیאسی آن می

هאى مذهبی אز نظر אخאقی، فرهنگی  دهد و در نتیجه در مقאبل جریאن אسאمی قرאر می
אى אز جאمعه و روאبط  روزمره بدون تردید، بא چنین درک. کند و سیאسی منفعل می

که در  د، جز אینمאن אى دیگر بאقی نمی چאره" هאى אیرאنی مאرکسیست"אجتمאعی، برאى 
گونه که در  لیکن همאن.رאستאى تحقق אهدאف دینی و نمאیندگאن دین گאم بر دאرند

ى ضعف  نقطه. ى توאزن قوא אست ى אین مقאله אشאره شد، نفوذ سیאسی نتیجه مقدمه
چون " هאى אیرאنی مאرکسیست"به אین אعتبאر، . شود یکی، تبدیل به قدرت حریف אو می

ى کאفی رא بکنند،  شوند که אز بحرאن אسאمیون אستفאده نمیمذهبی هستند، قאدر 
رא ندאرند که  برאیشאن مقدور نیست که سאزمאن گفتאرى نوینی تشکیل دهند، توאن آن

به بیאن دیگر، . ى سیאسی نوینی رא تعمیم دهند  کسب کنند و فلسفه هژمونی گفتمאنی
شوند که  ستند، قאدر نمیبه دلیل אین که ملی و مذهبی ه" هאى אیرאنی مאرکسیست"

هאیی  אفکאر عمومی رא تحت تأثیر فرهنگ مدرن و متمدن قرאر دهند و مروج אندیشه
گرאیی، אئیسیسم، حقوق بشر و تسאوى حقوق شهروندאن بאشند و  مאنند کثرت

ى نظرى یک אنقאب אجتمאعی و تحقق دمکرאسی و سوسیאلیسم رא אیجאد  پشتوאنه
بینی ملی و مذهبی، قאدر  به دلیل جهאن" هאى אیرאنی مאرکسیست"در نتیجه، .کنند
אلبته طرح . کאر کشور فرهنگ متقאبل אیجאد کنند شوند که در مقאبل אقشאر محאفطه نمی

بدون . گرאیی آن و אز دیدگאه زیبאیی شنאسی نیست ى فرهنگ به معنی نخبه مقوله
دید و فرאگیر جאمعه رא אى ج تردید، אیجאد سبک نوینی در אدبیאت و هنر و تدوین فلسفه

لیکن فرهنگ متقאبل که مد نظر אین نوشته אست، . تحت تأثیر خود قرאر خوאهند دאد
طرح ضرورت تشکیل فرهنگ . دאند ى فرودست می رא אبزאرى برאى אرتقאء طبقه فقط آن

ى  متقאبل، وאبسته به بررسی گرאمشی אست که אیجאد فرهنگ نوین رא برאى אرتقאء طبقه
 سیאسی -به دورאن אخאقی ) فعאلیت صنفی( אقتصאدى -دورאن همکאرى کאرگر אز 

 به אین אعتبאر، تشکیل فرهنگ متقאبل به ١.دאند אجتنאب نאپذیر می) فعאلیت سیאسی(
                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): ebd. S.٢٧f., ٣٢٩ ,١٩٦ 

 ٧٤
אى  هאى کشف شده به شیوه یعنی حقیقت. ى کאرگر אست شنאسی طبقه معنی خود

ى کאرگر به  وه مردم و طبقهبه אین معنی که אنب. אنتقאدى ترویج شوند و تعمیم یאبند
ى طبقאتی،  هאى روزمره رא مאنند مאهیت جאمعه حدى אز فرهنگ نאئل آیند که وאقعیت

ى کאرگر در روند تولید  ى کאرگر، منאسبאت تولیدى، نقش طبقه وضعیت فرودست طبقه
کرد  ى کאرگر، هویت تאریخی و عمل و אنبאشت ثروت אجتمאعی، حقوق و وظאیف طبقه

 ١.دیگر درک کنند رى رא مرتبط بא همدא سرمאیه
تأکید گرאمشی بر ضرورت تشکیل فرهنگ متقאبل، وאبسته به אین אست که هیچ 
. دگرگونی אجتمאعی بدون شرکت אنبوه مردم برאى تحقق هدفی یگאنه میسر نخوאهد شد

هא، فرهنگ متقאبل نقشی  در رאستאى تحقق אتحאد אنبوه مردم و تشدید فعאلیت آن
هאى متفאوت و متعدد אجتمאعی رא به هم پیوند  אزنده دאرد زیرא درخوאستאسאسی و س

فرهنگ متقאبل אز یک سو אعضאى جنبش کאرگرى رא אز وضعیت . دهد می
دهد و אز  کند و אز نظر אجتمאعی אرتقאء می دאرى آگאه می شאن در نظאم سرمאیه فرودست

هאى بخصوص و  א و آرمאنه شود که فعאلین سیאسی جنبش بא وאژه سوى دیگر بאعث می
به אین ترتیب، در رאستאى אیجאد . برאى تحقق هدفی مشخص متحد و متشکل شوند

صفوف متشکل و متحد جنبش کאرگرى، فرهنگ متقאبل یא אعضאى جنبش رא منضبط 
 ٢.رאند هא رא به حאشیه می کند و یא آن می

 شک، تردید و فرهنگ متقאبل אمא فرهنگی אنتقאدى אست که אبزאر تحلیل آن شאمل
ى کאرگر אستوאر אست و  אز אین رو، فرهنگ متقאبل بر خرد طبقه. شوند گرאیی می خرد

گرאیی و אئیسیسم دست  گیرد و به אین سبب به کثرت אفکאر عمومی رא در نظر می
شوند زیرא  موفق به تشکیل فرهنگ متقאبل نمی" هאى אیرאنی مאرکسیست"لیکن . یאبد می

ند و  گریز دאرند، زیرא אخروى و جهאن کאرאن کشور گאم بر می هدر تدאوم سنت محאفظ
کنند، زیرא به אفکאر عمومی و خرد  مאنند אسאمیون فرهنگ شهאدت رא ترویج می

شمولی فعאلیت  ى کאرگر توجهی ندאرند، زیرא در رאستאى تشدید روند تאریخ جهאن طبقه

                                                 
١ vgl. ebd. S. ٢١f., ١٣١ 
٢ vgl. ebd. S. ١٥٠f. 
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 زیرא مروج شک، تردید و شود، هא خوאه نא خوאه سپرى می کنند که به گمאن آن می
 .کنند خردگرאیی نیستند و در تدאوم سنت قرאئت، تقلید و کیش شخصیت فعאلیت می

هאى گذشته که روאبط دنیوى رא بא خرאفאت  در سنت نسل" هאى אیرאنی مאرکسیست"
آورند و به همאن منوאل بא فرضیאت  دאدند، به تئورى توطئه روى می توضیح می

ى אمپریאلیسم جهאنی که نه سندى אز آن در  هאى پشت پرده אستمفهومی، مאنند سی فرא
دست دאرند و نه بא אستفאده אز چنین تخیאتی، سیאست رאهبردى قאبل طرאحی אست، 

بینی אسאمی یא بא منطق  به אین ترتیب در تدאوم جهאن. کنند فعאلیت سیאسی می
رزאت سیאسی شرکت אز جאن گذشته در مبא) مبאرزه برאى شهאدت(گریزى فعאل  جهאن
به نאتوאنی خود ) دست تقدیر، قسمت(گریزى منفعل  جویند و یא بא منطق جهאن می

 .شوند אذعאن کرده و به אنفعאل کאمل سیאسی کشیده می
هאى قدیمی به  گونه که نسل بنאبرאین بدیهی אست که بא چنین فرهنگ سیאسی، همאن

نیز تحت " هאى אیرאنی مאرکسیست"אفتאدند،  ستیز می هאى شیאد و אندیشه دאم آخوند
אندیشی رא  گونه دگر گیرند که هیچ گریز قرאر می طلب و אندیشه هאیی جאه ى אنسאن سلطه

گאه به  هیچ" هאى אیرאنی مאرکسیست"به همین دאیل نیز . کنند در کنאر خود تحمل نمی
 بدیهی אست.یאبند ى دمکرאسی سوسیאلیستی دست نمی گرאیی و אندیشه ضرورت خرد

ى ملی و مذهبی تحت  بא چنین فرهنگ سیאسی و پشتوאنه" هאى אیرאنی مאرکسیست"که 
گیرند و אز نظر سیאسی خنثא  کאرאن کشور قرאر می  אجتمאعی محאفظه-پوشش אخאقی 

به بیאن دیگر، زمאنی که متکلمین אسאمی، حאل بא عمאمه و یא بא کرאوאت، موفق . شوند می
ى אقتدאر فلسفی  شوند، אین نشאنه قرאر جمهورى אسאمی میبه توאفقی אجتمאعی برאى אست

אست که به دلیل مبאنی " مאرکسیسم אیرאنی"ى ضعف  ى نقطه هא نیست، بلکه نتیجه آن
ى کאرگر و فعאلین سیאسی رא  ى طبقه אش، قאدر نیست که درک روزمره خرאفی فلسفی

 سهیم بאشد و در به درک سאلم دگرگون کند، در نوسאزى جهאن درونی אنبوه مردم
مقאبل قوאى مرتجع، موحش، متعرض و سیאه جאمعه مאنند אسאمیون אتحאدى متمدنאنه 

 .دهی کند سאزمאن
گوید، زمאنی که  אلمثل منאسب دאرند که می هא برאى چنین موאردى یک ضرب آلمאنی

قت ى حمא ى هوشیאرى روبאه نیست، بلکه نشאنه کند، אین نشאنه هא رא شکאر می روبאه مرغ

 ٧٦
 سوسیאلیستی در אیرאن -به بیאن دیگر، دאیل شکست جنبش کאرگرى . هא אست مرغ

 .جستجو شود" مאرکسیسم אیرאنی"ى عمل نزد  بאید در فلسفه
نه تنهא قאدر نیستند، تبدیل به آلترنאتیو سیאسی در " هאى אیرאنی مאرکسیست"لیکن 

 אز شکست نیز אدאمه هא پس کאر کشور شوند، بلکه مصیبت آن مقאبل אقشאر محאفظه
هא אست  ى سیאسی آن گرאیی در فلسفه گرאیی و مثبت دلیل אین مصیبت سوبژه. یאبد می

هאى אبژکتیو و فرאى ذهنیت  אدعא به آگאهی אز وאقعیت" مאرکسیسم روسی"که مאنند 
نمאیندگی אین فلسفه منجر به یک مصیبت دوگאنه . کند سوبژه و عموم مردم می

אولین مصیبت، بستگی .یאسی حسאس، روزمره بא آن موאجه هستندشود که فعאلین س می
حتא پس אز شکست به شک، تردید و אنتقאد " هאى אیرאنی مאرکسیست"به אین دאرد که 

کنند،  אگر هم אنتقאدى می. آورند، زیرא אصوًא قאدر به درک شکست نیستند روى نمی
بدیهی אست . گیرد  رא در بر نمیهא אندیش آن ى عאمیאنه ى سیאسی، فلسفه تر אز حوزه فرא

شود  که چنین دیدگאهی مسبب یک אستقאمت אخאقی برאى حفظ موאضع سیאسی می
کنند که زمאن در  بא وجود شکست به خود تلقین می" هאى אیرאنی مאرکسیست"زیرא 

אنگאرى که تאریخ . شود هא سپرى می هא و אهدאف سیאسی آن رאستאى تحقق حقوق توده
. کند هא طی می  خود رא بدون دخאلت سوبژه و فعאلیت سیאسی אنسאنگرאیش אبژکتیو

گیرد و  می) دست تقدیر، سرنوشت( אعتقאدى -ى دینی  گونه جنبه حفظ موאضع به אین
אستقאمت . بאشد هא نمی ى آن ى عملی شکست خورده نگرى به فلسفه ى אنتقאد و بאز نتیجه

ى אجتمאعی مدون نیست که   برنאمهى نمאیندگی یک سیאسی به אین شیوه، دیگر نتیجه
ى  گریزى همرאه אست و جنبه فعאل سیאسی אز آن قאنع بאشد، بلکه بא منطق جهאن

بدون تردید، تא زمאنی که .برگزیدگی אلهی در رאستאى تحقق منאفع فوق بشرى دאرد
ى فلسفی رא در بر نگیرد،  ى سیאسی، نظریه شکست مقطعی بאشد و فرאتر אز تجربه

. قאمت برאى حفאظت אز موאضع و تحقق אهدאف سیאسی بسیאر سאزنده אستفرهنگ אست
 سیאسی و -نگرى در طرح عملی  در אین حאلت ممکن אست که بعد אز عقب نشینی، بאز

ى مبאرزאتی بאز گشت و در رאستאى تحقق אهدאف  دهی، دوبאره به عرصه تجدید سאزمאن
ى  ته بאشد، یعنی نه تنهא حوزهى אرگאنیک دאش אمא אگر شکست جنبه. سیאسی فعאل شد

ى عمل رא در بر گیرد، אستقאمت سیאسی  ى فلسفی و کلیت فلسفه سیאسی، بلکه حوزه
کرد بسیאر مخربی دאرد زیرא مאنعی در مقאبل شک، تردید و אنتقאد و در نتیجه،  عمل
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لیکن پس אز شکست نقد هر چه . شود ى عملی می بאزنگرى و تجدید نظر در فلسفه
ى نظریه و تجربه، تئورى و  تر صورت بگیرد، رאبطه تر و سאزنده تر، زنده رאدیکאل

 .شود ى سیאسی و عمل به همאن אندאزه نزدیکتر می پرאتیک، فلسفه
אى  ى دترمینیستی مکאنیکی گرאیی و فلسفه אمא به دلیل مثبت" هאى אیرאنی مאرکسیست"

هאى   روشنفکرאن خصومتآورند و بא نمאیندگאن نقد، یعنی که دאرند به نقد رو نمی
هא هموאره شنאخت خود رא אز وقאیع אجتمאعی بא تکرאر  آن. کنند آشکאر و پنهאن אیجאد می

بدیهی אست که فقر شنאخت . دهند هא و אهدאف تخیلی خود سאمאن می و تأکید بر آرمאن
אى جز  אز تحوאت אجتمאعی و رد شکست سیאسی به مرور زمאن و به אجبאر نتیجه

گرאیی، אنزوאى  هאى سאزمאنی یکی پس אز دیگرى، فرقه אنشعאب. ردى ندאردאنزوאى ف
مאرکسیسم "ى عمل در  ى منطقی فلسفه فردى و אنفعאل کאمل فعאאن سیאسی نتیجه

 .אست" אیرאنی
ى دمکرאسی  در אین אست که به فلسفه" هאى אیرאنی مאرکسیست"دومین مصیبت 

منظور אز فرهنگ مدرن تحزب . بندیא سوسیאلیستی و فرهنگ مدرن تحزب دست نمی
هאى  به אین معنی که تحلیل. در نظر گرفتن خرد حزبی و نظم سאزمאنی حزب אست

هאى متفאوت برאى تحقق   אجتمאعی، پאردאیم-متفאوت برאى بررسی مسאئل سیאسی 
 .هאى متفאوت بא همدیگر رقאبت کنند ى فرאکسیون سوسیאلیسم به وسیله

هאى  در عمل ضرورتی برאى تشکیل فرאکسیون" אیرאنیمאرکسیسم "ى  لیکن فلسفه
در طول زمאن به خאطر فقدאن " مאرکسیستی"هאى  بیند و אز אین رو نهאد حزبی نمی

دهند و تبدیل به  ى خود رא بא جאمعه אز دست می ى پلورאلیستی سאزمאنی، رאبطه אندیشه
 برאى تدאوم رهبرى هאى دگرאندیش گرאیی و حذف فرאکسیون אلبته فرقه. شوند فرقه می

אز " مאرکسیستی"هאى  אمא همین تدאوم منجر به گسست سאزمאن. بسیאر سאزنده هستند
هאى  توאن بخوبی در سאزمאن אین مصیبت رא می. شود تر می هאى جوאن جאمعه و نسل

هא אغلب אز نسل אنقאب  در تبعید مشאهده کرد که אعضאى فعאل آن" مאرکسیستی"
אز نسل جوאن کشور در زمאنی " مאرکسیستی"هאى  سאزمאنى گسست  فאجعه. هستند

تر אز سی سאل هستند و  شود که אکثریت قאطع شهروندאن אیرאن جوאن مشאهده می

 ٧٨
هאى אروپאیی نیز در همین سنین  تقربیًא تمאمی پنאهندگאن سیאسی و مهאجرین به کشور

 .برند به سر می
 : نتیجه

ى سیאسی مאرکسیسم کאسیک  تأثیر فلسفهگאه تحت  هیچ" هאى אیرאنی مאرکسیست") ١
ى بلشویسم بא   سوسیאلیستی אیرאن به وسیله-אند و فعאلین جنبش کאرگرى  قرאر ندאشته

ى אخروى  لیکن אز نظر فلسفی جنبه" مאرکسیسم روسی. "אند آشنא شده" مאرکسیسم"
آید   میبه نظر. دאرد و אز نظر سیאسی مبلغ مبאرزאت ملی علیه אمپریאلیسم جهאنی אست

ى آن در אیرאن نیز به همین  و عمومیت غیر مترقبه" مאرکسیسم روسی"که محبوبیت 
درک روزمره و دینی אنبوه مردم אیرאن אز یک سو و تאریخ مبאرزאت . دאیل אست

مאرکسیسم "سیאسی برאى אستقאل ملی אز אمپریאلیسم אز سوى دیگر شرאیط تعمیم 
 .در אیرאن هستند" روسی

بא مبאنی مאرکسیسم کאسیک و " هאى אیرאنی مאرکسیست"ه بیگאنگی بدیهی אست ک
هא  کאر در رאستאى کسب אستقאل ملی، فعאلیت آن هאى محאفظه هא بא جریאن همگאمی آن

دهی سیאسی و مستقل جنبش  رא برאى تشکیل فرهنگ متقאبل در رאستאى سאزمאن
 سوسیאلیستی در -رگرى به אین אعتبאر، دאیل شکست جنبش کא. کند کאرگرى عقیم می

ى  فلسفه.جستجو کرد" مאرکسیسم אیرאنی"ى سیאسی  אیאم אنقאب بهمن رא بאید در فلسفه
ملی و مذهبی אست و אز אین رو قאدر به نقد مאهیت " مאرکسیسم אیرאنی"سیאسی 
شود، توאن אنتقאد به فرم دینی  ى کאرگر نمی دאرى به عنوאن عאمل אستثمאر طبقه سرمאیه
دאرى در אیرאن و دولت جمهورى אسאمی رא ندאرد، אنتقאدى به دین به عنوאن  سرمאیه

 مذهبی و אئتאف شوم روحאنی و بאزאرى -کند، به نقد بورژوאزى ملی  אبزאر حکومتی نمی
ى  در نتیجه بא چنین فلسفه. آورد برאى אستقرאر نظאم جمهورى אسאمی روى نمی

دאرند،  کאرאن گאم بر می  سنت محאفظهدر تدאوم" هאى אیرאنی مאرکسیست"سیאسی، 
دهی مستقل جنبش  شوند، توאن سאزمאن ى کאرگر نمی تبدیل به روشنفکر אرگאنیک طبقه

 سوسیאلیستی رא ندאرند، در رאستאى تحقق אنقאب אجتمאعی، אستقرאر -کאرگرى 
کنند و به אین ترتیب تبدیل به سیאهی لشکر بی  دمکرאسی و سوسیאلیسم אقدאم نمی

אز אین رو، غیر منتظره نیست که بعد אز . شوند کאرאن אیرאنی می ه و موאجب محאفظهجیر
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در אیرאن و بیش אز بیست و پنج سאل " مאرکسیسم"گذشت بیش אز یک سده אز تאریخ 
هאى   سوسیאلیستی در אیאم אنقאب بهمن، אغلب سאزمאن-אز شکست جنبش کאرگرى 

در אین . دهند کאر אدאمه می جنאح محאفظهبه دنبאله روى אز אین و آن " مאرکسیستی"
تحقق چنین سیאستی " مאرکسیسم"ى  אرتبאط پرسش ضرورى אین אست که אگر فلسفه

خورد؟میאن  کند، دیگر مאرکسیست بودن به چه دردى می رא تدאعی می
ى  هאى אروپאیی روאیتی عمومیت دאرد که نه تنهא برאى درک بهتر فلسفه مאرکسیست

سאزنده אست، بلکه منجر به אنبسאط روحیه نیز " אرکسیسم אیرאنیم"אندیش  عאمیאنه
 دאمאد مאرکس، پتر אفورگه، بא یکی گویی که پس אز سرکوب کمون پאریس. شود می

جא به وی אز  آن و در אز فعאلین سیאسی به نزد مאرکس در لندن رفتنددیگر 
فرאنسوی هא ه هא پرسید ک سپس مאرکس אز آن. گزאرش دאدند" م فرאنسویمאرکسیس"

. گو کردند دאنستند، بאز هא هر چه در אین אرتبאط می آن. چه تصورى אز مאرکسیسم دאرند
 مאرکس بعد אز تعمق کوتאهی پאسخ دאد، 

  «.אگر مאرکسیسم אین אست، بא وجودى که من مאرکس هستم، مאرکسیست نیستم»
 .ی بیگאنه بودنیز به کل" مאرکسیسم אیرאنی"مאرکس بدون تردید بא روشن אست که 

گرא به روند تאریخ  دیدگאهی دترمینیستی و مثبت" هאى אیرאنی مאرکسیست) "٢
ى  بینی بر تفسیر مאتریאلیسم تאریخی در فلسفه אین جهאن. شمول بشرى دאرند جهאن

هאى  گونه تخیل אستوאر אست و אدعא دאرد که فلسفه رא אز هر" مאرکسیسم روسی"سیאسی 
  هאى کאذب سوبژکتیو تصفیه کرده אى، אیده  فرقه-جتمאعی آگאه و نאآگאه، عوאطف א

ى  بینی که در אین نوشته طرح شد، جنبه ى فلسفی אین جهאن تر אز نقد جنبه فرא. אست
بینی אز یک سو  אین جهאن. عملی آن אست که برאى فعאلیت سیאسی بسیאر مخرب אست
ى   بنא بر فلسفهکند زیرא فعאل سیאسی رא نسبت به אفکאر عمومی بی אعتنא می

אش، آینده אز هم אکنون معین شده אست و فعאل سیאسی فقط در تشدید  دترمینیستی
אز سوى دیگر، شکست مسبب אنفعאل کאمل فعאل سیאسی .کند روند آن شرکت می

ى مبאرزאتی  ى سیאسی و تجربه شود زیرא رאهی به سوى نقد و سنجش فلسفه می
شوند و  ى بهتر אدغאم می אمیدوאرى به آیندههא بא  آرزوى تحقق آرمאن. گشאید نمی

محאفظت אز میرאث سאزمאنی، همرאه بא پنאه به سوى نوستאلژى مبאرزאتی که هر دو نאشی 

 ٨٠
لیکن طرح אین نکته .دهد آلیستی هستند، אین وضعیت رא تدאوم می هאى אیده אز خرאبه

אسی متعهد و אنفعאل فعאلین سی. ى فعאلیت אنسאن אست ضرورى אست که تאریخ نتیجه
 . אى جز پیروزى قوאى سیאه אجتمאع ندאرد ى جאمعه، نتیجه قوאى سאزنده

ى  ى سیאسی، حوزه אرگאنیک אست زیرא فرאتر אز حوزه" مאرکسیسم אیرאنی"بحرאن ) ٣
 سوسیאلیستی -پرאکندگی و אنفعאل فعאلین جنبش کאرگرى . گیرد فلسفی رא نیز در بر می

ى  قوله جستجو کرد که فقط بאزتאبی אز فقدאن یک نظریهאیرאن رא نیز بאید در همین م
هאى قدیمی  برאى گرאمشی وقوع بحرאن زمאنی אست که אیده. منسجم و فرאگیر אست

ى سیאسی  لیکن فلسفه. شوند هא نمی هאى نوینی جאیگزین آن میرند و אیده می
رאن אکنون دو در אیرאن نه وضعیتی ثאبت، بلکه یک روند אست و هم" مאرکسیسم"

ى فعאل سیאسی بא جאمعه رא مאنند  گرאمشی رאبطه. کند گسست و گذאر رא سپرى می
. کنند دیگر رא منضبط می אى متفאوت هم هر دو به شیوه. کند معلم و محصل אرزیאبی می

آید که تحوאتی אجتمאعی در אیرאن و دنیא مאنند تشدید روند دنیوى شدن  به نظر می
) محصل(، بאعث شده אست که جאمعه "گאه سوسیאلیستیאردو"مردم אیرאن و فروپאشی 

هאى  مאرکسیست"אز אین رو برאى . رא منضبط کند) معلم(به مرאتب بیشتر فعאل سیאسی 
ى  گرאیی، پلورאلیسم سאزمאنی و אندیشه مאند جز אینکه به خرد ى دیگرى نمی چאره" אیرאنی

ى  אز جنبه" م אیرאنیمאرکسیس"به بیאن دیگر .دمکرאسی سوسیאلیستی روى بیאورند
אز نظر تאریخی یک . ى سیאسی نیאزمند به بאزنگرى و بאزسאزى אست تאریخی و فلسفه

 -هאى تאریخی در جنبش کאرگرى  بررسی אنتقאدى ضرورى אست که نقش شخصیت
هא رא به عنوאن لنگر  سאزى، آن ى אسطوره سوسیאلیستی رא برجسته کند و بدون אنگیزه

ى  אز نظر فلسفه.تر سوسیאلیست کشور قرאر دهد هאى جوאن هویتی در אختیאر نسل
سیאسی نیאز به یک تجدید نظر אست که طرح منאسب آن بא رجوع به مאرکسیسم 

. بینאنه قאبل تدوین אست گرאیی وאقع ى אنتقאدى و تحت عنوאن سوبژه کאسیک، فلسفه
ى عمل نزد  لسفهگرאیی مאرکسیستی و ف نقدى بر مثبت"אى بא عنوאن  אین طرح در مقאله
طرאحی .برאى سنجش و אرزیאبی در همین جلد منتشر شده אست" آنتونیو گرאمشی

نخست به . بینאنه دو אدعאى متفאوت دאرد گرאیی وאقع ى سوبژه ى عمل به وسیله فلسفه
دهی یک حزب مدرن سوسیאلیستی ممکن  ى تئوریک، سאزمאن ى אین پشتوאنه وسیله



 ٨١ 

قق عملی אین فلسفه به אنقאب אجتمאعی و دمکرאسی ى بعدى، تح شود و در وهله می
 .یאبد سوسیאلیستی دست می
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ى عمل نزد آنتونیو  گرאیی مאرکسیستی و فلسفه نقدى بر مثبت
 گرאمشی

 
 سوسیאلیستی و אستقرאر نظאم -بیش אز بیست و پنچ سאل אز شکست جنبش کאرگرى 

بא وجودى که אین مدت بسیאر طوאنی אست، هنوز . گذرد می در אیرאن میجمهورى אسא
هאى אیرאن گشوده  یک بحث אصولی پیرאمون عوאمل אین شکست میאن سوسیאلیست

عمومیت نیאفته، هنوز بحثی " مאرکسیسم אیرאنی"ى عمل در  نشده، هنوز نقدى بر فلسفه
برد  بردى و پیش سیאست کאرאى نوین، برאى طرح  جدى پیرאمون ضرورت تدوین فلسفه

هאى   سوسیאلیستی مطرح نشده و هنوز فرهنگ سیאسی سوسیאلیست-جنبش کאرگرى 
ى تحلیلی אنتقאدى،  متأسفאنه به جאى אرאئه.אیرאنی مورد نقد و بאزنگرى قرאر نگرفته אست

بאید . شود جאمع، مفهوم و سאزنده، کمאکאن به میرאث خوאرى سאزمאنی אولویت دאده می
نوشته شوند که אین رفقא به " دאس و یאس"و " خوאه شورشیאن آرمאن"هאیی مאنند  کتאب

ى  هאى جوאن سوسیאلیست در آستאنه سخن بیאیند و نگאهی به گذشته کنندـ نسل
توאنند هم بدאنند که در دورאن کوتאه  دאنند و نمی سرنگونی نظאم جمهورى אسאمی نمی

هאیی منجر به شکست جنبش   چه تحلیلאند، אنقאب بهمن چه تجربیאتی کسب شده
אند و چه  אند و در نتیجه، عאمل אستقرאر نظאم אسאمی بوده  سوسیאلیستی شده-کאرگرى 

אند که در آینده مאنعی برאى   تجربی אنجאم شده-هאیی در رאستאى بאزنگرى نظرى  אقدאم
 .تکرאر אشتبאهאت گذشته بאشند

و دאیل " مאرکسیسم אیرאنی"ى عمل در  ى نقدى بر فلسفه گونه که در مقאله همאن
جא که אین نوع   سوسیאلیستی در אیرאن مطرح کردم، אز آن-شکست جنبش کאرگرى 

 مذهبی אست، نه برאى بررسی نظאم جمهورى אسאمی אبزאرى -ملی " مאرکسیسم"
ى کאرگر به یک אیدئولوژى  کند و نه قאدر به مسلح کردن طبقه منאسب אیجאد می

 سوسیאلیستی بر نظאم -ى آن جنبش کאرگرى   אست تא به وسیلهآنتאگونیستی
 . مذهبی אیرאن پیروز شود-دאرى و بورژوאزى ملی  سرمאیه
 :ند هאى אین نوشته به شرح زیر پرسش

 ٨٤
هאى אیرאن پس אز  ى عمل و بא چه فرم تشکیאتی بאید سوسیאلیست بא کدאم فلسفه

  در אیرאن אدאمه دهند؟سرنگونی نظאم جمهورى אسאمی به فعאلیت سیאسی 
  نمאید؟ ى کאرگر در אین فلسفه אیفא می چه نقشی رא طبقه

ى تشکیل آگאهی کجא אست و هستی  شود؟ حوزه ى کאرگر چگونه אیجאد می آگאهی طبقه
  ى کאرگر چه אرتبאطی بא آگאهی אو دאرد؟ طبقه

ى کאرگر  אش و آیא وجود عینی طبقه ى کאرگر بدون وאسطه بא آگאهی آیא هستی طبقه
אش رא  ى فعאلیت صنفی و سیאسی אش برאبر אست و در نتیجه شیوه بאفאصله بא ذهنیت

  کند؟ معین می
אى نوین אیفא  تאریخی در رאستאى تدوین فلسفه -چه نقشی رא مאتریאلیسم دیאلکتیکی  

  אند؟ ى مאرکسیسم رא متأثر کرده کند و چه تجربیאتی در غرب فلسفه می
 سوسیאلیستی אیرאن قאدر هستند که بא אستفאده -فعאلین جنبش کאرگرى و سر אنجאم، آیא 

 فلسفی مאرکسیستی در غرب، پאرאدאیم تحلیل و אیدئولوژى خود -אز مبאحث تئوریک 
  رא متحول کنند؟

  
 ى مאرکسیسم گرאیی در فلسفه آگאهی طبقאتی و مثبت

کتیک هگل رא بא אو دیאل. ى دیאلکتیکی آن אست برجستگی بررسی مאرکس در شیوه 
منقلب ) عאمل شنאخت(بر سوبژه ) ى مورد شنאسאیی جאمعه و یא پدیده(אولویت אبژه 
آلیستی هگل،  دیאلکتیک אیده. ى مאتریאلیسم دیאلکتیکی رא بنیאن گذאشت کرد و فلسفه

در مقאبل، مאرکس . کرد معین می" ى مطلق אیده"تאب  وقאیع אبژکتیو رא به عنوאن بאز
هא  ى אنسאن ى روند دیאلکتیکی دאنست که مستقل אز אیده  رא نتیجهوقאیع אبژکتیو

 .موجودیت دאرند
مאرکس بא تحلیل و تجزیه אرزش مبאدله אز אرزش مصرف، אز وحدت مאهیت و فرم 

نقد אو אز یک سو بررسی قوאنین ظאهرى تبאدل کאא در بאزאر . دאشت ظאهرى کאא پرده بر
گیرد که   یک سو فرم کאאیی نیروى کאر رא در بر میى عرضه و تقאضא و אز رא به وسیله

به אین ترتیب در نظم . دهند تقلیل می" میאنگین وقت کאر"אنسאن رא به معیאر کلی 



 ٨٥ 

هא، אمکאنאت و  هא، אشیאء، توאن دאرى، نه تنهא تمאمی אنسאن  تאریخی سرمאیه-אجتمאعی 
سه، אرزیאبی و مبאدله ى پول قאبل مقאی چون کאא و به وسیله موجودאت متفאوت هم

شوند بلکه تعمیم جهאنی آن، برאى عموم نظمی بدون آلترنאتیو و غیر قאبل  می
 .کند گزینی جلوه می جאى

دאرى رא در  شود که نظאم سرمאیه بא אستفאده אز مאتریאلیسم تאریخی، مאرکس موفق می
جאمعه (بژه و א) عאمل شنאخت(کلیت و سאختאر طبقאتی آن شنאسאیی کند و میאن سوبژه 

همאهنگی تئورى و پرאتیک برאى شنאخت . به وحدت برسد) ى مورد شنאسאیی یא پدیده
دאرى אز یک سو و جهאنی شدن אین نظאم אز سوى دیگر، بعد אز  کلیت نظאم سرمאیه

گذאرد و نقد אو رא אز  ى بررسی مאرکس صحه می گذشت بیش אز یک سده بر شیوه
توفیق تحلیل مאرکس در . سאزد و مقبول می سیאست אقتصאدى بیش אز پیش معقول

ى نخست، نقد אو אز  در وهله. یאبد دאرى تدوאم می ى سرمאیه شنאسאیی بحرאن دوگאنه
אین . אنجאمد دאرى می خردگرאیی سرمאیه אست که در کلیت به بحرאن نظאم سرمאیه

ر ریزى روند تولید אست که بستگی به محאسبאت אقتصאدى د ى برنאمه تنאقض نتیجه
ى خصوصی، وאبسته به توאن شرکت و رقאبت  لیکن توفیق سرمאیه. بخش خصوصی دאرد

در نتیجه، . شود سنجیده می" میאنگین نرخ سود"אقتصאدى در بאزאر אست که بא معیאر 
تر  خردگرאیی אصل رقאبت אست که אز یک سو در تسلط بهتر و تنظیم و ترکیب منאسب

و אز ) نیروى کאر(ى متغیر  و سرمאیه) آورى فن(ى ثאبت  منאبع تولیدى مאنند سرمאیه
تر شرאیط کلی تولیدى و طبیعی در  سوى دیگر در אستفאده و بکאرگیریی منאسب

به بیאن دیگر، صאحبאن سرمאیه برאى کسب توفیق در . شود ى بאزאر پدیدאر می عرصه
حدאقل یعنی مخאرج تولید رא به (بאزאر، بאید منאبع تولیدى رא چنאن به کאر گیرند 

یعنی سود (و نیروى کאر رא چنאن بא نرخ بאز تولید آن در بאزאر مبאدله کنند ) برسאنند
که مقدאر کאر بیگאنه به صورت אرزش به ) ترین نرخ ممکنه برسאنند سرمאیه رא به بאא

 ).گین نرخ سود میسر شود یعنی تحقق سود سرمאیه فرאى میאن(هא منتقل شود  آن
 در אمر تولید و شرکت در بאزאر، وאبسته به אصولی کلی بدیهی אست که خردگرאیی

بینی تحوאت אحتمאلی در بאزאر  אمא نه پیش. یאبد ى رقאبت تعمیم می אست که در عرصه
فقط אز אین دو . مقدور אست و نه شرאیط تولیدى در بخش خصوصی مشאبه هستند

אمא تعمیم .دشون جهت، شرکت و رقאبت در بאزאر برאى کسب سود سرمאیه مفهوم می

 ٨٦
و مאنعی برאى رقאبت در بאزאر אست، زیرא " تمאیل نزولی نرخ سود"خردگرאیی عאمل 

آورى، منجر به אفزאیش نسبت کאر  ى غאلب تولیدى و بخصوص فن عمومیت شیوه
شود و چون طبق تحلیل  می) ى متغیر سرمאیه(به کאر زنده ) ى ثאبت سرمאیه(مرده 

گیرد، تعمیم  ست و مورد אستثمאر قرאر میمאرکس فقط کאر زنده مولد אرزش א
خردگرאیی در بخش خصوصی منجر به نزول نرخ سود، رکود אقتصאدى و بحرאن کلی 

 .شود دאرى می نظאم سرمאیه
ى  آزאدى دوگאنه"دאرى אست که אز یک سو مولد  ى بعدى، مאهیت سرمאیه در وهله

) وش نیروى کאر خودآزאدى کאر אز אبزאر تولیدى و آزאدى کאرگر برאى فر" (کאر
شود و אز سوى دیگر قאدر אست که در تمאمی شئون زندگی אنسאن رسوخ کند و  می

هאى אو رא  ترین درخوאست ترین مسאئل و حتא خصوصی کلیت روאبط אجتمאعی و جزئی
به אین ترتیب نه تنهא . ى بאزאر אنتقאل دهد مبدل به کאא کرده و برאى فروش به عرصه

شوند  دאرى منهدم و خردگرא می هאى پیشא سرمאیه هא و حوزه  אنسאنتمאمی روאبط عאطفی
دهی نوین و پذیرش  هא رא برאى سאزمאن هא، آن بلکه تحقق روند فردیت و אنزوאى אنسאن

 .سאزند آگאهی طبقאتی آمאده می
هא و یא אیجאد  ى אنسאن دאرى خود مولد אنگیزه אز אین رو، تعمیم و تعمیق نظאم سرمאیه

دهی  ى مسאعدى رא برאى אنقאب אجتمאعی و سאزمאن شود که زمینه نی میشرאیط عی
ى کאرگر به عنوאن عضو جאمعه و عאمل  در אین رאستא طبقه. کنند نظمی نوین مهیא می

אى رא אیفא   طبقאتی خود، بنא بر אرزیאبی لوکאچ نقش دوگאنه-شنאخت وضعیت אجتمאعی 
دאرى אز یک سو אبژه אست زیرא به  یهى کאرگر در نظم تولیدى سرمא طبقه. کند می

ى نیروى کאر خود، فقط تحت نظאرت بورژوאزى در روند تولید  عنوאن مאلک و فروشنده
زمאن سوبژه אست زیرא نقش אبژه مאنند  ى کאرگر אز سوى دیگر هم طبقه. شود سهیم می

ى مאلکیت  دאرى، دیگر نه به صورت مستقیم بلکه به وسیله دورאن پیشא سرمאیه
 ١.شود صوصی بر אبزאر تولید بر אو تحمیل میخ

                                                 
١ Vgl. Luka's, Georg (١٩٧٨):Geschichte und Klassenbewusstsein - Geschichte der marxistischen 

Dialektik, ٥. Auflage, Darmstadt/Neuwied, S. ٢٩٢ ,٨٦f. 
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 אنقאبی نزد -ى تאریخی  ى کאرگر به عنوאن وאقعیت אجتمאعی و سوبژه شنאسאیی طبقه
مאرکس، وאبسته به متدولوژى مאتریאلیسم دیאلکتیکی אست که فقط طبقه رא محرک 

. کند ی میغאلب وقאیع تאریخی، تحوאت אجتمאعی و یא تعویض سאختאر کلی جאمعه אرزیאب
ى مאتریאلیسم تאریخی بא  گونه که در آغאز אین نوشته مطرح شد در فلسفه لیکن همאن

אز همین رو مאرکس در کتאب . گیرد ى مאدى می אولویت אبژه بر سوبژه، آگאهی جنبه
 :شود אیدئولوژى آلمאنی مدعی می

ى  دهکند بلکه هستی אست که تعیین کنن אین آگאهی نیست که هستی رא تعیین می»
 ١«.آگאهی אست

אى تאریخی אست که אنسאن در رאستאى تبאدل مאدى بא  به אین ترتیب، آگאهی پدیده
ى  ى אنسאن بא طبیعت به وسیله طبق تحلیل مאرکس رאبطه. آید طبیعت به آن نאئل می
خصلت אنسאن وאبسته به فعאلیت אو אست که به عنوאن . شود کאر אجتمאعی אیجאد می

روى ) אبژه(لید نیروى کאر خود، هدفمند به אستفאده אز طبیعت تو سوبژه برאى بאز
توفیق کمی و کیفی אین هدف بستگی به אمکאنאت فکرى و بدنی אنسאن אز یک .آورد می

تبאدل مאدى میאن אنسאن و طبیعت نه . سو و منאبع طبیعی موجود אز سوى دیگر دאرد
به . شود ء آگאهی אنسאن میآموزى و אرتقא تنهא منجر به تغییر طبیعت بلکه سبب خود

ى  آورى و توسعه אین ترتیب، אقتدאر درک אنسאن אز طبیعت وאبسته به سطح فن
آورى نه تنهא  در نتیجه אز دید مאرکس تسلط بر طبیعت و אفزאیش فن. אقتصאدى אست

 طبقאتی -شود بلکه آگאهی אنسאن رא אز هویت אجتمאعی  هאى مولد می بאعث رشد نیرو
ى مطلق אنسאن بر طبیعت  ى آدورنو، مאرکس طرح سلطه نא به گفته ٢.دخود در پی دאر

آلیسم  ى אیده ى بورژوאزى و پیאم אولویت خرد عملی رא אز فلسفه ى אولیه رא אز برنאمه
تعبیر فلسفی "به جאى " ضرورت تغییر جهאن"هא رא بא آرمאن  آلمאنی دریאفت کرد و آن

قאئل بود و " אلهی"هب برאى تאریخ نقشی אو به عنوאن هگلی אمذ. مسلح کرد" جهאن
ى  فلسفه. دאد ى خوشی رא به אو نوید می אولویت אقتصאد همرאه بא אستدאل تאریخی، آینده

عمل نزد مאرکس بر مאتریאلیسم دیאلکتیکی אستوאر אست که تطبیق אنسאن بא طبیعت و 
                                                 

 ٣١، هאنور، ص ٣ى  ى زوبین قهرمאن، در אنقאب و אدبیאت شمאره אیدئولوژى آلمאنی، ترجمه): ١٣٥٩(مقאیسه، مאرکس، کאرل  ١
٢ vgl. Marx, K. (١٩٦٩): Deutsche Ideologie, Berlin (ost), S. ٣٨ ,٢٠, und (١٩٤١): Grundrisse der 

politischen Ökonomie, Berlin, S. ٣٨٩, und (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, Berlin (ost), S. ٤٧ 

 ٨٨
 رא که به صورت "شمول تאریخ جهאن"אو تصور هگل אز . سوبژه بא אبژه رא در نظر دאرد

هא طرح شده بود، بא אولویت אبژه بر سوبژه و تکمیل  توאزن قوאى متضאد در وحدت آن
به אین ترتیب، . هאى تאریخی متمرکز کرد دیאلکتیک بא مאتریאلیسم، אز تدאوم بر برش

 אز تدאوم بدون  گرאى تאریخی رא که درکی مطلق مאرکس אز یک سو علم تحوאت مثبت
" شمول تאریخ جهאن"ى  تمאعی دאشت، مردود کرد و אز سوى دیگر رאبطهى نظאم אج وقفه

هאى אجتمאعی، אمא  و אیدئولوژى رא مقبول سאخت که در ترکیبی אز برش و تدאوم نظאم
بدیهی אست که فعאلیت سیאسی مאرکس برאى . شد گرאیی مفهوم می در پی سنت مثبت

دאرى رא  تعویض نظم سیאسی سرمאیهאو تغییر فرم אنبאشت و . تحقق אنقאب אجتمאعی بود
گر آن رא  ظאهرى، تدאوم مאهیت אستثمאر ى تحوאت فرم در نظر ندאشت که به وسیله

ى  ى رهאیی طبقه دشمنی אو و אنگلس بא אتوپی برאى تحقق بאفאصله. ریزى کند برنאمه
رهאیی . شد کאرگر بود که فقط بא אلغאء مאلکیت خصوصی بر אبزאر تولید میسر می

 ١.هאیش ندאشت אى که چیزى بجز אز دست دאدن زنجیر قهطب
ى تئورى و  کنند، אو رאبطه گونه که هאبرمאس و لوکאچ به مאرکس אنتقאد می لیکن همאن

پرאتیک رא به درستی روشن نکرده אست و نزد אو مفهوم نیست که چگونه آگאهی אز 
ى کאرگر رא متأثر  یאبد و אین آگאهی چگونه فعאلیت طبقه منאفع طبقאتی تعمیم می

 آدورنو در تأیید نقش کאر به عنوאن عאمل تبאدل مאدى میאن אنسאن و طبیعت ٢.کند می
توאند  شود، منتقد אست که אین آگאهی می که مسبب אرتقאء و تشکل آگאهی אنسאن می

 ٣.کאذب بوده بאشد
אو . کرد אیدئولوژى به عنوאن آگאهی کאذب برאى مאرکس پوشیده نبود بدون تردید عمل

فقط پس אز . دאند هא، آغאز ظهور אیدئولوژى می تقسیم کאر مאدى و ذهنی رא میאن אنسאن
به بیאن . ، غلط شمرده شود"אبژکتیو"شود که آگאهی به صورت  אین لحظه ممکن می

هאى مولد و منאسبאت تولیدى نیאزمند به אیدئولوژى منאسبی برאى  دیگر، تضאد نیرو
                                                 
١ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦): Negative Dialektik, Frankfurt am Main, S. ٣١١ ,٢٤٠ ,١٩١f. 
٢ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٨): Theorie und Praxis, Frankfurt am Main, S, ٢٠, und  
vgl. Luka's, ebd., S. ٥٩  
٣ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٧٨): Einleitung, in: Der Positivismusstreit in der deutschen 

Soziologie, ٦. Auflage, Darmstadt/Neuwied, S. ٧ff. 
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אیدئولوژى بאید متقאعد کند که آگאهی אز نظم موجود، . توجیه روאبط אجتمאعی אست
ى  به אین ترتیب، آگאهی نزد مאرکس אز زمینه. گر وقאیع אجتمאعی نیست بیאن

دאرى لیکن، אیدئولوژى  ى سرمאیه در روند توسعه ١.شود مאتریאلیستی خود مبرא می
ه در روند آگאهی کسب شد. گیرد ى حאکم در تنאقض بא وقאیع אجتمאعی قرאر می طبقه

هאى مولد و  تبאدل مאدى میאن אنسאن و طبیعت אز یک سو و تضאد אرگאنیک نیرو
دאرى אز سوى دیگر، منجر به بحرאن אیدئولوژى برאى  منאسبאت تولیدى در نظم سرمאیه

آلیسم آلمאنی و  ى אیده مאرکس به عنوאن وאرث فلسفه. شوند ى طبقאتی می توجیه جאمعه
رא عوאملی ) عینیت(بא אنگیزه ) ذهنیت(یאلکتیکی، אدغאم אیده گذאر مאتریאلسم د بنیאن
رא مبدل به نیروى مאدى برאى سرنگونی ) نقد سیאست אقتصאدى(دאند که تئورى  می

ى  مאرکس پیرאمون نقد فلسفه. کند ى کאرگر می دאرى و رهאیی طبقه نظאم سرمאیه
 :کند قضאیی هگل אین مقوله رא برجسته می

ى  ند جאیگزین نقد تسلیحאت شود، خشونت مאدى بאید به وسیلهتوא سאح نقد نمی»
هא جذب شود، تبدیل به  حتא تئورى زمאنی که توسط توده. خشونت مאدى سرنگون شود

 ٢«.شود خشونت مאدى می
 دهد،  گونه که مאرکس אدאمه می אمא همאن

ربه بאید تج. تجربه تمאیل دאرد. אین کאفی نیست که نظریه به تجربه تمאیل پیدא کند»
 ٣«.به سوى نظریه تمאیل پیدא کند

به אین ترتیب، مאرکس برאى عینیت نسبت به ذهنیت אولویت قאئل אست و تعمیم 
هאى مولد و منאسبאت تولیدى  ى אنقאبی رא وאبسته به تجربه، یعنی تضאد نیرو نظریه

دאرى אحزאب سوسیאل  هאى مدرن سرمאیه در אوאیل قرن گذشته در کشور. دאند می
 سوسیאلیستی -در مبאرزאت طبقאتی فعאلین جنبش کאرگرى . دمکرאت تشکیل شدند

                                                 
   אدאمه٤٠جא، ص   همאن):١٣٥٩(مقאیسه، مאرکس، کאرل  ١

٢ vgl. Marx, Karl, MEW ٢٣, S. ٣٨٥, z.n. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine 

Auswahl, Christian Reichers (Hrsg.), Frankfurt am Main, S. ١٧٠, und  

vgl. Luka's, Georg (١٩٧٨), ebd., S. ٥٩ 
٣ vgl. Marx, Karl, MEW ٢٣, S. ٣٨٦, und 

vgl. Luka's, Georg (١٩٧٨), ebd., S. ٦٠ 

 ٩٠
ى کאرگر  ى حزبی، بאفאصله توسط طبقه کردند، که آگאهی طبقאتی و برنאمه تجربه می
. گرאیی موאجه بود بدیهی אست که مאتریאلیسم تאریخی بא بحرאن مثبت. شود جذب نمی

بنא بر بررسی آدورنو وאبسته به منطق ى مאرکسیسم  گرאیی در فلسفه عאمل مثبت
گرאیی אست که به  تر אز آن مثبت گرא دیאلکتیکی آن אست زیرא אز بعضی جوאنب مثبت

 ١.آورد نقد آن روى می
. کند ى عمل رא مجאز می هאى متفאوتی אز فلسفه گرאیی مאرکسیستی پیروى אز نمونه مثبت

دאرى رא برאى تحقق  אن سرمאیههא حدود אنبאشت سرمאیه و بحر که کمونیست در حאلی
هא به אنبאشت نאمحدود  کردند، سوسیאل دمکرאت אنقאب אجتمאعی مثبت אرزیאبی می

هאى منفی آن  دאرى و حذف جنبه هאى مثبت سرمאیه אعتقאد دאشتند و برאى حفظ جنبه
ى  گرאیی تحت نظریه  بعد אز وقوع אنقאب אکتبر، مثبت٢.אز طریق رفرم کوشא بودند

هא  هאى مولد و تحقق میسیون تאریخی پرولتאریא در کشور شورא אرتقאء نیروضرورت 
 אجتمאعی -ى تحوאت سیאسی  بورکرאسی که در دورאن אنقאب در حאشیه. אدאمه یאفت

گشت بر  ى بאز و بא غلبه" گشت دیאلکتیک אنقאب و بאز"دوאم یאفته بود، تحت אصل 
مدت خود رא به عنوאن قشر حאکم در کشور ترین  אنقאب، دوبאره فعאل شد و در کوتאه

که در אوאیل " אقتصאد بאزאر"به جאى " אقتصאد بא برنאمه"گزینش . هא نهאدینه کرد شورא
هאى  دאرى دولتی همرאه نبود، تא فروپאشی کشور ى تحقق سرمאیه بدون تردید بא אنگیزه

ز قدرت دولتی رא אیدئولوژى حکومتی که تمرک. دوאم یאفت" سوسیאلیستی وאقعًא موجود"
ى  دאنست، مبلغ آینده هאى مولد ضرورى می برאى تحقق نظم אجتمאعی و אرتقאء نیرو

آورى به تنهאیی و بدون در نظر گرفتن  אنگאرى که فن. مثبت و درخشאنی بود
شوند، به صورت  گیرند و موجب وقאیع אجتمאعی می رא به کאر می هאیی که آن אنسאن

אندیش روسی  مאرکسیسم عאمیאنه. مولد رא میسر خوאهد کردهאى  אبژکتیو אرتقאء نیرو
شمول تאریخ بود که در  معتقد به وאقعیت אبژکتیو خאرج אز ذهن عموم و روح جهאن
 ٣.شد رאستאى سرنوشتی معین و مثبت به سوى کمونیسم سپرى می

                                                 
١ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦), ebd., S. ١٤٢ 
٢ vgl. Luka's, Georg (١٩٧٨), S. ١٠٨f. 
٣ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦), ebd., S. ٣١٤, und 

vgl. Luka's, Georg (١٩٧٨), ebd., S. ٣٨, und  



 ٩١ 

 سوسیאلیستی بא شکست موאجه -هאى کאرگرى  در غرب אروپא، آنجאیی که אنقאب
وسیאل دمکرאسی چون گذشته مאتریאلیسم تאریخی رא دربست مبدل به شدند، س

ى  در وهله. دهی شد مقאبله بא مאرکسیسم אز دو سو سאزمאن. אیدئولوژى بورژوאزى کرد
هאى مولد بود که گفتمאن غאلب  نخست، نقش مثبت تאریخی بورژوאزى برאى אرتقאء نیرو

ى کאرگر محکوم بود که تحت  قهאز אین رو، طب. کرد سوسیאل دمکرאسی رא معین می
دאرى  آورى و تحوאت سرمאیه نظאرت بورژوאزى، رهאیی خود رא در پیشرفت فن

 .جستجو کند
ى سیאسی بود که به عنوאن  ى אقتصאدى אز حوزه ى بعدى، تقبل جدאیی حوزه در وهله
אش، جאمعه رא پیرאمون منאفع  ى قאنون אسאسی ى بورژوאزى و אصل تدوین شده برنאمه

ى طبقאتی و تقبل  صرف نظر אز تحلیل کلی جאمعه. کرد طبقאتی خود متشکل می
گسست تئورى و پرאتیک بهאیی بود که سوسیאل دمکرאسی برאى فعאلیت قאنونی 

ى אقتصאدى، نیروى کאر رא אز یک سو  محدودیت مبאرزאت طبقאتی در حوزه ١.پردאخت
 سوى دیگر به عنوאن تنهא عאمل به عنوאن عאمل تبאدل مאدى میאن אنسאن و طبیعت و אز

به אین ترتیب، نه تنهא مאهیت غیر אخאقی אستثمאر . کند אیجאد ثروت אجتمאعی پنهאن می
گونه  ى سیאسی و אستنتאج هر مאند، بلکه אنتقאل مبאرزאت طبقאتی به حوزه پوشیده می

بدیهی אست که بא چنین طرحی سوسیאل . شود فعאلیت אنقאبی در نطفه خفه می
ى سیאسی بورژوאیی گאم بر دאرد و  تر אز אندیشه کرאسی قאدر نبود و نخوאهد بود، فرאدم

 .مאند ى حאکم محبوس می ى אیدئولوژى طبقه در حوزه
 אجتمאعی سوسیאل دمکرאسی و مאرکسیسم روسی، -هאى سیאسی  بא وجود تفאوت پروژه

آورى و  ى فن هאى مولد به وسیله אرتقאء نیرو. هא یکی אست گرאى آن خصلت مثبت
אى مثبت و  ى تبلیغאتی منאسبی برאى آینده אکتشאفאت علوم طبیعی אز یک سو، پشتوאنه

ى شنאخت، نقد و نفی  درخشאن هستند و אز سوى دیگر، אنسאن رא به عنوאن سوبژه
وאرگی و אز  ى شئ فرאتر אز אین پدیده. کنند شאن مطرود می  אجتمאعی-ى سیאسی  پروژه

                                                                                                           
vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): ebd. 
١ vgl. Luka's, Georg (١٩٧٨), ebd., S. ١١١ 

 ٩٢
وאرگی  بررسی شئ. هא هستند دو نظאم در نوع خود مولد آن ه هرخود بیگאنگی אست ک

 :شود نزد لوکאچ مستند به تحلیل مאرکس אست که אز جلد אول سرمאیه אستنتאج می
آید، אشیאیی که  هא به صورت تحرک אشیא در می هא در نظر آن حرکت אجتمאعی אنسאن»

 ١«.ندرو شאن می هא، به زیر سلطه هא به جאى سلطه بر آن אنسאن
گرאیی در رאستאى تحقق سیאست אقتصאد کאسیک  ى خرد وאرگی برאى لوکאچ نتیجه شئ

بدیهی אست که تمאمی روאبط . אست که مאرکس به نقد تאریخی آن پردאخته אست
دאرى אست که  فقط אین نظم سرمאیه. شوند ى אشیא אیجאد نمی אجتمאعی و مאدى به وسیله

رسوخ אشیא به عنوאن میאنجی . کند ه شئ میبرאى کسب سود، همه چیز رא مبدل ب
بنא بر تحلیل . شوند ستیزى می هא، سرאنجאم عאمل אنسאن  אجتمאعی אنسאن-روאبط عאطفی 

 ٢.وאرگی هستند ى شئ گریزى و فردیت روى دیگر سکه لوکאچ خرد
. کند دאرى و حکومت بورژوאیی می وאرگی رא محدود به نظאم سرمאیه لوکאچ אمא نقد شئ

گویא که لوکאچ در حسرت . אى برאى אنتقאد آدورنو به אو אست وتאهی نکتهאین ک
ى  کند، خود نتیجه هאى خوش، در نظر ندאرد که آن وضعیتی که آرزویش رא می گذشته

وאره  وאرگی و آگאهی شئ برאى آدورنو شئ. אند ستیز بوده هאى אنسאن وאرگی و نهאد شئ
ى  شوند زیرא אز آینده گرאیی می  تدאوم مثبتگאم بא אکتشאفאت علوم طبیعی، منجر به هم

گونه که آدورنو אدאمه  همאن. سאزند گونه کمبود مאدى می  تصورى، بدون هر جهאن
وאره و غیر אنسאنی منجر  دאرى حدאقل روאبط شئ که در نظאم سرمאیه دهد، در حאلی می

אعتنאیی  بی"  موجودسوسیאلیستی وאقعًא"شوند، در نظم  گرאیی می به تمאیل אفرאد به אنسאن
 אنسאنیت -شوند  ى אجتمאعی אرزیאبی می  که אلبته به عنوאن אبزאر نאب و سوبژه-به אشیא 

وאرگی  آدورنو تأکید دאرد که شئ. کنند گرאیی رא به کلی حذف می و تمאیل به אنسאن
ى  سوبژه بא אبژه منطبق نیست و אنسאن به سلطه. هموאره بא دو پدیده همرאه אست

 تولیدى حאکم در آمده که برאیش بدون وאسطه قאبل شنאخت و אرزیאبی ى شیوه
 ٣.نیست

                                                 
١ vgl. Marx, Karl, MEW ٢٣, S. ٨٩, z. n. Luka's, Georg (١٩٧٨), ebd., S. ١٢٣ 
٢ vgl. Luka's, Georg (١٩٧٨), ebd., S. ١٢٣f. 
٣ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦), ebd., S. ١٩٠ 



 ٩٣ 

אست که طبق تحلیل آدورنو منجر به אخאل در " אز خود بیگאنگی"وאرگی،  همرאه بא شئ
אز "אمא אنتقאد אو به . شود و آگאهی طبقאتی می) אبژه(אز جאمعه ) سوبژه(شنאخت אنسאن 

مאرکس در کتאب אیدئولوژى آلمאنی عאمل . رود کس میتر אز نقد مאر فرא" خود بیگאنگی
אز "دאند که نه تنهא منجر به  دאرى می אین پدیده رא مאلکیت خصوصی و نظאم سرمאیه

 ١.شوند هستی אنسאن بلکه هستی אشیא نیز می" خود بیگאنگی
آورى و تقسیم  אنسאن، رقאبت אقتصאدى در بאزאر، تشدید فن" אز خود بیگאنگی"عوאمل 

به . کنند در روند تولید هستند که אنسאن رא مبدل به جزئی אز کل نظم مکאنیکی میکאر 
و عאمل אیجאد ثروت ) کאא(אین ترتیب، אنسאن دیگر به عنوאن فאعل رאستین فرآیند کאر 

ى אصول  ى سلطه در روند تولید، אستقאل אنسאن به وسیله. شود אجتمאعی نمودאر نمی
کند که אز پیش تعیین  موظف به پیروى אز قوאنینی میشود و אو رא  تولیدى سلب می

بنא بر . شود و معیאر سنجش مقدאر کאر אست کمیت تولید جאیگزین کیفیت می. אند شده
تحلیل مאرکس، تقلیل אنسאن به مقدאر کאر، نه تنهא אو رא بא زمאن مشאبه و قאبل 

 ٢.کند کند، بلکه אو رא در مقאبل نیروى کאر محو می گزینی می جאى
وאرگی بسط  رא نیز به منتقدین شئ" אز خود بیگאنگی"فرאتر אز مאرکس، آدورنو عبאرت 

ى ترس و אضطرאب אز کسאنی אست، که به  برאى אو نتیجه" אز خود بیگאنگی. "دهد می
وאرگی رא برאى  ى شئ آورند و سلطه وאره روى می אى אفرאطی به نقد آگאهی شئ شیوه

وאرگی رא، برאى تنظیم روאبط  אین ترتیب، آگאهی که شئبه . کنند جאمعه مضر تلقی می
شود و بא  کند، خود برאى אین نظאم مبدل به بیگאنه می אجتمאعی و אنسאنی بیگאنه تلقی می

 ٣.אعمאل زور منفی و تهمت وאبستگی موאجه خوאهد شد
 
 
 

                                                 
١ vgl. Marx, Karl, Deutsche Ideologie, in: MEW ٣, S. ٢١٢, und 

vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦), ebd., S. ١٨٣f. 
  אدאمه٥٢، ص ٢١ى  هאى فدאئی خلق אیرאن، شمאره فقر فلسفه، אز אنتشאرאت سאزمאن چریک): ١٩٧٩(مאرکس، کאرل  ٢

٣ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦), ebd., S. ١٨٩ 

 ٩٤
 ى عمل نزد آنتونیو گرאمشی فلسفه

نه تنهא مشکאت "  خود بیگאنگیאز"وאرگی و  شمول شئ هאى جهאن بא شنאخت پدیده
یسم بیش ى مאرکس گرאیی در فلسفه شوند، بلکه مثبت تر می تعمیم آگאهی طبقאتی مفهوم

ى گذشته و در אوج دورאن جنبش  در אوאیل سده. گیرد אز پیش مورد پرسش قرאر می
هאى   سوسیאلیستی در אروپא، گرאمشی مאنند بسیאرى אز مאرکسیست-کאرگرى 

شمول  هא یک طرح جهאن برאى آن. אش بא موאنع تعمیم آگאهی طبقאتی موאجه بود دوره هم
د که אز دو جنبه مسאئل אجتمאعی رא بررسی אز تئورى و پرאتیک مصدאق تحلیل بو

ى نخست، بررسی وאقعیت אجتمאعی بود که تضאد אبژکتیو میאن  در وهله. کرد می
تر، بא وجود  به بیאن مفهوم. کرد هאى مولد و منאسبאت تولیدى رא برجسته می نیرو

ى بعدى،  در وهله. خصلت אجتمאعی کאر، نظאرت بر روى آن و نتאیج آن خصوصی بود
بررسی فعאلیت سیאسی بود که تضאد سوبژکتیو و یא مقאومت فعאل به عنوאن بیאن אین 

 ١.تضאد אبژکتیو رא در بر دאشت
אز אین رو، بא در نظر گرفتن تجربیאت جنبش کאرگرى، برאى گرאمشی قאبل توضیح نبود 

  شود؟ ى کאرگر منجر به تعمیم אیدئولوژى مאرکسیسم نمی که چرא وجود عینی طبقه
  شوند؟ دیگر אدغאم نمی  عوאمل عینی و ذهنی بא یکچرא

چرא صفאتی مאنند آگאهی، منאفع و فعאلیت طبقאتی بدون وאسطه، אز آگאهی فردى و یא 
  شوند؟ ى کאرگر تبدیل نمی ى حزبی به آگאهی طبقه برنאمه

אش و در رאستאى تحقق منאفع  ى کאرگر بنא به تعلق تאریخی و مאتریאلیستی چرא طبقه
ى کאرگر بא هستی אو  ى سیאسی فعאل نیست و چرא آگאهی طبقه אش در حوزه تیطبقא

  متنאسب אست؟ نא
אش نאظر אوج و אفول جنبش  بدیهی אست که گرאمشی به دلیل فعאلیت سیאسی روزمره

زمאن بא אعتصאب  ، بعد אز پیروزى אنقאب אکتبر و هم١٩١٧אو در سאل . کאرگرى بود
.  سوسیאلیستی אز نزدیک آشنא شد-אنع جنبش کאرگرى کאرگرى در شهر تورین بא مو

                                                 
١ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٨), ebd., S. ١٠ 



 ٩٥ 

هאى کאرگرى مبلغ אنقאب و אلغאء مאلکیت خصوصی بر אبزאر تولید  که شورא در حאلی
 ١.کردند هא برאى فعאلیت قאنونی و صنفی کאرگرאن مبאرزه می بودند، نمאیندگאن سندیکא

پذیرفتن نظאم ى  رא نشאنه کرد زیرא آن گرאمشی بא فعאلیت صنفی مخאلفت می
אفزאیش کאرمزد و قאنونمند شدن فعאلیت سندیکא، برאى אو فقط . دאنست دאرى می سرمאیه
ى نقطه ضعف و عقب نشینی مقطعی بورژوאزى بود که بא تغییر توאزن قوא،  نتیجه

 ٢.بאفאصله به وضعیت گذشته بאز خوאهد گشت
عی برאى فعאلیت گرאمشی فعאلیت عوאمل אپورتونیست و رفرمیست در حزب رא مאن

ى   אو برאى مقאبله بא אین گرאیش مجله٣.دאنست אنقאبی و تحقق سوسیאلیسم در אیتאلیא می
رא منتشر کرد تא به عنوאن אرگאن جنبش تهیجی کאرگرאن، به ) نظم نوین(نووא  אوردینو

 ٤.بررسی مسאئل אنقאب و سوسیאلیسم بپردאزد
 فعאلیت سیאسی گرאمشی متفאوت هא و طرح אین نکته אمא ضرورى אست که نوشته

ى אو به منאسبت پیروزى  مقאله.  אو در آغאز هوאدאر بلشویسم بود٥.شوند אرزیאبی می
ى آوאنتی منتشر  ، بא تیتر אنقאب علیه سرمאیه در مجله١٩١٧אنقאب אکتبر در سאل 

ى مאرکس بود زیرא طبق  منظور گرאمشی אز سرمאیه، نقد אقتصאد سیאسی نوشته. شد
یאبی گرאمشی، سرمאیه در روسیه بیشتر تحلیلی برאى بورژوאزى تא برאى پرولتאریא אرز
ى אیدئولوژى و نه بא وאقعیت عینی جאمعه  אنقאب אکتبر אز دید אو بیشتر به وسیله. بود

کرد که در روسیه،  وقوع אنقאب אکتبر برאى אو אین نظریه رא مردود می. متحقق شد
وًא به فکر تحقق منאفع طبقאتی خود و אنقאب سوسیאلیستی که پرولتאریא אص قبل אز אین

دאرى سپرى شود و تمدنی  ى بورژوאزى مستقر و دورאن سرمאیه بیفتد، بאید حتمًא طبقه
ى אول حزب سوسیאلیست אیتאلیא که در  گرאمشی در کنگره ٦.مאنند غرب شکل بگیرد

                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٩١ 
٢ vgl. ebd., S. ٦٩ 
٣ vgl. ebd., S. ٥٩f., ٩١ ,٦٢ 
٤ vgl. Abendroth, Wolfgang (١٩٦٧): Vorwort, in: Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٩ 
٥ vgl. Altvater, Elmar/Kalscheur, Otto (١٩٧٩): Den Staat Diskutieren, und Altvater, Elmar (١٩٨٧): 

Gramsci in BRD - Eine Theorie wird gefilter, in PROKLA, H. ٦٦, S. ١٦١ff., Berlin 
٦ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٢٣f. 

 ٩٦
سخت عضویت  دאرאن سر در شهر بولوگنא برگزאر شد، یکی אز هوא١٩١٩אوאیل אکتبر 

و خوאهאن אخرאج אعضאى فرאکسیون رفرومیست ) کمینترن(حزب در אنترنאسیونאل سوم 
ى دوم، پس אز تعویض نאم حزب   دو سאل بعد در کنگره١.و אپورتونیست אز حزب بود

. گوى حزب در کمینترن شد سوسیאلیست אیتאلیא به حزب کمونیست אیتאلیא، אو سخن
هא در کمینترن  گر نه شورאیی در אیتאلیא موجود بود و نه شورאلیکن در אین دوره دی

ى دولت  هאى کאرگرى برאى گرאمشی هسته که شورא فرאکسیونی دאشتند، در حאلی
 ٢.دאدند سوسیאلیستی رא تشکیل می

هאى אیتאلیא به אجبאر، به אنتخאبאت  ، زمאنی که برאى آخرین بאر فאشست١٩٢٤در آوریل 
گرאمشی به عنوאن رهبر فرאکسیون حزب کمونسیت אیتאلیא در پאرلمאنی تن دאدند، 
ى پلیس  ، אو به وسیله١٩٢٦دو سאل بعد، یعنی در אوאیل نوאمبر . مجلس אنتخאب شد

 ٣.گیر و محکوم به حبس אبد شد و به زندאن אفتאد فאشیست אیتאلیא دست
אو برאى . بدیهی אست که فعאلیت تئوریک گرאمشی در دورאن زندאن به پאیאن نرسید

هאیی رא   سوسیאلیستی در אیتאلیא، تحلیل-אرزیאبی و بאزنگرى شکست جنبش کאرگرى 
ى عمل مهیא کرد   به صورت پرאکنده و تحت نאم فلسفه١٩٣٦ تא ١٩٢٩هאى  میאن سאل
 .هאیی אز زندאن منتشر شدند هאى زندאن و نאمه هאى جزوه هא به نאم که بعد
אو אز . ى تئورى و پرאتیک بود  عمل بررسی رאبطهى ى گرאمشی אز تدوین فلسفه אنگیزه

یک سو، بررسی موאنع تعمیم آگאهی طبقאتی رא در نظر دאشت و אز سوى دیگر، پאرאدאیم 
ى کאرگر مهیא کرد تא شرאیط تحقق حکومت شورאیی و  نوینی برאى אرتقאء فرهنگی طبقه

بسته به درک جאمع ى عمل، وא بدیهی אست که توفیق فلسفه. سوسیאلیسم رא אیجאد کند
ى تجربی برאى درک  אز אین رو، شنאخت سه پدیده. אز تمאمی تجربیאت אین دورאن بود

 .ى عمل ضرورى אست بهتر نظریאت گرאمشی پیرאمون فلسفه
 در ٢٠ و אوאیل قرن ١٩ى نخست، تحوאت بنیאدى بودند که در אوאخر قرن  در وهله
אز یک سو، تحقق سیستم تولیدى . دאرى به وقوع پیوستند هאى غربی سرمאیه کشور

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٥٩f., ٦٢ 
٢ vgl. ebd., S. ٤١f. 
٣ vgl. Abendroth, Wolfgang (١٩٦٧): Vorwort, in: Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٩ 



 ٩٧ 

ترین אجزאء، نه تنهא  ترین و سאده تیلوریسم بود که بא مجزא کردن روند تولید در کوچک
هאى مولد به אین شیوه منقلب  אستخدאم کאرگر مאهر رא منتفی کرد، بلکه بאرآورى نیرو

" گوریل تربیت شده"بدیهی אست که روند تولید تیلوریستی که کאرگر رא . شد
تولید منאسب نیروى کאر عمومیت  توאنست بدون در نظر دאشتن بאز پندאشت، نمی می

ى دولت آمریکא و تبلیغ و ترویج  ممنوع کردن مشروبאت אلکلی به وسیله. بگیرد
تک همسرى، محدود کردن تعدאد فرزندאن و تدאرک (ى زندگی پروتستאنتیسم  شیوه

تولید نیروى کאر  قی و منאسبی رא אز بאزى هنرى فورد، فرم منط به وسیله) هא تحصیل آن
 אز سوى دیگر، دخאلت אرگאنیک دولت ١.دאد برאى تحقق تولیدאت אنبوه صنعتی אرאئه می

و אنرژى ) آهن(گذאرى مستقیم در صنאیع سنگین  ى سرمאیه در روند אنبאشت به وسیله
رسאنی و  برقآهن،   ریزى و سאخت رאه برنאمه(و אیجאد شرאیط کلی تولیدى ) ذغאل سنگ(

دאرى، فرم سیאسی نوینی تشکیل  بودند که אز مאهیت نظאم سرمאیه) ى تجאرى شبکه
אز אین رو، دولت مدرن . کرد بنא دخول می بنא در زیر به بیאن دیگر، رو. دאدند می

دولتی منجر به  هאى شبه ى مدنی حضور دאشت و فعאلیت نهאد بورژوאیی در جאمعه
 ٢.شد  دولت میى شهروندאن بא تعویض رאبطه

تولید نیروى کאر و نقش دخیل دولت در روند تولید، بא تحقق  ى نوین تولید و بאز شیوه
ى روزولت و برאى مهאر کردن جنبش  ى کאبینه ى توאفق جدید که به وسیله برنאمه

در אین رאستא . دهی شده بود، شدت گرفت  سאزمאن١٩٣٣کאرگرى آمریکא در سאل 
אى گسترده تولیدאت אنبوه رא بא مصرف אنبوه   که بא برنאمهدولت آمریکא توفیق یאفت

همאهنگ کند و بحرאن אقتصאدى رא אز یک طرف و جنبش کאرگرى رא אز طرف دیگر 
 .مهאر نمאید

هאى  ى فرهنگ بخصوص غربی و توسط تئאتر، فیلم ى توאفق جدید به وسیله برنאمه
شدـ  هאى تلویزیونی تقویت می مهسینمאیی هאلیود، موسیقی جאز، موزیکאل برאدوى و برنא

ى زندگی جذאبی رא  تحقق شیوه" دولت رفאه"شکوفאیی אقتصאدى، دمکرאسی بورژوאیی و 

                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣٩٣ ,٣٩١ ,٣٨٩ 
٢ vgl. Altvater, Elmar/Kalscheur, Otto (١٩٧٩): Reaktion auf eine Provokation - wie die Linke in 

Italien die Krise des Marxismus diskutiert, in: Den Staat Diskutieren, S. ٧ff., Berlin, S. ٣١f. 

 ٩٨
ى زندگی آمریکאیی به سیر  سאخت که تحت نאم شیوه دאرى ممکن می در نظאم سرمאیه

 .دאد مهאجرت به سوى אیאאت متحده شدت می
 -אز شکست نهאیی جنبش کאرگرى هאیی بودند که بعد  ى بعدى، تضאد در وهله

سوسیאلیستی در غرب و تجربیאت تحقق سوسیאلیسم در شرق، گفتمאن غאلب 
در جمهورى سوسیאلیستی مجאرستאن، دولت علیه . کردند هא رא معین می کمونیست

אعضאى سندیکא نه تنهא سطح پאئین . هא رא אجتمאعی کرد خوאست سندیکא، کאرخאنه در
دאنستند، بلکه به دمکرאسی و  هא می ى کאرخאنه א مאنعی برאى אدאرهى کאرگر ر آگאهی طبقه

، در ١٩٢٦ در سאل ١.دאرى به مرאتب بیشتر تمאیل دאشتند رفرم در نظאم سرمאیه
ى تحقق سوسیאلیسم میאن دو فرאکسیون حزب  شوروى گفتمאنی پیرאمون شیوه

 تحقق سوسیאلیسم  بوخאرین אز-که فرאکسیون אستאلین  در حאلی. کمونیست گشوده شد
کرد، فرאکسیون تروتسکی تحقق אنقאب جهאنی رא برאى  در شوروى پشتیبאنی می

 .دאنست پیروزى سوسیאلیسم אجتنאب نאپذیر می
هא در  توאنست نسبت به אین کشאکش بدیهی אست که حزب کمونیست אیتאلیא نمی

یא در אوאسط ى مرکزى حزب کمونیست אیتאل کمیته. بی تفאوت بمאند" هא کشور شورא"
אین . ى مرکزى حزب کمونیست روسیه אرسאل کرد אى برאى کمیته  نאمه١٩٢٦אکتبر 

دאنست و بر ضرورت   سوسیאلیستی مضر می-نوشته אنشعאب رא برאى جنبش کאرگرى 
 ٢.کرد توאفق در حزب کمونیست شوروى تأکید می

 رא تئوریسین کرد و אو مخאلفت می" אنقאب مدאوم"گرאمشی بא طرح تروتسکی، یعنی 
אو אین وאژه رא אز مبאحث نظאمی وאم گرفته بود که میאن . دאنست می" جنگ متحرک"
אلبته گرאمشی به درستی . شد تفאوت قאئل می" جنگ موضعی"و " جنگ متحرک"

هאى جنگ منאسب  منتقد אست که אین دو وאژه برאى مفهوم کردن سیאست در جبهه
به אین جهت، אو אین دو . شوند فهمی می ى سیאسی منجر به بد هستند و در حوزه

                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٤٧f. 
٢ vgl. ebd., S. ١٢٠f. 



 ٩٩ 

ى  کرد و توفیق فعאلیت سیאسی رא نتیجه دیگر به کلی متمאیز نمی אسترאتژى رא אز یک
 ١.دאنست هא می ترکیب هر دوى آن

هאى غربی  کرد زیرא אو در نظر ندאشت که در کشور گرאمشی طرح تروتسکی رא رد می
در . אند  حکومت بورژوאیی مستقر شدهچون موאضعی برאى دفאع אز ى مدنی هم جאمعه

شد، بلکه  شمאر همرאه می نه تنهא بא تلفאت بی" جنگ متحرک"نتیجه، تحقق אسترאتژى 
و " جنگ متحرک"گرאمشی در مقאبل ترکیبی אز . توفیق آن نیز قאبل تضمین نبود

رא برאى تحقق אنقאب و אستقرאر حکومت سوسیאلیستی پیشنهאد " جنگ موضعی"
 ٢.کرد می

در ضمن گرאمشی אنتقאد تروتسکی به ملی بودن فرאکسیون אستאلین رא مغرضאنه 
אلمللی، אگر که خوאهאن رهبرى و  אى بא خصلت بین دאنست زیرא אز دید אو هر طبقه می

هدאیت אقشאر ملی و אقوאم پرאکنده و محلی به سوى אنترنאسیونאیسم אست، بאیستی 
ى  אى אنقאب جهאنی אز دید گرאمشی در حوزهبه بیאن دیگر، مبאرزه بر. نخست ملی شود

 ٣.شود دهی و آغאز می ملی سאزمאن
هא  ى عمل و سאختאر نظمی که بعد אلبته رد نظریאت تروتسکی به معنی تأیید فلسفه
برאى گرאمشی دورאن אنحطאط یک . تحت نאم אستאلینیسم در شوروى متحقق شد، نیست

دهی جאمعه و تولید رא در  سی سאزمאنشود که دولت و بورکرא نظאم زمאنی آغאز می
אرزیאبی گرאمشی وאبسته به تحلیل אو אز دولت سوسیאلیستی به . ٤.بست به عهده بگیرند

אین دولت در روند منطقی شدن تولید، شرאیط تحول و . عنوאن نهאد تولیدى אست
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٢ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣٤٦ ,١٤٧f., ٣٥٤f.. 
٣ vgl. ebd., S. ٣٥٩f. 
٤ vgl. ebd., S. ٣٥٠ ,٥٦f. 

 ١٠٠
دهی نوینش رא در یک نظאم  ى ملی و سאزمאن تکאملش رא، یعنی محو شدنش در حوزه

 ١.کند אنی یא אنترنאسیونאل کمونیستی مهیא میجه
بدیهی אست که گرאمشی بא چنین درکی אز تحوאت دولت سوسیאلیستی بא سאختאر 

אو میאن سאنترאلیسم بورکرאتیک و دمکرאتیک . حزب کمونیست شوروى موאفق نبود
 سאنترאلیسم دمکرאتیک برאى گرאمشی.  دوم آن بود ى گذאشت و مبلغ نمونه تفאوت می

یعنی پیوسته منجر به . پیوسته در حאل تحرک و تطبیق خود بא وقאیع אجتمאعی אست
شود و به אین  هאى حزبی אز بאא می هאى جאمعه אز پאئین و فرمאن توאزنی میאن درخوאست

هאى مאهر رهبرى ممکن  چوب مستحکم نهאد ترتیب، تحقق אهدאف אجتمאعی رא در چهאر
دمکرאتیک برאى جאمعه نقشی אرگאنیک دאرد زیرא در نتیجه سאنترאلیسم . سאزد می

کند و به صورت مکאنیکی در بورکرאسی منجمد  حرکت אجتمאعی رא در خود جذب می
که حرکت אجتمאع رא مאیم به سمتی قאبل کنترل سوق  زمאن در حאلی هم. شود نمی
م אین عوאمل که سبب אستحکא. کند هאى جאمعه رא متحقق می دهد، مدאم درخوאست می

ى مرکزى گروه رهبرى و در  دولت سوسیאلیستی هستند در تکאمل אرگאنیک هسته
 ٢.شوند سطوح پאیین حزبی تثبیت می

ى کאرگر و خوאستאر  ى طبقه برאى گرאمشی چنین حزبی و بא چنین سאزمאنی نمאینده 
حزب کمونیست زمאنی به هدف نهאیی خود رسیده . ى طبقאتی אست برאندאزى جאمعه
گردאن  ى خود مאرکسیسم زمאنی کهنه شده אست که جאمعه. ل شودאست که منح

ى کאرگرى موجود نیست که  زیرא دیگر طبقه. گزین دولت سوسیאلیستی شود جאى
 گرאمشی در مقאبل ٣. سیאسی و مאرکسیسم אیدئولوژى آن بאشد-حزب فرم تشکیאتی 

ر אین نوع אز د. پردאزد سאنترאلیسم دمکرאتیک به نقد سאنترאلیسم بورکرאتیک می
حکومت، کאدر رهبرى مبدل به گروهی אز دوستאن نزدیک که تمאیل به אبدى کردن 

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٦٧ 
٢ vgl. ebd., S. ٣٥٠f. 
٣ vgl. ebd., S. ٣٠٣ ,١٨١, und  
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 ١٠١ 

شود و אز אین رو، قوאى متقאبل جאمعه رא منظبط و یא سرکوب  منאفع حقیر خود دאرد، می
 ١.ى منאفع אصولی و بنیאدى جאمعه بאشند هא نمאینده حتא אگر که آن. کند می

کند، بلکه  نترאلیسم بورکرאتیک در شوروى رא مردود میگرאمشی نه تنهא پرאتیک سא
نیکאى . دאند אندیش می ى حزب کمونیست شوروى رא عאمیאنه ى پذیرفته شده فلسفه

ى حزب کمونیست شوروى بود که אز یک سو، بא  پردאز شنאخته شده بوخאرین، نظریه
 به אین شیوه، دאد و ى متאفیزیک می بنאى جאمعه جنبه تفسیرى אز مאرکسیسم به زیر

ى  هאى אبژکتیو و بدور אز ذهنیت אنسאن به عنوאن سوبژه مدعی آگאهی אز وאقعیت
آلیسمی، به عنوאن متאفیزیک مخאلفت  گونه אیده אز سوى دیگر، بא هر. شد شنאخت می

 .دאشت کرد و به אین ترتیب، مאرکسیسم رא در مאتریאلیسم دگمאتیک مبحوس می می
شود که אصوًא  ى مאرکسیسم می  به אنتقאد گرאمشی به فلسفهنظرى بوخאرین، منجر کوته

هאیی رא، یعنی مبدل شدن مאرکسیسم به אیدئولوژى در مفهوم منفی آن،  چنین تمאیل
دאنست زیرא אو بررسی  ى بوخאرین رא غیر علمی می گرאمشی نظریه. کند ممکن می

کرد که مאرکس هم  بنא ندאشت و אز אین جهت درک نمی بنא و رو دیאلکتیکی אز زیر
 ٢.آلیسم و هم مאتریאلیسم سنتی رא مردود کرده אست אیده

ى آخر، نزאعی میאن دو جنאح حزب کمونیست אیتאلیא بود که پیرאمون شکست  در وهله
 سوسیאلیستی در אروپאى غربی، אستقرאر دولت فאشیستی در אیتאلیא -هאى کאرگرى  אنقאب

جنאح אنقאبی مאنند بلشویسم، . ده شده بودو پیروزى אنقאب אکتبر در روسیه گشو
کرد و بدون در نظر دאشتن ضرورت وجود  بینאنه رא نمאیندگی می گرאیی مثبت سوبژه
آلیستی تجربیאت אنقאب אکتبر و אستقرאر سوسیאلیسم  ى کאرگر، خوאهאن تحقق אیده طبقه

رنאسیونאل دوم، جنאج אرتدکس مאنند سوسیאل دمکرאسی و تحت نفوذ אنت. در אیتאلیא بود
ى אقتصאدى  אین جنאح تفאوت شدید توسعه. کرد بینאنه رא نمאیندگی می گرאیی وאقع אبژه

 .دאنست شمאل و جنوب אیتאلیא رא مאنعی برאى تحقق سوسیאلیسم در אین کشور می
ى دوم بא אکثریت قאطع تصمیم به  که حزب کمونیست אیتאلیא در کنگره بא وجودى

ته و جنאح אنقאبی حزب بر جنאح אرتدکس پیروز شده بود، عضویت در کمینترن گرف
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 ١٠٢
شکنی در تحقق  هאى خود بر کنאر نشدند و به کאر אمא نمאیندگאن אین جنאح אز پست

ى آوאنتی  برאى نمونه در אوج مبאرزאت طبقאتی مجله. אهدאف حزبی روى آوردند
جو و  ، مאجرאهא رא آنאرشیست مאنیفست وאحد حزبی در تورین رא منتشر نکرد و آن

شدند، در  هאى نمאیندگאن אنترنאسیونאل دوم ترجمه و توزیع می کتאب. خرאبکאر نאمید
ى لنین، یא بא کیفیت بدى ترجمه  هאیی مאنند دولت و אنقאب، نوشته که کتאب حאلی
ى אنترنאسیونאل سوم  که کنگره بא وجودى. شدند و یא אصوًא در دستور ترجمه نبودند می

هאى אیتאلیא در אین אجאس شرکت  روپאى غربی برگزאر شد، کمونیستدو بאر در א
شود که تאش گرאمشی   بא در نظر دאشتن אین سه مورد تجربی روشن می١.ندאشتند

ى عمل هموאره بא אین אنگیزه همرאه بود که אز یک سو، در مقאبل هر  برאى تدوین فلسفه
ند و אز سوى دیگر، تحوאت دو جنאح حزب کمونیست אیتאلیא طرحی منאسب אرאئه ک

دאرى و تجربیאت جنبش کאرگرى در غرب و موאنع سאختאر سوسیאلیسم  نوین سرمאیه
ى گرאمشی אز عبאرت  אز אین رو، אستفאده. ى مאرکسیسم אدغאم کند در شرق رא در فلسفه

ى عمل برאى درک تئورى مאرکسیسم و طرح אسترאتژى نوینی پیرאمون تحقق  فلسفه
 .قرאر سوسیאلیسم بسیאر منאسب אستאنقאب و אست

ى عمل نه تنهא تدوین مאرکسیسم کאسیک رא در نظر دאرد، بلکه  به אین ترتیب، فلسفه
 :گرאمشی تأکید دאرد که. ى کאرگر אست ى طبقه نقدى بر فعאلیت و درک روزمره

هאى אجتمאعی نیست، بلکه تئورى  آمیز تضאد ى عمل خوאهאن حل و فصل صلح فلسفه»
ى حאکم نیست که بא  ى عمل אبزאرى برאى دولت و طبقه فلسفه. هא אست ضאدאین ت

. دست אعمאل کند ى فرو کمک آن توאفقی تشکیل دهد و هژمونی خود رא بر طبقه
دست אست که هنر حکومت کردن رא  ى فرو ى عمل فقط یک تئورى برאى طبقه فلسفه

ت سیאسی رא کسب کند و مند אست که قدر بאید به خود بیآموزد و در نتیجه عאقه
دست که برאى אو  ى فرא هאیی مאنند شیאدى طبقه حتא وאقعیت. هא رא بشنאسد وאقعیت

 ٢«.نאخوشאیند هستند
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 ١٠٣ 

ى متفאوت  زمאن برאى فعאلیت در دو حوزه ى عمل رא هم אز אین رو، گرאمشی فلسفه
در ) کאرگאنی(ى کאرگر  ى نظرى אست که روشنفکرאن طبقه אول، حوزه. کند تدوین می

ى فرهنگی  دوم، حوزه. خیزند می به مبאرزه بر) سنتی(ى حאکم  آن بא روشنفکرאن طبقه
هא رא آموزش  ى فرهنگ مدرن، توده אست که در آن روشنفکرאن مستقل به وسیله

شאن   و درک روزمره هא אز فرهنگ قرون وسطאیی و منجر به رهאیی آن دهند می
 ١.شوند می

ى کאسیک مאرکسیسم بא  ى نظرى، تدوین فلسفه  حوزهى عمل در برאى توفیق فلسفه
אقتصאد، فلسفه و سیאست برאى . هدف تحقق وحدت تئورى و پرאتیک ضرورى بود

אز אین رو، نه تنهא אصول تئوریک . ى بنیאن مאرکسیسم هستند گرאمشی سאزنده
 شوند، گزین یکدیگر می אقتصאدى، فلسفی و سیאسی آن بא هم قאبل אدغאم אند و جאى

 درک همه جאنبه و کאسیک ٢.بلکه אز وضعیتی به وضعیت دیگر قאبل אنتقאل هستند
کند که میאن  هא مبرא می گرאمشی אز مאرکسیسم، אو رא אز برخی אز مאرکسیست

 .شوند هאى دورאن جوאنی و پختگی مאرکس تمאیز قאئل می نوشته
 .کند میگرאمشی برאى تدوین مאرکسیسم کאسیک אز یک سو به سرمאیه رجوع 

هא، אز آن جهت و لحאظ که  ى کאر سنگ بودن کلیه رאز אکسپرسیون אرزشی برאبر و هم»
که مفهوم  توאند رقم زده شود، مگر هنگאمی کאر אنسאنی بطور کلی هستند، فقط می

אمא אین فقط در . ى אستحکאم یک אعتقאد ملی رسیده بאشد برאبرى بشرى بدرجه
א یא شکل عمومی حאصل کאر و در نتیجه، شود که شکل کא אى ممکن می جאمعه

دیگر به عنوאن صאحبאن کאא، منאسبאت مسلط جאمعه  هא بא یک ى אنسאن چنین رאبطه هم
 ٣«.شود

مאرکس . کند گرאمشی אز سوى دیگر، به کتאب مبאنی نقد سیאست אقتصאدى رجوع می
 .شود ى אین کتאب، میאن مאهیت تضאد و فرم بیאن آن تمאیز قאئل می در مقدمه
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 ١٠٤
 علمی در -ى مאدى و طبیعی  برאى درک تحوאت، אنسאن بאید هموאره میאن جنبه»

ى حقوقی، سیאسی، دینی،   تولیدى آن و جنبه-سאختאر تحوאت، یعنی مאهیت אقتصאدى 
ى אیدئولوژى،  در حوزه.  فلسفی، یعنی فرم אیدئولوژى آن تمאیز قאئل شود-هنرى 
  .«کنند شوند و در نبرد אجتمאعی شرکت می گאه میهא אز وقאیع متضאد جאمعه آ אنسאن

. کند ى عمل رא طرאحی می به אین ترتیب، گرאمشی بא אستنאد به مאرکس پאرאدאیم فلسفه
אلبته . طبق بررسی אو عوאمل مאدى مאهیت تضאد و אیدئولوژى فرم بیאن تضאد هستند

 .رسאند گرאمشی نقل قول אز مאرکس رא به אتمאم نمی
 :دهد وאسطه אدאمه میمאرکس بدون 

کند، به همین  گونه که אنسאن، هر فردى رא طبق تصور אو אز خودش، אرزیאبی نمی همאن»
کند، بلکه אین آگאهی  ى آگאهی אرزیאبی نمی منوאل، אنسאن نیز تحوאت אجتمאعی رא نتیجه

هאى موجود  هאى مאدى زندگی، یعنی אز منאسبאت تولید و نزאع بאید بیشتر אز تضאد
 ١«.مאع אستنتאج و توضیح دאده شوندאجت

دאند و אز آن به عنوאن یک אرزش  گرאمشی אمא אرزیאبی خود رא مستند به مאرکس می
به אین ترتیب، אو نتیجه . کند  شنאختی و نه אرزش نאب روאنی تقدیر می-تئوریک 

گیرد که در روند تאریخ، نه عوאمل مאدى بدون فرم مفهوم هستند و نه אیدئولوژى  می
) عوאمل مאدى و عینی(بنא   אز אین رو، زیر٢.شود بدون عאمل مאدى به وאقعیت تبدیل می

ى مאرکسیسم قرאر  مرتبط אست و در تدאوم فلسفه) عوאمل ذهنی و אیدئولوژى(بنא  بא رو
گرאمشی . شود ى هگل به وحدت ختم می هא در سنت فلسفه دאرد که بא وجود تضאد
ى تحوאت دیאلکتیکی  دאند که نتیجه ى مאرکسیسم می ى فلسفه وحدت رא بنیאن سאزنده

هאى مولد و منאسبאت تولیدى، אنسאن و طبیعت، سوبژه و אبژه  بنא، نیرو بنא و رو میאن زیر
 ٣.אست

                                                 
١ vgl. Marx, Karl (١٩٦١): Zur Kritik der politischen Ökonomie, S. ٣٣٨, z.n. Gramsci, Antonio 

(١٩٦٧), ebd., S. ١٦٣ 
٢ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ١٧٠ 
٣ vgl. ebd., S.١٩٥ 



 ١٠٥ 

هאى مאرکس پیرאمون  یאبد که بא אستنאد به نوشته بא אین شیوه، گرאمشی توفیق می
 -ریאلیستی و روند تحوאت سیאسی هאى אجتمאعی رא مאت אقتصאد، فلسفه و سیאست، تضאد

ى مبאرزאت طبقאتی و אستقرאر  ولیکن אنتقאل אیده. آلیستی بررسی کند אجتمאعی رא אیده
ى کאرگر  ى طبقه سوسیאلیسم نه بدون وאسطه ممکن אست و نه بא درک روزمره

یز ى فرهنگی ن ى نظرى، بلکه در حوزه אز אین رو، توفیق نه تنهא در حوزه. خوאنی دאرد هم
ى  ى طبقه هא و تبدیل درک روزمره ى فرهنگی برאى אرتقאء توده مبאرزه. ضرورى אست

هאى درک  گرאمشی شאخص.ى عمل אست کאرگر به درک سאلم، אسאس تئوریک فلسفه
אول، زبאن روزمره אست که چون یک אرکستر . کند روزمره رא در سه نکته خאصه می

هאى بخصوص رא در بر  אى بخصوص بא وאژهه شود و شنאخت אز پدیده سنفونی אجرאء می
هא در شرאیط بخصوص  دوم، توאفق و تفאهم אجتمאعی برאى אستفאده אز אین وאژه. دאرد
ى روאبط  هא و کلیه سوم، توאفق و تفאهم אجتمאعی در دین، خرאفאت، عقאید، دیدگאه. אست

 ١.کنند  میپذیرفته شده אست که خود رא به صورت دینی، خلقی یא فولکلوریک نمאیאن
لیکن אگر . کאر دאرد بنא به بررسی گرאمشی درک روزمره سאختאرى بسیאر محאفظه

روشنگرى و نقد אز . کند وאقعیت نوینی در آن گنجאنیده شود، قدرت אنفجאرى کسب می
هא هستند و אز سوى  کאرאن و کنترل آن یک سو אبزאر منאسبی برאى تعرض به محאفظه

 ٢.کنند  کאرگر رא منقلب میى ى طبقه دیگر، درک روزمره
ى کאرگر אز وضعیت  برאى تبدیل درک روزمره به درک سאلم و شنאخت طبقه

گرאمشی برאى تأکید به אین . אش، تشکیل فرهنگ نوین و مدرن ضرورى אست אجتمאعی
خوאن به  کند که فرא پردאزאن אنقאب فرאنسه، رجوع می موضوع به ویکو، یکی אز نظریه

هدف ویکو אخאل در آگאهی عאمیאنه بود زیرא عوאم خود رא אز . אدد می" شنאسی خود"
هא رא אز سאختאر אجتمאعی آگאه  ویکو توده. پندאشتند نسل אحشאم و אشرאف رא אنسאن می

برאى گرאمشی . کرد که نه نظمی طبیعی و یא אلهی، بلکه نظمی تאریخی دאرد می
دند که در دورאن אنقאب شنאسی و تشکیل فرهنگ نوین عوאملی بو روشنگرى، خود

فرאنسه منجر به تدوین حقوق طبیعی، تحت حقوق مدرن شهروندى شدند و برאبرى 

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٢٠٥ ,٢٠٩f., ٢٠٧ 
٢ vgl. ebd., S. ٢٠٥ ,٢٠٩f., ٢٠٧ 

 ١٠٦
ى فرهنگ برאى گرאمشی به معنی  אز אین رو، مقوله ١.هא رא تضمین کردند سیאسی אنسאن

پذیرى אنسאن، אنظبאط فردى، تسلط شخصی و تسخیر آگאهی وאאتر אست که  سאزمאن
شود و فعאلیت אجتمאعی،  موفق به کسب אرزش تאریخی خود میאنسאن بא کمک آن 

بאره و  فرهنگ نوین אمא نه یک. کند حقوق و وظאیف فردى خود رא درک و אرزیאبی می
موאنع تشکیل فرهنگ . شود بی وقفه و نه بی وאسطه و به صورت مستقیم متشکل می

هא و  خوאست نوین، طبق بررسی گرאمشی، وאبسته به خصلت אنسאن אست زیرא در
هאى אو شبیه حیوאنאت و نبאتאت نیستند که هر کنشی منجر به وאکنش  وאکنش

هאى خود رא غریزى نسبت به کنش وאرد شده، منطبق  ى אو شود و אو אرگאن بאفאصله
به بیאن دیگر، אنسאن برאى گرאمشی بیشتر مخلوق تאریخ تא طبیعت אست زیرא در . کند

ى طبقאتی تشکیل شده و چرא   که چگونه جאمعهغیر אین صورت قאبل توضیح نیست
 ٢.سوسیאلیسم هنوز אستقرאر نیאفته אست

 
 "گیر دولت فرא"هژمونی و 

ى روشنفکرאن  گرאمشی بא تدوین مאرکسیسم کאسیک، אز یک سو אبزאرى برאى مبאرزه
کند و אز سوى دیگر بא بررسی درک روزمره،  ى نظرى مهیא می ى کאرگر در حوزه طبقه

به אین ترتیب، אو بא معین . کشد فرهنگی رא برאى تعمیم آگאهی طبقאتی به نقد میموאنع 
آلیستی بیאن آن، تمאمی موאنع فرهنگی،  کردن مאهیت مאتریאلیستی تضאد و فرم אیده

ى عمل  אخאقی و دینی رא برאى کسب قدرت سیאسی و تحقق سوسیאلیسم در فلسفه
 .کند אدغאم می

ى مدنی و بخصوص دولت  هאى جאمعه رى و فرهنگی، نهאدى نظ فرאتر אز بررسی حوزه
دאرى و مאنع تحقق  بنאى سیאسی نظאم سرمאیه مدرن بورژوאیی هستند که به عنوאن رو

طرح تئورى دولت . گیرند אنقאب و אستقرאر سوسیאلیسم، مورد بررسی گرאمشی قرאر می
 ٣אست" قطبی لکتیک دودیא"گلوکسمن אز نظر تئورى و متدولوژى  אو بنא به تحلیل بوکی

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٢٠f. 
٢ vgl. ebd., S. ٢١f. 
٣ vgl. Buci-Glucksmann, Ch. (١٩٨١): Gramsci und der Staat, Köln, S. ٦٥f. 



 ١٠٧ 

کند که  گرאمشی برאى אستحکאم طرح خود به صورت سمبولیک به مאکیאولی رجوع می
 ١.گیرد אنسאن در نظر می حیوאن و نیمه אش، یعنی نیمه אنسאن رא در طبیعت دوگאنه

متدولوژى بررسی گرאمشی . אز دید گرאمشی אنسאن عאمل شنאخت و فعאل جאمعه אست
هאى متضאد مאنند אنسאن و طبیعت،  هא و پدیده د که چگونه روندکن به خوبی مفهوم می

دیگر رא در  بنא هم بنא و زیر سوبژه و אبژه، تئورى و پرאتیک، کیفیت و کمیت مאنند رو
بنא، لیکن به אین معنی  بنא بא زیر  אرتبאط رو٢.دهند رאستאى تشکیل وحدت سאمאن می

. بنא قאبل אستنتאج אست ن وאسطه אز زیربنא بدو نیست که هر حرکتی و یא تحولی در رو
 .کند دאد می گאنه قلم هא رא بچه گونه بررسی گرאمشی بא אستنאد به مאرکس، אین
" دیאلکتیک دو قطبی"یאبد که بא אستفאده אز متدولوژى  به אین ترتیب، گرאمشی توفیق می

وאفق، אز یک سو، دولت مدرن بورژوאیی رא در رאستאى تحقق אعمאل زور و אیجאد ت
حکومت و هژمونی، خشونت و تمدن مفهوم کند و אز سوى دیگر، بحرאن אین فرم 

گونه که تئورى هژمونی،  در نتیجه همאن. دאرى رא بررسی کند سیאسی بخصوص سرمאیه
ى هژمونی  ى کאرگر در پروژه مکمل تئورى بحرאن هژمونی אست، بررسی جذب طبقه

ى  دست אز طبقه ى فرو یאبی مستقل طبقه بورژوאیی نیز، مکمل تحلیل تمאیل سאزمאن
 ٣.حאکم אست

 عملی، بلکه אز نظر -ى هژمونی رא نه تنهא אز نظر سیאسی  گرאمشی بدون مبאلغه پدیده
ى   بنא بر אرزیאبی پرى אندرسون، گرאمشی وאژه٤.کند دאد می فلسفی جهشی بزرگ قلم

ى کאرگر در  طبقههאى روسی، پیرאمون نقش  هژمونی رא אز مبאحث تئوریک کمونیست
رא برאى درک   و آن٥مقאبل کشאورزאن برאى تحقق אنقאب سوسیאلیستی قرض گرفت

هژمونی برאى گرאمشی به معنی .ى حאکم بسط دאد ى رهبرى طبقه آدאب، אخאق و شیوه
ى حאکم و تحکیم حکومت طبقאتی אز نظر فرهنگی، אیدئولوژیک در  رهبرى طبقه

آورى  ى حאکم برאى אثبאت صאحیتش در فن אقت طبقههאى سیאسی אز یک سو و لی نهאد
                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣٢١ ,٣١٩ ,٢٩١ 
٢ vgl. ebd., S.١٩٥ ,١٥٥ 
٣ vgl. ebd., S. ٢٠٠ 
٤ vgl. ebd., S. ١٣٨ 
٥ vgl. Anderson, Perry (١٩٧٩): Antonio Gramsci - Eine kritische Würdigung, Berlin, S. ٢٠f. 

 ١٠٨
گرאمشی אعتقאد دאرد، زمאنی که هژمونی . ى אقتصאدى אز سوى دیگر אست و توسعه

به بیאن دیگر، . ى אقتصאدى نیز دאشته بאشد  سیאسی دאرد، بאید جنبه-ى אخאقی  جنبه
، موظف به دאرى ى حאکم برאى محفوظ دאشتن منאفع خود و حفظ نظאم سرمאیه طبقه

که آیא روبنאى  در نتیجه، אین. אیجאد شرאیط کلی تولید برאى شکوفאیی אقتصאد אست
ى  ى حאکم هستند، برאى אو در درجه سیאسی، فرهنگی و אیدئولوژیک منحصر به طبقه

ى حאکم در אقتصאد  אى אست که طبقه در وאقع تعیین کننده شیوه. دوم אهمیت قرאر دאرد
هאى مولد رא  کند و אز نظر مאدى و معنوى، پیشرفت نیرو میو روند אنبאشت دخאلت 

 ١.دهد سאزمאن می
رא در  אست که گرאمشی آن" گیر دولت فرא"تحقق و אستقرאر هژمونی وאبسته به سאختאر 

در مفهوم تنگ آن، شאمل " گیر دولت فرא. "کند مفهوم تنگ و مفهوم بאز متمאیز می
ى سیאسی  هאى جאمعه نهאد. دهد کیل میشود که حکومت رא تش ى سیאسی می جאمعه

 .قوאى قضאیی و אجرאیی مאنند אرتش، پلیس و بورکرאسی هستند
شود که فعאلیت  ى مدنی رא نیز شאمل می در مفهوم بאز آن، جאمعه" گیر دولت فرא"

هאى هژمونیک برאى אیجאد توאفق אجتمאعی و مقبولیت فرم حکومتی رא در بر  نهאد
ى  هאى فرهنگی، سیאسی و אقتصאدى هستند که به وسیله  مؤسسههא אین نهאد. گیرد می

 .شوند شهروندאن و به صورت خصوصی متشکل می
ى مدنی برאى گرאمشی  ى سیאسی و جאمعه در جאمعه" گیر دولت فرא"ى  אلبته تجزیه

در نتیجه، صرف نظر کردن دولت אز . ى אرگאنیک ندאرد و فقط متدیک אست جنبه
ى مدنی، فقط تضمینی سیאسی אست زیرא دولت خود رא  عهدخאلت مستقیم در جאم

אز אین رو، برאى . ى مدنی رא مجאز و قאنونمند بدאند موظف کرده که تشکیل جאمعه
ى مدنی  به بیאن دیگر، جאمعه .٢.ى مدنی و دولت در وאقع یکی هستند گرאمشی جאمعه

 ترتیب، منאفع به אین. אى אست که دولت در آن به ظאهر دخאلتی ندאرد فقط حوزه
ى مدنی  هאى فرهنگی و אهدאف سیאسی در جאمعه خوאست صنفی، مطאلبאت אجتمאعی، در

ى مدنی وאبسته به حکومت طبقאتی אست و  אز אین رو، جאمعه. دهی هستند قאبل سאزمאن
                                                 
١ vgl. Schreiber, Ulrich (١٩٨٢), ebd., 
٢ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣١٠f. 



 ١٠٩ 

مفهوم قوאى متضאد אجتمאعی، به . دهد سאزمאنی متضאد אز قوאى אجتمאعی رא تشکیل می
ى مدنی به  هروندאن و روشنفکرאن نیز قאدر هستند، در جאمعهאین معنی אست که ش

هאى تروریستی تشکیل دهند و برאى حفظ نظאم طبقאتی و  صورت خصوصی سאزمאن
 ١.ى بورژوאیی، توאفقی فאشیستی אیجאد کنند زده حفאظت אز دولت بحرאن

 אول، ى بنאى درجه رو. دو سطح دאرد" گیر دولت فرא"بنאى  بنא بر تحلیل گرאمشی رو
ى سیאسی אست که حکومت و رهبرى جאمعه رא مستقیمًא به عهده دאرد و به  جאمعه
. شود هאى حکومتی و بورکرאتیک نمאیندگی می ى قوאى مجریه و قضאئیه، نهאد وسیله
 .ى אعمאل زور رא به عهده دאرد ى سیאسی وظیفه جאمعه

کم رא بر تمאمی ى حא ى مدنی אست که هژمونی طبقه ى دوم، جאمعه روبنאى درجه 
هאى خصوصی نمאیندگی  هא و مؤسسه ى تمאمی نهאد کند و به وسیله جאمعه تحمیل می

ى توאفق برאى تدאوم نظאم طبقאتی و  ى مدنی حوزه به אین ترتیب، جאمعه. شود می
ى مدنی به دو صورت شکل  توאفق در جאمعه ٢.مقبولیت سیאسی حکومت אست

ى مدنی توאفقی   شکوفאیی אقتصאدى אست که جאمعهى אول، در دورאن در وهله. گیرد می
ى بعدى،  در وهله. کند ى حאکم אیجאد می אجتمאعی برאى אرتقאء سیאسی و مقبولیت طبقه

ى  در אین دورאن جאمعه. دאرى אست در دورאن رکود אقتصאدى و بحرאن نظאم سرمאیه
سب کرده אست ى کאفی אعتبאر برאى بورژوאزى، جهت رهبرى جאمعه ک مدنی به אندאزه

ى حאکم بא אعمאل کم و بیشی אز خشونت و אندکی خسאرت موفق به گذאر אز  که طبقه
 ٣.بحرאن بشود

ى  ى هژمونی، אقدאم به طرאحی فلسفه و تعریف وאژه" گیر دولت فرא"گرאمشی بא بررسی 
دهی אست و روشنفکرאن در آن فعאل  ى سאزمאن ى مدنی حوزه جאمعه. کند عمل می
 .شود دهی بیرونی و درونی تمאیز قאئل می شی میאن سאزمאنگرאم. هستند

                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٩١), ebd., S. ١٧٧, und  

vgl. Demirovic, Alex (١٩٩١). Zivilgesellschaft, Öffentlichkeit, Demokratie, in: Argument, H. ١٨٥, 

S. ٤١ff., Hamburg, S. ٤٢ 
٢ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٤١١ ,٣٥٦ 
٣ vgl. ebd., S.١٤٧ 

 ١١٠
 صنفی مאنند حزب و سندیکא -هאى سیאسی  سאزمאندهی بیرونی به معنی تشکل در نهאد

دאند و تجمع אفرאد رא به جمع  ى زندگی حیوאنی می گرאمشی فردیت رא شیوه. אست
 אست زیرא فقط تحقق گرאیی در نظر אو مردود فرقه. کند אحشאم در بאغ وحش تشبیه می

گرאیی نزد گرאمشی نאشی אز  تعمیم فردیت و فرقه. منאفع אربאب رجوع رא در نظر دאرد
 ضرورت ١.آگאهی شهروندאن אز ضرورت تشکیل حزب אست فقدאن فرهنگ تحزب و نא

گونه تغییرאت אجتمאعی بدون  تحزب برאى گرאمشی، بستگی به אین אصل دאرد که هیچ
אز אین رو، تحقق אهدאف אجتمאعی . شود هא میسر نمی אنسאنشرکت فعאل و همگאنی 
هאى متفאوت و متعدد رא بא  پאرچه אست که درخوאست وאبسته به فرهنگی یک

ى אحسאسی نیز  بدیهی אست که چنین אتحאدى جنبه. کند אندאزى یگאنه متحد می چشم
אست، تجربیאت لیکن فرهنگی که گرאمشی مد نظر دאرد، אنتقאدى . توאند دאشته بאشد می

دست  کند، منجر به آگאهی پرولتאریא אز جאیگאه فرو بندى و אرزیאبی می مبאرزאتی رא جمع
یאبد که بیאن فرهنگ  تאب می هאى بخصوصی بאز شود و در زبאن و وאژه אش می طبقאتی

 ٢.نوین رא به عهده دאرند
زمره به دهی درونی به معنی تقبل و تعمیم فرهنگ نوین و تبدیل درک رو سאزمאن

ى نظرى و  ى توفیق روشنفکرאن אرگאنیک در حوزه درک سאلم אست که به وسیله
 .شوند ى فرهنگی میسر می روشنفکرאن مستقل در حوزه

برאى אو آن دسته אز . کند ى روشنفکر در بررسی گرאمشی نقشی کلیدى אیفא می وאژه
و سیאست به دهی فرهنگ  אقشאر جאمعه روشنفکر هستند که نقشی فعאل در سאزمאن

ى پאیین אرتش هستند و یא אفسرאنی که بא نورد  هא مאنند אفسرאن رتبه آن. عهده دאرند
 .אند ى بאאتر فאئق آمده سلسله مرאتب به کسب رتبه

ى אول،  در وهله. کند ى دو معیאر متفאوت متمאیز می گرאمشی روشنفکرאن رא به وسیله
ى سیאسی  روشنفکرאن جאمعه. تندى مدنی هس ى سیאسی و جאمعه روشنفکرאن جאمعه
و ) هא قضאت و دאدستאن(ى قضאییه  ، قوه)אرتش و پلیس(ى مجریه  شאمل אعضאى قوه

هאى  ى مدنی אعضאى אحزאب، نهאد روشنفکرאن جאمعه. شوند هאى دیگر حکومتی می نهאد
                                                 
١ vgl. ebd., S. ٣٠٤ ,٣٠٠ ,٢٥ 
٢ vgl. ebd., S. ١٥١ ,١٣٠ ,٢٣ ,١٥ 
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 ١.هאى ورزشی هستند هאى فرهنگی و بאشگאه هאى آموزشی، نهאد אرتبאط جمعی، مؤسسه
برאى . شوند شאن مجزא می ى تعلق طبقאتی ى بعدى، روشنفکرאن به وسیله لهدر وه

گرאمشی هر قشر אجتمאعی که نقشی אصولی در אقتصאد و روند تولید دאرد، بخشی אز 
אش  אش بאشند و نقش ضرورى کند که مدאفع جאیگאه אجتمאعی روشنفکرאن رא بسیج می

אز אین رو، אو میאن روشنفکرאن . ه کنندى אیدئولوژیک توجی رא در روند אنبאشت به شیوه
خصلت אرگאنیک روشنفکرאن، بستگی به نقش . شود אرگאنیک و سنتی تمאیز قאئل می

ى روشنفکرאن אرگאنیک  وظیفه. ى سنتی دאرد هא نسبت به طبقه پیشروى طبقאتی آن
نوین אست که توفیق آن در نبرد برאى " بلوک تאریخی"دهی  کسب هژمونی و سאزمאن

 .شود هאى سیאسی، אیدئولوژیک و فرهنگی معین می ر روبنאتسخی
دست، تعمیم  ى فرא ى حאکم و حکومت طبقه تحقق هژمونی نوین به معنی نقد فلسفه

دهی بیرونی و  بینی نوین در رאستאى کسب قدرت سیאسی و ترکیب سאزمאن جهאن
رگر متحقق ى کא ى روشنفکرאن אرگאنیک طبقه ى کאرگر אست که به وسیله درونی طبقه

در نتیجه، تحقق هژمونی نوین وאبسته به توفیق روشنفکرאن אرگאنیک در . شود می
ى فرهنگی در  و روشنفکرאن مستقل در حوزه) سیאسی، אیدئولوژى(ى نظرى  حوزه
 ٢.ى مدنی אست جאمعه

ى آگאهی رא אز تبאدل مאدى میאن אنسאن و طبیعت، یعنی  به אین ترتیب، گرאمشی حوزه
آلیستی  ى مدنی منتقل و تشکل آگאهی رא אیده ى جאمعه یאلیستی به حوزهبررسی مאتر
 .کند بررسی می

ى  هא آگאهی طبقאتی رא به وسیله ى عمل مدعی אست که אنسאن در نتیجه، فلسفه
گونه که  کننده אست زیرא همאن אستدאل گرאمشی بسیאر قאنع. کنند אیدئولوژى کسب می

ى  אز אین رو، طبقه. بنא یعنی אیدئولوژى אست رودهد، مאرکسیسم خود یک  אدאمه می
 طبقאتی، تאریخ، قدرت سیאسی، وظאیف و -کאرگر آگאهی خود رא אز نظم אجتمאعی 

 ٣.کند ى مאتریאلیسم تאریخی کسب می ضرورت فعאلیت سیאسی رא به وسیله

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٤١٣ 
٢ vgl. ebd., S. ١٨١ ,١٣٩ 
٣ vgl. ebd., S. ٢٧٩f. 

 ١١٢
هא و تعمیم אیدئولوژى  بدیهی אست که فعאلیت روشنفکرאن אرگאنیک برאى آگאهی توده

هאى نوین و غلبه بر  عمومیت אیده. אرکسیسم در بررسی گرאمشی نقشی کلیدى دאردم
بلوک "هאى تشکیل هژمونی نوین، تجدید  فرض ذهنیت مستولی در אفکאر عمومی پیش

 .کنند و کسب قدرت سیאسی رא مهیא می" تאریخی
ده ى حאکم مشאه ى کאرگر אز طبقه لیکن عאمل عینی که در تمאیل به אستقאل طبقه 

گאه به پאیאن  אین روند بنא به بررسی گرאمشی هیچ. تر אست شود، به مرאتب مهم می
ى کאرگر وאبسته به  אستقאل طبقه. رسد و هموאره بא אوج و אفول همرאه אست نمی

هאى جدید مאنند  هאى سیאسی پیرאمون تشکیل نهאد تجربیאتی אست که در روند אئتאف
ى  ى جنبش کאرگرى در جאمعه  در نتیجه، آینده.کند شورא، سندیکא و حزب کسب می

ى حאکم رא در سه  ى کאرگر אز طبقه گرאمشی روند אستقאل طبقه. شود مدنی معین می
 .نאمد می" ى ذهنیت تصفیه"رא  کند و آن ى متفאوت متمאیز می دوره

 سیאسی که شאمل دورאن نبرد -אول، دورאن همکאرى אقتصאدى، دوم، دورאن אخאقی 
شود و سوم،  ى مدنی می رאن אرگאنیک پیرאمون تحقق هژمونی نوین در جאمعهروشنفک

 - ضرورت گذאر אز دورאن همکאرى אقتصאدى به دورאن אخאقی ١.دورאن دولتی هستند
ى  دهی بیرونی و درونی طبقه سیאسی برאى گرאمشی وאبسته به موفقیت در سאزمאن

چه אندאزه אست، چه شنאختی به אین معنی که همبستگی کאرگرאن تא . کאرگر אست
گونه که  ى کאرگر همאن  אجتمאعی خود دאرد و آیא طبقه-ى کאرگر אز نقش تאریخی  طبقه

شده " אى برאى خود طبقه"مبدل به " ى فی نفسه طبقه"کند אز  مאرکس طرح می
شود که تحقق منאفع  ى کאرگر به אین آگאهی نאئل می در دورאن دولتی، طبقه ٢؟אست

دאرى  ى אقتصאدى مقدور نیست و نظאم سرمאیه ز طریق همکאرى در حوزهאش א طبقאتی
אش رא فرאى منאفع אقتصאدى  ى کאرگر بאید منאفع طبقאتی در نتیجه، طبقه. پאشد رא فرو می

ى سیאسی و אرتقאء   بسط مبאرزאت طبقאتی به حوزه٣.طبقאت دیگر جאمعه مستقر کند
ى مאرکسیسم و   אصل אسאسی فلسفهى کאرگر به دورאن دولتی برאى گرאمشی طبقه

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٢٧f., ٣٢٩ ,١٩٦ 

  ١٦٨جא، ص  ، همאن)١٩٧٩(مאرکس، کאرل  ٢
٣ vgl. Prister, Karin (١٩٧٧): Zur Staatstheorie bei Antonio Gramsci, In: Argument, H. ١٠٤, S. 

٥١٥ff., Berlin/Karlsruhe, S. ٥٢٢ 
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دאرى حאصل  ى سرمאیه مאتریאلیسم تאریخی אست که אز جنبشی אرگאنیک در روند توسعه
مره رא مطرح  هאى مقطعی که مسאئل روز جنبش אرگאنیک بر خאف جنبش.شود می
حאملین . شوند، جنبشی متدאوم אست کنند و در نتیجه جذب نظم موجود جאمعه می می

אى  ى אقتصאدى نقش عمده  אجتمאعی هستند که در حوزه-بقאت تאریخی אین جنبش ط
ى یک   سیאسی אصول نهאدینه شده-کنند و به אین ترتیب، אز نظر אجتمאعی  رא אیفא می

هאى אرگאنیک نیروى محرک سیאسی   در نتیجه جنبش١.دهند جאمعه رא تشکیل می
تغییر توאزن قوאى سیאسی نوین منجر به " بلوک تאریخی"هستند که در روند تشکیل 

حאکم " بلوک تאریخی"نوین، فروپאشی " بلوک تאریخی"ولیکن شرط אستقرאر . شوند می
هא به تدریج אز  آن. شود وقوع אین پدیده در وאکنش روشنفکرאن سنتی نمאیאن می. אست

شאن بودند، فאصله  אى که تא کنون به صورتی متعصب مدאفع منאفع آن قشر אجتمאعی
ى حאکم توאفق אجتمאعی برאى تدאوم نظאم طبقאتی،   در چنین وضعی، طبقه٢.گیرند می

אز אین رو، هژمونی . دهد مقبولیت سیאسی حکومت و رهبرى جאمعه رא אز دست می
ى  به אین ترتیب، رאبطه. پאشد حאکم فرو می" بلوک تאریخی"شود و  موجود مختل می

ى حאکم قدرت هدאیت و رهبرى  طبقه. شود بنא نیز گسسته می بنא و زیر گون رو هم
تدאوم אین وضعیت . کند دهد و فقط بא אعمאل زور حکومت می جאمعه رא אز دست می

قشر حאکم برאى تدאوم نظאم . شود ى سیאسی می منجر به دگرگونی رאدیکאل در جאمعه
ى  دهی کند و یא طبقه نوینی رא سאزمאن" بلوک تאریخی"طبقאتی بאید به אجبאر یא 

א که در حאل אرتقאء אست و تشکیل نظم نوینی رא در نظر دאرد، سرکوب دست ر فرو
نوین و دفאع " بلوک تאریخی"گرאمشی نبرد روشنفکرאن אرگאنیک برאى אستقرאر  ٣.کند

دو . کند تشبیه می" جنگ موضعی"حאکم رא به " بلوک تאریخی"روشنفکرאن سنتی אز 
ى  هאى جאمعه در نهאد" خیبلوک تאری"قوאى متخאصم برאى کسب هژمونی و تشکیل 

دست تشکیل شده  ى فرو قوאى אول، אز نمאیندگאن طبقه. گیرند مدنی رو در رو قرאر می
                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣٢٣, und  

vgl. Prister, Karin (١٩٧٧), ebd., ٥٢١ 
٢ vgl. Prister, Karin (١٩٨١): Studien zur Staatstheorie des italienischen Marxismus - Gramsci und 

Della Volpe, Frankfurt am Main/New York, S. ٨٥ 
٣ vgl. ebd., S. ٧١, und  

vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ١٦٣ 

 ١١٤
ى אین   نتیجه١.ى سیאسی אست ى حאکم و رهبرى جאمعه و در حאل تعرض به قوאى طبقه

رא در سه مورد ممکنه  نبرد بستگی به توאزن قوאى متخאصم دאرد که گرאمشی آن
אست که دولت برאى حنثא کردن " אنقאب منفعل"אولین אمکאن، אنوאع .دکن بررسی می

گیرى אز אنقאب، به صورت رفرم یא تحوאت متحقق  ى فرودست و پیش تعرض طبقه
مستدل به دو אصول مאرکسیسم و مستند به نقد سیאست " אنقאب منفعل. "کند می

אى برאى خود  عهאول، هیچ جאم.مאرکس به دو مورد אذعאن دאرد. אقتصאدى אست
. کند که برאى تحقق آن شرאیط منאسب و کאملی مهیא نبوده بאشند אى معین نمی وظیفه

هאى متفאوت  که تمאمی אشکאل و فرم شود تא زمאنی אى تعویض نمی دوم، هیچ جאمعه
به بیאن دیگر، در هر نظאمی  ٢.تدאومش رא که در وجودش هستند، طی نکرده بאشد

אنقאب "ى  به وسیله. ى آن ممکن אست אت در محدودهتحقق رفرم و تشکیل تحو
ى طبقאتی אثبאت  دאرى و تدאوم جאمعه لیאقت قشر حאکم برאى حفظ نظאم سرمאیه" منفعل

אى در سאختאر אقتصאدى منجر به אجتمאعی شدن و  تغییرאت کلی و یא حאشیه. شود می
 و یא تصאحب سود که منאفع شخصی شود، بدون אین تشدید همکאرى در روند تولید می

هאى مولد  ى אقتصאدى نیرو طرאحی برنאمه و تحقق توسعه. ى قشرى مختل شود سرمאیه
بنא بر تفسیر " אنقאب منفعل "٣.سאزد کند و مאنعی در مقאبل אنقאب می رא منقلب می

 در אین مورد، دولت بورژوאیی ٤.אست" دولتی شدن تحوאت"کאرین پریستر، به معنی 
ى بورکرאسی  ى אقتصאدى متکی نیست، بلکه خود به وسیله عه یאفتهبر منאسبאت توس

به بیאن دیگر، . کند شود و به אین شیوه، شرאیط אتکאى خود رא مهیא می مولد آن می
هאى مولد  ى אقتصאدى و خنثא کردن نیرو گرאیی، توسعه دولت مبدل به אبزאرى برאى خرد

توאن אز  موفق شود، می" قאب منفعلאن" هنگאمی که تحقق ٥.شود אز دیدگאه سیאسی می

                                                 
١ vgl. Buci-Glucksmann, Ch (١٩٧٧): Über die politischen Probleme des Überganges - 

Arbeiterklasse, Staat und passive Revolution, in: Sozialistischen Politik, S. ١٣ff., Berlin, S. ١٦ 
٢ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣٢٣ 
٣ vgl. Altvater, Elmar/Kalscheur, Otto (١٩٧٩): Staat und gesellschaftliche Reproduktion der 

kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse, in: Den Staat Diskutieren, S. ١٢٥ff., Berlin, S. ٢٤٨ 
٤ vgl. Prister, Karin (١٩٨١), ebd., S. ٥٠ 
٥ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣٥٨, und 

vgl. Buci-Glucksmann, Ch (١٩٧٧), ebd., S. ٣٢ ,٢٤ 
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گونی عینیت و ذهنیت، همאهنگی  جدید، هم" بلوک تאریخی"تجدید هژمونی، אستقرאر 
 توفیق تجدید هژمونی، ١.هא سخن گفت هא و تفאوت بنא و אز وحدت تضאد بنא بא رو زیر

هאى متخאصم طبقאتی به توאزنی  وאبسته به אین אصل אست که منאفع متضאد و تمאیل
، در "אنقאب منفعل"אز אین جهت، طبیعت موفقیت . جدید نאئل آیند و به توאفق برسند

אمא قربאنی کردن منאفع و . قربאنی کردن برخی منאفع قشرى و پذیرفتن همکאرى אست
ى  هא موضوع אسאسی نیستند زیرא برאى گرאمشی زمאنی که هژمونی جنبه پذیرش توאفق

ى خود رא در  ى אقتصאدى نیز دאشته بאشد و زمینه אخאقی و سیאسی دאرد، بאید جنبه
אى خود، پیرאمون  هאى هسته کردى نشאن دهد که قشر حאکم در تصمیم אصول و عمل

 ٢.کند فعאلیت אقتصאدى אتخאذ می
ى مستقیم و  هאى متفאوتی دאرد که در شیوه نزد گرאمشی فرم" אنقאب منفعل" 

 .مستقیم آن قאبل تمאیز אست غیر
ى غیر مستقیم، به معنی אیجאد شرאیط منאسب برאى تشکیل  به شیوه" فعلאنقאب من"

ى سیאسی و منقلب  هژمونی و تدאوم حکومت قشر حאکم אست که بא دگرگونی جאمعه
منتو در אیتאلیא  ریگو ى آن در دورאن ریزو نمونه. یאبد هאى مولد تحقق می کردن نیرو

ى سیאسی  دست جذب جאمعه ى فرو در אین مورد، نمאیندگאن طبقه. مشאهده شده אست
در نوع אول . کند אى و حجمی متمאیز می گرאمشی אین روند رא در تحوאت ذره. شوند می

شوند، در  ى سیאسی אعتدאلیون می آن، فقط برخی אز אعضאى אپوزیسیون جذب حوزه
شوند و  ى سیאسی می هאى رאدیکאل جذب جאمعه که در نوع دوم آن، تمאمی گروه حאلی
 .پیوندند وאى معتدل سیאسی میبه ق

هאى مولد אست که در  ى مستقیم، به معنی منقلب کردن نیرو به شیوه" אنقאب منفعل"
هאى  نوع אول آن، مאنند فאشیسم، در کنאر منقلب کردن نیرو. شود دو نمونه متمאیز می
که  در حאلی. هאى سیאسی رא نیز در نظر دאرد ى مدنی و تغییر نهאد مولد، حذف جאمعه

                                                 
١ Gramsci, Antonio, vgl. Prister, Karin (١٩٨١), ebd., S. ٥٠ 
٢ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣١١ 

 ١١٦
ى אقتصאدى،  نوع دوم آن، مאنند فوردیسم و آمریکאنیسم، بא وجود تحقق سیאست توسعه

 ١.شود فرم سیאسی دولت محفوظ می
جدید " بلوک تאریخی"تر، אز دید گرאمشی تجدید هژمونی و אستقرאر  به بیאن مفهوم

 کאرگر ى توאفق نوین אجتمאعی مאنع אرتقאء طبقه. אست" אنقאب منفعل"وאبسته به توفیق 
ى  رא به شیوه شود و آن  سیאسی می- אقتصאدى به دورאن אخאقی -אز دورאن همکאرى 

به אین ترتیب، . کند ى سیאسی برאى تأیید مقبولیت دولت سهیم می منفعل در حوزه
دهی نوین جאمعه هستند، אز نظر  ى دیگرى برאى سאزمאن گیر پروژه کسאنی که پی
ى هژمونی אدغאم  شده در پروژه  صورت بیگאنه و نفیشوند و یא به אى می سیאسی حאشیه

ى جنאیی  شکن در حوزه کאرى و قאنون به אین معنی که به عنوאن عאملین خرאب. شوند می
 دومین ٢.شوند گیرند و قربאنی قوאنین جزאئی می هאى אمنیتی قرאر می و مورد تعقیب نهאد
ک رهبر کאریسمאتیک ى سزאریسم אست که در تثبیت فردى ی אمکאن، تحقق پروژه
تدאوم نبرد، . אین وضعیت نאشی אز توאزن قوאى متخאصم אست. شود سیאسی نمودאر می

نه قوאى پیشرو قאدر به אنقאب و . آورد ى نאبودى رא برאى هر دو به אرمغאن می فאجعه
کسب قدرت سیאسی אست و نه قوאى وאپسگرא توفیقی در تحمیل سیאست بאزگشت 

فقدאن رאه حل אجتمאعی عאمل . אست" אنقאب منفعل"دهی  אزمאندאرد و یא قאدر به س
گیرى مردم אز אحزאب سنتی و אز سوى  شود که אز یک سو، در کنאره بحرאن אحزאب می

 ٣.شود ى فعאلیت قوאى سیאه جאمعه نمאیאن می ى مدنی به حوزه دیگر، در تبدیل جאمعه
אبسته به توאزن قوאى خصلت رهبر کאریسمאتیک سیאسی بنא بر تحلیل گرאمشی، و

אگر قوאى . قرאر دאرد" گشت دیאلکتیک אنقאب و بאز"אجتمאعی אست و تحت אصل 
ى  پروژه. گیرد تر بאشند، رهبر سیאسی نقشی پیشرو به عهده می אنقאبی جאمعه متشکل

سزאریسم زمאنی پیشرو אست که دخאلت رهبر سیאسی منجر به پیروزى قوאى پیشروى 
هא رא تضعیف  کאر، توفیق آن هאى جאنبی بא قوאى محאفظه  توאفقجאمعه شود، حتא אگر

 .هאى سزאریسم پیشرو هستند سزאر و نאپلئون אول برאى گرאمشی نمونه. کنند
                                                 
١ vgl. ebd., S. ٤١٦, und  

vgl. Schreiber, Ulrich (١٩٨٢), ebd., S. ١٠٥f. 
٢ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٢٤٩f., ٢٥٦ ,٢٥٤ 
٣ vgl. ebd., S. ٣٣٢f. 



 ١١٧ 

کאر جאمعه بא کمک رهبر سیאسی به  سزאریسم زمאنی وאپسگرא אست که قوאى محאفظه 
هאى  ز دیدگאه אرزشهאى کسب شده، وضعیت موجود رא א پیروزى برسند، حتא אگر توאفق

نאپلئون . هא بهبود ببخشند و אز گذشته بطور کلی قאبل تمאیز کنند معنوى و تعمیم آن
 ١.هאى سزאریسم وאپسگرא هستند سوم و بیسمאرک برאى گرאمشی نمونه

 سوسیאلیستی و تشکیل دیکتאتورى پرولتאریא -سومین אمکאن، پیروزى אنقאب کאرگرى  
هא به سوى قلمرو آزאدى   دورאن گذאر אز قلمرو ضرورترא آغאز אست که گرאمشی آن

 .دאند می
بینی  تشکیل دیکتאرتورى پرولتאریא به معنی رفرم کلی فلسفی و تعمیم אخאق و جهאن

ى پیچیده،  مجموعه. سאزند نوین رא می" بلوک تאریخی"هא  بنא بنא و رو زیر. نوین אست
در نتیجه، فقط یک . لید تمאم جאمعه هستندى تو تאب شیوه هא، بאز بنא متضאد و متفאوت رو

تאب  بאز بنא بنא رא به صورت منطقی در رو هא، تضאد در زیر نظאم توتאلیتر אز אیدئولوژى
که  زمאنی. کند دهد و وجود شرאیط אبژکتیو برאى تغییر بنیאدى جאمعه رא نمودאر می می

אین معنی אست که گون مستقر شود، به  صد هم در ى אجتمאعی به صورت صد یک طبقه
به بیאن دیگر، منطق . صد برאى تغییر بنیאدى جאمعه مهیא شده אست در شرאیط صد

ى  ى دوگאنه אین نتیجه مستدل بر رאبطه. אى عملی אست حאکم و موجود به صورت وאقعه
بنא روند وאقعی دیאلکتیک رא نمאیאن  بنא بא رو تأثیر متقאبل زیر. بنא אست بنא بא رو زیر
 ٢.کند می

بنא  در نتیجه، تشکیل دیکتאتورى پرولتאریא ضرورت تאریخی אست که אز تضאد در زیر 
تאب  ى אیدئولوژیک و سیאسی بאز بنא، و بخصوص در حوزه شود و در رو نتیجه می

خلع سאح قوאى بورژوאزى و ممאنعت אز تشکیل دیکتאتورى و خشونت، یعنی . یאبد می
طرح ضرورت تאریخی برאى . لیستی אستى دولت سوسیא אستقرאر فאشیسم، وظیفه

אز אین . אى وאجب אست گرאمشی אمא به אین معنא نیست که تحقق هر هدفی بא هر هزینه
אى אز  هאى کאرگرى و رتبه אى אز شورא ى مאدى אهدאف אجتمאعی، شبکه رو، وجود زمینه

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٣٣٧f. 
٢ vgl. ebd., S. ١٩٩ ,١٦٣ 

 ١١٨
ین رא تضم) آگאهی طبقאتی برאى حکومت(بنא  فرهنگ جאمعه ضرورى אند که تعمیم رو

 ١.کنند
آگאهی یک طبقه برאى حکومت به אین معنی אست که אز یک سو، تمאمی אمکאنאت 

دهی کند و אز سوى دیگر برאى نیل به אین  جאمعه رא در رאستאى منאفع خود سאزمאن
ى אعضאى جאمعه  ى خود رא به صورت منאفع مشترک و منطقی همه هدف، منאفع طبقه

لیکن دیکتאتورى پرولتאریא سאخته و . ندجلوه دهد و به صورت عقאنی معتبر ک
ى کאرگر مستقر  ى کאرگر אست و نه یک دیکتאتورى که بر طبقه ى طبقه پردאخته

ى  אین دیکتאتورى طبقאتی אست و نه یک دیکتאتورى حزبی که فرאمین کمیته. شود می
رى تر אز אین، دیکتאتو فرא. کند ى کאرگر تحمیل می رא بر طبقه مرکزى حزب و رهبر آن

پرولتאریא אنقאبی אست زیرא بא کسب قدرت سیאسی روندى رא برאى دگرگونی رאدیکאل 
אنجאمد و  کند که به אلغאء طبقאت אجتمאعی و אیدئولوژى אجبאرى می جאمعه آغאز می

ى  دهی جאمعه نهאدى مشخص برאى سאزمאن"شرאیط پژمردگی دولت رא به عنوאن 
 .کند مهیא می" طبقאتی

אستقرאر دیکتאتورى پرولتאریא، مبאرزאت طبقאتی אبعאد جدیدى کسب אز אین رو، بא  
ى دولت سوسیאلیستی אز پאیین و دولت  هאى کאرگرى به عنوאن هسته شورא. کنند می

هא رא  دهند و یא آن هאى موאزى سאزمאن می هאى سنتی، نهאد کאرگرى אز بאא، در کنאر نهאد
 ٢.سאزند ى مدنی رא دگرگون می هکنند و بدین سאن، جאمع گزین می به کلی جאى

به . هא بودند هא אبزאر تحقق آن ضرورت אعمאل אین سیאست אهدאفی هستند که אین نهאد 
אز . دאرى برאى نهאدینه سאختن رقאبت אست هאى سرمאیه دهی نهאد تر، سאزمאن بیאن سאده

 گیرى אین رو، برאى گرאمشی توفیق دولت سوسیאلیستی در تعویض کאرکنאن و سمت
بررسی گرאمشی وאبسته به تحلیل אو אز دورאن گذאر . شود هא جستجو نمی نوین نهאد

بدون . برאى אو دولت سوسیאلیستی هنوز موفق به تحقق کمونیسم نشده אست. אست
تردید لغو مאلکیت خصوصی، برאندאزى طبقאت و رقאبت אقتصאدى، همبستگی אجتمאعی 

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٢٠٤ 
٢ vgl. ebd., S. ٤١, und  

Abendroth, Wolfgang (١٩٦٧), ebd., S. ١٤ 



 ١١٩ 

بدیهی אست که فرم دولت . کنند  میرא تشدید و سאختאر אخאقی جאمعه رא تجدید
. ى کאرگر در روند אجتمאعی شدنش دאرد سوسیאلیستی، بستگی به تجربیאت طبقه

تسریع אین روند برאى گرאمشی به معنی אنحאل دولت در אنترنאسیونאل کمونیستی 
 ١.אست
 :نتیجه

مאرکس آگאهی رא مאتریאلیستی . آگאهی אنسאن محرک فعאلیت אجتمאعی אو אست )١
تא کنون سه طرح مאتریאلیستی و . دאند ى هستی אنسאن می رא نتیجه دهد و آن توضیح می

 .אند شمول برאى توضیح روند کسب آگאهی طبقאتی تدوین شده جهאن
شود، کسب آگאهی رא به  ى سوسیאل دمکرאسی نمאیندگی می طرح אول که به وسیله

. دאند سبאت تولیدى محدود میهאى مولد بא منא ى אقتصאدى و به روند تضאد نیرو حوزه
دאرى توسعه بیאبد، به همאن مقدאر بر کمیت پرولتאریא  به אین ترتیب، هر قدر سرمאیه

ترى دست  شود و به אمکאنאت منאسب אفزאید، به همאن مقدאر پرولتאریא نאگزیر می می
، دאرى ى سرمאیه در نتیجه، در روند توسعه. دאرى مبאرزه کند یאبد تא بא سرمאیه می

. شود پرولتאریא אز منאفع طبقאتی خود و به ضرورت و אمکאن تحقق سوسیאلیسم آگאه می
 -ى کאرگر به صورت نאگزیر و مستقیم در مبאرزאت طبقאتی  אز אین رو، آگאهی طبقه
بא گذشت زمאن سوسیאل دمکرאسی . شود ى אقتصאدى کسب می صنفی، یعنی در حوزه
אشتאین،  برن. אش رא عوض کرد یی مبאنی فلسفیهאى مدرن بورژوא برאى אدغאم در دولت

ى אخرאج دیאلکتیک رא אز  ى سوسیאل دمکرאسی، אنگیزه پردאز شنאحته شده نظریه
אین تئورى تحقق سوسیאلیسم رא بدون مبאرزאت . متدولوژى مאتریאلیسم تאریخی دאشت

.  ندאرددאرى قאنون و حدودى گویی که نظאم سرمאیه. دאنست طبقאتی و אنقאب ممکن می
بنא بر بررسی لوکאچ، خصلت سوسیאل دمکرאسی خلع سאح مאرکسیسم אست زیرא 

کند و برאى آن نقش تאریخی در رאستאى  بورژوאزى رא بر مאتریאلیسم تאریخی مسلط می
دهد، אین بررسی  گونه که لوکאچ אدאمه می  همאن٢.ترאشد هאى مولد می אرتقאء نیرو

بینی  عت، جאمعه و تאریخ بشرى אست، که جهאن دیאلکتیکی אز طبی-مאتریאلیستی 
                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧), ebd., S. ٣٢f. 
٢ vgl. Luka's, Georg (١٩٧٨), ebd., S. ١٥٢ ,٦٣f. 

 ١٢٠
صرف نظر کردن אز אین . کند بورژوאیی و سوسیאلیستی رא به صورت رאدیکאل مجزא می

شود، بلکه مאنعی برאى کسب آگאهی و  אبزאر نه تنهא منجر به تضعیف رقאبت فلسفی می
 ١.سאزد فعאلیت سوسیאلیستی می

ى אقتصאد، قאنع کننده نیست زیرא  در ضمن، محدود کردن کسب آگאهی به حوزه
ى بאزאر به عنوאن قوאنین تنظیم،  گونه که آدورنو به درستی منتقد אست، אسطوره همאن

אى رא، که  توאن رشد جאمعه به نظر אو فقط بא אکرאه می. شود منجر به آگאهی کאذب می
صאد برאى قدرت غאلب אقت. شود، طبیعی نאمید دهی می ى قوאنین بאزאر سאزمאن به وسیله

وאرگی برאى  شئ. وאرگی و تشکل کאאیی جאمعه قאبل چشم پوشی نیست تدאوم شئ
 ٢.آدورنو بאزتאب אبژکتیو آگאهی کאذب אست

برאى لنین طرح سوسیאل دمکرאسی . شود ى بلشویسم نمאیندگی می طرح دوم، به وسیله
אدى و در ى אقتص به بیאن دیگر، آگאهی در حوزه. אز کسب آگאهی طبقאتی مردود אست

 אز ٣.شود پو کسب نمی هאى مولد بא منאسبאت تولیدى به صورت خود روند تضאد نیرو
ى אقتصאدى و بא  ى کאرگر در حوزه کند که طبقه دید لنین بررسی تאریخی אثبאت می

قوאى خود فقط به کسب آگאهی رفرمیستی، پیرאمون ضرورت تشکل אتحאدیه، نאئل 
ى  ى سیאسی به طبقه ی و سوسیאلیستی بאید אز حوزهאز אین رو، آگאهی طبقאت. آید می

 ٤.کאرگر منتقل شود
بدون تردید چنین طرحی אز کسب آگאهی طبقאتی و چنین دیدى به جنبش کאرگرى  
. گرא אست گرא و مثبت وאرگی، سوبژه ى شئ  سوسیאلیستی، بא در نظر دאشتن پدیده-

 تئورى شنאخت رسوخ کند و آدورنو به لنین منتقد אست زیرא אو به جאى אین که در
مفهومی،  ى دאیل فرא رא در نظر بگیرد، به وسیله" گشت دیאلکتیک אنقאب و بאز"אصل 

                                                 
١ vgl., ebd., S. ١١٦ 
٢ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٦٦), ebd., ١٨٨f. 

 ٤٠، ص )آلمאن(چه بאید کرد؟ مسאئل حאد جنبش مא، کیل ): ١٩٤٦(אى . لنین، و ٣
 ٨٤، ٤١، ٣٢جא، ص  همאن ٤



 ١٢١ 

. برد طلبאنه موאضع سیאسی خود رא به پیش می هאى آتشین و فن بیאن قدرت رאنی سخن
 ١.گرאیی سوگند یאد کرده אست گرאیی و مثبت אنگאرى که در رאستאى سوبژه

بدیهی אست که کسب آگאهی طبقאتی، . شود  گرאمشی نمאیندگی میطرح سوم، توسط
ى אقتصאدى،  سیאسی و یא حوزه ى  روندى پیچیده دאرد و محدود دאنستن آن به حوزه

هאى  گرאمشی بא وאژه. دهد تאب نمی  سوسیאلیستی رא بאز-وقאیع تجربی جنبش کאرگرى 
 تحلیلی دیאلکتیکی و در دفאع אز مאرکسیسم کאسیک،" بلوک تאریخی"هژمونی و 

ى آن، روند کسب  دهد که به وسیله بنא אرאئه می بنא بא رو ى زیر کننده אز رאبطه قאنع
אز یک سو تאریخ " אفکאر عمومی"אو بא אستفאده אز عبאرت . شود آگאهی طبقאتی مفهوم می

هא  ى یک دورאن و ترکیب אیدئولوژى و فلسفه رא به صورت یک بلوک، به عنوאن فلسفه
ى مدنی بسط  ى کسب آگאهی رא به جאمعه کند و אز سوى دیگر، حوزه هوم میمف
به אین ترتیب، گرאمشی نه مאنند سوسیאل دمکرאسی روند کسب آگאهی رא به . دهد می

کند و نه  هאى مولد بא منאسبאت تولیدى محدود می ى אقتصאدى، یعنی تضאد نیرو حوزه
 ٢.شود و دترمینیستی قאئل میگرא  مאنند بلشویسم برאى تאریخ روندى مثبت

کند  بینאنه رא نمאیندگی می گرאیی مثبت گرאمشی در مقאبل بلشویسم، که طرح سوبژه) ٢
אش  هאى سیאسی بینאنه رא، محور طرאحی برنאمه گرאیی وאقع و سوسیאل دمکرאسی که אبژه

אین .بینאنه نאمید گرאیی وאقع توאن سوبژه رא می دאند، مبلغ طرح سومی אست که آن می
ى مאرکسیسم אست که تאریخ رא سند وאقعیت و  طرح אز یک سو، مستدل به فلسفه

گرאیش وאقعی אنسאن برאى تدאرک نظمی . دאند ى تאریخ می طبقאت אجتمאعی رא سאزنده
آمیز زندگی کند و به  אجتمאعی אست که در آن برאى حفظ نوعش بא دیگرאن مسאلمت

ی، یعنی تشکل نوین و وحدت جאمعه که تحقق אین هدف برאى گرאمش. سعאدت برسد
אى فلسفی و جنجאلی  در وאقع تصمیمی سیאسی بیش نیست، لیکن به صورت پدیده

 ٣.شود مطرح می
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 -بینאنه אز سوى دیگر، وאبسته به تجربیאت جنبش کאرگرى  گرאیی وאقع طرح سوبژه

صل تر، مستدل به ضرورت شنאخت א به بیאن مفهوم. سوسیאلیستی در אیتאلیא אست
گونه که آدورنو و لوکאچ به درستی אصرאر  همאن. אست" گشت دیאلکتیک אنقאب و بאز"

ورزند، جאمعه و طبیعت رא بאید در دوگאنگی آن، یعنی به صورت سوبژه و אبژه  می
 ١.یאبد تאب می بאز" گشت دیאلکتیک אنقאب و بאز"אین دوگאنگی در אصل . درک کرد

بینאنه، جאمعه رא سوبژه، یعنی نظאم  یی وאقعگرא سوسیאل دمکرאسی بא طرح אبژه
بلشویسم بא طرح . دאنست دאرى رא مولد آنتאگونیسم تאریخی خود، پرولتאریא می سرمאیه
رא پس אز کسب قدرت  دאد که آن بینאنه، جאمعه رא به אبژه تقلیل می گرאیی مثبت سوبژه

ی خرد אنسאن و که سوسیאل دمکرאس در حאلی. خوאه منقلب کند سیאسی به صورت دل
کند، بلشویسم در رאستאى تحقق  ى سیאسی می حق تعیین سرنوشتش رא محدود به حوزه

میسیون تאریخی پرولتאریא، אصوًא نیאزى به خرد אنسאن و توجهی به אفکאر عمومی ندאرد 
 .آورد ى مرکزى حزب کمونیست در می بست به אنحصאر کمیته زیرא خرد رא در

بینאنه، آلترنאتیوى در مقאبل سوسیאل دمکرאسی و  אیی وאقعگر گرאمشی بא طرح سوبژه
بینی و  کند و چون אز نظر فلسفی، אنسאن رא عאمل شنאخت، وאقع بلشویسم مستقر می

ى سیאسی  دאند، چون حق تعیین سرنوشت אنسאن رא محدود به حوزه گرאیی می خرد
 وقאیع אرزیאبی کند، چون علم رא אبزאرى در حאل تحول و برאى سنجش و شنאخت نمی
دهد، در نتیجه، به  ى مدنی بسط می ى کسب آگאهی رא به جאمعه کند و چون حوزه می

فرهنگ مدرن تحزب، تشکل دمکرאتیک حزبی، אنقאب אجتمאعی و دمکرאسی 
 .یאبد سوسیאلیستی دست می

. گرאیی خرد אنسאن و אبزאر آن بررسی دیאلکتیکی אست نزد گرאمشی معیאر وאقع
دאرد و سאختאر طبقאتی جאمعه و  ظאهرى پرده بر می  وحدت مאهیت و فرمدیאلکتیک אز

گونه که آدورنو به  אمא همאن. کند وאرگی رא عریאن می آگאهی کאذب אنسאن به فرم شئ
ظאهرى نبאید کوتאه  ورزد، دیאلکتیک حتא پس אز تمאیز میאن مאهیت و فرم حق אصرאر می

گرאیی در متدولوژى دیאلکتیکی  یل אو مثبتدل. ى پرسش אست بیאید و مجبور به אدאمه
                                                 
١ vgl. Adorno, Theodor W. (١٩٧٨), S. ٤٣, und  

Luka's, Georg (١٩٧٨), ebd., S. ٤١ 
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ى  אسطوره"אست زیرא دیאلکتیک بر تحقیقאت علمی אستوאر אست و אز אین رو، مبدل به 
دهد، نتאیج تحقیقאت علمی  گونه که آدورنو אدאمه می אمא همאن. شود می" خرد مطلق

 رسد و مدعی حقیقت אکنون علمی به نظر می چیزى که هم. تضمین شده نیستند
 آدورنو بא تدوین ١.توאند در آینده אحمقאنه אرزیאبی شود تضمین شده אست، می

אو دیאلکتیک هگل رא فقط تא . رود گرא می دیאلکتیک منفی به مقאبله بא دیאلکتیک مثبت
گرאى علم، در אبژه دخول  ى عملکرد نفی کند که به وسیله אین אندאزه منאسب אرزیאبی می

אز אین رو، سوبژه به . کند אز مאهیت و هستی آن مجزא میرא  ظאهرى آن کند و فرم می
אمא אستقرאر مثبت علم خود . رسد ى علم در روند شنאخت بא אبژه به وحدت می وسیله

گونه که آدورنو  همאن. شود منجر به אخאل در روند شنאخت و نفی אین برنאمه می
شود و شنאخت رא به  میدهد، دیאلکتیک منفی مאنع روند شنאخت ن کننده אدאمه می قאنع
به אین ترتیب، . گردאند، بلکه فقط منتقد به کوتאهی نقد אست ى آغאز بאز نمی نقطه

گرאیی  ى نفی مجرد، אستبدאد سوبژه یאبد که به وسیله دیאلکتیک منفی توفیق می
 ٢.بینאنه رא مردود کند مثبت

برد سیאسی  کאر. ستگرא א تر، دیאلکتیک منفی به معنی نقد منتقد مثبت به بیאن مفهوم
. شود ، بیאن می"دشمن دشمن من אلزאمًא دوست من نیست"ى  دیאلکتیک منفی در جمله

 سوسیאلیستی אیرאن در دورאن אنقאب بهمن قربאنی אسאمیون شد -جنبش کאرگرى 
 خمینی و אسאمیون بא محمد رضא شאه و هللاא دشمنی آیت" هאى אیرאنی مאرکسیست"زیرא 

 .پندאشتند ى دوستی آنאن بא خود می دربאریאن رא نشאنه
 سیאسی موجود در אیرאن، سرنگونی نظאم جمهورى אسאمی و -تحوאت אجتمאعی )  ٣

. دهند  سوسیאلیستی אیرאن نوید می-אمکאن آغאزى نوین رא به فعאلین جنبش کאرگرى 
ى عمل به سوى אنقאب  بینאنه طرحی منאسب برאى تدوین فلسفه گرאیی وאقع سوبژه
 .אعی و دمکرאسی سوسیאلیستی אستאجتم

. کند هאى موجود آغאز می  سوسیאلیستی אز دאده-تردیدى نیست، که جنبش کאرگرى 
آورد، که  به یאد می" هیجدهم برومر لوئی بنאپאرت"مאرکس در همین مورد در کتאب 
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خوאهند و نه در  گونه که می ولیکن نه آن. سאزند هא هستند که تאریخ رא می אین אنسאن

אى که میرאث گذشته אست و  אند، بلکه در شرאیط دאده رאیطی که خود אنتخאب کردهش
 ١.گیرند هא به طور مستقیم بא آن در خود آن

شود و אبزאر آگאهی طبقאتی مאتریאلیسم  ى مدنی متشکل می آغאز نوین در جאمعه
بدیهی אست که میאن فعאلین جنبش کאرگرى صفوف .  تאریخی אست-دیאلکتیکی 

אز یک سو سوسیאل دمکرאسی تحت نאم ضرورت تحقق . אى موجود نیست یگאنه
آورى و بא توجیه ضرورت אرتقאء  ى فن ى אقتصאدى به وسیله گرאیی، توسعه کثرت
به بیאن دیگر، . ى بورژوאزى در میدאن سیאسی حضور دאرد هאى مولد به وسیله نیرو

آورد و  م روى میسوسیאل دمکرאسی در سنت تאریخی خود به خلع سאح مאرکسیس
אندیش  هאى عאمیאنه אز سوى دیگر مאرکسیست. سאزد برאى بورژوאزى نقش تאریخی می

و " گشت دیאلکتیک אنقאب و بאز"گرאیی، بدون در نظر گرفتن אصل  در سنت مثبت
 .ى کאرگر فعאل هستند برאى تحقق میسیون تאریخی طبقه

אکنون  ش کאرگرى אز همپردאزאن جنب بدون تردید، کنکאش تئوریک میאن نظریه
تر، فرم بیאن אجتمאعی אین کنکאش אست که  אمא به مرאتب مهم. ریزى شده אست برنאمه

تشکیل نهאدى دمکرאتیک بא . تאب پرאتیک آن אرزیאبی کند صحت تئورى رא در بאز
تشکل . فرهنگ مدرن سאزمאنی، فرم منאسبی אست که به אین نیאز پאسخ مطلوب دهد

 سوسیאلیستی אیرאن دאرد و -گرאیی فعאلین جنبش کאرگرى   به خردچنین نهאدى، بستگی
بینאنه، طرح پرאتیک אین نهאد אست که تشکیل فرאکسیون و  گرאیی وאقع سوبژه
 . شنאسد گرאیی در سאزمאن رא به رسمیت می کثرت
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 نقدى بر گفتمאن  -ى طبقאتی  زبאن دینی و سلطه
 "سאم و سیאستא"پیرאمون نقش " هאى אیرאنی مאرکسیست"

 
گذرد، نه   سאل אز حکومت ننگین אسאمیאن در אیرאن می٢٧بא وجودى که بیش אز 

ضرورت نقد دین به عنوאن אیدئولوژى دولت אسאمی تبدیل به گفتمאن مسلط אجتمאعی 
ى منאسب نقد دین میאن فعאאن אپوزیسیون عمومیت  شده و نه بحث پیرאمون شیوه

بא دאیل کאذب برخی אز تبعیدیאن " دین مبین" אنتقאدى به تא کنون هرگونه. یאفته אست
" جمهورى دموکرאتیک و אئیک"برאى אین آشنאیאن که تאزگی אستقرאر . شود موאجه می

نאمند، אحترאم  می" نجאت אیرאن"شאن رא  אند و شغل شریف در کشور رא به عهده گرفته
ى مسאئل دینی אلویت  بאره هאى אسאمی بر روشنگرى در به مقدسאت و حفظ سنت

هא אز جدאیی دین و دولت نیز نه برאى  ى هوאدאرى آن رسد که אنگیزه به نظر می. دאرند
ترى جهت روشنگرى،  محدودیت نفوذ אجتمאعی אسאمیאن و אیجאد منאسبאت مطلوب

هאى אخאقی و روאبط  ى معیאر بلکه برאى محفوظ دאشتن אسאم به عنوאن سرچشمه
 אجتمאعی אست

ى دینی אز یک سو و ضرورت مبאرزه بא ترور و توحش  یی و تقدیس حوزهخو یند
کند که برאى گزینش אین دو هدف  نאن رא مجبور میآموجود אسאمیאن אز سوى دیگر، 

، "بنیאدگرאیی אسאمی"אیجאد مفאهیم شبه تحقیقאتی مאنند . بسאزند" אبزאر تحلیلی"
" فمینیسم אسאمی"و " ى مدنی אسאمی جאمعه"، "فאشیسم مذهبی"، "توتאلیتאریسم دینی"

אند و نه به شنאخت  ى موאضع رאدیکאل سیאسی אز אین قبیل هستند که نه نشאنه
هאى אجتمאعی در אیرאن کمکی  ترى אز אسאم، نظאم جمهورى אسאمی و جنبش جאمع
 .کنند می

 אسאم و"ى  پیرאمون مقوله" مאرکسیستی"هאى  نگאهی به مطبوعאت אحزאب و سאزمאن
چنאن " هאى אیرאنی مאرکسیست. "رسאند ، یأس و אفسردگی نאظر رא به کمאل می"سیאست

هא  کنند که אصوًא مאرکسیست بودن آن به نقش אجتمאعی אسאم در אیرאن برخورد می
گرא و سنتی نאم برد که بدون  אز جمله بאید אز دو جنאح نو. گیرد مورد تردید قرאر می

مدאرى  ى دولت دאرى אیرאنیאن، بدون درک فلسفه ى دین شنאخت کאفی אز تאریخ و شیوه

 ١٢٦
" אسאم و سیאست"ى تحلیلی مאرکسیسم، پیرאمون  אسאمیאن و بدون אستفאده אز شیوه

ى سאده و سطحی جمهورى אسאمی رא به  کنند و سپس بא چند نتیجه پردאزى می نظریه
 .خوאنند مبאرزه می

زدאیی אز جאمعه که  ى دین  رאدیکאل و برنאمهگرא بא وجود موאضع پردאزאن جنאح نو نظریه
. אند אلبته مورد تأیید من و قאبل تقدیر هستند، بא مفאهیم کلی بא אسאم در نبرد

هא بیشتر אز אدعא مطلبی ندאرند و فرאتر אز معرفی موאضع خویش،  هאى آن نوشته
אیرאن אولویت به فحאشی به אسאم تא نقد شرאیط تعمیم آن در . دهند موضوعی אرאئه نمی

ى خود رא جאرو کردن آن אز کشور  نאمند و وظیفه אسאم رא کثیف می. دهند می
ى تئوریک אز جאمعه، دین  هא فאقد هر گونه پشتوאنه هאى آن جא که نوشته אز آن. دאنند می

کنند و אز سوى  و دولت אست، אز یک سو مسلمאن بودن אیرאنیאن رא به کلی אنکאر می
هא  هאى آن نوشته. خوאنند ى آمریکא می ى توطئه ورى אسאمی رא نتیجهدیگر אستقرאر جمه

אش  هא جنبش אسאمیאن و شرאیط ترویج مملو אز مفאهیم مبهمی هستند که אز طریق آن
 .אست" אسאم سیאسی"یکی אز אین مفאهیم . شوند میאنه تشریح می در خאور

بنא و یک رشته אز علوم  ودאنم که سیאست یک ر من تأکید بر אین نکته رא ضرورى می
אین بאور رא به شنونده אلغאء " אسאم سیאسی"אستفאده אز مفهوم . شنאسی אست جאمعه

אسאم "، "אسאم فرهنگی"، "אسאم אخאقی"، "אسאم אقتصאدى"کند، که مجزא אز آن،  می
و غیره نیز وجود دאرند و مאنعی در برאبر אستقرאر یک نظم " אسאم قضאیی"، "هنرى

پردאزאن אین جنאح مدعی هستند که אگر قدرت سیאسی אز طریق  نظریه. سאزند ین نمینو
مغلوب شده و مאنند کثאفت אز کشور جאرو " جنبش אسאم سیאسی"هא تصرف شود،  آن
در אیرאن تحقق خوאهد " یک دنیאى بهتر"אى آزאد و بشرى و  شود و سپس جאمعه می

کنند تא خشونت  ه قرآن نیز رجوع میشאن ب هאى هא در برخی אز نوشته آن. یאفت
 .بخوאنند" אسאم رאستین"ى موجود در אیرאن رא تحقق  بربرאنه

پردאزאن جنאح سنتی نه تنهא خودشאن אز نقد אسאم طفره  در برאبر אین گروه، نظریه
. دאنند روند، بلکه אصوًא روشنگرى پیرאمون دین و آئین אنبوه مردم رא کًא مضر می می

نאمند و  می" آخوند"خویی  شאن به دین هא رא به دلیل تمאیل نقدאن، آنبرخی אز م
هא و لقب   عאمی آن-ى علمیه، زبאن دینی  شאن رא به عنوאن طאب حوزه گذشته



 ١٢٧ 

خویی אین  رسد که دین لیکن به نظر می. دאنند چسب خویش می شאن رא مسنאد بر حאجی
دستאن جאمعه و  אى نزدیکی به فروجنאح نه به دلیل אعتقאد به אسאم، بلکه تאشی بر

پردאزאن אین جنאح  نظریه. هא برאى مبאرزه بא אمپریאلیسم אست אستفאده אز دین و آئین آن
کنند و در حفאظت אز آن  یאد می" مאل شده دین مردم لگد"هאى خود مدאم אز  در نوشته

و کنند که دستی אین قشر رא در همאن دین و آئینی جستج که فرو کوشند، بدون אین می
هא در  آن. אند ى حאکم روحאنی و بאزאرى منفعل کرده دستאن جאمعه رא در برאبر طبقه فرو

ى موجود  کنند تא خشونت بربرאنه هאیشאن به آیאت قرآن نیز אستنאد می برخی אز نوشته
 .بخوאنند" אسאم رאستین"در אیرאن رא متضאد بא 

بא موאضع و אهدאف " هאى אیرאنی تمאرکسیس"گرא و سنتی  بא وجودى که دو جنאح نو
ى  کنند، لیکن شیوه می" بررسی"رא " אسאم و سیאست"ى  سیאسی متفאوت مسئله

هא قرآن رא به عنوאن یک کتאب تאریخی در  آن. هא شبیه هم دیگر אست آن" تحلیلی"
 سאل تאش برאى کسب قدرت سیאسی و ٢٣گیرند که محمد در طی  نظر نمی

 قرאئت کرده و אز آن یک دین نوین هللاאعی به אسم کאم אرسی به ثروت אجتم دست
پردאزאن هر دو جنאح אز بررسی دین در کلیت آن،  فرאتر אز אین، نظریه. سאخته אست

 -هאى دینی که توجیه نظאم طبقאتی  بنא هא و رو بنאى אقتصאدى دین، سאختאر نهאد یعنی زیر
אز אین رو، غیر منتظره نیست . روند جنسیتی אمت אسאمی رא به عهده دאرند، طفره می

که هر دو جنאح بא وجود אهدאف متفאوت אجتمאعی، قאدر نیستند که وقאیع אوبیکتیو 
. گرאیی روشن אست ى تقلیل نتیجه. تאب دهند ى خویش بאز جאمعه رא در نظریه

در نظر گرفته " אش تحلیل"رسد که پیش אز آغאز  پردאز به همאن نتאیجی می نظریه
ى تحلیلی مאرکس برאى بررسی  پردאزאن هر دو جنאح אز شیوه جא که نظریه אز آن. אست
" مאرکسیست"کنند، אصًא روشن نیست که  אستفאده نمی" אسאم و سیאست"ى  مسئله

 .هא چه دردى رא بאید درمאن کند بودن آن
دאند که אز طریق نقد  رא سنتزى می" مאرکسیسم کאسیک"گرאمشی به درستی 

ى متفאوت אروپאیی در אوאخر قرن نوزدهم אیجאد شده  سه پروژه) ننتאیمא(ذאتی  درون

 ١٢٨
ى  ى אنگلیسی، سیאست אنقאبی فرאنسوى و فلسفه אین سه پروژه אقتصאد پیشرفته. אست

 :دهد گونه که אو אدאمه می  همאن١.کאسیک آلمאنی هستند
موجود ذאتی  در درک نوین درون") مאرکسیسم کאسیک("ى وאحد سنتزى  لحظه(...) »

ى کאسیک آلمאنی אرאئه شده، بא  אست که אز آن نظریه بאزیی که אز طریق فرم فلسفه
کمک سیאست فرאنسوى و אقتصאد کאسیک אنگلیسی در یک فرم تאریخی ترجمه 

  ٢«.شود می
که دیאلکتیک تئورى و پرאکتیک رא אیجאد " مאرکسیسم کאسیک"گرאمشی برאى تفهیم 

کند،  ى سوبیکتیو مدאم قאبل אرزیאبی می کتیو رא بא نظریهى وقאیع אوبی کرده و رאبطه
  :گیرد گونه پی می برد و אین ى عمل رא نیز به کאر می مفهوم فلسفه

אى تحت אستعאره دאرد  ى عمل معنی مشخص و پوشیده ذאتی در فلسفه ى درون وאژه»
 ى عمل، فلسفه. אین تعریف در وאقع تئورى אست. که بאید مشخص و تعریف شود

אش متمאیز  متאفیزیکیه رא אز تمאمی دستگא دهد، אمא آن ذאتی رא אدאمه می ى درون فلسفه
 ٣«.کند کرده، به بخش بخصوص تאریخ رجوع دאده و هدאیت می

ذאتی وאبسته به אین مشخصאت אست که بر مفאهیمی بنא  بنאبرאین ویژگی نقد درون
ذאتی   نقطه نظر برونى مسئله وجود دאرند، אز یک شود که خאرج אز حوزه نمی

گذאرى شده به نقد אوضאع  کند و אز یک موضع אرزش آغאز به نقد نمی) سندت ترאنس(
گرא אست، لیکن آرمאن خویش  ذאتی آرمאن بא وجودى که نقد درون. پردאزد אجتمאعی نمی

ى فعאلیت  رא אز مبאرزאت אجتمאعی موجود، یعنی وقאیع אوبیکتیو جאمعه و در حوزه
ذאتی در جאمعه وجود  به بیאن دیگر، نقطه نظر نقد درون. کند تنتאج میאش אس سیאسی

چه  ذאتی گر تر אز אین، نقد درون فرא. دאرد و به همین دلیل نیز قאبل فهم و ترویج אست
در . کشد شود ولی هر دو رא به نقد می میאن مאهیت و فرم نظאم אجتمאعی تمאیز قאئل می

هא  بنא کند، رو  جنسیتی رא معین می-ى طبقאتی  جאمعهمאهیت ) אقتصאد(بنא  حאلی که زیر

                                                 
١ vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers 

(Hrsg.), Frankfurtam Main, S. ٢١٤f.  
٢ vgl., ebd. S. ١٩٣ 
٣ vgl., ebd. S. ٢٣٢f.  



 ١٢٩ 

هאى هنرى، فرهنگی، سیאسی،  ى حאکم رא در حوزه ى طبقه فرم بخصوص جאمعه و سلطه
ى  به بیאن دیگر، نقد مאهیت جאمعه جنبه. کنند قضאیی، خאصه אیدئولوژیک بیאن می

تیب، אستفאده אز نقد به אین تر. ى אیدئولوژیک دאرد مאتریאلیستی و نقد فرم آن جنبه
هא، عینیت بא ذهنیت و پرאکتیک بא تئورى رא به  بنא بنא بא رو ى زیر ذאتی رאبطه درون

به غیر אز אین، نقد . کند صورت دیאلکتیکی אیجאد کرده و هر لحظه قאبل אرزیאبی می
گאنگی جאمعه، یعنی به صورت سوبیکت و אوبیکت  ذאتی تئورى אجتمאعی رא بر دو درون
رא " دیאلکتیک אنقאب و بאزگشت"سאزد و به همین دلیل در پرאکتیک אجتمאعی  یبنא م

 .گیرد مدאم در نظر می
ى مبאرزאتی אیرאن و در عصر کنونی به  ى بررسی مאرکس در حوزه אستفאده אز شیوه

ى متفאوت אقتصאدى، سیאسی و فلسفی  ذאتی در سه حوزه معنی אستفאده אز نقد درون
ى  ى بررسی مאرکس، به معنی نقد منאفع مאدى طبقه אده אز شیوهدر نتیجه אستف. אست

میאنه אست، به معنی نقد سאختאر  حאکم אیرאن در אوضאع بخصوص گلوبאلیسم و خאور
دولت در "ى حאکم אیرאن، یعنی אئتאف بאزאریאن و روحאنیאن به صورت  تאریخی طبقه

 -ى توجیه نظאم طبقאتی אست و به معنی نقد אیدئولوژى جمهورى אسאمی برא" دولت
 .جنسیتی אمت אست

تر אز ضرورت  رא فرא ، شنאخت آن"مאرکسیسم کאسیک"گرאمشی در تدאوم توضیح 
دאند که مאرکس  ذאتی وאبسته به تאریخ و فرهنگ آن دورאن می ى نقد درون درک شیوه

دورאنی که אز رفرمאسیون، کلوینیسم، رنسאنس و . ى آن אست سאخته و پردאخته
آلیستی آلمאنی، אز אنقאب فرאنسه گرفته تא אئیسیسم  ى אیده رى گرفته تא فلسفهروشنگ

به بیאن دیگر، . لیبرאلی و אقتصאد کאسیک אنگلیسی رא پشت سر گذאشته אست
ى تאریخی و مبאرزאتی  ذאتی אز یک سو، אنگیزه אز طریق نقد درون" مאرکسیسم کאسیک"

ى  ى مدرن و אز سوى دیگر، نزאع طبقه אمعهرسی به ج دستאن جאمعه رא برאى دست فرو
کند و אز אین رو،  ى مدرنیزאسیون אقتصאدى رא در خود אدغאم می حאکم پیرאمون אیده

. گیرد تمאمی تحوאت אجتمאعی، فرهنگی، אخאقی و سیאسی אروپאى مدرن رא در بر می
رא به معنی یک جنبش مدرن و برتر " مאرکسیسم کאسیک"گرאمشی به درستی 

ى حאکم که برאى توجیه نظم  کند که در تقאبل بא فرهنگ طبقه رهنگی אرزیאبی میف

 ١٣٠
دهی و قشرى אز  هאى אجتمאعی رא سאزمאن موجود، منאبع بزرگ علمی رא مهیא، نهאد

 لیکن برאى گرאمشی،. سאزد روشنفکرאن رא بسیج کرده یک فرهنگ نوین می
هאى  ورت فردى چیزخلق یک فرهنگ نوین فقط به אین معنی نیست که به ص»

هאیی که تא کنون  بخصوص به אین معنی هم که وאقعیت) بلکه و(جدیدى کشف شوند، 
هא معیאر  אند به صورت אنتقאدى ترویج و به بیאن دیگر אجتمאعی شوند، آن کشف شده

. فعאلیت مهم زندگی، به عنوאن جزء نظم تشکیאتی و سאزمאن ذهنی و אخאقی شوند
جא برسند که وאقعیت موجود رא در אرتبאط و همאهنگ  هא به آن سאنאین که אنبوهی אز אن

تر אز آن אست که  تر و جدید بא هم درک کنند، אین یک وאقعیت فلسفی אست که مهم
یک فیلسوف نאبغه یک وאقعیت جدید رא کشف کرده و برאى گروه کوچکی אز 

 ١«.روشنفکرאن به אرث بگذאرد
دستאن جאمعه אز نظאم طبقאتی و تبعیض  روترویج فرهنگ نوین به معنی آگאهی ف

بنאبرאین به نظر . شود هא می אجتمאعی אست که منجر به אرتقאء فرهنگی و אجتمאعی آن
هא منאبعی אز אطאعאت  אلمعאرفی אست و نه אنسאن گرאمشی نه فرهنگ یک دאنش دאئرة

سخگوى همאهنگ بא هم هستند که مאنند یک فرهنگ لغت پא تجربی و حقאیق خאم و نא
 .به نظر گرאمشی فرهنگ نوین چیزى کאمًא متفאوت אست. هאى گونאگون بאشند نیאز

فرهنگ سאزمאن، אنظبאط فردى، אتکא به شخصیت خویش و אرتقאء آگאهی אست که »
אنسאن به کمک آن אرزش تאریخی، فعאلیت زیستی، حقوق و وظאیف خود رא درک 

هא و   طریق تکאمل نאگهאنی، אز طریق کنشتوאند אز هא نمی אمא هیچ یک אز אین. کند می
گونه که در طبیعت نبאتאت و حیوאنאت  آن) یعنی(ى فردى،  هאیی مستقل אز אرאده وאکنش

کنند و אعضאیشאن رא نאآگאه متمאیز و مشخص  که هر کدאم אز قאنون خویش پیروى می
. یعت אستאنسאن به مرאتب بیشتر ذهنیت، مخلوق تאریخ و نه طب.سאزند، میسر شود می

شونده و  در غیر אین صورت قאبل توضیح نیست که چرא بא وجودى که همیشه אستثمאر
خوאه אین ثروت وجود  کننده، همیشه مولدאن ثروت و مصرف کنندگאن خود אستثمאر
هא فقط گאم به  به אین معنی که אنسאن. אند، سوسیאلیم هنوز متحقق نشده אست دאشته

کنند که  شوند و אین حق رא کسب می ش آگאه میگאم، قشر به قشر به אرزش خوی
                                                 
١ vgl., ebd. S. ١٣١  



 ١٣١ 

ى تאریخ  هאى گذشته هא در دوره אى که אقلیت مستقل אز تصورאت و حقوق ویژه
هאى فیزیکی تکאمل  אند، زندگی کنند، و אین آگאهی تحت مهمیز بیرحم ضرورت دאشته

وאمل ى ع بאره نیאفته אست، بلکه بیشتر بدوًא برخی معدود و بعد تمאمی یک طبقه در
هא در برאبر منאسبאت  هא فکر کردند که چگونه אز آن شرאیط موجود و بهترین אبزאر

به אین معنی که قبل אز هر . سאزى جאمعه بسאزند ستمکאرى، لحظאتی אز قیאم و دوبאره
هאى مقאومی رא که אز  אنقאب، میزאن شدیدى אز کאر אنتقאدى אزم אست تא بدوًא אنسאن

هאیی رא که هر روز و هر  אند، אنسאن تسخیر شده) حאکم(ژى طریق فرهنگ و אیدئولو
سאعت به فکر حل مشکאت אقتصאدى و سیאسی خودشאن هستند و بدون همبستگی بא 

ى  آخرین نمونه. برند، متحد شوند אى دאرند به سر می دیگرאن که وضعیت مشאبه
نאمیده ى پیشین فرهنگی آن روشنگرى  دوره. نزدیک به مא אنقאب فرאنسه אست

و در تمאمی אروپא به صورت آگאهی همאهنگ (...) אنقאبی شکوهمند بود (...) شود که  می
بروز کرد، به عنوאن یک אنترنאسیونאل معنوى و بورژوאیی که در هر بخش آن نسبت به 
فאکت و درد همگאنی حسאسیت نشאن دאده شد و بهترین تدאرک ممکنه رא برאى قیאم 

 ١«. در فرאنسه رخ دאدهא خونینی دید که بعد
هא رא אز جאیگאه  بنאبرאین روشنگرى ضرورت تشکیل فرهنگ نوین אست که אنسאن

ى  شאن و تبعیض אجتمאعی آگאه و در برאبر فرهنگ و אیدئولوژى طبقه دست طبقאتی فرو
در אین אرتبאط زبאن یک نقش אسאسی دאرد زیرא نه تنهא . کند دهی می حאکم سאزمאن

رא بא جهאن ) ذهنی(شود، بلکه جهאن درونی سوبیکتیو  سوب میجزئی אز فرهنگ مح
ى  سאزى جهאن بیرونی جنبه در حאلی که بאز. سאزد مرتبط می) عینی(بیرونی אوبیکتیو 

אرتبאط دیאلکتیکی אین دو جهאن، . مאدى دאرد، بאزسאزى جهאن درونی سمبلیک אست
 :کند ه درستی برجسته میگونه که هאبرمאس ب همאن. آفریند بینی אنسאن رא می جهאن

شود و در هر فرم زندگی فرهنگی، یک  بینی که אز طریق زبאن بیאن می در هر جهאن»
 ٢«.گرאیی وجود دאرد مفهوم غیر قאبل مقאیسه אز خرد

                                                 
١ vgl. ebd. S. ٢١f. 
٢ vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handelns – Handlungsrationalität 

und gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. I, Dritte Auflage, Frankfurt am Main, S. ١٠٢  

 ١٣٢
نفسه به معنی توفیق در کسب شنאخت و دریאفت دאنش نیست،  گرאیی فی لیکن خرد

گرאیی אنسאن رא توאنא  زمאن خرد  هم١.هא אست یאبی به آن بلکه بیشتر پیش فرض دست
جא که  אز آن. سאزد אش می אش و توאنא در فعאلیت אجتمאعی بینی در گفتאر پیرאمون جهאن
گرאیی אو نیز אست، مید در بررسی روאنشنאسی فردى و  ى خرد زبאن אنسאن معرف شیوه

 کند، אجتمאعی بر אین نکته تأکید می
 موجود אست که به آن تعلق دאرد و در درون هر فعאلیت یک بخش پوشیده»

هאیی אز אین فعאلیت אورگאنیک و درونی هست که خودش رא در رفتאر شخصی مא،  نشאنه
 ٢«.کنند که در زبאن مא تلفیق شده، نمאیאن می) رفتאرى(بخصوص بא آن 

کرد تفهیمی میאن אعضאى یک جאمعه אز یک سو، فعאلیت  بنאبرאین زبאن فرאتر אز عمل
دهد و אز سوى دیگر، یک حوزه برאى אدغאم אجتمאعی  هא رא سאزمאن می אنهدفمند אنس

یאبد و  بینی تعمیم می به بیאن دیگر، אز طریق زبאن אست که یک جهאن. سאزد هא می آن
گیرد، و אز طریق زبאن אست که אهدאف و  فعאلیت אجتمאعی مخصوص به آن سאزمאن می
 .یאبند یرونی אنتقאل میفرهنگ فردى אز جهאن درونی אنسאن به جهאن ب

شنאسی و نه تحلیل نقش  ى من אز طرح بغرنج زبאن نه بررسی آن אز دیدگאه زبאن אنگیزه
رא در نظر دאرم، یعنی زمאنی  אى زبאن  من بیشتر نقش سلطه.  فردى آن אست-فرهنگی 

گیرد، زمאنی که یک هدف  که אز طریق زبאن یک گفتمאن مسلط אجتمאعی شکل می
گیر  گیرد و فرא ى آرمאنی به خود می ى אجتمאعی جنبه ق یک برنאمهسیאسی و تحق

شود و مخאلفאنش رא  شود، زمאنی که אفکאر عمومی به یک آرمאن אجتمאعی متعهد می می
 .کند جذب خویش می) جאنی، منאفق(رאند و یא به صورت منفی  به حאشیه می
موאره אهمیت بیشترى ى آن به صورت گفتمאن אجتمאعی ه ى زبאن و سلطه طرح مسئله

آورى در صدא و سیمא و مطبوعאت אلکترونیکی نقش  یאبد زیرא אز طریق پیشرفت فن می
هאى فرهنگی، هنرى و אیدئولوژیک אبعאد  ى طبقאتی در حوزه زبאن برאى توجیه سلطه

گونه که هאبرمאس نقش سلطه אز طریق  همאن. ترى به خود گرفته אست بسیאر گسترده
 کند، نو برجسته میزبאن رא در عصر 

                                                 
١ vgl. ebd. S. ٢٥ 
٢ vgl. Mead, Hans Georg (١٩٦٨): Geist, Identität und Gesellschaft, Frankfurt am Main, S. ٤٤     
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موجودאت . گאم آخرین فرم بردگی אنسאن بوده אست تسلط אز طریق زبאن پیش(...) »
אجتمאعی به همאن אندאزه به אرتبאط אز طریق زبאن نیאز دאرند که هر אورگאن زنده به 

אى אز تسلط אنسאن بر  سلطه אز طریق زبאن به درجه. آذوقه و אکسیژن محتאج אست
 ١«.قدیمی شده אست(...) در برאبر آن خشونت بدنی وאقعًא אنسאن رسیده که 

  :هאى אین نوشته به شرح زیرند پرسش
سאزند و به آن عمومیت  ى دینی می چگونه אسאمیאن אز طریق زبאن یک درک روزمره

  دهند؟ می
  ى دینی دאرند؟ دهی درک روزمره گرאیی در سאزمאن چه نقشی אجتهאد و مصلحت

شوند و آگאهی وאرونه برאى אنبوه   گفتمאن אجتمאعی مسلط میچگونه אسאمیאن بر
گیرد و  ى אنبوه مردم فرم دینی می مره سאزند؟ چگونه درک روز دستאن جאمعه می فرو

  سאزد؟ مאنعی برאى تشکیل و عمومیت یک فرهنگ نوین و متقאبل می
 یאبند؟ ذאتی دست نمی ى نقد درون به شیوه" هאى אیرאنی مאرکسیست"چرא 

" مאرکسیسم کאسیک"ى تحلیلی  یא دلیل אین کوتאهی فقدאن آگאهی אز متون و شیوهآ
  هאى عمیق تאریخی و فرهنگی دאرد؟ אست و یא ریشه

بشرى بא قرآن رא  ى خرد هאى فوق نخست رאبطه من برאى پאسخ دאدن به پرسش
یه و گرאیی دینی، یعنی بאطن ى متفאوت אز خرد سپس به نقد دو شیوه. کنم بررسی می
ى دین در  ى خود خرد بشرى رא به چنبره پردאزم که هر دوى آن به شیوه ظאهریه می

ى نزאع  خوאهم حسאسیت خوאننده رא אز حوزه من بא طرح אین گفتمאن می. آروند می
ى نزאع دینی، یعنی میאن بאطنیאن و  سیאسی، یعنی میאن شیعیאن و سنیאن به حوزه

 من تضאد خرد بشرى و کאم אلهی نه تنهא هم چون ظאهریאن متوجه سאزم زیرא به گمאن
ذאتی تאریخ  سאزد، بلکه فقط بא نقد درون گذشته فرهنگ אیرאنیאن رא متعین و متأثر می

אسאم و "ى  دهی אجتمאعی אسאمیאن در אیرאن אست که مسئله دאرى و سאزمאن دین
 .شود حل و فصل می" سیאست

                                                 
١ z. n. Schelsky, Helmut, in: Habermas, Jürgen (١٩٩٤): Die Moderne - Ein unvollendetes Projekt, 

Philosophische, Politische Aufsätze, ٣. Auflage, Leipzig, S. ١٠      
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ى خود دאرد و درک  ن رא تحت سلطهאیرאنیא" خرد"جא که فرهنگ دینی  אز آن
شود، مستدل  ى فאرسی بیאن می سאزد و אز طریق زبאن روزمره هא رא می ى آن روزمره

شوند و אز אین طریق هم  خوאهم کرد که אسאمیאن چگونه بر گفتمאن אجتمאعی مسلط می
 سאزند، هم مאنع تشکیل یک فرهنگ نوین و متقאبل روند تحوאت אجتمאعی رא معین می

هאى  مאرکسیست"و " دموکرאتیک و אئیک"شوند و هم نقش אجتمאعی אپوزیسیون  می
 .سאزند هא رא منفعل می אى کرده و آن رא حאشیه" אیرאنی

 
 هאى بאطنیه و ظאهریه  نقش قرآن در فرقه-خرد بشرى و کאم אلهی 

محمد پس אز وفאتش قرآن، אحאدیث و سنت رא برאى وאرثאن قدرت و ثروت خویش به 
شوند، سنت  نאمه و سخنאن محمد می در حאلی که אحאدیث شאمل زندگی. אرث گذאشت

بא وجودى که אسאم . دهند پیאمبر رفتאر و کردאر אو رא در موאرد بخصوص شرح می
کنند که  هאى بیشمאرى دאرد، تمאمی مسلمאنאن به قرآن אعتقאد دאرند و گمאن می فرقه

مبر قرאئت شده، در حאلی که سنت پیאمبر و ى پیא  אست و فقط به وسیلههللاא آن کאم
 .אند ى אصحאب אو روאیت شده אحאدیث نبوى به وسیله

قرآن تא زمאن وفאت پیאمبر شאمل . ترین منبع دین אسאم אست ترین و معتبر قرآن مهم
شد که אصحאب پیאمبر אز بر دאشتند و در אوضאع و אحوאل  مجموعه آیאتی پرאکنده می

آورى و אنتشאر  محمد در زمאن حیאتش هیچ אقدאمی برאى گرد. ندکرد منאسب روאیت می
ى  آورى قرآن و تدوین آن میאن خلیفه پس אز درگذشت אو بود که جمع. قرآن نکرد

خطאب طرح شد زیرא אز یک سو،  قحאفه و عمر بن אبی بکر بن אول دولت אسאمی، אبو
وى دیگر، אفزאیش دولت مرکزى به یک אیدئولوژى وאحد دینی نیאز دאشت و אز س

قدرت قشرى אز مسلمאنאن به نאم قرא بود که אز طریق قرאئت قرآن، سرکردگی سیאسی 
آورى قرآن به زید  אز אین رو پس אز پیشنهאد عمر کאر گرد. سאخت رא پرאکنده می

قرآن אولیه مصحف نאم دאشت که پس אز . ثאبت، آخرین کאتب پیאمبر، سپرده شد بن
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عفن، دאمאد  ى אصحאب پیאمبر אز طریق عثمאن بن ى به وسیلهتکمیل آن بא آیאت دیگر
 ١.ى سوم دولت אسאمی، ویرאستאرى و به عنوאن قرآن رسمی منتشر شد پیאمبر و خلیفه

آورى  هאى آن در رאبطه بא زمאن جمع قرآن در سאختאر خود نه نظمی دאرد، نه سوره
هא  هאى قرآن بنא به بزرگی آن سوره. אند هאى آن بא هم مرتبط ى آیه אند و نه همه شده

کنند و در تضאد و تنאقض  دیگر رא نسخ می هא هم بسیאرى אز آیه. אند ردیف و درج شده
 بنאبرאین אین نکته بسیאر مهم אست که אنسאن چگونه ٢.گفتאرى و کردאرى بא یکدیگرند

 .بאید قرآن رא مطאلعه کند
بشرى، به عنوאن یک  ده אز خردى אول، خوאندن غیر دینی قرآن אست که بא אستفא شیوه

کتאب تאریخی و بא در نظر گرفتن سیر رسאلت پیאمبر و زندگی אو در مکه و مدینه 
محمد . رسد אى بسیאر منطقی به نظر می به אین شیوه، قرآن مجموعه. شود میسر می

گیرد که به مرאتب بهتر אز رقبאیش، یعنی  نقش אنسאن منحصر به فردى به خود می
حאرث و  ، سجאح بنت)مسیلمه(حبیب  عنسی، مسلمة بن ین دورאن مאنند אسودپیאمبرאن א
خولید موفق شده אست که برאى کسب قدرت سیאسی، دسترسی به ثروت  طلیحة بن

در אین رאستא . אش یک دین و آئین نوین بسאزد هאى جنسی אجتمאعی و אرضאع نیאز
אنینی رא که قبًא حکم شنאخته و برאى تحقق אهدאفش حتא قو محمد هیچ حدودى نمی

 هللاאمא خوאندن قرآن به אین شیوه نه هیبتی برאى א. کرده אست نאمیده، نقض می אلهی می
ى حאکم دیگر موفق  هא، طبقه تر אز אین مهم. گذאرد و نه عصمتی برאى پیאمبر אو بאقی می

 -ى طبقאتی  شود که برאى حفظ منאفع مאدى خویش و بא رجوع به آن یک جאمعه نمی
 برאى دولت هللادهی کند و برאى آن توجیه دینی بترאشد و به نאم א یتی سאزمאنجنس

 .אسאمی مشروعیت بسאزد
 و محمد پیאمبر هللاא به אین ترتیب، قرآن کאم. ى دوم، خوאندن دینی قرآن אست شیوه

ى دیگرى پیدא  در אین رאستא قرآن جلوه. شود אلنبیא محسوب می אولوאلعزم و خאتم
هא قאدر به  جא که אنسאن ى نبوت مدعی אست، אز آن ه که אندیشهگون همאن. کند می

                                                 
  אدאمه٢٠٩ى  אى نو، چאپ ششم، نشر فرزאد، صفحه  אیرאن کهن، در هزאره-تولدى دیگر ): ٢٠٠٢(אلدین  مقאیسه شفא، شجאع ١
هאى فقه پویא برאى تحقق حقوق بشر در אیرאن، در آرمאن و  بحرאن فقه سنتی و محدودیت): ٢٠٠٣(قאیسه فریدونی، فرشید م ٢

  אدאمه٤٤ى  אندیشه، جلد یک، صفحه
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هא رא אز  کند که آن ى خویش نیستند، خدאوند همیشه پیאمبرאنی رא مبعوث می אدאره

ى رستگאرى  گمرאهی و جאهلیت نجאت دهند و به رאه رאست هدאیت کنند و زمینه
ط אز طریق قرאئت دینی بنאبرאین فق. مهیא سאزنند دنیوى و آمرزش אخروى مؤمنאن رא

فی "هאى گفتאرى و کردאرى قرآن بא مفهوم  گویی قرآن אست که تمאمی تنאقض
 .شوند هא אز گمرאهی توجیه می و برאى نجאت אنسאن) אقدאم در رאه خدא" (هللاא سبیل

لیکن توجیه دینی قرآن به אین معنی نیست که تضאد خرد بشرى بא کאم אلهی فیصله 
) عینی(بא جهאن بیرونی אوبیکتیو ) ذهنی( که جهאن درونی سوبیکتیو جא אز آن. یאفته بאشد

سאزى مאدى  سאزى سمبلیک جهאن درونی به بאز جא که بאز در אرتبאط אست و אز آن
سאزى مאدى جهאن بیرونی منجر به شک و  جهאن بیرونی بستگی دאرد، אختאل در بאز

بشرى بא قدرت و حکمت אلهی بنאبرאین تضאد خرد . شود بینی می پرسش و بحرאن جهאن
در . شود ذאتی אست که در تضאد توجیه אخروى یک زندگی دنیوى قאبل فهم می درون

گیرد و مختص به دین  بشرى بא کאم אلهی تمאمی אدیאن رא در بر می نتیجه تضאد خرد
لیکن فقط אین رאه حلی رא که فقهאى אسאمی برאى توجیه אین تضאد . شود אسאم نمی

 .د، منحصر به אسאم אستאن یאفته
 و هللاى تضאد قدرت א ى خرد بشرى بא کאم אلهی به نمونه من برאى بررسی رאبطه

هאى بאطنیه  گرאیی در אسאم و نقش فرقه سپس روند خرد. کنم ى אنسאن بسنده می אرאده
قرآن אز . سאزم ى فرهنگ دینی در אیرאن برجسته می و ظאهریه رא برאى تشکیل سیطره

ى محمد دאرد که به عنوאن پیאمبر  شود و دאلت بر وظیفه ت אستنتאج میمفهوم قرאئ
ى אאحزאب  برאى نمونه در سوره.  رא قرאئت کرده אستهللاא אلنبیא کאم אولوאلعزم و خאتم

 . آمده אست٣ تא ٢هאى  آیه) ٥٣(ى אلنجم   و در سوره٤٠ى  آیه) ٣٣(
لیکن אو رسول خدא و ...) (نیست ) زید یא عمرو(محمد پدر هیچیک אز مردאن شمא »

  .«...אلنبیא אست  خאتم
هیچگאه در گمرאهی و ضאلت نبوده אست و هرگز به ) محمد مصطفی(صאحب شمא »

 .«...  אو هیچ غیر وحی خدא نیست گوید، سخن  هوאى نفس سخن نمی
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هستی رא אز نیستی " بאش"شود که بא دستور  אلعאلمین نیز نאمیده می  در قرآن ربهللاא
کند که چه کسی مؤمن و   در تمאمی אمور دخאلت دאرد و حتא معین میهللاא. ه אستآفرید

 .آمده אست٢٥ى  آیه) ٦(ى אאنعאم  برאى نمونه در سوره. شود چه کسی گمرאه می
به سخن تو گوش فرא دאدند ولی پرده بر ) کאفرאن و مشرکאن(برخی אز آنאن ... »

گوشهאى آنهא אز شنیدن حق سنگین אست אیم که فهم آن نتوאنند کرد و  دلهאشאن نهאده
آورند تא آنجא که چون نزد  که אگر همه آیאت خدא رא مشאهده کنند بאز بدאن אیمאن نمی
 .«هאى پیشین نیست تو آیند در مقאم مجאدله بر آمده گویند אین آیאت جز אفسאنه

. شود گیرد که چه کسی مسلمאن و چه کسی بی دین و אیمאن می  تصمیم میهللابنאبرאین א
کند که مشرکאن رא هر کجא یאفتند در   مسلمאنאن رא موظف و متعهد میهللالیکن همین א

 ٥ى  آیه) ٩(ى אلتوبه  برאى نمونه در سوره. هא رא به قتل برسאنند کمین نشسته و آن
 .آمده אست

) مدت אمאن אست(که ) ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب(هאى حرאم  که مאه پس אز آن»
هא رא دستگیر و محאصره  אبید به قتل رسאنید و آنیرکאن رא هر جא در گذشت آنگאه مش

هא بאشید، چنאنچه אز شرک توبه کرده و نمאز אسאم بپא  کنید و אز هر سو در کمین آن
 «.هא دست بدאرید که خدא آمرزنده و مهربאن אست دאشتند و زکאت دאدند، پس אز آن

 ٣٨ى  آیه) ١٤(ى אبرאهیم   و سوره٥ ى آیه) ٣(ى آل عمرאن  گونه که سوره  آنهللاאمא א
آمده אست بر تمאمی אعمאل אنسאنی و وقאیع אجتمאعی نظאرت دאرد و حتא کنش و 

ى  برאى نمونه در سوره. پیوندند هאى طبیعی بא آگאهی و رخصت אو به وقوع می وאکنش
 .  آمده אست٥٩ى  آیه) ٦(אאنعאم 

 آن آگאه نیست و نیز آنچه در کلید خزאئن غیب دست خدאست، کسی جز خدא بر... »
אفتد مگر آنکه خدא میدאند و  خشکی و دریאست همه رא میدאند، برگی אز درخت نمی

) قرآن(در کتאب  אى در زیر تאریکیهאى زمین و هیچ خشک و ترى نیست جز آنکه دאنه
 «.مسطور אست

ظאرت  بر آن مستقیم نهللابنאبرאین قتل نאمسلمאن یک عمل غیر مستقیم אست زیرא که א
 در قتل مشرک مستقیمًא هللابه بیאن دیگر، א. کند می دאرد و در آن مستقیم شرکت

 ١٣٨
پس אز عمل قتل، مشرک که مسئول گمرאهی خویش نیست، برאى . شریک אست

ى אلبقره  برאى نمونه در سوره. رود که تא אبد در آتش دوزخ بسوزد همیشه به جهنم می
  . آمده אست٣٩هאى  آیه) ٢(
אفر شدند و تکذیب آیאت مא کردند، آنهא אلبته אهل دوزخند و در آتش آنאن که ک... »

 «.همیشه معذب خوאهند بود
مستقیم و بא هدאیت  در برאبر قאتل هم که مאنند مشرک مسئول عمل خود نیست و غیر

هאى دنیوى و به  رود تא تمאمی کمبود مسلمאن رא به قتل رسאنده אست به بهشت می  نאهللاא
ى  برאى نمونه در سوره. جא אرضאء کند سی خویش رא در آنهאى جن خصوص عقده

 . آمده אست١١١ى  آیه) ٩(אلتوبه 
کنند  خدא جאن و مאل אهل אیمאنرא به بهشت خریدאرى کرده، آنهא در رאه خدא جهאد می»

که دشمنאن دین رא بکشند یא خود کشته شوند، אین وعده قطعی אست بر خدא و عهدى 
 .«...ل و قرآن یאد فرموده אستאست که در تورאت و אنجی

، در آغאز تمאمی )ى אلتوبه سوره(هم زمאن یک چنین خدאیی، به غیر אز یک אستثنאء 
هאیی بدیهی אست  بא وجود چنین تضאد. شود هאى قرآن رحمאن و رحیم خوאنده می سوره

شود  אین مشکل بخصوص زمאنی حאد می. گیرد بشرى در ستیز قرאر می که قرآن بא خرد
 جنیستی رא به عهده بگیرد و منبع אستنتאج -قرآن بאید توجیه یک نظאم طبقאتی که 

אیدئولوژى یک دولت אسאمی شود، یعنی زمאنی که حکومت دنیوى به یک توجیه 
دستאن جאمعه مقبول جلوه  دینی نیאز دאرد، یعنی زمאنی که شریعت אلهی بאید برאى فرو

سאمאن بگیرد و یک جهאن وאرونه متشکل کند، یعنی زمאنی که یک آگאهی کאذب بאید 
بنאبرאین وאقعًא زیאده روى نیست אگر که تאریخ אسאم رא تאریخ نزאع دینی، یعنی . شود

برאى درک אین تאریخ ضرورى אست . جدאل میאن خرد بشرى و کאم אلهی قلمدאد شود
قه אولی فقه بאطنی و دومی ف. که دو روند دینی در אسאم متمאیز و بررسی شوند

 .ظאهرى אست
ى معتزله  ى بאطنیه در مکتب حسن بصرى شکل گرفت که عאمل אیجאد فرقه سرچشمه

. گیرى אست شود و به معنی אنشعאب یא کنאره معتزله אز مفهوم אعتزאل אستنتאج می. شد
عطא  ى אنسאن و قدرت אلهی بא شאگردאنش وאضل بن حسن بصرى بحثی رא پیرאمون אرאده



 ١٣٩ 

ى  אین بحث در تدאوم نزאعی بود که میאن هوאدאرאن فرقه.  کردعبید آغאز و عمرو بن
ى جبریه جریאن  قدریه به نمאیندگی معبد جهنی و عقאن دمشقی بא هوאدאرאن فرقه

אو کسی رא که . معبد جهنی معتقد به آزאدى אنسאن در رفتאر و کردאرش بود. دאشت
ى אخאقی  אزאت אلهی جنبهدאنست زیرא برאى مج شد، کאفر می مرتکب به گنאه کبیره می

در برאبر . کرد قאئل بود و بאید مفهوم مجאزאت אخروى رא אز نظر دینی توجیه می
 بودند و אز אین رو، سرنوشت هللاאنتهאى א ى جبریه معتقد به قدرت بی هوאدאرאن فرقه

هא قאدر به توجیه אین تضאد نبودند که  אمא آن. دאنستند אنسאن رא אز پیش معین شده می
 .کند  بندگאنش رא برאى אنجאم گنאهאنی که مسئول آن نیستند، مجאزאت میهللاאچرא 

عبید در אین אرتبאط یک موضع میאنی گرفتند که אز یک سو،  عطא و عمر بن وאضیل بن
قدرت بی אنتهאى אلهی رא مورد پرسش قرאر ندهند و אز سوى دیگر، مجאزאت אخروى رא 

منزلة بین "شدند،   مرتکب گنאه کبیره میهא کسאنی رא که بنאبرאین آن. توجیه کنند
گرאى  ى خرد گیرى אز مکتب حسن بصرى فرقه نאمیدند و پس אز کنאره" אلمنزلتین

 .معتزله رא بنیאن گذאشتند
گرאیی در حکمت אلهی به אین بحث خאتمه نیאفت و به אجبאر دאمن  بدیهی אست که خرد
عאى محمد که به عنوאن گویی قرآن אز یک سو و אد تنאقض. قرآن رא نیز گرفت

 رא قرאئت کرده אست אز سوى دیگر، عوאمل گشאیش بحث پیرאمون هللاאلنبیא کאم א خאتم
جא که قرآن منبع אستنتאج אیدئولوژى دولت אسאمی بود و هر  אز آن. وجود قرآن بودند

 سرکوب و صאحب نظر به قتل هللاگرفت، به نאم א אى که بא آن در تضאد قرאر می نظریه
אز אین رو، . אست" هللاکאم مخلوق א"هאى معتزله אدعא کردند که قرآن   فقهرسید، می

به بیאن دیگر، فقهאى معتزله . شد مصدאق قرآن و شریعت وאبسته به زمאن و مکאن می
ى خویش رא نאسخ و منسوخ  برאى آیאت قرآن شأن نزول قאئل بودند و مصدאق نظریه

. شد  توجیه می١٠٦ى  آیه) ٢(ى אلبقره  دאنستند که بא אستنאد به سوره بودن قرآن می
 .در אین آیه آمده אست

رא متروک سאزیم، بهتر אز آن یא مאنند  هر چه אز آیאت قرآن رא نسخ کنیم یא حکم آن»
 .«....آن بیאوریم

 ١٤٠
אلعאلمین هستی رא אز  جא که رب گونه که در אوאیل אین نوشته یאد کردم، אز آن همאن

אن و مאده نیز قبل אز خلقت وجود ندאشته و אز طریق نیستی آفریده אست، زمאن و مک
 بאید אعتبאر کאمش رא هللاآید که چرא א بنאبرאین منطقی به نظر نمی. אند  خلق شدههللاא

لیکن در قرآن . محدود به אبعאدى مאنند زمאن و مکאن کند که خود آفریده אست
" لوح محفوظ"و یא " دفتر علم אزلی"ى متفאوت وجود دאرند که אز یک  چندین آیه
ى جهאن و آدمیאن درج  دهند که در آن تمאمی رویدאدهאى گذشته و آینده گزאرش می

) ٥٧(ى אلحدید   و سوره٦ى  آیه) ١١(ى هود  برאى نمونه در سوره. و ثبت شده אست
 .  آمده אست٢٢ى  آیه

منزل (אى در زمین نیست جز آنکه روزیش بر خدאست و خدא قرאرگאه  هیچ جنبنده»
אو رא میدאند و همه אحوאل خلق در دفتر علم אزلی خدא ) جאى موقت(و آرאمشگאه ) دאئمی

 .«ثبت אست
یא אز نفس خویش ) אز قحطی و آفت و فقر و ستم(هر رنج و مصیبتی که در زمین »
پیش אز آنکه در دنیא ) لوح محفوظ(به شمא رسد در کتאب ) چون ترس و غم و درد(

 «.خدא آسאن אستאیجאد کنیم ثبت אست و خلق آن بر 
کאم "گونه آیאت، قرآن رא  بنאبرאین فقهאى معتزله قאدر بودند که بא رجوع به אین

لیکن چنین دریאفتی אز قرآن . بنאمند و برאى شریعت شأن نزول قאئل شوند" هللامخلوق א
گیرد زیرא به אین منوאل، אز دو منبع متفאوت  در برאبر وحدت אلهی، یعنی توحید قرאر می

آید که محمد نیز  به نظر می". لوح محفوظ" و دیگرى هللاشود، یکی א رش میشرعی گزא
نشین به کلی  مאنند مאبقی אعرאب אین دورאن هنوز אز روאبط و אفکאر سنتی عشאیر بאدیه

 .شنאخته אست رهא نبوده و مضمون توحید رא که مبلغ آن بوده در کلیتش نمی
کرد و برאى شریعت  تلقی می" هللاق אکאم مخلو"جא که دکترین معتزله قرآن رא  אز آن

سאخت و  شد، فرאمאنروא رא مאنند پیאمبر فرאى شریعت مستقر می شأن نزول قאئل می
شد که بא  به אین ترتیب، خلیفه قאدر می. کאمگی بسیאر منאسب بود برאى تشکیل خود

ى  رجوع به دکترین معتزله علمאى دینی رא خلع قدرت کند، به سرکردگی پرאکنده
 .خאتمه دهد و یک نظאم אستبدאدى مستقر سאزددینی 



 ١٤١ 

" هللاکאم مخلوق א"در دورאن خאفت مأمون فقهאى معتزله به دربאر رאه یאفتند و قرآن 
هאى یونאنی که در دورאن خאفت אمویאن  ى کتאب در אین دورאن ترجمه. قلمدאد شد

.  شدى فلسفی گسترش دאده برאى آشنאیی بא علم پزشکی آغאز شده بود، به حوزه
. אلحکمت رא در بغدאد تأسیس کرد حکومت مأمون برאى حمאیت אز کאر ترجمه، بیت

 میאدى تشکیل ٨٢٧رא در سאل ) محنه(هم زمאن خאفت אسאمی دאدگאه تفتیش عقאید 
دאد و تمאمی فقهא رא موظف کرد که در برאبر قضאت دولتی مستدل کنند که چرא قرآن 

 אمא دکترین ١.یعت بستگی به شأن نزول دאردאست و אعتبאر شر" هللاکאم مخلوق א"
ى  توאنست درאز مدت אیدئولوژى منאسبی رא برאى خאفت אسאمی و طبقه معتزله نمی

حאکم אیجאد کند زیرא شأن نزول برאى قرآن و אستفאده אز خرد بشرى در مسאئل دینی 
که شد، در حאلی  هאى بیشمאر دینی می هאى متعدد و فرقه منجر به تشکیل جنبش

دولت مرکزى به یک אیدئولوژى وאحد و متعهد کننده نیאز دאشت که حکومت طبقאتی 
به غیر אز . دستאن جאمعه مشروع جلوه دهد  برאى فروهللا جنسیتی خویش رא به نאم א-

گرאیی در حکمت אلهی אز یک سو، نفوذ فقهא رא برאى نظאرت بر אمت و  אین تشدید خرد
شد و به  ى حאکم نمی دیگر، فقط محدود به طبقهکرد و אز سوى  دولت אسאمی رد می

گرאیی  بنאبرאین تشدید روند خرد. یאفت دست جאمعه نیز رאه می ى فرو אجبאر به طبقه
 جنسیتی אمت אسאمی رא که بر تسلیم و تعبد بندگאن אز -بنیאن نظאم طبقאتی ) تعقل(
ى  ه אین دلیل که نتیجهب. کرد  و فرمאنروאیאن אو بر روى زمین אستوאر אست، ویرאن میهللاא

گرאیی، شک و  گریزى به جهאن ى جهאن گرאیی دنیوى شدن مؤمنאن، تغییر אندیشه خرد
تردید در אصول دینی و رهאیی אز بند شریعت، نقد دین به عنوאن אبزאر حکومتی و در 

 جنسیتی אمت -نتیجه بحرאن مشروعیت دولت אسאمی و سرאنجאم אنهدאم نظאم طبقאتی 
 . بر جهאن بودهللارنگونی فرمאنروאیאن אאسאمی و س

                                                 
١ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): Der Islam II - Politische Entwicklungen 
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 ١٤٢
هאى אلحאدى  گرאیی در حکمت אلهی به אجبאر، زمאنی منجر به جنبش بنאبرאین خرد

ریزى  ى معتزله אز بدو تشکیل آن برنאمه شد و אرتدאد، אنشعאب و אضمحאل فرقه می
 ٨٦١ تא ٨٤٧(אز אین رو، غیر منتظره نیست که در دورאن خאفت متوکل . شده بود

خאفت אسאمی . شد" هللاکאم غیر مخلوق א"אیدئولوژى دولت تبدیل به قرآن ) אدىمی
زندیک، هوאدאرאن (هאى رאفضی رא تشکیل دאد و فقهאى معتزله رא به אتهאم زندیق  دאدگאه

 אمא אین به אین معنی نبود که ١.به دאدگאه کشید و به قتل رسאند) کتאب زند אز مزدک
پندאشت و برאى אعتبאر آن زمאن و  می" هللام مخلوق אکא"جنبش معتزله که قرآن رא 

هאى بאطنیه مرאم دینی  تمאمی فرقه. شد، به پאیאن رسید مکאن، یعنی شأن نزول قאئل می
 .خویش رא در تدאوم دکترین معتزله אبقאء کردند

ى تشیع بאطنی אسمאعیلیאن یאد کرد که ترویج آن در אیرאن بא نאم  אز جمله بאید אز فرقه
مرאم دولت (ى אسمאعیلیه  אو پس אز אنشعאب فرقه. صبאح مرتبط אست نحسن ب
هאى نزאریه و مستعلیه، مروج جنאح نزאریه شد که بא تغییرאتی در  در فرقه) فאطمیאن

 אسمאعیل نאم ٢.دאشت" دعوت جدید"אصول فقه و تعאلیم دینی אسمאعیلیאن אدعאى 
عفر صאدق در دورאن حیאت خود ششمین אمאم شیعیאن، ج. هفتمین אمאم אین فرقه אست

. هא، یعنی موسی אلکאظم رא برאى مقאم אمאمت برگزید אز میאن هفت پسرش، چهאرمین آن
لیکن برخی אز جمאعت אمאمیه به هوאدאرى אز אسمאعیل برخאستند که אنسאنی سلحشور و 

 میאدى جאن سپرد و به مقאم אمאمت ٦٧٦אو پیش אز پدرش در سאل . مאجرאجو بود
لیکن هوאدאرאن אسمאعیل پس אز وفאت جعفر صאدق، فرزند אو رא که محمد نאم . نرسید

ى אسمאعیلیه خوאندند و همאن نאم אسمאعیل رא بر אیشאن  دאشت، אمאم هفتم فرقه
 ٣.گذאشتند

شش دوره تא کنون بא ظهور پیאمبرאن . אسمאعیلیאن معتقد به هفت אدوאر جهאنی هستند
پیאمبر یک . אهیم، موسی، عیسی و محمد سپرى شده אستאولوאلعزم یعنی آدم، نوح، אبر

. کند אست که وحی אلهی رא به مؤمنאن אبאغ می) ى کאم گویא و نمאینده" (نאطق"دوره 
. نאم دאرد) אمאم" (אسאس"و یא " صאمت"متکی بر معتمد خود אست که ) پیאمبر" (نאطق"

                                                 
١ vgl. Watt, W. Montgomerry/Marmura Michael (١٩٨٥): ebd., S. ٢٧٨f.  
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تنزیل به معنی . شوند ل میאسمאعیلیאن میאن ظאهر و بאطن، تنزیل و تأویل تفאوت قאئ
ى אمאم אست و معنی  تأویل وظیفه.  به صورت ظאهرى به پیאمبر אستهللاא نزول کאم

ى  شیوه. אستنتאج بאطن אز ظאهر کאم و آشکאر کردن אصول پنهאنی در قرآن رא دאرد
 توضیح دאده شده ٥٩ى  آیه) ٤(ى אلنسא  شود که در سوره تأویل אز قرآن אستنتאج می

 .אست
رא אطאعت کنید ) אز طرف خدא و رسول( אهل אیمאن خدא و رسول و فرمאندאرאن אى»

جون در אمرى کאرتאن به گفتگو و نزאع کشید به حکم خدא و رسول بאز گردید אگر به 
برאى ) تأویل) (رجوع به حکم خدא و رسول(خدא و روز قیאمت אیمאن دאرید، אین کאر 

 «.بت تر خوאهد بودشمא אز هر چه تصور کنید بهتر و خوش عאق
لقب . شود ى אسمאعیلیه رکن تأویل אست که رکن رאهب نیز نאمیده می אمאم در فرقه

بنאبرאین در هر . کند رא مفهوم می" אسאس"ى  ى אسمאعیلیه وظیفه אسאسین برאى فرقه
אولین تא ششمین אمאم . אو אست" אسאس"و אمאم אول، " نאطق"کدאم אز אدوאر جهאنی پیאمبر 

ى آینده   تأویل هستند، در حאلی که هفتمین אمאم، یعنی אسمאعیل پیאمبر دورهموظف به
و یא ) قرآن(کند و شریعت  به אعتقאد אسمאعیلیאن אو در وقت موعود ظهور می. אست

 ١.سאزد ظאهر رא منسوخ می
دאند و אز  می" هللاکאم مخلوق א"ى אسمאعیلیه مאنند معتزله قرآن رא  به אین ترتیب، فرقه

אز طریق تأویل، بאطن یא حقیقت . شود ، برאى אعتبאر شریعت شأن نزول قאئل میאین رو
گرאیی در אمر تأویل אز یک  لیکن خرد. شود אلهی אز ظאهر آن، یعنی قرآن אستنتאج می

گیرد و אز  شود و אنبوه مؤمنאن رא در بر نمی می) رکن رאهب(سو فقط منحصر به אمאم 
گونه که آرאمش دوستدאر در نقد   همאن٢.אردى دین قرאر د سوى دیگر در محدوده
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 ١٤٤
پردאز دولت אسمאعیلیאن، نאصر خسرو، به درستی برجسته  گرאیی نظریه ى خرد شیوه
 ١.گیرد  قرאر میهللاא جא که عقل بאطنیه دینی אست مخאطب کאم کند، אز آن می

دعوت جدید در وאقع یعنی آشکאر گشتن تنאقض میאن رأى شخص و سخن فکر و »
بر عقل بدאن گونه که در بینش ) یא تعلیم אو(بر אین یعنی אستیאى قطعی אمאم غلبه آن 

در אینصورت دیگر غیر منطقی نیست אگر دعوت جدید در . گردد بאطنی متعین می
جرگه אسمאعیلیه حتא زمینه رא برאى فرא رسیدن دوره قیאمت و ظهور אمאمی نאسخ 

بود  ضدش אین می. ی روى دאده بאشدאى به אین معن شریعت فرאهم کرده بאشد و وאقعه
در אینصورت نه . رאند، فکر میزאن אست نه رأى شخص شد عقل فرمאن می که گفته می

אفتאد، بلکه بینش دینی אسאم در אصولش  فقط بنیאد אمאم، אمאمت و پیغمبر مאهیتًא بر می
 ٢«.هאى شیعی آن אست אش بאطنیت که یکی אز شאخه ریخت و در پی فرو می

אین بא وجودى که بאطنیت رجوع به خرد رא برאى درک بאطن אز ظאهر ضرورى بنאبر
کشد و منحصر به رکن رאهب  ى دین می جא که عقل رא به چنبره شمאرد، لیکن אز آن می
تردیدى نیست که אنحصאر عقل . مאند ى خویش بא خرد در ستیز می کند، در شیرאزه می

אند که אیدئولوژى منאسب دولت دینی  ربه אمאم و ضرورت تعبد مؤمنאن مکمل هم دیگ
 .کند  جنسیتی مهیא می-دهی یک نظאم طبقאتی  رא برאى بندگی אنسאن و سאزمאن

ى بאطنیه  بא وجودى که دولت אسمאعیلیאن אز طریق هאکوخאن منهدم شد، لیکن אندیشه
یאن دאرى אیرאن جא که حکومت مغوאن توجه چندאنی به دین אز آن. در אیرאن تدאوم یאفت

אز . هאى متعدد دینی در אیرאن روאج یאفتند هאى بאطنی به صورت جنبش ندאشت، فرقه
گرאى بאطنیه هستند، یאد  جمله بאید אز تصوف که فرم مردمی و عرفאن که فرم نخبه

 .کرد
پردאزאن و نمאیندگאن  نظریه. دومین روند تکאمل دینی در אسאم فقه ظאهرى אست

ظאهریאن بر خאف بאطنیאن . شوند ن אسאمیאن نאمیده میهאى ظאهریه در عصر مدر فرقه
دאنند و אز אین جهت برאى شریعت شأن نزول قאئل  می" هللاکאم غیر مخلوق א"قرآن رא 

אو אولین فقیه بود که . حنیفه گره خورده אست تشکیل فقه ظאهرى بא نאم אبو. شوند نمی
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ى قضאیی و אجرאیی  و جنبهאحکאم دینی رא که در قرآن، אحאدیث و سنت موجود بودند 
אى  هא אشאره به موאردى که אسאم به آن" رأى"و " قیאس"دאشتند، گرد آورد و אز طریق 

فقهאى . شود  حنفی محسوب می-ى سنی  אو بنیאن گذאر فرقه. نکرده אست، بسط دאد
قشر دیگرى אز فقهא . لقب گرفتند" אصحאب אلرأى"دینی که אین אسلوب رא پذیرفتند، 

کرد زیرא تفسیر  شد، در אوאیل بא אین شیوه مخאلفت می نאمیده می" حאب אلحدیثאص"که 
هא نیز  لیکن آن. کرد گرאیی در حکمت אلهی رא شرک تلقی می عقلی منאبع دینی و خرد

پس אز چندى به محدودیت منאبع دینی برאى تدوین قوאنین دنیوى אقرאر کردند و به 
אمא برאى تفسیر عقلی منאبع دینی حدودى . رفتندرא پذی" رأى"و " قیאس"ى  אجبאر شیوه

به אین ترتیب، . هא אصرאر ورزیدند אللفظی و ظאهرى آن در نظر گرفتند و بر تفهیم تحت
" رأى"و " قیאس"گیرى אز אختאف نظر و تفرقه در میאن فقهא אستفאده אز  برאى پیش
ز منאبع دینی به אین فقهאیی که א. אلکلمه شد قشرى אز علمאى نאفذ" אجمאع"محدود به 

در دورאن خאفت عبאسیאن . شوند کنند، علمאى ظאهریه نאمیده می شیوه אستفאده می
 ١.هאى حنفی، شאفعی، مאلکی و حنبلی تشکیل شدند ى تسنن ظאهرى به نאم چهאر فرقه

ى تشیع رא  در پאیאن دورאن خאفت عبאسیאن فقهאى אمאمیه موفق شدند که אحאدیث ویژه
אلکتب (و به صورت مستقل אز אهل تسنن در چهאر کتאب אصولی " بאرאخ"تحت نאم 

אثر אلصدوق " فقیه"אثر אلکلینی، " کאفی"אین مکتوبאت عبאرتند אز . گرد آورند) אאربعه
אلنوبختی  روح در همین دورאن אبن. אثر אلطوسی" אستبصאر"و " تهذیب"، )بאبویه אبن(
دکترین تشیع دوאزده אمאمی رא ) رאدومین وکیل אمאم دوאزدهم در عصر غیبت صغ(

علی به  אو אز یک سو مدعی شد که אمאمت فقط نزد فرزندאن حسین بن. تدوین کرد
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رא ) ى سومین אمאم شیعیאن نوه(علی  رسد و به אین ترتیب، אمאمت زید بن אرث می

אز سوى دیگر مقאم אمאمت رא فقط به کسی متعلق دאنست که جאنشین . مردود کرد
אو به אین .  مאنند אسمאعیل در دورאن حیאت אمאم وقت وفאت نکرده بאشدپدرش شده و

که אهل تأویل ) هفت אمאمی(و אسمאعیلی ) پنج אمאمی(شیوه، אنشعאب بא شیعیאن زیدى 
به אین ترتیب، تشیع ظאهریه نیز همאن . بودند و به بאطنیه تعلق دאشتند، نهאدینه کرد

 ١. آن طی کرده بودندمسیرى رא پیمود که سنیאن ظאهرى قبل אز
کنند، دورאن پیאمبر،  ى متفאوت رא אز هم دیگر متمאیز می ظאهریאن אهل تشیع چهאر دوره

هאى אول، دوم و  در دوره. دورאن אمאمאن، دورאن غیبت و دورאن پس אز ظهور مهدى
ى سوم  چهאرم، پیאمبر و אمאمאن بא אمت مسلمאنאن مستقیمًא در אرتبאط هستند و فقط دوره

ظאهریאن אعتقאد دאرند که در אین دوره . ت که مؤمنאن نیאز به هدאیت دאرندאس
مسلمאنאن قאدر نیستند که در دنیאیی پر אز هوس و گنאه بא گزینش خرد تکאلیف دینی 

به אین ترتیب، فقهאى . خود رא بشنאسند و אنجאم دهند، رستگאر شوند و آمرزش بیאبند
 .کنند  هدאیت אمت אسאمی אیجאد میظאهریه یک توجیه دینی و אخאقی برאى

" جهد"مجتهد אز مفهوم . شوند بنאبرאین ظאهریאن میאن مجتهد و مقلد تفאوت قאئل می
مقאم אجتهאد . ى אجتهאد אست شود و به معنی توفیق برאى کسب درجه אستنتאج می

ت و تفسیر متون و אحکאم دینی אس" قیאس"و " رجع"ى لیאقت فقیه در אستفאده אز  نشאنه
مجتهدאن شنאخته شده، کسب " אجمאع"ى عملیه و پس אز تأیید و  که بא אتمאم رسאله

گرאیی مقلدאن در אمور دینی و حکمت אلهی رא گنאه کبیره  ظאهریאن خرد. شود می
جא که אین  لیکن אز آن. مجتهدאن در برאبر مجאز به אستفאده אز خرد هستند. دאنند می

ظאهریאن . دאرد و حدود دین رא خدشه دאر نسאزدخرد دینی אست، بאید אندאزه نگه 
هאى  دאنند و به אین منوאل نه تنهא فرقه تفسیر منאبع دینی رא منحصر به مجتهدאن می

گون محفوظ  کنند، بلکه تشیع دوאزده אمאمی رא به صورتی هم دیگر אسאمی رא طرد می
 . دאرند می
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دאرى مقلدאن رא معین   دینى زندگی و طریقت مجتهدאن אز طریق تفسیر شریعت شیوه
گیرد و אز سوى  کنند و به אین منوאل אز یک سو، شرع در تضאد بא عرف قرאر نمی می

به אین ترتیب، . سאزند گونه فرهنگ نوین و متقאبل رא در نطفه خفه می دیگر، אستقرאر هر
. شوند بא زمאن متنאسب می) ى یقین عبאدت و شیوه(אحکאم دینی و אنجאم فروع دین 

جتهدאن سرکردگی אجتمאعی خویش رא אز طریق ضرورت تفسیر متون دینی برאى م
محدودیت تعدאد مجتهدאن منجر به محدودیت تفאسیر دینی . کنند مقلدאن توجیه می

رא به عنوאن ) خمس و زکאت(شود و جאیگאه אجتمאعی و منאفع مאدى علمאى شیعه  می
 .کند نאیبאن אمאم مستور تثبیت می

هא جهت تفسیر شریعت و אعمאل  فقهאى ظאهریه وאبسته به אدعאى آنسرکردگی دینی 
بنאبرאین تفسیر قرآن به عنوאن . אست" رאه رאست"آن برאى هدאیت אمت אسאمی به 

. سאزد و شریعت אسאمی برאى مجتهدאن یک אبزאر حکومتی می" هللاکאم غیر مخلوق א"
אل جنאیی و خشونت جא که قرآن مאنیفست ترور و توحش אست، تمאمی אعم אز آن
در אین رאستא . شوند قאبل توجیه می" هللاא فی سبیل"ى مجتهدאن אز طریق  بربرאنه

صאحیت مجتهد برאى تدوین فتوא و مبאرزه بא دشمنאن بیرونی و درونی אمت אسאمی 
مجتهدאن אز طریق فتوאى جهאد، مؤمنאن رא موظف به . کند یک نقش אسאسی אیفא می
ى فتوאى قتل، دشمنאن خویش رא تکفیر و  کنند و به وسیله جنگ بא دشمن بیرونی می

تحقق אین سیאست بא نیאبت אمאم مستور و ضرورت هدאیت אمت . سאزند نאبود می
گیرد و אز  دهی دאرאאسאم رא در بر می شود که אز یک سو سאزمאن אسאمی توجیه می

کن خشونت لی. کند سوى دیگر مسلمאنאن رא برאى شرکت در دאرאلحرب بسیج می
ى אستبدאدى بא مقلدאن אست و نه بدون  عریאن مجتهدאن نه به معنی אستقرאر یک رאبطه

 .شود تفאوت میאن خشونت بدنی و روحی قאبل فهم می
خشونت بدنی مجتهدאن אز طریق صدور فتوא و تهییج مسلمאنאن برאى אجرאى آن אعمאل 

ى  در تشکیل درک روزمرهى توفیق مجتهدאن  خشونت روحی در برאبر نتیجه. شود می
مجتهدאن . شود دینی אست که אز طریق سلطه بر زبאن و مفאهیم אجتمאعی میسر می

هא تو خאلی کرده و  ى تفسیر، مفאهیم אجتمאعی رא אز مضمون وאقعی آن نخست به وسیله
دینی " معصوم"هא رא به אسאطیر  سپس آن. کنند ى دینی تحریف می بא زبאن روزمره
ه אین منوאل אز یک سو אعتقאد به אسאم رא معیאر فرجאم و رستگאرى نسبت دאده و ب

 ١٤٨
سאزند و אز سوى دیگر به جهאن درونی مؤمنאن رسوخ کرده و درک  مؤمنאن می

 .کشند ى خویش می ى مسلمאنאن و אفکאر عمومی رא به سلطه روزمره
جهאن درونی کند و  جא که زبאن روزمره، تضאد جهאن بیرونی אوبیکتیو رא بیאن می אز آن

هאى אنسאنی بא زبאن  دهد، نه تنهא تمאمی אهدאف و آرمאن سوبیکتیو رא بא آن پیوند می
ى دینی به خود  شوند، بلکه جهאن بینی و درک روزمره جنبه ى دینی بیאن می روزمره

به אین ترتیب، ظلمت אسאم بر جهאن درونی مسلمאنאن چیره . شوند گیر می گرفته و فرא
 و نאیبאن אمאم مستور مهیא هللاهא رא در پیشگאه א ط بندگی و אسאرت آنشود و شرאی می
گאهی جهت شک و تردید در حکمت  گونه خلوت برאى مسلمאن دیگر هیچ. سאزد می

مسلمאن مبهوت در نظم بهت . مאند אلهی و نقش روحאنی مجتهدאن ظאهریه بאقی نمی
یم و عبאدت به صورت تقوא به معنی پذیرش تسل. گیرد ى אمت אسאمی قرאر می زده

تنهא رאه گریز אز تسلیم و . رکوع و سجود روزאنه در نمאز به معنی تمرین بندگی אست
 و خشونت روحی مجتهدאن، شکست אختنאق جهאن درونی و در نتیجه אرتدאد هللابندگی א

 .شود אز אین به بعد خشونت بدنی گریبאن گیر معترض می. אست
قیه نیست و میאن مجتهدאن یک پلورאلیسم درونی جא که אجتهאد در אنحصאر یک ف אز آن

به غیر אز . وجود دאرد، برאى مقلدאن ممکن אست که به مجتهدאن دیگر روى بیאورند
אز אین رو، مجتهد بאید در تقسیر . אین وאبستگی مאدى مجتهدאن به مقلدאن אست

هאى  گـرאیی کند و برאى حفظ منאفع مאدى و جאیگאه دینی خویش نیאز شریعت مصلحت
در وאقع تمאمی فعאلیت مجتهدאن برאى . تאب دهد مقلدאن رא در طریقت خویش بאز

کند که تضאد جهאن بیرونی אوبیکتیو بא  تفسیر طریقت فقط אین هدف رא دنبאل می
 درونی  ى مجتهدאن بر جهאن ى دینی بیאن شوند و سلطه مفאهیم و زبאن روزمره
ى فرهنگی، هنرى،  گرאیی سلطه ریق مصلحتبنאبرאین אز ط. سوبیکتیو پא بر جא بمאند

حقوقی و سیאسی، خאصه אیدئولوژیک مجتهدאن برאى حفظ منאفع مאدى خویش و 
 .مאند  جنسیتی אمت אسאمی محفوظ می-تشکیل نظאم طبقאتی 

بא وجودى که قرآن خوردن گوشت . گرאیی مجتهدאن مستند به قرآن אست مصلحت
به אسم خدא ذبح نشده بאشد، ممنوع אعאن مردאر، خون، گوشت خوک و هر چه رא 
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هא  کند، لیکن אگر جאن یک مسلمאن در خطر قرאر گیرد، אشکאلی در خوردن آن می
 . آمده אست١٧٣ى  آیه) ٢(ى אلبقره  برאى نمونه در سوره. بیند نمی

به تحقیق حرאم گردאنید خدא بر شمא مردאر و خون و گوشت خوک رא و هر چه رא که »
هא محتאج شود در صورتی  خدא کشته بאشند، پس هر کس به خوردن آنبه אسم غیر 

ى سد رمق نیز تجאوز نکند، گنאهی بر אو نخوאهد بود  که به آن تمאیل ندאشته אز אندאزه
 «.که به قدر אحتیאج صرف کند، محققًא خدא آمرزنده و مهربאن אست

کند که بא  هدید میهאى متفאوت مسلمאنאن رא ت به همین منوאل قرآن مکررًא در آیه
گرאیی رא  لیکن هم زمאن مصلحت. کאفرאن، منאفقאن، عیسویאن و یهودیאن دوستی نکنند

هא  دאند و אگر مسلمאنאن در אقلیت بאشند، אشکאلی در دوستی بא آن یک אمر دینی می
 .  آمده אست٢٨ى  آیه) ٣(عمرאن  ى آل برאى نمونه در سوره. بیند نمی

ن رא وא گذאشته אز کאفرאن دوست گیرند، هر کس چنین کند نبאید אهل אیمאن مؤمنא»
هא و خدא شمא رא אز  אش بא خدא بریده אست، مگر برאى بر حذر بودن אز شر آن رאبطه

 .«...ترسאند عقאب خود می
قرآن حتא אنکאر خدאوند رא אگر بא אجبאر صورت بگیرد و به مصلحت مؤمن بאشد، قאبل 

 .  آمده אست١٠٦ى  آیه) ١٦(ى אلنحل  در سورهبرאى نمونه . دאند مجאزאت نمی
که به زبאن אز روى  که به خدא אیمאن آورده بאز کאفر شد، نه آن کس بعد אز آن هر آن»

بلکه به אختیאر و بא رضא و رغبت و (...) אجبאر کאفر شد و دلش در אیمאن ثאبت بאشد 
ب سخت هوאى نفس دلش آکنده به ظلمت کفر گشت بر خشم و غضب خدא و عذא

 .«دوزخ خوאهد بود
گرאیی مجتهدאن در تفسیر شریعت توجیه دینی دאرد و در کنאر  بنאبرאین مصلحت

گرאیی فقط به  لیکن مصلحت. سאزد بنیאن دیگر אجتهאد رא می) ترور و توحش(تعرض 
در تضאد ) אیدئولوژى لیبرאلیسم(گرאیی  گرאیی دینی אست که بא نسبی معنی یک خرد

گرאیی دنیوى و بر خرد بشرى אستوאر אست و به همین  شنאسی نسبیهستی . قرאر دאرد
هא و شنאخت بشرى و روאبط אجتمאعی زمאن و مکאن قאئل  دאیل برאى אعتبאر אرزش

 هستی رא אز نیستی آفریده و خאلق زمאن، مکאن هللالیکن بنא بر אعتقאد مسلمאنאن א. شود می
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شود و نه مدعی  یه نه قאدر میگرאیی ظאهر بنאبرאین مصلحت. אست) طبیعت(و مאده 

אست که אعتبאر قرآن و شریعت رא در بستگی به زمאن و مکאن אرزیאبی کند و برאى 
ریزى شده  نشینی برنאمه گرאیی فقط یک عقب مصلحت. هא شأن نزول قאئل شود آن

دستאن  برאى حفظ جאیگאه אجتمאعی مجتهد و تجدید قوא جهت تعرض دوبאره به فرو
ى حאکم در   وאکنشی در یک אوضאع تدאفعی אست که مجتهد و طبقهجאمعه אست، فقط
گرאیی نه منجر به تعویض אندیشه مجتهدאن  بنאبرאین مصلحت. אند آن قرאر گرفته

هא جهت هدאیت אمت אسאمی  شود و نه مאنعی برאى אدعאى آن پیرאمون אصول دینی می
 .سאزد تא ظهور مهدى می
هریه אست که کتمאن אعتقאد دینی و אنکאر אدعאى گرאیی در تشیع ظא تقیه אوج مصلحت

وفאت در (ششمین אمאم شیعیאن، جعفر صאدق . دهد هدאیت אمت אسאمی رא معنی می
ى  אو در برאبر سرکوب وحشیאنه. رود گذאر تقیه به شمאر می بنیאن)  میאدى٧٦٥سאل 

אولی . ودش ى دو אصل אیجאد می دولت عبאسیאن مدعی شد که سرکردگی אمאم به وسیله
. شود یعنی پس אز پیאمبر، علی جאنشین אو و אولین אمאم אمت محسوب می. אست" نسب"

رسد در حאلی که אمאم  سپس مقאم אمאمت به فرزند مشترک אو بא فאطمه به אرث می
אست که در אرتبאط بא تسلط بر منאبع " علم"دومی . کند وقت وאرث אمאمت رא معین می

لیکن جعفر صאدق به مصلحت خود و شیعیאن تقیه رא . شود و متون دینی کسب می
به אین ترتیب، . אتخאذ کرد و سرکردگی عبאسیאن رא مستقیمًא مورد پرسش قرאر ندאد
که אدعאى خود رא  אمאم جعفر صאدق منکر مشروعیت خאفت عبאسیאن شد بدون אین

 ١.علنی کند و یא ضرورتی برאى قیאم ببیند
 
 

                                                 
١ vgl. Van Ess, Josef (١٩٩٧): Theologie und Gesellschaft im ٢. und ٣. Jahrhundert Hidschra - Eine 

Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, Bd. IV, Berlin/New York, S. ٣٦٣, und  
vgl. Van Ess, Josef (١٩٩١): ebd., S.٦٧f. und     

vgl. Bayat, M. (١٩٨١): Die Tradition der Abweichung im schi'itischen Iran, in: Mardom Nameh, 

Berliner Institut für vergleichende Sozialforschung (Hrsg.), S. ٧٨ff., Frankfurt am Main, S. ٧٩f.  
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  بאطنی و ظאهرىهאى אسאم و سیאست در فرقه
دאنند و بא در نظر دאشتن شأن نزول برאى  می" هللاکאم مخلوق א"بאطنیאن قرآن رא 

در صدر אمت بאطنیאن . کنند אعتبאر شریعت رא محدود به زمאن و مکאن می" آیאت אلهی"
رکن رאهب אز . رکن تأویل قرאر دאرد که به گمאن مؤمنאن تحت عنאیت אلهی אست

 אست، بאطن قرآن رא אز ظאهر آن برאى طریقت هللاא ب کאمطریق خرد دینی که مخאط
دאرى مؤمنאن مستقیمًא  ى زندگی و دین که بر شیوه کند، بدون אین مؤمنאن تأویل می
ى بאطنی و شخصی אست  ى مؤمن بא خدא یک رאبطه بنאبرאین رאبطه. نظאرت دאشته بאشد

 رکن رאهب برאى אدعאى. شود אیجאد می) دبرک و سمאع(که אز طریق مرאسم دینی 
دهد زیرא אو رא فرאى   به אو یک قدرت غیر قאبل تصور میهللاא یאبی به بאطن کאم دست

سرکردگی دینی رکن رאهب برאى تعیین طریقت و אعمאل . سאزد شریعت مستقر می
جא که بאطنیאن نه  لیکن אز آن. کند شریعت אو رא مאلک جאن، مאل و نאموس مؤمنאن می

پردאزאن دینی  شده دאرند و نه نیאزى در بسیج قشرى אز نظریهمنאبع دینی رده بندى 
 جنسیتی رא אز -شوند که درאز مدت یک نظאم طبقאتی  بینند، قאدر نمی می) مجتهدאن(

به غیر . دستאن جאمعه تحمیل کنند طریق دین توجیه کرده و بא אعمאل شریعت بر فرو
 تشکیل یک دولت دنیوى رא که گریزى رאدیکאل بאطنیאن توجیه ى جهאن אز אین، אندیشه

אى אستوאر אست، ممکن  سلطه ى جهאن شود و بر אندیشه به صورت مرکزى אدאره می
سرאنجאم به " هللاکאم مخلوق א"بنאبرאین دکترین بאطنیאن، یعنی قرآن . کند نمی

هא אز بند شریعت و رکن  אضمحאل سرکردگی دینی، دنیوى شدن مؤمنאن و رهאیی آن
ى یک  אنجאمد در حאلی که אستقرאر و אدאره پאشیدگی אمت مؤمنאن میرאهب و سرאنجאم 

پردאزאن دولتی و  دولت אسאمی אحتیאج به یک אیدئولوژى وאحد، به قشرى אز نظریه
 .سאאرى دאرد سلسله مرאتب و دستگאه دیوאن

دאنند و אعتبאر شریعت رא وאبسته  می" هللاکאم غیر مخلوق א"ظאهریאن در برאبر قرآن رא 
אجمאع مجتهدאن برאى هدאیت אشترאکی אمت אسאمی تא . کنند  زمאن و مکאن نمیبه

مجتهدאن . دهد ظهور אمאم مستور، به سאختאر دینی ظאهریאن یک پلورאلیسم دאخلی می
אز طریق تفسیر ظאهرى شریعت، طریقت مقلدאن رא معین کرده و مستقیم بر رعאیت 

ه منجر به پرאکندگی سرکردگی دینی بא وجودى که تشیع ظאهری. کنند آن نظאرت می
 -شود، لیکن نظאرت مستقیم مجتهدאن بر مؤمنאن برאى אستقرאر نظאم طبقאتی  می
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به بیאن . رسد جنسیتی אمت אسאمی و به صאبه کشیدن فرودستאن جאمعه به کمאل می
سאزد که برאى  دیگر، تفسیر ظאهرى شریعت برאى مجتهدאن یک אبزאر حکومتی می

دستאن جאمعه رא به بندگی دین  ى حאکم فرو ن منאفع مאدى خویش و طبقهمحفوظ دאشت
بنאبرאین دکترین ظאهریאن نه تنهא یک אیدئولوژى منאسب برאى . و آئین אسאمی بکشند
کند، بلکه  مهیא می" دهی نظאم طبقאتی نهאدى مختص به سאزمאن"تشکیل دولت، یعنی 

پردאزאن دولت دینی، یعنی مجتهدאن  هدستאن جאمعه رא تحت فرمאن و نظאرت نظری فرو
 .دهد قرאر می

بنאبرאین غیر منتظره نیست که شאه אسمאعیل صفوى بא وجودى که صفویאن אهل تصوف 
تشیع ظאهریه نه . ى دوאزده אمאمی رא دین رسمی אیرאن אعאم کرد و بאطنی بودند، شیعه

אختیאر صفویאن ى دولت دینی در  تنهא یک سلسله مرאتب رא برאى تشکیل و אدאره
گذאشت، بلکه یک אیدئولوژى متخאصم برאى دولت و یک هویت دینی برאى אنبوه  می

و אمپرאطورى سنی ) אزبکאن و ترکمنאن(هא در برאبر عشאیر אهل تسنن  مردم و تهییج آن
 ١.سאخت عثمאنی می

هאى  جא که حکومت صفوى مجبور بود که بنא بر مذهب رسمی کشور دאدگאه אز آن
جא که אغلب مردم אیرאن یא אهل تسنن شאفعی و حنفی  تشکیل دهد و אز آنشرع رא 

ى אسمאعیلیه، تصوف و  ى زیدیه، شیعه هאى بאطنی مאنند شیعه بودند و یא אز طریق فرقه
عرفאن به אسאم אیمאن دאشتند، دولت صفوى سفیرאنش رא به جنوب لبنאن و منאطق 

 گسیل کرد که علمאى تشیع دوאزده ، بحرین، قطر و عرאق)جبאل אمیل(غربی אردن 
 ٢.ى صفوى متقאعد کنند אمאمی رא برאى مهאجرت به אیرאن و همکאرى بא دولت شیعه

هא  سאאرى خود به خود قאدر نبود که تمאمی آن لیکن אستقرאر مجتهدאن در نظאم دیوאن
پرאکندگی سرکردگی دینی و رقאبت مجتهدאن אز یک سو . رא در دولت دینی אدغאم کند

                                                 
   و٢٩٩، ٢٩١ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(مقאیسه چوبینه، بهرאم  ١

 ٣٧٢  ى جא، صفحه همאن): ١٣٦٢(مقאیسه پطروشفسکی، אیلیאپאولویچ 
٢ vgl. Ende, W. (١٩٩١): (Hrsg.): Der schiitische Islam, in: Der Islam in der Gegenwart, Dritte 

Auflage, S. ٧٠ff., München, S. ٨٤f., und 
 vgl. Ende, W. (١٩٨٥): Die iranischen Revolution - Ursachen, Intention und Auswirkungen auf die 

Arabische Halbinsel, in: Scholz, F. (Hrsg.): Die Golfstaaten, S. ١٤٥ff., Braunschweig, S. ١٤٥f.  
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ى مאدى مستقل אز دولت مرکزى אز سوى دیگر، عوאملی بودند که مجتهدאن رא  و زمینه
 .کردند می" دولت در دولت"متمאیل به تشکیل یک سאختאر 

مجتهدאن . پس אز אستقرאر دولت صفوى جنگ دאخلی بא אهل تسنن و بאطنیאن آغאز شد
ى دولتی شدند  ریهى مج تشیع ظאهریه برאى אولین بאر در تאریخ خویش مجهز به قوه

هא قرאر دאشت به خאک و خون  که هر گونه مرאمی رא که در تقאبل بא دین و آئین آن
אمر به "هאى  حکومت صفوى برאى ترویج تشیع دوאزده אمאمی در אیرאن دسته. بکشند

هא رא برאى אرعאب مردم و سرکوب אهل  تشکیل دאد و آن" معروف و نهی אز منکر
هא، تبرאئیאن و تبردאرאن قرאر  پیشאپیش دسته. ی و بאزאر کردتسنن رאهی منאطق مسکون

تبرאئیאن به . شدند بدست و طאب شیعه همرאهی می دאشتند که توسط אوبאش چمאق
ى  دאدند و عאمه بکر، عمر و عثمאن دشنאم می نخستین خلفאى دولت אسאمی مאنند אبو

بیش بאد "هא  أیید آنمردم موظف بود که برאى حفظ جאن، مאل و نאموس خویش در ت
 ١.بگوید" و کم مبאد

زمאن دولت صفوى برאى אبرאز قدرت و אرعאب אهل تسنن و بאطنیت مرאسم عאشورא  هم
هא به رאه  زنאن در کوچه زنאن و قمه زنאن، زنجیر سینه. دهی کرد و تאسوعא رא سאزمאن

ی به אوج אفتאدند و تبلیغאت دینی به صورت نمאز جمعه، تعزیه خوאنی و روضه خوאن
ى سیאسی دאشت،  در حאلی که سرکوب אهل تسنن در אیرאن جنبه. خود رسیدند
مجتهدאن ظאهریه نه . شد هאى صوفیאن و بאطنیאن אز طریق دین توجیه می تخریب خאنقאه

رא برאى بندگאن خدא  ى تأویل آن دאنستند و نه شیوه می" هللاکאم مخلوق א"قرآن رא 
برאى نمونه در .  אز بאطن قرآن بא خبر אستهللافقط אهא  به אعتقאد آن. پذیرفتند می

 .شود ى تأویل برאى אنسאن تکذیب می  شیوه٦ى  آیه) ٣(عمرאن  ى آل سوره
אوست خدאئیکه قرآن رא بتو فرستאد که برخی אز آن کتאب آیאت محکم אست که آنهא »

هی و مرجع دیگر آیאت کتאب خوאهد بود و برخی دیگر آیאتیست متشאبه تא آنکه گرو
که در دلشאن سیل به بאطل אست אز پی تشאبه رفته تא بتأویل کردن آن در دین رאه 

گرى پدید آرند در صورتیکه تأویل آن جز خدאى کسی ندאد و אهل دאنش  شبهه و فتنه
گویند مא همه آن کتאب گردیدیم که تمאم محکم و تشאبه آن אز جאنب پروردگאر مא 
                                                 

   אدאمه٢٩٤ى  جא صفحه همאن): ١٣٦٣(مقאیسه چوبینه، بهرאم  ١
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تنهא ) که آیאت قرآن همه אز جאنب خدאست (آمده و به אین دאنش و بر אین معنی

 «.خردمندאن آگאهند
در کنאر توجیه دینی برאى سرکوب אهل تسنن و بאطنیت، مجتهدאن تشیع ظאهریه برאى 

هאى دینی  کردند و دאستאن سرورאن خود آیאت قرآن رא تحریف و تفسیر می
خطאب " ىرאبط مهد"و " معصوم"، "هللاى א فرستאده"شאهאن صفوى رא . سאختند می
نאمیدند و سجده و عبאدت  می" کمאل وאیت"و " ختم نبوت"کردند، سلطنت رא  می
 ١.شمردند אאرض رא جאیز می  فیهللاא ظل

هא رא مאنند پیאمبر  بدیهی אست که توجیه دینی مقאم وאیت برאى شאهאن صفوى آن
. ردک دستאن جאمعه می سאخت و مאلک جאن، مאل و نאموس فرو فرאى شریعت مستقر می

אعتبאر شریعت رא به زمאن و مکאن " هللاکאم غیر مخلوق א"لیکن دکترین قرآن به عنوאن 
هאى دولتی  سאخت و به אجبאر تصویب قوאنین شرعی و عرفی و אتحאذ تصمیم محدود نمی

در نتیجه، دولت אسאمی هموאره . کرد رא وאبسته به אجمאع مجتهدאن تشیع ظאهریه می
رא برאى زندگی " مفאهیم אلهی"شد که  אسאن علوم دینی مینیאزمند به قشرى אز کאرشن

بنאبرאین چאپلوسی و אبرאز . دنیوى مؤمنאن و אعمאل אحکאم دولتی و عرفی تفسیر کنند
هא به  حسن نیت مجتهدאن به شאهאن صفوى در برאبر آن جאیگאه אجتمאعی بود که آن

ى حאکم به دست   طبقهى دوאزده אمאمی و قشرى אز پردאزאن دولت شیعه عنوאن نظریه
هאى  هא، کאس هאى شرع، مکتب ى دאدگאه مجتهدאن تشیع ظאهریه אدאره.آورده بودند
אیرאنیאن " خرد"هאى علمیه رא به عهده گرفتند و אز طریق آموزش دینی  قرآن و حوزه

هر که خوאهאن جאه و مقאم بود، هر که . ى אسאم کشیدند رא نسل پس אز نسل به چنبره
ى حאکم  شد و هر که به دنبאل جאیگאهی در طبقه سאאرى می تقאء در دیوאنخوאهאن אر

آموخت و خردش رא محدود به تفسیر مجتهدאن تشیع  بود، بאید متون دینی رא می
هאى אوقאف رא در אختیאر  جא که حکومت صفوى زمین אز آن. سאخت ظאهریه می

هא در بאزאر  آن.  مאلک بودهא آقאخوאنده لقب گرفتند که به معنی مجتهدאن گذאشت، آن
و تنظیم ) אرث(کאشאنه گزیدند و بא حمאیت دولت محضر رא برאى تأیید مدאرک אدאرى 

به אین ترتیب، علمאى شیعه بא . دهی کردند سאزمאن) وصلت زوجی(روאبط אجتمאعی 
                                                 

 אدאمه  ٣٠١ ى صفحه جא همאن مقאیسه ١



 ١٥٥ 

אز بאزאریאن به ) خمس و زکאت(אستفאده אز درآمد אوقאف و بא دریאفت سهم אمאم مستور 
پیوند .  مאلی مستقل و غیر قאبل کنترل توسط دولت مرکزى دست یאفتندمنאبع

هא رא تشدید،  خאنوאدگی مجتهدאن بא بאزאریאن نه تنهא همبستگی אقتصאدى و אجتمאعی آن
به مرور زمאن . کرد هא رא אز دولت مرکزى تضمین می ى مאدى مستقل آن بلکه پشتوאنه

هאى تبلیغאتی به אنحصאر  نی به صورت نهאدمنبر نمאز جمعه، تعزیه خوאنی و روضه خوא
یא אستنتאج طریقت אز " אحکאم אلهی"אدعאى مجتهدאن برאى تفسیر . هא در آمدند آن

ى  ى مجریه کردـ به غیر אز אین قوه ى مقننه رא وאگذאر می ى قوه هא وظیفه شریعت به آن
که در مرאسم شد  مجتهدאن تشیع ظאهرى بود که شאمل لوطیאن و میدאنیאن بאزאرى می

 .پردאختند عאشورא و تאسوعא به سینه زنی، زنجیر زنی و قمه زنی می
بنאى  بنאى مאدى مستقل، نهאدى هאى دینی مستقل و رو به אین ترتیب بא تشکیل زیر

אیدئولوژیک مستقل، مجتهدאن تشیع ظאهریه به صورت یک دولت مستقل אز دولت 
تهدאن تشیع ظאهریه بر صوفیאن، دلیل تسلط مج. صفوى در אیرאن نهאدینه شدند
ى دوאزده אمאمی به عنوאن دین رسمی کشور نیز همین  عرفאنیאن و سنیאن و تدאوم شیعه

אسאمیאن אست که بא وجود پرאکندگی سرکردگی دینی، " دولت در دولت"سאختאر 
 אز طریق همین سאختאر ١.سאزد علمאى دینی رא در برאبر دولت مرکزى همبسته می

بא رجوع به دین رسمی کشور אست که مجتهدאن تشیع ظאهریه بא אستفאده אجتمאعی و 
سאزند و אز طریق آن بر فرهنگ و אفکאر  ى دینی می אز زبאن روزمره، درک روزمره

همאن گونه که آرאمش دوستدאر در نقد فرهنگ دینی . یאبند عمومی אیرאنیאن تسلط می
 کند،  به درستی طرح می

هאى متنאفر یא  ست برتر אز برآیند نیرو تولی بאشد سאحتیدین، هرگאه در فرهنگ مس»
אش نه فقط رستگאرى אخروى فرد  جهאنی متعאرض آن، سאحتی که به سبب سرمنشأ آن

کند، بلکه عمًא و همیشه خود رא معیאر و دאور زیست روحی و  و جمع رא تضمین می

                                                 
١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - 
Ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
:Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik Iran, Berlin, S. ٨٠f. und 

هאى אجتمאعی در אیرאن، در آرمאن و אندیشه، جلد یک،  مدرنیسم، אمت אسאمی و جنبش ):٢٠٠٣(مقאیسه فریدونی، فرشید 
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ى حسی، فکرى و هא دאند، بعضی حکم مرجع رא برאى אرزش جسمی אینجهאنی אفرאد می

بא سیطره دینی آنجא سر و کאر دאریم که دین مאنع هر گونه رویش و . אخאقی آنهא دאرد
אى رא אگر بتوאند در نطفه  گردد و هر مقאبله پرورش بر ضد بنیאدهא و אرزشهאى خود می

 ١«.کشد می
دیگر  ى دینی مکمل هم אسאمیאن، تسلط فرهنگی و سیطره" دولت در دولت"سאختאر 

گونه که خشونت بدنی و خشونت روحی مجتهدאن تشیع ظאهریه אز  تند، همאنهس
ى تفسیر و زبאن روزمره برאى  مجتهدאن אز یک سو به وسیله. دیگر جدאیی نאپذیرند هم

هא رא אز طریق  سאزند و אنسאن ى دینی می אنبوه مردم آگאهی وאرونه و درک روزمره
ند و אز سوى دیگر سرکوب هر کش روحی به بردگی خویش و אنفعאل سیאسی می

جریאنی و قتل هر کسی رא تدאرک می بینند که در برאبر אهدאف سیאسی و منאفع مאدى 
ى  شود که قوه لیکن توفیق کאمل אین برنאمه فقط تא زمאنی ممکن می. هא قرאر بگیرد آن

گونه محل  ى دینی و هر ى دولتی در אختیאر مجتهدאن قرאر گیرد که هر نظریه مجریه
ى حאکم و مشروعیت دولت   جنسیتی אسאمی، منאفع طبقه-جمعی که دکترین طبقאتی ت

بنאبرאین غیر . دهند، نאبود سאزند تشیع جعفرى دوאزده אمאمی رא مورد پرسش قرאر می
منتظره نیست که نهאدینه شدن تشیع ظאهریه در אیرאن بא سرکوب و کشتאر مؤمنאن 

ى مجریه مسאجد אهل تسنن و  پشتیبאنی قوهبא . هאى دیگر אسאمی همرאه بود فرقه
هאى  پردאزאن جنبش شدند و عرفאنیאن به عنوאن نظریه هאى صوفیאن تخریب می خאنقאه

 .رسیدند אلحאدى به قتل می
ى אصفهאن توسط سید محمد بאقر مجلسی  אین تعرض پس אز کسب مقאم אمאم جمعه

 در אفغאنستאن منجر به سرکوب אهل تسنن. به אوج خود رسید)  میאدى١٦٩٩وفאت (
گرאن سنی پس אز فتح هرאت تمאمی شیعیאن رא که موفق  شورش. قیאم عشאیر سنی شد

ى خلجی برאى سرنگونی  به فرאر نشده بودند، به قتل رسאندند و به سرکردگی عشیره
عشאیر سنی در مسیر فتح پאیتخت . ى صفوى به سوى אصفهאن تאختند دولت شیعه

یאن رא ویرאن کردند و אهل تشیع رא به خאک و خون صفوى تمאمی مسאجد شیع
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گرאیی رא به نفع خویش دید  پس אز فتح אصفهאن شאه سلطאن حسین مصلحت. کشیدند
 ١.و بא دست خود پאیتخت و تאج و تخت شאهنشאهی رא به محمود אفغאن تقدیم کرد

 محمود که ى دوאزده אمאمی صفویאن سرنگون شد، بدون אین به אین ترتیب، دولت شیعه
پس אز چندى אفغאنیאن به ممאلک خویش . אفغאن دولتی پאیدאر جאیگزین آن سאزد

پس אز سرنگونی . אى زمאم אمور رא به دست گرفتند هאى منطقه بאزگشتند و حکومت
دولت صفوى دیگر قدرت אجرאیی پشتیبאن مجتهدאن تشیع ظאهریه نبود که אعتقאد 

هאى  ت چنین אوضאعی אز یک سو فرقهتح. دینی خویش رא بر دیگرאن تحمیل کنند
אلهی  ى تصوف نعمت بخصوص فرقه. بאطنیه مאنند تصوف و عرفאن دوبאره رونق گرفتند

صوفیאن אین فرقه به تشیع אعتقאد دאشتند و بא .  در אیرאن ترویج شد١٨تא אوאخر قرن 
ت رجوع به منאبع بאطنیه אدعאى مجتهدאن رא برאى هدאیت אمت אسאمی و אعمאل شریع

به بאزאر " אصحאب אאخبאر"ى تشیع ظאهرى  אز سوى دیگر، فرقه. کردند אنکאر می
قرאر ) ١٦٢٣وفאت (در صدر אخبאریאن شیخ محمد אمین אسترآبאدى . دیندאرى رאه یאفت

אخبאریאن بر . کرد دאشت که تمאیز میאن مجتهد و مقلد رא یک אنحرאف دینی قلمدאد می
کردند و منאبع دینی مאنند قرآن و אخبאر تشیع رא  تأکید می" عقل"بر " نقل"אولویت 

" عقل"به אعتقאد אخبאریאن . دאنستند مستقیم و بدون تفسیر مجتهدאن قאبل אستفאده می
 . توאند معیאر אرزیאبی و אستنتאج شریعت شود زیرא که אشتبאه پذیر אست نمی

و منאفع مאدى و کرد  ى אخبאرى مجتهدאن تشیع ظאهریه رא خلع سאح می ى فرقه نظریه
אسترآبאدى مدعی بود که אنسאن بא وجود . سאخت هא رא مختل می شأن אجتمאعی آن

حقאرت خویش مجאز نیست که برאى אستخرאج قوאنین אلهی به قرآن رجوع کرده و אز 
אین אمر فقط به معصومאن، یعنی پیאمبر אسאم و אمאمאن شیعه . אستفאده کند" عقل"

ى مؤمنאن אز آیאت قرآن فقط  אستفאده. ز معصوم نیستندאختصאص دאرد و مجتهدאن א
. شود که אز طریق یک حدیث نبوى و یא אمאمی تأیید شده بאشد وقتی جאیز شمرده می

خوאستند که برאى אنجאم آئین دینی مستقیم به کتب אحאدیث  אخبאریאن אز مؤمنאن می
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 قرאر هللاش و אرجوع کنند هیچ فردى رא به عنوאن فقیه و مرجع تقلید وאسط خوی

 ١.ندهند
ى  تشکیل فرقه. אلهی אصولیאن قرאر دאشتند ى אخبאریه و صوفیאن نعمت در برאبر فرقه

پس אز سرنگونی . شود ى אصولیه به سید محمد بאقر مجلسی نسبت دאده می شیعه
دولت صفوى منאفع مאدى مجتهدאن تشیع ظאهریه در خطر بود زیرא متولیאن אوقאف 

آورى کرده  هאى אوقאف رא جمع  حمאیت قوאى אنتظאمی خرאج زمینقאدر نبودند که بدون
مجلسی به عنوאن یکی אز سرکردگאن دینی مدعی شد . و میאن علمאى دینی توزیع کنند

که فقط مجتهدאن تشیع دوאزده אمאمی مجאز هستند که تא وقت ظهور אمאم مستور، سهم 
بنאبرאین . شد عی توجیه میلیکن אین אدعא بאید به صورت شر. אمאم رא دریאفت کنند

مجلسی مجتهدאن رא نیز مجאز دאنست که به عنوאن نאیبאن אمאم مستور، مؤمنאن رא به 
ى شیخ محمد بאقر بهبهאنی  هא به وسیله ى אصولیه بعد  فرقه٢.گذאشتن نمאز مجبور کنند

تکمیل شدـ אو مدعی بود که حتא אمאم مستور نیز אز وقت ظهور خویش ) ١٨٠٣وفאت (
قאئل شد و " مشروعیت مشروط"ه نیست و به אین ترتیب، برאى دولت مرکزى آگא
بنאبرאین مشروعیت حکومت دنیوى وאبسته به . رא تحت نظאرت مجتهدאن قرאر دאد آن

 جنسیتی אمت -אجرאى قوאنین جزאیی و شرعی شد که به אین شیوه نظאم طبقאتی 
אه برאى مجتهدאن تشیع به אین ترتیب، ر. אسאمی تشکیل و אز آن پאسدאرى شود

سאאرى دست بیאبند و نفوذ  ظאهریه گشوده شد که אز یک سو، به مقאم و مسند دیوאن
سیאسی خود رא توسعه بدهند و אز سوى دیگر، بنא بر منאفع مאدى و قشرى خویش برאى 

تر אز אین بهبهאنی  فرא. رא به کلی אنکאر کنند دولت دنیوى مشروعیت بسאزند و یא آن
ى אصولیه رא به مرאتب صریحتر אز گذشته تدوین کرد و قشر بزرگی  ینی فرقهمبאنی د

به صورت رאدیکאل " تعبد"و " تعقل"، "ذکر"و " فکر"אو میאن . אز طאب رא تعلیم دאد
رא در حدود منאبع دینی تشیع ظאهریه قرאر دאد و " فکر"سپس . تفکیک قאئل شد

                                                 
١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): ebd., S. ٨٦f. und  
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بهبهאنی در . به تعبد אز مجتهد شدکه مقلد موظف  منحصر به مجتهد کرد، در حאلی
زمאن حیאت خویش یک سאزمאن تروریستی אز لوطیאن و میدאنیאن بאزאرى تشکیل دאد 

אو در تאریخ אیرאن به . کشیدند هאى صوفیאن رא تخریب کرده و به آتش می که خאنقאه
دیگر אو بود که " אفتخאرאت"سلطه بر אخبאریאن אز جمله . کش نאم گرفت درستی صوفی

در همین دورאن . ى علمیه میسر شد ى کسب אجتهאد در حوزه ز طریق تدریس شیوهא
ى  هא אدعאى مجتهدאن فرقه مکتوبאت مهم تشیع ظאهریه منتشر شدند و بא رجوع به آن

אز جمله بאید אز . تر شد تشیع אصولیه برאى هدאیت אمت אسאمی تא ظهور مهدى مستدل
ى هور  نوشته" وאضیل אش شیعه"، )١٦٨٠ت وفא(ى محسن فیض کאشאنی  نوشته" وאفی"
) ١٦٩٩وفאت (ى سید محمد بאقر مجلسی  نوشته" אאنور بهאر"و ) ١٦٦٢وفאت (אمیلی  אل

شوند که אز چهאر کتאب אصولی  هر سه کتאب شאمل אحאدیث אمאمیאن می. یאد کرد
 ١.دאن تشیع بردאشت، دوبאره منظم و بא مقدمه و تفسیر منتشر شده) אلکتب אאربعه(

درآمد אوقאف، خمس و (بنאى مسאعد אقتصאدى  به غیر אز مکتوبאت تشیع ظאهریه، زیر
אسאمیאن و به خصوص قدرت دولت مرکزى " دولت در دولت"و سאختאر ) زکאت بאزאر

ى تشیع ظאهرى אصولیه در אیرאن بر  ى دوאزده אمאمی بود که مجتهدאن فرقه شیعه
ى  ى شیعه مאن دورאنی که نهאدینه شدن فرقهدر ه. بאطنیאن و אخبאریאن غلبه کردند

ى دینی به دست  به پאیאن رسید و سلطه" دولت در دولت"אصولیه به صورت 
 ١٧٥٠(پאشی حکومت زندیאن  ى قאجאر پس אز فرو مجتهدאن تشیع ظאهریه אفتאد، عشیره

ى  אولین پאدشאه سلسله. زمאم אمور در אیرאن رא به دست گرفت)  میאدى١٧٧٩تא 
אو بر خאف شאهאن . گذאرى کرد  میאدى تאج١٧٧٥ر، آقא محمد خאن، در سאل قאجא

صفوى چندאن تمאیلی به אستفאده אز تشیع جعفرى دوאزده אمאمی برאى توجیه مشروعیت 
 .دولت خویش ندאشت

لیکن مجتهدאن . ى אصولیه نبود بدیهی אست که אوضאع موجود بאب طبع علمאى فرقه
تجربه آموخته بودند که برאى تحکیم جאیگאه طبقאتی و تشیع ظאهریه در אیرאن به 

قوאى متمرکز . تضمین منאفع مאدى خویش نیאز به یک دولت مقتدر مرکزى دאرند
אجرאیی نه فقط جهت پאسدאرى אز منאفع مאدى روحאنیאن ضرورى بود، بلکه אز אیرאن به 
                                                 
١ vgl. ebd. S. ٨٧ 
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ب محאفظت هאى سنی مذه ى دوאزده אمאمی در برאبر تعرض دولت عنوאن کشور شیعه

که آقא محمد خאن برאى همکאرى  بنאبرאین مجتهدאن تشیع ظאهریه بدون אین. کرد می
هא بא دولت قאجאر אرزشی قאئل بאشد، برאى حکومت مرکزى مشروعیت دینی  آن
هאى شرع چون گذشته در אختیאر علمאى شیعه بود و  در همאن حאل دאدگאه. سאختند می

 ١.چون و چرאى شریعت دאشتمشروعیت نظאم بستگی به אعمאل بی 
که حאجی میرزא آقאسی به مقאم وزאرت رسید، عرصه بر مجتهدאن تشیع  پس אز אین

به فرمאن . ى گرجی بود که به تصوف אعتقאد دאشت אو אز یک خאنوאده. ظאهریه تنگ شد
سאزى شدند و بאطنیאن به  אو مرאکز صوفیאن در کرمאن، نאئین، بستאم و تربت جאم نو

هאى אتאبت و  سאزى مقبره پس אز بאز. سאאرى رسیدند هאى دیوאن مאعی و مقאممنزلت אجت
مرאسم دینی . شبستر زאئرאن بאطنیه برאى رستگאرى به سوى אین אمאکن رאهی شدند

دאد و  ى אجتمאعی مجتهدאن تشیع ظאهریه رא مورد پرسش قرאر می صوفیאن سلطه
אصفهאن حאج سید محمد بאقر صفتی برאى نمونه در . هא رא به دنبאل دאشت مقאومت آن

 تא ١٨٣٦دهی کرده بود و אز سאل  یک אرتش אز لوطیאن و میدאنیאن بאزאرى سאزمאن
بא אین وجود بאطنیאن سنت . کرد  میאدى در برאبر دولت مرکزى مقאومت می١٨٤٠

و ) ١٨٧٨وفאت (هאدى سبزوאرى  ى مא  میאدى به وسیله١٩خویش رא تא אوאخر قرن 
صدرא و شאگردאن  دאمאد، مא אین دو تن بא رجوع به میر. آشتیאنی حفظ کردندجאאلدین 

سینא  ى فאرאبی و אبو هא مאنند فیض کאشאنی و عبدאلرضא אهیجی و بא אستفאده אز فلسفه آن
و " برهאن"رא אز طریق " حقیقت دین"رא دאشتند که " حکمت אلهی"ى تدوین  אنگیزه

 ٢.אثبאت کنند" یقین"
دאند و بא در نظر دאشتن شأن نزول  می" هللاکאم مخلوق א"نیه که قرآن رא دکترین بאط

کند، در אوضאع  אعتبאر شریعت رא محدود به زمאن و مکאن می" آیאت אلهی"برאى 
אین دیدگאه . شود بحرאنی مروج نزدیکی زمאن ظهور אمאم مستور برאى نسخ شریعت می

ى شیخیه אحمد  گذאر فرقه بنیאن. کردهאى شیخیه و بאبیه در אیرאن بروز  به صورت فرقه
אعتقאد دאشتند و " وحدت نאطق"شیخیאن به . نאم دאشت)  میאدى١٨٢٦وفאت (אحسאیی 

                                                 
١ vgl. Ende, W. (١٩٩١):, ebd. S. ٨٥ 
٢ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠):ebd., S. ٨٨f. 
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شیخیאن هموאره . شدند در سنت بאطنیאن برאى قرآن و شریعت شأن نزول قאئل می
אمאم . کردند که زمאن ظهور אمאم مستور برאى نسخ شریعت نزدیک אست ترویج می

ى شیخیه رא  مبאنی فرقه" وجود جسمی"و " وجود معنوى"تفאوت میאن شنאسی و 
وجود دאرد که بא " ى کאمل شیعه"بنאبرאین به אعتقאد شیخیאن همیشه یک . سאزند می

در " ى کאمل شیعه"ى אیمאن  شعور معنوى و درجه. אمאم غאیب در تمאس روحאنی אست
هא معین  نی بא دشمنאن آندوستی و אتحאد بא تمאمی دوستאن چهאرده معصوم و دشم

אحسאیی در تدوین . אست" قطب آسمאنی"و אمאم غאیب " قطب زمینی"אو . شود می
ى شیخیه و در سنت بאطنیאن به سه אصول دینی مאنند توحید، نبوت و אمאمت،  فرقه

رکن رאبع رא אفزود که در وאقع همאن رאکن رאهب برאى تأویل بאطن אز ظאهر قرآن 
 .אست

אو در אوאیل . یخ אحمد אحسאیی، شیخ سید کאظم رشتی جאنشین אو شدپس אز وفאت ش
به جمאعت مسلمאنאن ) رאبط אمאم مستور(تمאیل دאشت که خودش رא به عنوאن بאب 

هאى  پس אز وفאت אو سه تن אز شאگردאنش به نאم. معرفی کند، אمא بعدًא منصرف شد
علی محمد شیرאزى حאج محمد کریم کرمאنی، میرزאر شفیع تبریزى و شیخ سید 

 میאدى ١٨٤٤در سאل . ى شیخیه شدند مدعی رهبرى فرقه)  میאدى١٨٥٠وفאت (
شیخ سید علی محمد شیرאزى אدعא کرد که بאب אمאم مستور אست و به אین ترتیب، 

אو شریعت אسאم رא نسخ کرد و شریعت نوینی رא به . ى بאبیه رא بنیאن گذאشت فرقه
دین و آئین . تدوین شده بود" بیאن فאرسی"به عنوאن جمאعت مؤمنאن אرאئه دאد که 

پس אز نسخ شریعت אسאم אز طریق )  میאدى١٨٤٨(نوین در אجאس بدشت 
 ١.ى بאبیه برאى مؤمنאن אعאن شدند پردאزאن فرقه نظریه

                                                 
١ vgl. Bayat, M. (١٩٨١): ebd., S. ٨٩, und  
vgl. Richard, Yan (١٩٨٩): ebd., S. ٥٠f., und      

 אدאمه، ٢٤٠ى  نو، صفحه مطאلع אאنوאر، ترجمه و تخلیص عبدאلحمید אشرאق خאورى، نشر دوم، دهلی): ١٩٩١(مقאیسه زرندى، نبیل 
  אدאمه و٢٦٣

طلب،  خوאه و אصאح  مبאرز آزאدى-אلعین  مرورى بر زندگی طאهره قرة -طאهره بردאر پرده אز میאن ): ١٩٩٧(مقאیسه متین، مهنאز 
   אدאمه و٢٨ى   אدאمه، فرאنسه، برکلی، صفحه٢٣ى  ، صفحه٩ى  در نقطه نمره

  אدאمه٢٦ى  جא، صفحه همאن): ١٣٧٩(مقאیسه فشאهی، محمد رضא 
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گرفت و جאیگאه אجتمאعی  دستאن جאمعه رא در بر می جא که جنبش بאبیאن אنبوه فرو אز آن

ى حאکم  دאد، אقشאر طبقه ی دربאریאن و אسאمیאن رא مورد پرسش قرאر میو منאفع طبقאت
بא وجودى که بאب و אغلب . برאى سرکوب مؤمنאن و אنهدאم אین فرقه متحد شدند

ى  هאى متفאوت אندیشه بאبیאن به قتل رسیدند، لیکن بאبیאن پس אز אنشعאب در فرقه
 .ظهور مهدى رא در אیرאن به صورت سرى ترویج کرد

ى بאبیه، مجتهدאن تشیع ظאهرى و دربאریאن قאجאر به ضرورت  پس אز سرکوب فرقه
لیکن بא گسترش زندگی . وحدت برאى حفظ جאیگאه و منאفع طبقאتی خویش پی بردند

هאى אجتمאعی مאنند تنبאکو و مشروطه در  دאرى جنبش شهرى و عمومیت نظאم سرمאیه
هא مدرنیزאسیون  ى אین جنبش אنگیزه. دبرאبر نظאم אستبدאدى شאهאن قאجאر بروز کردن

. گرفت אجتمאعی و אقتصאدى بود که قאنونمندى دولت و قאنونمدאرى جאمعه رא در بر می
ى  بخشی אز مجتهدאن تشیع ظאهریه نیز برאى حفظ منאفع مאدى خویش و تحکیم سلطه

کزى هא شرکت دאشتند و به אجبאر در برאبر دولت مر אجتمאعی روحאنیאن در אین جنبش
لیکن درگیرى אصولی میאن مجتهدאن تشیع ظאهریه و دولت مرکزى در . قرאر گرفتند

 .دورאن سلطنت شאهאن پهلوى به وقوع پیوست
אسאمیאن رא ضعیف کرد " دولت در دولت"رضא شאه אز طریق مدرنیزאسیون کشور نهאد 

نگ אیرאنیאن ى دین بر جאمعه و فره رא به کلی منهدم سאزد و یא سیطره که آن بدون אین
هאى شرع به אزدوאج و طאق  در אین دورאن نه تنهא وظאیف دאدگאه. رא در هم بشکند

 مدنی به -محدود شد، بلکه به همت وزیر قضאئی وقت، علی אکبر دאور، قאنون جزאئی 
تصویب دو مجلس رسیدـ بא تصویب قאنون تجאرت دست روحאنیאن אز موאرد محضرى 

فه عمومی روحאنیאن رא نیز مشمول خدمت در אرتش کوتאه شد و قאنون نظאم وظی
هאى  بא تشکیل دאنشگאه تهرאن و مدאرس دولتی تسلط روحאنیאن بر نهאد. شאهنشאهی کرد

آموزشی و پرورشی شکسته شد و در همین دورאن אز طریق نهאد دولتی فرهنگستאن 
رאسم تشیع אنجאم م. هאى دینی אز زبאن فאرسی پאאیش شدند بخشی אز مفאهیم و وאژه

ظאهریه مאنند سאلگرد عאشورא و تאسوعא و سفر زאئرאن به אمאکن دینی در خאرج אز کشور 
سربאزאن אرتش شאهنشאهی به دستور دولت مرکزى حجאب אسאمی . محدود شدند

کشیدند و ریش مردאن رא قبل אز ورود به  زنאن و عبא و عمאمه روحאنیאن رא به آتش می
دولت "ورאن محمد رضא شאه تعرض دولت مرکزى به نهאد  در د.ندترאشید تهرאن می



 ١٦٣ 

هאى אوقאف به  אز طریق אصאحאت אرضی زمین. אسאمیאن אدאمه یאفت" در دولت
ى  بא برنאمه. هא گسترش یאفت دאرى به روستא کشאورزאن وאگزאر شدند و نظאم سرمאیه

که  بدون אینمبאرزه بא بیسوאدى بخش بزرگی אز אیرאنیאن خوאندن و نوشتن آموختند 
 ١.تدریس متون دینی در אیرאن خאتمه یאبد

توאنست که به کلیت אسאم تعرض کند زیرא به عنوאن یک نظאم  دولت پهلویאن نمی
سنتی مدعی مشروعیت دینی و خوאهאن تبعیت بی چون و چرאى شهروندאن אز فرمאن 

אه به گذאشت و محمد رضא ش رضא شאه در حرم אمאم رضא نمאز می. شאهنشאهی بود
אאرض که شאهאن پهلوى مدعی آن نیز بودند   فیهللاא مقאم ظل. رفت زیאرت کعبه می

نزאع دولت . سאخت در אیرאن می" دین مبین"هא رא موظف به پאسدאرى و ترویج  آن
ى دوאزده אمאمی  אسאمیאن نیز نه در تضאد بא شیعه" دولت در دولت"پهلویאن بא نهאد 

 تشیع ظאهریه رא برאى تفسیر شریعت مردود بود و نه نقش אجتمאعی مجتهدאن
بود که אز یک سو، " دین مبین"محمد رضא شאه فقط خوאهאن تفسیرى אز . سאخت می

אلمللی کشور رא توجیه کند و אز سوى  سیאست مدرنیزאسیون אقتصאدى و روאبط بین
هאى אجتمאعی که خوאهאن אستقرאر دمکرאسی، عدאلت אجتمאعی و تحقق  دیگر، جنبش

ى אرشאد بא تأیید سאوאک و  حسینیه. ق بشر در אیرאن بودند، به אنفعאل بکشدحقو
به بیאن دیگر، نظאم پهلوى . ى دولتی نیز برאى تحقق همین هدف تأسیس شد بودجه

אز " تفسیر مدرن"نیאز به یک " אرتجאع سیאه و سرخ"ى אیدئولوژیک بא  برאى مبאرزه
אمیאن אز سوى دیگر مאنع تحقق جنبش کمونیستی אز یک سو و אس. אسאم دאشت

لیکن نظאم سلطنتی بא . هאى אقتصאدى دولت شאهنشאهی بودند אهدאف אجتمאعی و برنאمه
 .ى אرشאد مאرى در آستین خود پرورد که به عمرش خאتمه دאد تشکیل حسینیه

شنאسی و تفسیر متون دینی אفکאر عمومی رא پیرאمون  אسאمیאن بא تحریف مفאهیم جאمعه
אقتصאد "و " ى توحیدى ى بی طبقه جאمعه"، "غرب زدگی"کאذبی چون مبאحث 
. ى سیאسی بسط دאدند ى دینی خویش رא به حوزه متشکل سאختند و سیطره" توحیدى

جنبش ضد سلطنتی رא گאم به گאم به " دولت در دولت"سپس بא אستفאده אز نهאد 
ى   خمینی به ورطههللاא گرאى אنقאب رא تحت رهبرى آیت مسאجد کشیدند و نسل آرمאن

                                                 
 دאمه א١٥ى   אدאمه، صفحه٩ى  جא، صفحه همאن): ٢٠٠٣(مقאیسه فریدونی، فرشید  ١

 ١٦٤
ى  אسאمیאن زبאن روزمره و درک روزمره" אنقאب فرهنگی"در دورאن . نאبودى کشیدند
هאى علمی و تخصصی بسط دאدند و אفکאر نخبگאن جאمعه رא نسل پس  دینی رא به حوزه
 .ى אسאم کشیدند אز نسل به چنبره

 : نتیجه
شرى אست که فقط بא بررسی تאریخ دینی אسאم، تאریخ تضאد حکمت אلهی و خرد ب) ١

هאى متفאوت دینی برאى توجیه אلوهیت  پردאزאن فرقه قرآن و شنאخت فعאلیت نظریه
ى אین فعאلیت توجیه  אنگیزه. شود  جنسیتی אمت אسאمی قאبل فهم می-نظאم طبقאتی 

 .تضאد אوبیکتیو جهאن بیرونی و تضمین جهאن بینی دینی مسلمאنאن אست" عقلی"
אلکتیک جهאن بیرونی אوبیکتیو و جهאن درونی سوبیکتیو، جهאن بینی جא که دی אز آن

سאزى جهאن درونی  سאزى جهאن بیرونی مאدى و بאز جא که بאز آفریند، אز آن אنسאن رא می
ذאتی אست   جنسیتی درون-جא که بحرאن مאدى یک نظאم طبقאتی  سمبلیک אست، אز آن

تیو به אجبאر منجر به אختאل بאزسאزى جא که بحرאن مאدى جهאن بیرونی אوبیک و אز آن
אش  شود، در نتیجه تردید אنسאن در جهאن بینی سمبلیک جهאن درونی سوبیکتیو می

هאى متفאوت אسאمی  هאیی رא که فرقه هא و چאره لیکن رאه. شمول אست ذאتی و جهאن درون
 .אند بא אدیאن دیگر تفאوت دאرد برאى توجیه אین تضאد אیجאد کرده

شود که برאى توجیه تضאد جهאن  אریخ دینی אسאم به אین نتیجه ختم میبررسی ت
 جنسیتی אمت אسאمی و אیمאن دینی -بیرونی אوبیکتیو و جهאن بینی، تضאد نظאم طبقאتی 

ى متفאوت برאى אستفאده אز  و یא به بیאن بهتر، تضאد حکمت אلهی و خرد بشرى دو شیوه
. هאى بאطنی אختصאص دאرد ى אول به فرقه شیوه. אند  אیجאد شدههللاא قرآن به عنوאن کאم

دאنند و برאى אعتبאر شریعت شأن نزول، یعنی  می" هللاکאم مخلوق א"بאطنیאن قرآن رא 
هאى بאطنی رکن رאهب قرאر دאرد که به  در صدر فرقه. شوند زمאن و مکאن قאئل می

 رא برאى هللاא مאو אز طریق تأویل قرآن، بאطن کא. گمאن بאطنیאن تحت عنאیت אلهی אست
 . کند ى خویش رא معین می مؤمنאن بیאن و طریقت فرقه

کאم غیر مخلوق "ظאهریאن قرآن رא . هאى ظאهرى אختصאص دאرد ى دوم به فرقه شیوه
אز . شوند دאنند و برאى אعتبאر شریعت شأن نزول، یعنی زمאن و مکאن قאئل نمی می" هللاא

ى مجتهدאن אست، سאختאر  ى به عهدهجא که هدאیت אمت אسאمی تא وقت ظهور مهد آن



 ١٦٥ 

مجتهدאن אز طریق تفسیر . گیرد دینی ظאهریאن یک پلورאلیسم دאخلی به خود می
 .ظאهرى شریعت، طریقت مقلدאن رא معین کرده و مستقیم بر رعאیت آن نظאرت دאرند

ى  نگرند و شیوه بא وجودى که بאطنیאن و ظאهریאن بא دیدگאه متفאوت به قرآن می
هא به فرم خود אز یک سو  هא אز شریعت متفאوت אست، لیکن هر دوى آن ى آن אستفאده
ى دین بر فرهنگ و سلطه بر زبאن و درک روزمره به  هא رא אز طریق سیطره אنسאن

ى متفאوت אیمאن دینی مکمل  کشند و אز سوى دیگر به عنوאن دو شیوه بردگی می
سאزد و אیمאن   دنیوى منفعل میאیمאن بאطنیه مؤمنאن رא در برאبر حکومت. همدیگرند

 جنسیتی אمت אسאمی حکومت دنیوى تشکیل -ظאهریه برאى تشکیل نظאم طبقאتی 
جא که حدود  لیکن אز آن. کند توجیه می" دین مبین"رא אز طریق منאبع  دهد و آن می

אیمאن دینی به وسعت دאنش بشرى بستگی دאرد، بא روند زمאن و אنکشאف دאنش بشرى 
گونه که هورکهאیمر و  همאن. هאى بאطنی و ظאهرى نیز متفאوت هستند هتحوאت فرق

 کنند،  ى אیمאن و دאنش رא بررسی می آدورنو به درستی رאبطه
شود אگر که تقאبلش رא  אیمאن یک مفهوم شخصی אست که به عنوאن אیمאن نאبود می... »

یمאن אحتیאج به محدود جא که א אز آن. بא دאنش و یא توאفقش رא بא آن مدאم وאرونه نکند
جא که אیمאن אجتنאب نאپذیر به  אز آن) و. (...) (شدن دאنش دאرد، خودش محدود אست

مאند، هموאره در نبرد برאى جدאیی و  عنوאن دشمن یא دوست به دאنش زنجیر شده می
که ) אین حقیقت(אش אست، پذیرفتن אوبیکتیو  فאنאتیسم آن دروغ: אست) אز آن(گذشتن 

 ١«.یمאن دאرد که به همאن مقدאر אیمאن ندאردفقط کسی א
جא که אدعאیی برאى  دאنند و אز آن می" هللاکאم مخلوق א"جא که بאطنیאن قرآن رא  אز آن

آورى  هאى فن هאى علمی و پیشرفت هאى אجتمאعی، دگرگونی توضیح تمאمی وאقعیت
 אیمאنشאن ندאرند، در برאبر پیشرفت دאنش بشرى و پیچیدگی روאبط אجتمאعی و سیאسی

گرאیی و دنیوى شدن مؤمنאن  هאیی نوینی برאى خرد به عقب رאنده شده و هموאره حوزه
אى خאرج אز  بینند که موردى و نکته بنאبرאین بאطنیאن אشکאلی در אین نمی. شود אیجאد می

هאى  توאن در فرقه تאب אین تحوאت جهאن بینی رא می بאز. هא طرح شود ى אیمאن آن حوزه
                                                 
١ vgl. Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (١٩٤٧): Dialektik der Aufklärung - Philosophische 

Fragmente, Amsterdam, S. ٣١f. 

 ١٦٦
אطنی مشאهده کرد که مאنند אنبوه مردم نه حکومت אسאمیאن رא قبول دאرند و متفאوت ب

 .دאنند نه אعمאل شریعت رא منאسب بא زمאن و مکאن می
دאنند و بא رجوع به برخی אز  می" هللاکאم غیر مخلوق א"در برאبر ظאهریאن قرآن رא 

ى قرآن  ه وسیله بهللاى אאنعאم مدعی هستند که א  אز سوره٥٩ى  هאى آن مאنند آیه آیه
هא אز یک سو در برאبر تغییر אوضאع  آن. تمאمی وقאیع رא به پیאمبر نאزل کرده אست

هא رא متضאد بא شریعت قلمدאد  آورى אیستאدگی کرده و آن אجتمאعی و پیشرفت فن
ى אسאمیאن  אنگیزه. شوند کنند و אز سوى دیگر، خوאهאن کسب دینی אین تحوאت می می

هא و تفسیر  ى אیمאن آن אى نبאید خאرج אز حوزه ردى و هیچ نکتههیچ مو. روشن אست
هא رא به عنوאن  دینی مجتهدאن تشیع ظאهریه طرح شود که مبאدא جאیگאه אجتمאعی آن

ى حאکم در معرض  هא رא به عنوאن قشرى אز طبقه نאیبאن אمאم مستور و منאفع مאدى آن
 .خطر قرאر گیرد

شوند که تمאمی  آورى نوین مدعی می برאبر فنبنאبرאین אسאمیאن אز یک سو در 
אز سوى دیگر بא تشدید . אند کشفیאت و אخترאعאت بشرى در قرآن پیش بینی شده

هאى عمومی مفאهیم جאمعه شنאسی رא که برאى  پیچیدگی روאبط אجتمאعی و بروز نیאز
 هא خאلی کرده و بא تعریف אند אز مضمون علمی آن بررسی جوאمع مدرن אیجאد شده

به אین ترتیب، بא وجودى که جهאن بیرونی אوبیکتیو به دلیل تضאد . کنند دینی آلوده می
سאزى سمبلیک جهאن درونی  شود، لیکن بאز ذאتی خویش بحرאنی و متحول می درون

به بیאن . مאند ى دینی پא بر جא می سوبیکتیو تضمین شده و جهאن بینی و درک روزمره
ى دین  گیرد و سیطره ی، عرف در برאبر شرع قرאر نمیبهتر، אز طریق تفسیر متون دین

در אین رאبطه . شود ى طبقאتی مجتهدאن تشیع ظאهریه تضمین می بر فرهنگ و سلطه
کند زیرא אز طریق تحریف دینی مفאهیم  مره نقش به سزאیی بאزى می زبאن روز

سیאسی دستאن جאمعه و فعאאن  شود و توهم فرو شنאسی مروج خشونت روحی می جאمعه
بدیهی אست که توهم سאزى برאى تدאوم . آورد رא به نقش پیشروى روحאنیאن به بאر می

کند زیرא مخאلفאن نظאم رא سردرگم و منشعب  حکومت אسאمیאن بسیאر سאزنده عمل می
توאند بאشد، زمאنی که אسאمیאن توهم  بنאبرאین غیر منتظره نیست و نمی. سאزد می

گیرند و برאى خאم سאختن  ى دین رא به فאل نیک می دهفعאאن سیאسی و نقد پرאکن
به خאرج אز " روشنفکرאن دینی"אپوزیسیون تبعیدى عوאمل خود رא به نאم معترض و 
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 جنسیتی אمت אسאمی אز یک سو و -توجیه אلوهیت نظאم طبقאتی . کنند کشور אعزאم می
ى وאقعی אسאمیאن  אیجאد سرאب تفسیر نوین دینی و رفرم אجتمאعی در אیرאن אنگیزه

אست که אلبته فقط بא شکیبאیی و אز طریق אصאحאت در چهאرچوب قאنون אسאسی 
ى وאقعی אین شیאدى، حفظ منאفع  لیکن אنگیزه. توאند میسر شود جمهورى אسאمی می

ى حאکم کشور، یعنی روحאنیאن و بאزאریאن אست که فقط אز طریق تحکیم  مאدى طبقه
بאر در אیرאن میسر   سیאسی אسאمیאن و تدאوم אین نظאم خفتى فرهنگی، אخאقی و سلطه
 .شود می

دولت "هאى אیدئولوژیک  هאى علمیه، یعنی نهאد دهی אین تبهکאرى حوزه آدرس سאزمאن
در אین אمאکن مجتهدאن تشیع ظאهریه در کنאر خشونت روحی بر . אست" در دولت

. کنند ریزى و عملی می אمهعلیه אنبوه مردم، خشونت بدنی دگرאندیشאن رא نیز برن
مجتهدאن تشیع ظאهریه رא مسلح به یک " هللاکאم غیر مخلوق א"قرאئت قرآن به عنوאن 

توجیه " هللاא فی سبیل"هא رא بא مفهوم  سאزد و تمאمی אعمאل جنאیی آن אبزאر حکومتی می
 -دهی نظאم طبقאتی  به بیאن دیگر، شریعت אبزאر אیجאد ترور و توحش و سאزمאن. کند می

توفیق تشکیل אمت . جنسیتی אمت אسאمی هدف مجتهدאن تشیع ظאهریه هستند
مجتهدאن تشیع ظאهریه אز یک سو . אسאمی بستگی به عدم مقאومت אجتمאعی دאرد

کنند و ظאهر אمت אسאمی رא شکل  ى مردאن بر زنאن رא אز طریق دین توجیه می سلطه
یאبند و به  هא تسلط می رونی אنسאندهند و אز سوى دیگر بא مفאهیم دینی بر جهאن د می

. سאزند אین ترتیب، کیش فردیت و تکאمل هر گونه مرאم سوبیکتیو رא در نطفه خفه می
هאى سیאسی  ترس و تسلیم، وظیفه و تکلیف، بندگی و אفتאدگی شهروندאن برنאمه

. شود ظאهریאن هستند و אمرى مستند به تعقل و بא تکیه بر برهאن عقلی پذیرفته نمی
ى مسلمאنאن موظف به تبعیت אز مجتهدאن تشیع ظאهریه و تسلیم در برאبر  مهه

شریعت هستندـ عنصر אسאسی אین دین و آئین אسאرت جهאن درونی אنسאن و אستقرאر 
 .طبقאتی مجتهدאن تشیع ظאهریه به عنوאن نאیبאن אمאم مستور אست

منאفع طبقאتی خویش بنאبرאین مجتهدאن تشیع ظאهریه بא אهدאف אجتمאعی و برאى حفظ 
بدیهی אست که قرآن به . کنند قرאئت می" هللاکאم غیر مخلوق א"قرآن رא به عنوאن 

سאزد، لیکن  هא توجیه شرعی می عنوאن مאنیفست ترور و توحش برאى אعمאل جنאیی آن
کאم مخلوق "ى بאطنیאن، یعنی  توאند به شیوه گونه که مستدل کردم قرآن نیز می همאن

 ١٦٨
توאنند برאى אحکאم دینی شأن نزول قאئل شوند و אز   و אسאمیאن میقرאئت شود" هللاא

به بیאن . אدعאى خویش جهت تشکیل دولت دینی و אعمאل شریعت چشم پوشی کنند
دیگر، אین قرآن نیست که אسאمیאن رא به אجبאر موظف به خشونت بدنی، یعنی ترور 

یر منאبع دینی و تحریف אندیشאن و توحش אنبوه مردم و خشونت روحی، یعنی تفس دگر
جא که אسאمیאن جאنی  אز آن. سאزد، بلکه رאبطه بر عکس אست شنאسی می مفאهیم جאمعه

کאم غیر "ى کسب قدرت سیאسی رא دאرند، قرآن رא به عنوאن  و جאهل هستند و אنگیزه
گیرند که برאى אعمאل مخرب، مرتجع و متعرض خویش یک  در نظر می" هللامخلوق א

 .وجیه دینی بسאزندאیدئولوژى و ت
ى فرهنگ دینی توفیق یאفتند  و سیطره" دولت در دولت"אسאمیאن אز طریق سאختאر ) ٢

ى دینی אنبوه مردم אستفאده  ترین مدت ممکنه אز زبאن و درک روزمره که در کوتאه
بא درک . کرده و برאى سرنگونی نظאم شאهنشאهی بر אفکאر عمومی مسلط شوند

شود که چرא در آن دورאن نه אپوزیسیون  بل فهم میى فرهنگ دینی قא سیطره
" هאى אیرאنی مאرکسیست"در برאبر אسאمیאن متشکل شد و نه " دموکرאت و אئیک"

بنאبرאین قאبل فهم אست که چرא . گیر سאزند سوسیאلیسم رא فرא قאدر شدند که آلترنאتیو 
برאى تقسیم قدرت هאى متفאوت אسאمیאن  گرفت یא میאن جنאح אگر مخאلفتی شکل می

 .سیאسی بود و یא رنگ و روى دینی به خود دאشت
شود که چرא  ى دین بر فرهنگ، زبאن و درک روزمره قאبل فهم می بא درک سیطره

تحریف کرده " قیאس"و " رجع"مجتهدאن تشیع ظאهریه همאن مسאئلی رא که אز طریق 
کنند،  ترویج می" ت אلهیوאقعی"אند، به عنوאن  هم کیشאن خویش در آورد" אجمאع"و به 

ترین אعمאل ضد  بא وجود کאشی عریאن، شأن و אعتبאر אجتمאعی دאرند، بא وجود شنیع
 .شوند بشرى، قאبل قبول هستند و بא وجود تظאهر و فریبکאرى، معیאر אخאقی تلقی می
ى دینی  تدאوم אین شیאدى فقط به אین دلیل ممکن אست زیرא אز یک سو درک روزمره

سאزد و אز سوى دیگر  هאى مدرن می گیرى אندیشه ر برאبر شنאخت و به کאرمאنعی د
بنאبرאین بא وجود . ى دینی توאن אنتقאل منطق زبאنی אین متون رא ندאرد زبאن روزمره

رسی به منאبع فلسفی و علمی جوאمع مدرن، جهאن درونی چون گذشته تحت  دست
برאى جویندگی، پویندگی و مאند و جهאن درونی نوینی  ى فرهنگ دینی می سلطه
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پرسد، به  אندیشد و نه می جא که אنسאن دینی نه می אز آن. شود پژوهش متشکل نمی
 حقیقت به تعریف هورکهאیمر و آدورنو، . برد حقیقت پی نمی

گرא نیست، بلکه به همאن אندאزه فرم آن در وאقعیت  فقط به معنی آگאهی خرد»
 ١.«)אست(

شود که אنسאن نه به حقیقت אوبیکتیو طبقאتی  نی منجر میى فرهنگ دی بنאبرאین سیطره
پردאزאن אین نظאم، یعنی روحאنیאن و   جنسیتی אمت אسאمی و نه به نقش نظریه-

אین אنسאن دینی که خود نیאموخته אسرאر . برد هא بא بאزאریאن پی می وאبستگی אقتصאدى آن
گیرد و  گرא قرאر می خرد سشجא هم که در برאبر پر به آموزش دیگرאن نیز دאرد و آن

سאزد و یא به قهر متوسل  آید، بلکه تئورى توطئه و شאیعه می آورد، کوتאه نمی کم می
 سאل حکومت אسאمیאن در ٢٧تحت چنین אوضאعی پیدא אست که چرא پس אز . شود می

אیرאن نه ضرورت نقد دین به عنوאن אیدئولوژى دولت אسאمی تبدیل به گفتمאن مسلط 
ى منאسب نقد دین میאن فعאאن אپوزیسیون  ی شده و نه بحث پیرאمون شیوهאجتمאع

نقد . دلیل دאرد" دین مبین"بنאبرאین אمتنאع فعאאن سیאسی אز نقد . عمومیت یאفته אست
אنجאمد  دین به אجبאر به نقد فرهنگ دینی، به نقد درک روزمره و به نقد زبאن دینی می

ه فعאل سیאسی برאى خود قאئل אست، خدشه دאر و آن نقش אنقאبی و پیشرویی رא ک
 . سאزد می

هאى دمکرאسی، אئیسته و مאرکسیسم در אیرאن بنیאن مستحکمی  אمא فقط زمאنی جنبش
هא جسאرت  کنند که فعאאن אورگאنیک آن یאبند و روند تحوאت אجتمאعی رא معین می می

نتقאدى و بא אستفאده אز نقد אین رא دאشته بאشند که نه تنهא به آینده بلکه به صورت א
بررسی אنتقאدى אز دאیل شکست در گذشته منجر به . ذאتی به گذشته نیز بنگرند درون

 .پیروزى در آینده خوאهد شد
جא که قدرت  جא که نفوذ و قدرت אجتمאعی بستگی به توאزن قوא دאرد و אز آن אز آن

بر אفکאر عمومی و در ى אسאمیאن  ى ضعف دیگرى אست، در نتیجه سلطه یکی نشאنه
هאى אخאقی، فرهنگی، سیאسی، خאصه אیدئولوژیک بستگی به نאتوאنی אپوزیسیون  حوزه

                                                 
١ vgl. ebd. S. ٨ 

 ١٧٠
برאى تشکیل فرهنگ نوین و متقאبل " هאى אیرאنی مאرکسیست"و " دموکرאت و אئیک"

مدאرى  ى دولت دאرى אیرאنیאن و فلسفه ى دین אمتنאع אز نقد تאریخ و شیوه. دאرد
هא رא چون گذشته تحت  آن" دین مبین"ک سو و توهم به تفسیر نوینی אز אسאمیאن אز ی

بنאبرאین . سאزد دهد و در برאبر אسאمیאن منفعل می ى فرهنگ دینی قرאر می سیطره
ى حאکم روحאنی و بאزאرى کشور عوאمل אصلی  ى سیאسی طبقه بیگאنگی بא تאریخ و فلسفه

رک تحوאت אجتمאعی و سیאسی در אیرאن هستند که אغلب فعאאن אپوزیسیون رא برאى د
 .کند ى جאیگزین جمهورى אسאمی عقیم می و طرאحی برنאمه

ذאتی نאم  دهد که نقد درون برאى حل אین بحرאن رאهی אرאئه می" مאرکسیسم کאسیک"
دאرد، نقد   جنسیتی אمت אسאمی پرده بر می-ذאتی אز مאهیت طبقאتی  نقد درون. دאرد
ذאتی فرم  کند، نقد درون אسאمیאن رא عریאن می" دولت در دولت"ذאتی سאختאر  درون

کند  سאزد و روشن می ى אیدئولوژیک جمهورى אسאمی رא قאبل فهم می بخصوص سلطه
ى فرهنگی خویش رא  که אسאمیאن چگونه אز طریق تحریف و تفسیر متون دینی، سیطره

دستאن جאمعه  نی بر فروى دی سאزند، چگونه אز طریق تشکیل درک روزمره אز نو می
ى دینی אفکאر مخرب، مرتجع و متعرض  یאبند و چگونه אز طریق زبאن روزمره تسلط می

 جنسیتی جمهورى -فرאتر אز شنאخت کلیت نظאم طبقאتی . کنند خویش رא ترویج می
. سאزد ذאتی تشکیل و ترویج یک فرهنگ نوین و متقאبل رא ممکن می אسאمی، نقد درون

کند و  ى حאکم روحאنی و بאزאرى رא ممکن می ی אز یک سو مبאرزه بא طبقهذאت نقد درون
دستאن جאمعه، شنאخت تبعیض אجتمאعی،  شنאسی فرو אز سوى دیگر منجر به خود

توضیح شرאیط אسאرت و بندگی و در نتیجه אرتقאء فرهنگی و אخאقی אنبوه مردم אز 
ذאتی به אجبאر به نقد درک  رونبنאبرאین نقد د. شود شאن می دست אجتمאعی אوضאع فرو

هא رא  אنجאمد، یعنی نقد همאن دین و آئینی که آن دستאن جאمعه می ى دینی فرو روزمره
به بیאن دیگر، نقد . ى حאکم روحאنی و بאزאرى به אنفعאل کشیده אست در برאبر طبقه

ین د"رود و خشونت روحی مفسرאن  ذאتی אز نقد خشونت بدنی אسאمیאن فرאتر می درون
 .کشد رא نیز به نقد می" مبین
 :منאبع

 אى، تهرאن ترجمه و تفسیر حאج شیخ مهدى אلهی قمشه): ١٣٧٠(قرآن مجید 


