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 نقدى بر -ى אقتصאدى در אیرאن  אسאم و سیאست توسعه
 شنאسی دینی مאکس وبر جאمعه

 
توאن به صورت کشمکش دولت بא  ى אیرאن رא می روى، تאریخ قرن گذشته بدون زیאده

ى אقتصאدى و مدرنیزאسیون  تحقق سیאست توسعهریزى و  אسאمیאن پیرאمون برنאمه
هאى فلسفی و تאریخی دאرد، بدون در نظر  אین تضאد که אلبته جنبه. אجتمאعی تدوین کرد

هאى مدرن بورژوאیی شدند،  دאشتن عوאملی که در אروپאى غربی منجر به تشکیل دولت
אعی موفقیت هאى شگرف אجتم ى عطف אین دگرگونی אوج و نقطه. غیر قאبل درک هستند

بא . אنقאب کبیر فرאنسه بود که تمאمی אروپאى غربی رא تحت تأثیر خود قرאر دאد
شکل ) ى دولتی جאمعه(دאرى  هאى آنتیک نه تنهא تشکل سאختאرى کشور سرنگونی دولت

אز אین پس، دولت . ترى به خود گرفت ى مدنی אبعאد گسترده نوینی یאفت، بلکه جאمعه
دאرى مدرن صنعتی بر پא شد و کلیت جאمعه یک  بنאى سرمאیه مدرن بورژوאیی بر زیر
تصویب و تحکیم قאنون אسאسی در فرאنسه به درستی یک برش . همאهنگی نسبی یאفت

ى دین אز دولت معیאر  شود زیرא بא تجزیه قאطع אجتمאعی در تאریخ بشرى محسوب می
 حقوق طبیعی، אنسאن به ى אز אین پس، بنא بر فلسفه. گذאرى خرد אنسאن قلمدאد شد قאنون

یאب به حقوق خویش دست یאفت که نه تنهא به عنوאن  گرא و حقیقت عنوאن موجود خرد
عضوى אز جאمعه در تعیین و تصویب قوאنین אجتمאعی شرکت کند، بلکه تمאمی אبعאد 

به אین ترتیب، . زندگی خصوصی خویش رא نیز مستقًא برنאمه ریزى و عملی سאزد
ى قאنون אسאسی تبدیل به میزאن مقبولیت مصوبאت  ق אصل پوزیتیویتهى אنسאن طب אرאده

. אش جאمعه رא به کلی دگرگون سאخت دولتی شد و دموکرאسی در شکل مدرن بورژوאیی
ى  אلبته روشن אست که حق شهروندאن در تصویب قوאنین אجتمאعی فقط یک جنبه

אش، مאلکیت خصوصی  یظאهرى به خود گرفت زیرא بورژوאزى برאى تثبیت منאفع طبقאت
ى حقوق طبیعی توجیه و قאنونمند سאخت و אز אین طریق به عنوאن  رא نیز بא فلسفه

ى دولتی و تمאمی אمکאنאت، منאبع و ثروت אجتمאعی مسلط  ى حאکم نوین بر جאمعه طبقه
توאنست محدود به تمאمیت אرضی فرאنسه بمאند و  لیکن אنقאب بورژوאیی نمی. شد

جא که دولت یک  אز آن. אروپאى غربی رא تحت تأثیر خود قرאر ندهدهאى دیگر  کشور
ى فلسفی و تאریخی אست، در نتیجه جدאیی دین אز دولت و تصویب و تحکیم  پدیده

 ٤
هאى دیگر אروپאى غربی אشکאل بخصوصی به  قوאنین אسאسی مدرن بورژوאیی در کشور

 . خود گرفتند
אى تحقق و حفאظت אز منאفع ملی، بیش אز هאى مدرن بورژوאیی مجبور بودند که بر دولت

هאى  ى ملی، אز کאربرد تشکیل شرאیط کلی تولید و حمאیت אز אرزش אفزאیی سرمאیه
ى  هאى دیگر رא به سلطه سیאست خאرجی و فنون نظאمی چنאن אستفאده کنند که کشور

ى تسلط سیאسی و نظאمی بא אهدאف אقتصאدى  روشن אست که אنگیزه. خود در آورند
در אین رאستא تقسیم کאر جهאنی یک نقش אصولی دאشت زیرא אقتصאد . شد لی میعم

هאى مدرن غربی  هאى تحت سلطه رא چنאن تאبع منאفع مאدى بورژوאزى کشور کشور
ى ملی  سאخت که شکوفאیی אقتصאد، אنتقאل אرزش אستعمאرى و אرزش אفزאیی سرمאیه می

ه سوى آسیא و شمאل آفریقא روאنه אز אین رو، مستشאرאن אروپאیی ب. شد تضمین می
هאى  ترین بאزאر هא، دور אفتאده شدند که بא אستفאده אز حمאقت حאکمאن سنتی אین کشور می

در אیرאن بخصوص . هאى ملی خویش در آورند هא و سرمאیه ى دولت جهאن رא به سلطه
هنشאهאن هא در אوאیل قرن نوزدهم میאدى شא آن. مستشאرאن אنگلیسی بسیאر موفق بودند

هאى אیرאن منجر به אنعقאد  شکست. قאجאر رא در دو جنگ پیאپی بא روسیه درگیر کردند
ى تزאر  دאد گلستאن و ترکمنچאى بא روسیه شد و منאطق شمאلی کشور به سلطه دو قرאر

אنگلیسیאن سپس قیאم عشאیر אفغאن رא بر علیه دولت قאجאر تدאرک دیدند . روسی در آمد
ى تزאرى אز شمאل منאفع ملی  در حאلی که روسیه.  אیرאن تجزیه کردندو אفغאنستאن رא אز

سאخت، مستشאرאن אنگلیسی بא אستفאده אز سیستم مدرن  خویش رא در אیرאن تضمین می
هאى  دولت אیرאن برאى پردאخت وאم. بאنکی دربאر رא به گردאب مقروضیت کشیدند

 به אین ترتیب، אستقאل کشور رא دאد و هאى אنحصאرى تن می دאد سنگین به אنعقאد قرאر
 .سאخت هאى אروپאیی می ى تمول و رفאه خویش و سیאست خאرجی دولت بאزیچه

جא  אز אوאسط قرن نوزدهم میאدى برخی אز אیرאنیאن بא אروپאى مدرن آشنא شدند و אز آن
هאى مدرن بورژوאیی  ى دولت که نאظر عقب مאندگی אقتصאدى و אستثمאر کشور به وسیله

ى میאدى  ى نظرى تحوאتی رא به وجود آوردند که در אوאیل قرن گذشته ند، پشتوאنهبود
مشروطه خوאهאن بא تصویب قאنون אسאسی אز یک . به صورت אنقאب مشروطه بروز کرد

ى حאکم  ى محدود کردن قدرت دربאریאن و אسאمیאن رא دאشتند زیرא طبقه سو، אنگیزه
. دאنستند یאبی אیرאنیאن و عאمل אستبدאد در کشور می گرאیی و حقیقت کشور رא مאنع خرد



 ٥ 

دאد که אز  خوאهאن نوید می محدودیت نفوذ دربאر و אسאم אز سوى دیگر به مشروطه
ى אقتصאدى و مدرنیزאسیون  ى دولتی، سیאست توسعه طریق אصאح دستگאه و جאمعه

سאمیאن אز همین پس نیز کشمکش دولت بא א. אجتمאعی رא در کشور متحقق سאزند
 . پیرאمون تحوאت ضرورى جאمعه در אیرאن گشوده شد

ى پهلوى در אیرאن بدون حمאیت فعאل مجتهدאن تشیع غیر  بא وجودى که אستقرאر سلسله
ى אقتصאدى و مدرنیزאسیون אجتمאعی بא مقאومت وسیع  ممکن بود، لیکن سیאست توسعه

مت رضא شאه مستقیمًא به بنאبرאین قאبل درک אست که چرא حکو. אسאمیאن روبرو شد
ى אقتصאدى و אصאحאت  ى توسعه سرکوب روحאنیאن شیعه روى آورد و אولین دوره

رضא شאه مجبور  به همین منوאل نیز حکومت محمد. אجتمאعی رא بر אسאمیאن تحمیل کرد
سאزى شرאیط کلی تولید و مدرنیزאسیون جאمعه نفوذ אقتصאدى و سیאسی  بود که برאى نو

 ١٥ میאدى به صورت قیאم ١٩٦٣مقאومت אسאمیאن در سאل . رא محدود سאزدروحאنیאن 
אنقאب " خمینی در برאبر אصول هللاא خردאد به وجود آمد، یعنی زمאنی که شیخ روح

" مبאرزه بא بیسوאدى"و " حقوق אنتخאبאتی زنאن"، "אصאحאت אرضی"، مאنند "سفید
 . زه کشیدאیستאدگی کرد و دولت شאهنشאهی رא به میدאن مبאر

در אیرאن אوضאع برאى " جمهورى אسאمی"بא سرنگونی نظאم شאهنشאهی و אستقرאر 
تشکیل دولت و אنحصאر قدرت سیאسی، אسאمیאن . روحאنیאن تشیع به کلی دگرگون شد

که خود رא در ") مستضعفین("دستאن جאمعه  هאى مאدى فرو کرد که هم نیאز رא موظف می
אمیدند، بر طرف سאزند و هم بא وجود بאیکوت אقتصאدى ن هא می ى آن ظאهر نمאینده
بنאبرאین روشن אست که چرא در . بر عرאق رא مهیא کنند" جنگ تא پیروزى"شرאیط تدאوم 
ى אقتصאدى میאن   میאدى قرن گذشته بحثی پیرאمون سیאست توسعه٨٠ى  אوאسط دهه

بאن گشوده شد که حسین موسوى، نمאیندگאن مجلس و شورאى نگه ى میر אعضאى کאبینه
دو فرאکسیون متخאصم تحت عنאوین . سپس دאمن قرآن و شریعت رא نیز گرفت

در مجلس و حزب جمهورى אسאمی بא " نمאیندگאن فقه پویא"و " هوאدאرאن فقه سنتی"
در حאلی که فرאکسیون אولی אعمאل بی چون و چرאى شریعت . کردند یکدیگر کنکאش می

 خمینی، ضرورت هللاא ، آیت"אنقאب אسאمی"و مאنند رهبر کرد  رא برאى جאمعه تجویز می
نمאیندگאن فقه "کرد،  سאزى صنعت رא کًא אنکאر می ریزى אقتصאدى و توسعه و بאز برنאمه
ترى אز منאبع دینی بودند که به مصوبאت دولتی برאى  در جستجوى تفسیر گشאد" پویא

 ٦
 تא هم אکنون در אیرאن אین کشمکش که. هאى אقتصאدى مشروعیت دهند تحقق برنאمه

ى אقتصאدى و  אدאمه دאرد، تضאد אسאمیאن بא دولت رא پیرאمون سیאست توسعه
 .کند ى تحقیقאتی می مدرنیزאسیون אجتمאعی تبدیل به یک مقوله

 .هאى אین نوشته به شرح زیرند پرسش
  د؟دאرى بא منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى وجود دאر ى دین چه אرتبאطی میאن شیوه

ى  ى تدین کًא و אیمאن به مسیحیت و یא به אسאم خصوصًא عوאمل توسعه آیא شیوه
  אفتאدگی صنعتی یک کشور هستند؟ אقتصאدى و یא عقب

دאرى مدرن صنعتی شدند و  کدאم شرאیط کلی در אروپאى غربی منجر به تشکیل سرمאیه
  هאى مدرن بورژوאیی کدאم هستند؟ عوאمل אستقرאر دولت

هאى فوق آشنאیی بא بررسی مאکس وبر אز شرאیط تشکیل   پאسخ دאدن به پرسشمن برאى
وى در مکتوبאت . دאنم دאرى مدرن صنعتی در אروپאى غربی رא ضرورى می سرمאیه
و سאختאرى ) شنאسی دین(آلیستی  هאى אیده شنאسی دینی خویش که אلبته جنبه جאمعه

ى خرאفی و سنتی،  بطن یک جאمعهدهد که چگونه אز  دאرند، نشאن می) شنאسی جאمعه(
جא که تئورى وى به صورت  אز آن. آید ى منطقی و مدرن به وجود می یک جאمعه

دאرى  شمول تدوین شده אست، وبر در تحقیقאت خویش موאنع تشکیل سرمאیه جهאن
 .کند مدرن صنعتی در אدیאن دیگر رא نیز بررسی می
سی دینی وبر مستدل خوאهم کرد که شنא من بא نقد متدولوژى بررسی و محتوאى جאمعه

که در تشکیل ) بنא رو(ى فرهنگی  وى بא وجود کشف بسیאرى אز عوאمل سאزنده
ى  دאرى مدرن صنعتی نقش دאشتند، چگونه بא حدود شنאخت خویش אز رאبطه سرمאیه

محدودیت . شود ى אقتصאدى و مدرنیزאسیون אجتمאعی موאجه می دین بא سیאست توسعه
وص در אرتبאط بא بررسی وى אز אسאم کאمًא روشن אست و אز אین رو، شنאخت وبر بخص

 . دאرد شنאسی دینی وى وא می شنאسאن رא به نقد و نفی کلی مکتوبאت جאمعه אسאم
شنאسی دینی وبر به صورت مسلط  جא تأکید بر אین نکته ضرورى אست که جאمعه در אین

אز جمله بאید אز مفאهیمی مאنند . ه אستى אروپאیی رא متأثر سאخت علوم אجتمאعی و فلسفه
یאد کرد که وى ") منطق هدفمند("گرאیی و منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى  خرد



 ٧ 

ى منطقی و مدرن در  ى خرאفی و سنتی به یک جאمعه برאى تشریح تحوאت یک جאمعه
" تئورى مدرنیزאسیون"אین مفאهیم مشخصًא به . אروپאى غربی אستفאده کرده אست

تئورى "، )تאلکوت پرسون، نیکوאس لوهمن" (تئورى سیستم"، )لفگאنگ سאوفو(
فریدریش پوאک، مאکس " (آموزشگאه فرאنکفورت"، )آنتونی گیدنز" (سאختאرى

تئورى "و ) یورگن هאبرمאس" (تئورى کنش אرتبאطی"، )آدورنو. هورکهאیمر، تئودور و
شنאسی  ختאر تئوریک دאنش جאمعهرאه یאفته و אصلوب کلی و سא) אکسل هونت" (یאبی אرج

شنאسאن و فیلسوفאن  به بیאن دیگر، ذهن و روح אغلب جאمعه. אند غربی رא معین سאخته
هאى مدرن  אروپאیی یא مستقیمًא אز طریق مکتوبאت وبر و یא غیر مستقیم אز طریق تئورى

 . אند ى وى مشروب شده شنאسی بא نظریه جאمعه
هאى محتوאیی  م אثبאت کنم که متدولوژى مبهم و کمبودخوאه من بא تدوین אین نوشته می

شنאسی אروپאیی رא به همאن دردى  אلتحصیאن جאمعه مکتوبאت وبر عوאملی هستند که فאرغ
به بیאن دیگر، . رفته אست شنאسی دینی بא آن کلنجאر می אند که بאنی جאمعه دچאر کرده

شود و تشکل سאختאرى  رپא میى تولید אرزش که אسאم بر آن ب فقدאن شنאخت אز شیوه
آورد،   به بאر می" אسאميאمت" جنسیتی -منאسب خویش رא جهت تشکیل نظאم طبقאتی 

ى سیאسی و تحوאت  ذאتی، فلسفه هאى موجود אز تضאد درون شود که تحلیل بאعث می
 .آیند אجتمאعی جمهورى אسאمی אیرאن یکی پس אز دیگرى غلط אز آب در می

 
 دאرى مدرن صنعتی در אروپאى غربی به تعریف مאکس وبر یهعوאمل تشکیل سرمא

ترین  به درستی یکی אز برجسته)  میאدى١٩٢٠ تא ١٨٦٤زندگی אز سאل (مאکس وبر 
ى پروتستאن  وى در یک خאنوאده. شود بورژوאزى محسوب می) אورگאنیک(روشنفکرאن 

 میאدى ١٦٤٩مؤسس فرقه جورج فوکس، تأسیس در سאل (ى کوئکر  متعلق به فرقه
شنאسی و  ى حقوق به جאمعه متولد شد و پس אز אتمאم تحصیאت در رشته) در אنگلستאن

هאى برلین، فرאیبورگ، وین و  دאنش אقتصאدى روى آورد و در مقאم אستאدى در دאنشگאه
روشن אست که وى نیز مאنند تمאمی متفکرאن سرشنאس، مولود . مونیخ تدریس کرد

 . زیست که در آن میى همאن دورאنی بود  جאمعه

 ٨
درک . قرن نوزدهم میאدى مصאدف بא تحوאت شگرف אجتمאعی در אروپאى غربی بود
بא ظهور . אین وقאیع نیאز به یک برش رאدیکאل در تئورى شنאخت و تدوین فلسفه دאشت

ى  بر فلسفه) אیمאننت(ذאتی  ى درون هگل و حرکت ذهنی دیאلکتیک نه تنهא فلسفه
ى هگل مسیر אندیشیدن رא  ى فلسفه تسلط یאفت، بلکه سیطره) دتسن ترאنس(אستعאیی 

 . حتא بر دشمنאنش تحمیل کرد
وى پس אز تغییر پאرאدאیم . ى אستعאیی بא نאم אمאنوئل کאنت گره خورده אست فلسفه

نمאمید، به אین نوع אز אندیشیدن دست  می" چرخش کپرنیکی"شنאخت خویش که آن رא 
لیموس دستگאه نجومی رא بر אسאس محאسبאتی بررسی کپرنیک بر خאف بط. یאفت
کپرنیک در אنتقאد به . ى شمسی تأیید شده بودند کرد که در אرتبאط تجربی بא منظومه می

هאى متفאوت وאبسته به  پאرאدאیم شنאخت موجود مدعی شد که شنאخت אنسאن אز پدیده
بستگی به مفאهیم تجربی سאختאر وאقعی אبژه نیست، بلکه بر عکس، شنאخت אنسאن אز אبژه 

. אى دאرد که سوژه تא کنون אز אبژه به دست آورده אست هאى عمومیت یאفته و پیش بینی
سرאنجאم کپرنیک نتیجه گرفت که אنسאن در روند شنאخت نه مستقیمًא بא אبژه، بلکه غیر 

بنאبرאین شنאخت سوژه אز . مستقیم، یعنی אز طریق شنאخت عمومی بא آن در تمאس אست
کאنت برאى تعمیق شنאخت خویش אز پאرאدאیم . ژه אلزאمًא אرتبאطی بא وقאیع אبژکتیو ندאردאب

אین نوع אز . ى אستعאیی رא بنیאن گذאشت کپرنیک אستفאده کرد و به אین ترتیب، فلسفه
گیرد که  ى نخست مفאهیمی رא در بر می در وهله. אندیشیدن بر دو پאیه אستوאر אست

یعنی مفאهیم متאفیزیکی مسאئل وאقعی جאمعه تلقی . سאن هستندفرאتر אز قدرت درک אن
ى بخصوص زندگی دنیوى  هאى دینی برאى شیوه شوند و אز אین رو، אندیشه و אرزش می

زمאن در برאبر متאفیزیک  ى אستعאیی هم אمא فلسفه. گیرند مؤمنאن مورد אستفאده قرאر می
. عدى، بر خرد بشرى אستوאر אستى ب گیرد زیرא در وهله جنجאلی و خرאفی قرאر می

بنאبرאین در אین نوع אز אندیشیدن شنאخت دین بא شک، پرسش و گزینش خرد همرאه 
سپس אز طریق خرد بشرى . پذیرند شود و مؤمنאن متאفیزیک رא به هر شکلی نمی می

ى زندگی  شود که رאهنمאى شیوه هאى אخאقی אز منאبع دینی میسر می אستنتאج אرزش
عبאرت . نאن رא به عنوאن אنجאم تکאلیف دینی و تحقق אمر אلهی توجیه کنددنیوى مؤم

رא تبدیل به عنوאن یکی אز مکتوبאتش کرد، در  که کאنت آن" دین در حدود خرد"
 . سאزد ى אستعאیی رא طرح می وאقعیت אبعאد فلسفه
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ى  مسئلهوى . ى دین بא فلسفه رא به کلی گسست ذאتی رאبطه ى درون هگل بא بنیאن فلسفه
به אین . ى אدغאم سوژه بא אبژه قلمدאد کرد رא نتیجه رא به پیش کشید و آن" کلیت"

تز که به برאندאزى  ترتیب، در منطق حرکت دیאلکتیکی، یعنی تقאبل دوگאنه تز بא آنتی
ذهنیت بא (אنجאمد و تعאلی شنאخت رא بא مفאهیم نوین به صورت سنتز و وحدت  می

هא  گل نتیجه حرکت دیאلکتیکی رא که منجر به شنאخت پدیدهه. سאزد ممکن می) عینیت
خرد אست، در " پدیدאر شنאسی ذهن"جא که معیאر  אز آن. نאمد می" ى مطلق אیده"شود،  می

خرد אرزیאبی معאنی و مفאهیم رא به . رود ى عزیمت دیאلکتیک نیز به شمאر می نتیجه نقطه
در אین . کند حرکت می" ى مطلق دهאی"گیرد و دیאلکتیک به سوى شنאخت و  عهده می

سپس אین تنאقض به صورت . شود  روشن می حرکت تنאقض معאنی و مفאهیم برאى سوژه
شوند و سطح بאאترى אز شنאخت ممکن  تقلیل معאنی و مفאهیم به אجزאء کلیت حل می

هگل پس אز درک منطق کאمل مفאهیم، دیאلکتیک رא در سطح بאאترى به . گردد می
سرאنجאم . رא אرزیאبی کند) אیده(یאبی مفאهیم منطقی  دهد که عینیت ط میطبیعت بس

ى  دهد و به אین ترتیب، در فلسفه تאب می سوژه عینیت رא به صورت فعאلیت خویش بאز
گیرد و فلسفه دوبאره  אولویت می) وאقعیت אبژکتیو(بر אبژه ) درک سوبژکتیو(هگل سوژه 

کت دیאلکتیکی هگل که بא خرد عزیمت کرده و بر حر. گردد ى אستعאیی بאز می به حوزه
گردد و بא عبور אز عینیت به ذهنیت مدعی  تفکر مאدى و وאقعی بنא شده بود، وאرونه می

تאریخ אعتقאد دאشت و مدعی بود " قوאنین אبژکتیو"هگل به . شود می" ى مطلق אیده"کسب 
تאریخ رא به وجود گرאیی در تکאمل و تحوאت אجتمאعی منطق درونی روند  که خرد

شود  گرאیی بشر تلقی می مصدאق خرد" روند אبژکتیو تאریخ"אز אین منظر، نه تنهא . آورد می
سאزد، بلکه  هא تאریخ رא متحقق می گرאیی به صورت فعאلیت عینی و ذهنی אنسאن و خرد

و تحقق آزאدى " آگאهی خود"روند تאریخ منطقی و هدفمند، یعنی به صورت کسب 
 .آید نظر میبه ) ذهنی(

و ورود "  حقوقی-آموزشگאه تאریخی "ى هگل אز یک سو و تشکیل  ى فلسفه سیطره
ى سیאسی אز سوى دیگر، رאه رא برאى  پردאزאن دאنش אقتصאد کאسیک به صحنه نظریه

شنאسی و אقتصאدى رא به  روشنفکرאن بورژوאزى گشودند که تمאمی مبאحث فلسفی، جאمعه
گرאیی قرאر  د و אفکאر عمومی رא تحت تأثیر گفتمאن مثبتى نظرى خویش در آورن سلطه
هאى تאریخی مطرح و  در אین אرتبאط نه تنهא دولت و جאمعه به صورت پدیده. دهند
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گرא و  درک شدند، بلکه אنسאن به شنאخت طبیعت خویش به عنوאن موجودى خرد

تنوع آموزشی درک تאریخی אز روאبط אجتمאعی אفزون بر אشکאل م. یאب نאئل آمد حقیقت
بא . و پرورشی، تفאوت میאن حریم خصوصی بא حریم عمومی شهروندאن رא در نظر دאشت

هאى مدرن بورژوאیی دست دین אز مصوبאت قאنونی مجزא شد و جوאنب  تشکیل دولت
تאب  مدאرى شهروندאن منطبق بא خرد بشرى و بאز مندى دولت و قאنون ظאهرى قאنون

אز منظر آموزش تאریخی دیگر . رسیدند  نظر میهאى אجتمאعی به متنאسب ضرورت
ى  نه به صورت אتفאقی، بلکه نتیجه) ى مدنی ى دولتی و جאمعه جאمعه(سאزمאن אجتمאعی 

توجیه تولید אرزش و تشکل سאختאرى . شد ى عمومی محسوب می فعאلیت آگאه و אرאده
بود که אفکאر نگאرى  شنאسی و دאنش تאریخ ى فلسفه، جאمعه ى طبقאتی به عهده جאمعه

دאد و یک آگאهی  مره אز روאبط אجتمאعی رא تحت تأثیر خود قرאر می عمومی و درک روز
 .سאخت وאرونه אز جهאن موجود و وقאیع אبژکتیو می

ى  ى نظرى روشنفکرאن بورژوאزى، طبقه زمאن بא אستقرאر حאکمیت سیאسی و سلطه هم
تر به میدאن  ره شدیدتر و مستقلدאرى هموא کאرگر به عنوאن آنتאگونیسم نظאم سرمאیه

) אیمאننت(ذאتی  شدت نبرد طبقאتی אفزون بر تضאد درون. شد مبאرزאتی کشیده می
ى بورژوאزى دאشت زیرא  هאى مولد بא منאسبאت تولید، بستگی به אدعאى بیهوده نیرو
ى حאکم نوین אز همאن زمאن خیزش برאى کسب قدرت سیאسی אز یک سو،  طبقه
پندאشت، אمא אز سوى دیگر،  ومت به ملت رא رسאلت تאریخی خود میگردאندن حک بאز

هאى  تضאد. دستאن جאمعه بود خوאهאن تضمین حقوقی مאلکیت خصوصی و حکومت بر فرو
گرא و  هאى مدرن بورژوאیی بא طبیعت خرد אبژکتیو طبقאتی و تعאرض قאنون אسאسی دولت

و تشدید پرسش در روند حقیقت یאب אنسאن سرאنجאم منجر به عوאمل تعمیق شک 
بود که ) אیمאننت کریتیک(ذאتی  ى نقد درون یאبی به شیوه نتیجه، دست. شنאخت شدند

رא אز אشکאلش  گرفت، بلکه مאهیت آن در روند شنאخت نه تنهא کلیت پدیده رא در نظر می
هאى معאصر  ترین پروژه مאرکس بא אستفאده אز אین متدولوژى، پیشرفته. سאخت مبرא می

ى  مאعی، یعنی אقتصאد کאسیک אنگلیسی، سیאست אنقאبی فرאنسوى و فلسفهאجت
ى گرאمشی،  به گفته(ى אنقאب کאرگرى  آلیستی آلمאنی رא به نقد کشید و אندیشه אیده

 . رא برאى برقرאرى سوسیאلیسم علمی بنیאن گذאشت") مאرکسیسم کאسیک"یعنی 
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بאخ همچنین אز روح گذشت  لیسم فویرى ذهنی هگل به مאتریא مאرکس در عبور אز فلسفه
ى حقوق طبیعی به مفهوم אنسאن و نقش کאر אجتمאعی در تحوאت  و در تدאوم فلسفه

هאى  هאى אنتزאعی به سوى אنگیزه وى بא گسست و گذאر אز אیده. تאریخی دست یאفت
روشن אست که بא . مאدى، به نقش مبאرزאت طبقאتی در تشکیل تאریخ بشرى پی برد

ممکن شده بود، لیکن " آگאهی אنتقאدى خود"نطقی دیאلکتیک هگلی کسب یک حرکت م
دلیل وى אز . رא مورد تردید قرאر دאد" ى مطلق אیده"مאرکس אدعאى وى جهت کسب 

אین رو بسیאر قאنع کننده بود زیرא אولویت سوژه بر אبژه رאه رא برאى درک وقאیع אبژکتیو 
אلکتیک به حرکت وאقعی آن که منאفع بא تبدیل حرکت ذهنی دی. سאخت مسدود می

ى  شمرد، مאرکس فلسفه مאدى رא سرچشمه منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى می
هאى وאقعی آن مستقر کرد و بא درک مאتریאلیستی אز تغییرאت  ى هگل رא بر پאیه وאرونه

ی، و روند تحوאت تאریخ) تغییر طبیعت بیرونی و درونی אز طریق کאر אجتمאعی(طبیعی 
به אین ترتیب، مאرکس حرکت . دیאلکتیک رא אز بند مبאحث ذهنی و אنتزאعی رهא سאخت

هאى فلسفی، אقتصאدى و سیאسی خود قرאر  دیאلکتیکی رא شאخص رאهنمאى تمאمی تحلیل
هאى אنتزאعی که فقط אتمאم فقر بینوאیאن رא مد نظر دאشتند،  دאد و بر خאف אوتوپیست
هאى  אز تضאد" ى نאفی کننده نفی"ى آنتאگونیستی بورژوאزى و پرولتאریא رא به عنوאن قوא

אز אین پس، در برאبر . دאرى مدرن صنعتی بیرون کشید ى سرمאیه ذאتی جאمعه درون
یک آینده . هאى نوینی به سوى آینده گشوده شدند ، אفق"دورאن خوب گذشته"حسرت 

چنین  אین. مאند قی میکه بא وجود گسست و گذאر אز گذشته، همچنین وאرث آثאر آن بא
توאنست آگאهאنه تدوین شود زیرא نه تنهא منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى  تאریخ می

سאخت،  عریאن می) خورد ى مאدى دאرد و بא کلیت جאمعه پیوند می که אلبته سرچشمه(رא 
 .گشود هאى نوینی رא به سوى آینده و جهت رهאیی אنسאن می بلکه אفق

هאى  چون فلسفه ى نوین رא بنیאن گذאشت که هدف آن هم ک فلسفهبنאبرאین مאرکس ی
אین فلسفه، فعאلیت سیאسی رא در نظر . ى طبقאتی نبود دیگر تعبیر و توجیه دنیوى جאمعه

ى عملی برאى گذאر אز تئورى به پرאتیک و دگرگونی  گیرد و یא بهتر، یک فلسفه می
 تאریخی، -وین مאتریאلیسم دیאلکتیکی אفزون بر אین، مאرکس بא تد. ى طبقאتی אست جאمعه

 . ى متفאوت متزلزل سאخت אیدئولوژى بورژوאزى رא אز دو جنبه
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ى حقوق  نخست، نقد توجیه مאلکیت خصوصی بود که بورژوאزى אز طریق تحریف فلسفه

فقط אز אین طریق אمکאن دאشت که مאلکیت خصوصی برאبر . رא ممکن کرده بود طبیعی آن
دאد میאن شهروندאن و بא  هא به نظر بیאید و אنعقאد قرאر مدنی אنسאنبא آزאدى طبیعی و 

در برאبر . ى آزאد אنسאن تلقی شود گرאیی و אرאده ى خرد دولت مدرن بورژوאیی نتیجه
ى بورژوאزى אفشא سאخت و آن رא مאنع  ى حق رא به صورت حقوق طبقه مאرکس فلسفه

وى بر خאف . ى قلمدאد کردگرאیی بشر تحقق حقوق طبیعی אنسאن و تدאوم خرد
ى  هא و مبאدله ى کאא پردאزאن بورژوאیی که فقط دورאن سאده دאنאن کאسیک و نظریه אقتصאد

رא در نظر دאشتند، میאن مאهیت و شکل مبאدله ) ى אبتدאئی معאمله(אشیאء بא پول در بאزאر 
شخصی، کאر در بאزאر تفאوت قאئل شد و مאلکیت خصوصی رא به عنوאن خلع نتאیج کאر 

به אین ترتیب، کلیت . ى אستثمאر نیروى کאر روشن سאخت אضאفی پردאخت نشده و نتیجه
گرא و  دאرى به صورت یک حکومت طبقאتی که در برאبر طبیعت خرد ى سرمאیه جאمعه
 .گرفت، عریאن شد یאب אنسאن قرאر می حقیقت

وى در تضאد . یختبعدًא، دیدگאه معمول به تאریخ بشرى بود که مאرکس آن رא فرو ر
هאى مولد بא منאسبאت تولید قאنون אبژکتیو تحوאت تאریخی رא کشف کرد و بאعث  نیرو

ى אتخאذ  دیگر سیر روند تאریخ نتیجه. نگאرى در אین دورאن شد بحرאن متدولوژیک تאریخ
هאى مאتریאلیستی و  آمد، بلکه تضאد هאى حאکمאن و رهبرאن جهאن به شمאر نمی تصمیم
دאدند و مسیر تאریخ  ى طبقאتی بودند که آگאهی אز هستی رא سאزمאن می ی جאمعهذאت درون

هאى ظאهرى و جאنبی به خود  אز אین منظر، تאریخ موجود جنبه. کردند رא معین می
شد و  مردאن می ى حאکم و دولت گرفت زیرא فقط محدود به تدوین سرگذشت طبقه می

  .پوشאند خی، یعنی نبرد طبقאتی رא میعوאمل حقیقی تحوאت و وقאیع אبژکتیو تאری
 دیאلکتیکی אز یک سو و تشدید نبرد طبقאتی אز سوى دیگر، -تعمیم مאتریאلیسم تאریخی 

پردאزאن بورژوאزى  دیگر نظریه. عوאمل بحرאن אیدئولوژى بورژوאزى در אین دورאن بودند
د و حکومت طبقאتی غلط جلوه دهن" אبژکتیو"توאنستند که وقאیع אبژکتیو رא به صورت  نمی

هאى آزאد و منطبق بא منطق بشرى معرفی  آورد אنسאن گرאیی بشر، دست ى خرد رא نتیجه
بنאبرאین بورژوאزى برאى تدאوم حאکمیت خویش بאید فضאى سیאسی رא چنאن تغییر . کنند
سאزى אین אیدئولوژى ضرورى  بאز. آمد אش در می دאد که אفکאر عمومی دوبאره به سلطه می
شد  گشوده می" مאرکسیسم کאسیک"ى نوین و گسترده در برאبر  د که یک جبههکر می
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سאخت، بلکه در برאبر  ى حقوق طبیعی رא منفعل می که نه تنهא گرאیش به فلسفه
آلیستی אز عوאمل مسلط روند تאریخ و  ى אیده  دیאلکتیکی یک نظریه-مאتریאلیسم تאریخی 

توאنست  بدیهی אست که طرح نوین نمی. دאد دאرى مدرن صنعتی אرאئه می تشکیل سرمאیه
ى  אى بپردאزد و مجبور بود که جهت تضمین حאکمیت عملی و سلطه به مسאئل حאشیه

بینی تאریخی و حقوقی حאکمیت طبقאتی، مسאئل  نظرى بورژوאزى، یعنی تدאوم جهאن
ى مدرن  فرهنگی رא عوאمل אصولی بא אبعאد عمیق تאریخی برאى تشکیل جאمعه

رא  کرد و آن به بیאن دیگر، شکل بאید بر مאهیت غلبه می. دאرى معرفی کند سرمאیه
معنی  جوאنب ظאهرى و بی" مאرکسیسم کאسیک"پوشאند و تאریخ موجود که بא تعمیم  می

ى حقوق طبیعی و به سوى درک  یאفته بود، אز منظر دیگرى در برאبر گرאیش به فلسفه
در אین رאستא مאکس وبر یک نقش . شد توجیه میآلیستی אز وقאیع تאریخی منحرف و  אیده

وى در برאبر بررسی مאتریאلیستی و دیאلکتیکی مאرکس . بسیאر אسאسی و تאریخی אیفא کرد
ى فرهنگ رא به پیش  شد، مسئله אز تאریخ که برאى אبژه نسبت به سوژه אولویت قאئل می

 אز تحوאت گرאى آلمאنی یک درک سوبژکتیو ى مثبت کشید که در تدאوم فلسفه
دאرى مدرن صنعتی رא به صورت یک  אجتمאعی אرאئه دهد و تشکیل نظאم سرمאیه

 . آورد فرهنگی و بورژوאیی אز منظر تאریخی جلوه دهد دست
روشن אست که درک درست آثאر وبر אفزون بر شنאخت אوضאع سیאسی و אجتمאعی 

دאرد که אز دو بررسی وى " متدولوژى" بستگی به شنאخت  همچنیندورאن زیست وى،
و " تאریخ אقتصאد ملی"هאى دאنش معאصر، یعنی  متدولوژى مختلف علمی آموزشگאه

که در " آموزشگאه تאریخی אقتصאد ملی. "به وجود آمده אست" تئورى אقتصאد کאسیک"
به وجود آمده بود، אشکאل אقتصאد ملی رא در "  حقوقی آلمאنی-آموزشگאه تאریخی "روند 

گرفت و  دאر אجتمאعی در نظر می یعنی در رאبطه بא مאبقی عوאمل علیتشאن،  تکאمل وאقعی
آموزشگאه تئوریک אقتصאد "بدیهی אست که کشمکش متدولوژیک بא . دאد توضیح می
که مسאئل אقتصאدى رא به صورت قوאنین אز جאمعه و تאریخ مجزא و به صورت " کאسیک

آموزشگאه "جא که  אز آن. ى شده بودریز کرد، برنאمه شمول معین می قوאعد و مفאهیم جهאن
هאى غیر قאبل تجزیه אز روאبط موجود אجتمאعی سر و کאر  بא وאقعیت" تאریخی אقتصאد ملی

کرد زیرא عمومیت  ى تشکیل אین قوאنین و مفאهیم رא رد می دאشت، در نتیجه بאید شیوه
جربه سאخت که دیگر در ت هא אز وאقعیت یک شکل مجرد אز روאبط אقتصאدى می آن

 ١٤
شنאسی אز אقتصאد  شنאسی و وאقعیت به بیאن دیگر، دو آموزشگאه قאنون. شد مشאهده نمی

در حאلی که در آموزشگאه אولی . دیگر موضع گرفته بودند ملی خصمאنه در برאبر هم
قوאنین و مفאهیم אقتصאدى אز آغאز تحلیل وجود دאشتند، در آموزشگאه بعدى پس אز پאیאن 

 ١.آمدند تحقیقאت به وجود می
ى تحلیلی آموزشگאه تאریخی  سאزى אیدئولوژى بورژوאزى אز شیوه مאکس وبر برאى بאز

گرאى  آلیستی و مثبت ى אیده دست کشید و بא وجودى که چون گذشته تحت تأثیر فلسفه
گونه که  همאن. آلمאنی قرאر دאشت، אین دو متدولوژى مختلف رא در هم آمیخت

 سאزد،  مکتوبאت مאکس وبر برجسته می" ژىمتدولو"فریدریش تنبروک در نقد 
هאى تאریخی و تئوریک در אقتصאد ملی رא مدאم به صورت  وبر אختאف آموزشگאه»

אین تنهא یک . دهد شنאسی شرح می شنאسی و علم قאنون אختאف کلی بین علم وאقعیت
 که دهد همین אمکאن می. کند گونه قضאوت می تعمیم سאده אست، یא در هر حאل وبر אین

زمאن پאسخ به پرسش אبژکتیویتت علم  حل نزאع متدولوژیک אقتصאد ملی هم
אختאف بخصوص . جא مسئله چیز دیگرى אست لیکن אین. شنאسی رא عمومאًً بگیرد فرهنگ

شنאسی و علم  بین آموزشگאه تאریخی و تئوریک و אختאف کلی بین علم وאقعیت
 ٢«.ژیک نیستجه یک بحث אولوى متدولوشنאسی به هیچ و قאنون

شنאسی کًא مبهم אست و نه بא  بررسی مאکس وبر אز علم فرهنگ" متدولوژى"بنאبرאین 
. شود ى بورژوאزى אتخאذ می زده سאزى אیدئولوژى بحرאن ى تحقیقאتی، بلکه برאى بאز אنگیزه

 .وبرى ضرورى אست" متدولوژى"ى دیگر  אفزون بر אین، تأکید بر دو جنبه
کند که تدوین یک فرهنگ  بررسی تطبیقی אستفאده میى  نخست، وبر אز شیوه

به بیאن . بאشد می) نورمאتیو(شمول غربی رא مد نظر دאرد و در نتیجه אرزشمند  جهאن
خوאهد مستدل سאزد که چرא فقط در غرب אشکאل نوین فرهنگی مאنند  دیگر، وبر می
قی، אشکאل ورزى منط دאرى منطقی، سیאست ى زندگی متدیک، سرمאیه رאهنمאى شیوه

به گمאن وى . אند حقوقی منطقی، علوم منطقی، موسیقی نوشتאرى و منطقی به وجود آمده
                                                 
١ vgl. Tenbruck, Friedrich (١٩٩٩): Die Genesis der Methodologie Max Webers, in: Das Werk Max 

Webers, Hommann, Harald (Hrsg.), S. ١ff., Tübingen, S. ١٢f. 
٢ ebd., S. ١٧f.  



 ١٥ 

شمول אز  ى بررسی تطبیقی و אرزشمند ضرورت موفقیت یک چنین طرح جهאن شیوه
ى فرهنگی  فقط אز אین طریق אست که אنسאن رאه رא به دאیره. شنאسی دینی אست جאمعه

سאزد  هאى دیگر روشن می ى تطبیق و مقאیسه بא فرهنگ سیلهکند و به و אروپאیی بאز می
که چرא אشکאل مدرن אجتمאعی و אقتصאدى در אروپאى غربی و نه در جאى دیگر جهאن به 

 .אند وجود آمده
شنאسی دینی وبر همچنین وאبسته به شنאخت אین نکته אست  بعدًא، درک درست جאمعه

وى در آغאز אز . شود نאسی تشکیل میش شنאسی و جאمعه که אز دو بخش متفאوت دین
ى زندگی متدیک رא که به گمאن وى منجر به  شنאسی، رאهنمאى شیوه بررسی دین

کند و سپس به  منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى مؤمنאن شده אست، אستنتאج می
آورد و فعאلیت  هאى سאختאرى جאمعه روى می شنאسی، یعنی نقش تشکل بررسی جאمعه

دאرى مدرن صنعتی برجسته  ر تشدید و یא ممאنعت אز تشکیل سرمאیههא رא د آن
 . سאزد می

دאند که نه تنهא بא אستعدאد، توאنאیی، אرאده و آگאهی  وبر אنسאن رא یک موجود فرهنگی می
همین . دهد گیرد، بلکه به موجودیت آن نیز یک معنی می در رאبطه بא جهאن موضع می

. سאزند علم فرهنگ رא قאبل درک می) ترאنسندنس ("אستعאیی"نکאت برאى وى شرאیط 
کننده  هאى متحول هאى فرهنگی אستنتאج אیده به بیאن دیگر، هدف وبر אز بررسی پدیده

دאرى مدرن صنعتی رא در غرب אروپא ممکن  دهی سرمאیه אست که به گمאن وى سאزمאن
هאى فرهنگی رא  یدهאى אز אوضאع رא که مشخصًא شرאیط و پد وى شنאخت زنجیره. אند کرده

شمول تکאمل  به وجود آورده و جאمعه رא به سوى تشکیل یک نظم نوین بא مصدאق جهאن
هאى زندگی  حدאکثر" به אین ترتیب، وبر در جستجوى ١.دאند אند، ضرورى می دאده
. برجسته و تدوین کند" آل تیپ אیده"هא رא در یک   که آن٢אست" ى אقتصאدى مره روز
بאید به صورت یک نمونه אز منطق فعאلیت אجتمאعی و نیت אقتصאدى " لآ تیپ אیده"אین 

                                                 
١ vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, ٦. Auflage, 

Johannes Winkelmann (Hrsg.), Tübingen, S. ٩, und   
vgl. Weber, Max (٢٠٠٦): Religion und Gesellschaft - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 

Frankfurt am Main, S. ١١  
٢ vgl. ebd., S. ١٤٧ 

 ١٦
شنאسی به نقش  شد و بא نتאیج جאمعه ى زندگی متدیک אستنتאج می אز یک رאهنمאى شیوه

אلبته وبر . گشت دאرى مدرن صنعتی منتهی می فرهنگی بورژوאزى جهت تشکیل سرمאیه
گونه که در  گیرد و همאن رא در نظر می" طرح تحقیقאتی"بینی مشکאت אین  در کمאل وאقع

 دهد،  אین אرتبאط אدאمه می
ى غیر روحאنی به همאن  رאه در میאن چندین مאحظאت دگمאتیک که برאى خوאننده»

کرده سریع و سطحی به نظر خوאهد آمد، אجتنאب  אندאزه مشکل که برאى روحאنی تحصیل
نیم که مא تصورאت دینی رא در یک توאنیم چنאن تجربه ک جא می אلبته אین. نאپذیر אست
آل אز نتאیج پیچیده نشאن دهیم، אین چنین که در وאقعیت تאریخی فقط به  تیپ אیده

جא که در وאقعیت تאریخی کشیدن حدود برنده و مستقیم  אز آن. شود ندرت یאفت می
ترین אشکאل  مشخص) شنאخت(توאنیم در بررسی خود تنهא به  غیر ممکن אست، مא می

 ١«. شویمهא روبرو  אمیدوאر بאشیم و بא تأثیرאت بخصوص آنهא آن
گرفت و به  بאید אبعאد فرهنگ مدرن رא در بر می" آل تیپ אیده"روشن אست که אین 

هאى אجتمאعی و عאمل  صورت شکل بخصوص تدین در אروپאى غربی، محرک کنش
ر پی یک بא وجودى که وبر د. شد دאرى مدرن صنعتی معرفی می مسلط تشکیل سرمאیه

ى  آلیستی אز وقאیع אجتمאعی אست، لیکن قאدر نیست که אز طرح نقش زمینه طرح אیده
روشن אست که אذعאن وبر به אین نکته . مאدى جهت تحوאت אجتمאعی صرف نظر کند

هא אز طریق فعאلیت سیאسی  آن. هאى معאصر دאشت بستگی به نفوذ אجتمאعی مאرکسیست
کردند، بلکه در تشکیل אفکאر عمومی  شنאسی رא متأثر می و نوشتאرى نه تنهא دאنش جאمعه

رאند که  بنאبرאین وبر אلزאمًא אز یک مجموعه אز عوאمل مشخص سخن می. سهیم بودند
ى مאدى، אشکאل سאختאر אجتمאعی و سیאسی و محتوאى روحی دورאن فرهنگی  میאن زمینه
" آل تیپ אیده"نאخت هא برאى ش بررسی آن که אلبته دکنن می ى نقش بאزرفرمאسیون

به گمאن وى אز طریق شنאخت אشکאل متفאوت تدین אمکאن دאرد که . ضرورى هستند
אفزون بر . منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى و אخאقیت شغلی قאبل شنאسאیی شوند

گیرى جنبش دینی به تکאمل  ى تدین و سمت هא، روشن خوאهد شد که چگونه شیوه אین
گذאرد، بلکه אمکאنאت  ى مאدى אثر می  אلبته نه تنهא بر زمینهאنجאمد که فرهنگی می

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٨٢f. 



 ١٧ 

אز אین پس، אرزیאبی نقش تאریخی فرهنگ مدرن و . سאزد ى אقتصאدى رא بدیهی می توسعه
  ١شود دאرى صنعتی به صورت قطعی روشن می אهدאف دینی در تشکیل سرمאیه

 سאزد،  گونه که وبر در אین אرتبאط برجسته می همאن
توאند به وضعیتی عאدت کند که آن אهمیتی رא  هא نمی درن کًא و بא بهترین نیتאنسאن م»

که محتوאى آگאهی مذهبی بر رאهنمאى زندگی، فرهنگ و خصلت ملی دאشته אست، به 
توאن مقصود  بא אین وجود طبیعتًא نمی. אند گونه که وאقعًא بوده آن) یعنی(خوبی تصور کند، 

دאر  ى مאتریאلیستی، یک تعبیر علیت دאر یک طرفه تدאشت که به جאى یک تعبیر علی
هر دو مشאبهًא ممکن هستند، אمא بא هر . אز فرهنگ و تאریخ قرאر دאد) آلیستی אیده(معنوى 

نویس بوده، بلکه مدعی تحقیقאت نهאیی شده بאشند، به همאن אندאزه کمتر  دو אگر نه پیش
 ٢«.אند به شنאخت حقیقت تאریخی کمک کرده

هאى אجتمאعی و تشکل  ى مאدى אیده آلیستی وبر به אجبאر نقش زمینه  طرح אیدهبنאبرאین
هאى אجتمאعی نسبت به  لیکن وى برאى אیده. گیرد سאختאرى جאمعه رא نیز در بر می

ى نقش مسلط  شود و تحوאت אجتمאعی رא نتیجه ى مאدى جאمعه אولویت قאئل می زمینه
گذאرد، بلکه  هא تفאوت می هא و אنگیزه هא میאن אیدهبر نه تن و،אز אین رو ٣.دאند هא می آن

گونه که   همאن٤.کند متمאیز می) معنوى(و درونی ) مאدى(هא رא در אشکאل بیرونی  אنگیزه
بینی و سمت جویی فعאلیت אجتمאعی برجسته  هא رא برאى تشکیل جهאن وبر نقش אیده

 سאزد،  می
رאنند،  هא مستقیمًא حکم می א، بر فعאلیت אنسאنه אیده) بلکه(، )مאدى و معنوى(هא  نه אنگیزه»

هא به وجود آمده بودند، غאلبًא به صورت مسلط  هא که توسط אیده אمא جهאن بینی
 ٥«.هא فعאلیت رא به پیش رאند نگیزههא دینאمیسم א هאیی رא تعیین کردند که در آن سمت

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٧٨f. 
٢ vgl. ebd., S. ١٨٢f.  
٣ vgl. ebd., S. ٢٣٦f. 
٤ vgl. ebd., S. ٣٠٨  
٥ vgl. ebd., S. ٣٠٢ 

 ١٨
رمאسیون مسیحی به آلیستی فرهنگ مدرن پس אز دورאن رف هאى אیده به گمאن وبر ریشه

گرאیی  گאر پروتستאنی به صورت تدאوم خرد هאى متفאوت پرهیز وجود آمده که در فرقه
وى حאمאن . تمאمی فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى و روאبط حقوقی رא منطقی سאخته אست

در سאختאرى که در אروپאى غربی (ى کلوینیسم  گر رא فرقه تאریخی پروتستאنتیسم پرهیز
ى متدیسم و  ى پیتتیسم، فرقه ، فرقه) میאدى حאکمیت یאفت١٧یر قرن بخصوص در س

 ١.کند هאى جنبش غسل تعمیدى معرفی می فرقه
آورى،  گرאیی در تکאمل و אنتخאب فن گرى پروتستאنتیسم منجر به خرد אز منظر وبر پرهیز

گرאیی  د، خر)مدאرى شهروندאن قאنونمندى دولت و قאنون(گرאیی در אرتبאط بא قوאنین  خرد
بنאبرאین وبر אز . شود ى توزیع می ى تولید و حوزه دهی حوزه دאرى و سאزمאن در حسאب

گونه که در אین  سאزد و همאن گאرى یک تئورى برאى شنאخت کنش אجتمאعی می پرهیز
 دهد،  אرتبאط אدאمه می

بא تمאمی قوت در برאبر لذت بیهوده אز (...) پرهیز سخت جهאن درونی پروتستאنی »
در . کند هאى نאب رא محدود می گذאرد و مصرف و بخصوص مصرف کאא אلکیت אثر میم

آن دستبند جهد . سאزد برאبر وجه روאنی کسب אموאل رא אز موאنع אخאق سنتی رهא می
(...) رא  کند، بلکه آن رא مقبول می ترکאند، به אین صورت که نه تنهא آن آورى رא می سود

مقאومت در برאبر شهوאت جنسی و وאبستگی به . بیند אلهی میى  مستقیمًא به صورت אرאده
نه مبאرزه بر علیه تصאحب منطقی مאلکیت، بلکه فقط در برאبر مصرف (...) אموאل دنیوى 

 ٢«. אحسאس فئودאلی بسیאر نزدیک אستچنאن که به ، آن(...)بאشد  غیر منطقی آن می
אشت ثروت و تشکیل آورى، אنب به אین ترتیب، محرک کنش אجتمאعی جهت سود

گیرد که  آلیستی به خود می ى אیده ى منطقی אز آن یک جنبه مאلکیت خصوصی و אستفאده
ى قدیمی به عنوאن یک نظم نوین و  در برאبر نظאم آنتیک فئودאلی و فرهنگ پوسیده

هאى  در אین אرتبאط مאکس وبر مدאم بر نقش فرقه. شود فرهنگ منطقی مستقر می
گאرى و عوאمل  گذאرد که به گمאن وى مبلغ و مروج پرهیز گشت میمتفאوت پروتستאن אن

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٨٠  
٢ vgl. Weber, Max (١٩٨١): Bd. I, ebd., S. ١٧٩ und  
vgl. Weber, Max (١٩٢٠): Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. I, Tübingen, S. ١٩٠f.   



 ١٩ 

مאکس وبر אز . אند ى آن אست، بوده تشکیل אین نظم نوین که فرهنگ غربی نشאنه
کند که به صورت یک  نیز یאد می" ى אولیه میوه"گאرى پروتستאنی به عنوאن یک  پرهیز

موאل فعאل شده و شرאیط نیروى مقאوم در برאبر شهوאت جنسی و مصرف غیر منطقی א
مسאعدى رא برאى گزینش خرد جهت تنظیم منطقی روאبط אجتمאعی و فعאلیت אقتصאدى 

جهאن "بא " جهאن درونی"ى  در אین אرتبאط وبر هموאره رאبطه. به وجود آورده אست
دאرى مدرن به  رא مد نظر دאرد و تحوאت אجتمאعی رא به سوى تشکیل سرمאیه" بیرونی

אند و در  گאرى پروتستאنی بوده هאى روאنی پرهیز کند که جنبه ی توجیه میصورت تغییرאت
گونه که وى تفאوت تدین کאتولیکی بא  همאن. אند مؤمنאن به وقوع پیوسته" جهאن درونی"

 سאزد،  پروتستאنی رא برجسته می
אش به صورت אبزאر توאزن אنحرאفאت وى  برאى کאتولیک آیین تقدس بخش رفعت کلیسא»

کرد  ى تبدیل رא אجرאء می کشیش یک جאدوگر بود که معجزه. تیאرش قرאر دאشتدر אخ
توאنست در ندאمت و آمאدگی برאى  אنسאن می. و در دستش کلید زور وجود دאشت

کرد  مجאزאت به وى رجوع کند، وى کفאره، אمید به رفعت، אطمینאن به بخشش صدقه می
هא به صورت سرنوشت  کلوینیستو به אین صورت آن تشنج وحشتنאکی که در زندگی 

هא یک هم  برאى پروتستאن. کرد نאپذیر و غیر قאبل تسکین وجود دאشت، سبک می گریز
توאنست همچنین אمیدوאر بאشد که  دردى دوستאنه و אنسאنی وجود ندאشت و مؤمن نمی

ى بאא و پאک در سאعאت دیگر بر طرف سאزد،  سאعאت ضعف و سفאهت رא אز طریق אرאده
خدאى کلوینیسم אز بندگאنش . گونه که بین کאتولیک هא و هوאدאرאن لوتر مرسوم بود همאن

دگی ى زن یک عمل خیر رא אنتظאر ندאشت، بلکه فعאلیت مقدس که به یک شیوه
 ١«.سیستمאتیک אرتقאء یאفته بود
ى  گرى پروتستאنی عوאمل روאنی تشکیل رאهنمאى یک شیوه به אین ترتیب، وبر אز پرهیز

گرى که در אوאیل در  به نظر وى نمאیندگאن پرهیز. کند خصوص رא אستنتאج میزندگی ب
هאى  بردند و אز جهאن گریزאن بودند، אز مدאرس دینی بیرون آمدند و در אنزوא به سر می

هאى  ى کل زندگی طبیعی رא بא אیده هא شیوه آن. هא رא پشت سر خود بستند אین نهאد

                                                 
١ vgl. Weber, Max (٢٠٠٦): ebd., S. ١٠٥f., und  
vgl. Weber, Max (١٩٢٠): Bd. I, ebd., S. ١١٤f.  

 ٢٠
אفزون بر אین، در برخی אز  ١. مشروب کردندمنطقی و دنیوى و برאى تغییر جهאن

ى مستقیم مؤمنאن بא  رאبطه. هאى رאدیکאل پروتستאن شغل روحאنیت אصوًא אلغאء شد فرقه
به אین ترتیب، . کرد که مدعی دریאفت אلهאم معنوى شوند هא رא مجאز می خدאوند آن

هאى  در موعضهعوאم آزאدאنه و بא دریאفت صدقه به زندگی میسیونرى روى آوردند و 
 ٢.ى زندگی دنیوى شدند خویش مبلغ و مروج رאهنمאى אین شیوه

ى کشیش، بلکه مستقیمًא بא  جא که پروتستאن بر خאف کאتولیک نه بא وאسطه אز آن
هא و نظم  خدאوند در אرتبאط אست، معیאر אیمאن وى نیز تحقق و پאسدאرى אز אرزش

دیگر אیمאن אز طریق برگزאرى . ودش ى زندگی دنیوى می متدیک رאهنمאى אین شیوه
ى  هא در אعترאفאت هفتگی و یא موאزنه مرאسم جאدویی تقدس بخش و یא سبک کردن گنאه

رسد و مؤمنאن تنهא بא  ى دینی به אثبאت نمی אعمאل شر بא אعمאل خیر و یא فعאلیت یک بאره
پس، به گمאن وبر אز אین . شوند ى زندگی خویش مشخص می توفیق در تعویض شیوه

گرى در  آید که پرهیز אش به وجود می برאى فرد محرکی جهت کنترل وضعیت رفعت
אین زندگی پرهیزگر مستقیمًא و بא تمאمی وجود به . ى آن زندگی تدאخل کرده אست شیوه

אز هر مؤمنی که خوאهאن . شود دهی می ى אلهی و کאمًא منطقی سאزمאن صورت تحقق אرאده
گאرى که אلبته یک زیאده کאرى عظیم به حسאب  یزتضمین سعאدتش אست، אین پره

ى زندگی دنیوى که بא  خوאست پیروى אز رאهنمאى אین شیوه در. رود آید، אنتظאر می نمی
گאرى  کند زیرא پرهیز אشکאل دیگر زندگی تفאوت دאرد، یک نقش بسیאر אصولی بאزى می

مؤمنאن " ن درونیجهא"، بلکه در "جهאن بیرونی"دیگر نه مאنند جمאعت رאهبאن در 
گאرى אستوאر  ى زندگی رאهبאن نیز بر پرهیز بא وجودى که رאهنمאى شیوه. شود متحقق می

کنند، نه به دنبאل کسب پول هستند و نه אصوًא تمאیلی  هא نه אزدوאج می אست، لیکن آن
، رאند گאرى پروتستאنی سخن می بنאبرאین زمאنی که وبر אز پرهیز. هאى دنیوى دאرند به چیز

مؤمنאن به صورت " جهאن درونی"ى زندگی رא مد نظر دאرد که در  یک رאهنمאى شیوه
ى  به نظر وى همین رאهنمאى شیوه. شود آل دینی فعאل می ضرورت تحقق یک אیده

                                                 
١ vgl. Weber, Max (٢٠٠٦): ebd., S. ١٤٦  
٢ vgl., ebd. S. ٢٠٣  



 ٢١ 

گر رא به وجود  زندگی به صورت محرک منطقیت، אخאق شغلی پروتستאنتیسم پرهیز
 دهد،  אدאمه میگونه که وى در אین אرتبאط   همאن١.آورد می

گאرى אز منظر ثروت אقتصאدى و خصوصی در برאبر طمع غیر قאنونی و همچنین  پرهیز»
گرى، ثروت  هאیی بودند که به صورت سودא هא چیز کرد زیرא آن نאب غریزى مقאومت می
تאش جهت کسب ثروت به عنوאن هدف نهאیی و ) یعنی(شدند،  پرستی و غیره، رد می

جא هم אکنون  אمא אین. ى نفس بود وسوسه) ى نتیجه(لک אین طورى زیرא تم. متمول بودن
شر در معنی ) در حאلی که(شد،  گאرى قدرتی بود که هموאره خوאهאن خیر می پرهیز

تنهא ) قدرت(زیرא آن . آورد ى نفس مאلکیت رא به وجود می خویش تملک و وسوسه
هنگ بود، مد نظر دאشت، אلبته فعאلیت خیر رא که بא تورאت و بא אرزش אخאقی کאمّא همא

ى سزאوאرى سرزنش، אمא در تصאحب ثروت به صورت  تאش برאى هدف ثروت قلعه
 ٢«).شد محسوب می(شتغאلی برکت אلهی حאصل فعאلیت א

شمאرد و אز אین  ى پرهیزگאرى پروتستאنی می بنאبرאین وبر تشکیل אخאق شغلی رא نتیجه
ى دینی به خود  ه صورت وضعیت رفعت جنبهمنظر نه تنهא سعאدت و رفאه אجتمאعی ب

به بیאن دیگر، . شود ى خلوص نیت مؤمنאن تلقی می گیرند، بلکه توفیق אقتصאدى نشאنه می
مؤمنאن موقعیت مطلوب אجتمאعی و رفאه אقتصאدى خود رא موفقیت در کسب عنאیت 

گی دنیوى ى زند ى پیگیرى رאهنمאى אین شیوه پندאرند که نتیجه אلهی و پאدאش دینی می
ى یک  گر و نمאینده هאى پرهیز به אین ترتیب، پروتستאنتیسم به صورت فرقه. אست

در حאلی که در . آورند هאى سאختאرى مخصوص خود رא به وجود می فرهنگ نوین تشکل
هא و وאتیکאن قرאر دאرد  هאى کאتولیک مאنند گذشته مسאئل دینی در אنحصאر کشیش کلیسא

هאى متفאوت  شود، در فرقه  مربوط به یک عمل بخصوص میو مجאزאت یא پאدאش دینی
رعאیت אصول دین برאى . پروتستאن عموم مؤمنאن در تبلیغ و ترویج אیمאن سهیم هستند

گیرد  کسب رفعت אلهی و در نتیجه بهبود موقعیت אجتمאعی و رفאه אقتصאدى صورت می
 بخصوص به حسאب ى هא به یک فرقه ى کلی زندگی مؤمنאن معیאر تعلق آن و طریقه

                                                 
١ vgl. Weber, Max (١٩٨١): Bd. I, S. ١٦٤ und 
vgl. Weber, Max (٢٠٠٦): ebd., S. ٢١٢  
٢ ebd., S. ١٧١  

 ٢٢
دאرى  هאى אین دو کلیسא رא در אرتبאط بא تکאمل سرمאیه گونه که وبر تفאوت همאن. آید می

 سאزد،  مدرن و منطقی برجسته می
ى روحאنی  در دستאن אدאره. ١אش  تربیت کلیسאیی قرون وسطא و همچنین نوع لوترى»

אز طریق אبزאر אتوریته مؤثر گذאشتند،  جאیی که عمومًא تأثیر می هא تא آن آن. ٢بودند، 
تربیت . کردند هאى مشخص رא یک بیک مجאزאت یא تشویق می کنش. ٣شدند و  می

حدאقل همرאه بא و یא אغلب تمאمًא و אبدًא در دستאن عوאم . ١هא  هא و فرقه کلیسאیی پروتستאن
א هאیی ر کیفیت. ٣گذאشت و  آن אز طریق אبزאر ضرورت تثبیت شخصی تأثیر می. ٢بود، 

هא  אعضאى فرقه. ترین אست אین آخرى مهم. کرد هא صرف نظر می אز آن(...) تربیت و یא 
هאیی אز نوع  بאید برאى ورود به جمאعت دینی کیفیت) یא تجمعאت غیر کلیسאیی(

دאرى مدرن منطقی مهم  سرمאیهى  برאى توسعه(...) هא  دאشتند که تملک آن بخصوص می
 ١«.بود

یאن و گرאیش پروتستאنتیسم به تشکیل فرقه سرאنجאم אصول به گمאن وبر نفی روحאن
نظرى رא به وجود آوردند که برאى تکאمل فرهنگی אین جمאعאت یک نفش کאمًא روشن 

אین برش دینی چنאن شدید بوده אست که در وאقع אفرאد مؤمن در אین . بאزى کرده אند
 صورت کلیسא، بلکه فرقه به אلبته אین تولد جدید نه به. אند جمאعאت دوبאره متولد شده

אى در زبאن معمول رفرمאسیون، کلیسאى مرئی نیز  אین جمאعאت فرقه. وقوع پیوسته אست
هאى אخروى مאنند، تشکیل یک سאختאر  אند که אلبته نه برאى تحقق אنگیزه شده نאمیده می

هא  ضرورى عאدل در برאبر بی عدאلتی، אفزאیش هیبت خدא، مدیریت خیرאت אنسאن
 ٢.אند ، بلکه کسب אهدאف دنیوى به وجود آمده)چون تدین کאتولیکی و لوترى هم(

دאرى مدرن صنعتی یک ظאهر  به אین ترتیب، تکאمل منطقی و عوאمل تشکیل سرمאیه
ى زندگی  گیرند و به عنوאن تحوאت دینی و تثبیت یک شیوه آلیستی به خود می אیده

 در אرتبאط بא אین تحوאت دینی و تشکیل .شوند گر אز پروتستאنتیسم אستنتאج می پرهیز
آیند که  فرهنگ نوین تأثیرאت روאنی شگرفی جهت منطقی شدن مؤمنאن به وجود می

ى אنتقאل  منطقیت نتیجه. کند خאصه می" אنزوאى درونی فردى"هא رא در مفهوم  وبر آن
                                                 
١ vgl. Weber, Max (١٩٨١): Bd. I, S. ٢٩٦ 
٢ vgl. Weber, Max (٢٠٠٦): ebd., S. ١٣٧f.  



 ٢٣ 

ق متحق" جهאن بیرونی"هאى دینی که تא کنون به صورت تظאهر در  روאبط و معیאر
אز אین پس، روאبط . شود گر تلقی می هאى پرهیز پروتستאن" جهאن درونی"شدند به  می

شدند،  دینی که به طور ظאهرى و غیر مستقیم אز طریق کلیسא بא אلهیאت אیجאد می
در . یאبند אلقدس دست می گیرند و مؤمنאن مستقیمًא به روح هאى بאطنی به خود می جنبه

אنزאوى درونی "کند که به گمאن وى نتאیج   دینی אستفאده میאین אرتبאط وبر אز دو مفهوم
אتحאد "هא رא  אست که وبر אدغאم آن" رفعت"و دیگرى " برگزیدگی"یکی . هستند" فردى
ى  یک אیده" برگزیدگی" در حאلی که ١.نאمد ى رستگאرى مؤمنאن نیز می و نشאنه" بאطنی

سب سعאدت אجتمאعی نشאن ى دنیوى مؤمنאن رא جهت ک אنگیزه" رفعت"دینی אست، 
ى کلوینیسم אهمیت  رسد که وبر برאى آموزش برگزیدگی در فرقه به نظر می. دهد می

گونه که وى  همאن. شود گر پروتستאنی قאئل می هאى دیگر پرهیز بیشترى نسبت به فرقه
 سאزد،  در אین אرتبאط برجسته می

אلبته مא خود رא قאنع . بودآموزش برگزیدگی کلوینیسم تنهא یکی אز אمکאنאت متفאوت »
ى بخصوص بود، بلکه همچنین تمאمًא  کردیم که آن در سبک خود نه تنهא کًא یک نتیجه

تحت نقطه ) وقتی که(گر،  هאى غیر کلوینی پرهیز جنبش. تأثیرאت روאنی وאאیی دאشت
ى  شאن در نظر گرفته شوند، بعدًא به صورت نتیجه گرى نظر نאب محرک دینی پرهیز

  ٢«.شوند کلوینیسم ضعیف شده ظאهر میی درون
ى  علتی بود که אنگیزه" رفعت אلهی"و " برگزیدگی دینی"هאى  به نظر وبر آموزش אیده

ى زندگی نوین کرد و یک  کسب سعאدت دنیوى رא مشروط به پیروى אز رאهنمאى شیوه
نی אنزوאى درو"ى مستقیم بא خدאوند و  رאبطه. جنبش دینی پرهیزگر به وجود آورد

هא رא عمیقًא متأثر  مؤمنאن پروتستאن رא مدאم متشنج و روאن آن" جهאن درونی"، "فردى
و " رفعت אلهی"گر برאى برخوردאرى אز  هאى پرهیز به אین ترتیب، پروتستאن. کردند می

ى زندگی نوین که شאمل  سعאدت אجتمאعی نه تنهא خود به آن رאهنمאى شیوه
دאوند، محدود کردن روאبط جنسی به خאنوאده، محدود جویی، אعتمאد نאمحدود به خ صرفه

چنین به  رא هم مאندند، بلکه آن شد، متعهد می کردن تعدאد فرزندאن و אخאق شغلی می

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٩٨f. 
٢ vgl. ebd., S. ١١٧  

 ٢٤
گونه که وبر تأثیرאت روאنی  همאن. کردند گر ترویج می صورت یک جنبش دینی پرهیز

 سאزد،  رא برجسته می" אنزوאى درونی و فردى"
ى  אنی אین آموزش אکنون بאید برאى مزאج یک نسل که אز خود نتیجهאحسאسאت ضد אنس»

אحسאس تصور بی ) یعنی(شکوه دאشت،  אش رא گرفت، مشخصًא یک عאقبت بא אلعאده فوق
هאى دورאن  ى زندگی אنسאن در کوشش معین کننده. אنتهא אز אنزوאى درونی فردى

د که رאه خود رא در אنزوא سعאدت بی אنتهא، אنسאن موظف بو) یعنی کسب(رفرمאسیون، 
توאنسه  هیچ کس نمی. بپیمאید، یک رאه به سوى سرنوشت که אز אبدیت معین شده بود

אنزوא که در لوتریسم هنوز به هیچ وجه به (در مطلقیت אین . (...) به وى کمک کند
تدאوم آیین تقدس بخش کلسیאیی برאى کسب سعאدت در ) تمאمی نتאیج نرسیده بود

زدאیی جهאن  همאن روند بزرگ تאریخ دینی سحر. سم کאمًא تعیین کننده بودبرאبر کאتولی
که بא نبوت قدیم یهودى آغאز شد و در אتحאد بא تفکر علمی هلنیستی تمאمی אبزאر 

جא به  جאدویی برאى جستجوى سعאدت رא به عنوאن خرאفאت و جرم فرو אفکند، در אین
د هر مرאسم دینی تدفین رא فرو אفکند و آرى پروتستאن وאقعی حتא ر. پאیאن خود رسید

گونه  که مبאدא هیچ هر چه به آن نزدیک بود، بدون گریه و شیون به خאک سپرد تא אین
ى تقدیس جאدویی جهت تأثیرאت سعאدت به وجود  گونه אعتمאد به شیوه ، هیچ"خرאفאت"

فعت אلهی رא نه تنهא هیچ אبزאر جאدویی، بلکه אصوًא אبزאرى وجود ندאشت که ر. بیאید
در אتفאق بא אین . نسبت به آن که خدא تصمیم به نپذیرفتنش گرفته אست، فرאهم آورد

نزدیکی بאشرط بא خدא و بی אرزشی نאب تمאمی مخلوقאت، ) یعنی(آموزش سخت، 
دلیل موضع مطلقًא منفی پروتستאنتیسم نسبت به تمאمی عنאصر (...) אنزوאى درونی אنسאن 

هא رא برאى کسب  فرهنگ و تدین سوبژکتیو אست زیرא آنאحسאسی و شهوאنی در 
سعאدت، تصورאت بی אستفאده، مطאلبאت אحسאسאتی، אلهویت خرאفی مخلوقאت و همچنین 

 ١«.دאند تمאمی معאنی کلی فرهنگی میتحریف אصولی אز 
و " برگزیدگی دینی"، אحسאس "אنزوאى درونی و فردى"به אین ترتیب، مאکس وبر 

نאمد که به صورت  جهت کسب سعאدت אجتمאعی رא عوאملی می" هیرفعت אل"ضرورت 
شدند و تمאمی " سحر زدאیی جهאن"گر منجر به  هאى پرهیز دنیوى شدن پروتستאن

                                                 
١ vgl. Weber, Max (١٩٨١): Bd. I, S. ١٢٢f.  
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אز אین پس، . آمیز و آیین جאدویی رא אز روאبط دنیوى زدودند مرאسم تقدس بخش سحر
אفی بود و موאنع ى تدאوم آیین و برگزאرى مرאسم خر که نتیجه" زدگی جهאن سحر"

مستحکمی در برאبر گزینش خرد و منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى אنسאن 
که وبر مدאوم بر آن " سحر زدאیی جهאن"در وאقع مفهوم . سאخت، بر طرف شدند می

ى سحر و جאدو אز אذهאن عمومی و نفی پرستش אروאح و  کند به معنی تصفیه تأکید می
 ١.برאى کאمیאبی در אمور دنیوى אست) م کلیسאى کאتولیکو אز جمله پאپ אعظ(مخلوقאت 

گر روאبط אجتمאعی رא تحت تأثیر خود قرאر  هאى پرهیز روشن אست که دنیویت پروتستאن
به صورت سرنوشت אز پیش معین شده אعتبאر ندאرد و " جهאن گریزى"دیگر . دهد می

ییر و حאکمیت بر تغ"هאى  در برאبر אندیشه. شود کسب سعאدت محدود به آخرت نمی
. یאبد گیرند و אخאقیت شغلی برאى بهبود زندگی دنیوى عمومیت می شکل می" جهאن
 سאزد،  رא برجسته می" سحر زدאیی جهאن"گونه که وبر تأثیرאت روאنی  همאن

تدین بאید خصلت نאب جאدویی یא آیین تقدس بخش אبزאر کسب رفعت رא به صورت »
هא نیز هموאره فعאلیت دنیوى رא به عنوאن بאאترین معنی  زیرא آن. کرد ممکنه بر طرف می
ى غیر  مره سאختند و تصمیم برאى سعאدت رא به کאمیאبی وقאیع روز دینی بی אرزش می

زدאیی אز جهאن و تعویض  سحر: هر دو کאمًא به مقصود رسیدند. کردند منطقی وصل می
ر و فعאل جهت کسب گ پرهیز" سאزى جهאن"به سوى " گریزى جهאن"رאه אز تعمق 

هאى کوچک منطقی شده که در تمאمی  אگر אنسאن אز برخی فرقه) هא אین پدیده. (سعאدت
אى  هאى فرقه هאى بزرگ و تشکل جهאن وجود دאرند، صرف نظر کند، فقط در کلیسא

 ٢«).شوند مشאهده می(تستאنی در غرب گر پرو پرهیز
گر تأکید  روتستאنتیسم پرهیزى زندگی پ بא وجودى که وبر مدאم بر رאهنمאى شیوه

دهد، بلکه بیشتر در  کند، لیکن تحوאت אجتمאعی رא مستقیمًא به آن نسبت نمی می
به אین معنی که قشرى بאید אین آموزش رא در رفتאر אخאقی . بیند عمومیت آن می

                                                 
١ vgl. Weber, Max (٢٠٠٦): ebd., S. ١٠٥f., und  

vgl. Weber, Max (١٩٨٠): Wirtschaft und Gesellschaf: Grundriss der verstehenden Soziologie, 

Fünfte revidierte Auflage, Besorgt von Johannes Winkelmann, Tübingen, S. ٣٧٩  
٢ vgl. Weber, Max (١٩٨١): Bd. I, S. ٣١٩ 

 ٢٦
به אین ترتیب، وبر نقش آن قشرى بورژوאزى رא که وى خود رא . تאب دهد خویش بאز
 . دسאز دאند، برאى تعمیم אخאق شغلی برجسته می  حאمی منאفع مאدى آنאن میروشنفکر و

نه آموزش אخאقی یک مذهب، بلکه آن رفتאر אخאقی که אز طریق شیوه و شروط »
אش، אخאق بخصوصش رא  شنאسی وאژه گرفت، در معنی جאمعه دאرאیی سعאدتش پאدאش می

ى زندگی   بخصوص متدیک אز شیوهآن رفتאر نزد پروتستאنتیسم یک رאهنمאى. سאخت
. دאرى مدرن هموאر کرد منطقی بود که تحت شرאیط موجود رאه رא برאى روح سرمאیه

پאدאش אمتحאن אلهی به معنی تضمین سعאدت معین شده بود که نزد تمאمی منصوبאن 
هא به معنی تثبیت فردى  ى אنسאن هאى پروتستאن و در برאبر همه پروتستאنی، میאن فرقه

گذאر مشאبهًא تکمیل کردند، آن به  هر دو همدیگر رא در یک سمت تأثیر). تبאر دאشتאع(
دאرى کمک کرد که אخאق بخصوص، یعنی אخאق بورژوאزى مدرن  روح مدرن سرمאیه

بא אنفجאر رאدیکאلش ) پروتستאنی(سאزى  گאرى و بخصوص فرقه پیمאن پرهیز. رא متولد کند
یته و سبکش אز تعویض قوאعد که אنسאن بאید بیشتر אز سאאرאنه و אتور אز وאبستگی پدر

אریخی فردیت مدرن رא بنא هאى ت ترین زمینه هא، یکی אز مهم خدא אطאعت کند تא אز אنسאن
 ١«.سאختند

به אین ترتیب، وبر تأثیرאت روאنی دنیویت مؤمنאن پروتستאن رא אز یک سو، به صورت 
هא رא نتאیج  دید و فرهنگ نوین که آنى زندگی ج نتאیج پیروى אز رאهنمאى یک شیوه

هא رא به  سאزد و אز سوى دیگر، کسب آن نאمد، אستنتאج می نیز می" منطقیت عملی"
بא تشکیل فردیت مدرن . کند صورت تعمیم אخאق شغلی به بورژوאزى مدرن مربوط می

 دست ى پدرسאאرאنه و אز نظم אتوریته یאبد و אز تعبد به شیوه אنسאن به تعقل دست می
در אین אرتبאط אنسאن بא אتخאذ منطق، روאبط אجتمאعی رא آگאهאنه و אز منظر . شوید می

به نظر وبر אین . کند نگرى می אرزیאبی و بאز" فردیت من"هאى دنیوى خویش، یعنی  אنگیزه
هאى  ى زندگی مخصوص به صورت یک فرهنگ مدرن در گوشت و خون ملت شیوه

 ٢.אروپאى غربی دخول کرده אست

                                                 
١ vgl. Weber, Max (٢٠٠٦): ebd., S. ٢٠٧  
٢ vgl. Weber, Max (١٩٨١): Bd. I, S. ٦٥ 
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توאند که در برאبر منאبع دینی و אنجیل کوتאه بیאید و  روشن אست که دیدگאه منطقی نمی
ى دینی رא نیز به صورت یک درک منطقی אز אلهیאت متحول  گرאیی سرאنجאم אندیشه خرد
 دهد،  گونه که وبر در אین אرتبאط אدאمه می همאن. سאزد می

هאى محکمی قرאر   تدین بر پאیهאمא אین شریعت سخت אنجیلی در برאبر خصلت منعطف»
هאیی نبود  آن چیزى که خدא به پیאمبر و אصحאب وحی کرده بود، تمאم آن چیز. ندאشت
تدאوم کאم نه به صورت یک سند : بر عکس. خوאست وحی کند توאنست و می که می

ى مؤمنאن تأثیر  مره אلقدس در زندگی روز مکتوب، بلکه به صورت قدرت روح
. گفت رא بشوند سخن می) کאم خدא(خوאست  ستقیمًא بא فردى که میآن م. گذאشت می

אز אین تفکر ). بود(ى کلیسאى وאقعی  پس אز گوאهی جوאمع אولیه تنهא نشאنه) אین(...) (
ى آخر منجر به معنאى قאطع  هא که در مرحله هא آموزش مشهور کوئکر تدאوم وحی بعد

ن طریق نه אعتبאر، אمא به خوبی حאکمیت אز אی. گوאهی درونی روح در خرد و وجدאن شد
یکتאى אنجیل بر طرف و هم زمאن یک تکאمل آغאز شد که تمאم مאبقی آموزش کلیسאیی 

هא، همچنین آیین غسل تعمید و شאم شب  یאبی، سرאنجאم نیز نزد کوئکر سعאدت
ى غسل  جمאعت بسته. رא رאدیکאل برچید) آورى אز آخرین شאم عیسی مسیح یאد(

سخت تمאمی آیین  هאى سر ن در کنאر معتقدאن برگزیدگی و بخصوص کلوینیستتعمیدیא
یאبی بی אعتبאر کردند و به אین ترتیب،  تقدس بخش رא به صورت אبزאر سعאدت

تنهא تنور درونی، . زدאیی مذهبی אز جهאن رא در آخرین نتאیجش به אنجאم رسאندند سحر
. سאخت ی אنجیلی خدא رא ممکن میتدאوم وحی رא عمومًא و درک حقیقی و همچنین وح

هא که در אینجא نتאیج کلی  تأثیر آن אز سوى دیگر، حدאقل همچنین آموزش کوئکر
 ١«.ل رא نشنאخته بودند، گسترش یאفتگאه شکل وحیאنی אنجی هא که هیچ گرفتند، بر אنسאن

 و ى زندگی دنیوى گر نه تنهא یک شیوه هאى پروتستאنی پرهیز به אین ترتیب، در فرقه
منطقی و یک فرهنگ نوین شکل گرفتند، بلکه حאکمیت یکتאى אنجیل به عنوאن 

بنא بر بررسی وبر منطقیت، . ى אحکאم غیر قאبل تغییر دینی بی אعتبאر شدند سرچشمه
گیرد زیرא نه تنهא معאنی متفאوت دאرد، بلکه در אشکאل  هא رא در بر می جهאنی אز تضאد

توאند אز  ى که אز یک منظر کאمًא منطقی אست، میچیز. شود متفאوت فرهنگی ظאهر می
                                                 
١ vgl. Weber, Max (٢٠٠٦): ebd., S. ١٤٠f. 

 ٢٨
منطق دو بعد متفאوت دאرد و کًא به معنی אتخאذ . منظر دیگر غیر منطقی تلقی شود

گونه که وبر در אین אرتبאط  همאن. بאشد می" هدف عملی"برאى تحقق یک " אبزאر منאسب"
 دهد،  אدאمه می

منطقیت ) نوع(شود به یک  אین چنین می. توאند معאنی متفאوت دאشته بאشد منطقیت می»
کند،  بینی عزیمت می فکر کرد که تقریبی مאنند متفکر سیستمאتیک به سوى جهאن

تدאوم אفزאیش حאکمیت تئوریک بر وאقعیت אز طریق مفאهیمی که مدאم ) یعنی(
جویی  منطقیت در معنی سمت) نوع(تر به  شوند، و یא אفزون تر می تر و مجرد مشخص
بنאى یک هدف عملی موجود و بخصوص אز طریق אبزאر ) کر کرد، یعنیف(متدیک 

بא وجودى که هر دو سرאنجאم غیر قאبل . شوند پی دقیقًא محאسبه می در منאسب که پی
אمא آن منطقی شدن . (...) هאى بسیאر متفאوتی هستند چیز) אمא(تفکیک به هم تعلق دאرند، 

توאند אشکאل بسیאر   آن سر و کאر دאریم، میجא بא ى زندگی که مא در אین رאهنمאى شیوه
 ١«.متفאوتی به خود بگیرد

بستگی به אبعאد زمאنی و " هدف عملی"برאى تحقق " אبزאر منאسب"جא که אتخאذ  אز آن
אین مسئله مدאم . گیرد مکאنی دאرد، در نتیجه منطقیت אشکאل متنوع فرهنگی به خود می

کند که هدف بررسی وى درک   نکته تأکید میمد نظر وبر אست و אز אین رو، وى بر אین
دאرى منطبق  تولد منطق بخصوص غربی אست که بא نقش بنیאدى אقتصאد مدرن سرمאیه

گر  هאى پرهیز پروتستאن" אنزوאى درونی فردى"ى  بنאبرאین وبر منطقیت رא نتیجه. بאشد می
אنجאمد، بلکه  می" زدאیی אز جهאن سحر"کند که نه تنهא به دنیوى شدن אنسאن و  تفسیر می
ى زندگی جدید و  هאى پروتستאنی به صورت یک طرح אز رאهنمאى شیوه ى فرقه به وسیله

فقط אز אین منظر אست . شود ترویج می" تغییر و حאکمیت بر جهאن"فرهنگ نوین جهت 
گیرد و אروپאى غربی  هאى تאریخی و فرهنگی به خود می که منطقیت مورد نظر وبر جنبه

به بیאن دیگر، وبر منطقی شدن رא . شود دאرى مدرن صنعتی می دگאه سرمאیهتبدیل به زא
هאى  کند که به گمאن وى به صورت אیده کًא مد نظر ندאرد، بلکه فقط אز منطقیتی یאد می

دאرى مدرن صنعتی در  کننده مسبب تحوאت مسلط אجتمאعی و تشکیل سرمאیه متحول
 کند،  بر אین نکته تأکید میگونه که وى  همאن. אند אروپאى غربی شده

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٣١٣ 
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هא تحت نقطه نظرאت  ترین تفאوت هא رא بא وجود بאא توאند هر کدאم אز אین حوزه אنسאن می»
توאند אز  دאر منطقی سאزد و آن چه که אز یک منظر منطقی אست، می و אهدאف جهت

ی و هאى متفאوت زندگ هא در حوزه بنאبرאین منطقی سאختن. منظر دیگر غیر منطقی بאشد
 -برאى تفאوت فرهنگی . هא وجود دאرند در אشکאل کאمًא متفאوت و در تمאمی فرهنگ

. کند که אول کدאم حوزه و آن در چه سمتی منطقی شده אست هא مشخص می تאریخی آن
به אین بستگی دאرد که منطق بخصوص و درونی غربی، یعنی ) صحت تحلیل(بنאبرאین 

هر آزمאیشی برאى توضیح بאید بא نقش . ضیح دאدمدرن غربی رא شنאخت و در تولدش تو
אمא . شرאیط مخصوص אقتصאدى رא در نظر بگیرد) یعنی(بنیאدى אقتصאد منطبق بאشد، 

زیرא مאنند . دیده بگیرد ى عאمل و معلول رא نא همچنین مجאز نیست که بر عکس رאبطه
 بستگی به آورى منطقی و حقوق منطقی، همچنین אقتصאد منطقی در تولدش אصوًא فن

 ١«.هא دאرد ملی و منطق زندگی אنسאنهאى بخصوص ع توאنאیی و אمکאن شیوه
אنزوאى درونی "ى  گر رא که نتیجه هאى پرهیز به אین ترتیب، وبر منطق زندگی پروتستאن

دאند به  جهت کسب سعאدت دنیوى می) برگزیدگی و رفعت" (אتحאد بאطنی"و " فردى
تعمیق و گسترش منطقیت منجر به אفزאیش . دده شرאیط مخصوص אقتصאدى بسط می

شود زیرא אز אین پس نه تنهא تمאمی אبعאد زندگی אجتمאعی  אمکאنאت مؤمنאن پروتستאن می
هאى سنتی،  شوند، بلکه تعهد אرزیאبی و بאزنگرى می" فردیت من"و אقتصאدى אز منظر 

در روند . گردند ء میهאى کאریسمאتیک אلغא هאى پدرسאאرאنه و تمאیאت به رهنمود تبعیت
کאمگی به  هאى مقدس و אشکאل متنوع خود تمאمی قدرت سنت" فردیت من"تشکیل 

هאى دنیوى خود رא هموאره  گر אنگیزه شوند و مؤمنאن پروتستאنتیسم پرهیز عقب رאنده می
در رقאبت אقتصאدى قیمت کمتر به معنی گسترش . کنند تر אرزیאبی و مطرح می دقیق

دאرى مدرن رא وبر אز منطقی  אین منطق سرمאیه. آورى بیشتر אست دبאزאر فروش و سو
ى زندگی و  گیرد که אلبته بدون منطقی شدن شیوه شدن روאبط کلی אقتصאدى نتیجه می

گذאرد، غیر قאبل تصور  هא אنگشت می تشکیل אخאق אقتصאدى منطقی که وى مدאم بر آن
 کند،  گونه که وبر بر אین نکته تأکید می همאن. هستند

                                                 
١ vgl. Weber, Max (١٩٨١): Bd. I, S. ٢٠f., und  

vgl. Weber, Max (٢٠٠٦): ebd., S. ١٩  

 ٣٠
کאرى منطقی،  دאرى رא خلق کردند، تدאوم صאحب هאیی که سرאنجאم سرمאیه آن چیز»

هא بאید بא  آورى منطقی و حقوق منطقی هستند، אمא نه به تنهאیی، آن کتאبدאرى منطقی، فن
 ١«.شدند ق אقتصאدى منطقی تکمیل میى زندگی منطقی شده و אخא نیت منطقی، شیوه

هدف (آورى  کند که برאى تضمین روند سود ى تحمیل میدאر منطق אقتصאد سرمאیه
در אین رقאبت אقتصאدى هر . روى آورد) אبزאر منאسب(آورى  به تکאمل فن) عملی

کאرى که نتوאنست אفزאیش ثروت و مאلکیت خود رא تضمین سאزد، قربאنی قوאنین  صאحب
آیی  دقیق کאرى  گذאرى در روند تولید و محאسبه تجدید سرمאیه. شود خشن بאزאر می

کאر و کאرخאنه  آورى جهت אفزאیش کمی و کیفی تولیدאت عوאملی هستند که صאحب فن
دאرى  אز אین رو، وبر میאن سرمאیه. دאرند رא در برאبر رقאبت خشن אقتصאدى محفوظ می

شود و تکאمل  آورى تفאوت قאئل می درאى بא تکאمل فن آورى و سرمאیه بدون تکאمل فن
هא توضیح  ى زندگی منطقی آن کאرאن و شیوه ن بא منطقی شدن صאحبآورى رא همچنی فن
 سאزد،  گونه که وى אین نکאت رא برجسته می همאن. دهد می

روند بزرگ توسعه که در אوאخر قرون وسطא، هنوز برאى وقאیع بسیאر متزلزل »
دאرى אمروزى  آورى که برאى سرمאیه ى فن دאرى و آن مکאنیزه شدن قאطعאنه سرمאیه

شرאیط مهم کلی אبژکتیو سیאسی و אقتصאدى برאى אین  کنند، אز طریق خلق پیش دق میص
شرאیط منطقی و ضد  אنجאم شده אست، بخصوص אز طریق خلق پیش) אقتصאد(آخرى 
تאریخ علم مدرن و : رא عمًא در خود جذب کرد تمאمی אنسאنیت که آن" روح"سنتی 

אند، אز یک سو و تאریخ  قتصאدى אنجאم شدهروאبط عملی که در دورאن نوین برאى تکאمل א
אز ) روאبط عملی אقتصאدى(ى مدرن رאهنمאى زندگی در معنی عملی آن برאى همאن  شیوه

 ٢«.دهند رא אرאئه می آن) شنאخت(لی سوى دیگر، کلید אص
بא وجودى که وبر پیش شرאیط אبژکتیو سیאسی و אقتصאدى رא برאى تشکیل علم مدرن در 

دهد  ضد سنتی و فرهنگ مدرن نسبت می" روح"آورى رא به   تکאمل فننظر دאرد، لیکن
گر بوده  ى زندگی پروتستאنی پرهیز ى پیروى אز رאهنمאى شیوه که به گمאن وى نتیجه

                                                 
١ vgl. Weber, Max (١٩٨١): Bd. I, S. ٣٦٠ 
٢ Weber, Max (١٩٧٨): Die Protestantische Ethik II - Kritiken und Antikritiken, ٣. Auflage, Johannes 

Winkelmann (Hrsg.), Gütersloh, S. ٣٢٤  



 ٣١ 

نیت بخصوص بورژوאیی "در אین אرتبאط وبر جسته و گریخته אز عبאرאتی مאنند . אست
 ١.کند نیز אستفאده می" هא پروتستאن

آورى جهت تضمین توفیق אقتصאدى  ى فن אستفאده אز علم مدرن و توسعهروشن אست که 
ى  لیکن وبر به אین אمر نیز یک جنبه. گذאرى مجدد دאرد آورى نیאز به سرمאیه و سود

ى  جویی رא نتیجه ى אقتصאد کאسیک که صرفه وى در تدאوم نظریه. دهد آلیستی می אیده
کشد که  دאرى مدرن رא به پیش می هى روح سرمאی دאند، مسئله تشکیل سرمאیه می

ى زندگی  آورى رא به صورت پیروى אز رאهنمאى شیوه ى فن گرאیش به تکאمل و توسعه
گونه که وى در אین אرتبאط אدאمه  همאن. گر توجیه کند هאى پرهیز مدرن پروتستאن

 دهد،  می
بא کمی אز شد،  در چنین موאردى منظمًא یک هجوم אز پول جدید بאعث אین تحوאت نمی»

هא آشنאیی دאرم، تمאمی روند  ى قرضی אز אقوאم که من بא برخی אز آن هאى سرمאیه هزאرى
، بلکه روح جدید، مستقیمًא روح )نه هجوم پول جدید. (אنقאبی در کאرخאنه متحقق شد

ى گسترش  پرسش در رאبطه بא قدرت محرکه. دאرى مدرن که تدאخل کرده بود سرمאیه
אفزאى  ى سود ى אول نه یک پرسش אز منشأ خزאنه در درجهدאرى مدرن  سرمאیه
در جאیی که آن زنده . دאرى אست دאرى، بلکه خصوصًא אز تکאمل روح سرمאیه سرمאیه

 به אش ى پول رא به صورت אبزאر فعאلیت کند، خزאنه شود و خود رא قאدر به تأثیر می می
 ٢«.آورد، אمא نه بر عکس جود می

دאرى مدرن یאد  هאیش مدאم אز روح سرمאیه شود، وبر در نوشته یگونه که مشאهده م همאن
آورى رא به صورت یک هدف  آورى אبزאر منאسبی אست که سود جא فن در אین. کند می

אز אین رو، وبر بورژوאزى رא در برאبر אقشאر دیگر جאمعه مאنند . سאزد عملی متحقق می
هאى مאجرאجو که در  دאر رمאیههאى אجتمאعی و بخصوص س کشאورزאن بدون چאره، אنگل

در حאلی . دهد گرى و אنبאشت ثروت هستند، قرאر می אنتظאر فرصت منאسبی برאى سودא
دאند، فعאلیت אقشאر  ى منطق و אخאق شغلی و אقتصאدى می که وبر بورژوאزى رא نمאینده

 به نظر وى مفهوم אشتغאل در پروتستאنتیسم. شمאرد دیگر אجتمאعی رא غیر منطقی می
                                                 
١ vgl. Weber, Max (٢٠٠٦): ebd., S. ١٧٣ 
٢ vgl. ebd., S. ٥٢f.  

 ٣٢
و ) کلینگ(ى אنگلیسی  مره هאى روز به زبאن" رسאلت"معنی دینی دאرد که به معنی 

کند که دخول مفאهیم دینی در  وى بر אین نکته تأکید می. رאه یאفته אست) بروف(آلمאنی 
ى کאر  فرهنگ و אخאق شغلی بورژوאیی مربوط به متن אنجیل نیست، بلکه نتیجه

هאى کאتولیک نه אز چنین مفאهیمی برאى  ر ملتدر برאب. مترجمאن אروپאیی آن אست
 وبر بא ١.کنند و نه אصوًא אز אخאق مدرن بورژوאیی بر خوردאر هستند אشتغאل אستفאده می

هא بא  ى آن هא رא پیرאمون رאبطه هא و پروتستאن بאخر تفאوت میאن کאتولیک رجوع به אوفن
 سאزد،  אشتغאل به شرح زیر برجسته می

تر و بא محرک شغلی کمترى مسلح אست، وى برאى אمکאن سیر یک  رאمآ... کאتولیک »
نאک که شאید  אنگیز و خطر تر تא یک زندگی شور زندگی مطمئن، حتא بא درآمد کوچک

زبאن مردمی . آمیز و ثروت به همرאه دאشته بאشد، بیشتر אرزش قאئل אست نتאیج אفتخאر
 در مورد حאضر پروتستאن بא میل .گوید، یא خوب بخور، یא رאحت بخوאب به تمسخر می

 ٢«.خوאهد رאحت بخوאبد ولیک میخورد، در حאلی که کאت خوب می
هאى بنیאمین فرאنکلین رجوع  هظبه همین منوאل، وبر برאى صحت تحلیل خویش به موع

آورى، אنبאشت ثروت و تشکیل مאلکیت خصوصی رא به صورت یک אمر  کند که سود می
ى کلوینی متولد و تربیت شده بود،  لین که در یک خאنوאده فرאنک٣.کند دینی توجیه می

دאرى مدرن  ى زندگی نوین، אخאق شغلی و אقتصאدى و روح سرمאیه همאن رאهنمאى شیوه
جא که نه فقط  אز آن. کرد که مد نظر وبر אست گر پروتستאنی رא تبلیغ می پرهیز

سیون مسیحی هستند، در نتیجه تر אز رفرمא دאرى، بلکه بאزאر نیز به مرאتب قدیمی سرمאیه
دאرى و رقאبت در  کند که منظور وى אز روح سرمאیه وبر مدאم بر אین نکته تأکید می

هא هستند که به صورت منطقیت روאبط אقتصאدى در אروپאى  بאزאر فقط אشکאل مدرن آن
هאى فرאنکلین نتیجه  هظگونه که وبر אز موع همאن. אند غربی و آمریکא به وجود آمده

 گیرد،  یم

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٦١f.  
٢ vgl. ebd., S. ٢٩  
٣ vgl. ebd., S. ٣٥f.  



 ٣٣ 

جא که ترویج ریسک تجאرى و یک تمאیل مشخص، אخאقی و غیر معمول بیאن  در آن»
. گیرد ى زندگی به خود می یک خصلت אخאقی وאא جهت رאهنمאى شیوه) روح(شود،  می

طبیعتًא . شود دאرى אستفאده می در אین معنی بخصوص אینجא مفهوم روح سرمאیه
دאرى אروپאى غربی و آمریکאیی سخن  نهא אز אین سرمאیهجא ت دאرى مدرن، زیرא אین سرمאیه

دאرى  سرمאیه. بא در نظر دאشتن پرسش، خود به خود قאبل فهم אست) که אلبته(رود  می
شخصًא فאقد در چین، هند، بאبل و در دورאن آنتیک و قرون وسطא نیز وجود دאشت، אمא م

 ١«.אین אخאق بخصوص بود
رא محرک مسلط  رאند و آن دאرى مدرن سخن می سرمאیهبא وجودى که وبر مدאم אز روح 

شمאرد، لیکن برאى مصدאق تحلیل خویش אشکאل سאختאرى  ى صنعت و אقتصאد می توسعه
به گمאن وى، אنسאن بאید אین . گیرد گر رא نیز در نظر می و نهאدى پروتستאنتیسم پرهیز

سیون به صورت تکאمل نظریه رא به فرאموشی بسپאرد که تحوאت אقتصאدى پس אز رفرمא
تمאمی عوאمل אقتصאدى و سیאسی بאید . אند پوى تאریخی به وجود آمده ضرورى و خود

بنאبرאین تشکیل . آورد شدند که אصوًא אین کلیسאى جدید دوאم می متجمع و مترאکم می
هאى پروتستאنی  ى بאشرط رفرمאسیون و تحوאت فرقه دאرى مدرن نتیجه سرمאیه
ى زندگی  אلبته تأثیرאت אخאقی و روאنی אین رאهنمאى شیوه. شوند میگر تلقی ن پرهیز

دאرى مدرن صنعتی رא به وجود  جدید هستند که به صورت کیفی منطقیت سرمאیه
آورى و تشکیل مאلکیت  آورده و به صورت کمی فعאلیت אقتصאدى رא برאى سود

 .אند خصوصی ترویج کرده
دهی منطقی تولید و توزیع،  آورى، سאزمאن جא که کوشش برאى کسب معאش و سود אز آن
گذאرى بدون منאسبאت  ى منطقی سرمאیه ى کאرخאنه אز خאنوאر و محאسبه ى خزאنه تجزیه

کאرى رא مشروط به شرאیط  شوند، در نتیجه وبر توفیق صאحب کلی منطقی ممکن نمی
אى دאند که دولت موظف به تشکیل منאسبאت کلی بر کلی منطقی تولید و توزیع می

کند که  אز אین رو، وبر بر אین نکته تأکید می. هא אست دهی منطقی آن سאزمאن
بنאبرאین محאسبه و مدیریت . ى سیאسی دאشته و خوאهد دאشت دאرى همیشه جنبه سرمאیه

منطقی אقتصאد بستگی به حאکمیت منאسبאت منطقی مאنند، قאنونمندى جאمعه، حق 
                                                 
١ vgl. ebd., S. ٣٧  

 ٣٤
. هאى کאر، سرمאیه و کאא دאرد  آزאدى بאزאردאد، مאلکیت خصوصی، آزאدى אنعقאد قرאر

گونه که وبر مقאومت نمאیندگאن پروتستאنتیسم رא در برאبر אئتאف دولت و کلیسאى  همאن
 سאزد،  گرאن برجسته می אنگلستאن بא אنحصאر

نمאیندگאن پروتستאنتیسم که بدون אستثنא אز مخאلفאن پرشور אنوאع אمتیאزאت دولتی برאى »
رفتند، در برאبر  دאرى تجאرى، غیر مسکون و אستثمאرى به شمאر می مאیهאنحصאرאت سر

بنאى مسیحی جאمعه مستقر بود،  ى زیر گرאن که بر پهنه پیمאن دولت و کلیسא بא אنحصאر
در . محرک فردى، قدرت منطق، אشتغאل قאنونی و لیאقت و אبتکאر خود رא قرאر دאدند

هא  صאرאت در אنگلستאن بزودى محو شدند، آنحאلی که تمאمی אمتیאزאت دولتی برאى אنح
ود آمده هאى حאکمیت به وج در سאزندگی صنعت، که بخشًא در برאبر زور) هא پروتستאن(

 ١«.بود، کאمًא سهم دאشتند
و قبل אز آن در ژنو، )  میאدى١٧در قرن (بא تشکیل حکومت کلوینیستی در אنگلستאن 

ترین شکل کنترل کلیسאیی که برאى אنسאن  دشدی)  میאدى١٦در قرن (אسکאتلند، هلند 
بא تمאمی אین حאل نه تنهא אنتقאدى به شدت کنترل . قאبل تصور بود، بر جאمعه مستقر شد

طلبאن  شد، بلکه אصאح ى مؤمنאن وאرد نمی مره و حאکمیت دینی و کلیسאیی بر زندگی روز
خאقی تأکید ى صنعتی بر ضرورت تشدید کنترل دینی و א هאى پیشرفته در کشور

بورژوאزى که אز نظر אجتمאعی و سیאسی در حאل אرتقאء بود، در کمאل آزאدى و . کردند می
ى زندگی نوین  به رאحتی אین אستبدאد پروتستאنی رא پذیرفت و در دفאع אز رאهنمאى شیوه

هאى کلوینیستی در אروپאى   بא تشکیل حکومت٢.یک شهאمت غیر قאبل تصور نشאن دאد
قضאیی منطقی شد و جאمعه به صورت فعאلیت منطقی אقتصאدى و אجتمאعی غربی سیستم 

ى حق در אروپאى  به گمאن وبر تحوאت فلسفه. هא یک شکل نوین به خود گرفت אنسאن
ى آن تجربیאت تאریخی بوده که کلیسאى مسیحی بא قدرت دنیوى  غربی مستقیمًא نتیجه

. تאر قضאئی شده אستکسب کرده و سرאنجאم سبب منطقی سאختن حقوق و سאخ
 سאزد،  گونه که وى تحوאت تאریخی شریعت مسیحی رא برجسته می همאن

                                                 
١ vgl. ebd., S. ١٧٨f.  
٢ vgl. ebd., S. ٢٥f.  
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אحکאم شرعی مسیحیت در برאبر تمאم حقوق مقدس دیگر حدאقل یک جאیگאه درجه »
ى אشکאل  هאى قאبل مאحظه ى אول در بخش آن در وهله. ى مخصوص دאرد بندى شده

אفزون بر . حقوق مقدس دیگر تکאمل یאفته אستتر אز  تر و سخت قضאیی مאهیتًא منطقی
یک ) یعنی(گאنگی نسبتًא وאضح به وجود آمده אست،  هא، آن אز همאن آغאز در یک دو אین

در برאبر حقوق عرفی، آن ) شرعی(ى حقوق  تقسیم روشن قאبل تأمل אز هر دو حوزه
ن ى آ אین آخرى نخست نتیجه. چنאن که אین سبک هیچ کجא وجود ندאشته אست

گونه אرتبאط بא دولت و  هאى متمאدى دورאن آنتیک هر وضعیتی بوده که کلیسא در قرن
به ) אحکאم شرعی مسیحیت(سپس خصلت نسبتًא منطقی . کرده אست حقوق رא مردود می

که کلیسא سببی برאى جستجوى رאبطه  صورت نتאیج אوضאع متفאوت به وجود آمد، تא אین
" حقوق طبیعی"هאى אستوא אز  אین אرتبאط رא بא کمک طرحو (...) هאى عرفی دید،  بא قدرت

بعאوه، در אمور אدאرى سنت منطقی . به صورت یک سאختאر تفکر منطقی منظم کرد
بא آغאز قرون وسطא کلیسאى غربی در אولین حقوق . حقوق رومی تدאوم دאشت

 אستوאر هא سیستمאتیک قوאعد مجאزאت رא که مستقیمًא بر عنאصر و אشکאل حقوقی ژرمن
ى غیر قאبل مقאیسه  אز אین جهت، کلیسאى غربی در یک אندאزه. (...) بود، به وجود آورد

و همچنین . بא هر جمאعت دیگر مذهبی رאه تولید حقوق رא אز طریق قوאعد منطقی پیمود
رא رאحت کرد، در אین ) تدوین قوאعد منطقی(نظאم سخت منطقی و هیرאرشی کلیسאیی 

مطبوع بودند، به صورت متدאوم و یא  ى که غیر عملی و نتیجتًא نאرאستא قوאعد אقتصאد
وعیت سود فرאى سود گونه که مא אین رא برאى ممن کهنه تلقی شدند، همאن(...) گאهی  گאه

 ١«.مشאهده کردیم
هאى منطقی شدن אحکאم شرعی مسیحیت رא در رאبطه بא قوאعد  به אین ترتیب، وبر ریشه

به گمאن وى تمאیز میאن قوאنین شرعی و عرفی برאى . کند  میאقتصאدى אز تאریخ אستخرאج
אز . تشدید و تعمیق منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى نقش به سزאیی دאشته אست

ى אنطبאق  ى حق مسیحیאن و אز سوى دیگر، אنگیزه ى منطقیت در فلسفه یک سو، אیده
تدوین قوאنین دنیوى ى بورژوאیی منجر به  هאى مאدى جאمعه قوאعد دینی بא ضرورت

به گمאن وبر . هא جدאیی مصوبאت دولتی אز قوאنین دینی رא ممکن کردند شدند که بعد

                                                 
١ vgl. Weber, Max (١٩٨٠): ebd., S. ٤٨٠ 
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کאرى و یک  دאرى به صورت אخאق شغلی صאحب تأثیرאت مشخص روح مدرن سرمאیه

دאرى مدرن صنعتی رא به وجود آورده و אز طریق تشکل  بنאى سرمאیه فرهنگ غربی زیر
و بخصوص אئتאف بא قدرت سیאسی روאبط ) ى بورژوאیی אمعهج(سאختאرى و نهאدى 

ى אقتصאدى در אروپאى غربی  אقتصאدى و אجتمאعی رא منطقی کرده و منجر به توسعه
ى سنتی عوאمل سوبژکتیو تشکیل یک  بنאبرאین مאکس وبر אز بطن یک جאمعه. אند شده

در אین . کند تאج میدאرى صنعتی رא אستن بنאى منطقی سرمאیه جאمعه مدرن بא یک زیر
آلیستی ندאرد، زیرא قאدر نیست که علت تحوאت  אرتبאط وبر یک بررسی نאب אیده

هאى معنوى  لیکن وبر برאى אیده. אجتمאعی و אقتصאدى رא در عوאمل ذهنی خאصه کند
ى אقتصאدى رא  شود و عوאمل مسلط توسعه هא مאدى אولویت قאئل می نسبت به אنگیزه

شود که عوאمل مسلط  فقط אز אین منظر אست که وبر موفق می. کند محدود به سوژه می
 . آورى کند جمع" آل تیپ אیده"دאرى مدرن صنعتی رא در یک  تشکیل سرمאیه

گر رא مد نظر دאرد که در جمאعت مذهبی  یک مؤمن پروتستאن پرهیز" آل تیپ אیده"אین 
جא که  אز آن. ت شده אستجא אجتمאعی و تربی دهی و در آن אى سאزمאن و به شکل فرقه

هא אز طریق کشیش، بلکه مستقیمًא بא خدא אیجאد  ى وى نه مאنند کאتولیک دیگر رאبطه
هא،  אش نه אعمאل خیریאت به אعضאى شرאرت جא که دیگر معیאر رستگאرى شود و אز آن می

אنزوאى درونی "ى زندگی متدیک אست، در نتیجه  بلکه پیروى אز یک رאهنمאى شیوه
אو رא مدאم تحت یک تشنج مزمن قرאر " درونی جهאن"آورد و  ى رא به بאر میو" فرد
אبعאد " (رفعت"و " برگزیدگی"گر که به  به אین سبب، مؤمن پروتستאن پرهیز. دهد می

رא ) אبعאد دنیوى אیمאن(אعتقאد دאرد و سعאدت אجتمאعی و رفאه אقتصאدى ) دینی אیمאن
وى نه تنهא אز برگزאرى . شود  אین جهאنی میپندאرد، ى خلوص אعتقאد خود می نشאنه

مرאسم تقدس بخش خرאفی و آیین جאدویی جهت رفאه و کسب سعאدت صرف نظر 
تقدیر אز  سאزد، بلکه بא نفی دست رא متحقق می" سحر زدאیی جهאن"کند و  می

و " سאزى جهאن"ى  شوید و بא تأیید جهאن و دنیویت به אندیشه دست می" گریزى جهאن"
وى در روند . سאزد ى خویش رא معین می آورد و آینده روى می" گشאیی جهאن"
کند  אز یک سو، جאمعه رא به صورت نتאیج فعאلیت خویش کشف می" زدאیی جهאن سحر"

آورى به سאزندگی منطقی جهאن روى  ى فن و אز سوى دیگر، بא تکאمل علم و توسعه
" אهدאف عملی" جهت تحقق "אبزאر منאسب"منطق برאى وى به معنی گزینش . آورد می
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شوند و سאزندگی و  אز אین پس، نفی و گریز אز جهאن برאى وى بی معنی می. אست
در حאلی که نفوذ دین برאى . کنند حאکمیت بر جهאن به صورت هدف منطقی جلوه می

بאزد، وى به بردאشت سوبژکتیو و  پی رنگ می در تنظیم روאبط אجتمאعی و אقتصאدى پی
مؤمن پروتستאن " جهאن درونی"به אین ترتیب، . آید دین نאئل میبخصوص خویش אز 

برאى وى دیگر نه یک . پذیرد شود و אعتقאد و אیمאن دیگرאن رא می گر منعطف می پرهیز
ى عقאنیت به شمאر  بردאشت مشخص אز אنجیل אعتبאر دאرد، نه منאبع دینی سرچشمه

وى ضرورتًא אز منאبع دینی אستنتאج ى زندگی دنی هאى رאهنمאى شیوه روند و نه معیאر می
 .شوند می

پیوندت، وى אز  مؤمن به وقوع می" درونی جهאن"گאرى پروتستאنی در  جא که پرهیز אز آن
آورد،  کאرى منطقی رא برאى אنبאشت ثروت به وجود می یک سو، אخאق شغلی و صאحب

ویאنه موضع دאرى مאجرאج گرى و سرمאیه در حאلی که אز سوى دیگر، در برאبر سودא
کאرى منطقی، منطقیت به معنی گرאیش به  در رאبطه بא אخאق شغلی و صאحب. گیرد می
پروتستאن . آورى و بیرون رאندن رقیبאن אز بאزאر אست آورى نوین برאى تضمین سود فن

کאرى منطقی بورژوאیی  منجر به אیجאد אخאق صאحب" منطق هدفمند"گر بא אتخאذ  پرهیز
 ١.کند  کאر رא در کאرخאنه به صورت منطقی حل میى شود و مسئله می

هאى سאختאرى بخصوص خویش رא به وجود  گر تشکل هא، پروتستאن پرهیز אفزون بر אین
دین رא אز ) کلیسאى نאمرئی(אست که در برאبر وאتیکאن " کلیسאى مرئی"نخست . آورد می

" دین طبیعی ".گذאرد אنگشت می" دین طبیعی"אش تهی سאخته و بر  ى تאریخی جنبه
ى حقوق طبیعی، خرد بشرى رא معیאر  شود زیرא بنא بر فلسفه دیگر وحی אلهی قلمدאد نمی

آزאدى و "به אین ترتیب، مؤمن در کمאل . دאند تدین و برگزאرى آیین تقدس بخش می
ى زندگی دنیوى و  אز خرد خویش אستفאده و אمور אخאقی رא אز رאهنمאى شیوه" آگאهی
وى دیگر نه نیאزى به تفسیر دینی و یא پیروى אز . کند ستאنی אستنتאج میگرى پروت پرهیز

ى  بعدًא تشکیل جאمعه. شود ى متعصب دیگر بندگאن خدא می دیگرאن دאرد و نه بنده
پروتستאن . دهد مختאر در برאبر دولت قرאر می بورژوאیی אست که شهر رא به صورت خود

ى خویش در  آورى کאرخאنه אى تضمین سودگر אز طریق אین تشکل سאختאرى و بر پرهیز
                                                 
١ vgl. Weber, Max (٢٠٠٦): ebd., S. ١٦٢ ,١٦٤  
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دאرى تجאرى و אنحصאرى مقאومت  برאبر אمتیאزאت دولتی جهت محאفظت אز سرمאیه

ى سیאسی  کند و به אین ترتیب، منطق مدیریت کאرخאنه و رقאبت بאزאر رא به حوزه می
و تشدید و تعمیق " کلیسאى مرئی"بא عمومیت پروتستאنتیسم، گستردگی . دهد بسط می

تر  متمאیز" ى אخאقی جאمعه"پی در پی אز " ى حقوقی جאمعه"منطقیت فعאلیت دولتی، 
אست و ثبאت و تدאوم حאکمیت آن بستگی " ى حقوقی جאمعه"ى  دولت نمאینده. شود می

سאאرى پذیرفته شده  در אین אجتمאع مردم. به مقبولیت مصوبאتش و قدرت قאنونی دאرد
شهروند که منאفع . کند گذאرى می  مجאز به قאنونى دین אز دولت، ملت رא و تجزیه

ى خرد خویش در  אرزیאبی کرده و دین رא به سلطه" فردیت من"خویش رא אز موضع 
" کلیسאى مرئی"در کنאر دولت، . پאسخگو אست" ى حقوقی جאمعه"آورده אست، در برאبر 

روى אز رאهنمאى گر رא به پی هאى پرهیز אست که پروتستאن" ى אخאقی جאمعه"ى  نمאینده
ى  جא که جدאیی دین אز دولت، نشאنه אز آن. کند ى زندگی دنیوى تشویق می شیوه

گرאیی  ى خرد منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى و تمאیز אمور אخروى אز دنیوى، نتیجه
در تدوین و " کلیسאى مرئی"رود، در نتیجه  گر پروتستאنی به شمאر می مؤمنאن پرهیز

تجربیאت دنیوى " کلیسאى مرئی"زمאن  هم. کند نیوى مشאرکت نمیتصویب قوאنین د
هא  אز درک آن") کلیسאى نאمرئی("گیرد، در حאلی که وאتیکאن  مؤمنאن رא در نظر می

شود که بא אدغאم دو متدولوژى مختلف  به אین ترتیب، وبر موفق می. رود طفره می
ى فرهنگ رא به پیش  مسئلهشنאسی אز אقتصאد ملی  شنאسی و وאقعیت آموزشگאه قאنون

ى زندگی  کشد و فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى و مدرنیت رא אز رאهنمאى شیوه
" آل تیپ אیده"گر و بא تطبیق بא شکل کאتولیکی آن، به صورت یک  پروتستאنتیسم پرهیز

فقط אز אین طریق אست که غرب تبدیل به زאدگאه یک منطقیت . אستنتאج کند
شود و אروپאییאن وאرث فرهنگی  אجتمאعی و אقتصאدى میشمول جهت فعאلیت  جهאن

کند که  وبر هموאره بر אین نکته تأکید می. روند دאرى مدرن صنعتی به شمאر می سرمאیه
ى دورאن تאریخ و در میאن تمאمی אدیאن  دאرى در تمאمی نقאط جهאن، در همه سرمאیه

نطقی که وى در نظر دאرى مدرن صنعتی و م جهאنی وجود دאشته אست، لیکن سرمאیه
 ١.گر به وجود آمده אست هאى پرهیز دאرد فقط در نقאط אمرאر معאش پروتستאن

                                                 
١ vgl. ebd., S. ٣١٩, und  

Weber, Max (١٩٢٠): Bd. II, ebd., S. ٣٢٧  
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فهمد که  وبر تحت عنوאن אدیאن جهאنی پنج سیستم و یא توجیه دینی אز نظم زندگی رא می
אین אدیאن شאمل کنفوسیونیسم، هندویسم، . گیرند אنبوه بزرگی אز مؤمنאن رא در بر می

جא وبر برאى تثبیت صحت   در אین١.شوند حیت و אیمאن به אسאم میبودאیسم، مسی
گونه که پیرאمون  دهد و همאن شمولی تحلیل خویش به بررسی تطبیقی אدאمه می جهאن

 سאزد،  אدیאن جهאنی برجسته می
مستقیمًא همאن که . ى تمאمی אین مذאهب وجود دאشته אست بر زمینه" دאرى سرمאیه"»

אمא هیچ . و قرون وسطאیی در مغرب همچنین موجود بوده אستمאنند دورאن آنتیک 
دאرى مدرن و بخصوص،  هאى אین چنینی به سوى سرمאیه تکאملی، همچنین هیچ طرح

گر منאسب بوده بאشد  که همچون معنی پروتستאنتیسم پرهیز" دאرى روح سرمאیه"هیچ 
אنسאن אگر هم . بیאن کردهא رא بאید رو در رو  شود که وאقعیت گفته می). به وجود نیאمد(

ور و حمאل هندى، چینی یא אسאمی تא به  به تאجر، سمسאر، پیشه) توאند نمی(بخوאهد، 
ى زیאدى  تر نسبت دهد، زیرא مشخصًא تא אندאزه ضعیف" محرک شغلی"پروتستאنی یک 

אعتیאد به "برאى پروتستאن مستقیمًא محدودیت منطقی و אخאقی . مخאلف آن صحت دאرد
طبیعی کمتر برאى " אستعدאد"و رد پאى هر برهאنی که . مخصوص אست" رىآو سود

אمروزه تمאمی אین . بאشد، غאیب אست آورى و אقتصאدى دلیل تفאوت می فن" منطقیت"
کنند و موאنع  ترین تولید غرب وאرد می چنین به صورت مهم رא هم" دאرאئی"هא אین  ملت

هאى سرسخت  هא قرאر ندאرند، بلکه در سنت نهא یא خوאست هאى توאنستن جא در حوزه در آن
شرאیط نאب سیאسی (...) جא  تא جאیی که در آن. موجود، مאنند قرون وسطא نزد خودمאن

کنند، دلیل خصوصًא در مذهب  نقش بאزى نمی") حאکمیت"אشکאل سאختאرى درونی (
آن گر אست که جאدوگرى، جستجوى سعאدت  فقط پروتستאنتیسم پرهیز. شود جستجو می
هא وאقعًא منهدم  ترین אشکאل آن روشنفکرى نאظر رא به صورت بאא" تنور"جهאنی و 

جهאنی  درون) אخאق(هאى مذهبی رא مستقیمًא برאى کوشش  سאزد، تنهא آن طرح می
خلق کرد، و אلبته در مخאلفت بא طرح سخت אشتغאل سنتی هندوئیسم که در " شغلی"

در برאبر جهאن برאى אنوאع . کند رא جستجو میאیفאى شغل متدیک و منطقی شده سعאدت 
یא " אروאح"آمیز بאقی مאند، پرستش یא طرد  تدین مردمی در آسیא یک بאغ بزرگ سحر

                                                 
١ vgl. Weber, Max (٢٠٠٦): ebd., S. ٢٩١  

 ٤٠
عمًא אز طریق ) אنسאن(رאه جستجوى سعאدت אز طریق آیین و مرאسم تقدیس شرک که 

و به همאن . سאزد دهد و خود رא مطمئن می دنیوى و آخرتش سمت می) زندگی(هא به  آن
تطبیق بא جهאن در کنفوسیونیسم، یא نفی جهאن در بودאئیسم، یא ) ى אندیشه(אندאزه کمتر 

ى جهאن در אسאم و یא אمیدوאرى به پریא و حقوق אقتصאدى پریא در یهودیت אز یک  אدאره
ى زندگی منطقی  تدین جאدویی آسیאیی و غیر روشنفکرى به سوى یک رאه شیوه

 ١«.کنند رאهنمאیی می
رא در نظر ندאرد زیرא آن در " محرک شغلی"شود که وبر فقط یک  در אین جא روشن می
وى فقط אدیאن دیگر رא فאقد یک . شود هאى دیگر نیز یאفت می تمאمی אدیאن و ملت

چون پروتستאنتیسم  هא هم دאند که پیروى אز آن ى زندگی منطقی می رאهنمאى شیوه
بא وجودى که وبر برאى . شوند ى مدرن صنعتی میدאر گر منجر به تشکیل سرمאیه پرهیز

אش به صورت تطبیقی کنفوسیونیسم، تآوאیسم، هندوאیسم، بودאئیسم،  אثبאت نظریه
אلنهرین رא  یهودیت آنتیک و در بعضی موאقع زرتشتیسم و אخאق و تدین در مصر و بین

ریخته به کند، لیکن فرאتر אز یک طرح سطحی و تطبیقی و رجوع جسته و گ بررسی می
بنא بر אرزیאبی ولفگאنگ . دهد אسאم، یک بررسی אصولی و تאریخی אز آن אرאئه نمی

شلوختر . ى نאمطمئنی وبر در بررسی و شنאخت وى אز אسאم אست شلوختر אین نشאنه
هאیش،  کند که وبر به نאشر کتאب ى خویش به یک نאمه رجوع می برאى مصدאق نظریه

وبر در אین نאمه אز אتمאم .  میאدى نوشته אست١٩١٣مبر  دسא٣٠پאول زیبک، در تאریخ 
گوید که یک  سخن می" هאى אجتمאعی هא و حکومت אقتصאد نظאم"مکتوبאتی بא عنوאن 

هאى  تئورى کאمل و پخته אز אشکאل אجتمאعی و אقتصאدى خאنوאده، کאرخאنه، تشکل
دهد و تمאمی  میى حאکمیت אرאئه  אى، جمאعאت خلقی و مذهبی و دولت و شیوه عشیره

. کند شنאسی، آموزش رستگאرى و אخאق دینی بررسی می אدیאن جهאنی رא אز منظر جאمعه
برد، بلکه تحلیل خود رא یکبאره و  در אین نאمه وبر نه تنهא אز بررسی אسאم نאم می

بא تمאمی אین وجود وبر بررسی تطبیقی אسאم بא . نאمد سرمشق دیگرאن نیز می

                                                 
١ vgl. Weber, Max (١٩٨٠): ebd., ٣٧٨f. 



 ٤١ 

حتא همسر אو، مאریאنه وبر، . کند برאى אنتشאر به آدرس زیبک אرسאل نمیپروتستאنتیسم رא 
 ١.هאى وى رא پس אز وفאتش منتشر کرد، אقدאم به אین کאر نکرد که برخی אز نوشته

אلتحصیل  پس אز وفאت مאریאنه وبر یکی אز نزدیکאن אو به نאم אدوאرد بאمگאرتن که فאرغ
ى مאکس وبر رא به  هאى منتشر نشده وشتهجאمعه شنאسی بود، مسئولیت مکتوبאت و ن

هאى وبر  گزאرش بאمگאرتن אز אین אرث تنهא شאمل بخش کوچکی אز نوشته. عهده گرفت
در אین אرتبאط پرسش . نگאرى دאرد ى تحقیقאتی، بلکه نאمه شود که گویی نه جنبه می

אسאم ضرورى אست که چرא مאبقی آثאر وبر و بخصوص بررسی تطبیقی پروتستאنتیسم بא 
. شود אین مخفی کאرى منجر به אنتقאد تنبروک به بאمگאرتن می. منتشر نشده אست

 گیرد،  گونه که وى در אین אرتبאط پی می همאن
توאند به ندرت אز کنאر پرسش بگذرد که آیא אدوאرد بאمگאرتن  چنین אنسאن می אین»

. ول بیאوردفهمیده אست که حقوق و وظאیف یک אرث متصرفه رא در یک אرتبאط مقب
شنאس، אدوאرد بאمگאرتن  چگونه ممکن אست که متصرف، نאشر میرאث نوشتאرى و جאمعه

ى روشن پیرאمون مאلکیتش אز אرث مאکس وبر به אفکאر عمومی علمی  هنوز یک وאژه(...) 
فقط אندکی و مختصرאت אختیאرى אز (...) بدهکאر אست؟ چگونه قאبل توضیح אست که 

אند؟ אصوًא بא کدאم قدرت حقوقی بאمگאرتن خود رא مختאر  ته شدههא در میאن گذאش نאمه
دאند که אفکאر عمومی אز אین אرث چه چیزى رא مجאز به مطאلعه אست و چه  به تصمیم می

 ٢«ه؟چیزى رא ن
אمتنאع אز אنتشאر تمאمی مکتوبאت و بخصوص بررسی تطبیقی وبر אز پروتستאنتیسم و 

شنאسی دینی وى رא شدیدًא مورد تردید قرאر  جאمعهشمولی و صحت  ى جهאن אسאم جنبه
هאیش جسته و گریخته אسאم رא بא پروتستאنتیسم  جאیی که وبر در نوشته تא آن. دهد می

. شود که تقدیر در אسאم و پروتستאنتیسم معאنی متفאوت دאرند کند، مدعی می مقאیسه می
אست، در پروتستאنتیسم در حאلی که تقدیر در אسאم جبرى و منسوب به אین جهאن 

                                                 
١ vgl. Schluchter, Wolfgang (Hrsg.) (١٩٨٧): Einleitung, Zwischen Welteroberung und 
Weltanpassung -Überlegungen zu Max Webers Sicht des Islams, in: Max Webers Sicht des Islams, 
S. ١١ff. Frankfurt am Main, S. ١٩f.  
٢ vgl. Tenbruck Friedrich (١٩٩٩): Wie gut kennen wir Max Weber? in: Das Werk Max Webers, 

Hommann, Harald (Hrsg.), S. ٩٩ff., Tübingen, S. ١١٤  

 ٤٢
ى زندگی دنیوى و  گر تقدیر به معنی برگزیدگی برאى پیروى אز رאهنمאى شیوه پرهیز

گونه که  همאن. אنجאمد بאشد که توفیق در אمتحאن آن به سعאدت אخروى می منطقی می
 دهد،  وبر در אین אرتبאط אدאمه می

رא؟ زیرא تقدیر אسאمی אمא چ. در אسאم نتאیج אعتقאد به سرنوشت جא بאز کردند»
گرאیی אز پیش معین شده و نه برگزیدگی אست که به سرنوشت دنیوى و نه به  جبر

) یعنی(ى نتאیج آن حکم אخאقی،  شده אست، زیرא در אدאمه سعאدت אخروى منسوب می
کند، بنאبرאین تنهא دאورى  به عنوאن برگزیده شده در אسאم نقشی بאزى نمی" آزمאیش"

ى زندگی متدیک که אلبته  توאنسته پیرو آن بوده بאشد، אمא نه نتאیج شیوه  می(...)جنگی 
 ١«.کسر بوده אست) در אسאم( مذهبی "پאدאش"برאى آن 

گرى برאى وبر در پروتستאنتیسم و אسאم معאنی و نتאیج  بنאبرאین برگزیدگی و پرهیز
ص به دورאن جهאد و گرى در אسאم رא مخت وى برگزیدگی و پرهیز. متفאوت روحی دאرند

نشینی  سאزد که אلبته بא تشدید شهر بی سبرى مؤمنאن نسبت به وقوع زمאن قیאمت می
هא به  אز אین جهت، مسلمאنאن بر خאف پروتستאن. روند شאن אز بین می تأثیرאت روحی

در برאبر . پندאرند  میهللاى א دهند و قشر حאکم رא برگزیده رאحتی به دولت دنیوى تن می
گرאیی دست یאفته و فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى خویش رא به  ن که به خردپروتستא

بین  گونه مشروعیت دولت دنیوى بد کند، در مقאبل هر دهی می صورت منطقی سאزمאن
 . پذیرد אست و توجیه دینی حאکمیت رא نمی
ترین محرک برאى فعאلیت אنسאن אست زیرא אز אین  نزد وبر אیمאن به برگزیدگی قوى

لیکن وبر . پندאرند ى אلهی می ى אرאده  مؤمنאن تحقق אهدאف خویش رא نتیجهطریق
تفאوت قאئل " جهאن بیرونی"و " درونی جهאن"همچنین میאن تأثیرאت برگزیدگی در 

شوند و  متحقق می" جهאن بیرونی"گرى در אسאم بیشتر در  برگزیدگی و پرهیز. شود می
کنند، در نتیجه  مسلمאنאن رسوخ نمی" ن درونیجهא"جא که مאنند پروتستאنتیسم به  אز آن

گیرند،  به خود می" قسمت"نه تنهא یک سرشت غیر منطقی، אخروى و جبرى به صورت 
گونه که وبر در مقאیسه میאن אسאم و  همאن. شوند نمی" سحر زدאیی جهאن"بلکه منجر به 

 دهد،  پروتستאنتیسم شرح می
                                                 
١ Weber, Max (١٩٢٠): Bd. I, ebd., S. ١٠٢, Fn. ٢ 



 ٤٣ 

هאى دینی هموאره אز نو  رت خود رא در جنگبنאبرאین برگزیدگی در אسאم همیشه قد»
بא تشدید ) برگزیدگی(در برאبر . مهدى) آرزوى ظهور(دهد، همچنین در  بسط می

ى  مرگی درونی אز شیوه دهد زیرא یک روز تأثیرش رא در אسאم אز دست می" شهرنشینی"
به جא که برگزیدگی مستقیمًא  آن. کند زندگی مאنند پروتستאنتیسم رא تأسیس نمی

مرگی درونی جهت אحقאق  مستقیمًא به روز... شود، یعنی  سرنوشت אخروى مربوط می
نشینی در برאبر نظریאت  جوאنمردى بستگی دאرد، بنאبرאین تنهא در تدین کلوین معنی شهر

אیمאن برگزیدگی پروتستאنی همه جא به . אش بאא رفت که کאمًא نقش خصلتی دאرد אولیه
شود، زیرא در برאبر هر  دشمن برאى אتوریته محسوب میصورت خطر برאى دولت و 

ى  بین אست، در حאلی که دولت منسوب دنیوى عشیره ى دنیوى بد مشروعیت و אتوریته
אمویه هوאدאرאن برگزیدگی بودند زیرא אنتظאر دאشتند که غصب نאمشروع حאکمیت 

ه چگونه تغییر بیند ک אنسאن می.  شنאخته شودهللاى א خویش אز طریق برگزیدگی و אرאده
سرنوشت אخروى بאفאصله خصلت ) قضאوت(در عאمل مشخص وقאیع جهאن به جאى 
گאرى فعאل אست، آن  و تא وقتی که پرهیز. کند אخאقی و منطقی برگزیدگی رא محو می

هאى قدیمی دینی وجود دאشت، אین تأثیر در אسאم  چنאن که به صورت سאده در جنگ
شتر بیرونی و אنتظאرאت مאبقی فرهنگی دאشت در زندگی که به عفت و אفزون بر אین بی

אى به صورت  مره به عقب رאنده شد و یک خصلت کمتر منطقی در تدین توده روز
אى به عقب  رא در دین تودهگرفت، همچنین سحر ) قسمت(بאورى  عنאصر سرنوشت

 ١«.نرאند
پروتستאنتیسم ى زندگی  گونه که نشאن دאدم، وبر پس אز بررسی رאهنمאى شیوه همאن
که منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى مؤمنאن رא معین ) دین شنאسی(گر  پرهیز

به . آورد ى مدرن روى می جאمعه) شنאسی جאمعه(کند به بررسی تشکل سאختאرى  می
طرح شکل بخصوص . وى אز אسאم رא درک کرد" بررسی"همین منوאل نیز بאید 

אنزوאى "ت که وى تأثیرאت روحی אسאم رא برאى برگزیدگی در אسאم برאى وبر کאفی אس
ى  مسلمאنאن و تشکیل رאهنمאى یک شیوه" جهאن درونی"و تشنج مدאوم " درونی فردى

کאرى  زندگی که به منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى و אخאق شغلی و صאحب

                                                 
١ vgl. Weber, Max (١٩٨١): Bd. I, S. ٣٣٥ 

 ٤٤
مدرن دאرى  אنجאمد، אنکאر کند و پروتستאنتیسم رא به عنوאن عאمل تشکیل سرمאیه می

 .صنعتی برجسته سאزد
به . کند ى رستگאرى مؤمنאن بین אسאم و کلوینیسم مقאیسه می وبر برگزیدگی رא אز جنبه

نشینی אز دست  ى خود رא بא تشدید روند شهر گمאن وى در אسאم برگزیدگی جذبه
در . سאزد ى زندگی دنیوى مسلمאنאن رא دگرگون نمی و شیوه" جهאن درونی"دهد زیرא  می
ى  شود و نتیجه ی که برگزیدگی در پروتستאنتیسم مربوط به تقدیر אخروى میحאل

به אین سبب بא تشدید روند شهرنشینی در . ى دنیوى אست جوאنمردى در زندگی روزمره
هא تقویت  ى آن گאرى نیز نسبت درک אولیه کلوینیسم معאنی برگزیدگی و پرهیز

ى אخروى و در אیمאن  پروتستאنتیسم جنبهبنאبرאین به نظر وبر تقدیر אز منظر . شوند می
گرאیی،  هאى برگزیدگی، خرد گیرد و אز אین رو، وجه ى دنیوى به خود می אسאمی جنبه

ى  هא جنبه منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى و אخאق אشتغאلی که نزد پروتستאن
جهאن "گאرى  به همین منوאل نیز پرهیز. مאنند دنیوى دאرند، برאى مسلمאنאن پوشیده می

وبر . گیرد گرא به خود می هא یک سرشت کمتر خرد مسلمאنאن نسبت به پروتستאن" درونی
، خرאفאت "گریزى جهאن" مسلمאنאن به  ى خویش אز تمאیل شدید אنبوه برאى مصدאق نظریه

ى  وبر پس אز طرح تأثیرאت روحی رאهنمאى شیوه.کند یאد می) دست تقدیر" (قسمت"و 
حکومت ) شنאسی جאمعه(به بررسی تشکل سאختאرى ) دین شنאسی(زندگی مسلمאنאن 
شود که وبر نه تنهא شنאخت  تر می جא به مرאتب روشن در אین. آورد אسאمی روى می

عمیقی אز تأثیرאت روحی برگزیدگی در אسאم ندאشته، بلکه شنאخت وى אز تאریخ 
 . هאى شرقی بسیאر محدود بوده אست کشور

هאى دینی  هאى فرقه توאن به صورت تאریخ جنگ خ אسאم رא میبدون زیאده روى، تאری
ى دینی  אلبته אمویאن אز طریق برگزیدگی به حکومت دنیوى خویش جنبه. تدوین کرد

هאى دینی אز جمله אمאمیه،  هא فرقه لیکن אز همאن אوאیل אستقرאر خאفت آن. دאدند می
ن رא غאصبאن قدرت سیאسی خوאرج و شعوبیه بא دولت مرکزى در جنگ بودند و אمویא

سرאنجאم شعوبیאن موفق شدند که حکومت אمویאن رא سرنگون سאزند و بא . شمردند می
هאى  لیکن جنگ. تشکیل خאفت عبאسیאن دورאن نوینی رא در تאریخ אسאم آغאز کنند

هאى  شوند، تمאمی مجאهدت هאى دینی که אلبته فقط محدود به سنیאن بא شیعیאن نمی فرقه
אز . گیرند אى دیگر دینی رא برאى کسب قدرت سیאسی تא هم אکنون در بر میه فرقه



 ٤٥ 

تر אز برگزیدگی، אشکאل دیگر توجیه حאکمیت دینی رא نیز  جא که منאبع אسאمی فرא آن
سאزند، در نتیجه محدودیت مشروعیت دینی خאفت אسאمی به برگزیدگی و  ممکن می
هא، وبر برאى  אفزون بر אین. رאیی وبر אستگ ى تقلیل ى حکومت אمویאن نشאنه طرح شیوه

جא که  به نظر وبر، אز آن. شود אسאم مאنند پروتستאنتیسم یک نقش جهאنشمول قאئل نمی
دهد و بא دریאفت جزیه אز אرشאد غیر  אسאم به سرکردگی سیאسی خویش رضאیت می

ین توאند یک د کند، در نتیجه نمی هא صرف نظر می مسلمאنאن و تغییر دین آن
ى אسאم  گونه که وبر بر رאبطه همאن. شمول جهت رستگאرى مؤمنאن به شمאر بیאید جهאن

 کند،  بא سیאست تأکید می
آید که یک تدین مאنند  یک مرאفعه אبدًא به وجود نمی) میאن دین و سیאست(جא  آن»

) مسلمאنאن(ى  وظیفه) تبدیل به(אسאم قدیمی، تبلیغאت خشونت آمیز نبوت حقیقی رא 
شمولیت تغییر مذهب آگאهאنه صرف نظر کرده و به مغلوبیت و  אسאم אز جهאن. کند می

ى یک مذهب حאکم که جنگ دینی رא به  همچنین تبعیت مؤمنאن بیگאنه تحت سلطه
که  کند، بدون אین ى אصولی در אختیאر حאکمیت قرאر دאده، بسنده می صورت وظیفه

دین یک ) אسאم(پس بعدًא אین چنین، . رستگאرى تאبعאن رא به صورت هدف بشنאسد
 ١«.شمول جهت رستگאرى نیست جهאن

دאند که  هא، وبر אیمאن به אسאم رא فقط متنאسب بא یک نظאم فئودאلی می אفزون بر אین
ى جهאد نه تغییر مذهب بندگאن،  به گمאن وى אنگیزه. شود محدود به دین حאکمیت می

جא که به نظر وبر   אز آن٢.فئودאلی אستبلکه تسخیر زمین אربאبی و بردאشت رאنت 
هאى زرאعی אز تغییر دین بیگאنگאن و رستگאرى  حאکمیت אسאمی بא بردאشت رאنت زمین

شمولی خویش رא  ى جهאن کند، در نتیجه نه تنهא אسאم وجهه هא صرف نظر می آن
ى مدرن دאر دאرى سنتی و تجאرى به سرمאیه بאزد، بلکه مאنعی در برאبر عبور سرمאیه می

آلیستی وبر دאرد  אین אختאل تئوریک אز یک سو، بستگی به بررسی אیده. سאزد صنعتی می
هאى  ، بلکه אز אیده)هא אنگیزه(بنאى مאدى  که عوאمل مسلط تحوאت جאمعه رא نه אز زیر

شمولی  אز سوى دیگر، אدعאى جهאن. کند אستنتאج می) هאى فرهنگی و دینی بنא رو(אجتمאعی 
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 ٤٦
سאزد که بא عمومیت نظאم فئودאلی کلیت جوאمع  سی دینی وى رא متعهد میشنא جאمعه

ى زندگی پروتستאنتیسم  هא رא محدود به آن رאهنمאى شیوه مختلف رא بپوشאند و تفאوت
دאرى مدرن صنعتی یک نقش  گر کند که به نظر وى برאى تشکیل نظאم سرمאیه پرهیز

هא  م، پروتستאنتیسم رستگאرى تمאمی אنسאندر برאبر אسא. مسلط و سאزنده אیفא کرده אست
گرאیی و منطقیت فعאلیت  ى زندگی دنیوى آن به خرد رא در نظر دאرد و رאهنمאى شیوه

. אنجאمد دאرى مدرن صنعتی می אجتمאعی و אقتصאدى و در نتیجه تشکیل سرمאیه
 گیرد،  گونه که وبر אز تطبیق אسאم بא پروتستאنتیسم نتیجه می همאن

אش هنوز یک مذهب برگشته אز جهאن، شهرى و  ى مکه ر دورאن אولیهאسאم د»
ى غیر אدאرى بود که در مدینه به تدین قیאمت محمدى عوض شد و سپس در  زאهدאنه

ى אسאمی به سوى یک دین جنگی ملت عرب و بخصوص شهرى  تکאمل אمت אولیه
بر بود، همگی سرאن ى توفیق قאطع پیאم هא نشאنه آن مؤمنאنی که ورود آن. تغییر یאفت

אش אعتبאرى جهت تغییر مذهب  حکم دینی جهאد در אقدאم אولیه. عشאیر قدرتمند بودند
در توאضع مאلیאت ) ى אهل کتאب مؤمنאن بیگאنه(هא  تא آن: "تر אفزون) بلکه(ندאشت، 

، تא به אین صورت אسאم در אین جهאن نسبت به دیگر אدیאن متعهد به "بپردאزند) جزیه(
نه فقط تمאمی אین در پیوست .  مאلیאت אز نظر شأن אجتمאعی אولویت بگیردپردאخت

) ى نمونه(ترین  هא و بخصوص אنتظאرאت قدیمی مستقیم بא אهمیت غنאئم در אحکאم، قول
אسאم، تأییدى برאى آن به عنوאن دین حאکمאن אست، بلکه عنאصر آخرى همچنین 

ترینאن אز ثروتمندترین   نسل אول مؤمنمشخصًא. אش فئودאلی نאب هستند אخאق אقتصאدى
ى  אز همه) در معنی گسترده(ى غنאئم  هא به وسیله آن: تر بودند و یא درست) مسلمאنאن(

ترین  کند، بאא אمא نقشی رא که ثروت در אسאم بאزى می. تر شده بودند شرکא متمول
 ١«.אلفت بא موאضع پروتستאنتیسم אستمخ

ت روحی אسאم رא پس אز هجرت نوع دیگرى אرزیאبی رسد که وبر تأثیرא به نظر می
در حאلی که אسאم پیش אز هجرت یک دین אخروى و جهت رستگאرى . کند می

رفته، بא אستقرאر دولت در مدینه تبدیل به یک دین جنگی برאى  مسلمאنאن به شمאر می
عهده به אین ترتیب، אسאم توجیه دینی حאکمیت فئودאلی رא به . شود کسب غنאئم می
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אین تشکل سאختאرى و אدغאم دین و سیאست برאى وبر منجر به تشکیل یک . گیرد می
شود که אلبته به دلیل تفאوت نقش ثروت بא  می) سلطאنیسم(شאهی  نظאم پدر

جא نه  در אین. سאزد دאرى مدرن صنعتی می پروتستאنتیسم موאنعی در برאبر تشکیل سرمאیه
ت אجتمאعی و אقتصאدى منطقی و یא دولت قאنونمند و یאبد و نه فعאلی آورى توسعه می فن

ى مدرن صאحب یک حکومت قאنونی، مجאز و  در حאلی که جאمعه. شوند مقبول می
به . مندى دولت ندאرد شאهی نیאزى به مقبولیت دنیوى و قאنون منطقی אست، حکومت پدر

تستאنتیسم و شنאسی אز برگزیدگی و رستگאرى میאن پرو بیאن دیگر، وبر در بررسی دین
دאرى مدرن  مسلمאنאن رא مאنع تشکیل سرمאیه" زدگی سحر"و " گریزى جهאن"אسאم، 

ى صنعتی رא نه دین אسאم، بلکه  شنאسی مאنع توسعه دאند، لیکن در بررسی جאمعه می
وبر موאنع تشکیل . کند شאهی و شریعت אسאمی معرفی می تشکل سאختאرى حکومت پدر

 سאزد،  شאهی به شرح زیر برجسته می  رא در نظאم پدردאرى مدرن صنعتی سرمאیه
دאرى صنعتی در هر کجא که به شکل مخصوص אز کאرگאه صنعتی تبدیل شود،  سرمאیه»

به معنی یک سאزمאن אز کאر بא هدف فروش אنبوه אست که به אمکאن محאسبאت مطمئن 
تر و بخصوص   شدیدگذאرى مאند و אلبته به همאن مقدאر بیشتر، هر چه سرمאیه وאبسته می

آن بאید بر אستوאرى، אطمینאن و . تر شود ى رאکد سیرאب بא سرمאیه) کאرگאه(هر چه 
ى  بر אصل خصلت منطقی و قאبل محאسبه) یعنی(کرد نظאم حقوقی،  אمر אز کאر حقیقت

ى ممکنه که برאى  به غیر אز אین، آن ضمאنت محאسبه. قאنون و دستگאه אدאرى אتکא کند
هאى  هא بخصوص در دولت آن. مאند  بزرگ صنعتی وאجب אست، غאیب میدאرى سرمאیه

گونه که بر  אى کم אهمیت به طور کلی و شدیدًא غאیب هستند، همאن شאهی کلیشه پدر
نه אسאم به . ى عאلی وجود دאرند عکس در درون بوروکرאسی مدرن در یک درجه

אتאرهא در غفقאز روسیه ت: عنوאن دین אز אفرאد در صنعتی سאختن ممאنعت کرده אست
هאى  بلکه سאختאر مقید مذهبی دستگאه دولت. هستند" مدرنی"کאرאن بسیאر  אغلب صאحب
 ١«.هא هא و قאنون آن تگאه אدאرى آنאسאمی، دس

ى  אست که به دلیل فقدאن جنبه" گریز جهאن"ى مطلب، برאى وبر אسאم یک دین  خאصه
 אسאم پس אز هجرت و אستقرאر دولت .شمولیت در پی رستگאرى مؤمنאن نیست جهאن
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شود و سرאنجאم به  دینی در مدینه تبدیل به یک دین جنگی برאى کسب غنאئم می

مشروعیت حאکمیت אز طریق . گردد شאهی بر نظאم فئودאلی مستقر می صورت پدر
هאى دینی بستگی به گسترش و تثبیت سرکردگی  تدאوم جنگ. شود برگزیدگی ممکن می

که هدف جهאد تعویض دین   تضمین رאنت فئودאلی دאرد، אلبته بدون אیندولت אسאمی و
روشن אست که אسאم نیز مאنند پروتستאنتیسم برگزیدگی و . بندگאن بوده بאشد

" جهאن بیرونی"هא فقط محدود به  لیکن تأثیرאت آن. دهد گאرى رא آموزش می پرهیز
کنند، در نتیجه یک  خ نمیمسلمאنאن رسو" جهאن درونی"جא که به  شود و אز آن می

. آورند ى زندگی متدیک جهت سعאدت دنیوى مسلمאنאن به وجود نمی رאهنمאى شیوه
آورد که אلبته אوج آن به  אیمאن به אسאم فقط یک روح متعصب جنگجو رא به بאر می

شود، در حאلی که بא  هאى نظאمی پدیدאر می گאرى در قرאرگאه صورت برگزیدگی و پرهیز
. شوند نشینی אین تأثیرאت روحی نیز محو می توحאت دینی و تشدید شهرمحدودیت ف

عبאدت معصومאن و برگزאرى مرאسم تقدس بخش جهت کسب سعאدت دنیوى موאنعی 
سאزند و فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى هم چون  می" سحر زدאیی אز جهאن"در برאبر 

غنאئم به یک زندگی هאى دینی و کسب  قشر حאکم که بא جنگ. مאنند گذشته سنتی می
هאى אین جهאنی روى آورده אست در پی تطبیق بא אوضאع موجود و  مرفه، آسوده و لذت

رא منشأ אخאق  وبر بא یک چنین شنאختی אز אسאم نه تنهא کًא آن. بאشد ى جهאن می אدאره
شمولی، رستگאرى و  دאند، بلکه אبعאد جهאن سאده و سنتی بא ظאهرى جوאنمردאنه می

جא کאمًא  در אین. کند رא אنکאر می  فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى در معنی مدرن آنمنطقیت
شود که وبر به هیچ وجه یک بررسی جאمع، همאهنگ و قאبل قبول אز אسאم  روشن می
رسد که وى به جאى تشکیل یک آموزش علمی هموאره  به نظر می. دهد אرאئه نمی

کند که אلبته אز طریق  ى معאصر رא دنبאل میى بورژوאز زده سאزى אیدئولوژى بحرאن بאز
بدیهی אست که אستفאده . شود گرى پروتستאنی ممکن می بررسی تأثیرאت فرهنگی پرهیز

شنאسی دینی وبر  אز مفאهیم دینی که در אدیאن متفאوت معאنی متفאوت دאرند، درک جאمعه
ى  فאقد یک رאبطهجא که بررسی وبر אز علم فرهنگ شنאسی  אز آن. کند تر می رא دشوאر

دאرى صنعتی  ى مدرن و سرمאیه بنא جهت تشکیل سאختאر جאمعه بنא بא رو دیאلکتیکی אز زیر
پوشאنند، بلکه  ى طبقאتی رא می אست، در نتیجه نه تنهא אشکאل אجتمאعی، مאهیت جאمعه

منظم، تطبیقی و بخصوص  بررسی غیر تאریخی، نא. مאند متدولوژى آثאر وى کאمًא مبهم می



 ٤٩ 

شنאسی دینی  مطمئنی مزمن در جאمعه جوع جسته و گریخته به אسאم منجر به یک نאر
دאرد و نه به یک مفهوم  ى تحلیل نه אز کلیت جאمعه پرده بر می אین شیوه. شود وى می

گونه  همאن. یאبد אز تضאد به صورت عאمل مشخص و مسلط تحوאت אجتمאعی دست می
 سאزد،  س وبر برجسته میکه تنبروک در رאبطه بא متدولوژى مאک

مא کًא . گوید متدولوژى مאکس وبر در אنطبאق بא אوضאع یک کلیت چیزى به مא نمی»
هא و نتאیج آن אرتبאط אیجאد کنیم، بدون  توאنیم بא فرאیض، مفאهیم אصولی، خوאست نمی
شنאسی و منظور  شنאسی، تئورى جאمعه پژوهش جאمعه) یعنی(که אز بدیهیאت خود،  אین
אز آن به عنوאن یک (...) تر  ى دقیق بא یک مאحظه. یف علمی صرف نظر کنیمتکאل

هאى منفرد  شود که تعدאد زیאدى אز پرسش ى پیچیده و متغیر پرده بردאرى می مجموعه
و مشخص و شرאیط کلی رא در یک وضعیت مشخص و پیوسته در אبعאد زمאنی جذب 

هموאره אز آن . دهد א زور پیوند میکرده و بא وجود تمאمی دقت منطقی تنهא یک بیک ب
هא،  شود که در آن محرک ى کאمًא متضאد پرده بردאرى می به صورت یک مجموعه(...) 

 ١«.کنند تאده و بسیאر کلی تجربه میمفאهیم و مسאئل متفאوت تنهא یک رאه حل پیش پא אف
אز . رسد ر نمیهא، אدعאى وبر אز بررسی אبژکتیو فرهنگ شنאسی معقول به نظ אفزون بر אین

توאند فقط  ى سوبژکتیو אست، در نتیجه علم آن نیز می جא که فرهنگ خود یک مقوله آن
به بیאن دیگر، علم فرهنگ شنאسی در אعمאق معنی خویش אبژکتیو . سوبژکتیو بوده بאشد

نیست زیرא אنتخאب و جمع آورى سوبژکتیو אشکאل و ظوאهر אجتمאعی در برאبر مאهیت 
אولویت سوژه بر אبژه در علم فرهنگ شنאسی . گیرد ى طبقאتی قرאر می אبژکتیو جאمعه

ى زندگی  وى אز یک سو، אز رאهنمאى شیوه. مصدאق אین אنتقאد به مאکس وبر אست
رא در بر " هא جهאن אز تفאوت"ى خود وى یک  گر که به گفته پروتستאنتیسم پرهیز

אز سوى دیگر، אین . کند ستنتאج میرא که کאمًא نאدر אست، א" آل تیپ אیده"گیرد، یک  می
دאرى مدرن صنعتی نאمیده و  رא عאمل مسلط تشکیل نظאم سرمאیه" آل تیپ אیده"

ى وبر אز دو متدولوژى مختلف  روشن אست که אستفאده. خوאند شمول می جهאن
شوند،  هאى تאریخی و تئوریک در אقتصאد ملی که אلبته صحت هر دو فرض می آموزشگאه
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شود، زمאنی که وبر  تر می شنאخت مخصوصًא متزلزل. کند ت کمکی نمیبه روند شنאخ

هא و אدیאن دیگر  گیرد که در فرهنگ مفאهیم بخصوصی رא برאى אشکאل متفאوتی به کאر می
، "منطقیت"، "زدאیی سحر"אز جمله بאید אز مفאهیم אرزشمندى مאنند . معאنی مختلفی دאرند

یאد کرد که در " سیستمאتیک"و " سکوאر"، "قאبل محאسبه"، "هدفمند"، "فردیت من"
ى عאمل و  در אین אرتبאط نه رאبطه. شوند یک توضیح سست אز مدرنیت متجمع می

אى אین عوאمل در رאستאى تشکیل  معلول روشن אست و نه نقش مسلط و یא حאشیه
و پرאتیک ) شنאخت(ى تئورى  جא رאبطه در אین. گردد فرهنگ مدرن مشخص می

و تأثیرאت آن به " آل تیپ אیده"شود که نه تنهא موجودیت  ن گسسته میچنא) وאقعیت(
دאرى مدرن صنعتی در אروپאى غربی مورد تردید  صورت عאمل مسلط تشکیل سرمאیه

. رسد گیرد، بلکه بررسی تطبیقی آن بא אدیאن دیگر جهאنی غیر علمی به نظر می قرאر می
تر  شنאسی دینی وبر روشن  جאمعههאى زمאنی و مکאنی در همین جא אست که محدودیت

 .شوند می
جא که یک مجموعه אز آثאر علمی بאید برאى خود مستقًא پא بر جא بمאند، بאید در  אز آن

قوت تحلیلی خود و بא وجود نقאط ضعف که אلبته در هر بررسی وجود دאرد، در برאبر 
ست که چرא بسیאرى אنتقאد و منאظره אیستאدگی کند و تثبیت شود، در نتیجه قאبل فهم א

אز جمله بאید אز . دאنند شنאسی دینی وبر رא مردود می شنאسאن، کلیت جאمعه אز אسאم
 .مאکسیم رودینسون، پتر فلدبאئر، رودولف پترس و אرنست گلنر یאد کرد

 ربطی به אفتאدگی صنعتی کشورهאى شرقی אصوًא بنא بر بررسی مאکسیم رودینسون عقب
هאیی قرآن رא برگزیده  אش یک ردیف אز آیه رאى אثبאت نظریه وى ب١.دین אسאم ندאرد

" گریز جهאن"شمول وبر نشאن دهد که نه אسאم مبلغ  אست که بر خאف بررسی جهאن
به . אست و نه مسلمאنאن ضرورتًא به قسمت و تقدیر אلهی אز پیش معین شده אعتقאد دאرند

یوى به همאن אندאزه در אسאم نظر وى خردگرאیی برאى تصمیم گیرى پیرאمون موאرد دن
گونه که وى در   همאن٢.گر نیز وجود دאرد شود که در پروتستאنتیسم پرهیز یאفت می

 سאزد،  ى زندگی دنیوى پیאمبر אسאم برجسته می بررسی قرآن و تشریح شیوه

                                                 
١ vgl. Rodinson, Maxime (١٩٧١): Islam und Kapitalismus, Frankfurt am Main, S. ٩٠f. 
٢ vgl. ebd., S. ١١f.   
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אلبته .  رא گزאرش دهدهللاهא، چیزى نیست که یک אنتظאر منفعل אز کمک א در تمאمی אین»
. سאزند جهאن رא برجسته می هאى אین بیشمאرى در قرآن بیهودگی، فنא و وهم چیزهאى  آیه

گאرى دیدند، یک پیشنهאد که אز کسب  بאطنیאن آتی در אین یک تحریک به پرهیز
אین محאل نیست که . دنیوى فאصله بگیرند تא خود رא تمאمًא وقف جستجوى خدא کنند

ى  هאى گذشته فتند یא که אین متون تمאیلخود همعصرאن پیאمبر אین چنین نتאیجی رא گر
هא برאى محمد هیج وقت یک فرאخوאن به یک  אمא مطمئنًא آن. هא رא تشدید کردند آن

هאى אین  تأکید بر אبر قدرتی خدא و ثאنویت چیز. אند دאده چنین کردאرى رא معنی نمی
، که فدאکאرى دאد به همرאهאن وفאدאر هشدאر می) پیאمبر(جهאن به אین معنی هستند که 

رא فرאى אشتغאل جهت موضوع شخصی خود قرאر دهند، یعنی ) אسאمی(فعאل برאى אمت 
) یعنی(آورد، قאنع کند،  کאرى رא به همرאه می هא رא אز یقین پیروزى که یک چنین فدאر آن

زندگی بی نهאیت . نאپذیر بپیوندند کאفرאن رא متقאعد سאزد که به یک جریאن مقאومت
دهد که وى אگر هم بعضی موאقع تمאیل به کوشش   به روشنی نشאن میفعאل پیאمبر

بر אین אمتحאن به سرعت  אبر قدرت بسپאرد، هللادאشت که خود رא مאنند یک پر کאه به א
 ١«.پیروز شد

هאى شرقی رא بאید در  אفتאدگی אقتصאدى کشور بنאبرאین به نظر رودینسون دאیل عقب
نگאر و  منتقد بعدى مאکس وبر تאریخ. جستجو کردعوאمل دیگرى به غیر אز دین אسאم 

 אقتصאدى אز خאفت אسאمی -אو در یک بررسی تאریخی . شنאس پتر فلدبאئر אست אسאم
ى رکود  دهد که نظریه گیرد، نشאن می  میאدى رא در بر می١٢٥٠ تא ٦٠٠که אز سאل 

، "گریزى محمدى אنجه"אو مفאهیمی رא مאنند . אقتصאدى در אین دورאن قאبل אثبאت نیست
آلیستی و ضد  عدאلت خوאهی אیده"، "گرאى אسאمی ى غیر خرد فرهنگ ویژه"

فقدאن آتونومی "، "אنجمאد آسیאیی"، "رکود אمپرאطورى אسאمی"، "دאرى אسאم سرمאیه
رא به عنوאن مبאحثی مغرضאنه " دאرى در אسאم אخאق ضد سرمאیه"و " شهرى در شرق

 گیرد،  شنאسی دینی خویش نتیجه می ونه که אز بررسی تאریخگ  و همאن٢کند مردود می

                                                 
١ ebd., S. ١٣٤ 
٢ vgl. Feldbauer, Peter (١٩٩٥): Die islamische Welt ١٢٥٠-٦٠٠ - Ein Frühfall von Unterentwicklung?, 

Wien, S. ٤٠٨   

 ٥٢
אگر بررسی بخش کشאورزى، تولیدى و تجאرى بא همدیگر به صورت אفقی مرتبط شوند، »

 سאل אز تشکیل אسאم ٦٠٠برאى کشورهא و جوאمع تمאمی منאطق عربی و אیرאنی برאى 
אین تز عمومیت . شود تصویرى دینאمیک، مختص، همאهنگ و خאق אز אقتصאد אیجאد می

بعد אز یک دورאن شکوفאیی אقتصאدى אولیه حدאقل بعد אز ) خאفت אسאمی(یאفته که 
. (...) شود قאبل אثبאت نیست ى دوم وאرد یک دورאن رکود אقتصאدى نهאیی می آغאز هزאره

ى تجאرت و فنون مאلی بیشتر אز یک אقتصאد پویא تא رکودى و  ى بאאى توسعه درجه
دهند که  هאى تجאرى و مאلی، אحتمאل می دهد و אرقאم محدود موאزنه  گزאرش میאنجمאدى

جهאن אسאمی حدאقل تא قرون وسطאى متأخر در مقאبل אروپאى غربی אز نظر אقتصאدى 
 در هر صورت قאبل ١١ى بحرאن قرن  אین تز عمومیت یאفته. تر نبوده אست عقب אفتאده

 ١«. پندאرى بאشدى تولید وאند نتیجهت אثبאت نیست و می
هאى شرقی پی در پی بא بحرאن אقتصאدى موאجه  کند که کشور אلبته فلدبאئر אنکאر نمی

אو فقط . אند هאى سאختאرى توسعه قرאر گرفته بودند و در مقאبل موאنع سرسخت و مشکل
هאى  אفتאدگی کشور کند و دאیل عقب تز بحرאن نهאیی در قرن یאزدهم رא مردود می

 . کند یمאن مسلمאنאن جستجو نمیشرقی رא در א
شود که אگر  وى مدعی می. دאند شنאسی دینی وبر رא مردود می رودولف پترس نیز جאمعه

ى زندگی دینی چنאن تأثیرאت شگرفی بر منطقیت فعאلیت אجتمאعی و  رאهنمאى شیوه
بא ) کلوینیسم(گر  هאى پروتستאنتیسم پرهیز گذאرد، پس تفאوت אقتصאدى مؤمنאن می

بאشد که چرא  چنאن کوچک هستند که دیگر قאبل توضیح نمی" گرא אم بنیאدאس"
هאى אروپאى غربی و نه در شرق אسאمی به وجود  دאرى مدرن صنعتی در کشور سرمאیه

ى مؤمنאن رא قאدر  همه" گرא אسאم بنیאد"کند که   وى بر אین نکته تأکید می٢.آمده אست
هאى پروتستאن   مאنند فرقههللاى مسلمאنאن بא א هدאند و אز אین رو، رאبط به אجتهאد می

ى زندگی  گאرى در رאهنمאى شیوه چنین پرهیز هم. شود مستقیمًא بא خدא אیجאد می
هאیی که  به غیر אز مشکل چند همسرى، تمאم چیز. شود یאفت می" گرאیאن אسאمی بنیאد"

" گرאیאن אسאمی نیאدب"شوند، در میאن  ى زندگی زאهدאنه می مאنع پیروى אز رאهنمאى شیوه
                                                 
١ ebd., S. ٤٢١f.  
٢ vgl. Peters, Rudolph (١٩٨٧): Islamischer Fundamentalismus: Glauben, Handeln, Führung, in: Max 

Webers Sich des Islams, Wolfgang Schluchter (Hrsg.), S. ٢١٧ff. Frankfurt am Main, S. ٢٢٠   
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אز جمله بאید אز ممنوعیت نوشیدن شرאب، مصرف تنبאکو، برگزאرى . ممنوع هستند
هאى متمول بא همرאهی موسیقی و رقص، אستفאده אز جوאهرאت و زینت آאت طאئی  جشن

ى  هא، رאهنمאى شیوه  אفزون بر אین١.هאى אبریشمی و گرאنبهא یאد کرد و پوشیدن لبאس
هאى אجتمאعی رא  هא و تعهد هאى אخאقی و אرزش همאن معیאر" گرאیی אسאمی بنیאد"زندگی 

وظیفه "، "دאرى درونی مؤمنאن خود. "کند گر تبلیغ و ترویج می مאنند پروتستאنتیسم پرهیز
تفسیر ثروت به "، )پردאخت زکאت" (אخאقی ثروتمندאن برאى حمאیت אز فقرא و بینوאیאن

به همאن " فعאلیت אجتمאعی برאى کسب عنאیت אلهی"و " عنوאن رفعت و پאدאش אلهی
هאى  شوند که فرقه یאفت می" گرאیی אسאمی بنیאد"ترتیب و کم یא بیش در אیمאن 

شود که אسאم  بنאبرאین پترس مدعی می. هא هستند گر پروتستאنی مبلغ و مروج آن پرهیز
هאى معنوى و  گر אرزش אصوًא نیאزى به رفرمאسیون ندאرد که مאنند پروتستאنتیسم پرهیز
گونه که وى אز  همאن. אخאقی رא جهت منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى אیجאد کند

 گیرد،  نتیجه می" گرא אسאم بنیאد"گر و  یک بررسی تطبیقی میאن پروتستאنتیسم پرهیز
توאند تمאمی آن مشخصאت آموزشی و بینشی پروتستאنتیسم کلوینی رא که وبر  אنسאن می»
چنین در אسאم  دید، هم می)  و صنعتيمدرن(دאرى  ى سرمאیه ى کلی برאى توسعه جهنتی

هא دقیقًא به همאن شکل و به همאن אندאزه موجود نیستند، אمא  אلبته آن. گرא کشف کند بنیאد
هא تردید جدى در عאمل دینی برאى توضیح אین وאقعیت به وجود  هא و برאبرى אین شبאهت

هאى  در شمאل غربی אروپא و نه در بخش) صنعتیمدرن و (دאرى  آورند که سرمאیه می
 ٢«.دیگر جهאن توسعه یאفته אست

אو حتא مدعی . کند به همین منوאل نیز منتقد دیگر مאکس وبر، אرنست گلنر، אستدאل می
هאى אسאمی بא دو دین یکتאپرست  شود که در یک مقאیسه تطبیقی میאن אرزش می

وى אز جمله . تر אست אسאم به مرאتب به مدرنیت نزدیکیهودى و مسیحی אروپאیی، 
برאبرى روحאنی "، "אعتقאد به کتאب دینی"، "شمولی אدعאى جهאن"هאیی رא مאنند  جنبه

ى  منطقیت منظم شیوه"و " ى مؤمنאن گسترش تمאم و کمאل رستگאرى همه"، "مسلمאنאن
شنאسی دینی وبر  ه به نظر وى بررسی جאمع٣.سאزد رא برجسته می" زندگی אجتمאعی

                                                 
١ vgl., ebd., S. ٢٢٩ 
٢ ebd., S. ٢٢٩ 
٣ vgl. Gellner, Ernest (١٩٨٥): Leben im Islam - Religion als Gesellschaftsordnung, Klett-Cotta, S. ٢٢   

 ٥٤
گلنر در یک پلمیک مאکس وبر . رسد ى علمی ندאرد زیرא אو אز نتیجه به تحلیل می جنبه

 .گیرد رא به شرح زیر به بאد تمسخر می
אفتאد אگر که אعرאب در پویتیرس  توאنم بא אشتیאق تصور کنم که چه אتفאقی می من می»

بدون تردید مא همگی . دאدند אمه میشدند و تسخیر و אسאمی کردن אروپא رא אد پیروز می
 دאشتیم که در آن قאنع دאرى אخאق خوאرجی و روح سرمאیهאبن وبر ) کتאب(عאقه به 

دهی کאرخאنه  شد، که چگونه روح منطقی و مدرن و نقش آن در سאزمאن کننده אثبאت می
ى پروتستאنتیسم خوאرجی در قرن شאنزدهم  توאنسته نتیجه و بوروکرאسی فقط می

کرد که  بخصوص אین بررسی אثبאت می. در شمאل אروپאى غربی بوده بאشد) میאدى(
روپא توאنسته אیجאد شده بאشد، אگر א گאه نمی دهی منطقی هیچ אقتصאد مدرن و سאزمאن

 ١«.مאند مسیحی می
ى אروپאیی  شنאسی دینی وبر به صورت مسلط علوم אجتمאعی و فلسفه جא که جאمعه אز آن

توאنند که نسبت  سאزد، در نتیجه روشن אست که هوאدאرאن وبر نمی  و میرא متأثر سאخته
אز جمله بאید אز شلوختر یאد کرد . تفאوت بمאنند شنאسی دینی بی به منتقدאن بאنی جאمعه
وى شرح . کند شنאسی دینی می وبرى אقدאم به خאصی جאمعه که در یک بررسی نو

دאرى تجאرى منאسب ولی   ثروت در سرمאیهدهد که چرא אیمאن به אسאم برאى אنبאشت می
گونه که وى در אین  همאن. دאرى مدرن صنعتی نאمنאسب אست برאى تشکیل سرمאیه

 سאزد،  אرتبאط برجسته می
بא אین . ى دینی برאبرى دאرند אى برאى خدאوند و زمینه کلوینیسم و אسאم مفאهیم مشאبه»

هא یک  آن. رאدیکאل متفאوت هستند روאنی אین منאبع مشאبه -کرد تجربی  وجود عمل
ى  یک شیوه. کنند ى زندگی بאطنی و پرهیزگر بא گرאیش به אشتغאل رא مجאز می شیوه

یک جوאنمردى که . کند زندگی که در موאقع אضطرאرى خود رא تא حد مرگ فرאموش می
نی کلوینیسم تشنج درو. (...) شود بא تشدید روزمرگی طبیعتًא بא منאفع دنیوى مصאدف می

ى رستگאرى تא حد غیر قאبل تحمل برאى אنسאن  مؤمنאن رא میאن سبک رستگאرى و אنگیزه
. کند אى مدאوم رא برאى سلطه بر جهאن אیجאد می دهد و به אین سبب، אنگیزه אفزאیش می

دهد و به אین سبب،  אسאم אمא مؤمن رא در چنین تشنج غیر قאبل تحملی قرאر نمی
                                                 
١ ebd., S. ٢١ 
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کند، אمא به  رאى تسلط بر جهאن به صورت تسخیر آن אیجאد میאى אو رא ب ى لحظه אنگیزه
گریزى مدאوم  אى بودن گنאه موروثی و אعتقאد به رستگאرى مאنع جهאن دلیل حאشیه

אز אین رو، אین . سאزد  אقتصאدى رא نیز دگرگون نمی-ى אعتقאدى  در نتیجه אیده. شود می
چون  هم. مאند و به هر حאل سنتی میدאر مאجرאجو  אیده فئودאل، خرده بورژوא یא سرمאیه

خوאنی  دאرى سیאسی هم رمאیهتمאمی אدیאن فرهنگی، אسאم نیز بא אشکאل אقتصאد سنتی و س
 ١«.دאرد

دאرى   אقتصאدى אسאم رא برאى אنبאشت سرمאیه-هאى אخאقی  بررسی شلوختر که جنبه
دאرى مدرن  رمאیهى س سאزد אمא در همאن حین אسאم رא برאى توسعه تجאرى برجسته می

نگאهی אجمאلی به بאزאر روشن . رسد خوאند، قאنع کننده به نظر نمی منאسب می صنعتی نא
بאزאر فقط مکאن تجאرت . کند که آن یک تشکل سאختאرى بسیאر متنوع و پیچیده دאرد می
) دאرى ورى، کאرگאه پیشه(هאى אجتمאعی شهر אز تولید  هא نیست، بلکه تمאمی نیאز کאא

. سאزد چنین بر طرف می رא هم) مسאفرخאنه، حمאم، گאرאژ( تא خدمאت אجتمאعی گرفته
شود که چه عوאملی به صورت مسلط  بنאبرאین پرسش אصولی در אین نکته خאصه می

دאرى مدرن صنعتی در  ورى به سرمאیه دאرى تجאرى و אشتغאل پیشه مאنع عبور سرمאیه
  אیرאن شدند؟

ى کلوینیسم بא אسאم که אشکאل متفאوت   אیمאن فرقهى شلوختر میאن در ضمن مقאیسه
هאى אسאمی و  چنین تنوع فرقه هم. رسد ظאهرى و بאطنی دאرد، غیر قאبل قبول به نظر می

ى کلی رא مجאز  ى متنوع زندگی مسلمאنאن یک مقאیسه אشکאل متفאوت אیمאن و شیوه
یستی نوع وبرى شلوختر אز آل تر بررسی یک جאنبه و אیده لیکن به مرאتب مهم. کنند نمی

بنאى  אى به مאهیت متضאد زیر دאرى مدرن אست که אصوًא توجه عوאمل تشکیل سرمאیه
ى  بنאبرאین بررسی رאبطه. אقتصאدى جאمعه به عنوאن عאمل مسلط تحوאت אجتمאعی ندאرد

هא  بنא بنא، رو کند که کلیت جאمعه، یعنی زیر ى صنعتی ضرورى می دین بא سیאست توسعه
و تشکل سאختאرى آن در نظر گرفته شوند و منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى אز 

جא تعویض نقش  روشن אست که در אین. دیאلکتیک کلیت منאسبאت جאمعه אستنتאج شوند
                                                 
١ vgl. Schluchter, Wolfgang (Hrsg.) (١٩٨٧): Einleitung, Zwischen Welteroberung und 
Weltanpassung - Überlegungen zu Max Webers Sicht des Islams, in: Max Webers Sicht des Islams, 
S. ١١ff., Frankfurt am Main, S. ٤٣  
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بنא  زیر. شود کلیت بא مفهوم فرمאسیون אجتمאعی نیز بیאن می. عאمل و معلول مجאز نیست

ى مאدى، فکرى و سאختאرى رא که אنسאن برאى تأمین هא آورى و روش تمאمی אبزאر، فن
אز طریق . گیرد بندد، در بر می ى تولید و توزیع به کאر می معیشت خویش در حوزه

جهאن ("، بلکه طبیعت خویش ")جهאن بیرونی("نیروى کאر، אنسאن نه تنهא طبیعت بیرونی 
هאى  אیی، هنرى و אیدههא منאسبאت سیאسی، قض بنא رو. سאزد رא نیز دگرگون می") درونی

هא  بنא بنא بא رو تحت دیאلکتیک زیر. دهند رא بאز تאب می) فلسفی، علمی و دینی(אجتمאعی 
آید و منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى شکل  تشکل سאختאرى جאمعه به وجود می

 ى مسאعد بستگی به یک زمینه) بنא رو(ى אجتمאعی  گونه که تبلور هر אیده همאن. گیرد می
ى אنتزאعی و مجزא אز روאبط  ى مאدى نیز אز تعمیم هر אیده دאرد، زمینه) بنא زیر(مאدى 

بنא و  بنאى تشکل سאختאرى به معنی همאهنگی زیر بنא بא رو. کند אجتمאعی ممאنعت می
هא אست که به منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى یک شکل نهאدى  هא بא אیده אنگیزه

" ى طبقאتی دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"ت به عنوאن رא به دول دهد و آن می
به بیאن دیگر، تغییر طبیعت אز طریق کאر نه تنهא منجر به אرتقאء . سאزد منتقل می

אجتمאعی אنسאن، بلکه به صورت مسلط تبدیل به عאمل روند تحوאت جאمعه و محرک 
ر אجتمאعی و یא در ت لیکن در مرאحل پیشرفته. شود ى אقتصאدى و صنعتی می توسعه

هא نقش معینی رא برאى  بنא مقאطع بخصوص تאریخی אین אمکאن نیز وجود دאرد که رو
گونه که یورگن هאبرمאس אین منאسبאت رא برجسته  همאن. بنאیی אیفא کنند تحوאت زیر

 سאزد،  می
ى تحوאتی رא که محرک تאریخی فشאر به  هאى آموزنده در حאلی که مאرکس پیאمد»

به دאنش فنی و سאزمאنی، به ) یعنی(وسعه شدند، به ُبعد تفکر אبژکتیو شده، سوى ت
هאى مولد محدود کرد، אکنون دאیل خوبی  به نیرو: فعאلیت אبزאرى و אسترאتژیک، خאصه
دאنش عملی، ) یعنی(چنین در ُبعد دیدگאه אخאقی،  برאى אین فرضیه وجود دאرند که هم

אى به وجود  هאى آموزنده هאى مبאرزאتی، پیאمد  אز کنشکنش אرتبאطی و در تنظیم توאفقی
گیرند  ى אدغאم אجتمאعی، در منאسبאت تولیدى نوین جאى می آیند که در אشکאل پخته می

به אین ترتیب، . سאزند هאى مولد نوین رא ممکن می و אز طرف خود אبتدאعًא جאیگزینی نیرو
אت אخאقی و אشکאل هویتی بیאن هא، تصور بینی هאى منطقی شده که در جهאن سאختאر

هאى  گذאرند و سرאنجאم در سیستم هאى אجتمאعی عمًא تأثیر می شوند و بر جنبش می
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. کنند شوند، یک جאیگאه مهم تئوریک و אسترאتژیک کسب می نهאدى متجسم می
ى אرزشمند سאختאرى  ى قאبل طرאحی و سیستمאتیک אز توسعه אکنون نمونه بخصوص هم

אین سאختאر نمونه یک منطق درونی توسعه رא که نאشی אز روאیאت . کند میتوجه رא جلب 
چیزى در אرتبאط بא ) نمونه(אین . دهد شود، شرح می فرهنگی و تحوאت سאختאرى می

دهد  گوید؛ אین فقط אندکی رאجع به אمکאنאت دگرگونی آگאهی می هאى توسعه نمی مکאنیزم
هא و غیره بر سطح موجود  رאت אخאقی، אرزشهא، تصو هאى فرهنگی آن که در بطن معیאر

در . گذאرند و قאدر هستند که مشخصאت متفאوت تאریخی بیאبند سאزمאنی جאمعه تأثیر می
مאند، به  هאى אرزشمند وאبسته می ى خویش، אین تحوאت به سאختאر دینאمیسم توسعه

هאى  ه روندبرאنگیزى تحوאت، به مشکאت سیستمאتیک حل نشده بא سبب אقتصאدى و ب
بنאیی  ى رو به بیאن دیگر، فرهنگ یک پدیده. دهند هא پאسخ می آموزشی که به آن

کند که  چنین אگر آن در عبور به سطح نوینی אز توسعه به نظر نقشی אیفא می مאند، هم می
 ١«.אند هא پذیرفته אرى אز مאرکسیستتر אز آن אست که تא کنون بسی ممتאز

در ) فرهنگ(بنא  بא رو) אقتصאد(بنא  سאزد که زیر ی برجسته میبنאبرאین هאبرمאس به درست
رאستאى تشکیل سאختאر جאمعه در אرتبאط אست و אین رאبطه منطقیت فعאلیت אجتمאعی و 

بنאى אقتصאدى منאسبאت مسلط אجتمאعی  جא که زیر אز آن. دهد אقتصאدى رא سאزمאن می
אى، هیچ  کند، هیچ نظریه معین میرא ) هאى مولد بא منאسبאت تولید تضאد میאن نیرو(

אخאق אرزشمندى، هیچ سبک هنرى، هیچ فرهنگ بخصوصی، هیچ نظאم قضאیی و هیچ 
لیکن . آورد شود و نه دوאم می بنאى مسאعد مאدى نه تحکیم می ى سیאسی بدون زیر فلسفه

ى אدغאم אجتمאعی و در شرאیط بخصوص تאریخی אمکאن دאرد که  در مرאحل پیشرفته
محرک تسریع، تعمیق و یא حتא ) فرهنگ، سیאست، هنر، فلسفه، علم و دین(هא  بنא رو

بنאبرאین . ى אقتصאدى شوند عوאمل محدودیت و אنحرאف روند تحوאت אجتمאعی و توسعه
هאبرمאس به درستی אعتقאد دאرد که برאى درک کلیت روند تאریخی אز تشکیل 

אست که تحلیل مאتریאلیستی دאرى مدرن صنعتی در אروپאى غربی ضرورى  سرمאیه
دیگر در نظر  آلیستی وبر نه به صورت رقیب، بلکه مکمل هم مאرکس و بررسی אیده

 کند،  گونه که وى نیز مאنند نورمن بیرنبאم بر אین نکته پאفشאرى می همאن. گرفته شوند
                                                 
١ Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, fünfte Auflage, 

erste Auflage (١٩٧٦), Frankfurt am Main, S. ١١f.   

 ٥٨
نهאد . دهی نوین رא کشف کرد مאرکس در منאسبאت کאر مزدى و سرمאیه אصل سאزمאن»

کنندگאن אز  ى אجتمאعی אز تولید ى آن آزאدى یک طبقه دאد کאر مزدى که به وسیله قرאر
ى  دهی کאر ممکن شده אست، تبدیل به هسته منאسبאت سنتی، אشتغאلی و فئودאلی سאزمאن

کًא ) میאدى(شود که אلبته אبتدאعًא در قرن هیجدهم  یک سیستم حقوقی خصوصی می
هאى  ى سوژه کند و رאبطه شمولی رא متجسم می  جهאنאصول) سیستم(אین . یאبد تکאمل می

هאى אسترאتژیک و  هאى کنش هאى عمومی که حوزه  خصوصی رא نسبت به אرزش-حقوقی 
هאى مشخص، متمאیز، تکی و אخאقی אفرאد خصوصی رא محدود  گیرى אنگیزه هאى پی حوزه
شمول   אصول جهאنتأسیس یک بאزאر کאر به אین معنی אست که. کند سאزند، تنظیم می می

دهی  دאرى سאزمאن ى سرمאیه مزدى در کאرخאنه کאر. کنند در کאر אجتمאعی دخول می
توאند به عنوאن محل کאر אز خאنوאر مجزא و بא پشتیبאنی حسאبدאرى  خאنه می کאر. شود می

زمאنی که کאر به صورت مجرد ) یعنی(آورى به کאر گرفته شود،  منطقی و بא هدف سود
شکل کאر . ى موفقیت شده אست  دیگر، تبدیل به فאکتور هزینه در محאسبهو به عبאرت

سאزد و אز نظم  ى سیستم אقتصאدى رא ممکن می ى مدرن تنوع سאزنده مجرد برאى جאمعه
دهی مجدد دولت تאبع دستور عملی روאبط אقتصאدى  عکس سאزمאن سیאسی آن و بر

رא به صورت یک  אکس وبر آنیعنی تأسیس دولت بא بوروکرאسی مدرن که م(شود  می
 ١«).دهد تیپ پیشرو و بא رجوع به تجربیאت کشور پروس شرح می

هאى مدرن  ى אقتصאدى در کشور אین تحلیل که بنא بر تجربیאت אبژکتیو سیאست توسعه
هא که منجر  بنא بنא بא رو بندى شده אست، کلیت جאمعه، یعنی دیאلکتیک زیر אروپאیی جمع

دאرى مدرن  نطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى شده و سرمאیهبه تشکیل سאختאر و م
یعنی (بنאیی  بنאبرאین بررسی تحوאت زیر. گیرد אند، در بر می صنعتی رא به وجود آورده

ى  دאد کאر مزدى در شهر که در برאبر شیوه دאرى و تحکیم قرאر تشکیل نظאم سرمאیه
یعنی کشمکش فلسفه و (بنאیی  אت روو تحلیل تأثیر) تولید فئودאلی در روستא مستقر شد

دאنش بא دین پیرאمون بیאن وאقعیت، تدوین و تصویب قوאنین جزאیی و مدنی، تشکیل 
روشن ) دאرى مدرن صنعتی ى سرمאیه فرهنگ و هنر مدرن و تحکیم سیאست توسعه

هאى سאختאرى مدرن شهرى رא به  کنند که چگونه بورژوאزى در غرب אروپא تشکل می

                                                 
١ ebd., S. ٢٣٧f.  



 ٥٩ 

و منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى رא نهאدى کرد و سرאنجאم به وجود آورد 
هאى طبقאتی آنتیک و  فقط אز אین طریق بود که نظאم. ى دولتی אنتقאل دאد جאمعه
. هאى אستبدאدى אروپאى غربی אشکאل مدرن بورژوאیی و دموکرאتیک به خود گرفتند دولت

توאنستند یکسאن بوده  غربی نمیهאى אروپאى  روشن אست که تحوאت אجتمאعی در کشور
بאشند زیرא تنوع کلیت، منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى رא معین و روند تحوאت رא 

 . کرده אست تسریع و یא محدود می
 در تشאبه بא -ى אقتصאدى در אیرאن  ى אسאم بא سیאست توسعه من برאى بررسی رאبطه

در אین رאستא . دאنم אعی رא ضرورى می بررسی تحوאت تאریخی کلیت אجتم-تحلیل فوق 
بنאیی بررسی شده و منطقیت بخصوص  بنאیی و رو بאیستی عوאمل مسلط تحوאت زیر

ى אیرאن אستنتאج  هאى جאمعه فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى אز ذאت درونی تشکل سאختאر
هאى אروپאى غربی در رאستאى  بא وجودى که شنאخت تجربیאت تאریخی کشور. شوند
دאرى مدرن صنعتی ضرورى אست، لیکن אنتقאل مستقیم אین تجربیאت و  ل سرمאیهتشکی

ى אقتصאدى و  شنאسی غربی برאى بررسی موאنع سیאست توسعه ى مفאهیم جאمعه אستفאده
ى مאدى مختلفی نیز دאرد،  دאرى مدرن صنعتی در אیرאن که אلبته زمینه تشکیل سرمאیه

   دلیل که موجودیت متنوع و متفאوتبخصوص به אین. رسد سאزنده به نظر نمی
دאرى  فرمאسیون אجتمאعی אیرאن یک بررسی تطبیقی و אرزشمند رא برאى تشکیل سرمאیه

ى  شمول رא برאى تحقق توسعه مدرن صنعتی و تحکیم یک سیאست کلی و جهאن
به بیאن دیگر، شوאهد عینی در برאبر یک بردאشت عمومی אز . کند אقتصאدى مجאز نمی

ى אقتصאدى قرאر  شمول برאى توفیق سیאست توسعه مدאر و جهאن ص، אروپאشکل بخصو
گیرد و אز אین رو، غیر ممکن אست که بא تشאبه و تطبیق بא یک بررسی אرزشمند  می

هאى دیگر فرهنگی مאنند אیرאن  دאرى مدرن صنعتی رא در حوزه موאنع تشکیل سرمאیه
بنאیی و אشکאل  یאت אبژکتیو زیربنאبرאین ضرورى אست که بنא بر تجرب. بررسی کرد

אز بطن متنوع جאمعه ) دولت و بאزאر(هאى سאختאرى  بنאیی אیرאن منطق بخصوص تشکل رو
هאى سאختאرى  درونی تشکل אستنتאج شده و منطقیت فعאلیت אجتمאعی و אقتصאدى אز ذאت

به نهאدى مختص "در אین אرتبאط بررسی دولت به عنوאن . کشور به بند نقد کشیده شود
و بאزאر به عنوאن تشکل سאختאرى بورژوאزى سنتی " ى طبقאتی دهی جאمعه سאزمאن
برאى تحقق אین אهدאف نخست بررسی دאیل تאریخی . کنند هאى אسאسی بאزى می نقش

 ٦٠
אز אین . هא تشیع ظאهریه تبدیل به دین رسمی אیرאن شد، אزم אست که تحت نفوذ آن

אمی بא بאزאریאن אئتאف کردند و تشکل ى جعفرى دوאزده אم پس، روحאنیאن شیعه
 .به وجود آوردند" دولت در دولت"سאختאرى بورژوאزى سنتی کشور رא به صورت 

جא که شنאخت تشکل سאختאرى بورژوאزى سنتی و منطقیت فعאلیت אجتمאعی و  אز آن
ى دوאزه אمאمی رא ضرورى  ى رستگאرى تشیع ظאهریه אقتصאدى در אیرאن بررسی شیوه

گرאیی در אسאم  ى אسאم بא خرد بشرى و روند خرد  در نتیجه بررسی رאبطهکند، می
شود که چرא بورژوאزى  فقط אز אین طریق قאبل درک می. رسد אجتنאب نאپذیر به نظر می
ذאتی  آورى و تولید صنعتی روى نیאورد و چگونه عوאمل درون سنتی אیرאن به تکאمل فن

 و هאى مدرن و ضعف کشور در برאبر دولتى אقتصאدى  کلیت אجتمאعی مאنع توسعه
دهی بخصوص  به אین ترتیب، نه تنهא شنאخت سאزمאن.  אروپאى غربی شدندصنعتي

ى حאکم کشور ممکن  ى بخصوص تولید و طبقه هא رא بא شیوه ى آن هאى دینی و رאبطه نهאد
ى  دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"شود، بلکه شکل بخصوص دولت به عنوאن  می
من אین بررسی رא در . گردد ى حאکم قאبل אستنتאج می אز توאزن قوאى طبقه" بقאتیط

ى  دאرى و فلسفه دینتאریخ "هאى   در دو کتאب به نאم و١جא به زبאن آلمאنی یک
 نقدى بر -ى حقوق طبیعی و אسאم  فلسفه"و )  میאدى٢٠٠٦" (مدאرى در אیرאن دولت

به زبאن فאرسی אرאئه )  میאدى٢٠٠٧" (ق بشرگرאیی و حقو گفتمאن دینی پیرאمون خرد
 به جلد سوم و چهאرم هא ى آن کنم که برאى مطאلعه مندאن رא تشویق می אم و عאقه دאده

 .رאجعه کنندم" آرمאن و אندیشه"
 
 
 
 
 

                                                 
١ vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - 
Ökonomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und 
Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen Republik Iran, Berlin. 
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ى موشه  ، نوشته"زمאن، کאر و حאکمیت אجتمאعی"نقدى بر کتאب 
 پوستون

 
ى وقאیع אبژکتیو بא درک سوبژکتیو رא  ه رאبطهאصوًא فقط آثאرى قאبل مאحظه هستند ک

شود و אز  تאب شوאهد عینی در ذهن محقق ممکن می به אین ترتیب، بאز. سאزند بر قرאر می
אبعאد زمאنی و مکאنی یک کلیت مخصوص، یک شنאخت معقول و معتبر به خوאننده 

א قطع کند، در هر کسی که אین رאبطه، یعنی אرتبאط پرאتیک و تئورى ر. گردد منتقل می
ى توجیه אین جهאن وאرونه و یא تشکیل  پی سאختن دین، فلسفه و אیدئولوژى אست و אنگیزه

אلبته چنین آثאرى قאبل رجوع نیستند و نقد و . ى دیگرى رא دאرد یک جهאن وאرونه
روشن אست که . شوند که در حאل عمومیت بאشند هא فقط زمאنی ضرورى می אرزیאبی آن

 قאبل مאحظه همچنین بستگی به شنאخت هژمونی گفتمאنی دאرد که אرزیאبی یک אثر
 .نویسد نویسنده در نقد و یא تأیید آن می

زمאن، کאر و حאکمیت "ى یک کتאب قאبل مאحظه به نאم  موشه پوستون نویسنده
ى هفتאد میאدى قرن  نویس אین کتאب رא در אوאخر دهه وى پیش. אست" אجتمאعی

ى علوم سیאسی در دאنشگאه فرאنکفورت   دکترא به مؤسسهى گذشته جهت אخذ درجه
 به زبאن אنگلیسی و سپس در ١٩٩٣نگرى در سאل  אین کتאب پس אز یک بאز. אرאئه کرد

 به زبאن آلمאنی ترجمه و אز طریق אنتشאرאت کאیرא در شهر فرאیبورگ ٢٠٠٣سאل 
  ١.منتشر شد) آلمאن(

بر جهאن تسلط دאشت که تمאمی در دورאن تدوین אین کتאب یک نظאم دو قطبی 
אین . دאد هאى متفאوت رא تحت تأثیر خود قرאر می هאى خאرجی و دאخلی کشور سیאست

دאرى تحت  هאى سرمאیه کشور. نظم پس אز پאیאن جنگ دوم جهאنی به وجود آمده بود
ى زندگی آمریکאیی تشکیل یک زندگی مرفه رא به  هژمونی آمریکא قرאر دאشتند و شیوه

هא که אز طریق گزینش  بאزאر אنبوه کאא. دאد  کאرگر در سطح جهאن نوید میى طبقه

                                                 
١ Postone, Moishe (١٩٧٨):Necessity, Labor and Time. in: Social Research ٤٥, und   
Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft - Eine neue Interpretation der 
kritischen Theorie von Marx, Freiburg 
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دאرى به وجود آمده بود، جهت   فوردیستی در روند تولید سرمאیه-سیستم تیلوریستی 

تشدید روند אرزش אفزאیی سرمאیه، مصرف אنبوه تولیدאت صنعتی و در نتیجه אفزאیش 
هאى مدرن بورژوאیی موفق شده بودند که  لتزمאن دو هم. کرد هא رא ضرورى می کאر مزد

آمد  نرخ بאאى در. بא אعمאل אقتصאد سیאسی کینزى، אقتصאد ملی رא نسبتًא همאهنگ سאزند
مجموع ترאز تجאرى و ترאز (سرאنه، محدودیت تورم، אشتغאل همگאنی و ترאز مثبت توאنی 

 .رفتند هאى توفیق אقتصאد سیאسی به شمאر می معیאر) مאلی
به رهبرى شوروى متشکل " אردوگאه سوسیאلیستی"دאرى،  هאى سرمאیه אبر کشوردر بر

هאى  تحت مאلکیت אنحصאرى دولت و ضرورت אرزش אفزאیی سرمאیه، دولت. شده بود
کردند که אشتغאل همگאنی رא  ریزى می אقتصאد سیאسی رא چنאن برنאمه" سوسیאلیستی"

شد که  ى کمونیستی توصیف می ى بی طبقه هدف، تشکیل یک جאمعه. متحقق سאزند
 .سאخت אلبته فرمאنروאیی حکومت بوروکرאتیک بر جאمعه رא توجیه و تضمین می

بنאیی هر دو نظאم، אرزش אفزאیی سرمאیه تشدید تقسیم  هאى سאختאرى و رو بא وجود تفאوت
אز אین پس، אستقאل فکرى و فعאلیت خאق فقط به قشرى . کرد کאر مولد رא ضرورى می

به אین . معه مאنند روشنفکرאن، متخصصאن אقتصאدى و نخبگאن سیאسی محول شدندאز جא
ى حאکم به وجود آمد  ترتیب، قشر نوینی אز کאرمندאن دیوאنی به صورت بخشی אز طبقه

که بא وجود אشتغאل مزدى، به عنوאن مدیرאن صنعت و אز طریق کنترل אبزאر تولید 
هאى  بא تضمین אشتغאل همگאنی در نظאم. دאشتى کאرگر سهم  مستقیمًא در אستثمאر طبقه

آمد که دیگر جنبش کאرگرى نقشی در  به نظر می" سوسیאلیستی"دאرى و  مدرن سرمאیه
سאزى  بخصوص به אین دلیل که بא تضمین بאز. کند روند تحوאت אجتمאعی بאزى نمی

خفیف یאفته نیروى کאر، نقش پول به عنوאن خشونت אجتمאعی در برאبر کאر آزאد دوگאنه ت
 .بود
پردאزאن آموزشگאه  ى نظریه تحت سلطه) غربی(زمאن هژمونی گفتمאنی در آلمאن  هم

شد، بאید در تأیید و  هر کسی که خوאهאن אبرאز وجود فلسفی می. فرאنکفورت قرאر دאشت
" گرאیی در مאرکسیسم نقد مثبت"ى  אین آموزشگאه بא אنگیزه. زد هא قلم می یא تکذیب آن

هאى سوسیאلیستی در غرب אروپא، אستقرאر אستאلینیسم  شکست אنقאب. مده بودبه وجود آ
ى زندگی  ى نאزیאن آلمאنی و توفیق شیوه در شوروى، تصرف قدرت سیאسی به وسیله
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دאد که دیگر  پردאزאن آموزشگאه فرאنکفورت رא در برאبر وقאیعی قرאر می آمریکאیی، نظریه
رאمون تولید אرزش، تشکل سאختאرى و کنش پی" نقد אقتصאدى سیאسی"بא رجوع به 

אجتمאعی که مאرکس در אرتبאط بא روند אرزش אفزאیی سرمאیه و قهر رقאبت بאزאر در 
تجربیאت אبژکتیو . دאرى بررسی کرده بود، قאبل توضیح نبودند دورאن لیبرאل سرمאیه

دאدند که אنبوه مردم یک گرאیش درونی به  پیرאمون کنش אجتمאعی نشאن می
ى حאکم برאى قربאنی سאختن منאفع خویش دאرند و برאى تحقق אهدאف  هאى طبقه نمودره

بنאبرאین . دهند אیدئولوژیک به رאحتی به یک زندگی خطرنאک و مهلک تن می
شنאسی رא بא تحقیقאت  دאنستند که تئورى جאمعه شنאسאن فرאنکفورتی ضرورى می جאمعه
بینی و  هאى אجتمאعی رא قאبل پیش אیششنאسی تکمیل کرده و به אین شیوه، گر روאن

شنאسی  پردאزאن آموزشگאه فرאنکفورت אز طریق مفאهیم نوین جאمعه نظریه. אرزیאبی سאزند
ى کאرگر بא وجود هدر کردن منאبع אجتمאعی، تشدید אز  کردند که چرא طبقه مستدل می

 تحقق سیאست هא، אنگאرى کאא وאرگی و بت خود بیگאنگی، گندیدگی جאمعه به صورت شیء
گشאیی، تجمع ثروت و تشدید تضאد طبقאتی و بא وجود אمکאن تشکیل یک نظم  کشور

אز جمله بאید אز . دهد دאرى و حאکمیت بورژوאزى تن می نوین به تدאوم نظאم سرمאیه
" אولویت سیאسی"مفهوم . مفאهیم אولویت سیאسی، خرد אبزرאى و صنعت فرهنگ نאم برد

پوאک . در برאبر مفهوم אولویت אقتصאدى مאرکس طرح شدאز طریق فریدریش پوאک 
אشکאل توتאلیتر آن . شد دאرى دولتی توتאلیتر و دموکرאتیک تفאوت قאئل می میאن سرمאیه

شدند، در حאلی که شکل  شאمل نאسیونאل سوسیאلیسم آلمאنی و אستאلینیسم می
مאن، مאکس ز هم. گرفت ى زندگی آمریکאیی رא در نظر می دموکرאتیک آن شیوه

کردند  هورکهאیمر و تئودور آدورنو אز مفאهیم خرد אبزאرى و صنعت فرهنگ אستفאده می
پردאزאن  به אین ترتیب، نظریه. بنא مستدل کنند هא رא برאى تغییر زیر بنא تא وאقعیت رو

دאرى رא   دیאلکتیکی مאرکس אز سرمאیه-آموزشگאه فرאنکفورت دیگر نقد مאتریאلیستی 
אز . هא و تشکل سאختאرى جאمعه رא تبدیل به موضوع نقد سאختند بنא دند و روگیرى نکر پی

رسد که دیگر نبرد  دאرى چنאن منطقی و جאودאنی به نظر می אین منאظر، نظאم سرمאیه
به بیאن . کنند طبقאتی و دیאلکتیک مאتریאلیستی نقشی برאى دگرگونی جאمعه بאزى نمی

شگאه فرאنکفورت تبدیل به یک تئورى برאى دیگر، تئورى אنقאبی مאرکس در آموز
ى تحقیقאتی آموزشگאه فرאنکفورت که در  ى کאرگر شد و حتא برنאمه توضیح אنفعאل طبقه

 ٦٤
ى حقوق طبیعی، تدوین  گیرى אز فلسفه شنאسی دینی مאکس وبر و در پی تدאوم جאمعه
 دلیل ى تאریخی مאرکس در نظر دאشت، به ى طبیعی رא در برאبر سوژه مفهوم سوژه

پردאزאن آموزشگאه  ى آثאر نظریه نتیجه. فقدאن شوאهد عینی به شکست אنجאمید
بینאنه به آینده و אتوپی رهאیی بشر بود که  فرאنکفورت ترویج یک دیدگאه بسیאر بد

توאن در مفهوم  אوج אین شکست رא می. هא رא نیز گرفت سرאنجאم گریبאن خود آن
رא در دستور بررسی خود " گرא نقد منتقد مثبت"ه دیאلکتیک منفی آدورنو مشאهده کرد ک

 ١.دهد قرאر می
مشخصًא همین אوضאع موجود، یعنی موجودیت جهאن دو قطبی، אشکאل متفאوت 

אى شدن جنبش  دאرى دولتی در شرق אروپא، حאشیه دאرى در غرب و سرمאیه سرمאیه
رت، موشه کאرگرى برאى طرح مسאئل سیאسی و هژمونی گفتمאنی آموزشگאه فرאنکفو

بینאنه אز آثאر مאرکس אرאئه  پوستون رא به אین فکر אندאخت که یک تفسیر نوین و خوش
 سאزد،  گونه که وى در אین אرتبאط برجسته می دهد، همאن

بینאنه אز کلیت که بر حسب آن یک سאختאر حאکمیت تک  درک אسאسی هر تصور بد»
אز . رسی مאرکس صאلح نیستشود، نسبت به بر אرאئه می) بدون تضאد درونی(بعدى 

کلیت ) در نتیجه(ى شکل کאאیی کאر متصل אست،  جא که آن به سرشت دوگאنه آن
هویت که ) یعنی(بیند، نیست،  אجتمאعی אز خود بیگאنه آنطور که برאى نمونه آدورنو می

گونه، کلیت به صورت یک  غیر جאمعه رא در جسم خود אدغאم سאخته אست، אین هویت
برאى تحکیم . گردد شود که אز طریق حאکمیت جهאنشمول می ضאد تلقی میوאحد بدون ت

ى من که کلیت در خود متضאد אست، نشאن دאده خوאهد شد که آن بر حسب  نظریه
مאند و تبدیل به یک هویت وאحد  غیر می مאهیتش یک هویت متضאد אز هویت و هویت

 ٢«.غیر رא تمאمًא در خود جذب کرده بאشد نشده که هویت
ى  گیرى אز مאرکس تضאد رא جزء مאهیت کلیت جאمعه نאبرאین پوستون در پیب

ى شکل کאאیی آن نهفته  دאند که در ذאت درونی و سرشت دوگאنه دאرى می سرمאیه

                                                 
آرمאن و در تئورى אنتقאدى، " ى تאریخی سوژه"مאرکسیسم و سنت، نقدى بر مفאهیم طبقאت אجتمאعی و ): ٢٠٠٧(فریدونی، فرشید  ١

 אندیشه، جلد ششم 
٢ Postone, Moishe (٢٠٠٣): ebd., S. ٢٨٦ 
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אى  دאند که نخست زمینه دאرى ضرورى می وى برאى بررسی אشکאل مدرن سرمאیه. אست
هאى دورאنی رא قאبل  ی مهیא و برشرא برאى یک تئورى אنتقאدى אز אشکאل مدرن אجتمאع

دאرى به عنوאن تنهא فرمאسیون  ى درونی سرمאیه در אین אرتبאط بאید هسته. شنאخت سאزد
لیکن بא אین تفאوت که مفאهیم کאא و سرمאیه که . دینאمیک אجتمאعی برجسته شود

وت ى کאمًא متفא به وجود آورده אست، به یک شیوه" نقد אقتصאدى سیאسی"مאرکس در 
به אین ترتیب، پوستون אز یک سو، دوگאنگی تشکل . شوند و אز אبعאد دیگرى تفسیر می

شود، خط سرخ بررسی خود  سאختאرى که شאمل هستی مאهوى و بیאن ظאهرى آن می
دאرى رא یک شکل تאریخی אز همبستگی אجتمאعی تلقی  نאمد و אز سوى دیگر، سرمאیه می
به نظر وى، بא وجودى که . ی خود אدغאم سאزدکند تא مبאحث مدرنیت رא در بررس می

هא حאکمیت  آورد، لیکن مستقل אز آن هאى فعאل رא به وجود می دאرى سوژه سرمאیه
دאرى و هم אمکאن برאندאزى آن و رهאیی  אز אین منظر، هم تدאوم نظאم سرمאیه. کند می

قאتی خود پی ى تحقی گونه که پوستون پیرאمون برنאمه همאن. شود אنسאن قאبل فهم می
 گیرد،  می

توאند که خود رא محدود به אشکאلی אز אستثمאر و حאکمیت کند که  یک نقد منאسب نمی»
جא  در אین. بلکه آن بאید یک نقد אز خود مدرنیت بאشد. אند در جوאمع مدرن بیאن شده

شود که אز طریق אشکאل شبه אبژکتیو אز  تحت مدرنیت شکل אجتمאعی فهمیده می
مشخص شده אست و آن یک دینאمیسم درونی و تאریخی رא ) א و سرمאیهکא(حאکمیت 

کند که همچنین אمکאنی رא برאى یک شکل آزאد אز زیست אجتمאعی به وجود  متحرک می
 ١«.آورد می

بنאبرאین روشن אست که چرא پوستون برאى אدغאم مبאحث مدرنیت در تئورى אنتقאدى 
ى هستی بא  אین نکته در وאقعیت رאبطه. گیرد خویش אز دوگאنگی سوژه و אبژه فאصله می

در . دهد هאى مאرکسیستی رא تحت تأثیر خود قرאر می آگאهی אست که تمאمی بررسی
دאند که אلبته אفرאد تحت  هאیی می ى تصمیم هאى אجتمאعی رא نتیجه برאبر پوستون کنش

. אر دאشته بאشندهא رא אنتظ که عوאقب آن کنند، بدون אین دאرى אتخאذ می حאکمیت سرمאیه
به אین ترتیب، پوستون بررسی خود رא به سوى درک אنترسوبژکتیو אز تحوאت אجتمאعی 
                                                 
١ ebd., S. ١١   
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گونه که وى بא  همאن. ى تحلیلی تن دهد که به کلی به عوאقب אین شیوه رאند، بدون אین می

 سאزد،  رجوع به مאرکس برجسته می
هرگز (ود که یک تئورى ش در منאسبت میאن سطوح تحلیلی אز אرزش و نرخ ممکن می»

هאى عمیق אجتمאعی و אز کنش و یא تفکر  ى سאختאر جאنبه אز سאختمאن دو) به پאیאن نرسیده
هא،  هא و تفکر ى אین کنش אین روند אز طریق אشکאل ظאهرى رאبطه. مره مستدل گردد روز

مره در אشکאل  کنش و تفکر روز. شود هאى عمیق سאزنده، وسאطت می سאختאر) یعنی(
یک چنین . کنند سאزى می אند و خود رא دوبאره بאز هאى عمیق بنא شده لنی אین سאختאرع

دאرى به  سرمאیه" ى قوאنین محرکه"کند که توضیح دهد که چگونه  تئورى سعی می
سאزند، بא وجودى که אفرאد  شوند و چگونه خود رא متحقق می ى אفرאد سאخته می وسیله

  ١«.هא رא אنتظאر ندאرند موجودیت آن
ى رفرمאسیون، روشنگرى و  به אین ترتیب، پوستون مبאحث مدرنیت رא که نتیجه

در אین אرتبאط . کند سکوאریسم در جوאمع אروپאى غربی אست در نقد خود אدغאم می
یאب رא دאرد که אلبته تحت حאکمیت  گرא و حقیقت אنسאن نقش موجودى خرد

ه بא سوژه، جسم بא روح و مאهیت بא بא وجودى که אبژ. دאرى قرאر گرفته אست سرمאیه
אند، لیکن אز طریق אشکאل  شکل عنصرًא تفאوت دאرند و در برאبر یکدیگر تأسیس شده

دאرى  ى مدرن سرمאیه  بنאبرאین پوستون تحوאت جאمعه٢.شوند  وسאطت می مدرن جאمعه
کند که در یک سطح دیگرى אز دولت و  هאیی אرزیאبی می رא نאشی אز وجود توאفق

گونه که پوستون در אرتبאط بא روش تحقیقאتی  همאن. شوند ى مدنی متشکل می אمعهج
 گیرد،  خویش پی می

אین روش هم عینیت و هم ذهنیت رא به عنوאن אشکאل پرאتیک تאریخی، مخصوص و »
ى کאسیک  یک چنین تئورى، مسئله. کند ى سאختمאن جאمعه بررسی می یאفته سאزمאن

ى سوژه و אبژه به سوى یک دستور نوین و نقد خود אین  هتئورى شنאخت رא אز رאبط
 ٣«.سאزد مسئله متحول می
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کند که אشکאل مدرن אجتمאعی در نظאم  پوستون אز طریق אین روش تحقیقאتی ممکن می
در אین . אى אز تحرک کلیت جאمعه تلقی شوند دאرى صنعتی به صورت لحظه سرمאیه

یאفته به وجود  رت یک کאتگورى سאزمאنאرتبאط یک معنی אز آگאهی אجتمאعی به صو
אلبته نه به אین معنی که موאضع تمאمی אفرאد چنאن مشخص هستند که אنگאرى . آید می

کאر دאرند و بر طبق تعلق طبقאتی خود فعאل  تفکر و کنش אجتمאعی مشאبه و خود
هאى אجتمאعی و تحوאت تאریخی אز אشکאل  بلکه به אین معنی که אنگیزه. گردند می

به אین . شوند هאى אجتمאعی بא رجوع به مفهوم طبقאت وאضح می سوبژکتیو و کنش
ترتیب، مطאلبאت אجتمאعی و אهدאف سیאسی که بא אشکאل بخصوص مبאرزאتی پیوند دאرند، 

 ١.شوند אز منظر تאریخی و بא אستفאده אز مفهوم طبقאت قאبل درک می
بینאنه אز آثאر مאرکس  ر خوشى پوستون برאى تدوین یک تفسی روشن אست که אنگیزه

پردאزאن آموزشگאه  ى نظریه بینאنه توאنسته در تدאوم متدولوژى و نظریאت بد نمی
در אین آموزشگאه یک گسست متدولوژیک بא بررسی . فرאنکفورت وאقعیت بیאبد

بنאیی به  به غیر אز نقد تأثیرאت رو. شود  دیאلکتیکی مאرکس مشאهده می-مאتریאلیستی 
عیت אبژکتیو، هورکهאیمر و آدورنو مدعی هستند که در مقאم محقق خאرج אز عنوאن وאق

אند تא تسلط بررسی خود رא بر وقאیع אبژکتیو  ى تحقیقאتی خود قرאر گرفته حوزه و مقوله
 .ممکن سאزند

ى وى אز אین  دאرى رא دאرد، فאصله ى نقد نظאم سرمאیه بدون تردید هر محققی که אنگیزه
لیکن هر محققی که در جستجوى رאهی برאى حل . ب نאپذیر אستکلیت متضאد אجتنא

هאى אجتمאعی و  توאند אین چنین عریאن خאرج אز قید و بند مسאئل אجتمאعی אست، نمی
هאى אجتمאعی و  هאى سאختאرى یک جאمعه قرאر بگیرد و برאى آسودگی אز کشمکش تعهد

گونه که  همאن. فی شودنبرد طبقאتی مدعی طرح مسאئل نאب تحقیقאتی و אنتقאد فلس
 سאزد،  پوستون به درستی در نقد متدولوژى آموزشگאه فرאنکفورت برجسته می

خوאهد که مאنند تئورى مאرکس جאمعه رא نقد و אز سאختאر אجتمאعی  אگر یک تئورى می»
توאند ضمنی و نه عریאن אز یک نقطه نظرى  אنسאن عزیمت کند و همאهنگ بمאند، نه می

آن بאید خود . אش مستقر شده אست عא دאرد که خאرج אز روאبط אجتمאعیآغאز کند که אد
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در אین . ى אین طرح قرאر دאرد رא به مرאتب بیشتر موضوعی درک کند که در عرصه

 ١«.ذאتی جאمعه אست صورت آن نقد درون
ذאتی، بررسی بאید خود رא به  گیرى אز متدولوژى مאرکس، یعنی نقد درون بنאبرאین در پی

فقط אز אین منظر . ى طرح אجتمאعی قرאر دאرد وضوعی درک کند که در عرصهصورت م
ذאتی رא به  پوستون אبعאد کلی نقد درون. شود ذאتی یک کلیت متضאد ممکن می نقد درون

 دهد،  شرح زیر توضیح می
در ) یعنی(فهمیده شود، " هאى خودش در وאژه"مאند بאید به بیאنی  آنچه معتبر می»

אن نقد אین نقطه نظرאت رא دאرند، אنتقאد بאید بتوאند نشאن دهد که مفאهیمی که אمک
در نتیجه . سאزد אش، خود طرح אجتمאعی אست که نقد خود رא ممکن می ى نظرى نقطه

אش کلیت אجتمאعی אست که  ذאتی אز جאمعه بאید نشאن بدهد که موضوع یک نقد درون
فرאتر אز אین، تא جאیی . گ نیستبאشد، یعنی جאمعه یک کلیت همאهن آن بخشی אز آن می

کند و هم زمאن خوאهאن ممאنعت אز אین  که אین نقد تکאمل تאریخی جאمعه رא مستدل می
تאریخی فرض گرفته شود، بאید نشאن  אست که تאریخ به صورت تکאمل تحوאتی و فرא

ى موجود یک دینאمیسم مشخص و متدאوم אیجאد  بدهد که سאختאر بنیאدى روאبط جאمعه
 ٢«.سאزد می

کند که خאرج אز موضوع مربوطه  ذאتی، نه نقد رא بر مفאهیمی متکی می بنאبرאین نقد درون
به אین . کند آغאز می) سندنس ترאنس(אند و نه אز یک نقطه نظر אستعאیی  به وجود آمده

هא و قوאنین به عنوאن אبعאد مאهوى خود طرح  هא، אجبאر شود که دستور ترتیب، ممکن می
אفزون بر אین، پوستون میאن نقد . بندى و درک شوند تאب بیאبند و قאبل جمع  بאزنقد شده

אلبته منفی و مثبت نه در معنی ریאضی، . شود ذאتی منفی و مثبت تفאوت قאئل می درون
ذאتی مثبت در تأیید یک نظאم  در حאلی که نقد درون. هא אست شنאسی آن بلکه جאمعه

ذאتی منفی کلیت متضאد رא نفی   אست، نقد درونאجتمאعی و در پی منطقی سאختن آن
گیرى אز  دאرى در پی ى سرمאیه ذאتی אز جאمعه ى نقد درون به بیאن دیگر، شیوه. کند می

به אین معنی که نقد نه تنهא אز فرאیض تشکیل . متدولوژى مאرکس نאفی کلیت آن אست
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کشد و  سی میشنא کند، مبאنی آن رא به نقد جאمعه ى بورژوאیی آغאز می جאمعه
هאى نوینی رא  کند، بلکه אفق شאن موאجه می پردאزאن بورژوאزى رא بא عوאقب فرאیض نظریه

אندאز و אتوپی جهت فعאلیت سیאسی و  گشאید و چشم برאى تشکیل یک نظم نوین می
אندאز  ذאتی مثبت چشم در برאبر אز منظر نقد درون. سאزد دگرگونی אین جهאن وאرونه می

. شود دאرى می ى سرمאیه هאى جאمعه دیل به تحقق مאهیت و تمאمی وאقعیتتب" نظم نوین"
دאرى که به کلی منطقی  ى دیگر אز فرمאسیون سرمאیه به אین معنی که تشکیل یک نمونه

ذאتی  گونه که پوستون در אنتقאد به نقد درون همאن. شود شده אست در نظر گرفته می
 گیرد،  مثبت پی می

אى אز وضعی که رאیج بאقی   رאیج رא کم و بیش بر زمینهیک نقد مثبت، آن وضع»
ى دیگر אز فرمאسیون موجود  سرאنجאم به یک نمونه) یعنی(کند،  مאند، نقد می می

دאرى  در برאبر نقد مאرکس אز کאر در نظאم سرمאیه. (...) کند دאرى אشאره می سرمאیه
ى  ضعی که هست بر زمینهآورد، نقدى که آن و رא به وجود می" منفی"ى یک نقد  زمینه

ى  یک جאمعه) تشکیل(توאند بوده بאشد و در آن به אمکאن  کند که می وضعی نقد می
 ١«.کند دیگر אشאره می

تאریخی، نیروى کאر رא تنهא  دאرى که אز منظر فرא به نظر پوستون هر نقدى אز نظאم سرمאیه
 بورژوאزى رא به رخش هאى گرאیی، آرمאن مولد ثروت אجتمאعی پندאشته، אز منظر مثبت

ى توزیع، موضع نیروى کאر رא طرح کرده، در نتیجه به אجبאر در  کشیده و אز منظر شیوه
بنאبرאین زمאنی که نقد אز یک سو، محدود به قوאنین . مאند حدود کلیت آن محصور می
شود و אز سوى دیگر، אز تضאد تولید صنعتی بא کאر پرولترى  بאزאر و مאلکیت خصوصی می

ى بورژوאزى رא مد نظر دאرد، بدون  کند، در نتیجه فقط برאندאزى طبقه  نظر میصرف
جא هدف تحقق سیאست  در אین. دאرى نشאنه بگیرد تر אز کلیت نظאم سرمאیه که فرא אین

هאى ملی و نه  دאرى در حدود مرز ى אقتصאدى و منطقی کردن نظאم سرمאیه توسعه
 ٢. אستى آن زده برאندאزى کلیت متضאد و بحرאن
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ذאتی مثبت אز  به אین ترتیب، پوستون سیستم فکرى تمאم کسאنی رא که یک نقد درون

مאرکسیسم "دאرى دאرند و در پی منطقی سאختن אین نظאم هستند، تحت مفهوم  سرمאیه
تر אز אشکאل متفאوت سوسیאل دموکرאسی،  אین مفهوم فرא. کند بندى می جمع" سنتی

" مאرکسیسم سنتی"به نظر پوستون . گیرد در بر میرא نیز " مאرکسیسم نوع شوروى"
شود زیرא که تضאد نظאم  دאرى نمی قאدر به نقد אصولی و نفی کلیت نظאم سرمאیه

دאرى و  אز אین منظر، برאندאزى سرمאیه. کند ى توزیع می دאرى رא محدود به حوزه سرمאیه
و قوאنین بאزאر تقلیل طبقאت אجتمאعی به برאندאزى مאلکیت خصوصی بر אبزאر تولید و لغ

 .یאبند می
ى توزیع و  شود که مאرکس حوزه روشن می" نقد אقتصאد سیאسی"بא یک رجوع אجمאلی به 

هא بא  برאبر) بאزאر(ى توزیع  در حאلی که در حوزه. دیگر متمאیز کرده אست تولید رא אز هم
 تصאحب کאر אستثمאر به صورت) کאرخאنه(ى تولید  شوند، در حوزه هم دیگر مبאدله می

ى  אنتقאدى به حوزه" مאرکسیسم سنتی"جא که  אز آن. شود אضאفی پردאخت نشده میسر می
سوسیאلیسم نوع "آورد، در نتیجه نه قאدر به نقد  دאرى وאرد نمی تولید در نظאم سرمאیه

جא پوستون به درستی  در אین. شود و نه אقتصאد سیאسی سوسیאل دموکرאسی می" شوروى
ى توزیع  مאرکس محدود به نقد حوزه" نقد אقتصאد سیאسی" که سאزد مستدل می
 گیرد،  گونه که وى در אین אرتبאط پی می همאن. شود بورژوאیی نمی

ریزى شده  به مرאتب بیشتر روند تولید صنعتی که بא پرولتאریא پی) نقد אقتصאد سیאسی(»
زرگ אجتمאعی به هאى ب نهشت אفرאد تحت وאحد تر زیر بندى گسترده و همچنین در جمع

کند و یک نقد אز منطق مولد و تאریخی  دאرى رא محسوس می عنوאن متعلقאن سرمאیه
سوسیאلیسم رא ضمنی به عنوאن ) نقد(در אین صورت آن . گیرد دאرى رא در بر می سرمאیه

دאرى و همچنین منאسبאت توزیع بورژوאیی  سرمאیه" لیبرאل پسא"نفی تאریخی אز سرشت 
 ١«.کند معرفی می

هאى مولد و منאسبאت تولیدى سخن  بنאبرאین زمאنی که مאرکس אز تضאد میאن نیرو
دאرى رא مد نظر  ى سرمאیه ى توزیع، بلکه کلیت متضאد جאمعه رאند، نه فقط حوزه می

ى ثروت אجتمאعی  که نیروى کאر رא تنهא سرچشمه" مאرکسیسم سنتی"لیکن . دאرد
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کند،  ى کאرگر توسط بورژوאزى خאصه می ر طبقهدאرى رא به אستثمא پندאرد و سرمאیه می
در نتیجه تحقق سوسیאلیسم رא در تحکیم مאلکیت دولتی بر אبزאر تولید و لغو قوאنین بאزאر 

ریزى دولتی و تحت کنترل  کند، در حאلی که روند تولیدאت صنعتی بאبرنאمه جستجو می
אشتی אز آثאر مאرکس حאصل یک چنین برد. یאبد چون گذشته אدאمه می بوروکرאسی هم

ى  حאکمیت همאن אقتصאد بא برنאمه و برאندאزى بאزאر אست که به صورت یک جאمعه
. متحقق شده אست" אردوگאه سوسیאلیستی"هאى  دאرى و نظאم توتאلیتر در کشور سرمאیه پسא

 دهد،  אدאمه می" مאرکسیسم سنتی"گونه که پوستون در نقد  همאن
رى به سوى سوسیאلیسم به صورت یک تحول אز شیوه دא مطאبق آن عبور אز سرمאیه»

ى تولید  ، אمא نه به صورت یک تحول אز شیوه)مאلکیت خصوصی، قوאنین بאزאر(توزیع 
بر عکس، تکאمل یک تولید صنعتی بسیאر پیشرفته به عنوאن . شود تشخیص دאده می

گر אجتمאعی دאرى رא بא אمکאن یک سאزمאن دی ى توزیع سرمאیه وسאطت אجتمאعی که شیوه
ى تولید صنعتی که یکبאر بر  طور شیوه אین. شود کند، فهمیده می אز وسאطت مربوط می

אسאس کאر پرولترى به وجود آمده אست، همچنین אز نظر تאریخی جאودאنی تصور 
 ١«.شود می

شود که چرא بא لغو مאلکیت  روشن می" سوسیאلیستی"هאى  بא توجه به تجربیאت کشور
ى سوسیאلیستی، بلکه یک نظאم  تولید و قوאنین بאزאر نه یک جאمعهخصوصی بر אبزאر 

ى بی  به نظر پوستون تحقق سوسیאلیسم و جאمعه. دאرى متحقق شده אست سرمאیه پسא
ى مאدى دאرد که אز طریق کאر، مستقیمًא אرزش تولید  طبقه بستگی به برאندאزى آن زمینه

به موجودیت بورژوאزى ندאرد زیرא אین به بیאن دیگر، تحقق سوسیאلیسم بستگی . شود می
ى بوروکرאسی و یא مدیرאن صنعتی که در אشتغאل مزدى  توאنند به عهده وظאیف می

در وאقعیت אین موجودیت پرولتאریא אست که سرشت وאقعی نظאم . هستند، گذאشته شوند
 ٢.کند دאرى رא معین می سرمאیه
یאبد، نه تنهא אشکאلی در  ید رאه نمیى تول به حوزه" مאرکسیسم سنتی"جא که نقد  אز آن

شمאرد، بلکه  بیند و برאندאزى طبقאت אجتمאعی رא ضرورى نمی موجودیت پرولتאریא نمی
                                                 
١ ebd., S. ٣٠ 
٢ ebd., S. ٧٦ 

 ٧٢
روشن אست که אز موضع . دهد ى کאرگر رא در دستور אقتصאد سیאسی قرאر می تحقق طبقه

ى کאر  یدهشود، אز אسرאر پوش سنتی، אلبته אرج کאر و ضرورت تشکل کאرگرאن برجسته می
ى ثروت  بردאرى شده و تقسیم غیر عאدאنه אنسאنی جهت تولید ثروت אجتمאعی پرده

گونه که پوستون به درستی אشאره  ، همאن"مאرکسیسم سنتی"لیکن . گردد محکوم می
ى مאرکس که برאندאزى سرمאیه و نه تنهא برאندאزى مאلکیت  کند، به مضمون نظریه می

به بیאن دیگر، . یאبد کمیت قوאنین بאزאر بوده אست، دست نمیخصوصی بر אبزאر تولید و حא
ى بورژوאزى، تحکیم مאلکیت دولتی و لغو قوאنین بאزאر، سرمאیه  بא وجود برאندאزى طبقه

گونه که پوستون بא رجوع به مאرکس پی  همאن. قאدر אست که به زیست خود אدאمه بدهد
 گیرد،  می

ط ضرورى جهت אرج کאر אست زیرא فقط بعدًא شر رאى مאرکس برאندאزى سرمאیه پیشب»
یک سאختאر دیگر אز کאر אجتمאعی، یک منאسبت دیگر אز کאر و همچنین אجبאرًא אشکאل 

موضع سنتی در برאبر به یک . توאنند عمومیت بیאبند دیگرى אز کאر אشترאکی و فردى می
در حאلی که مאرکس ) (...گذאرد که پאره پאره و אز خود بیگאنه אست  کאر אرج می) نوع אز(

شرط برאى تحقق אنسאن کאمل  رא به صورت یک پیش" کאرگر محض"برאندאزى تאریخی 
" کאرگر محض"کند که אنسאن کאمل به صورت אین  پندאرد، موضع سنتی دאلت می می

 ١«.بאید متحقق شود
بستگی " مאرکسیسم سنتی"بنא بر بررسی پوستون دلیل تفאوت אرج کאر میאن مאرکس و 

بא یک رجوع אجمאلی به آثאر مאرکس روشن .  درک نقش کאر אز منظر تאریخی دאردبه
אز یک سو، بررسی کאر به . کند شود که وى کאر رא אز دو دیدگאه متفאوت بررسی می می

تאریخی אست که به عنوאن روند تولید، تبאدل مאدى میאن אنسאن و طبیعت رא  صورت فرא
 وسאطت طبیعت بیرونی بא طبیعت درونی אنسאن رא به در אین אرتبאط کאر. سאزد ممکن می
کند، بאعث  گونه که אنسאن אز طریق کאر خویش طبیعت رא دگرگون می همאن. عهده دאرد

جא که روند کאر  אز آن. شود دهی خود نیز می دگرگونی خאقیت، אبتکאر و توאن سאزمאن
دאرى،  برده(فאوت אجتمאعی هאى مت تאریخی אست، در نتیجه در فرمאسیون فرא ى  یک مقوله

به همین دلیل نیز . گیرد אشکאل مختلف تאریخی به خود می) دאرى فئودאلیسم، سرمאیه
                                                 
١ ebd., S. ١٢١ 



 ٧٣ 

دאرى  رא در نظאم سرمאیه مאرکس אز سوى دیگر، کאر رא به صورت تאریخی، یعنی نقش آن
در حאلی که وى در بررسی روند تولید و نقش . کند و در روند אرزش אفزאیی بررسی می

هאى متفאوت אجتمאعی رא در نظر دאرد، بررسی روند אرزش  تאریخی کאر، فرمאسیون אفر
گونه که  همאن. دهد دאرى אختصאص می אفزאیی و نقش تאریخی کאر رא فقط به نظאم سرمאیه

 سאزد،  مאرکس אین رאبطه رא برجسته می
حאل پروسه دאرى אز آن جهت که تنهא پروسه کאر نیست بلکه در عین  ر تولید سرمאیهه»

אرزش אفزאیی سرمאیه אست دאرאى אین خصوصیت אست که نه تنهא کאرگر بر شرאیط کאر 
ولی אین وאژگونه شدن . مسلط نیست بلکه بعکس אین شرאیط بر کאرگر تسلط دאرند

وسیله کאر، که تبدیل به אتومאتی . هא بא مאشینیسم وאقعیت محسوس بدست میآورد نقش
אى  برאبر خود کאرگر بصورت سرمאیه، بصورت کאر مردهشده אست، طی پروسه کאر در 

 ١«.در میآید که بر نیروى زنده کאر אستیא یאفته و آنرא میمکد
نخست، روند کאر تحت . دאرى دو خصوصیت دאرد بنאبرאین روند کאر در نظאم سرمאیه

 دאرאن دوم، محصوאت روند کאر متعلق به سرمאیه. شود دאرאن متحقق می نظאرت سرمאیه
دאر نیروى کאر و אبزאر کאر رא  جא که سرمאیه אز آن. بאشد و نه صאحبאن نیروى کאر می

شود که به  ى אشیאئی می خریدאرى کرده אست، در نتیجه روند کאر تبدیل به رאبطه
هאى مصرف  אرزش) تאریخی فرא(در حאلی که محصوאت روند کאر . دאر تعلق دאرند سرمאیه

، یعنی پس אز فروش محصوאت روند کאر در )تאریخی(ی هستند، در روند אرزش אفزאی
دאرى  به بیאن دیگر، روند کאر در نظאم سرمאیه. شوند بאزאر تبدیل به אرزش مبאدله می

در אین . کند تאریخی بررسی می روند אرزش אفزאیی אست و مאرکس آن رא تאریخی و نه فرא
. سی אز کאر روشن گرددى متفאوت برر אرتبאط ضرورى אست که عوאقب אین دو شیوه

تאریخی در  سאزد، אگر کאر به صورت فرא گونه که پوستون به درستی برجسته می همאن
ى تولید نیز  دאرى به سوسیאلیسم حوزه نظر گرفته شود، در نتیجه بא عبور אز سرمאیه

لیکن אگر کאر به صورت تאریخی و مختص به یک فرمאسیون אجتمאعی . شود متحول نمی

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital - Kritik der politischen Ökonomie, Berlin (ost), S. ٤٤٦f, und  

 ٣٩٢ى  ى אیرج אسکندرى، אز نشریאت حزب توده אیرאن، صفحه سرمאیه، جلد אول، ترجمه): ١٣٥٢(مאرکس، کאرل 

 ٧٤
تحول ) سوسیאلیسم(تلقی شود، در نتیجه عبور به یک فرمאسیون نوین ) رىدא سرمאیه(

 ١.کند ى تولید رא نیز ضرورى می حوزه
گذאرد که مאرکس کאر رא به صورت تאریخی،  جא پوستون بر אین نکته אنگشت می در אین

وى برאى אثبאت אین نظریه به . دאرى بررسی کرده אست یعنی برאى نظאم سرمאیه
ى کאر  جא مאرکس به ریکאردو אنتقאد دאرد زیرא وى شیوه در آن. کند رجوع میگروندریسه 

بنאبرאین مאرکس کאر رא در نظאم . پندאرد بورژوאیی رא شکل جאودאنی و طبیعی آن می
که مصرفش ) کאر مزدى(دאرى و به صورت تאریخی، یعنی شکل کאאیی آن  سرمאیه

به بیאن دیگر، بنא بر بررسی مאرکس . ستشود، در نظر دאشته א منجر به تولید אرزش می
هאى  دאرى یک نقش مخصوص تאریخی دאرد که جدא אز فرمאسیون کאر در نظאم سرمאیه
تאریخی در نظر  کאر رא به صورت فرא" مאرکسیسم سنتی"در برאبر . אجتمאعی دیگر אست

تر אز  بیند و نه فرא ى تولید می گیرد و אز אین جهت نه ضرورتی در دگرگونی حوزه می
. کند אندאز جهت تشکیل یک نظم نوین אشאره می دאرى به یک چشم نظאم سرمאیه

 دهد،  گونه که پوستون در אین رאبطه אدאمه می همאن
ه صورت یک ب) یعنی(کند،  تאریخی درک نمی بررسی مאرکس موضوع کאر رא عمومًא فرא»

هאى  فعאلیت אجتمאعی هدفمند که میאن אنسאن و طبیعت وسאطت و در אین حאل، کאא
کند، بلکه نقش خאصی  هאى بخصوص אنسאنی مهیא می مخصوصی رא جهت رضאیت نیאز

 ٢«.کند دאرى بאزى می ى سرمאیه که کאر تنهא در جאمعه
ى توزیع به هم پیوسته  وزهى ح جאنبه تאریخی אز کאر و نقد یک به نظر پوستون درک فرא
ى  به אین ترتیب، نقد شیوه. سאزند رא می" مאرکسیسم سنتی"هستند و אبعאد وجودى 

ى تولید و توزیع  توزیع بورژوאیی جאیگزین نقد مאرکس אز کلیت متضאد، یعنی شیوه
ى کאرگر در دستور  شود و تحقق پرولتאریא به جאى برאندאزى طبقه دאرى می سرمאیه

روشن אست، که نقد אز منظر אین دو طرح متفאوت نتאیج . گیرد אسی قرאر میאقتصאد سی
ى مرکزى نقد مאرکس אز  آن چیزى که אعتبאر هسته. آورد کאمًא مختلفی به وجود می

                                                 
١ Postone, Moishe (٢٠٠٣): ebd., S. ١٠٨ ,٢٣  
٢ ebd., S. ٢٣  



 ٧٥ 

تبدیل به אصول فعאلیت سیאسی " مאرکسیسم سنتی"سאزد، برאى  دאرى رא می سرمאیه
  ١.شود می" رهאیی אنسאن"جهت 

مربوط به تنאقضی אست که مאرکس " مאرکسیسم سنتی"وستون אنحرאف نא بر بررسی پب
به وجود آورده " نقد אقتصאد سیאسی"ى متفאوت تدوین جلد אول بא جلد سوم  بא شیوه
گونه که پوستون در  همאن. آید تאریخی به نظر می در אین אرتبאط کאر به صورت فرא. אست

 دهد،  אین אرتبאط אدאمه می
هאى אرزش و سرمאیه در جلد אول به منאسبאت אجتمאعی که  قولهبررسی مאرکس אز م»

) אمא. (گیرد شود و منאسبאت بنیאدى تولید آن نشאنه می دאرى بر آن مستقر می سرمאیه
رא مد (هאى نرخ تولید و سود سرمאیه در جلد سوم منאسبאت توزیع  بررسی وى אز مقوله

. هא یکسאن نیستند یوسته هستند، אمא آنمنאسبאت تولید و توزیع به هم دیگر پ). نظر دאرد
مره هستند،  هאى مستقیم تجربیאت روز کند که منאسبאت توزیع مقوله مאرکس אشאره می

زمאن بیאن کرده و به یک  אشکאل مدون אز منאسبאت تولید که אین منאسبאت رא هم) یعنی(
.  آخرى تلقی شودتوאنند به جאیی سرאنجאم یאبد که אولی به جאى پوشאنند که می شیوه می

אگر مفهوم مאرکس אز منאسبאت تولید مאنند مאرکسیسم سنتی تنهא در رאبطه بא شیوه 
אین یک شیوه אز . شوند אشکאل مدون به عنوאن کلیت تلقی می) آنگאه(توزیع تفسیر شود، 

تفسیر אنحرאفی سیستمאتیک אست که در خود אشکאل ظאهرى مخصوص אز منאسبאت 
خود کوشش به " אنگאرى بت" ریشه دوאنده و مאرکس بא مفهوم دאرى אجتمאعی سرمאیه

 ٢«.هא دאرد درک آن
به نظر پوستون نتאیج یک چنین تفسیر אنحرאفی אز آثאر مאرکس تنهא تشکیل یک نظאم 
توتאلیتر و یک دیدگאه دترمینیستی به روند تאریخ هستند که אلبته مسیر سرنوشت אنسאن 

روشن אست . کنند توجیه می" سوسیאلیسم"به سوى رא به صورت حرکت אجتنאب نאپذیر 
شود  گرאیی אجتمאعی و نبرد طبقאتی قאئل می که یک چنین دیدگאهی نه אرزشی برאى سوژه

ى توزیع  جא که شیوه אز آن. אنجאمد ذאتی سرمאیه می و نه به رهאیی אنسאن אز سرشت درون
ه אقتصאد سیאسی אست، نه یک نقد אصولی ب" مאرکسیسم سنتی"موضوع مرکزى نقد 

                                                 
١ vgl., ebd., S.١١٨ ,١٠٩f.  
٢ ebd., S. ١١٩f. 

 ٧٦
آورد و نه قאدر אست که در  وאرد می) بخصوص در دورאن شکوفאیی(سوسیאل دموکرאسی 

به אین ترتیب، . یک چشم אندאز مقبول و معتبر بسאزد" سوسیאلیسم نوع شوروى"برאبر 
" سوسیאلیسم"برאندאزى مאلکیت خصوصی بر אبزאر تولید و لغو قوאنین بאزאر معیאر تحقق 

یאبد، در حאلی  برאین تولید אرزش אز طریق کאر مزدى چون گذشته אدאمه میبنא. شوند می
אنگאرى . شود هאى مستبد بوروکرאتیک منسوب می هא تنهא به نهאد که تدאوم بندگی אنسאن

هאى سیאسی، قضאئی و فرهنگی  بنא بنאى אقتصאدى بא تشکل سאختאرى و رو که میאن زیر
ى سوسیאلیسم و رهאیی بشر گسسته  ن رو، رאبطهאز אی. گونه אرتبאطی وجود ندאرد هیچ
ى אنسאنی و  هאى خود رא برאى تشکیل یک جאمعه شود و تئورى אنتقאدى مאرکس جنبه می

 ١.دهد آزאد אز دست می
ى یک تفسیر نوین אز آثאر مאرکس رא  ، پوستون هدف אرאئه"مאرکسیسم سنتی"در برאبر 

 به وجود آمدن چنین عوאقبی ممאنعت دאرد که بא در نظر دאشتن مدرنیت אجتمאعی אز
" مאرکسیسم سنتی"کند که אستفאده אز  אفزون بر אین، وى بر אین نکته تأکید می. کند

برאى تشریح אوضאع موجود نه تنهא منجر به یک نאهمאهنگی میאن تئورى و پرאتیک 
نאبرאین ب. کند دאلت آن رא به کلی رد می" אردوگאه سوسیאلیستی"پאشی  شود، بلکه فرو می

شمאرد که یک  دאرى אز منظر مدرنیت رא ضرورى می ى سرمאیه پوستون تشخیص دوبאره
ى دموکرאتیک  تئورى אنتقאدى رא برאى نقد منאسبאت عصر نو و جهت تشکیل یک جאمعه

 پوستون אز یک دورאن گذאر در نظאم ٢.سאزد هא مهیא می و تحقق آزאدى אنسאن
تدوین یک تفسیر نوین אز آثאر مאرکس منجر به گوید که برאى  دאرى سخن می سرمאیه

 گیرد،  گونه که وى به شرح زیر پی می همאن. شود مشکאت تئوریک می
گر  هאى مرکزى אز دولت دخאلت دو تمאیل ظאهرًא متضאد تאریخی در تضعیف نهאد»

אز یک سو، تא حدودى یک عدم تمرکز در تولید و سیאست . دאرى سهم دאرند سرمאیه
هא،  هא، جنبش هאى جدید אجتمאعی، سאزمאن رאه آن جمع کثیرى אز گروهאست که هم

אز سوى دیگر، یک روند متمرکز אز . آیند هאى جאنبی به وجود می אحزאب و فرهنگ
. دهد گلوبאلیسم و سرمאیه אست که خود رא بر یک سطح نو و بسیאر مجرد حرکت می

                                                 
١ vgl., ebd., S. ٣٢f. 
٢ vgl., ebd., S. ٣٧f., ٣٩  



 ٧٧ 

אکنون، ظאهرًא آن   و حدאقل همبאشد تر می אز شوאهد تجربی به مرאتب دور) אین روند(
 ١«.سوى کنترل مؤثر دولتی قرאر گرفته אست

کند که بא  دאرى در عصر نو به گروندریسه رجوع می پوستون برאى تشخیص سرمאیه
به نظر وى مאرکس در . دאرى אرאئه دهد אستنאد به مאرکس تفسیر نوین خود رא אز سرمאیه

هאى یک روند بررسی  زیع رא به صورت لحظهى تو ى تولید و حوزه جא مشخصًא حوزه אین
تאب یאفته، یک  شود که אز یک طرح کلی به خود بאز به אین ترتیب، ممکن می. کند می

ى  جא که אین تئورى نه حوزه אز آن. تئورى אجتمאعی جهت رهאیی אنسאن تدوین شود
ى توزیع  کند و نه نقد رא محدود به حوزه تولید و توزیع رא به صورت عریאن مجزא می

ى یک نقد منאسب، کلی و همאهنگ אز روאبط  سאزد، در نتیجه به نظر پوستون زمینه می
 مאرکس ٢.آورد دאرى مدرن به وجود می אجتمאعی، سیאسی و فرهنگی رא در نظאم سرمאیه

هאى مولد אجتمאعی رא  ى ثאبت بא تکאمل نیرو ى سرمאیه در بخش دوم گروندریسه رאبطه
 دهد،  به شرح زیر توضیح می

دهد، آفرینش ثروت وאقعی  אمא به همאن مقدאر که صنعت بزرگ خود رא تکאمل می»
کمتر به زمאن کאر و مقدאر کאر مصروف تא به قوت نمאیندگאنی که در حین زمאن کאر 

 دوبאره در هیچ -شאن   بא تأثیر قدرتمند-هא  مאند، و خود آن شوند، وאبسته می متحرک می
مقدאر (بلکه . אرزد، قرאر دאرند  کאر مستقیم که تولید آن میאى نسبت به زمאن رאبطه

آورى و یא  به مرאتب بیشتر به سطح عمومی دאنش و پیشرفت فن) ثروت وאقعی
 -ثروت وאقعی خود رא به مرאتب بیشتر . (...) ى אین دאنش در تولید بستگی دאرد אستفאده

نאکی میאن زمאن کאر  در نאهنجאرى وحشت-سאزد  و אین رא صنعت بزرگ آشکאر می
مصروف و تولید آن و همچنین در نאهنجאرى کیفی میאن کאر که بر یک تجرید نאب 

אز אین پس، کאر دیگر . کند تقلیل یאفته و قوت روند تولید که مرאقب آن אست، بیאن می
آید، אنسאن به مرאتب بیشتر به صورت  به صورت אدغאم شده در روند تولید به نظر نمی

سرقت زمאن کאر بیگאنه که . (...) کند ظم نسبت به روند تولید رفتאر میمرאقب و نא
که אز طریق خود صنعت بزرگ و אین ) ثروتی(ثروت کنونی بر آن قرאر دאرد، در برאبر 
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که کאر  به محض אین. آید آورى به نظر می ى تأسف شود، زمینه تکאمل نوین آفریده می

ى بزرگ ثروت بوده بאشد، ختم شده و  مهمستقیم خאتمه بیאبد که سرچش در شکل غیر
אرزش مصرف ) معیאر(بאید ختم شود که زمאن کאر معیאر آن و אز אین رو، אرزش مبאدله 

کאر אضאفی אنبوه مردم خאتمه یאفت که شرطی برאى تکאمل ثروت عمومی . محسوب شود
 ١«.بوده بאشد، مאنند بیکאرى אقلیتی برאى تکאمل אقتدאر کلی مغز אنسאنی

هאى مولد אجتمאعی  ى ثאبت و تکאمل نیرو تون بא אستنאد به بررسی مאرکس אز سرمאیهپوس
سپس وى . آورى مستقیمًא مولد אست سאزد که فن جهت אیجאد ثروت وאقعی برجسته می

رא به دو فرאکسیون אز ثروت مאدى و אرزش تقسیم ) ثروت وאقعی(ثروت אجتمאعی 
ى تولید  شود، کאر سرچشمه مאدى تلقی میآورى مولد ثروت  در حאلی که فن. کند می

به بیאن دیگر، ثروت אجتمאعی دو فرאکسیون متفאوت دאرد، یکی . رود אرزش به شمאر می
אفزون بر אین، پوستون تفسیر خود رא مستدل به جلد . ثروت مאدى و دیگرى אرزش אست

گذאرد،  ت میجא אلبته مאرکس میאن ثروت مאدى و אرزش تفאو در אین. کند אول سرمאیه می
که  شود، بدون אین کند که ثروت مאدى אز طریق کאر مشخص می لیکن صریحًא تأکید می

אین شکل אز ثروت به مرאتب بیشتر אز . ى ثروت مאدى بوده بאشد کאر تنهא سرچشمه
هאى طبیعی به وجود  ى کאر אنسאنی و بא کمک אز نیرو طریق مאدیאت موجود و به وسیله

. شمאرد در هیچ کجא طبیعت رא مستقیمًא مولد ثروت مאدى نمیلیکن مאرکس . آید می
بلکه طبیعت فقط پیکرى مאدى رא که بدون دخאلت کאر אنسאنی طبیعتًא وجود دאرد در 

آورى نیروى  به بیאن دیگر، پیکر مאدى فقط منجر به אفزאیش بאر. گذאرد אختیאر אنسאن می
گونه که  همאن.  ثروت مאدى تولید کندکه خود بخود و یא مستقیمًא شود، بدون אین کאر می

 سאزد،  مאرکس در אین אرتبאط برجسته می
هموאره وجود لبאس، پאرچه و هر جزئی אز ثروت مאدى که بخودى خود در طبیعت »

دאر و مولدى بوده אست که بتوאند موאد طبیعی  وجود ندאرد مستلزم فعאلیت خאص، هدف
نאبرאین کאر، مستقل אز کلیه אشکאل אجتمאعی ب. معین رא بא אحتیאجאت אنسאنی وفق دهد

هאى مصرف و فعאلیت مفید  شرאیط حیאت אنسאنی، אز جهت אینکه אیجאد کننده אرزش
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אست، ضرورت طبیعی جאویدאن برאى تبאدل موאد بین אنسאن و طبیعت و بنאبرאین برאى 
کر آن و در یک کلمه پی  پאرچه و غیر-אرزشهאى مصرف، لبאس . زندگאنی بشر אست

گאه مجموع کلیه کאرهאى مفید  هر. مאده طبیعی و کאر: هא، ترکیبی אز دو عאمل هستند کאא
אى رא که در لبאس، پאرچه و غیره نهفته אست کم کنیم، هموאره بאز پیکرى مאدى  مختلفه

אنسאن در تولید خویش . که بدون دخאلت אنسאن طبیعتא وجود دאرد، بאقی خوאهد مאند
تر  بאא. یعنی تنهא אشکאل مאده رא تغییر دهد.  خود طبیعت عمل کندفقط میتوאند مאنند

پس کאر . آنکه در همین عمل تغییر شکل אنسאن دאئمא بوسیله قوאى طبیعی یאرى میشود
منبع وאحد אرزشهאى مصرفی که خود تولید میکند و یگאنه سرچشمه ثروت مאدى 

 ١«.تبنא بقول ویلیאم پتی کאر پدر و زمین مאدر آنس. نیست
شمאرد،  هאى ثروت مאدى می بنאبرאین، بא وجودى که مאرکس طبیعت رא یکی אز سرچشمه
پس، ثروت مאدى مستلزم . لیکن ثروت مאدى بخودى خود در طبیعت وجود ندאرد

فعאلیت مخصوص و هدفمند نیروى کאر אنسאنی אست که در روند تولید موאد طبیعی رא 
אین وقت، طبیعت فقط پیکر مאدى و نه ثروت تא . کند تبدیل به مאیحتאج אنسאنی می
جא که پیکر مאدى طبیعت بستگی به شرאیط  אز آن. گذאرد مאدى رא در אختیאر אنسאن می

شود و  آورى نیروى کאر نسبت به آن معین می ى بאر زمאنی و مکאنی دאرد، در نتیجه
یست که چرא אلبته אین هم روشن ن. آورد رא به بאر می" دگرگونی تأثیر قאنون אرزش"

پوستون برאى بررسی تأثیرאت طبیعت در تولید ثروت مאدى به جلد سوم سرمאیه رجوع 
آورى نیروى  جא برאى درک نقش طبیعت در رאستאى אفزאیش بאر مאرکس در آن. کند نمی

جא پوستون بدون אعאم  در אین. کند کאر و تولید ثروت مאدى אز تئورى رאنت אستفאده می
نویس אز مאرکس وجود دאرد که در آن بر אبهאم میאن   که یک دستشود منبع مدعی می

 گیرد،  گونه که وى در אین אرتبאط پی می همאن. אرزش و ثروت مאدى تأکید شده אست
. سאزد شود که به تنهאیی אرزش رא می گونه ظאهر می بخصوص به אین دلیل که کאر אین»

یه پیرאمون مאلکیت زمین אین یک هدف אز بحث مאرکس אست که در جلد سوم سرمא
توאند برאى אفزאیش אرزش ظאهر  نشאن دهد که چگونه طبیعت به صورت یک فאکتور می
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دאرى و کאر  دهد که تفאوت میאن سرشت مخصوص کאر در سرمאیه אین نتیجه می. شود

 ١«.مאند به صورت کلی مאنند تفאوت میאن אرزش و ثروت مאدى مبهم می
شوند، مورد   که بא رجوع به منאبع مشکوک طرح میروشن אست که یک چنین تفسیرى

آورى که אلبته هر  به غیر אز אین، تشبیه پیکر مאدى طبیعت بא فن. گیرند تردید قرאر می
سאزند و یא به تفسیر پوستون مولد ثروت مאدى  آورى نیروى کאر رא متأثر می دو بאر

 طبیعت بدون دخאلت در حאلی که پیکر مאدى در. رسد شوند، منطقی به نظر نمی می
که אلبته در رאبطه بא زمאن و به (آورى  نیروى کאر אنسאنی موجود אست، تکאمل و تولید فن

ى  صورت אرزش אضאفی تصאحب شده و به صورت مאلکیت خصوصی به مאلکیت طبقه
مאرکس . رود ى مستقیم نیروى کאر אنسאنی به شمאر می نتیجه) بورژوאزى در آمده אست

تفאوت ) ى متغیر سرمאیه(و کאر زنده ) ى ثאبت سرمאیه( میאن کאر مرده در همین אرتبאط
ى نאهمאهنگی تفسیر پوستون بא آثאر مאرکس در همین جא  به بیאن دیگر، نطفه. گذאرد می

وى אز یک سو، بא رجوع به جلد אول سرمאیه تفאوت میאن ثروت مאدى . شود گذאشته می
موجه ) ثروت وאقعی(אز ثروت אجتمאعی ى متفאوت  و אرزش رא به صورت دو سرچشمه

آورى رא مولد ثروت مאدى و  سאزد و אز سوى دیگر، بא אستنאد به گروندریسه فن می
 .کند نیروى کאر رא مولد אرزش قلمدאد می

مאرکس در . شود ضرورى می" نقد אقتصאد سیאسی"جא بאر دیگر رجوع אجمאلی به  در אین
کאر مشخص یک محصول . گذאرد وت میجא میאن کאر مشخص و کאر مجرد تفא آن

تبدیل به کאא ) ى دورאن حوزه(کند که پس אز فروش آن در بאزאر  بخصوص رא تولید می
ى کאא در بאزאر، کאر ضرورى אجتمאعی  معیאر مبאدله. شود ى کאر مجرد می و نتیجه

به بیאن دیگر، کאر مشخص مولد אرزش . بאشد که برאى تولید آن مصرف شده אست می
در אین صورت، אرزش نه ذאت، نه صفت . صرف و کאر مجرد مولد אرزش مبאدله אستم

ى دورאن به وجود  ى تولید و یא در حوزه و نه عنصر یک محصول אست و نه در حوزه
دאرى  ى אجتمאعی در نظאم سرمאیه ى کلیت منאسبאت مאدیت یאفته אرزش نتیجه. آید می

مقدאر אرزش אرتبאطی . یאبد ر بאزאر وאقعیت میهא د אست که به صورت تبאدل همگאنی کאא
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به کאر مصروف فردى و ذאت کאא ندאرد، بلکه در رאبطه بא میאنگین کאر عمومی مصروف 
 گیرد،  گونه که مאرکس در אین رאبطه پی می همאن. شود جهت تولید همאن کאא معین می

مصرف ویژه خود אکنون אرزش هر کאא در مقאم سنجش بא پאرچه نه تنهא אز אرزش »
متمאیز میگردد بلکه بא هر אرزش مصرف دیگرى متفאوت אست و درست بهمین جهت 

هא  پس در حقیقت אین شکل אست که کאא. هא مشترکא بیאن میشود אست که بא عموم کאא
هא در  رא بمثאبه אرزش بא یکدیگر در אرتبאط قرאر میدهد و یא موجب آن میشود که کאא

شکل عאم אرزش نتیجه عمل . (...) د אرزشهאى مبאدله ظאهر گردندبرאبر یکدیگر مאنن
هیچ کאאئی بیאن عאم אرزشی بدست نمیאورد مگر אز אین جهت . ست مشترک جهאن کאא

هאى دیگر در عین حאل אرزش خویش رא بوسیله معאدل وאحدى بیאن  که عموم کאא
 ١«.ش رא تعقیب کندمینمאیند و هر نوع جدیدى אز کאא نیز نאگزیر אست همאن رو

هא تبدیل به  هאى دیگر و در جهאن کאא بنאبرאین یک محصول در مقאیسه و مبאدله بא کאא
אز . آید شود و مقدאر אرزش آن نیز در همین אرتبאط به وجود می کאא و مولد אرزش می

دאرى روند کאر و روند אرزش אفزאیی منطبق هستند و نیروى  جא که در نظאم سرمאیه آن
ى  ر אز אبزאر کאر مجزא شده אست، در نتیجه مאرکس برאى بررسی אرزش میאن سرمאیهکא

ى ثאبت مجموع אرزش אبزאر کאرى  سرمאیه. گذאرد ى متغیر تفאوت می ثאبت و سرمאیه
در روند ) אنرژى، موאد خאم(אگر אین אبزאر کאر . شود אست که برאى تولید کאא אستفאده می

ى ثאبت محسوب  هא نیز به کلی جزء سرمאیه رزش آنتولید تمאمًא مصرف شوند، א
در روند تولید مصرف ) آورى آאت، فن مאشین(אمא אگر تنهא بخشی אز אبزאر کאر . شود می

ى ثאبت  هא به حسאب سرمאیه شوند، در אین صورت فقط مقدאر אرزش مصروف آن
آאت و  אین مقدאر אرزش در وאقعیت همאن قیمت אستهאک مאشین. شود گذאشته می

 .آورى אست فن
گیرد که אز نیروى کאر אستخرאج  ى متغیر در برאبر آن אرزشی رא در بر می سرمאیه

אفزאیند، بستگی به אرزش  هא می به بیאن دیگر، مقدאر אرزشی که کאرگرאن بر کאא. شود می
ى متغیر مجموع مقدאر کאر مصروف  در نتیجه سرمאیه. هא ندאرد تمאمی نیروى کאر آن
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مאرکس تفאوت میאن . شود ه به صورت کאر مجرد مولد אرزش محسوب میאست ک

 .نאمد אرزش אفزوده و אرزش نیروى کאر رא אرزش אضאفی می
و ) ى אبتدאئی در بאزאر معאمله(ى دورאن  ى تفאوتی אست که مאرکس میאن حوزه אین نتیجه

ى  ه در حوزهدر حאلی ک. گذאرد می) تولید אرزش אضאفی در کאرخאنه(ى אستثمאر  حوزه
ى אستثمאر، مאلکیت خصوصی به  شود، אز منظر حوزه هא میسر می ى برאبر دورאن مبאدله

صورت خلع نتאیج کאر شخصی و کאر אضאفی پردאخت نشده و یא אرزش אضאفی سلب شده 
 گیرد،  گونه که مאرکس در אین אرتبאط پی می همאن. گردد אفشא می

یאس روز אفزون، تصرف کאر بی אجرت گذشته ى کنونی بمق تنهא شرط تصرف کאر زنده»
هر אندאزه . (...) دאر بیشتر אنبאشته بאشد بیشتر میتوאند אنبאشت کند هر قدر سرمאیه. אست

هא אنطبאق دאشته بאشد یعنی  ى کאא هر کدאم אز معאمאت منفرد هموאره بא قאنون مبאدله
بفروشد، و حتی بپذیریم که אین دאر مرتبًא نیروى کאر بخرد و کאرگر مرتبًא آنرא  سرمאیه

ى אینهא عیאن אست که  معאدله بر אسאس אرزش وאقعی نیروى کאر אنجאم میشود؛ بא همه
هא אستوאر אست،  ى تولید و دورאن کאא قאنون تملک یא قאنون مאلکیت خصوصی، که بر پאیه

دل تیک ویژه، درونی و غیر قאبل אجتنאب خویش بضد مستقیم خود ب ى دیאلک بوسیله
 .میشود
هא قرאر دאشت بقدرى چرخید که دیگر جز  ى برאبر ى مبאدله ى אبتدאئی که بر پאیه معאمله

نمאئی אز آن بאقی نمאند، زیرא אوًא قسمتی אز سرمאیه که در برאبر نیروى کאر مبאدله 
عوض تصאحب شده אست و ثאنیًא تولید  میشود خود جزئی אز حאصل کאر غیر אست که بא

ى   یعنی کאرگر نه تنهא بאید بجبرאن آن بپردאزد بلکه مجبور אست אضאفهى آن کننده
دאر و کאرگر فقط  אى بین سرمאیه ى مبאدله بنאبرאین رאبطه. אى نیز بر آن ضمیمه کند تאزه

ى دورאن، صرفًא شکلی بیگאنه אز محتوى אست که حقیقت  نمאئی אست متعلق به پروسه
محتوى عبאرت אز אینست . نیروى کאر شکل אستخرید و فروش دאئمی . آنرא میپوشאند
عوض تصرف  ى غیر رא، که پی در پی بא دאر قسمتی אز کאر تجسم یאفته که سرمאیه

بدوًא אینطور بنظر مא . ى غیر مبدل مینمאید میکند، دאئمًא و אز نو بمقدאر بیشترى کאر زنده
 אאقل אزم بود אین .ى کאر شخصی قرאر گرفته אست رسیده بود که حق مאلکیت بر پאیه

فرض پذیرفته شود زیرא صאحبאن کאאئی متسאوى אلحقوق در برאبر هم אیستאده بودند که 



 ٨٣ 

ى آنهא برאى تصאحب کאאى غیر فقط אنتقאل کאאى خود بود و کאאى خود نیز جز  وسیله
دאر مאلکیت بمثאبه حق تصرف کאر بی  אکنون אز طرف سرمאیه. אز رאه کאر حאصل نمیشد

 غیر یא محصول آن و אز جאنب کאرگر مאنند عدم אمکאن تصאحب محصول خویش، אجرت
ى ضرورى قאنونی میشود که مبدأ  جدאئی بین مאلکیت و کאر، نتیجه. دیده میشود

 ١«.حرکتش ظאهرًא یگאنگی آنهא بود
در حאلی که در . گذאرد و شکل مبאدله تفאوت می) مאهیت(بنאبرאین مאرکس میאن محتوא 

ى אستثمאر אرزش אضאفی  ، در حوزه)شکل مبאدله(شوند  هא مبאدله می رאن برאبرى دو حوزه
به بیאن دیگر، مאرکس . آید به حسאب می) محتوאى مبאدله(مولد مאلکیت خصوصی 
ى مستقیم نیروى کאر و تنهא مولد אرزش אضאفی و مאلکیت  אرزش אضאفی رא نتیجه

 .دאند خصوصی و در نتیجه ثروت אجتمאعی می
 در بررسی אرزش אضאفی میאن אرزش אضאفی مطلق و אرزش אضאفی نسبی تفאوت مאرکس

ى کאر به وجود  وى אفزאیش אرزش אضאفی رא که אز طریق تمدید روزאنه. گذאرد می
ى کאر فقط بستگی به אفزאیش  لیکن تمدید روزאنه. نאمد آید، אرزش אضאفی مطلق می می

مאن אسترאحت کאرگرאن و تشدید روند کאر سאعאت کאر روزאنه ندאرد و אز طریق کوتאهی ز
ى کאر بא حدود جسمی و روحی کאرگرאن و  جא که تمدید روزאنه אز آن. شود نیز میسر می

آورى نوین  دאر به فن شود، در نتیجه سرمאیه موאجه می) دאد کאر قرאر(سאختאر אجتمאعی 
عی رא کאهش دאده آورد و بא گزینش آن در روند تولید، زمאن کאر ضرورى אجتمא روى می

مאرکس אین شیوه אز אفزאیش אرزش אضאفی رא . شود و منجر به אفزאیش אرزش אضאفی می
شود، אرزش אضאفی نسبی  که אز طریق کאهش زمאن ضرورى کאر אجتمאعی میسر می

ى میאنـگین نرخ سود  نرخ کאא אز طریق تحول אرزش به قیمت که به وسیله. نאمد می
אى که بא ترکیب   به אین ترتیب، کאرخאنه٢.آید  به وجود میشود، در بאزאر وسאطت می

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٦٠٩f, und  

  ٥٢٨ى   صفحهجא، همאن): ١٣٥٢(مאرکس، کאرل 

رسد، لیکن אشאره به  برאى درک تفسیر پوستون אز آثאر مאرکس حیאتی به نظر نمی" ى تحول אرزش به قیمت مسئله"بא وجودى که  ٢ 
 .آن در پאورقی ضرورى אست

אورک و بא ب پوستون بא تشریح نقد بوهم.  میאدى مطرح شد١٨٩٦بאورک در سאل  אین مسئله برאى אولین بאر אز طریق אویگن بوهم
دאرى  برאى شنאخت مאهیت אسرאر آمیز سرمאیه" ى تحول אرزش به قیمت مسئله"دهد که درک  אستنאد به مאرکس توضیح می

ذאتی  خوאست نشאن بدهد که کאتگورى אرزش منאسبאت درون مאرکس نه تنهא אز אین مسئله به خوبی آگאه بود، بلکه می. ضرورى אست

 ٨٤
کند،  تولید می) ى متغیر ى ثאبت به سرمאیه نسبت سرمאیه(ترى אز سرمאیه  אورگאنیک بאא

مאرکس אین سود بیشتر رא . برد אفتאده سود بیشترى می هאى عقب نسبت به کאرخאنه
آورى  لیکن پس אز عمومیت فن. نאمد یאلعאده نیز م אلعאده و یא سود فوق אرزش אضאفی فوق

אلعאده  گردد و کسب אرزش אضאفی فوق قیمت کאא دوبאره به میאنگین قیمت آن بאز می
ى تولید אرزش  در אین אرتبאط نیروى کאر همچون گذشته سرچشمه. رسد نیز به پאیאن می

ى کאر و آورى نوین فقط منجر به אفزאیش بאرآورى نیرو مאند، در حאلی که فن بאقی می
بنא بر بررسی . شود ى پیشرفته می ى عقب אفتאده به کאرخאنه אنتقאل אرزش אز کאرخאنه
گونه که  همאن. رسد آورى همچنین אین אنتقאل אرزش به پאیאن می مאرکس بא عمومیت فن

 سאزد،  مאرکس در אین رאبطه برجسته می
حصول مאشینی تא حد بא عمومیت یאفتن مאشین در همאن رشته تولید، אرزش אجتمאعی م»

אرزش אنفرאدى آن تنزل میکند و آنگאه معتبر بودن قאنونی آشکאر میشود، که طبق آن 
دאر بوسیله مאشین جאى آنهא رא پر سאخته  هאى کאرى که سرمאیه אضאفه אرزش אز نیرو

دאر  هאى کאرى سرچشمه میگیرد که سرمאیه אست نאشی نمیشود، بلکه بعکس אز آن نیرو
 ١«.ه אز مאشین بکאر میگمאردبرאى אستفאد

آن فقط . شمאرد آورى رא مولد نمی אصوًא فن" نقد אقتصאدى سیאسی"بنאبرאین مאرکس در 
. شود אلعאده می آورى نیروى کאر، אنتقאل אرزش و یא אرزش אضאفی فوق منجر به אفزאیش بאر

 نوین فقط آورى رود، در حאلی که فن جא فقط نیروى کאر مولد אرزش به شمאر می در אین
به بیאن دیگر، . سאزد آورى نیروى کאر، قאنون אرزش رא دگرگون می אز طریق אفزאیش بאر

                                                                                                             
گونه که پوستون در אین אرتبאط برجسته  همאن. کند که אلبته بא شکل ظאهرى آن تفאوت دאرد  میدאرى رא بیאن فرمאسیون سرمאیه

 سאزد،  می
کند، آن در بررسی אز قیمت در جلد  دאرى رא تجزیه و تحلیل می در حאلی که بررسی مאرکس אز אرزش در جلد אول مאهیت سرمאیه»

 .شود ظאهر می" جאمعهسطح "سوم رאجع به אین אست که چگونه אین مאهیت در 
. هא بאید بیشتر به صورت جزء سאزگאر تא یک تضאد درونی و منطقی אز بررسی مאرکس درک شود هא אز אرزش بنאبرאین אختאف قیمت

آورد که  هא تدوین کند، بلکه نشאن دهد که چگونه אرزش یک سطح ظאهرى به وجود می خوאهد که یک تئورى אز قیمت وى نمی
هאى אرزش و אرزش  هאى تجربی رא مאنند قیمت، هزینه و سود אز کאتگورى مאرکس در جلد سوم سرمאیه کאتگورى. پوشאند رא می آن

 .«آیند هא مختلف به نظر می هא بא آخرى دهد که چگونه אولی کند و نشאن می אضאفی تشریح می
Postone, Moishe (٢٠٠٣):, ebd. S. ٢١٠  
١ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٤٢٩, und 

  ٣٧٨ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢(مאرکس، کאرل 



 ٨٥ 

آאت پیشرفته در روند تولید، نیروى کאر همچون گذشته  بא تکאمل و گزینش مאشین
אین نظریه مستند . مאند مولد אرزش אضאفی، مאلکیت خصوصی و ثروت אجتمאعی بאقی می

 گیرد،   אست که وى به شرح زیر در دفאع אز آن موضع میبه تئورى אرزش مאرکس
. (...) کند، אو بאید نتאیج من رא تأیید کند אگر کسی تحت אرزش אصوًא به چیزى فکر می»

هم ) یعنی(ترین نאآگאهی،  ى ضرورت אثبאت مفهوم אرزش تنهא بر کلی گویی دربאره یאوه
. ى بررسی علمی آن مبتنی אست هشود و هم شیو ى موضوع که به آن مربوط می دربאره

خوאهم بگویم برאى یک سאل، بلکه برאى   من نمی-دאند که هر ملتی  هر کودکی می
دאند که אنبوه  אو همچنین می. شود، אگر که کאر رא متوقف کند  سقط می-چندین هفته 

هאى متفאوت عمومی متنאسب هستند، אنبوه مخصوص کمی אز کאر  تولیدאت که بא نیאز
אین بدیهی אست که אلبته ضرورت تقسیم کאر אجتمאعی در . جتمאعی رא אنتظאر دאرندکلی א

شود، بلکه  تنאسبאت بخصوص אز طریق شکل بخصوص אز تولید אجتمאعی برאندאخته نمی
توאنند برאندאخته  قوאنین طبیعی אصوًא نمی. ى تظאهرش عوض شود توאند شیوه تنهא می

د در אوضאع متفאوت تאریخی تغییر دهد، فقط شکل توאن آن چیزى که خود رא می. شوند
 ١«.کنند אست که در آن همאن قوאنین خود رא متحقق می

אین . بنאبرאین تولید ثروت אجتمאعی بدون مصرف نیروى کאر אنسאنی غیر ممکن אست
هאى متفאوت  سאزند، حتא אگر אشکאل אجتمאعی در نظאم قوאنین خود رא متحقق می

شאید در אین אرتبאط همچنین طرح אین نکته ضرورى بאشد که . یאبنددאرى تغییر ب سرمאیه
طرح نیروى کאر אنسאنی به عنوאن تنهא مولد אرزش אضאفی، مאلکیت خصوصی و ثروت 

تא کنون تمאمی . אجتمאعی فقط یک بردאشت بخصوص شخصی אز آثאر مאرکس نیست
ى אز قوאنین אرزش نאمد، یک چنین تصور هא رא سنتی می هא که پوستون آن مאرکسیست

ى  ى میאدى بحثی پیرאمون مبאدله ى هفتאد قرن گذشته برאى نمونه در دهه. אند دאشته
. به وجود آمد" آموزشگאه وאبستگی"אى در  هאى متروپل و حאشیه نאبرאبر میאن کشور

" دگرگونی تأثیر قאنون אرزش"پردאزאن مאرکسیست بא אستفאده אز عبאرت  برخی אز نظریه
آورى  آورى نوین هموאره منجر به אفزאیش بאر سאختند که تدאوم گزینش فن مستدل می

                                                 
١ Marx, Karl (١٩٧٤): Marx an Ludwig Kugelmann, in: Marx-Engels Werke Bd. ٣٢, S. ٥٥٢f., Berlin 

(ost), S. ٥٥٢f. 

 ٨٦
ى سאعאت کאر به عنوאن  شود و بنאبرאین مقאیسه هאى متروپل می نیروى کאر در کشور

אى به متروپل مستند به  هאى حאشیه ى نאبرאبر و אنتقאل אرزش אز کشور معیאر مبאدله
 .ده و قאبل قبول نیستنبو" نقد אقتصאد سیאسی"بررسی مאرکس אز 

هאیی رא  وى تمאمی مאرکسیست. رود بא تمאم אین وجود، پوستون مشخصًא رאه دیگرى رא می
کنند و نیروى کאر رא تنهא مولد ثروت אجتمאعی  که ثروت مאدى رא אز אرزش مجزא نمی

کند که مאرکس کאر آزאد دوگאنه  وى بر אین نکته پאفشאرى می. نאمد شمאرند، سنتی می می
 پوستون به ١.ى تولید אرزش و نه ثروت مאدى در نظر دאشته אست رא به عنوאن سرچشمه

 .سאزد شرح زیر نقش אرزش رא در تحوאت אجتمאعی برجسته می
ى אجتمאعی  אرزش در نظر مאرکس قبل אز هر چیز به صورت یک کאتگورى سאزنده»

شده نسبت  ل مطلقآید، یعنی قبل אز هر چیز بא سאختאر سرمאیه به صورت یک شک می
אرزش . بאشد گرאیی و تحوאت متدאوم می آن کאتگورى אز سودمندى، منطق. به خود

 ٢«.کאتگوریی אز یک مطلقیت سمت دهنده و دینאمیک אست
پوستون بא אستنאد به مאرکس نقش تאریخی و منطق سرمאیه رא به صورت אرزش אفزאیی 

א و پول همچنین قبل אز نظאم ه بא وجودى که دورאن کאא. سאزد אرزش برجسته می
دאرى به صورت کאر مزدى  دאرى وجود دאشتند، لیکن نیروى کאر در سرمאیه سرمאیه

گیرد و אشتغאل  אز אین پس، تولید شکل کאאیی به خود می. تبدیل به کאא شده אست
بنאبرאین . شود ى مرگ و زندگی می مزدى برאى کאر آزאد دوگאنه تبدیل به مسئله

ى به درستی یک برش کیفی بא تمאمی אشکאل دیگر تאریخی אز زیست دאر سرمאیه
ى مهیج و   به نظر پوستون، مאرکس در گروندریسه یک رאبطه٣.رود אجتمאعی به شمאر می

אین . کند دאرى و تکאمل تאریخی آن مشאهده می ى تولید سرمאیه گرא میאن زمینه گسترش
א مقدאر نیروى کאر مصروف در روند ب) شکل ثروت(ى تقאبل ثروت وאقعی  رאبطه نشאنه

 دهد،  گونه که وى در אین אرتبאط אدאمه می همאن. אرزش אفزאیی אست

                                                 
١ vgl. Postone, Moishe (٢٠٠٣):, ebd. S. ٤٠٧ 
٢ ebd., S. ٤٠٩ 
٣ vgl., ebd., S. ٤٠٨ 
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توאنند بوده بאشند، صریحًא به אین معنی  که אشکאل ثروت، تאریخی و مخصوص می אین»
گونه که مא  همאن. شوند אست که ثروت אجتمאعی در تمאمی جوאمع مشאبه تلقی نمی

دهد که شکل کאر و  حضאت مאرکس אین אبعאد אرزش رא نشאن میخوאهیم دید، مא
هאى אجتمאعی متفאوت אز هم دیگر قאبل  سאختאر وאقعی منאسبאت אجتمאعی در فرمאسیون

 ١«.تمאیز هستند
گذאرد که אشکאل ثروت אجتمאعی بאید אز  بنאبرאین پوستون بر אین نکته אنگشت می

ظر دאشتن אبعאد زمאنی و مکאنی آن بررسی هאى تאریخی و مخصوص، یعنی بא در ن جنبه
وى بא در نظر دאشتن تفאوت ثروت مאدى و אرزش و بא تفسیرى אز آثאر مאرکس . شوند

دאرى به عنوאن معیאر  سאزد که אرزش در روند تکאمل تولید صنعتی سرمאیه مستدل می
رאبطه אدאمه گونه که پوستون در אین  همאن. شود تولید ثروت وאقعی هموאره نאهنجאرتر می

 دهد،  می
مאرکس אرزش رא به صورت یک شکل אز ثروت که به مصرف زمאن کאر אنسאنی »

آورى و علم مدرن جهت تولید ثروت قرאر  ى فن אلعאده پیوسته אست، در برאبر توאن فوق
אرزش که توאن سیستم تولید رא به وجود آورده אست، هموאره نسبت به آن . دهد می

 ٢«.حقق אین توאن به معنی برאندאزى אرزش אستت. شود نאهنجאرتر می
شود که نه تنهא مقدאر ثروت مאدى بدون אفزאیش زمאن کאر  بنאبرאین پوستون مدعی می
بאشد، بلکه بא אستفאده אز توאن کلی سیستم تولید مصرف نیروى  مصروف قאبل אفزאیش می

ر אین אرتبאط אدאمه گونه که وى د همאن. شود کאر به صورت مولد אرزش سرאنجאم زאئد می
 دهد،  می

بستگی به کمیت و کیفیت ) ثروت مאدى(گونه که مא مشאهده کردیم، مقدאر آن  همאن»
شود و نه مستقیمًא به مصرف زمאن  آن چیزى دאرد که אز طریق کאر مشخص متحقق می

در نتیجه آفرینش ثروت مאدى ضرورتًא به مصرف אین ). وאبسته אست(کאر אنسאنی 

                                                 
١ ebd., S. ٥٥ 
٢ ebd., S. ٥٦f. 

 ٨٨
آورى אفزوده در ثروت مאدى رشد کرده، مستقل  بאر. مאن کאر وאبسته نیستچنینی אز ز

 ١«.شود که آیא مقدאر زمאن کאر مصروف אفزאیش یאفته و یא همچنین نه אز آن نتیجه می
شود که بא یک تفسیر نوین אز آثאر مאرکس تضאد  به אین ترتیب، پوستون موفق می

ى  ى توزیع به حوزه אز حوزه" هאى سنتی مאرکسیست"دאرى رא در برאبر  אسאسی سرمאیه
دאرى رא نه میאن  به نظر وى مאرکس نیز تضאد אسאسی سرمאیه. تولید منتقل سאزد

ى تولید، یعنی میאن ثروت مאدى و  تولیدאت صنعتی و توزیع بورژوאیی، بلکه در حوزه
در حאلی که ثروت مאدى شکل مسلط אز ثروت אجتمאعی  ٢.אرزش مشאهده کرده אست

رود و همچنین موجودیت   و معیאر کمی و کیفی تولیدאت אجتمאعی به شمאر میאست
ى مصرف مستقیم زمאن کאر  کند، אرزش فقط نتیجه مدون روאبط אجتمאعی رא وسאطت می

 دهد،  گونه که پوستون در دفאع אز تفسیر خود אدאمه می همאن. אست
زش به صورت یک شکل آאت بאید در طرح بررسی وى אز אر تشریح مאرکس אز مאشین»

بא وجودى که . אز ثروت تאریخی و مخصوص که بא ثروت مאدى تفאوت دאرد، دیده شود
אرزش نوینی رא ) אمא(אفزאیند،  آאت ثروت مאدى رא می گیرى אز مאرکس مאشین در پی
شאن وאرد شده  که در تولید) زمאن کאر مستقیم(هא تنهא مقدאر אرزش  آن. آفرینند نمی

یعنی، (دهند و یא غیر مستقیم אرزش نیروى کאر  ى تولیدى خود אنتقאل میאست، بر کאא
رא ) دهند کنند، کאهش می هאیی رא که کאرگرאن مصرف می هא אرزش کאא هنگאمی که آن

دאرن به صورت אرزش אضאفی  کאهند و אز אین طریق مقدאر אرزش رא که سرمאیه می
آفرینند،  آאت אرزش نوین رא نمی ن که مאشینאی. (...) אفزאیند توאنند تصאحب کنند، می می

ى مאرکس بر אولویت کאر مستقیم  گرאیאنه نه تنאقض و نه دلیل شکאکی به پאفشאرى تقلیل
هאى فنی مستقل  ى مستقیم ثروت אجتمאعی که مאهیتًא אز تکאمل אنسאنی به عنوאن سאزنده

بر ) یعنی( و אرزش، אین به مرאتب بیشتر بر تفאوت میאن ثروت مאدى. بאشد אست، می
شود که مאرکس به صورت تضאد مشدد میאن هر دو که אز طریق  یک تفאوت بنא می

 ٣«.کند شوند، بررسی می شکل کאאیی אز אبعאد אجتمאعی بیאن می
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ى تولید و میאن ثروت مאدى بא  دאرى رא در حوزه بنאبرאین پوستون تضאد אسאسی سرمאیه
دאرى زمאنی منطقی شده و به کمאل و دورאن  مאیهبه نظر وى سر. کند אرزش مشאهده می

مدرنیت رسیده אست که تولید אرزش אضאفی نسبی تبدیل به هدف אقتصאد سیאسی شده 
گیرد و  به خود می) وאرگی شیء(אز אین پس، وسאطت אجتمאعی یک شکل کאאیی . بאشد

که خود شود  می) אرزش אفزאیی אرزش(دهنده  אى אز مطلقیت سمت تبدیل به یک لحظه
به אین ترتیب، אرزش אضאفی نسبی که فقط אز طریق . در تشکیل آن سهیم بوده אست

شود، شکل مسلط אز تولید  آورى در روند تولید میسر می تکאمل و گزینش مدאوم فن
کند، هموאره مقدאر  گونه که پوستون אشאره می در אین אرتبאط، همאن. گردد אرزش می

یאبد و تضאد میאن אین دو   تولید شده אفزאیش میثروت مאدى نسبت به مقدאر אرزش
אین روند אز تولید ثروت אجتمאعی همאن . شود فرאکسیون אز ثروت אجتمאعی تشدید می

کند که مאرکس آن رא אرزش אفزאیی אرزش  ذאتی سرمאیه رא بیאن می منطق درون
 ١.نאمد می

ولید، אبعאد زمאنی ى تولید אرزش אضאفی نسبی در روند ت بא توجه به گسترش و سلطه
شوند و منطق روند تאریخ رא به صورت אجبאر که بر فعאאن אجتمאعی تحمیل  ظאهر می

ى  אین منطق یک نظم دیאلکتیکی دאرد که مختص به جאمعه. ٢.آورد شود، به وجود می می
به نظر پوستون אز אین پس، درک هگلی مאرکس אز روند . دאرى אست مدرن سرمאیه

شود و  אز אین منظر، تאریخ אنسאن به صورت دیאلکتیکی سپرى می. ودش تאریخ معتبر می
تدوین تאریخ وאقعی رא ) غیر هویت(به صورت אز خود بیگאنه ) هویت(ى منطقی آن  هسته

ذאتی در  ى منطقی منجر به یک دینאمیسم درون بא وجودى که אین هسته. سאزد ممکن می
شمول نیست و אز אین رو،  تאریخی و جهאن شود، لیکن فرא دאرى می ى مدرن سرمאیه جאمعه

آورد و نه אز تنوع تکאمل تאریخی ممאنعت  نه مشخصאت وאحد تאریخ אنسאنی رא به بאر می
 گیرد،  گونه که پوستون در אین رאبطه پی می همאن. کند می

هאیی אز کאر در  غیر آن تنهא یک تقאبل خشک نیست، بلکه هر دو لحظه هویت»
ت فعאلیت مولد אز یک سو و به صورت وسאطت אجتمאعی אز سوى دאرى به صور سرمאیه
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ذאتی دیאلکتیکی  کنند که یک دینאمیسم درون אى معین می دیگر، خود رא متقאبًא به شیوه

אین بאید در نظر گرفته شود که تحقیق بعدى אز منאسبت دینאمیک . آید به وجود می
אین منאسبت . تکאمل یאفته אستدאرى کאمًא  آورى و אرزش مشروط به یک سرمאیه بאر

אرزش אضאفی نسبی به صورت شکل ) تولید(ى طرحی אست که אبتدًא بא شروع  هسته
 ١«.رسאند مسلط، خود رא به کمאل می

. گیرد دאرى فאکتور زمאن یک نقش אسאسی به خود می بא منطقی و مدرن شدن سرمאیه
شود،  رد تفאوت قאئل میگیرى אز مאرکس که میאن کאر مشخص و کאر مج پوستون در پی

زمאن مشخص، یک متغیر وאبسته אست . دهد زمאن مشخص رא אز زمאن مجرد تمیز می
به אین معنی که . کند که אشکאل متفאوت زمאنی رא نسبت به وقאیع بخصوص بیאن می

ى زندگی אنسאنی،  هאى طبیعی، شیوه هאى تאریخی، پدیده زمאن مشخص هموאره به دورאن
 .مאند ه و אهدאف مشخص אجتمאعی وאبسته میروند بخصوص جאمع

به אین . بאشد زمאن مجرد، در برאبر یک متغیر غیر وאبسته אست که مستقل و متدאوم می
אین شکل אز . معنی که زمאن مجرد نه متنوع אست و نه بستگی به وقאیع بخصوص دאرد

شود و  ه میسنجید) سאعت، دقیقه و ثאنیه(هאى مشخص و مشאبه  ى وאحد زمאن به وسیله
هאى אجتمאعی در  روشن אست که وقאیع و کنش. سאزد אز אین رو، یک فضאى مستقل می

که وאحد زمאنی تأثیرى بر کمیت و یא  شوند، אلبته بدون אین زمאن مجرد متحقق می
 .هא بگذאرد کیفیت آن

 میאدى به بعد، یعنی بא אخترאع سאعت مکאنیکی ١٧به نظر پوستون زمאن مجرد אز قرن 
ى تولید  بא تثبیت شیوه. ه وجود آمده و تبدیل به معیאر توفیق אقتصאدى شده אستب

، زمאن مجرد نسبت )وאرگی شیء(دאرى و گسترش شکل کאאیی روאبط אجتمאعی  سرمאیه
کند،  گونه که پوستون تأکید می אلبته همאن. شود به پول سنجیده و خود تبدیل به کאא می

ى فنی، بلکه فرهنگی אست که در جوאمع مدرن  مسئلهشکل کאאیی زمאن مجرد نه یک 
ى فرهنگی زمאن مجرد،  אفزون بر جنبه. אروپאیی به وجود آمده و جهאنشمول گشته אست

در אین . شود ى تאریخی نیز دאرد که نسبت به توאن تولید سنجیده می آن یک جنبه
در رאبطه بא تکאمل به אین معنی که . گوید אرتبאط پوستون אز زمאن تאریخی نیز سخن می

                                                 
١ ebd., S. ٤٣٢f., S. ٤٢٩ 



 ٩١ 

تر و در نتیجه  آورى زمאن مجرد نسبت به توאن تولید ثروت مאدى هموאره مترאکم فن
 سאزد،  گونه که پوستون پیرאمون زمאن تאریخی برجسته می همאن. شود تر می مאیه گرאن

توאند به صورت شکلی אز زمאن مشخص در  دאرى می بنאبرאین زمאن تאریخی در سرمאیه»
شود و یک تحول کیفی و دאئمی אز کאر و تولید،  شود که אجتمאعًא سאخته مینظر گرفته 

. کند زیست אجتمאعی در کل و همچنین אز אشکאل آگאهی، אرزش و نیאز رא بیאن می) یعنی(
زمאن مجرد אین حرکت یکنوאخت نیست، بلکه خود رא تغییر " جریאن"در تفאوت بא 

 ١«.دتوאند به خود شتאب بگیر دهد و حتא می می
در אین אرتبאط دوبאره تأکید بر אین نکته ضرورى אست که بنא بر تفسیر پوستون אز آثאر 

آورى نوین در روند تولید فقط مقدאر تولید ثروت مאدى  مאرکس بא تکאمل و گزینش فن
 ٢.که مقدאر بزرگترى אز אرزش تولید شده بאشد یאبد، بدون אین نسبت به زمאن אفزאیش می

دאرى مدرن دو نمونه אز   אین موضوع، پوستون در نظאم سرمאیهبא در نظر گرفتن
نخست، نאهمאهنگی . سאزد نאهمאهنگی رא در رאبطه بא تولید و زمאن مجرد برجسته می

میאن سرمאیه و کאر אست که در אرتبאط مאهوى میאن زمאن تאریخی بא زمאن کאر ضرورى 
אت تאریخی جאمعه رא معین آید و نه تنهא سرشت دینאمیک تحو אجتمאعی به وجود می

گونه که پوستون دאیل  همאن. شود کند، بلکه منجر به تشکیل یک حאکمیت مجرد می می
 سאزد،  אین نوع אز نאهمאهنگی رא برجسته می

یک متغیر وאبسته אز کلیت جאمعه (...) بא وجودى که مقدאر زمאن کאر ضرورى אجتمאعی »
אین روند که در . شود  مستقل تشریح میאست، آن אز منظر فعאلیت فردى یک متغیر

ى آن یک متغیر وאبسته و مشخص אز فعאلیت אنسאنی تبدیل به یک متغیر مستقل  אدאمه
آن در . رאند و مجرد شده אست، بر אین فعאلیت به صورت وאقعی و نه خیאلی حکم می

 وجود ذאت درونی روندى אز تشکل سאختאرى جאمعه قرאر دאرد که کאر אز خود بیگאنه به
 ٣«.آورده אست
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بستگی به کلیت ) متغیر وאبسته(بنאبرאین، در حאلی که مقدאر زمאن کאر ضرورى אجتمאعی 

ى تقسیم کאر אجتمאعی و شرאیط کلی تولید دאرد،  آورى، درجه جאمعه، یعنی تکאمل فن
به . شود به صورت مجرد سپرى می) متغیر مستقل(لیکن زمאن אز منظر فعאلیت فردى 

ى אین نאهمאهنگی אست که به عنوאن تأثیرאت  ن تشکیل حאکمیت مجرد نتیجهنظر پوستو
ى مدرن  هאى سאختאرى جאمعه ذאتی تشکل کאر אز خود بیگאنه هم منطق درون

 .کند آورد و هم روند جאمعه رא معین می دאرى رא به وجود می سرمאیه
و یא فئودאلی بر دאرى  بא تشکیل حאکمیت مجرد دیگر زور مستقیمًא مאنند دورאن برده

بلکه به مرאتب بیشتر یک سאختאر אبژکتیو אجتمאعی به . شود دستאن جאمعه אعمאل نمی فرو
بنאبرאین حאکمیت مجرد غیر فردى و . کند آید که زور رא وسאطت می وجود می

زور که אز طریق . شود نאمشخص، یعنی به صورت سאختאر אز خود بیگאنه تشکیل می
دאرى به وجود آمده אست،  در نظאم سرمאیه) خص، مجردمش(ى کאر  سرشت دوگאنه

کند، یعنی همאن سאختאر אز خود بیگאنه که دوبאره  تشکیل چنین سאختאرى رא مجאز می
گونه که پوستون به  به بیאن دیگر، همאن. سאزد حאکمیت مجرد رא بر کאر ممکن می

تאب یאفته در  אزکند، אز خود بیگאنگی یک شکل موجود אز حאکمیت ب درستی אشאره می
 پوستون نقش وسאطت سאختאر אز خود بیگאنه رא به ١.دאرى אست ى مدرن سرمאیه جאمعه

 سאزد،  شرح زیر برجسته می
بررسی ) برאى کسب تولیدאت دیگرאن(אین وسאطت که نخست به صورت אبزאر »

آن همچنین مستقل אز . گیرد شود، به غیر אز אین یک زیست مخصوص به خود می می
آن خود رא به صورت یک شیوه אز سیستم . کند، وجود دאرد  که آن رא وسאطت میفردى

دهد و تمאیאت אهدאف و אبزאر فعאلیت אنسאنی  אبژکتیو فرאى فرد و در برאبر وى تکאمل می
 ٢«.کند رא معین می

ى  ى אز نאهمאهنگی به صورت نزאع سرمאیه بא کאر مزدى پیرאمون تعیین روزאنه אین شیوه
ى کאر هستند،  دאرאن خوאهאن تحقق حدאکثر روزאنه در حאلی که سرمאیه. کند ز میکאر برو

به ) مولد(جא کאر مزدى  در אین. رא به حدאقلش برسאنند خوאهند که آن کאرگرאن می
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رسد، بא وجودى که آن  تאریخی و طبیعی به نظر می صورت شبه אبژکتیو ضرورى، فرא
ى  خوאهد زنده بمאند و زیست خאنوאده ر که میه. دאرى אست فقط مختص به نظאم سرمאیه

" אبژکتیو"کאر مزدى که به صورت وאسط کلی و . خویش رא تضمین سאزد، بאید کאر کند
ى کאر مشخص و تبدیل به ضرورت אجتمאعی  تأسیس شده אست، אز طریق روزאنه

به بیאن دیگر، زمאن مجرد یک شکل مخصوص אز زیست אجتمאعی رא به . شود می
رא  دאرى  آورد و אسאس אیدئولوژى سرمאیه رورى، طبیعی و منطقی به وجود میصورت ض

به نظر پوستون אین بعد زمאنی که به حאکمیت مجرد אختصאص دאرد، سאختאر . سאزد می
 .دهد دאرى مدرن تشکیل می ى منאسبאت אجتمאعی رא در نظאم سرمאیه אز خود بیگאنه

אنگאرى  وאرگی و بت  אغلب אز مفאهیم شیء"نقد אقتصאد سیאسی"در حאلی که مאرکس در 
کند، لیکن پوستون مدعی אست که مفهوم אز خود بیگאنگی مضمون  کאא אستفאده می

مאرکس אز אین مفهوم بیشتر در . سאزد دאرى مدرن رא می بررسی وى אز تکאمل سرمאیه
א تحت ه کرد که چگونه אنسאن אش برאى אثبאت אین موضوع אستفאده می هאى אولیه نوشته

دאرى אز مאهیت نوع خویش که אلبته אز حیوאنאت مستثنأ אست، אز خود  منאسبאت سرمאیه
به אین معنی که کאرگرאن در روند אرزش אفزאیی سرمאیه چنאن زیر نهشت . بیگאنه هستند

هא به عنوאن  آن. شوند אند که دیگر قאدر به تکאمل خאقیت خود نمی آאت شده مאشین
توאنند نتאیج کאر خود رא تصאحب کنند و نه قאدر به نظאرت بر  کאرگرאن مزدى نه می

ى אز خود  دאرن بر אین دو مورد نشאنه تسلط سرمאیه. بאشند روند کאر و تولیدאت می
بא وجودى . یאبد ى کאرگر אست که در تشکیل مאلکیت خصوصی مאدیت می بیگאنگی طبقه

رא  کند، لیکن تفسیر نوین آن که پوستون بررسی אز خود بیگאنگی مאرکس رא تأیید می
بنאبرאین אز . شمאرد دאرى ضرورى می ى مدرن سرمאیه برאى درک تشکل سאختאرى جאمعه

که (خود بیگאنگی نه تنهא به معنی بیگאنه شدن کאرگرאن אز تولیدאت אجتمאعی و مאلکیت 
ى אست، بلکه به صورت روند) شود אلبته بא تشکیل سوسیאلیسم نفی و دوبאره تصאحب می

شود که  هאى تאریخی و دאنش אجتمאعی درک می אز قدرت אجتمאعی، تشکیل سאختאر
به אین ترتیب، پوستون . مستقیمًא بא رجوع به توאن و خאقیت پرولتאریא قאبل توضیح אست

سאزد و مفهوم אز خود  אرتبאط حאکمیت مجرد بא دאنش رא در شکل אبژکتیو آن بر قرאر می
هאى אنسאنی  هא و توאن  یک روند تאریخی אز تشکیل سאختאربیگאنگی مאرکس رא به صورت

به אین ترتیب، . دهد، در حאلی که کאر وسאطت אجتمאعی رא به عهده دאرد بسط می

 ٩٤
گאنگی فعאلیت  به صورت دو) سوژه، هویت(و آگאهی ) غیر אبژه، هویت(ى هستی  مسئله

دאرى منتقل  ى مدرن سرمאیه مولد و وسאطت אجتمאعی به تشکل سאختאرى جאمعه
وى بא . سאزد شود و دستور تئورى شنאخت تفسیر پوستون אز آثאر مאرکس رא می می

مفهوم حאکمیت مجرد، دیگر אستثمאر پرولتאریא و حکومت طبقאتی رא مد نظر ندאرد، بلکه 
گیرد که به صورت یک  دאرى رא نشאنه می ى مدرن سرمאیه نقد روند تאریخی جאمعه

ى אجتمאعی אبژکتیو رא  אین روند یک حوزه. یאبد تکאمل میمنطق مستقل אز אجتمאع 
 ١.شود دهد که حאکمیت مجرد مستقًא در برאبر آن فعאل و بر آن مسلط می تشکیل می

نאهمאهنگی دوم در بطن خود سرمאیه، یعنی میאن زمאن کאر ضرورى אجتمאعی و زمאن 
که אز یک سو، به حدאقل به نظر پوستون سرمאیه هدف دאرد . آید کאر زאئد به وجود می

ترین مدت ممکنه  به אین معنی که در کوتאه. زمאن کאر ضرورى אجتمאعی دست بیאبد
لیکن سرمאیه אز سوى دیگر، هدف دאرد که مدت . یک کאאى مخصوص رא تولید کند

ى تحقق אین אهدאف نאهمאهنگ، אیجאد زمאن  نتیجه. ى کאر رא به حدאکثر آن برسאند روزאنه
دאرى  سאزد که سرمאیه پوستون بא رجوع به جلد אول سرمאیه مستدل می. ستکאر زאئد א

هאى مولد رא به صورت غیر قאبل تصور توسعه بدهد،  تمאیل دאرد که אز یک طرف، نیرو
 ٢.توאند تحمل کند ى تمאم و کمאل آن رא نمی אمא אز طرف دیگر، توسعه

گیرد که آن  دאرى نتیجه می אیهى مدرن سرم هאى جאمعه پوستون بא אستنאد به نאهمאهنگی
لیکن אین نفی نه به صورت . آورد אش رא نیز به وجود می در ذאت درونی خود אمکאن نفی

دאرى  אنگאرى که سرمאیه. شود یאبد و نه یک روند تאریخی تلقی می خود کאر وאقعیت می
 فقط به نظر پوستون بر قرאرى یک نظم نوین. ریزد خود بخود در یک نظم نوین فرو می

ى  یک אمکאن و یک شאنس אست زیرא אز یک سو، کאر مزدى هم چون گذشته سرچشمه
آورى و אفزאیش مقدאر ثروت مאدى  مאند، در حאلی که بא تکאمل فن تولید אرزش بאقی می

به אین ترتیب، אز ذאت . کند تر می نسبت به אرزش، سرمאیه رא هموאره אز آن بی نیאز
אرى אمکאن یک شکل دیگر אز تولید و توزیع ثروت د ى مدرن سرمאیه درونی جאمعه

آید که نه بر کאر مجزא و  ى دیگر אز وسאطت אجتمאعی به وجود می אجتمאعی و یک شیوه
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لیکن . آورد بאشد و نه شکل دیگرى אز حאکمیت رא به وجود می مستقیم אنسאنی متکی می
دى که کאر پرولترى مאند، بא وجو نظم אجتمאعی همچون گذشته بر تولید אرزش متکی می

تر  آورى אز نقطه نظر تولید ثروت مאدى هموאره برאى سرمאیه زאئد بא تکאمل مدאوم فن
شود و سرمאیه دقیقًא کאر رא که  همאهنگی پی در پی تشدید می بنאبرאین אین نא. شده אست

  بא وجود بی١.کند برאى بنאى خود نیאز دאرد، به همאن مقدאر بیشتر تفکیک و توخאلی می
به . مאند دאرى ضرورى می نیאزى سرمאیه אز نیروى کאر، لیکن تولید אرزش برאى سرمאیه

گردد، بلکه  سאزى می شوند و حאکمیت مجرد بאز אین ترتیب، نه تنهא کאرگرאن منظبط می
گونه که پوستون در אین  همאن. دאرد دאرى هویت خویش رא محفوظ نگאه می نظאم سرمאیه

  سאزد، אرتبאط برجسته می
دאرى ثروت و منאسبאت אجتمאعی سאخته  אى אست که אز آن در سرمאیه زمאن کאر مאده»

هא אز طریق کאر  آن بر یک شکل אز زیست אجتمאعی قرאر دאرد که در آن אنسאن. אند شده
هאیی  دستور. شوند و مجبور هستند، אز אین حאکمیت نگאهدאرى کنند خودشאن محکوم می

آورى و یک  یک رشد سریع אز تکאمل فن(...) شوند  ه میکه در אین شکل אجتمאعی موج
هא هم אلبته ضرورت مصرف  آن. کنند دאئمی رא تحمیل می" ى توسعه"طرح ضرورى אز 

آورى و אنبאشت  ى تکאمل فن مستقیم کאر אنسאنی در روند تولید رא بدون توجه به درجه
هאى مخصوص  ردر پی گیرى אز مאرکس אین دستو. کنند ثروت مאدى جאودאنی می

אش به صورت فعאلیت مولد و  تאریخی دلیل قאطعی هستند که کאر در سرشت دوگאنه
 ٢«.سאزد دאرى رא می אجتمאعی، تאریخی و بخصوص، هویت سرمאیه" عنصر"

تر  همאهنگ دאرى هموאره نא ى مدرن سرمאیه هאى سאختאرى جאمعه אز سوى دیگر، تشکل
آورد که  هא عوאقبی رא به بאر می یت در آنبه אین معنی که شرکت و فعאل. شوند می

پوستون אین نאهمאهنگی رא همچنین אز خود بیگאنگی . فعאאن אجتمאعی אنتظאر آن رא ندאرند
تر אز تصאحب شخصی و یא دولتی ثروت אجتمאعی،  به نظر وى אین مفهوم فرא. نאمد می

ى بشرى رא   تجربهگیرد که دאنش و دهی אشکאل عمومی و אجتمאعی رא در بر می سאزمאن
بنאبرאین دو بعد متفאوت אز خود بیگאنگی، یعنی . آورند به אنحصאر حאکمیت مجرد در می
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کאر مشخص به صورت فعאلیت (هאى مولد سرمאیه  هאى مولد کאر به نیرو אول، تبدیل نیرو

کאر مجرد به صورت کאر (، و دوم، نیروى کאر به صورت وسאطت فعאلیت אجتمאعی )مولد
بא . آورند رא به صورت تشکل سאختאرى אز خود بیگאنه به وجود می بعد سوم آن، )مزدى

پیشروى و تجرید אبعאد متفאوت אز خود بیگאنگی، کאرگرאن زیر نهشت سرمאیه و 
ى  شوند و موجودیت کאرگرى و אشتغאل مزدى تبدیل به یک شیوه ى آن می ضمیمه

 ١.گردند بخصوص אز زیست אجتمאعی می
ى אز خود بیگאنگی هم تدאوم  ى مقوله کند که אز سرشت دوگאنه پوستون سعی می

به نظر وى אین یک . دאرى رא توضیح دهد و هم به אمکאن برאندאزى آن אشאره کند سرمאیه
بא وجودى که אز خود بیگאنگی بر سرشت کאر مستقیم تأثیرאت . تکאمل منطقی אست

ى دאنش، تجربه و توאن کلی  אرهگذאرد، لیکن قאدر אست که بא تصאحب دوب بسیאر منفی می
گونه که وى در אین  همאن. هא رא אز حאکمیت مجرد ممکن سאزد אجتمאعی رهאیی אنسאن

 گیرد،  אرتبאط پی می
شود، تنهא אشکאل  ى سאختאر אجتمאعی که אز طریق کאر وسאطت می ى אز خود بیگאنه شیوه»

بאط نوین אجتمאعی אست کند، بلکه همچنین مبتکر یک אرت سنتی جאمعه رא تضعیف نمی
تאب  شود، یک شکلی אز فאصله که بאز ى فرد بא جאمعه مشخص می که אز طریق فאصله

سאزد و شאید به عبאرت دیگر  אجتمאعی و بررسی جאمعه رא به صورت کلیت ممکن می
هאیی به دلیل منطق  تאب فرאتر אز אین، چنین بאز. کند رא قبل אز هر چیز تأسیس می آن

نگر بمאنند، אگر که شکل سرمאیه قبل  توאنند گذشته دאرى نمی رونی سرمאیهدینאمیک و د
ى  زمאنی که سאختאر دینאمیک و אز خود بیگאنه. אز هر چیز کאمאًً تکאمل یאفته بאشد

شوند، אمکאن " طبیعی"ى سنتی و  جאیگزین אشکאل مرאوده" تأسیس شده"منאسبאت 
تأسیس "تر אز منאسبאت  شکل پیشرفتهآید که یک  אبژکتیو و سوبژکتیو به وجود می

אز طریق کאر سאخته " کאر به صورت خود"آفریده شود، یک شکل که دیگر " شده
 ٢«.شود نمی
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ى مאلکیت خصوصی و  ى אز خود بیگאنگی رא نه تنهא نشאنه به אین ترتیب، پوستون مسئله
ن حאکمیت مجرد، بلکه شאنسی برאى شنאخت و آفریدن نظمی نوین و رهאیی אنسא

ى تאریخی رא که مאرکس و بنא  هא، مفهوم سوژه وى אز همین دوگאنگی سאختאر. شمאرد می
. کند دهند، אستنتאج می به پرولتאریא نسبت می" هאى سنتی مאرکسیست"به تفسیر پوستون 

توאن به طبقאت אجتمאعی،  ى تאریخی رא نه تنهא نمی به نظر وى אصوًא مفهوم سوژه
ى کאرگر بאید بیشتر به صورت  ز بشر نسبت دאد، بلکه طبقهجمعیت، ملت و یא نسلی א

گونه که پوستون   همאن١.دאرى در نظر گرفته شود جزء سאزنده و نه تجسم نאفی سرمאیه
دهد، אفزאیش ثروت مאدى نسبت به تولید אرزش אز یک سو، و تشدید تقسیم  אدאمه می

 و کאرگرאن رא منفرد و مجزא کאر אز سوى دیگر، چنאن سرمאیه رא אز نیروى کאر بی نیאز
ى تאریخی غیر  سאزد که تشکل طبقאتی و فعאلیت אجتمאعی پرولتאریא به صورت سوژه می

ى مرکزى אین אستدאل مشخصًא بر نقشی بنא شده אست که به  هسته. شود ممکن می
אز یک سو، . کند دאرى بאزى می تفسیر پوستون کאر مزدى مستقیمًא در روند تولید سرمאیه

سאزد و אز אین رو، אمکאن  دאرى تولید אنبوه ثروت مאدى رא ممکن می ل مدرن سرمאیهشک
ى אصلی ثروت  تشکیل یک نظم نوین رא که در آن دیگر کאر مستقیم אنسאنی سرچشمه

هאى سאختאرى جאمعه  لیکن אز سوى دیگر، تشکل. آورد אجتمאعی نیست، به وجود می
ى تولید  سאنی نه تنهא چون گذشته برאى شیوهאند که کאر مستقیم אن چنאن آفریده شده

روشن אست که تولید אنبوه . شود تر می تر و منفعل مאند، بلکه هموאره مجزא ضرورى می
به אین ترتیب، یک فرאکسیون אز . ى آن نیست ثروت مאدى به معنی توزیع عאدאنه

تر  אنبوهآید که هموאره نسبت به سپرى شدن زمאن مجرد  ثروت אجتمאعی به وجود می
هא و تقلیل אرزش به صورت فقر  تولید אنبوه ثروت مאدى به صورت وفور کאא. گردد می

 ٢.شوند ى جאمعه عریאن می گسترده
کند که کאرگرאن مزدى به صورت אشترאکی و بא אستفאده אز  جא پوستون تأکید می در אین

 عنوאن مאلک، در کنند زیرא به ى توزیع بאزى می تشکل سאختאرى نقش سوژه رא در حوزه
وى بא אستنאد به مאرکس عنאصر . ى نیروى کאر خود سهیم هستند تعیین אرزش مبאدله

به אین معنی که کאرگرאن بא رجوع . سאزد مزد رא برجسته می אخאقی و تאریخی سطح کאر
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هאى אخאقی مאنند همبستگی و عدאلت که در روند تאریخ مبאرزאتی به وجود  به אرزش

 لیکن کאرگرאن مزدى ١.مزد و شرאیط אشتغאل خویش سهم دאرند تعیین کאرאند، در  آمده
دאرى به شمאر  دאرى و אرزش مصرف روند تولید سرمאیه ى سرمאیه ى تولید אبژه در حوزه

به אین معنی که کאرگرאن مزدى در کאرخאنه در برאبر یک سیستم אبژکتیو قرאر . روند می
) سوژه، אنسאن(به אین ترتیب، عنصر آگאه . شوند یאش م گیرند و در روند تولید ضمیمه می

آورى روند אرزش  جא که فن אز آن. آید در می) آورى אبژه، فن(آگאه  ى عنصر نא به سلطه
کند، در نتیجه آن تبدیل به سوژه و کאرگرאن مزدى تبدیل به  אفزאیی אرزش رא معین می

 ٢.شوند دאرى می ى تولید سرمאیه אبژه
. ى تאریخی محسوب شود توאند سوژه دعی אست که پرولتאریא نمیبنאبرאین پوستون م

ى تאریخی برאى پرولتאریא به معنی تحقق و نه برאندאزى  אفزون بر אین، אتخאذ مفهوم سوژه
ى تحقق سوسیאلیسم برאندאزى کلیت طبقאتی  ى کאرگر אست، در حאلی که برنאمه طبقه

 گیرد،   در אین אرتبאط پی میگونه که پوستون  همאن٣.אجتمאعی رא مد نظر دאرد
مאنند، אلبته אولی به  دאر بא سرمאیه پیوسته می ى سرمאیه ى کאرگر و همچنین طبقه طبقه»

دאرאن وجود دאشته بאشد، لیکن نه بدون  توאند بدون سرمאیه سرمאیه می. مرאتب بیشتر
به یک نوع و به نظم موجود ) ى کאرگر طبقه(آن . (...) کنند کאرگرאنی که אرزش تولید می

 ٤«.کند ى تאریخی تبدیل می رא به אبژه شیوه پیوند دאرد که آن
ى کאر  ى تאریخی بستگی به سرشت دوگאنه ى کאرگر به אبژه به نظر پوستون تبدیل طبقه

אز یک سو، خصوصیت کیفی کאر به صورت فعאلیت مولد و אز . دאرد) مشخص و مجرد(
رא אز  ى آن ر هستند که تصمیم אستفאدهسوى دیگر، مقدאر کمی آن به صورت زمאن کא

کند،  گونه که پوستون تأکید می אفزون بر אین، همאن. سאزد ى صאحبאنش مجزא می אرאده
ى  مزدى سرچشمه دאرى نیست، بلکه کאر ى روند تولید سرمאیه ى کאرگر فقط אبژه طبقه

رولتאریא رא توאنسه که پ  به نظر وى مאرکس نیز نمی٥.بאشد ى حאکمیت مجرد می سאزنده
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مאرکس مفهوم . ى فلسفی دאرد دلیل وى جنبه. ى تאریخی محسوب کرده بאشد سوژه
ى تאریخی אست  به نظر هگل روح سوژه. ى تאریخی رא אز هگل به عאریه گرفته אست سوژه

. شود که در روند دیאلکتیکی و بא وحدت سوژه بא אبژه سرאنجאم قאدر به شنאخت کلیت می
شنאسد، به تعریف هگل روح و نه خود وى و یא طبقه، حزب   که میبه بیאن دیگر، سوژه

ى  شود که برאى مאرکس نیز مفهوم سوژه جא مدعی می پوستون در אین. و ملت אست
. توאن به فعאאن אجتمאعی و یא طبقאت نسبت دאد ى مجرد دאرد و آن رא نمی تאریخی جنبه

ى  که پرولتאریא رא سوژه" یهאى سنت مאرکسیست"کند که  زمאن پوستون אدعא می هم
نאمند، یک تفسیر ریکאردویی و هگلی אز مضمون آثאر مאرکس دאرند که بא  تאریخی می

 گیرد،  گونه که پوستون در אین אرتبאط پی می همאن. ى وى در אختאف אست نظریه
دאرى نیز چیزى وجود دאرد که هگل به عنوאن  در سرمאیه(...) אگر هم برאى مאرکس »

تאریخی، یعنی به صورت وحدت سوژه و אبژه شنאخته אست، وى در آن شکل ى  سوژه
شنאسد که در کאتگورى سرمאیه بیאن خود رא  ى אجتمאعی رא می منאسبאت אز خود بیگאنه

אز אین ). بوده بאشد(ى אنسאنی که آن خوאهی فردى و یא אشترאکی  یאبند و نه یک سوژه می
و درک و " وאقعیت אبژکتیو" ممکنه میאن ى ى شنאخت رא אز رאبطه طریق وى مسئله

ى  فردى به سوى یک نگرش אز אشکאل سאزنده ى فردى و یא فرא همچنین تفکر سوژه
ى متفאوت  אقدאم وى، عینیت و ذهنیت אجتمאعی رא به صورت دو حوزه. رאند אجتمאعی می

بعאد אند، بلکه به صورت א کند که نسبت به یکدیگر معتبر شنאسی بررسی نمی אز هستی
هאى خود درک  ى کאتگورى مصلوب درونی همאن אشکאل زیست אجتمאعی که به وسیله

 ١«.شوند می
به نظر . دهد ى تאریخی رא به طبقאت אجتمאعی نسبت نمی بنאبرאین پوستون مفهوم سوژه

نאمد، یک سوژه  رא אرزش אفزאیی אرزش می ذאتی سرمאیه که مאرکس آن وى منطق درون
پس אز تسلط تولید אرزش אضאفی . سאزد ر، متحرک و مستقل میאست زیرא خود رא دאی
آید  ذאتی به وجود می دאرى یک دینאمیسم درون ى مدرن سرمאیه نسبی و تشکیل جאمعه

بنאبرאین پوستون نقد مאرکس אز . کند که روند تولید و تحوאت אجتمאعی رא مشخص می
ى  جودیت אین هستهکند که توسط آن مو אقتصאد سیאسی رא یک آزمאیش تلقی می
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جא کאتگورى  در אین. دאرى رא عریאن سאزد ى سرمאیه درونی رא אثبאت و مאهیت جאمعه

ى بنیאن جאمعه אست،  ى کאא که سאزنده سرمאیه به صورت دیאلکتیکی אز سرشت دوگאنه
ذאتی אرزش مبאدله بא אرزش אفزאیی  ى درون אفزون بر אین، بررسی رאبطه. شود אستنتאج می

تدאوم . دهد ى آغאز تحرک آن رא نیز نشאن می به غیر אز مאهیت سرمאیه، نقطهאرزش، 
אین منאسبאت مאدیت یאفته مشروط به توفیق وسאطت אجتمאعی که سرمאیه به صورت 

ضرورت وسאطت . مאنند تشکل سאختאرى אز خود بیگאنه به وجود آورده אست، می
دאرى  ى کאر در نظאم سرمאیه אنهאجتمאعی بستگی به تضאد دینאمیکی دאرد که سرشت دوگ

به همین منوאل، سرمאیه نیز مאنند هر کאאى دیگرى یک سرشت دوگאنه . کند بאزى می
گونه که پوستون بא رجوع به مאرکس در אین  همאن. به صورت مجرد و مشخص دאرد

 گیرد،  אرتبאط پی می
د، هم یک بعد در پی گیرى אز مאرکس سرمאیه نیز مאنند کאא یک سرشت دوگאنه دאر»

سرشت (و هم یک بعد مشخص یא بعد عنصرى جאمعه ) אرزش אفزאیی אرزش(مجرد 
ى هر دو بعد אز کאر  سرمאیه شکل אز خود بیگאنه). אجتمאعی کאر به صورت فعאلیت مولد

ى دیگر  دאرى אست که خود رא در برאبر אفرאد به صورت یک بیگאنه אجتمאعی در سرمאیه
 ١«.کند مطلقًא دאیر می

ى سرمאیه به  هאى مولد بא منאسبאت تولیدى در אبعאد هسته برאى پوستون دیאلکتیک نیرو
אین روند دیאلکتیکی به . صورت یک کلیت دینאمیک و متضאد אجتمאعی نهفته אست

دאرאن  بאشد که به صورت تضאد طبقאتی میאن کאرگرאن و سرمאیه تر می مرאتب אز آن دور
به . شود منאسبאت سאختאرى אز خود بیگאنه وسאطت میبروز کند زیرא سرمאیه אز طریق 

نظر وى فقط بא در نظر دאشتن حאکمیت مجرد אست که دینאمیسم تאریخی و אشکאل 
دאرى قאبل  ى سرمאیه بخصوص تولید و کאر אجتمאعی به صورت زیست مدرن جאمعه

 سאزد، ى توزیع رא همאهنگ می  در حאلی که وسאطت אجتمאعی حوزه٢.شوند درک می
ى تولید به صورت אمکאن تشکیل یک نظم نوین بروز  ذאتی سرمאیه در حوزه تضאد درون

 گیرد،  گونه که پوستون در אین אرتبאط پی می همאن. کند می
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دهند و آن  دאرى אنجאم می هא تحت سرمאیه تضאد مشدد میאن نوعی אز کאر که אنسאن»
تאب یאفته אز  ى بאز د و אستفאدهشون نوع אز کאر که پس אز لغو אرزش قאدر به אنجאمش می

که אز حאکمیت ) دهد אمکאن می(هא  دאرى، به אنسאن توאن مولد و متکאمل شکل سرمאیه
 ١«.אند، رهא گردند هא سאخته شده هאى אز خود بیگאنه که אز طریق کאر خود آن سאختאر

 عهده به אین ترتیب، پوستون همین منאسبאت مאدیت یאفته رא که وسאطت אجتمאعی رא به
ى تאریخی برאى  سאزند، سوژه گیرند و تدאوم حאکمیت مجرد سرمאیه رא ممکن می می

ى  دאرى مدرن که در حوزه ذאتی سرمאیه تضאد درون. کند دאرى تلقی می برאندאزى سرمאیه
ى  تولید نهفته אست، به صورت سرشت مشخص سوبژکتیو و אبژکتیو אز אشکאل جאمعه

شאن  ى مאهوى هא رא بא عبور אز هسته فی تאریخی خود آنکند و ن دאرى بروز می سرمאیه
سאزد، در  جא که پیکر אین منאسبאت مאدیت یאفته رא کאر مجرد می אز آن. سאزد ممکن می

 به אین ٢.کشد هא به אجبאر لغو تولید אرزش و کאر مزدى رא به دنبאل می نتیجه عبور אز آن
دאرى یک  אرکس در نظאم سرمאیهشود که بنא بر بررسی م ترتیب، پوستون مدعی می

پوستون אین . کرده אست رא تصور می گونه که هگل آن ى تאریخی وجود دאرد، همאن سوژه
 سאزد،  אرتبאط رא به شرح زیر برجسته می

توאند به صورت یکی אز  ى مאرکس مאنند هگل مجرد אست و نمی بنאبرאین سوژه»
هر دو خود رא به یک نوع و شیوه در همچنین بیشتر، . بאزیگرאن אجتمאعی شنאسאیی شود

ى هگل  در حאلی که سوژه. (...) ى فردى مستقل אست پرورאنند که אز אرאده زمאن می
 ٣«.بאشد تאریخی و آگאه אست، آن در بررسی مאرکس تאریخی مشخص شده و کور می فرא

ت ى تאریخی رא به منאسبאت مאدی شود که چرא پوستون مفهوم سوژه جא روشن می در אین
دهد که وسאطت  دאرى نسبت می ى مدرن سرمאیه ى جאمعه یאفته و سאختאر אز خود بیگאنه

به نظر پوستون کلیت یک دینאمیسم دאرد که خود رא . گیرند אجتمאعی رא به عهده می
ى مدرن  ى کאر و تئورى אز خود بیگאنگی جאمعه سאزد، یعنی سرشت دوگאنه متحول می
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گونه که  همאن. رאنند ندאزى سאختאر אز خود بیگאنه میدאرى رא به سوى برא یه سرمאیه

 گیرد،  پوستون در אین אرتبאط پی می
دیאلکتیک هگلی دقیقًא " ى منطقی هسته"دهد که  مאرکس در אمتحאن ضمنی نشאن می»

آن بیאن یک شیوه אز حאکمیت אجتمאعی אست که אز . (...) آلیستی آن אست سرشت אیده
אز خود بیگאنه ) هא سאختאر(جא که  אز آن. شود عه سאخته میطریق منאسبאت سאختאرى جאم

هא به دلیل  آن. گیرند هستند، در برאبر אفرאد یک موجودیت شبه مستقل به خود می
در . بאشند ى مخصوص و در پیگیرى אز سرشت خود دیאلکتیکی می طبیعت دوگאنه

جتمאعی אست که ى وسאطت א ى تאریخی سאختאر אز خود بیگאنه پیروى אز مאرکس سوژه
 ١«.سאزد دאرى رא می فرمאسیون سرمאیه

یعنی آن چیزى که (کند  هא رא محکوم می بنאبرאین پوستون نه تنهא אز خود بیگאنگی سوژه
هאى تאریخی  ، بلکه به توאن)توאنسته موجود بوده بאشد هא می به صورت مאلکیت آن

ز خود بیگאنه وجود دאرند، ى אنسאنی که در منאسبאت مאدیت یאفته و به صورت א سאزنده
אز אین منظر، لغو אز خود بیگאنگی به אین معنی אست که אز یک سو، . کند אشאره می

شود و אز سوى  سرمאیه که خود رא به صورت سوژه دאیر و متحرک کرده، برאندאخته می
هאى אز  گیرد که سאختאر دیگر، لغو شکلی אز کאر אجتمאعی و אشتغאل مزدى رא در بر می

אین برאندאزى . אند هא سאخته شده אند و همچنین אز طریق خود آن  بیگאنه رא بنא کردهخود
دهد، آن چیزى رא تصאحب کند که قبًא در شکل אز خود بیگאنه  به אنسאنیت אمکאن می

به نظر پوستون لغو منאسبאت مאدیت یאفته و אز خود بیگאنه برאى . سאخته شده אست
 ٢.ى پرאتیک אجتمאعی خویش شوند دهد که سوژه  میهא אمکאن אولین بאر به אنسאن

ى دوگאنگی هستی بא آگאهی رא به منאسبאت  گونه که مستدل کردم پوستون مسئله همאن
ى  سאزد و بא یک درک אنترسوبژکتیو، سوژه ى وسאطت אجتمאعی منتقل می مאدیت یאفته

آید، אز  ه به وجود میهא אز سאختאر אز خود بیگאن ى אنسאن تאریخی رא که אلبته بא فאصله
دאرى و אشکאل אز  به نظر وى برאندאزى سرمאیه. کند سאختאر אین منאسبאت אستنتאج می
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هא قאبل  شود که نفی نظאم طبقאتی برאى تمאمی אنسאن ى آن زمאنی ممکن می خود بیگאنه
 سאزد،  دאرى رא به شرح زیر برجسته می وى شرאیط برאندאزى سرمאیه. تصور شده بאشد

ى کאرگر ندאرند و  هאى کلی جאمعه که نهאیتًא سرچشمه در طبقه ى توאن حب دوبאرهتصא»
אند، بאید אز طریق تمאمی  تאریخًא در شکل אز خود بیگאنه به صورت سرمאیه بنא شده

ى  אى مشروط به برאندאزى زمینه یک چنین تصאحب دوبאره. هא تصور شود אنسאن
. אرزش و همچنین بא آن کאر پرولترى، אست) یعنی(سאختאرى אین روند אز خود بیگאنه، 

ى  پیدאیش تאریخی אین אمکאن אز طرف دیگر بستگی به تضאدى دאرد که به زمینه
 ١«.بאشد دאرى مربوط می ى سرمאیه جאمعه
به (جא که آگאهی אز کلیت متضאد نه مستقیم و אستאتیک، بلکه به صورت دینאمیک  אز آن
به وجود ) فکرאن אورگאنیک پیرאمون تشکیل هژمونیى گرאمشی در نبرد نظرى روشن گفته
دیאلکتیک "آید، در نتیجه بא رجوع به تفسیر پوستون אز آثאر مאرکس موضوع  می

هא  تأثیرאت אیدئولوژى که وى אز نقد آن. مאند به کلی پوشیده می" تحوאت و بאزگشت
به غیر . شود یه میى بررسی אنترسوبژکتیو אز تحوאت אجتمאعی توج رود، بא شیوه طفره می
ى  دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"هא، فقدאن یک تئورى دولت به عنوאن  אز אین
ى فعאل سیאست در روאبط אجتمאعی و  بررسی وى رא جهت درک مدאخله" طبقאتی

 .کند אقتصאدى عقیم می
ن شود، زمאنی که وى پیرאمو نאهمאهنگی تفسیر پوستون אز آثאر مאرکس به کلی عریאن می

ى تאریخی به معنی برאندאزى  به نظر وى لغو سوژه. رאند ى تאریخی سخن می سوژه
بאشد که سرمאیه به وجود آورده  هאى אز خود بیگאنه می منאسبאت مאدیت یאفته و سאختאر

شود و نه אمتنאع אز  ى אجتمאعی مشخص می جא نه فعאل אین وאقعه لیکن در אین. אست
ى  אگر مفهوم سوژه. رسد ى کאرگر معقول به نظر می هى تאریخی برאى طبق مفهوم سوژه

تאریخی به معنی تحقق אست، پس אستفאده אز آن برאى تشکل سאختאرى אز خود بیگאنه 
که אین نظאم در همین شکل تدאوم  توאند دאشته بאشد به جز אین چه معنی دیگرى می

ى  ون فאقد یک فلسفهشود که چرא کتאب پوست بא توجه به אین אبهאمאت روشن می. یאبد می
شود،  ى مجرد ممکن می אلبته تدوین فلسفه بא سوژه. عملی برאى تحقق سوسیאلیسم אست
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ى عملی جهت دگرگونی אین جهאن وאرونه،  لیکن عبور אز مبאحث فلسفی به حوزه

ى مشخص  بאخ مאرکس אست، نیאز به یک سوژه گونه که مضمون یאزدهمین تز فویر همאن
هאى  هאى تئوریک درک پوستون אز دیאلکتیک نیرو تمאمی אین کمبوددلیل . تאریخی دאرد

وى در آثאر مאرکس אشکאل متفאوت دیאلکتیک رא مشאهده . مولد و منאسبאت تولید אست
لیکن به نظر وى تنهא آن دیאلکتیکی که در سرشت دوگאنه אز אشکאل بنیאدى . کند می

م مسلط آنتאگونیستی و دאرى وجود دאرند، یک دینאمیس ى مدرن سرمאیه جאمعه
مولد . سאزند آورند و אز אین رو، روند تאریخی جאمعه رא معین می دهنده به وجود می سمت

دאرى  در سرمאیه) مجرد و مشخص(ى کאر  אین نوع אز دیאلکتیک سرشت دوگאنه
ى  بאشد که אلبته به صورت مبאرزه تאریخی آن می و نه خود کאر در مفهوم فرא) تאریخی(

 ١.کند روز میطبقאتی ب
بنאبرאین אز یک سو، تولید אرزش، אرزش مصرف نیروى کאر و زمאن تאریخی که אلبته אز 

ى مشخص אختصאص دאرند و אز سوى دیگر، آن  منظر زمאن و مکאن به یک جאمعه
 ٢.سאزند آورد، אبعאد אین نوع אز دیאلکتیک رא می אجبאرى که زمאن مجرد به وجود می

 گیرد،  پی می" مאرکسیسم سنتی" نقد دیאلکتیک گونه که پوستون در همאن
در بررسی مאرکس نه در یک تضאد אصولی و אحتمאلی میאن تولید و توزیع ) دیאلکتیک(»

آن به . ى طبقאتی قرאر دאرد و نه در مאلکیت خصوصی אز אبزאر تولید، یعنی در مبאرزه
دאرى سאخته شده و  مرאتب بیشتر אز אشکאل مختص אجتمאعی که אز طریق کאر در سرمאیه

ى  یک چنین درکی אز طرح تکאملی و نفی ممکنه. شود سאزند، نتیجه می אین نزאع رא می
" کאر"دאرى خود رא به صورت قאبل توجه אز آن تصورى که אز موضع  ى سرمאیه جאمعه

دهد،  دאرى رא بא مفאهیم سنتی توضیح می کند و دیאلکتیک متضאد سرمאیه آغאز می
 ٣«.کند متفאوت می

گیرى אز مאرکس تضאد אصولی در نظאم  گیرد که در پی بنאبرאین پوستون نتیجه می
به . دאرى نه میאن تولیدאت صنعتی و پرولتאریא، بلکه میאن کאر و زمאن قرאر دאرد سرمאیه

                                                 
١ ebd., S. ٤٦٠ 
٢ vgl., ebd., S. ٤٥٥ 
٣ ebd., S. ٤٥٥f. 



 ١٠٥ 

هموאره مقدאر تولید ثروت مאدى نسبت به ) تאریخی(אین منوאل، که بא سپرى شدن زمאن 
ذאتی منאسبאت مאدیت یאفته و سאختאر אز خود  بد و تضאد درونیא تولید אرزش אفزאیش می

ى دوگאنگی هستی و آگאهی رא به صورت یک درک  وى مسئله. شود تر می بیگאنه عریאن
هא و به صورت یک تضאد دینאمیک אز  هאى אجتمאعی و پرאتیک אنسאن نوین אز سאختאر

رتیب، یک منطق دینאمیک به אین ت. کند دאرى تدوین می ى مدرن سرمאیه کلیت جאمعه
شود که روند بخصوص تحوאت  دאرى علنی می ى مدرن سرمאیه אز ذאت درونی جאمعه
ى کאر  دهنده که אز طریق سرشت دوگאنه אین دینאمیسم سمت. کند تאریخی رא معین می

دאرى و به صورت אز خود بیگאنه به وجود آمده و אمکאن  ى مدرن سرمאیه در جאمعه
بنא بر یک چنین بینشی قאبل درک . آورد وسیאلیستی رא فرאهم میتشکیل یک نظאم س

ى عملی  بیند که بدون تدوین یک فلسفه شود که چرא پوستون مشکلی در אین نمی می
مستقیمًא به طرح אبعאد کلی و تئوریک سوسیאلیسم در تقאبل بא ) مאنند گرאمشی(
 .بپردאزد" مאرکسیسم سنتی"

 אشکאل سوسیאل دموکرאسی و مאرکسیسم نوع شوروى در" مאرکسیسم سنتی"به نظر وى 
به " אردوگאه سوسیאلیستی"دאرى مدرن و  دو نمونه אز حאکمیت رא به صورت سرمאیه

نخست، حאکمیت مجرد אست که غیر مستقیم و אز طریق منאسبאت . آورند وجود می
ی که یعنی آن شکلی אز حאکمیت طبقאت. شود ى אز خود بیگאنه وسאطت می مאدیت یאفته

کאر به عنوאن مولد אرزش و یکی אز . گردد ى وسאطت بאزאر אستوאر می بر شیوه
ى حאکمیت مجرد رא  ى تشکل سאختאرى و زمینه هאى ثروت אجتمאعی هسته سرچشمه

جא که  אز آن. شود سאزد، در حאلی که زمאن مجرد معیאر توفیق אقتصאدى محسوب می می
ى אز   مستقیم אز طریق منאسبאت مאدیت یאفتهאین نوع אز حאکمیت غیر فردى אست و غیر

هאى علمی نه تنهא  ى توאن אلعאده شود، در نتیجه بא وجود אفزאیش فوق خود بیگאنه אعمאل می
شود، بلکه محیط زیست در معرض خطر نאبودى  אنسאن همچون گذشته سرکوب می

ه عهده دאرند، هאى אز خود بیگאنه که وسאطت فرد بא جאمعه رא ب سאختאر. گیرد قرאر می
کنند که אنگאرى  ى تولید مسلط می ى توزیع و حوزه حאکمیت مجرد رא چنאن بر حوزه

دیگرى، حאکمیت مشخص אست که مستقیمًא و אز . ى طبقאتی جאودאنی گشته אست جאمعه
مאرکسیسم نوع شوروى אین نمونه אز . گردد طریق تشکل سאختאرى جאمعه אعمאل می

. دهد دאرى قرאر می ى مدرن سرمאیه ت مجرد در جאمعهحאکمیت رא در برאبر حאکمی

 ١٠٦
אقتصאد بא برنאمه . نتیجه مאلکیت אنحصאرى دولت بر אبزאر تولید و لغو قوאنین بאزאر אست

کند و אنگאرى که تمאمی مسאئل אجتمאعی و محیط  کنترل آگאه رא جאیگزین قوאنین کور می
 אلبته بא تشکیل حאکمیت مشخص .زیستی منتفی و دیאلکتیک مאتریאلیستی لغو شده אست

ى دیگرى אز تطبیق و تنظیم دولتی وسאطت  ى دورאن بאزאر لغو گشته، لیکن شیوه شیوه
قאنون (بنאبرאین مאهیت جאیگزین شکل . گیرند هא و همچنین کאر مزدى رא به عهده می کאא

ى بوروکرאسی گذאشته  شود، در حאلی که وسאطت کلیت متضאد به عهده می) אرزش
ى تنظیم  کند، برאندאزى شیوه گونه که پوستون אشאره می به بیאن دیگر، همאن. شود می

 .بאزאر به معنی برאندאزى منطق אرزش אفزאیی سرمאیه نیست
هא در هر  ى توجیه آن هאى سאختאرى و شیوه بنאبرאین روشن אست که چرא بא وجود تفאوت

آید و  در می) آورى فن(بژه ى א ى تولید به سلطه در حوزه) אنسאن(دو نظאم، سوژه 
אز خود بیگאنگی که به معنی حق تصرف . شوند آאت می کאرگرאن زیر نهشت مאشین

 .بאشد پیوسته می" هא אنگאرى کאא بت"אست، بא مفهوم ) خصوصی، دولتی(مאلکیت 
به عنوאن אسאس ) خصوصی، دولتی(دאرى  بא אین وجود تولید אرزش در نظאم سرمאیه

אین تضאد در نهאیت به سرشت . مאند  و منאسبאت אجتمאعی بאقی میمسلط تولید ثروت
ى تولید رא  دאرى مربوط אست که אلبته همچنین سرشت شیوه دوگאنه کאر در سرمאیه

پوستون مدعی אست . مאند در אین אرتبאط حق تصرف אبزאر تولید ثאنوى می. کند معین می
ى تولید، بلکه در אرتبאط بא تضאد  ز شیوهنبאید مجزא א) آאت مאشین(هאى مولد فنی  که نیرو

میאن אرزش و ثروت مאدى در نظر گرفته شوند، یعنی بیאن مאتریאلیستی هر دو بعد אز 
 ١.هאى مولد همچنین منאسبאت تولید دאرى و بא آن به عنوאن بیאن نیرو کאر در سرمאیه

سאزد، خود   رא میبه بیאن دیگر، حتא אقتصאد بא برنאمه تא زمאنی که شکل אرزش אز ثروت
بنאبرאین، به نظر پوستون برنאمه ریزى . گیرد هאى حאکمیت مجرد قرאر می تحت نیאز

دولتی به عنوאن به אصطאح אصل سوسیאلیستی نتیجتًא نبאید به صورت مجرد در برאبر 
گیرد  در אین אرتبאط پوستون نتیجه می. دאرى قرאر دאده شود بאزאر به عنوאن אصل سرمאیه

در پی رهאیی אنسאن نیست، بلکه تحقق " مאرکسیسم سنتی"چنین فرאیضی که تحت 
هאى  چنین نگرشی متأثر אز تفسیر. کאمل سوژه، یعنی گسترش پرولتאریא رא در نظر دאرد
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 ١.که بر אمکאن برאندאزى طبقאت אجتمאعی אشאره کند مאتریאلیستی هگلی אست، بدون אین
 کند،  بندى می  زیر جمعرא به شرح" مאرکسیسم سنتی"پوستون مفهوم 

دאرى رא אز منظر سرشت مستقیم אجتمאعی آن و אرزش  آن موאضعی که کאر در سرمאیه»
به صورت אصل تنظیم " کאر"אین چنین . کنند رא به صورت کאتگورى توزیع مشخص می

گونه  אین. شود و تقسیم قدرت אجتمאعی محسوب می" تبאدل مאدى جאمعه"تאریخی אز  فرא
 در کنאر پرسش پیرאمون حق تصرف -دאرى   سوسیאلیسم و سرمאیهتفאوت میאن

شود که آیא کאر به عنوאن   مאهیتًא به صورت پرسشی فهمیده می-خصوصی بر אبزאر تولید 
شود، یא آیא  ى جאمعه شنאخته و آگאهאنه אین چنین بא آن رفتאر می אصل تنظیمی و سאزنده

شنאسی صریحًא  وسیאلیسم אین אصل هستیپس در س. دهد تنظیم אجتمאعی نאآگאه روى می
 ٢«.مאند دאرى پوشیده می گردد، در حאلی که آن در سرمאیه آشکאر می

مفאهیم کلیت و دیאلکتیک هگل رא بא دیدگאه " مאرکسیسم سنتی"به نظر پوستون 
مאتریאلیستی ریکאردو ترکیب کرده אست و אین مجموعه رא به صورت یک تئورى 

هאى אخروى و دترمینیستی و به صورت روند אجتنאب نאپذیر  אیلאجتمאعی برאى אرضאى تم
در אین אرتبאط فقط یک نقد تک بعدى و فعאل אز . دهد به سوى سوسیאلیسم אرאئه می

دאرى نفی  ى سرمאیه شود، بدون אین که کلیت متضאد جאمعه ى توزیع ممکن می حوزه
تאریخی و تنهא  کאر به صورت فرאیאبد و  ى تولید رאه نمی جא که نقد به حوزه אز آن. گردد

ى  ى کאرگر به عنوאن سאزنده شود، در نتیجه طبقه مولد ثروت אجتمאعی مشخص می
به نظر پوستون مشخصًא همین تئورى که . مאند ى تאریخی معتبر می جאمعه و سوژه

ى آن و نه  کند، تحقق فعאلیت سאزنده ى تאریخی محسوب می پرولتאریא رא به عنوאن سوژه
دאرى  به אین ترتیب، نقد سرمאیه. دهد رא در دستور אقتصאد سیאسی قرאر می  אز آنعبور

. شود ى تאریخی ممאنعت می یאبد که چرא אز تحقق سوژه جא خאتمه می سرאنجאم به آن
مאرکسیسم "آید، موضع نقد  ى مولد آن به حسאب می کلیت که کאر تنهא سرچشمه

کאر تאریخی که همچنین אشکאل אز خود  ت خودאز אین منظر، یک حرک. سאزد رא می" سنتی
شود  گیرد، مضمون روند دیאلکتیکی تلقی می دאرى رא در بر می ى سرمאیه ى جאمعه بیگאنه
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אین چنین حتא فعאلیت در אشکאل . سאزند هא تאریخ رא می که در آن پرאتیک אنسאن

دאرى  نظאم سرمאیهى جאمعه به کلی وאقعی و در رאستאى عبور אز  سאختאرى אز خود بیگאنه
" مאرکسیسم سنتی"بنאبرאین برאى پوستون روشن אست که چرא . شود محسوب می

ى تאریخی و تصאحب دولتی همאن ثروت אجتمאعی  سوسیאلیسم رא به معنی تحقق سوژه
بنא به . אند ى کאرگر تصرف کرده دאرن אز طریق אستثمאر طبقه کند که سرمאیه تلقی می

 ١.یאبد ط אز אین طریق کאر دوبאره به אرج خود دست میفق" مאرکسیسم سنتی"درک 
، پوستون אستقرאر سوسیאلیسم رא آغאز تאریخ אنسאنی "مאرکسیسم سنتی"در برאبر 

در אین . مאند אز אین پس، روند زیست אجتمאعی هموאره وאبسته به אنسאنیت می. شمאرد می
 مאلکیت خصوصی رא سلب دهند، نظאم کאرگرאن نتאیج کאر אضאفی رא به خود אختصאص می

هאى אضאفی رא به صورت منطقی، אنسאنی و بא در نظر  کنند، ثروت אجتمאعی و کאא می
هאى مولد که تحت نظאم  אز אین پس، نیرو. گیرند دאشتن منאفع אشترאکی به کאر می

به אین ترتیب، . شوند تאب به روند تولید אستفאده می אند، در بאز دאرى تکאمل یאفته سرمאیه
دאرى تبدیل به אبزאرى برאى عبور به سوى  گیرى אز مאرکس توאن تولید سرمאیه در پی

ى تولید و  ى توزیع، حوزه در אین אرتبאط کلیت متضאد، یعنی حوزه. شود سوسیאلیسم می
. یאبد گردد و نیروى کאر به אرج وאقعی خود دست می تشکل سאختאرى جאمعه متحول می

אند و نه ثروت אجتمאعی אز طریق تصرف زمאن کאر   تولیدى روند دیگر نه کאرگرאن אبژه
دאرى همچنین אبعאد صورى و  بא برאندאزى سرمאیه. شود אضאفی و تولید אرزش میسر می

سیستم توزیع . گردند אند، لغو می مزدى بنא شده ى تولید که بر کאر مאدى شیوه
سאزى نیروى کאر که  و بאزمزد بنא شده אست  دאرى که بر تبאدل نیروى کאر بא کאر سرمאیه

شود، بא برאندאزى سیستم  ممکن می) אرزش مبאدله(هאى قאبل خرید  אز طریق مصرف کאא
کند،  گونه که پوستون אشאره می به بیאن دیگر، همאن. دאرى بر خوאهند אفتאد تولید سرمאیه

ى کאر  دאرى همچنین به معنی لغو کאر مشخص אست که به وسیله برאندאزى سرمאیه
کאر مزدى که به تفسیر پوستون فقط مولد אرزش . شود زدى پرولتאریא אنجאم میم
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 ١.گردد دאرى در معنی تאریخی مشخص خود لغو می بאشد، بא برאندאزى سرمאیه می
 دهد،  گونه که وى بא رجوع به گروندریسه אدאمه می همאن

عی ثروت دאرى به لغو אرزش به عنوאن شکل אجتمא برאى مאرکس برאندאزى سرمאیه»
دאرى  ى تولید که אز طریق سرمאیه شود، آن אز درون خود برאندאزى شیوه منتهی می

کند که لغو אرزش به אین  وى صریحًא پאفشאرى می. کشد تکאمل یאفته אست، به دنبאل می
بאشد و نه دیگر  معنی אست که نه دیگر زمאن کאر به صورت معیאر ثروت مفید می

 ٢«.آید ق کאر مستقیم אنسאنی در روند تولید به وجود میى אول אز طری ثروت در درجه
بنאبرאین پوستون مدعی אست که در نظאم سوسیאلیستی فقط تولید ثروت مאدى אز طریق 

אندאز پوستون مستند به بررسی مאرکس אست که  چشم. آورى وجود خوאهد دאشت فن
ت אجتمאعی آورى جهت تولید ثرو نאمتنאسبی אرزش رא نسبت به توאن دאنش و فن

بא وجودى که אستقرאر یک نظم نوین که در آن دیگر אرزش . سאزد برجسته می
شود، ممکن אست، لیکن وسאطت سאختאر אز  ى ثروت אجتمאعی محسوب نمی سرچشمه

دאرى  بنאبرאین برאى پوستون برאندאزى سرمאیه. کند خود بیگאنه אز تشکیل آن ممאنعت می
مאرکسیسم "بیگאنگی אست که אلبته دیدگאه وى رא אز همچنین به معنی برאندאزى אز خود 

برאى وى برאندאزى אز خود بیگאنگی به معنی بאزگشت به گذشته و . کند متمאیز می" سنتی
دوبאره سאزى یک مאهیت تאریخی نیست، بلکه تصאحب آن ثروت אجتمאعی رא مد نظر 

به . شده אست) خصوصی، دولتی(دאرد که به صورت אز خود بیگאنه تبدیل به مאلکیت 
آورى که به  شود، بلکه دאنش و فن אین ترتیب، نه تنهא ثروت وאقعی دوبאره تصאحب می

صورت אز خود بیگאنه به אنحصאر روند אرزش אفزאیی אرزش در آمده אست، به پאیאن 
سאزد زیرא شکل بخصوص و  ى سوسیאلیستی رא نمی دیگر کאر مאهیت جאمعه. رسد می

به بیאن دیگر، برאندאزى . شود دאرى آن نیز برאندאخته می هتאریخی و عملکرد سرمאی
دאرى به معنی برאندאزى جوهر آن، یعنی نقش کאر برאى سאزندگی وسאطت  سرمאیه

 אز אین پس، رهאیی ٣.دهد אجتمאعی אست و به אین ترتیب، برאندאزى کلیت رא معنی می

                                                 
١ ebd., S. ٦٨ ,٥٩ 
٢ ebd., S. ٥٧ 
٣ vgl. ebd., S. ٦٥f., ٢٤٣ ,٢٥٨ ,٤٩٧ 

 ١١٠
گونه  همאن. شود א آغאز میه جאمعه אز کאر אز خود بیگאنه ممکن و دورאن آزאدى و ضرورت

 گیرد،  که پوستون در אین אرتبאط پی می
در بررسی مאرکس . کند رهאیی کאر یک سאختאر نوین אز کאر אجتمאعی رא ضرورى می»

هאى مولد به یک شیوه  توאند فرد אجتمאعی رא فقط تأسیس کند אگر توאن نیرو کאر می
هא بאید  אنسאن. ر رא تمאمًא دگرگون سאزددهی روند کא مورد אستفאده قرאر بگیرد که سאزمאن

هא قبًא در آن به صورت אجزאء کאر  در وضعی بאشند که אز روند کאر مستقیم که آن
 ١«.رא אز بאא کنترل کنند کردند، بیرون بیאیند و بیشتر آن می

 : نتیجه
هאى متفאوت تئوریک دאرد که אلبته صحت  جنبه" زمאن، کאر و حאکمیت אجتمאعی"کتאب 

نخست، بאید אز . هא مشروط به אنطبאق بא وقאیع אبژکتیو در אبعאد زمאنی و مکאنی אست آن
گیرى אز مאرکس و تحت عبאرت نقد  ى بررسی پوستون یאد کرد که در پی شیوه
ى تحلیلی برאى  אین شیوه. گیرد موضع می" مאرکسیسم سنتی"ذאتی منفی در برאبر  درون

ى مدرن  خود بیگאنه و کلیت متضאد جאمعهى אز  بررسی منאسبאت مאدیت یאفته
ى سنتی  ى تحلیلی برאى جאمعه אستفאده אز אین شیوه. دאرى بسیאر منאسب אست سرمאیه

אیرאن به אین معنی אست که نقد بאید ذאت درونی و متضאد تمאمی אبعאد אجتمאعی، یعنی 
کאل אخروى هא رא در بر بگیرد و توجیه دینی و אش بنא، تشکل سאختאرى و روبنא زیر

ذאتی منفی در  ى نقد درون جא که شیوه אز آن. ى طبقאتی کشور رא אفشא سאزد جאمعه
دאرى אست، در نتیجه نقد نه تنهא אز  ى سرمאیه گیرى אز مאرکس نאفی کلیت جאمعه پی

و ) אیدئولوژیک(کند، مبאنی تئوریک  فرאیض تشکیل نظאم جمهورى אسאمی آغאز می
پردאزאن حאکمیت بورژوאیی سنتی  کشد و نظریه شنאسی می عهرא به نقد جאم پرאتیک آن

هאى نوینی رא برאى تشکیل یک  کند، بلکه אفق شאن موאجه می کشور رא بא عوאقب فرאیض
אندאز و אتوپی جهت فعאلیت سیאسی و سرنگونی אین نظאم  گشאید و چشم نظم نوین می

توאند مאنند  تی منفی نمیذא ى نقد درون لیکن شیوه. سאزد مخرب، مرتجع و متعرض می
تאب  به אین دلیل که بررسی وى بאز. پوستون אز دوگאنگی سوژه و אبژه صرف نظر کند

دאرى אست که אلبته نتאیج  ى جوאمع مدرن سرمאیه منאسبאت مאدیت یאفته و אز خود بیگאنه
                                                 
١ ebd., S. ٦٦ 



 ١١١ 

ه ب. گونه אرتبאط مستقیمی بא جאمعه سنتی و حאکمیت دینی אیرאن ندאرند אین بررسی هیچ
گرאیی אنسאن אز  ى مدنی شکل گرفته و نه خرد جא که در אیرאن نه جאمعه بیאن دیگر، אز آن

طریق אسאم پذیرفته شده אست، در نتیجه نه تحوאت אجتمאعی بא אفکאر عمومی و توאفق 
אجتمאعی אرتبאطی دאرند و نه بررسی אنترسوبژکتیو אز فلسفه و تאریخ کشور شنאخت 

 .سאزد م نظאم جمهورى אسאمی رא ممکن میشرאیط אستقرאر و تدאو
ى تولید  ى توزیع و حوزه بعدًא تفאوتی אست که پوستون در پیگیرى אز مאرکس میאن حوزه

شود  روشن می" هאى אیرאنی مאرکسیست"بא یک نگאه אجمאلی به אکثر مکتوبאت . گذאرد می
ى تولید  زههא بא وجود رقאبت و کشمکش خصمאنه אصوًא نقدى بر حو که تمאمی آن

אتخאذ موضع سنتی . دאرى ندאرند و אز אین رو، بنא بر تعریف پوستون سنتی هستند سرمאیه
ى אیرאن دאرد که حتא ذهنیت مخאلفאن خود رא نیز مسموم  بستگی به میرאث حزب توده

هאى دینی بیאن  ى توزیع אغلب همرאه بא אرزش محدودیت אنتقאد به حوزه. سאخته אست
بر گستردگی فقر و فحشא و " هאى אیرאنی مאرکسیست"ه بאید אز تأکید אز جمل. شوند می

دאرى طرح  ضرورت تحقق عدאلت אجتمאعی یאد کرد که به صورت نقد مثبت אز سرمאیه
کشد و نه אتوپی و  شود و אز אین رو، نه کلیت نظאم جمهورى אسאمی رא به بند نقد می می

 .سאزد אندאزى برאى تشکیل یک نظم نوین می چشم
بنאبرאین پوستون در אین אرتبאط به درستی حق دאرد، زمאنی که در پیگیرى אز مאرکس بر 

گیرد، پאفشאرى  ى تولید رא نیز در بر می ذאتی منفی که אلبته حوزه ضرورت نقد درون
אز אین منظر، دیگر نه تنهא تضمین אشتغאل همگאنی و حفظ معیشت کאرگرאن و یא . کند می

شوند، بلکه بא אستفאده אز مفאهیم  دى تبدیل به אهدאف سیאسی نمیى אقتصא ضرورت توسعه
) אسאمی(هא אدغאم تصورאت معنوى אخروى  אنگאرى کאא وאرگی و بت אز خود بیگאنگی، شئ

شوند و شنאخت ترکیب אین منאسبאت  هאى مאدى دنیوى به بند نقد کشیده می  بא אنگیزه
ت مجرد سرمאیه تبدیل به یک مאدیت یאفته بא حאکمیت مشخص سیאسی و حאکمی

مزدى در  دאرى و لغو کאر دستور کلی برאى فعאلیت جهت سرنگونی کلیت نظאم سرمאیه
در אین אرتبאط ضرورى אست که در پیگیرى אز مאرکس و پوستون . شوند אیرאن می

به אین معنی که . تאریخی، بلکه تאریخی در نظر گرفته شود ى کאر نه به صورت فرא مقوله
شود و کאر مزدى به  دאرى نفی می ى سرمאیه یل سوسیאلیسم کلیت متضאد جאمعهبא تشک

تأکید بر אین مسئله بخصوص به אین دلیل ضرورى . گردد عنوאن مولد אرزش אلغאء می

 ١١٢
ذאتی سرمאیه، یعنی אرزش אفزאیی  دאرى بستگی به منطق درون אست زیرא تدאوم سرمאیه

אردوگאه " پوستون به درستی بر تجریאت گونه که به بیאن دیگر، همאن. אرزش دאرد
کند، حتא بא وجود مאلکیت אنحصאرى دولت بر אبزאر تولید و لغو  אشאره می" سوسیאلیستی

نقد "مאرکس نیز در . قوאنین بאزאر، سرمאیه قאدر אست که به زیست خود אدאمه دهد
אجتمאعی هאى  گذאرد که کنش هאى אقتصאدى אنگشت می هموאره بر مאسک" אقتصאد سیאسی

برאى وى ثאنوى ) خصوصی، دولتی(در אین אرتبאط نوع مאلکیت . آورند رא به وجود می
وى هموאره بیشتر منطق سرمאیه، یعنی אرزش אفزאیی אرزش رא مد نظر دאرد که . אست

 سאزد،  گونه که وى در אین אرتبאط برجسته می همאن. آورد دאر رא به وجود می سرمאیه
یه، خود مقصود بאאصאله אست زیرא אرزش אفزאئی אرزش فقط گردش پول بمثאبه سرمא»

پس حرکت سرمאیه نאمحدود . در درون אین حرکت دאئمא تجدید یאفته אنجאم پذیر אست
شخصیت وى یא . دאر میشود دאرنده پول بمثאبه عאمل ذیشعور אین حرکت سرمאیه. אست

 عینی אین دورאن محتوى. بهتر بگوئیم جیب אو مبدأ حرکت و نقطه رجعت پول אست
یعنی، אرزش אفزאئی אرزش، هدف ذهنی אوست و تא هنگאمیکه یگאنه جهت محرکه 

دאر یא  معאمאت وى فقط تملک روز אفزون ثروت مجرد אست، وى بمثאبه سرمאیه
 ١«.کند که شخصیت یאفته و دאرאى אرאده و شعور אست אى عمل می سرمאیه

کند، אین منطق  تی و به کرאت تأکید میگونه که پوستون نیز به درس بنאبرאین همאن
ى  دهد و אز אین رو، مאهیت جאمعه دאرى تدאوم می سرمאیه אست که به زیست سرمאیه

. ى کאرگر دאرد طبقאتی وאبسته به موجودیت بورژوאزى نیست، بلکه بستگی به وجود طبقه
رن ى مد و جאمعه" אردوگאه سوسیאلیستی"گونه که تجربیאت  به بیאن دیگر، همאن

توאند אز طریق کאرمندאن دولتی و یא  دאر می دهند، وظאیف سرمאیه دאرى نشאن می سرمאیه
 .مدیرאن صنعتی که در אشتغאل مزدى هستند نیز به عهده گرفته شوند

گونه  همאن. گذאرد ى بعدى تفאوتی אست که پوستون میאن ثروت مאدى و אرزش می نکته
 یک تفسیر אست که بא کلیت آثאر مאرکس که در אین نوشته برجسته سאختم، אین فقط

پوستون אین تفאوت رא بא אستنאد به یک نقل قول אز گروندریسه مستدل . همخوאنی ندאرد
                                                 
١ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ١٦٧, und 

   אدאمه١٦٦ى  جא، صفحه همאن): ١٣٥٢(مאرکس، کאرل 



 ١١٣ 

ى بزرگ  بنא بر بررسی کאرشنאسאن آثאر مאرکس گروندریسه شאمل سه جزوه. کند می
ى  وهشود که همرאه بא جز می)  میאدى١٨٥٨ تא ١٨٥٧هאى  אتمאم میאن سאل(אقتصאدى 

 میאدى ١٨٦٥ تא ١٨٦٤هאى  ى سאل  میאدى و جزوه١٨٦٣ تא ١٨٦١هאى  سאل
هא رא در دورאن  مאرکس אین نوشته. روند به شمאر می" سرمאیه"هאى پیشین سه جلد  طرح

هא رא در زمאن حیאت خود منتشر  که آن تبعیدش در لندن تهیه کرد، אلبته بدون אین
رא ویرאستאرى و منتشر کرد، " سرمאیه"م و سوم همچنین אنگلس که جلد دو. کرده بאشد

אین کتאب برאى אولین بאر پس אز پאیאن جنگ دوم . אز אنتشאر گروندریسه چشم پوشید
 ١.جهאنی منتشر شد

بنאبرאین رجوع به אسنאدى که אلبته در گروندریسه موجود هستند، لیکن بא طرح کلی 
ن אرتبאط همچنین طرح אین نکته در אی. אختאف دאرند، مورد تردید هستند" سرمאیه"

ى یک طرح کאمًא مطאبق بא تمאمی آثאر  ضرورى אست که هدف پوستون نیز אرאئه
گونه که وى به یکی אز منتقدאنش در برلین پאسخ دאد، دیگرאن  همאن. مאرکس نیست

هאى متفאوت  روشن אست که تفسیر. فهمند و وى نوع دیگرى مאرکس رא یک جور می
 .یز دאرندنتאیج مختلفی ن

دאند که یک شکل  ى مصرف مستقیم کאر אنسאنی می پوستون تولید אرزش رא نتیجه
آورى و אفزאیش  آن بא تکאمل فن. مخصوص و تאریخی אز تولید ثروت אجتمאعی אست
بنאبرאین برאى پوستون در . شود تر می تولید ثروت مאدى هموאره برאى سرمאیه بی אهمیت

ولد אز ثروت אجتمאعی وجود دאرند، یکی نیروى کאر و دאرى دو عאمل م نظאم سرمאیه
 .آورى אست دیگرى فن

هא قرאر دאرد که نیروى کאر رא  ى عمومی مאرکسیست در برאبر تفسیر پوستون، نظریه
אز . دאنند ى مאلکیت خصوصی و ثروت אجتمאعی می مولد אرزش אضאفی و تنهא سرچشمه

                                                 
١ vgl. Heinrich, Michael (١٩٩٩): Kommentierte Literaturliste zur Kritik der politischen Ökonomie, 
in: Kapital.doc - Das Kapital (Bd. I) von Marx in Schaubildern mit Kommentaren, Altvater, Elmar 
u. a. (Hrsg.), S. ١٨٨ff., Münster, S. ١٩٤ ,١٩١, und  
vgl. Hecker, Rolf (١٩٩٩): Die Entstehung-, Überlieferung- und Editionsgeschichte der 
ökonomischen Manuskripte und des "Kapital", in: Kapital.doc - Das Kapital (Bd. I) von Marx in 
Schaubildern mit Kommentaren, Altvater, Elmar u. a. (Hrsg.), S. ٢٢١ff., Münster, S. ٢٢١f. 

 ١١٤
دگرگونی "آورى نیروى کאر و  אیش بאرآورى فقط منجر به אفز אین منظر، طبیعت و فن

جא بאید بر אین نکته تأکید کنم که نتאیج سیאسی  در אین. شوند می" تأثیرאت قאنون אرزش
طرح پوستون هنوز به کلی برאى من روشن نیستند و جوאنب متفאوت کتאب وى بאید به 

 .بحث و گفتگو گذאشته شوند
אنطبאق آن بא آثאر ) سوبژکتیو (روشن אست که معیאر אرزیאبی صحت تئورى پوستون

رسد که تفسیر  به نظر می. تאب پرאتیک אبژکتیو دאرد مאرکس نیست، بلکه بستگی به بאز
دאرى فقط  ى مدرن سرمאیه ى جאمعه یאفته و אز خود بیگאنه پوستون אز منאسبאت مאدیت

هאى کאسیک فوردیستی  هאى تولیدى אز کאא روند אرزش אفزאیی אرزش در بخش
אین وאقعیت אست که . رא مد نظر دאرد) وموبیل، لوאزم אلکتریکی و אلکترونیکی خאنگیאت(

ى  آورى نوین در حوزه هאى تولید صنعتی تکאمل و تدאوم گزینش فن در بسیאرى אز بخش
تولید منجر به کאهش و بخشًא حذف نیروى کאر مستقیم אنسאنی در روند تولید شده 

آورى  د رאه و سאختمאن و کشאورزى که אلبته אز فنهאى دیگر مאنن لیکن در بخش. אست
شود، مصرف مستقیم نیروى کאر אنسאنی همچون گذشته غیر قאبل  نوین نیز אستفאده می

آید که تفسیر پوستون אز منאسبאت مאدیت   به نظر می אفزون بر אین،. صرف نظر אست
هאى مאدى  لید کאאدאرى محدود به تو ى مدرن سرمאیه ى جאمعه یאفته و אز خود بیگאنه

در روند אرزش ) هאى غیر مאدى کאא(هאى خدمאت אجتمאعی  شود، در حאلی که کאא می
هאى خدمאتی  در אین אرتبאط بאید אز بخش. کنند گونه نقشی رא بאزى نمی אفزאیی אرزش هیچ

) هא و غیره آموزش و پرورش، حمل و نقل، بهدאرى، تعمیرאت، بאنک(در مفهوم کلی آن 
شوند، بلکه  تر می دאرى هموאره گسترده د که نه تنهא در جوאمع مدرن سرمאیهیאد کر

گونه  همאن. رسد هא غیر قאبل تصور به نظر می تدאوم زیست אجتمאعی بدون فعאلیت آن
هאى خدمאتی کאאى  کند، بא وجودى که بخش که میشאئل هאینریش به درستی طرح می

وى تفאوت میאن محصوאت مאدى و خدمאت . کنند، لیکن مولد هستند مאدى تولید نمی
 سאزد،  مאدى رא به شرح زیر برجسته می غیر

توאنست بردאشت شود که بא آن هموאره منظور  سخنی بود، می" کאא"אگر تא کنون אز »
در وאقعیت مبאدله دאرאى . شوند هאیی که مبאدله می چیز) یعنی(אشیאء مאدى هستند، 

خدمאت همچنین قאبل مبאدله هستند و .  موضوع بאشندکه אشیאء אهمیت אست אمא نه אین
تفאوت میאن یک محصول مאدى و یک خدمت . شوند هא می אین طور تبدیل به کאא



 ١١٥ 

: صرفًא در یک منאسبت زمאنی متفאوت אز تولید و مصرف وجود دאرد" مאدى غیر"
) (...در مورد یک خدمت (...) شود  محصول مאدى نخست تولید و سرאنجאم مصرف می
میאن אشیאء مאدى و خدمאت تنهא یک . عمل تولید بא عمل مصرف مستقیمًא مصאدف אست

هא  هא مربوط به شکل אجتمאعی آن پرسش پیرאمون موضوع کאא. تفאوت مאدى وجود دאرد
 ١«.شوند یא نه شود و آن بستگی دאرد که آیא אشیאء و خدمאت مبאدله می می

هא  ی نیز مولد کאא هستند زیرא محصوאت آنهאى متفאوت خدمאت אجتمאع بنאبرאین بخش
אز אین منظر، . شوند شوند، در بאزאر عرضه و مبאدله می که אلبته شאمل אشیאء مאدى نمی

شود همچنین مولد אرزش אضאفی، مאلکیت  کאر مزدى که به خدمאت אجتمאعی گمאرده می
وسپی یک ى یک تئאتر، ر به אین ترتیب، هنرپیشه. خصوصی و ثروت אجتمאعی אست

ى تبلیغאتی و مאسאژور یک  ى یک شرکت تאکسی، کאرمند یک אدאره عشرتخאنه، رאننده
ى کאرگرאن  شوند به همאن אندאزه دאرى אدאره می ى سرمאیه ى بهدאرى که بא شیوه אدאره

بنאبرאین در אرتبאط بא אستثمאر کאر مزدى در . شوند صنعتی، کאرگرאن مولد محسوب می
هאى خدمאت אجتمאعی نقشی رא بאزى  ى غیر مאدى کאא رزش نه جنبهروند אرزش אفزאیی א

کند و نه سرشت سאزنده و یא مخرب تولید یک محصول برאى جאمعه معیאر אرزیאبی  می
گیرد، یک قאیق لوکس  گونه که هאینریش در אین אرتبאط پی می همאن. شود کאא تلقی می

بلیغאتی کאא محسوب تفریحی و یک تאنک جنگی مאنند محصوאت یک شرکت ت
 ٢.دאرى تولید شده بאشند و در بאزאر خریدאر بیאبند شوند אگر که تحت شرאیط سرمאیه می

دאرى، یعنی אمرאر معאش بیش  بא در نظر دאشتن אوضאع موجود در جوאمع مدرن سرمאیه
شود که تفسیر پوستون אز آثאر مאرکس  ٪ مشتغאن אز طریق کאر مزدى روشن می٩٠אز 

نאهمאهنگی میאن ثروت مאدى و אرزش و بی نیאزى سرمאیه אز نیروى کאر که مدعی 
هאى دیگر که אز  به همین منوאل، تمאمی طرح. رسد شود، قאنع کننده به نظر نمی می

رאنند، אرتبאط  دאرى אز کאر مزدى سخن می ى کאرگر و یא بی نیאزى سرمאیه نאبودى طبقه
هא، نאهمאهنگی که پوستون میאن ثروت  بر אینאفزون . مستقیمی بא وقאیع אبژکتیو ندאرند

و (مאدى و אرزش کشف کرده אست، به رאحتی بא رجوع به میאنگین نرخ سود אجتمאعی 
                                                 
١ Heinrich, Michael (٢٠٠٥): Kritik der Politischen Ökonomie - Eine Einführung, fünfte Auflage, 

Stuttgart, S. ٤٢  
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ى عقب  و אنتقאل אرزش אز کאرخאنه) در دورאن گلوبאلیسم شאید میאنگین نرخ سود جهאنی

 .ى پیشرفته قאبل توضیح אست אفتאده به کאرخאنه
אین کتאب فאقد یک .  ضعف אصولی کتאب پوستون رא برجسته کردى در پאیאن بאید نقطه

. אست" ى طبقאتی دهی جאمعه نهאدى مختص به سאزمאن"تئورى אز دولت به عنوאن 
پوستون پرولتאریא رא אبژه، سرمאیه رא سوژه و منאسبאت مאدیت یאفته و אز خود بیگאنه رא 

אحزאب، سندیکא و (ى مدنی  جא تفאوت میאن جאمعه در אین. دאند ى تאریخی می سوژه
کאمًא مبهم ) قوאى مقننه، قضאئیه و مجریه(ى سیאسی  و جאمعه) هאى غیر دولتی نهאد
ى  روشن نیست که آیא منאسبאت مאدیت یאفته و אز خود بیگאنه همچنین جאمعه. אست

 .گیرند و یא نه سیאسی رא در بر می
 قאنون قهر بאزאر و אجبאر אرزش جא تردیدى نیست که سرمאیه سوژه אست زیرא که در אین

هאى אجتمאعی و حتא  ذאتی سرمאیه رא جهت لغو قرאردאد אفزאیی אرزش منطق درون
لیکن قوאنین אقتصאدى بدون . آورد هאیی که خود سرمאیه پذیرفته אست، به بאر می قرאردאد

 .بאشند تشکیل شرאیط کلی و منאسب سیאسی غیر قאبل تحقق می
 تئورى אرزش مאهیت مشخص سאختאر אقتصאدى رא אفشא روشن אست که مאرکس بא

پیوندد و پیروى אز قوאنین آن بدون  کند که در پشت سر فعאאن אجتمאعی به وقوع می می
لیکن אین قوאنین . هאى אنسאنی אجتنאب نאپذیر אست هא و אنگیزه در نظر دאشتن تمאیل

אرکس אین رאبطه رא אز م. אقتصאدى بدون دخאلت مستقیم سیאسی غیر قאبل تحقق هستند
آنچه אنبאشت بدوى خوאنده شده "منظر تאریخی در جلد אول سرمאیه و تحت عنوאن 

شود که  بא یک نگאه אجمאلی به تאریخ عصر نو نیز روشن می. کند بررسی می" אست
 .سرمאیه به تنهאیی و بدون دخאلت مستقیم سیאسی قאدر نیست که تبدیل به سوژه شود

אى دیگرى مفصًא بررسی کردم، پس אز پאیאن جنگ دوم جهאنی گونه که در ج همאن
دאرى شرאیط کلی رא در جهت جهאنیت  ى نظאم سرمאیه دولت آمریکא به عنوאن سرکرده

در حאلی که آمریکא شرאیط جهאنی رא برאى صدور سرمאیه . سرمאیه به وجود آورد
برאى نمونه אصאحאت (کرد، دولت شאهنشאهی אیرאن منאسبאت کلی تولید  دهی می سאزمאن

گذאرى  در کشور رא جهت سرمאیه) אرضی، تأسیس نظאم بאنکی، تشکیل אمور ترאبرى
گونه که آمریکא אز طریق دخאلت مستقیم سیאسی و نظאمی  همאن. سאخت خאرجی مهیא می



 ١١٧ 

رא در سطح جهאن )  مردאد٢٨برאى نمونه کودتאى (هאى ملی و אستقאل طلب  جنبش
هאى  ین منوאل دولت شאهنشאهی אیرאن بא تشکیل سאزمאنکرد، به هم سرکوب می

 به بیאن دیگر، نه ١.دאرى فعאل بود אطאعאتی در تعقیب و سرکوب مخאلفאن نظאم سرمאیه
یک تئورى محض אقتصאدى بدون پرאتیک سیאسی معنی دאرد و نه حאکمیت مجرد بدون 

 .شود حאکمیت مشخص قאبل درک می
پس אز فروپאشی . توאن به رאحتی تא هم אکنون دنبאل کرد ى אقتصאد و سیאست رא می رאبطه

هא به صورت ضدیت بא گلوبאلیسم دوبאره شکل  אعترאض" אردوگאه سوسیאلیستی"
 میאدى که پیرאمون تجمع ١٩٩٩אز جمله بאید אز مقאومت گسترده در سאل . گیرند می

هشت " تجمع  میאدى که پیرאمون٢٠٠١در سیאتل و در سאل " سאزمאن تجאرت جهאنی"
در گنوא یאد کرد که تبدیل به אشکאل نوین مبאرزאت " کشور بزرگ صنعتی جهאن
هאى ملی به عنوאن  در حאلی که مرز. دאرى جهאنی شدند אجتمאعی در برאبر سرمאیه

ى نئولیبرאلیسم تمאمی  شوند، تحت برنאمه هאى אقتصאدى برאى سرمאیه بر طرف می مرز
زمאن  هم. گردند کی پس אز دیگرى توخאلی و אلغאء میى کאرگر ی هאى طبقه آورد دست
دאرى و  سرمאیه" موفقیت نهאیی"دهند که  هאى کوسوو، אفغאنستאن و عرאق نشאن می جنگ

بحرאن אقتصאد "برאى نمونه (هאى אقتصאدى  אجبאر אرزش אفزאیی אرزش نه تنهא بא بحرאن
تبدیل شده و به تمאمی " دىبحرאن אقتصאد مא"موجود در آمریکא که هم אکنون به " مאلی

هאى  هאى کشور و گسترش فقر جهאنی همرאه هستند، بلکه دولت) جهאن رאه یאفته אست
دאرى غیر مستقیم אز طریق فروش تسلیحאت نظאمی و مستقیمًא אز طریق  مدرن سرمאیه

 .کنند אى شرکت می هאى منطقه אعزאم אرتش در جنگ
فאقد یک تئورى مشخص אز دولت مدرن جא که کتאب پوستون  به بیאن دیگر، אز آن

دאرى אست، در نتیجه بررسی وى אز אجبאر אرزش אفزאیی אرزش برאى درک  سرمאیه
دאرى جهאنی، אشکאل نوین هژمونی در دورאن گلوبאلیسم، אنتقאل قدرت  تحوאت سرمאیه

אقتصאدى אز אروپאى غربی به آسیאى شرقی، نقش پول جهאنی و אشکאل نوین אمپریאلیسم 
 .مאند یم میعق
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هא، کتאب پوستون فאقد یک تئورى אز کنش אجتمאعی جهت درک  به غیر אز אین

دلیل אین کمبود . هאى موجود و تدوین یک برنאمه برאى فعאلیت سیאسی אست جنبش
ى مشخص  دאرى و فقدאن یک سوژه ى بسیאر تنگ وى אز تولید سرمאیه تئوریک نظریه
ی سرشت مولد بخش خدمאتی در روند אرزش جא که وى אز بررس אز آن. تאریخی אست

ى کאرگر برאى  ى طبقه کند، در نتیجه به قوאى بאلقوه אفزאیی אرزش صرف نظر می
ى مدرن  جא که تئورى وى אز جאمعه אز آن. برد دאرى پی نمی برאندאزى کلیت نظאم سرمאیه

تنتאج دאرى فאقد یک تئورى אز کنش אجتمאعی אست، در نتیجه אز کتאب وى אس سرمאیه
برאى ) ى تאریخی سوژه(ى کאرگر به قوאى بאلفعل  ى عملی جهت تبدیل طبقه یک فلسفه

 .بאشد دאرى و لغو کאر مزدى غیر ممکن می برאندאزى کلیت نظאم سرمאیه
ى مدرن  یک نقد אز جאمعه" زمאن، کאر و حאکمیت אجتمאعی"بא وجودى که کتאب 

یج تئورى سوبژکتیو آن بא پرאتیک دאرى אست، بא وجودى که بسیאرى אز نتא سرمאیه
 و بحث پیرאمون جوאنب متفאوت آن نه فقط برאى  אبژکتیو نאهمאهنگ אست، لیکن مطאلعه

هאى  دאرى، بلکه برאى فعאאن سیאسی کشور هאى مدرن سرمאیه هאى کشور مאرکسیست
به אین دلیل که درک جوאمع مدرن و . رسد سنتی مאنند אیرאن ضرورى به نظر می

مאرکس . کند تر می ى صنعتی بررسی جوאمع سنتی و عقب אفتאده رא سאده یאفته توسعه
 .سאزد ى مهم رא به شرح زیر برجسته می دאلت אین مسئله

هאئی  مقوله. ترین سאزمאن تאریخی تولید אست ترین و پیچیده یאفته جאمعه بورژوאئی توسعه»
مکאن درک سאخت و אند، א که بیאنگر نوع منאسبאت و جאمعیت سאخت אین جאمعه

هאى אجتمאعی گذشته رא که جאمعه بورژوאیی بر  بندى منאسبאت تولیدى همه صورت
کنند  دهند و ثאبت می אسאس موאد و مصאلح بאزمאنده אز آنهא بنא شده אست نیز به مא می

شאن هنوز سپرى  هאى אجتمאعی که دورאن تאریخی بندى که برخی אز بقאیאى آن صورت
دهند در حאلیکه برخی אز  ن جאمعه بورژوאیی به حیאت خود אدאمه مینشده אست، در درو

. אند معنאى روشن خود رא در درون جאمعه بورژوאیی پیدא کنند هאى بאلقوه توאنسته توאنאئی
خصوصیאت بאلقوه تحول . تشریح بدن אنسאن کلیدى برאى تشریح بدن میمون אست
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تر   پس אز شنאخت تאریخی تحول عאلیتر رא تنهא تر در میאن אنوאع حیوאنאت پست عאلی
 ١«.توאن فهمید می
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 ١אیسم جنبش کאرگرى در پرتو توده
 

خوאهم به سهم خودم אز رفیق بهرאم رحمאنی تشکر کنم که دعوت مא رא برאى  من هم می
ى  ر پیرאمون رאبطهشرکت در אین سمینאر پذیرفت و مطאلبی رא برאى گفتگو و تبאدل نظ

کنم که در وقت  من هم سعی می. طلبאن حکومتی אرאئه کرد جنبش کאرگرى بא אصאح
 .خود تجربیאت تאریخی جنبش کאرگرى אیرאن بא حزب توده رא به بحث بگذאرم

گونه که دوست عزیز همא پندאشته نیز در پیشگفتאر سمینאر به درستی طرح کرد،  همאن
به אین معنی که . دאرى یک سرشت אرگאنیک دאرد אیهجنبش کאرگرى در نظאم سرم

دאرى אست و אز אین رو، بא سאزمאن  ى درون ذאتی نظאم سرمאیه جنبش کאرگرى یک پدیده
אلبته אین تضאد مאهوى در אبعאد زمאنی و مکאنی . گیرد ى طبقאتی در تضאد قرאر می جאمعه

 .دیאب אشکאل متنوع می
تضאد کאر و سرمאیه، یعنی نیروهאى مولد بא אى مستدل و مستند  مאرکس به گونه

دאرى تولیدאت مאهیت  در حאلی که در نظאم سرمאیه. کند منאسبאت تولید رא نقد می
ى توزیع و تصאحب حאصل  دهی و نظאرت بر تولیدאت، شیوه אجتمאعی دאرند، سאزمאن

אین . אند فعאلیت نیروهאى مولد و مאلکیت بر אبزאر تولید شکل خصوصی به خود گرفته
مאرکس . گردند هא می روאبط متضאد مسبب אیجאد طبقאت אجتمאعی و روאبط متخאصم آن

ى توزیع تمیز  ى تولید رא אز حوزه دאرى، حوزه ذאتی نظאم سرمאیه برאى بررسی تضאد درون
אز "و " אنگאرى کאא بت"، "وאرگی شئی"در حאلی که وى אز طریق مفאهیمی مאنند . دهد می

ى  سאزد، برאى تفهیم تضאد در حوزه ى تولید رא برجسته می אد در حوزهتض" خود بیگאنگی
معیאر تشخیص אین طبقאت . شود ى متفאوت אجتمאعی تمאیز قאئل می توزیع میאن سه طبقه

دאرאن אز طریق سود  کאرگرאن אز طریق کאر مزدى، سرمאیه. هא אست آمد آن منبع در
 .کنند یسرمאیه و مאلکאن אز طریق رאنت אمرאر معאش م
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 آگאهی אز אین تضאد و تضאد طبقאتیאلبته مאرکس در کتאب אیدئولوژى آلمאنی میאن 

ى تضאد نیست که مאرکس  هدف بحث אمروز من نیز بررسی مقوله. گذאرد تفאوت می
ى کאرگر  ى من نقد آگאهی طبقه אنگیزه. رא به بهترین وجه ممکنه بررسی کرده אست آن

شورאى "אیسم، پرאتیک  بאشد که به شکل توده  و سرمאیه میذאتی کאر אیرאن אز تضאد درون
 . میאدى معین کرده אست١٩٤٨ تא ١٩٤١هאى  رא میאن سאل" ى مرکزى متحده

ى אیرאن که  אیسم و تأثیرאت آن بر جאمعه عرضم به حضور دوستאن تאریخ تشکیل توده
وستאنی که بא تאریخ د.  سאله دאرد١٠٠یאبد، تقریبًא قدمت  متأسفאنه هنوز نیز אدאمه می

دאنند که فعאאن جنبش کאرگرى در אوאیل  جنبش جهאنی کאرگرى آشنאیی دאرند، می
ى جنگ جهאنی אول،  ولیکن در آستאنه. ى گذشته در אنترنאسیونאل دوم متشکل بودند سده

طلب و אنقאبی در  هאى אصאح  میאدى یک אنشعאب میאن جریאن١٩١٤یعنی در سאل 
جریאن אصאح طلب אز طریق کאئوتسکی و هیلفردینگ . م אیجאد شدאنترنאسیونאل دو
پردאزאن جریאن אنقאبی به شمאر  شد، در حאلی که لنین و بوخאرین نظریه نمאیندگی می

אلبته אین نزאع همچنین به مبאحث حزب سوسیאل دموکرאت روسیه نیز رאه . رفتند می
 .ک شدیאفت و منجر به تشکیل دو فرאکسیون منشویک و بلشوی

وى پیش אز وقوع . شد ى فرאکسیون بلشویک محسوب می لنین بدون تردید سرکرده
ى متفאوت رא متمאیز  جنگ אول جهאنی تحلیلی אز روند אنقאب جهאنی دאشت که سه نمونه

ى سوسیאلیستی بودند که به نظر وى در  هאى بאفאصله کردـ نخست، אنقאب می
ى آمریکא  نی در אروپאى غربی و אیאאت متحدهدאرى، یع ى سرمאیه هאى پیشرفته کشور

 دموکرאتیک در روسیه بود که به نظر وى -بعدًא אنقאب بورژوא . یאفتند وאقعیت می
توאنست بא وجود پرولتאریאى پیشرو و مدیریت متمرکز حزبی، و بא کمک پرولتאریאى  می

سرאنجאم، . پیروزمند אروپאى غربی بدون وقفه به אنقאب سوسیאلیستی دست بیאبد
دאرى نیאز  هאى شرقی بودند که به یک دورאن طوאنی אز سرمאیه هא در کشور אنقאب
به نظر لنین پرولتאریא در אین بخش אز جهאن وجود خאرجی ندאشت و تحکیم . دאشتند



 ١٢٣ 

هא  ى مאدى אنقאب سوسیאلیستی در אین کشور دאرى منجر به تشکیل زمینه سرمאیه
 ١.شد می

هא نظאم  که بلشویک در حאلی.  بא سیر وقאیع سیאسی مغאیرت دאشتولیکن تحلیل لنین
 میאدى سرنگون کردند، جنبش ١٩١٧تزאریسم رא در روسیه بא אنقאب אکتبر در سאل 

تحت . شد  سوسیאلیستی در אروپאى غربی موفق به אنقאب سوسیאلیستی نمی-کאرگرى 
.  میאدى سאزمאن یאفت١٩١٩ در سאل) کمینترن(אوضאع موجود אنترنאسیونאل کمونیستی 

گرفت و به صورت یک  هאى متفאوت رא در بر می کمینترن אحزאب کمونیستی کشور
شدـ توאفق אعضאى کمینترن بر  ى אجرאیی رهبرى می حزب جهאنی و توسط یک کمیته

ریزى و تحقق אنقאب جهאنی بود که تحقق منאفع مشترک کאرگرאن جهאن رא در  برنאمه
 .نظر دאشت

هאى سوسیאلیستی در אروپאى   میאدى אنقאب١٩٢٠ تא ١٩١٩هאى   حאل در سאلبه هر
אز אین پس، دیپلمאسی شوروى برאى تضعیف . غربی یکی پس אز دیگرى شکست خوردند

هא  هאى نظאمی آن هאى אمپریאلیستی در شرق و خאصی شوروى אز تعرض نفوذ کشور
. ى مستعمره شرقی رא تبلیغ کردهא در کشور" ى نیروهאى ضد אمپریאلیست وحدت کلیه"

ى کمینترن رفته  تحت אوضאع موجود، سیאست خאرجی شوروى نیز شکل گرفت و رאبطه
 ٢.رفته بא جنبش کאرگرى و אنقאب جهאنی گسسته شد

 دموکرאتیک -هאى بورژوא  دאرى رא جنبش هאى ملی در جهאن سرمאیه بنאبرאین لنین جنبش
نخست، نאسیونאلیسم ملت ستمگر بود .  هم تفکیک دאدخوאند و دو نوع نאسیونאلیسم رא אز

شد که אلبته אز رشد  هאى غربی می که به نظر لنین شאمل بورژوאزى אمپریאلیستی کشور
بعدًא نאسیونאلیسم ملت ستمدیده بود که به نظر لنین . روز אفزون پرولتאریא هرאس دאشت

هאى   برאى بورژوאزى کشورجא لنین در אین. شد هאى مستعمره می شאمل بورژوאزى کشور
وאبسته نقش پیشرو قאئل بود زیرא به گمאن وى در کنאر مردم بر علیه אمپریאلیسم مبאرزه 

 .کرد می

                                                 
١ vgl. Claudin, Fernando (١٩٧٧): Die Krise der Kommunistischen Bewegungen - Von der 

Komintern zur Kominform, Bd. ١, Berlin (west), S. ٥٥  
٢ vgl. ebd.: S. ٦٠f., ١٩ ,١٠٠  
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هאى شرقی  سאخت که אکثریت مردم کشور لنین تحلیل خود رא بא אین אستدאل موجه می

قאل وى مدعی بود که אست. دهقאن و אز نظر אقتصאدى و فرهنگی عقب אفتאده هستند
هאى  ى אقتصאدى و אجتمאعی کشور هאى شرقی אز אمپریאلیسم شرאیط توسعه کאمل کشور

زمאن تأکید دאشت که حتא אگر بخشی אز بورژوאزى ملی  وى هم. کند مستعمره رא مهیא می
هא تن אز کאرگرאن،  به مبאرزאت ضد אمپریאلیستی پشت کند، אین مبאرزه بא شرکت میلیون

 ١.אدאمه خوאهد یאفتورאن  دهقאنאن و پیشه
ى  وحدت کلیه"تز )  میאدى١٩٢٠(ى دوم کمینترن  لنین برאى نخستین بאر در کنگره

جא بא مخאلفت شدید برخی אز  رא مطرح کرد و در آن" نیروهאى ضد אمپریאلیست
، م )ى حزب سوسیאلیست אیتאلیא نمאینده(אز جمله بאید אز سرאتی . هא روبرو شد کمونیست

رهبر حزب کمونیست (، مصطفی صبحی )هאى هندوستאن ى کمونیست دهنمאین( ن روى -
یאد کرد که هر کدאم به شکلی ) ى حزب کمونیست אیرאن نمאینده(زאده  و سلطאن) ترکیه

هא به لنین متفאوت بودند، لیکن در یک  بא وجودى که אنتقאد. به طرح لنین אنتقאد دאشتند
ى אمپریאلیسم و کلیت بورژوאزى  رزه بر علیهمنتقدאن لنین مبא. موضوع توאفق نظر دאشتند
دهی جنبش אنقאبی کאرگرאن و تحقق  ى سאزمאن دאنستند و אنگیزه رא غیر قאبل تفکیک می
 ٢.سوسیאلیسم رא دאشتند

هאى دیگر  لنین אمא بא کپی کردن و אنتقאل مکאنیکی تجربیאت אنقאب אکتبر به کشور
رאدیکאلیسم چپ، بیمאرى "ى تحت عنوאن א وى در אین دورאن مقאله. کرد مخאلفت می

جא مدعی شد که جنبش کאرگرى در همه جא بא  تدوین کرد و در آن" کودکی کمونیسم
ى طبقאتی وאبسته به  ى مبאرزه شود، لیکن شیوه مאهیتی یکتא بر بورژوאزى پیروز می

                                                 
و سیאست کمینترن در زمینه مسـאئل ملـی و مسـتعمرאتی، در    مورخאن بورژوא و رفورمیست ): ١٣٦٠(مقאیسه سورکین، گ ـ ز ـ     ١

   אدאمه و٢٥٤ى   א، تهرאن، صفحه٢٤٥ى  کمینترن و خאور، ویرאستאر אولیאنوفسکی، ر ـ صفحه
Lenin, V. I. (١٩٣٠): Backward Europa and Advanced Asia, Collected Works, Vol. ١٩, PP. ٩٩٬١٠٠ 

אسترאتژى و تאکتیک אنترنאسیونאل کمونیستی در زمینه مسئله ملی و مستعمرאتی، در کمینتـرن و  ): ١٣٦٠(مقאیسه، رزنیکوف، א ـ ب   ٢
   אدאمه و١٤٤ى   אدאمه، تهرאن، صفحه١٣٦ى  خאور، ویرאستאر אولیאنوفسکی، ر ـ صفحه

 ژوئیـه  -١٩١٨(دیبخش ملی אنترنאسیونאلیست هאى خאور در روسیه و پאره אى مسאئل جنبش آزא): ١٣٦٠(مقאیسه، پرسیتس، م ـ א ـ   
   אدאمه١٠٠، ٨٩ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٧١ى  ، در کمینترن و خאور، ویرאستאر אولیאنوفسکی، ر ـ صفحه)١٩٢٠
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 - ملی -هאى אقتصאدى، ترکیب سیאسی و فرهنگی אز یک سو و شرאیط تאریخی  گی ویژه
 ١.مستعمرאتی هر کشور אز سوى دیگر אست

ى دوم کمینترن به توאفق رسید و بین بورژوאزى  به هر حאل در پאیאن مبאحث، کنگره
 ملی رא -هאى אنقאبی  رفرمیستی و بورژوאزى אنقאبی تفאوت گذאشت و حمאیت אز جنبش

)  میאدى١٩٢٢(و چهאرم )  میאدى١٩٢١(ى سوم  در کنگره. ى خود قرאر دאد در برنאمه
تأکید شد، אلبته بא אین " ى نیروهאى ضد אمپریאلیست وحدت کلیه"کمینترن دوبאره بر 
رאه رشد غیر "ى چهאرم אین אجאس یک کمیسیون تئوریک طرح  تفאوت که در کنگره

ى  אین طرح که زیر نظر لنین تدوین شده بود، אنگیزه. رא به بحث گذאشت" دאرى سرمאیه
. هאى مستعمره رא بא بورژوאزى ملی در نظر دאشت هאى کشور کسب تجربیאت کمونیست

مאلکین و سرمאیه دאرאن بزرگ و وאبسته به (אین طرح که بین بورژوאزى کمپرאدور 
رא " دאرى رאه رشد غیر سرمאیه"و بورژوאزى ملی تفאوت قאئل بود، تحقق ) אمپریאلیسم

هא بא همیאرى شوروى  هאى زحمتکش و شرکت فعאل کمونیست وאبسته به همکאرى توده
ى سیאسی אین طرح مبאرزאت ضد אمپریאلیستی بא همکאرى بورژوאزى ملی  نتیجه. شمرد می

هאى  هאى سنتی و مذهبی برאى אیجאد یک نظאم سیאسی و خلقی به رهبرى نیرو و جنאح
 ٢.شد خوאنده می" جمهورى دموکرאتیک خلق"אى بود که شکل سیאسی آن  אنقאبی و توده

جא بر אین نکته אنگشت گذאشت که سیאست کمینترن و سیאست خאرجی   در אینאلبته بאید
אین . هאى سیאسی در حزب کمونیست بود شوروى همچنین تحت شعאع درگیرى

هאى سوسیאلیستی در غرب و مرگ لنین  هא بخصوص بعد אز شکست אنقאب درگیرى
ى دو به אین ترتیب، در حزب کمونیست شورو. شدت بیشترى به خود گرفتند

فرאکسیون . کردند فرאکسیون به وجود آمدند که خصمאنه در برאبر یکدیگر فعאلیت می
شد که در تدאوم אنقאب אکتبر بر  ى تروتسکی و کאمینیف نمאیندگی می אول به وسیله

                                                 
١ vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): "Der linke" Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus, in: 

Lenin-Werke, Bd. ٣١, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٧٨f.  
٢ vgl. Lenin, W. I. (١٩٥٩): II. Kongress der Kommunistischen Internationale, in: Lenin-Werke, Bd. 

٣١, S. ٢٠١ff, Berlin (ost), S. ٢٢٠f., und  
ى  אمه، تهرאن، صفحه אد٩ى  پیشگفتאر، در کمینترن و خאور، ویرאستאر אولیאنوفسکی، ر ـ صفحه): ١٩٦٠(مقאیسه، אولیאنوفسکی، ر ـ א ـ 
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کرد و خوאهאن تحقق آن אز طریق مقאومت مسلحאنه  ضرورت אنقאب جهאنی تأکید می

ى אستאلین و  فرאکسیون دوم به وسیله. سرخ بودکאرگرאن و دخאلت مستقیم אرتش 
در حאلی . شد که تحقق سوسیאلیسم در شوروى رא مد نظر دאشت بوخאرین نمאیندگی می

دאنست و بر אصول  که فرאکسیون אول تحقق سوسیאلیسم در یک کشور رא غیر وאقعی می
אدى شوروى رא ى אقتص ى توسعه کرد، فرאکسیون دوم مسئله אنترنאسیونאلیسم پאفشאرى می

 .کرد و عمًא به سیאست نאسیونאلیسم روى آورده بود مطرح می
ى شوروى مشکאت فرאوאنی رא در پی  אلبته تحقق سوسیאلیسم در کشور عقب אفتאده

ى مאدى אستقرאر نظאم سوسیאلیستی که همאن  بخصوص به אین دلیل که زمینه. دאشت
بنאبرאین .  در شوروى وجود ندאشتى کאرگر بود، ى אقتصאدى و موجودیت طبقه توسعه

کرد که شوروى بאید همאن روندى رא طی کند  فرאکسیون אستאلین و بوخאرین گمאن می
אلبته بא אین تفאوت که . دאرى در غرب پشت سر گذאشته بودند هאى سرمאیه که دولت

ى صنعتی به عهده دאشت، بאید به  هאى پیشرفته فعאلیتی رא که بورژوאزى در کشور
روشن אست که تحت چنین شرאیطی نظאم . شد کرאسی و دستگאه دولتی محول میبورو

جא نه تنهא مאلکیت دولتی بر  در אین. یאفت دאرى در شکل دولتی آن تدאوم می سرمאیه
ى کאرگر مستقیمًא تحت نظאرت یک نظאم سیאسی و  شد، بلکه طبقه אبزאر تولید تحکیم می
 .گرفت میلیتאریستی قرאر می

هאى אنقאب  دאرى دولتی در شوروى مشخصًא در تضאد بא آرمאن قرאر سرمאیهولیکن אست
ى بلشویکی، تحقق אنقאب سوسیאلیستی رא مد نظر  به אین معنی که طرح אولیه. אکتبر بود

. مزدى بود دאشت و خوאهאن אستقرאر حکومت شورאیی، تشکیل مאلکیت אجتمאعی و لغو کאر
ک אیدئولوژى منאسب نیאز دאشت زیرא وقאیع جא حزب کمونیست شوروى به ی در אین

אیدئولوژى بאید אین تضאد رא . هאى אجتمאعی قرאر گرفته بودند عینی در تضאد بא آرمאن
 .سאخت هא می ى کאرگر یک آگאهی وאرونه برאى آن کرد و جهت אنفعאل طبقه موجه می
ى شوروى  شده پردאز شنאخته جא بאید بر نقش نیکאى بوخאرین به عنوאن نظریه در אین

و " تئورى مאتریאلیسم تאریخی"هאى  وى در אین دورאن دو کتאب به نאم. تأکید کرد
هא تولید یک אیدئولوژى برאى توجیه אستبدאد  تدوین کرد که هدف آن" אلفبאى کمونیسم"

کلی  ى مرکزى حزب کمونیست شوروى به دبیر بوروکرאسی و در رأس آن کمیته
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ى אنسאن אست که حאکمیت مطلق   کتאب نفی آزאدى אرאدهمضمون אین دو. אستאلین بود
تئورى "من برאى نمونه یک نقل قول אز کتאب . سאزد دولت شوروى رא موجه می

 .خوאنم رא برאى دوستאن می אم که آن رא ترجمه کرده" مאتریאلیسم تאریخی
نی در وאقعیت یک شکل ظریف אز بینش نیمه دی) אنتردترمینیسم(آموزش آزאدى אرאده »

هאى زندگی رא نفی کرده و مאنعی  کند، تمאمی وאقعیت אست، شکلی که مطلقًא تشریح نمی
 ١«.تنهא موضع صحیح دترمینیسم אست. بאشد برאى تکאمل علمی می
وى بא אستفאده אز یک سرى . سאزد ى بوخאرین رא به خوبی عریאن می אین نقل قول אنگیزه

ه کلی نفی کرده و سرאنجאم در توضیح مبאنی ى אنسאن رא ب هאى کאذب آزאدى אرאده نمونه
یאبد و آن رא אز یک سو، چنאن  دست می" אبژکتیو"مאتریאلیسم تאریخی به یک مفهوم 

کند که گویی یک وאقعیت אبژکتیو خאرج אز درک و ذهن אنسאن وجود دאرد و  تفسیر می
 رא به אنحصאر حزب کمونیست شوروى و رهبرى آن در אز سوى دیگر، شنאخت آن

به بیאن دیگر، بنא بر אرزیאبی بوخאرین وאقعیت אبژکتیو بدون آگאهی و حتא هستی . آورد می
ى אین بینش همین تئورى مرאحل אست که تאریخ بشرى رא  نتیجه. אنسאن موجود אست

تقسیم " دאرى، سوسیאلیسم و کمونیسم جوאمع אولیه، برده دאرى، فئودאلیسم، سرمאیه"در 
شد که خود رא کאشف یک   حزب کمونیست شوروى قאدر میبه אین ترتیب،. کند می

شمول אجتمאعی بشمرد و تحقق سیאست دאخلی و خאرجی خود رא بא  قאنونمندى جهאن
 .ضرورت تشدید אین روند موجه سאزد

 -אى رא که کوتאه خدمت دوستאن عرض کردم، تحت عنوאن مאرکسیسم  אین چند نکته
ژیک אز طریق شوروى برאى אحزאب کمونیست لنینیسم و به صورت یک تولید אیدئولو

: توאن در چهאر بعد متفאوت خאصه کرد אهدאف אین אیدئولوژى رא می. شد برאدر ترویج می
دوم، . ى ضد אمپریאلیستی و همکאرى بא کشور شوروى در یک جهאن دو قطبی אول، مبאرزه

سوم، . پرאدورאئتאف سیאسی و تشکیل جبهه بא بورژوאزى ملی در برאبر بورژوאزى کم
هאى  دאرى در کشور تشکیل جمهورى دموکرאتیک خلق و تحقق رאه رشد غیر سرمאیه

هא رא אنکאر کرده و  ى אنسאن مستعمره و چهאرم، یک بینش אیدئولوژیک که آزאدى אرאده
                                                 
١ Bucharin Nikolai (١٩٢٢): Theorie des Historischen Materialismus - Gemeinverständliches 

Lehrbuch der Marxistischen Soziologie, Hamburg, S. ٣٠  

 ١٢٨
 אین אیدئولوژى نه تنهא אبعאد سیאست אهدאف. خوאند کمونیسم رא تقدیر تאریخ بشرى می

نگאرى و  شنאسی، تאریخ کرد، بلکه کلیت جאمعه وى رא معین میخאرجی و دאخلی شور
ى אین آثאر همچنین  دאد و אز طریق ترجمه مبאحث فلسفی کشور رא در پرتو خود قرאر می
 .سאخت אفکאر אحزאب کمونیست برאدر رא مشروب می

 منאسب دאشت که آن رא אبزאر لنینیسم نیאز به یک -אلبته אهدאف אیدئولوژى مאرکسیسم 
אبزאر אین . رא معین سאزد  آنى عملی فلسفه در بیאورد و منطق هدفمندبه صورت 

در حאلی که . אیدئولوژى نیز در همین دورאن و אز منظر منאفع شوروى به وجود آمد
کمینترن در تدאوم کشمکش سیאسی پیرאمون رفرم و אنقאب، سوسیאل دموکرאسی رא 

אد هوאدאرنش و אحزאب برאدر بא بورژوאزى خوאند، لیکن بא تشدید تض می" رویزیونیست"
به . نאمید" سوسیאل فאشیست) " میאدى١٩٢٨(ى ششم  رא در کنگره هאى غربی آن کشور

هא چنאن   دموکرאت هא و سوسیאل אین ترتیب، درگیرى سیאسی و نظאمی میאن کمونیست
حزאب هאى غربی مאنند אیتאلیא و آلمאن א هر دو رא ضعیف کرد که در برخی אز کشور

אش  هאى سیאسی روزمره אز אین پس، شوروى بنא بر ضرورت. فאشیستی به قدرت رسیدند
و تشکیل " ى ضد אمپریאلیستی در شرق ى متحده ترین جبهه وسیع"خوאهאن אیجאد 

ى سیאسی خود رא به تصویب  شد و برنאمه" ى ضد فאشیستی در غرب ى متحده جبهه"
دو سאل بعد אز אین وقאیع، شوروى بא . سאندر)  میאدى١٩٣٥(ى هفتم کمینترن  کنگره

بא " ى نظאمی پیمאن عدم حمله"آلمאن پیرאمون تقسیم لهستאن به توאفق رسید و بא אنعقאد 
אلبته سیאست . نאزیאن آلمאنی نאظر سرکوب و کشتאر هوאدאرنش در آلمאن گشت

אنی رא گشאیی آلمאن نאزى سرאنجאم گریبאن شوروى رא نیز گرفت و جنگ دوم جه کشور
אز אین پس، کمینترن دیگر אز مبאرزאت ضد אمپریאلیستی . به بאر آورد)  میאدى١٩٤١(

برאى " تولیدאت بدون وقفه"و " ى متحد ضد فאشیسم جبهه"دفאع نکرد و مبلغ تشکیل 
پرنسیپی سیאسی אنحאل کمینترن بود که بعد אز אئتאف  אوج אین بی. شکست نאزیسم شد

 میאدى ١٩٤٣مریکא بر علیه آلمאن، אیتאلیא و ژאپن در אول مאه مه شوروى بא אنگلستאن و آ
 .کنم من برאى دوستאن بخشی אز אین אعאمیه رא نقل می. אعאم شد

تردیدى نیست که تصمیم به אنحאل אنترنאسیونאل کمونیستی وحدت ملل متحد رא که »
همچنین متحد تصمیم کمینترن  (...) رزمند، تقویت خوאهد کرد علیه هیتلریسم می



 ١٢٩ 

هאى مردم هر کشور رא در مبאرزه علیه هیتلریسم تسهیل  سאختن و بسیج کردن توده
 ١«کند می

 تא ١٩٢٠هאى   لنینیسم نیز در میאن سאل-به אین ترتیب، אبزאر אیدئولوژى مאرکسیسم 
بینی کאمًא سאده و سطحی   میאدى در شوروى به وجود آمد و ترویج یک جهאن١٩٤١

" دشمن دشمن من، دوست من אست"توאن در عبאرت   אین אبزאر رא می.رא ممکن کرد
 لنینیسم به -در همین جא אست که אهدאف و אبزאر אیدئولوژى مאرکسیسم . خאصه کرد

ى سیאسی حزب توده אیرאن رא  صورت یک منطق هدفمند به هم پیوند خوردند و فلسفه
 .به وجود آوردند

 میאدى ١٩٤١ى אیدئولوژیک در سאل  ن پشتوאنهبنאبرאین حزب توده אیرאن بא یک چنی
قوאى متفقین אز . در همین سאل جنگ جهאنی دوم אیرאن رא نیز در بر گرفت. تشکیل شد

אز אین پس، . هא گذشتند و پس אز تسخیر کشور رضא شאه رא مجبور به אستعفאء کردند مرز
 کمونیست אیرאن هא به فکر تشکیل حزب زندאنیאن سیאسی آزאد شدند و چند تن אز آن

אز جمله بאید אز אیرج אسکندرى، دکتر یزدى و دکتر رאدمنش یאد کرد که بא . אفتאدند
هא بא تشکیل حزب کمونیست אیرאن مخאلفت  אمא شوروى. سفאرت شوروى تمאس گرفتند

ى متحد  جبهه"کردند، زیرא شوروى پس אز אئتאف بא אنگلستאن و آمریکא در پی تحقق 
دهی  بود و مبאرزه بر علیه אمپریאلیسم و سאزمאن" لیدאت بدون وقفهتو"و " ضد فאشیسم

بعد אز پאدرمیאنی رضא روستא و بא هدف تقویت . شمرد אعتصאبאت کאرگرى رא مخرب می
وى بא تشکیل حزب توده موאفقت سفאرت شور" ى متحد ضد فאشیسم در אیرאن جبهه"

 حزب توده אنتخאب شد،  در حאلی که سلیمאن میرزא אسکندرى به عنوאن صدر.کرد
و صفر نوعی אنتشאر ) אرگאن حزب توده" (سیאست"ى  عبאس אسکندرى אنتشאر روزنאمه

 ٢.رא به عهده گرفتند" مردم ضد فאشیست"ى  روزنאمه
من حאא برאى مصدאق אین موضوع که حزب توده چگونه אیدئولوژى حزب کمونیست 

ى سیאسی  کرد، سه مقوله رویج می لنینیسم در אیرאن ت-شوروى رא به صورت مאرکسیسم 

                                                 
 در کمینترن و خאور، ویرאستאر جنگ دوم جهאنی و سیאست کمینترن در خאور،): ١٣٦٠(مقאیسه، نقل قول، لوینسون، ج ـ ى ـ   ١

  ٢١٣ى   אدאمه، تهرאن، صفحه٢٠١ى  אولیאنوفسکی، ر ـ صفحه
 ٦٦ى  ، صفحه٣٠رفقאى بאא، אنتشאرאت شبאویز ): ١٣٧٤ (.مرאم، م مقאیسه، کی ٢

 ١٣٠
אم که بא رجوع به אسنאد آن دورאن אین حزب موضوع رא برאى دوستאن  رא אنتخאب کرده
 .بیشتر روشن کنم

ى نیک آئین  نאمه برאى نمونه مא در وאژه. אست" אنترنאسیونאلیسم"אولین مقوله אصل 
مفهوم سیאسی " ستیسوسیאلی"خوאنیم که پس אز تشکیل شوروى، یعنی אولین حکومت  می

نخست، پشتیبאنی جنبش جهאنی . به سه مورد تغییر کرده אست" אنترنאسیونאلیسم"
بعدًא، . کאرگرى אز نخستین حکومت پرولترى و دفאع و حمאیت אز אین دولت سوسیאلیستی

کمک و پشتیبאنی حکومت شوروى و زحمتکشאن شوروى نسبت به جنبش جهאنی 
در منאسبאت بא ملل ستمدیده و جنبش " نאسیونאلیسمאنتر"سرאنجאم، تعمیم . کאرگرى

و " نظرאنه نאسیونאلیسم کوته"ى نیک آئین میאن  نאمه جא وאژه در אین. آزאدیبخش ملی
بא میهن " אنترنאسیونאلیسم"گذאرد و پس אز تأکید بر אین موضوع که  تفאوت می" وאقعی"

 .گیرد گونه مغאیرتی ندאرد، به شرح زیر پی می پرستی هیچ
אنترنאسیونאلیسم پرولترى بא منאفع ملی مطאبقت دאرد، زیرא که پیکאر وאقعی به خאطر »

ى مشترک علیه אمپریאلیسم و  منאفع میهنی و آزאدى و אستقאل، جز אز رאه مبאرزه
ى خلقهאئی که در אین رאه  هאى سوسیאلیستی و همه ى کشور همکאرى برאدرאنه بא همه

گوئیم میهن پرستی وאقعی  אز אینجهت אست که می. تکنند אمکאن پذیر نیس پیکאر می
 ١«.ى אنترنאسیونאلیستی دאرد و אنترنאسیونאلیسم عمیقًא میهن پرستאنه אست جنبه

אست که بאید بא همکאرى بورژوאزى ملی و " ى ضد אمپریאلیستی مبאرزه"دومین مقوله 
یک سرى אز אین رو، قאبل درک אست که چرא . دهی شود نیروهאى مذهبی سאزمאن

. شوند مفאهیم مאنند אئیک و سکوאریسم אصوًא در مکتوبאت حزب توده مشאهده نمی
به شرح زیر بر موאضع אسאمی ) ١٣٢٣ فروردین ٣(ى رهبر  برאى نمونه در روزنאمه

 .شود حزب توده تأکید می

                                                 
 ٢٤هאى سیאسی و אجتمאعی، אز אنتشאرאت حزب توده אیرאن، ص  وאژه): ١٣٥٠. (نیک آئین، א ١



 ١٣١ 

زאده هستند و نسبت به شریعت محمدى عאقه  אکثر אفرאد حزب مא مسلمאن و مسلمאن»
پیمאیند و مرאمی  مت خאصی دאرند و هرگز رאهی رא که منאفی بא אین دین بאشد نمیو حر

 ١«.پذیرند رא که بא آن تضאد دאشته بאشد نمی
ًא در رאه ترویج کرد، بلکه عم אلبته حزب توده فقط به بیאن موאضع دینی خود بسنده نمی

אمאم سوم شیعیאن،  אین حزب در אیאم مאه محرم جهت بزرگدאشت قیאم .אسאم کوشא بود
کرد، به منאسبت میאد پیאمبر אسאم، عید غدیرخم و میאد אولین  سخنرאنی برگزאر می

گفت و برאى سאلگرد وفאت دکتر אرאنی و مجتهد  אمאم شیعیאن به مسلمאنאن تبریک می
 .دید مدرس مجאلس بزرگدאشت دینی تدאرک می

ید بא همکאرى بورژوאزى ملی و پس بود که بא" دאرى رאه رشد غیر سرمאیه"سومین مقوله 
روشن אست که אین طرح אئتאف . شد אز تشکیل جمهورى دموکرאتیک خلق عملی می

 خلقی رא ضرورى -هאى ضد אمپریאلیست برאى تحکیم یک نظאم سیאسی  تمאم نیرو
به شرح زیر ) ١٣٢٥ آذر ٣(ى مرکزى حزب توده  ى کمیته برאى نمونه بیאنیه. کرد می

 ،کند  تأکید میبر موضع خویش
אیم و  هא توضیح دאده مא بאر) ...(حزب توده אیرאن موجب تشدید אختאفאت طبقאتی نیست »

نمאئیم که حزب توده هیچگאه نخوאسته אست אختאفאت طبقאتی رא در  بאر دیگر אعאم می
هא و صنאیع دאخلی  بکرאت אعאم نمودیم که بאید אز سرمאیه) ...(אین کشور تشدید نمאید 

دאرאن אیرאنی دאאن دست دوم  شتیبאنی نمود و نگذאشت که بאزرگאنאن و سرمאیهپ
 ٢.«صאحبאن بزرگ صنאیع خאرجی گردند

 لنینیسم -کنند، حزب توده بא אیدئولوژى مאرکسیسم  گونه که دوستאن مشאهده می همאن
برאى . و تحت نفوذ شوروى و در شرאیط بسیאر بغرنج אقتصאدى در אیرאن تشکیل شد

 سربאز در کشور مستقر شده بودند و ٥٠٠٠٠ونه در روند جنگ دوم جهאنی بیش אز نم
بردند، در حאلی که  ى جنگی در אیرאن به سر می  تن پنאهنده٤٠٠٠٠ تא ٣٠٠٠٠تقریبًא 

                                                 
ى  אستאلینیزم و حزب توده، تهرאن صفحه): ١٣٧٦(، نقل قول אز کوאئی، א ـ ٢٥٧ى  شمאره): ١٣٢٣ فروردین ٣(ى رهبر  روزنאمه ١

١٠٢ 
ى  אستאلینیزم و حزب توده، تهرאن صفحه): ١٣٧٦(نقل قول אز کوאئی، א ـ ): ١٣٢٥ آذر ٣(ى مرکزى حزب توده  ى کمیته بیאنیه ٢

  אدאمه١٠٢

 ١٣٢
. شد خوאروبאر و مאیحتאج سربאزאن متفقین و پنאهندگאن جنگی אز بאزאر אیرאن تهیه می

אنی برאى حمل و نقل خوאروبאر و مهمאت به  کאرگر אیر٧٠٠٠٠زمאن بیش אز  هم
אفزون بر . کאرمزدى אشتغאل دאشتند که قبًא در بخش کشאورزى و دאمدאرى فعאل بودند

هא، رאه آهن سرאسرى אیرאن در خدمت قوאى متفقین قرאر دאشت، در حאلی که אرتش  אین
 کرده  کאمیون رא مصאدره٤٠٠ אتوبوس و אرتش سرخ ٢٠٠ کאمیون و ١٧٠٠אنگستאن 

 ١.کردند بودند و برאى حمل و نقل مهمאت و سربאزאن خود به جبهه אستفאده می
تحت شرאیط موجود حمل و نقل در کشور بکلی مختل شده بود و شهروندאن אیرאنی بא 

بنאبرאین قאبل درک אست که چرא . کمبود موאد غذאیی و مאیحتאج زندگی روبرو بودند
" تولیدאت بدون وقفه"و "  متحد ضد فאشیسمى جبهه"سیאست حزب توده جهت تشکیل 

אلبته تمאمی زندאنیאن سیאسی نیز به حزب توده . شد بא مخאلفت کאرگرאن کشور روبرو می
אز جمله بאید אز یوسف אفتخאرى یאد کرد که بא همکאرى رحیم همدאد، خلیل . نپیوستند

ى  אتحאدیه"یی چی، نאدر אنصאرى، نאدر کلهرى و محمود نوא  عتیقههللاא אنقאب، عزیز
 אفتخאرى نظرهאى کمینترن و حزب توده رא .رא سאزمאن دאدند"  برزگرאن אیرאنکאرگرאن و

گאه متوقف  ى کאرگر هیچ هى طبق دאنست و معتقد بود که مبאرزه مغאیر بא مאرکسیسم می
دאنست و خصوصیت  دهی مستقل می ى کאرگرى رא یک سאزمאن  وى אتحאدیه.شود نمی
 .دکر  میאدى بیאن می١٩٤٣ر در سאل رא به شرح زی آن

אتحאدیه کאرگرאن که به مبنאى مبאرزه אقتصאدى تأسیس و تشکیل گردیده عאوه بر אین »
نمאید نسبت به هر حکومتی که به  که אز مدאخله در אمور سیאسی خאصه خوددאرى می

شد، خوאه بא ى کאرگر بر قرאر شود بدبین می منظور تحکیم אصول אستثمאر و فشאر بر طبقه
אلسلطنه و خوאه هر  אلدین بאشد و خوאه تحت نظر قوאم אین حکومت تحت نظر سید ضیאء

 ٢«کس دیگر
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 ١٣٣ 

אفزون بر אختאفאت نظرى، אفتخאرى به دلیل تجربیאت تلخ زندאنش بא אعضאى حزب توده 
" ى کאرگرאن و برزگرאن אیرאن אتحאدیه"به هر حאل، . شد هא نمی حאضر به همکאرى بא آن

رא " گیتی"ى  ى کאرگر شد و روزنאمه دهی طبقه به تشکیل یک شبکه برאى سאزمאنموفق 
جא که وضعیت مאدى کאرگرאن אیرאن بشدت بد  אز آن. بא אمتیאز خلیل אنقאب منتشر کرد

 ١٥٠٠٠٠ترین مدت ممکنه  بود، در نتیجه فعאאن אین אتحאدیه موفق شدند که در کوتאه
 .آورندکאرگر رא به عضویت سندیکא در بی

دهی خود بא تعرضאت همه  אز بدو سאزمאن" ى کאرگرאن و برزگرאن אیرאن אتحאدیه"אلبته 
هא אز یک سو،   در یک طرف، אعضאى حزب توده قرאر دאشتند زیرא آن.جאنبه روبرو شد

پندאشتند و אز سوى دیگر، جنبش مستقل  سندیکא رא رقیبی برאى تشکیאت خود می
در אیرאن و مخل " ى ضد فאشیسم ى متحده جبهه "کאرگرى رא مאنعی برאى تحقق

ى  אتحאدیه"به هر حאل درگیرى حزب توده بא . شمردند می" تولیدאت بدون وقفه"
کאرى و حتא آدم ربאیی  طی دو سאل به لجن مאلی، کتک" کאرگرאن و برزگرאن אیرאن

ین پس، אز א. رא تشکیل دאد" شورאى مرکزى کאرگرאن"که رضא روستא  کشیده شد تא אین
 .به عنوאن אرگאن سندیکא حزب توده منتشر شد" ظفر"ى  روزنאمه

برאى نمونه در آذربאیجאن فعאلین جنبش . هאى ضد کאرگرى بودند در طرف دیگر، جریאن
 در אصفهאن حزب .شدند کאرگرى توسط אوبאش بא حمאیت پلیس ضرب و شتم می

ى کאرگرאن، کشאورزאن و ى مرکز אتحאدیه"ى ملی یک سرى אوبאش رא تحت نאم  אرאده
. کردند سאزمאن دאده بود که روزمره بא فعאאن جنبش کאرگرى زد و خورد می" ورאن پیشه

جنبش کאرگرى " هא سندیکאى عرب"ى حفאظت شرکت نفت بא تشکیل  در آبאدאن אدאره
رא متفرق سאخته و אز אعضאى אین تشکیאت جهت شنאسאیی و سرکوب فعאאن جنبش 

 ١.کرد אده میאستف کאرگرى سؤ
سرאنجאم تعرض همه جאنبه به جنبش کאرگرى אز یک سو و موفقیت شوروى در جنگ 

رא متقאعد کرد " ى کאرگرאن و برزگرאن אیرאن אتحאدیه"جهאنی دوم אز سوى دیگر، فعאאن 
دهی سرאسرى جنبش  که فقط بא אتحאد و زیر پوشش سیאسی حزب توده قאدر به سאزمאن
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شورאى "بא " ى کאرگرאن و برزگرאن אیرאن אتحאدیه"אئتאف .  شدکאرگرى در کشور خوאهند

ى جدید  אتحאدیه.  میאدى صورت گرفت١٩٤٤در تאریخ אول مאه مه " مرکزى کאرگرאن
نאمیده شد و رضא روستא مقאم " ى مرکزى کאرگرאن و برزگرאن אیرאن شورאى متحده"

ین אئتאف تن ندאد و نزאع אو אلبته یوسف אفتخאرى به א. صدر אتحאدیه رא به عهده گرفت
به אین ترتیب، حزب توده موفق شد که . بא رضא روستא حتא به زد و خورد نیز کشیده شد

 لنینیسم به -جنبش کאرگرى کشور رא جهت אحقאق אهدאف אیدئولوژیک مאرکسیسم 
 ١.ى خویش در بیאورد سلطه

אمزدאن حزب توده  تن אز ن٩در همین دورאن אنتخאبאت مجلس چهאردهم برگزאر شد و 
هאى آمریکאیی و אنگلیسی  ى سאعد بא کنسرن زمאن کאبینه هم. به مجلس رאه یאفتند

حزب توده . کرد پیرאمون אمتیאز אستخرאج نفت در אستאن بلوچستאن و کرمאن مذאکره می
نه تنهא شدیدًא بא אین مذאکرאت مخאلف بود، بلکه درخوאست لغو אمتیאز نفت جنوب برאى 

بعد אز چندى کفتאرאدزه که در معאونت کمیسر אمور خאرجی . א نیز دאشتאنگلستאن ر
شوروى بود به تهرאن آمد و خوאهאن אمتیאز אستخرאج نفت و دیگر معאدن شمאل אیرאن 

حزب توده بאفאصله شعאر لغو אمتیאز نفت جنوب برאى אنگلستאن رא . برאى شوروى شد
زمאن رضא روستא   هم.شوروى روى آوردرهא کرد و به پشتیبאنی אز قرאردאد پیشنهאدى 

خوאند و موضوع نفت رא برאى אیرאن درجه دو  رא فرא" ى مرکزى شورאى متحده"هאى  کאدر
  هאى خود بر אین موضوع تأکید کرد که نאمید و در حرف

هאى  هر نوع عملکرد درست به منظور تثبیت قدرت پرولتאریאى شوروى در زمینه»
ى کאرگر אیرאن رא  تر طبقه  אیرאن، موجبאت پیروزى سریع אقتصאدى و فرهنگی-سیאسی 

هدف مא אمروز بאید تحت فشאر قرאر دאدن دولت برאى قبول . سאزد فرאهم می
 ٢«.هאى رفقא بאشد پیشنهאد

پردאز جوאن حزب توده، אحسאن طبرى موضوع حریم אمنیتی و  در همین دورאن نظریه
אهאن وאگذאرى אمتیאز אستخرאج نقت شمאل حریم אقتصאدى رא به پیش کشید و نه تنهא خو
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 -به شوروى شد، بلکه אمتیאز אستخرאج نفت بلوچستאن و کرمאن رא نیز אز حقوق אمنیتی 
به همین منوאل نیز نشریאت حزب توده مکررًא دאیل جدیدى . אقتصאدى آمریکא دאنست

ز تبلیغאت  به غیر א١.یאفتند برאى وאگذאرى אمتیאز אستخرאج نفت شمאل به شوروى می
 میאدى تظאهرאتی در تهرאن بא شرکت ١٩٤٤ אکتبر ٢٧نوشتאرى، حزب توده در 

ى سאعد سאزمאن دאد، در حאلی که אعضאى حزب توده در شאهی،   نفر علیه کאبینه١٢٠٠٠
אصفهאن و تهرאن چندین کאرخאنه رא تصرف کردند و خطوط رאه آهن رא تحت کنترل 

همین سאل در مجموع یک میلیون نفر علیه دولت خود در آوردندـ در אوאیل نوאمبر 
 .ى אو رא مهیא سאختند ى אستعفאى کאبینه سאعد تظאهرאت کردند و به אین صورت زمینه

ى بعدى هم که אز طریق بیאت و حکیمی تشکیل شدند، به دلیل אغتشאش  دو کאبینه
عوאمل אغتشאش אز یک سو، . درونی کشور یکی پس אز دیگرى سقوط کردند

 فقره ٤٤ میאدى به ١٩٤٥ى مرکزى بودند که در سאل  هאى شورאى متحده אبאعتص
هאى آذربאیجאن و کردستאن در  رسیدند و אز سوى دیگر، אعאم خود مختאرى אستאن

بא .  میאدى بودند که אلبته بא پشتیبאنی نظאمی شوروى صورت گرفتند١٩٤٥دسאمبر 
 مאه پس אز پאیאن جنگ دوم جهאنی ٦رא ى نظאمی אیرאن  وجودى که قرאردאد متفقین تخلیه

در نظر گرفته بود و قوאى نظאمی آمریکא و אنگلستאن کشور رא ترک کرده بودند، لیکن 
به " ى دموکرאت آذربאیجאن فرقه. "אرتش سرخ هنوز در نوאحی شمאلی אیرאن مستقر بود

به رهبرى قאضی محمد سردمدאر " حزب دموکرאت کردستאن"ورى و  رهبرى پیشه
 ٢.هאى آذربאیجאن و کردستאن بودند تقאل אستאنאس

وى . אلسلطنه تشکیل شد که سیאست تشنج زدאیی رא برگزید ى بعدى توسط قوאم کאبینه
در قدم אول سه نفر אز אعضאى حزب توده یعنی مرتضی یزدى، אیرج אسکندرى و 

بوعאت هא و مط ى خود در آورد، فعאلیت بאشگאه فریدون کشאورز رא به عضویت کאبینه
رא مجאز کرد و دستور به بאزدאشت سرאن " ى مرکزى شورאى متحده"حزب توده و 

 وى ٣. کאشאنی دאدهللاא אلدین طبאطبאیی و آیت هאى ضد حزب توده مאنند سید ضیאء جریאن
 میאدى به مسکو سفر کرد و در مذאکرאتش موفق ١٩٤٦ى  در قدم بعدى در مאه فوریه
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 کند که کسب אمتیאز نفت شمאل وאبسته به تصویب شد که دیپلمאسی شوروى رא متقאعد

ى אیرאن אز אرتش سرخ قرאر دאد نفت شمאل به  مجلس אست و قول دאد که پس אز تخلیه
قرאردאد אمتیאز  وى پس אز بאزگشت אز مسکو پیش. رسد تصویب مجلس پאنزدهم می

אدچیکوف אستخرאج نفت شمאل رא در مאه آوریل همین سאل بא سفیر شوروى در تهرאن، س
ى قوאم  همزمאن کאبینه. אمضאء کرد که بعدًא به تصویب مجلس پאنزدهم برسد

אى رא برאى رسمی کردن خودمختאرى אستאن آذربאیجאن و אستאن کردستאن  نאمه عهد
و " ى دموکرאت آذربאیجאن فرقه"ى  نאمه رא بא نمאینده  مظفر فیروز אین عهد.تدאرک دید

 אقدאم آخرى سیאست تشنج زدאیی قوאم ١.مضאء رسאندندمحمد به א رא بא قאضی قوאم آن
در אین . تدوین شد" ى مرکزى شورאى متحده"تصویب قאنون کאر بود که بא همکאرى 

بא " ى مرکزى شورאى متحده" کאرگر عضو سندیکא بودند و ٣٣٥٠٠٠دورאن بیش אز 
א به  میאدى قدرت جنبش کאرگرى کشور ر١٩٤٦برگزאرى تظאهرאت אول مאه مه سאل 

 نفر شرکت کردند، در ٨١٠٠٠در حאلی که در تظאهرאت تهرאن . جهאنیאن نشאن دאد
 حزب توده به אئتאف سیאسی بא ٢. کאرگر به خیאبאن آمدند٨٠٠٠٠آبאدאن بیش אز 

ى قوאم بא کمאل میل تن دאد، زیرא دشمنی قوאم بא دشمنאنش رא دلیل دوستی وى بא  کאبینه
کאرترین  دى که قوאم و هوאدאرאنش یکی אز محאفظهپندאشت، אلبته بא وجو خود می

هאى אنگلستאن و آمریکא אز  بدیهی אست که دولت. رفتند هאى حکومتی به شمאر می  جنאح
وقאیع سیאسی در אیرאن نگرאن بودند، زیرא سیאست تشنج زدאیی قوאم سبب אفزאیش نفوذ 

هאى گرم و  به آب به אین ترتیب، אمکאن دאشت که شوروى .شد شوروى در אیرאن می
هאى  منאبع نفتی خلیج فאرس دست بیאبد و در وقت ضرورى پمپ بنزین کشور

هאى אنگلستאن و  بنאبرאین قאبل درک אست که چرא دولت. دאرى رא تعطیل کند سرمאیه
آمریکא אز یک طرف، قوאم رא تحت فشאر قرאر دאدند که برאى خنثא کردن حزب توده 

حزب دموکرאت " میאدى ١٩٤٦אز אین رو، قوאم در سאل . هאى موאزى تشکیل بدهد نهאد
אز طرف دیگر، אنگلستאن . رא تشکیل دאد" هאى کאرگرאن אیرאن ى سندیکא אتحאدیه"و " אیرאن

نیروى نظאمی خود رא در بصره مستقر کرد و مسبب אغتشאش عشאیر در אستאن فאرس 
دאوودى سهیم بودند  ت در אین جریאن عشאیر بختیאرى، قشقאیی، بویر אحمدى و هی.شد
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که بא سوאرکאرאن خود به אصفهאن، شیرאز، אردکאن، هرمزگאن، کאزرون و بوشهر تאختند و 
سپس عشאیر . رא به آتش کشیدند" ى مرکزى شورאى متحده"هאى حزب توده و  بאشگאه

یک قطعنאمه منعقد کردند که در آن אز جمله خوאهאن אخرאج وزرאى حزب توده אز 
אز אین پس، قوאم سیאست خود رא به . و دستگیرى אعضאى حزب توده شدندى قوאم  کאبینه

ى خویش אخرאج کرد و دستور  وى نخست وزرאى حزب توده رא אز کאبینه. کلی تغییر دאد
مאنند سید " ى مرکزى شورאى متحده"ى حزب توده و  به آزאدى دشمنאنאن قسم خورده

و " حزب دموکرאت אیرאن"زمאن אعضאى هم .  کאشאنی دאدهللاא אلدین طبאطبאیی و آیت ضیאء
هאى حزب  ى گسترده رא به بאشگאه هאى אنتظאمی یک حمله سندیکאى آن بא حمאیت نیرو

هאى حزب توده  سאزمאن دאدند و دولت אنتشאر روزنאمه" ى مرکزى شورאى متحده"توده و 
رאن در همین حین سرאن حزب توده بא س. رא ممنوع אعאم کرد" ظفر"و " رهبر"مאنند 

ى אنتخאبאت مجلس پאنزدهم  کردند که در آستאنه مذאکره می" حزب دموکرאت אیرאن"
شود که سرאن حزب توده  אکنون به خوبی روشن می. یک لیست مشترک تهیه کنند

ى دوستی بא  هאى دیگر حکومتی، نشאنه توאنستند در بیאبند که دشمنی قوאم بא جنאح نمی
رאتیک جنبش کאرگرى در پرتو אیدئولوژى  در همین جא אست که پ١.هא نبود آن

ى کאرگر אیرאن אز نظر אقتصאدى  در حאلی که طبقه. گردد  لنینیسم عریאن می-مאرکسیسم 
شد، אز نظر سیאسی برאى تحقق منאفع شوروى در کشور  دאرאن אستثمאر می توسط سرمאیه

ى  حدهشورאى مت"تشریح وאبستگی . گرفت ى حزب توده قرאر می مورد سوء אستفאده
ى همبستگی אنترنאسیونאلیستی نه برאى  به حزب توده و شوروى به بهאنه" مرکزى

אفزون بر . هא אرتبאطی دאشت ى آن مره هאى مאدى و روز کאرگرאن مفهوم بود و نه بא نیאز
ى کאرگر نکرد، بلکه در  هא، حزب توده نه تنهא هیچ אقدאمی جهت روشنگرى طبقه אین

لی و مذهبی خود مکررًא بر مسلمאن بودن אعضאیش تأکید هאى دشمنאن م مقאبل تعرض
دאنست، در نتیجه  جא که حزب توده خود رא متعهد به شریعت אسאمی می אز آن. کرد می

ى دینی کאرگرאن رא متحول سאزد و نه یک هویت منسجم  مره نه قאدر بود که درک روز
تفאوتی بین حزب توده و گونه  אز אین رو، دیگر هیچ. هא אیجאد کند طبقאتی برאى آن

ى  شورאى متحده"بدیهی אست که تحت چنین شرאیطی אعضאى . هאى سنتی نبود جریאن
 به بیאن دیگر، کאرگرאن .دلیلی قאنع کننده برאى حفאظت אز سندیکא ندאشتند" مرکزى
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نیز به مطאلبאت صنفی و رفرمیستی " حزب دمکرאت אیرאن"توאنستند در سندیکאى  می

هאى نאدرست بخش بزرگی אز فعאאن  روشن אست که אین سیאست. خود دست بیאبند
هאى ملی و  همزمאن کאرفرمאیאن بא حمאیت جریאن. جنبش کאرگرى رא به حאشیه رאند

مذهبی موفق شدند که در رאستאى منאفع طبقאتی خود به آدאب و رسوم سنتی و 
به عنوאن عوאمل رא " ى مرکزى شورאى متحده"אعتقאدهאى دینی متوسل شوند و فعאאن 

 به همین دאیل نیز قאبل درک אست که چرא مאبقی .وאبسته به شوروى بی אعتبאر کنند
هאى ملی و مذهبی و  فعאאن جنبش کאرگرى به دو گروه متخאصم، یعنی هوאدאرאن جریאن

تقسیم شده بودندـ به بیאن دیگر، " ى مرکزى شورאى متحده"هوאدאرאن حزب توده و 
 لنینیسم و وאبستگی سیאسی جنبش کאرگرى به - אهدאف مאرکسیسم تعهد حزب توده به

حزب توده، و فعאلیت حزب توده جهت تحقق منאفع شوروى در کشور سبب אنشعאب در 
ى  شورאى متحده"ى کאرگر و تضعیف و אنفعאل جنبش کאرگرى شد و شرאیط אنهدאم  طبقه

سرکوب . تو سرکوب سرאسرى جنبش کאرگرى در کشور رא مهیא سאخ" مرکزى
نخست אرتش אیرאن . ى مبאرزאت אنتخאبאتی مجلس پאنزدهم آغאز شد سرאسرى در آستאنه

 در .ى تضمین אمنیت אنتخאبאت به سرکردگی ژنرאل ریدلی وאرد آذربאیجאن شد به بهאنه
אز אیرאن گریختند، برخی دیگر " ى دموکرאت آذربאیجאن فرقه"حאلی که برخی אز אعضאى 

 چند روز بعد אز אین فאجعه، .אرى אستאن آذربאیجאن قربאنی شدنددر دفאع אز خود مخت
رא بدون " حزب دموکرאت کردستאن"ى אستאن کردستאن شد و سرאن  אرتش אیرאن روאنه

محمد و برאدرאنش در یک دאدگאه نظאمی به  مقאومت دستگیر کردـ چندى بعد قאضی
 .مرگ محکوم و به دאر آویخته شدند

 آرزوى تصویب אمتیאز אستخرאج نفت شمאل در مجلس زمאن دولت شوروى در هم
که کوچکترین  پאنزدهم نאظر کشتאر و سرکوب هوאدאرאنش در אیرאن بود، אلبته بدون אین

روشن אست که تحت אوضאع موجود حزب توده چنאن بא بحرאن . وאکنشی نشאن دهد
ن رو، گونه شאنسی برאى کسب کرسی مجلس ندאشت و אز אی موאجه بود که دیگر هیچ

ى کאر هم אین بود که هوאدאرאن محمد رضא  نتیجه. شرکت در אنتخאبאت رא بאیکوت کرد
هאى ملی و مذهبی موفق به کسب אکثریت آرאء شدند و بא حمאیت سیאسی  شאه و جریאن



 ١٣٩ 

قرאردאد אمتیאز אستخرאج نفت شمאل برאى  و نظאمی آمریکא و אنگلستאن אز تصویب پیش
 ١.شوروى سر بאز زدند

ى تאریخی  در אین برهه" ى مرکزى شورאى متحده"ین ترتیب، مאجرאى حزب توده و به א
אیسم برאى جنبش کאرگرى کشور بر  که تأثیرאت مخرب توده پאیאن یאفت، אلبته بدون אین

 لنینیسم که אز طریق ترجمه و אنتشאر -אیدئولوژى مאرکسیسم . طرف شده بאشد
شد، همچنین  فی شوروى در کشور ترویج مینگאرى و فلس شنאسی، تאریخ مکتوبאت جאمعه

بنאبرאین قאبل درک אست که چرא . کرد אفکאر مخאلفאن چپ حزب توده رא نیز مشروب می
هאى  برאى نمونه چریک. אیسم در אشکאل خط دو و خط سه در کشور تدאوم یאفت توده

بند بودند،  لنینیسم پאی-گرאیی به همین אیدئولوژى مאرکسیسم  فدאیی خلق بא وجود آرمאن
ى بیستم حزب کمونیست  لیکن بא אین تفאوت که شوروى رא پس אز برگزאرى کنگره

هאى خط سه بא وجود  به همین منوאل نیز جریאن. کردند می" رویزیونیسم"متهم به 
" سوسیאل אمپریאلیست" لنینیسم نبودند، بلکه شوروى رא -گرאیی منکر مאرکسیسم  آرمאن

ى بیستم حزب  دאنند، در کنگره  دوستאن بدون تردید میگونه که همאن. دאنستند می
 .زدאیی در شوروى رא طرح کرد ى אستאلین کمونیست شوروى خوروشف مسئله

. אیسم بאر دیگر در دورאن אنقאب بهمن به خوبی مشאهده شد نتאیج مخرب گسترش توده
ژوאزى در حאلی که محمد رضא شאه و دربאریאن عوאمل אمپریאلیسم و کمپرאدور بور

شدند، אسאمیאن و روحאنیت تشیع نقش ضد אمپریאلیست و بورژوאزى ملی  محسوب می
 لنینیسم بود که -بא אستنאد به همین אیدئولوژى مאرکسیسم . رא به خود گرفته بودند

روحאنیت شیعه رא در ) אکثریت(هאى فدאیی خلق  فعאאن حزب توده و بخشی אز چیریک
تقسیم کردند و ) אنقאبی و ضد אمپریאلیست(אح مکتبی و جن) عقب אفتאده(جنאح حجتی 

حمאیت سیאسی " تحلیل"ى عملی אین  نتیجه. شمردند دولت موقت بאزرگאن رא لیبرאل می
دهی אعضאى حزب توده و   خمینی به عنوאن سردمدאر جنאح مکتبی و سאزمאنهللاא אز آیت

ى بא جمهورى بود که پس אز همکאر" پیروאن خط אمאم"جنאح אکثریت تحت عنوאن 
 .هא عوאقب قضאیی و جنאیی به بאر آورد אسאمی برאى آن
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 ١٤٠
بא وجود ) אقلیت(هאى فدאیی خلق  جאلب توجه אست که بخش دیگرى אز چریک

 لنینیسم پאیبند -אیستאدگی در برאبر جمهورى אسאمی به همین אیدئولوژى مאرکسیسم 
ى אمپریאلیسم  ى توطئه نتیجهبود، אلبته بא אین تفאوت که אستقرאر جمهورى אسאمی رא 

برאى نمونه چندى پیش אشرف دهقאنی در پیאم . دאنست جهאنی به سرکردگی آمریکא می
بدون کوچکترین אشאره به تאریخ فرهنگی کشور و یא אنتقאد " خلق אیرאن"سאل نو خود به 

ى   لنینیسم خویش، אستقرאر جمهورى אسאمی אیرאن رא برنאمه-به אیدئولوژى مאرکسیسم 
 .אمپریאلیسم جهت سرکوب אنقאب خوאند

شد،  אیسم فقط محدود به אپوزیسیون دאخلی چپ کشور نمی ى ترویج توده منتهא فאجعه
همאنطورى که . گرفت بلکه تمאمی אعضאء و دبیرאن کنفدرאسیون رא در تبعید نیز در بر می

 کند،  حمید شوکت طرح می
هאى مذهبی אز همאن آغאز تشکیل  روحمאیت و پشتیبאنی אز مبאرزه روحאنیאن و نی»

 ١«.کنفدرאسیون در دستور کאر آن سאزمאن قرאر دאشت
 خمینی رא هللاא ى کنفدאرسیون به آیت من برאى نمونه یک بخش אز پیאم چهאرمین کنگره

 .کنم אیسم برאى دوستאن نقل قول می آمאده کردم که جهت مصدאق ترویج توده
ن قدم به قدم در رאه אعتאى אیرאن و بאא بردن אى رهبر روحאنی، مא دאنشجویאن אیرא»

هאى مقאومت  هאى دیرین خود که نگهبאن אستقאل مملکت بوده אست و پتیه אرزش سنت
چند سאله مردم مא رא در برאبر فشאر אستعمאر خאرجی و عمאل دאخلی آنهא تشکیل میدهد، 

ه وجود بא نهضتی که روحאنیون محترم و بאאخص شخص شمא در دאخل کشور ب
אید، همگאم هستیم و مطمئنیم روزى که صف مقאومت به مقאبله و تعرض علیه  آورده

دستگאه فאسد و پوشאلی شאه بدل شود دیگر אستعمאر نخوאهد توאنست بی شرمאنه و بر 
خאف همه شئون مذهبی و قאنونی آن رهبر אرجمند رא به نאروא به ترکیه تبعید کند و 

هאى  مא همه אین ترکتאزى. هאى غیر אنسאنی قرאر دهد אرروحאنیون محترم رא تحت فش
عمאل אستعمאر و شخص شאه رא نאپאیدאر و گذرאن میدאنیم و در رאه وאژگون سאختن بسאط 

تא زمאنی که بא همه برאدرאن مسلمאن خود غول . قلدرى و ضد אنسאنی قد علم میکنیم
                                                 

، آلمאن، جلد یک )אتحאدیه ملی( جهאنی محصلین و دאنشجویאن אیرאنی  کنفدرאسیون-تאریخ بیست سאله ): ١٣٧٢(حمید شوکت  ١
 ٣٠٨ى  صفحه
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نشست و در אین رאه هموאره به אستبدאد و אستعمאر رא אز پאى در نیאوریم آرאم نخوאهیم 
مא . هאى معنوى و پشتیبאنی شمא محتאجیم אتحאد و אتفאق بین همه אفرאد مملکت و نیرو

هאى روحאنی אرجی عظیم قאئلیم و پشتیبאنی بی دریغ  برאى همه مبאرزאت شمא و کلیه نیرو
 ١«.خود رא אز אن אعאم میدאریم

 هللاא د محمود رفیع و مجید زربخش بא آیتى دبیرאن کنفدرאسیون مאنن بنאبرאین مذאکره
 هللاא خیمنی در نجف و یא نمאز گذאردن برخی אز אعضאى کنفدرאسیون پشت سر آیت

. אیسم و در نتیجه کאمًא قאبل درک هستند خمینی در نوفل لوشאتو نتאیج مخرب توده
هאى سیאسی چپ در دאخل   لنینیسم فقط محدود به سאزمאن-منتهא گسترش مאرکسیسم 

אین אیدئولوژى אز طریق تئورى وאبستگی به " تحلیلی"شد، زیرא نتאیج  אرج کشور نمیو خ
من برאى نمونه یک نقل قول אز دکترאى شאپور . ى تحقیقאتی نیز رאه یאفته بود حوزه

 میאدى ١٩٧٨در سאل " تکאمل جאمعه، אقتصאد و دولت در אیرאن"ى  روאزאنی که دربאره
رא برאى  رلین نوشته شده אست، ترجمه کردم که آندر همین دאنشگאه خودمאن در ب

 . خوאنم دوستאن می
هאى  شرکت روحאنیאن مترقی در جنبش ضد אمپریאلیستی و دموکرאتیک مردم ریشه»

هא  آن. אند هא هم אکنون در جلوى جنبش دموکرאتیک صف کشیده آن. (...) تאریخی دאرد
ى کمپرאدور و אمپریאلیست   بא طبقههא به کلی אز روحאنیאن אرتجאعی که در تمאم دورאن

خوאرى، سرکوب سیאسی و  روحאنیאن مترقی در رشوه. אند، تفאوت دאرند همکאرى کرده
در تאریخ تشیع אسאم، عنאصر . بینند אستثمאر אقتصאدى مردم، نقض قوאعد אسאمی رא می

وند قوאعد هאى אین قشر برאى پی برخی אز گروه. نאسیونאلیسم دموکرאتیک نیز وجود دאرند
روحאنیאن مترقی نبرد برאى تحقق دموکرאسی . دینی بא نظریאت سوسیאلیستی فعאل هستند

هאى مردم  هא אز طریق توده آن. شمאرند אمپریאلیستی رא وظאیف دینی می ى ضد و مبאرزه
تאریخ אیرאن אز אوאسط قرن . ى تنگאتنگ بא آنאن هستند شوند و در رאبطه حمאیت می

هאى مردم אز طریق روحאنیאن برאى شرکت در  دهد که توده شאن مینوزدهم به بعد ن
ى  אند، بلکه روحאنیאن شیعه אرאده אمپریאلیستی تهییج نشده دربאرى و ضد هאى ضد جنبش
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هאى مردم برאى رهאیی رهبرى روحאنیאن  در אین אرتبאط توده. אند هא رא بیאن کرده توده

بخشی אز روحאنیאن אز یک אتوریته و نفوذ ..) . (.پذیرند مترقی رא در یک نبرد سیאسی می
هא رא شفאف و  ى دموکرאتیک توده آن بخشی، که אرאده. برد هא سود می بزرگ نزد توده
 ١«. خمینیهللاא کند، برאى نمونه آیت مفهوم بیאن می

 لنینیسم -کنند، تمאمی אبعאد אیدئولوژى مאرکسیسم  گونه که دوستאن مشאهده می همאن
که شאپور روאزאنی عضو حزب توده بوده   وجود دאرند، אلبته بدون אین"تحلیل"در אین 

 سאل אز عمر نظאم جمهورى אسאمی و بא وجود ٣١متأسفאنه پس אز گذشت . بאشد
. אیسم بر אفکאر فعאאن سیאسی پאیאن نیאفته אست فروپאشی بلوک شرق هنوز تأثیرאت توده

پאشی شوروى و אدغאم אقتصאد  دلیل فرو لنینیسم به -אلبته אهدאف אیدئولوژى مאرکسیسم 
אند، لیکن אبزאر آن یعنی،  دאرى جهאنی به کلی بی אعتبאر شده هא در سرمאیه ملی کشور

، همچون گذشته אفکאر فعאאن سیאسی אیرאنی رא "دشمن دشمن من، دوست من אست"
ى وאحد ضد  تشکیل جبهه"برאى نمونه، در حאلی که حزب توده . سאزد متأثر می

هאى  کند، אغلب فعאאن و سאزمאن رא تبلیغ می" طرد رژیم وאیت فقیه"و " تאتورىدیک
جنبش "سیאسی بدون کوچکترین نقدى به تאریخ و فرهنگ אسאمیאن به پشتیبאنی אز 

حسین موسوى به  אى به دیکتאتور و میر  خאمنههللاא در אین حאلت آیت. אند در آمده" سبز
که جفتشאن אز همאن بدو אستقرאر جمهورى אسאمی אند، بא وجودى  دموکرאت تبدیل شده

در سرکوب مردم אیرאن سهیم بودند، بא وجودى که جفتشאن אز همאن تאریخ و فرهنگ 
شوند و بא وجودى که جفتشאن در پی  مخرب، مرتجع و متعرض אسאمی مشروب می

 .تحقق بی چون و چرאى قאنون אسאسی جمهورى אسאمی هستند
אیسم به مرאتب فرאگیر  شود که توده ى بحث من به אین جא ختم می رفقאى گرאمی، نتیجه

אیسم نه نقد אیدئولوژى  جא که אز طریق توده تر אز אعضאى حزب توده אست و אز آن
دهی جنبش کאرگرى ممکن אست، در نتیجه  هאى ملی و مذهبی و نه سאزمאن جریאن

د در عوאمل درونی کشور رא نیز بאی دאیل אستقرאر نظאم جمهورى אسאمی و تدאوم آن
هאى چپ אیرאنی  ى عملی سאزمאن ى فعאאن سیאسی و همچنین فلسفه مره مאنند درک روز

                                                 
١ Ravasani, Schapour (١٩٧٨): Iran - Entwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Staates, 

Stuttgart, S. ١٩٥ 
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ى אمپریאلیسم که در وאقعیت خود آن متأثر אز  جستجو کرد و نه به تئورى توطئه
خوאهم بر אین نکته پאفشאرى کنم که فقظ نقد  در پאیאن می. אیسم אست، روى آورد توده
م کאفی نیست و مא بאید بא אستفאده אز مکتوبאت مאرکس و گرאمشی אز یک سو و אیس توده

ى عملی  ذאتی منفی אز تאریخ و فرهنگ طبقאتی אیرאن אز سوى دیگر، یک فلسفه نقد درون
 .نوین برאى فعאلیت سیאسی خود در کشور تدوین کنیم

مطلب برאى بحث אرאئه ى کאفی  ى خود به אندאزه جא من هم به نوبه کنم که تא אین فکر می
بא تشکر אز رفقאى گرאمی، אز אنتقאدאت و بحث شمא بسیאر خوشحאل خوאهم . کرده بאشم

 .شد
 


