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گری دولت خود را خداناباور اعالم کند، یعنی حتی  سرانجام، انسان اگر با میانجی »

به این دلیل    دقیقاًچنگال دین قراردارد،    اگر دولت را خداناباور اعالم کند، باز هم در 

شناسد. دین  که خود را تنها از راهی غیرمستقیم و به کمک میانجی به رسمیت می 

به رسمیت شناختن غیرمستقیم انسان از طریق میانجی است. دولت میانجی    دقیقاً

 کارل مارکس    -انسان و آزادی انسان است.«  

 

 چرا نقد اقتصاد سیاسی؟  -  مسئلهطرح  - 1

از روزها  این  مارکسیست  پرسشی که  برخی  که چرا  ها مطرح میطرف  دارد  این موضوع  به  اشاره  شود، 
گر کدامین خصلت  آن بیان  ویژگیاش را »نقد اقتصاد سیاسی« نام نهاد؟ و اساساً  ی ویژهمارکس نظریه

 اجتماعی است؟ 

را »انتقاد تنقیدی انتقاد« نام نهادند. سپس    خانواده مقدسهمان دوران جوانی کتاب    ازمارکس و انگلس  

ی تحریر درآورد و سرانجام کتاب  به رشته  پیرامون نقد اقتصاد سیاسی  را با عنوان ای  مارکس مقاله

زیرا از دیدگاه او »نقد اقتصاد سیاسی« در واقع نقد یک موضوع    ،را »نقد اقتصاد سیاسی« نامید  سرمایه

توان این پرسش را مطرح کرد که  ی خود را دارد. میی است که منطق ویژهداری سرمایهویژه، یعنی جامعه
های اجتماعی است که مارکس در فرایند  ی کدام خصلتاین جامعه در تمایز با جوامع ماقبلش دربرگیرنده

ها این جامعه را تبیین  کند تا از طریق آن خصلتها اشاره میاش مشخصاً به آن خصلتییپژوهش و برنما
دهی زندگی مردم، مالکیت یا کار  داری »این گونه سازمانی مارکس جوامع پیشاسرمایه؟ مطابق نظریهکند

صورت  ها را بهها از دولت درکل آنییداد. برعکس! با کامل کردن جدارا به سطح عناصر اجتماعی ارتقاء نمی
ی یک کلیت نبودند مع نمایندهدیگر سخن این جوا [ به1کرد.«]جوامعی جدا از هم درون جامعه مستقر می

ی یک کلیت پدیدار گشت. لیکن در این جامعه،  داری به مثابهی سرمایهو نخستین بار در تاریخ بشر جامعه
 گر سه مشخصه در آن است: عنوان یک کلیت شکلی را به خود گرفت که بیانسرمایه به

 است انتزاعی.  گر کلیت عامیسرمایه بیان .1

 نیست و وابسته به استثمار نیروی کار و طبیعت است. این کلیت خودبسنده  .2

 ی شیطانی انباشت است. رونده نیست زیرا مدام مجبور به بازگشت به چرخهاین کلیت پیش .3

نظام است و نقد آن    بازنمایی هنگام  مارکس نقد این کلیت انتزاعی را »نقد اقتصاد سیاسی« نامید که »هم
است که از مرزهای خرد تخطی    ییصاد سیاسی« نقد تبیین بورژوا[ »نقد اقت2«] .بازنمایی ازطریق همین  

روشنمی منظر  از  رابطهکند.  تعیین  سیاسی«  اقتصاد  »نقد  شناساشناسی،  عامل  بین  و   ییی  )سوژه( 

ها وارونه شده است و بنا به نظر  )ابژه( است که در این جامعه مناسبات میان آن برابرایستای علم اجتماعی
 شود.ریز »نقد اقتصاد سیاسی« میی این موضوع ویژه و شالودهارونگی، منطق ویژهمارکس نقد این و



3 
 

ی  ی این جامعهبرحسب »منطق ویژه«  ،کارکردشای است که  ویژه»نقد اقتصاد سیاسی« دستگاه مفهومی  
کننده برای این  عنوان ایدئولوژی خاص تعیینبه «ییوارگی کاالبت»نقد  عام و  طورهویژه، نقد ایدئولوژی ب

ش، بلکه درکلیات اجتماعی آن، در دستور کار  اوجوه اقتصادی  ، یعنی نقد قانون ارزش نه تنها دراستجامعه  
بدون    ییگراطرفی مخالفت با هر نوع عینی  ی ویژه از ی این نظریهگیرد. وظیفهمی  نقد این جامعه قرار 

تبیین موضوع مورد    جانب دیگر  بررسی اندیشه بدون رابطه با پراتیک. از  امتناع از وی پراتیک است  مداخله
شود علمیت خودش را نیز  پژوهش )مادی، عینی، ذهنی، تصوری، تخیلی( که با تبیین موضوع، نقد قادر می

کاربرد   ( ۳نقش پراتیک.    ( 2نقد ایدئولوژی.(  1:  استدارای سه بنیاد اصولی    ایی ویژه. چنین نظریهکنداثبات  
 [ ۳]. نقد منفی، نقد مثبت

و با توجه  پردازد  عنوان انتزاع پیکریافته به تبیین مقوالت رایج در این جامعه مینقد ایدئولوژی به  مارکس در
ی بین  آورد که به متافیزیک رابطهمی  شمارهی عینیت ویژه، آن را عاملی باهمیت نقش پراتیک به مثابه  به

دهد  شرح می  گذارد و های پیشین نقطه پایانی میابژه فلسفه  چنین سوژه و روح و هم  اخر ماده و ت   تقدم و
علوم،    آوردهای انسان دریافته، مثل دستهای عینیتپراتیک  اثبات عینیت پراتیک، اعم از که نقد عالوه بر

دهد که این  توضیح می  و   کندمستدل    های انتزاعی چون سرمایه، بایستی عینیت خود پراتیک را نیز پراتیک
گونه  ماندگار بدینهم برون  ماندگار است و دیالکتیک دانش اجتماعی است که هم درون  کارکرد خود مبتنی بر 

عنوان دانش  شود. بنابراین نقد بهها برقرار میتفاهم سوژه  متن تعامل و  تحقق آن، در  ی ایده و که رابطه

تواند  ، میشودبرابرایستای علم نهادین می در  که جاآن ازای است که  یژهدیدگاه مارکس علم و اجتماعی از 
گیرد که خود به معنای نفی  هم درون برابرایستای علم اجتماعی قرارمی لذا هم بیرون و  آن را تغییر دهد و 

ماندگاری(  )برون گریطریق روشن  اش را از. این دانش ویژه علمیتاست علوم اجتماعی    در   یی گرااثبات
اش در درون برابرایستای علم ییجوعنوان ستیزهجمله سرمایه را به  مبارزه با هر انتزاع از  و   کندتامین می

ای است  ی سوژه همواره با ابژهعلوم طبیعی که رابطه  با   تمایز   کند. درماندگاری( تضمین میاجتماعی )درون
شود  ها، برقرار میاره میان سوژها، یعنی موقعیت انسانعلوم اجتماعی مناسبات همو  که واقعیت نام دارد، در

ی  شان در جامعهها، یعنی واقعیت وجودیی وجودی انسانعنوان شیوهبه  ها رااین علم ویژه این موقعیت  و
 دهد.می دیگرند، مورد کنکاش قرارتعامل نسبت به یک طبقاتی که مدام درحال تغییر و

عنوان یک انتزاع پیکریافته  ای است که سرمایه بهاین جامعه رابطه ها در انسانی بین که رابطه ییجاآن از
ی انتزاعات پیکریافته خودشان عنصری  که فرانمودها در این جامعه به مثابه  شودسازد، باعث میبرقرارمی

قد مورد  ی ن زندگی کارگران، که بایستی درحوزه  نقش آن در  مزد و  مثالًا گردند،  ه های سوژهدر موقعیت
ی کارگر،  یعنی طبقه ،عینی درون جامعه یاز پایگاه سویی نقد این جامعه از بررسی واقع شوند. مارکس در

اش  ییجوبا ستیزه  دیگرسوی    سازد، ازماندگار این جامعه مبدل نمیکند ولی آن را به اصل درونحرکت می
، یعنی با نقد همین  کندل فراماندگار تامین میی اصش را به مثابهاگریروشن  ، نقد آن  علیه انتزاع سرمایه و



4 
 

این    را با انتقاد به نقش مزد در آن  توان  که می  ، موقعیتیدهدموضوع قرار می  پایگاه عینی خود را خارج از 
 .  ساختجامعه روشن 

قلمداد  اندازیم، نظرگاه اولی مزد را درآمد کارگر    مارکسی نظر  دموکراسی و نوع سیاست سوسیال  به دو  اگر
عدالت    و  ،دسازاین جامعه مبدل    ماندگار درن را به امری درونآتا    کندسان واقعیت مزد را پنهان میبدین  و

 دهد و با مثبت و نیروی کار تقلیل می  نه توضیح استثمار  اجتماعی در این رابطه را تنها به افزایش مزد و
. برعکس سیاست مارکسی مزد  کندحدود میی کارگران را حول آن مخوب جلوه دادن این سیاست مبارزه
با    بهافزایش مزد را    آورد ومی  شمارهب  ییی کاالی سادهرا نه درآمد کارگر، بلکه یک مبادله مناسباتش 

  کندی سرمایه سازماندهی  سلطه  ی کارگران را حول نفی استثمار وزند تا مبارزهاستثمار نیروی کار پیوند می
این جامعه    که در  ،مزد  درافشای راز  ی امری مثبت تنهای افزایش مزد به مثابهخواستهسازد که  روشن می  و

مثبت    ی این امر خطیر غافل شویم، این خواسته  اگر از  تواند معنا پیدا کند ودارد، میرا پنهان می  استثمار
برابر    ه سدی درشود، که خود بسرانجام منفی بدل می  ماندگار ودرون  تاکتیکی، به موضوعی راهبردی و

ها مناسبات  دموکرات که سوسیال . بنابراین درحالیخواهد شدکسب آگاهی اکثریت عظیم کارگران تبدیل  
مزد با  در   کارگران  که  درون  را  نظام  بهاین  است  شده  و ماندگار  کارگران  میان  اجتماعی  عدالت    عنوان 

  از  اش با استثماررابطه وضیح منشاء مزد ودر ت، برعکس، گرچه  ها، مارکسیستکنندداران قلمداد میسرمایه
عنوان یک  مزد، مضمون مزد را بهدر خصوص  شان  گریاما در روشن  کنندمیی افزایش مزد دفاع  خواسته

تا بتوانند خواست افزایش مزد را    کنندمی  ، آشکاراست ی استثمار نیروی کار  انتزاع پیکریافته که پوشاننده
ی  داران به مبارزهگیری بخشی از ارزش اضافی از سرمایهکارگران برای بازپس  یمبارزهوجهی از  عنوان  به

 شان ارتقاء دهند. طبقاتی

را صرف  سیاست سوسیال مزد  و  اًدموکراسی  اقتصادی  با سرمایه    یرابطه  امری  ملزوم  و  به حساب  الزم 
 کند روشن می  دقیقاًکه سیاست مارکسی  آنزند، حال  طرفانه جانیسم میان مزد وسرمایه را بیتا مکا  آوردمی

ی استثمار  عنوان انتزاعات پیکریافته رابطهدو به  هر  طرفانه نیست، زیرامیان مزد و سرمایه بی  ی که رابطه
این جامعه است،    ی طبقاتی دربارزهگر مانتزاع را که بیان  ناپذیر بین این دو سازند تا تضاد آشتی را پنهان می

اقتصاد ملی  »   :دهدمارکس شرح می  باره این   داران و کارگران مبدل سازند. دربه آشتی طبقاتی بین سرمایه
علیه    در واقع درتضاد دائمی  پذیرد ومی  ییروابط انسانی عقال  ی مثابههکه مناسبات مالکیت خصوصی را ب 

یعنی   با  ور است، آن هم درمالکیت خصوصی، غوطهشرایط اساسی خویش،  الهیونی که    تضادی مشابه 
  دقیقاً   دهند ومی  فحص قرار   عنوان مقبوالت انسانی مورد بحث وتوهمات مذهبی را پیوسته به  تصورات و

کنند. بدین  انسانی بودن مذهب عمل می  اساسی، یعنی مافوق طبیعی و  به همین علت علیه شرایط اصلی و
شود که برای کار، حقی نسبت به  عنوان بخش متناسبی متجلی میابتدا به  تصاد ملی مزد دراق  طریق در

مناسبات    در  ظاهر به  دیگر وملزوم یک  متقابل الزم و  ی رابطه  سود سرمایه در   شود. مزد ومحصول قائل می
پشت این پرده، واقعیت از قرار دیگری است که    شوند. ولی دردیگر ظاهر میمهربانه و انسانی نسبت به هم
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  اً رسد که ارزش ظاهر نظر میهطور باین  اً دیگر قراردارند. مقدمتمناسباتی خصمانه نسبت به یک  این دو در
اجتماعیهشیوهب سودمندی  توسط  و  عینیت  یک  تولیدی  هزینه  توسط  منطقی  میای  معین  ،  شوداش، 

وجه نه در رابطه  هیچکننده اتفاقی محض است که بهد که ارزش تعییندهتر نشان میکه توجه بیشدرحالی
آید  ظر مینبهطور  ابتدا این  ی مزد دررابطه با سودمندی اجتماعی قرار دارد. اندازه  نه در  با هزینه تولیدی و

این قرار است    واقعیت امر از   که درحالی  شود.میدار آزاد تعیین  وسرمایهآزاد  که توسط توافق آزاد بین کارگر  

  دیگر مجبور   سوی  از  دارسرمایه  تعیین مقدار مزدش آزاد گذارد و  دار را دراست تا سرمایه  که کارگر مجبور

مقدار پا  است  در  امکان  حد  تا  را  حفظ  نییمزد  سطوح،  بکنترین  قرارداد،   آزادی جای  هد.  مورد  طرفین 

تاکیدات  ) [۴«].دیگر مناسبات اقتصاد ملی  تجارت و  یجانشین شده است. به همین روال است مسئلهاجبار

 از مارکس(. 

اجبار  و  در   هااین  پیکریافته  انتزاعات  بورژوا  واقع چیزی جز  یافته  یی ایدئولوژی    اند و نیستند که استقالل 
شان  شوند تا سیطره میحاکم  داری  ی سرمایهروابط جامعه  سازند و بربرابرایستای علوم اجتماعی را بنا می

  از   علوم اجتماعی جز  . لذا شناخت از واقعیت انتزاعی این برابرایستاها درکنندها غالب  زندگی انسان  را بر
 پذیر نیست. ها امکانطریق افشای موقعیتشان در مناسبات اجتماعی بین انسان

داری است که  ی سرمایهی جامعهتاریخی ویژه -  واقع نقد خاص شرایط اجتماعی  در   «نقد اقتصاد سیاسی»
ی زندگی اجتماعی، کنندهتنظیم  عنوان محور ، به«یی وارگی کاالبت»ازطریق نقد ایدئولوژی خاص آن، یعنی  

مناسبات    برعملی این دانش ویژه    شود، نقدی که فرایند پیروزی پراتیکی نظری وی مارکس میبنیاد نظریه
این نظام    عنوان ایدئولوژی محوری در به  «ییارگی کاالبت و »دهد. کشف استثماری این جامعه را نوید می

  سازش ندارند و   سلطه سر  ها که با استثمار و برای آن دسته از انساننقد آن را    تا  ساختمارکس را قادر  
ای  ی طبقاتی برای ایجاد جامعهمبارزه  اش دری علم اجتماعی ویژهبه مثابهاند،  خواستار براندازی این جامعه

 سلطه عرضه کند.  ستثمار وخالی از ا

ایدئولوژی شرح می  در بخش بعد  از  با آن    دهم و برداشتم را  بنیان  فرازهاییدر رابطه  اران  ذ گاز نظریات 
به نقد    بتوانمنقد آن،    مضمون ایدئولوژی و   کردنروشن    آورم تا با این زمینه را می  در  سوسیالیسم علمی

 بپردازم.  ،داریلحاظ کارکردی درجوامع سرمایههچه ب نظر تاریخی و  دین از دولت، چه از  ییجدا شعار

 ها؟ی ایدئولوژیها یا مبارزهمبارزه با ایدئولوژی – ۲

درکتابش   اقتصاد سیاسیمارکس  نقد  شیوه  از   پیرامون  بازنمادو  و  پژوهش  مییی  گوید،  ی سخن 

شیوه بازنماتوسط  نظام  یی  میسرمایهی  نقد  به  را  وداری  می  کشد  برجستهمتذکر  که  ویژگیِ  شود  ترین 
اند، مقوالتی  این نظام  نشان خاص دری همانا فراتاریخی کردن مقوالتی است که سرشتیایدئولوژی بورژوا

اند  علیه دانش بشری به ستیز برخواسته  ،سطح توصیف  قدرتشان در   یافته که با تمامیاستقالل  عام و ،  انتزاعی
مارکس   نقد شوند.  تبیین و روند  به سطح  انسان  بودن و  دقیقاًتا مانع گذار  یاستقال  انتزاعی  این  ل  افتن 
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، زیرا در نقد  مورد انتقاد قرار داد  کالبدشکافی این نظام برخوردارند  اهمیت بس شایانی در  مقوالت را که از
هژمونی    رایتوان آگاهی اکثریت عظیم کارگران در مبارزه بایدئولوژی است که می  یمثابهاین مقوالت به

 ایجاد صف مستقل کارگران مبدل ساخت. برای سیاسی را به عاملی 

خودش  ه  تواند بمی  که آن چیز  کردچیزی را انتزاع    آن تصور،  توان ازچیزی بدانیم، می  از  آگاهی را تصور  اگر 
عنوان مثال  . بهکنندشان تلقی  این احکام انتزاعی را آگاهی  ها ی که انسانعینیت بخشد به نحو  فعلیت و 

آن جدا    یا یک محصول است که از  سودمندی طبیعی یک شئ و   ی، ارزش، انتزاعی ازیی کاالدرتولید ساده

  کند و میشود، بلکه عروج  داری ارزش نه تنها از سودمندی جدا میی سرمایهکه در جامعهآن . حالنیست
عنوان امری انتزاعی دیگر متعلق به  ی که ارزش بهیگیرد، جامسند قدرت قرار می  چون خدای زمینی بر

ایدئولوژی بیان    ،د. منطبق با این برداشتکنی کاال تعیین می، بلکه محصول را به مثابهنیستمحصول  

دهد، بلکه با دست نمی هتماعی بروابط اجتماعی است که تصوری از روابط اج  ییافتهاستقالل  انتزاعی و
شود.  ی روابط اجتماعی میکنندهگذارد که تعییناین تصورات طرحی از روابط اجتماعی را پیش می  انتزاع از

راز  آشکار نظریه  کردن  مبنای  علمیایدئولوژی  بنیان  ی  علمیذگاجتماعی  سوسیالیسم  آنان    وشد  اران 
ی دوربین وارونه به چشم  صفحه  چون درها روابطشان همها انسانایدئولوژیی  همه  در»  :خاطرنشان کردند

 [ ۵«].خوردمی

درنامهییتا  انگلس در  ایدئولوژی  بودن  انتزاعی  وبورگیوس مید  به  ای که مورد  هرچه عرصه»نویسد  اش 
از ماست  عرصهحیطه  بررسی  به  رود،  دورتر  اقتصادی  صرف  ی  انتزاعی  نزدیکی  تر  ایدئولوژیکی 

ی  ی باور، سازندهمثابهی حیاتشان هستند که ایدئولوژی بهبه ادامه  این انتزاعات تا زمانی قادر  [۶]«.شودمی
ایدئولوژی نه تنها امری انتزاعی است  ،  سوسیالیسم علمی  گذارانبنیاننظرات    بنا به ها شوند.  آگاهی انسان

می وارونه  را  واقعیت  بکه  باورنمایاند،  به  از   لکه هم چنین  را  درخودش  آگاهی  بازتاب    جای  انسان  تفکر 
 تر خواهم شکافت. مقاله این واقعیت را بیش یر ادامه. ددهدمی

ی تصورات  حال ارتباط با مجموعه  پدید آمدن در  ایدئولوژی پس از   هر »نویسد  انگلس درشرح ایدئولوژی می
  بود. نمیایدئولوژی    غیر این صورت دیگر  سازد، درای وارد میتغییرات تازهها  آن  در   یابد و موجود تکامل می
کنند،  قوانین خود تبعیت می  تنها از  اند وعنوان ماهیت مستقلی که دارای تکامل مستقلیعنی با افکار به
ان این  دماغ آن  عمل همانا شرایط مادی زندگی افرادی است که در   واقع در   کرد. این امورسروکار پیدا نمی

نمانده  درک  دماغ افراد ناگزیر   که در   کننداین روند را تعیین می  سرآخر مسیر   پیوندد وبه ظهور می  روند تفکر
 [ ۷«].ها ساخته بوداین ایدئولوژی غیر این صورت کارتمامی ماند، زیرا درباقی می

و  با مارکس  نظرات  کنه  به  انتزاعی    یابیمدرمیانگلس    توجه  اما  عینی  امری  آنان  نظر  از  ایدئولوژی  که 
نزد انسان    ی باورخودش که سازنده  دادن طرحی از  سازد و با قرارشود که خود را مستقل میمحسوب می

مبارزه با    ی از آن ویی آگاهی برنما سازد، یعنی امری وارونه که رازگشامثابهبه  گردد خود را، قادر میاست
ی  هعنوان امری عینی سازنداین دیدگاه ایدئولوژی به  بنا به.  استمردم    ساختنآگاه    ن در آن عاملی بنیادی
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ایدئولوژی از جانب مارکس بدین    عمالً.  سازدگاهی برنما میآانسان است ولی خودش را به جای    باور در 
از این  زند.    در قالب ذهن جا  است خود را  عنوان یک عین قادرشود که بهخوانده می  «آگاهی کاذب»دلیل  

ای  های متعدد، عین را جای ذهن و باور را جای آگاهی جازدن، بخش عمدهوارونگی رو، به چالش کشیدن 
نسبت به  سکوت    بر  عالوه  مخالف  در رویکرد.  افشای راز هر نوع ایدئولوژی است  ی طبقاتی درمبارزه  از

 دهد وها تقلیل میی بین ایدئولوژیکارکرد ایدئولوژی، مبارزه با هر نوع ایدئولوژی را به مبارزه  محتوا و
اخالق، مذهب،    ...»ها آغاز کنیم  زندگی واقعی انسان  از  اگر  ه است کهکند که مارکس شرح داددقت نمی

توانند استقالل ظاهری خود را حفظ  گر نمیها دیاشکال آگاهی مطابق با آن  ایدئولوژی و   هر  متافیزیک و
 [  ۸]«.کنند

اگر بپذیریم مقوالت اقتصادی،    دهد که شرح میدون  ودر انتقادش به پر   و   «نفی  نفی در »نقد    مارکس در
گامی مجردند  از   مقوالتی  نرفته  فراتر  مقولههگل  یک  زیرا  انتزاعی  ایم،  در   « سرمایه »  مثالً ی  حالت    را 

که مقوالت اقتصادی    اگر بگوییم  ی قابل انتقاد نیست. اما یگراچنین اثبات  ایم وکردهاش تصدیق  هستی

ها  ها به پراتیک، به هستی واقعی زندگی آنآن  «نفی نفی»آن صورت در    اند، دراند که انتزاعی شدهمقوالتی
مذهب    انتقاد به انتزاع کاال و   سازد. همین نظریه را مارکس در ها را ممکن میآن  گردیم که گذار از بازمی
 کارگرفت. هنیز ب

آورم تا با یاری گرفتن  دیگری از علوم اجتماعی می  مثال، یکی ازعلوم طبیعی و  برای تفهیم بهتر مطلب دو 
 کنم: را مستدل   دیدگاهم بتوانمها آن آز

بخش است، درست  ی یک عین، عین ضروری و حیاتخورشید برای نبات به منزله»نویسد  مارکس می
قوای ذاتی عینی خورشید   بخش و از قدرت حیات  تجسمی  طورکه نبات برای خورشید یک عین و همان
انسان می  [۹.«]است ذاتی و حال  نیروی  این  ازخورشید منتزع واتعینی حی  تواند  را  را    بخش  آن  دوباره 

ی خورشید طرحی جدید را پایه ریزد که هیچ ربطی به رابطه  وکند    هاانسانعنوان یک انتزاع وارد زندگی  به
باور آنان    برکه  ها  شده در زندگی انسانواردانتزاع  این    جا کهآن  :ها نداردی انسان با آنرابطه  نبات و  و

شود  ها میمناسبات میان انسان  یکنندهتعیین  کهدهد  ها قرار میشود، طرحی را پیش پای انسانمیاستوار  
شده ازخورشید، خدای خورشید را نتیجه گیرد و  نیروی منتزع  از   کهتواند خورشید را تا مرزی فرا برد  می  و

 ادار نماید.  و ،استغاثه دربرابر آن دعا و مثالًای،  های ویژهپراتیک بهها را انسان

ها  زندگی واقعی انسان  با حرکت ازکه  مارکس نقل کردم    از   اسالم است.  مثال دیگر نقش اجتماعی چادر در
  قدرتی برخوردار   شود. بدین ترتیب ایدئولوژی باید ازاز ایدئولوژی منتفی می  یهرگونه امکان برای هر نوع 

عنوان  تا بتواند طرح خودش از زندگی را به  کندوازنش    زندگی واقعی را  سازد حرکت ازباشد که آن را قادر  
 اندازد.   آن را جا  لذا حرکت از  زندگی واقعی و
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اسالم که    مردان در  زندگی زنان و  زنان است، یعنی واقعیتی در   ی مردان بر ی سلطهاسالم نشانه  در  چادر
ی  یعقال   را اقدامی  سلطه  و  کندمین فامیل توجیه  أ ش  حفظ آبرو وعنوان  زنان را تحت    ی مردان برسلطه
شود. اما  عَرض یک موضوع واقعی برنما می  ی مادی و عنوان نشانهبه  چنین حالتی چادر  در   .دهدمینشان  
تواند مقاومت زنان و چالش آنان با مردان را دامن زند  زنان همواره می آشکار مردان بر  ای این چنینسلطه

ن به  أش  و   این چالش، حال حفظ آبرو   امتناع از  . درشودفامیل منجر می  شدن مناسبات در   که خود به سست 
عنوان یک موضوع انتزاعی طرحی را پیش پای  تا به سازدمستقل  خودش را بایستمیی یک عَرض مثابه

یک  ، این طرح جدید سان که درجامعه شود. بدینو کننده مناسبات بین آنان زنان مسلمان گذارد که تعیین
ی  ، سلطهد که اوالًکنگونه مناسبات میان زنان با جامعه را تنظیم  ن آنأش  روانی باید حفظ آبرو وی  یجابجا

فامیل مسئولیت حفظ آن   ن درأبا واالیش ش  اًقابل لمس نباشد. دوم  که دیگر  کندش  نچنان وازمردان را آن
واالیش آبروی فامیل توسط    ی مردان وتعامل میان دو کنش وازنش سلطه  ی زنان گذارد. دررا به عهده

شود  دوش زنان سرشکن می  عنوان یک انتزاع پیکریافته است که طرحی از مناسبات اجتماعی برزنان به
ی باور نزد  انتزاعی که سازنده  یی موضوعن فامیل به مثابهأتابی، این واالیش را، یعنی شکه زنان با درون

بخش  طور که انسان نیروی حیاتمصمم شوند. پس همان  نآپذیرا و به دفاع از    خاطر ، با طیباستآنان  
  ی اجتماعی این رابطه  شد، در   ی آن را پذیراسلطه  یک انتزاع به خدای خورشید مبدل ساخت و  خورشید را در 

  یکنندهی طرحی نوین تعیینمثابهکه حال به  کندانسان آبروی فامیل را به موضوعی انتزاعی تبدیل می  نیز
ی مردان که موضوع  ی نه تنها شناخت زنان ازسلطهیجاهباین جا  شود. دری امت میجامعه  زنان در  رفتار

توامان چالش آنان را   ،شودمینماد چادر  مانع آگاهی واقعی زنان از شود وواقعی برای چادر بود، وازنش می
  تنگنای ناگریزی و   زنان در  سانبدینکنند.  دهد که حجاب را رعایت نمیعلیه زنانی نظم می  اًعمدتنیز  

یت زنان را در  لاین الگو فاع  وشمارند  شده را مناسب مین فامیل این الگوی حقنهأش  قبول حفظ آبرو و
ا نماد چادر، یعنی سخن ایدئولوژی حجاب ب   بخشد. به دیگر تداوم می  ارتباط با این طرح ایدئولوژیک پایدار 

ی مردان  وازنش سلطه  شود فعالیت زنان را به سمتی سوق دهد که از  بایستی قادر  سویی  انتزاع پیکریافته، از
که اطالعی راجع    بخشدگونه فعلیت  آنرا  پراتیک مخاطبانش    دیگر رعایت حجاب در  سوی  آگاه نشوند، از

تا با ایجاد باور تنها    سازد  ، یعنی چیستی آن را پنهانندهد  اختیار زنان قرار  در  راچادر  کردن    به علل سر
 ی امت مجبورند چادر به سر کنند.چرا زنان درجامعه کندتاکید 

یک فرایند روانی    اند که این اعمال را دری احکام ایدئولوژیکیسلطه  گرشده نشانپذیرش اعمال حقنه  عمالً
ی فرد با مناسباتی  انقطاع رابطه  ام ایدئولوژیک ناشی ازسازند. تعیین سرشت سلطه در احکقبول میقابل
انتزاعی واستقالل  است بیان  ایدئولوژی تصور از چیزی بهی آنیافتهکه این احکام  بنابراین  عنوان  هایند. 

خودش    رو موضوعی مستقل از این از  گیرد ومی  برابر فرد قرار  چیزی است که در  آگاهی نیست، بلکه تصور
ایدئولوژی در   و آن بتواند صحت  ه  با مراجعه ب  ندارد تا فرد واقع فعلیت یافتن همان    سقم آن را بسنجد. 

  در  احکامش را  تا  کوشدمیآن هستی دارد اما    که ایدئولوژی در  -  حفظ آبروی فامیل  مثالً  -  است  حکمی
کند، چون عملی را میچیزی، جلوه دهد. زن مسلمانی که چادر به سر    از  شکل احکام علمی، یعنی تصور
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کند آگاه است، حال آن که فقط باوری را پذیرفته است که آن باور توسط روابط  می  دهد، فکرانجام می
یافته روابط اجتماعی  ایدئولوژی بیان انتزاعی و استقالل  سان بدین.  است او تحمیل شده  ه  اجتماعی خاصی ب 

  یکنندهگزارد که خود آن طرح تعیینعی را پیش میمناسبات اجتما  تصورات طرحی از  است که با انتزاع از
هستی آن حکم    باور مخاطبانش وجود دارد و   ایدئولوژی تنها در  شود. حکم ارزشی در روابط اجتماعی می

  شود. این گونه احکام ارزشی برای آن که بتوانند قانون اخالقی، اجتماعی، حقوقی ومقید به باور آنان می
باید استقالل یابند تا به   ی مناسبات اجتماعی شوند و کنندهبتوانند خودشان تعیین بایست میسیاسی شوند، 

 موضوعی برای خوشان مبدل شوند. 

ثابت    عنوان استقالل انتزاعات پیکریافته در این نظام مطرح ورا به  بازنماییشرح دادم که مارکس فرایند  
رقم    دیگرمراوده با هم  را در  هاانسانگی  داری که روزمرهسرمایهاقتصاد    چرا مقوالت بسیار رایج در  کرد
رفتن    د که به علت سادگی ایدئولوژیکشان فراترنآنان القاء کنه  سطح توصیف ب  برداشتی را در   ندد قادرنزنمی

اعات  انتز  ی مثابهبهاین مقوالت را    توانستسطح تبیین بودکه مارکس    در  دقیقاً شوند.  آن سطح را مانع می  از
ها را  پس آن   شده درواقعیت پنهان  افشای راز این مقوالت،  موفق شد در  پیکریافته مورد بررسی قراردهد و

،  قرار دهد  «نقد اقتصاد سیاسی»اش در  نظریه  یرا مبنا  « ییوارگی کاالبت»و   « نقد ارزش »برجسته سازد و
 ای که تنها با افشای راز آن: ایدئولوژی

  با افشای راز ایدئولوژی دانشی در مبارزه با   اًای مبدل کرد، دومآن را به آگاهی توده  توان آگاهی ازمی  اوالً
 اعصار تاریخی نیز واقف شویم. تا به نقش آن در   گذارداختیار  هر نوع ایدئولوژی را در

 اش قرارداد: دو زمینه مورد کنک این نظام را باید در  عنوان انتزاع پیکریافته درقانون ارزش به

این قانون که تنها به    مانده درپنهان  یهامضمون واقعیت  ساختن  آشکار  ی نخست، روشن وزمینه پس 
 ها پی برد. لذا: توان به کنه آنضرب تحلیل می

 . کند پس این انتزاع را آشکار انسانی نهفته در  نقد ارزش بایستی کار -1

 .کندپس این مقوله ی انتزاعی را روشن  مانده در نقد سرمایه باید نقش وسائل تولید پنهان  -2

عنوان  ی انتزاعی، مزد را بهپس این مقوله  عنوان درآمد کارگر، در افشای آن به  باید درنقد مزد می -3
 برمال گرداند.  وسائل معیشت او

 .کندارزش اضافی باید راز استثماررا در پیوند با مزد افشاء  نقد -4

گر  وجوه قانون ارزش در سطح اجتماع بیان  کارکردها و  یت است که تمامی ی دوم، اثبات این واقع زمینه
ی که این نظام تنها توسط این مکانیسم  ی، جااستکار    برابری کاالها و  برابرسازی تولیدکنندگان کاالها و

مرکب و کار منفرد(    شخصی، کار  خصوصی )کار  تا کار  شودمیهم ایدئولوژیک قادر    که هم انتزاعی است و
کار   را کار   به  )کارمجرد،  کار   اجتماعی  و  مبدل    اً اجتماع  ساده  بانیان  کندالزم(  نظرات  به  توجه  با  حال   .
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از جهان استن  سوسیالیسم علمی بایستن  جا و)جهان این که گذار  به جهان  اتوپ اکنون(  ی که  یای)جهان 
نقد این مقوالت    شمارند وپیکریافته ممکن می  ی از این مقوالت انتزاعی ویآنیم( را تنها در رازگشا  خواستار

کنند تا  یابی به هژمونی سیاسی ارزیابی میی طبقاتی برای دستمبارزه  را عامل بنیادین برای آگاهی در
 .آن را فراهم آورد از  ل الزم برای گذاریاین نظام وسا  از  «نقد منفی، نقد مثبت»بتوان در  

 ی دین مسئله – ۳

ی  حیات روزمره  شود که شرایط کار و  تواند محومی  بازتاب مذهبی دنیای واقع تنها هنگامیطورکلی  هب»
شفاف نمودار سازد. شکل اجتماعی   روشن و  طوربهبا طبیعت    دیگر وانسان روابط عقالنی افراد را با یک

را    که روی او  را آلودی  مه  نقاب عرفانی و  فقط هنگامی  ،مادی فرایند تولید  یجریان زندگی، یعنی چهره

کنند  مساعی می دیگر تشریککه آزادانه با یک  انیعنوان حاصل کار آدمیدارد که خود بهپوشانده است برمی
این مرحله مستلزم وجود مبنای مادی معینی    هآنان درآید. ولی رسیدن ب  ی طبق نقشه  تحت نظارت آگاه و  و

تاریخی طوالنی    یتکامل  یاست که خود نتیجهزندگی    اجتماع یا گرد آمدن یک سلسله شرایط مادی در  در
 [ 1۰.«] و پررنج است

نه کل آن،   شود واین ادعا تنها بخشی ازحقیقت مطرح می  در  .ی دین استشود که جهالت سازندهته میفگ
سطح    در  ها انسانگیرد که توسط آن  دیده میازیرا یکی از کارکردهای منطقی انسان، یعنی عمل انتزاع را ن

شود  ای آغاز میاز نقطه  ها انسانکن جهالت  یاند. لطول تاریخ نائل گشته  آوردهای شگفتی درنظری به دست
  روند خداسازی، چه در   در  مثالً  و  کنندشان میهای اجتماعیحقیقت وارد کنش  ی مثابهبهکه انتزاع را حال  

شوند.  و واقف به کارکرد انتزاع نمی  سازندمیادیان توحیدی، خودشان را تابع آن    چه در  ادیان طبیعی و
دهد  شرح میاین گونه  ی مکان  اش به عمل انتزاع دربارهعدم آگاهی  عنوان مثال امام جعفر صادق دربه
  یی واقعیت مکان خوانا  ، که ادعای او با[11]«جلو( محدود است  چپ، عقب و   اماکن به چهارحد)راست و »

ی مسطحه است  هندسه  گر انتزاع سطح درادعای امام تنها بیان  مکان دارای سه بُعد است و   ندارد زیرا هر 
 امری که دراقعیت وجود ندارد.  ،درآورد توان سطح را به تصورکه توسط آن انتزاع می

  گذار  واحد، با  راستای خدای غیرمادی اما ذهنی و  شان درسیر تکاملی  غیرطبیعی و  خلق خدایان طبیعی و

جا به خدای واحد  آن  از   و  ،( Homotheism) شمولکن نه خدای جهانیخدای خودی، ل  هب   ییچند خدا  از 

شد، یعنی پذیرش    منجر  یی( سرانجام به تک خداHonotheism) کندنفی نمی  را  که وجود خدایان دیگر 
  اش که هستیدلیل آنزند. اما قبول همین خدای واحد بهرقم می  یک انتزاع قدرقدرت که سرنوشت انسان را

  تشخیص خدا و  اش کرده است، همواره انسان را درنیروهای بالفعل  که انسان از  استوابسته به انتزاعی  
شود که به مکاتب گوناگون ازجمله وحدت  می  رهنمونهستی خدا    یدربارهنیروی الیزال او به کنجکاوی  

یهودیت، مسیحیت    ،ی توحیدیگانهادیان سه  اعتقاد به وجود خدای واحد دردر  کشیده شد. اما    دئیسم   ووجود  
انگلس    ی گفتهبه    ییجا  ،دارند  خدا اشتراک نظر  ی عام انتزاعی از بیان کلمه  که همگی در آن  با  ، اسالم  و
ی اساسی ئلهنیست ولی مس  ییدارای هیچ معنا   ییشود که به تنها می[  12«] ی خدا مضمون مذهبکلمه»
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ی اجتماعی که  این کلمه خاموش بماند. لذا به دالیل ویژهپس    این کلمه انسان است که بایستی در  در
طرف باقی  دیگر بییک از این ادیان خلق شد، این انتزاعات نسبت به یک  خدایان انتزاعی متعلق به هر

از  امت  نماندند، زیرا طرحی که هر یک  برای  تعییناین خدایان  برای  کننده هایشان ریختند،  مناسبات  ی 
  خدای اسالمی   خواند وبرجسته می  خدای یهود، قوم یهود را  مثالًشد.    های دیگرامت  نه  پیروان آن خدا و

سیرت توحید    ما مسلمانان رنگ فطرت وه  آمیزی خدا است که برنگ»  .کندمسلمان را مرکز عالم برآورد می
پرستش  مشترک    یهیچ شائبهرا بی  ما او  ایمان به خدای یکتا نیست و  تر ازهیچ رنگی خوش  بخشیده و

روشن    [1۳.«]کنیمروی خلوص پرستش می  را از  او  شناخته و  ییم تنها ملتی که خدا را به یکتاییکنیم. مامی
آورد  کنارش تاب نمی های دینی، ایدئولوژی دیگری را دری ایدئولوژیشود چرا هیچ ایدئولوژی، به ویژهمی
مناقشه  پیوستهو   انتزاع مستقلها کشیده میآن  میان  ایبه  این  نام خدا، طرحی از  شود، زیرا  شده تحت 

اطاعت پیروان از    این طرح تنها در  سازد وآنان را می  ریزد که باورمناسبات اجتماعی را برای پیروانش می
ا تدوام  ر  چه که جهل آدمیکند. بنابراین آن  تواند دوام پیداها میطرح   در چالش با دیگر  قوانین خودش و

خودش را  ه  باور ب   سازد وخودش میه  وابسته ب  بخشد همانا ندیده گرفتن همین انتزاع است که انسان را می
. مثال قانون ارزش که در  کندرا از انسان سلب    این باور  رفتن از   زند تا امکان فراترمی  جای دانش جاهب

این مورد    دارد. مثال بسیار مشهور دیگر در میاش همواره از نو این باور را در انسان زنده نگه  گیروزمره
 خواندن پیامبر اسالم است.  «امی »

آید.  نمی  ای به شمارتواند باشد، برانگیزندهیا یک عَرض انسان می  سوادی یک صفت واین واقعیت که بی
عنوان  به  به صورت انتزاع وارد مناسبات انسانی شود و ،  انسان جدا سازد  حال اگر این عَرض خودش را از 

بلذا کنش  اعتقاد و  ی دهد که سازنده  برابر انسان قرار  موضوع طرحی را در این موضوع  ه  هایش نسبت 

که آن را   ــیابند  ی انسان بازتاب میوارونه در مخیله  طوربهروابط اجتماعی    گاه تمامی انتزاعی شود، آن

شود سالم وارد مناسبات اجتماعی مسلمانان میا  ی آغازین معجزه درعنوان نقطهبهو    ــ نامیمایدئولوژی می
ایدئولوژیک در قلمروهای جداگانه اغلب  نگرش»ی مارکس  به گفته.  تا به اعتقاد آنان شکل بخشد های 

ی مخلوق تنزل  ی خدا، یعنی خالق را، تا رتبهای که انسان سازندهبه گونه  [،1۴] «سازد نابینا می  اً افراد را بدو
  ی برابر اراده  انقیاد کامل آن در   ی منفعل شدن اراده و مسئله»را ثانوی سازد، زیرا    ی او ارادهدهد تا  می

انقیاد   خواندن پیامبر و  «امی» که در موضوع  استهمین انتزاع  [ 1۵«] ی اسرارآمیزجنبه اًشخص ثالث تمام
کند  هر دینی تصور می» نظر مارکس    بنا به. بدین ترتیب  استاین باور به عیان روشن  ه  کامل مسلمان ب

همین  ه  مخصوص قابل تفکیک است و ب  تصورادیان به دلیل    سایر  علت مضمون خاص خود ازه  که خود ب

به سبب   و  است   حقیقی  اش دین ویژگیخود  جهت  قرار در محدودهرا  چه  آن  هر  ...  نگیرد،    ی آن 

 مارکس( )تاکیدات از [ 1۶.«]نامدمنافقانه می

وقتی مسلمان  شود  سبب میحقیقت محض است که    یمثابهبه  عنوان انتزاع و دین به  ویژگی همین خود  عمالً
ات را  فض، یا این تنا ستا علت آن که خود را تابع اسالم کردهه بشود مین مواجه آقر ات آشکار در قض با تنا
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ن را  آی قرمعجزهقران علت    خواند. خدا در فهم انسان می  ها را خارج از گیرد یا قدرت درک آننادیده می
  تناقضیک  جای دیگر از در. [1۷.«] هم مشابه است  کتابی است که آیاتش همه با »  :خواند یات میآتشابه 

زحمتی پیش آید    اگر  جانب خداست و   رسد گویند این از  نعمتی فرا  خوشی و  اگر  آنان را  و»  گویدسخن می
  نظردر جای دیگری    خدای اسالم   ،تناقض  در  تناقض  و در  [1۸.«]و نسبت دهند بگو همه از خدا استه تب

عینیت یافتن    [1۹.«]ستونفس ت  بدی از  هر  جانب خداست و  تو رسد ازه  ب  ییانواع نیکو هرچه از»  :دهدمی
  مل انسان ازأشود، به نظر مارکس مانع ت می  ی باور یک طرح که سازنده  یمثابهبه  ناقضاین تجریدات مت
مین سبب  هی انسان. بهی دین است و نه دین آفریندهانسان آفرینده»  کند کهگردد تا درک  این واقعیت می

هم با خود    که بازخود را نشناخته است و یا این احساس فردی انسانی است که یا هنوز  فردی و دین شعور 
 .« بیگانه شده است

کند، مهم این  گوید مهم آن نیست که انسان برخی نظراتش را آگاهانه مطرح  که می  مثلی است مشهور
ن  آقر  توان در دارد که مصداق آن را میطرح نظرات کدام نظریه را ناخودآگاه ابراز می  واقعیت است که در 

  ی یهآدر    کند واجتماعی را آزمایش بندگان قلمداد می  ن دلیل بالیای طبیعی وآ. خدا در قرکردمالحظه  
برگی از درختی نمیدیگری می نباشد که خود نشانافتد که خدا بدگوید که هیچ  عدم    ی دهندهان آگاه 

حال   دو از   ،گانآزمایش بند یدرباره . استپیامبر، خود های واقع گفته های خودش، در شناخت خدا از گفته
نادانی    دهد که خود دال برآزمایش چه واکنشی ازخود نشان می  اش درداند که بندهیا خدا نمی  :خارج نیست

  یمثابهبهکه خدا    دیدیمشود.  آزمایش آگاه است، پس صرف آزمایش عملی بی معنا می  ی نتیجه  از   یا   ست او
پس این کلمه    ی اصلی، یعنی انسان، که در مسئلهکه » مضمون دین، کارکردش تحمیل این واقعیت است  

 [ 2۰] .«پنهان است، در حقیقت دهان نگشاید 

نظام    که این تجرید در  یی خواند جامی  «بازتاب انسان مجرد»دین را    انتی دورینگ  انگلس درکتابش

  سازد. پس زمانی که از برنما می  «قانون ارزش »کارکردی هر فرد را در  ابعاد وجودی و  داری تمامیسرمایه
ی  واقع نه صرف عدم آگاهی، بلکه عدم آگاهی به انتزاع ساخته  درمقصود  رود،  دین سخن می  جهل در
  شود و دین اعتقاد به خدای الهوتی مضمون زندگی بشری می  در  است.این انتزاع  ه تابع کردنش ب  انسان و

سازد.  عنوان خدای ناسوتی انسان را تابع خود مینماد آن، یعنی پول، به  قانون ارزش، ارزش مبادله و  در
رت  صوه  دهد که بدین اسالم و تابعیت مسلمانان از فرائض دینی، طرحی ازمناسبات را بین آنان شکل می

  ریزد تا انسان را امرقانون ارزش طرحی را می  و  کندها اطاعت را به آنان تحمیل میحرام  رعایت حالل و 
کنند که  زندگی را به انسان حقنه می  های خاصی ازانتزاع شیوه  دو  هر  ؛آن سازد  فرمامین برخاسته از   بر

 سرخود به دار آونگ کن. یزید بیعت کن، یا  یا بیا باکه:  المثل فارسی استیادآور این ضرب

  نیروی تاثیرگذار بر   یمثابهبهی آن در زندگی  کردن دوباره  و وارد  زندگی آدمی  انتزاع کردن یک نیرو از
کشاند که مارکس آن را  های توخالی میاش را به پرحرفیی هستیدرباره، یعنی خدا، استدالل  هاانسان

  هاییاللوجود خداوند بدین مفهوم استد  هایاستدالل  یکلیه: »دهدعنوان جهل واقعی این گونه شرح میبه
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ی تصورات پیرامون خداست. استدالالت واقعی باید برعکس ارائه  مردود شمردن کلیه  برای عدم وجود او و
« و »چون مسائل دنیوی غیرمنطقی  هست   ناهنجاری برپا شده است، پس خدا  طوربهشوند »چون طبیعت  

  ها یادآور چه چیزی هستند؟«. اما اینهست  چیزی نیست، پس خدا  »چون تفکر «.  هست   است، پس خدا
  ؟ هستیعنی غیر منطقی است، خدا    وقتی که دنیا، برای کسی که خود فاقد منطقی است،

دیگر سخن شناخت  ه )تاکیدات ازمارکس( ب [21«].منطقی هستی ذات خداوند استیا این که بی

باید به ش  از را  قانون ارزش  تا انسان را قادرخدا یا  انتزاعاتی سمت داد  از  ب   سازد در  ناخت  این  ه  آگاهی 
   برد.ب، پی نشانندمیجای آگاهی به واقع باور را  انتزاعات به راز آنان که در

 دین ازدولت   ییجدا - 4

اوضاع  دهم تا این که    نظر انتقاد اوضاع سیاسی مورد انتقاد قرار   تر از مندم که دین را بیشهعالق  من بسیار»
گنجد،  آموزش خوانندگان می  تر در ماهیت یک روزنامه وقالب دین، زیرا این چرخش بیش  سیاسی را در

های  شدن واقعیت  با آشکار  کند وزمین تغذیه می  آسمان ها، بلکه از   پی محتوای خود نه از  چون که دین در

 [ 22].«خود راه سقوط را طی خواهد کرده، خودباستآن   تئوری  موجود که

ی این موضوع  منطق ویژه»داری است که  نظام سرمایه  یدربارهی مارکس  نظریه  «نقد که »شرح دادم  
سلطه را برنما    استثمار و  ای خالی ازکند و شرایط گذار به جامعهلحاظ تاریخی کالبدشکافی میرا به  « ویژه
 سازد.می

  اند به شرطی که درآوردهای بشریدست  گربیانشده،  شناخت موضوع منتزع  انتزاع کردن و  که  متذکر شدم
تا به یاری آن   نکنیممناسبات اجتماعی وارد  واقعیت در  یمثابهبهگاه حالت نخست موضوع انتزاعی را هیچ

شده، یعنی موضوع  حالت دوم نقد موضوع منتزع  در  م و ییحل مشکالت اجتماعی از آن سود جو   شویم در   قادر
 .سازیمشناخت واقعیت مبدل  ی در ایدئولوژیکی، را به عامل

  عنوان ایدئولوژی یک انتزاع است و بورژوازی مترقی زمانی که با دین مسیحیتدینی به  روشن کردم که هر

آیا به این   دین از دولت شد،    ییخواهان جدا  در چالش افتاد و  ــ با مذهب کاتولیک  یا به بیان بهتر ــ
کردن دولت    آلزیرا بورژوازی مترقی با ایده  انتزاع است، مهم نبوده  حقیقت واقف بود که دین مسیحیت یک

برابری را    برادری و   قرار است  هرگز به درک این واقعیت نائل نگشت که دولتی که خواهان آن است و 
زیرا دولت    مورد نظرش نیست آل  به ایجاد نظم ایده  است که قادر  پیکریافته  ی، خود نیز انتزاع کندتضمین  

بورژوا به    ی مدنی و تفکیک انسان به شهروند واز همان آغاز پیدایش با جدا کردن خود ازجامعه  ییبورژوا
پرولتاریای    حتی تظاهر انسانی در   جهات انسانی و  تمامی  انتزاع از»مارکس    ی به گفتهداد که    انتزاعی پا 

شرایط    معیشتی پرولتاریا تمامیشرایط    به حد تکامل خود رسیده است، چون در  ای است کهشدهتربیت
لذا انسان خود را در پرولتاریا گم کرده است ...   و  نشدهاش خالصه ی انسانیقله زندگی اجتماع امروزی در 

که شرایط معیشتی خویش را نفی نکرده است. پرولتاریا  ولی پرولتاریا قادر به آزادی خویش نیست، مادامی
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ی امروز  شرایط غیرانسانی جامعه  تمامی  که این کهکند، بدون آن  تواند شرایط زندگی خویش را نفینمی

ای که  نقش تاریخی  مارکس( به زبان دیگر  )تاکید از [ 2۳.«]است، نفی کندشده  زندگی او خالصه    را که در
که شرایط    استی کارگران قرارگرفته و نباید آن را با مقام خدایان تعویض کرد، شناخت این واقعیت  برعهده
تجمع یافته    «سرمایه» واقعی است که در قطب مقابل منافع آنان به نام    یپیکریابی انتزاع  کارگران  معیشتی

ی  کنندهتعیین ویافته   قالل است و  «خالصه گردیده  زندگی او که در یی امروز شرایط غیرانسانی جامعه»تا 
پیکریابی یک انتزاع    که خود نیز  ییدولت بورژوا   دقیقاً  جاودانه تداوم بخشد ورا  سرنوشت آنان شده است،  

به انتزاع    فاین رو اشرا  . ازاستاین نظام    دیگر انتزاعات پیکریافته در  و   «سرمایه »حافظ انتزاع    عمالً،  است
دستورکار    آن را در  سلطه، مبارزه با  تداوم استثمار و  انتزاعات، یعنی تحکیم وکارکردش در حفظ    دولت و
  گیرد که به قول انگلس در خود میه  دین را ب   یک انتزاع، شکلی از  ی مثابهبهکه دولت    ییدهد، جاقرار می

ل  اقتصاد هم می  سیاست متوجه نبود که بایستی اوضاع دولت را مورد بررسی قراردهد و»قرن هیجدهم  
مالکیت خصوصی تحقیق  نداشت که درباره بودن  ب  [2۴کند.«]ی محقق  این تحقیق  دوش  ه  لذا زحمت 

چنین  عنوان یک انتزاع، بلکه همکه نه تنها دین به  کنند  اثبات  و توانستند  افتاد  بانیان سوسیالیسم علمی
بورژوا از   یی دولت  انتزاع  نیز انقالب    برآمده  جامعه  یخود  در از  مدنی  نظا  ی  استقالل  این  با  که  است  م 

 شود.کاردهای اجتماعی آن میاش حافظ قانون ارزش با تمامییافتن

نظریات یک بورژوا لیبرال  با ذکر  دانم  نظرگاه مارکس الزم می  دولت از   ی مدنی وپیش ازتشریح جامعه
نه به محتوای    پردازد و میی مدنی  ایرانی، آقای فریدون آدمیت، نشان دهم که او نه به مضمون جامعه

کند تا با ندیده انگاردن سطح  آل مطرح میسطح توصیف، ایده  دو موضوع را در  دولت کاری دارد، بلکه هر
   کند.ی طبقاتی را نفی ها، مبارزهرابطه با آنر تبیین د

تعریف    ربه شرح ذی  یهرکدام را با وجوه   اجتماعی تقسیم و  آدمیت دموکراسی را به دموکراسی سیاسی و
 :کندمی

 

 . ماهوینه  و عَرضی  نه مطلق، و است ها امری اعتباری میان آن شود که تمایزو متذکر می
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گر  ی مدنی که باید نشاناین نظام جامعه  ؟ درهستند  ییهازگر چه چیبیان  گویند وها چه میاما واقعیت
دموکراسی    دقیقاً   شود وسیاسی جدا میی منافع خصوصی از دموکراسی  عنوان حوزهاصالت جمع باشد به

این شبکه آدمیت تکیهشودی منافع خصوصی میسیاسی مدافع  آقای  را  .  گاه فکری دموکراسی سیاسی 
است که   ییداری این فردگرا ن طبق نظرات تمام بزرگان کالسیک مدافع نظام سرمایهیکنامد، لفردیت می

  ای موجز به گونه  «انسان گرگ انسان است»در یک جمله    را  ییفردگرا  ابزه؛  ی خصلت آن استکنندهتعیین
برای حفظ منافع خودی    «هرکس   جنگ هرکس با »ی مدنی به معنای  ابراز کرده است و رقابت در جامعه

آزادی    حق برخورداری انسان از»مارکس فردیت    بنا به نظرتواند باشد جز فردیت زیرا  گر هر چیزی میبیان
که قانونی  احترام به آن دارانه و مالکیت خصوصی سرمایه عمالً  و   «همکاری انسان با انسان است   یپایه بر

مرکز مناسبات اجتماعی قرارگرفته است، مانع اساسی تکامل انسان تا مرز    عنوان تابو درشده است و به
 شود.فردیت می

عدالت    بایستمیاند که بر مبنای آن  خودموکراسی سیاسی می   یهمگان را پایه  آقای آدمیت انتخابات آزاد
که با وجود    کندیروشن نم  گذارد واین نظام را ناگفته باقی می  در   هستی استثمار  اما یابد،    اجماعی استقرار 

که  است  مدعی  . آدمیت  توان تحقق بخشیدآشکار در این نظام چگونه عدالت اجتماعی را می  استثمار کامالً
این خواسته دفاع    از   نظارت بر قوای عمومی  با وضع قوانین و  لت است و دموکراسی اجتماعی حافظ حقوق م

  دهد و اند نمیدارانهحافظ مالکیت خصوصی سرمایه  اً ی محتوای قوانین که عمدتکند ولی شرحی دربارهمی
زند. آقای آدمیت مشغولیتی با  ی محتوا تنها تصویب قوانین را دموکراسی اجتماعی جا می با سکوت درباره

آنتاگونیستی درمبارزه  بقات وط منافع  با  و  ندارد  ی طبقاتی  نظام  ارزیابی  آن  .این  را چون کل همگن  ها 

ومی حیمبارزه  سانبدین  کند  طبقاتی  می و ی  ندیده  را  وحاضر  برابری  زیرا  ایشان    گیرد،  که  مساوتی 
  اش، مطرح شود تا بتوان از انتزاعیشکل عام    صورت انتزاعی، یعنی ایدئولوژی دره، باید باستخواهانش  

،  کنیمتدوین قانون برای همگان سخن راند. اما اگر به قانون ارزش مارکس توجه    انتخابات آزاد همگان و 
یافت بیان  درخواهیم  آزاد در واقع  انتخابات  ارزش است وکه  فنی قانون  اجرای شرایط  قانون    گر  تدوین 

 یابی شرایط مادی آن. گر عینیتروشن

این چنین   لحاظ تاریخی به  داری رانظام فئودالی به نظام سرمایه  از  بینی دینی در گذار جهان  تغییر لس  انگ
بینی نوین، که  جهان»بینی کاتولیک دیگر متناسب با شرایط تولید جدید نبود زمانی که جهان :کندبیان می

  فرانسه تجلی  بدون بزک در   بینی حقوقیجهانبینی کالسیک بورژوازی شود، یعنی  بایست جهانمی

ی حقوق  وسیلهجانشین شدن جمود حقوق الهی به  بینی مذهبی وکرد. این به معنای دنیوی شدن جهانپیدا  
  گذشته مردم تصور  اجتماعی که در  شدن کلیسا توسط دولت بود. مناسبات اقتصادی و گزینجای انسانی و 

کلیسا و یم توسط  منزله   کردند  به  اکنون  بود،  کلیسا تحمیل شده  توسط  زیرا  است،  آفریده شده    ی جزم 
  )تاکیدات از  [2۵.«]توسط حکومت هستی یافته بود  بود و   ی حقوق استوار شد که برپایهمناسباتی تلقی می

 انگلس(
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بود، با عینیت یافتن   کنندهخدا تعیینی مطلق  ی قهریهعنوان قوهی دینی بهی قهریهاین قوه  پیش از  اگر
انگلس  .  الهوتی شدی  ی قهریهقوهی ناسوتی جانشین  ی قهریهآن قوه  اجبارات منتج از  قانون ارزش و

  نامد و ترین مطلق میدولتی را عالیی  ی قهریهقوهدنیوی،    زمینی و  ی قهرقوه»   : کندباره اشاره میایندر
  الهی نیست، بلکه قرار  قدرت دنیوی وتقریبی    دهد. این تساوین قرارمیی آرا تحت سلطه  ییقدرت کلیسا

 [ 2۶]است.«گرفتن قدرت الهی تحت قدرت دنیوی  

 : کردتوان با پنج مولفه مشخص  داری را مینظام سرمایه

معنای نفی حالل  آزادی تجارت )لیبرالیسم( به  - ۳فردگرایی )اندیویدوآلیسم(.    -2ومانیسم(.  ااصالت بشر)  -1
شدن    دنیاگرایی )سکوالریسم( به معنای عرفی   - ۵سیسم(.  ییجدایی دین از دولت )ال  - ۴اسالم.    حرام در

واسطه به  بیان  ؛هاانسانی  قوانین  مجموعه  این  جامعهکه  مدرنگر  لی  آنیاند،  همگی  بهکن  عنوان  ها 
داری را به یک کلیت عام مشخص  ی سرمایهیافته همراه با قانون ارزش جامعهاستقالل  انتزاعات پیکریافته و

  تمامی  از» مارکس پی برد که چنین انتزاعاتی    نقل شده از  عباراتتوان به کنه  حال می  دهند وارتقاء می
 . « به حد تکاملی خود رسیده است عمالً ...  پرولتاریا  در  جهات انسانی ...

این مول  از دنیاگرا   هاهف میان  به یک مولفه، یعنی  ازییتنها  تا نشان دهم که  دیدگاه مارکس می  ،  پردازم 
جدید متحول شده است، گرچه خدای    دینیکه خود  است    های سکوالریسم برخشت بنای انتزاع استوارپایه

خود از انسان  کردن    با مستقل  دارد و  ناسوت قرار   اش در قدرت  دین، نه الهوتی، بلکه سریر  این شکل از 
 گرداند.  این خدای ناسوتی واداره وابستگی ب  اش و است انسان را به عبودیت به درگاه قادر

مخلوق دست بشر   شده و ی یک نقص است، یعنی همان انتزاع خدای مستقلواقع نشانه هستی مذهب در 
توان  می  ین نقصی را نیزهای چنبنابراین پایه  کند وبرابر انسان عرض اندام می  صورت خالق درهکه حال ب 

هنگامی  . پس  ساخت  ی مدنی، آشکارجامعه  دولت از  ی، یعنی همان انتزاع پاگرفتهییماهیت دولت بورژوا  در
  شمار بینی غیرمذهبی سکوالریسم بهتجلی کوته»یم علت دولت را  زپردامی  ییهای بورژوابه نقد دولتکه  
یافتن    گواه این است که وجود مذهب تضادی با کمال»، یعنی همان امر انتزاعی که خود  [2۷]«آوریممی

انتزاع    بر  ی مارکس که اصل اساسی مذهب استوار گفته  بنا به این بدین ترتیب    [2۸] .«دولت ندارد  یک 
این نظام هم استوار بر یک    کند، زیرا علت دولت درصدق می  نیزبرای دولت بورژوایی  این اصل    است،

دهد، مثبت پاسخ می  دقیقاًد،  کنی مذهبیون که دولت باید برحسب مذهب عمل  لذا به خواسته  انتزاع است و
  هدر تفکیک سه قو وگیرد کار میتربیت برحسب این انتزاع به تعلیم و  داری را در دولت اهداف سرمایه زیرا 

 آورد. اع را آشکارا به نمایش درمیاین انتز 

درباره میانگلس  دولت  مضمون  ازخودش  »  :نویسدی  بشر  ترس  مذهب  همانند  دولت  ...  استمضمون 
تر،  را آشفته  تر اواست، بلکه برعکس هرچه بیش  نشدهشدن بشر    تری سه هزارساله نه تنها باعث عاقلتجربه

   [2۹.«] لذا دیوانه ساخته است   تر وسردرگم
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وقتی انسان    ،خود همان پی نبردن به علل ترس است  ترس از  سه هزارسال ناآگاهی و  انگلس از  منظور
سپردن    تخیلی و  ییا انتزاع از نیروی ،اجتماع  از   یا   خودش  طبیعت یا نیرویی از  از  یی خود با منتزع کردن نیرو

ب نیرو  غیره  این  با  و  ،دست  در  سپس  انتزاع  این  کردن  نیروبهاش  زندگی  وارد  و    ییعنوان  فراقدرت 
  سپس  بندد وبه روی خود می را  تمام درهای آگاهی برای کشف این رازآمیزی    ،اشی سرنوشتکنندهتعیین

آن را    کند ومیمستقر    ماوراییحوش این قدرت   و  تحقیق حول  ی هپای  ر را ب  ( ! )اشکارکرد تجربی یا علمی
زندگی درمی  مستولیاش  برفراز  نظام    سازد.  باین  ارزش(  مبادله )شکل  ارزش  انتزاع  ه  از طرفی  صورت 
ی  قوه  زند، از طرف دیگر خود دولت واش را رقم میقدرت انسان، سرنوشت  خارج از  یابد واستقالل می

شکل    فرامین قانون ارزش را در  شود وانسان می  ی مدنی، مستقل ازانتزاعی از جامعه  یمثابهبهی آن  قهریه
همین شرایط فنی   دقیقاً. کندانسان تحمیل می راش را به صورت مادی بقوانین  انتخابات وفنی به صورت  

انتزاع دولت   انتخابات، مانع اساسی درک این واقعیت  ، زیرا شرکت در انتخابات  استقانون ارزش، یعنی 
مانع آگاهی   سانبدین  طرف جا زند ولذا بی عنوان نهاد مدافع حقوق همگان وتواند دولت را بههمگانی می

 ی طبقاتی شود.انسان به مبارزه

داری، تولید  زبان سرمایهه  ب ــ  های الزم برای آنایجاد محمل  خدمت به قانون ارزش و  چنین دولتی در

واقع یک جزء است،    خودش را که درتا  آورد  این توانایی را به دست می  ــ گذاریشرایط الزم برای سرمایه
ی  جامعه اش را باتوسط میانجی پارلمان رابطه جا اندازد و ،دولت سیاسی برای همگانلذا  و  ،صورت کلهب

در شکل آزادی    شکل انتخابات و  در   اش رااین نظام شرایط فنی  قانون ارزش در   سانبدینمدنی برقرارسازد.  
اش  لمانی پار تصویب قانون به عهده  از طریقاش را  شرایط مادی  و  ،اشکفالت دولت سیاسی  سیاسی در

  را   ها انسان، تا روابط  دهندانسان بازتاب می  ی اندیشه ای را از خودشان دردو آگاهی وارونه  گذارد که هر می
 .سازدنزد آنان واقعی برنما  است« نه شدهوی دوربین وار درصفحهتصویر چون هم» که 

  برداشت از   واقعیت و  یمثابهبهها را  اند که وارونگیییهاایدئولوژی  دولت درعمل غلبه بر  دین و  غلبه بر
داری به معنای  ی سرمایهزنند که خود عامل بیگانگی است. جامعهمی  عنوان آگاهی حقیقی جاها را بهآن

ای  جامعهاش  شکل وجودی  داری، خود در یک کلیت عام مشخص در مقام مقایسه با جوامع پیشاسرمایه

کل سلطه دارد،    )دولت سیاسی( حال جزء بر جزء  مدنی( بری  )جامعه وارونه است. به جای حکومت کل
به سلطهیعنی  بر  یجای  و  انسان  سرمایه  آن  ،دولت  دین،  بربرعکس  حاکم  انسان  ها  اند.  سرنوشت 

های  آفریده  از  شدنش  اتر جدهرچه بیش  عمل سیر  ی کنونی درجامعه  تاریخ انسان در  دیگرسخن سیرهب
تواند  ی طبقاتی میمبارزه  عنوان هژمونی سیاسی درهاست که بهییجدا  نبه ایآگاهی   عمالً  و  خویش است
این نظام ممکن    یشیدن قاطعانهکچالش  به    از این طریق  به آگاهی عظیم اکثریت مبدل و   این آگاهی را

.  استاین انتزاعات    داری خود یکی ازانتزاعات پیکریافته که دولت سرمایه  ها و، یعنی شناخت واسطهسازد
  دولت و  ی دین ودو انتزاع پیکریافته  قطع فهم هر  طور بهدین از دولت    ییی جدابنابراین صرفِ خواسته

د،  کرواقع خدمتی به خدا تلقی    را باید در   دولت سکوالر   یمطالبه  . سازدغیرممکن می  ها را با آن  ستیز  ناگزیر 
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عنوان یک بند اجباری  دینی را بهتوان به خدا نمود، این است که بیمی  هنوز  تنها خدمتی که امروز » زیرا  
 [ ۳۰«]اعالم کرد

  ی هستی و کسی که همه»  دهد:گونه توضیح میاینانسان بورژوا    بین انسان مذهبی و  تمایز  انگلس در
ی باشد که  تواند در جهان ناسوتی دارای همان منافع، نمیکندتبدیل به یک کلیت آسمانی می  اش را زندگی

  ییی شهروندانش است، لذا هیچ نیروخدمت به همه  . دولت ادعا دارد که در است  اتباعش خواستار دولت از
را نمی  مافوق خودش  وبه رسمیت  کامالً  شناسد  را  قوه  خود    [ ۳1.«]نمایدی مطلق میقهریه  یجانشین 

اعضای  کند: »یلت این گونه تشریح مرابطه با افراد شریک در دو  ی انگلس را به ویژه در مارکس این نظریه
ی  دوگانگی میان حیات جامعه  ، و شانزندگی نوعی  دولت سیاسی به دلیل دوگانگی میان زندگی فردی و

اند که حیات سیاسی دولت را، که ورای فردیت  این رو مذهبی  اند. آنان ازمدنی و حیات سیاسی، مذهبی
بین    اند که مذهب درآورند. آنان به این دلیل مذهبیشمار میبه دارد، زندگی حقیقی خود    ها قرارواقعی آن

آن رو   انسان است. دموکراسی سیاسی از  دوری انسان از و ییی جداکنندهبیان ی مدنی و روح جامعه هاآن
ترین موجود،  انسانی، موجودی حاکم، عالی  نه تنها یک انسان بلکه هر  آن، انسان، و  مسیحی است که در

موجودیت    غیراجتماعی خود، انسانی در   شکل غیرمتمدن و   این انسان، انسانی است در  آید، امایحساب مبه
را تباه کرده، انسانی    سازمان جامعه او  انسان به همان صورتی که هست، انسانی که تمامی  -اش  عَرضی

سخن، انسانی که دیگر  و کوتاه ــعناصر غیرانسانی    خوش اوضاع و دست  گم کرده، بیگانه شده ورا    خود

ی  چه ساختهآن  ــ متفاوت با انسان واقعی  عنوان موجودی بیگانه وموجود نوعی نیست. حاکمیت انسان، به
یک اصل    موجود و  دموکراسی به واقعیتی ملموس و   ی مسیحیت است، درخیال، رویا و اصل موضوعه

  از  تر همه مهم از اسی، آزادی، استقالل و دموکر  طور عام ازبه پس زمانی که  [۳2«] شود.سکوالر تبدیل می
جاری که مانع آگاهی    این انتزاعات واقعی و   ه واقع نسبت ب  در شود  سخن رانده میایدئولوژیک  ی  مبارزه

جدایی دولت از    که  گاهین آناو عالوه بر    .کنندمی  شوند، سکوت اختیارشان میاکثریت از سرشت واقعی
 .سازندمیانتزاع را جاوانه  دو هر ،کنندمیدین را ممکن قلمداد 

داری  مالکیت خصوصی سرمایه  این نظام تابع قدرقدرتیِ   معنای عام انتزاعی که در   نقد آزادی در   مارکس در
  سان بدین  خواند ومیفطرت انسانی    اقتصاد سیاسی این نوع مالکیت را قاموس بشری و  باره کهایندر  است و

ی عمل مالکیت را  عرصه  وجه نباید هستی وآزادی به هیچ  از این رو  دهد ومقدس جلوه می  آن را تابو و
چه    ه هیچ روی کافی نیست که بپرسیم، چه کسی باید آزادی بدهد؟ و»ب :نویسدمورد سئوال قرار دهد، می

بحث است؟ نفس این    ند. چه نوع آزادی موردرا بررسی ک  کسی باید آزاد شود؟ نقد باید موضوع سومی
نقد را   اً که مارکس مجدد کنیممالحظه می [۳۳«]آورد؟به دنبال می آزادی مورد درخواست، چه شرایطی را 

  را در معنای دقیق کلمه به نقد از خود آزادی و  «نقد اقتصاد سیاسی»  کند واش مطرح میعنوان نظریهبه
ی آزادی سیاسی با آزادی  با عدم بررسی رابطه»دهد که او  ئر شرح میود به بادر انتقا  دولت ارتقاء داده و 

شمول  ی آزادی سیاسی با آزادی جهانکردن غیر نقادانه  کند که تنها با خلطانسان اوضاعی را مطرح می
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  ییجدادهند که  گویند شرح نمیهنگامی که از جدایی دین از دولت سخن می  [۳۴.«]تبیین استانسان قابل
دولت سیاسی در شکل    »ما سکوالر؟ اما مارکس آموخته است که    یی دولت بورژوا  دین ازکدام دولت؟ از

شکل   ادامه مارکس در نقد دولت سیاسی در  در [۳۵«]کنیماش نقد میضعف مذهبی ، جدا ازرا آن سکوالر
ندارد. برعکس    به مذهب نیاز  دولت دموکراتیک، دولت حقیقی برای تکمیل خود»  :دهدآن شرح می  سکوالر

آن تحقق   در ی سکوالرهای انسانی مذهب به شیوهگیرد، چرا که پایهبتواند مذهب را ندیده این دولت می
نظرات مارکس به پذیرش این  دادن    جای سرمشق قرارهب  مدافعان جدایی دین از دولت  [۳۶.«]یافته است 

تن  خواسته است،  شده  سپری  آن  تاریخ  که  بورژوازی  لذا،  دهندمیی  و »  اوالً  و  آزادی  برای    مبارزه 
رود.  نمی  فراتر  ،هم در شکل مقوالت عام انتزاعیسطح ادعا، آن  از   آنانجانب    مطرح شده از   « دموکراسی

که    انتقاد به دولت را  گیرد وضمون دولت را ندیده میدولت، م  جدایی دین از ی  درباره  آنان ی  خواسته  اًدوم
ی  وسیلههبی طبیعت مسیحیت، بلکه  وسیلههسرشت، خود مضمون دولت، نه ب  ی خودوسیلههبایست بمی»

 گذارد.  مسکوت می [ ۳۷«]ی بشری به آن آگاه گشت طبیعت جامعه

کند  کن در دولت غیرمذهبی انسان فکر مییل  شود وی مردم تابع وحی خداوندی میدولت مذهبی اراده  در
  یش آستین کارکرد قانون ارزش انسان را تابع فرامین خو  از  ی خدا این بارکه اراده، حال آناستدارای اراده  

. بنابراین دولت دینی گیردنام می «نیرنگ عقل»هگل  نزد و «دست غیبی»که نزد آدام اسمیت  گرداندمی
به مذهب    یک وسیله شده است،ه  برای آن تبدیل ب  ضرورتاًمانند جمهوری اسالمی، که مذهب    ییبورژوا

  جمهوری اسالمی  ،مارکس  گیری از نظربا بهره  برخوردی سیاسی و به سیاست برخوردی مذهبی دارد و

دولت مسیحی   از»همانند  تنها  انجیل  نه  نمی آیات  پیروی  قرآن(  نخواهد خو)بخوان  اگر  بلکه  را  کند،  د 
داری نظام اقتصادی  سرمایه  [۳۸].«آن پیروی کند  تواند هم ازکامل منحل کند، نمی  طوربهعنوان دولت  به

اش را به این دولت مذهبی هم دیکته  که قوانین  ستفرماآن حکم  قانون ارزش بر  ایران است و  حاکم در
ای بیش نیست  انسان نه سوژه که ابژه  ،غیرمذهبی  خواه  دولت مذهبی باشد و  خواه  ،حالت  دو   هر  کند. درمی

شدن انسان پنهان    حالت دوم نه تنها ابژه  در  شود وشدن انسان به وضوح دیده می  حالت نخست ابژه  که در
شود، یعنی یک وارونگی واقعی که خود عامل بیگانگی انسان  ی سوژه برنما میعنوان ارادهماند، بلکه بهمی
عنوان  انسان دیگر موجود نوعی واقعی نیست، حاکمیت انسان، بهگوید: »مارکس میکه    گونه همان.  شودمی

یک اصل سکوالر    موجز و  انسان واقعی، که در دموکراسی به واقعیتی ملموس و  متفاوت از  موجودی بیگانه و
 [ ۳۹].«شودتبدیل می

دروظیفه چیست؟  دین  است    ی  اختالف  نمود  دین  ایدئولوژی    یمثابهبه  اوالً  زیراعمل  هیچ  ایدئولوژی 
ن آنان را  أش  بندی وها درجهرا برحسب تعلق به دین  هاانسان  ،کند. دومخود تحمل نمی  کنار  دیگری را در

را بر حسب جنسیت،    ، . سومکندمیگذاری  وابستگی به دین خاصی ارزش  در افراد معتقد به دین خاص 
  قانون ارزش در .کنددیگر منفک مییک از «درجه تقوا »ی مجاهدین سرآخر طبق گفته ی اجتماعی وبهرت

شمول،  عنوان قانونی جهانبه  ی جهانی وعرصه  ، اما درهاانسانها میان  ی مدنی نیز به همین انفکاکجامعه
  به قلمرو خصوصی، از   قلمرو عمومیانسان با راندن مذهب از  : »نویسدمی  بارهاینزند. مارکس دردامن می
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روح دولت، یعنی روح قلمروی نیست که در آن    کند. مذهب، دیگرقید مذهب آزاد می  نظر سیاسی خود را از

نوعی   به شیوه ــانسان چون موجودی  ای  رابطه  ــ ی محدود، به شکلی خاص در قلمروی ویژه اگرچه 
با   قلمرو    ی مدنی، روح قلمرو خودپرستی وه روح جامعهکند. مذهب بی دیگر برقرار میها انسانجمعی 

نه اساس جماعت که اساس اختالف است. مذهب مظهر    شود. مذهب دیگرجنگ همه با همه تبدیل می

شده است.    ــ اصل بود  آن چنان که در  ــ  ها انساناز دیگر    انسان از ذات اشتراکی خود، از خود و   ییجدا
تقسیم انسان به    خودسرانگی است...  انتزاعی به انحرافی خاص، هوس خصوصی واعترافی    مذهب تنها

،  آزادی سیاسی نیست  از   ای ی مدنی، مرحلهدولت به جامعه  خصوصی و انتقال مذهب از  و   انسان عمومی 
   [ ۴۰] «آن را دارد  نه قصد  برد و بین می  بلکه کمال آن است: بنابراین، این آزادی، نه مذهبی بودن انسان را از

آن شود  و توجه  شد  اعالم  بشر  حقوق  بنام  را    چه  زیادی  مریدان  روزها  است،    گرداین  کرده  جمع  خود 
است،  ی مدنی  جامعه  یابی حقوق فرد خودپرست به آزادی اقتصادی درشناختن دست  رسمیتهدرحقیقت ب

ی مدنی با  جامعه  درنظر اقتصادی    تواند تعارض بین آزادی فرد ازیافتن حقوق فردی میت  رسمی  چرا که
. بدین خاطر چنین حقوقی  سازد  شکل تقلیل انسان مشخص به انسان عام انتزاعی را رسمی  آزادی جمعی در 

  فرد توامان باشد، حقوق انسان شهروند را که باید کارکردش مشارکت در  که بایستی مدافع حقوق جمع و
این دو نوع    دهد وی مدنی تقلیل میعهجام   به حقوق فرد بورژوا در اینک  جماعت و حیات سیاسی باشد،  

این    . درسازدبورژوا منفک    ی شهروند ود تا انسان را به دو پارهکندیگر جدا مییک  ای ازگونهحقوق را به
ی مدنی. چرا عضو  عضو جامعه شهروند کیست؟ هیچ کس جز بشر متمایز از : »دهدمورد مارکس شرح می

شود؟ این واقعیت را با  چرا حقوق او حقوق بشر خوانده می شود؟ و »بشر« خوانده می اً ی مدنی، صرفجامعه
 [ ۴1].«، با ماهیت آزادی سیاسیی مدنیجامعه ی دولت سیاسی وچه چیزی باید توضیح داد؟ با رابطه

نظام    در  ی مدنیجامعهگر  چه نشانآن به  ، دراستاین  انسان  برخورداری  بورژواواقع حق    از   عنوان فرد 
عینی    شرایط مادی و  تمامی  یافته تا انسان کارگر را از  اش است که به نحوی انکشافمالکیت خصوصی

در قطب مقابل،    تقابل با کارگر و   مالکیت خصوصی در   ی مثابهبهجدا سازد، تا بتواند آن شرایط را    اش زندگی
  ها انسانی جداسازی  پایه چنین حقی نه براساس همکاری و مشارکت که بر کند.دار، انباشت یعنی سرمایه

گیرد.  می  دستورکار قرار  ی طبقاتی دراین واقعیت است که مبارزهه  توجه بدر    دقیقاً  و  است   دیگر استواریک  از
است که   ییواقع حق سودجو  در  « که به درون خود خزیده است  ایحق فرد محدودشده»عنوان این حق به

ی دیگر چون  هاانسانتر به یابی به سود بیشانسان در دست که هر ییسازد جارا می  ی مدنیجامعهبنیان 
این مالکیت    از   عمالًدین    شده ازدولت انتزاعی جدا  کند واش نگاه میای برای تحقق دادن به خواستهوسیله

ی آن را  سلطه  چنین امنیت این مالکیت وهم، بلکه  کنداین نوع اعمال قدرت نه تنها دفاع می  خصوصی و 
شود که  می  ی مدنیجامعهحافظ    ییکند. به دیگر سخن دولت بورژواتضمین می هاانساناکثریت عظیم    بر

تنها قیدی که    کند وآن صدق می  استثمارشونده، در  رکن اساسی دین، یعنی تفکیک افراد به استثمارگر و
  تابو و   یمثابهبهداری  حفظ مالکیت خصوصی سرمایه  منافع خصوصی و  شناسد چیزی جزبه رسمیت می



21 
 

شهروند را خادم انسان خودپرست  »  که رود  این قید تا مرزی پیش می  ونیست  اش، پول،  خدای ناسوتی
حیات سیاسی »کند تا طبق نظر مارکس د میییهم آن را تا  ی حقوق بشر، امری که بیانیه[۴2]«اعالم کند

 [ ۴۳] .شود «ی مدنیجامعهحیات  ... سرآخر هدفش

این امکان را فراهم    ها برخالف دولت فئودال  ،امتیازات فئودالی  میان برداشتن تمامی  با از  ییدولت بورژوا 
ی عام فرد  رابطه  دیگر و  ندفردی پیدا ک اًزندگی اهمیتی صرف ی مشخصی درمقام ویژه فعالیت و»   آورد که

کارکرد سیاسی به کارکرد    عام فرد و  به امر  عمومی  سوی دیگر امور. از  هددنکل تشکیل    را با دولت در
دارد تا خودش را مسئول  این تفکر وامیه  دار را بسرمایه  دقیقاً این وارونگی  [  ۴۴].«او تبدیل شوند  عمومی

فرانمود ایفاء  عنوان یک  این نظام به  نقشی که مزد در  کند و  ده کارگر برآورداصطالح نانهب  و  عمومی  امور
منظر    تا از کندمی  کارگر را وادار  و کنددار تثبیت میبرای سرمایهتفکر کارگر نیز همین نقش را    کند، درمی

  فی اجحا داری را به چالش علیهمبارزه با سرمایه از این دیدگاه،به جامعه بنگرد تا    سرمایه و نه جایگاه کار
 تقلیل دهد.  داریک سرمایه

اعتنا  نسبت به مضمون دولت کارگری بی  رود ونمی  فراترسطح توصیف    دولت از  دین از  ییجدای  خواسته
ماند، زیرا اگر آگاهی اکثریت عظیم کارگران را شرط اساسی کسب هژمونی سیاسی در مبارزه علیه این  می

  ییجمله دولت بورژوا  زافشای راز انتزاعات پیکریافته در این جامعه، ا   ، این هژمونی تنها در کنیمنظام برآورد  
اقتصاد    بین سپهر   ییمیان برداشتن جدا   که دولت آنان خواهان از شود  تواند تحقق یابد تا برای آنان مدلل  می

ناپذیر به  یییک اصل جدا  ی مثابهبهاجرای آن را    و سپهر سیاست است، یعنی دولتی که تدوین قانون و 
گرفتن قدرت    طبقاتی برای کسب هژمونی سیاسی در یزهبخشی از مبار   عمالً  .گذاردی خود آنان میعهده

باید خواهان دولتی  با ندیده انگاشتن مضمون دولت کارگری می  این رویکردسازد.  می  یملرا خداناباوری ع
تاریخی  به صورت  این موارد که   کنه نظرات مارکس در باشد که قادر باشد دین را از دولت جداسازد، لذا به

اند،  دو را که انتزاعی  دین از دولت مضمون هر   ییماند، زیرا با پذیرش شعار جدااعتناء میبیاند،  وضع شده
  سپهر خصوصی و  اولی را در  د،گذارصحه می  جاودان ساختن آن دو  رچنین بدهد، هممورد انتقاد قرار نمی

مبارزه با دین و دولت  سوی دیگر  از  کند.بدیهی تلقی می سطح سیاسی را در  دومی  امری الزم و این رو  از

انتقاد  ناسوت،    الهوت به انتقاد از  انتقاد ازکه »اینیعنی    کرد،طرح  متاریخی  از حیث مشخصاً  را که مارکس  

  )تاکیدات از [۴۵]«سیاست تبدیل شد حقوق، انتقاد از الهیات به انتقاد از دین به انتقاد از از

این نظام    دولت در  ی چالش با دین ومارکس منطق ویژه  کهحالی . در  سپاردمارکس( را به طاق نسیان می
این نظام، یعنی اقتصاد ملی که قصد    ها را با موضوع ویژه دری آنرابطهنمایاند و  میای روشن  به گونه  را

ها را برمال سازد تا درسطح  آن  زند تا راز دارد مناسبات مالکیت خصوصی را عقالنی نشان دهد، پیوند می
 دهد.   اعتالطبقاتی کارگران    یها را با منافع کارگران به مبارزهتبیین، تضاد آن
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د  ییتا  های خصوصی وی خواستهعرصه  ایدئولوژی دین در  د سپهرییدین ازدولت یعنی تا  ییپذیرش جدا
حقوقی  کند: شهروند  پاره تقسیم می  است که انسان را به دو  ی مدنیجامعه  سپهر ایدئولوژی انتزاع دولت از

 دین از دولت:  ییی جداخواسته اًفرد خصوصی. نتیجت و

 آورد. می خصوصی مفید به شمار عنوان ایدئولوژی درسپهردین را به  .1

بودن    کن صورییشناسد، لی منافع حقوقی به رسمیت میحوزه  ایدئولوژی در  یمثابهبهدولت را   .2
 دارد. این حقوق را پنهان می

از  .3 درحقوق    برخورداری  مدنی جامعه  سیاسی  به  ی  میرا  جا  آزادی  شعار عنوان  زیرا  برابری    زند، 
واقع    پذیرش آزادی سیاسی که در  به معنای نابرابری اقتصادی است و  ی مدنیجامعه  سیاسی، در

ی  ، حال نابرابری اقتصادی را به صورت سلطهاست  ی مدنیجامعه  پذیرفتن مالکیت خصوصی در
جای  هبشود تا  باعث می  این شعار   هباور بکند به نحوی که  فرما میکمانسان ح  مالکیت خصوصی بر 

  پیش نهاده شود که مناسبات اقتصادی    که مالکیت متعلق به انسان باشد، برعکس طرحی از آن
شدن   جای آن که سوژه باشد به محمولهاست که انسان ب   قبول این باور  در  .سازدتابع آن    انسان را

شدن    حال کاملآلیسم دولت، درعینشدن ایده  کامل»   سانبدینشود.  این مناسبات محکوم می  در

بود   ییبندها و قید  شدن از  حال رهایوغ سیاسی، درعین  بود. رها شدن از  ی مدنیجامعهماتریالیسم  
  ی مدنیجامعهآزادی  حال  درعینکرد. آزادی سیاسی  مهار می  را   ی مدنیجامعهکه روح خودپرست  

و   از بود  از   سیاست  عام  نمود یک محتوای  مزد    در گونه که  )همان  [۴۶].«داشتن حتی  با  رابطه 
پنهان میبه را  نیروی کار  استثمار  داده شد شکل مزد  فرانمود شرح  تا  عنوان یک    در  مثالًسازد 

 (خود گیرد. ه خصلت عینی ب  «نان حالل »بیان   اسالم در 

این نظرات درک به  را    آزادی سیاسی درمارکس  کنیم که  می  با توجه  نظام  آناین  بزرگ    گامیکه »با 

تابه  خواندمی  «پیش به در ییمعنای  انسان خودپرست  به شمار   ی مدنیجامعه  د  و می  نیز  بنیان  که    آورد 
های حرکات  تمام زمینه  شناسد ورسمیت می  هاین انسان را ب  دولت نیز   و  است.فرض دولت سیاسی  پیش

را که محتوای  بی انسان  این  پذیرا میرا تشکیل می  اش زندگیقیدوبند  سرانجام  »که    ییشود، جادهند، 
آید چراکه انسانی با  از شهروند به شمار می انسان واقعی، انسان متمایز  ی مدنیجامعه  عنوان عضو انسان به

انتزاعی و  اً که انسان سیاسی، صرفحالی  واسطه است. در بی  موجودیت نفسانی، فردی و  ساختگی   انسان 
انسان حقیقی تنها به شکل   است، فردی مجازی یا حقوقی. انسان واقعی، تنها به شکل فردخودپرست و

 [ ۴۷.«]شودشهروند انتزاعی به رسمیت شناخته می

  ییوابسته به جدا» ،اجتماعی آنان - برابری حقوقی زنان و  ییرها در رویکرد متکی بر جدایی دین از دولت،
ا ازشودتلقی می  « دولت  زدین  منظور  ولی  ناگفته    ،  رویکرد  .  ماند باقی میآزادی  خواهد گریبان  نمیاین 

ه  مارکس ب  برحسب نظر  و   سازدمقوالت عام انتزاعی چون دموکراسی، آزادی و غیره رها    از  ادعاهایش را
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های عام  مدام این واژه  هم با رعایت شرایط تاریخی، باشد و، آن«ی هرموضوع ویژهمنطق ویژه» دنبال  
ها که  آن  موردکارگیری بیبه  ها ودر تشریح این واژهدقیقاً  مارکس  .  کندهم ردیف می  انتزاعی را پشت سر 

مقایسه  ،ی محتوایندکنندهپنهان به  یدر  ویژه هم»عنوان  پارچه  نوعی    یمثابهبهه  چپار»و    «ارزی  شکل 
های عام را این چنین شرح  کارگیری از واژههاین نوع ب ییتمثیل زیبا در ها،معتبر برای همه کاال و « ارز هم
خرگوش  در  ییگو»  :دهدمی ببرها،  شیرها،  وکنار  دیگرهمه  ها  واقعی  حیوانات  جنس  ی  نوعکه  ها،  ها، 

هم وجود    دیگرحیوان  آورند، یک  یک نام جمع می  جهان حیوانات زیر  غیره را در  ها وها، خانوادهزیرنوع

و  دارد منفرد  پیکریابی  همه  که  همهمجسم  که  واحدی  چیز  است.  حیوانات  وی  واقعی  انواع  موجود    ی 

مارکس(    تاکیدات از ) [ ۴۸].« غیره   وحیوان، خدا  آورد، چیزی است عام، مثل  خود جمع می  در   حیوانات را

شود  عام متذکر می  طور به  «هستی »  یدربارهآنتی دورینگ  ی در  عتوضیح مقوالت عام انتزا  انگلس هم در 

می فقط  بگوکه  وجودییتوانیم  به  م  زیرا  آندارد،  میلیمحض  مقولهکه  از  فاصله    «هستی»عام    ی متری 
 . کنیمعنوان موضوع ویژه بررسی را به «هستی»گاه بایستی بگیریم، آن

لحاظ تاریخی  بسنده کنیم به  این امره  ب   ی است؟ اگر تنهاأ برگردیم به موضوع آزادی زنان. آیا منظور حق ر 
ها  قانون اساسی بود ولی تا این سال  ء دین از دولت جز  یی جدا  1۹۴۷دو کشور فرانسه و انگلیس تا سال   در

این حق    هم زنان از   س هنوز ییسو   که امروزه در یک ایالت درضمن آن  .محروم بودند  یأ ر حق    زنان از
کشورهای    ایران و خیل وسیعی از  گاه زنان در، آنکنیمبسنده  ی  أ . اگر تنها به شکل حق رهستندمحروم  
احراز مشاغل در سطح باال   خاص و  ازجمله برابری مزد برای کار  موارد دیگر  اند. دریأ ر دارای حق    اسالمی

شرایط    یمثابهبه  را  یأ ر است. حال اگر حق    گیرمردان چشم  بین زنان و  تفاوت هم در کشورهای غربی    هنوز
افشای راز    گاه درسازد آنمی  نمایان  عنوان شرایط آزادیگیریم، که خود را به  نظر  فنی قانون ارزش در

نظر    بنا بهسطح توصیف    دانیم که درچیست؟ می  ییقانون ارزش باید پرسیده شود که شرایط واقعی رها
خودشان    ای را ازخواهانهو عدالتانسانی    شوند که ظاهرسود چون برابری اجتماعی برنما می  مارکس مزد و
هم مردان    که هم شامل زنان و  کنندمیپنهان    استثمار را  عمالًشکل آزادی    در  گذارند وبه نمایش می

  باید این آزادی صوری را به نقد کشاند تا مفهوم واقعی آزادی را در افشای راز استثمار  شود. بنابراین در می
آزادی واقعی و در چالش با این آزادی صوری    برای  مبارزه  در  به اهرمیتفهیم برای اکثریت عظیم کارگران  

گرداندن    باز   کل آزادی عبارت از »  یگاه در چنین برداشتآن  کنیم. و برای تشکیل صف مستقل آنان مبدل  
 .شودمعنا می[  ۴۹] «روابط انسان به خود انسان جهان انسان و 

عنوان عام انتزاعی که خودش را مستقل  انتزاع را به  شود؟ اگرمیکن احراز به این آزادی چگونه ممکن  یل
نشاند،  ، یعنی ایدئولوژی که باور را جای آگاهی میسازد  یشایجاد باور به خود، انسان را تابع خو   کرده تا در

تواند  یم  ،افشای راز آن  سازد و نوع ایدئولوژی که انسان را خادم خودش می  هر  مبارزه با گاه  تنها آن  گاه وآن
ها که  جای مبارزه با ایدئولوژیها را بهی ایدئولوژیکه مبارزه  کسانیگرداند.  ازرا به انسان ب   « کل آزادی»

شدن انسان،  ه  واقعیت تلخ در درون این نظام، یعنی دوپاربر  د،  نشوی مارکس است، پذیرا میبنیان نظریه
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  : دهدگونه شرح میمارکس این  که. حال آنهستند  اعتنابیحال انسان واقعی  نسبت به شرح ،  دنگذارصحه می
عنوان  انسان به  تنها زمانی که فرد انسان، انسان واقعی، شهروند انتزاعی را دوباره به خویش بازگرداند و»

زمانی که  اش به موجود نوعی تبدیل شود، تنها  روابط فردی اش و فردی  اش، کارزندگی روزانه  یک فرد در
  سان دیگر به این  سازمان دهد و  چون نیروهای اجتماعی بشناسد و  اش« راهای اختصاصیییانسان »توانا

آن زمان است که    های سیاسی جدا نکند، تنها درنیروی خویش به شکل قدرت  نیروهای اجتماعی را از
شهروند است که باید    برای هرواقع نقد مضمون دولت    این خواسته در[  ۵۰].«آزادیِ انسان کامل خواهد شد

ای که وجدان  شکل دهد به گونهطبیعت را به صورت انسانی    خودش با دیگران و   ی اجتماعی انسان بارابطه
را تنها  انسان  مذهبی  از  نه  بلکه همشبح  از اش،  بورژوا  چنین  دولت  از،  نیز  ییمقیدات  .  سازدرها    ،جمله 

از»  سانبدین در  انتقاد  خویش    مذهب  ناسوتی  ذات  از  که  انتقاد  آن  است  مقدس  دین  بازتاب 

 مارکس( تاکیدات از ) [ ۵1].«است

تعلیمات دروغین بورژواها    ای مانند دولت و داری نه تصدیق انتزاعات پیکریافتهضدسرمایه  ی مبارز وظیفه
  «نقد اقتصاد سیاسی»جانب مارکس در    دولت سیاسی است که از  خصلت دولت، بلکه انتقاد از  یدرباره

دنبال  ه  ب»دهد که هگل درواقع انتقادش به هگل شرح می  عنوان جزء مورد انتقاد قرار گرفت. مارکس دربه
این    ، یعنی هگل در«دنبال کشف هستی تجربیِ حقیقت است ه  کشف حقیقت هستی تجربی نیست، بلکه ب

را محمول و را سوژ  وارونگی، سوژه  دولت این    «آلضرورت ایده»هگل در  .  سازده میبرعکس محمول 
دیدگاهش نسبت به دولت ثانوی    در  ی مدنیجامعه  بندد ومی  کار هنیز ب   ی مدنیجامعهارتباط    وارونگی را در

  د، بلکه از نبودن آن را کشف کن  د تا انتزاعینپردازکه به مضمون دولت نمی  آنان شود، همانند  برآورد می
های  برخالف مارکس که ریشهآنان    .دنشودین انتزاعی از دولت انتزاعی می  ییانتزاعی خواستار جدادولت  

تغییر مناسباتی   انتزاع را تنها از  غلبه بر  جوید و بازتولید زندگی واقعی می  مناسبات تولید و  ها را درایدئولوژی
اند، حل معضل دین، یعنی یک ایدئولوژی، را  نماید که مستلزم پیدایش هستی این نوع انتزاعاتبرآورد می

که محتوای دولت همانند    دنمانتوجه میبی  و  دنکن وابسته به کارکرد دولت، یعنی ایدئولوژی دیگری، می
 [ ۵2].« اضداد مطلق است بر گذاشتن سرپوش  گری وعصر ما واسطه محتوای الهیات در»

مطرح  نقد تبدیل سوژه به محمول    در را    یجالبی  نکته  ی مقدسخانوادهای درکتاب  مقاله  مارکس در 

 رحمی که عشق را مبدل به الهه بیکند  گونه انتقاد میاینئر  وبا   از  « عشق»  یدرباره  یدر فصل  کند. اومی
عنوان  عشق را به  وسازد،  تش انسان عشق را میاانسان عاشق یا عشق انسانی در اظهار   از  کرده است و

  فرایند ساده جای سوژه و   این توسط    سازد وآن را مستقل می  ،کندجدا میانسان    هستی مجزا )مجرد( از
  تفکر   ییساده در واقع توانا  ییجاهگیرد که در این جابئر ایراد میوکند. مارکس به بامحمول را تعویض می

نیز اریش  شود. این موضوع را  سطح توصیف به سطح تبیین می  مانع گذار انسان از  کند وانسان را قربانی می
گرفتن   فرا  بیگانگی، ازازخود ی انسان در ضمن این پروسه»  :گیردنتیجه می کند ومارکس نقل می فروم از

ارتباط پیدا    عشق   یهبا توان عشق ورزیدن خود تنها از راه عبودیتش به درگاه اله   کشد و عشق دست می
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او می انسانی که خود می  کند.  بلک دیگر  نیست،  احساس کند،  ازخودبیگانه استه بتتواند  [  ۵۳.«]پرستی 
دین توسط    که آزادی انسان از  پی بردمارکس درآغاز مقاله    آورده شده از  قولنقلتوان به کنه  می  سانبدین

به   دو همواره قادر  هم دولت هر  هم دین و   ، زیراه استچنگال دین خواند ماندن دری باق چنانهمدولت را 
برای جداییل  دخی  عمالً   و  هستندسوژه    و جایگاه محمول    ییجاهجاب به قدرت دولت  از بستن  دین    اش 

 کند. می امری پیشا در مناسبات اجتماعی وارد  یمثابهبهرا  ییجاهناخودآگاه این جاب

از  اگر و  انتقاد  و  دین  تدوین  دولت  بورژواحقوق  پارلمان  توسط  بهیشده  را  انتزاعات  ی  پیکریافته  عنوان 
مبارزهپیش در  یفرض  هژمونی  کسب  برای  آن  نظر  سیاسی  مبارزهگیریم،  ضرورت  در  یگاه    طبقاتی 

  اختیارمان قرار   سازی اکثریت عظیم کارگران درآگاهبرای  را    های الزمیاین انتزاعات، محمل  افشاگری از
ی  یز با سرمایه و دولت، مبارزهست  و در   ، محافظ سرمایه است  طرف نیست و دولت بی  نشان دهیمدهد تا  می

بانگ برآوریم    و  کنیماستثمار مبدل    سلطه و  ای خالی از تحول به جامعه  بخش در طبقاتی را به سرودی حیات
 .« همین جا بباید رقصید گل همین جاست و» که آری:

 

 ها:یادداشت

 . ۳۹فارسی، ص   ، ی مسئله یهوددرباره  ، مارکس [. 1]

 کلیات آثار  از این پس . ۵۵۰ص    2۹ج  ، زبان آلمانیه انگلس، کلیات آثار ب و  مارکس [. 2]

  را تدوین کرد که بعدها در  «ماتریالیسم دیالکتیک »ی  ژرژپلیتسر اولین مارکسیستی بود که اصول مقدماتی نظریه  [. ۳]
غالمحسین    آیین ونیک  امیر قایان احسان طبری،  آایران    در  ی جهانی افرادی چون موریس کنفورت وافاناسیف وعرصه 

 فروتن درهمان راستا مقاالتی را منتشرکردند. 

ماتریالیسم  »ی مارکس تحت عنوان  ای تاویل دیگری از نظریه مقاله   درنخست  خسروی  کمال  بود که دوستم    1۳۶۹  سال  در
ی گرهی  به سه نکته   و   ساخت برداشت را مستدل    در مقاالت متعددی تمایز میان آن دو   اً بعد  و   کرد منتشر    را   « پراتیکی

 نقد منفی، نقد مثبت.  -۳نقش پراتیک  -2ایدئولوژی  -1انگشت گذاردکه عبارت اند از: 

ها  آن   را تدوین نمایم و او از سوی ی مطرح شده ای از سه نکته من تصمیم گرفتم که با توجه به مقاالت خسروی خالصه 
به    که متاسفانه بیماری او باعث شد که این امر کند  تعدیلی را الزم دانست، اضافه    اگر جرح و   دهم تا  قرار    او  اختیار   را در

  کنم.برای او سالمتی آرزو می  جا فرصت را غنیمت شمرده و این  تاخیر افتد. در 

 . ۸  و ۷ی مقدس، فارسی ص خانواده  ،انگلس و  مارکس [. ۴]

 . ۳11ص   ،1زبان آلمانی، ج ه ایدئولوژی آلمانی، ب ،انگلس  و مارکس  [. ۵]

 .2۰۷، ص ۳۹ج   ، کلیات آثار [. ۶]

 . انگلس: دیالکتیک طبیعت. ۳۰۳، ص 2۰ج   ، کلیات آثار [. ۷]
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 . ۳1۳ص    ۵منبع  [. ۸]

 . 1۸۴۴فلسفی   های اقتصادی و نوشتهدست  ، مارکس [. ۹]

 . 1۰۹ایرج اسکندری، ص  ی، فارسی ترجمه 1سرمایه، جلد  ، مارکس [. 1۰]

 . 1۷2، ص  1ج   ،اصول کافی [. 11]

 ی سلطنتی. . انگلس، وضع انگلستان مشرطه ۵۷1، ص 1کلیات آثار، ج  [. 12]

 . 1۳۹  و1۳۸یات آ  ، سوره البقره  ،ایی قمشه ترجمه  ،نآ قر [. 1۳]

 .۹۸، ص  ۳۹کلیات آثار، ج  [. 1۴]

 . ۴۴، ص ۷منبع  [. 1۵]

 ی سانسور پروسی. ، مارکس: توضیحات راجع به جدیدترین الیحه 1۰، ص  1کلیات آثار، ج  [. 1۶]

 . 2۳الزمر آیه  قرآن، [. 1۷]

 . ۷۸النساء آیه  قرآن، [. 1۸]

 . ۷۹آیه   ،جاهمان  [. 1۹]

 . 12منبع  [. 2۰]

 اپیکور.  ی طبیعت دموکریت و، مارکس: تفاوت فلسفه ۳۷2، ص 1کلیات آثار، ج  [. 21]

 ی مارکس به آرنولد روگه.نامه  ،۴12، ص  2۷کلیات آثار، ج  [. 22]

 . 1۸، ص ۴منبع  [. 2۳]

 اقتصاد ملی.  انتقاد از  در   ی سهمی، انگلس، مقاله ۵۰۰، ص 1کلیات آثار، ج  [. 2۴]

 ، انگلس: سوسیالیسم حقوقی. ۴۹2، ص 21کلیات آثار، ج  [. 2۵]

 لس: فریدریش ویلهم چهارم، شاه پروس.  ، انگ۴۴۷، ص 1کلیات آثار، ج  [. 2۶]

 . 1۸ی یهود، فارسی، ص  ی مسئله درباره  ، مارکس [. 2۷]

 جا. همان  [. 2۸]

 ی سلطنتی. ، انگلس: وضع انگلستان مشروطه۵۷1، ص  1کلیات آثار، ج  [. 2۹]

 ، انگلس: ادبیات مهاجر. ۵۳2، ص  1۸کلیات آثار، ج  [. ۳۰]

 . 2۶منبع  [. ۳1]

 . ۳۰، ص 1منبع  [. ۳2]

 . 1۶جا، ص  همان  [. ۳۳]
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 . 1۷جا، ص  همان  [. ۳۴]

 . 1۹جا، ص  همان  [. ۳۵]

 . 2۷جا، ص  همان  [. ۳۶]

 ی کلن. روزنامه ، مارکس: سرمقاله در1کلیات آثار، ج  [. ۳۷]

 . 2۹، ص 1منبع  [. ۳۸]

 .  ۳۰جا، ص  همان  [. ۳۹]

 . 2۶و 2۵جا، ص  همان  [. ۴۰]

 . ۳۴جا، ص  همان  [. ۴1]

 . ۳۸جا، ص  همان  [. ۴2]

 . جاهمان  [. ۴۳]

 . ۴۰جا، ص  همان  [. ۴۴]

 ی حق هگل. فلسفه  ، مارکس: پیرامون نقدی بر ۳۸۵، ص 1کلیات آثار، ج  [. ۴۵]

 . ۴۰، ص 1منبع  [. ۴۶]

 . ۴2جا، ص  همان  [. ۴۷]

 مرتضوی. حسن  ی کمال خسروی و، ترجمه 12فصل نخست، فارسی ص  ،نخستین ویراست ،سرمایه ، مارکس [. ۴۸]

 . ۴2، ص 1منبع  [. ۴۹]

 . ۴۳جا، ص  همان  [. ۵۰]

 ی حق هگل. نقد فلسفه  در  ، مارکس: گامی ۳۷۸، ص  1ج  ،کلیات آثار  [. ۵1]

 . 11۹، ص  2۶منبع  [. ۵2]

 . ۶۹داشتن یا بودن، فارسی ص   ،اریش فروم [. ۵۳]

 


