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نقد منتقد مثبتگرا ـ از آرامش دوستدار تا محمدرضا نيكفر
فرشيد فريدونى
اكثر قابل مﻼحظهی ايرانيان و از جمله اغلب "نظريهپردازان" احزاب و سازمانهای كمونيستى كشور تشكيل و استمرار
نظام جمهوری اسﻼمى ايران را محصول سياستهای قوای بيگانه و توطئهی كشورهای امپرياليستى مىشمارند .مصداق
نظری آنها ظاهراً با استناد به برگزاری "كنفرانس گوادولپ" و استراتژی "كمر بند سبز اسﻼمى" در تقابل با "كمونيسم و
آتهئيسم" توجيه مىشود كه جهت محدوديت نفوذ نظامى و استراتژيک شوروی در منطقهی خاورميانه برنامهريزی و با
موفقيت كامل متحقق شده است .به اين عبارت كه انگاری سازمان امنيتى ـ اطﻼعاتى كشور )ساواک( از سركوب جنبش
كمونيستى و مقاومتهای مدنى و مسلحانهی اپوزيسيون ناتوان گشته و آمريكا با اعزام ژنرال هويزر به ايران شرايط
سرنگونى محمد رضا شاه و مصادرهی قدرت سياسى توسط آيتالله خمينى را مهيا ساخته است ١.به اين ترتيب ،يک
خشونت بﻼمنازعهی ضد انقﻼبى در ايران پديد آمده كه تمامى جريانها و سازمانهای كمونيست و كليت اپوزيسيون را
به كلى منهدم كرده و يا به سوی تبعيد رانده است .از اين ديدگاه مردم ايران به صورت "سياهى لشكر" كشورهای
امپرياليستى به نظر مىآيند و دولت ظاهراً مضمون فلسفى و تاريخى خود را مىبازد .انگاری كه مردم ايران ابژهی قوای
بيگانه و دولتهای امپرياليستى هستند و هر نوع دولتى را مىتوان به عنوان سوژه بر آنها تحميل كرد .ما اينجا با يک
كشمكش تئوريک پيرامون جستجوی يک روش مناسب شناختشناسى جهت تشخيص دولت مواجه هستيم كه قدمت
آن حدود  ١٨٠سال است.
به اين عبارت كه هگل مردم را يک مجموعه از اوباش و اراذل پراكنده ،بى فرهنگ و فاقد هويت مىشمارد كه تحت
اعمال خشونت شاهانه به صورت ملت در مىآيند .اينجا دولت نقش سوژه ،يعنى عنصر فعال را به خود مىگيرد كه با
آگاهى مردم كشور خود را به عنوان ابژهی خويش شكل مىدهد و ظاهراً هويت ملت مورد نظر خود را پديد مىآورد و
سپس آنرا به سلطهی قوانين خويش مىكشد و به اصطﻼح متعارف ،متمدن و متشكل مىسازد .هگل خشونت شاهانه را
از "مايورات" )حق ارث انحصاری ،انفرادی و غير قابل فروش برای شاه( استنتاج و بر اساس حق مالكيت خصوصى
فلسفهی ايدهآليستى خود را متكامل مىكند .به اين صورت كه وی در يک حركت ديالكتيكى از تفكر ،گوهر )طبيعت( و
سوژه )بورژوا( را در شكل كاﻻ )خود قضيه( به وحدت مىرساند و آنرا به صورت يک حركت منطقى ـ تاريخى از "ايده-
ی مطلق" به سطح "روح جهان" )افكار عمومى( ارتقا مىدهد و سوژهی استعﻼيى جامعهی بورژوايى را جهت تحكيم روش
 ١طرح اين مسئله به اين معنى نيست كه من عوامل خارجى و مناسبات مسلط بينالمللى را حائز اهميت نمىشمارم .همانطور كه در جای
ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم ،نظام شاهنشاهى ايران پس از افزايش قيمت نفت در سال  ١٩٧٣ميﻼدی به آن منابع مالى دست
يافت كه پنجمين قدرت نظامى جهان را در يک منطقهی حساس استراتژيک پديد آورد و از آنجا كه محمد رضا شاه در پى صعود به يک
درجهی باﻻتری در هيرارشى نظم نوين جهانى بود و مىتوانست به اين قدرت دست بيابد كه مسير انرژی فسيلى جهان را كنترل كند ،در
نتيجه سركردگان دولتهای سرمايهداری مانند :آمريكا ،فرانسه ،انگلستان و آلمان از حمايت وی دست كشيدند.
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer „Islamischen Republik“ - Ökonomische,
politische, und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der „Islamischen
Republik Iran“, Berlin. S. ٢٨٥f., und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٧نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟ ـ نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا در خاورميانه و ضرورت همبستگى و
همكارى جهانى ،در آرمان و انديشه ،جلد پنجم ،برلين

٢

مدرن توليد سرمايهداری پديد مىآورد ،در حالى كه از سوی ديگر ،حق مالكيت خصوصى را به صورت تنها شرط
"آزادی زنده" توجيه مىكند .به اين عبارت كه وی خانواده ،جامعهی بورژوايى و دولت را به صورت مقولههای مستقل
در نظر مىگيرد و در يک حركت دورانى از تفكر كه آغاز و انجام آن يكسان )آزادی( است ،از تضاد ديالكتيكى "حق
مالكيت من" با "حق مالكيت ديگری" ظاهراً فرا مىرود و مفهوم را به اصطﻼح پر محتوا )آزادی زنده( مىسازد .اينجا
مقولهی "قرارداد" كه هگل آنرا "اعﻼحضرت مطلق" و "كليت عرفى" نيز مىنامد ،نقش واسطه را به خود مىگيرد .به
اين ترتيب ،برای هگل كامﻼً منطقى به نظر مىآيد كه تضاد "حق مالكيت من" با "حق مالكيت ديگری" را توسط قرارداد
حل و فصل كند و در يک حركت از تفكر ديالكتيكى روح متناهى خانواده را در جامعهی بورژوايى )نفى( و سپس روح
متناهى جامعهی بورژوايى را در دولت ادغام )نفى نفى( كند و مدعى روح نامتناهى دولت شود .ما اينجا با شكل ايده-
آليستى از آن جامعهی خردمند و آشتىيافتهی بورژوايى آشنا مىشويم كه آپريور ،يعنى بدون شواهد تجربى و مستقل از
پراكسيس مولد و در يک شكل استعﻼيى متكامل شده است و پيداست كه در واقعيت تجربى با ماهيت متناقض نظام
طبقاتى و تضادهای درونذاتى روش مدرن توليد سرمايهداری تﻼقى مىكند.

٢

از آن پس كه ماركس در مسير مسافرت خود در اروپا با خشونت دولتهای هلند و فرانسه نيز مانند كشور پروس به
درستى آشنا شد ،از منظر انتقاد به جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم در فلسفهی ايدهآليستى هگل به يک تحقيقات
بسيار گسترده پيرامون قوانين اساسى كشورهای مدرن دست زد و آثار نظريهپردازان مشهور دولت را دوباره مرور كرد.
وی سپس در نوشتهای با عنوان "نقد فلسفهی حق هگل" روش نقد درونذاتى از آن مناسبات متضاد اقتصادی را پديد
آورد كه بر اساس آن جامعهی بورژوايى و دولتهای مدرن رشد مىكنند .ماركس اينجا با در نظر داشتن جابجايى
سوژه با محمول )ابژه( در سيستم هگلى به عكس نظريهی وی پيرامون تشكيل دولت مىرسد كه ما مضمون آنرا به
شرح زير در همينجا مىيابيم:

«ايده تبديل به سوژه مىگردد و مناسبات واقعى خانواده و جامعهی بورژوايى نسبت به دولت به صورت فعاليت درونى ـ
تخيلى درک مىشود .خانواده و جامعهی بورژوايى شروط دولت هستند؛ آنها فعاﻻن اصلى هستند؛ اما در جنجال ]هگلى[
بر عكس مىگردند .ليكن اگر ايده تبديل به سوژه شود ،اينجا سوژههای واقعى] ،يعنى[ جامعهی بورژوايى و خانواده
تبديل به "جزئيات ،دلبخواه و غيره"] ،يعنى[ لحظات غيرواقعى ،با معانى ديگر و ابژكتيو ايده مىشوند».

٣

بنابراين ماركس در تضاد با فلسفهی ايدهآليستى هگل به اين نتيجه مىرسد كه اين ملت است كه دولت را پديد مى-
آورد ،منتها با يک درجهی به خصوص از آگاهى .اينجا منظور وی آگاهى جامعهی بورژوايى است كه با استناد به
فلسفهی حقوق طبيعى و به اصطﻼح از "طبيعت انسان" و مبتنى بر حق مالكيت خصوصى در يک شكل ايدئولوژيک رشد
مىكند و شكل دوگانهی خود را به صورت دولت مدرن پديد مىآورد .به اين ترتيب ،ماركس نتيجه مىگيرد كه
 ٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی سياسى هگل و ماركس،
در آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم،
صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين
٣
Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٢٦١ – ٣١٣), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin
(ost), S. ٢٠٦

٣

بورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى بر سر حق مالكيت خصوصى به توافق رسيده و بنا بر اين اصل بوده كه يک قانون
اساسى مدرن متكامل شده و به تصويب مجلس اقشار و اصناف رسيده است .ما اينجا با قوای مقننه ،قضاييه و مجريه به
صورت شكل سياسى جامعهی بورژوايى و ارگانهای حفاظت از حق مالكيت خصوصى مواجه هستيم ،در حالى كه
بورژوازی با آگاهى ،يعنى به صورت يک سوژهی فعال پيكر اقتصادی و ماهيت متضاد روش مدرن توليد سرمايهداری را
پديد مىآورد.

٤

به اين ترتيب ،ماركس به اين نتيجه مىرسد كه دولت مدرن تنها يک تظاهر سياسى از جامعهی بورژوايى است .به اين
معنى كه اگر مردم يک كشور به خودآگاهى برسند و به حق مالكيت خصوصى و خشونت دولتى تن ندهند ،دولت نيز
تبديل به يک نهاد بى اعتبار و تو خالى مىگردد و پس از مدت كوتاهى در خود فرو مىريزد .ما مصداق تئوری انتقادی و
انقﻼبى ماركس را در دوران انقﻼب بهمن به خوبى مشاهده مىكنيم .از آن پس كه مردم ايران در برابر حكومت
شاهنشاهى شوريدند و خشونت دولتى را به عقب راندند ،محمد رضا شاه كابينهی امير عباس هويدا را بركنار كرده و
دستگاه اجرايى كشور را به دست يک رديف از نخست وزيران مانند :خسرو آموزگار ،شريف امامى ،ارتشبد غﻼمرضا
ازهاری و شاپور بختيار سپرد كه سرانجام اين روند به سرنگونى نظام شاهنشاهى و تشكيل جمهوری اسﻼمى در ايران
كشيده شد .به بيان ديگر ،نه توطئهی قوای امپرياليستى ،بلكه اين خود مردم ايران بودند كه با يک درجهی به خصوص
از آگاهى ،اسﻼميان را بر سرنوشت خود مسلط كردند.
در دوران انقﻼب بهمن آگاهى مردم ايران تحت تأثير اولويت "مبارزهی ضد امپرياليستى" قرار داشت كه البته از
اسطورهی كودتای  ٢٨مرداد  ١٣٣٢رشد مىكرد .ما اينجا تنها با يک عكس فوری از اين ماجرای سياسى بسيار پيچيده
مواجه هستيم .انگاری كه محمد مصدق با تحقق برنامهی "موازنهی منفى" از حمايت گسترده و بى چون و چرای مردم
ايران برخودار بوده و پس از تصميم دولت آمريكا ،سازمان اطﻼعاتى ـ امنيتى "سيا" برنامهی اين كودتا را ريخته و با
موفقيت تمام به انجام رسانده است .اما تجربيات تاريخى از روند ملى شدن صنعت نفت در ايران از يک اوضاع بسيار
مخوف و نابسامان سياسى گزارش مىدهند .از جمله بايد از فعاليت جريانها و احزاب فوقارتجاعى در اين دوران سخن
راند .به اين عبارت كه از يک سو ،جريانهای اسﻼمى بودند كه دولت مصدق را متزلزل مىكردند .در رأس اسﻼميان
"سازمان فداييان اسﻼم" قرار داشت كه به سركردگى شيخ نواب صفوی و با فتوای شيخ روحالله خمينى به ترور
روشنفكران ،رجال دولتى ،روزنامهنگاران و مستشاران خارجى دست مىزد و جامعهی سياسى ـ مدنى را به ناامنى مى-
كشيد .همزمان آيتالله ابوالقاسم كاشانى به عنوان رئيس مجلس شورای ملى بود كه سازمانى را به نام "مجاهدين
اسﻼم" تشكيل داده و مستقل از كابينهی مصدق سياست خارجى خود را دنبال مىكرد .در سوی ديگر اين اوضاع
نابسامان سياسى ،حزب توده قرار داشت كه جهت تحكيم منافع استراتژيک شوروی در ايران تأسيس شده بود .با
وجودی كه حزب توده به اتهام ترور نافرجام محمدرضا شاه حق فعاليت سياسى را نداشت ،اما از طريق "روزنامهی
مردم" و انجمنهای كارگری و ضد امپرياليستى به فعاليت خود ادامه مىداد .اينجا بايد همچنين از سازمانها و احزاب
 ٤مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس و فلسفهی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوری اسﻼمى ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد
دوازدهم ،صفحهی  ١٦١ادامه ،برلين

٤

ناسيوناليست و فاشيست مانند" :سومكا" و "حزب پانايرانيست" نيز ياد كرد كه اعضای آنها همواره در حال زد و خورد
و سركوب آكسيونهای اعتراضى كارگران و تظاهرات حزب توده بودند.
از آنجا كه محمد مصدق با كنسرنهای نفتى به توافق نمىرسيد و تحريم و محاصرهی اقتصادی ايران اوضاع نابسامان
سياسى كشور را تشديد مىكرد ،در نتيجه وی در اواخر دوران نخست وزيری خود چنان منزوی شده بود كه حتا اعضای
سرشناس "جبههی ملى" نيز از حمايت وی و شركت در مجلس سر باز مىزدند .بنابراين مصدق "قانون امنيت ملى" را
به تصويب مجلس رساند و سپس درخواست انحﻼل مجلس و "اختيارات تام" را از محمد رضا شاه كرد و از وی خواست
كه كشور را ترک كند .ليكن محمدرضا شاه پس از مشورت با سفارت انگلستان ،سرلشكر فضلالله زاهدی را به مقام
نخست وزيری منسوب كرد و سپس از ايران گريخت .در حالى كه هواداران نظام سلطنتى جهت ممانعت از خروج شاه
از كشور به آكسيونهای حمايتى دست زدند ،انبوه مردم به خيابانها ريختند و مجسمههای وی و رضا شاه را به زير
كشيدند .تا اين زمان حزب توده بنا بر نيازهای سياست روزمرهی خود يک روز مصدق را "رهبر ملى" و روز ديگر
"عروسک خيمه شببازی عمو سام" مىخواند ،ليكن از اين پس تظاهرات خود را با شعار "مرگ بر مصدق ،زنده باد
شوروی" برگزار مىكرد .به اين ترتيب ،برای جريانهای محافظهكار ملى و مذهبى و اسﻼميان افراطى ديگر هيچگونه
ترديدی باقى نماند كه حزب توده در حال تدارک كودتا است و اقدام به مصادرهی قدرت سياسى خواهد كرد و همان
مناسباتى را در ايران به راه خواهد انداخت كه تحت حاكميت استالين در شوروی رايج بودند .بنابراين تحت تأثير اين
شرايط نابسامان سياسى بود كه سازمان اطﻼعاتى ـ امنيتى "سيا" برنامهی كودتای  ٢٨مرداد را تحت عنوان "عمليات
آژاكس" در ايران با موفقيت كامل به انجام رساند .از جمله بايد از حمايتهای مالى سفارت آمريكا ياد كرد كه البته
توسط اسﻼميان و تحت عنوان "دﻻرهای آيتالله بهبهانى" در ميان اوباش و اراذل پخش مىشدند ،تا معركهگير سركوب
هرگونه مقاومتى توسط نيروهای مسلح كشور شوند .جالب توجه است كه حتا حزب توده نيز در برابر اين كودتا مقاومت
نكرد ،با وجودی كه قدرت سازماندهى آنرا داشت .به احتمال زياد مذاكرهی اشرف پهلوی با استالين در مسكو به
نتيجهی مطلوب برای هر دو طرف رسيده و سفارت شوروی حزب توده را از مقاومت منع كرده بود.
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به بيان ديگر ،تمامى جريانهای مؤثر سياسى بر سر محمدرضا پهلوی به توافق رسيده و از كودتای سازمان امنيتى ـ
اطﻼعاتى "سيا" دفاع مىكردند و يا در برابر آن به كلى منفعل بودند ،در حالى كه از واقعهی  ٢٨مرداد  ١٣٣٢يک
اسطوره پديد آمد و تبديل به يک لكهی ننگ بر پيشانى شاه كشور شد .از اين منظر ديگر هيچگونه ترديدی وجود
نداشت كه محمدرضا شاه عامل دست بيگانه و تنها "سگ زنجيری امپرياليسم" است كه از منافع آمريكا و اسرائيل در
منطقه پاسداری مىكند .اينجا بايد پنج برنامهی توسعهی اقتصادی و همچنين قوانين اصﻼحات ارضى را نيز در نظر
داشت كه جهان قديمى ايرانيان را در كوتاهترين زمان ممكنه به كلى دگرگون كردند و زمينهی سرمايهگذاری كنسرن-
های فرامليتى را در ايران پديد آوردند .به اين ترتيب ،كار دوگانه آزاد در گسترهی كشور پديد آمد و برای اولين بار
انباشت سيستماتيک سرمايه در ايران بر اساس مناسبات كار مزدی ممكن شد .با تشديد توليد كاﻻيى و كاﻻيى شدن
نيروی كار تحرک و جابجايى جغرافيايى در كشور يک شدت بى سابقه به خود گرفت .به اين ترتيب ،كارگران مزدی از
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse …, ebd., S. ٢٠٠ff.
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روستاها راهى شهرهای بزرگ و مراكز صنعتى كشور شدند كه نيروی كار خود را به نازلترين قيمت آن در بازار كار
حراج كنند.
از اين پس ما با دگرگونىهای بسيار شگرف در ساختار خانواده و جامعهی ايران مواجه مىشويم .به اين صورت كه
انسانها از مناسبات سنتى توليد مجزا و از روابط جامعهی دينى ظاهراً مستقل و با اشكال نوين زندگى و تفكر آشنا مى-
شدند .همزمان نيازها و اهداف جديدی برای انسانها پديد مىآمدند كه عرف اجتماعى ،اخﻼق خانوادگى و روابط
پدرساﻻری و عشيرهای قديمى را متزلزل مىساختند .در حالى كه در گذشته پسران حرفهی پدران خود را مىآموختند و
دختران هويت خود را در زندگى زناشويى مىيافتند ،نيازهای بازار كار سرمايهداری ،تحرک جغرافيايى ،فشار روانى جهت
مصرف كاﻻهای لوكس و همچنين ابزار ارتباط جمعى مانند :تلفن ،راديو و تلويزيون فرهنگ و تعلقهای سنتى را مستقيم
و غيرمستقيم مضمحل كرده و انسانها را از نو به يکديگر پيوند مىدادند .البته تزلزل در اتوريتهی پدران مستقيماً به
معنى رهايى از كنترلهای سنتى نبودند ،زيرا پسران خانواده بدون واسطه جای خالى آنرا پر مىكردند ،در حالى كه هم-
زمان جامعه نيز در پاسداری از عرف و سنتهای معمول و برگزاری مراسم و مناسک دينى كم و بيش مصمم بود .با اين
وجود امنيت مالى و اطمينان خاطر خانوادگى رفته رفته نقش خود را مىباختند .اينجا هر كسى بايد مناسبات موجود و
امكانات خود را از نو ارزيابى و روش زندگى و آيندهی خود را طراحى مىكرد و همسر مورد عﻼقهی خود را مىيافت.
پيداست كه تحت اين شرايط اعتقاد به سرنوشت و دست تقدير نيز نقش خود را كم و بيش از دست مىداد و آن كه
دندان داده بود ،ديگر ناندهنده محسوب نمىشد .ما اينجا با واقعيت بردگى كار مزدی مواجه هستيم كه زنان و مردان
كارگر را به انقياد روند مدرن توليد سرمايهداری مىكشيدند و تحت مناسبات شئىوارهی جامعهی طبقاتى مستقر مى-
ساختند.
البته تزلزل اتوريتهی پدارن و اضمحﻼل نظم خانواده نه تنها منجر به گسترش ابعاد تفكر و افزايش استقﻼل درونى
انسانها مىشدند ،بلكه بحرانهای هويتى و معنايى را نيز برای نسل جوان پديد مىآوردند .از آنجا كه دولت مستبد
شاهنشاهى با خشونت تمام از تشكيل جامعهی مدنى ممانعت مىكرد ،در نتيجه تضادهای موجود اقتصادی و فرهنگى
قادر نبودند كه روش مناسب بيان خود را بيابند و از نو در يک درجهی مجردتری متشكل شوند .ما اينجا با نگرانى
انسانها پيرامون بى عدالتى و كمبود امنيت شغلى ،تشديد ريسک در زندگى آتى و احتمال سقوط اجتماعى و خطر انزوای
فرد از خانواده و جامعه مواجه هستيم كه در فقدان شكل مناسب ساختاری خود منجر به واكنشهای فوقارتجاعى به
نظم موجود مىشدند .مشخصاً در همين جاست كه نظريات اسﻼميان پيرامون "غربزدگى" و ضرورت تشكيل "امت
اسﻼمى" با ايدئولوژی "مبارزهی ضد امپرياليستى" به هم پيوند مىخوردند و بر يک زمينهی مساعد اقتصادی رشد مى-
كردند .آن چيزی كه يک "توافق فعال" جهت سرنگونى نظام شاهنشاهى را پديد مىآورد ،نقد "سرمايهداری وابسته" و
ضرورت "خودكفايى اقتصادی" بود كه انگاری با گسست از بازار جهانى و توسط "راه رشد غير سرمايهداری" ممكن مى-
گشت .بنابراين اعضای هيئت مؤتلفهی اسﻼمى نيز مانند فعاﻻن سياسى طيف چپ توليدات صنايع كشور را غيرملى و
اصوﻻً بنجل مىخواندند .از سوی ديگر ،توفيق جنبشهای ضد امپرياليستى در كوبا ،ويتنام ،الجزاير و به خصوص مقاومت
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مردم فلسطين در برابر دولت صهيونيستى اسرائيل بودند كه گسلها و تفاوتهای ايدئولوژيک اسﻼميان با اپوزيسيون
طيف چپ را ظاهراً بر طرف مىكردند.
ما تا اينجا با چند پرتو از آن ايدئولوژی آشنا شديم كه آگاهى اپوزيسيون نظام شاهنشاهى را در مجموع پديد مى-
آوردند ٦.ليكن در هر حركت اجتماعى ضمير ناخودآگاه انسانها نيز نقش به سزايى بازی مىكند .اينجا بايد به خصوص
از نقش نوين اجتماعى زنان در روند توسعهی اقتصادی كشور ياد كرد كه منجر به نگرانى خاطر مردان سنتى ايرانى مى-
شد .به اين عبارت كه با گسترش بخش توليد خدماتى زنان همواره به امكانات بيشتری جهت اشتغال مزدی دست مى-
يافتند و در روند مدرن توليد اجتماعى سهيم و از منظر مالى مستقل مىشدند و ديگر به كنترلهای سنتى خانواده و
نسلهای گذشته بى چون و چرا تن نمىدادند .از جمله بايد از كارهای اداری ،بانكى ،بهداشتى ،ورزشى ،پژوهشى ،هنری،
آموزشى و پرورشى ياد كرد كه حوزهی اصلى اشتغال مزدی زنان را پديد مىآوردند .پيداست كه با تشديد تحرک
جغرافيايى و افزايش فاصلهی مكانى ميان زنان با والدين و مابقى اعضای خانواده كنترلهای اجتماعى نيز ظاهراً مضمحل
مىگشتند .به خصوص به اين دليل كه نظام شاهنشاهى نيز به دليل نيازهای بازار كار سرمايهداری به اشتغال مزدی زنان
دامن مىزد .از جمله بايد از دو اصل قوانين "انقﻼب سفيد" مانند" :سپاه دانش" و "سپاه بهداشت" ياد كرد كه در اواخر
دوران حكومت پهلوی زنان ديپلمه را نيز مشمول خود كردند و كنترلهای خانوادگى را هر چه بيشتر از آنان زدودند.
پيداست كه نقش نوين اجتماعى زنان با سنتهای ديرينه و آن وظايفى كه اسﻼم برای آنها در نظر گرفته است،
دشمنانه تﻼقى مىكرد .به اين ترتيب ،يک نگرانى در افكار عمومى پيرامون فحشا و هرزگى زنان و ضرورت حفاظت از
"ناموس" پديد آمد كه انگاری "غيرت" مردان ايرانى را جريحهدار مىكرد و توسط فيلمهای سينمايى مبتذل و جاهلى
مانند "قيصر" بازتاب مىيافت .ما اينجا با عواقب روحى آن دگرديسىهای اقتصادی و فرهنگى مواجه مىشويم كه البته
از روش مدرن توليد سرمايهداری رشد و اخﻼق خانوادهی سنتى را ظاهراً مضمحل كرده و در پيوند با ايدئولوژی
"مبارزهی ضد امپرياليستى" منجر به يک روانشناسى اجتماعى مىشد كه اريش فروم مضمون تئوريک آنرا به شرح زير
برجسته مىسازد:
«پديدههای روانشناسى اجتماعى به صورت روندهای فعال و منفعل تطبيق دستگاه محركه نسبت به وضعيت اجتماعى ـ
اقتصادی درک مىشوند .خود دستگاه محركه ـ در زمينههای قطعى ـ بيولوژيک وجود دارد ،اما بسيار قابل تغيير است؛
مناسبات اقتصادی حائز نقش اولوی به صورت عوامل شكلدهنده هستند .خانواده ماهویترين محيط است كه توسط آن
ساختار اقتصادی تأثير شكلدهندهی خود را بر روان افراد اعمال مىكند .روانشناسى اجتماعى رفتار روحى و ايدئولوژيک
مشترک و با اهميت اجتماعى ـ و به خصوص ريشههای ناآگانهی آنرا ـ از تأثير مناسبات اقتصادی بر تمايلهای جنسى
 ٦از آنجا كه من از جنبههای متفاوت و به تفصيل به نقد ايدئولوژی "انقﻼب بهمن" پرداخته و عواقب آنرا در پراكسيس سياسى سنجيدهام،
در نتيجه اينجا تنها به نقد نقش رابطهی دولت با ملت مىپردازم و نقش خانواده و جامعه را در روانشناسى اجتماعى مردم ايران برجسته مى-
سازم .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨تفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزهی علميه تا كميتهی مركزی حزب توده ،در آرمان و انديشه،
جلد يازدهم ،صفحهی  ٨٩ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم ،در آرمان و
انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ١٢٥ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى ـ "بحران ماركسيسم" و تجربيات "ماركسيستهای ايرانى" ،در آرمان و
انديشه ،جلد چهاردم صفحهی  ١٦١ادامه ،برلين
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توضيح مىدهد» )« (...اين قوای تمايل جنسى انسانها هستند كه در هماهنگى خود به آن چسب شكل مىدهند كه بدون
آن جامعه متحد نمىماند ،و آن در توليد ايدئولوژیهای بزرگ اجتماعى در تمامى سپهرهای فرهنگى سهم دارد».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روانشناسى اجتماعى نه تنها نقد ايدئولوژی را به عنوان محركهی آگاهانه
در نظر مىگيرد ،بلكه آن تمايلهای جنسى نيز كه در ضمير ناخودآگاه انسانها فعال مىشوند و رفتار روحى و
ايدئولوژيک را در جامعه پديد مىآورند ،به انضمام نقد درونذاتى مىكشد .به بيان ديگر ،جمهوری اسﻼمى با شعار "نه
شرقى ،نه غربى!" نه تنها به آگاهى ايدئولوژيک از "مبارزهی ضد امپرياليستى" ،بلكه با تشكيل يک نظام جنسيتى به
ضمير ناخودآگاه مردان ايرانى نيز يک پاسخ مثبت داد .بنابراين اتفاقى نيست كه آن مقاومت زنان مدرن و فمينيست بر
عليه حجاب اجباری كه به مناسبت  ٨مارس در سال  ١٣٥٧خورشيدی و با شعار "ما انقﻼب نكرديم ،تا به عقب
برگرديم!" به خيابان كشيده شده بود ،به بهانهی حفاظت از دستآوردهای انقﻼب در برابر "امپرياليسم" از طريق هيچ
جريان سياسى حمايت نشد .به اين ترتيب ،اسﻼميان راه را برای خود به كلى هموار ديدند كه با شعار "يا روسری ،يا
توسری!" به سركوب و تحقير زنان ايرانى دامن زنند و يک نظم حقوقى و تشكل ساختاری ـ جنسيتى را ضميمهی كليت
جامعهی طبقاتى كشور كنند .از اين پس ،خاطر خيال مردان ايرانى نيز جهت حفاظت از "ناموس" خود نسبتاً راحت شد،
زيرا حكومت اسﻼمى وظيفهی تشكيل "امت اسﻼمى" را به صورت تحقق ارادهی الهى و تشكيل يک نظام جنسيتى
خداخواسته به عهده گرفت و به روانشناسى اجتماعى مردم سنتى ايران يک شكل شرعى و ساختاری داد .اينجا گوهر
)روح عمومى( تشيع به خوبى عريان مىگردد كه از يک سو ،در پرتو تخيﻼت واهى ايدئولوژيک و تمايﻼت جنسى منجر
به حماقت خودكردهی شيعيان مىشود و سلطهی حكومت اسﻼمى را بر خود آنها پديد مىآورد و از سوی ديگر ،اصولى
مانند" :از ماست كه بر ماست!"" ،خﻼيق هر چه ﻻيق!" و "از كوزه همان تراود كه در اوست!" را قاطعانه رد مىكند ،علت
سيهروزی خود را به عوامل بيگانه مانند "توطئهی امپرياليسم" نسبت مىدهد و از منظر يک مظلوم و مانند يک گدای
سمج تقاضای همدردی نيز مىكند.
برای اولين بار زيگموند فرويد نتايج تحقيقات روانشناسى خود را به مناسبات اجتماعى بسط مىدهد و به نتايج
فراتاريخى ،جهانشمول و جنجالى مىرسد ٨.در برابر اريش فروم با استناد به دانش روانشناسى اجتماعى به نقد يک
رديف از رفتارهای غير منظقى انسانها مىپردازد كه البته مربوط به آگاهى و انفعال "سوژهی واقعى" )پرولتاريا( مىشود.
٧

Fromm, Erich (١٩٨٠): Über Methode und Aufgabe einer analytischen Sozialpsychologie – Bemerkungen
über Psychoanalyse und historischen Materialismus, in: Analytische Sozialpsychologie und
Gesellschaftstheorie, (ders. Hrsg.) Frankfurt am Main. S. ٢٣, ٣٦, und
Vgl. Keupp, Heiner (١٩٩٤): Zur Einführung – Für eine reflexive Sozialpsychologie, in: Zugänge Zum
Subjekt – Perspektiven einer reflexiven Sozialpsychologie, Heiner Keupp (Hrsg.), S. ٧ ff., Frankfurt am
Main, S. ١١f.
 ٨به اين عبارت كه فرويد به روانشناسى يک انسان در جامعهی بورژوايى مىپردازد و سپس نتاج تحقيقات خود )خودشيفتگى( را به جامعه
بسط مىدهد .برای نمونه وی از مفهوم "فرهنگ متقلب" استفاده كرده و مقولهی "دولت" را به "افراد شاخص" تشبيه مىكند .انگاری كه دولت
مدرن بر اساس تمايلهای جنسى كه ميان مردان منحصر به فرد رايج است ،عمل كرده و در نتيجه سياست همواره اشكال بيماری روانى به
خود مىگيرد.
Vgl. Brockhaus, Gudrun (١٩٩٤): Vom Nutzen psychoanalytischen Vorgehen in der Sozialpsychologie, in:
Zugänge Zum Subjekt – Perspektiven einer reflexiven Sozialpsychologie, Heiner Keupp (Hrsg.), S. ٥٤ff.,
Frankfurt am Main, S. ٦٦f.

٨

به اين عبارت كه چرا انسانها آن تصميمهای سياسى را مىگيرند كه منافع شخصى خود آنها را نقض مىكنند؟ چرا
كارگران اخﻼق ،فرهنگ ،مناسک و روش زندگى بورژوايى را تقليد مىكنند ،با وجودی كه هيچگاه به امكانات طبقهی
حاكم دست نمىيابند؟ چرا طبقهی كارگر به اتوريتهی سياسى ،دينى و اقتصادی طبقهی حاكم تن مىدهد ،با وجودی كه
نتايج آن در تضاد با منافع خود كارگران قرار مىگيرد؟ چرا آن انسانهايى كه خودشان مورد تبعبض و بى عدالتى قرار
گرفتهاند ،بدون هيچگونه منافعى در سركوب اقليتها شركت مىكنند و يا نسبت به زجر و سيهروزی آنها كامﻼً بى
اعتنا هستند؟ چرا انسانها همواره مجذوب تبليغات دولتى مىشوند ،با وجودی كه هميشه توسط آنها فريب خوردهاند؟
چه عواملى انسانها را مجذوب يک رهبر خودكامه مىكنند ،با وجودی كه در نادانى و اهداف مخرب او هيچ شک و
ترديد وجود ندارد؟ به بيان ديگر ،پرسشهای روانشناسى اجتماعى از منظر اريش فروم مستقيماً به سوی نقد آگاهى و
شرايط انفعال طبقهی كارگر سمت مىگيرد .به اين عبارت كه "سوژهی واقعى" اصوﻻً چگونه اجتماعى مىشود و روابط
خانوادگى و اشكال آموزشى و پرورشى چه نقشى را در روابط اجتماعى آن بازی مىكنند؟ "سوژهی واقعى" چگونه در يک
نظام بسيار پيچيدهی اجتماعى فعال مىشود و با كدام آگاهى جای خود را در جامعه مىيابد؟ "سوژهی واقعى" چگونه
تجربيات خود را در ساختارهای موجود بازنگری كرده و نسبت به بحرانهای اقتصادی و اجتماعى واكنش مىكند؟

٩

بنابراين ما تا اينجا با يک مجموعه از پرسشهای جامعهشناسى انتقادی مواجه مىشويم كه مربوط به كنش و واكنش
"سوژهی واقعى" نسبت به يک "كليت ديالكتيكى" مىشود .به اين صورت كه دانش روانشناسى اجتماعى تئوری انتقادی
و انقﻼبى ماركس را غنىتر مىسازد و جهت نقد عوامل انفعال "سوژهی واقعى" مسئلهی محركهی جنسى را نيز به
صورت يک وجه ديگر از روبنا مانند :حقوق ،دين ،سياست و فلسفه مشمول روش نقد درونذاتى از "حركت واقعى"
جامعهی طبقاتى مىكند كه ما مضمون تئوريک آنرا به شرح زير در كتاب "در مورد نقد اقتصاد سياسى" ماركس مى-
يابيم:
«انسانها طى توليد اجتماعى برای زندگى خويش وارد مناسبات ضروری ،به خصوص و مستقل از ارادهشان مىشوند،
]يعنى[ مناسبات توليدی كه با درجهی معينى از رشد نيروهای مولد مادی مطابقت دارند .تمامى اين مناسبات توليدی،
ساختار اقتصادی جامعه ،يعنى زيربنای واقعى آنرا مىسازند كه بنا بر آن ،روبنای حقوقى و سياسى بر پا مىشود و آنان
با اشكال به خصوص آگاهى اجتماعى متناسب هستند .شيوهی توليد زيست مادی اصوﻻً موجب روند اجتماعى ،سياسى و
ذهنى زندگى مىشود .اين آگاهى انسانها نيست كه هستى آنها را ،بلكه هستى اجتماعى آنها است كه آگاهىشان را
معين مىكند .نيروهای مولد مادی جامعه در درجهی معينى از رشد خويش با مناسبات توليدی موجود يا با بيان حقوقى
آن كه مناسبات مالكيتى است و در چهارچوب آن تا كنون عمل كردهاند ،در تضاد قرار مىگيرند .اين مناسبات كه از
بطن اشكال رشد نيروهای مولد نتيجه مىشوند ،به رشد خود آنها زنجير مىبندند .سپس يک دورهی انقﻼب اجتماعى
فرا مىرسد .با تغيير زمينهی اقتصادی ،تمام روبنای عظيم كندتر يا سريعتر دگرگون مىگردد .در نظارهی اينگونه
دگرگونىها همواره بايستى ميان دگرگونى مادی شرايط اقتصادی توليد كه به همان دقت علوم طبيعى قابل اندازهگيری
٩

Vgl. Fromm, Erich (١٩٣٦): Sozialpsychologischer Teil, in: Studien über Autorität und Familie, Max
Horkheimer (Hrsg.), S. ٧٧ff., Paris

٩

است و دگرگونىهای حقوقى ،سياسى ،دينى] ،روانشناسى[ ،هنری و يا فلسفى ـ خﻼصه ،ايدئولوژيک كه انسانها از طريق
آنها به اين نزاع آگاه مىشوند و به نبرد بر مىخيزند ـ تفاوت قائل شد».

١٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با تئوری "حركت واقعى" از يک جامعهی طبقاتى مواجه هستيم
كه از مضمون ديالكتيک ،يعنى از "نفى سوبژكتيو" گزارش مىدهد و نه تنها نقد ايدئولوژی را به عنوان محركهی آگاهانه
در نظر مىگيرد ،بلكه آن تمايلهای جنسى نيز كه در ضمير ناخودآگاه انسانها فعال مىشوند و محركههای روحى و
ايدئولوژيک را در جامعه پديد مىآورند ،به انضمام نقد درونذاتى مىكشد .به اين عبارت كه طبقهی حاكم بنا بر هستى
اجتماعى خود ،يعنى برای حفظ منافع مادی و تثبيت حاكميت خويش ،آگاهى اجتماعى را نيز به صورت ابعاد متنوع
ايدئولوژی مانند :حقوق ،سياست ،دين ،روانشناسى ،هنر و فلسفه پديد مىآورد .اين آگاهى و روانشناسى اجتماعى كه به
صورت بيان ايدهآل ساختار اقتصادی موجود بر جامعه حاكم است ،در واقعيت منافع مادی و جايگاه طبقهی حاكم را
توجيه مىكند .به همين منوال نيز آگاهى و روانشناسى نيروهای مولد از منافع مادی و هستى اجتماعى آنها رشد مى-
كند .اينجا توجه به دو مفهوم كليدی برای درک تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ضروری است .اولى
مفهوم "تناسب" و يا مطابقت زيربنا با روبنا است كه از هماهنگى آگاهى و روانشناسى نيروهای مولد با ايدئولوژی طبقه-
ی حاكم گزارش مىدهد .به اين معنى كه ايدئولوژی طبقهی حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با نيروهای
مولد متكامل شده است و از اين رو ،زيربنا مطابق با روبنا است .مفهوم دوم "تأثير متقابل" زيربنا با روبنا است كه ما
مضمون آنرا اينجا و همچنين در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" نيز مىيابيم ١١.به اين معنى كه نيروهای مولد و ايدئولوژی
طبقهی حاكم همديگر را به صورت متقابل متأثر مىكنند .به بيان ديگر ،نيروهای مولد در پراكسيس نبردهای طبقاتى نه
تنها در يک كشمكش پراتيک ،بلكه در يک كشمكش تئوريک نيز با طبقهی حاكم در گير هستند كه البته مبتنى بر
محركهی آگاهانه )ايدئولوژيک( و محركهی ناآگاهانه )تمايﻼت جنسى( پديد مىآيند .بنابراين موضوع تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس فقط نقد تضاد و استثمار نيروی كار و فقط مادی نيست ،بلكه بيان تضاد ،يعنى نفى آگاهانه و
ناآگاهانهی روبنای نظام طبقاتى موجود را نيز ضميمهی پراكسيس نبردهای طبقاتى مىكند كه البته نتيجهی آنها بستگى
به توازن قوای نيروهای متضاد و متخاصم اجتماعى دارد و اين شكست و يا پيروزی است كه واقعيت را پديد مىآورد و
روند تاريخ را معين مىكند .در اين ارتباط روانشناسى اجتماعى بر رفتار انترسوبژكتيو ،يعنى آن رفتاری كه با در نظر
داشتن منافع مادی ،تمايﻼت جنسى ،گرايشات ايدئولوژيک ،يعنى عقﻼنيت "سوژهی واقعى" قابل فهم هستند ،انگشت مى-
گذارد.
با وجودی كه بيش از  ٤١سال از فاجعهی تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى در ايران مىگذرد ،ليكن تا كنون دانش جامعه-
شناسى ايران نه در كشور و نه در تبعيد با پرسشهای اين چنينى مواجه شده است .با صرف نظر از تئوریهای توطئه،
اما آن تحقيقات اجتماعى و تاريخى و آن انتقادهای فلسفى نيز كه به عوامل تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى در كشور و
دﻻيل سيهروزی مردم ايران پرداخته و تا كنون مورد مﻼحظهی روشنفكران ايرانى قرار گرفتهاند ،بيش از يک تکگفتار
Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ٨f.
Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin (Ost), S. ٣٧f.
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١٠

علت ـ معلولى عامهپسند ارائه نمىدهند .از جمله بايد از آثار يک فيلسوف ايرانى به نام آرامش دوستدار ياد كرد كه تز
"تحقيقات تاريخى" وی بر اساس نقد فلسفى از "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" ايرانيان متكامل شده و به عبارت زير
تشريح مىشود:
«) (...ميان "فرهنگ دينى" و "امتناع تفكر" رابطهی علّى از آنسو و اينسو وجود دارد .از آنسو و اينسو به اين معنا كه
"فرهنگ دينى" مطلقاً علت است و "امتناع تفكر" مطلقاً معلول آن».

١٢

با وجودی كه دوستدار از فاجعهی تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى در ايران فقط يک تکگفتار علت ـ معلولى ارائه مى-
دهد ،اما انتقاد وی به تاريخ "فرهنگ دينى" ايرانيان نه تنها افكار طيف وسيعى از روشنفكران ايرانى را متأثر ساخته ،بلكه
به دليل تعميم اين نظريهی ساده و عامهپسند "روشنفكران دينى" را نيز با بحرانهای ايمانى مواجه كرده و آنها را جهت
تفسير كﻼمى اسﻼم به تكاپو انداخته است.
بنا بر اطﻼعات ويكىپديای فارسى آرامش دوستدار در سال  ١٣١٠خورشيدی در يک خانوادهی بهايى در تهران متولد
شد و در سال  ١٣٣٧خورشيدی برای تحصيل فلسفه به آلمان نقل مكان كرد .وی در جوار رشتهی فلسفه به تحصيل
رشتههای روانشناسى و دينشناسى تطبيقى نيز پرداخت .سرانجام وی رسالهی دكترای خود را با عنوان "رابطهی اخﻼق
و ارادهی سلطهگرا در آثار نيچه" با موفقيت به اتمام مىرساند و از سال  ١٣٥١تا  ١٣٥٨خورشيدی در دانشگاه تهران
به تدريس فلسفه مىپردازد .سرانجام آيندهی وی با "انقﻼب فرهنگى" رقم مىخورد ،زيرا او نيز مانند بسياری از اساتيد
سكوﻻر ،دموكرات و چپگرا از دانشگاه اخراج شده و سپس به سوی تبعيد در آلمان رانده مىشود .به احتمال زياد
عﻼقهی آرامش دوستدار به مسائل دينى و اجتماعى مربوط به تجربيات نوجوانىاش مىشود ،زيرا وی به عنوان فرزند
يک خانوادهی بهايى تربيت و پرورش مىيابد ،در حالى كه جامعهی اسﻼمزدهی ايرانى نه دين بهاييت را به رسميت مى-
شناسد و نه هويت بهاييان را ايرانى مىپندارد .تحقيقات تاريخى و فلسفى آرامش دوستدار بر اساس يک تعريف از
مقولهی "فرهنگ دينى" ايرانيان استوار شده است كه وی مضمون فلسفى آنرا به شرح زير برجسته مىسازد:

«ظلمت هر اعتقادی ) (...حقيقت هر اعتقاد است .حقيقت بدين معنا آن ناپرسيده و نادانستهایست كه با احاطۀ درونى-
اش بر ما فرهنگى مىشود ،يعنى احساس جمعى را تسخير مىكند و شالودۀ اعتقاد را مىريزد .فرهنگ مبتنى بر چنين
بنيادی را من اصطﻼحاً دينى مىنامم و فرهنگ ايران را در سراسر تاريخش بر اين بنياد اعتقادی متكى مىدانم».

١٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک "بغرنج" مواجه هستيم .به اين معنى كه ايرانيان توسط يک
"فرهنگ دينى" كه از تاريخ سنتى خود به ارث بردهاند ،در دوران معاصر با جهان مدرن همزيست و ناهماهنگ شدهاند.
البته شناخت "بغرنج" ،همانگونه كه دوستدار تأكيد مىكند ،ارتباطى با خودنمايى نخبهگان در تقابل با عوام ندارد ،بلكه
بر يک تناقض انگشت مىگذارد كه انگاری تنها راه حل و فصل آن به شرح زير مىباشد:

 ١٢دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر در فرهنگ دينى ،پاريس ،صفحهی ٢٩
 ١٣همانجا ،صفحهی  ٦٩ادامه

١١

«) (...اگر آگاهى ما از خودآگاهى گشتنش فلسفى نشود ،هم كار ما و هم كار فلسفه هر دو اينجا ساخته است؛ اگر ما
غرب را درست نفهميم ،در شرقى بودنمان هم چهل تكهای مىشويم بى اصل و نسب ،اما اگر غرب را درست بفميم در
سنتمان همچنان خرسند و رستگار خواهيم زيست ) (...اما چگونه؟ موتور اين تحرک را در هرمنوتيک بايد يافت ،و از
كجا كه هرمنوتيک نوشدارو هم نباشد .مگر نه اين است كه اين معجون شفابخش هر افليجى را از جايش مىپراند .حتا
چنانكه مىگويند ،در تن مرده نيز جان تازه مىدمد .البته منظور تن اسﻼم نيست كه ثابت كرده از هميشه زندهتر و
جوانتر شده ،بلكه در تن ماست كه از زهر زندگى ناميرايى اين دين قرنهاست مردهايم ) (...بايد ) (...سرنخ فلسفه و
خوشبختى ناشى از آن كه معدنش غرب است از دست خودمان در نرود .وجه مشترک اين گونه افكار هذيانى برای
نجات فرهنگ و جامعهی ما اين است كه همه در كانونى به نام مدرنيته در هم مى پيوندند و خود را از بركت آن به
مؤترترين درمانها مجهز مىسازند )».(...

١٤

به اين ترتيب ،دوستدار هرمنوتيک را به عنوان تنها راه غلبه بر "فرهنگ دينى" ايرانيان مطرح و تبديل به روش
شناختشناسى خود جهت تفسير كليت تاريخ فرهنگى ايران كه شاخص تکگفتاری آن ظاهراً "دينيت" آن است ،مى-
كند .اينجا "فلسفه" دشمنانه در برابر "دينيت" ايرانيان مستقر مىگردد و اين وظيفه به فنون هرمنوتيک محول مىشود
كه از ماهيت متضاد جامعهی طبقاتى ايران اشكال اسطورهای و انتقادی را پديد بياورد و ايرانيان را به اصطﻼح به سوی
كسب "روح آزاد" انسانى براند و روابط اجتماعى و سنتى آنان را بر اساس مدرنيته دوباره از نو سامان دهد.
يورگن هابرماس جهت نقد هرمنوتيک ميان "زبان طبيعى" و "زبان هنری" تميز مىدهد .در حالى كه استفاده از زبان
طبيعى مربوط به استدﻻل منطقى و گفتگوی فلسفى مىشود ،ليكن زبان هنری فاقد هر گونه بازتاب تجربى بوده و تنها بر
اين اصل مبتنى است كه مخاطب خود را متأثر و متقاعد ساخته و به سوی يک تصميم مخصوص براند .وی دو شعبهی
متفاوت از زبان هنری را به صورت "رتوريک" و "هرمنوتيک" از يکديگر متمايز و به شرح زير مضمون فلسفى
هرمنوتيک را برجسته مىسازد:
«هرمنوتيک بر يک "توان" مبتنى است كه ما تا اين حد كسب مىكنيم كه "مسلط شدن" بر يک زبان طبيعى را ]هم-
چون[ هنر ،بياموزيم] ،يعنى[ معنى زبانى و امكان ارتباطى را بفهميم و در صورت اختﻼل ارتباطات ،قابل فهم سازيم .فهم
معنى به سوی محتوای معنايى سخن سمت مىگيرد ،اما همچنين به سوی محتوای معنايى ثابت نوشتاری يا سيستم
سمبليک غير زبانى ،منتها تا آنجايى كه آنها مىتوانند "ضميمهی" سخن شوند .ما اتفاقى از هنر فهميدن و فهماندن
سخن نمىگوييم ،زيرا توان تفسير كه هر سخنگويى در اختيار دارد ،پيكر هنری مىگيرد ،مىتواند اينجا به صورت يک
زبردستى هنری پرورش بيابد .اين هنر تحت شرايطى كه پرسشهای عملى به سوی تصميم رانده مىشوند ،نسبت به هنر
متقاعد و قانعكردن متقارن رفتار مىكند».

١٥

 ١٤همانجا ،صفحهی ١٩ ،ادامه
١٥
Habermas, Jürgen (١٩٧٠): Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik, in: Dialektik und Hermeneutik Bd.
I - Methode und Wissenschaft, Hans-Georg Gademer zum ٧٠. Geburtstag, Rüdiger Bubner, Konrad Cramer,
Reiner Wiehl (Hrsg.), S. ٧٣ff., Tübingen, S. ٧٣

١٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،روش شناختشناسى هرمنوتيک مربوط به تسلط بر آن فنون سخنوری و
نوشتاری مىشود كه انسان مخاطب خود را ظاهراً متقاعد مىكند و به سوی اتخاذ يک تصميم مخصوص مىراند ،در
حالى كه برای عواقب يک چنين تصميمى مصداق و شواهد تجربى در اختيار ندارد .ما اينجا با فنون تدارک متافيزيک
مواجه هستيم كه منجر به مثبتگرايى و آپريوريسم مىشوند .از اين بابت ،هابرماس پيشنهاد مىكند كه جامعهشناسى
انتقادی جايگزين فلسفهی هرمنوتيک شود ١٦.اينجا بايد به خصوص از روش تفسير تاريخ ياد كرد كه در اغلب موارد
منجر به اسطورهسازی و تدارک شواهد ظاهری نوشتارها و سخنوریهای فيلسوفان هرمنوتيكى مىشود.
به اين ترتيب ،دوستدار با استفاده از فنون هرمنوتيک اقدام به تفسير انتقادی تاريخ فرهنگى ايران مىكند كه انگاری
شاخص تکگفتاری آن "دينيت" ايرانيان است و درمان اين بيماری اجتماعى فقط توسط فلسفهی هرمنوتيک ممكن مى-
گردد .ما اينجا نه اثری از يک "كليت ديالكتيكى" مىيابيم و نه اصوﻻً روشن است كه اين اديان بر اساس كدام زمينهی
مادی متكامل شدهاند ١٧.پيداست كه استقﻼل از پراكسيس مولد منجر به تشبيه و تطبيق اديانى مىشوند كه بر اساس
تضادهای درونذاتى زمينههای متفاوت مادی رشد كردهاند .از جمله بايد از تشبيه و تطبيق آيين زرتشت با مناسک
اديان سامى سخن گفت كه انگاری وجه مشترک آنها "دينيت" است و هر دوی آنها به اصطﻼح با وحى الهى موجه
مىشوند ١٨.دوستدار اينجا ميان بينش دينى يا "علم پيشين" كه بدون پرسش به وجود مىآيد ،با ديد علمى يا "علم
پسين" كه البته محصول پرسشگری ،انديشيدن و تحقيقات است ،تفاوت مىگذارد .به نظر وی دين زرتشت جهان را
عمودی ،يعنى ميان اهورامزدا و اهريمن جدا مىسازد ،در حالى كه اديان سامى به صورت افقى جهان اخروی را از جهان
واقعى مجزا مىكنند.

١٩

حال با يک نگاه اجمالى به گاتهای زرتشت ،مشخصاً عكس اين تفسير هرمنوتيكى اثبات مىشود .به اين صورت كه
گاتها نتيجهی گفتگو و پرسش زرتشت از "وهومن" ،يعنى خرد درونى خود وی است .بنابراين ما اينجا اصوﻻً با وحى
الهى مواجه نيستيم .زيربنای مادی آيين زرتشت را زندگى مسكون و متمدن روستايى و دامداری شبانى مىسازند .اينجا
مالكيت شكل اشتراكى دارد و انسانها آزاد هستند .از آنجا كه روستاييان با تهاجم اقوام وحشى و غير مسكون مواجه
مىشوند ،در نتيجه گاتهای زرتشت به صورت سمبليک قوای خير را در برابر قوای شر مستقر مىسازد .بنابراين آيين
زرتشت اين جهانى است و پارسايى انسان را مد نظر دارد .اينجا نه اثری از معجزه مشاهده مىشود و نه هرمز قربانى

١٦

Vgl. Krüger, Lorenz (١٩٧٠): Über das Verhältnis der hermeneutischen Philosophie zu den Wissenschaften,
in: Dialektik und Hermeneutik Bd. I - Methode und Wissenschaft, Hans-Georg Gademer zum ٧٠.
Geburtstag, Rüdiger Bubner, Konrad Cramer, Reiner Wiehl (Hrsg.), S. ٣ff., Tübingen, S. ١٥
 ١٧از آنجا كه من در جای ديگری به تفصيل به نقد آثار دوستدار پرداخته و تحت مفهوم "جهانگريزی" بيگانگى آنها را با "كليت
ديالكتيكى" به بحث گذاشتهام ،در نتيجه اينجا تنها به آن جوانبى مىپردازم كه جهت انتقاد به "مثبتگرايى" ضروری هستند .مقايسه،
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس و روش نقد دين ـ گفتگويى انتقادی پيرامون برخى از آثار آرامش دوستدار ،در آرمان و انديشه ،جلد
چهاردم ،صفحهی  ٥١ادامه ،برلين
 ١٨دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،....همانجا ،صفحهی ١١٥
 ١٩مقايسه ،دوستدار ،آرامش )١٣٨١ـ  :(٢٠٠٢مﻼحظات فلسفى در دين و علم ت بينش دينى و ديد علمى ،وينسنز )فرانسه( ،صفحهی  ١٣و
مقايسه ،دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی ١٢٠

١٣

مىطلبد ٢٠.به بيان ديگر ،گاتهای زرتشت محصول پرسش و استفاده از خردورزی خود زرتشت بشخصه )سوژه( هستند
و بنا بر نظريهی خود دوستدار فلسفه محسوب مىشوند .برای نمونه وی در كتاب "مﻼحظات فلسفى در دين و علم" به
شرح زير مضمون مقولهی "تفكر فلسفى" را توضيح مىدهد:
«تفكر وقتى فلسفى است كه از پرسش بر آيد و در آن استوار ماند .تفكری كه در تسخير حياتى پرسش نماند هرگز
فلسفى نيست .برعكس پاسخ در بينش دينى و ديد علمى ،پاسخ فلسفى نه فقط ماهيت پرسش را نفى نمىكند يا ناپايدار
نمىسازد و مورد پرسش را سهلتر نمىنمايد ،بلكه آنرا ژرفتر ،پيچيدهتر و دشوارتر مىسازد».

٢١

در تقابل با آيين زرتشت )مزديسانى( ،ما با رجوع به منابع اديان سامى با سيمای واقعى دين آشنا مىشويم .به اين
صورت كه تمامى شعبههای اديان ابراهيمى با رجوع به وحى الهى توجيه مىشوند كه البته زيربنای مادی تمامى آنها
نظام بردهداری است .حتا آزادی قوم يهود از دست فرعون مصر هم به معنى برگزيدگى يهوديان جهت اسارت در
بردگى يهوه ،پيامبر و فرمانروای يهوه است .بنابراين ما با استناد به تورات از نزاع دو بردهدار آگاه مىشويم .به اين
ترتيب ،آن چيزی كه كتاب آسمانى يهوديان و مسيحيان به عنوان وحى الهى عرضه مىكنند ،يک مجموعه از اساطير
هستند كه از وقوع معجزه بعد از معجزه ،قربانى در راه خدا ،تقدير و گناه ذاتى انسانها ،امتحان و انتقام الهى ،پاداش و
جزای اخروی گزارش مىدهند كه تمامى آنها بنا بر اساس تضادهای درونذاتى جامعهی بردهداری رشد كرده و متكامل
شدهاند و به بهانهی رستگاری مؤمنان انگيزهی تحقير ،تحميق ،تفرقه و حكومت بر انسانها را در جهان واقعى دارند.
البته من با دوستدار كامﻼً همنظر هستم كه فرهنگ يونانى با اسﻼم در تناقض است .اينجا بايد به خصوص از اشكال
متناقض موجوديت جهان مادی و انسان در مضمون معنای آفرينش ياد كرد كه به صورت اسطوره از جامعهی برده-
داری يونان باستان رشد كرده و سپس به قدرت ذهنى طبقهی حاكم ارتقا يافته است .به اين صورت كه اساطير يونانى از
تمايز انسان با بربر گزارش مىدهند .در حالى كه بربر غير يونانى ،فاقد تمدن و روح محسوب مىشود و تنها ﻻيق بردگى
است ،انسان يونانى خردمند ،مالک و كامﻼً آزاد به حساب مىآيد .اينجا معنى آفرينش انسان نگريستن و آموختن است
كه از طريق اسطورهی "تئوروس" موجه مىشود .به اين عبارت كه تئوروس به عنوان نمايندهی رسمى شهرهای يونان به
دربار يكى از خدايان فرستاده مىشود كه در يک جشن سرنوشتساز شركت كند و در آنجا به حكمت ،خردمندی و
دانايى بنگرد ،بشناسد و بياموزد و پس از بازگشت به شهر آموختههای خود را به صورت پراكسيس سياسى به كار
ببندد .پيداست كه بر اساس نظم شهری در يونان باستان و در پرتو اين عوامل سوبژكتيو ،يعنى گرايش به منطق و
خردگرايى ،تكامل انديشه و موجوديت فلسفه نيز موجه مىشود .ما تأثير و تكامل اين اسطوره را به خوبى در فلسفهی
سقراط مشاهده مىكنيم .وی برای نخستينبار حكمت ماورایطبيعت را از فلسفهی طبيعت متمايز كرد و انسان را
سوژهی شناخت نفس خويش خواند .سقراط اين كشف فلسفى را "دانش نفس" ناميد و آنرا در چهار بعد متفاوت متمايز
كرد :اول اينكه ،دانش نفس منجر به شناخت انسان از قوا و ارادهی خويش مىشود .دوم اينكه ،دانش نفس منجر به
 ٢٠من اينجا در ارتباط با نقد كليت ديالكتيكى در مورد ايران باستان و اشكال دينى كه بر كشور حكمرانى كردهاند ،رفرنس نمىدهم و
خوانندهی نقاد را مستقيماً به كتابى كه در اين مورد نوشتم ،رجوع مىدهم .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٢فرهنگ يكتايى در ايران ـ نقدى
بر عوامل عينى و ذهنى رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسﻼم ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،برلين
 ٢١دوستدار ،آرامش )١٣٨١ـ  :(٢٠٠٢مﻼحظات  ،...همانجا ،صفحهی ١٧

١٤

شناخت گوهر ،اصل و سرنوشت آفرينش مىشود كه البته مربوط به ماورایطبيعت است .سوم اينكه ،دانش نفس به
دانش قوانين خردمندی و درست انديشى دست مىيابد كه شامل علم منطق ،متدولوژی تفكر و يا دانش خردگرايى
مىشود و چهارم اينكه ،كسب دانش نفس منجر به روش توافق انسان با طبيعت خاص خود مىگردد كه به معنى
دسترسى انسان به دانش اخﻼق است.
به اين ترتيب ،سقراط رابطهی ماورایطبيعت با طبيعت را متمايز و معين كرد .از اين پس ،يک راه فلسفى ابداع شد كه
بعداً فﻼسفهی يونانى و از جمله ارسطو آنرا ادامه دادند .به اين صورت كه برای فلسفه ممكن شد كه ميان قدسى و غير
قدسى تميز دهد و علوم انسانى مانند نتايج تحقيقات رياضى و فيزيک را در خود ادغام سازد .آن چيزی كه غير قدسى
محسوب مىشد ،موضوع شک ،پرسش و تحقيق بود و پاسخ خود را در پرسشگری ،خردگرايى و تجربيات مىيافت .از
اين بابت ،ارسطو فلسفهی خود را به اين شرح بر سه فرضيه استوار كرد :اول اينكه ،هر معلولى يک علت دارد .دوم اين-
كه ،گوهر )ماهيت( از صورت )شكل( متمايز است و سوم اينكه ،از نيستى ،هستى پديد نمىآيد.
پيداست كه با استناد به اين فرضيهها موجوديت جهان مادی از يک سو ،نياز به يک مادهی ازلى دارد .نزد ارسطو نام اين
مادهی ازلى "هيولى" است كه شامل تركيبى از آب ،خاک ،هوا و آتش مىشود .اينجا از سوی ديگر ،وجود يک قوهی
ازلى نيز ضروری است كه هيولى را از قوه به فعل در مىآورد و منجر به آفرينش جهان مادی مىشود .ارسطو اين قوهی
ازلى را "واجبالوجود" مىنامد .از آنجا كه تبديل قوه به فعل به معنى حركت است و هر حركتى آغاز و پايانى دارد ،در
نتيجه نزد ارسطو ماده نيز مانند :زمان و مكان ازلى محسوب مىشود .به اين ترتيب ،ارسطو به يک دستگاه فكری دست
مىيابد كه به موجوديت جهان مادی و آفرينش انسان معنى مىدهد .به اين صورت كه واجبالوجود كه البته ساكن
است ،به صورت علت ازلى و از طريق شوق و عشق فلک اول را به حركت در مىآورد و سپس افﻼک ديگر ،همديگر را
به حركت در مىآورند .از اين پس ،آفتاب و ماه ،شب و روز و همچنين موجودات زمين و انسان به وجود مىآيند و از
آنجا كه واجبالوجود تمامى وجودش حيات و روح است و از طريق شوق و عشق محرک آفرينش شده ،در نتيجه خرد
بشری را نيز به عنوان ابزار شناخت انسان پديد مىآورد .از اين پس ،واجبالوجود متوقفالفعل مىشود و تنها ناظر وقايع
زيست اجتماعى انسانها به حساب مىآيد .اينجا انسانها به حال خود گذاشته مىشوند كه بر اساس تجربيات و با
استفاده از خرد خود به شناخت برسند .نزد ارسطو شناخت دو جنبهی متفاوت دارد .يكى "نفس شناخت" )اپيستم( و
ديگری "رأی" )دكُسا( است .در حالى كه نفس شناخت بر شک ،پرسش و تحقيق بنا شده است ،رأی تنها با اتخاذ
خردگرايى انسان ممكن مىگردد.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما در فرهنگ يونانى با استدﻻل منطقى جهت توجيه معنای آفرينش مواجه
مىشويم كه دوستدار نيز به شرح زير مضمون آنرا برجسته مىسازد:
«) (...برای يونانى نه هست نيست مىشود و نه نيستى هستى مىيابد ،مكان و زمان ارسطويى نيز در ناگسستنى بودنشان
از همديگر و از هستندههای طبيعى ]ماده[ نه تنها اشكالى در تئوری ناظر به طبيعت هميشهبوده ايجاد نمىكنند ،بلكه آن

١٥

را بر عكس از نظر هستانى توضيح مىنمايند .اما وقتى مكان يا جايگاه و زمان را از تئوری هستانى ارسطويى به اين معنا
بگيريم كه آن دو استقﻼل يابند ،هستنده را ،كه همواره رويداد به معنای پويش است ،نيست كردهايم )»(...

٢٢

بنابراين در فلسفهی يونانى زمان ،مكان و ماده ابزار آفرينش و "قديم" محسوب مىشوند و انكار آنها قبل از امر
آفرينش به معنى انكار رويداد آفرينش به عنوان يک واقعيت تجربى كه "حادث" شده است ،مىباشد .همانگونه كه
دوستدار اينجا به درستى ادامه مىدهد ،معنای يكتاپرستى ساميان در تناقض با فرهنگ يونانى قرار مىگيرد .ليكن وی
اينجا ناشيانه از نظر مىاندازد كه اسطورهی آفرينش در اديان سامى از زمينهی مادی جامعهی بردهداری مصر باستان و
در پرتو يک خدای واحد موسوم به "آتون" كه توسط يک فرعون مصری به نام اشناتون آفريده شده ،رشد كرده و سپس
به قدرت ذهنى طبقهی حاكم كشور مصر ارتقا يافته است .اينجا نه از ابزار آفرينش جهان مادی مانند :زمان ،مكان و
ماده خبری است و نه اصوﻻً معنى آفرينش جهان مادی و انسان موجه مىشود .بنا بر يكتاپرستى ساميان خدا هستى را از
نيستى مىآفريند .به اين صورت كه خدا در ابتدا آسمانها و زمين را آفريده و پس از شش روز آفرينش جهان مادى به
پايان مىرسد .اينجا فقط خداست كه به صورت روح مقدس و متعال ،ازلى محسوب مىشود .پيداست كه تحت اين
شرايط مسئلهى تنزيه خدا از قوای شر نيز منتفى مىگردد ،زيرا اين خدای يكتا و متعال است كه به اصطﻼح كليت
هستى را مىآفريند و پيداست كه شرارت نيز مستقيماً منسوب به ذات آن مىشود.
به اين عبارت كه در آيين يهوديان خدا يهوه نام دارد كه اولين انسان را به صورت نرينه مىآفريند .اينجا نيز روشن
نيست كه اصﻼً معنى آفرينش انسان چيست؟ نام اولين انسان آدم است كه در باغ عدن زندگى مىكند .وی از تمامى
ميوههای اين باغ به غير از ميوهى "درخت حيات و معرفت نيک و بد" حق تصرف و تناول دارد .بنابراين اينجا آزادى
اراده ،قدرت شناخت و حق انتخاب ميان خير و شر از همان بدو آفرينش از انسان سلب مىشود .از آنجا كه آدم در
باغ عدن تنها است ،در نتيجه يهوه جفت مادينهى وى را موسوم به نساء از يكى از دندههاش مىآفريند .ما اينجا با
الويت جايگاه مردان نسبت به زنان مواجه مىشويم كه البته در نقش نساء در رانده شدن انسان از باغ عدن ،شكل
سرچشمهی گناه را به خود مىگيرد و زمينهی زنستيزی را پديد مىآورد .به اين صورت كه يک فرشته به نام شيطان
كه بدون ارائهی هيچ دليلى ظاهراً خودمختار شده و از پيروی فرمان خدا سرباز زده ،به شكل يک مار در مىآيد و نساء
را اغفال مىكند .بنا بر اين اسطوره ،شيطان از "خوشىهاى دلپذير دانش ،آگاهى ،معرفت و حق گزينش خير و شر" به
نساء گزارش مىدهد و شرط كسب آنها را تناول اين ميوهی ممنوعشده مىخواند .به بيان ديگر ،بنا بر يكتاپرستى
ساميان خداوند اصوﻻً مخالف است كه انسان به ابزار شناخت ،يعنى به خرد دست بيابد و خودآگاه شود .به اين ترتيب،
نخست نساء و بعداً آدم از اين ميوه ممنوعشده مىخورند و خدا هر دوی آنها را از باغ عدن بيرون مىراند .البته
مجازات آنها در اينجا خاتمه نمىيابد ،زيرا يهوه از يک طرف ،نساء را تحت حاكميت آدم قرار مىدهد و مجبور به
تحمل رنج باردارى و زايمان مىكند و از طرف ديگر ،زمين را لعنت كرده كه به رنج آدم در تصاحب و استفاده از
فرآوردههای آن بيافزايد.
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بنابراين ما با رجوع به اسطورهی آفرينش ساميان متوجهى چندين نكته مىشويم .اول اينكه ،خردگرايى انسان اينجا به
كلى منفى ارزيابى مىشود .به اين معنى كه انگاری انساها اصوﻻً قادر نيستند كه از طريق انديشه و منطق زيست اجتماعى
خود را سامان دهند و با استناد به همين ناتوانى انسان است كه بعثت پيامبران و صدور وحى الهى موجه مىشود .به اين
معنى كه با سلب اراده از انسان خدا همواره در جهان آفرينش دخل و تصرف مىكند .در حالى كه ما اينجا همواره با
مجازاتهای دنيوی به صورت وقايع هوﻻناک طبيعى و معجزههای الهى و منصوبان خدا مواجه مىشويم ،زندگى انسانها
يک شكل دترمينيستى و مقدر به خود مىگيرد .دوم اينكه ،سرچشمهی گناه اينجا اصوﻻً جنسيت مادينه دارد و سوم
اينكه ،انسان از بدو وجودش گناهكار تلقى مىشود و بايد عكس آنرا در دوران حياتش اثبات كند و برای كردار خود در
آخرت پاسخگو باشد .به بيان ديگر ،انسان بايد در دوران زندگى خويش طبيعت و ذات خردگرای خود را مدام سركوب
كند ،بايد از لذات اين جهانى چشم بپوشد و به بندگى خدا در بيايد و چنان از وحى الهى و احكام فرمانروايان خدا بر
زمين پيروی كند كه رستگار شده و سرانجام به پاداش اخروی در بهشت برين دست بيابد .بنابراين يكتاپرستى ساميان
نه تنها معنای اخروی به خود مىگيرد و خداساﻻر و خردستيز است ،بلكه هيچ تمايزی ميان ماورایطبيعت و طبيعت
قائل نمىشود كه البته توسط مقولهی "وحدت وجود" يک توجيه دينى مىيابد.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،فرهنگ يونانى دشمنانه در برابر اصول يكتاپرستى ساميان قرار مىگيرد .از
آنجا كه اسﻼم به عنوان يک دين جهانشمول و خاتم اديان به عموم مسلمانان معرفى مىشود ،در نتيجه نظريهپردازان
حكومت اسﻼمى همواره نياز مبرمى داشته و دارند كه فلسفهی يونانى را در غالب پنداشتهای دينى خود بريزند كه هم
يک تظاهر منطقى و سنجيده به ايمان دينى خود بدهند و هم در برابر اديان قديمى مانند :زرتشتى ،يهودی و مسيحى
ادعای برتری كنند .ليكن از آنجا كه خدای ساميان هستى را ظاهراً از نيستى آفريده و بنا بر دين اسﻼم ابزار آفرينش
مانند :زمان ،مكان و ماده نيز مخلوق الله ،يعنى "حادث" هستند ،در نتيجه "فﻼسفهی اسﻼمى" اين خردستيزی بنيادی را
توسط چشمبندیهای به اصطﻼح منطقى مىپوشاند ٢٣.از جمله بايد از "فلسفهی دينى" ابنسينا ياد كرد كه دوستدار به
درستى نقد خود را به شرح زير بر آن وارد مىآورد:
«اينک "فلسفۀ" اسﻼمى با خيال راحت مىگويد پديداری مكانى جهان به دو گونه تصور پذير است :پيش از زمان و پس
از زمان! و آن را در شق اول "قديم" و در شق دوم "حادث" مىنامد .البته نه به اين سادگى .بلكه اضطراراً اين دو
پنداشت را چندان از مفهومهای متعارض ،متنافر و متناقض مىانبارد كه در كﻼف گوريده و سردرگم زبانىاش
كوچكترين جايى برای هيچ معنايى باقى نمىماند».
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به اين ترتيب ،دوستدار به درستى بر تناقض فرهنگ يونانى با معنای آفرينش در اديان سامى و همچنين دين اسﻼم
انگشت مىگذارد و با نقد آثار ابنسينا چشمبندیهای كﻼمى مشائيان اسﻼمى را كامﻼً عريان مىسازد .ليكن وی در
گمان خود با استفاده از فنون هرمنوتيک پيكان تيز انتقادش را به پاشنهی آشيل "دينيت" ايرانيان نشانه گرفته و هم
 ٢٣من در جای ديگری به نقد "فلسفهی دينى" دو تن از مشهورترين مشائيان ايرانىتبار مانند :ابوالهُذيل و سهروردی پرداختم .مقايسه،
فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨نقدی بر روش و نقش تفكر دينى در تاريخ فرهنگى ايرانيان ـ از ابوالهُذيل تا سهروردی ،در آرمان و انديشه ،جلد
يازدهم ،صفحهی  ٢٠٥ادامه ،برلين
 ٢٤دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی ٢٥٥
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آيين زرتشت و هم دين اسﻼم را مصدوم كرده است .ما اينجا بار ديگر با عواقب تکگفتاری علت ـ معلولى و ناديده-
گرفتن "كليت ديالكتيكى" نزد دوستدار مواجه مىشويم ،زيرا معنای يكتاستايى ايرانيان باستانى در پرتو اساطير ايرانى و از
زمينهی مادی زندگى روستاييان و مالكيت اشتراكى بر زمين زراعى رشد كرده و سپس به قدرت ذهنى طبقهی حاكم
كشور ايران ارتقا يافته است.
به اين عبارت كه اساطير ايرانى از يک تضاد ازلى و دوگانگى قواى معنوى ميان هرمزد و اهريمن گزارش مىدهند .اينجا
قواى خير و شر به صورت نور و ظلمت به كلى از يكديگر منزه هستند .از آنجا كه هرمزد از سرشت ويرانگر و غير قابل
تغيير اهريمن و از وقوع يک نبرد اجتنابناپذير آگاه است ،در نتيجه تصميم به آفرينش جهان را مىگيرد كه زمينهى
مادی نبرد قوای خير با قوای شر را مهيا سازد .اينجا بر خﻼف اديان سامى زمان ،مكان و ماده ،ازلى )قديم( و ابزار
آفرينش جهان مادى محسوب مىشوند .به اين معنى كه در اوضاع قبل از آفرينش جهان مادی ،زمان بيكران است،
ميان اين دو قواى متضاد خﻼء وجود دارد و توليد نور بدون وجود ماده نيز غير ممكن است .بنابراين هرمزد از اين
اوضاع موجود عزيمت و زمان بيكران را كرانمند مىكند و آفريدگان خود را به صورت امشاسپندان به وجود مىآورد.
اهريمن هم جهت نبرد با هرمزد و در برابر هر آفريدهى نيک وی به خلق زشتى و پليدى دست مىزند .سرانجام هرمزد
جهان را از قوه به فعل در مىآورد و در پرتو آفرينش مينويى خود جهان مادى را نيز مىآفريند .نخستين موجود زنده
كيومرث نام دارد كه از تخم وی اولين مرد و زن به نامهای مشى و مشيانه به وجود مىآيند .آنها در اين طرح معنايى
صاحب اراده هستند و در جنگ با اهريمن ،هميار هرمزد محسوب مىشوند .به اين معنى كه انسان در پرتو قوای خير
هرمزد و در همياری با امشاسپندان و از طريق خردگرايى و نيكى در گفتار ،كردار و پندار خويش منجر به شكست و
گريز اهريمن و مخلوقاتش از جهان مادی به سوی قهقرا مىشود .سرانجام اين طرح ،يكتايى هرمزد و تنزيه جهان مادی
از شرارت است كه همزمان منجر به پارسايى انسان ،تنزيه جهان مادی از فريب و تخريب مىگردد و نيکبختى دنيوی و
رفاه انسانها را در جهان واقعى به ارمقان مىآورد .البته پاداش و جزا در اين طرح معنايى محدود به عواقب دنيوی
نمىشود ،زيرا هم اساطير ايرانى و هم گاتهای زرتشت از وجود پاداش و جزای اخروی نيز گزارش مىدهند .بنابراين
يكتاستايى ايرانيان از يک "طرح سنرگيستى" ،يعنى همياری انسان و خدا در كنش و خلق جهان واقعى گزارش مىدهد.
به اين معنى كه اين طرح هم خداساﻻر و هم انسانساﻻر است ،هم معانى اخروی و دنيوی دارد و با وجودی كه هرمزد
در جهان مادی دخل و تصرف مىكند ،اما انسان آزاد و صاحب اراده محسوب مىشود .به اين ترتيب ،حكمت الهى و
خرد انسانى ظاهراً به توافق كامل مىرسند ،در حالى كه ماورایطبيعت با طبيعت همواره پيوسته مىماند .ما اينجا تنها با
يک وجه مشترک و منحصر به فرد از دين يكتاپرستى ساميان با آيين يكتاستايى ايرانيان آشنا مىشويم كه البته پاداش و
جزای اخروی را توجيه مىكند.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما تا اينجا به سه طرح متفاوت معنايى از آفرينش جهان مادی آشنا
شديم .فرهنگ يونانى بر خﻼف طرح معنايى يكتاستايى ايرانيان و يكتاپرستى ساميان از تمايز ماورایطبيعت از طبيعت
عزيمت مىكند .اينجا فلسفه دنيوی است و معنای انسانساﻻر و خردگرا دارد .واجبالوجود بر خﻼف هرمزد و يهوه نه
يک دم و دستگاه اخروی مانند :بهشت و دوزخ جهت پاداش و مجازات انسانها مىسازد و نه پس از آفرينش جهان
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مادی و انسان دخل و تصرفى در وقايع جهان مادی مىكند .به بيان ديگر ،واجبالوجود يونانى پس از اتمام امر آفرينش
متوقفالفعل مىشود و نه پيامبری را به بعثت مىرساند و نه وحى را از آسمان نازل كرده و يا معجزه مىكند .اينجا
انسان به حال خود گذاشته شده است ،تا با استفاده از انديشه و پيروی از منطق خود نظم يک جامعهی خردمند را به
وجود بياورد و عواقب تصميمات سياسى خود را نيز متحمل شود .در حالى كه فرهنگ يونانى با معنای آفرينش اديان
سامى دشمنانه تﻼقى مىكند ،ليكن آيين زرتشتى هيچ مشكلى با آن ندارد و مىتواند در جوار آن به آسانى به زيست
خود ادامه دهد .ما مصداق اين نظريه را در دوران حكومت امپراطوری سلوكيان و همچنين شاهنشاهى اشكانيان بر
سرزمين ايران مىيابيم كه يا مستقيماً فرهنگ يونانى را در كشور ترويج مىكردند و يا اينكه خود را هوادارا فرهنگ
يونانى )هلنيسم( مىشمردند .از آن پس ،كه دين مسيحيت از برگزيدگى قومى بنىاسرائيل فرا رفت و تبديل به يک دين
جهانشمول و ميسيونری شد ،بﻼش اشكانى اين تحوﻻت را به صورت يک تحديد فرهنگى برای سرزمين ايران شمرد و
جهت تعميق هويت ايرانى كشور دستور جمعآوری نسخههای پراكندهی اوستا را صادر كرد.
با وجود اين شواهد تاريخى و تناقضهای فرهنگى كه البته از تضادهای درونذاتى و از همگسيختگى كليتهای متضاد و
متنوع ديالكتيكى رشد كردهاند ،ليكن دوستدار تحت مفهوم "دينيت" ايرانيان اقدام به تشبيه و تطبيق آيين زرتشت با
اديان سامى مىكند و هر دوی آنها را دشمنانه در برابر "فلسفه" و فرهنگ يونانى مستقر مىسازد .برای نمونه وی تأكيد
مىكند كه اديان سامى و زرتشتى وحى الهى نازله هستند و نزد آنها خدا دانا محسوب مىشود ،در حالى كه در دين
يونانيان باستانى دانايى خدايى است و نزد ارسطو هر موجود زنده و هر چه از طبيعت بر آيد ،يک چيز خداوندانه در خود
دارد ٢٥.اينجا دوستدار بﻼفاصله نتيجه مىگيرد كه از منظر فرهنگ يونانى انسان ديگر تن به دست تقدير نمىدهد و
ايستادگى در برابر خدای نادان ظاهراً تبديل به يک تكليف دينى برای انسان مىگردد ٢٦.به اين ترتيب ،دوستدار تمايز
آيين زرتشت با دين اسﻼم را به اين خﻼصه مىكند كه اهورامزدا دوست مؤمن و الله حاكم بر مؤمن است ٢٧و سپس با
استناد به جان هيلز تشابهات و تفاوتهای آنها را به شرح زير خﻼصه مىكند:
«"اهورهمزدا" كه ويژگى او خرد است ،نه فريب مىخورد ،نه مىفريبد .اين سرور بخشنده و خير مطلق است(...) ،
"جاودانه است ،اما در دوران كنونى قادر مطلق نيست ،زيرا توانايى او به دليل دشمن عمدهاش اهريمن محدود" مىگردد،
اما زمانى خواهد رسيد كه بدی مغلوب شود و اهورهمزدا با قدرت مطلق فرمانروايى كند .".يعنى تا دورۀ پايانى جهان كه
پيروزی نيک بر بد مشخص مىگردد ،قدرت اهورامزدا محدود مىماند .اما وجه مشترک آدمى اين دو دين ،يعنى چه
زرتشين و ياور خدا و چه اسﻼمى و بندۀ خدا ،اين است كه بى چون و چرا سر به فرمان خدا دارند ،با اين تفاوت كه
آدمى زرتشتين مىداند كه خدای او نيكخواه است كﻼً ،و نيكخواه اوست جزاً ،اما آدمى اسﻼمى نهايتاً از منوی و قصد
خدايش با يقين تام چيزی نمىداند .تنها چيزی كه با يقين تام مىداند ،اين است كه بايد مطيع و منقاد او باشد».

 ٢٥همانجا ،صفحهی  ٢٦٩و  ٢٩١و  ٢٩٤و ٢٧٤
 ٢٦همانجا ،صفحهی ٢٩٢
 ٢٧همانجا ،صفحهی ٢٧٨
 ٢٨همانجا ،صفحهی  ٢٧٩ادامه

٢٨

١٩

در حالى كه دوستدار اينجا ظاهراً مسئلهی تنزيه قوای خير از قوای شر در آيين زرتشت را در نظر مىگيرد ،ليكن اين
مسئلهی بسيار مهم شناختشناسى را تبديل به نقد بنمايهی اسﻼم به عنوان يک ابزار حكومتى نمىكند و مصداق
نظريهی خود را ـ با وجودی كه از تجانس آيين زرتشت با دين ساميان به اصطﻼح آگاه است ـ در دو بيت شعر از
شاهنامهی فردوسى مىيابد ٢٩.ليكن دليل اين خطای فلسفى دوستدار اين است كه وی منشأ ايده را در واقعيت ،يعنى در
ماهيت متضاد زيربنای از همگسيختهی مادی و در شكل مخصوص تاريخى و فرهنگى دولت نمىجويد .ما مصداق اين
روش شناختشناسى از "كليت ديالكتيكى" را در تاريخ فرهنگى ايران باستان به وضوح مىيابيم .به اين صورت كه پس
از انتشار انجيل متى به زبان يونانى و گسترش دين ميسيونری مسحيت در اروپا بود كه امپراطور روم و همسرش نيز به
دين مسيحيت گرويدند و از اين پس ،دولت روم به يک مشروعيت بﻼمنازعه كه بر نظام بردهداری مبتنى بود ،دست
يافت .در حالى كه امپراطوران روم بدون هيچگونه محدوديت ايدئولوژيک مانند فرستادهی خدا بر جهان فرمانروايى
مىكردند ،ليكن مشروعيت شاهنشاهان ساسانى بستگى به فرهی ايزدی از آيين زرتشت داشت .به اين معنى كه شاهنشاه
با نقض عدالت ،فرهی ايزدی خود را مىباخت و يک چهرهی اهريمنى به خود مىگرفت و پيداست كه قيام انسانهای
آزاد در برابر دولت مستبد وی يک توجيه دينى مىيافت .بنابراين تجانس آيين زرتشت با دين ساميان محصول بحران
ايدئولوژيک طبقهی حاكم ساسانى بود .ما راه حل اين بحران مشروعيت را كه البته منجر به تجانس آيين زرتشت با دين
ساميان شد ،در اقدام دينى مانى مىيابيم كه جهان مادی )قوای شر( را از جهان معنوی )قوای خير( تميز مىدهد .به
همين منوال بايد از دين زوروانى ياد كرد كه با استناد به يک خدای يكتا به نام زوروان ،اهورامزدا و اهريمن را فرزندان
وی مىشمارد .ما همين تمايﻼت به اديان سامى را در اوستای متأخر به صورت ادغام ابعاد اخروی ،جنسيتى ،معجزه و
قربانى در آيين زرتشت مىيابيم .به بيان ديگر ،شاهنشاهى ساسانيان در يک بحران مزمن مشروعيت به سر مىبرد و
جهت تحميق و حاكميت بر انسانهای آزاد در كشور نياز به يک ايدئولوژی همسنگ مانند امپراطور روم داشت .مصداق
تاريخى اين بحران ايدئولوژيک را ما در اواخر شاهنشاهى ساسانيان به صورت قيام بهرام چوبين ،قيام مزدكيان و
اصﻼحات انوشيروان ساسانى مىيابيم .در حالى كه بهرام چوبين و مزدک منكر فرهی ايزدی شاهنشاه بودند و تشكيل
يک نظم نوين را در سر داشتند ،انوشيروان به اصﻼحات مالى و ارضى در كشور دست زد كه مانعى در برابر قيامهای
مردمى و سرنگونى نظام شاهنشاهى ساسانيان بسازد.
بنابراين عنوان "شهرياری يزدانگزيده" كه دوستدار آنرا ظاهراً به شاهنشاهان سرزمين ايران نسبت مىدهد و آن
مقولهی "برگزيدگى" را كه به اصطﻼح در آيين زرتشت مىيابد ،فقاد شواهد تئوريک و تجربيات تاريخى هستند ٣٠.به
بيان ديگر ،كسب فرهی ايزدی مربوط به توفيق شاهنشاه در آبادانى و ترويج امنيت كشور مىشود و از طريق مردم
سرزمين ايران به او منسوب مىگردد .از آنجا كه دوستدار نه به يک مفهوم از "كليت" دست مىيابد و نه ديالكتيک
زيربنا با روبنا يک نقش مسلط در تفكر انتقادی وی دارد ،در نتيجه از اين نقطه نظر تکگفتاری علت ـ معلولى عزيمت
مىكند كه انگاری ايده از پراكسيس مولد و منافع طبقاتى ظاهراً مستقل است و زرتشت بنا به ميل خود جهان را به
 ٢٩مقايسه ،همانجا ،صفحهی ١٢٠
 ٣٠همانجا ،صفحهی  ١٢٦و ١٢٩

٢٠

صورت عمودی و اديان ابراهيمى آنرا به صورت افقى مجزا كردهاند .از جمله بايد از دﻻيل عروج اسﻼم به عنوان يک
دين جهانشمول ياد كرد كه وی مبتنى بر يک تفسير هرمنوتيكى به شرح زير يک شكل اسطورهای از آنرا پديد مى-
آورد:
«اسﻼم بهسبب بدويت بومىاش بيش از هر دين ديگر سامى ميان اديان جهانى در اصل مايۀ حيات و بقايش را از كتابى
همگانفهم ،همگانپسند و قانونى مىگيرد .به همين جهت هم توانسته تودههای قبيلهيى را در زادگاهش جذب نمايد .چه
آگاهى توده ـ يعنى آحاد كمابيش بىشكل و پراكندهای كه نخست در پيوند جمعى تشخص مىيابند و شكل مىگيرند ـ
به موجوديت و ارزشى كه مىتواند بيابد در وهله اول از اين طريق تحقق مىيابد كه پيشوا و مرجعى او را از پراكندگى،
گمنامى و "بﻼتكليفى" در آورد" ،تكليف برايش تعيين كند" ،تا "كسى" شود .متناسب با مرتبۀ پايين تمدن ،فرهنگ يک
جامعه اين كار به بهترين وجه از مرجع و مصدری بر مىآيد كه مجهز به تعليمات و قوانين تودهفهم باشد و نيازهای
مادی و معنوی جامعه را بر آورد .به اين ترتيب و به اين جهت است كه عرب "جاهليت" كه از نظر ساختار اجتماعى و
مايۀ فرهنگىاش تودهای خام و عقبمانده بوده و در تفرقه و منازعه مىزيسته ،بر اساس قرآن در اسﻼم صاحب
شناسنامۀ رسمى مىگردد ،به وحدت جمعى مىرسد و در اين اتحاد خويشياب برای نخستينبار پا به عرصۀ هستى به
اصطﻼح "ملى"اش مىنهد ،يعنى امت مىشود».

٣١

فقط يک نگاه اجمالى به تاريخ صدر اسﻼم كافى است كه پرده از اسطورهی "وحدت جمعى" و "هويت ملى اعراب" توسط
قرآن برداشته شود .به اين عبارت كه نزاع محمد با بتپرستان مكه از دعوای عشيرهی هاشمى با عشيرهی اموی بر سر
ادارهی كعبه و تقسيم درآمد آن )بيتالمال( سرچشمه گرفت كه البته به صورت انتقاد به "شرک" و ضرورت عبادت
يک خدای واحد )الله( توجيه مىشد .ما اينجا با بنيان يک دين نوين به صورت ابزار حكومتى و توجيه ايدئولوژيک جهت
تشكيل يک حكومت مركزی مواجه هستيم .از اين بابت ،نه عمر بنخطاب ،آنطور كه آرامش دوستدار مىگويد ،بلكه
خود محمد در همان دوران اقامتش در مكه بود كه حدود بيرونى و درونى "امت اسﻼمى" را به عنوان زمينهی ضروری
تشكيل يک نظم خداخواسته و در جهت استقرار يک حكومت به اصطﻼح الهى معين كرد .به اين عبارت كه وی توسط
قرآن از يک سو ،مقولههايى مانند" :اهل كتاب"" ،كافر"" ،مشرک"" ،فاسق" "منافق" و "مفسدالفىالعرض" را جهت
تشخيص دشمنان حكومت اسﻼمى در نظر گرفت ،در حالى كه از سوی ديگر ،مسلمانان مطيع خود را "متقيان" مىخواند
و خواص آنها را هراس از ربالعالمين ،تبعيت از پيامبر ،عبادت الله و پرداخت ذكات به پيامبر الله مىشمرد .وی در
عرض  ١٣سال تبليغ برای اسﻼم نه تنها به هدف خود نرسيد ،بلكه سرانجام از ترس جانش از مكه به مدينه گريخت.
تنها از آن پس كه در شهر مدينه شكل اوليه حكومت اسﻼمى پديد آمد ،بخت سياسى نيز ظاهراً همراه پيامبر اسﻼم
جهت ترويج دين نوين شد .به اين عبارت كه محمد نه توسط ارشاد اعراب ،بلكه با استفاده از شمشير اسﻼم بود كه
حكومت خود بر شبهجزيرهی عربستان را بر پا كرد .از جمله بايد از ترورهای حكومتى ،راهزنىهای مستمر و جنگهای
متمادی ياد كرد كه تا پايان زندگى وی ادامه داشتند .در اواخر عمر محمد ،حتا حواريان وی نيز به اين نتيجه رسيده
بودند كه پيامبر اسﻼم بنا بر تمايﻼت جنسى و منافع مادی خود است كه آيات قرآن را مىآورد .به همين دليل نيز
 ٣١همانجا ،صفحهی  ٩٠ادامه

٢١

بسياری از مسلمانان به سركردگى يكى از "منافقان" به نام عبدالله بناُبى تن دادند و در زمانى كه وی در آخرين سفر
خود از تبوک به مدينه باز مىگشت ،به جان وی سؤ قصد كردند .البته محمد نيز از وضعيت نابسمان امت و حكومت
اسﻼمى به خوبى آگاهى داشت و به همين دليل نيز پس از آخرين مراسم حج و در مسير بازگشت از مكه به مدينه على
را به عنوان جانشين خود و "ولى مسلمانان" )امير المؤمنين( برگزيد .ليكن هنوز جسد وی سرد نشده بود كه "جنبش
رده" آغاز شد و تمامى عشاير اعراب به مخالفت با حكومت اسﻼمى روی آوردند .در حالى كه ابوبكر به عنوان اولين
خليفهی مسلمانان لشكر اسﻼم را جهت سركوب مرتدان بسيج مىكرد ،بﻼفاصله "شيعهی على" سر بر آورد و حكومت
اسﻼمى را از درون متزلزلتر ساخت .به اين ترتيب ،حكومت اسﻼمى تنها راه انسجام و تداوم خود را در صدور اين
نابسامانى به سرزمين ايران و چپاول ملتهای متمدن مىديد .از اين پس ،لشكر مسلمانان به سركردگى يک رديف از
جﻼدان بالفطرهی اسﻼمى مانند :خالد بنوليد و سعد ابنابى وقاص راهى سرزمين ايران شدند كه به قتل عام ايرانيان
دست بزنند و به غنائم و بردگان جنگى دست بيابند .با وجودی كه لشكر مسلمانان به توفيق كامل رسيد ،اما حكومت
اسﻼمى همواره با جنبشهای متعدد مواجه بود .از جمله بايد از قتل خليفهی سوم مسلمانان )عثمان بنعفان( توسط
قاريان قرآن ،جنگ نهروان ،جنگ جمل ،جنگ صفين و قتلعامهای هوﻻناک و جنگهای مستمر خوارج و شيعيان با
خﻼفت امويان ياد كرد كه پرده از اساطير خودساخته مانند" :وحدت جمعى" و "هويت ملى اعراب" توسط دوستدار بر
مىدارند.

٣٢

اينجا به راستى اين پرسش پديد مىآيد كه قرآن چه "شناسنامهی رسمى" است كه هويت اعراب را در يک درجهی
باﻻتری از عشيره به ملت دگرگون نكرده و منجر به مشروعيت حكومت اسﻼمى نشده است .ما اينجا با يک سری از
تفسيرهای تاريخى مواجه مىشويم كه بدون ترديد محصول آن تکگفتار علت ـ معلولى است كه روش شناختشناسى
هرمنوتيكى دوستدار را رقم مىزند .برای نمونه مىتوان از تشريح اسرارآميز رويكرد فرهنگى ايرانيان از آيين زرتشت به
دين اسﻼم سخن گفت كه دوستدار آنرا با يک جمله به اين شرح ـ "ايرانيان بر اعراب و اسﻼم بر ايران پيروز شد" ٣٣ـ
بيان مىكند و تفسير هنرموتيكى تاريخ فرهنگى ايرانيان را به شرح زير ارائه مىدهد:

«اين تنها مورد تاريخى است كه قومى به نيروی دينش ،آن هم با چنين شتابى ،از نيستى به هستى مطلق تاريخى مىرسد
و دينى به زور و تجاوز قوم حاملش نه تنها از بى تاريخى نسبى پا به عرصۀ تاريخ مىنهد ،بلكه در تعيّن تاريخى

سرزمينهای از آنپس عامل منحصر به فرد مىگردد (...)« ٣٤».ابتكار كليدی امويان اين است كه مصالح شالودهيى نظام

مغلوب به زودی دولت اسﻼمى را در بنايى گزندناپذير باﻻ مىبرند .امويانند كه اسﻼم را با الگوی حكومتى روم و ايران
به مرتبۀ قدرت دولتى مىرسانند و آن را در انحصار خاندانى خود ،كه هم از نظر تدبير و تمويه سياسى و هم از نظر قهر
نظامى ذاتاً مجهزترين شبكه برای تحقق دولت اسﻼمى بوده ،چنان نگه مىدارند و به كار مىبرند كه ايرانيان بر ضد آنان
به اسﻼم متوسل مىگردند و رقيب اسﻼمى آنان مىشوند».

٣٥

 ٣٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٦تاريخ ديندارى و فلسفهى دولتمدارى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد سوم ،برلين
 ٣٣دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی ١٥٤
 ٣٤همانجا ،صفحهی  ٧٧ادامه
 ٣٥همانجا ،صفحهی ٧٩

٢٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تشريح بسيار اسرارآميز و اسطورهای از تاريخ اسﻼم و
روش دولتمداری امويان مواجه مىشويم كه آنرا مىتوان بدون واسطه به اشناتون مصری ،كوروش هخامنشى ،اسكندر
مقدونى ،اردشير بابكان ،قسطنطين رومى ،چنگيزخان مغول ،سلطان سليم عثمانى و شاه اسماعيل صفوی نيز نسبت داد .اما
آن چيزی كه در واقعيت اتفاق افتاد به اين شرح است كه دين اسﻼم طبقهی حاكم ايرانى را از بحران مشروعيت نجات
داد و آنرا مسلح به يک ابزار مناسب حكومتى جهت تحميق ،تحقير ،تفرقه و حكومت بر انسانهای آزاد كرد .به اين
عبارت كه پس از سلطهی اعراب مسلمان بر سرزمين ايران ساختار شاهنشاهى ساسانيان به كلى فرو ريخت و طبقهی
حاكم ايرانى جايگاه اجتماعى ،تمامى منافع و حقوق ويژهی خود را از دست داد .در حالى كه بخشى از سپاهيان ساسانى و
شاهزادههای ايرانى به شرق كشور عقب نشستند و مشغول به تدارک مقاومت شدند ،بخش ديگری از طبقهی حاكم
جهت حفظ منافع مادی و كسب جايگاه گذشتهی اجتماعى خويش به سرعت با اعراب مسلمان همپيمان شد و به عنوان
دبير ،خراجدار ،نديم ،مشاور ،منشى ،مترجم ،مرزبان و به خصوص فقيه به خدمت دستگاه خﻼفت اسﻼمى در آمد .با
وجودی كه كﻼم قرآن عربى و پيامبر اسﻼم عربتبار بود ،اما  ١٤تن از  ١٦فقيهان عالى رتبهی خﻼفت امويان ايرانىتبار
بودند .در اين ارتباط ابن خلدون از يكى از عجايب تاريخ سخن مىگويد.

٣٦

بنابراين اتفاقى نيست كه ايرانيان دو رشتهی اصلى فقه اسﻼمى ،يعنى "فقه ظاهريه" و "فقه باطنيه" را نيز متكامل كردند.
از آنجا كه حكومت بر كشور پهناور و شرايط اقليمى متنوع سرزمين ايران با رجوع به آيات قرآن كه در پرتو
يكتاپرستى ساميان و از مناسبات مادی شبهجزيرهی عربستان پديد آمده بودند ،امكان نداشت ،در نتيجه درک منطقى
كﻼم الله ضروری مىشد .در حالى كه پيروان ابوحنيفه خراسانى قرآن را كﻼم ازلى الله مىخواندند و با استفاده از روش
تفسير "فقه ظاهريه" را پديد آوردند ،بنيان "فقه باطنيه" در مكتب حسن بصری ايرانىتبار گذاشته شد كه البته
سرچشمهی آن مربوط به يک نزاع فقهى بر سر تكامل يک ايدئولوژی مناسب حكومتى مىشود .عوامل اين نزاع
دگرانديشان ايرانىتبار بودند كه تحت نام زنديک )زندق( عقﻼنى بودن قرآن را انكار مىكردند .يكى از پرسشهای آن-
ها مربوط به تناقض قدرت الله با ارادهی انسان مىشد كه منجر به تشكيل دو فرقهی متخاصم "قدريه" و "جهميه" شده
بود .سركردهی فرقهی قدريه يكى از كارمندان عالىرتبهی خﻼفت امويان به نام معبد جهنى بود كه در تدام انديشهی
ايرانى خود به مجازات الهى يک جنبهی اخﻼقى مىداد و با استناد به ارادهی انسان مرتكبان گناه كبيره را كافر مىشمرد.
پيداست كه يک چنين نظريهای مشخصاً در برابر ادعای قرآن قرار مىگرفت كه از آگاهى الله از گذشته ،حال و آينده و
از سرنوشت مقدر انسانها گزارش مىدهد .بنابراين جهم بنصفوان موضوع قدرت بى انتهای الله را به پيش كشيد و با
استناد به قرآن سرنوشت انسان را مقدر خواند .اما هواداران فرقهی جهميه قادر به توضيح اين تناقض نبودند كه چرا الله
بندگانش را به خاطر انجام گناهى كه آنها مسئول ارتكاب آن نسيتند ،مجازات مىكند .سرانجام موضوع اين بحث در
مكتب حسن بصری ايرانىتبار كه در اين دوران قاضى دادگاه شرع خﻼفت امويان نيز بود ،مطرح شد .در ميان شاگردان
وی دو تن طلبهی ايرانى به نامهای واضل بنعطا و عمرو بنعبيد بودند كه جهت حل اين تناقض يک موضع ميانى را
 ٣٦مقايسه ،محمدی مﻼيری ،محمد ) :(١٣٧٩تاريخ و فرهنگ ايران ـ در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسﻼمى ،دل ايرانشهر ،جلد اول،
تهران ،صفحهی ٣٦٢

٢٣

اتخاذ كردند كه از يک طرف ،مانع ترديد در قدرت بى انتهای الله شوند و از طرف ديگر ،انسان را مسئول گناه خود
شمرده و مجازات الهى را از منظر عقﻼنى و اخﻼقى توجيه كنند .نتيجهی اين تأويل عقﻼنى از فقه اسﻼمى تكامل مقولهی
"المنزلته بين المنزلتين" بود كه سرانجام فرقهی باطنى "معتزله" را پديد آورد .از اين منظر مرتكبان گناه كبيره نه مؤمن
و نه كافر ،بلكه فاسق محسوب مىشوند و ميان كفر و ايمان منزلتى دارند .به اين معنى كه راه اسﻼم برای آنها به كلى
مسدود نگشته و حكم قطعى شريعت برای آنها هنوز صادر نشده است .به بيان ديگر ،معتزليان با استناد به عقل خود
يک مقولهی غير قرآنى را درست كرده و آنرا به اسﻼم نسبت دادند .از اين پس راه گشوده شد كه توسط فن تأويل
انديشهی انسانى جايگزين وحى الهى شود .نتيجهی خردگرايى در امور دينى اين بود كه فرقهی معتزله قرآن را كﻼم
حادث الله شمرد و برای وحى الهى شأن نزول قائل شد و اعتبار آنرا محدود به ابعاد زمانى و مكانى كرد.
بنابراين اين خود فقيهان ايرانىتبار بودند كه اشكال متنوع مشروعيت دينى را برای حكومت اسﻼمى متكامل و "علم
كﻼم" را ترويج كردند ،در حالى كه پيوندهای زناشويى اعراب مسلمان با ايرانيان خانوادهها و نسلهای جديدی را با
هويت دوگانه پديد آوردند .ما اينجا با آن مناسبات طبقاتى و وقايع تاريخى مواجه مىشويم كه دوستدار عواقب آنها را
با استناد به مقولههای "عصبيت" و "الفت" نزد ابنخلدون به شرح زير برجسته مىسازد.
«هيچجا و هيچگاه نبوده است كه اسﻼم حرف خود را در اصل بودن توسل به زور و فشار به كرسى نشانده باشد .و
طبيعىست كه خویگرفتن به دين مبين همراه با برخورداری از مزايای آن نزد گروندگان عرب و نومؤمنان عجم به
مرور زمان به الفت تبديل گردد».

٣٧

به اين ترتيب ،يک قشر نوين از خانوادههای ايرانى ـ عربى نومسلمان پديد آمد كه عمدتاً در شرق خﻼفت اسﻼمى
زندگى مىكردند و از منظر همين منافع مادی ايرانيان است كه بايد عروج جنبش شعوبيه را در نظر داشت .در حالى كه
نظريهپردازان خﻼفت امويان كﻼم عربى قرآن و تبار عربى محمد به عنوان خاتماﻻنبيا را از جمله اسنادی مىشمردند كه
الله اعراب را برای حاكميت بر جهان برگزيده است ،اما شعوبيان بر اساس تاريخ فرهنگى ايرانى خود با اصل
"برگزيدگى" مخالفت مىكردند و با استناد به قرآن تبعيضهای نژادی و نابرابری مسلمانان را نمىپذيرفتند ٣٨.آنها نه
تنها مخالف جايگاه اجتماعى خود به صورت موالى و اهل ذمه )بردهی آزاد شده( و پرداخت جزيه به مسلمانان بودند،
بلكه حاكميت اعراب را بى چون و چرا تحمل نمىكردند .نقش فرودست ايرانيان به دليل زيربنای وسيع و اوضاع متنوع
اقليمى سرزمين ايران بود كه نه يک زمينهی مناسب مادی را جهت توليد از طريق نظام بردهداری مهيا مىكرد و نه
ايرانيان به دليل تاريخ فرهنگى خود به يک چنين نظمى تن مىدادند .با وجودی كه طبقهی حاكم ايرانىتبار همواره مواجه
با تبعيض بود ،اما دين اسﻼم را به صورت يک ابزار مناسب حكومتى و ايدئولوژی حكومتى در نظر داشت و حاضر نبود
كه از آن دست بشويد .بنابراين ايرانيان تنها به فكر برابری مسلمانان بودند كه به مقامهای باﻻتر ساختاری دست بيابند
و منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود را توسط وحى الهى قرآن و به صورت طبقهی حاكم توجيه و تثبيت كنند.
 ٣٧دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی ٢٣١
 ٣٨برای نمونه مىتوان از آيهی  ١٣از سورهی الحجرات ) (٤٩به شرح زير ياد كرد« :ای مردم ما همه شما را نخست از مرد و زنى آفريديم و
آنگاه شعبههای بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا )قرب و بعد نژاد و نسب يكديگر را( بشناسيد )و بدانيد كه اصل و نسب و نژاد مايه افتخار
نيست بلكه( بزرگوارترين شما نزد خدا با تقویترين مردمند و خدا )بر نيک و بد مردم( كامﻼً آگاه است ».قرآن مجيد )(١٣٧٠

٢٤

از اين منظر روشن مىشود كه چرا سركردهی ايرانى جنبش شعوبيه ،يعنى ابومسلم خراسانى پس از قتل خليفه و
سرنگونى خﻼفت امويان خاندان عباسى را به مقام خﻼفت رساند .پيداست كه وی قادر بود كه آيين زرتشت را دوباره
زنده كرده و نظام شاهنشاهى را بر سرزمين ايران بر قرار سازد .به خصوص به اين دليل كه اكثر قابل مﻼحظهی
هواداران وی ايرانىتبار و بخشى از سربازان وی به سركردگى سنباد زرتشتى بودند .ليكن از آنجا كه دوستدار با "كليت
ديالكتيكى" به كلى بيگانه است و به نقد دين اسﻼم به عنوان يک ابزار مناسب حكومتى و ايدئولوژی خﻼفت مركزی
نمىپردازد ،در نتيجه گرايش ايرانيان به اسﻼم را در شكل يک اسطوره به شرح زير در مىآورد:
«) (...بههيچرو "حقانيت خدشهناپذير و بديهى بنىهاشمى" ،كه ربطى به ايرانيان غافلگيرشده نداشته ،نيست كه اينان را
به شيعه نزديک و جذب آن مىكند ،بلكه چندين دهه ستم ديدن ،خواریكشيدن از امويان است كه ايرانيان را به دام
شيعه مىاندازد و "حقانيت" آن را به آنها مىباوراند .بدينسان اسﻼم در شاخۀ شيعى يا هاشمىاش ،نخست از طريق
شيعۀ علوی و سپس شيعۀ بنى عباس در ما بومى مىشود».

٣٩

اينجا بايد تركيب دينى سرزمين ايران را در اوايل تشكيل حكومت صفويان كه شيعهی دوازده امامى تبديل به دين
رسمى كشور شد ،در نظر داشت كه پرده از اسطورهسازی دوستدار از تاريخ فرهنگ دينى كشور برداشته شود .از جمله
بايد از بنيانگذار فرقهی صفويه ،يعنى شيخ صفىالدين اردبيلى ياد كرد كه از اهالى گيﻼن بود و سنى مذهب و صوفى
محسوب مىشد .سپس در جنگهای عشاير ترک زبان در غرب سرزمين ايران بود كه فرقهی صفويه تغير جهت داد و
مروج تشيع دوازده امامى شد كه به يک ايدئولوژی دينى همسنگ و متخاصم در برابر خﻼفت عثمانيان سنى مذهب
دست بيابد .بنابراين اتفاقى نيست كه پس از استقرار شاهنشاهى صفويان شاه اسماعيل صفوی با خشونت بىپروای
حكومتى دست به سركوب اهل سنت در كشور زد و ايرانيان را مجبور به پذيرش شيعهی دوازده امامى كرد .با تمامى
اين وجود ايرانيانى كه در جغرافيای افغانستان ،تاجيكستان ،آذربايجان شمالى و نواحى پراكندهی كردستان ،سيستان و
بلوچستان كنونى زندگى مىكنند ،دين خود را تغيير ندادند ،در حالى كه حدود يک سوم مردم كنونى ايران هنوز خود را
از اهل سنت مىشمارند و يا عرفانى و صوفى هستند.
بنابراين وقايع تاريخ فرهنگ دينى ايرانيان گزارشهای ديگری را از تفسيرهای هرمنوتيک دوستدار به ما مىدهند .در
واقعيت با استقرار حكومت عباسيان و پس از تبديل بغداد به پايتخت خﻼفت اسﻼمى بود كه در و دروازهی دربار خليفه-
ی مسلمانان برای طبقهی حاكم ايرانىتبار نيز گشوده شد كه به مقامهای مهم ديوانى در صدر خﻼفت دست بيابد و
منافع مادی خود را تثبيت كند و به جايگاه اجتماعى گذشتهی خود باز گردد .از جمله بايد از خاندانهای خردادبه و
برمكيان ياد كرد كه در رأس مديريت سياسى و مالى خﻼفت اسﻼمى قرار گرفتند .به اين ترتيب ،دين اسﻼم يک
ايدئولوژی مناسب حكومتى را جهت تحميق ،تحقير ،تفرقه و حكومت بر انسانهای آزاد در اختيار طبقهی حاكم ايرانىتبار
مىگذاشت و آنها را با اعراب مسلمان در تقسيم سفرهی خﻼفت سهيم مىكرد .در اين دوران "فقه باطنيه" تبديل به
ايدئولوژی خﻼفت عباسيان شد .اينجا بايد به خصوص از دوران خﻼفت مأمون كه مادر پدرش هارونالرشيد و مادر
خودش ايرانىتبار بودند ،ياد كرد .وی جهت تحكيم ايدئولوژی دولتى دادگاههای تفتيش عقايد )محنه( را تشكيل داد و
 ٣٩دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی ١١٠

٢٥

تمامى فقيهان عالىرتبهی كشور را موظف به اثبات حادثبودن كﻼم الله و عقﻼنيت شأن نزول آيات قرآن كرد .از اين
پس نه تنها بحران ايدئولوژيک خﻼفت عباسيان خاتمه نيافت و قدرت سياسى در دستان خليفه متمركز نشد ،بلكه با
ترويج "علم كﻼم" جنبشى پديد آمد كه به خروج از حدود اسﻼم و تعميم ارتداد نزد فقيهان دولتى دامن مىزد .به اين
دليل كه فرقهی معتزله جهت عبور از تناقضگويى قرآن پيرامون قدرت الهى و ارادهی انسانى و بر طرف كردن بحران
معنايى فقه اسﻼمى تأسيس شده بود ،در حالى كه تأويل منطقى قرآن منجر به تشديد بحران ايدئولوژيک خﻼفت اسﻼمى
مىشد .يعنى زمانى كه انسان از طريق انديشه به معنى آفرينش پى مىبرد و قادر به تكامل شريعت و ادارهی امور اين
جهانى است ،پس ديگر چه نيازی به پيروی از وحى الهى ،مشروعيت حكومت اسﻼمى ،پرداخت ماليات به خزانهی دولتى
و تبعيت از يک خليفهی جبار را دارد.
از جمله بايد از آن مباحث دينى در مكتب ابوعلى جبائى ياد كرد كه در تداوم انديشهی ايرانى وی پيرامون مفاهيم خير
و شر گشوده شدند .مسئلهی فقهى اينجا به صورت اين پرسش به وجود آمد كه آيا الله هميشه مواردی را برای انسان
در نظر مىگيرد كه برای وی خيرترين است؟ با در نظر داشتن آن ذلتى كه حكومت اسﻼمى در جهان واقعى بر انسانها
تحميل مىكرد ،پيداست كه ارادهی الله همواره جنبهی شر به خود مىگرفت و از يک طرف ،مفاهيم قرآنى مانند:
"رحمان" و "رحيم" را بى اعتبار مىكرد و از طرف ديگر ،در تداوم انديشهی ايرانيان خدای اسﻼم را به صورت اهريمن
در مىآورد .به بيان ديگر ،در حالى كه خﻼفت عباسيان به دنبال يک شيوهی مناسب مشروعيت بود كه انسانها را مطيع
خود سازد و آنها را بهتر از گذشته به بندگى خود بكشد و استثمار كند ،اما عقلگرايى و روش تأويل قرآن توسط
باطنيان معتزله همواره منجر به تعميق بحران ايدئولوژيک خﻼفت عباسيان مىشد و تمايل مسلمانان به ارتداد را تشديد
مىكرد .بنابراين اسماعيل اشعری جهت اتمام مباحث عقلى پيرامون شريعت و ممانعت از اضمحﻼل قطعى دين اسﻼم
مدعى شد كه صحت مسائل نه در حوزهی خرد بشری ،بلكه در حوزهی شريعت اسﻼمى معين مىشود .در حالى كه وی
تا كنون معتزلى بود و از طريق مباحث عقلى متون دينى را توجيه و تأويل مىكرد ،ليكن از اين پس مدعى شد كه خرد
بشری "بﻼكيف" است و اصوﻻً توان درک حكمت الهى را ندارد .به اين ترتيب ،وی از اين فرضيه نتيجه گرفت كه هر
چه الله بيافريند ،خير است و از طرف ديگر به آن افزود كه انسان قدرت "كسب" ،يعنى اراده برای انتخاب ميان خير و
شر را دارد .به اين معنى كه هرگاه انسان اراده به عمل خير كند ،الله قدرت اين عمل را نزد مؤمن پديد مىآورد و
هرگاه كه انسان اراده به عمل شر كند ،الله وقوع آنرا نيز ممكن مىسازد.
بنابراين به اعتقاد اشعريان و با در نظر داشتن بﻼكيف بودن خرد بشری ،ظاهراً نه به قدرت بى انتهای الله خدشهای وارد
مىآيد و نه مجازات الهى جوانب غير منطقى و غير اخﻼقى به خود مىگيرد .به اين ترتيب ،فرقهی اشاعره مباحث دينى
را منظم كرد و با محبوس كردن انديشهی انسانى در زندان اسﻼم تمامى فرقههای ظاهريه را متأثر ساخت .البته
دوستدار به درستى به نقد فرقهی اشاعره جهت محبوس كردن انديشهی انسانى از طريق اسﻼم مىپردازد ،اما از آنجا
كه وی با امتناع تفكر از "كليت ديالكتيكى" به دام اشكال ظاهری مىافتد ،از آنها اسطوره مىسازد و آيين زرتشت را با
دين اسﻼم تحت مفهوم "دينيت" مشابه و منطبق مىكند ،در نتيجه نقش دين اسﻼم را به عنوان يک ابزار مناسب
حكومتى و ايدئولوژی دولتى به كلى از نظر مىاندازد .ما مصداق اين نظريه را به درستى در تجربيات تاريخى مىيابيم .از
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جمله بايد از دودمانهای ايرانىتبار مانند :بوييان ،طاهريان ،صفاريان و سامانيان ياد كرد كه حكومتهای منطقهای را در
گسترهی خﻼفت عباسيان پديد آوردند .آنها نيز مانند ابومسلم خراسانى قادر بودند كه بر اساس زمينهی مادی
سرزمين ايران و در پرتو آيين زرتشت نظامهای شاهنشاهى را دوباره زنده و در كشور مستقر سازند .پيداست كه از اين
منظر قدرت سياسى به سوی مردم ايران متمايل شده و مقام شاهنشاهى مشروط به "فرهی ايزدی" ،يعنى تدارک امنيت
و آبادانى سرزمين ايران مىشد .بنابراين اتفاقى نيست كه آنها خﻼفت عباسيان را سرنگون نكردند و به عنوان اميراﻻمرا
و خراجدار به اقتدار خليفهی مسلمانان تن دادند .همزمان تضادهای درونذاتى در حوزهی توزيع ثروت اجتماعى اشكال
دينى به خود مىگرفتند و به صورت قيامهای خوارج ،اسماعيليان و مقاومت خرمدينان خﻼفت عباسيان را متزلزل مى-
كردند .با وجودی كه تمامى اين جنبشها از طريق فرودستان ايرانى و به سركردگى رهبران ايرانى به وجود آمدهاند ،اما
شواهد تاريخى گواهى مىدهند كه همهی آنها نيز از طريق حكومتهای دودمانى ايرانى سركوب شدهاند .از جمله بايد
از سرگذشت غمانگيزه بابک خرمدين ياد كرد كه با سپاه خود بارها لشكر خليفهی عباسى را در هم شكست و سرانجام
فريب خدعهی اسﻼمى افشين سامانى را خورد و به فجيعترين شكل ممكنه در بغداد به قتل رسيد.
ليكن از آنجا كه دوستدار با يک تکگفتار علت ـ معلولى به نقد "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" ايرانيان مىپردازد و از
فنون هرمنوتيک جهت تفسير اسطورهای تاريخ سرزمين ايران سود مىبرد ،در نتيجه اين واقعهی دلخراش تاريخى را نه
از منظر منافع مشترک طبقهی حاكم ايرانى و اعراب مسلمان ،بلكه به صورت بى هويتى افشين سامانى تفسير مىكند.
انگاری كه دين اسﻼم ذهنيت دودمانهای ايرانىتبار را تسخير كرده و حاكميت آنها بدون در نظر داشتن منافع طبقاتى
آنها اعمال مىشده است .پيداست كه از اين منظر ،وقايع تاريخى يک شكل اسرارآميز و اسطورهای به خود مىگيرند.
محصول اين خطای فلسفى به خصوص از اين زاويه حائز اهميت است ،زيرا دين اسﻼم زمينهی مادی ترويج خويش و
شرايط تشكيل فرقههای گوناگون را نيز پديد مىآورد .به اين عبارت كه حكومت اسﻼمى انسانها را چنان به ذلت مى-
كشد كه تنها راه گريز از واقعيت موجود پناهبردن به خداست .ليكن بنا بر دين اسﻼم محمد خاتم اﻻنبيا و انكار الله و يا
رويكرد به اديان ديگر برابر با ارتداد محسوب مىشود و مجازات شرعى مرگ را به بار مىآورد .اينجا تنها راه گريز از
اين مهلكهی دينى تفسير و تأويل قرآن است .بنابراين نظر دوستدار نادرست است ،زمانى كه وی آثار شمس تبريزی،
مولوی و حافظ را مسبب لطافت بخشيدن به الله مىشمارد .به بيان ديگر ،عارفان ايرانى همواره با حكم تكفير و شمشير
تيز شريعت اسﻼم مواجه بودند و از ذلت جهان موجود راه ديگری را به غير از پناه بردن به خدا در برابر خود نمى-
ديدند .ما اينجا با مصداق كشف فلسفى فويرباخ مواجه هستيم كه "اين انسان است كه خدا را مىآفريند و نه بر عكس".
پيداست كه آن خدايى كه عارفان ايرانى آفريدهاند ،ديگر آن الله مكار ،جبار ،بى خرد و بردهدار نبوده كه قرآن از وجود
آن گزارش مىدهد .خدای عارفان ايرانى يک خدای لطيف ،مهربان و همدم انسان بوده كه البته در پرتو تاريخ فرهنگى
ايرانيان و به صورت پروردگار جان و خرد پديد آمده است .با تمامى اين كوتاهىها ،اما دوستدار به درستى بر آغاز يک
تاريخ فرهنگى نوين در ايران انگشت مىگذارد كه عواقب آن ظاهراً به شرح زير هستند:
«نهاد اسﻼمى يعنى گودال توحيد ،نبوت ،وعد و وعيد كه ما را در خود سرنگون ساخته است .در چنين سقوطى كه از
منظر فردوسى در همان نخستين برخورد ايران با اسﻼم آغاز مىگردد ،شيرازۀ فرهنگى ،اجتماعى ،فردی و شخصى "ما
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ايرانيان" از هم مىپاشد و ما در اين پرتگاه همچنان فروتر مىافتيم ،همچنان فروتر افتادن يعنى در سقوطى مستمر كه تا
كنون چهارده قرن بر آن مىگذرد زيستن و باليدن».

٤٠

البته اينجا بﻼفاصله پرسش پديد مىآيد كه اگر مخرج مشترک آيين زرتشت با دين اسﻼم "دينيت" آنها است ،پس
چرا با آغاز حكومت اسﻼمى در ايران شيرازهی فرهنگى ،اجتماعى ،فردی و شخصى ما ايرانيان بايد از هم پاشيده شده
باشد؟ با وجود اين تناقضها ،اما دوستدار بر يک عقﻼنيت اسﻼمى به درستى انگشت مىگذارد كه سيهروزی ما ايرانيان
را تا همين دوران معاصر به صورت خودكرده ،يعنى انترسوبژكتيو پديد مىآورد .به اين عبارت كه آن عقلى كه مد نظر
اسﻼم است و قرآن نيز به آن رجوع مىكند ،يک عقل دينى است كه نه يک پرسش انتقادی را مطرح مىكند و نه شكى
را به خود راه مىدهد .مفهوم "عقل" در زبان عربى به معنى پايبند شتر و در معنى قرآنى آن به معنى پايبندی مسلمانان
به بيعت با پيامبر الله است و همانگونه كه دوستدار نيز به درستى تأكيد مىكند" ،تفكر دينى" فقط مخاطب وحى و
پايبند به دين است و اگر پرسشى را هم پديد آورد ،پاسخ آن محمول است.
ما اينجا با عواقب ايمان به "وحدت وجود" در دين اسﻼم آشنا مىشويم كه با استناد به قرآن تمايز ماورایطبيعت از
طبيعت را انكار كرده و محصول ارتداد مىشمارد .به اين ترتيب ،الله همواره با "امت اسﻼمى" ظاهراً در ارتباط مىماند و
بنا به تصميم و ارادهی خود در جهان واقعى دخل و تصرف مىكند .البته اينجا مسئلهی الله فقط محدود به مجازاتهای
هوﻻناک دنيوی او مانند حوادث طبيعى همچون سيل و زلزله و بيماریهای واگيردار نمىشود ،زيرا الله بنا بر آيات قرآن
مستقيماً فرمانروا را نيز منصوب مىكند .بنابراين اتفاقى نيست كه تمامى نظريهپردازان سرشناس حكومت اسﻼمى مانند:
ابوالهِذيل ،فارابى ،ابن سينا ،ناصر خسرو ،سهروردی ،غزالى ،مﻼصدرا ،اقبال ﻻهوری ،مجتهد نائينى و آيتالله خمينى
مدينهی فاضلهی خود را با استناد به اصل "وحدت وجود" متكامل مىكنند و اميرالمؤمنين )خليفهی مسلمانان ،ولى
شيعيان( را برگزيدهی الله و مخاطب وحى الهى مىشمارند.
با وجودی كه مفهوم "وحدت وجود" يكى از اصول ﻻينفک فقه اسﻼمى است و مقولهی "برگزيدگى" از آن چنان دشمنانه
در برابر آيين زرتشت و فرهنگ يونانى قرار مىگيرد كه مانع گرايش انسان به جهان واقعى و تكامل فلسفه از درون
مباحث فقهى متكلمان اسﻼمى مىشوند ،ليكن دوستدار نه به نقد عواقب آنها در پراكسيس سياسى مىپردازد و نه اصوﻻً
يک توجه گذار به آنها مىكند .ما اينجا با يک بستر مشترک تاريخ فرهنگى مواجه هستيم كه از جهانگريزی ايرانيان
گزارش مىدهد و مشخصاً از همين منظر است كه عواقب بغرنج "دينيت" در پراكسيس سياسى به درستى عريان مى-
گردد .اينجا كامﻼً روشن مىشود كه چرا نظريهپرداز شاخص انقﻼب مشروطه به نام آخوندزاده در دفاع از نظام
مشروطهی سلطنتى و مدرنيته به فرقهی باطنى اسماعيليه متوسل مىشود ،چرا طالبوف و ملكم خان استقرار نظام
مشروطه را منوط به تأييد مجتهدان شيعه مىكردند ،چرا احمد كسروی در پشتيبانى از سياست مدرنيزاسيون رضا شاه و
جهت مقابله با جريانهای اسﻼمى به تبليغ برای پاکدينى روی مىآورد ،چرا جﻼل آلاحمد برای مقابله با غربزدگى
سر و كلهاش از پهلوی شيخ فضلالله نوری در مىآيد ،چرا على دشتى با وجود نقد قرآن و تشريح انتقادی زندگى و
افسانهی پيامبری محمد ،اما در برابر اديان ديگر به دفاع از اسﻼم مىپردازد ،چرا اعضای كنفدراسيون دانشجويى با
 ٤٠همانجا ،صفحهی  ٤١١ادامه
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وجودی كه به بهترين منابع مطالعاتى و دانشگاههای مجانى در تبعيد جهت پژوهش پيرامون تضاد اسﻼم با مدرنيته
دسترسى داشتند ،اما هوادار يک انسان قرون وسطايى مانند آيتالله خمينى مىشوند و در دفاع از وی بيانيه صادر مى-
كنند ،چرا ماركسيست ـ لنينيستهای ايرانى "پيرو خط امام خمينى" مىشوند ،چرا كمونيست ايرانى در برابر رژيم
جنايتكار اسﻼمى عزادار آيتالله منتظری مىشود ،چرا آخوندهای مكار مانند محمد خاتمى و حسن روحانى قادر هستند
كه ساليان سال سر يک "ملت" هشتاد ميليونى را كﻼه بگذارند ،چرا با وجود اين تجربيات تلخ تاريخى اپوزيسيون
محافطهكار هنوز حاضر نيست كه دست از اسﻼم بشويد و سرانجام چرا يک سازمان اسﻼمى و شبهفاشيستى مانند
"مجاهدين خلق ايران" قادر است كه با وجود تمامى خطاهای سياسى و ايدئولوژيک ،هواداران خود را به سلطهی يک
انسان معلومالحال مانند مسعود رجوی بكشد.
به بيان ديگر ،ما اينجا به وضوح با عواقب بغرنج "دينيت" در پراكسيس سياسى مواجه هستيم .به اين معنى كه با وجود
تجربيات متفاوت تاريخى و با در نظر داشتن تفاوتهای شگرف ايدئولوژيک و سياسى ،اما تمامى اين جريانها فقط يک
هدف مشترک را دنبال مىكنند و آن هم حكومت بر انسانها است .از آنجا كه اسﻼم يک ابزار مناسب حكومتى است و
به بهترين وجه ممكنه ايدئولوژی يک حكومت خودكامه را پديد مىآورد ،در نتيجه پيداست كه چرا طبقهی حاكم حاضر
نيست كه از استفاده از آن صرف نظر كند .ما اينجا با يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى مواجه هستيم كه با استناد
به آن اشكال متفاوت دينى و ايدئولوژيک پديد مىآيند ،جهت تحقير ،تحميق و تفرقهی انسانها خود را بازسازی مىكنند
و مشخصاً در همينجا است كه نقد دوستدار از "فرهنگ دينى" به درستى گريبان همهی آنها را با هم به شرح زير مى-
گيرد:
«نشانۀ دينى بودن الزاماً تأييد صريح يا غير صريح دين و اعتقادات دينى نيست .نشانهاش نشناختن رگههای عميق آن
در خود و در نسوج فرهنگ و جامعه است ،پرهيز از رويارويى اساسى و بنيادی با دين است كه در پيكرهای گوناگون
متجلى مىشود بى آنكه اين پيكرها خودشان را دين بنامند .مٍثﻼً در عرفان ،يا در فرماليسم عرفانى ،فرماليسم عرفانى
يعنى قالب بى محتوا ،هسته ،درون تهى ،بدينسان آدم دينى مىتواند دين را در شريعتش بكوبد ،تا خمير مايه ،تصفيه
شدۀ آن را كه ديگر به منزلۀ دين به معنای متعارفش ناشناختنى شده در طريقت باز جويد ،يا آنرا به ايدئولوژی تبديل
نمايد ،يا ايدئولوژی را در آن بياميزد و در اين تركيب جديد آنرا بازار پسند سازد .هرجا و هرگاه در اعماق روانى يا
روحى كسى پندارهای موروثى بدانگونه چيره باشند كه او يارايى پرسيدن و انديشيدن آنها و در افتادن با آنها را در خود
نيابد و در جايكن نمودن آنها به هر بهانهای درماند ،يا به لزوم اين در افتادن پى نبرد ،چنين كسى دينى ست».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک نقد اصولى از فرهنگ مشترک دينى تمامى ايرانيان مواجه
مىشويم كه البته به صورت تجمع عوام به دور يک رهبر خودكامه شكل ساختاری به خود مىگيرد .مفهوم "عامه" اينجا
همانگونه كه دوستدار نيز به درستى بر آن تأكيد مىكند ،الزاماً به معنى بى فرهنگى و يا بى سوادی نيست .در حالى كه
وی اينجا مقولهی "عوام" را از "خواص" تميز مىدهد ،مستقيماً نقد "دينخويى" ايرانيان را مد نظر دارد .به اين عبارت
كه آدم عامى نه تنها نمىگويد كه مىداند و مىفهمد ،بلكه به نادانى خود نيز اقرار مىكند ،در حالى كه خواص با وجود
 ٤١دوستدار ،آرامش ) :(١٩٩٩ ،١٣٧٧درخششهای تيره ،چاپ دوم ،بازديده و افزوده شده ،پاريس ،صفحهی  ٢٥٧ادامه
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ادعای فهميدن همه چيز ،هر اندازه كه دينخوتر باشند به همان اندازه نيز شديدتر به پيروی از يک رهبر خودكامه تن
مىدهند .بنابراين از منظر دوستدار هر كسى كه به فرديت دست نيافته و هويت خود را در تجمع و تبعيت از رهبری
مىيابد ،عامه محسوب مىشود.

٤٢

البته ما اينجا با نظريات ليبرال مواجه هستيم كه معموﻻً از فرديت عزيمت مىكنند و با ديد انتقادی به تشكلهای
اجتماعى مىنگرند .همانگونه كه ماركس در تز دهم فويرباخ خود به درستى در نقد نظريات ليبرال ماكس اشتيرنر و
"ماترياليسم كهنه" برجسته مىسازد ،نظريهی فرديت از موضع جامعهی بورژوايى متكامل شده است ،در حالى كه از
موضع ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مسئله جامعهی انسانى و انسانيت اجتماعى است ٤٣.با تمامى اين وجود نقد
دوستدار از تشكلهای فرقهای كه محصول تاريخ فرهنگ اسﻼمى ايرانيان هستند و احساسات اعضای خود را معطوف به
يک رهبر خدابشر مىكنند و فعاليت آنها را به انقياد اهداف خودكامهی وی مىكشند ،كامﻼً درست است .برای نمونه
وی در كتاب "درخششهای تيره" بر آن تشكلهای ساختاری انگشت مىگذارد كه به شرح زير تحت تأثير "تفكرات
دينى" پديد مىآيند:
«فرهنگى كه با آگاهى نياموزد ،نشناسد و عمﻼً نداند چرا مىآموزد ،دست پرورده بار خواهد آمد ،از خود نخواهد پرورد.
فرهنگ ما يک چنين پديدهای ست ،برای آنكه در پيشوايى و پيروی پيكر گرفته است .هيچكس بهتر از پيشوا نمىتواند
آنچه را كه خود نمىشناسد ياد دهد .و هيچكس بهتر از پيرو نمىتواند آنچه را كه نمىفهمد ياد گيرد .اين دو كه
همديگر را يافتند بنياد دين نهاده شده است .در اين گونه داد و ستد است كه پيرو و پيشوا همديگر را مىيابند )».(...

٤٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک تشكل ساختاری مواجه مىشويم كه تحت تأثير فرهنگ
دينى به وجود مىآيد .پيداست كه موضوع انتقاد اينجا محدود به ساختار مجتهد و مقلد در تدين شيعهی دوازده امامى
نمىشود ،زيرا ما فجيعترين شكل آنرا در سازمان اسﻼمى و شبهفاشيستى مجاهدين خلق مىيابيم .به اين صورت كه اين
سازمان به صورت سيستماتيک هواداران خود را از درون تهى كرده و جان و روان آنها را به سلطهی رهبر ايدئولوژيک
سازمانى خود كشيده است .البته ما يک چنين تمايﻼتى را در برخى از سازمانها و احزاب كمونيست ايرانى نيز مشاهده
مىكنيم كه از رهبر حزبى خود يک خدابشر ساخته و از يک سو ،به بهانهی تشكل لنينيستى و حزب به اصطﻼح پيشتاز
پرولتاريا از هواداران خود درخواست تبعيت بى چون و چرا مىكنند و از سوی ديگر ،بنا بر اصول "سوسيال داروينيسم" به
تخريب و نابودگى مخالفان و رقبای سياسى خود مىپردازند.

٤٥

بنابراين از بسيجىهای خامنهای گرفته تا مجاهدين رجوی ،شاهالهىهای پهلوی و هواداران متعصب سازمانها ماركسيست
ـ لنينيست همگى در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى ،اجتماعى و متشكل مىشوند كه البته از "تفكر دينى"
 ٤٢مقايسه ،دوستدار ،آرامش )١٣٨١ـ  :(٢٠٠٢مﻼحظات  ...همانجا ،صفحهی  ٣١و
مقايسه ،دوستدار ،آرامش ) :(١٩٩٩ ،١٣٧٧درخششهای  ...همانجا ،صفحهی ١٢٩
٤٣
Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦
 ٤٤دوستدار ،آرامش ) :(١٩٩٩ ،١٣٧٧درخششهای  ...همانجا ،صفحهی ٢٣٢
 ٤٥مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٢٠فاشيسم در جامعهی كمونيسم ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و عواقب "سوسيال داروينيسم" در پراكسيس
سياسى ،در سايت آرمان و انديشه ،بخش مقاﻻت ،برلين

٣٠

سرچشمه مىگيرد و به همين دليل نيز فعاليت سياسى ،تشكل ساختاری و رفتار اعضای آنها كم و بيش مشابه هستند.
به اين ترتيب ،رهبرهای مادامالعمر با يک درجهی بسيار نازل از سواد سياسى در رأس تشكلهای ساختاری قرار مى-
گيرند و به صورت معصوم تقديس مىشوند .همزمان فعاﻻن سياسى با استناد به نقل قولهای كوتاه از آنها حكم صادر
كرده و خود را تبديل به مرجع حقيقت مطلق مىكنند ،در حالى كه مخالفت با روشنگری .ضديت با روشنفكران و تكفير
اعضای سابق سازمان از شاخصهای ديگر اين نوع از تشكلهای اسﻼمى و شبهفاشيستى هستند.
ما تا اينجا با عواقب بغرنج "دينيت" در پراكسيس سياسى تا اندازهای آشنا شديم كه البته با استقرار نظام جمهوری
اسﻼمى در كشور يک شكل حقوقى و ساختاری از يک نظام طبقاتى ـ جنسيتى به خود گرفته كه نه تنها منجر به يک
سقوط فرهنگى در ميان ايرانيان شده ،بلكه جامعهی ايرانى را تمام و كمال با خطر انحطاط مواجه كرده است .از اين بابت،
انتقاد دوستدار به "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" ايرانيان ـ با وجود كمبودهای محتوايى ،روش شناختشناسى هرمنوتيكى
و تكامل اشكال اسطورهای ـ قابل تقدير است .از آنجا كه دوستدار تحت تأثير فلسفهی نيچه قرار دارد ،در نتيجه به نظر
مىرسد كه وی سمت نقد خود را به سوی تدارک "روح آزاد" انسان ايرانى نشانه مىگيرد .ما اينجا با يكى از ابعاد
انسانشناسى در آثار مقدماتى نيچه مواجه مىشويم كه وی آنرا در نوشتهی خود با عنوان "بنابراين زرتشت سخن
گفت" به يک شكل ايدهآليستى در مىآورد .برای وی انسان تنها زمانى به "روح آزاد" خويشتن دست مىيابد كه با
عشق به زندگى ،واقعيت را بپذيرد و از طريق "مرگ خدا" از جهانگريزی بپرهيزد.

٤٦

ليكن از آنجا كه اديان از مناسبات واقعى و تضادهای درونذاتى جامعهی طبقاتى رشد مىكنند ،در نتيجه دسترسى
انسان به "روح آزاد" خويشتن نيز از طريق تفسير هرمنوتيكى و نقد فلسفى از تاريخ فرهنگ دينى ميسر نمىگردد .ما
اينجا با مقولهی "مثبتگرايى" در آثار دوستدار مواجه مىشويم .انگاری كه "امتناع از تفكر در فرهنگ دينى" محصول
توهم و آگاهى وارونهی انسانهای ايرانى است و توسط تفسير هرمنوتيكى از تاريخ مىتوان اشكال اسطورهای را پديد
آورد ،از بغرنج "دينيت" فراروی كرد ،در تن مردهی ايرانيان يک جان تازه دميد و سرانجام به يک كانون خردمند و
انسانگرا به نام مدرنيته دست يافت ٤٧.يک چنين نزاع تئوريک نيز ميان ماركس و هگلىهای چپ جريان داشت .در
حالى كه آنها دين را به صورت توهم و "آگاهى وارونه" به بند نقد مىكشيدند ،ماركس با وجودی كه فعاليت روشنگری
آنها را تقدير مىكند ٤٨،اما آنها را با اين پرسش نيز مواجه مىسازد كه چگونه شد كه انسانها اصوﻻً اين توهم را در
مغز خود جا دادند و مبانى دينى را به عنوان "آگاهى وارونه" پذيرفتند؟ پيداست كه تنها راه حل اين مسئله با رجوع به
روند زندگى واقعى انسانها و نقد ماترياليستى تضادهای درونذاتى آن ممكن مىشود ٤٩.به بيان ديگر ،ماركس بر خﻼف
هگلىهای چپ و همچنين فويرباخ از "آگاهى وارونه" عزيمت نمىكند .برای وی خود اين جهان موجود وارونه است و اين
٤٦

Vgl. Nietzsche, Friedrich (١٩٨٣): Also Sprach Zarathustra, in: Werke, Bd. I, Gerhard Stenzel (Hrsg.), S.
٢٧٩ ff., Salzburg, und
Vgl. Nietzsche, Friedrich (١٩٨٣): Die fröhliche Wissenschaft, in: Werke, Bd. IV, Gerhard Stenzel (Hrsg.), S.
٩ ff., Salzburg
 ٤٧مقايسه ،دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی  ١٩ادامه
٤٨
Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٢٠
٤٩
Vgl. ebd., S. ٢١٧

٣١

تضادهای درونذاتى جامعهی بورژوايى و مناسبات متضاد نظام سرمايهداری هستند كه آگاهى دينى و اشكال ايدئولوژيک
را جهت توجيه منافع مادی و تثبيت جايگاه اجتماعى طبقهی حاكم ،يعنى در شكل ابزار حكومتى پديد مىآورند كه ما
مضمون آنرا به شرح زير در تز چهارم فويرباخ ماركس نيز مىيابيم:
«فويرباخ از تجربهی ازخودبيگانگى دينى ]يعنى[ دوگانهسازی جهان در يک جهان دينى و يک جهان دنيوی عزيمت مى-
كند .تﻼش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را در زمينهی دنيویاش حل كند .اما اينكه زمينهی دنيوی خود را
از خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مىكند ،تنها از طريق ازخودگسيختگى و
خودتناقضگويى همين زمينهی دنيوی قابل توضيح است .بنابراين اين ]زمينه[ بايد از درون خود ]يعنى[ هم در تضاد
خود فهميده شود و هم به طور پراتيک منقلب گردد .به اين ترتيب ،پس از آنكه ،برای نمونه خانوادهی زمينى به
صورت راز نهفتهی خانوادهی مقدس كشف شد ،هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری و پراكسيس منهدم كرد».

٥٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس اينجا از مفهوم "خانواده" به صورت استعاره سود مىبرد .مفهوم
"خانوادهی مقدس" عنوان كتابى است كه وی و انگلس در نقد فلسفهی ايدهآليستى آلمانى و به خصوص در نقد آن گروه
از هگلىهای چپ نوشتند كه همراه با برونو بائر در "روزنامهی ادبيات همگانى" قلم مىزدند .در برابر منظور ماركس از
مفهوم "خانوادهی زمينى" همين جامعهی بورژوايى است كه به صورت سوژه ،يعنى توسط فعاليت آگاهانهی خود دولت
مدرن را جهت حفاظت از حق مالكيت خصوصى پديد آورده و در نتيجه شكل دوگانهی سياسى آن محسوب مىشود .از
آنجا كه جامعهی بورژوايى در پرتو توليد كاﻻيى و بر اساس استثمار نيروی كار مزدی شكل مىگيرد و لذا ماهيتاً متضاد
است ،در نتيجه به غير از قوای مقننه ،مجريه و قضاييه )دولت( نياز به دين ،فلسفه و ايدئولوژی نيز دارد كه از طريق
تدارک دوگانگى تفكر )تئوری( با واقعيت )پراكسيس مولد( موجوديت خود را توجيه و تدام مناسبات مخصوص به خود
را تضمين سازد .به اين معنى كه كارگران مزدی بايد قانع شوند كه با وجود ماهيت متضاد روش مدرن توليد سرمايه-
داری ،ليكن تداوم جامعهی بورژوايى و اعتبار قانون ارزش و حق مالكيت خصوصى به نفع خود آنها است .ما اينجا با
جامعهی بورژوايى به صورت يک "جهان وارونه" و كليت متضاد مواجه هستيم كه ماركس اينجا پراكسيس آنرا
"ازخودگسيخته" و تئوری آنرا "خودتناقضگويى" مىخواند و جهت فراروی از بغرنج "ازخودبيگانگى دينى" به سوی
دگرگونى انقﻼبى هر دوی آنها نشانه مىگيرد .به بيان ديگر ،ايدئولوژی طبقهی حاكم با آگاهى نيروهای مولد همواره در
ارتباط مىماند و تضادهای درونذاتى جامعهی طبقاتى نه تنها همواره فريبكار پديد مىآورد ،بلكه منجر به خودفريبى
انسانها نيز مىشود .بنابراين تا زمانى كه ازهمگسيختگى پراكسيس جهان وارونهی بورژوايى و خودتناقضگويى تئوريک
آن منقلب نگردد ،اشكال نوين دينى ،فلسفى و ايدئولوژيک نيز همواره از نو پديد مىآيند و جهت تحميق ،تحقير و تفرقه-
ی انسانها و توجيه حكومت طبقاتى جايگزين اشكال گذشتهی خود مىگردند .به اين ترتيب ،ماركس از اولويت ابژه بر
سوژهی جامعهی بورژوايى عزيمت مىكند و انهدام هر دوی آنها را در نظر مىگيرد .ما اينجا با پراكسيس ،يعنى با
آگاهى تئوريک و "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى مواجه هستيم كه ماركس مضمون آنرا به شرح زير در تز هشتم
فويرباخ برجسته مىسازد:
Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen …, ebd., S. ٦

٥٠

٣٢

«تمامى زيست اجتماعى ماهيتاً پراكسيس است ،همهی اسراری كه موجب رازآميزی تئوری مىشوند ،راه حل منطقى
خود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين پراكسيس مىيابند».

٥١

بنابراين تدارک "روح آزاد" انسان ايرانى توسط تفسير هرمنوتيكى و نقد فلسفى از تاريخ فرهنگ دينى كشور ميسر نمى-
گردد و پپكان تيز انتقاد دوستدار به هدف مورد نظر وی اصابت نمىكند .ما مصداق تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس را
در تعميق فلسفه نزد نيچه مىيابيم .به اين عبارت كه وی با مرگ خدا ظاهراً به "روح آزاد" انسان دست مىيابد ،در
حالى كه از كشمكش "روح آزاد" با "ذات حيوانى" انسان مفهوم "فرا انسان" را متكامل مىكند و آنرا با يک تشريح
شاعرانه و در شكل يک خدای اين جهانى جايگزين خدای آسمانى قديمى مىسازد:
«ای ،شما انسانها ،در خواب من يک عكس در سنگها است .عكسى از عكسها! ای وای كه آن در سختترين و
زشتترين سنگها بايد بخوابد! اكنون چكش من بى رحمانه زندان آنرا ويران مىكند .از سنگها قطعات مىپاشند :آن
به من چه مربوط است! من مىخواهم آنرا به كمال برسانم ،زيرا يک سايه نزد من آمد ،ـ البته آرامترين و سبکترين
]سايه[ يک بار نزد من آمد! زيبايى فرا انسان به صورت سايه نزد من آمد :خدايان ديگر چه ارتباطى به من دارند!»

٥٢

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،اينجا "فرا انسان" به صورت يک خدابشر ظاهر مىشود كه انگاری خصلت
ماهوی آن "اراده به قدرت" است ٥٣.در حالى كه نيچه از طريق مرگ خدای آن جهانى به سوی تدارک "روح آزاد"
انسان نشانه مىگيرد ،ليكن از آنجا كه فلسفهی وی نسبت به تضادهای درونذاتى جامعهی طبقاتى ظاهراً بى اعتنا است
و اصوﻻً انتقادی به اصل حاكميت سياسى ندارد ،در نتيجه همان خدای اين جهانى را پديد مىآورد كه "روح آزاد" انسانى
را به انقياد اهداف ايدئولوژيک خود مىكشد و انسان ستيزی را تبديل به برنامهی سياسى خود مىكند .بنابراين اتفاقى
نيست كه فلسفهی نيچه مورد توجه نظريهپردازان نظامهای فاشيستى در آلمان و ايتاليا قرار گرفت و مضمون "فرا
انسان" به نژاد آريايى منسوب شد .انگاری كه طبيعت در روند تكامل داروينيستى خود يک نژاد برتر را جهت حكومت
بر جهان پديد آورده است.

٥٤

به احتمال زياد از همين بابت است كه در آثار دوستدار اصوﻻً اثری از دانش انسانشناسى ديده نمىشود .برنامهی
فلسفى كه وی به عنوان نقد "امتناع از تفكر در فرهنگ دينى" دنبال مىكند ،اصوﻻً جنبههای ملى و نژادی ندارد ،زيرا
پيكان تيز آن به شرح زير مستقيماً به سوی نقش مخرب ،مرتجع و متعرض اسﻼم نشانه مىگيرد:

٥١

Ebd., S. ٧
Nietzsche, Friedrich (١٩٨٣): Also Sprach Zarathustra, in: Werke, Bd. I, Gerhard Stenzel (Hrsg.), S. ٢٧٩ ff.,
Salzburg, S. ٢٧٩
٥٣
Vgl. Nietzsche, Friedrich (١٩٨٣): Entstehungslehre des Willens zur Macht, in: Werke, Bd. II, Gerhard
Stenzel (Hrsg.), S. ١٢٥ ff., Salzburg
٥٤
Vgl. Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung der Vernunft, Berlin
٥٢

٣٣

«چرا ما عرب را به جای اسﻼم مىزنيم؟ برای اين كه نه يونانى و نه مغول ،بلكه اسﻼم خواسته و توانسته است كه ما را
هتک مليت و در ما جعل ماهيت كند .و تاوان آن را عرب بايد بدهد (...) .اين ماهيت مجعول چون نمىتواند "امر" يعنى
اسﻼم را ،كه ما ديگر نفس مجسم آن شدهايم ،بزند" ،مأمور" را مىزند كه عرب باشد».

٥٥

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،دوستدار اينجا يک بحث انحرافى از تضاد ظاهری فارس با عرب را
مستقيماً به سوی نقد اسﻼم مىراند .به اين معنى كه خود اعراب هم قربانى خردستيزی دينى هستند و در برابر آن
مبارزه مىكنند .پيداست كه از اين منظر ،نقد وی در برابر شوينيسم ايرانى نيز قرار مىگيرد .از جمله بايد از كسانى
مانند :مجتبى مينويى و سعيد نفيسى ياد كرد كه دوستدار مستقيماً به آنها اشاره مىكند ٥٦.همزمان وی از طريق نقد
فلسفى "تفكر دينى" ايرانيان زمينهی انتقاد به دستبرد عرفانى داور اردكانى به فلسفهی مارتين هايدگر ،جعليات تاريخى
سيد جواد طباطبائى ،دستبرد اسﻼمى عبدالكريم سروش به فلسفهی كارل پوپر ،غصب دينى فلسفهی حقوق طبيعى از
طريق يوسفى اشكوری و افكار پسامدرنيستى مراد فرهادپور و محمدرضا نيكفر را نيز پديد مىآورد.
اينجا بايد به خصوص محمدرضا نيكفر را در نظر داشت ،زيرا وی به تازگى كتابى را با عنوان "ايدئولوژی ايرانى" در نقد
تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار مدون و منتشر كرده است ٥٧.بنا بر اطﻼعات ويكىپديای فارسى وی در سال
 ١٣٣۵خورشيدی در اراک متولد شد و پس از اتمام رشتهی مهندسى شيمى در دانشگاه پلىتكنيک تهران به آلمان
مهاجرت كرد و به تحصيل در رشتههای فلسفه ،علوم سياسى و مطالعات خاورميانه پرداخت .سرانجام وی رسالهی
دكترای خود را با عنوان "اصل دليل در نزد مارتين هايدگر" با موفقيت به اتمام رساند ٥٨.نيكفر از سال  ٢٠١٢ميﻼدی تا
هم اكنون در مقام سردبيری "راديو زمانه" مشغول به كار است.
كتاب "ايدئولوژی ايرانى" به صورت يک "دانشنامهی پسامدرنيستى" مدون شده است كه  ٩٠بند را به صورت احكام
فلسفى و در جهت ممانعت از نقد اسﻼم صادر مىكند .انتقادات نيكفر به دوستدار بسيار گسترده ،مغرضانه و خصمانه
هستند .برای نمونه وی تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار را "ملتباورانه" ،محصول "كلىگويى" و "سادهسازی-
های پوزيتيويستى" مىشمارد ٥٩،روش تاريخنگاری وی را "ناسيوناليستى"" ،جبرباوری افراطى"" ،غيرديالكتيكى" و "جزمى
انديش" مىخواند كه انگاری با استناد به همان "ساختارهای جاويدان" و مفاهيم "بسته و بى روح" توجيه مىشود كه

 ٥٥دوستدار ،آرامش ) :(١٣٨٣امتناع تفكر  ،...همانجا ،صفحهی ١٥٥
 ٥٦همانجا ،صفحهی ١٦٣
 ٥٧مقايسه ،نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى ـ در نقد آرامش دوستدار ،انتشارات روناک
 ٥٨من ترجمهی عنوان كتاب محمد رضا نيكفر را از سايت شخصى ايشان وام گرفتم .با اين وجود طرح اين مسئله را ضروری مىدانم كه اين
ترجمه نه تنها ناقص و فقط لغوی است ،بلكه مشكلهای مفهومى نيز پديد مىآورد .مفهوم آلمانى  Satz vom Grundدر واقع نتيجهی
دگرگونى مفهوم  Grundsatzاست كه ترجمهی آن به فارسى "اصل بنيادی" مىشود .در حالى كه نيكفر همواره از هستىشناسى بنيادی نزد
هايدگر سخن مىراند ،در صفحهی  ٢٧٠اين كتاب معنى مفهوم  Satzرا  Logosو سپس  Ratioمىخواند كه ترجمهی فارسى آنها "تفكر
منطقى" است .از آنجا كه در فلسفهی هايدگر "بنياد" ملت ) (Nationو همچنين وطن ) (Heimatمحسوب مىشود ،در نتيجه ترجمهی
كامل و مفهومى عنوان اين كتاب به فارسى "تعيين جايگاه تفكر منطقى از بنياد نزد مارتين هايدگر" مىباشد.
Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung des Satzes vom Grund bei Martin Heidegger,
Frankfurt am Main
 ٥٩مقايسه ،نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی٤٠ ،٣٦ ،١٧ ،

٣٤

"فاقد اعتبار فلسفى" هستند ٦٠.بنابراين دوستدار به گمان نيكفر فرهنگ را "ساحتى بسته تصور مىكند" و جهان وی از
آن "عنصرهای سفت و سخت و شكل ناپذير تشكيل شده است" كه "زيست بردهوار" ايرانيان را ابدی مىشمارد.

٦١

افزون بر اينها نيكفر ،دوستدار را "نخبهگرا" و "محافظهكار" نيز مىخواند و از آنجا كه ظاهراً "منطق وی دو ارزشى"
است و از "حكم امتناع پيشين" به نتيجه مىرسد و "بيهوده پرسشگری را مىستايد" ،در نتيجه وی نه تنها از "عدالت
دور شده" ،بلكه نظريهی وی فاقد "حقيقت و انصاف" بوده و از اين رو ،تز وی اصوﻻً "غير علمى" است ٦٢.قلهی انتقادات
نيكفر به دوستدار رجوع به رسالهی دكترای وی است ،زيرا به گمان وی دوستدار حتا فلسفهی نيجه را نيز به درستى
نفهميده است .به اين عبارت كه انگاری دوستدار "فكر را پاک و معصوم تصور مىكند" و از آنجا كه ظاهراً "فصلها و
انفصالها را نمىبيند" ،در نتيجه نه تنها نسبت به "اقتصادی سياسى و جامعهشناسى" ،يعنى "رابطهی پرراز و رمز فلسفه با
ثروت" يكسره بى توجه است ،بلكه از "نقد قدرت سياسى" نيز غافل مىماند ٦٣.به اين ترتيب ،نيكفر نتيجه مىگيرد كه
نظريهی دوستدار اصوﻻً در "ساحت جامعهشناسى و يا ساحت تاريخى بررسى شدنى نيست" ٦٤و روش انتقاد خود به تز
"امتناع تفكر در فرهنگ دينى" وی را به شرح زير برجسته مىسازد:
«مسئلۀ اصلى چارچوبِ نظری است .بدين جهت موضع دوستدار را موضعى فلسفى مىانگاريم و آن را به اين اعتبار
وامىرسيم .پس مسئله اين مىشود :آيا مىتوان فرهنگى را ذاتاً كُشندۀ عقﻼنيت دانست؟ همبسته با اين مسئله اين
پرسش است :آيا عقﻼنيت منحصر به فرهنگ يا فرهنگهايى خاص است؟»

٦٥

همانگونه كه در اين نوشته و همچنين در جای ديگری و با استناد مقولههای "كليت" و "ديالكتيک" در فلسفهی ايده-
آليستى هگل و تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مستدل كردم ،نظريهی دوستدار هم در ساحت جامعه-
شناسى و هم در ساحت تاريخى قابل ارزيابى و نقد است ٦٦،زيرا وی با استفاده از روش هرمنوتيک از تاريخ ايران اساطير
مرموز و جنجالى را پديد مىآورد كه به اصطﻼح در پيكر مردهی ايرانيان يک روح تازه را بدمد و توسط نقد دين به
عنوان "آگاهى وارونه" شرايط تشكيل مدرنيته در ايران پديد آورد .بنابراين ادعای نيكفر در اين موارد به كلى كذب
است و كوتاهى وی جهت بررسى جامعهشناسانه و تاريخى تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار را بايد به حساب
ناتوانى وی در رشتههای مذكور گذاشت .افزون بر اين ،اصول تفكرات پسامدرنيستى خود نيكفر است كه به اجبار
"وارسى فلسفى" نقد تاريخ فرهنگ دينى ايرانيان توسط دوستدار را مىطلبد .همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل
مستند و مستدل كردم ،پسامدرنيسم محصول بحران مدرنيته و يک واكنش فوقارتجاعى به دستآوردهای انقﻼب كبير

 ٦٠مقايسه ،همانجا ،صفحهی ١٤٤ ،١٣٨ ،٧٣ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٤
 ٦١مقايسه ،همانجا ،صفحهی ٦٩ ،٦٣ ،٦١
 ٦٢مقايسه ،همانجا ،صفحهی  ٥٧ادامه ٦٧ ،ادامه١٠٧ ،٩٦ ،٨٤ ،٧٤ ،
 ٦٣مقايسه ،همانجا ،صفحهی ١٣٤ ،١٢٠ ،١١٤ ،٩٦ ،٦٦
 ٦٤مقايسه ،همانجا ،صفحهی ٨٩
 ٦٥همانجا ،صفحهی ٥٧
 ٦٦مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ماركس و روش نقد دين  ،...همانجا

٣٥

فرانسه و منطق دنيوی و جهانشمول جهان مدرن است ٦٧كه كنت گرگن مضمون تئوريک آنرا به عبارت زير تشريح
مىكند:
«با پسامدرنيسم موجوديت فرد به عنوان يک واحد مستقل و متكى به خود پايان مىيابد (...) .اگر انسان يک بار راه را
به سوی تفكر پسامدرنيستى برگزيده باشد ،بازگشت به سوی "واقعيتهای مسلم" و "اوضاع فىنفسه" غير ممكن مى-
گردد».

٦٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،تفكر پسامدرنيستى در و دروازه را برای بىپرنسيپى مزمن نوشتاری و
تفكرات التقاطى مسخره مىگشايد .ما مصداق اين انتقادها را در همين كتاب "ايدئولوژی ايرانى" به خوبى مىيابيم .در
حالى كه نيكفر از يک بحث جامعهشناسى و تاريخى با دوستدار امتناع مىكند و در حالى كه ماركس و انگلس تنها علمى
را كه به رسميت مىشناسند ،علم تاريخ است ٦٩،ليكن نيكفر اينجا جهت حفظ ظاهريت نقد به اصطﻼح علمى خود و رد
تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار به شرح زير به يک نقل قول از كتاب "ايدئولوژی آلمانى" متوسل مىشود:
«كل نقد فلسفى از اشتراوس تا اشتيرنر محدود به نقد تصوارت دينى است .عزيمتگاه ،دين واقعى و اﻻهيات اصيل است.
اينكه آگاهى دينى و تصور دينى چيست ،در ادامه به صورتهايى متفاوت مشخص شده است .پيشرفت در اين بوده كه
آن تصوارتى كه به لحاظ مابعدالطبيعى ،سياسى ،حقوقى ،اخﻼقى و از نظرهای ديگر سلطه داشتهاند ،همه را زير حوزه
تصورات دينى يا اﻻهياتى گنجاندهاند .به همين سان آگاهى سياسى ،حقوقى و اخﻼقى را آگاهى دينى يا اﻻهياتى و انسان
سياسى ،حقوقى و اخﻼقى و در نهايت "انسان" را دينى دانستهاند .سلطه دين را پيشفرض تلقى كردهاند .گام به گام هر
رابطه مسلط ،رابطه دين دانسته شد و به كيش محول شد ،كيش حقوق ،كيش دولت و همانندهای اينها .همه جا سر و
كار انسان با جزميات و باور به جزميات بوده است».

٧٠

در حالى كه نيكفر با استناد به اين نقل قول انگيزهی گشايش يک كشمكش فلسفى با نظريات دوستدار را دارد ،ليكن
اينجا انتقاد ماركس و انگلس به هگلىهای چپ و از جمله فويرباخ ،اشتيرنر و برونو بائر بر اين اساس مستدل مىشود كه
روش نقد دين در آلمان تا كنون از زمينهی فلسفى فراروی نكرده است ٧١.اينجا كتاب "ايدئولوژی آلمانى" مخاطبان
خود را معطوف به همان تضادهای درونذاتى روش مدرن توليد سرمايهداری ،يعنى ازهمگسيختگى پراكسيس و
٦٧مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحﻼل تفكر و نظم جامعهی بورژوايى؟ در آرمان و انديشه،
جلد چهاردم ،صفحهی  ٢٠١ادامه ،برلين و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی ٧
ادامه ،برلين
٦٨
Gergen, Kenneth J. (١٩٩٠): Die Konstruktion des Selbst im Zeitalter der Postmoderne, in: Psychologische
Rundschau, Nr. ٤١, S. ١٩١ff., ١٩٧f., und
Vgl. Keupp, Heiner (١٩٩٤): Grundzüge einer reflexiven Sozialpsychologie – Postmoderne Prespektive, in:
Zugänge Zum Subjekt – Perspektiven einer reflexiven Sozialpsychologie, Heiner Keupp (Hrsg.), S. ٢٢٦ ff.,
Frankfurt am Main, S. ٢٣٢
٦٩
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ١٨
٧٠
Ebd., S. ١٨
مقايسه ،نقل قول از نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی ١٥
٧١
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ١٨

٣٦

خودتناقضگويى تئوريک )دين ،فلسفه و ايدئولوژی( جامعهی بورژوايى مىكند و جهت رهايى انسان انهدام هر دوی آنها
را در نظر مىگيرد .همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم ،ماركس با تدوين تزهای فويرباخ
رابطهی فلسفه با فلسفه را قاطعانه گسست .ما اينجا با اصول تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مواجه مى-
شويم .به اين معنى كه از اين پس ،نقد ماركس نه از يک موضع فلسفى ،بلكه از موضع "جهان موضوعيتيافته" كه البته
محصول فعاليت آگاهانهی انسانها ،يعنى سوبژكتيو است ،به فلسفه وارد مىآيد ٧٢.به اين ترتيب ،ماركس از انسان-
شناسى فويرباخ )"موجود حساس"( فراروی مىكند و به يک انسانشناسى ماترياليستى ـ ديالكتيكى دست مىيابد كه
انسان را "موجود فعال" مىشمارد .اينجا ديالكتيک در مضمون هگلى آن به معنى "نفى آگاهانه" است كه تبادل مادی
انسان با طبيعت بيرونى بر اساس آن بر قرار مىگردد .به اين معنى كه همانگونه كه انسان توسط كار شكلدهنده
طبيعت بيرونى را دگرگون مىسازد ،به همين صورت نيز طبيعت درونى خود را متكامل مىكند .ما اينجا با يک انسان
مشخص و علم روند تاريخ مواجه هستيم كه بر اساس پراكسيس مولد و از نتايج نبردهای طبقاتى پديد مىآيند .بنابراين
كتاب "ايدئولوژی آلمانى" بر اين اصل تأكيد مىكند كه درک مناسبات متضاد اجتماعى نه با وساطت يک نقد فلسفى،
بلكه مستقيماً و بر اساس نقد درونذاتى از "زيست واقعى" جامعهی طبقاتى پديد مىآيد و از آنجا كه اين حركت ماهيتاً
ديالكتيكى ،يعنى محمول "نفى آگاهانه" است ،در نتيجه با نفى انتقادی و انقﻼبى اوضاع موجود شرايط تشكيل اوضاع
مطلوب را نيز به وجود مىآورد .ما اينجا با قطع راديكال رابطهی فلسفه با فلسفه ،يعنى با فراروی از فلسفه مواجه هستيم
كه محصول آن به شرح زير تكامل "علم مثبت" است:
«آنجا كه شناخت جنجالى نزد زيست واقعى پايان مىيابد ،علم واقعى و مثبت هم آغاز مىشود] ،يعنى[ تشريح فعاليت
پراتيک و روند تكامل عملى انسانها .آنجا كه كلىگويى از آگاهى پايان مىيابد ،دانش واقعى بايد جايگزين آن شود .با
تشريح واقعيت ،فلسفهی مستقل محيط موجوديت خود را از دست مىدهد .به جای آن مىتواند در نهايت يک جمع-
بندی از كلىترين نتايج بيايد كه مىتواند خود را از نگريستن دقيق تكامل تاريخى انسانها تجريد كند .اين تجريدها برای
خود] ،يعنى[ مجزا از تاريخ واقعى از هر لحاظ فاقد ارزش هستند».

٧٣

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،نيكفر يک نقل قول از كتاب "ايدئولوژی آلمانى" را از طرح كلى آن مجزا
مىكند و آنرا برای يک نقد فلسفى از آثار دوستدار به عاريه مىگيرد ،در حالى كه ماركس و انگلس اينجا رابطهی
انتقاد فلسفى از فلسفه را قاطعانه گسسته و با استناد به حركت ديالكتيكى از تاريخ به مضمون ماترياليستى "علم مثبت"
دست يافتهاند .به بيان ديگر ،نيكفر اينجا ماركس و انگلس را تبديل به دو شاهد خاموش برای مصداق كتاب به
اصطﻼح علمى خود با عنوان "ايدئولوژی ايرانى" مىكند .هر كسى كه از وی انتظار يک نقد ماترياليستى ،تاريخى و
ديالكتيكى از تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار را دارد ،پيداست كه به كلى مأيوس مىشود .بنابراين اتفاقى
نيست كه وی بدون كوچکترين اعتنايى به انسانشناسى ماركس )"موجود فعال"( و كامﻼً بىپروا به انسانشناسى مارتين
هايدگر رجوع مىكند كه مضمون تئوريک آن به شرح زير است:
 ٧٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨سرمايه ـ تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟ ،در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم،
صفحهی  ١١ادامه ،برلين
٧٣
Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٢٧

٣٧

«مارتين هايدگر اصطﻼح "روزمرگى" را در تحليل وجود انسانى به كار مىبرد ،آنگاه كه وجود به پندار او نااصيل است،
يعنى هوشباخته در كنجكاویها و وراجىهای روزمره و گمشده در جهان ابزارها و آدمهايى است كه چون خود وی
نااصلاند« ٧٤».انسان موجودی فرارونده )ترانسندنتال( است و اين چيزی نيست كه به واقعيت مشخص وجودی او يعنى
فاكتهای طبيعى و اجتماعى او فروكاستنى باشد .درست به خاطر اين فراروندگى است كه پايانپذيری آنچه هست ،بر
مﻼ مىگردد .انسان در فراروندگىاش فراروندهها را مىسازد و ما آنها را هر قدر هم كه فرودآوريم ،باز چيزی
فروناكاستنى دارند».

٧٥

بنابراين ما نزد نيكفر با همان بىپرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكرات التقاطى مسخره مواجه هستيم كه محصول تفكرات
پسامدرنيستى خود وی هستند .انگاری كه فعاليت تئوريک و انتقادی هيچ تفاوتى با خريد از يک دكان بقالى ندارد .به اين
عبارت كه خريدار همهی اجناس مورد نياز خود را از بقال مىخرد و هر آشى را كه خواست از آنها مىپزد و با خيال
راحت آنرا به بازار عرضه مىكند .به بيان ديگر ،نيكفر يک نقل قول را از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
ماركس وام مىگيرد كه بعداً با صرف نظر از مضمون انسانشناسى و روش ماترياليستى و ديالكتيكى تكامل "علم مثبت"
نزد ماركس و كامﻼً مستقل از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى به بحثهای فلسفى با دوستدار بپردازد .مسئلهی
وی با دوستدار بر اساس اين تناقض مطرح مىشود كه دوستدار از موضع مدرنيته به نقد فرهنگ دينى ايرانيان مى-
پردازد و به شرح زير "نسبيتباوری" پسامدرنيستى را نمىپذيرد:
"موضعِ فلسفى دوستدار بهيقين نسبيتباوری نيست ،عقﻼنيتِ او عقﻼنيتِ فلسفۀ آگاهى عقلباور است كه از نخستين
شاخصهای آن ،مرزبندی با نسبيتباروی است .حكمهای دوستدار ،حكمهای فيلسوفى نسبيتباور نيستند».

٧٦

همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم ،محصول "اجرای راديكال فلسفه" نزد هايدگر تدارک
يک فلسفهی متافيزيكى است كه در تناقض كامل با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس قرار مىگيرد .به اين
عبارت كه ماركس در پيروی از فلسفهی ايدهآليستى هگل از موضع "وجود و وجودبايستى" ٧٧عزيمت مىكند ،در حالى
كه فلسفهی هايدگر بر اساس "وجوددرجا و وجود" ٧٨متكامل شده است .اينجا مقولهی "وجود" دو معنى متفاوت دارد.
در حالى كه ماركس از يک "وجود" درونذاتى و ماترياليستى عزيمت مىكند ،مقولهی "وجود" نزد هايدگر برابر با معنى،
يعنى يک شكل استعﻼيى )فرارونده( از "وجوددرجا" است .به اين ترتيب ،هايدگر ظاهراً به مضمون يک انسانشناسى
دست مىيابد كه در تناقض با "موجود فعال" نزد ماركس قرار مىگيرد .در فلسفهی هايدگر انسان به صورت يک
"موجود نگران" به نظر مىآيد كه به دليل هراس از مرگ در حال فراروندگى از "وجوددرجا" خود است .بنابراين اتفاقى
نيست كه نيكفر شناخت را محصول تفكر فلسفى مىشمارد و از "گمگشتگى نهاد" )نگرانى سوژه( سخن مىگويد ٧٩.ليكن
نتيجهی اين فراروندگى چه چيز ديگری به غير از استقﻼل از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى جهت تدارک يک
 ٧٤نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی ٢٠
 ٧٥همانجا ،صفحهی  ،١٦پاورقى ٩
 ٧٦همانجا ،صفحهی ٧٨
 ٧٩مقايسه ،نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی ٧٩ ،٢٨

Sein und Seinsollen
Dasein und Sein

٧٧
٧٨

٣٨

"وجود استعﻼيى" است كه البته بنا بر تز چهارم فويرباخ ماركس ازخودگسيختگى پراكسيس و خودتناقضگويى تئوريک
جامعهی طبقاتى رشد مىكند و از يک سو فريبكار پديد مىآورد و از سوی ديگر ،منجر به خودفريبى "سوژهی واقعى"
مىشود .ما اينجا با نقش مخرب نوشتاری نيكفر مواجه مىشويم كه جهت ممانعت از نقد اسﻼم و انكار ضرورت فراروی
از دين متوسل به تفكرات پسامدرنيستى خويش شده و به شرح زير از تفسيرهای به اصطﻼح "مدرن" و "شيک" دينى
دفاع مىكند:
«مسلمانان از عموزادههای ايمانى خويش ]يهوديت و مسيحيت[ پسماندهترند .ولى در ميان آنان نيز تﻼشهای
"مدرن"ساز و"شيک"كنندهای آغاز شدهاند ،كه موفق شدنشان ناممكن نيست .با كمى فراموشىِ عمدی و از سر حسن
نيت ،مىشود از هر متنى چيزی ساخت كه با نيت نويسندۀ آن فرقهای اساسى داشته باشد .اگر روح و پسند زمانه اين
باشد ،نه راستآيينى مىتواند در مقابل آن قرار بگيرد و نه از اين طرف صداقت تاريخى روشنگرانه .روشنگران بهتر
است عصبانيت خود را در جاهای ديگری مصرف كنند و بگذارند اگر خودفريبى تفسيری به صلح مىانجامد ،پيش رود و
از آيينى خشن ،از راه فراموشكاری و ترفندهای تفسيری ،آيينى مهربان درست شود .در امتحان حقيقت همۀ اصﻼحطلبان
دينى مردود مىشوند .حقيقت مهم اما اين است كه كسانى هم ايمانشان را مىخواهند و هم مىخواهند جانبِ صلح و
حقوق بشر را بگيرند .مصلحتِ مهمتر از حقيقت تاريخى است».

٨٠

با يک نگاه اجمالى به توارت و انجيل به درستى هويدا مىگردد كه يهوديت اصوﻻً يک دين اين جهانى است ،در حالى كه
مسيحيت رفرماسيون لوتری را تجربه كرده است ٨١.به اين عبارت كه مارتين لوتر توجه مؤمنان مسيحى را از ماورای-
طبيعت به سمت طبيعت معطوف و بدين سان راهى را ابداع كرده كه سرانجام آن به "دوران كپرنيكى" انجاميده
است ٨٢.اين مفهوم در فلسفهی استعﻼيى كانت يک نقش كليدی ايفا مىكند كه البته از مسير تاريخ فرهنگى ملتهايى
كه رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه كرده و تمدن مدرن را پديد آوردهاند ،گزارش مىدهد .به اين معنى
كه انسان بر اساس طبيعت خود و به عنوان موجودی خردگرا و حقيقتياب تبديل به خورشيد منظومهی خود مىشود و
در مركز عالم خويشتن قرار مىگيرد .به بيان ديگر ،پس از "دوران كپرنيكى" طبيعت تبديل به سپهر جستجوی حقيقت و
موضوع خردمندی بشر مىگردد و انسان دنيوی به عنوان سوژهی شناسا و با چشمان اين جهانى به دنيای موجود و عالم
واقعى خويشتن مىنگرد و توسط تحقيقات تجربى از ابژهی خويش )موضوع شناخت( علوم طبيعى و انسانى را متكامل
مىكند ٨٣.همزمان دين به عنوان آموزش قوای ماورایطبيعى شكل "آگاهى وارونه" به خود مىگيرد و محصول نادانى،
 ٨٠همانجا ،صفحهی  ٨٠ادامه
 ٨١مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩فرهنگ يكتايى در ايران ـ نقدى بر عوامل عينى و ذهنى رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين
اسﻼم ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،برلين
٨٢
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Luther als Schiedsrichter zwischen Straus und Feuerbach, in: MEW, Bd. ١, S.
٢٦f. Berlin, und
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Der leitende Artikel in Nr. ١٧٩ der "Kölnischen Zeitung", in: MEW, Bd. ١, S. ٨٦ff.,
Berlin, S. ١٠٣
٨٣
Vgl. Kant, Immanuel (١٩٩٨): Kritik der reinen Vernunft, Jens Timmermann (Hrsg.), Meiner, F. Verlag,
und
Vgl. Höffe, Otfried (١٩٩٦): Immanuel Kant, ٤. durchgesehene Auflage, in: Deck’sche Reihe, Denker (BsR),
Nr. ٥٠٦, Münschen. S. ٥٠ff.

٣٩

خرافات و توهمات اخروی انسانها به شمار مىآيد .ما اينجا با دنيوی شدن انسانها در جوامع مدرن غربى مواجه
هستيم و از آنجا كه نيكفر از اين مسئله به خوبى آگاه است ،در نتيجه با استناد به نوشتهی ماركس با عنوان "پيشگفتار
ـ نقد فلسفهی حق هگل" بر اين نكته تأكيد مىكند كه "نقد آسمان به نقد زمين تبديل مىشود ،نقد دين به نقد حقوق،
نقد اﻻهيات به نقد سياست" ٨٤.ليكن وی از منظر تفكر پسامدرنيستى خود مسئلهی فراروی از دين را اينجا به كلى
سانسور مىكند .ماركس در همين جا و در همين صفحه از فراروی از دين به عنوان "انهدام دين" سخن مىراند و
مضمون تئوريک آنرا به عبارت زير برجسته مىسازد:
«فراروی از دين به عنوان سعادت تخيلى ملت ،مطالبهی سعادت واقعى آن است .اين مطالبه كه از تخيﻼت پيرامون

وضعيت خود دست بردارد ،مطالبهای است كه يک وضعيت را كنار بگذارد كه نياز به تخيل دارد .بنابراين نقد دين در
نطفهی خود ،نقد شكايت از زندگى زمينى است كه تظاهر مقدس آن دين است (...) .نقد دين انسان را مأيوس مىكند
كه او فكر و رفتار كرده و واقعيت خود را مانند يک انسان مأيوس و به عقﻼنيت رسيده طراحى كند ،كه او به دور
خويشتن و خورشيد واقعى خود بگردد .دين تنها يک خورشيد تخيلى است كه به دور انسان مىگردد ،تا زمانى كه او به
دور خود نمىگردد».

٨٥

ما اينجا دوباره با همان بىپرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكرات التقاطى مسخرهی نيكفر مواجه مىشويم كه فعاليت
تئوريک را به خريد از دكان بقالى تقليل مىدهد .در حالى كه ماركس مسئلهی فراروی از دين را به عنوان شرط سعادت
واقعى ملت به پيش مىكشد و انهدام تئوری و پراكسيس آنرا به عنوان "افيون تودهها" مد نظر دارد ،ليكن نيكفر مدافع
تفسيرهای به اصطﻼح "مدرن" و "شيک" از اسﻼم است .در حالى كه ماركس از آن "سوژهی واقعى" عزيمت مىكند كه
در پراكسيس نبردهای طبقاتى به خودآگاهى مىرسد و از اوضاع موجود فراروی مىكند ،ليكن نيكفر با پيروی از مارتين
هايدگر به يک "سوژهی فرارونده" متوسل مىشود كه به دليل "نگرانى از مرگ" در جستجوی يک معنى فلسفى ،يعنى
يک تفسير "مدرن" و "شيک" از اسﻼم است .در حالى كه روش شناختشناسى ماركس نقد درونذاتى و ديالكتيكى )نقى-
كننده( است و وی آنرا "جﻼد دوران باطل" مىخواند ٨٦،ليكن نيكفر دغدغهی تفسير هرمنوتيكى مفاهيم را دارد كه
مخاطب خود به سوی مقصد نسبيتباوری براند و مانعى در برابر نقد اسﻼم بسازد .از آنجا كه دوستدار پيكان تيز نقد
خود را توسط تفسير اسطورهای از تاريخ مشخص ايران به سوی قلب اسﻼم نشانه مىگيرد و مقصد خود را با مفاهيم تند
و تيز تشريح مىكند ،در نتيجه نيكفر انتقاد خود را به شرح زير بر تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" وی وارد مىآورد:
«آنچه در موردِ تاريخ و فرهنگ ايران يا هرجای ديگر گفته مىشود ،بايد برپايۀ خصلتِ كلى تاريخ و فرهنگ گفته شود.
يعنى مبتنى بر گزارههايى باشد كه بىاستثنا در موردِ هر تاريخ و فرهنگى صادق باشند .چون گزارههای دوستدار به شكل
ناموجهى كلى نيستند يا اگر عموميت يابند ،در عموميتشان صادق نيستند ،پس برنهشتِ ]تز[ او دربارۀ ايران نيز درست
نيست .دوستدار ممكن است در پاسخ به آنها بر موضع نسبيتباوری پيگير بنشيند ،اما در اين صورت انتقاد او از فرهنگِ
 ٨٤نقل قول ،نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی ١٦
٨٥
Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, Berlin
(ost), S. ٣٧٩
٨٦
Vgl. ebd., S. ٣٨٠

٤٠

ايرانى دچارِ يک معضل هرمنوتيكى حلنشدنى مىشود .معضل ،اين است :انتقاد يا از درون صورت مىگيرد يا از بيرون.
در صورتِ درون ـ باش بودن ،يا خود از جنس منحط همان فرهنگى مىشود كه بدان انتقاد مىكند ،يا نشان مىدهد كه
در درون همان فرهنگِ منحط نيز مىتوان توانايىِ خردورزی انتقادی داشت .هر دو حالت نقض غرض هستند .انتقاد در
صورت بُرون ـ باش بودن ،ممكن است نامربوط و در نتيجه فاقد حقانيت خوانده شود».

٨٧

البته اينجا طرح اين نكته ضروری است كه نيكفر از مقولهی انتقاد "درون ـ باش" ٨٨در مضمون نقد درونذاتى استفاده
مىكند كه البته روش شناختشناسى ماركس نيز است .به اين عبارت كه نقد از فرضيهی مورد انتقاد آغاز مىشود،
مبانى آنرا به بند انتقاد جامعهشناسانه مىكشد و ادعای آنرا مىسنجد و سپس نمايندهی آنرا با عواقب فرضيهی خود
در پراكسيس مواجه مىكند .برای نمونه آدام اسميت بر اساس قوانين بازار آزاد كتاب مشهور خود با تيتر "رفاه ملتها"
را به عنوان مانيفست تئوريک اقتصاد سياسى جامعهی بورژوايى متكامل كرد .در برابر نقد اقتصاد سياسى ماركس از
بررسى "كاﻻ" به عنوان سلول اقتصادی جامعهی بورژوايى آغاز مىشود ،زيرا به نظر وی "رفاه ملتها" به صورت انبوهى
از كاﻻها در بازار هويدا مىگردد .به اين ترتيب ،ماركس مقولهی "سرمايه" را در حركت واقعى خودش متكامل مىكند
كه "سوژهی فعال" آن سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته است .محصول تحقيقات ماركس مفاهيم مشخص
مانند" :ارزش مصرف"" ،ارزش مبادله"" ،سود"" ،بهرهی سرمايه"" ،رانت"" ،انباشت اوليه" و  ...هستند كه زمينهی نقد
مناسبات مسلط اجتماعى نظام مدرن سرمايهداری را در اشكال "شئىوارگى"" ،بتانگاری" و "ازخودبيگانگى" پديد مى-
آورند .از اين پس ،ماركس نظريهپردازان جامعهی بورژوايى را با عواقب تئوریهای اقتصاد سياسى خودشان مواجه مى-
كند كه شامل بحرانهای اقتصادی ادواری و سيستمى )گرايش نرخ نزولى سود( و به خصوص انهدام محيط زيست
)زمين( و انسان ،يعنى سيهروزی پرولتاريا مىشود كه البته سرانجام آن به نبردهای طبقاتى كشيده و توسط خودآگاهى
"سوژهی واقعى" از "قلمرو ضرورت" فراروی )مثبت( كرده و "قلمرو آزادی" را در شكل يک نظم نوين پديد مىآورد.
بنابراين ماركس اينجا خارج از سيستم سرمايهداری قرار مىگيرد و با وجودی كه به نقد درونذاتى آن مىپردازد ،ليكن
بر خﻼف ادعای نيكفر نه "از جنس منحط" آن مىشود و نه نقد اقتصاد سياسى وی "نامربوط و در نتيجه فاقد حقانيت"
به نظر مىآيد .ما همين روش نقد درونذاتى از تاريخ فرهنگى فاشيسم آلمانى را نيز در آموزشگاه فرانكفورت به درستى
مىيابيم كه آدورنو روش شناختشناسى ،يعنى رابطهی سوژهی شناسا )محقق( با ابژهی شناخت )مقولهی تحقيقاتى(
مخصوص آنرا به شرح زير برجسته مىسازد:
«همانگونه كه يک پادشاه براى تسلط بر جامعه بايستى از اجتماع مجزا شود ،بايستى در دربار محفوظ بماند ،بايستى
براى جامعه تبديل به يک اسطوره بشود ،به همين منوال نيز محقق بايستى از جامعه مجزا باشد تا بر مقولهى
تحقيقاتىاش مسلط گردد».

٨٩

 ٨٧نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی ٧٧

٨٨

Immanent
Adorno, Theodor W., z. n. Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft - Eine
neue Interpretation der kritischen Theorie von Marx, Freiburg, S. ١٤٥f.
٨٩

٤١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انتقاد نيكفر به دوستدار كامﻼً كذب است ،زيرا نه ماركس انگيزهی منطقى
كردن نظام سرمايهداری را داشته و نه آدورنو به سلطهی "خردابزاری" در آمده و يا به توجيه فاشيسم آلمانى پرداخته
است ،با وجودی كه هر دوی آنها خارج از مقولهی تحقيق قرار مىگيرند و از روش نقد درونذاتى سود مىبرند.
پيداست كه همين اصول شناختشناسى نيز برای دوستدار معتبر هستند .وی همواره بر اين نكته تأكيد كرده است كه
نخست بايد روش جامعهشناسى مدرن را آموخت و بعداً از منظر آن به نقد تاريخ و فرهنگ دينى ايران پرداخت .اينكه
دوستدار از روش به اصطﻼح "انتقاد درون ـ باش" استفاده مىكند ،هيچگونه اختﻼلى در شناخت وی از تاريخ فرهنگ
دينى كشور پديد نمىآورد .بدون ترديد زمانى كه محقق خارج از حوزهى بررسى و فراى مقولهى تحقيقاتىاش قرار
مىگيرد و خودش را از تمامى قيد و بندهاى اجتماعى ،تعهدهاى ساختارى ،خودسانسوری و مصلحتگرايى مجزا مىكند،
در نتيجه نقد وى نيز از مناسبات واقعى و متضاد اجتماعى و تاريخ فرهنگى جامعهی طبقاتى به مراتب اصولىتر و
راديكالتر مىگردد .با وجودى كه انگيزهى محقق عزيمت از يک موضع ابژكتيو است ،ليكن وى در راستاى تجربيات
سوبژكتيو خويش به نقد و بررسى مىپردازد و از اين رو ،با مقولهى تحقيقاتىاش همواره در ارتباط مىماند .از آنجا كه
محقق انگيزهى افشاى مناسبات واقعى و متضاد اجتماعى و اشكال توجيهى آن مانند :دين ،فلسفه و ايدئولوژی را دارد ،در
نتيجه تعميق شناخت فاصله از اين كليت ناهماهنگ را اجتنابناپذير مىكند و از آنجا كه نقد اين كليت ناهماهنگ از
طريق زبان ،يعنى معانى و مفاهيم معمول ميسر مىشود ،در نتيجه ماركس و همچنين آدورنو همواره با ابژهی تحقيقاتى
خود در ارتباط مىمانند .به خصوص به اين دليل كه هر دوی آنها در جستجوى راهى براى حل و فصل مناسبات متضاد
جامعهی سرمايهداری هستند .اينجا تئوری انتقادی چنان سازمان مىيابد كه نقد درونذاتى نه تنها حركت ،قدرت و
ضربات ايدئولوژى بورژوايى را جذب مىكند ،بلكه ذات متضاد آن با وقايع ابژكتيو را تبديل به انرژى و انگيزهى رهايى
"سوژهى واقعى" مىسازد .ما اينجا با مضمون تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس آشنا مىشويم كه ضرورت نقد دين را به
شرح زير برجسته مىسازد:

«نقد دين به اين آموزش ختم مىشود كه انسان ،براى انسانها باﻻترين موجود است ،و اين يعنى با امر مطلق بايد
همهى مناسباتى را واژگون كرد كه در آنها انسان ،موجودى سركوب شده ،بنده شده ،منزوى شده و تحقير شده
است».

٩٠

بنابراين "معضل" تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار را نه در "درون ـ باش" و يا "برون ـ باش" بودن آن ،بلكه
بايد در روش شناختشناسى هرمنوتيک وی جستجو كرد كه البته خود نيكفر نيز گرفتار آن است .پيداست زمانى كه
مفاهيم جامعهشناسانه از حركت واقعى خود جامعهی متضاد طبقاتى متكامل مىشوند و شكل مشخص به خود مىگيرند،
امكان تفسير هرمنوتيكى آنها نيز كامﻼً محدود و يا اصوﻻً منتفى مىگردد .از اين پس ،فلسفه ديگر نمىتواند به سوی نقد
فلسفى سمت بگيرد .ما اينجا با دليل شكايت نيكفر از دوستدار مواجه مىشويم كه مفاهيم وی را "بسته و بى روح" و
"فاقد اعتبار فلسفى" مىخواند ٩١.به بيان ديگر ،نيكفر به مفاهيم كلى نياز دارد كه بدون استثنا در مورد هر تاريخ و
Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik …, ebd., S. ٣٨٥
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٩٠

٤٢

فرهنگى صادق هستند .از اين پس ،ظاهراً برای وی ممكن مىشود كه از طريق تفسير هرمنوتيكى همان مفاهيم دوستدار
به عكس نظريات وی دست بيابد و مخاطب خود را به اين سو براند كه ضرورتى در نقد اسﻼم نبيند .يعنى ما اينجا با
يک جنگ زرگری مواجه هستيم .در حالى كه دوستدار توسط هرمنوتيک به اشكال اسطورهای از تاريخ مشخص ايران
دست مىيابد و مخاطب خود را به سوی تشكيل يک جامعهی مدرن و سكوﻻر در كشور مىراند ،ليكن نيكفر دغدغهی
تفسير هرمنوتيكى همان مفاهيم را دارد كه مدافع تفسيرهای "مدرن" و "شيک" دينى شود و از منظر تفكرات
پسامدرنيستى خويش نسبيتباوری را توجيه كند و مانعى در برابر روشنگری جهت افشای نقش مخرب ،مرتجع و
متعرض اسﻼم در تاريخ ايران بسازد .به بيان ديگر ،كوتاهى شناختشناسى دوستدار و نقاط ضعف تئوريک وی به معنى
مصداق تفكرات پسامدرنيستى نيكفر نيستند.
از آنجا كه روش نقد درونذاتى به تكامل مفاهيم مشخص مىانجامد و از تفسير هرمنوتيكى آنها ممانعت مىكند ،در
نتيجه پيداست كه چرا نيكفر جهت تخطئهی تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار به روش "بررسى تطبيقى" ٩٢در
جامعهشناسى دينى ماكس وبر متوسل مىشود .با وجودی كه وی اينجا به صراحت اعتراف مىكند كه "يک اسﻼم كلى
و يک مسحيت كلى وجود ندارد كه بتوان با هم مقايسهیشان كرد" ٩٣،اما بﻼفاصله و به شرح زير به دفاع از روش
مقايسهی تطبيقى مىپردازد:
«دين را در مقايسه بايد شناخت .حد ظرفيتهای اين يا دين برای تشويق به تفكر يا ممانعت از آن در مقايسه مشخص
مىشود .در مورد همۀ دينها كار سادهای است كه نمونههايى را برای سستى خِردَ در فرهنگِ متأثر از آن برشمريم .تنها
از اين طريق نمىتوان برنهشتِ ]تز[ درشتى چون "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" را ثابت كرد .دوستدار مىبايست به
مقايسه رومىآورد ،به ويژه ميان اسﻼم و مسيحيت ،و با بررسى پرسشهايى چون دو پرسش باﻻ بر مىنماياند كه
دينخويىِاسﻼمى چنان كيفيتى دارد كه تفكر و تعقل در فرهنگ اسﻼمى را ممتنع مىكند».

٩٤

تا آنجايى كه مسئله مربوط به نظريهی دوستدار مىشود ،وی هيچگاه نگفته است كه انسان دينى تفكر و تعقل نمىكند.
مسئلهی نقد وی معطوف به آن تفكر و تعقل دينى است كه تحت تأثير فرقهی اشاعره "بﻼكيف" محسوب مىشوند و از
طرح پرسش ممانعت مىكنند و اگر پرسشى هم پديد آورند ،پاسخ آن محمول است .بنابراين دوستدار به نقد يک
عقﻼنيت دينى مىپردازد كه محصول تئوريک آن يک فعاليت انترسوبژكتيو در پراكسيس سياسى است كه نكبت نظام
جمهوری اسﻼمى را پديد آورده و مردم ايران و منطقه را بيش از  ٤١سال به سيهروزی كشانده است .ليكن مهمتر از
افشای اين انتقاد مغرضانه به دوستدار بررسى روش شناختشناسى تطبيقى در جامعهشناسى ماكس وبر است كه نيكفر
جهت تخطئهی تز "امتناع تفكر در فرهنگ دينى" دوستدار به آن متوسل مىشود.

٩٥

Vergleichende Analyse

٩٢

 ٩٣مقايسه ،نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی ٩٨
 ٩٤همانجا ،صفحهی ٩٨
 ٩٥از آنجا كه من در جای ديگری نقد جامعهشناسى دينى ماكس وبر را به تفصيل ارائه دادهام ،در نتيجه اينجا به خﻼصه به آن مىپردازم.
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩اسﻼم و سياست توسعهى اقتصادى در ايران  -نقدى بر جامعهشناسى دينى ماكس وبر ،در آرمان و انديشه،
جلد هشتم ،صفحهی  ٣ادامه ،برلين و

٤٣

به اين عبارت كه نيكفر ماكس وبر را نقطهی مقابل دوستدار مىخواند و خود را محق مىشمارد كه مستقل از پراكسيس
مولد و با استناد به انسانشناسى هايدگر )"موجود نگران"( به بحث پيرامون "وجود" ،يعنى معنای استعﻼيى "وجوددرجا"
در اشكال به اصطﻼح "مدرن" و "شيک" دينى بپردازد ٩٦.وی مىخواهد اثبات كند كه عقﻼنيت به همان اندازه در دين
اسﻼم ممكن است كه مسيحيت تا كنون آنرا تجربه كرده است .از آنجا كه نيكفر ظاهراً انگيزهی "آشكار ساختن
خصلت نگاه غيرتاريخى و غيرديالكتيكى" دوستدار را دارد ،در كمال تعجب دست به مقايسهی عقﻼنيت مسيحيت با
اسﻼم مىزند .اينجا بﻼفاصله پرسش پديد مىآيد كه نيكفر چه دركى از تاريخ و ديالكتيک دارد كه آنها را توسط
بررسى تطبيقى مىسنجد؟ البته به اين پرسشها در امتداد اين نوشته پاسخ خواهم داد .تا اينجا وی مختصات جامعهی
مدرن را از منظر ماكس وبر جمعبندی مىكند و سپس مدعى مىشود كه وبر "در هيچ موردی نمىگويد كه امتياز غرب
انديشيدن است".

٩٧

پيداست كه وبر نه بر اساس انديشيدن در شكل صرف فلسفى آن ،بلكه با استناد به "منطق هدفمند" ٩٨اخﻼق پروتستانى
را توجيه مىكند كه البته بدون واسطه مربوط به عوامل سوبژكتيو مىشود و پيداست كه انديشيدن در شكل منطقى و
دنيوی آنرا نيز در بر مىگيرد .بنابراين انتقاد نيكفر به دوستدار اينجا نيز كامﻼً كذب است .به اين عبارت كه مؤمن
پروتستانى جهت تحقق "اهداف دنيوی" خود از "ابزار مناسب" استفاده مىكند كه محصول آن به گمان وبر به شرح زير
است:
«آن چيزهايى كه سرانجام سرمايهدارى را خلق كردند ،تداوم صاحبكارى منطقى ،كتابدارى منطقى ،فنآورى منطقى و
حقوق منطقى هستند ،اما نه به تنهايى ،آنها بايد با نيت منطقى ،شيوهى زندگى منطقى شده و اخﻼق اقتصادى منطقى
تكميل مىشدند».

٩٩

بنابراين وبر منطق سرمايهدارى مدرن را ﻻزم و ملزوم منطقى شدن كليت مناسبات اجتماعى مىشمارد كه سرچشمهی
آنرا ظاهراً در پروتستانتيسم مىيابد .منظور وی اينجا طرح يک روش "زندگى پرهيزگر" است كه در پرتو "برگزيدگى
دينى" و "رفعت الهى" پديد مىآيد و منجر به "انزوای جهان درونى" مؤمن پروتستان مىگردد .محصول اين تحوﻻت
روحى "تشنج جهان درونى" انسان است كه در كشمكش با جهان بيرونى به دنيوی شدن مؤمن پروتستان مىانجامد .به
اين ترتيب ،وبر به يک "تيپ ايدهآل" دست مىيابد كه البته آنرا از بررسى تطبيقى با روش زندگى مسيحيان كاتوليک
پديد آورده است .از آنجا كه وی در گمان خود به يک تئوری جهانشمول دست يافته است ،در نتيجه جهت مصداق

مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣مدرنيسم ،امت اسﻼمى و جنبش هاى اجتماعى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد يكم ،صفحهی  ٧ادامه،
برلين
 ٩٦مقايسه ،نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی  ٥٧و ١٤٦
 ٩٧مقايسه ،همانجا ،صفحهی  ١٣٨ادامه
٩٨
Zweckrationalität
٩٩
Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik - Eine Aufsatzsammlung, , Bd. I, ٦. Auflage, Johannes
Winkelmann (Hrsg.), Tübingen, S. ٣٦٠

٤٤

بررسى تطبيقى خود به شرح زير به اديان ديگر جهانى مانند :يهوديت ،كنفوسيونيسم ،هندويسم ،بودايسم و اسﻼم نيز
مىپردازد:

١٠٠

«"سرمايهدارى" بر زمينهى تمامى اين مذاهب وجود داشته است .مستقيماً همان كه مانند دوران آنتيک و قرون وسطايى
در مغرب همچنين موجود بوده است .اما هيچ تكاملى ،همچنين هيچ طرحهاى اين چنينى به سوى سرمايهدارى مدرن و
بخصوص ،هيچ "روح سرمايهدارى" كه همچون معنى پروتستانتيسم پرهيزگر مناسب بوده باشد ]به وجود نيامد[ .گفته
مىشود كه واقعيتها را بايد رو در رو بيان كرد .انسان اگر هم بخواهد ،نمىتواند به تاجر ،سمسار ،پيشهور و حمال
هندى ،چينى يا اسﻼمى تا به پروتستانى يک "محرک شغلى" ضعيفتر نسبت دهد ،زيرا مشخصاً تا اندازهى زيادى
مخالف آن صحت دارد .براى پروتستان مستقيماً محدوديت منطقى و اخﻼقى "اعتياد به سودآورى" مخصوص است .و
رد پاى هر برهانى كه "استعداد" طبيعى كمتر براى "منطقيت" فنآورى و اقتصادى دليل تفاوت مىباشد ،غايب است.
امروزه تمامى اين ملتها اين "دارايى" را همچنين به صورت مهمترين توليد غرب وارد مىكنند و موانع در آنجا در
حوزههاى توانستنها يا خواستنها قرار ندارند ،بلكه در سنتهاى سرسخت موجود ،مانند قرون وسطا نزد خودمان .تا
جايى كه در آنجا ) (...شرايط ناب سياسى )اشكال ساختارى درونى "حاكميت"( نقش بازى نمىكنند ،دليل خصوصاً در
مذهب جستجو مىشود .فقط پروتستانتيسم پرهيزگر است كه جادوگرى ،جستجوى سعادت آن جهانى و "تنور"
روشنفكرى ناظر را به صورت باﻻترين اشكال آنها واقعاً منهدم مىسازد ،تنها آن بود كه طرحهاى مذهبى را مستقيماً
براى كوشش )اخﻼق( درونجهانى "شغلى" خلق كرد ،و البته در مخالفت با طرح سخت اشتغال سنتى هندوئيسم كه در
ايفاى شغل متديک و منطقى شده سعادت را جستجو مىكند .در برابر جهان براى انواع تدين مردمى در آسيا يک باغ
بزرگ سحرآميز باقى ماند ،پرستش يا طرد "ارواح" يا راه جستجوى سعادت از طريق آيين و مراسم تقديس شرک كه
]انسان[ عمﻼً از طريق آنها به ]زندگى[ دنيوى و آخرتش سمت مىدهد و خود را مطمئن مىسازد .و به همان اندازه
كمتر ]انديشهى[ تطبيق با جهان در كنفوسيونيسم ،يا نفى جهان در بودائيسم ،يا ادارهى جهان در اسﻼم و يا اميدوارى به
پريا و حقوق اقتصادى پريا در يهوديت از يک تدين جادويى آسيايى و غير روشنفكرى به سوى يک راه شيوهى زندگى
منطقى راهنمايى مىكنند».

١٠١

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،وبر اينجا فقط يک "محرک شغلى" را در نظر ندارد ،زيرا آن در تمامى
اديان و ملتهاى ديگر نيز ظاهراً يافت مىشود .وى فقط اديان ديگر را فاقد يک راهنماى شيوهى زندگى منطقى مىداند
كه پيروى از آنها همچون پروتستانتيسم پرهيزگر منجر به انكار مصداق جادوگرى و نفى جستجوى سعادت در آخرت
مىشوند و توسط "اعتياد به سودآوری" به تشكيل سرمايهدارى مدرن صنعتى مىانجامند .با وجودى كه وبر براى اثبات
نظريهاش به صورت تطبيقى كنفوسيونيسم ،تآوايسم ،هندوايسم ،بودائيسم ،يهوديت آنتيک و در بعضى مواقع زرتشتيسم و
اخﻼق و تدين در مصر و بينالنهرين را نيز ظاهراً بررسى و تطبيق مىكند ،ليكن فراتر از يک طرح سطحى و تطبيقى و
١٠٠

Vgl. Weber, Max (٢٠٠٦): Religion und Gesellschaft - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie,
Frankfurt am Main, S. ٢٩١
١٠١
Weber, Max (١٩٨٠): Wirtschaft und Gesellschaf: Grundriss der verstehenden Soziologie, Fünfte revidierte
Auflage, Besorgt von Johannes Winkelmann, Tübingen, S. ٣٧٨f.

٤٥

رجوع جسته و گريخته به اسﻼم ،يک بررسى هماهنگ و تاريخى از آنرا هيچگاه ارائه نمىدهد .از جمله بايد از نامهای
ياد كرد كه وبر در تاريخ  ٣٠دسامبر  ١٩١٣ميﻼدى به ناشر آثار خود به نام پاول زيبک مىنويسد .وی در اين نامه از
اتمام مكتوباتى با عنوان "اقتصاد نظامها و حكومتهاى اجتماعى" سخن مىگويد كه يک تئورى كامل و پخته از اشكال
اجتماعى و اقتصادى خانواده ،كارخانه ،تشكلهاى عشيرهاى ،جماعات خلقى و مذهبى و دولت و شيوهى حاكميت را ارائه
مىدهد و تمامى اديان جهانى را از منظر جامعهشناسى ،آموزش رستگارى و اخﻼق دينى بررسى مىكند .در اين نامه وبر
نه تنها از "بررسى تطبيقى اسﻼم با مسيحيت" نام مىبرد ،بلكه تحليل خود را يكباره و سرمشق ديگران نيز مىخواند .با
تمامى اين وجود ،اما وبر اين نوشته را براى انتشار به آدرس زيبک ارسال نمىكند .حتا همسر او ،ماريانه وبر كه برخى از
نوشتههاى وى را پس از وفاتش منتشر كرد ،اقدام به اين كار نكرد ١٠٢.پس از وفات ماريانه وبر يكى از نزديكان او به نام
ادوارد بامگارتن كه فارغالتحصيل جامعهشناسى بود ،مسئوليت آثار منتشر نشدهى وبر را به عهده گرفت ،در حالى كه
وی نيز ظاهراً از وجود نوشتهی مورد نظر وبر ،يعنى "بررسى تطبيقى اسﻼم با مسيحيت" به كلى بى خبر بود.

١٠٣

به نظر مىرسد كه ماكس وبر يا يک انسان دروغگو بوده و يا با حدود شناختشناسى خود مواجه شده و جهت حفاظت
از ميراث تحقيقاتيش "بررسى تطبيقى اسﻼم با مسيحيت" را نابود كرده است .به بيان ديگر ،امتناع از انتشار اين نوشته
جنبهى جهانشمولى و صحت جامعهشناسى دينى وى را شديداً مورد ترديد قرار مىداده است .به اين دليل كه بررسى
تطبيقى اصوﻻً آكنده به متافيزيک است ،زيرا تنها معطوف به شكل ابژه مىباشد و از نقد درونذاتى و نفىكنندهی كليت
متضاد جامعهی طبقاتى ممانعت مىكند .به اين صورت كه نمايندگان آن جهت اثبات فرضيهی "طرح تحقيقاتى" خود
تفاوتها و تشابهات عوامل سوبژكتيو را از يكديگر مجزا و ظاهراً قابل مقايسه مىسازند و سپس بنا به ميل خود شباهت-
ها و يا تناقضات آنها را برجسته كرده و پيداست كه سرانجام به آن نتيجهای كه از پيش در نظر گرفتهاند ،مىرسند .ما
اينجا با تقليلگرايى برنامهريزیشده مواجه هستيم كه البته برای رسيدن "محقق" به نتايج مورد عﻼقهی خويش بسيار
سازنده است .پيداست كه اينجا انحراف از شناخت ،سيستماتيک فعال مىشود .به اين صورت كه "محقق" جهت اثبات
فرضيهی "طرح تحقيقاتى" خود از يک سو ،منابع به خصوصى را در نظر مىگيرد و جهت مصداق تحليل خود تنها به آن-
ها استناد مىكند و از سوی ديگر ،از روشهای تحليلى ارزشمند و تقليلگرا ،يعنى بررسى تشبيهى و تطبيقى سود مىبرد
كه البته به دليل سادگى خود بسيار عامهپسند هستند ١٠٤.ليكن از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس
اصوﻻً هر گونه تحليلى كه ماهيت متضاد را از شكل ظاهری آن مجزا مىسازد و از بررسى "كليت ديالكتيكى" يک پديده-

١٠٢

 Vgl. Schluchter, Wolfgang (Hrsg.) (١٩٨٧): Einleitung, Zwischen Welteroberung und WeltanpassungÜberlegungen zu Max Webers Sicht des Islams, in: Max Webers Sicht des Islams, S. ١١ff. Frankfurt am
Main, S. ١٩f.
١٠٣
Vgl. Tenbruck Friedrich (١٩٩٩): Wie gut kennen wir Max Weber? in: Das Werk Max Webers, Hommann,
Harald (Hrsg.), S. ٩٩ff., Tübingen, S. ١١٤
 ١٠٤از جمله بايد از نقد روشهای معمول شناختشناسى نزد يورگن هابرماس ياد كرد كه تحت عنوان "شناخت و عﻼقه" محتوای تمامى
بررسىهای ارزشمند و تقليلگرا را غيرتحقيقاتى مىشمارد .اينجا وی بر اين نكته انگشت مىگذارد كه در روند تحليل "عﻼقه" قبل از
"شناخت" مستقر شده است .به اين معنى كه "محقق" در روند تحليل خود تنها به آن نوع از شناخت و نتايج دست مىيابد كه از پيش معين
كرده و به آنها عﻼقمند است.
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main

٤٦

ی مشخص صرف نظر مىكند ،غير تحقيقاتى ،ايدئولوژيک و عاميانه به شمار مىرود كه وی مضمون تئوريک آنرا به
شرح زير در جلد سوم كتاب "سرمايه" توضيح مىدهد:
«اقتصاد عاميانه در واقعيت كار ديگری نمىكند ،به غير از اينكه تصورات عوامل توليد را كه درگير مناسبات توليد
بورژوايى هستند ،به صورت اعتقاد تفسير ،منظم و قابل دفاع مىسازد .بنابراين اين نبايد ما را متعجب كند كه ]اقتصاد
عاميانه ،يعنى[ شكل ظاهری ازخودبيگانهی مناسبات اقتصادی ،اين بديهيات منفور و تضادهای تمام عيار را همراه خود
دارد ـ و تمامى دانش بى مورد خواهد بود ،اگر كه شكل ظاهری و ماهيت چيزها بدون واسطه منطبق باشند ـ اگر اينجا
اقتصاد عاميانه خود را كامﻼً نزد خويش احساس مىكند و هر چه بيشتر روابط درونى مناسبات پوشيدهتر است ،به همان
اندازه اين مناسبات مسلمتر به نظرش مىآيد ،زيرا با تصور عاميانه خودمانى است».

١٠٥

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس تمايز شكل ظاهری از ماهيت متضاد و نتايج تشبيهى و تطبيقى
اشكال متظاهر را به دليل عدول از نقد درونذاتى يک "كليت ديالكتيكى" اصوﻻً غير تحقيقاتى و عاميانه مىشمارد .اينجا
شناخت سوژهی شناسا اسير عوامل صرف سوبژكتيو ،آكنده به متافيزيک و از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى به
كلى مستقل و سرانجام ازخودبيگانه مىگردد .به اين صورت كه "محقق" جهت اثبات فرضيهی "طرح تحقيقاتى" خود،
نخست تفاوتها و يا تشابهات ظاهری را بر اساس تمايﻼت خود برجسته و يا حاشيهای مىسازد و سرانجام از ابژهی
تحليل خود فقط محصول فعاليت ناب فكری و شناخت مورد عﻼقهی خويش را پديد مىآورد كه البته با "حركت واقعى"
جامعهی طبقاتى و ماهيت متضاد آن به كلى ازخودبيگانه است .از آنجا كه اين نوع از بررسىها اسير اشكال ظاهری و
به غير از ماهيت متضاد ،نسبت به كليت تاريخى و فرهنگى يک جامعهی مشخص نيز كامﻼً بى اعتنا هستند ،در نتيجه
اينجا به تنهايى كافى است كه مفهوم "جامعهشناسى عاميانه" را جايگزين مفهوم "اقتصاد عاميانه" نزد ماركس كرد كه
ابعاد انحراف روشهای شناختشناسى و بررسىهای تطبيقى ،تشبيهى ،آپريور ،ارزشمند و تقليلگرا به كلى عريان گردند.
انتقاد من به توليدات تفكر پسامدرنيستى نيكفر نيز از همين زاويه وارد مىآيد ،زيرا وی با وجود استناد به تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس از روش بررسى تطبيقى وبر برای اثبات عقﻼنيت اسﻼم سود مىبرد .با وجودی
كه وی از اين مسئله كامﻼً آگاه است كه يک اسﻼم كلى و يک مسيحيت كلى وجود ندارد كه آنها را با يكديگر مقايسه
كرد و به احتمال زياد ماكس وبر نيز به همين دليل "بررسى تطبيقى اسﻼم با مسيحيت" خود را منهدم كرده است ،ليكن
نيكفر با تمامى اين وجود دست از بررسى تطبيقى بر نمىدارد .به نظر وی ،ماكس وبر دانش اروپايى را معتبر مىداند ،اما
برای عقﻼنيت آن جغرافيايى را تعيين نكرده است .در حالى كه نيكفر رابطهی تجدد )مدرنيته( با روشنگری و دينزدايى
را به كلى انكار مىكند ،مدعى است كه پيدايش سرمايهداری مدرن محصول يک "رويداد" بوده كه مىتوانسته در جای
ديگری نيز اتفاق بيفتد ١٠٦.به اين عبارت كه وی نقش شهر و فرمانروا )سلطان ،امپراطور( را در گسترش اسﻼم و
مسيحيت با يكديگر مقايسه مىكند و سپس مدعى مىشود كه اگر "تفكر مشايى" )فلسفهی ارسطويى( در اسﻼم شانس
١٠٥

Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: MEW, Bd. ٢٥, Berlin
(ost), S. ٨٢٥
١٠٦مقايسه ،نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی ١٤٧ ،١٤٢

٤٧

ترويج داشت ،بدون ترديد سرمايهداری مدرن در جغرافيای اسﻼم روی مىداد ١٠٧.به اين ترتيب ،برای وی ظاهراً آسان
به نظر مىآيد كه تز اوليهی خود را به شرح زير اثبات شده به فرض بگيرد:
«اسﻼم دينى است عقﻼنى ،در حدی كه دين را بتوان عقﻼنى دانست ،و درجۀ فاصله گرفتن آن از جادو به ميزان
يهوديت و مسيحيت است .اگر در فرهنگهای متأثر از اين دو دين فكر كردن ممكن باشد ،در اسﻼم نيز ،كه آيين
خويشاوند آنهاست ،ممكن است«١٠٨ ».ميان مسيحيت و اسﻼم ،از اين نظر كه كدام يک به خردورزی و آزادانديشى راه
مىبرند ،نه به اعتبار چارچوب كلى جهانبينىشان تفاوتى كيفى وجود دارد و نه به اعتبار پندار و كردار شاخص
پيروانشان .ممكن است دو دين در وضعيت مشخصشان در مقطعهای تاريخى مشابه يا در برخورد با پديدههای يكسان
منشهايى را برانگيزند كه به دو منش كيفاً متفاوت ،يعنى آشكارا متباين راه برند ،از اينجا اما نمىتوان به حكمى در مورد
كليت دو دين رسيد .از جمله در مورد نسبيت جهانبينى و منش عملى دستپروردهیشان با عقﻼنيت مدرن».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،زمانى كه روبنا از پراكسيس مولد مستقل مىگردد ،معانى فلسفى هم مى-
تواند بدون حدود تعميم بيابند و اشكال مشابه و جهانشمول به خود بگيرند .اين يک بيماری شناختشناسى نزد نيكفر
است كه همواره جهت تفسير هرمنوتيكى مقولهها در پى "تعميم" ١١٠آنها است ،در حالى كه يک شناخت عميق و
متعهدكننده تنها توسط "تفكيک" ١١١آنها پديد مىآيد .به اين ترتيب ،برای نيكفر ظاهراً آسان به نظر مىآيد كه با
عدول از "كليت ديالكتيكى" معطوف به شكل ابژه شود و پى در پى عكسهای فوری به مخاطب خود عرضه كند .با
وجودی كه وی بررسى دوستدار را "غير تاريخى" و "غير ديالكتيكى" مىشمارد و مىخواهد توسط بررسى تطبيقى صحت
نقد خود را اثبات كند ،ليكن ناشيانه از نظر مىاندازد كه پديدههای اجتماعى محصول روندهای فلسفى و تاريخى هستند.
بنابراين بر خﻼف نظر ماكس وبر و همچنين نيكفر ماهيت اديان را نمىتوان توسط بررسى تطبيقى شكل ظاهری آنها
شناخت .تنها راه مناسب شناخت ماهيت دين و ظرفيتهای آن منوط به اين امر ضمنى است كه آنرا در پيروی از
تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به عنوان يک ابزار حكومتى جهت تحميق ،تحقير ،تفرقه و انزوای انسانها
از يک سو ،و توجيه خشونت طبقاتى از سوی ديگر ،در نظر داشت و با نقد ريشههای تاريخى و فلسفى آن و با در نظر
داشتن شدت مقاومت اجتماعى در برابر آن به ظرفيتهايش پى برد كه مضمون تئوريک آنرا والتر بنيامين به درستى
به شرح زير توضبح مىدهد:
«نقد خشونت ،فلسفهى تاريخى آن است .فلسفهى تاريخى به اين دليل زيرا ايدهى آغاز آن فقط توسط يک نظريهى
انتقادى ،برنده و معين از تاريخ ممكن مىشود .سپس فقط يک نظريهى پىگير است كه درک اوج و افول ديالكتيكى را از
سازماندهى خشونت به عنوان قانونگذار و محافظ قانون ممكن مىكند .نظم اين امواج وابسته به اين است كه هر
خشونتى براى حفظ قانون دوران خود ،قانونگذار را كه توسط قانون نمايندگى مىشود ،در سركوب خشونت متقابل
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دشمن ،غير مستقيم تضعيف مىكند (...) .اين اوضاع تا زمانى ادامه مىيابد كه يا خشونت جديدى و يا فرودستان قبلى بر
خشونت قانونگذار پيروز شوند و به اين ترتيب ،قوانين نوينى را براى تجديد فروريزى )اوضاع( مستدل كنند».

١١٢

بنابراين انتقاد نيكفر به "خصلت نگاه غيرتاريخى و غيرديالكتيكى" دوستدار به مراتب بيشتر به خود وی وارد است كه با
صرف نظر از نقد درونذاتى و نفىكنندهی اوضاع موجود در ايران ،مصداق تفكرات پسامدرنيستى خود توسط بررسى
تطبيقى و تشبيهى اسﻼم با اديان يهودی و مسيحى پديد مىآورد .پيداست كه با يک مرور اجمالى از تاريخ بشريت
بﻼفاصله هويدا مىگردد كه خشونت بىپروا ،انسانستيزى و سازماندهى ترور و توحش فقط محدود به تاريخ اسﻼم و
تجربيات معاصر ايرانيان با نظام جمهورى اسﻼمى در كشور و تبعيد نمىشود .ليكن اشكال متفاوت خشونت ،فلسفهى
سياسى ،تاريخ فرهنگى ،توجيه نظرى ،شيوهى به خصوص عملى ،ساختار و نهادهاى مخصوص اجتماعى خود را دارند .از
اين رو ،توفيق در مبارزه با نظام جمهورى اسﻼمى و تجديد اوضاع مدرن و سكوﻻر در ايران نه از طريق اسطورهسازی از
تاريخ )دوستدار( و نه دفاع از تفسيرهای به اصطﻼح "مدرن" و "شيک" اسﻼم )نيكفر( ،بلكه توسط يک نظريهى مشخص،
راديكال و انتقادى از فلسفهی سياسى و تاريخ مخصوص خشونت بىپروای اسﻼميان و طبقهى حاكم كشور پديد مىآيد.
همچنين پيداست كه نقد درونذاتى و نفىكنندهی فلسفهی سياسى و تاريخ مخصوص اسﻼميان ،بدون بررسى زمينهى
مادى ،يعنى عامل اقتدار آنها ميسر نمىشود ،زيرا نه قدرت سياسى بدون زمينهى مادى قابل تصور است و نه دولت به
عنوان "نهادى مختص به سازماندهى جامعهى طبقاتى" بدون تسلط بر پراكسيس مولد مفهوم مىشود .به بيان ديگر،
سياست و فرهنگ طبقهى حاكم اسﻼمى ،قوانين جزايى ـ شرعى و شكل مخصوص نهادهاى اجتماعى در كشور از زيربناى
مادى و نهادهاى اقتصادى جامعهی سنتى ايران مجزا نيستند .همانگونه كه ايدئولوژى طبقهى حاكم اسﻼمى از فلسفه و
تاريخ به خصوص آن كه طى قرنها كشمكش براى حفظ منافع مادى خويش به توجيه دينى متوسل شده و دست به
خشونت بىپروا زده است ،نمىتواند مجزا بوده باشد .در نتيجه نه روبناهاى اجتماعى نتيجهى تخيﻼت صرف طبقهى
حاكم اسﻼمى هستند كه سياست و ايدئولوژى خاص "امت اسﻼمى" را به عنوان عقايد مجرد خود بر يک جامعهی
طبقاتى ـ جنسيتى تحميل مىكند و نه اين روبناها كليت متضاد جامعهی سنتى ايران را بازتاب مىدهند .از اين رو،
ايدئولوژى ،تفسير دينى ،فرهنگ و هنر مسلط طبقهى حاكم در نظام جمهوری اسﻼمى محصول افكار عمومى و يک
فلسفهى نهادينهشده از جامعهى سنتى در ايران هستند كه به وسيلهى قشر مسلط طبقهى حاكم اسﻼمى نمايندگى
مىشوند و عملكرد اكثر قابل مﻼحظهی نهادهاى مسلط جامعه را معين مىكنند .بنابراين ماهيت متضاد نظام طبقاتى ـ
جنسيتى جمهوری اسﻼمى ايران وابسته به شيوهى تسلط طبقهى حاكم بر طبقات فرودست است كه به وسيلهى سلطه بر
مناسبات توليدى و سازماندهى منابع و امكانات اجتماعى ،جهت برقرارى شرايط كلى توليد و براى تضمين منافع مادى
خويش ايجاد مىشود .در حالى كه شكل مخصوص آن بستگى به ادعاى حقوقى ،توجيه ايدئولوژيک )دنيوى يا دينى(،
مقبوليت قدرت سياسى و شيوهى اعمال خشونت طبقهى حاكم اسﻼمى جهت كسب و سلطه بر ثروت اجتماعى دارد كه
البته تحت تأثير شدت مقاومت اجتماعى و از نتايج پراكسيس نبردهای طبقاتى پديد مىآيد .به بيان ديگر ،تشكيل و
١١٢
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استمرار نظام جمهوری اسﻼمى در ايران محصول شكست مقاومتهای اجتماعى در كشور و تبعيد است كه البته نيكفر نه
در راستای تشديد و تحكيم آنها ،بلكه جهت تضعيفشان به نقد تز "امتناع تفكر در فرهنگى دينى" دوستدار روی مى-
آورد .ممكن است خودش اين را نداند ،از اين انتقاد دلخور شود و به احتمال زياد آنرا انكار كرده و به آن اعتراض كند،
اما همهی اينها خللى در صحت عواقب تفكرات مخرب پسامدرنيستى وی برای افكار عمومى پديد نمىآورند.
همانگونه كه در اين نوشته به صورت اجمالى و در جای ديگری و با استناد به قرآن و تاريخ زندگى پيامبر اسﻼم به
تفصيل مستدل و مستند كردم ،محمد در همان دوران رسالتش در مكه طرح اوليهی حكومت اسﻼمى را ريخت و پس از
مهاجرت به مدينه به آن جامهی عمل پوشاند ١١٣.به اين عبارت كه وی توسط آيات قرآن حدود بيرونى و درونى
"داراﻻسﻼم" را معين كرده و آنرا دشمنانه در برابر "دارالحرب" مستقر ساخت .وی همزمان به يک فلسفهی سياسى نيز
دست يافت كه بر اساس مصلحتگرايى متكامل شد .به اين صورت كه در فلسفهى سياسى حكومت اسﻼمى،
دولتمدارى بر ديندارى اولويت دارد ،زيرا اصول دينى حدودى براى تصميمهای سياسى ايجاد نمىكنند .اين اصل در
فلسفهى مصلحتگرايى پديدار مىشود كه البته فقط محدود به يک عقبنشينى برنامهريزى شده براى حفظ جايگاه
اجتماعى فرمانروا و تجديد قوا است ،فقط واكنشى به اوضاع تدافعى است كه حكومت اسﻼمى و يا امت مسلمانان در آن
قرار گرفتهاند .مصلحتگرايى نه منجر به تعويض سياست حاكميت مىشود و نه براى مسلمانان تجديد نظر در امور
دينى را به دنبال دارد .به بيان ديگر ،فلسفهى سياسى حكومت اسﻼمى بر تعرض و مصلحت بنا شده است .اين دو مبنا
سياست دولت اسﻼمى را در داراﻻسﻼم و در دارالحرب معين مىكنند .دليل توفيق محمد را در راستاى سازماندهى
امت و تشكيل حكومت اسﻼمى را نيز بايد در همين دو مقوله جستجو كرد .راهزنى ،ترور ،توحش ،تجاوز و تزوير از يک
سو و مصلحتگرايى در شيوهى عملى و درجهى خشونت اين اعمال وحشيانه از سوى ديگر ،عوامل توفيق پيامبر اسﻼم
پس از هجرت به مدينه بودند .پيداست كه اين فلسفهى سياسى از يک سو ،حكومت اسﻼمى را وا مىدارد كه مدام براى
تشكيل داراﻻسﻼم و جلوگيرى از انحراف و انشقاق دين و تضعيف فرمانروا و قوای اجرايى كشور به سركوب مخالفان
خود )منافق ،محارب ،ملحد ،فتنه ،نفوذی و  (..روى بياورد .از سوى ديگر ،آنرا موظف مىكند كه به بهانهی ترويج دين و
انهدام فتنه و شرک همواره متوسل به جهاد شود .به بيان ديگر ،در حالى كه حكومت اسﻼمى نسبت به حوزهى
حكومتىاش ذاتى مستبد و مرتجع و نسبت به حوزهى غير حكومتىاش ذاتى مخرب و متجاوز دارد ،ليكن در زمان
نااميدى براى ترويج اسﻼم و شكست در جهاد به مصلحتگرايى روى مىآورد و جهت تجديد قوا و تعرض مجدد ظاهراً
عقب مىنشيند .بنابراين تحقق فلسفهى سياسى اسﻼمى همواره منجر به يک نابسامانى دائمى و همه جانبهى اجتماعى
مىشود .سبب اين نابسامانى قرآن به عنوان "عامل اختﻼل" است و تا زمانى كه كاربرد آن براى استنتاج ارزشهاى
آموزشى و اجتماعى و تنظيم روابط اخﻼقى ،فرهنگى ،حقوقى ،سياسى و نظامى يک كشور خنثا نشود ،اين نابسامانى ادامه
مىيابد.
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مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩شكيبايى و تعصب در اسﻼم  -نقدى بر كشمكش روشنگرى با شريعتسازى در ايران ،آرمان و انديشه ،جلد
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با رجوع به شواهد تاريخى و منابع دينى به درستى روشن مىشود كه محمد به وسيلهى فلسفهى سياسى اسﻼم توفيق
يافت كه سنت عشاير باديهنشين را به دوران جديدى انتقال دهد .او به صورت راديكال با جامعهى پيش از اسﻼم قطع
رابطه نكرد و از اين رو ،موفق شد كه جهان بتپرستى را با جهان يكتاپرستى و زندگى باديهنشينى را با زندگى شهرى
پيوند دهد .او براى تحقق اين هدف متوسل به حكومت به عنوان يک ابزار شد ،ليكن همزمان از اسﻼم يک ابزار مبارزاتى
و يک ابزار حكومتى نيز ساخت .اسﻼم از يک سو ،ابزارى براى مبارزه است ،زيرا هر كسى را مجاز مىكند كه با ادعاى
حفاظت از منافع اقشار فرودست امت اسﻼمى و ضرورت تحقق عدالت ،مشروعيت هر حكومتى را انكار كند و با توسل
به خشونت و اغتشاش خواهان استقرار آن نظم الهى شود كه ظاهراً مورد نظر قرآن است .ليكن اسﻼم از سوى ديگر،
ابزارى براى حكومت نيز است ،زيرا طبقهى حاكم را مجاز به تشكيل يک نظام طبقاتى ـ جنسيتى مىكند و از اين رو،
براى به صﻼبه كشيدن فرودستان جامعه بسيار مناسب است .در نظام اسﻼمى اين امت و يا ملت نيست كه به وسيلهى
خرد و با رجوع به كثرتگرايى حكومت را تشكيل مىدهد و قانونمند مىسازد .بلكه برعكس ،اين قوانين الهى ،يعنى
شريعت است كه در واقع منجر به تشكيل حكومت اسﻼمى مىشود و آن است كه امت مسلمانان را پديد مىآورد و
سازمان مىدهد .به وسيلهى اين دكترين سياسى ،طبقهى حاكم مالک جان ،مال و ناموس انسانها مىشود و قادر است
كه با مشروعيت دينى و بدون هيجگونه مقبوليت دنيوى فلسفهى سياسى اسﻼم را بر طبقات فرودست جامعه تحميل
كند .در رأس حكومت اسﻼمى فرمانروا قرار دارد كه خليفهى الله ناميده مىشود و نيازی به مقبوليت مردمى ندارد،
زيرا او ظاهراً توسط الله برگزيده و منصوب شده است .ليكن با استناد به قرآن همچنين قابل توجيه است كه در رأس
حكومت اسﻼمى ولى الله قرار بگيرد .تفاوت اين دو نهاد نسبت به شريعت معين مىشود .در حالى كه خليفهى الله تحت
پوشش شريعت قرار دارد و قادر به تغيير آن نيست ،ولى الله مانند پيامبر فراى شريعت مستقر مىگردد و اگر مصلحت
طبقهى حاكم و حكومت اسﻼمى ايجاب كند ،قادر به تغيير شريعت ،به تعويق انداختن اعمال قوانين الهى و حتا انحﻼل
كلى شريعت است .به بيان ديگر ،خليفهى الله مراقبت مىكند كه شريعت به درستى اجرا شود ،در حالى كه ولى الله
شريعت را معين مىكند.
با يک نگاهى اجمالى به تاريخ اسﻼم به درستى روشن مىگردد كه نزاع ميان اين دو دكترين سياسى ـ دينى ،يعنى
خﻼفت )سنى( و وﻻيت )شيعه( از يک سو و نقش "اختﻼلى" قرآن براى توجيه الهويت نظام طبقاتى ـ جنسيتى امت و
تحكيم اقتدار حكومت اسﻼمى از سوى ديگر ،تاريخ جنبشهاى دينى و فلسفهى سياسى فرقههاى متفاوت اسﻼمى را پديد
مىآورند .همزمان مقاومت گستردهی فرودستان جامعه در برابر خشونت حكومتهای اسﻼمى است كه جهت رهايى
خويش در پى سرنگونى آنها و تشكيل نظامهای نوين بودهاند .با وجودی كه حدود دو قرن و نيم از تدوين اولين
اعﻼميهی جهانى حقوق بشر و تشكيل دولتهای مدرن در غرب و بيش از يک قرن از انقﻼب مشروطه در كشور مى-
گذرد ،ليكن مردم ايران و منطقه هنوز تحت تأثير كابوس اين تاريخ و در اسارت فلسفهی سياسى شوم اسﻼميان هستند.
مصداق اين موضوع را مىتوان به درستى در وحدت تئوری و پراكسيس جمهوری اسﻼمى ايران يافت .به اين عبارت كه
اين نظام نه تنها تشكيل "امت اسﻼمى" را در قانون اساسى خود مدون كرده و به تصويب مجلس رسانده و يک جامعهی
طبقاتى ـ جنسيتى را در كشور پديد آورده ،به قتلعام زندانيان سياسى دست زده ،كليت اپوزيسيون سياسى و حدود ٨

٥١

ميليون ايرانى را به سوی تبعبد رانده ،جهت صدور "انقﻼب اسﻼمى" منطقه را به جنگ و اغتشاش مزمن كشيده ،منابع
مالى و منافع ملى كشور را حيف و ميل و به بيگانهگان واگذار كرده و توسط فلسفهی سياسى مصلحتگرايى مردم ايران
را به انفعال كامل سياسى كشيده و به كلى فرسوده ساخته ،بلكه هنوز متشكلترين اپوزيسيون سياسيش در تبعيد ظاهراً
سازمان مجاهدين خلق اسﻼمى است .اينجا بﻼفاصله اين پرسش پديد مىآيد كه تحت شرايط موجود ،يعنى بحرانهای
ساختاری ،اقتصادی و اجتماعى در كشور و امكان فروپاشى نظام جمهوری اسﻼمى و احتمال مصادرهی قدرت سياسى
توسط يک سازمان شبهفاشيستى مانند سازمان مجاهدين خلق چه بايد كرد؟ پاسخ نيكفر به اين شرح است :با در نظر
داشتن مصلحت كه ظاهراً ارزش آن بيش از حقيقت تاريخى است ،بايد از نقد دين صرف نظر كرد و مانع تركيب
"بينش" )تئوری( و "منش" )پراكسيس( در اسﻼم شد ١١٤و سپس به عبارت زير چاره انديشيد:
«) (...چارۀ آنكه در جهانبودگى واقعىاش مطرح باشد ،آن است كه خدا را از آن دور كرد .در هر دو دين ]اسﻼم و
مسيحيت[ امكانى برای دورسازی محترمانۀ خدا از زمين وجود دارد و آن باور به تعالى اﻻهى است .خدا را مىتوان چنان
باﻻ برد و عالىمقام كرد كه از دخالت در امور پست زمينى بپرهيزد».

١١٥

همانگونه كه اينجا با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مستدل كردم ،دين به عنوان يک ابزار
حكومتى ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى جهان متضاد مادی پديد مىآيد و منجر به فريبكاری و خودفريبى انسانها
مىشود .به بيان ديگر ،نيكفر اينجا نقد سرچشمهی معنا ،يعنى علت دوگانگى سوژه از ابژه را از قلم مىاندازد .با در نظر
داشتن اين كوتاهى پرسش بعدی از نيكفر پديد مىآيد كه پس از توفيق دوری محترمانهی تئوريک خدا از زمين كه
انگاری توسط يزدانشناسى ابنرشد ابداع شده است ١١٦،چگونه مىتوان اين تفسير "مدرن" و "شيک" از اسﻼم را در
ميان مسلمان ترويج و تبديل به پراكسيس تدين آنها كرد؟ پاسخ نيكفر به اين شرح است :از طريق "همرسانش
بازتابى" ١١٧كه مضمون تئوريک آن به شرح زير است:
«عرصۀ فرهنگ عرصۀ معناست ،توليدگاهِ )اجتماعى( معنا همرسانش است .همرسانش بازتابى است .در توضيح اين نكته
از مسير زبان به عرصۀ فرهنگ پا مىگذاريم  :زبان برای تعويضِ نقش ،باز است" ،من" مىشوم "تو"" ،تو" مىشوی "من"
و "من" و "تو" هر چه باشيم مىتوانيم در "ما" جمع شويم ،و به عنوان "ما" به "من" و "تو" بنگريم .خود اين "ما" نيز مى-
تواند از سوی "من" يا از سوی "تو" به موضوعِ همرسانش تبديل شود .مىتوان بر تعداد "تو"ها پيوسته افزود و در قضيه
تعدادِ نامعلومى "او" يا مجموعههايى به نام "آنان" را دخالت داد .امكانهای بازتاب همرسانش نا محدود است».

١١٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا ظاهراً با يک ديالكتيک گفتمانى مواجه هستيم كه البته مضمون
"تئوری كنش همرسانشى" يورگن هابرماس نيز است .به اين عبارت كه وی بنا بر اصل گفتگو ،سخنگو و شنونده را در
برابر يکديگر قرار مىدهد .از آنجا كه گفتگو با انگيزهی توافق و تفاهم ميان سخنگو و شنونده برگزار مىشود ،در
 ١١٤مقايسه ،نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی ١٦٧ ،١٢١
 ١١٥همانجا ،صفحهی ١٠٥
 ١١٦مقايسه ،همانجا ،صفحهی  ١٠٨ادامه
 ١١٨نيكفر ،محمد رضا ) :(٢٠٢٠ايدئولوژی ايرانى  ...همانجا ،صفحهی ٥٧
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١١٧

٥٢

نتيجه هابرماس دو اصل متفاوت را برای تبادل نظر سخنگو و شنونده در نظر مىگيرد :اول اينكه از گفتگو بايد قدرت-
زدايى شود و دوم اينكه ادعای هر دو طرف بايد قابل نقد باشد .به اين ترتيب ،هابرماس به يک ديالكتيک گفتمانى
دست مىيابد و از طريق بازتابيافتگى اجتماعى آن موفق مىشود كه تحوﻻت جامعهی مدرن را به صورت انترسوبژكتيو
تشريح كند .به اين عبارت كه تحوﻻت اجتماعى ناشى از توان انسانهايى محسوب مىشود كه از مشكﻼت آگاه مىشوند
و آنها را تبديل به موضوع گفتمان اجتماعى مىكنند و سپس با رجوع به خرد سوبژكتيو )افكار عمومى( برای آنها راه
حل نيز مىيابند .به بيان ديگر ،اينجا تحوﻻت اجتماعى به صورت روند دنيوی و خردگرا شدن جهانبينىها تشريح مى-
شوند كه البته هابرماس آنرا به صورت ميراث تاريخى و فرهنگى جهان مدرن ،يعنى آن جهانى كه رفرماسيون،
روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه كرده و از آن سهرزدايى و دينزدايى شده ،اعﻼميهی جهانى حقوق بشر را پذيرفته ،به
مضمون جهانشمول مقولهی "انسان" دست يافته ،به تشكيل جامعهی مدنى به عنوان سپهر توافق اجتماعى و سرچشمهی
مقبوليت دنيوی دولت هژمونيک تن داده و اصول "پوزيتيويته"" ،فرماليته" و "لگاليته" را در ساختار سياسى خود نهادينه
كرده است ،به رشتهی تحرير در مىآورد.

١١٩

ليكن جهان اسﻼم تا كنون تاريخ فرهنگى جهان مدرن را تجربه نكرده است .همانگونه كه دوستدار به درستى برجسته
مىسازد ،ايرانيان از رسانههای جهانى چيزی را به غير از تظاهر سبک زندگى غربى بر نمىگيرند .بنابراين اعتقاد
مسلمانان همچون گذشته بر اساس "وحدت وجود" استوار مىماند كه نه تنها از تمايز ماورایطبيعت از طبيعت و اين
جهانى شدن مؤمنان با سرسختى ممانعت مىكند ،بلكه به يک مفهوم جهانشمول از "انسان" نيز دست نمىيابد .به اين
ترتيب ،قرآن به عنوان كﻼم ازلى الله به نظر مىآيد كه چيزی را به غير از تمايز ميان انسانها ارائه نمىدهد .به اين
صورت كه اسﻼم ،مرد را از زن و مسلمان )متقى( را از كافر ،مشرک ،منافق ،فاسق ،مرتد ،ملحد ،مفسد ،محارب و اهل-
كتاب متمايز مىكند .از آنجا كه اين انسان است كه دين را مىآفريند ،در نتيجه پيداست كه پايبندی فقيهان اسﻼمى به
"وحدت وجود" جهت حفاظت از جايگاه اجتماعى آن طبقهای صورت مىگيردكه خود را نسبت به حفظ منافع مادی آن
موظف مىشمارند .اينجا اتهام كفر ،شرک ،ارتداد و فتنه و حكم شرعى مهدورالدم )قتل بدون ديه( برای تمامى كسانى
در نظر گرفته شده است كه ميان ماورایطبيعت و طبيعت تميز مىدهند و دخل و تصرف الله در جهان واقعى و
مشروعيت حكومت اسﻼمى را انكار مىكنند .اينجا نقش انسان فقط در بندگى الله و بيعت با پيامبر ،امام و وﻻيت فقيه
خﻼصه و حق قانونگذاری انسان برابر با كفر محسوب مىشود .به بيان ديگر ،بنا بر قرآن و دين اسﻼم و بر خﻼف
جوامع مدرن ،اين ملت نيست كه قانون مىگذارد ،بلكه مجتهدان دين هستند كه به نام الله و در نيابت پيامبر الله و امام
غايب )ولى عصر( شريعت را تفسير و اجرايى مىكنند .ما تا اينجا با ماهيت اسﻼم در شكل شيعهی آن به عنوان يک
ابزار حكومتى جهت تحميق ،تحقير و تفرقهی انسانها از يک سو ،و توجيه منافع مادی و تثبيت جايگاه طبقاتى روحانيت
شيعه از سوی ديگر ،مواجه هستيم .بنابراين تعميم يک تفسير "مدرن" و "شيک" از اسﻼم به اين معنى است كه فقيهان
١١٩

Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handels - Handlungsrationalität und
gesellschaftliche Rationalisierung, ٢ Bände, ٣. Auflage, Frankfurt am Main, in Band I, S. ٢٢٦ff., ٣٥١f.
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٢دولت ،مدرنيته و هويت ـ نقدی بر "تئوری كنش ارتباطى" ،اثر يورگن هابرماس ،در آرمان و انديشه ،جلد
سيزدهم ،صفحهی  ١٩١ادامه ،برلين

٥٣

دينى از يک ابزار مناسب حكومتى با رضايت كامل دست بر دارند .فقط كافى است كه يک نگاه اجمالى به تاريخ معاصر
ايران بيندازيم ،تا عملى بودن پيشنهاد نيكفر برای ما تا اندازهای روشنتر شود .اينجا منظور من فقط سرنوشت يک اديب
و شخصيت مشهور مانند :زندهياد سعيدی سيرجانى نيست ،بلكه آن افراد گمنام را نيز در بر مىگيرد كه به اتهام "سب-
النبى" در خفا به قتل رسيدهاند .تجربيات تاريخى ما همچنين اثبات مىكنند كه دستان دراز دژخيمان نظام جمهوری
اسﻼمى فراتر از مرزهای كشور مىرود .اينجا بايد به خصوص ماجرای سلمان رشتى را به ياد آورد كه توسط فتوای
آيتالله خمينى به مرگ محكوم شد .با وجودی كه وی تا كنون جان سالم به در برده است ،اما چندين ناشر كتاب
"آيات شيطانى" تا كنون به قتل رسيدهاند .بنابراين اگر سر امثال دوستدار و به احتمال زياد سر خود نيكفر هنوز بر گردن
آنها است ،زيرا خوشبختانه دستان دژخيمان نظام جمهوری اسﻼمى هنوز به آنها نرسيده است.
به بيان ديگر ،فقيهان اسﻼمى به پيششرطهای ضروری "همرسانش بازتابى" مورد نظر نيكفر ،يعنى "قدرتزدايى از
گفتگو" و "نقد متقابل ادعاهای هر دو طرف گفتگو" تن نخواهند داد و از اين رو ،پيشنهاد وی به كلى غير عملى به نظر
مىآيد .ليكن از نظر شكلى نيز پيشنهاد وی به كلى غير ممكن و مردود به نظر مىرسد .به اين دليل كه خود پيامبر
اسﻼم الله را به عنوان ربالعالمين به اندازهی كافى و كامﻼً محترمانه به باﻻ برده است .به اين صورت كه الله مانند يهوه
خدايى منحصر به قوم يهود نيست .يهوه ميان بندگان خود به سر مىبرد ،مشكﻼت قوم يهود را حل و فصل مىكند،
پاسدار منافع خاص يهوديان مىباشد ،مراودهى آنها را مد نظر مىگيرد و در روابط روزمرهى آنها دخيل مىشود .يهوه
براى قوم بنىاسرائيل مانند پروردگارى وحشتناک و بىمنطق جلوه مىكند كه همواره در ثواب و گناه قوم يهود سهيم
است .در برابر خداوند مسيحيان بر خﻼف يهوه ،خدايى جهانشمول است كه خصلت بشرى دارد .او از يک سو ،به عنوان
پدر آسمانى مهربان ،بخشنده ،آشتىجو است و بندگان خود را به چشم فرزندان خويش مىنگرد ،ليكن از سوى ديگر،
ناگزير به سختگيرى و كينهتوزى است كه بندگان خود را از گناه كردن باز دارد .او به عنوان روحالقدوس به حضرت
مريم نزديک شده و تنها فرزندش براى گناهان انسانها ظاهراً مصلوب مىشود .بنابراين خداوند مسيحيان هم ميان
بندگان خود به سر مىبرد و هم بر فراز آنها مستقر است .ليكن ربالعالمين بر خﻼف يهوه و روحالقدوس ،خداوندى
جهانشمول است كه هيچ ارتباطى با بندگانش ندارد .حتا فرمان بعثت الهى را جبرئيل و آن هم نه با حضور بصری ،بلكه
فقط سمعى خود به پيامبر ابﻼغ مىكند .ربالعالمين بر فراز همه در عرش به سر مىبرد .او نه جنسيت دارد و نه
مىزايد و نه زاييده مىشود و خستگىناپذير است .با وجودی كه الله بنا بر عﻼق جنسى و منافع مادی پيامبر خود در
برخى از موارد قاطعانه اقدام مىكند ،اما در كل هيچگاه از مسند خدايى خود فرود نمىآيد ،كسى را مجاز به دخالت در
تصميمهايش و شفاعت برای ديگران نمىداند و بيرون از وجود او قانون و ارادهاى متحقق نمىشود ،واقعيتى وجود ندارد
كه او بدان آگاه نيست ،برگى بدون اجازهى او از درختى فرو نمىآيد ،به تمامى وقايع آسمان و زمين آگاه است و همه
چيز به همان صورتى سپرى مىشود كه او مىخواهد.

١٢٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،پيشنهاد نيكفر ،يعنى "باﻻبردن محترمانهی خدا" از منظر ماهيت اسﻼم
غيرممكن و از منظر شكل آن نيز غير ضروری به نظر مىرسد و در نتيجه مردود است .تنها قدرتى كه فقيهان اسﻼمى را
١٢٠مقايسه ،شفا ،شجاعالدين ) :(٢٠٠٢تولدى ديگر  -ايران كهن ،در هزارهاى نو ،چاپ ششم ،نشر فرزاد ،صفحهى  ٥٧ادامه ١٠٢ ،ادامه٢٤٠ ،

٥٤

به عقبنشينى وا مىدارد و آنها را سلب ابزار حكومتى و دستان مخوفشان را از سرنوشت مردم ايران كوتاه مىكند،
تدارک مقاومت اجتماعى است .به اين صورت كه از نقد درونذاتى و نفىكنندهی تاريخ هولناک اسﻼم و تاريخ فرهنگى
خشونت بىپروای اسﻼميان در ايران بايد يک تئوری انتقادی و عملگرا پديد آيد كه بدون واسطه بر پراكسيس سياسى
واكنش كند و انبوه مردم كشور را در پرتو خود و در روند نبردهای طبقاتى چنان به خودآگاهى برساند و از قدرت بالقوه
به قدرت بالفعل در آورد كه برنامهی فراروی از اسﻼم در مضمون ماركسى آن ،يعنى انهدام تئوری و پراكسيس دين را
جهت رهايى انسان از بندگى ،تحقير و تحميق مستقيماً در دستور فعاليت سياسى و اجرايى قرار دهد .بنابراين تنها از منظر
ديالكتيک تئوری و پراكسيس است كه انتقاد به دوستدار موجه مىشود ،زيرا وی درگير نقد فلسفى و تدارک تفسيرهای
هرمنوتيک از تاريخ فرهنگ دينى ايرانيان است كه توسط آنها منجر به "مرگ خدا" و تدارک "روح آزاد" انسان ايرانى
شود و به يک جامعهی مدرن در كشور دست بيابد.
با وجودی كه نيكفر فقط توسط يک روش ناجور شناختشناسى ،يعنى مقايسهی تطبيقى اسﻼم را با مسيحيت ظاهراً
مشابه كرده و تنها به يک "جامعهشناسى عاميانه" دست يافته است ،اما خود را كامﻼً مجاز مىداند كه در پرتو تفكرات
پسامدرنيستى خويش و از موضع يک منطق سخيف كامﻼً مغرضانه و خصمانه به دوستدار بتازد .با وجودی كه وی دقيقاً
مىداند كه موضوع نقد فرهنگ دينى دوستدار مربوط به نژاد ايرانيان نمىشود و با وجودی كه وی در مقام يک فيلسوف
بايد بداند كه مسئلهی ژنتيک ابژكتيو و موضوع فرهنگ سوبژكتيو است و نمىتوان آن دو را يكسان كرد ،اما دست به
اين كار مىزند .به اين ترتيب ،نيكفر دوستدار را متهم به "ذات باوری افراطى" كرده و به مخاطب خود القا مىكند كه
دوستدار ايرانيان را ذاتاً فاقد توان انديشيدن و بردگى آنها را ابدی مىشمارد .قلهی اين بىپرنسيپى مزمن نوشتاری
زمانى به كلى هويدا مىگردد كه نيكفر جهت "مصداق دگماتيسم" دوستدار به يک آيه از قرآن نيز متوسل مىشود.

١٢١

در حالى كه نيكفر دقيقاً مىداند و در مقام يک فيلسوف بايد بداند كه دوستدار در پيروی از فلسفهی نيچه به دنبال
"مرگ خدا" جهت تدارک "روح آزاد" انسان ايرانى است ،ليكن وی به مخاطب خود القا مىكند كه انگاری دوستدار در
پى ترويج "يک نحلهی دينى ديگر" )بهاييت( است ١٢٢.اوج اين غرضورزی و بىانصافى تشبيه مقولهی "فرهنگ ايرانى"
در نظريهی انتقادی دوستدار با "گل محمد" از ريدمان چندين جلدی محمود دولتآبادی و تشبيه فعاليت تئوريک و
فلسفى دوستدار به عنوان يكى از منتقدان مطرح ايرانىتبار و معاصر اسﻼم با جعليات تاريخى يک كاسبكار سياسى مانند
سيد جواد طباطبائى و توليدات منفور از ذهنيت خام يک آخوند تمام عيار مانند عبدالكريم سروش است ١٢٣.به بيان
ديگر ،نيكفر كامﻼً "آتش به اختيار" رفتار مىكند .در حالى كه هگل از منظر فلسفهی ايدهآليستى خود رمانتيسم را
محصول ضعف سوژه مىشمارد و رد مىكند ،اما نيكفر جهت تخطئهی مفهوم "روزمرهگى" دوستدار وی را يک نمونه از
آن مىشمارد .در حالى كه نيكفر دوستدار را متهم به مثبتگرايى مىكند ،اما در جای ديگری از وی يک نهيليست هم
مىسازد كه محصول هرگونه تﻼشى در ايران برای يک آغاز نوين را پوچى تام مىانگارد .در حالى كه خطبههای نماز
جمعه بر اساس "امت اسﻼمى" و در پرتو مصلحت نظام ايراد مىشوند ،اما نيكفر در آنها "منطق مدرن قدرت" را مى-
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بيند .در حالى كه دولت به عنوان "نهادی مختص به سازماندهى جامعهی طبقاتى" از مناسبات متضاد مادی و اجتماعى
رشد مىكند ،اما نيكفر موجوديت آنرا با ذات "درندهخوی انسان" توضيح مىدهد .در حالى كه وی از روش مقايسهی
تطبيقى برای اثابت نظريات خود سود مىبرد و بى اعتنا به ماهيت متضاد معطوف به شكل ابژه مىشود و پى در پى
عكسهای فوری به مخاطبان خود عرضه مىكند ،اما در جای ديگری يک دفعه "كليت انضمامى" را كشف مىكند .در
حالى كه نيكفر بيش از  ١٩٠صفحه را سياه كرده كه ضرورت نقد دين را انكار كند و به اصطﻼح از عصبانيت منتقدان
دين بكاهد كه مبادا "تأخير فرهنگ ايرانى" به سوی مدرنيته را تبديل به پرخاشگری به اسﻼم سازند ،اما يک دفعه از
اهميت نقد دين نيز سخن مىگويد.

١٢٤

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،كتاب "ايدئولوژی ايرانى" نيكفر مملو از تناقضگويى و نمونههای بى اعتبار
با نتايج دلبخواهى است و اين ليست را مىتوان بدون ترديد تكميلتر كرد .اينجا نيكفر همه چيز را مىگويد كه مبادا
ناگفتهای باقى بماند و خودش در معرض انتقاد قرار بگيرد .پس از اينكه وی "آتش به اختيار" از تمامى سوراخهای
ممكنه به يک منتقد مطرح اسﻼم مانند دوستدار تند و تيز شليک كرده است ،در امتداد گوهر )روح عمومى( شيعه به
شكل يک مظلوم در مىآيد و به شرح زير از مخاطبان خود تقاضای همدردی مىكند:
«انگيزهی آغازين من برای نوشتن آنچه در پى مىخوانيد ،بحث با آرامش دوستدار بود كه از دوستانم بود و چنين
برداشت كرده بودم كه حرفش اين است كه ايرانيان فرهنگ بحث و انتقاد ندارند و اين برايشان تا حد "امتناع" در تفكر
مشكلآفرين شده است .اما درگير بحث با خود او كه شدم دريافتم او ﻻزم است ابتدا مشكل "امتناع" را در خودش
بجويد .اين تجربه مرا غمگين كرد و باعث شد كه از انتشار اين ياداشتها اكراه داشته باشم .او از انتقاد من بر آشقت.
) (...وقتى بخشى از ياداشتها در "نقد آگاه" منتشر شد ،چنان برآشقته شد كه به واكنشى رو آورد كه در خور فردی
نيست كه فلسفه تحصيل كرده و تدريس كرده است .اين واكنش مرا غمگينتر كرد .اگر به جای خود او بودم مىگفتم
كه نداشتن فرهنگ بحث و انتقاد و در واقع فرهنگ تفكر جدیتر آن است كه فكر مىكردم».
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اينجا خوانندهی نقاد بايد منصف باشد و خودش تصميم بگيرد كه با يک فيلسوف پسامدرنيستى مانند نيكفر كه تحت
تأثير فلسفهی هايدگر است و برای اثبات نظرياتش با سماجت تمام به بىپرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكرات التقاطى
مسخره متوسل مىشود ،چگونه بايد رفتار كرد؟ به يک نفر كه در پى مفاهيم كلى است كه توسط تفسير هرمنوتيكى آن-
ها عكس "واقعيتهای مسلم" و "اوضاع فىنفسه" را پديد آورد ،چگونه بايد برخورد كرد؟ به احتمال زياد دوستدار نيز با
همين پرسشها مواجه بوده است و به دليل كمبود وقت و حوصله و يا احتماﻻً ضعف تئوريک به شماطت نيكفر بسنده
كرده است .همچنين احتمال دارد كه دوستدار در تفكرات بى در و پيكر نيكفر تجربيات خود با احمد فرديد هايدگريست
را در دانشگاه تهران به ياد آورده باشد.
پيداست كه اينجا اين پرسش نيز پديد مىآيد كه چرا نيكفر برای اثبات نظرياتش به اين روشهای ناجور متوسل مى-
شود و وی چه منافعى دارد كه پس از سرنگونى نظام جمهوری اسﻼمى يک چنين دين مخرب ،مرتجع و متعرضى مانند
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اسﻼم در زير پوستهی جامعه به حيات ناميمون خود ادامه دهد؟ اين پرسش به خصوص به اين دليل حائز اهميت است،
زيرا ما همين تجربيات را در دوران نظام شاهنشاهى ايران نيز داشتيم .اينجا منظور من فقط تجربه با سازمانهای
تروريستى مانند" :فداييان اسﻼم" و "هيئتهای مؤتلفه" و ترويج نظريات ضد بشری و ضد زن فقيهان تشيع نيست ،بلكه
سازمان اسﻼمى و شبهفاشيستى مجاهدين خلق را نيز در بر مىگيرد كه تحت رهبری يک انسان معلومالحال مانند
مسعود رجوی انگيزهی تصرف بﻼمنازعهی قدرت سياسى را دارد .به احتمال زياد بايد پاسخ اين پرسش را در مبانى
فلسفهی هايدگر جستجو كرد كه نيكفر به صورت سيستماتيک تحت تأثير آن قرار گرفته است .به اين عبارت كه انگاری
"وجوددرجا" )انسان( ناآگاه و غيرمصمم است و به دليل هراس و نگرانى از مرگ همواره در حال فراروندگى و در
جستجوی يک "وجود" استعﻼيى است .از اين منظر پيداست كه با فروريزی اسﻼم انسان ايرانى ظاهراً با يک بىخانمانى
معنايى مواجه مىشود و به احتمال زياد از همين بابت است كه نيكفر از تفسيرهای به اصطﻼح "مدرن" و "شيک" دينى
دفاع مىكند .ليكن وی به كلى از نظر مىاندازد كه اين بىخانمانى معنايى مىتواند جايگزينهای مناسبى مانند هنر و
فرهنگ مدرن بيابد.
به احتمال زياد از همين بابت است كه نيكفر به شدت با اصل "از ماست كه بر ماست!" مخالفت مىكند .به گمان وی
همهی فرهنگها هم جنس هستند و روا نيست كه فرهنگى را كامﻼً توانا و فرهنگ ديگری را كامﻼً ناتوان شمرد .برای
وی تاريخ بشريت مملو از رويدادها است كه مىتوانسته هم روی ندهند و يا در جغرافيای ديگری اتفاق بيفتند ١٢٦.ليكن
وی در كتاب "ايدئولوژی ايرانى" معنى مقولهی "رويداد" را تشريح نمىكند ،ولى ما مضمون آنرا در رسالهی دكترای وی
مىيابيم .به اين صورت كه انگاری اين "روح زمان" است كه تصميم را بر زبان "وجوددرجا" )سوژه( جاری مىسازد و
"وجود" استعﻼيى آنرا پديد مىآورد ١٢٧.از آنجا كه من آشنايى خوانندهی نقاد به عواقب مفهوم هرمنوتيكى "رويداد"
در پراكسيس سياسى را ضروری مىشمارم ،در نتيجه دست به يک ابتكار نوشتاری زدهام .به اين عبارت كه در نقل قول
زير از رسالهی دكترای نيكفر نام "آيتالله روحالله خمينى" را جايگزين نام "هگل" كردهام .به اين ترتيب ،انسان به
درستى با عواقب بىپرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكرات التغاطى مسخرهی نيكفر در پراكسيس سياسى آشنا مىشودكه
مضمون تئوريک آن به شرح زير است:
«]هايدگر[ به روش وجود تاريخى فكر مىكند و فكركردن مصمم به روش وجود تاريخى مستلزم آن است كه متفكر
وجود تاريخى از خود سخن نگويد ،بلكه همه چيز را اينگونه تشريح كند كه انگاری وجود با ما از زبان خود سخن مى-
گويد .هايدگر يک "رويداد" از وجود است همانگونه كه آيتالله روحالله خمينى يک "رويداد" از روح است (...) .اين
مفهوم قابل تعريف نيست ،زيرا "رويداد" "خاتمه ناپذير" است .همه چيز و "از جمله" پوچى "رويداد" است (...) .مفهوم
"رويداد" يک "مورد" كه مىتوان آنرا موضوعيتيافته تصور كرد ،در نظر ندارد ،زيرا آن "حقيقت وجود" است و وجود
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نه يک "مورد" و نه تمامى آن چيزی "كه مورد است" ،مىباشد .آن يک "مورد مابينى" ،يعنى "خيز متقابل مابين انسان و
خدايان است )».(...

١٢٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،زبان هنری در شكل هرمنوتيک آن واقعاً معجزه آسا است .از اين منظر
تشكيل نظام جمهوری اسﻼمى در ايران يک "رويداد" محسوب مىشود كه مىتوانسته هم روی ندهد و يا در جغرافيای
ديگری اتفاق بيفتد .پاسخ اين پرسش از نيكفر كه چه كسانى مسئول فجايع نظام جمهوری اسﻼمى در ايران و منطقه
هستند؟ به اين عبارت است :هيچ كس! پاسخ پرسش بعدی از نيكفر كه برای ممانعت از تكرار اين تجربيات ناگوار،
يعنى مصادرهی قدرت سياسى توسط يک سازمان اسﻼمى و شبهفاشيستى مانند مجاهدين خلق چه تدابيری را بايد
انديشيد و چه بايد كرد؟ به اين عبارت است :هيچ كار! انگاری كه ما اينجا فقط با يک مفهوم تاريخى به عنوان "رويداد"
مواجه هستيم و خود "رويداد" هم غير قابل شناخت و ناگذير است.
ما اينجا دوباره با همان عواقب بى پرنسيپى مزمن نوشتاری مواجه مىشويم كه در پرتو تفكرات پسامدرنيستى نيكفر
پديد مىآيد و توسط فعاليت تئوريک التغاطى وی اشكال ناب متافيزيكى به صورت دين ،فلسفه و ايدئولوژی به خود مى-
گيرند .در حالى كه عارف دينى از دست تقدير و قسمت سخن مىگويد و ايدئولوگ روند اجتنابناپذير و ابژكتيو تاريخ
را به پيش مىكشد ،نيكفر فيلسوف متوسل به تفسير هرمنوتيكى مفاهيمى مانند "رويداد" مىشود .ما اينجا با همان
اشكال اسرارآميز و مهآلود متافيزيكى سر و كار داريم كه البته از همخودگسيختگى و از خودتناقضگويى همين زمينهی
مادی ،يعنى از تضادهای درونذاتى پراكسيس مولد در نظام سرمايهداری رشد مىكنند و مانعى در برابر خودآگاهى
طبقاتى مىسازند .بنابراين اتفاقى نيست كه نيفكر نه تنها نزد امثال عبدالكريم سروش از وجههی خاص يک فيلسوف
برجسته بهرهمند است ،بلكه مجالس سخنرانىهای وی مملو از فعاﻻن سياسى طيف چپ سنتى مانند :اعضای حزب توده
و سازمان فداييان اكثريت هستند كه تنها دليل شهرت آنها پيروی از" خط امام خمينى" و شركت در ضد انقﻼب
اسﻼمى بر عليه قيام به حق مردم ايران جهت رهايى از استبداد است .به اين ترتيب ،عارف دينى ،ايدئولوگ و فيلسوف
از مخاطبان خود مىخواهند كه از طرح انتقادی فجايع تاريخى صرف نظر كنند و قدرت تشخيص خود را به عنوان مقلد،
مريد و پيرو در اختيار آن تصوارت ناب متافيزيكى ،فراتاريخى و تفاسير هرمنوتيكى از معنى وجود بگذارند كه آنها
برايشان تدارک ديدهاند .به اين ترتيب ،توليد كاﻻيى ،قانون ارزش و بردگى كار مزدی بايد ادامه بيابند و ارزش افزايى
سرمايه بايد از طريق استثمار نيروی كار و تحميق ،تحقير و تفرقهی انسانها تضمين گردد .اينجا بايد طبقهی كارگر به
انفعال كامل كشيده شود و از شركت در نبردهای طبقاتى دست بردارد.

نتيجه:
آرامش دوستدار و محمدرضا نيكفر هر كدام به شكلى اسير مثبتگرايى هستند ،زيرا مستقل از پراكسيس مولد و نتايج
نبردهای طبقاتى نظريهپردازی مىكنند .دوستدار به اين عبارت كه توسط تفسير هرمنوتيک از تاريخ اسﻼم در ايران
اشكال اسطورهای را پديد مىآورد و در تصور خود با "مرگ خدا" مردم ايران را به سوی تصاحب "روح آزاد" انسانى و
Ebd., S. ٣٠٤f.
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٥٨

تشكيل يک جامعهی مدرن در كشور مىراند .ما اينجا با افكار مدرنيستى مواجه هستيم كه بر ضرورت دنيوی و
خردمند شدن انسانها تأكيد مىكند .در برابر نيكفر از موضع پسامدرنيستى به بغرنج "دينيت" ايرانيان مىپردازد .به اين
عبارت كه وی جهت ممانعت از نقد دين مدافع تفسيرهای به اصطﻼح "مدرن" و "شيک" از اسﻼم مىشود كه البته
توسط كسانى پديد آمده كه خود را به عنوان "روشنفكران دينى" در افكار عمومى جا زدهاند .بدين سان نيكفر نيز از
سوی ديگر ،يعنى از يک موضع ارتجاعى به اسارت مثبتگرايى در مىآيد .انگاری كه تفسيرهای نوين دينى باعث مى-
شوند كه يک تعادل اجتماعى ميان دينخويان سنتى با ايرانيان مدرن پديد آيد و اسﻼميان افراطى به حاشيهی مناسبات
اجتماعى و سياسى كشور رانده شوند .اينجا مقولهی "مثبتگرايى" به معنى ناتوانى سوژه از درک وقايع ابژكتيو و به
معنى امتناع سوژه از بازتاب پراكسيس در تئورى و ناتوانى انسان از تطبيق وقايع ابژكتيو با ذهنيت سوبژكتيو خويش
است.

١٢٩

در برابر نظريهی من جهت تشكيل يک جامعهی خردمند و مدرن كه البته به سوی استقرار سوسياليسم در ايران سمت
مىگيرد ،با استناد به مقولهی "پراكسيس" از تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس موجه مىشود كه البته از مثبتگرايى
ممانعت مىكند .اينجا اسرار و رازآميزی تئوريک زيست اجتماعى كه ماهيتاً پراكسيس است ،بر طرف مىشود و راه حل
منطقى فراروی از دين را در نتايج پراكسيس نبردهای طبقاتى مىيابد .پراكسيس بنا به تعريف ماركس به معنى آگاهى
تئوريک و پراكسيس سياسى است .به بيان ديگر ،نيروهای مولد در پراكسيس نبردهای طبقاتى نه تنها در يک كشمكش
پراتيک ،بلكه در يک كشمكش تئوريک نيز با طبقهی حاكم در گير هستند كه البته مبتنى بر محركهی آگاهانه
)ايدئولوژيک( و محركهی ناآگاهانه )تمايﻼت جنسى( پديد مىآيند .بنابراين موضوع تئوری ماترياليسم تاريخى ـ
ديالكتيكى ماركس فقط نقد تضاد و استثمار نيروی كار و فقط مادی نيست ،بلكه بيان تضاد ،يعنى نفى آگاهانه و
ناآگاهانهی روبنای نظام طبقاتى موجود را نيز ضميمهی پراكسيس نبردهای طبقاتى مىكند كه البته نتيجهی آنها بستگى
به توازن قوای نيروهای متضاد و متخاصم اجتماعى دارد و اين شكست و يا پيروزی است كه واقعيت را پديد مىآورد و
روند تاريخ را معين مىكند .در اين ارتباط روانشناسى اجتماعى بر رفتار انترسوبژكتيو ،يعنى آن نوع از فعاليت سياسى
كه با در نظر داشتن منافع مادی ،تمايﻼت جنسى ،گرايشات ايدئولوژيک ،يعنى عقﻼنيت "سوژهی واقعى" قابل فهم
هستند ،انگشت مىگذارد.
ادامه دارد!
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