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  گرا ـ از آرامش دوستدار تا محمدرضا نيكفرنقد منتقد مثبت

  فرشيد فريدونى 

تشكيل و استمرار كشور های كمونيستى احزاب و سازمان "پردازاننظريه" اغلبی ايرانيان و از جمله اكثر قابل مالحظه

مصداق . شمارندياليستى مىی كشورهای امپرتوطئههای قوای بيگانه و سياسترا محصول ايران جمهوری اسالمى ظام ن
كمونيسم و "ر تقابل با د " اسالمىزكمر بند سب"و استراتژی  "لپوگوادكنفرانس "با استناد به برگزاری ظاهرًا ها نظری آن

با و ريزی برنامهی خاورميانه استراتژيک شوروی در منطقه نظامى و جهت محدوديت نفوذشود كه مىتوجيه " ئيسمآته

جنبش از سركوب ) ساواک( ـ اطالعاتى كشور ىكه انگاری سازمان امنيتبه اين عبارت . شده استحقق متموفقيت كامل 
شرايط با اعزام ژنرال هويزر به ايران آمريكا ناتوان گشته و پوزيسيون ای  مدنى و مسلحانههایمقاومتكمونيستى و 

 به اين ترتيب، يک ١.استساخته را مهيا  الله خمينىآيتی قدرت سياسى توسط سرنگونى محمد رضا شاه و مصادره

را اپوزيسيون كليت های كمونيست و ها و سازمان كه تمامى جريانهی ضد انقالبى در ايران پديد آمدبالمنازعهخشونت 
كشورهای  " لشكرىسياه"از اين ديدگاه مردم ايران به صورت . ه استراندتبعيد سوی به يا به كلى منهدم كرده و 

ی قوای مردم ايران ابژهانگاری كه . بازدمضمون فلسفى و تاريخى خود را مىظاهرًا د و دولت نآي به نظر مىىامپرياليست

جا با يک ما اين.  تحميل كردهاتوان به عنوان سوژه بر آنو هر نوع دولتى را مىهستند امپرياليستى های بيگانه و دولت
قدمت مواجه هستيم كه دولت جهت تشخيص شناسى اختشنمناسب روش جستجوی يک پيرامون ئوريک تكشمكش 

    . سال است١٨٠آن حدود 

شمارد كه تحت مردم را يک مجموعه از اوباش و اراذل پراكنده، بى فرهنگ و فاقد هويت مىبه اين عبارت كه هگل 
گيرد كه با ود مىجا دولت نقش سوژه، يعنى عنصر فعال را به خاين. آينداعمال خشونت شاهانه به صورت ملت در مى

 و آوردپديد مى را ملت مورد نظر خود هويتظاهرًا  و دهدشكل مىی خويش خود را به عنوان ابژهردم كشور آگاهى م

خشونت شاهانه را هگل . سازدمتشكل مى متعارف، متمدن وبه اصطالح كشد و ی قوانين خويش مىرا به سلطهآنسپس 
و بر اساس حق مالكيت خصوصى استنتاج ) رادی و غير قابل فروش برای شاهحق ارث انحصاری، انف" (مايورات"از 

و ) طبيعت(گوهر  ، ديالكتيكى از تفكربه اين صورت كه وی در يک حركت. كندمىآليستى خود را متكامل ی ايدهفلسفه

-ايده" ـ تاريخى از صورت يک حركت منطقىبه را رساند و آنبه وحدت مى) خود قضيه(كاال در شكل را  )بورژوا(سوژه 

 ی بورژوايى را جهت تحكيم روشجامعهاستعاليى ی سوژهدهد و ارتقا مى) افكار عمومى" (روح جهان"سطح به " ی مطلق

                                                 
طور كه در جای نهما. شمارمالمللى را حائز اهميت نمى مسئله به اين معنى نيست كه من عوامل خارجى و مناسبات مسلط بين طرح اين ١

 ميالدی به آن منابع مالى دست ١٩٧٣ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم، نظام شاهنشاهى ايران پس از افزايش قيمت نفت در سال 
جا كه محمد رضا شاه در پى صعود به يک ی حساس استراتژيک پديد آورد و از آنجهان را در يک منطقهيافت كه پنجمين قدرت نظامى 

توانست به اين قدرت دست بيابد كه مسير انرژی فسيلى جهان را كنترل كند، در ی باالتری در هيرارشى نظم نوين جهانى بود و مىدرجه
  .مريكا، فرانسه، انگلستان و آلمان از حمايت وی دست كشيدندآ: داری مانندهای سرمايهنتيجه سركردگان دولت

 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 

ميانه و ضرورت همبستگى و  نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا در خاور ـ ها يا بحران هژمونى؟ نبرد تمدن): ٢٠٠٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ، در آرمان و انديشه، جلد پنجم، برلينهمكارى جهانى



 ٢ 

آورد، در حالى كه از سوی ديگر، حق مالكيت خصوصى را به صورت تنها شرط پديد مىداری سرمايه توليد مدرن
های مستقل ی بورژوايى و دولت را به صورت مقولهبارت كه وی خانواده، جامعهبه اين ع. كندتوجيه مى" آزادی زنده"

حق "ديالكتيكى است، از تضاد ) آزادی( يكسان آنانجام كه آغاز و  از تفكر گيرد و در يک حركت دورانىدر نظر مى

جا اين. سازدمى) زادی زندهآ(و مفهوم را به اصطالح پر محتوا رود  مى ظاهرًا فرا"حق مالكيت ديگری" با "مالكيت من
به . گيرد، نقش واسطه را به خود مىنامدنيز مى" كليت عرفى"و " اعالحضرت مطلق"را كه هگل آن" قرارداد"ی مقوله

 را توسط قرارداد "حق مالكيت ديگری" با "حق مالكيت من" كه تضاد آيداين ترتيب، برای هگل كامًال منطقى به نظر مى

و سپس روح ) نفى(ی بورژوايى ر يک حركت از تفكر ديالكتيكى روح متناهى خانواده را در جامعهحل و فصل كند و د
-جا با شكل ايدهما اين. كند و مدعى روح نامتناهى دولت شود) نفى نفى ( ادغامی بورژوايى را در دولتمتناهى جامعه

مستقل از بدون شواهد تجربى و آپريور، يعنى م كه شويی بورژوايى آشنا مىيافتهی خردمند و آشتىآن جامعهاز آليستى 

نظام با ماهيت متناقض متكامل شده است و پيداست كه در واقعيت تجربى شكل استعاليى يک در  و پراكسيس مولد
  ٢.كندتالقى مىداری روش مدرن توليد سرمايهذاتى و تضادهای درونطبقاتى 

به مانند كشور پروس های هلند و فرانسه نيز با خشونت دولتپا در مسير مسافرت خود در ارواز آن پس كه ماركس 

به يک تحقيقات آليستى هگل ی ايدهدر فلسفهو آپريوريسم جابجايى سوژه با ابژه انتقاد به درستى آشنا شد، از منظر 
. مرور كردباره دوپردازان مشهور دولت را بسيار گسترده پيرامون قوانين اساسى كشورهای مدرن دست زد و آثار نظريه

را پديد اقتصادی  متضاد از آن مناسباتذاتى درونروش نقد " ی حق هگلنقد فلسفه"ای با عنوان در نوشتهسپس وی 

 جابجايى با در نظر داشتنجا ماركس اين. كنندمىرشد  های مدرندولت ی بورژوايى و جامعهكه بر اساس آنآورد 
را به  كه ما مضمون آندرسمىدولت تشكيل ی وی پيرامون  نظريهبه عكسسيستم هگلى در ) ابژه( با محمول سوژه

   : يابيمجا مىشرح زير در همين

درونى ـ ی بورژوايى نسبت به دولت به صورت فعاليت  خانواده و جامعهواقعىگردد و مناسبات ايده تبديل به سوژه مى»
] هگلى[هستند؛ اما در جنجال اصلى ها فعاالن ت هستند؛ آنولدژوايى شروط ری بوخانواده و جامعه. شوددرک مى تخيلى

 خانواده  وی بورژوايىجامعه] يعنى[های واقعى، جا سوژهايناگر ايده تبديل به سوژه شود، ليكن . دنگردبر عكس مى

    ٣«.شوندمى با معانى ديگر و ابژكتيو ايده ،غيرواقعىات ظلح] يعنى[، "جزئيات، دلبخواه و غيره"تبديل به 

-كه اين ملت است كه دولت را پديد مىرسد آليستى هگل به اين نتيجه مىی ايدهنابراين ماركس در تضاد با فلسفهب

با استناد به ی بورژوايى است كه آگاهى جامعهوی جا منظور اين. ی به خصوص از آگاهىآورد، منتها با يک درجه

رشد شكل ايدئولوژيک يک در و مبتنى بر حق مالكيت خصوصى " نطبيعت انسا"از به اصطالح  و ی حقوق طبيعىفلسفه
گيرد كه به اين ترتيب، ماركس نتيجه مى .آوردی خود را به صورت دولت مدرن پديد مىكند و شكل دوگانهمى

                                                 
، ی سياسى هگل و ماركسی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشه جامعهدولت و): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٢

   و ادامه، برلين٢٣٧ی در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه
زدهم، آرمان و انديشه، جلد سيديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در  ):٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين٤٩ی صفحه
٣ Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin 
(ost), S. ٢٠٦ 



 ٣ 

ن يک قانوبوده كه  اين اصل نا بربورژوازی با اعيان و اشراف فئودالى بر سر حق مالكيت خصوصى به توافق رسيده و ب
جا با قوای مقننه، قضاييه و مجريه به ما اين. استرسيده مجلس اقشار و اصناف شده و به تصويب متكامل اساسى مدرن 

مواجه هستيم، در حالى كه حق مالكيت خصوصى های حفاظت از ارگانو ی بورژوايى صورت شكل سياسى جامعه

داری را صادی و ماهيت متضاد روش مدرن توليد سرمايهی فعال پيكر اقتبورژوازی با آگاهى، يعنى به صورت يک سوژه
   ٤.آوردپديد مى

به اين . ی بورژوايى استاز جامعه سياسى رسد كه دولت مدرن تنها يک تظاهربه اين ترتيب، ماركس به اين نتيجه مى

نيز ، دولت دن تن ندهىدولتخشونت حق مالكيت خصوصى و د و به نخودآگاهى برسبه ردم يک كشور معنى كه اگر م
تئوری انتقادی و ما مصداق . ريزددر خود فرو مىپس از مدت كوتاهى گردد و تبديل به يک نهاد بى اعتبار و تو خالى مى

ايران در برابر حكومت ردم مكه از آن پس . كنيمبه خوبى مشاهده مىبهمن انقالب در دوران انقالبى ماركس را 

و كرده ركنار بهويدا را امير عباس ی نهي، محمد رضا شاه كابند عقب راند و خشونت دولتى را بهندشوريدشاهنشاهى 
  غالمرضاارتشبد آموزگار، شريف امامى، خسرو:  دست يک رديف از نخست وزيران مانندرا بهكشور دستگاه اجرايى 

 در ايران سالمىتشكيل جمهوری او شاهنشاهى سرنگونى نظام به اين روند بختيار سپرد كه سرانجام شاپور ازهاری و 

ی به خصوص مردم ايران بودند كه با يک درجهخود ی قوای امپرياليستى، بلكه اين نه توطئهبيان ديگر،  به .ه شدكشيد
  . اسالميان را بر سرنوشت خود مسلط كردند،از آگاهى

كه البته از  داشتقرار  "ی ضد امپرياليستىمبارزه"آگاهى مردم ايران تحت تأثير اولويت بهمن انقالب  دوراندر 

ی سياسى بسيار پيچيده  از اين ماجرا فوریجا تنها با يک عكسما اين. كردرشد مى ١٣٣٢ مرداد ٢٨كودتای ی اسطوره
ردم بى چون و چرای مگسترده و از حمايت " ی منفىموازنه"ی با تحقق برنامهانگاری كه محمد مصدق . مواجه هستيم

با كودتا را ريخته و اين ی برنامه" سيا" سازمان اطالعاتى ـ امنيتى ،م دولت آمريكاتصميپس از ايران برخودار بوده و 

بسيار از يک اوضاع ملى شدن صنعت نفت در ايران روند از تجربيات تاريخى اما . استنجام رسانده به اتمام موفقيت 
ارتجاعى در اين دوران سخن زاب فوقها و احاز جمله بايد از فعاليت جريان. دندهنابسامان سياسى گزارش مىمخوف و 

در رأس اسالميان . كردندهای اسالمى بودند كه دولت مصدق را متزلزل مىز يک سو، جريانا به اين عبارت كه .راند

به ترور الله خمينى  با فتوای شيخ روحردگى شيخ نواب صفوی وك به سر قرار داشت كه"سازمان فداييان اسالم"
- را به ناامنى مىـ مدنى ی سياسى  و جامعهزدخارجى دست مىنگاران و مستشاران ى، روزنامهرجال دولتروشنفكران، 

مجاهدين "سازمانى را به نام بود كه  كاشانى به عنوان رئيس مجلس شورای ملى  ابوالقاسماللهزمان آيتهم. كشيد

در سوی ديگر اين اوضاع . كردىمصدق سياست خارجى خود را دنبال می كابينهتشكيل داده و مستقل از " اسالم
با . شده بودأسيس حزب توده قرار داشت كه جهت تحكيم منافع استراتژيک شوروی در ايران ت ،سياسىنابسامان 

ی روزنامه"، اما از طريق حق فعاليت سياسى را نداشتترور نافرجام محمدرضا شاه به اتهام وجودی كه حزب توده 

ها و احزاب چنين از سازمانجا بايد هماين. دادمىادامه به فعاليت خود  امپرياليستى ضدكارگری و های و انجمن" مردم

                                                 
مان و انديشه، جلد آر، در اسالمى ايران ی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوری ماركس و فلسفه):٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد   ٤

   ادامه، برلين ١٦١ی دوازدهم، صفحه



 ٤ 

همواره در حال زد و خورد ها اعضای آنياد كرد كه نيز  "ايرانيستحزب پان"و " سومكا: "ماننديست و فاشيست لناسيونا
  . حزب توده بودندتظاهرات های اعتراضى كارگران و و سركوب آكسيون

اوضاع نابسامان  ی اقتصادی ايرانمحاصرهتحريم و رسيد و های نفتى به توافق نمىجا كه محمد مصدق با كنسرنناز آ

بود كه حتا اعضای شده ، در نتيجه وی در اواخر دوران نخست وزيری خود چنان منزوی كردسياسى كشور را تشديد مى
را " قانون امنيت ملى" بنابراين مصدق .زدندر باز مىو شركت در مجلس سوی نيز از حمايت " ی ملىجبهه"سرشناس 

را از محمد رضا شاه كرد و از وی خواست " اختيارات تام"به تصويب مجلس رساند و سپس درخواست انحالل مجلس و 

را به مقام زاهدی الله سرلشكر فضل ، انگلستانپس از مشورت با سفارتمحمدرضا شاه  ليكن .را ترک كندكشور كه 
 هواداران نظام سلطنتى جهت ممانعت از خروج شاه در حالى كه.  از ايران گريخت سپسوزيری منسوب كرد ونخست 

های وی و رضا شاه را به زير ها ريختند و مجسمهمردم به خيابانانبوه های حمايتى دست زدند، از كشور به آكسيون

 و روز ديگر "رهبر ملى"يک روز مصدق را  خود یسياست روزمرهنيازهای حزب توده بنا بر تا اين زمان . كشيدند
مرگ بر مصدق، زنده باد "با شعار خود را تظاهرات ليكن از اين پس خواند،  مى"بازی عمو سامعروسک خيمه شب"

گونه هيچديگر ملى و مذهبى و اسالميان افراطى كار  محافظهیهابرای جريان به اين ترتيب، .كردبرگزار مى" شوروی

 و همان ی قدرت سياسى خواهد كردبه مصادرهاقدام   در حال تدارک كودتا است واقى نماند كه حزب توده بیترديد
اين  تأثير بنابراين تحت. بودندمناسباتى را در ايران به راه خواهد انداخت كه تحت حاكميت استالين در شوروی رايج 

عمليات "تحت عنوان  مرداد را ٢٨ یی كودتابرنامه" اسي" اطالعاتى ـ امنيتى بود كه سازماننابسامان سياسى شرايط 

البته كه  سفارت آمريكا ياد كرد های مالىاز جمله بايد از حمايت. به انجام رساندكامل با موفقيت در ايران " آژاكس
ر سركوب گيمعركهشدند، تا پخش مىاوباش و اراذل ميان در " بهبهانىالله آيتدالرهای "تحت عنوان و اسالميان توسط 

جالب توجه است كه حتا حزب توده نيز در برابر اين كودتا مقاومت . مقاومتى توسط نيروهای مسلح كشور شوندهرگونه 

ی اشرف پهلوی با استالين در مسكو به به احتمال زياد مذاكره. را داشتدهى آننكرد، با وجودی كه قدرت سازمان
    ٥.ت شوروی حزب توده را از مقاومت منع كرده بودرسيده و سفاربرای هر دو طرف ی مطلوب نتيجه

سازمان امنيتى ـ  ی از كودتاوبه توافق رسيده پهلوی بر سر محمدرضا سياسى مؤثر ی هابه بيان ديگر، تمامى جريان

يک  ١٣٣٢ مرداد ٢٨ی واقعهاز ، در حالى كه بودندمنفعل به كلى آن يا در برابر كردند و دفاع مى" سيا"اطالعاتى 
گونه ترديدی وجود ديگر هيچ از اين منظر .شدشاه كشور ی ننگ بر پيشانى تبديل به يک لكهو اسطوره پديد آمد 

اسرائيل در  وآمريكا است كه از منافع " سگ زنجيری امپرياليسم" تنها وه رضا شاه عامل دست بيگانمحمدنداشت كه 

در نظر نيز چنين قوانين اصالحات ارضى را ی اقتصادی و همی توسعهبرنامه پنج بايدجا ينا. كندمنطقه پاسداری مى
-كنسرن گذاریی سرمايهو زمينه ندكرددگرگون ترين زمان ممكنه به كلى در كوتاهداشت كه جهان قديمى ايرانيان را 

رای اولين بار پديد آمد و بی كشور در گسترهبه اين ترتيب، كار دوگانه آزاد . پديد آوردندهای فرامليتى را در ايران 

با تشديد توليد كااليى و كااليى شدن . سرمايه در ايران بر اساس مناسبات كار مزدی ممكن شد سيستماتيک انباشت
به اين ترتيب، كارگران مزدی از . جغرافيايى در كشور يک شدت بى سابقه به خود گرفتو جابجايى نيروی كار تحرک 

                                                 
٥ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse …, ebd., S. ٢٠٠ff. 



 ٥ 

بازار كار ترين قيمت آن در به نازلشدند كه نيروی كار خود را كشور  روستاها راهى شهرهای بزرگ و مراكز صنعتى
  . كنندحراج 

به اين صورت كه . شويم مواجه مىی ايرانشگرف در ساختار خانواده و جامعهبسيار های از اين پس ما با دگرگونى

- آشنا مىنوين زندگى و تفكر  اشكالا و بی دينى ظاهرًا مستقل سنتى توليد مجزا و از روابط جامعهمناسبات از ها انسان

روابط عرف اجتماعى، اخالق خانوادگى و كه مدند آپديد مىها ی برای انساناهداف جديد و نيازهازمان هم. نددش

آموختند و  خود را مىانی پدردر حالى كه در گذشته پسران حرفه. ختندسارا متزلزل مىقديمى ای عشيره  وساالریپدر

روانى جهت ، تحرک جغرافيايى، فشار داری سرمايهيافتند، نيازهای بازار كارود را در زندگى زناشويى مىدختران هويت خ
مستقيم های سنتى را تعلق  فرهنگ وتلفن، راديو و تلويزيون: چنين ابزار ارتباط جمعى مانند و همی لوكسمصرف كاالها

مستقيمًا به ی پدران اتوريتهدر زلزل البته ت. ادنددپيوند مىر ديگاز نو به يکها را انسانكرده و و غيرمستقيم مضمحل 

- هم، در حالى كه ندردكرا پر مىواسطه جای خالى آندون ب خانواده ، زيرا پسرانبودندنهای سنتى رهايى از كنترلمعنى 

اين با . بودصمم م كم و بيشدينى مناسک مراسم و و برگزاری معمول های  و سنتدر پاسداری از عرفنيز جامعه زمان 

و موجود مناسبات هر كسى بايد جا اين. ندختبامىرفته رفته نقش خود را و اطمينان خاطر خانوادگى مالى امنيت وجود 

. يافتمىخود را ی مورد عالقههمسر و كرد مىخود را طراحى ی  و آيندهو روش زندگىارزيابى  از نو راخود امكانات 
آن كه و داد از دست مىكم و بيش نقش خود را نيز اعتقاد به سرنوشت و دست تقدير پيداست كه تحت اين شرايط 

 مواجه هستيم كه زنان و مردان واقعيت بردگى كار مزدیجا با ما اين. شددهنده محسوب نمىنانه بود، ديگر دندان داد

-مستقر مىی طبقاتى ی جامعهوارهىمناسبات شئتحت  و يدندكشمىداری سرمايهتوليد مدرن كارگر را به انقياد روند 

    .ساختند

و افزايش استقالل درونى تفكر گسترش ابعاد منجر به نه تنها ی پدارن و اضمحالل نظم خانواده البته تزلزل اتوريته

 دولت مستبدجا كه از آن. آوردندبرای نسل جوان پديد مىرا نيز های هويتى و معنايى بحران، بلكه شدندها مىانسان
 اقتصادی و فرهنگى كرد، در نتيجه تضادهای موجودی مدنى ممانعت مىاز تشكيل جامعه با خشونت تمام شاهنشاهى

جا با نگرانى ما اين. ی مجردتری متشكل شونددر يک درجهاز نو قادر نبودند كه روش مناسب بيان خود را بيابند و 

 یو احتمال سقوط اجتماعى و خطر انزوا در زندگى آتى ريسکيد تشدامنيت شغلى، كمبود بى عدالتى و ها پيرامون انسان
به ارتجاعى های فوقواكنشجامعه مواجه هستيم كه در فقدان شكل مناسب ساختاری خود منجر به خانواده و از فرد 

امت " ضرورت تشكيل  و"زدگىغرب"جاست كه نظريات اسالميان پيرامون  مشخصًا در همين .شدندمىنظم موجود 

-رشد مىاقتصادی ساعد می بر يک زمينهند و دخور به هم پيوند مى"ضد امپرياليستىی همبارز"ايدئولوژی با  "سالمىا

و " داری وابستهسرمايه"آورد، نقد نظام شاهنشاهى را پديد مىجهت سرنگونى " توافق فعال"يک آن چيزی كه . ردندك

-ممكن مى" داریراه رشد غير سرمايه"از بازار جهانى و توسط كه انگاری با گسست بود " خودكفايى اقتصادی"ضرورت 

  غيرملى وراكشور مانند فعاالن سياسى طيف چپ توليدات صنايع نيز ی اسالمى  اعضای هيئت مؤتلفهبنابراين. گشت
صوص مقاومت های ضد امپرياليستى در كوبا، ويتنام، الجزاير و به خاز سوی ديگر، توفيق جنبش. خواندنداصوًال بنجل مى



 ٦ 

اسالميان با اپوزيسيون های ايدئولوژيک تفاوتها و گسلفلسطين در برابر دولت صهيونيستى اسرائيل بودند كه مردم 
  . كردندبر طرف مىظاهرًا طيف چپ را 

-مىپديد در مجموع  كه آگاهى اپوزيسيون نظام شاهنشاهى را شديم آشنا ايدئولوژیاز آن چند پرتو  با جاما تا اين

جا بايد به خصوص اين. كندبازی مىبه سزايى ها نيز نقش  ناخودآگاه انسانرليكن در هر حركت اجتماعى ضمي ٦.ندوردآ
- مىايرانى  سنتى مردانخاطر  كه منجر به نگرانى ی اقتصادی كشور ياد كردروند توسعهزنان در اجتماعى از نقش نوين 

- دست مىمزدی ى زنان همواره به امكانات بيشتری جهت اشتغال به اين عبارت كه با گسترش بخش توليد خدمات. شد

و های سنتى خانواده به كنترلديگر  و شدندتوليد اجتماعى سهيم و از منظر مالى مستقل مىمدرن  و در روند يافتند
هنری، وهشى، پژورزشى، از جمله بايد از كارهای اداری، بانكى، بهداشتى، . دادندتن نمىبى چون و چرا های گذشته نسل

پيداست كه با تشديد تحرک . آوردندرا پديد مىزنان مزدی ی اصلى اشتغال آموزشى و پرورشى ياد كرد كه حوزه

مضمحل ظاهرًا نيز اجتماعى های نترلخانواده كی مكانى ميان زنان با والدين و مابقى اعضای و افزايش فاصلهجغرافيايى 
زنان مزدی  اشتغال داری بهبه دليل نيازهای بازار كار سرمايهنيز ام شاهنشاهى به خصوص به اين دليل كه نظ. ندگشتمى

ياد كرد كه در اواخر " سپاه بهداشت"و " دانشسپاه : "مانند" انقالب سفيد" قوانين از جمله بايد از دو اصل. زددامن مى

. گى را هر چه بيشتر از آنان زدودندخانوادهای  و كنترلخود كردندنيز مشمول را پهلوی زنان ديپلمه حكومت دوران 
ها در نظر گرفته است، های ديرينه و آن وظايفى كه اسالم برای آنپيداست كه نقش نوين اجتماعى زنان با سنت

از حفاظت  فحشا و هرزگى زنان و ضرورت پيرامونافكار عمومى در  ه اين ترتيب، يک نگرانىب. كردتالقى مىدشمنانه 

جاهلى   ومبتذلهای سينمايى  فيلمتوسطكرد و دار مىمردان ايرانى را جريحه" غيرت" انگاری ه پديد آمد ك"ناموس"
شويم كه البته های اقتصادی و فرهنگى مواجه مى آن دگرديسى روحىعواقبجا با ما اين. يافتبازتاب مى" قيصر"مانند 

مضمحل كرده و در پيوند با ايدئولوژی اهرًا ظی سنتى را رشد و اخالق خانواده داریاز روش مدرن توليد سرمايه

به شرح زير را آن تئوريک كه اريش فروم مضمونشد مىاجتماعى شناسى روانمنجر به يک " ی ضد امپرياليستىمبارزه"
  :سازدبرجسته مى

تماعى ـ شناسى اجتماعى به صورت روندهای فعال و منفعل تطبيق دستگاه محركه نسبت به وضعيت اجهای روانپديده»

های قطعى ـ بيولوژيک وجود دارد، اما بسيار قابل تغيير است؛ خود دستگاه محركه ـ در زمينه. شونداقتصادی درک مى
ترين محيط است كه توسط آن خانواده ماهوی. دهنده هستندمناسبات اقتصادی حائز نقش اولوی به صورت عوامل شكل

 کشناسى اجتماعى رفتار روحى و ايدئولوژيروان. كندر روان افراد اعمال مىی خود را بدهندهساختار اقتصادی تأثير شكل

های جنسى را ـ از تأثير مناسبات اقتصادی بر تمايلی آنهای ناآگانهمشترک و با اهميت اجتماعى ـ و به خصوص ريشه
                                                 

 ام،را در پراكسيس سياسى سنجيدهپرداخته و عواقب آن" انقالب بهمن"های متفاوت و به تفصيل به نقد ايدئولوژی جا كه من از جنبه از آن ٦
- شناسى اجتماعى مردم ايران برجسته مىپردازم و نقش خانواده و جامعه را در روانی دولت با ملت مىجا تنها به نقد نقش رابطهدر نتيجه اين

 آرمان و انديشه،، در ی مركزی حزب تودهی علميه تا كميتهتفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد . سازم
   ادامه، برلين، و٨٩ی جلد يازدهم، صفحه

آرمان و ، در حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين، و ١٢٥ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه

، در آرمان و "های ايرانىماركسيست"و تجربيات " بحران ماركسيسم"و پراكسيس سياسى ـ آگاهى تئوريک ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين١٦١ی انديشه، جلد چهاردم صفحه



 ٧ 

دهند كه بدون  چسب شكل مىها هستند كه در هماهنگى خود به آناين قوای تمايل جنسى انسان»(...) « دهدتوضيح مى
  ٧«.های بزرگ اجتماعى در تمامى سپهرهای فرهنگى سهم داردماند، و آن در توليد ايدئولوژیآن جامعه متحد نمى

ی آگاهانه محركهنه تنها نقد ايدئولوژی را به عنوان شناسى اجتماعى كند، روانی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

و رفتار روحى و شوند فعال مىها ضمير ناخودآگاه انسانهای جنسى نيز كه در كه آن تمايلگيرد، بلدر نظر مى
نه "شعار به بيان ديگر، جمهوری اسالمى با  .كشدذاتى مىآورند، به انضمام نقد درونپديد مىرا در جامعه ايدئولوژيک 

تشكيل يک نظام جنسيتى به ، بلكه با "رياليستىی ضد امپمبارزه"نه تنها به آگاهى ايدئولوژيک از !" شرقى، نه غربى

بر ست و فمينيمقاومت زنان مدرن آن بنابراين اتفاقى نيست كه . يک پاسخ مثبت دادنيز ضمير ناخودآگاه مردان ايرانى 
ما انقالب نكرديم، تا به عقب "با شعار و خورشيدی  ١٣٥٧در سال  مارس ٨به مناسبت كه عليه حجاب اجباری 

از طريق هيچ " امپرياليسم"آوردهای انقالب در برابر ی حفاظت از دست به بهانهبه خيابان كشيده شده بود،!" برگرديم

يا روسری، يا "هموار ديدند كه با شعار به كلى به اين ترتيب، اسالميان راه را برای خود . جريان سياسى حمايت نشد
ی كليت ضميمهجنسيتى را ـ  تشكل ساختاری نظم حقوقى و زنند و يکامن  و تحقير زنان ايرانى دببه سركو!" توسری

راحت شد، نسبتًا خود " ناموس"جهت حفاظت از نيز خيال مردان ايرانى خاطر از اين پس، . كنندكشور ی طبقاتى جامعه

جنسيتى م اک نظتشكيل يی الهى و را به صورت تحقق اراده" امت اسالمى"ی تشكيل زيرا حكومت اسالمى وظيفه
جا گوهر  اين.ساختاری دادشرعى و ايران يک شكل  سنتى شناسى اجتماعى مردم و به روانواسته به عهده گرفتخداخ

منجر و تمايالت جنسى ايدئولوژيک در پرتو تخيالت واهى  ،گردد كه از يک سوتشيع به خوبى عريان مى) روح عمومى(

ى لوآورد و از سوی ديگر، اص پديد مىها آن بر خودرا اسالمىحكومت ی شود و سلطهمىشيعيان ی به حماقت خودكرده
، علت كندرد مىانه طعاقرا !" از كوزه همان تراود كه در اوست" و !"خاليق هر چه اليق"، "!از ماست كه بر ماست ":مانند

گدای ند يک و مان يک مظلوم از منظرو دهد مىنسبت  "ی امپرياليسمتوطئه"بيگانه مانند روزی خود را به عوامل سيه

 .كندمىنيز ی دتقاضای همدرسمج 

 به نتايج  ودهدمىشناسى خود را به مناسبات اجتماعى بسط برای اولين بار زيگموند فرويد نتايج تحقيقات روان

 به نقد يکشناسى اجتماعى با استناد به دانش روان در برابر اريش فروم ٨.رسدمىشمول و جنجالى فراتاريخى، جهان

 .شودمى) پرولتاريا(" ی واقعىسوژه" كه البته مربوط به آگاهى و انفعال پردازدمىها انسانمنظقى رفتارهای غير رديف از 
                                                 
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. ٣٦ ,٢٣, 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. 

را به جامعه ) خودشيفتگى(پردازد و سپس نتاج تحقيقات خود ی بورژوايى مىشناسى يک انسان در جامعه به اين عبارت كه فرويد به روان ٨
انگاری كه دولت . كندتشبيه مى" افراد شاخص"را به " دولت"ی استفاده كرده و مقوله" بفرهنگ متقل"برای نمونه وی از مفهوم . دهدبسط مى

های جنسى كه ميان مردان منحصر به فرد رايج است، عمل كرده و در نتيجه سياست همواره اشكال بيماری روانى به مدرن بر اساس تمايل
  .گيردخود مى

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 

كنند؟ چرا ها را نقض مىخود آنمنافع شخصى گيرند كه های سياسى را مىها آن تصميمبه اين عبارت كه چرا انسان
ی طبقهبه امكانات گاه هيچبا وجودی كه كنند، تقليد مىى را يبورژوازندگى و روش ، مناسک كارگران اخالق، فرهنگ

با وجودی كه دهد، ی حاكم تن مىطبقهاقتصادی سياسى، دينى و ی اتوريتهبه كارگر ی چرا طبقهيابند؟ حاكم دست نمى

 و بى عدالتى قرار هايى كه خودشان مورد تبعبض؟ چرا آن انسانگيردكارگران قرار مىخود منافع با در تضاد نتايج آن 
بى ها كامًال آنروزی  و سيهنسبت به زجركنند و يا ها شركت مىتيدر سركوب اقلگونه منافعى بدون هيچاند، گرفته

 ؟اندفريب خوردهها توسط آنميشه هبا وجودی كه ، شوندمجذوب  تبليغات دولتى مىهمواره ها  چرا انسان؟اعتنا هستند

ى و اهداف مخرب او هيچ شک و ناداندر  با وجودی كه ،ندنكمىخودكامه رهبر يک جذوب ها را مانسانعواملى چه 
آگاهى و نقد وی به ساريش فروم مستقيمًا  از منظر شناسى اجتماعى روانهایبه بيان ديگر، پرسش ترديد وجود ندارد؟

 و روابط شودچگونه اجتماعى مىًال اصو" ی واقعىسوژه"به اين عبارت كه . گيردسمت مىی كارگر طبقهشرايط انفعال 

يک چگونه در " ی واقعىسوژه"كنند؟ بازی مىآن روابط اجتماعى خانوادگى و اشكال آموزشى و پرورشى چه نقشى را در 
چگونه " ی واقعىسوژه"يابد؟ شود و با كدام آگاهى جای خود را در جامعه مىفعال مىی اجتماعى پيچيدهبسيار م انظ

     ٩كند؟مىاجتماعى واكنش  اقتصادی و هایبحرانو نسبت به   كردهجود بازنگریورا در ساختارهای متجربيات خود 

كنش و واكنش به كه مربوط شويم مىمواجه انتقادی شناسى ی جامعههايک مجموعه از پرسشجا با تا اينما بنابراين 
تئوری انتقادی شناسى اجتماعى ورت كه دانش روانبه اين ص. شودى م"كليت ديالكتيكى"يک نسبت به " ی واقعىسوژه"

ی جنسى را نيز به ی محركهمسئله" ی واقعىسوژه"انفعال عوامل و جهت نقد سازد مىتر غنىرا و انقالبى ماركس 

" حركت واقعى" از ذاتىدروننقد روش مشمول ، سياست و فلسفه دين، حقوق: ماننديک وجه ديگر از روبنا صورت 
-ماركس مى" در مورد نقد اقتصاد سياسى"را به شرح زير در كتاب تئوريک آن كه ما مضمون كندمىقاتى ی طبجامعه

  : يابيم

شوند، شان مىها طى توليد اجتماعى برای زندگى خويش وارد مناسبات ضروری، به خصوص و مستقل از ارادهانسان»
تمامى اين مناسبات توليدی، .  مولد مادی مطابقت دارندی معينى از رشد نيروهایمناسبات توليدی كه با درجه] يعنى[

شود و آنان سازند كه بنا بر آن، روبنای حقوقى و سياسى بر پا مىرا مىساختار اقتصادی جامعه، يعنى زيربنای واقعى آن

سياسى و ی توليد زيست مادی اصوًال موجب روند اجتماعى، شيوه. با اشكال به خصوص آگاهى اجتماعى متناسب هستند
شان را ها است كه آگاهىها را، بلكه هستى اجتماعى آنها نيست كه هستى آناين آگاهى انسان. شودذهنى زندگى مى

ی معينى از رشد خويش با مناسبات توليدی موجود يا با بيان حقوقى نيروهای مولد مادی جامعه در درجه. كندمعين مى

اين مناسبات كه از . گيرنداند، در تضاد قرار مىب آن تا كنون عمل كردهآن كه مناسبات مالكيتى است و در چهارچو
ی انقالب اجتماعى سپس يک دوره. بندندها زنجير مىشوند، به رشد خود آنبطن اشكال رشد نيروهای مولد نتيجه مى

گونه ی ايندر نظاره. ددگرتر دگرگون مىی اقتصادی، تمام روبنای عظيم كندتر يا سريعبا تغيير زمينه. رسدفرا مى

گيری ها همواره بايستى ميان دگرگونى مادی شرايط اقتصادی توليد كه به همان دقت علوم طبيعى قابل اندازهدگرگونى

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



 ٩ 

ها از طريق ، هنری و يا فلسفى ـ خالصه، ايدئولوژيک كه انسان]شناسىروان[، های حقوقى، سياسى، دينىاست و دگرگونى
   ١٠«.خيزند ـ تفاوت قائل شدشوند و به نبرد بر مىآگاه مىها به اين نزاع آن

مواجه هستيم ی طبقاتى جامعهيک از " حركت واقعى"تئوری جا با كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی آگاهانه  محركهنه تنها نقد ايدئولوژی را به عنوان و دهدگزارش مى" سوبژكتيونفى "ديالكتيک، يعنى از مضمون از  كه
روحى و های محركهشوند و ها فعال مىهای جنسى نيز كه در ضمير ناخودآگاه انسانگيرد، بلكه آن تمايلدر نظر مى

ی حاكم بنا بر هستى ه طبقهعبارت كبه اين  .كشدذاتى مىآورند، به انضمام نقد درونايدئولوژيک را در جامعه پديد مى

 ابعاد متنوع به صورتنيز حاكميت خويش، آگاهى اجتماعى را تثبيت فظ منافع مادی و اجتماعى خود، يعنى برای ح
كه به اجتماعى شناسى  و رواناين آگاهى. آوردهنر و فلسفه پديد مىشناسى، روانحقوق، سياست، دين، : مانندايدئولوژی 

ی حاكم را افع مادی و جايگاه طبقهدر واقعيت من، است بر جامعه حاكم آل ساختار اقتصادی موجودبيان ايدهصورت 

-ها رشد مىنيروهای مولد از منافع مادی و هستى اجتماعى آنشناسى  و روانبه همين منوال نيز آگاهى. كندتوجيه مى

اولى . جا توجه به دو مفهوم كليدی برای درک تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ضروری استاين. كند

-نيروهای مولد با ايدئولوژی طبقهشناسى و روان يا مطابقت زيربنا با روبنا است كه از هماهنگى آگاهى و" تناسب"مفهوم 

ی حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى با نيروهای به اين معنى كه ايدئولوژی طبقه. دهدی حاكم گزارش مى
زيربنا با روبنا است كه ما " تأثير متقابل" مفهوم دوم .مولد متكامل شده است و از اين رو، زيربنا مطابق با روبنا است

 به اين معنى كه نيروهای مولد و ايدئولوژی ١١.يابيممىنيز " ايدئولوژی آلمانى"چنين در كتاب جا و همرا اينمضمون آن

 طبقاتى نه هایردبه بيان ديگر، نيروهای مولد در پراكسيس نب. كنندديگر را به صورت متقابل متأثر مىی حاكم همطبقه
نى بر  كه البته مبتی حاكم در گير هستندنيز با طبقه تئوريک ، بلكه در يک كشمكشپراتيکتنها در يک كشمكش 

بنابراين موضوع تئوری ماترياليسم . آيندپديد مى) تمايالت جنسى(ی ناآگاهانه و محركه) ايدئولوژيک( آگاهانه یمحركه

 و د تضاد و استثمار نيروی كار و فقط مادی نيست، بلكه بيان تضاد، يعنى نفى آگاهانهتاريخى ـ ديالكتيكى ماركس فقط نق
 بستگى های آنكند كه البته نتيجه طبقاتى مىهایی پراكسيس نبردنيز ضميمهی روبنای نظام طبقاتى موجود را ناآگاهانه

آورد و واقعيت را پديد مىپيروزی است كه به توازن قوای نيروهای متضاد و متخاصم اجتماعى دارد و اين شكست و يا 

شناسى اجتماعى بر رفتار انترسوبژكتيو، يعنى آن رفتاری كه با در نظر رواندر اين ارتباط . كندروند تاريخ را معين مى
-قابل فهم هستند، انگشت مى" ی واقعىسوژه" يعنى عقالنيت ايدئولوژيک،گرايشات  ،، تمايالت جنسىمنافع مادیداشتن 

  . ذاردگ

-جامعهدانش تا كنون گذرد، ليكن جمهوری اسالمى در ايران مىنظام تشكيل ی فاجعه سال از ٤١بيش از با وجودی كه 

های توطئه، با صرف نظر از تئوری. استشده مواجه  اين چنينى هایپرسشبا ايران نه در كشور و نه در تبعيد  شناسى

 كشور و جمهوری اسالمى درنظام  به عوامل تشكيل كهنيز قادهای فلسفى و آن انتتحقيقات اجتماعى و تاريخى آن اما 

گفتار يک تکبيش از اند، ايرانى قرار گرفته روشنفكران یمورد مالحظهتا كنون  ايران پرداخته و روزی مردمسيهداليل 

                                                 
١٠ Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ٨f. 
١١ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, Berlin (Ost), S. ٣٧f. 



 ١٠ 

كه تز  ياد كردم آرامش دوستدار يک فيلسوف ايرانى به نااز جمله بايد از آثار . دهندارائه نمىپسند عامه ىعلت ـ معلول
زير عبارت و به شده متكامل ايرانيان " امتناع تفكر در فرهنگ دينى " نقد فلسفى ازوی بر اساس "تاريخىتحقيقات "

  :شودمىشريح ت

 كه از آنسو و اينسو به اين معنا. ی عّلى از آنسو و اينسو وجود داردرابطه" امتناع تفكر"و " فرهنگ دينى"يان م(...) »
       ١٢«. مطلقًا معلول آن"امتناع تفكر"مطلقًا علت است و " فرهنگ دينى"

-مىئه  اراىگفتار علت ـ معلولجمهوری اسالمى در ايران فقط يک تکنظام ی تشكيل با وجودی كه دوستدار از فاجعه

فكران ايرانى را متأثر ساخته، بلكه طيف وسيعى از روشنافكار نه تنها  يانايران "فرهنگ دينى" تاريخ بهوی دهد، اما انتقاد 
جهت ها را آن و ردهايمانى مواجه كهای با بحران زنيرا " روشنفكران دينى"پسند ی ساده و عامهتعميم اين نظريهبه دليل 

   .به تكاپو انداخته استكالمى اسالم تفسير 

در تهران متولد ی بهايى  يک خانوادهردخورشيدی  ١٣١٠در سال دوستدار آرامش پديای فارسى بنا بر اطالعات ويكى
 ی فلسفه به تحصيلوی در جوار رشته. نقل مكان كردبرای تحصيل فلسفه به آلمان خورشيدی  ١٣٣٧شد و در سال 

ی اخالق رابطه"ی دكترای خود را با عنوان رسالهسرانجام وی . شناسى تطبيقى نيز پرداختشناسى و دينروانهای رشته

 خورشيدی در دانشگاه تهران ١٣٥٨ تا ١٣٥١رساند و از سال مىبا موفقيت به اتمام " گرا در آثار نيچهی سلطهو اراده
نيز مانند بسياری از اساتيد او  زيرا ،خوردمىرقم " انقالب فرهنگى"با وی ی سرانجام آينده. پردازدمىبه تدريس فلسفه 

به احتمال زياد  .شودىمتبعيد در آلمان رانده سوی به  سپسو شده از دانشگاه اخراج گرا ، دموكرات و چپسكوالر

وی به عنوان فرزند ، زيرا شوداش مىبه مسائل دينى و اجتماعى مربوط به تجربيات نوجوانىآرامش دوستدار ی عالقه
- رسميت مىی ايرانى نه دين بهاييت را بهزدهی اسالميابد، در حالى كه جامعهی بهايى تربيت و پرورش مىيک خانواده

 آرامش دوستدار بر اساس يک تعريف از تاريخى و فلسفى تحقيقات. پنداردشناسد و نه هويت بهاييان را ايرانى مى

  :  سازدرا به شرح زير برجسته مىنفلسفى آ مضمون كه وی است  شدهاستوار ايرانيان "فرهنگ دينى"ی مقوله

- ست كه با احاطۀ درونىاینا آن ناپرسيده و نادانستهعيقت بدين محق. حقيقت هر اعتقاد است (...) ظلمت هر اعتقادی»

 فرهنگ مبتنى بر چنين .ريزدكند و شالودۀ اعتقاد را مىتسخير مىرا شود، يعنى احساس جمعى اش بر ما فرهنگى مى

   ١٣«.دانمكى مىاد اعتقادی متينامم و فرهنگ ايران را در سراسر تاريخش بر اين بنبنيادی را من اصطالحًا دينى مى

به اين معنى كه ايرانيان توسط يک . مواجه هستيم" بغرنج"جا با يک كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

. اندشدهو ناهماهنگ با جهان مدرن همزيست اند، در دوران معاصر خود به ارث بردهسنتى كه از تاريخ " فرهنگ دينى"

گان در تقابل با عوام ندارد، بلكه هخبنكند، ارتباطى با خودنمايى گونه كه دوستدار تأكيد مىان، هم"بغرنج"البته شناخت 
  : باشدمىگذارد كه انگاری تنها راه حل و فصل آن به شرح زير بر يک تناقض انگشت مى

                                                 
  ٢٩ی  صفحهامتناع تفكر در فرهنگ دينى، پاريس،): ١٣٨٣(دوستدار، آرامش   ١٢
   ادامه٦٩ یصفحهجا،  همان ١٣



 ١١ 

اگر ما ؛  ساخته استاگر آگاهى ما از خودآگاهى گشتنش فلسفى نشود، هم كار ما و هم كار فلسفه هر دو اينجا(...) »
 شويم بى اصل و نسب، اما اگر غرب را درست بفميم در مىایغرب را درست نفهميم، در شرقى بودنمان هم چهل تكه

اما چگونه؟ موتور اين تحرک را در هرمنوتيک بايد يافت، و از (...) همچنان خرسند و رستگار خواهيم زيست نتمان س

 حتا .پراند شفابخش هر افليجى را از جايش مىنه اين است كه اين معجونمگر . جا كه هرمنوتيک نوشدارو هم نباشدك
تر و  البته منظور تن اسالم نيست كه ثابت كرده از هميشه زنده.ددم در تن مرده نيز جان تازه مى،گويندچنانكه مى

سرنخ فلسفه و (...) بايد  (...)  مايزهر زندگى ناميرايى اين دين قرنهاست مردهتر شده، بلكه در تن ماست كه از جوان

وجه مشترک اين گونه افكار هذيانى برای . خوشبختى ناشى از آن كه معدنش غرب است از دست خودمان در نرود
ی ما اين است كه همه در كانونى به نام مدرنيته در هم مى پيوندند و خود را از بركت آن به نجات فرهنگ و جامعه

  ١٤«(...).سازند ىمؤترترين درمانها مجهز م

مطرح و تبديل به روش ايرانيان " فرهنگ دينى"به اين ترتيب، دوستدار هرمنوتيک را به عنوان تنها راه غلبه بر 
-  است، مى آن"دينيت"گفتاری آن ظاهرًا ايران كه شاخص تک فرهنگى تاريخكليت شناسى خود جهت تفسير شناخت

شود  هرمنوتيک محول مىون اين وظيفه به فنگردد وايرانيان مستقر مى" نيتدي"دشمنانه در برابر " فلسفه "جااين. كند

به سوی به اصطالح نتقادی را پديد بياورد و ايرانيان را ای و اسطورهااشكال ی طبقاتى ايران كه از ماهيت متضاد جامعه
  .وباره از نو سامان دهد و روابط اجتماعى و سنتى آنان را بر اساس مدرنيته دانسانى براند" روح آزاد"كسب 

در حالى كه استفاده از زبان . دهدتميز مى" زبان هنری"و " زبان طبيعى"هابرماس جهت نقد هرمنوتيک ميان يورگن 

و تنها بر بوده شود، ليكن زبان هنری فاقد هر گونه بازتاب تجربى طبيعى مربوط به استدالل منطقى و گفتگوی فلسفى مى
ی وی دو شعبه. خاطب خود را متأثر و متقاعد ساخته و به سوی يک تصميم مخصوص برانداين اصل مبتنى است كه م

فلسفى ديگر متمايز و به شرح زير مضمون از يک" هرمنوتيک"و " رتوريک"متفاوت از زبان هنری را به صورت 

  : سازدهرمنوتيک را برجسته مى

-هم[بر يک زبان طبيعى را " مسلط شدن"كنيم كه ىمبتنى است كه ما تا اين حد كسب م" توان"هرمنوتيک بر يک »

فهم . معنى زبانى و امكان ارتباطى را بفهميم و در صورت اختالل ارتباطات، قابل فهم سازيم] يعنى[هنر، بياموزيم، ] چون

چنين به سوی محتوای معنايى ثابت نوشتاری يا سيستم گيرد، اما هممعنى به سوی محتوای معنايى سخن سمت مى
ما اتفاقى از هنر فهميدن و فهماندن . سخن شوند" یضميمه"توانند ها مىجايى كه آنبليک غير زبانى، منتها تا آنسم

جا به صورت يک تواند اينگيرد، مىگويى در اختيار دارد، پيكر هنری مىگوييم، زيرا توان تفسير كه هر سخنسخن نمى

شوند، نسبت به هنر های عملى به سوی تصميم رانده مىطى كه پرسشاين هنر تحت شراي. زبردستى هنری پرورش بيابد
  ١٥«.كندكردن متقارن رفتار مىمتقاعد و قانع

                                                 
   ادامه ١٩، یصفحهجا،  همان ١٤

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 
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هرمنوتيک مربوط به تسلط بر آن فنون سخنوری و شناسى شناختكند، روش ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
راند، در كند و به سوی اتخاذ يک تصميم مخصوص مىىشود كه انسان مخاطب خود را ظاهرًا متقاعد منوشتاری مى

جا با فنون تدارک متافيزيک ما اين. حالى كه برای عواقب يک چنين تصميمى مصداق و شواهد تجربى در اختيار ندارد

ى شناسكند كه جامعهاز اين بابت، هابرماس پيشنهاد مى. دنشومىو آپريوريسم گرايى  كه منجر به مثبتمواجه هستيم
در اغلب موارد تفسير تاريخ ياد كرد كه روش جا بايد به خصوص از  اين١٦.ی هرمنوتيک شودانتقادی جايگزين فلسفه

  .شودهای فيلسوفان هرمنوتيكى مىشواهد ظاهری نوشتارها و سخنوریتدارک  وسازی اسطورهبه منجر 

كند كه انگاری ير انتقادی تاريخ فرهنگى ايران مى هرمنوتيک اقدام به تفسون با استفاده از فنوستداردبه اين ترتيب، 
-ممكن مىی هرمنوتيک  و درمان اين بيماری اجتماعى فقط توسط فلسفهايرانيان است" دينيت"گفتاری آن شاخص تک

ی ًال روشن است كه اين اديان بر اساس كدام زمينهوو نه اصيابيم  مى"كليت ديالكتيكى"جا نه اثری از يک ما اين. گردد

د كه بر اساس نشو پيداست كه استقالل از پراكسيس مولد منجر به تشبيه و تطبيق اديانى مى١٧.اندمادی متكامل شده
ين زرتشت با مناسک يآ و تطبيق تشبيهاز جمله بايد از . اندهای متفاوت مادی رشد كردهزمينهذاتى تضادهای درون

با وحى الهى موجه به اصطالح ها ی آنهر دوو است " دينيت"ها وجه مشترک آنانگاری سخن گفت كه اديان سامى 

علم "آيد، با ديد علمى يا كه بدون پرسش به وجود مى" علم پيشين"جا ميان بينش دينى يا ايندوستدار  ١٨.شوندمى
به نظر وی دين زرتشت جهان را . گذارد است، تفاوت مىاتو تحقيقيدن ، انديشگریكه البته محصول پرسش" پسين

سازد، در حالى كه اديان سامى به صورت افقى جهان اخروی را از جهان عمودی، يعنى ميان اهورامزدا و اهريمن جدا مى

     ١٩.كنندواقعى مجزا مى

به اين صورت كه . شوداثبات مىتفسير هرمنوتيكى های زرتشت، مشخصًا عكس اين حال با يک نگاه اجمالى به گات

جا اصوًال با وحى بنابراين ما اين. ، يعنى خرد درونى خود وی است"وهومن"ش زرتشت از ی گفتگو و پرسها نتيجهگات

جا اين. سازندزيربنای مادی آيين زرتشت را زندگى مسكون و متمدن روستايى و دامداری شبانى مى. الهى مواجه نيستيم
با تهاجم اقوام وحشى و غير مسكون مواجه جا كه روستاييان از آن. ها آزاد هستندمالكيت شكل اشتراكى دارد و انسان

بنابراين آيين . سازدقوای خير را در برابر قوای شر مستقر مى به صورت سمبليک های زرتشت، در نتيجه گاتشوندمى

شود و نه هرمز قربانى جا نه اثری از معجزه مشاهده مىاين. زرتشت اين جهانى است و پارسايى انسان را مد نظر دارد

                                                 
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 

كليت "ها را با بيگانگى آن" گريزیجهان "جا كه من در جای ديگری به تفصيل به نقد آثار دوستدار پرداخته و تحت مفهوم از آن ١٧
مقايسه، . ضروری هستند" گرايىمثبت"پردازم كه جهت انتقاد به جا تنها به آن جوانبى مىام، در نتيجه اينبه بحث گذاشته" ديالكتيكى

دار، در آرمان و انديشه، جلد آرامش دوست ماركس و روش نقد دين ـ گفتگويى انتقادی پيرامون برخى از آثار ):٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٥١ی چهاردم، صفحه

  ١١٥ی جا، صفحه، همان ....امتناع تفكر): ١٣٨٣(دوستدار، آرامش   ١٨
   و١٣ی ، صفحه)فرانسه(مالحظات فلسفى در دين و علم ت بينش دينى و ديد علمى، وينسنز ): ٢٠٠٢ـ ١٣٨١(رامش آ مقايسه، دوستدار،  ١٩

    ١٢٠ی جا، صفحه، همان...امتناع تفكر ): ١٣٨٣(ار، آرامش مقايسه، دوستد
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هستند ) سوژه( بشخصه زرتشتخود  ورزیهای زرتشت محصول پرسش و استفاده از خرد به بيان ديگر، گات٢٠.دطلبمى
به " مالحظات فلسفى در دين و علم"برای نمونه وی در كتاب . شونددوستدار فلسفه محسوب مىخود ی و بنا بر نظريه

  : دهدوضيح مى را ت"تفكر فلسفى"ی  مقوله مضمونشرح زير

 تفكری كه در تسخير حياتى پرسش نماند هرگز .وقتى فلسفى است كه از پرسش بر آيد و در آن استوار ماندتفكر »
كند يا ناپايدار پرسش را نفى نمىماهيت برعكس پاسخ در بينش دينى و ديد علمى، پاسخ فلسفى نه فقط . فلسفى نيست

   ٢١«.سازدتر و دشوارتر مى، پيچيدهرا ژرفترنمايد، بلكه آنتر نمى و مورد پرسش را سهلسازدنمى

به اين . شويمآشنا مى ما با رجوع به منابع اديان سامى با سيمای واقعى دين، )مزديسانى(در تقابل با آيين زرتشت 
ها شوند كه البته زيربنای مادی تمامى آنهای اديان ابراهيمى با رجوع به وحى الهى توجيه مىصورت كه تمامى شعبه

به معنى برگزيدگى يهوديان جهت اسارت در هم مصر حتا آزادی قوم يهود از دست فرعون . داری استنظام برده

 به اين .شويمدار آگاه مىبنابراين ما با استناد به تورات از نزاع دو برده. روای يهوه استبردگى يهوه، پيامبر و فرمان
كنند، يک مجموعه از اساطير ن وحى الهى عرضه مىآن چيزی كه كتاب آسمانى يهوديان و مسيحيان به عنواترتيب، 

ها، امتحان و انتقام الهى، پاداش و هستند كه از وقوع معجزه بعد از معجزه، قربانى در راه خدا، تقدير و گناه ذاتى انسان

متكامل و رشد كرده داری ی بردهجامعهذاتى تضادهای دروناساس  ها بنا بر آنىدهند كه تمامجزای اخروی گزارش مى
  . ها را در جهان واقعى دارندانسانو حكومت بر ، تفرقه تحميق، ی تحقيری رستگاری مؤمنان انگيزهاند و به بهانهشده

جا بايد به خصوص از اشكال اين. فرهنگ يونانى با اسالم در تناقض استنظر هستم كه البته من با دوستدار كامًال هم

-ی بردهاسطوره از جامعهان در مضمون معنای آفرينش ياد كرد كه به صورت متناقض موجوديت جهان مادی و انس

 اساطير يونانى از  به اين صورت كه.ی حاكم ارتقا يافته استداری يونان باستان رشد كرده و سپس به قدرت ذهنى طبقه

شود و تنها اليق بردگى وب مىدر حالى كه بربر غير يونانى، فاقد تمدن و روح محس. دهندتمايز انسان با بربر گزارش مى

معنى آفرينش انسان نگريستن و آموختن است جا اين. آيداست، انسان يونانى خردمند، مالک و كامًال آزاد به حساب مى
ی رسمى شهرهای يونان به به اين عبارت كه تئوروس به عنوان نماينده. شود موجه مى"تئوروس"ی كه از طريق اسطوره

جا به حكمت، خردمندی و ساز شركت كند و در آنشود كه در يک جشن سرنوشتيان فرستاده مىدربار يكى از خدا

های خود را به صورت پراكسيس سياسى به كار دانايى بنگرد، بشناسد و بياموزد و پس از بازگشت به شهر آموخته
گرايش به منطق و ، يعنى كتيوسوبژدر پرتو اين عوامل بر اساس نظم شهری در يونان باستان و پيداست كه . ببندد

ی  ما تأثير و تكامل اين اسطوره را به خوبى در فلسفه. شود  تكامل انديشه و موجوديت فلسفه نيز موجه مى،خردگرايى

ی طبيعت متمايز كرد و انسان را  طبيعت را از فلسفه بار حكمت ماورای وی برای نخستين. كنيم سقراط مشاهده مى
را در چهار بعد متفاوت متمايز ناميد و آن" دانش نفس"سقراط اين كشف فلسفى را . خواندی شناخت نفس خويش  سوژه

كه، دانش نفس منجر به  دوم اين .شود ی خويش مى كه، دانش نفس منجر به شناخت انسان از قوا و اراده اول اين: كرد
                                                 

دهم و اند، رفرنس نمىرانى كردهجا در ارتباط با نقد كليت ديالكتيكى در مورد ايران باستان و اشكال دينى كه بر كشور حكم من اين ٢٠
 نقدى  ـفرهنگ يكتايى در ايران): ٢٠١٢(يسه، فريدونى، فرشيد مقا. دهمی نقاد را مستقيمًا به كتابى كه در اين مورد نوشتم، رجوع مىخواننده

  م، در آرمان و انديشه، جلد نهم، برلينرويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسال عوامل عينى و ذهنى بر
  ١٧ی ، صفحهجا، همان ...مالحظات): ٢٠٠٢ـ ١٣٨١(رامش آ دوستدار،  ٢١
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كه، دانش نفس به  سوم اين. استطبيعت  شود كه البته مربوط به ماورای شناخت گوهر، اصل و سرنوشت آفرينش مى
يابد كه شامل علم منطق، متدولوژی تفكر و يا دانش خردگرايى  دانش قوانين خردمندی و درست انديشى دست مى

گردد كه به معنى  كه، كسب دانش نفس منجر به روش توافق انسان با طبيعت خاص خود مىشود و چهارم اين مى

  .رسى انسان به دانش اخالق است دست

شد كه فلسفى ابداع ه   از اين پس، يک را. طبيعت با طبيعت را متمايز و معين كرد ی ماورای ه اين ترتيب، سقراط رابطهب

فلسفه ممكن شد كه ميان قدسى و غير به اين صورت كه برای . را ادامه دادند ی يونانى و از جمله ارسطو آن بعدًا فالسفه

آن چيزی كه غير قدسى . سازديج تحقيقات رياضى و فيزيک را در خود ادغام نتاعلوم انسانى مانند قدسى تميز دهد و 
از . يافتمىو تجربيات خردگرايى گری، پرسششد، موضوع شک، پرسش و تحقيق بود و پاسخ خود را در محسوب مى

-دوم اين. علت داردكه، هر معلولى يک اول اين: ی خود را به اين شرح بر سه فرضيه استوار كرداين بابت، ارسطو فلسفه

  .آيد كه، از نيستى، هستى پديد نمىمتمايز است و سوم اين) شكل(از صورت ) ماهيت(گوهر                                 كه، 

نزد ارسطو نام اين . ی ازلى دارد ها موجوديت جهان مادی از يک سو، نياز به يک مادهپيداست كه با استناد به اين فرضيه

 ی جا از سوی ديگر، وجود يک قوهاين. شود  است كه شامل تركيبى از آب، خاک، هوا و آتش مى"هيولى"ى ی ازل ماده

ی ارسطو اين قوه. شودآورد و منجر به آفرينش جهان مادی مى ازلى نيز ضروری است كه هيولى را از قوه به فعل در مى
فعل به معنى حركت است و هر حركتى آغاز و پايانى دارد، در جا كه تبديل قوه به  از آن. نامد مى"الوجودواجب"ازلى را 

به اين ترتيب، ارسطو به يک دستگاه فكری دست . شود زمان و مكان ازلى محسوب مى: نتيجه نزد ارسطو ماده نيز مانند

ساكن الوجود كه البته  به اين صورت كه واجب. دهد يابد كه به موجوديت جهان مادی و آفرينش انسان معنى مى مى
را ديگر  آورد و سپس افالک ديگر، هم است، به صورت علت ازلى و از طريق شوق و عشق فلک اول را به حركت در مى

آيند و از  چنين موجودات زمين و انسان به وجود مى از اين پس، آفتاب و ماه، شب و روز و هم. آورند به حركت در مى

است و از طريق شوق و عشق محرک آفرينش شده، در نتيجه خرد الوجود تمامى وجودش حيات و روح  جا كه واجب آن
شود و تنها ناظر وقايع الفعل مىالوجود متوقف  از اين پس، واجب.آورد مىپديد را نيز به عنوان ابزار شناخت انسان بشری 

س تجربيات و با  بر اساشوند كهها به حال خود گذاشته مىجا انساناين. آيدها به حساب مىزيست اجتماعى انسان

و ) اپيستم" (نفس شناخت"يكى . داردتفاوت ی منزد ارسطو شناخت دو جنبه.  به شناخت برسنداستفاده از خرد خود
ی تنها با اتخاذ أدر حالى كه نفس شناخت بر شک، پرسش و تحقيق بنا شده است، ر. است) دُكسا" (یأر"ديگری 

  . گردد ممكن مىگرايى انسانخرد

جهت توجيه معنای آفرينش مواجه منطقى كند، ما در فرهنگ يونانى با استدالل ی نقاد مالحظه مىخوانندهگونه كه همان
   : سازدرا برجسته مىار نيز به شرح زير مضمون آند كه دوستميشومى

ى بودنشان يابد، مكان و زمان ارسطويى نيز در ناگسستنشود و نه نيستى هستى مىبرای يونانى نه هست نيست مى(...) »

كنند، بلكه آن بوده ايجاد نمىنه تنها اشكالى در تئوری ناظر به طبيعت هميشه] ماده[های طبيعى از همديگر و از هستنده
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اما وقتى مكان يا جايگاه و زمان را از تئوری هستانى ارسطويى به اين معنا . نمايندرا بر عكس از نظر هستانى توضيح مى
  ٢٢«(...)ايم  يابند، هستنده را، كه همواره رويداد به معنای پويش است، نيست كردهبگيريم كه آن دو استقالل

ها قبل از امر شوند و انكار آنمحسوب مى" قديم"ی يونانى زمان، مكان و ماده ابزار آفرينش و در فلسفهنابراين ب

گونه كه همان. باشد، مىاست شده" حادث" يک واقعيت تجربى كه آفرينش به معنى انكار رويداد آفرينش به عنوان
 ليكن وی. گيرددر تناقض با فرهنگ يونانى قرار مى معنای يكتاپرستى سامياندهد، به درستى ادامه مىجا ايندوستدار 

و داری مصر باستان  ی برده ی مادی جامعه زمينهی آفرينش در اديان سامى ازاندازد كه اسطورهاز نظر مىجا ناشيانه اين

رشد كرده و سپس ده، آفريده شاشناتون به نام  مصری فرعونيک كه توسط " نوآت"موسوم به خدای واحد يک در پرتو 
زمان، مكان و :  ابزار آفرينش جهان مادی مانند ازجا نهاين. ارتقا يافته استكشور مصر ی حاكم به قدرت ذهنى طبقه

بنا بر يكتاپرستى ساميان خدا هستى را از . شود موجه مىماده خبری است و نه اصوًال معنى آفرينش جهان مادی و انسان 

ها و زمين را آفريده و پس از شش روز آفرينش جهان مادى به  در ابتدا آسمانبه اين صورت كه خدا . آفريندنيستى مى
پيداست كه تحت اين . شود  كه به صورت روح مقدس و متعال، ازلى محسوب مىخداستفقط جا  اين. رسد مىپايان 

كليت  به اصطالح است كهخدای يكتا و متعال اين  زيرا ،گرددى تنزيه خدا از قوای شر نيز منتفى مى مسئلهرايط ش

  .شودمنسوب به ذات آن مىمستقيمًا نيز شرارت پيداست كه آفريند و هستى را مى

جا نيز روشن اين. آفريند  مىاولين انسان را به صورت نرينهيهوه نام دارد كه در آيين يهوديان خدا به اين عبارت كه 

وی از تمامى . كند آدم است كه در باغ عدن زندگى مىآفرينش انسان چيست؟ نام اولين انسان نيست كه اصًال معنى 

 آزادى جا اينبنابراين. حق تصرف و تناول دارد" درخت حيات و معرفت نيک و بد"ى  به غير از ميوههای اين باغ  ميوه
جا كه آدم در  از آن. شود  حق انتخاب ميان خير و شر از همان بدو آفرينش از انسان سلب مى و، قدرت شناختاراده

جا با ما اين. آفريند هاش مى ى وى را موسوم به نساء از يكى از دنده جفت مادينهدر نتيجه يهوه باغ عدن تنها است، 

شكل  ،اء در رانده شدن انسان از باغ عدنشويم كه البته در نقش نسالويت جايگاه مردان نسبت به زنان مواجه مى
يک فرشته به نام شيطان به اين صورت كه . آوردرا پديد مىستيزی زنی زمينهگيرد و به خود مىرا ی گناه سرچشمه

آيد و نساء يک مار در مىی هيچ دليلى ظاهرًا خودمختار شده و از پيروی فرمان خدا سرباز زده، به شكل كه بدون ارائه

به " هاى دلپذير دانش، آگاهى، معرفت و حق گزينش خير و شر خوشى " شيطان از،بنا بر اين اسطوره. ندك غفال مىرا ا
پرستى  به بيان ديگر، بنا بر يكتا. خواندشده مىی ممنوعها را تناول اين ميوهدهد و شرط كسب آننساء گزارش مى

به اين ترتيب، .  و خودآگاه شودخرد دست بيابدبه شناخت، يعنى  خداوند اصوًال مخالف است كه انسان به ابزار ساميان

البته . راندها را از باغ عدن بيرون مىخورند و خدا هر دوی آنشده مىنخست نساء و بعدًا آدم از اين ميوه ممنوع
دهد و مجبور به  از يک طرف، نساء را تحت حاكميت آدم قرار مىيهوه  زيرا ،يابدجا خاتمه نمىها در اينمجازات آن

 كند و از طرف ديگر، زمين را لعنت كرده كه به رنج آدم در تصاحب و استفاده از تحمل رنج باردارى و زايمان مى

  . آن بيافزايدهای فرآورده

                                                 
  ٢٥٤ی جا، صفحه، همان...ناع تفكر امت): ١٣٨٣(دوستدار، آرامش   ٢٢
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جا به كه، خردگرايى انسان اين اول اين. شويم مىچندين نكته ى  متوجهآفرينش ساميان ی ما با رجوع به اسطورهبنابراين 
ها اصوًال قادر نيستند كه از طريق انديشه و منطق زيست اجتماعى  به اين معنى كه انگاری انسا. شود ى منفى ارزيابى مىكل

به اين . شود خود را سامان دهند و با استناد به همين ناتوانى انسان است كه بعثت پيامبران و صدور وحى الهى موجه مى

جا همواره با در حالى كه ما اين. كند ينش دخل و تصرف مىراره در جهان آفمعنى كه با سلب اراده از انسان خدا همو
ها شويم، زندگى انسانوبان خدا مواجه مىصهای الهى و منهای دنيوی به صورت وقايع هوالناک طبيعى و معجزهمجازات

 و سوم داردجنسيت مادينه اصوًال جا گناه اينی سرچشمهكه،  دوم اين. گيرديک شكل دترمينيستى و مقدر به خود مى

 و برای كردار خود در اثبات كنددوران حياتش در را بايد عكس آنشود و  كار تلقى مى  انسان از بدو وجودش گناه،كه اين
به بيان ديگر، انسان بايد در دوران زندگى خويش طبيعت و ذات خردگرای خود را مدام سركوب . گو باشدآخرت پاسخ

روايان خدا بر فرماناحكام ن جهانى چشم بپوشد و به بندگى خدا در بيايد و چنان از وحى الهى و كند، بايد از لذات اي

يكتاپرستى ساميان بنابراين . زمين پيروی كند كه رستگار شده و سرانجام به پاداش اخروی در بهشت برين دست بيابد
طبيعت و طبيعت  تمايزی ميان ماورای هيچكه بل،گيرد و خداساالر و خردستيز است نه تنها معنای اخروی به خود مى

  . يابديک توجيه دينى مى" وحدت وجود"ی مقولهالبته توسط  كه شودقائل نمى

از . گيردقرار مىاصول يكتاپرستى ساميان دشمنانه در برابر فرهنگ يونانى كند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
پردازان شود، در نتيجه نظريهمعرفى مىبه عموم مسلمانان شمول و خاتم اديان انجا كه اسالم به عنوان يک دين جهآن

هم كه بريزند های دينى خود ی يونانى را در غالب پنداشتلسفهكه فه و دارند نياز مبرمى داشتهمواره حكومت اسالمى 

زرتشتى، يهودی و مسيحى : مانندقديمى اديان بدهند و هم در برابر ى خود دينايمان منطقى و سنجيده به تظاهر يک 
ابزار آفرينش  بنا بر دين اسالم واز نيستى آفريده ظاهرًا هستى را خدای ساميان كه جا  ليكن از آن.كنندادعای برتری 

را خردستيزی بنيادی اين " ی اسالمىفالسفه"، در نتيجه هستند "حادث"، يعنى مخلوق اللهنيز زمان، مكان و ماده : مانند

نا ياد كرد كه دوستدار به يسابن" ی دينىفلسفه" از جمله بايد از ٢٣.پوشاندمىمنطقى های به اصطالح بندیمچشتوسط 
     :آوردوارد مىآن بر به شرح زير درستى نقد خود را 

 و پس زمانپيش از : گويد پديداری مكانى جهان به دو گونه تصور پذير استاسالمى با خيال راحت مى" فلسفۀ"اينک »

بلكه اضطرارًا اين دو . البته نه به اين سادگى. نامدمى" حادث"و در شق دوم " قديم"و آن را در شق اول ! زماناز 
اش انبارد كه در كالف گوريده و سردرگم زبانىپنداشت را چندان از مفهومهای متعارض، متنافر و متناقض مى

  ٢٤«.ماندكوچكترين جايى برای هيچ معنايى باقى نمى

دين اسالم چنين و همن ترتيب، دوستدار به درستى بر تناقض فرهنگ يونانى با معنای آفرينش در اديان سامى به اي
ليكن وی در . سازدعريان مىكامًال های كالمى مشائيان اسالمى را بندیسينا چشم و با نقد آثار ابنگذاردانگشت مى

 نشانه گرفته و هم ايرانيان" دينيت"ی آشيل  را به پاشنهشقادانت پيكان تيز هرمنوتيکنون گمان خود با استفاده از ف
                                                 

مقايسه، . ابوالُهذيل و سهروردی پرداختم: تبار ماننددو تن از مشهورترين مشائيان ايرانى" ی دينىفلسفه" من در جای ديگری به نقد  ٢٣
روردی، در آرمان و انديشه، جلد ابوالُهذيل تا سه نقدی بر روش و نقش تفكر دينى در تاريخ فرهنگى ايرانيان ـ از): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين٢٠٥ی يازدهم، صفحه
  ٢٥٥ی جا، صفحه، همان...امتناع تفكر ): ١٣٨٣(دوستدار، آرامش   ٢٤
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- گفتاری علت ـ معلولى و ناديدهتکعواقب با  ديگر رجا باما اين. استم كرده ورا مصددين اسالم هم آيين زرتشت و 

از اطير ايرانى و استو در پرمعنای يكتاستايى ايرانيان باستانى  شويم، زيرامواجه مىنزد دوستدار " كليت ديالكتيكى"گرفتن 

ی حاكم ی مادی زندگى روستاييان و مالكيت اشتراكى بر زمين زراعى رشد كرده و سپس به قدرت ذهنى طبقهزمينه

  . ارتقا يافته استكشور ايران 

جا  اين. دهند اساطير ايرانى از يک تضاد ازلى و دوگانگى قواى معنوى ميان هرمزد و اهريمن گزارش مىبه اين عبارت كه 

كه هرمزد از سرشت ويرانگر و غير قابل جا  از آن .هستندمنزه يكديگر از  و شر به صورت نور و ظلمت به كلى قواى خير

 ى گيرد كه زمينه تصميم به آفرينش جهان را مى، در نتيجه آگاه استناپذير   و از وقوع يک نبرد اجتنابتغيير اهريمن
و ابزار  )قديم (ازلى ، و مادهمكان، زمانبر خالف اديان سامى جا  اين. سازدقوای شر را مهيا مادی نبرد قوای خير با 

زمان بيكران است، به اين معنى كه در اوضاع قبل از آفرينش جهان مادی، . شوندآفرينش جهان مادى محسوب مى

راين هرمزد از اين بناب. استغير ممكن نيز ماده وجود خالء وجود دارد و توليد نور بدون اين دو قواى متضاد ميان 
. آورد سپندان به وجود مى صورت امشابه كند و آفريدگان خود را  عزيمت و زمان بيكران را كرانمند مىموجود اوضاع 

سرانجام هرمزد . زند به خلق زشتى و پليدى دست مىوی ى نيک  در برابر هر آفريدهبا هرمزد و اهريمن هم جهت نبرد 

نخستين موجود زنده . آفريند خود جهان مادى را نيز مىيى ورد و در پرتو آفرينش مينوآ جهان را از قوه به فعل در مى
 طرح معنايى اينها در آن. آيند های مشى و مشيانه به وجود مىاز تخم وی اولين مرد و زن به نامكيومرث نام دارد كه 

ن معنى كه انسان در پرتو قوای خير به اي. شوندهميار هرمزد محسوب مىصاحب اراده هستند و در جنگ با اهريمن، 

هرمزد و در همياری با امشاسپندان و از طريق خردگرايى و نيكى در گفتار، كردار و پندار خويش منجر به شكست و 
سرانجام اين طرح، يكتايى هرمزد و تنزيه جهان مادی . شود مىبه سوی قهقرا گريز اهريمن و مخلوقاتش از جهان مادی 

بختى دنيوی و   و نيکگرددو تخريب مىفريب زمان منجر به پارسايى انسان، تنزيه جهان مادی از هماز شرارت است كه 

البته پاداش و جزا در اين طرح معنايى محدود به عواقب دنيوی . آوردبه ارمقان مىدر جهان واقعى  را ها رفاه انسان
بنابراين . دهند اداش و جزای اخروی نيز گزارش مىپوجود های زرتشت از   زيرا هم اساطير ايرانى و هم گات،شود نمى

. دهد ، يعنى همياری انسان و خدا در كنش و خلق جهان واقعى گزارش مى"طرح سنرگيستى"يكتاستايى ايرانيان از يک 

ساالر است، هم معانى اخروی و دنيوی دارد و با وجودی كه هرمزد  به اين معنى كه اين طرح هم خداساالر و هم انسان
به اين ترتيب، حكمت الهى و . شود كند، اما انسان آزاد و صاحب اراده محسوب مى  جهان مادی دخل و تصرف مىدر

با تنها جا ما اين. ماندپيوسته مىهمواره طبيعت با طبيعت ماورای، در حالى كه رسندمىكامل به توافق ظاهرًا خرد انسانى 

شويم كه البته پاداش و ى ساميان با آيين يكتاستايى ايرانيان آشنا مىيک وجه مشترک و منحصر به فرد از دين يكتاپرست
    .كندجزای اخروی را توجيه مى

جا به سه طرح متفاوت معنايى از آفرينش جهان مادی آشنا كند، ما تا اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

طبيعت از طبيعت تمايز ماورایاز ن و يكتاپرستى ساميان يونانى بر خالف طرح معنايى يكتاستايى ايرانيافرهنگ . شديم
الوجود بر خالف هرمزد و يهوه نه واجب. ساالر و خردگرا دارد دنيوی است و معنای انسانجا فلسفه اين. كندعزيمت مى

ان سازد و نه پس از آفرينش جهها مىبهشت و دوزخ جهت پاداش و مجازات انسان: يک دم و دستگاه اخروی مانند
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پس از اتمام امر آفرينش يونانى الوجود به بيان ديگر، واجب. كند جهان مادی مىوقايع مادی و انسان دخل و تصرفى در 
جا اين. كند و يا معجزه مىكرده نازل از آسمان رساند و نه وحى را  شود و نه پيامبری را به بعثت مى الفعل مى متوقف

را به ی خردمند جامعهيک با استفاده از انديشه و پيروی از منطق خود نظم  تا ،انسان به حال خود گذاشته شده است

 در حالى كه فرهنگ يونانى با معنای آفرينش اديان .خود را نيز متحمل شودسياسى وجود بياورد و عواقب تصميمات 
به زيست آسانى  به آنتواند در جوار مشكلى با آن ندارد و مىهيچ كند، ليكن آيين زرتشتى سامى دشمنانه تالقى مى

بر اشكانيان چنين شاهنشاهى همسلوكيان و امپراطوری ما مصداق اين نظريه را در دوران حكومت . خود ادامه دهد

خود را هوادارا فرهنگ كه كردند و يا اينيا مستقيمًا فرهنگ يونانى را در كشور ترويج مىيابيم كه مىسرزمين ايران 
و تبديل به يک دين فرا رفت اسرائيل  از آن پس، كه دين مسيحيت از برگزيدگى قومى بنى.شمردندمى) سمهلني(يونانى 

 شمرد وسرزمين ايران برای به صورت يک تحديد فرهنگى  اين تحوالت را بالش اشكانىشد، سيونری ي و مشمولجهان

  .رداوستا را صادر كی های پراكنده نسخهآوریدستور جمعكشور جهت تعميق هويت ايرانى 

متضاد و های گسيختگى كليتذاتى و از همهای درونهای فرهنگى كه البته از تضادوجود اين شواهد تاريخى و تناقضبا 

اقدام به تشبيه و تطبيق آيين زرتشت با  ايرانيان "دينيت"دوستدار تحت مفهوم اند، ليكن متنوع ديالكتيكى رشد كرده

 تأكيد برای نمونه وی. سازدفرهنگ يونانى مستقر مىو " فلسفه"شمنانه در برابر دها را كند و هر دوی آناديان سامى مى
در دين ، در حالى كه شودمحسوب مىخدا دانا ها وحى الهى نازله هستند و نزد آناديان سامى و زرتشتى كه كند مى

يک چيز خداوندانه در خود ، ر آيداز طبيعت به هر چهر موجود زنده و  و نزد ارسطو يونانيان باستانى دانايى خدايى است

دهد و انسان ديگر تن به دست تقدير نمىفرهنگ يونانى از منظر گيرد كه نتيجه مىبالفاصله جا دوستدار اين ٢٥.دارد
تمايز به اين ترتيب، دوستدار  ٢٦.گرددمىبرای انسان ايستادگى در برابر خدای نادان ظاهرًا تبديل به يک تكليف دينى 

سپس با  و ٢٧من استؤ مبرحاكم و الله من ؤدوست مكند كه اهورامزدا اسالم را به اين خالصه مىدين با آيين زرتشت 

   :كندخالصه مىبه شرح زير ها را های آنتفاوتو تشابهات استناد به جان هيلز 

(...) لق است، اين سرور بخشنده و خير مط. فريبدخورد، نه مىخرد است، نه فريب مىو ويژگى اكه " مزدااهوره"»

 ،گردد مى"اش اهريمن محدودجاودانه است، اما در دوران كنونى قادر مطلق نيست، زيرا توانايى او به دليل دشمن عمده"

 پايانى جهان كه ۀتا دوريعنى . ".مزدا با قدرت مطلق فرمانروايى كنده مغلوب شود و اهوریاما زمانى خواهد رسيد كه بد
چه  دين، يعنى واما وجه مشترک آدمى اين د. ماندگردد، قدرت اهورامزدا محدود مىىنيک بر بد مشخص مپيروزی 

 با اين تفاوت كه ،اسالمى و بندۀ خدا، اين است كه بى چون و چرا سر به فرمان خدا دارندچه زرتشين و ياور خدا و 

 از منوی و قصد  آدمى اسالمى نهايتًا نيكخواه اوست جزًا، اماوداند كه خدای او نيكخواه است كًال،  مىنزرتشتيآدمى 
   ٢٨«.او باشدمنقاد داند، اين است كه بايد مطيع و چيزی كه با يقين تام مىتنها . داندخدايش با يقين تام چيزی نمى

                                                 
  ٢٧٤ و ٢٩٤ و ٢٩١ و ٢٦٩ی جا، صفحه همان ٢٥
  ٢٩٢ی جا، صفحه همان ٢٦
  ٢٧٨ی جا، صفحه همان ٢٧
   ادامه ٢٧٩ی جا، صفحه همان ٢٨



 ١٩ 

اين ، ليكن گيردمىدر نظر ی تنزيه قوای خير از قوای شر در آيين زرتشت را مسئلهظاهرًا جا در حالى كه دوستدار اين
مصداق  و كندی اسالم به عنوان يک ابزار حكومتى نمىمايهرا تبديل به نقد بنشناسى شناختبسيار مهم ی همسئل

 آگاه است ـ در دو بيت شعر از  به اصطالحی خود را ـ با وجودی كه از تجانس آيين زرتشت با دين سامياننظريه

ر واقعيت، يعنى در دمنشأ ايده را اين است كه وی دار دوستين خطای فلسفى ادليل ليكن  ٢٩.يابدی فردوسى مىشاهنامه
ما مصداق اين  .جويدنمىدولت مخصوص تاريخى و فرهنگى ی مادی و در شكل گسيختهاز هم زيربنایماهيت متضاد 

به اين صورت كه پس . يابيمرا در تاريخ فرهنگى ايران باستان به وضوح مى" كليت ديالكتيكى"شناسى از روش شناخت

به نيز م و همسرش وامپراطور ر بود كه  و گسترش دين ميسيونری مسحيت در اروپاانتشار انجيل متى به زبان يونانىاز 
داری مبتنى بود، دست م به يک مشروعيت بالمنازعه كه بر نظام بردهودين مسيحيت گرويدند و از اين پس، دولت ر

روايى خدا بر جهان فرمانی فرستادهت ايدئولوژيک مانند گونه محدوديم بدون هيچو راندر حالى كه امپراطور. يافت

به اين معنى كه شاهنشاه . ی ايزدی از آيين زرتشت داشت ساسانى بستگى به فرهان، ليكن مشروعيت شاهنشاهندكردمى
های گرفت و پيداست كه قيام انسانی اهريمنى به خود مىباخت و يک چهرهی ايزدی خود را مىبا نقض عدالت، فره

بنابراين تجانس آيين زرتشت با دين ساميان محصول بحران . يافتآزاد در برابر دولت مستبد وی يک توجيه دينى مى

كه البته منجر به تجانس آيين زرتشت با دين   راما راه حل اين بحران مشروعيت. ی حاكم ساسانى بودايدئولوژيک طبقه
به . دهدتميز مى) قوای خير(را از جهان معنوی ) قوای شر(جهان مادی يابيم كه مانى مىدينى در اقدام ساميان شد، 

ان، اهورامزدا و اهريمن را فرزندان وانى ياد كرد كه با استناد به يک خدای يكتا به نام زوروهمين منوال بايد از دين زور

اد اخروی، جنسيتى، معجزه و ما همين تمايالت به اديان سامى را در اوستای متأخر به صورت ادغام ابع. شماردوی مى
برد و به بيان ديگر، شاهنشاهى ساسانيان در يک بحران مزمن مشروعيت به سر مى. يابيمقربانى در آيين زرتشت مى

مصداق . م داشتوسنگ مانند امپراطور ر آزاد در كشور نياز به يک ايدئولوژی همیهاجهت تحميق و حاكميت بر انسان

وژيک را ما در اواخر شاهنشاهى ساسانيان به صورت قيام بهرام چوبين، قيام مزدكيان و اين بحران ايدئولتاريخى 
ی ايزدی شاهنشاه بودند و تشكيل در حالى كه بهرام چوبين و مزدک منكر فره. يابيماصالحات انوشيروان ساسانى مى

های  زد كه مانعى در برابر قيامدستدر كشور م نوين را در سر داشتند، انوشيروان به اصالحات مالى و ارضى ظيک ن

  .بسازدساسانيان و سرنگونى نظام شاهنشاهى مردمى 

  آندهد ونسبت مىايران ان سرزمين شاهنشاهبه ظاهرًا را آنكه دوستدار " گزيدهشهرياری يزدان"بنابراين عنوان 

 به ٣٠. و تجربيات تاريخى هستنديابد، فقاد شواهد تئوريکمىآيين زرتشت در  كه به اصطالح را" برگزيدگى"ی مقوله

شود و از طريق مردم امنيت كشور مىترويج آبادانى و  ری ايزدی مربوط به توفيق شاهنشاه دبيان ديگر، كسب فره
يابد و نه ديالكتيک دست مى" كليت"جا كه دوستدار نه به يک مفهوم از از آن. گرددبه او منسوب مىسرزمين ايران 

عزيمت گفتاری علت ـ معلولى تک، در نتيجه از اين نقطه نظر داردر تفكر انتقادی وی  مسلط دقشنيک زيربنا با روبنا 

 زرتشت بنا به ميل خود جهان را به مستقل است وپراكسيس مولد و منافع طبقاتى ظاهرًا كند كه انگاری ايده از مى

                                                 
  ١٢٠ی ، صفحهجان هما مقايسه، ٢٩
   ١٢٩ و ١٢٦ی جا، صفحه همان ٣٠
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داليل عروج اسالم به عنوان يک جمله بايد از از . اندكردهمجزا را به صورت افقى صورت عمودی و اديان ابراهيمى آن
-مىپديد را آناز ای اسطورهيک شكل به شرح زير مبتنى بر يک تفسير هرمنوتيكى ياد كرد كه وی شمول دين جهان

  :دآور

اش بيش از هر دين ديگر سامى ميان اديان جهانى در اصل مايۀ حيات و بقايش را از كتابى سبب بدويت بومىاسالم به»
چه . يى را در زادگاهش جذب نمايدهای قبيلهبه همين جهت هم توانسته توده. گيردپسند و قانونى مىفهم، همگانمگانه

گيرند ـ يابند و شكل مىای كه نخست در پيوند جمعى تشخص مىشكل و پراكندهآگاهى توده ـ يعنى آحاد كمابيش بى

يابد كه پيشوا و مرجعى او را از پراكندگى، اول از اين طريق تحقق مىتواند بيابد در وهله به موجوديت و ارزشى كه مى
متناسب با مرتبۀ پايين تمدن، فرهنگ يک . شود" كسى"، تا "تكليف برايش تعيين كند"در آورد، " بالتكليفى"گمنامى و 

فهم باشد و نيازهای هآيد كه مجهز به تعليمات و قوانين تودجامعه اين كار به بهترين وجه از مرجع و مصدری بر مى

كه از نظر ساختار اجتماعى و " جاهليت"به اين ترتيب و به اين جهت است كه عرب . مادی و معنوی جامعه را بر آورد
يسته، بر اساس قرآن در اسالم صاحب زمانده بوده و در تفرقه و منازعه مىای خام و عقباش تودهمايۀ فرهنگى

بار پا به عرصۀ هستى به رسد و در اين اتحاد خويشياب برای نخستين جمعى مىگردد، به وحدتشناسنامۀ رسمى مى

  ٣١«.شودنهد، يعنى امت مىاش مى"ملى"اصطالح 

توسط  "هويت ملى اعراب" و "وحدت جمعى"ی پرده از اسطورهكافى است كه يک نگاه اجمالى به تاريخ صدر اسالم فقط 

ی اموی بر سر ی هاشمى با عشيرهپرستان مكه از دعوای عشيرهحمد با بتبه اين عبارت كه نزاع م. برداشته شودقرآن 

عبادت  و ضرورت "شرک" انتقاد به سرچشمه گرفت كه البته به صورت) المالبيت(ی كعبه و تقسيم درآمد آن اداره
جيه ايدئولوژيک جهت جا با بنيان يک دين نوين به صورت ابزار حكومتى و توما اين. شدتوجيه مى) الله(يک خدای واحد 

گويد، بلكه طور كه آرامش دوستدار مىخطاب، آننه عمر بنبت، از اين با. مركزی مواجه هستيمحكومت تشكيل يک 

ی ضروری زمينهبه عنوان  را "امت اسالمى"حدود بيرونى و درونى بود كه محمد در همان دوران اقامتش در مكه خود 
به اين عبارت كه وی توسط . معين كردالهى به اصطالح حكومت يک ستقرار و در جهت اخداخواسته  يک نظمتشكيل 

را جهت " العرضمفسدالفى"و " منافق" "فاسق"، "مشرک"، "كافر"، "اهل كتاب: "هايى مانندقرآن از يک سو، مقوله

خواند مى" انمتقي"را خود تشخيص دشمنان حكومت اسالمى در نظر گرفت، در حالى كه از سوی ديگر، مسلمانان مطيع 
وی در  .شمردمىالله ، تبعيت از پيامبر، عبادت الله و پرداخت ذكات به پيامبر العالمين ربها را هراس ازو خواص آن

 .به مدينه گريخت از مكه سرانجام از ترس جانش، بلكه به هدف خود نرسيدنه تنها  سال تبليغ برای اسالم ١٣عرض 

پيامبر اسالم راه همظاهرًا  نيز سياسىبخت ، ل اوليه حكومت اسالمى پديد آمدشكدر شهر مدينه ن پس كه آاز تنها 
، بلكه با استفاده از شمشير اسالم بود كه راببه اين عبارت كه محمد نه توسط ارشاد اع. شدجهت ترويج دين نوين 

های های مستمر و جنگزنىترورهای حكومتى، راهاز از جمله بايد . ی عربستان را بر پا كردجزيرهحكومت خود بر شبه

نيز به اين نتيجه رسيده وی واريان حتا ح ، اواخر عمر محمددر. متمادی ياد كرد كه تا پايان زندگى وی ادامه داشتند
به همين دليل نيز . آورد تمايالت جنسى و منافع مادی خود است كه آيات قرآن را مىربنا بپيامبر اسالم بودند كه 

                                                 
   ادامه٩٠ی جا، صفحه همان ٣١
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ُابى تن دادند و در زمانى كه وی در آخرين سفر به نام عبدالله بن" منافقان"ه سركردگى يكى از بسياری از مسلمانان ب
و حكومت امت  نابسمان البته محمد نيز از وضعيت. كردندبه جان وی سؤ قصد گشت، خود از تبوک به مدينه باز مى

على به مدينه مكه از در مسير بازگشت و پس از آخرين مراسم حج و به همين دليل نيز ى داشت اسالمى به خوبى آگاه

جنبش "ليكن هنوز جسد وی سرد نشده بود كه .  برگزيد)امير المؤمنين" (ولى مسلمانان"جانشين خود و را به عنوان 
در حالى كه ابوبكر به عنوان اولين .  آغاز شد و تمامى عشاير اعراب به مخالفت با حكومت اسالمى روی آوردند"رده

و حكومت سر بر آورد " ی علىشيعه" بالفاصله ،ردكانان لشكر اسالم را جهت سركوب مرتدان بسيج مىی مسلمخليفه

صدور اين به اين ترتيب، حكومت اسالمى تنها راه انسجام و تداوم خود را در .  ساختتراسالمى را از درون متزلزل
ه سركردگى يک رديف از لشكر مسلمانان ب پس، از اين. ديدهای متمدن مىچپاول ملتنابسامانى به سرزمين ايران و 

 به قتل عام ايرانيان ابى وقاص راهى سرزمين ايران شدند كهوليد و سعد ابن خالد بن:انندی اسالمى مبالفطره جالدان

، اما حكومت رسيدبه توفيق كامل مسلمانان با وجودی كه لشكر . به غنائم و بردگان جنگى دست بيابنددست بزنند و 
 توسط )عفان بنعثمان (مسلمانانی سوم د از قتل خليفهياز جمله با. های متعدد مواجه بودمى همواره با جنبشاسال

های مستمر خوارج و شيعيان با های هوالناک و جنگعام، جنگ نهروان، جنگ جمل، جنگ صفين و قتلاريان قرآنق

دوستدار بر  توسط "هويت ملى اعراب" و "وحدت جمعى":  خودساخته مانند اساطيرخالفت امويان ياد كرد كه پرده از
  ٣٢.دارندمى

ی در يک درجهاست كه هويت اعراب را " ی رسمىشناسنامه"قرآن چه  كه آيداين پرسش پديد مىراستى جا به اين

از جا با يک سری اينما . نشده استمشروعيت حكومت اسالمى  به ملت دگرگون نكرده و منجر به  از عشيرهیباالتر
شناسى گفتار علت ـ معلولى است كه روش شناختتکآن بدون ترديد محصول شويم كه تفسيرهای تاريخى مواجه مى

رويكرد فرهنگى ايرانيان از آيين زرتشت به اسرارآميز توان از تشريح برای نمونه مى. زندرا رقم مىدوستدار هرمنوتيكى 

 ـ ٣٣"ايرانيان بر اعراب و اسالم بر ايران پيروز شد"ـ  به اين شرح هجمل يک را بادوستدار آن سخن گفت كه دين اسالم
   : دهدمىرائه  و تفسير هنرموتيكى تاريخ فرهنگى ايرانيان را به شرح زير اكندبيان مى

رسد اين تنها مورد تاريخى است كه قومى به نيروی دينش، آن هم با چنين شتابى، از نيستى به هستى مطلق تاريخى مى»
نهد، بلكه در تعّين تاريخى نى به زور و تجاوز قوم حاملش نه تنها از بى تاريخى نسبى پا به عرصۀ تاريخ مىو دي

يى نظام ابتكار كليدی امويان اين است كه مصالح شالوده(...) » ٣٤«.گرددسرزمينهای از آنپس عامل منحصر به فرد مى

امويانند كه اسالم را با الگوی حكومتى روم و ايران . برنداال مىمغلوب به زودی دولت اسالمى را در بنايى گزندناپذير ب

رسانند و آن را در انحصار خاندانى خود، كه هم از نظر تدبير و تمويه سياسى و هم از نظر قهر به مرتبۀ قدرت دولتى مى
برند كه ايرانيان بر ضد آنان دارند و به كار مىنظامى ذاتًا مجهزترين شبكه برای تحقق دولت اسالمى بوده، چنان نگه مى

   ٣٥«.شوند آنان مىرقيب اسالمىگردند و  مىمتوسلبه اسالم 

                                                 
  ، در آرمان و انديشه، جلد سوم، برلينمدارى در ايران ى دولت دارى و فلسفه تاريخ دين): ٢٠٠٦( مقايسه، فريدونى، فرشيد ٣٢

  ١٥٤ی جا، صفحه، همان...امتناع تفكر ): ١٣٨٣(دوستدار، آرامش   ٣٣
   ادامه٧٧ی جا، صفحهان هم ٣٤
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از تاريخ اسالم و ای  و اسطورهجا با يک تشريح بسيار اسرارآميزكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
، كوروش هخامنشى، اسكندر  مصری به اشناتونتوان بدون واسطهرا مىشويم كه آنمىمواجه مداری امويان روش دولت

اما . مقدونى، اردشير بابكان، قسطنطين رومى، چنگيزخان مغول، سلطان سليم عثمانى و شاه اسماعيل صفوی نيز نسبت داد

 تاز بحران مشروعيت نجای حاكم ايرانى را آن چيزی كه در واقعيت اتفاق افتاد به اين شرح است كه دين اسالم طبقه
به اين . كردی آزاد هاو حكومت بر انسان، تفرقه را مسلح به يک ابزار مناسب حكومتى جهت تحميق، تحقيرو آنداد 

ی ايران ساختار شاهنشاهى ساسانيان به كلى فرو ريخت و طبقهسرزمين ی اعراب مسلمان بر كه پس از سلطهعبارت 

و  ساسانى در حالى كه بخشى از سپاهيان. ود را از دست دادی خحاكم ايرانى جايگاه اجتماعى، تمامى منافع و حقوق ويژه
ی حاكم های ايرانى به شرق كشور عقب نشستند و مشغول به تدارک مقاومت شدند، بخش ديگری از طبقهشاهزاده

پيمان شد و به عنوان ی اجتماعى خويش به سرعت با اعراب مسلمان همجهت حفظ منافع مادی و كسب جايگاه گذشته

با . در آمداسالمى دار، نديم، مشاور، منشى، مترجم، مرزبان و به خصوص فقيه به خدمت دستگاه خالفت  خراجدبير،
تبار ی خالفت امويان ايرانىعالى رتبهيهان  فق١٦ تن از ١٤تبار بود، اما وجودی كه كالم قرآن عربى و پيامبر اسالم عرب

  ٣٦.گويدب تاريخ سخن مىعجاياز در اين ارتباط ابن خلدون از يكى . بودند

.  را نيز متكامل كردند"فقه باطنيه" و "فقه ظاهريه "ی اصلى فقه اسالمى، يعنىبنابراين اتفاقى نيست كه ايرانيان دو رشته
 در پرتو ايران با رجوع به آيات قرآن كهسرزمين و شرايط اقليمى متنوع پهناور كشور جا كه حكومت بر از آن

ی عربستان پديد آمده بودند، امكان نداشت، در نتيجه درک منطقى جزيره مناسبات مادی شبه ازيكتاپرستى ساميان و

روش از با استفاده خواندند و در حالى كه پيروان ابوحنيفه خراسانى قرآن را كالم ازلى الله مى. شدكالم الله ضروری مى
البته تبار گذاشته شد كه  حسن بصری ايرانىدر مكتب" فقه باطنيه"را پديد آوردند، بنيان " فقه ظاهريه"تفسير 

عوامل اين نزاع . شودمىحكومتى نزاع فقهى بر سر تكامل يک ايدئولوژی مناسب مربوط به يک آن ی سرچشمه

- های آنيكى از پرسش. كردندعقالنى بودن قرآن را انكار مى) زندق(بودند كه تحت نام زنديک تبار  ايرانىدگرانديشان

 شده "جهميه" و "قدريه"ی متخاصم شد كه منجر به تشكيل دو فرقهی انسان مىتناقض قدرت الله با ارادهها مربوط به 

ی ی خالفت امويان به نام معبد جهنى بود كه در تدام انديشهرتبهی قدريه يكى از كارمندان عالىی فرقهسركرده. بود

. شمردی انسان مرتكبان گناه كبيره را كافر مىبا استناد به ارادهداد و ی اخالقى مىايرانى خود به مجازات الهى يک جنبه
گذشته، حال و آينده و  گرفت كه از آگاهى الله ازای مشخصًا در برابر ادعای قرآن قرار مىپيداست كه يک چنين نظريه

 را به پيش كشيد و با صفوان موضوع قدرت بى انتهای اللهبنابراين جهم بن. دهدها گزارش مىاز سرنوشت مقدر انسان

ی جهميه قادر به توضيح اين تناقض نبودند كه چرا الله اما هواداران فرقه. استناد به قرآن سرنوشت انسان را مقدر خواند
در سرانجام موضوع اين بحث . كندها مسئول ارتكاب آن نسيتند، مجازات مىبندگانش را به خاطر انجام گناهى كه آن

ر ميان شاگردان د. مطرح شدبود، نيز قاضى دادگاه شرع خالفت امويان در اين دوران كه تبار ى ايرانمكتب حسن بصری

عبيد بودند كه جهت حل اين تناقض يک موضع ميانى را عطا و عمرو بنهای واضل بنايرانى به نامی  طلبهوی دو تن
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 از طرف ديگر، انسان را مسئول گناه خود اتخاذ كردند كه از يک طرف، مانع ترديد در قدرت بى انتهای الله شوند و
ی از فقه اسالمى تكامل مقولهنى عقالأويل ی اين تنتيجه. شمرده و مجازات الهى را از منظر عقالنى و اخالقى توجيه كنند

 نه مؤمن از اين منظر مرتكبان گناه كبيره.  را پديد آورد"معتزله"ی باطنى بود كه سرانجام فرقه" منزلته بين المنزلتينال"

ها به كلى به اين معنى كه راه اسالم برای آن.  و ميان كفر و ايمان منزلتى دارندشوندمحسوب مىو نه كافر، بلكه فاسق 
به بيان ديگر، معتزليان با استناد به عقل خود . ها هنوز صادر نشده استو حكم قطعى شريعت برای آنمسدود نگشته 

 توسط فن تأويل از اين پس راه گشوده شد كه. را به اسالم نسبت دادنده و آنی غير قرآنى را درست كرديک مقوله

ی معتزله قرآن را كالم ی خردگرايى در امور دينى اين بود كه فرقهنتيجه. ی انسانى جايگزين وحى الهى شودانديشه
  .مانى و مكانى كردرا محدود به ابعاد ز و اعتبار آنحادث الله شمرد و برای وحى الهى شأن نزول قائل شد

علم "متكامل و اشكال متنوع مشروعيت دينى را برای حكومت اسالمى  بودند كه تبارفقيهان ايرانىاين خود نابراين ب

 را با یهای جديدها و نسلاعراب مسلمان با ايرانيان خانوادههای زناشويى پيوندرا ترويج كردند، در حالى كه " كالم
ها را عواقب آندوستدار شويم كه مواجه مىمناسبات طبقاتى و وقايع تاريخى جا با آن  ما اين.هويت دوگانه پديد آوردند

  .سازدخلدون به شرح زير برجسته مىنزد ابن" الفت"و " عصبيت"های  مقولهبا استناد به

و . انده باشدجا و هيچگاه نبوده است كه اسالم حرف خود را در اصل بودن توسل به زور و فشار به كرسى نشهيچ»
گرفتن به دين مبين همراه با برخورداری از مزايای آن نزد گروندگان عرب و نومؤمنان عجم به ست كه خویطبيعى

   ٣٧«.مرور زمان به الفت تبديل گردد

های ايرانى ـ عربى نومسلمان پديد آمد كه عمدتًا در شرق خالفت اسالمى نوين از خانوادهقشر يک به اين ترتيب، 
در حالى كه . ايرانيان است كه بايد عروج جنبش شعوبيه را در نظر داشتمادی منافع همين از منظر كردند و مىزندگى 

شمردند كه را از جمله اسنادی مىاالنبيا خاتممحمد به عنوان پردازان خالفت امويان كالم عربى قرآن و تبار عربى نظريه

 بر اساس تاريخ فرهنگى ايرانى خود با اصل ت، اما شعوبيانالله اعراب را برای حاكميت بر جهان برگزيده اس
ها نه  آن٣٨.پذيرفتندرا نمىنابرابری مسلمانان و  نژادیهای  با استناد به قرآن تبعيضكردند ومخالفت مى" گىدبرگزي"

مانان بودند، و پرداخت جزيه به مسل) ی آزاد شدهبرده(تنها مخالف جايگاه اجتماعى خود به صورت موالى و اهل ذمه 

متنوع  و اوضاع ايرانيان به دليل زيربنای وسيعفرودست نقش . كردندتحمل نمىبلكه حاكميت اعراب را بى چون و چرا 
كرد و نه داری مهيا مىی مناسب مادی را جهت توليد از طريق نظام بردهايران بود كه نه يک زمينهاقليمى سرزمين 

تبار همواره مواجه ی حاكم ايرانىبا وجودی كه طبقه. دادند به يک چنين نظمى تن مىايرانيان به دليل تاريخ فرهنگى خود

در نظر داشت و حاضر نبود حكومتى و ايدئولوژی با تبعيض بود، اما دين اسالم را به صورت يک ابزار مناسب حكومتى 
دست بيابند ساختاری های باالتر ه به مقامبنابراين ايرانيان تنها به فكر برابری مسلمانان بودند ك. كه از آن دست بشويد

  . تثبيت كنندتوجيه و ی حاكم به صورت طبقهتوسط وحى الهى قرآن و و منافع مادی و جايگاه اجتماعى خود را 
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ی ايرانى جنبش شعوبيه، يعنى ابومسلم خراسانى پس از قتل خليفه و شود كه چرا سركردهاز اين منظر روشن مى
پيداست كه وی قادر بود كه آيين زرتشت را دوباره . ان خاندان عباسى را به مقام خالفت رساندسرنگونى خالفت اموي

ی به خصوص به اين دليل كه اكثر قابل مالحظه. بر قرار سازدبر سرزمين ايران  كرده و نظام شاهنشاهى را زنده

كليت "با جا كه دوستدار  ليكن از آن.بودند بخشى از سربازان وی به سركردگى سنباد زرتشتى تبار وايرانىهواداران وی 
مركزی خالفت و ايدئولوژی به نقد دين اسالم به عنوان يک ابزار مناسب حكومتى به كلى بيگانه است و " ديالكتيكى

       : آوردوره به شرح زير در مىطپردازد، در نتيجه گرايش ايرانيان به اسالم را در شكل يک اسنمى

، كه ربطى به ايرانيان غافلگيرشده نداشته، نيست كه اينان را "هاشمىناپذير و بديهى بنىت خدشهقانيح"هيچرو به(...) »
كشيدن از امويان است كه ايرانيان را به دام كند، بلكه چندين دهه ستم ديدن، خواریبه شيعه نزديک و جذب آن مى

اش، نخست از طريق ن اسالم در شاخۀ شيعى يا هاشمىبدينسا. باوراندآن را به آنها مى" تيحقان"اندازد و شيعه مى

   ٣٩«.شودشيعۀ علوی و سپس شيعۀ بنى عباس در ما بومى مى

تبديل به دين ی دوازده امامى ت صفويان كه شيعهجا بايد تركيب دينى سرزمين ايران را در اوايل تشكيل حكوماين

از جمله . برداشته شودكشور فرهنگ دينى از تاريخ ار سازی دوستدرسمى كشور شد، در نظر داشت كه پرده از اسطوره

مذهب و صوفى بود و سنى كه از اهالى گيالن ياد كرد الدين اردبيلى شيخ صفى، يعنى ی صفويهگذار فرقهبنيانبايد از 
ی صفويه تغير جهت داد و های عشاير ترک زبان در غرب سرزمين ايران بود كه فرقهدر جنگسپس . شدمحسوب مى

سنى مذهب متخاصم در برابر خالفت عثمانيان سنگ و دينى هم كه به يک ايدئولوژی روج تشيع دوازده امامى شدم

پروای بىبنابراين اتفاقى نيست كه پس از استقرار شاهنشاهى صفويان شاه اسماعيل صفوی با خشونت . دست بيابد
با تمامى . ی دوازده امامى كرد به پذيرش شيعهزد و ايرانيان را مجبوردر كشور حكومتى دست به سركوب اهل سنت 

، سيستان و كردستانی پراكندهاين وجود ايرانيانى كه در جغرافيای افغانستان، تاجيكستان، آذربايجان شمالى و نواحى 

را خود كنند، دين خود را تغيير ندادند، در حالى كه حدود يک سوم مردم كنونى ايران هنوز كنونى زندگى مىبلوچستان 
  . ندصوفى هستو يا عرفانى و شمارند مىاز اهل سنت 

در . دهندهای ديگری را از تفسيرهای هرمنوتيک دوستدار به ما مىبنابراين وقايع تاريخ فرهنگ دينى ايرانيان گزارش

-خليفهبار ی دردر و دروازه بود كه اسالمىتبديل بغداد به پايتخت خالفت پس از ا استقرار حكومت عباسيان و بواقعيت 

 و ست بيابدددر صدر خالفت ديوانى های مهم  كه به مقامگشوده شدنيز تبار ايرانىی حاكم طبقهبرای ی مسلمانان 

خردادبه و های از جمله بايد از خاندان. از گرددبخود ی گذشتهجايگاه اجتماعى خود را تثبيت كند و به منافع مادی 

دين اسالم يک ه اين ترتيب، ب. قرار گرفتنداسالمى اسى و مالى خالفت در رأس مديريت سيبرمكيان ياد كرد كه 
تبار ی حاكم ايرانىدر اختيار طبقهی آزاد هاانسانحكومت بر و ، تفرقه را جهت تحميق، تحقيرحكومتى ايدئولوژی مناسب 

تبديل به " فقه باطنيه"ن در اين دورا. كردی خالفت سهيم مىفرهسها را با اعراب مسلمان در تقسيم گذاشت و آنمى

الرشيد و مادر پدرش هارونكه مادر مأمون جا بايد به خصوص از دوران خالفت اين. ايدئولوژی خالفت عباسيان شد
تشكيل داد و را ) نهحم(های تفتيش عقايد دادگاهوی جهت تحكيم ايدئولوژی دولتى . ، ياد كردندتبار بودايرانىخودش 
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از اين .  قرآن كردشأن نزول آياتعقالنيت و كالم الله بودن حادثرا موظف به اثبات ی كشور رتبهعالىفقيهان تمامى 
با پس نه تنها بحران ايدئولوژيک خالفت عباسيان خاتمه نيافت و قدرت سياسى در دستان خليفه متمركز نشد، بلكه 

به اين . زدمىنزد فقيهان دولتى دامن اد خروج از حدود اسالم و تعميم ارتدجنبشى پديد آمد كه به " علم كالم"ترويج 

 ی انسانى و بر طرف كردن بحرانگويى قرآن پيرامون قدرت الهى و ارادهی معتزله جهت عبور از تناقضفرقهدليل كه 
تأويل منطقى قرآن منجر به تشديد بحران ايدئولوژيک خالفت اسالمى در حالى كه فقه اسالمى تأسيس شده بود، معنايى 

ی امور اين برد و قادر به تكامل شريعت و ادارهيعنى زمانى كه انسان از طريق انديشه به معنى آفرينش پى مى. شدمى

ی دولتى ، پرداخت ماليات به خزانهاسالمىحكومت جهانى است، پس ديگر چه نيازی به پيروی از وحى الهى، مشروعيت 
  .ی جبار را داردو تبعيت از يک خليفه

ی ايرانى وی پيرامون مفاهيم خير مباحث دينى در مكتب ابوعلى جبائى ياد كرد كه در تداوم انديشهآن از جمله بايد از 

جا به صورت اين پرسش به وجود آمد كه آيا الله هميشه مواردی را برای انسان ی فقهى  اينمسئله. ندو شر گشوده شد
ها  ذلتى كه حكومت اسالمى در جهان واقعى بر انسانخيرترين است؟ با در نظر داشتن آنوی گيرد كه برای در نظر مى

: گرفت و از يک طرف، مفاهيم قرآنى مانندی شر به خود مىجنبههمواره ی الله كرد، پيداست كه ارادهتحميل مى

ن ی ايرانيان خدای اسالم را به صورت اهريمكرد و از طرف ديگر، در تداوم انديشه را بى اعتبار مى"رحيم" و "رحمان"
ها را مطيع ی مناسب مشروعيت بود كه انساندر حالى كه خالفت عباسيان به دنبال يک شيوهبه بيان ديگر، . آورددر مى

ن توسط آو روش تأويل قرگرايى ، اما عقل و استثمار كندها را بهتر از گذشته به بندگى خود بكشدخود سازد و آن

تشديد را شد و تمايل مسلمانان به ارتداد مىعباسيان خالفت يدئولوژيک همواره منجر به تعميق بحران اباطنيان معتزله 
بنابراين اسماعيل اشعری جهت اتمام مباحث عقلى پيرامون شريعت و ممانعت از اضمحالل قطعى دين اسالم . كردمى

الى كه وی در ح. شودی شريعت اسالمى معين مىی خرد بشری، بلكه در حوزهمدعى شد كه صحت مسائل نه در حوزه

كرد، ليكن از اين پس مدعى شد كه خرد مىو تأويل تا كنون معتزلى بود و از طريق مباحث عقلى متون دينى را توجيه 
وی از اين فرضيه نتيجه گرفت كه هر به اين ترتيب، .  است و اصوًال توان درک حكمت الهى را ندارد"بالكيف"بشری 

، يعنى اراده برای انتخاب ميان خير و "كسب"ر به آن افزود كه انسان قدرت  از طرف ديگ وچه الله بيافريند، خير است

آورد و به اين معنى كه هرگاه انسان اراده به عمل خير كند، الله قدرت اين عمل را نزد مؤمن پديد مى. شر را دارد
  . سازدرا نيز ممكن مىهرگاه كه انسان اراده به عمل شر كند، الله وقوع آن

ای وارد ه اعتقاد اشعريان و با در نظر داشتن بالكيف بودن خرد بشری، ظاهرًا نه به قدرت بى انتهای الله خدشهبنابراين ب

ی اشاعره مباحث دينى به اين ترتيب، فرقه. گيردآيد و نه مجازات الهى جوانب غير منطقى و غير اخالقى به خود مىمى
البته . های ظاهريه را متأثر ساختر زندان اسالم تمامى فرقهی انسانى درا منظم كرد و با محبوس كردن انديشه

جا اما از آن، پردازدی انسانى از طريق اسالم مىی اشاعره جهت محبوس كردن انديشهدوستدار به درستى به نقد فرقه

با را آيين زرتشت  و سازدها اسطوره مى، از آنافتدبه دام اشكال ظاهری مى" كليت ديالكتيكى"با امتناع تفكر از وی كه 
ش دين اسالم را به عنوان يک ابزار مناسب قد، در نتيجه نكنمىمشابه و منطبق " دينيت"دين اسالم تحت مفهوم 

از . يابيممصداق اين نظريه را به درستى در تجربيات تاريخى مىما . اندازدبه كلى از نظر مىو ايدئولوژی دولتى حكومتى 
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ای را در های منطقهياد كرد كه حكومتبوييان، طاهريان، صفاريان و سامانيان : تبار مانندايرانىهای دودمانجمله بايد از 
ی مادی ها نيز مانند ابومسلم خراسانى قادر بودند كه بر اساس زمينهآن.  خالفت عباسيان پديد آوردندیگستره

پيداست كه از اين . سازندمستقر در كشور و نده های شاهنشاهى را دوباره زسرزمين ايران و در پرتو آيين زرتشت نظام

، يعنى تدارک امنيت "ی ايزدیفره"و مقام شاهنشاهى مشروط به شده متمايل ايران به سوی مردم سياسى منظر قدرت 
را  به عنوان اميراالمها خالفت عباسيان را سرنگون نكردند و بنابراين اتفاقى نيست كه آن.شدمىسرزمين ايران و آبادانى 

ی توزيع ثروت اجتماعى اشكال ذاتى در حوزههای درونزمان تضادهم. ی مسلمانان تن دادندبه اقتدار خليفهدار و خراج

-های خوارج، اسماعيليان و مقاومت خرمدينان خالفت عباسيان را متزلزل مىگرفتند و به صورت قيامدينى به خود مى

اند، اما  طريق فرودستان ايرانى و به سركردگى رهبران ايرانى به وجود آمدهها ازبا وجودی كه تمامى اين جنبش. كردند

از جمله بايد . اند ايرانى سركوب شدهىدودمانهای حكومتاز طريق نيز ها ی آندهند كه همهشواهد تاريخى گواهى مى

ى را در هم شكست و سرانجام ی عباسبابک خرمدين ياد كرد كه با سپاه خود بارها لشكر خليفهانگيزه غماز سرگذشت 
  .ترين شكل ممكنه در بغداد به قتل رسيدی اسالمى افشين سامانى را خورد و به فجيعفريب خدعه

پردازد و از ايرانيان مى" فرهنگ دينىامتناع تفكر در "گفتار علت ـ معلولى به نقد با يک تکجا كه دوستدار ليكن از آن

نه را ی دلخراش تاريخى در نتيجه اين واقعهبرد، سود مىتاريخ سرزمين ايران ای سطورهجهت تفسير افنون هرمنوتيک 
. كندی حاكم ايرانى و اعراب مسلمان، بلكه به صورت بى هويتى افشين سامانى تفسير مىاز منظر منافع مشترک طبقه

 بدون در نظر داشتن منافع طبقاتى هاتبار را تسخير كرده و حاكميت آنهای ايرانىانگاری كه دين اسالم ذهنيت دودمان

 .گيرندبه خود مىای و اسطورهپيداست كه از اين منظر، وقايع تاريخى يک شكل اسرارآميز . شده استها اعمال مىآن
ی مادی ترويج خويش و دين اسالم زمينهمحصول اين خطای فلسفى به خصوص از اين زاويه حائز اهميت است، زيرا 

-ها را چنان به ذلت مىانسانحكومت اسالمى به اين عبارت كه . آوردی گوناگون را نيز پديد مىهاشرايط تشكيل فرقه

 و انكار الله و يا محمد خاتم االنبيادين اسالم بنا بر ليكن . بردن به خداستكشد كه تنها راه گريز از واقعيت موجود پناه
تنها راه گريز از جا اين. آوردرا به بار مىمرگ ازات شرعى شود و مجمحسوب مىارتداد برابر با رويكرد به اديان ديگر 

بنابراين نظر دوستدار نادرست است، زمانى كه وی آثار شمس تبريزی، . تفسير و تأويل قرآن استی دينى اين مهلكه

فير و شمشير به بيان ديگر، عارفان ايرانى همواره با حكم تك. شماردمولوی و حافظ را مسبب لطافت بخشيدن به الله مى
- تيز شريعت اسالم مواجه بودند و از ذلت جهان موجود راه ديگری را به غير از پناه بردن به خدا در برابر خود نمى

. "آفريند و نه بر عكساين انسان است كه خدا را مى"جا با مصداق كشف فلسفى فويرباخ مواجه هستيم كه ما اين. ديدند

 كه قرآن از وجود هدار نبوداند، ديگر آن الله مكار، جبار، بى خرد و بردهرانى آفريدهپيداست كه آن خدايى كه عارفان اي
فرهنگى  تاريخپرتو  كه البته در هخدای عارفان ايرانى يک خدای لطيف، مهربان و همدم انسان بود. دهدآن گزارش مى

بر آغاز يک به درستى وستدار دها، اما اهىكوتبا تمامى اين . ه استبه صورت پروردگار جان و خرد پديد آمدايرانيان و 

  : به شرح زير هستندظاهرًا گذارد كه عواقب آن تاريخ فرهنگى نوين در ايران انگشت مى

در چنين سقوطى كه از .  كه ما را در خود سرنگون ساخته استگودال توحيد، نبوت، وعد و وعيدنهاد اسالمى يعنى  »

ما "گردد، شيرازۀ فرهنگى، اجتماعى، فردی و شخصى  ايران با اسالم آغاز مىمنظر فردوسى در همان نخستين برخورد
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افتيم، همچنان فروتر افتادن يعنى در سقوطى مستمر كه تا پاشد و ما در اين پرتگاه همچنان فروتر مىاز هم مى" ايرانيان
   ٤٠«.گذرد زيستن و باليدنكنون چهارده قرن بر آن مى

ها است، پس آن" دينيت" اسالم  دينآيد كه اگر مخرج مشترک آيين زرتشت باش پديد مىپرسبالفاصله جا البته اين

يده شده پاشی فرهنگى، اجتماعى، فردی و شخصى ما ايرانيان بايد از هم  در ايران شيرازهىاسالمحكومت با آغاز چرا 
روزی ما ايرانيان گذارد كه سيهگشت مىها، اما دوستدار بر يک عقالنيت اسالمى به درستى انبا وجود اين تناقض باشد؟

آن عقلى كه مد نظر به اين عبارت كه . آوردپديد مى انترسوبژكتيوخودكرده، يعنى را تا همين دوران معاصر به صورت 

كند و نه شكى كند، يک عقل دينى است كه نه يک پرسش انتقادی را مطرح مىاسالم است و قرآن نيز به آن رجوع مى
 در زبان عربى به معنى پايبند شتر و در معنى قرآنى آن به معنى پايبندی مسلمانان "عقل"مفهوم . دهداه مىرا به خود ر

فقط مخاطب وحى و " تفكر دينى"كند، گونه كه دوستدار نيز به درستى تأكيد مىبه بيعت با پيامبر الله است و همان

   .آن محمول است، پاسخ وردپديد آهم را  و اگر پرسشى پايبند به دين است

طبيعت از ایورشويم كه با استناد به قرآن تمايز ماآشنا مىدر دين اسالم " وحدت وجود"عواقب ايمان به جا با ما اين

ماند و در ارتباط مىظاهرًا  "امت اسالمى"به اين ترتيب، الله همواره با . شماردمىو محصول ارتداد رده كطبيعت را انكار 

های  محدود به مجازاتی الله فقطجا مسئلهالبته اين. كنددر جهان واقعى دخل و تصرف مىی خود دهارا تصميم و بنا به
 الله بنا بر آيات قرآن شود، زيرانمىهای واگيردار و بيماری زلزله  وچون سيلمانند حوادث طبيعى هماو دنيوی هوالناک 

 :ازان سرشناس حكومت اسالمى ماننددپراقى نيست كه تمامى نظريهبنابراين اتف. كندوب مىصمننيز روا را مستقيمًا فرمان

خمينى الله آيتنائينى و  اقبال الهوری، مجتهد ، مالصدرا، غزالى سهروردی،،فارابى، ابن سينا، ناصر خسروذيل، ابوالِه
ی مسلمانان، ولى هخليف(اميرالمؤمنين كنند و متكامل مى" وحدت وجود" اصل ی خود را با استناد بهی فاضلهمدينه

  . شمارندمخاطب وحى الهى مىی الله و برگزيدهرا ) شيعيان

چنان دشمنانه از آن " برگزيدگى"ی  مقوله واستفقه اسالمى  الينفک يكى از اصول" وحدت وجود" مفهوم با وجودی كه
عى و تكامل فلسفه از درون مانع گرايش انسان به جهان واقگيرد كه ى قرار مىنفرهنگ يوناآيين زرتشت و در برابر 

پردازد و نه اصوًال مىسياسى  در پراكسيس هاد، ليكن دوستدار نه به نقد عواقب آننشومباحث فقهى متكلمان اسالمى مى

گريزی ايرانيان  كه از جهانمواجه هستيمتاريخ فرهنگى بستر مشترک جا با يک ما اين. كند مىهابه آن گذار توجهيک 
- به درستى عريان مىسياسى در پراكسيس " دينيت " بغرنجعواقباست كه منظر همين از  مشخصًا  ودهدگزارش مى

نظام آخوندزاده در دفاع از پرداز شاخص انقالب مشروطه به نام  نظريهچراشود كه روشن مىكامًال جا اين. گردد

طالبوف و ملكم خان استقرار نظام  چرا شود،ی باطنى اسماعيليه متوسل مىو مدرنيته به فرقهی سلطنتى مشروطه
چرا احمد كسروی در پشتيبانى از سياست مدرنيزاسيون رضا شاه و كردند، مشروطه را منوط به تأييد مجتهدان شيعه مى

زدگى احمد برای مقابله با غربآورد، چرا جالل آلدينى روی مىهای اسالمى به تبليغ برای پاکجهت مقابله با جريان

 تشريح انتقادی زندگى و آيد، چرا على دشتى با وجود نقد قرآن والله نوری در مىاز پهلوی شيخ فضلاش سر و كله
چرا اعضای كنفدراسيون دانشجويى با پردازد، پيامبری محمد، اما در برابر اديان ديگر به دفاع از اسالم مىی افسانه
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با مدرنيته اسالم تضاد  تبعيد جهت پژوهش پيرامون های مجانى دروجودی كه به بهترين منابع مطالعاتى و دانشگاه
-شوند و در دفاع از وی بيانيه صادر مىالله خمينى مىند، اما هوادار يک انسان قرون وسطايى مانند آيتشتدسترسى دا

 شوند، چرا كمونيست ايرانى در برابر رژيممى" پيرو خط امام خمينى"های ايرانى چرا ماركسيست ـ لنينيستكنند، 

روحانى قادر هستند حسن خاتمى و محمد شود، چرا آخوندهای مكار مانند الله منتظری مىجنايتكار اسالمى عزادار آيت
اپوزيسيون  تلخ تاريخى  با وجود اين تجربيات، چرا هشتاد ميليونى را كاله بگذارند"ملت"كه ساليان سال سر يک 

مانند فاشيستى و شبهو سرانجام چرا يک سازمان اسالمى  بشويددست از اسالم  كه حاضر نيستهنوز كار محافطه

ی يک ان خود را به سلطههوادار  و ايدئولوژيک،سياسىقادر است كه با وجود تمامى خطاهای "  ايرانمجاهدين خلق"
   .جوی بكشدالحال مانند مسعود رانسان معلوم

با وجود به اين معنى كه . اكسيس سياسى مواجه هستيمدر پر" دينيت"جا به وضوح با عواقب بغرنج به بيان ديگر، ما اين

ها فقط يک سياسى، اما تمامى اين جريانشگرف ايدئولوژيک و های تجربيات متفاوت تاريخى و با در نظر داشتن تفاوت
 است و جا كه اسالم يک ابزار مناسب حكومتىاز آن. ها استكنند و آن هم حكومت بر انسانهدف مشترک را دنبال مى

ی حاكم حاضر در نتيجه پيداست كه چرا طبقه ،آوردخودكامه را پديد مىحكومت ايدئولوژی يک به بهترين وجه ممكنه 

جا با يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى مواجه هستيم كه با استناد ما اين. نيست كه از استفاده از آن صرف نظر كند
كنند ها خود را بازسازی مىانسانی  و تفرقهتحميق، آيند، جهت تحقيربه آن اشكال متفاوت دينى و ايدئولوژيک پديد مى

-ها را با هم به شرح زير مىی آنگريبان همه به درستى "فرهنگ دينى"جا است كه نقد دوستدار از و مشخصًا در همين

  : گيرد

های عميق آن اش نشناختن رگههنشان. نشانۀ دينى بودن الزامًا تأييد صريح يا غير صريح دين و اعتقادات دينى نيست»

در خود و در نسوج فرهنگ و جامعه است، پرهيز از رويارويى اساسى و بنيادی با دين است كه در پيكرهای گوناگون 

ٍمثًال در عرفان، يا در فرماليسم عرفانى، فرماليسم عرفانى . شود بى آنكه اين پيكرها خودشان را دين بنامندمتجلى مى
تواند دين را در شريعتش بكوبد، تا خمير مايه، تصفيه توا، هسته، درون تهى، بدينسان آدم دينى مىيعنى قالب بى مح

را به ايدئولوژی تبديل شدۀ آن را كه ديگر به منزلۀ دين به معنای متعارفش ناشناختنى شده در طريقت باز جويد، يا آن

هرجا و هرگاه در اعماق روانى يا . را بازار پسند سازد آننمايد، يا ايدئولوژی را در آن بياميزد و در اين تركيب جديد
روحى كسى پندارهای موروثى بدانگونه چيره باشند كه او يارايى پرسيدن و انديشيدن آنها و در افتادن با آنها را در خود 

  ٤١«.كسى دينى ستای درماند، يا به لزوم اين در افتادن پى نبرد، چنين نيابد و در جايكن نمودن آنها به هر بهانه

تمامى ايرانيان مواجه دينى جا با يک نقد اصولى از فرهنگ مشترک كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
جا اين" عامه"مفهوم . گيردشكل ساختاری به خود مىخودكامه شويم كه البته به صورت تجمع عوام به دور يک رهبر مى

در حالى كه . كند، الزامًا به معنى بى فرهنگى و يا بى سوادی نيستبه درستى بر آن تأكيد مىگونه كه دوستدار نيز همان

به اين عبارت . را مد نظر داردايرانيان " خويىدين"، مستقيمًا نقد دهدتميز مى" خواص"را از " عوام"ی جا مقولهوی اين
كند، در حالى كه خواص با وجود  اقرار مى نيزه نادانى خودفهمد، بلكه بداند و مىگويد كه مىكه آدم عامى نه تنها نمى
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شديدتر به پيروی از يک رهبر خودكامه تن اندازه نيز  به همان خوتر باشنددين كه  هر اندازه،ادعای فهميدن همه چيز
از رهبری هر كسى كه به فرديت دست نيافته و هويت خود را در تجمع و تبعيت بنابراين از منظر دوستدار . دهندمى

   ٤٢.شوديابد، عامه محسوب مىمى

های كنند و با ديد انتقادی به تشكلجا با نظريات ليبرال مواجه هستيم كه معموًال از فرديت عزيمت مىالبته ما اين
گونه كه ماركس در تز دهم فويرباخ خود به درستى در نقد نظريات ليبرال ماكس اشتيرنر و همان. نگرنداجتماعى مى

ی بورژوايى متكامل شده است، در حالى كه از ی فرديت از موضع جامعهسازد، نظريهبرجسته مى" ياليسم كهنهماتر"

 با تمامى اين وجود نقد ٤٣.ی انسانى و انسانيت اجتماعى استموضع ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مسئله جامعه
به  احساسات اعضای خود را معطوف ايرانيان هستند واسالمى  ای كه محصول تاريخ فرهنگهای فرقهدوستدار از تشكل

برای نمونه . كامًال درست استكشند، ی وی مىها را به انقياد اهداف خودكامهكنند و فعاليت آنمى يک رهبر خدابشر

 اتتفكر"تحت تأثير گذارد كه به شرح زير های ساختاری انگشت مىبر آن تشكل" درخششهای تيره"وی در كتاب 
  :  آيند پديد مى"دينى

. آموزد، دست پرورده بار خواهد آمد، از خود نخواهد پروردفرهنگى كه با آگاهى نياموزد، نشناسد و عمًال نداند چرا مى»

تواند هيچكس بهتر از پيشوا نمى. ای ست، برای آنكه در پيشوايى و پيروی پيكر گرفته استفرهنگ ما يک چنين پديده
اين دو كه . فهمد ياد گيردتواند آنچه را كه نمىو هيچكس بهتر از پيرو نمى. د ياد دهدشناسآنچه را كه خود نمى

   ٤٤«(...).يابند در اين گونه داد و ستد است كه پيرو و پيشوا همديگر را مى. همديگر را يافتند بنياد دين نهاده شده است

شويم كه تحت تأثير فرهنگ كل ساختاری مواجه مىجا با يک تشكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
ی دوازده امامى شيعهتدين جا محدود به ساختار مجتهد و مقلد در پيداست كه موضوع انتقاد اين. آيددينى به وجود مى

 اين به اين صورت كه. يابيمفاشيستى مجاهدين خلق مىشبه اسالمى و را در سازمانترين شكل آنشود، زيرا ما فجيعنمى

ايدئولوژيک ی رهبر ها را به سلطهسازمان به صورت سيستماتيک هواداران خود را از درون تهى كرده و جان و روان آن
ها و احزاب كمونيست ايرانى نيز مشاهده البته ما يک چنين تمايالتى را در برخى از سازمان. كشيده استخود سازمانى 

ی تشكل لنينيستى و حزب به اصطالح پيشتاز به بهانهاز يک سو، و ساخته كنيم كه از رهبر حزبى خود يک خدابشر مى

 به "سوسيال داروينيسم"كنند و از سوی ديگر، بنا بر اصول است تبعيت بى چون و چرا مىپرولتاريا از هواداران خود درخو
    ٤٥.پردازندمىتخريب و نابودگى مخالفان و رقبای سياسى خود 

ماركسيست ها  و هواداران متعصب سازمانهای پهلویالهىای گرفته تا مجاهدين رجوی، شاهامنههای خبنابراين از بسيجى

" تفكر دينى"از البته شوند كه مىاجتماعى و متشكل  ،همگى در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگىـ لنينيست 

                                                 
    و٣١ی ، صفحهجاهمان... مالحظات ): ٢٠٠٢ـ ١٣٨١(رامش آدوستدار،  مقايسه،  ٤٢

  ١٢٩ی جا، صفحههمان ... درخششهای): ١٩٩٩، ١٣٧٧( رامشآدوستدار، مقايسه، 
٤٣ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٦ 

  ٢٣٢ی ، صفحهجاهمان... درخششهای ): ١٩٩٩، ١٣٧٧( دوستدار، آرامش  ٤٤
در پراكسيس " سوسيال داروينيسم"ی كمونيسم ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و عواقب فاشيسم در جامعه): ٢٠٢٠( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٤٥

  سياسى، در سايت آرمان و انديشه، بخش مقاالت، برلين
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. ها كم و بيش مشابه هستندی آنو به همين دليل نيز فعاليت سياسى، تشكل ساختاری و رفتار اعضاگيرد سرچشمه مى
- ساختاری قرار مىهای در رأس تشكلی بسيار نازل از سواد سياسىالعمر با يک درجهبه اين ترتيب، رهبرهای مادام

ها حكم صادر های كوتاه از آنزمان فعاالن سياسى با استناد به نقل قولهم. شوندتقديس مىو به صورت معصوم گيرند 

ضديت با روشنفكران و تكفير . كنند، در حالى كه مخالفت با روشنگریمىمرجع حقيقت مطلق به بديل كرده و خود را ت
  . فاشيستى هستندو شبهاسالمى های های ديگر اين نوع از تشكلاعضای سابق سازمان از شاخص

جمهوری نظام با استقرار ه البتكه ای آشنا شديم در پراكسيس سياسى تا اندازه" دينيت"بغرنج با عواقب جا تا اينما 

منجر به يک كه نه تنها به خود گرفته از يک نظام طبقاتى ـ جنسيتى يک شكل حقوقى و ساختاری اسالمى در كشور 
از اين بابت، . واجه كرده استانحطاط مبا خطر تمام و كمال را ى ی ايرانجامعه، بلكه سقوط فرهنگى در ميان ايرانيان شده

شناسى هرمنوتيكى  روش شناخت،ايرانيان ـ با وجود كمبودهای محتوايى" ى دينامتناع تفكر در فرهنگ"به دوستدار انتقاد 

ی نيچه قرار دارد، در نتيجه به نظر تحت تأثير فلسفهدوستدار جا كه از آن .قابل تقدير استـ ای و تكامل اشكال اسطوره
جا با يكى از ابعاد ما اين. گيردنشانه مىايرانى سان ان" روح آزاد"به سوی تدارک سمت نقد خود را رسد كه وی مى

بنابراين زرتشت سخن "ی خود با عنوان را در نوشته كه وی آنشويمشناسى در آثار مقدماتى نيچه مواجه مىانسان

ا يابد كه بدست مىخويشتن " روح آزاد"برای وی انسان تنها زمانى به . آورددر مىآليستى شكل ايدهيک به " گفت
   ٤٦.گريزی بپرهيزداز جهان" مرگ خدا"بپذيرد و از طريق  را ت واقعي،زندگىبه عشق 

رسى كنند، در نتيجه دستی طبقاتى رشد مىذاتى جامعهكه اديان از مناسبات واقعى و تضادهای درونجا يكن از آنل

 ما .گرددميسر نمى دينى يخ فرهنگتاراز  نقد فلسفى  تفسير هرمنوتيكى ونيز از طريقخويشتن " روح آزاد"انسان به 
محصول " امتناع از تفكر در فرهنگ دينى"انگاری كه . شويمدر آثار دوستدار مواجه مى" گرايىمثبت"ی جا با مقولهاين

ای را پديد  اشكال اسطورهتوانمىتفسير هرمنوتيكى از تاريخ است و توسط ی ايرانى های انسانتوهم و آگاهى وارونه

 خردمند و كانونيک به سرانجام جان تازه دميد و يک ی ايرانيان در تن مرده، فراروی كرد" دينيت" بغرنج ازآورد، 
در . جريان داشتچپ های هگلىو ماركس نيز ميان يک چنين نزاع تئوريک  ٤٧.به نام مدرنيته دست يافتگرا انسان

، ماركس با وجودی كه فعاليت روشنگری شيدندكقد مىن به بند "آگاهى وارونه"ها دين را به صورت توهم و حالى كه آن

ها اصوًال اين توهم را در سازد كه چگونه شد كه انسانها را با اين پرسش نيز مواجه مى اما آن٤٨كند،ها را تقدير مىآن
رجوع به با له ؟ پيداست كه تنها راه حل اين مسئپذيرفتند "آگاهى وارونه" مبانى دينى را به عنوان ودادند مغز خود جا 

 به بيان ديگر، ماركس بر خالف ٤٩.شود ممكن مىآنذاتى تضادهای درونو نقد ماترياليستى ها انسانروند زندگى واقعى 

 است و اين وارونهموجود اين جهان خود برای وی . كند عزيمت نمى"آگاهى وارونه"چنين فويرباخ از و همچپ های هگلى

                                                 
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 

   ادامه ١٩ی جا، صفحه، همان...امتناع تفكر ): ١٣٨٣(دوستدار، آرامش  مقايسه،  ٤٧
٤٨ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٢٠ 
٤٩ Vgl. ebd., S. ٢١٧  
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كه آگاهى دينى و اشكال ايدئولوژيک هستند داری نظام سرمايه مناسبات متضاد وورژوايى ی بجامعهذاتى های درونتضاد
د كه ما نآورمىپديد ، يعنى در شكل ابزار حكومتى ی حاكمجايگاه اجتماعى طبقهتثبيت جهت توجيه منافع مادی و را 

 :يابيمرا به شرح زير در تز چهارم فويرباخ ماركس نيز مىمضمون آن

-سازی جهان در يک جهان دينى و يک جهان دنيوی عزيمت مىدوگانه] يعنى[ی ازخودبيگانگى دينى  از تجربهفويرباخ»

ی دنيوی خود را كه زمينهاما اين. اش حل كندی دنيویتالش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را در زمينه. كند

كند، تنها از طريق ازخودگسيختگى و ها مستقر مىاز خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابر

هم در تضاد ] يعنى[بايد از درون خود ] زمينه[بنابراين اين . ی دنيوی قابل توضيح استگويى همين زمينهخودتناقض
ی زمينى به كه، برای نمونه خانوادهبه اين ترتيب، پس از آن. خود فهميده شود و هم به طور پراتيک منقلب گردد

  ٥٠«.ی مقدس كشف شد، هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری و پراكسيس منهدم كردی خانوادهت راز نهفتهصور

مفهوم . بردبه صورت استعاره سود مى" خانواده"جا از مفهوم كند، ماركس اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
آليستى آلمانى و به خصوص در نقد آن گروه ی ايدهقد فلسفهعنوان كتابى است كه وی و انگلس در ن" ی مقدسخانواده"

در برابر منظور ماركس از . زدندقلم مى" ی ادبيات همگانىروزنامه"نوشتند كه همراه با برونو بائر در چپ های از هگلى

دولت ی خود هان آگاه به صورت سوژه، يعنى توسط فعاليتی بورژوايى است كههمين جامعه" ی زمينىخانواده"مفهوم 
از . شودآن محسوب مىی سياسى شكل دوگانهدر نتيجه و  هوردآپديد مالكيت خصوصى حق مدرن را جهت حفاظت از 

متضاد گيرد و لذا ماهيتًا در پرتو توليد كااليى و بر اساس استثمار نيروی كار مزدی شكل مى ی بورژوايىجا كه جامعهآن

نيز دارد كه از طريق ايدئولوژی   دين، فلسفه ونياز به) دولت(يه يه، مجريه و قضااست، در نتيجه به غير از قوای مقنن
خود مناسبات مخصوص به تدام جيه و موجوديت خود را تو)  مولدپراكسيس(با واقعيت ) تئوری (دوگانگى تفكرتدارک 

-توليد سرمايهمدرن د روش د ماهيت متضابه اين معنى كه كارگران مزدی بايد قانع شوند كه با وجو. سازدضمين را ت

جا با ما اين. ها استبه نفع خود آنو اعتبار قانون ارزش و حق مالكيت خصوصى ی بورژوايى داری، ليكن تداوم جامعه
را  پراكسيس آنجا اينماركسمواجه هستيم كه و كليت متضاد  "جهان وارونه"ی بورژوايى به صورت يک جامعه

به سوی " ازخودبيگانگى دينى" بغرنج  جهت فراروی ازخواند ومى" گويىخودتناقض"را و تئوری آن "ازخودگسيخته"

در همواره ی حاكم با آگاهى نيروهای مولد ه بيان ديگر، ايدئولوژی طبقه ب.گيردها نشانه مىدگرگونى انقالبى هر دوی آن
منجر به خودفريبى ، بلكه آوردار پديد مىهمواره فريبكنه تنها ی طبقاتى جامعهذاتى درون و تضادهای ماندارتباط مى

تئوريک گويى ی بورژوايى و خودتناقضوارونهجهان پراكسيس گسيختگى ازهمبنابراين تا زمانى كه . شودمىنيز ها انسان

-  و تفرقه تحقير،تحميقآيند و جهت پديد مىاز نو همواره آن منقلب نگردد، اشكال نوين دينى، فلسفى و ايدئولوژيک نيز 

ماركس از اولويت ابژه بر به اين ترتيب،  .گردندی خود مىجايگزين اشكال گذشتهطبقاتى حكومت ها و توجيه انسانی 

جا با پراكسيس، يعنى با ما اين. گيردها را در نظر مىكند و انهدام هر دوی آنعزيمت مىی بورژوايى ی جامعهسوژه

را به شرح زير در تز هشتم ايى مواجه هستيم كه ماركس مضمون آنی بورژوجامعه" حركت واقعى"آگاهى تئوريک و 
  :سازدبرجسته مىفويرباخ 

                                                 
٥٠ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen …, ebd., S. ٦ 
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شوند، راه حل منطقى ی اسراری كه موجب رازآميزی تئوری مى است، همهپراكسيستمامى زيست اجتماعى ماهيتًا »
     ٥١«.يابندخود را در پراكسيس انسانى و در فهميدن اين پراكسيس مى

- ميسر نمىكشور  دينى تفسير هرمنوتيكى و نقد فلسفى از تاريخ فرهنگتوسط  ايرانى انسان" روح آزاد"دارک تبنابراين 

ما مصداق تئوری انتقادی و انقالبى ماركس را . كندگردد و پپكان تيز انتقاد دوستدار به هدف مورد نظر وی اصابت نمى
يابد، در انسان دست مى" روح آزاد"ظاهرًا به  با مرگ خدا به اين عبارت كه وی. يابيمنيچه مى نزد در تعميق فلسفه

ا يک تشريح را بكند و آنرا متكامل مى" فرا انسان"انسان مفهوم " ذات حيوانى"با " روح آزاد"كشمكش حالى كه از 

  : سازدمىقديمى ی آسمانى جايگزين خدا خدای اين جهانى در شكل يکشاعرانه و 

ترين و ای وای كه آن در سخت! هاعكسى از عكس. ها استسنگب من يک عكس در خواها، در ای، شما انسان»

آن : پاشند قطعات مىهااز سنگ. كندرا ويران مىاكنون چكش من بى رحمانه زندان آن! ها بايد بخوابدترين سنگزشت

 ترينترين و سبکآرام ـ البتهرا به كمال برسانم، زيرا يک سايه نزد من آمد، خواهم آنمن مى! به من چه مربوط است
           ٥٢«!خدايان ديگر چه ارتباطى به من دارند: رت سايه نزد من آمدوانسان به ص زيبايى فرا! نزد من آمديک بار ] سايه[

خصلت انگاری شود كه يک خدابشر ظاهر مىصورت  به "انسان فرا"جا اينكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

" روح آزاد"تدارک در حالى كه نيچه از طريق مرگ خدای آن جهانى به سوی  ٥٣.است" اراده به قدرت" آن ماهوی
 ی طبقاتى ظاهرًا بى اعتنا استذاتى جامعهی وی نسبت به تضادهای درونجا كه فلسفهگيرد، ليكن از آنانسان نشانه مى

انسانى " روح آزاد"آورد كه مان خدای اين جهانى را پديد مى، در نتيجه هنداردسياسى و اصوًال انتقادی به اصل حاكميت 

بنابراين اتفاقى . كندخود مىی سياسى  و انسان ستيزی را تبديل به برنامهكشدبه انقياد اهداف ايدئولوژيک خود مىرا 
فرا " و مضمون گرفتقرار  در آلمان و ايتاليا های فاشيستىپردازان نظامی نيچه مورد توجه نظريهنيست كه فلسفه

انگاری كه طبيعت در روند تكامل داروينيستى خود يک نژاد برتر را جهت حكومت . به نژاد آريايى منسوب شد" انسان

   ٥٤.بر جهان پديد آورده است

ی برنامه .شودديده نمىشناسى انسان اصوًال اثری از دانش دوستدارآثار در به احتمال زياد از همين بابت است كه 

ملى و نژادی ندارد، زيرا های كند، اصوًال جنبهدنبال مى" امتناع از تفكر در فرهنگ دينى"ه وی به عنوان نقد فلسفى ك

  : گيردپيكان تيز آن به شرح زير مستقيمًا به سوی نقش مخرب، مرتجع و متعرض اسالم نشانه مى

                                                 
٥١ Ebd., S. ٧ 
٥٢ 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 
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ل، بلكه اسالم خواسته و توانسته است كه ما را زنيم؟ برای اين كه نه يونانى و نه مغوچرا ما عرب را به جای اسالم مى»
يعنى " امر"تواند اين ماهيت مجعول چون نمى. (...) و تاوان آن را عرب بايد بدهد. هتک مليت و در ما جعل ماهيت كند

  ٥٥«.زند كه عرب باشدرا مى" مأمور"ايم، بزند، اسالم را، كه ما ديگر نفس مجسم آن شده

را از تضاد ظاهری فارس با عرب جا يک بحث انحرافى كند، دوستدار اينه مىظنقاد مالحی گونه كه خوانندههمان
هستند و در برابر آن دينى به اين معنى كه خود اعراب هم قربانى خردستيزی . راندمستقيمًا به سوی نقد اسالم مى

از جمله بايد از كسانى . گيرد قرار مىنيزايرانى پيداست كه از اين منظر، نقد وی در برابر شوينيسم . كنندمبارزه مى

نقد وی از طريق زمان هم ٥٦.كندها اشاره مىمجتبى مينويى و سعيد نفيسى ياد كرد كه دوستدار مستقيمًا به آن: مانند
ى ی مارتين هايدگر، جعليات تاريخبرد عرفانى داور اردكانى به فلسفهدستانتقاد به ی زمينه ايرانيان" تفكر دينى"فلسفى 

ی حقوق طبيعى از ی كارل پوپر، غصب دينى فلسفهبرد اسالمى عبدالكريم سروش به فلسفهجواد طباطبائى، دستسيد 

  . آوردرا نيز پديد مىمحمدرضا نيكفر مراد فرهادپور و ستى ي و افكار پسامدرنطريق يوسفى اشكوری

نقد در " ايدئولوژی ايرانى"با عنوان را كتابى ازگى  به ت، زيرا ویرا در نظر داشتمحمدرضا نيكفر به خصوص بايد جا ينا

پديای فارسى وی در سال بنا بر اطالعات ويكى ٥٧.منتشر كرده استو مدون دوستدار " امتناع تفكر در فرهنگ دينى"تز 

آلمان به  تكنيک تهران دانشگاه پلى در مهندسى شيمىی در اراک متولد شد و پس از اتمام رشتهخورشيدی  ١٣٣۵
ی سرانجام وی رساله. اختو مطالعات خاورميانه پرد علوم سياسىهای فلسفه،  به تحصيل در رشتهمهاجرت كرد و 

 ميالدی تا ٢٠١٢از سال  نيكفر ٥٨.با موفقيت به اتمام رساند" اصل دليل در نزد مارتين هايدگر"با عنوان دكترای خود را 

   . استمشغول به كار" راديو زمانه"در مقام سردبيری هم اكنون 

را به صورت احكام  بند ٩٠ن شده است كه مدو" يستىی پسامدرننامهدانش"به صورت يک " ايدئولوژی ايرانى"كتاب 

انتقادات نيكفر به دوستدار بسيار گسترده، مغرضانه و خصمانه . كندصادر مىاسالم نقد ممانعت از جهت  در وفلسفى 

- سازیساده " و"گويىكلى"، محصول "باورانهملت " دوستدار را"ر در فرهنگ دينىكامتناع تف"برای نمونه وی تز . هستند

جزمى "و  "غيرديالكتيكى"، "جبرباوری افراطى"، "ناسيوناليستى"وی را نگاری تاريخروش  ٥٩،شماردمى" زيتيويستىهای پو

 كهشود توجيه مى" بسته و بى روح" و مفاهيم "ساختارهای جاويدان" همان با استناد به انگاری كه خواندمى" انديش

                                                 
  ١٥٥ی جا، صفحه، همان...امتناع تفكر ): ١٣٨٣(دوستدار، آرامش   ٥٥
  ١٦٣ی جا، صفحه همان ٥٦
  ايدئولوژی ايرانى ـ در نقد آرامش دوستدار، انتشارات روناک ): ٢٠٢٠( مقايسه، نيكفر، محمد رضا  ٥٧
دانم كه اين طرح اين مسئله را ضروری مىبا اين وجود . كفر را از سايت شخصى ايشان وام گرفتمی عنوان كتاب محمد رضا ني من ترجمه٥٨

ی  در واقع نتيجه Satz vom Grund مفهوم آلمانى. آوردهای مفهومى نيز پديد مىترجمه نه تنها ناقص و فقط لغوی است، بلكه مشكل
شناسى بنيادی نزد در حالى كه نيكفر همواره از هستى. شودمى" اصل بنيادی "ی آن به فارسى است كه ترجمهGrundsatzدگرگونى مفهوم 
تفكر "ها ی فارسى آنخواند كه ترجمه مىRatio و سپس Logos را Satz اين كتاب معنى مفهوم ٢٧٠ی راند، در صفحههايدگر سخن مى

ی ترجمه، در نتيجه شود محسوب مى(Heimat)چنين وطن  و هم(Nation)ملت " بنياد"ی هايدگر فلسفهجا كه در از آن. است" منطقى
  .باشدمى" تعيين جايگاه تفكر منطقى از بنياد نزد مارتين هايدگر"كامل و مفهومى عنوان اين كتاب به فارسى 

Vgl. Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung des Satzes vom Grund bei Martin Heidegger, 
Frankfurt am Main   

  ٤٠، ٣٦، ١٧ی، جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠( مقايسه، نيكفر، محمد رضا  ٥٩
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و جهان وی از " كندساحتى بسته تصور مى"مان نيكفر فرهنگ را بنابراين دوستدار به گ ٦٠.هستند" فاقد اعتبار فلسفى"
 ٦١.شمارد ايرانيان را ابدی مى"وارزيست برده"كه " عنصرهای سفت و سخت و شكل ناپذير تشكيل شده است"آن 

" منطق وی دو ارزشى " ظاهرًاجا كهو از آنخواند  مى نيز"كارمحافظه"و " گرانخبه"را ، دوستدار  نيكفرهاافزون بر اين

عدالت " وی نه تنها از ، در نتيجه"ستايدگری را مىبيهوده پرسش"رسد و به نتيجه مى" حكم امتناع پيشين"است و از 
ی انتقادات هقل ٦٢. است"غير علمى" اصوًال  تز وی از اين رو،وبوده " حقيقت و انصاف"ی وی فاقد نظريه، بلكه "دور شده

نيز به درستى ی نيجه را  وی دوستدار حتا فلسفه، زيرا به گماناستوی ی دكترای وع به رسالهنيكفر به دوستدار رج

ها و فصل" ظاهرًا جا كهو از آن" كندفكر را پاک و معصوم تصور مى"به اين عبارت كه انگاری دوستدار . نفهميده است
ی پرراز و رمز فلسفه با رابطه"، يعنى "شناسىى و جامعهاقتصادی سياس"، در نتيجه نه تنها نسبت به "بيندها را نمىانفصال

 كهگيرد نتيجه مىبه اين ترتيب، نيكفر  ٦٣.ماندغافل مىنيز  "نقد قدرت سياسى" بى توجه است، بلكه از هيكسر" ثروت

ه تز روش انتقاد خود ب و ٦٤"بررسى شدنى نيست تاريخى ساحت شناسى و ياساحت جامعه"در اصوًال دوستدار ی نظريه
  : دسازبرجسته مىبه شرح زير را وی " امتناع تفكر در فرهنگ دينى"

انگاريم و آن را به اين اعتبار بدين جهت موضع دوستدار را موضعى فلسفى مى.  نظری استمسئلۀ اصلى چارچوِب»

با اين مسئله اين ته بستوان فرهنگى را ذاتًا ُكشندۀ عقالنيت دانست؟ همآيا مى: شودپس مسئله اين مى. رسيموامى
   ٦٥«هايى خاص است؟آيا عقالنيت منحصر به فرهنگ يا فرهنگ: پرسش است

- ی ايدهدر فلسفه" ديالكتيک"و " كليت"های در جای ديگری و با استناد مقولهچنين همگونه كه در اين نوشته و همان

- ی دوستدار هم در ساحت جامعهريهماركس مستدل كردم، نظتئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى هگل و آليستى 

اساطير  زيرا وی با استفاده از روش هرمنوتيک از تاريخ ايران ٦٦شناسى و هم در ساحت تاريخى قابل ارزيابى و نقد است،

ی ايرانيان يک روح تازه را بدمد و توسط نقد دين به آورد كه به اصطالح در پيكر مردهمرموز و جنجالى را پديد مى

كذب  موارد به كلى بنابراين ادعای نيكفر در اين. پديد آورددر ايران مدرنيته شرايط تشكيل " ى وارونهآگاه"عنوان 
دوستدار را بايد به حساب " امتناع تفكر در فرهنگ دينى"شناسانه و تاريخى تز  و كوتاهى وی جهت بررسى جامعهاست

به اجبار  نيكفر است كه تى خودپسامدرنيس اتكرتف اصول افزون بر اين،.  گذاشتهای مذكور در رشتهناتوانى وی

گونه كه در جای ديگری به تفصيل همان. طلبدمىرا ايرانيان توسط دوستدار فرهنگ دينى تاريخ نقد " وارسى فلسفى"
آوردهای انقالب كبير دست به ارتجاعىيک واكنش فوقمحصول بحران مدرنيته و مستند و مستدل كردم، پسامدرنيسم 

                                                 
  ١٤٤، ١٣٨، ٧٣، ٥٦، ٥٥، ٥٤ی جا، صفحه مقايسه، همان ٦٠
  ٦٩، ٦٣، ٦١ی جا، صفحه مقايسه، همان ٦١
  ١٠٧، ٩٦، ٨٤، ٧٤ ادامه، ٦٧ ادامه، ٥٧ی جا، صفحه مقايسه، همان ٦٢
  ١٣٤، ١٢٠، ١١٤، ٩٦، ٦٦ی جا، صفحهمان مقايسه، ه ٦٣
   ٨٩ی جا، صفحه مقايسه، همان ٦٤
  ٥٧ی جا، صفحه همان ٦٥
  جا ، همان...ماركس و روش نقد دين ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٦٦
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تشريح زير را به عبارت آن تئوريک مضمونكنت گرگن  كه ٦٧ استشمول جهان مدرنجهاندنيوی و منطق  فرانسه و
  :كندمى

اگر انسان يک بار راه را . (...) يابد يک واحد مستقل و متكى به خود پايان مىفرد به عنوانموجوديت با پسامدرنيسم  »

-مىغير ممكن " نفسهاوضاع فى"و "  مسلمهایواقعيت"وی ، بازگشت به سه باشدبرگزيديستى به سوی تفكر پسامدرن

   ٦٨«.گردد

و نوشتاری پرنسيپى مزمن در و دروازه را برای بىيستى كند، تفكر پسامدرنی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

در . يابيممى خوبى  به"ايدئولوژی ايرانى"ما مصداق اين انتقادها را در همين كتاب . گشايدتفكرات التقاطى مسخره مى
كند و در حالى كه ماركس و انگلس تنها علمى شناسى و تاريخى با دوستدار امتناع مىحالى كه نيكفر از يک بحث جامعه

 و رد  خودعلمىبه اصطالح  حفظ ظاهريت نقد جهتجا اين ليكن نيكفر ٦٩شناسند، علم تاريخ است،را كه به رسميت مى

  : شودمىمتوسل " ايدئولوژی آلمانى"نقل قول از كتاب به يک به شرح زير دوستدار " نىامتناع تفكر در فرهنگ دي"تز 

. عزيمتگاه، دين واقعى و االهيات اصيل است. ل نقد فلسفى از اشتراوس تا اشتيرنر محدود به نقد تصوارت دينى استك»

پيشرفت در اين بوده كه . ه استهايى متفاوت مشخص شداينكه آگاهى دينى و تصور دينى چيست، در ادامه به صورت

اند، همه را زير حوزه حاظ مابعدالطبيعى، سياسى، حقوقى، اخالقى و از نظرهای ديگر سلطه داشتهلآن تصوارتى كه به 
سان نبه همين سان آگاهى سياسى، حقوقى و اخالقى را آگاهى دينى يا االهياتى و ا. اندا االهياتى گنجاندهيتصورات دينى 

گام به گام هر . اندفرض تلقى كردهسلطه دين را پيش. اندرا دينى دانسته" انسان"قى و اخالقى و در نهايت سياسى، حقو

همه جا سر و . رابطه مسلط، رابطه دين دانسته شد و به كيش محول شد، كيش حقوق، كيش دولت و همانندهای اينها
     ٧٠«.جزميات بوده استبه كار انسان با جزميات و باور 

 ی گشايش يک كشمكش فلسفى با نظريات دوستدار را دارد، ليكنالى كه نيكفر با استناد به اين نقل قول انگيزهدر ح

كه شود مستدل مىبر اين اساس های چپ و از جمله فويرباخ، اشتيرنر و برونو بائر به هگلىانتقاد ماركس و انگلس جا اين
مخاطبان " ايدئولوژی آلمانى"جا كتاب اين ٧١. فراروی نكرده استی فلسفىروش نقد دين در آلمان تا كنون از زمينه

و كسيس گسيختگى پراداری، يعنى ازهمذاتى روش مدرن توليد سرمايهخود را معطوف به همان تضادهای درون

                                                 
آرمان و انديشه، رژوايى؟ در ی بوادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحالل تفكر و نظم جامعه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٦٧

   ادامه، برلين و٢٠١ی جلد چهاردم، صفحه
 ٧ی جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحه): ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

  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 

  ١٥ی جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠(مقايسه، نقل قول از نيكفر، محمد رضا 
٧١ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ١٨ 
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ها آنهت رهايى انسان انهدام هر دوی جكند و ی بورژوايى مىجامعه) دين، فلسفه و ايدئولوژی(گويى تئوريک خودتناقض
گونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم، ماركس با تدوين تزهای فويرباخ همان. گيردرا در نظر مى

-جا با اصول تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مواجه مىما اين. انه گسستطعای فلسفه با فلسفه را قرابطه

كه البته " يافتهجهان موضوعيت"ركس نه از يک موضع فلسفى، بلكه از موضع به اين معنى كه از اين پس، نقد ما. شويم
-س از انسان به اين ترتيب، مارك٧٢.آيدها، يعنى سوبژكتيو است، به فلسفه وارد مىی انسانمحصول فعاليت آگاهانه

يابد كه دست مىكى ـ ديالكتيشناسى ماترياليستى كند و به يک انسانفراروی مى) "موجود حساس"(شناسى فويرباخ 

تبادل مادی  است كه" نفى آگاهانه"جا ديالكتيک در مضمون هگلى آن به معنى اين. شماردمى" موجود فعال"انسان را 
دهنده گونه كه انسان توسط كار شكلبه اين معنى كه همان. گرددبر اساس آن بر قرار مى بيرونى انسان با طبيعت

جا با يک انسان ما اين. كند متكامل مى را، به همين صورت نيز طبيعت درونى خودسازدطبيعت بيرونى را دگرگون مى

بنابراين . دنآي كه بر اساس پراكسيس مولد و از نتايج نبردهای طبقاتى پديد مىتاريخ مواجه هستيمروند مشخص و علم 
، نقد فلسفىيک عى نه با وساطت  اجتما متضادمناسباتدرک كه كند بر اين اصل تأكيد مى" ايدئولوژی آلمانى"كتاب 

جا كه اين حركت ماهيتًا آيد و از آنی طبقاتى پديد مىجامعه" واقعى زيست"ذاتى از ر اساس نقد درونبلكه مستقيمًا و ب

شرايط تشكيل اوضاع اوضاع موجود  انتقادی و انقالبى است، در نتيجه با نفى" نفى آگاهانه" محمول ديالكتيكى، يعنى
 ی فلسفه با فلسفه، يعنى با فراروی از فلسفه مواجه هستيمرابطهراديكال جا با قطع ما اين. آوردبه وجود مىيز نمطلوب را 

   : است" علم مثبت"كه محصول آن به شرح زير تكامل 

ت تشريح فعالي] يعنى[شود، يابد، علم واقعى و مثبت هم آغاز مىجا كه شناخت جنجالى نزد زيست واقعى پايان مىآن»
با . يابد، دانش واقعى بايد جايگزين آن شودگويى از آگاهى پايان مىجا كه كلىآن. هاپراتيک و روند تكامل عملى انسان

-تواند در نهايت يک جمعبه جای آن مى. دهدی مستقل محيط موجوديت خود را از دست مىتشريح واقعيت، فلسفه

اين تجريدها برای . ها تجريد كند را از نگريستن دقيق تكامل تاريخى انسانتواند خودترين نتايج بيايد كه مىبندی از كلى
   ٧٣«.مجزا از تاريخ واقعى از هر لحاظ فاقد ارزش هستند] يعنى[خود، 

را از طرح كلى آن مجزا " ايدئولوژی آلمانى"كند، نيكفر يک نقل قول از كتاب ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

ی جا رابطهگيرد، در حالى كه ماركس و انگلس اينآثار دوستدار به عاريه مىاز نقد فلسفى يک  برای راكند و آنمى
" علم مثبت"و با استناد به حركت ديالكتيكى از تاريخ به مضمون ماترياليستى اطعانه گسسته  از فلسفه را قىفلسفانتقاد 

به  كتاب برای مصداقلس را تبديل به دو شاهد خاموش جا ماركس و انگبه بيان ديگر، نيكفر اين. انديافتهدست 

 تاريخى و ،ماترياليستىنقد انتظار يک وی از ر كسى كه ه. كندمى "ايدئولوژی ايرانى" خود با عنوان علمىاصطالح 
اقى نابراين اتفب. شودبه كلى مأيوس مى، پيداست كه داردرا دوستدار " امتناع تفكر در فرهنگ دينى" از تز ديالكتيكى

شناسى مارتين انسانپروا به و كامًال بى") موجود فعال("ماركس شناسى ترين اعتنايى به انسانبدون كوچکكه وی نيست 

  : آن به شرح زير است تئوريک  كه مضمونكندهايدگر رجوع مى
                                                 

آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟، در  ـ سرمايه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد ٧٢
   ادامه، برلين١١ی صفحه

٧٣ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche …, ebd., S. ٢٧ 



 ٣٧ 

پندار او نااصيل است، برد، آنگاه كه وجود به را در تحليل وجود انسانى به كار مى" روزمرگى"مارتين هايدگر اصطالح »
هايى است كه چون خود وی شده در جهان ابزارها و آدمهای روزمره و گمها و وراجىباخته در كنجكاویيعنى هوش

است و اين چيزی نيست كه به واقعيت مشخص وجودی او يعنى ) ترانسندنتال(انسان موجودی فرارونده  »٧٤«.اندنااصل

پذيری آنچه هست، بر درست به خاطر اين فراروندگى است كه پايان. كاستنى باشدهای طبيعى و اجتماعى او فروفاكت
سازد و ما آنها را هر قدر هم كه فرودآوريم، باز چيزی ها را مىاش فراروندهانسان در فراروندگى. گرددمال مى

  ٧٥«.فروناكاستنى دارند

رات التقاطى مسخره مواجه هستيم كه محصول تفكرات پرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكبا همان بىنزد نيكفر ما بنابراين 
به اين . هيچ تفاوتى با خريد از يک دكان بقالى نداردانتقادی و انگاری كه فعاليت تئوريک . هستندوی خود پسامدرنيستى 

ا خيال ب و پزدها مىخرد و هر آشى را كه خواست از آنی اجناس مورد نياز خود را از بقال مىعبارت كه خريدار همه

 به بيان ديگر، نيكفر يک نقل قول را از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى .كندبه بازار عرضه مىرا راحت آن
" علم مثبت"تكامل ماترياليستى و ديالكتيكى  روش شناسى وگيرد كه بعدًا با صرف نظر از مضمون انسانماركس وام مى

ی مسئله. فلسفى با دوستدار بپردازدهای به بحثنتايج نبردهای طبقاتى د و ولمستقل از پراكسيس مكامًال نزد ماركس و 

-مىايرانيان شود كه دوستدار از موضع مدرنيته به نقد فرهنگ دينى بر اساس اين تناقض مطرح مىار با دوستدوی 

  : پذيردنمىرا پسامدرنيستى " باورینسبيت"پردازد و به شرح زير 

باور است كه از نخستين  آگاهى عقلۀ فلسف او عقالنيِت عقالنيِت،باوری نيستنسبيتيقين هبدوستدار فلسفى  موضِع"

  ٧٦«.باور نيستندنسبيتيلسوفى های ف حكم،های دوستدارحكم. باروی است مرزبندی با نسبيت،های آنشاخص

نزد هايدگر تدارک " لسفهاجرای راديكال ف"، محصول گونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردمهمان

به اين . گيردی متافيزيكى است كه در تناقض كامل با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس قرار مىيک فلسفه

كند، در حالى  عزيمت مى٧٧"وجود و وجودبايستى" هگل از موضعآليستى ايدهی فلسفهعبارت كه ماركس در پيروی از 
. دو معنى متفاوت دارد" وجود"ی جا مقوله اين. متكامل شده است٧٨"وجوددرجا و وجود"اس ی هايدگر بر اسكه فلسفه

نزد هايدگر برابر با معنى، " وجود"ی كند، مقولهماترياليستى عزيمت مىذاتى و درون" وجود"در حالى كه ماركس از يک 

شناسى ايدگر ظاهرًا به مضمون يک انسانبه اين ترتيب، ه. است" وجوددرجا"از  )فرارونده (ستعاليىيعنى يک شكل ا
ی هايدگر انسان به صورت يک در فلسفه. گيرد قرار مىنزد ماركس" موجود فعال"يابد كه در تناقض با دست مى

بنابراين اتفاقى . خود است" وجوددرجا"آيد كه به دليل هراس از مرگ در حال فراروندگى از به نظر مى" موجود نگران"

 ليكن ٧٩.گويدسخن مى) سوژهنگرانى " (گشتگى نهادگم" از شمارد ومى شناخت را محصول تفكر فلسفى  نيكفرنيست كه
تدارک يک نتايج نبردهای طبقاتى جهت اين فراروندگى چه چيز ديگری به غير از استقالل از پراكسيس مولد و ی نتيجه

                                                 
  ٢٠ی جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠(يكفر، محمد رضا  ن ٧٤
  ٩، پاورقى ١٦ی جا، صفحه همان ٧٥
  ٧٨ی جا، صفحه همان ٧٦

٧٧ Sein und Seinsollen 
٧٨ Dasein und Sein 

   ٧٩، ٢٨ی جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠( مقايسه، نيكفر، محمد رضا  ٧٩



 ٣٨ 

گويى تئوريک خودگسيختگى پراكسيس و خودتناقضاست كه البته بنا بر تز چهارم فويرباخ ماركس از" وجود استعاليى"
 "ی واقعىسوژه"فريبى آورد و از سوی ديگر، منجر به خودكند و از يک سو فريبكار پديد مىرشد مىطبقاتى ی جامعه

فراروی  انكار ضرورت  واسالمنقد از ممانعت شويم كه جهت نيكفر مواجه مى نوشتاری برنقش مخجا با ما اين. شودمى

دينى " شيک"و " مدرن"تفسيرهای به اصطالح از  زير به شرحو شده خويش تفكرات پسامدرنيستى  دين متوسل به از
      : كنددفاع مى

های ولى در ميان آنان نيز تالش. ترندماندهپس] يهوديت و مسيحيت[های ايمانى خويش مسلمانان از عموزاده»

با كمى فراموشِى عمدی و از سر حسن .  موفق شدنشان ناممكن نيستاند، كهای آغاز شدهكننده"شيک"ساز و"مدرن"
اگر روح و پسند زمانه اين . های اساسى داشته باشدشود از هر متنى چيزی ساخت كه با نيت نويسندۀ آن فرقنيت، مى

روشنگران بهتر . تواند در مقابل آن قرار بگيرد و نه از اين طرف صداقت تاريخى روشنگرانهآيينى مىباشد، نه راست

انجامد، پيش رود و است عصبانيت خود را در جاهای ديگری مصرف كنند و بگذارند اگر خودفريبى تفسيری به صلح مى
طلبان در امتحان حقيقت همۀ اصالح. از آيينى خشن، از راه فراموشكاری و ترفندهای تفسيری، آيينى مهربان درست شود

خواهند جانِب صلح و خواهند و هم مىاين است كه كسانى هم ايمانشان را مىحقيقت مهم اما . شونددينى مردود مى

  ٨٠«.مصلحِت مهمتر از حقيقت تاريخى است. حقوق بشر را بگيرند

گردد كه يهوديت اصوًال يک دين اين جهانى است، در حالى كه با يک نگاه اجمالى به توارت و انجيل به درستى هويدا مى

- به اين عبارت كه مارتين لوتر توجه مؤمنان مسيحى را از ماورای٨١.را تجربه كرده استمسيحيت رفرماسيون لوتری 

ه انجاميد" دوران كپرنيكى"كه سرانجام آن به  هابداع كردراهى را بدين سان طبيعت به سمت طبيعت معطوف و 
هايى ير تاريخ فرهنگى ملتكند كه البته از مسی استعاليى كانت يک نقش كليدی ايفا مى اين مفهوم در فلسفه٨٢.است

به اين معنى . دهداند، گزارش مىكه رفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را تجربه كرده و تمدن مدرن را پديد آورده

شود و ی خود مىياب تبديل به خورشيد منظومهكه انسان بر اساس طبيعت خود و به عنوان موجودی خردگرا و حقيقت
طبيعت تبديل به سپهر جستجوی حقيقت و " دوران كپرنيكى"به بيان ديگر، پس از . گيرد مىدر مركز عالم خويشتن قرار

ی شناسا و با چشمان اين جهانى به دنيای موجود و عالم گردد و انسان دنيوی به عنوان سوژهموضوع خردمندی بشر مى

 علوم طبيعى و انسانى را متكامل )موضوع شناخت(ی خويش نگرد و توسط تحقيقات تجربى از ابژهخويشتن مىواقعى 
گيرد و محصول نادانى، به خود مى" آگاهى وارونه"طبيعى شكل زمان دين به عنوان آموزش قوای ماورای هم٨٣.كندمى

                                                 
   ادامه٨٠ی جا، صفحه همان ٨٠
رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين  عوامل عينى و ذهنى  نقدى بر ـفرهنگ يكتايى در ايران): ٢٠٠٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٨١

  م، در آرمان و انديشه، جلد نهم، برلين  اسال
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 

مواجه در جوامع مدرن غربى ها  دنيوی شدن انساناجا بما اين. آيدها به شمار مىخرافات و توهمات اخروی انسان
پيشگفتار "ی ماركس با عنوان كه نيكفر از اين مسئله به خوبى آگاه است، در نتيجه با استناد به نوشتهجا هستيم و از آن

، ، نقد دين به نقد حقوقشود تبديل مىنقد آسمان به نقد زمين" كند كهبر اين نكته تأكيد مى" ی حق هگلـ نقد فلسفه

 جا به كلىاينی فراروی از دين را درنيستى خود مسئلهليكن وی از منظر تفكر پسام ٨٤."نقد االهيات به نقد سياست
راند و  سخن مى"انهدام دين"دين به عنوان از از فراروی و در همين صفحه جا  ماركس در همين .كندسانسور مى

  :سازدته مىسبرجرا به عبارت زير آن تئوريک مضمون

 پيرامون تخيالتاز مطالبه كه اين .  آن استاقعىوی سعادت  مطالبه، ملتتخيلىبه عنوان سعادت فراروی از دين »
در نقد دين بنابراين .  كه يک وضعيت را كنار بگذارد كه نياز به تخيل دارد استایمطالبهوضعيت خود دست بردارد، 

 كندنقد دين انسان را مأيوس مى. (...)  آن دين استمقدستظاهر ه  است كشكايت از زندگى زمينى ، نقدی خودنطفه

فكر و رفتار كرده و واقعيت خود را مانند يک انسان مأيوس و به عقالنيت رسيده طراحى كند، كه او به دور او كه 
گردد، تا زمانى كه او به دين تنها يک خورشيد تخيلى است كه به دور انسان مى. خويشتن و خورشيد واقعى خود بگردد

  ٨٥«.گردددور خود نمى

شويم كه فعاليت ی نيكفر مواجه مىسيپى مزمن نوشتاری و تفكرات التقاطى مسخرهپرنجا دوباره با همان بىما اين
ی فراروی از دين را به عنوان شرط سعادت در حالى كه ماركس مسئله. دهدتئوريک را به خريد از دكان بقالى تقليل مى

مدافع نيكفر ليكن ، مد نظر دارد" هاافيون توده"به عنوان را  و انهدام تئوری و پراكسيس آنكشدواقعى ملت به پيش مى

كند كه عزيمت مى" ی واقعىسوژه"در حالى كه ماركس از آن .  استاز اسالم" شيک" و "مدرن"به اصطالح تفسيرهای 
 مارتين پيروی ازكند، ليكن نيكفر با رسد و از اوضاع موجود فراروی مىدر پراكسيس نبردهای طبقاتى به خودآگاهى مى

، يعنى در جستجوی يک معنى فلسفى" نگرانى از مرگ"شود كه به دليل متوسل مى" ی فراروندهسوژه"يک به هايدگر 

- نقى(ذاتى و ديالكتيكى شناسى ماركس نقد دروندر حالى كه روش شناخت. استاز اسالم " شيک" و "مدرن"تفسير يک 

 كه را داردمفاهيم هرمنوتيكى ی تفسير هدغدغنيكفر ليكن  ٨٦،خواندمى "باطلجالد دوران "را  است و وی آن)كننده

جا كه دوستدار پيكان تيز نقد از آن .بسازداسالم   و مانعى در برابر نقدبراندباوری نسبيت مقصد مخاطب خود به سوی

گيرد و مقصد خود را با مفاهيم تند ای از تاريخ مشخص ايران به سوی قلب اسالم نشانه مىخود را توسط تفسير اسطوره
  : آوردوی وارد مى" امتناع تفكر در فرهنگ دينى"خود را به شرح زير بر تز انتقاد كند، در نتيجه نيكفر يز تشريح مىو ت

.  كلى تاريخ و فرهنگ گفته شود خصلِتۀ بايد برپاي،شود تاريخ و فرهنگ ايران يا هرجای ديگر گفته مىآنچه در مورِد»

های دوستدار به شكل چون گزاره.  هر تاريخ و فرهنگى صادق باشندِدرنا در موثتاسهايى باشد كه بىيعنى مبتنى بر گزاره
درست نيز  ايران ۀاو دربار ]تز[  پس برنهشِت،صادق نيستند، در عموميتشان  يابندجهى كلى نيستند يا اگر عموميتونام

  در اين صورت انتقاد او از فرهنِگ اما،نشيندبباوری پيگير ا بر موضع نسبيتهدوستدار ممكن است در پاسخ به آن. نيست
                                                 

  ١٦ی جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠( نقل قول، نيكفر، محمد رضا ٨٤
٨٥ Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, Berlin 
(ost), S. ٣٧٩ 
٨٦ Vgl. ebd., S. ٣٨٠ 
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. گيرد يا از بيرونانتقاد يا از درون صورت مى: معضل، اين است. شودشدنى مىنى حل يک معضل هرمنوتيكايرانى دچاِر
دهد كه كند، يا نشان مىشود كه بدان انتقاد مىباش بودن، يا خود از جنس منحط همان فرهنگى مىدر صورِت درون ـ 

انتقاد در . هر دو حالت نقض غرض هستند. توان توانايِى خردورزی انتقادی داشتان فرهنِگ منحط نيز مىدر درون هم

  ٨٧«.صورت ُبرون ـ باش بودن، ممكن است نامربوط و در نتيجه فاقد حقانيت خوانده شود

ذاتى استفاده  نقد درون در مضمون٨٨"درون ـ باش " انتقادینيكفر از مقولهجا طرح اين نكته ضروری است كه اينالبته 

 شود،ی مورد انتقاد آغاز مىبه اين عبارت كه نقد از فرضيه . است نيزشناسى ماركسكند كه البته روش شناختمى

ی خود فرضيهرا با عواقب آنی هسنجد و سپس نمايندرا مىكشد و ادعای آنشناسانه مىرا به بند انتقاد جامعهمبانى آن
" هارفاه ملت"برای نمونه آدام اسميت بر اساس قوانين بازار آزاد كتاب مشهور خود با تيتر . كندىدر پراكسيس مواجه م

از ماركس در برابر نقد اقتصاد سياسى . ی بورژوايى متكامل كرد اقتصاد سياسى جامعهکتئوريمانيفست به عنوان را 

به صورت انبوهى " هارفاه ملت"شود، زيرا به نظر وی ی بورژوايى آغاز مىجامعهاقتصادی به عنوان سلول " كاال"بررسى 
كند  را در حركت واقعى خودش متكامل مى"سرمايه"ی مقولهبه اين ترتيب، ماركس . گردداز كاالها در بازار هويدا مى

محصول تحقيقات ماركس مفاهيم مشخص . يافته استی شخصيتبه عنوان سرمايه دار آن سرمايه"ی فعالژهسو"كه 

نقد ی هستند كه زمينه... و "  اوليهانباشت"، "رانت"، "ی سرمايهبهره"، "سود "،"ارزش مبادله"، "ارزش مصرف: "انندم
-پديد مى "ازخودبيگانگى" و "انگاریبت"، "وارگىشئى"داری را در اشكال سرمايهمدرن نظام  اجتماعى  مسلطمناسبات

- خودشان مواجه مىاقتصاد سياسى های ی بورژوايى را با عواقب تئوریپردازان جامعه ماركس نظريه،از اين پس. آورند

 و به خصوص انهدام محيط زيست) گرايش نرخ نزولى سود(های اقتصادی ادواری و سيستمى كند كه شامل بحران
خودآگاهى  كه البته سرانجام آن به نبردهای طبقاتى كشيده و توسط شودروزی پرولتاريا مى و انسان، يعنى سيه)زمين(

. آورديک نظم نوين پديد مىرا در شكل " قلمرو آزادی"كرده و ) مثبت(فراروی " قلمرو ضرورت" از "ی واقعىسوژه"

، ليكن پردازدمىذاتى آن گيرد و با وجودی كه به نقد درونداری قرار مىجا خارج از سيستم سرمايهبنابراين ماركس اين
" نامربوط و در نتيجه فاقد حقانيت" نقد اقتصاد سياسى وی  و نهشودآن مى" حطاز جنس من" نه بر خالف ادعای نيكفر

به درستى  را نيز در آموزشگاه فرانكفورت ىآلمانفاشيسم ذاتى از تاريخ فرهنگى ما همين روش نقد درون. آيدبه نظر مى

 )ی تحقيقاتىمقوله(ی شناخت هبا ابژ) محقق(ی شناسا ی سوژهشناسى، يعنى رابطهروش شناختيابيم كه آدورنو مى
   :سازدرا به شرح زير برجسته مىآنمخصوص 

گونه كه يک پادشاه براى تسلط بر جامعه بايستى از اجتماع مجزا شود، بايستى در دربار محفوظ بماند، بايستى  همان»

ى  اشد تا بر مقولهبراى جامعه تبديل به يک اسطوره بشود، به همين منوال نيز محقق بايستى از جامعه مجزا ب
  ٨٩«.گردداش مسلط  تحقيقاتى

                                                 
  ٧٧ی جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠( نيكفر، محمد رضا  ٨٧

٨٨ Immanent 
٨٩ Adorno, Theodor W., z. n. Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft - Eine 
neue Interpretation der kritischen Theorie von Marx, Freiburg, S. ١٤٥f. 
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ی منطقى  كذب است، زيرا نه ماركس انگيزه كامًالكند، انتقاد نيكفر به دوستداری نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
پرداخته به توجيه فاشيسم آلمانى در آمده و يا " خردابزاری"ی  به سلطهداری را داشته و نه آدورنوكردن نظام سرمايه

. برندمىسود ذاتى نقد درونروش  از گيرند وی تحقيق قرار مى خارج از مقولهها، با وجودی كه هر دوی آناست

وی همواره بر اين نكته تأكيد كرده است كه . برای دوستدار معتبر هستندشناسى نيز شناختهمين اصول پيداست كه 
كه اين. فرهنگ دينى ايران پرداخت تاريخ و از منظر آن به نقددًا  بعشناسى مدرن را آموخت وروش جامعهبايد نخست 

از تاريخ فرهنگ گونه اختاللى در شناخت وی ، هيچكنداستفاده مى" رون ـ باشدانتقاد "اصطالح  از روش به دوستدار

اش قرار  يقاتىى تحق ى بررسى و فراى مقوله بدون ترديد زمانى كه محقق خارج از حوزه. آوردپديد نمىدينى كشور 
كند،  مجزا مىگرايى و مصلحتخودسانسوری ، هاى ساختارى تعهد، هاى اجتماعى گيرد و خودش را از تمامى قيد و بند مى

تر و  به مراتب اصولىی طبقاتى جامعه اجتماعى و تاريخ فرهنگى  واقعى و متضادمناسباتدر نتيجه نقد وى نيز از 

ى محقق عزيمت از يک موضع ابژكتيو است، ليكن وى در راستاى تجربيات  نگيزهبا وجودى كه ا. گردد تر مى راديكال
جا كه  از آن. ماند در ارتباط مىهمواره اش  ى تحقيقاتى پردازد و از اين رو، با مقوله سوبژكتيو خويش به نقد و بررسى مى

را دارد، در  دين، فلسفه و ايدئولوژی : توجيهى آن ماننداشكالمتضاد اجتماعى و واقعى و  مناسبات ى افشاى محقق انگيزه

هماهنگ از  جا كه نقد اين كليت نا و از آنكند مىناپذير  اجتناب راهماهنگ كليت نااين فاصله از تعميق شناخت نتيجه 
ی تحقيقاتى چنين آدورنو همواره با ابژه ماركس و همشود، در نتيجه طريق زبان، يعنى معانى و مفاهيم معمول ميسر مى

ل مناسبات متضاد صو فجستجوى راهى براى حل ها در هر دوی آنكه  به خصوص به اين دليل. مانندمىدر ارتباط د خو

ذاتى نه تنها حركت، قدرت و  كه نقد درونيابد  چنان سازمان مىجا تئوری انتقادی اين. داری هستندی سرمايهجامعه
ى رهايى  متضاد آن با وقايع ابژكتيو را تبديل به انرژى و انگيزه، بلكه ذات ندك  را جذب مىىيضربات ايدئولوژى بورژوا

ه ضرورت نقد دين را بشويم كه مضمون تئوری انتقادی و انقالبى ماركس آشنا مىجا با  ما اين.زدسا مى" واقعىى  سوژه"

   :سازدبرجسته مىشرح زير 

امر مطلق بايد    است، و اين يعنى باترين موجودها باال انسان، براى انسانشود كه  نقد دين به اين آموزش ختم مى»
ها انسان، موجودى سركوب شده، بنده شده، منزوى شده و تحقير شده   كه در آنى مناسباتى را واژگون كرد همه

  ٩٠«.است

كه بودن آن، بل" برون ـ باش"و يا " درون ـ باش"دوستدار را نه در " امتناع تفكر در فرهنگ دينى"تز " معضل"بنابراين 

پيداست زمانى كه . جستجو كرد كه البته خود نيكفر نيز گرفتار آن استوی شناسى هرمنوتيک بايد در روش شناخت

گيرند، شوند و شكل مشخص به خود مىمتكامل مىطبقاتى ی متضاد شناسانه از حركت واقعى خود جامعهمفاهيم جامعه
تواند به سوی نقد از اين پس، فلسفه ديگر نمى. گرددمىمنتفى اصوًال كامًال محدود و يا نيز ها امكان تفسير هرمنوتيكى آن

و " بسته و بى روح"شويم كه مفاهيم وی را جا با دليل شكايت نيكفر از دوستدار مواجه مىما اين. فلسفى سمت بگيرد

تثنا در مورد هر تاريخ و اس به بيان ديگر، نيكفر به مفاهيم كلى نياز دارد كه بدون ٩١.خواندمى" فاقد اعتبار فلسفى"

                                                 
٩٠ Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik …, ebd., S. ٣٨٥ 

  ١٤٤، ١٣٨، ٧٣، ٥٦، ٥٥، ٥٤ی جا، صفحه، همان...ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠( مقايسه، نيكفر، محمد رضا  ٩١
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دوستدار  همان مفاهيم ىشود كه از طريق تفسير هرمنوتيكممكن مىبرای وی  ظاهرًا ،از اين پس. فرهنگى صادق هستند
جا با يعنى ما اين. نبيند اسالمنقد مخاطب خود را به اين سو براند كه ضرورتى در  و يابدبدست وی به عكس نظريات 

ای از تاريخ مشخص ايران هرمنوتيک به اشكال اسطورهدوستدار توسط در حالى كه . يميک جنگ زرگری مواجه هست

ی ليكن نيكفر دغدغهراند، ی مدرن و سكوالر در كشور مىيابد و مخاطب خود را به سوی تشكيل يک جامعهدست مى
 از منظر تفكرات شود ودينى " شيک" و "مدرن"مدافع تفسيرهای ه تفسير هرمنوتيكى همان مفاهيم را دارد ك

مانعى در برابر روشنگری جهت افشای نقش مخرب، مرتجع و باوری را توجيه كند و نسبيتپسامدرنيستى خويش 

به معنى و نقاط ضعف تئوريک وی شناسى دوستدار به بيان ديگر، كوتاهى شناخت. سازدب ايران  تاريخمتعرض اسالم در
 . ندمصداق تفكرات پسامدرنيستى نيكفر نيست

كند، در ها ممانعت مىانجامد و از تفسير هرمنوتيكى آنذاتى به تكامل مفاهيم مشخص مىجا كه روش نقد درونز آنا

 در ٩٢"بررسى تطبيقى"دوستدار به روش " امتناع تفكر در فرهنگ دينى"ی تز نتيجه پيداست كه چرا نيكفر جهت تخطئه
يک اسالم كلى "كند كه اعتراف مىجا به صراحت  اينوی كه با وجودی. شودشناسى دينى ماكس وبر متوسل مىجامعه

 شرح زير به دفاع از روش هببالفاصله و اما  ٩٣،" كردشانیمقايسه با هم و يک مسحيت كلى وجود ندارد كه بتوان

  : پردازدمىتطبيقى ی مقايسه

 يا ممانعت از آن در مقايسه مشخص های اين يا دين برای تشويق به تفكرحد ظرفيت .دين را در مقايسه بايد شناخت»

تنها .  متأثر از آن برشمريمهايى را برای سستى ِخرَد در فرهنِگای است كه نمونهها كار سادهدر مورد همۀ دين. شودمى

بايست به ىمدوستدار . را ثابت كرد" امتناع تفكر در فرهنگ دينى"درشتى چون  ]تز[توان برنهشِت از اين طريق نمى
نماياند كه هايى چون دو پرسش باال بر مىآورد، به ويژه ميان اسالم و مسيحيت، و با بررسى پرسشرومىمقايسه 

  ٩٤«.كنددينخويىِ اسالمى چنان كيفيتى دارد كه تفكر و تعقل در فرهنگ اسالمى را ممتنع مى

. كندنسان دينى تفكر و تعقل نمىگاه نگفته است كه اشود، وی هيچدوستدار مىی نظريهجايى كه مسئله مربوط به تا آن
د و از نشومحسوب مى" بالكيف"اعره ی اشفرقهتحت تأثير كه است به آن تفكر و تعقل دينى معطوف ی نقد وی مسئله

 يکه نقد  بنابراين دوستدار ب.پديد آورند، پاسخ آن محمول استهم كنند و اگر پرسشى طرح پرسش ممانعت مى

نظام نكبت است كه  سياسى در پراكسيسيک فعاليت انترسوبژكتيو  تئوريک آن  محصولكهپردازد مىعقالنيت دينى 
 از ترليكن مهم. انده استروزی كشسال به سيه ٤١بيش از را و منطقه  مردم ايران را پديد آورده وجمهوری اسالمى 

  نيكفر هسى ماكس وبر است كشنادر جامعهتطبيقى شناسى شناختروش به دوستدار بررسى مغرضانه انتقاد اين افشای 

   ٩٥.شودبه آن متوسل مىدوستدار " امتناع تفكر در فرهنگ دينى"ی تز جهت تخطئه

                                                 
٩٢ Vergleichende Analyse 

  ٩٨ی جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠( مقايسه، نيكفر، محمد رضا  ٩٣
  ٩٨ی جا، صفحه همان ٩٤
. پردازمجا به خالصه به آن مىام، در نتيجه اينشناسى دينى ماكس وبر را به تفصيل ارائه دادهجا كه من در جای ديگری نقد جامعه از آن ٩٥

آرمان و انديشه، ، در شناسى دينى ماكس وبر جامعه  نقدى بر-ى اقتصادى در ايران   اسالم و سياست توسعه):٢٠٠٩(يدونى، فرشيد مقايسه، فر
   ادامه، برلين و٣ی جلد هشتم، صفحه
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شمارد كه مستقل از پراكسيس خواند و خود را محق مىی مقابل دوستدار مىبه اين عبارت كه نيكفر ماكس وبر را نقطه
" وجوددرجا"، يعنى معنای استعاليى "وجود"به بحث پيرامون ") نموجود نگرا("شناسى هايدگر مولد و با استناد به انسان

 كه عقالنيت به همان اندازه در دين  كندخواهد اثبات وی مى٩٦.بپردازددينى " شيک"و " مدرن"در اشكال به اصطالح 

ر ساختن آشكا"ی ظاهرًا انگيزه جا كه نيكفراز آن. را تجربه كرده استاسالم ممكن است كه مسيحيت تا كنون آن
 عقالنيت مسيحيت با یدوستدار را دارد، در كمال تعجب دست به مقايسه" خصلت نگاه غيرتاريخى و غيرديالكتيكى

ها را توسط آيد كه نيكفر چه دركى از تاريخ و ديالكتيک دارد كه آنپرسش پديد مىالفاصله جا باين. زنداسالم مى

ی مختصات جامعهوی جا تا اين. دادخواهم پاسخ در امتداد اين نوشته  هابه اين پرسشالبته  ؟سنجدبررسى تطبيقى مى
رب غگويد كه امتياز در هيچ موردی نمى"شود كه وبر مدعى مى و سپس كندبندی مىمدرن را از منظر ماكس وبر جمع

  ٩٧."انديشيدن است

 اخالق پروتستانى ٩٨"منطق هدفمند "دن در شكل صرف فلسفى آن، بلكه با استناد بهيپيداست كه وبر نه بر اساس انديش
ى و در شكل منطقشود و پيداست كه انديشيدن عوامل سوبژكتيو مىبه كند كه البته بدون واسطه مربوط مىتوجيه را 

به اين عبارت كه مؤمن . استكذب  كامًال  نيزجابنابراين انتقاد نيكفر به دوستدار اين. گيردرا نيز در بر مىآندنيوی 

 كه محصول آن به گمان وبر به شرح زير كنداستفاده مى" ابزار مناسب" از  خود"اهداف دنيوی" جهت تحقق پروتستانى
  : است

آورى منطقى و  كارى منطقى، كتابدارى منطقى، فن دارى را خلق كردند، تداوم صاحب هايى كه سرانجام سرمايه آن چيز»

ى زندگى منطقى شده و اخالق اقتصادى منطقى  نيت منطقى، شيوهها بايد با  حقوق منطقى هستند، اما نه به تنهايى، آن
  ٩٩«.شدند تكميل مى

ی شمارد كه سرچشمهكليت مناسبات اجتماعى مىمنطقى شدن الزم و ملزوم دارى مدرن را  منطق سرمايهوبر بنابراين 

برگزيدگى "در پرتو  است كه "زندگى پرهيزگر"جا طرح يک روش منظور وی اين. يابدرا ظاهرًا در پروتستانتيسم مىآن
تحوالت محصول اين . گرددمىپروتستان مؤمن " درونىجهان انزوای "آيد و منجر به پديد مى" رفعت الهى"و " دينى

به . انجامد مىپروتستانمؤمن به دنيوی شدن جهان بيرونى با كشمكش انسان است كه در " تشنج جهان درونى"روحى 

را از بررسى تطبيقى با روش زندگى مسيحيان كاتوليک يابد كه البته آندست مى" آليدهتيپ ا"اين ترتيب، وبر به يک 
جهت مصداق شمول دست يافته است، در نتيجه وی در گمان خود به يک تئوری جهانكه جا از آن. آورده استپديد 

                                                                                                                                                                  
 ادامه، ٧ی ، صفحهن، در آرمان و انديشه، جلد يكممدرنيسم، امت اسالمى و جنبش هاى اجتماعى در ايرا): ٢٠٠٣(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

  برلين
  ١٤٦ و ٥٧ی جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠( مقايسه، نيكفر، محمد رضا  ٩٦
   ادامه١٣٨ی جا، صفحه مقايسه، همان ٩٧

٩٨ Zweckrationalität 
٩٩ Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik - Eine Aufsatzsammlung, , Bd. I, ٦. Auflage, Johannes 
Winkelmann (Hrsg.), Tübingen, S. ٣٦٠ 
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نيز و اسالم  هندويسم، بودايسمكنفوسيونيسم، يهوديت، :  مانندجهانىديگر اديان به به شرح زير بررسى تطبيقى خود 
  ١٠٠:پردازدمى

مستقيمًا همان كه مانند دوران آنتيک و قرون وسطايى . ى تمامى اين مذاهب وجود داشته است بر زمينه" دارى سرمايه"»

دارى مدرن و  هاى اين چنينى به سوى سرمايه چنين هيچ طرحاما هيچ تكاملى، هم. چنين موجود بوده استدر مغرب هم
گفته . ]به وجود نيامد[گر مناسب بوده باشد  چون معنى پروتستانتيسم پرهيزكه هم" دارى روح سرمايه"ص، هيچ بخصو

ور و حمال  تواند به تاجر، سمسار، پيشه انسان اگر هم بخواهد، نمى. ها را بايد رو در رو بيان كرد شود كه واقعيت مى

ى زيادى  تر نسبت دهد، زيرا مشخصًا تا اندازه ضعيف" غلىمحرک ش"هندى، چينى يا اسالمى تا به پروتستانى يک 
و . مخصوص است" آورى اعتياد به سود"براى پروتستان مستقيمًا محدوديت منطقى و اخالقى . مخالف آن صحت دارد

. باشد، غايب است آورى و اقتصادى دليل تفاوت مى فن" منطقيت"طبيعى كمتر براى " استعداد"رد پاى هر برهانى كه 

جا در  كنند و موانع در آن ترين توليد غرب وارد مى چنين به صورت مهم را هم" ىيدارا"ها اين  روزه تمامى اين ملتما
تا . هاى سرسخت موجود، مانند قرون وسطا نزد خودمان ها قرار ندارند، بلكه در سنت ها يا خواستن هاى توانستن حوزه

كنند، دليل خصوصًا در  نقش بازى نمى") حاكميت"ال ساختارى درونى اشك(شرايط ناب سياسى (...) جا  جايى كه در آن

" تنور"گر است كه جادوگرى، جستجوى سعادت آن جهانى و  فقط پروتستانتيسم پرهيز. شود مذهب جستجو مى
تقيمًا هاى مذهبى را مس طرحبود كه سازد، تنها آن  ها واقعًا منهدم مى ترين اشكال آن روشنفكرى ناظر را به صورت باال

خلق كرد، و البته در مخالفت با طرح سخت اشتغال سنتى هندوئيسم كه در " شغلى"جهانى  درون) اخالق(براى كوشش 

در برابر جهان براى انواع تدين مردمى در آسيا يک باغ . كند ايفاى شغل متديک و منطقى شده سعادت را جستجو مى
يا راه جستجوى سعادت از طريق آيين و مراسم تقديس شرک كه " ارواح"آميز باقى ماند، پرستش يا طرد  بزرگ سحر

و به همان اندازه . سازد دهد و خود را مطمئن مى  دنيوى و آخرتش سمت مى]زندگى[ها به   عمًال از طريق آن]انسان[

 يا اميدوارى به ى جهان در اسالم و  تطبيق با جهان در كنفوسيونيسم، يا نفى جهان در بودائيسم، يا اداره]ى انديشه[كمتر 
ى زندگى  پريا و حقوق اقتصادى پريا در يهوديت از يک تدين جادويى آسيايى و غير روشنفكرى به سوى يک راه شيوه

  ١٠١«.كنند منطقى راهنمايى مى

 زيرا آن در تمامى ،را در نظر ندارد" محرک شغلى"فقط يک جا كند، وبر اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
داند  ى زندگى منطقى مى وى فقط اديان ديگر را فاقد يک راهنماى شيوه. شود يافت مىظاهرًا هاى ديگر نيز   و ملتاديان

در آخرت  جستجوى سعادتنفى  و جادوگرىانكار مصداق به  گر منجر چون پروتستانتيسم پرهيز ها هم كه پيروى از آن

با وجودى كه وبر براى اثبات . انجامنددارى مدرن صنعتى مى به تشكيل سرمايه "اعتياد به سودآوری"شوند و توسط مى
اش به صورت تطبيقى كنفوسيونيسم، تآوايسم، هندوايسم، بودائيسم، يهوديت آنتيک و در بعضى مواقع زرتشتيسم و  نظريه

 و تطبيقى و كند، ليكن فراتر از يک طرح سطحى مىو تطبيق بررسى نيز ظاهرًا النهرين را  اخالق و تدين در مصر و بين

                                                 
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. 
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ای از جمله بايد از نامه. دهد ارائه نمىگاه را هيچو تاريخى از آنهماهنگ رجوع جسته و گريخته به اسالم، يک بررسى 
در اين نامه از وی . نويسدخود به نام پاول زيبک مىآثار  به ناشر  ميالدى١٩١٣ دسامبر ٣٠در تاريخ ياد كرد كه وبر 

گويد كه يک تئورى كامل و پخته از اشكال  سخن مى" هاى اجتماعى ها و حكومت قتصاد نظاما"اتمام مكتوباتى با عنوان 

 ارائه  راى حاكميت اى، جماعات خلقى و مذهبى و دولت و شيوه هاى عشيره اجتماعى و اقتصادى خانواده، كارخانه، تشكل
در اين نامه وبر . كند الق دينى بررسى مىشناسى، آموزش رستگارى و اخ دهد و تمامى اديان جهانى را از منظر جامعه مى

با . خواند برد، بلكه تحليل خود را يكباره و سرمشق ديگران نيز مى نام مى" با مسيحيتاسالم  تطبيقى بررسى"نه تنها از 

رخى از حتا همسر او، ماريانه وبر كه ب. كند را براى انتشار به آدرس زيبک ارسال نمىاين نوشته وبر اما  ،تمامى اين وجود
پس از وفات ماريانه وبر يكى از نزديكان او به نام  ١٠٢.كردمنتشر كرد، اقدام به اين كار ن شهاى وى را پس از وفات نوشته

، در حالى كه گرفتى وبر را به عهده  منتشر نشدهآثار شناسى بود، مسئوليت التحصيل جامعه ادوارد بامگارتن كه فارغ

  ١٠٣.بودبه كلى بى خبر  "مسيحيتبررسى تطبيقى اسالم با "ورد نظر وبر، يعنى ی م نوشتهوجودظاهرًا از وی نيز 

ده و جهت حفاظت خود مواجه ش شناسىحدود شناختگو بوده و يا با يا يک انسان دروغرسد كه ماكس وبر به نظر مى

اين نوشته تناع از انتشار امبه بيان ديگر، . را نابود كرده است" مسيحيتبررسى تطبيقى اسالم با "از ميراث تحقيقاتيش 

به اين دليل كه بررسى  .اده استد شناسى دينى وى را شديدًا مورد ترديد قرار مى شمولى و صحت جامعه ى جهان جنبه
ی كليت كنندهذاتى و نفىباشد و از نقد درون تنها معطوف به شكل ابژه مىآكنده به متافيزيک است، زيرااصوًال تطبيقى 

خود " طرح تحقيقاتى "یبه اين صورت كه نمايندگان آن جهت اثبات فرضيه. كندقاتى ممانعت مىی طبمتضاد جامعه

- و سپس بنا به ميل خود شباهتسازند را از يكديگر مجزا و ظاهرًا قابل مقايسه مىعوامل سوبژكتيو ها و تشابهات تفاوت

ما . رسنداند، مىای كه از پيش در نظر گرفتهن نتيجهو پيداست كه سرانجام به آكرده ها را برجسته ها و يا تناقضات آن

ی خويش بسيار به نتايج مورد عالقه" محقق"مواجه هستيم كه البته برای رسيدن شده ريزیبرنامهگرايى جا با تقليلاين

اثبات جهت " محقق"به اين صورت كه . شودجا انحراف از شناخت، سيستماتيک فعال مىپيداست كه اين. سازنده است
-گيرد و جهت مصداق تحليل خود تنها به آنخود از يک سو، منابع به خصوصى را در نظر مى" طرح تحقيقاتى"ی فرضيه

برد تطبيقى سود مىتشبيهى و گرا، يعنى بررسى های تحليلى ارزشمند و تقليلكند و از سوی ديگر، از روشها استناد مى

 ليكن از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ١٠٤.پسند هستندبه دليل سادگى خود بسيار عامهكه البته 
-يک پديده" كليت ديالكتيكى"سازد و از بررسى صوًال هر گونه تحليلى كه ماهيت متضاد را از شكل ظاهری آن مجزا مىا

                                                 
١٠٢ Vgl. Schluchter, Wolfgang (Hrsg.) (١٩٨٧): Einleitung, Zwischen Welteroberung und Weltanpassung -
Überlegungen zu Max Webers Sicht des Islams, in: Max Webers Sicht des Islams, S. ١١ff. Frankfurt am 
Main, S. ١٩f.  
١٠٣ Vgl. Tenbruck Friedrich (١٩٩٩): Wie gut kennen wir Max Weber? in: Das Werk Max Webers, Hommann, 
Harald (Hrsg.), S. ٩٩ff., Tübingen, S. ١١٤  

محتوای تمامى " شناخت و عالقه"ه تحت عنوان شناسى نزد يورگن هابرماس ياد كرد كهای معمول شناخت از جمله بايد از نقد روش ١٠٤
قبل از " عالقه"گذارد كه در روند تحليل جا وی بر اين نكته انگشت مىاين. شماردگرا را غيرتحقيقاتى مىهای ارزشمند و تقليلبررسى

يابد كه از پيش معين ايج دست مىدر روند تحليل خود تنها به آن نوع از شناخت و نت" محقق"به اين معنى كه . مستقر شده است" شناخت"
  . ها عالقمند استكرده و به آن

Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 
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را به  آن تئوريکونرود كه وی مضمكند، غير تحقيقاتى، ايدئولوژيک و عاميانه به شمار مىی مشخص صرف نظر مى
  : دهدتوضيح مى" سرمايه"شرح زير در جلد سوم كتاب 

كه تصورات عوامل توليد را كه درگير مناسبات توليد كند، به غير از ايناقتصاد عاميانه در واقعيت كار ديگری نمى»

اقتصاد [ ما را متعجب كند كه بنابراين اين نبايد. سازدبورژوايى هستند، به صورت اعتقاد تفسير، منظم و قابل دفاع مى
ی مناسبات اقتصادی، اين بديهيات منفور و تضادهای تمام عيار را همراه خود شكل ظاهری ازخودبيگانه] عاميانه، يعنى

جا دارد ـ و تمامى دانش بى مورد خواهد بود، اگر كه شكل ظاهری و ماهيت چيزها بدون واسطه منطبق باشند ـ اگر اين

تر است، به همان كند و هر چه بيشتر روابط درونى مناسبات پوشيدهخود را كامًال نزد خويش احساس مىاقتصاد عاميانه 
  ١٠٥«. استآيد، زيرا با تصور عاميانه خودمانىتر به نظرش مىاندازه اين مناسبات مسلم

نتايج تشبيهى و تطبيقى كند، ماركس تمايز شكل ظاهری از ماهيت متضاد و ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

جا اين. شمارداصوًال غير تحقيقاتى و عاميانه مى" كليت ديالكتيكى"ذاتى يک اشكال متظاهر را به دليل عدول از نقد درون
ی شناسا اسير عوامل صرف سوبژكتيو، آكنده به متافيزيک و از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى به شناخت سوژه

خود، " طرح تحقيقاتى"ی جهت اثبات فرضيه" محقق" به اين صورت كه .گرددازخودبيگانه مىنجام سراكلى مستقل و 

ی سازد و سرانجام از ابژهای مىها و يا تشابهات ظاهری را بر اساس تمايالت خود برجسته و يا حاشيهنخست تفاوت
" حركت واقعى"آورد كه البته با پديد مىی خويش را تحليل خود فقط محصول فعاليت ناب فكری و شناخت مورد عالقه

ها اسير اشكال ظاهری و جا كه اين نوع از بررسىاز آن. ی طبقاتى و ماهيت متضاد آن به كلى ازخودبيگانه استجامعه

ی مشخص نيز كامًال بى اعتنا هستند، در نتيجه به غير از ماهيت متضاد، نسبت به كليت تاريخى و فرهنگى يک جامعه
كه نزد ماركس كرد " اقتصاد عاميانه"را جايگزين مفهوم " شناسى عاميانهجامعه"به تنهايى كافى است كه مفهوم جا اين

  .گرا به كلى عريان گردندتطبيقى، تشبيهى، آپريور، ارزشمند و تقليلهای بررسىو شناسى های شناختابعاد انحراف روش

 تئوری با وجود استناد به، زيرا وی آيدمىوارد  از همين زاويه زنيتفكر پسامدرنيستى نيكفر  توليدات انتقاد من به
 با وجودی .بردبرای اثبات عقالنيت اسالم سود مىوبر از روش بررسى تطبيقى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس 

 با يكديگر مقايسه ها راآگاه است كه يک اسالم كلى و يک مسيحيت كلى وجود ندارد كه آن كامًال كه وی از اين مسئله

خود را منهدم كرده است، ليكن " بررسى تطبيقى اسالم با مسيحيت"كرد و به احتمال زياد ماكس وبر نيز به همين دليل 
اما ، داندوبر دانش اروپايى را معتبر مى، ماكس به نظر وی. داردبا تمامى اين وجود دست از بررسى تطبيقى بر نمىنيكفر 

زدايى دينروشنگری و با ) مدرنيته (ی تجددرابطهنيكفر  در حالى كه .نكرده استتعيين را فيايى راغج آن عقالنيتبرای 

ه در جای تتوانسكه مىبوده " دادوير"داری مدرن محصول يک سرمايهپيدايش مدعى است كه كند، انكار مى به كلى را
را در گسترش اسالم و ) سلطان، امپراطور(روا و فرمان به اين عبارت كه وی نقش شهر ١٠٦.اتفاق بيفتدديگری نيز 

در اسالم شانس ) ی ارسطويىفلسفه(" تفكر مشايى"شود كه اگر مدعى مىسپس كند و مسيحيت با يكديگر مقايسه مى

                                                 
١٠٥ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: MEW, Bd. ٢٥, Berlin 
(ost), S. ٨٢٥ 

  ١٤٧، ١٤٢ی جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠(يسه، نيكفر، محمد رضا مقا ١٠٦
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آسان  ظاهرًا  به اين ترتيب، برای وی١٠٧.دادمىوی رداری مدرن در جغرافيای اسالم ترويج داشت، بدون ترديد سرمايه
  : ی خود را به شرح زير اثبات شده به فرض بگيردد كه تز اوليهآيبه نظر مى

صله گرفتن آن از جادو به ميزان ا فۀ و درج،اسالم دينى است عقالنى، در حدی كه دين را بتوان عقالنى دانست»

ين  كه آي،های متأثر از اين دو دين فكر كردن ممكن باشد، در اسالم نيزاگر در فرهنگ. استحيت يهوديت و مسي
ميان مسيحيت و اسالم، از اين نظر كه كدام يک به خردورزی و آزادانديشى راه »١٠٨ «.، ممكن استخويشاوند آنهاست

شان تفاوتى كيفى وجود دارد و نه به اعتبار پندار و كردار شاخص بينىبرند، نه به اعتبار چارچوب كلى جهانمى

كسان يهای های تاريخى مشابه يا در برخورد با پديدهطعممكن است دو دين در وضعيت مشخصشان در مق. پيروانشان
توان به حكمى در مورد هايى را برانگيزند كه به دو منش كيفًا متفاوت، يعنى آشكارا متباين راه برند، از اينجا اما نمىمنش

  ١٠٩«. مدرنشان با عقالنيتیپروردهبينى و منش عملى دستاز جمله در مورد نسبيت جهان. كليت دو دين رسيد

-هم مىانى فلسفى گردد، معكند، زمانى كه روبنا از پراكسيس مولد مستقل مىی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

شناسى نزد نيكفر شناختاين يک بيماری . دنشمول به خود بگيرجهانمشابه و و اشكال بيابند تواند بدون حدود تعميم 

عميق و شناخت  يک ها است، در حالى كهآن ١١٠"تعميم"در پى ها مقوله جهت تفسير هرمنوتيكى است كه همواره

آيد كه با آسان به نظر مى ظاهرًا  به اين ترتيب، برای نيكفر.آيدها پديد مى آن١١١"تفكيک"متعهدكننده تنها توسط 
با .  كندهای فوری به مخاطب خود عرضهعكسپى در پى شكل ابژه شود و به معطوف " كليت ديالكتيكى"عدول از 

 صحت خواهد توسط بررسى تطبيقىشمارد و مىمى" غير ديالكتيكى"و " غير تاريخى"وجودی كه وی بررسى دوستدار را 

 .های اجتماعى محصول روندهای فلسفى و تاريخى هستنداندازد كه پديدهرا اثبات كند، ليكن ناشيانه از نظر مىنقد خود 
ها آن ظاهری  شكلتوسط بررسى تطبيقىتوان نمىرا اديان نين نيكفر ماهيت چبنابراين بر خالف نظر ماكس وبر و هم

 در پيروی ازرا منوط به اين امر ضمنى است كه آنهای آن و ظرفيتدين ماهيت تنها راه مناسب شناخت . شناخت

ها و انزوای انسانه ، تفرق تحميق، تحقيرجهتابزار حكومتى يک به عنوان ماركس تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 
در نظر آن و با و فلسفى های تاريخى نقد ريشهو با در نظر داشت از سوی ديگر، خشونت طبقاتى از يک سو، و توجيه 

به درستى والتر بنيامين را پى برد كه مضمون تئوريک آنيش هابه ظرفيتدر برابر آن مقاومت اجتماعى شدت داشتن 

   : دهدمىوضبح تبه شرح زير 

ى  ى آغاز آن فقط توسط يک نظريه ى تاريخى به اين دليل زيرا ايده فلسفه. ى تاريخى آن است خشونت، فلسفهقد ن»

گير است كه درک اوج و افول ديالكتيكى را از  ى پى سپس فقط يک نظريه. شود انتقادى، برنده و معين از تاريخ ممكن مى

نظم اين امواج وابسته به اين است كه هر . كند ون ممكن مىگذار و محافظ قان دهى خشونت به عنوان قانون سازمان
شود، در سركوب خشونت متقابل  گذار را كه توسط قانون نمايندگى مى خشونتى براى حفظ قانون دوران خود، قانون

                                                 
   ادامه١٢٩ی جا، صفحه مقايسه، همان ١٠٧
  ١٢ی جا، صفحه همان ١٠٨
   ادامه٩٩ی جا، صفحه همان ١٠٩

١١٠ Verallgemeineren 
١١١ Differenzieren 
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 قبلى بر دستان يابد كه يا خشونت جديدى و يا فرو اين اوضاع تا زمانى ادامه مى. (...) كند دشمن، غير مستقيم تضعيف مى
   ١١٢«.مستدل كنند) اوضاع(ريزى  گذار پيروز شوند و به اين ترتيب، قوانين نوينى را براى تجديد فرو خشونت قانون

 با به خود وی وارد است كهبه مراتب بيشتر دوستدار " خصلت نگاه غيرتاريخى و غيرديالكتيكى"به  نيكفر بنابراين انتقاد

مصداق تفكرات پسامدرنيستى خود توسط بررسى ی اوضاع موجود در ايران، دهكننذاتى و نفىصرف نظر از نقد درون
تاريخ بشريت از مرور اجمالى پيداست كه با يک . آوردپديد مى با اديان يهودی و مسيحى اسالمو تشبيهى تطبيقى 

تاريخ اسالم و  به دهى ترور و توحش فقط محدود ستيزى و سازمان ، انسانپروابىكه خشونت گردد  هويدا مىبالفاصله 

ى  ليكن اشكال متفاوت خشونت، فلسفه. شود نمى اسالمى در كشور و تبعيد  نظام جمهورىايرانيان بامعاصر تجربيات 
از . خصوص اجتماعى خود را دارندمهاى  خصوص عملى، ساختار و نهاد بهى  فرهنگى، توجيه نظرى، شيوهتاريخ سياسى، 

سازی از  اسطوره نه از طريقدر ايران مدرن و سكوالر جمهورى اسالمى و تجديد اوضاعنظام اين رو، توفيق در مبارزه با 

، شخص مى نظريه، بلكه توسط يک )نيكفر( اسالم "شيک"و " مدرن"به اصطالح دفاع از تفسيرهای  و نه )دوستدار (تاريخ
. آيدپديد مىى حاكم كشور   طبقهاسالميان وپروای بىخصوص خشونت م و تاريخ ی سياسىفلسفه از انتقادىو راديكال 

ى  خصوص اسالميان، بدون بررسى زمينهم و تاريخ ی سياسىفلسفهی كنندهذاتى و نفىنقد درونكه چنين پيداست هم

ى مادى قابل تصور است و نه دولت به  بدون زمينهسياسى  زيرا نه قدرت ،شود ها ميسر نمى مادى، يعنى عامل اقتدار آن
ديگر،  به بيان .شود مفهوم مىپراكسيس مولد بر تسلط بدون " ى طبقاتى دهى جامعه تص به سازماننهادى مخ"عنوان 

بناى  از زير در كشور هاى اجتماعى نهادمخصوص شكل شرعى و ـ ، قوانين جزايى  اسالمىى حاكم سياست و فرهنگ طبقه

از فلسفه و  اسالمى ى حاكم كه ايدئولوژى طبقهگونه  همان. مجزا نيستندی سنتى ايران هاى اقتصادى جامعه مادى و نهاد
و دست به متوسل شده براى حفظ منافع مادى خويش به توجيه دينى  كشمكش ها خصوص آن كه طى قرنبه تاريخ 

ى   طبقهت صرفى تخيال هاى اجتماعى نتيجه بنا در نتيجه نه رو. تواند مجزا بوده باشد است، نمىپروا زده خشونت بى

ی جامعهيک را به عنوان عقايد مجرد خود بر " امت اسالمى "ستند كه سياست و ايدئولوژى خاصه اسالمى حاكم
از اين رو، . دهند را بازتاب مىی سنتى ايران جامعهمتضاد ها كليت  بنا كند و نه اين رو تحميل مىطبقاتى ـ جنسيتى 

يک افكار عمومى و اسالمى محصول ری در نظام جمهوى حاكم  ايدئولوژى، تفسير دينى، فرهنگ و هنر مسلط طبقه

نمايندگى اسالمى ى حاكم  ى قشر مسلط طبقه هستند كه به وسيلهدر ايران  سنتى ى جامعه از شدهى نهادينه فلسفه
نظام طبقاتى ـ متضاد ماهيت  بنابراين .كنند را معين مىجامعه مسلط هاى  نهادی قابل مالحظهاكثر كرد  شوند و عمل مى

ى سلطه بر  دست است كه به وسيله فرو طبقات ى حاكم بر ى تسلط طبقه وابسته به شيوهايران ی اسالمى جنسيتى جمهور

دهى منابع و امكانات اجتماعى، جهت برقرارى شرايط كلى توليد و براى تضمين منافع مادى  مناسبات توليدى و سازمان
، )دنيوى يا دينى(قوقى، توجيه ايدئولوژيک آن بستگى به ادعاى ح مخصوص شكلدر حالى كه . شود خويش ايجاد مى

 كه جهت كسب و سلطه بر ثروت اجتماعى دارداسالمى ى حاكم  ى اعمال خشونت طبقه مقبوليت قدرت سياسى و شيوه

به بيان ديگر، تشكيل و  .آيدمقاومت اجتماعى و از نتايج پراكسيس نبردهای طبقاتى پديد مىشدت البته تحت تأثير 

                                                 
١١٢ Benjamin, Walter (١٩٦٥): Zur Kritik der Gewalt, in: Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze, S. ٢٩ff., 
Frankfurt am Main, S. ٦٣f.  
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های اجتماعى در كشور و تبعيد است كه البته نيكفر نه مهوری اسالمى در ايران محصول شكست مقاومتاستمرار نظام ج
-دوستدار روی مى" امتناع تفكر در فرهنگى دينى"شان به نقد تز ها، بلكه جهت تضعيفآن و تحكيم در راستای تشديد

كند، اعتراض  به آن وكرده  انكاررا  آن احتمال زيادو بهدلخور شود  از اين انتقاد ،ممكن است خودش اين را نداند. آورد

  .  دنآورپديد نمىبرای افكار عمومى عواقب تفكرات مخرب پسامدرنيستى وی صحت خللى در ها ی اينهمهاما 

به  استناد به قرآن و تاريخ زندگى پيامبر اسالم ابو جای ديگری در اين نوشته به صورت اجمالى و در گونه كه همان

 و پس از ی حكومت اسالمى را ريخت، محمد در همان دوران رسالتش در مكه طرح اوليهمستدل و مستند كردميل تفص

به اين عبارت كه وی توسط آيات قرآن حدود بيرونى و درونى  ١١٣.ل پوشاندمی عمهاجرت به مدينه به آن جامه
نيز ی سياسى زمان به يک فلسفهوی هم. ساختستقر م" دارالحرب"دشمنانه در برابر را آنو كرده را معين " داراالسالم"

، مىاسالحكومت ى سياسى  در فلسفهكه صورت به اين .  متكامل شدگرايىمصلحتدست يافت كه بر اساس 

اين اصل در . كنند سياسى ايجاد نمىهای  زيرا اصول دينى حدودى براى تصميم،دارى اولويت دارد مدارى بر دين دولت
ريزى شده براى حفظ جايگاه  نشينى برنامه يک عقبمحدود به فقط  كه البته شود ايى پديدار مىگر ى مصلحت فلسفه

مسلمانان در آن امت اسالمى و يا حكومت روا و تجديد قوا است، فقط واكنشى به اوضاع تدافعى است كه اجتماعى فرمان

و نه براى مسلمانان تجديد نظر در امور شود  مى حاكميتگرايى نه منجر به تعويض سياست  مصلحت. اند قرار گرفته
اين دو مبنا .  بر تعرض و مصلحت بنا شده استمىاسالحكومت ى سياسى  فلسفهبه بيان ديگر، . دينى را به دنبال دارد

دهى  را در راستاى سازمانمحمد دليل توفيق . كنند سياست دولت اسالمى را در داراالسالم و در دارالحرب معين مى

راهزنى، ترور، توحش، تجاوز و تزوير از يک . دو مقوله جستجو كردهمين را نيز بايد در اسالمى حكومت  امت و تشكيل
از سوى ديگر، عوامل توفيق پيامبر اسالم وحشيانه ى خشونت اين اعمال  ى عملى و درجه گرايى در شيوه سو و مصلحت

دارد كه مدام براى  اسالمى را وا مىحكومت ک سو، ى سياسى از ي كه اين فلسفهپيداست  .پس از هجرت به مدينه بودند

 مخالفان به سركوبكشور روا و قوای اجرايى  تضعيف فرماندين وانحراف و انشقاق تشكيل داراالسالم و جلوگيرى از 
دين و ترويج ی بهانهبه كند كه  را موظف مىآناز سوى ديگر، .  روى بياورد..) و ، فتنه، نفوذی، ملحدمنافق، محارب(خود 

ى  اسالمى نسبت به حوزهحكومت به بيان ديگر، در حالى كه . متوسل به جهاد شودهمواره انهدام فتنه و شرک 

اش ذاتى مخرب و متجاوز دارد، ليكن در زمان  ى غير حكومتى اش ذاتى مستبد و مرتجع و نسبت به حوزه حكومتى
 و جهت تجديد قوا و تعرض مجدد ظاهرًا آورد  روى مىگرايى اميدى براى ترويج اسالم و شكست در جهاد به مصلحت نا

ى اجتماعى  بسامانى دائمى و همه جانبه ى سياسى اسالمى همواره منجر به يک نا بنابراين تحقق فلسفه. نشيندعقب مى

هاى  برد آن براى استنتاج ارزش است و تا زمانى كه كار" عامل اختالل"بسامانى قرآن به عنوان  سبب اين نا. شود مى
بسامانى ادامه  خنثا نشود، اين ناكشور يک و نظامى سياسى ، آموزشى و اجتماعى و تنظيم روابط اخالقى، فرهنگى، حقوقى

  .يابدمى

                                                 
  مداری در ايران، در آرمان و انديشه، جلد سوم، برلين و ی دولتداری و فلسفهتاريخ دين): ٢٠٠٦( مقايسه، فريدونى، فرشيد ١١٣

آرمان و انديشه، جلد ، سازى در ايران ر كشمكش روشنگرى با شريعت نقدى ب- شكيبايى و تعصب در اسالم ):٢٠٠٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  هفتم، برلين
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ى سياسى اسالم توفيق  ى فلسفه شود كه محمد به وسيله روشن مىبه درستى با رجوع به شواهد تاريخى و منابع دينى 
ى پيش از اسالم قطع  او به صورت راديكال با جامعه. به دوران جديدى انتقال دهدنشين را  يافت كه سنت عشاير باديه

نشينى را با زندگى شهرى  پرستى و زندگى باديه پرستى را با جهان يكتا رابطه نكرد و از اين رو، موفق شد كه جهان بت

زمان از اسالم يک ابزار مبارزاتى  هماو براى تحقق اين هدف متوسل به حكومت به عنوان يک ابزار شد، ليكن . پيوند دهد
كند كه با ادعاى   زيرا هر كسى را مجاز مى،اسالم از يک سو، ابزارى براى مبارزه است . ساخت نيزو يک ابزار حكومتى

را انكار كند و با توسل حكومتى و ضرورت تحقق عدالت، مشروعيت هر اسالمى دست امت  حفاظت از منافع اقشار فرو

اسالم از سوى ديگر،  ليكن .مورد نظر قرآن استظاهرًا نظم الهى شود كه آن تشاش خواهان استقرار به خشونت و اغ
كند و از اين رو،   جنسيتى مىـى حاكم را مجاز به تشكيل يک نظام طبقاتى   زيرا طبقه، است نيزابزارى براى حكومت

ى  سالمى اين امت و يا ملت نيست كه به وسيلهدر نظام ا. دستان جامعه بسيار مناسب است براى به صالبه كشيدن فرو

بلكه برعكس، اين قوانين الهى، يعنى . سازد دهد و قانونمند مى را تشكيل مىحكومت گرايى  خرد و با رجوع به كثرت
آورد و پديد مىرا مسلمانان امت  آن است كه شود و اسالمى مى حكومت شريعت است كه در واقع منجر به تشكيل

شود و قادر است  ها مى ى حاكم مالک جان، مال و ناموس انسان ى اين دكترين سياسى، طبقه به وسيله. دده سازمان مى

دست جامعه تحميل  ى سياسى اسالم را بر طبقات فرو گونه مقبوليت دنيوى فلسفه كه با مشروعيت دينى و بدون هيج
،  و نيازی به مقبوليت مردمى نداردشود اميده مىن الله ى روا قرار دارد كه خليفهاسالمى فرمانحكومت در رأس . كند

كه در رأس قابل توجيه است چنين ليكن با استناد به قرآن هم. شده استوب صمنبرگزيده و زيرا او ظاهرًا توسط الله 

ت تح الله ى در حالى كه خليفه. شود تفاوت اين دو نهاد نسبت به شريعت معين مى.  ولى الله قرار بگيرداسالمىحكومت 
و اگر مصلحت گردد مىمانند پيامبر فراى شريعت مستقر ولى الله ر آن نيست، يش شريعت قرار دارد و قادر به تغيپوش

الهى و حتا انحالل قوانين اعمال ر شريعت، به تعويق انداختن ياسالمى ايجاب كند، قادر به تغيحكومت ى حاكم و  طبقه

 الله كند كه شريعت به درستى اجرا شود، در حالى كه ولى مراقبت مى الله ى به بيان ديگر، خليفه. استشريعت كلى 
  .كند شريعت را معين مى

 دينى، يعنى ـنزاع ميان اين دو دكترين سياسى گردد كه با يک نگاهى اجمالى به تاريخ اسالم به درستى روشن مى

 جنسيتى امت و  ـنظام طبقاتىهويت  القرآن براى توجيه" اختاللى"از يک سو و نقش ) شيعه (و واليت) سنى(خالفت 
پديد هاى متفاوت اسالمى را  ى سياسى فرقه هاى دينى و فلسفه اسالمى از سوى ديگر، تاريخ جنبشحكومت تحكيم اقتدار 

های اسالمى است كه جهت رهايى  حكومتخشونتجامعه در برابر دستان  فروی زمان مقاومت گستردههم. آورندمى

با وجودی كه حدود دو قرن و نيم از تدوين اولين . اندنوين بودههای ماو تشكيل نظها آنخويش در پى سرنگونى 
-مىدر غرب و بيش از يک قرن از انقالب مشروطه در كشور های مدرن ی جهانى حقوق بشر و تشكيل دولتاعالميه

. هستند ياناسالمی سياسى شوم فهدر اسارت فلسو اين تاريخ تحت تأثير كابوس گذرد، ليكن مردم ايران و منطقه هنوز 

به اين عبارت كه . يافتايران تئوری و پراكسيس جمهوری اسالمى  وحدت ه درستى درتوان بمصداق اين موضوع را مى
ی جامعهيک و رسانده مجلس كرده و به تصويب را در قانون اساسى خود مدون " امت اسالمى"شكيل نظام نه تنها تاين 

 ٨ و حدود عام زندانيان سياسى دست زده، كليت اپوزيسيون سياسىبه قتلپديد آورده، در كشور طبقاتى ـ جنسيتى را 
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كشيده، منابع مزمن اغتشاش ه جنگ و منطقه را ب" انقالب اسالمى"جهت صدور سوی تبعبد رانده، به را ميليون ايرانى 
ايران گرايى مردم مصلحتی سياسى فلسفهوسط  و تگان واگذار كردهشور را حيف و ميل و به بيگانهمالى و منافع ملى ك

ظاهرًا در تبعيد ترين اپوزيسيون سياسيش هنوز متشكل، بلكه ساختهفرسوده به كلى  و هيدانفعال كامل سياسى كشبه را 

های  بحران، يعنىآيد كه تحت شرايط موجودمىپديد پرسش الفاصله اين جا باين. سازمان مجاهدين خلق اسالمى است
ی قدرت سياسى  احتمال مصادرهامكان فروپاشى نظام جمهوری اسالمى ودر كشور و جتماعى ری، اقتصادی و اساختا

با در نظر : به اين شرح استچه بايد كرد؟ پاسخ نيكفر فاشيستى مانند سازمان مجاهدين خلق توسط يک سازمان شبه

تركيب كرد و مانع از نقد دين صرف نظر  بايد كه ظاهرًا ارزش آن بيش از حقيقت تاريخى است،داشتن مصلحت 
    :يد چاره انديشعبارت زير به و سپس ١١٤ در اسالم شد)پراكسيس ("منش"و ) تئوری ("بينش"

اسالم و [در هر دو دين . را از آن دور كردخدا اش مطرح باشد، آن است كه بودگى واقعىچارۀ آنكه در جهان(...) »

توان چنان خدا را مى. نۀ خدا از زمين وجود دارد و آن باور به تعالى االهى استامكانى برای دورسازی محترما] مسيحيت
   ١١٥«.مقام كرد كه از دخالت در امور پست زمينى بپرهيزدباال برد و عالى

جا با استناد به تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس مستدل كردم، دين به عنوان يک ابزار گونه كه اينهمان

ها  و منجر به فريبكاری و خودفريبى انسانآيدپديد مىمادی متضاد گويى جهان ازخودگسيختگى و خودتناقضى حكومت
با در نظر . اندازدی معنا، يعنى علت دوگانگى سوژه از ابژه را از قلم مىسرچشمهجا نقد به بيان ديگر، نيكفر اين. شودمى

 كه ی تئوريک خدا از زمينآيد كه پس از توفيق دوری محترمانهپرسش بعدی از نيكفر پديد مىكوتاهى داشتن اين 

در از اسالم را " شيک"و " مدرن"توان اين تفسير چگونه مى ١١٦رشد ابداع شده است،ابنشناسى  يزدانانگاری توسط
 همرسانش"از طريق : پاسخ نيكفر به اين شرح استكرد؟ ها آنتدين  و تبديل به پراكسيس ميان مسلمان ترويج

     : كه مضمون تئوريک آن به شرح زير است ١١٧"بازتابى

در توضيح اين نكته . همرسانش بازتابى است. است معنا همرسانش) اجتماعى(عرصۀ فرهنگ عرصۀ معناست، توليدگاِه »
" من"شوی مى" تو"، "تو"شوم مى" من"زبان برای تعويِض نقش، باز است، : گذاريم از مسير زبان به عرصۀ فرهنگ پا مى

-نيز مى" ما"خود اين . بنگريم" تو"و " من"به " ما"جمع شويم، و به عنوان " ما"توانيم در هر چه باشيم مى" تو"و " من"و 

ها پيوسته افزود و در قضيه "تو"توان بر تعداد مى. به موضوعِِ همرسانش تبديل شود" تو"يا از سوی " من"تواند از سوی 
   ١١٨«.های بازتاب همرسانش نا محدود استامكان. را دخالت داد" آنان"هايى به نام هيا مجموع" او"تعداِد نامعلومى 

مواجه هستيم كه البته مضمون با يک ديالكتيک گفتمانى ظاهرًا جا كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

گو و شنونده را در  اصل گفتگو، سخنعبارت كه وی بنا بربه اين . نيز استهابرماس يورگن " تئوری كنش همرسانشى"
شود، در گو و شنونده برگزار مىی توافق و تفاهم ميان سخنجا كه گفتگو با انگيزهاز آن. دهدديگر قرار مىبرابر يک

                                                 
  ١٦٧،  ١٢١ی جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠( مقايسه، نيكفر، محمد رضا  ١١٤
  ١٠٥ی جا، صفحه همان ١١٥
   ادامه١٠٨ی جا، صفحه مقايسه، همان ١١٦

١١٧ Reflektive Kommunikation 
  ٥٧ی جا، صفحههمان... ايدئولوژی ايرانى ): ٢٠٢٠(رضا  نيكفر، محمد  ١١٨
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-كه از گفتگو بايد قدرتاول اين: گيرددر نظر مىگو و شنونده برای تبادل نظر سخننتيجه هابرماس دو اصل متفاوت را 

به اين ترتيب، هابرماس به يک ديالكتيک گفتمانى . باشدقابل نقد بايد كه ادعای هر دو طرف ى شود و دوم اينزداي

را به صورت انترسوبژكتيو ی مدرن جامعهشود كه تحوالت آن موفق مىيافتگى اجتماعى تاب بازيابد و از طريقدست مى

شوند شود كه از مشكالت آگاه مىهايى محسوب مى توان انسانبه اين عبارت كه تحوالت اجتماعى ناشى از. تشريح كند
ها راه برای آن) افكار عمومى(كنند و سپس با رجوع به خرد سوبژكتيو مى اجتماعى ها را تبديل به موضوع گفتمانو آن

-ها تشريح مىنىبيجا تحوالت اجتماعى به صورت روند دنيوی و خردگرا شدن جهانبه بيان ديگر، اين. يابندحل نيز مى

 رفرماسيون، را به صورت ميراث تاريخى و فرهنگى جهان مدرن، يعنى آن جهانى كهشوند كه البته هابرماس آن
 به ،را پذيرفتهی جهانى حقوق بشر اعالميهزدايى شده، و ديناز آن سهرزدايى روشنگری و سكوالريسم را تجربه كرده و 

ی ی مدنى به عنوان سپهر توافق اجتماعى و سرچشمه به تشكيل جامعه،يافتهدست " انسان"ی شمول مقولهمضمون جهان

خود نهادينه سياسى ساختار را در " لگاليته"و " فرماليته"، "پوزيتيويته" و اصولدولت هژمونيک تن داده مقبوليت دنيوی 
    ١١٩.آوردی تحرير در مى، به رشتهرده استك

گونه كه دوستدار به درستى برجسته همان. جهان مدرن را تجربه نكرده استتا كنون تاريخ فرهنگى ليكن جهان اسالم 

اعتقاد بنابراين . گيرندهای جهانى چيزی را به غير از تظاهر سبک زندگى غربى بر نمىايرانيان از رسانهد، سازمى
طبيعت از طبيعت و اين كه نه تنها از تمايز ماورایماند استوار مى" وحدت وجود"بر اساس چون گذشته هممسلمانان 

 به اين .يابدنيز دست نمى" انسان"شمول از كند، بلكه به يک مفهوم جهانجهانى شدن مؤمنان با سرسختى ممانعت مى

به اين . دهدارائه نمىها تمايز ميان انسانبه غير از را چيزی آيد كه ترتيب، قرآن به عنوان كالم ازلى الله به نظر مى
-را از كافر، مشرک، منافق، فاسق، مرتد، ملحد، مفسد، محارب و اهل) متقى(رد را از زن و مسلمان صورت كه اسالم، م

آفريند، در نتيجه پيداست كه پايبندی فقيهان اسالمى به جا كه اين انسان است كه دين را مىاز آن. كندكتاب متمايز مى

 منافع مادی آن  حفظگيردكه خود را نسبت بهمىای صورت جهت حفاظت از جايگاه اجتماعى آن طبقه" وحدت وجود"
برای تمامى كسانى ) قتل بدون ديه(و حكم شرعى مهدورالدم  و فتنه  ارتداد،جا اتهام كفر، شرکاين. شمارندموظف مى

دهند و دخل و تصرف الله در جهان واقعى و طبيعت و طبيعت تميز مىدر نظر گرفته شده است كه ميان ماورای

و واليت فقيه جا نقش انسان فقط در بندگى الله و بيعت با پيامبر، امام اين. كنندومت اسالمى را انكار مىمشروعيت حك
به بيان ديگر، بنا بر قرآن و دين اسالم و بر خالف . شودگذاری انسان برابر با كفر محسوب مىخالصه و حق قانون

تهدان دين هستند كه به نام الله و در نيابت پيامبر الله و امام گذارد، بلكه مجن مىجوامع مدرن، اين ملت نيست كه قانو

به عنوان يک ی آن در شكل شيعهجا با ماهيت اسالم  ما تا اين.كنندشريعت را تفسير و اجرايى مى) ولى عصر(غايب 
اه طبقاتى روحانيت جايگتثبيت ها از يک سو، و توجيه منافع مادی و انسانی  و تفرقهتحقير، ابزار حكومتى جهت تحميق

فقيهان از اسالم به اين معنى است كه " شيک"و " مدرن"بنابراين تعميم يک تفسير .  مواجه هستيم،شيعه از سوی ديگر

                                                 
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.    

آرمان و انديشه، جلد ، اثر يورگن هابرماس، در "تئوری كنش ارتباطى"نقدی بر  ـ دولت، مدرنيته و هويت): ٢٠١٢(قايسه، فريدونى، فرشيد م
   ادامه، برلين ١٩١ی سيزدهم، صفحه
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به تاريخ معاصر اجمالى فقط كافى است كه يک نگاه . دندست بر داراز يک ابزار مناسب حكومتى با رضايت كامل دينى 
 اديب يک سرنوشت جا منظور من فقطاين. تر شودای روشنپيشنهاد نيكفر برای ما تا اندازه ن تا عملى بود،بيندازيمايران 

-سب"گيرد كه به اتهام ، بلكه آن افراد گمنام را نيز در بر مىياد سعيدی سيرجانى نيستزنده: مشهور مانند شخصيت و

نظام جمهوری دژخيمان كنند كه دستان دراز چنين اثبات مىتجربيات تاريخى ما هم. انددر خفا به قتل رسيده "النبى
 كه توسط فتوای ماجرای سلمان رشتى را به ياد آورد به خصوص جا بايداين. روداسالمى فراتر از مرزهای كشور مى

با وجودی كه وی تا كنون جان سالم به در برده است، اما چندين ناشر كتاب . الله خمينى به مرگ محكوم شدآيت

خود نيكفر هنوز بر گردن سر اگر سر امثال دوستدار و به احتمال زياد بنابراين . اند تا كنون به قتل رسيده"آيات شيطانى"
     .ها نرسيده استجمهوری اسالمى هنوز به آندژخيمان نظام ستان دخوشبختانه ها است، زيرا آن

از زدايى قدرت"، يعنى ورد نظر نيكفر م"همرسانش بازتابى"ضروری های شرطبه بيان ديگر، فقيهان اسالمى به پيش

و از اين رو، پيشنهاد وی به كلى غير عملى به نظر خواهند داد تن ن "گفتگودو طرف   هریهاادعانقد متقابل "و  "گفتگو
 كه خود پيامبر به اين دليل. رسد به نظر مى مردود غير ممكن وبه كلىوی ليكن از نظر شكلى نيز پيشنهاد . آيدمى

مانند يهوه به اين صورت كه الله . باال برده استو كامًال محترمانه به ی كافى به اندازهالعالمين  ربله را به عنوان اسالم ال

كند، مى برد، مشكالت قوم يهود را حل و فصل مىميان بندگان خود به سر يهوه . خدايى منحصر به قوم يهود نيست
يهوه . شودمىها دخيل  ى آن گيرد و در روابط روزمرهمىها را مد نظر  آنى  ، مراودهباشدمىپاسدار منافع خاص يهوديان 

كند كه همواره در ثواب و گناه قوم يهود سهيم  منطق جلوه مى اسرائيل مانند پروردگارى وحشتناک و بى براى قوم بنى

او از يک سو، به عنوان . شمول است كه خصلت بشرى دارد بر خالف يهوه، خدايى جهانيان خداوند مسيح در برابر .است
نگرد، ليكن از سوى ديگر،  مىيش را به چشم فرزندان خوخود جو است و بندگان  پدر آسمانى مهربان، بخشنده، آشتى

حضرت   بهسوالقد او به عنوان روح. توزى است كه بندگان خود را از گناه كردن باز دارد گيرى و كينه ناگزير به سخت

هم ميان حيان خداوند مسيبنابراين . شود مصلوب مىظاهرًا ها  دش براى گناهان انسانو تنها فرزن شده مريم نزديک
، خداوندى القدوس بر خالف يهوه و روحالعالمين رب ليكن .ها مستقر است برد و هم بر فراز آن بندگان خود به سر مى

، بلكه بصریور ض و آن هم نه با حئيل را جبر الهىحتا فرمان بعثت. شمول است كه هيچ ارتباطى با بندگانش ندارد جهان

او نه جنسيت دارد و نه . برد العالمين بر فراز همه در عرش به سر مى رب. كند به پيامبر ابالغ مىسمعى خود فقط 
پيامبر خود در و منافع مادی  با وجودی كه الله بنا بر عالق جنسى .ناپذير است و خستگىشود زايد و نه زاييده مى مى

كسى را مجاز به دخالت در ، آيد فرود نمىخود از مسند خدايى گاه  هيچكند، اما در كل ارد قاطعانه اقدام مىبرخى از مو

شود، واقعيتى وجود ندارد  اى متحقق نمى داند و بيرون از وجود او قانون و اراده نمىو شفاعت برای ديگران هايش  تصميم
آيد، به تمامى وقايع آسمان و زمين آگاه است و همه  درختى فرو نمىى او از  كه او بدان آگاه نيست، برگى بدون اجازه

  ١٢٠.خواهد شود كه او مى چيز به همان صورتى سپرى مى

  اسالميتنظر ماهماز  "ی خداباالبردن محترمانه"، يعنى كند، پيشنهاد نيكفرمىالحظه ی نقاد مگونه كه خوانندههمان
را فقيهان اسالمى  تنها قدرتى كه .ر نتيجه مردود است و درسد به نظر مىضروریغير نيز آن  شكلاز منظر و غيرممكن 

                                                 
   ٢٤٠ ادامه، ١٠٢،  ادامه٥٧ ى اى نو، چاپ ششم، نشر فرزاد، صفحه  ايران كهن، در هزاره- تولدى ديگر ): ٢٠٠٢(الدين   شفا، شجاع،مقايسه ١٢٠
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كند، را از سرنوشت مردم ايران كوتاه مىشان مخوفان دست را سلب ابزار حكومتى و ها آندارد ونشينى وا مىبه عقب
 تاريخ فرهنگى ناک اسالم ول تاريخ هویكنندهذاتى و نفى كه از نقد درونبه اين صورت. تدارک مقاومت اجتماعى است

كه بدون واسطه بر پراكسيس سياسى يد گرا پديد آيک تئوری انتقادی و عمل بايد اسالميان در ايرانپروای  بىخشونت

از قدرت بالقوه و رساند ببه خودآگاهى چنان در روند نبردهای طبقاتى در پرتو خود و واكنش كند و انبوه مردم كشور را 
تئوری و پراكسيس دين را انهدام در مضمون ماركسى آن، يعنى اسالم ی فراروی از برنامهكه  آورد به قدرت بالفعل در

 از منظرتنها بنابراين . دهداجرايى قرار و در دستور فعاليت سياسى مستقيمًا ، تحقير و تحميق رهايى انسان از بندگىجهت 

رهای يو تدارک تفس، زيرا وی درگير نقد فلسفى شودمىموجه انتقاد به دوستدار ديالكتيک تئوری و پراكسيس است كه 
انسان ايرانى " روح آزاد"و تدارک " مرگ خدا"منجر به ها كه توسط آناست ايرانيان  دينى هرمنوتيک از تاريخ فرهنگ

         . ی مدرن در كشور دست بيابد و به يک جامعهشود

ظاهرًا با مسيحيت را ی تطبيقى اسالم مقايسهسى، يعنى شنا ناجور شناختروشيک فقط توسط  نيكفربا وجودی كه 
در پرتو تفكرات كه داند ، اما خود را كامًال مجاز مىدست يافته است" شناسى عاميانهجامعه"به يک تنها و كرده مشابه 

ی دقيقًا  با وجودی كه و. مغرضانه و خصمانه به دوستدار بتازد از موضع يک منطق سخيف كامًال وپسامدرنيستى خويش

شود و با وجودی كه وی در مقام يک فيلسوف داند كه موضوع نقد فرهنگ دينى دوستدار مربوط به نژاد ايرانيان نمىمى
توان آن دو را يكسان كرد، اما دست به ی ژنتيک ابژكتيو و موضوع فرهنگ سوبژكتيو است و نمىبايد بداند كه مسئله

كه كند كرده و به مخاطب خود القا مى" افراطى ذات باوری"دوستدار را متهم به به اين ترتيب، نيكفر . زنداين كار مى

پرنسيپى مزمن نوشتاری ی اين بىه قل.شماردابدی مىها را و بردگى آنيدن انديش توان ذاتًا فاقددوستدار ايرانيان را 
 ١٢١.شود متوسل مىزيه از قرآن ني آ يکدوستدار به" مصداق دگماتيسم"گردد كه نيكفر جهت زمانى به كلى هويدا مى

ی نيچه به دنبال داند و در مقام يک فيلسوف بايد بداند كه دوستدار در پيروی از فلسفهدر حالى كه نيكفر دقيقًا مى

در دوستدار انگاری كند كه است، ليكن وی به مخاطب خود القا مىانسان ايرانى " روح آزاد" تدارک  جهت"مرگ خدا"
" فرهنگ ايرانى"ی انصافى تشبيه مقولهورزی و بىاوج اين غرض ١٢٢.است) بهاييت" (ی دينى ديگرلهيک نح"پى ترويج 

و تشبيه فعاليت تئوريک و آبادی  جلدی محمود دولتنديناز ريدمان چ" گل محمد"ی انتقادی دوستدار با در نظريه

كار سياسى مانند الم با جعليات تاريخى يک كاسب معاصر استبار وان مطرح ايرانىمنتقديكى از به عنوان دوستدار فلسفى 
 به بيان ١٢٣.ى و توليدات منفور از ذهنيت خام يک آخوند تمام عيار مانند عبدالكريم سروش استسيد جواد طباطبائ

 رمانتيسم را آليستى خودی ايده از منظر فلسفهدر حالى كه هگل. كندمىرفتار " آتش به اختيار"ديگر، نيكفر كامًال 

دوستدار وی را يک نمونه از " گىهروزمر"ی مفهوم كند، اما نيكفر جهت تخطئهشمارد و رد مىول ضعف سوژه مىمحص
هم كند، اما در جای ديگری از وی يک نهيليست گرايى مىدر حالى كه نيكفر دوستدار را متهم به مثبت. شماردآن مى

نماز های خطبهدر حالى كه . انگاردمىتام پوچى را نوين  سازد كه محصول هرگونه تالشى در ايران برای يک آغازمى

-مىرا " قدرتدرن منطق م"ها در آناما نيكفر ، شوندايراد مىنظام  لحتمصدر پرتو و " امت اسالمى"جمعه بر اساس 
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جتماعى و امادی متضاد از مناسبات " ی طبقاتىدهى جامعهنهادی مختص به سازمان" در حالى كه دولت به عنوان .بيند
ی از روش مقايسهوی در حالى كه . دهد توضيح مى"خوی انساندرنده"را با ذات آن موجوديت كند، اما نيكفررشد مى

 و پى در پى شودمعطوف به شكل ابژه مىبى اعتنا به ماهيت متضاد برد و تطبيقى برای اثابت نظريات خود سود مى

 در .كندرا كشف مى" انضمامىكليت "يک دفعه ما در جای ديگری ، اكندهای فوری به مخاطبان خود عرضه مىعكس
و به اصطالح از عصبانيت منتقدان ند ضرورت نقد دين را انكار ك صفحه را سياه كرده كه ١٩٠حالى كه نيكفر بيش از 

از  دفعه  يکامابه سوی مدرنيته را تبديل به پرخاشگری به اسالم سازند، " تأخير فرهنگ ايرانى"دين بكاهد كه مبادا 

  ١٢٤.گويدسخن مىنيز اهميت نقد دين 

های بى اعتبار گويى و نمونهنيكفر مملو از تناقض" ايدئولوژی ايرانى"كند، كتاب ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

يد كه مبادا گوجا نيكفر همه چيز را مىاين. تر كردتوان بدون ترديد تكميل است و اين ليست را مىىبا نتايج دلبخواه

های از تمامى سوراخ" آتش به اختيار" وی كهپس از اين. ای باقى بماند و خودش در معرض انتقاد قرار بگيردتهفناگ
 شيعه به )روح عمومى (شليک كرده است، در امتداد گوهرتند و تيز ممكنه به يک منتقد مطرح اسالم مانند دوستدار 

  : كند خود تقاضای همدردی مىان از مخاطب و به شرح زيرآيدشكل يک مظلوم در مى

خوانيد، بحث با آرامش دوستدار بود كه از دوستانم بود و چنين ی آغازين من برای نوشتن آنچه در پى مىانگيزه»
در تفكر " امتناع"برداشت كرده بودم كه حرفش اين است كه ايرانيان فرهنگ بحث و انتقاد ندارند و اين برايشان تا حد 

را در خودش " امتناع"اما درگير بحث با خود او كه شدم دريافتم او الزم است ابتدا مشكل . فرين شده استآمشكل

. او از انتقاد من بر آشقت. ها اكراه داشته باشماين تجربه مرا غمگين كرد و باعث شد كه از انتشار اين ياداشت. بجويد
شد، چنان برآشقته شد كه به واكنشى رو آورد كه در خور فردی منتشر " نقد آگاه"ها در وقتى بخشى از ياداشت(...) 

گفتم اگر به جای خود او بودم مى. تر كرداين واكنش مرا غمگين. نيست كه فلسفه تحصيل كرده و تدريس كرده است

   ١٢٥«.كردمتر آن است كه فكر مىكه نداشتن فرهنگ بحث و انتقاد و در واقع فرهنگ تفكر جدی

تحت كه مانند نيكفر  يک فيلسوف پسامدرنيستى ای نقاد بايد منصف باشد و خودش تصميم بگيرد كه بجا خوانندهاين

ى  التقاطاتپرنسيپى مزمن نوشتاری و تفكرىببه تمام با سماجت برای اثبات نظرياتش ی هايدگر است و تأثير فلسفه

-هيم كلى است كه توسط تفسير هرمنوتيكى آن به يک نفر كه در پى مفا؟شود، چگونه بايد رفتار كردمتوسل مىمسخره 

را پديد آورد، چگونه بايد برخورد كرد؟ به احتمال زياد دوستدار نيز با " نفسهاوضاع فى"و " های مسلمواقعيت"ها عكس 

ضعف تئوريک به شماطت نيكفر بسنده احتماًال حوصله و يا  كمبود وقت و ها مواجه بوده است و به دليلهمين پرسش

هايدگريست  فرديد  احمدنيكفر تجربيات خود باپيكر چنين احتمال دارد كه دوستدار در تفكرات بى در و هم. استكرده 
  .   به ياد آورده باشد در دانشگاه تهران را

-های ناجور متوسل مىآيد كه چرا نيكفر برای اثبات نظرياتش به اين روشجا اين پرسش نيز پديد مىپيداست كه اين

ى مانند عرضتمرتجع و م، مخربجمهوری اسالمى يک چنين دين نظام دارد كه پس از سرنگونى چه منافعى  وی شود و
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؟ اين پرسش به خصوص به اين دليل حائز اهميت است، به حيات ناميمون خود ادامه دهدی جامعه در زير پوستهاسالم 
های فقط تجربه با سازمانمن جا منظور اين. دوران نظام شاهنشاهى ايران نيز داشتيمدر زيرا ما همين تجربيات را 

نيست، بلكه و ترويج نظريات ضد بشری و ضد زن فقيهان تشيع " های مؤتلفههيئت"و " فداييان اسالم: "تروريستى مانند

مانند الحال گيرد كه تحت رهبری يک انسان معلومفاشيستى مجاهدين خلق را نيز در بر مىشبهاسالمى و سازمان 
ر مبانى د به احتمال زياد بايد پاسخ اين پرسش را .قدرت سياسى را داردی  بالمنازعهی تصرفانگيزهجوی مسعود ر

به اين عبارت كه انگاری . گرفته استكه نيكفر به صورت سيستماتيک تحت تأثير آن قرار هايدگر جستجو كرد ی فلسفه

فراروندگى و در   حال نگرانى از مرگ همواره درناآگاه و غيرمصمم است و به دليل هراس و) انسان" (وجوددرجا"
خانمانى با يک بىايرانى ظاهرًا از اين منظر پيداست كه با فروريزی اسالم انسان . استعاليى است" وجود"جستجوی يک 

دينى " شيک"و " مدرن"شود و به احتمال زياد از همين بابت است كه نيكفر از تفسيرهای به اصطالح معنايى مواجه مى

هنر و مانند های مناسبى جايگزينتواند خانمانى معنايى مىاندازد كه اين بىليكن وی به كلى از نظر مى. كنددفاع مى
  .بيابدفرهنگ مدرن 

 به گمان وی .كندمخالفت مى" !از ماست كه بر ماست"به شدت با اصل نيكفر  احتمال زياد از همين بابت است كه به

برای  .شمردكامًال ناتوان را ند و روا نيست كه فرهنگى را كامًال  توانا و فرهنگ ديگری ها هم جنس هستفرهنگی همه
 ليكن ١٢٦.فتندياتفاق بد و يا در جغرافيای ديگری نتوانسته هم روی ندهتاريخ بشريت مملو از رويدادها است كه مىوی 

ی دكترای وی را در رسالهد، ولى ما مضمون آنكن را تشريح نمى"رويداد"ی مقولهمعنى " ايدئولوژی ايرانى" در كتاب وی

 و سازدجاری مى )سوژه" (وجوددرجا "است كه تصميم را بر زبان" روح زمان"به اين صورت كه انگاری اين . يابيممى
 "رويداد"مفهوم هرمنوتيكى ی نقاد به عواقب آشنايى خوانندهمن جا كه از آن ١٢٧.آوردرا پديد مىآن استعاليى "وجود"

 در نقل قول به اين عبارت كه. امزدهابتكار نوشتاری شمارم، در نتيجه دست به يک را ضروری مىر پراكسيس سياسى د

به اين ترتيب، انسان به . ام كرده"هگل" را جايگزين نام "الله خمينىالله روحآيت"نام نيكفر ی دكترای  رسالهزير از
شودكه ی نيكفر در پراكسيس سياسى آشنا مىى مسخرهتفكرات التغاطپرنسيپى مزمن نوشتاری و درستى با عواقب بى

   :   مضمون تئوريک آن به شرح زير است

كند و فكركردن مصمم به روش وجود تاريخى مستلزم آن است كه متفكر به روش وجود تاريخى فكر مى] هايدگر[»
-د كه انگاری وجود با ما از زبان خود سخن مىگونه تشريح كنوجود تاريخى از خود سخن نگويد، بلكه همه چيز را اين

اين . (...) از روح است" رويداد"يک  الله خمينىالله روحآيتگونه كه از وجود است همان" رويداد"هايدگر يک . گويد

م مفهو. (...) است" رويداد"پوچى " از جمله"همه چيز و . است" خاتمه ناپذير" "رويداد"مفهوم قابل تعريف نيست، زيرا 
است و وجود " حقيقت وجود"يافته تصور كرد، در نظر ندارد، زيرا آن را موضوعيتتوان آنكه مى" مورد"يک " رويداد"
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خيز متقابل مابين انسان و "، يعنى "مورد مابينى"آن يک . باشد، مى"كه مورد است"و نه تمامى آن چيزی " مورد"نه يک 
  ١٢٨«(...).خدايان است 

از اين منظر . كند، زبان هنری در شكل هرمنوتيک آن واقعًا معجزه آسا استی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

توانسته هم روی ندهد و يا در جغرافيای شود كه مىمحسوب مى" رويداد"تشكيل نظام جمهوری اسالمى در ايران يک 
ام جمهوری اسالمى در ايران و منطقه ع نظيجافمسئول كه چه كسانى پاسخ اين پرسش از نيكفر  .اتفاق بيفتدديگری 

، گوارااز نيكفر كه برای ممانعت از تكرار اين تجربيات نبعدی پاسخ پرسش ! هيچ كس: ؟ به اين عبارت استهستند

بايد را  چه تدابيری فاشيستى مانند مجاهدين خلقشبهاسالمى و ی قدرت سياسى توسط يک سازمان مصادرهيعنى 
" رويداد"فقط با يک مفهوم تاريخى به عنوان جا اينما كه انگاری  !هيچ كار: به اين عبارت است ؟چه بايد كرد انديشيد و

  .استشناخت و ناگذير غير قابل هم " رويداد"مواجه هستيم و خود 

شويم كه در پرتو تفكرات پسامدرنيستى نيكفر  مزمن نوشتاری مواجه مىبى پرنسيپىعواقب با همان دوباره جا ما اين
- به خود مىاشكال ناب متافيزيكى به صورت دين، فلسفه و ايدئولوژی ى وی طفعاليت تئوريک التغاآيد و توسط  مىپديد

ناپذير و ابژكتيو تاريخ گويد و ايدئولوگ روند اجتنابدر حالى كه عارف دينى از دست تقدير و قسمت سخن مى. گيرند

جا با همان ما اين. شودمى" رويداد"نوتيكى مفاهيمى مانند فيلسوف متوسل به تفسير هرمنيكفر كشد، را به پيش مى
ی گويى همين زمينهخودگسيختگى و از خودتناقضآلود متافيزيكى سر و كار داريم كه البته از هماسرارآميز و مهاشكال 

بر خودآگاهى كنند و مانعى در براداری رشد مىذاتى پراكسيس مولد در نظام سرمايهمادی، يعنى از تضادهای درون

فيلسوف يک ی خاص  بنابراين اتفاقى نيست كه نيفكر نه تنها نزد امثال عبدالكريم سروش از وجهه.سازندطبقاتى مى
 اعضای حزب توده :مانندسنتى چپ سياسى طيف های وی مملو از فعاالن مند است، بلكه مجالس سخنرانىبهرهبرجسته 

و شركت در ضد انقالب " خط امام خمينى" ها پيروی ازدليل شهرت آن كه تنها فداييان اكثريت هستندسازمان و 

عارف دينى، ايدئولوگ و فيلسوف اين ترتيب، به . استبه حق مردم ايران جهت رهايى از استبداد قيام اسالمى بر عليه 
، به عنوان مقلدتاريخى صرف نظر كنند و قدرت تشخيص خود را فجايع خواهند كه از طرح انتقادی از مخاطبان خود مى

ها فراتاريخى و تفاسير هرمنوتيكى از معنى وجود بگذارند كه آنمتافيزيكى، و پيرو در اختيار آن تصوارت ناب مريد 

به اين ترتيب، توليد كااليى، قانون ارزش و بردگى كار مزدی بايد ادامه بيابند و ارزش افزايى . اندبرايشان تدارک ديده
ی كارگر به جا بايد طبقهاين. ها تضمين گرددانسانی ، تحقير و تفرقهثمار نيروی كار و تحميقسرمايه بايد از طريق است

   .دست بردارد طبقاتى هایكشيده شود و از شركت در نبردكامل انفعال 

  :نتيجه

 نتايج مستقل از پراكسيس مولد و، زيرا گرايى هستندآرامش دوستدار و محمدرضا نيكفر هر كدام به شكلى اسير مثبت

دوستدار به اين عبارت كه توسط تفسير هرمنوتيک از تاريخ اسالم در ايران . كنندپردازی مىنبردهای طبقاتى نظريه

و انسانى " روح آزاد"ب حمردم ايران را به سوی تصا" مرگ خدا"خود با صور آورد و در تای را پديد مىاشكال اسطوره

                                                 
١٢٨ Ebd., S. ٣٠٤f. 
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جا با افكار مدرنيستى مواجه هستيم كه بر ضرورت دنيوی و  ما اين.راندمىدر كشور ی مدرن تشكيل يک جامعه
به اين . پردازدايرانيان مى" دينيت"ه بغرنج تى بدر برابر نيكفر از موضع پسامدرنيس. كندها تأكيد مىخردمند شدن انسان

البته شود كه  مىاسالماز  "کيش"و " مدرن"مدافع تفسيرهای به اصطالح دين ممانعت از نقد  جهت عبارت كه وی

بدين سان نيكفر نيز از . اندجا زدهدر افكار عمومى " روشنفكران دينى"خود را به عنوان  كه توسط كسانى پديد آمده
- انگاری كه تفسيرهای نوين دينى باعث مى. آيددر مىگرايى مثبتاسارت به  ، يعنى از يک موضع ارتجاعىسوی ديگر

ی مناسبات خويان سنتى با ايرانيان مدرن پديد آيد و اسالميان افراطى به حاشيهدينشوند كه يک تعادل اجتماعى ميان 

 به معنى ناتوانى سوژه از درک وقايع ابژكتيو و به "گرايى مثبت"ی مقولهجا ينا. رانده شوندكشور اجتماعى و سياسى 
  سوبژكتيو خويشبا ذهنيتوقايع ابژكتيو در تئورى و ناتوانى انسان از تطبيق كسيس تاب پرا معنى امتناع سوژه از باز

  ١٢٩.است

م در ايران سمت سوسياليسكه البته به سوی استقرار مدرن  و ی خردمندی من جهت تشكيل يک جامعهدر برابر نظريه
گرايى شود كه البته از مثبت موجه مىتئوری انتقادی و انقالبى ماركساز " پراكسيس"ی با استناد به مقولهگيرد، مى

راه حل شود و بر طرف مىماهيتًا پراكسيس است، كه زيست اجتماعى جا اسرار و رازآميزی تئوريک اين. كندنعت مىمما

پراكسيس بنا به تعريف ماركس به معنى آگاهى . يابدنبردهای طبقاتى مىپراكسيس نتايج را در فراروی از دين منطقى 
ی مولد در پراكسيس نبردهای طبقاتى نه تنها در يک كشمكش به بيان ديگر، نيروها. تئوريک و پراكسيس سياسى است

ی آگاهانه ی حاكم در گير هستند كه البته مبتنى بر محركهپراتيک، بلكه در يک كشمكش تئوريک نيز با طبقه

بنابراين موضوع تئوری ماترياليسم تاريخى ـ . آيندپديد مى) تمايالت جنسى(ی ناآگاهانه و محركه) ايدئولوژيک(
الكتيكى ماركس فقط نقد تضاد و استثمار نيروی كار و فقط مادی نيست، بلكه بيان تضاد، يعنى نفى آگاهانه و دي

ها بستگى ی آنكند كه البته نتيجهی پراكسيس نبردهای طبقاتى مىی روبنای نظام طبقاتى موجود را نيز ضميمهناآگاهانه

آورد و ارد و اين شكست و يا پيروزی است كه واقعيت را پديد مىبه توازن قوای نيروهای متضاد و متخاصم اجتماعى د
نوع از فعاليت سياسى شناسى اجتماعى بر رفتار انترسوبژكتيو، يعنى آن در اين ارتباط روان. كندروند تاريخ را معين مى

قابل فهم " واقعىی سوژه"ايدئولوژيک، يعنى عقالنيت گرايشات كه با در نظر داشتن منافع مادی، تمايالت جنسى، 

  . گذاردهستند، انگشت مى

  !ادامه دارد

  :منابع
Benjamin, Walter (١٩٦٥): Zur Kritik der Gewalt, in: Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze, S. 

٢٩ff., Frankfurt am Main 

                                                 
١٢٩ Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, ٥. Auflage, erste 
Auflage (١٩٧٦), Frankfurt am Main, S. ٧f., und  
Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis …, ebd., S. ٢٣ ,٩f. 



 ٥٩ 

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 

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 

Fromm, Erich (١٩٣٦): Sozialpsychologischer Teil, in: Studien über Autorität und Familie, Max 

Horkheimer (Hrsg.), S. ٧٧ff., Paris   

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 

Gergen, Kenneth J. (١٩٩٠): Die Konstruktion des Selbst im Zeitalter der Postmoderne, in: 

Psychologische Rundschau, Nr. ٤١, S. ١٩١ff., ١٩٧f. 

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 

Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 

Habermas, Jürgen (١٩٨٨): Theorie des kommunikativen Handels - Handlungsrationalität und 

gesellschaftliche Rationalisierung, ٢ Bände, ٣. Auflage, Frankfurt am Main 

Habermas, Jürgen (١٩٩٠): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, ٥. Auflage, erste 

Auflage (١٩٧٦), Frankfurt am Main 

Höffe, Otfried (١٩٩٦): Immanuel Kant, ٤. durchgesehene Auflage, in: Deck’sche Reihe, Denker 

(BsR), Nr. ٥٠٦, Münschen 

Kant, Immanuel (١٩٩٨): Kritik der reinen Vernunft, Jens Timmermann (Hrsg.), Meiner, F. Verlag 

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 

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 

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 

Lukacs, Georg (١٩٥٤): Die Zerstörung der Vernunft, Berlin 



 ٦٠ 

Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., 

Berlin (ost) 

Marx. Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٣ff., Berlin (ost) 

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

Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost) 

Marx, Karl (١٩٥٧): Luther als Schiedsrichter zwischen Straus und Feuerbach, in: MEW, Bd. ١,  S. 

٢٦f. Berlin 

Marx, Karl (١٩٥٧): Der leitende Artikel in Nr. ١٧٩ der "Kölnischen Zeitung", in: MEW, Bd. ١,  S. 

٨٦ff.,  Berlin 

Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, 

Berlin (ost) 

Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: MEW, Bd. ٢٥, 

Berlin (ost) 

Nietzsche, Friedrich (١٩٨٣): Also Sprach Zarathustra, in: Werke, Bd. I, Gerhard Stenzel (Hrsg.), S. 

٢٧٩ ff., Salzburg 

Nietzsche, Friedrich (١٩٨٣): Die fröhliche Wissenschaft, in: Werke, Bd. IV, Gerhard Stenzel 

(Hrsg.), S. ٩ ff., Salzburg 

Nietzsche, Friedrich (١٩٨٣): Also Sprach Zarathustra, in: Werke, Bd. I, Gerhard Stenzel (Hrsg.), S. 

٢٧٩ ff., Salzburg 

Nietzsche, Friedrich (١٩٨٣): Entstehungslehre des Willens zur Macht, in: Werke, Bd. II, Gerhard 

Stenzel (Hrsg.), S. ١٢٥ ff., Salzburg 

Nikfar, Mohammad-Reza (١٩٩٢): Die Erörterung des Satzes vom Grund bei Martin Heidegger, 

Frankfurt am Main   

Postone, Moishe (٢٠٠٣): Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft - Eine neue Interpretation der 

kritischen Theorie von Marx, Freiburg 

Schluchter, Wolfgang (Hrsg.) (١٩٨٧): Einleitung, Zwischen Welteroberung und Weltanpassung -

Überlegungen zu Max Webers Sicht des Islams, in: Max Webers Sicht des Islams, S. ١١ff. 

Frankfurt am Main 

Tenbruck Friedrich (١٩٩٩): Wie gut kennen wir Max Weber? in: Das Werk Max Webers, 

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

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

revidierte Auflage, Besorgt von Johannes Winkelmann, Tübingen 

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

Johannes Winkelmann (Hrsg.), Tübingen 



 ٦١ 

Weber, Max (٢٠٠٦): Religion und Gesellschaft - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 

Frankfurt am Main 

  امتناع تفكر در فرهنگ دينى، پاريس): ١٣٨٣(دوستدار، آرامش 

  )فرانسه(مالحظات فلسفى در دين و علم ت بينش دينى و ديد علمى، وينسنز ): ٢٠٠٢ـ ١٣٨١(رامش آدوستدار، 

  درخششهای تيره، چاپ دوم، بازديده و افزوده شده، پاريس): ١٩٩٩، ١٣٧٧( آرامش دوستدار،

  اى نو، چاپ ششم، نشر فرزاد  ايران كهن، در هزاره-تولدى ديگر ): ٢٠٠٢(الدين  شفا، شجاع

 ٧ی صفحهن، در آرمان و انديشه، جلد يكم، مدرنيسم، امت اسالمى و جنبش هاى اجتماعى در ايرا): ٢٠٠٣(فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين

  ، در آرمان و انديشه، جلد سوم، برلينمدارى در ايران ى دولت دارى و فلسفه تاريخ دين): ٢٠٠٦(فريدونى، فرشيد 

ميانه و ضرورت همبستگى  نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا در خاور ـ ها يا بحران هژمونى؟ نبرد تمدن): ٢٠٠٧(فريدونى، فرشيد 
  ر آرمان و انديشه، جلد پنجم، برلين، دو همكارى جهانى

رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين  عوامل عينى و ذهنى  نقدى بر ـفرهنگ يكتايى در ايران): ٢٠٠٩(فريدونى، فرشيد 
  م، در آرمان و انديشه، جلد نهم، برلين  اسال

آرمان و ، در شناسى دينى ماكس وبر جامعه  نقدى بر-ى اقتصادى در ايران   اسالم و سياست توسعه):٢٠٠٩(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٣ی انديشه، جلد هشتم، صفحه

آرمان و انديشه، ، سازى در ايران  نقدى بر كشمكش روشنگرى با شريعت- شكيبايى و تعصب در اسالم ):٢٠٠٩(فريدونى، فرشيد 
  جلد هفتم، برلين

رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين  عوامل عينى و ذهنى  نقدى بر ـرانفرهنگ يكتايى در اي): ٢٠١٢(فريدونى، فرشيد 
  م، در آرمان و انديشه، جلد نهم، برليناسال

آرمان و انديشه، ، اثر يورگن هابرماس، در "تئوری كنش ارتباطى"نقدی بر  ـ دولت، مدرنيته و هويت): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
  مه، برلين  ادا١٩١ی جلد سيزدهم، صفحه

، ی سياسى هگل و ماركسی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهدولت و جامعه): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٢٣٧ی در آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه

آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، ريا؟ در ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتا ):٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٤٩ی صفحه

آرمان و انديشه، ، در اسالمى ايران ی حق ـ گفتگويى پيرامون بديل حقوقى جمهوری ماركس و فلسفه):٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين ١٦١ی جلد دوازدهم، صفحه

آرمان و انديشه، جلد ، در ی مركزی حزب تودهی علميه تا كميتهـ از حوزهتفكر دينى و فعاليت سياسى ): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٨٩ی يازدهم، صفحه

آرمان و ، در حزب توده يا افيون توده؟ ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم):  ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
  برلين ادامه،  ١٢٥ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه

، در "های ايرانىماركسيست"و تجربيات " بحران ماركسيسم"آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى ـ ):  ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين١٦١ی آرمان و انديشه، جلد چهاردم صفحه

تدار، در آرمان و انديشه، آرامش دوس ماركس و روش نقد دين ـ گفتگويى انتقادی پيرامون برخى از آثار ):٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٥١ی جلد چهاردم، صفحه



 ٦٢ 

ابوالُهذيل تا سهروردی، در آرمان و  نقدی بر روش و نقش تفكر دينى در تاريخ فرهنگى ايرانيان ـ از): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٢٠٥ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه

آرمان و انديشه، ی بورژوايى؟ در ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحالل تفكر و نظم جامعهادعا و واقعيت ): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٢٠١ی جلد چهاردم، صفحه

آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، تئوری بحران اقتصادی يا پراكسيس فراروی از فلسفه؟، در  ـ سرمايه): ٢٠١٨(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين١١ی صفحه

ی جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحه): ٢٠١٩(، فرشيد فريدونى
   ادامه، برلين٧

در پراكسيس " سوسيال داروينيسم"ی كمونيسم ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و عواقب فاشيسم در جامعه): ٢٠٢٠(فريدونى، فرشيد 
  نديشه، بخش مقاالت، برلينسياسى، در سايت آرمان و ا

  )١٣٧٠(قرآن مجيد 

 تاريخ و فرهنگ ايران ـ در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسالمى، دل ايرانشهر، جلد اول، ):١٣٧٩(محمدی ماليری، محمد 
  تهران

  ايدئولوژی ايرانى ـ در نقد آرامش دوستدار، انتشارات روناک ): ٢٠٢٠(نيكفر، محمد رضا 

 


