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 ١فاشيسم چيست؟
 نوشتهء يداهللا موقن

 
 

فاشيسم در دو كشور پيشر فته ي اروپايي ظهور كرد كه يكي از آنها پرچم دار پروتستانيسم بود و ديگري مهد 
گرچه ورود اين دو كشور به جرگه ي كشورهاي پيشرفته ي صنعتي به كندي صورت گرفت اما هم . رنسانس

ولي . درخشاني داشتند كه آزادي وجدان و عقيده را محترم مي شمردندآلمان و هم ايتاليا سنت هاي فرهنگي 
چه چيزي موجب شد كه اين دو كشور ناگهان به ورطه ي بربريسم سقوط كنند و از تكنولوژي مدرن براي 
ِاعمال خشونت آميز و كنترل انديشه سود برند؟ آيا اين دو ملت داراي معايب باطني بودند؟ آيا با ظهور فاشيسم 

 نازيسم مفهوم ترقي و پيشرفت مورد ترديد قرار نگرفته است؟و 
 

 آيا در روند ليبرالي شدن آلمان و ايتاليا نقصاني وجود داشت؟
 

به راستي سرشت واقعي فاشيسم چيست؟ آيا از لحاظ تجربه ي سياسي، فاشيسم اساساً چيز تازه اي است ، يعني 
تبداد كهن است كه تكنولوژي مدرن را براي كسب قدرت و مخلوق قرن بيستم است؟ يا فاشيسم صرفاً همان اس

حفظ آن ماهرانه به كار مي گيرد؟ مورخان ، جامعه شناسان ، روان شناسان اجتماعي و نظرية پردازان سياسي از 
 اين پرسش ها را مطرح كرده اند اما هنوز بر سر اين موضوع ١٩٢٢زمان به قدرت رسيدن موسوليني در سال 

 .يسم چيست و علل ظهور آن در عصر ما چيستند توافق نظر حاصل نشده استكه ماهيت فاش
 

ماركسيست ها در پاسخ به اين پرسش ها مي گويند فاشيسم نتيجه ي گريز ناپذير نظام سرمايه داري بود، پاسخ 
. دطبقه ي متوسط منحط به از دست دادن بازار مستعمرات در خارج و فشار پرولتارياي انقالبي در درون بو

ماركسيست هاي سال هاي . شالوده ي چنين تفسيري را لنين در نوشته هاي خود درباره ي امپرياليسم ريخته است
اما پيش از . خصوصيت بارز اين نظر  ساده نگري آن است  . دهه ي بيست و سي نيز همين نظر را تعميم دادند

ردازيم به طور خالصه تبيين هاي غير آن كه به توضيح ديدگاه مكتب هاي ماركسيست درباره ي فاشيسم بپ
 .ماركسيستي از پديده ي فاشيسم را بيان مي كنيم

 
 بر ماهيت غيرعقالني نازيسم تاكيد مي كند ٢سرچشمه هاي توتاليتاريسم: خانم هانا آرنت در كتاب مشهور خود

به نظر او . ر گرفته استدر جامعه ي صنعتي بر سر دو راهي قرا» انسان مدرن«و آن را ناشي از اين مي داند كه 
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تنهايي و از خود بيگانگي انسان هايي كه هويت طبقاتي و رشته هاي پيوند خويشاوندي و خانوادگي را از دست 
داده اند و در جستجوي امنيت روحي و رواني هستند موجب مي شود كه آنان به آساني طعمه ي جنبش هاي 

 .سياسي انحصارطلبانه شوند
 

  كه حاوي خاطرات و تأمالت اوست مي ٣فاجعه اي كه بر آلمان فرود آمد: تاب خود فردريش ماينكه در ك
ارجحيت جمع بر فرد ، ارجحيت مالكيت عمومي بر مالكيت [ = گويد كه مفاهيم كولكتيويستيِ چپ آلمان  

راثي كه افكار عمومي در آلمان را پذيراي حكومتي اقتدار طلب و مداخله جو كرده بود و هيتلر از مي] خصوصي
 .نيروهاي چپ بر جا گذاشته بودند بهره برداري كرد

 
گرچه تبليغات ضد ليبرالي و ضد پارلمانتاريسم ِكمونيست ها در تضعيف نيروهاي عقالني جامعه ي آلمان نقش 
مؤثري داشت اما فردريش ماينكه در مقام يكي از برجسته ترين مورخان آلماني بايد بهتر از نگارنده بر اين 

 واقف باشد كه سرزمين آلمان مهد عقايد محافظه كارانه و ارتجاعي بوده است كه تبلور آنها را در موضوع
 .رومانتيسيسم مي يابيم و ماركسيسم و نازيسم نيز دوقلوهاي همين مادرند

 
اما متفكران اومانيستِ محافظه كار معتقدند كه صنعتي شدن ، علم ، خردگرايي و دموكراسي تهديدي جدي 

 صنعتي تصويري جذاب و خيالي ارايه مي –آنان از جامعه ي پيش . بقاي تمدن و ادامه ي حيات آن هستندبراي 
د هند كه در آن ، انسان ها با يك ديگر در ارتباط نزديك بودند، روابط اجتماعي ساده و مستقيم بود، طبيعت 

ثيت انسان ارج نهاده مي شد و پاس داشته مي شد، رسم و سنت بر روابط انساني حاكم بود و به شرف و حي
اما روند صنعتي شدن جوامع موجب ازدياد . مسئوليت شناسي و احترام متقابل، روابط انسان ها را شكل مي داد

 . جمعيت ، هجوم روستاييان به شهرها و گسترش بيمارگونه ي شهرنشيني و توده اي شدن نوع بشر شده است
 

توده ها و شستشوي مغزي آنان و نيز ايجاد خفقان اجتماعي ابداع تكنيك هاي جديدي براي القاي عقيده به 
اين عوامل موجب شده اند كه همه ي .    شده اند ٤»قيام توده ها«شده اند كه اينها نيز به نوبه ي خود باعث 

ارزش هاي فرهنگي كه از رنسانس به بعد تمدن غربي را در جاده ي ترقي و روشنگري نگاه داشته بودند سير 
هوركهايمر، (بعضي از ماركسيست ها و به ويژه اعضاي مكتب فرانكفورت . قرايي بپيمايند و بي ارج شوندقه

از نظر آنان فاشيسم نشانه ي پيروزي بربريت جديد شهر آكنده از توده . نيز چنين نظري دارند) آدرونو، ماركوزه
 . كرده اندهاي بي ريشه بر فرهيختگاني است كه از آغاز پيدايش تمدن حكومت مي
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بعضي از جامعه شناسان معتقدند كه فاشيسم برخالف نظر ماركسيست ها آخرين مرحله ي ليبراليسم و سرمايه 
داري نيست ، بلكه برعكس، فاشيسم در كشورهايي امكان ظهور مي يابد كه در آن ها انقالب از باال صورت 

 ي اين نظريه پردازان ، فاشيسم پاسخ گروه هاي بنابر عقيده. گرفته و روند صنعتي شدن شتاب آلود بوده باشد
محافظه كار به تهديدي است كه بر اثر بازشدن سريع فضاي نظام اجتماعي سنتي متوجه منافع و امتيازات سنتي 

از اين ديدگاه فاشيسم در وهله ي نخست ، از لحاظ سياسي، تجلي راست راديكال و بيان . آنان شده است
سنت پرستان است كه هم در فرهنگ غرب و هم در فرهنگ شرق سابقه ي تاريخي جديدي از انديشه و عمل 

از جمله كساني . بر پايه ي اين برداشت ، فاشيسم شكل مدرن سياست جناح راست افراطي است . طوالني دارد
ي و ريشه هاي اجتماعي ديكتاتور: او در اثر خويش به نام . كه به اين نظريه ي معتقدند برينگتون مور است 

 : دموكراسي مي نويسد
 
آلمان و ژاپن مي خواستند مسئله اي را حلّ كنند كه حلّ ناشدني بود يعني مي خواستند بدون تغيير ساختارهاي «

فاشيسم بدون [ ...] اجتماعي دست به نوسازي و توسعه بزنند و يگانه راه گريز از اين مشكل، نظامي گري بود  
 .، بدون ورود توده ها به صحنه ي تاريخ غيرقابل تصور است دموكراسي، و يا به بيان واضح تر

 
فاشيسم، كوششي در جهت خلقي و مردمي كردن ارتجاع و محافظه كاري بود ولي البته بر اثر اين جريان ، 

 ( ...)محافظه كاري پيوند بنيادي خود را با آزادي از دست داد
 

 . با سلطه ي فاشيسم مفهوم قانون عيني ناپديد گرديد
 

از جمله مهم ترين ويژگي هاي فاشيسم انكار آرمان هاي انسان دوستانه و به ويژه انديشه ي برابري بالقوه ي همه 
 .ي انسانها بود

 
ديدگاه و جهان بيني فاشيسم نه تنها سلسله مراتب قدرت ، انضباط و اطاعت را گريز ناپذير دانست بلكه آن ها را 

رومانتيك برادري مرسوم در فاشيستم اين ويژگي ها را جبران نمي كند، مفهوم . ارزش هاي ذاتي قلمداد كرد
 .زيرا برادري فاشيستي برادري در تسليم است

 
ويژگي فاشيسم تأكيد بر خشونت است كه از حد شناسايي معقول اهميت خشونت در سياست در مي گذرد و به 

 ٥». به دست مي آورند)erotic(شهواني خون و مرگ در فاشيسم جذابيتي . پرستش عرفاني آن مبدل مي شود
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از جمله مورخاني كه معتقد است فاشيسم واكنش قهرآميز گروه هاي محافظه كار و سنت پرست به ارزش هاي 
ويس تصورات و آرمان هايي كه بر پايه ي آنها فاشيست ها جنبش خود را استوار . جهان مدرن است ويس است
 :مي كنند چنين برمي شمارد

 
 )يعني همان برداشتي كه رومانتيكها از جمله هگل و ماركس داشتند(اشت هاي ارگانيك از جامعه  برد– ١

  ايده آليسم فلسفي– ٢

 كه معموالً صفات و خصايل يك كشاورز يا يك روستايي است» مردانه « آرماني كردن صفات – ٣

  دشمني با سرمايه داري پيشرفته– ۴

  تحقير دموكراسي– ۵

  نخبه گرايانه از رهبري سياسي و اجتماعي برداشت هاي– ۶

  نژادپرستي و معموالً، اما نه ضرورتاً ، يهود ستيزي– ٧

  نظامي گري– ٨

  كشورگشايي– ٩
 

در جنبش . بنابر نظر ويس وجه مشترك همه ي مؤلفه هاي فوق خصومت با ارزش ها و نهادهاي ليبرالي است 
ور پيدا مي كنند  اعضاي اين جنبش ها مي كوشند كه پشتيباني هاي كامالً فاشيستي تمامي مؤلفه هاي فوق تبل

توده اي به دست آورند و تصميم مي گيرند كه براي جلب اين حمايت خشونت بي حد وحصري به كار برند و 
سازمان هاي فاشيستي معموالً پسوندهايي . از روش هاي پيچيده ي شستشوي مغزي و كنترل انديشه استفاده كنند

مثالً در آلمان فاشيست ها . اليستي ، ملي ، كارگري، پرولتاريايي ، و نظير اينها را يدك مي كشندمانند سوسي
ناميده بودند و در انگلستان و فرانسه گروه هاي فاشيست كه خصلت » حزب ناسيونال سوسياليسم«حزب خود را 

 .مي خوانند National Front» جبهه ي ملي«بارزشان بيگانه ستيزي است ، سازمان خود را 
 

هنگامي كه فاشيست ها بر مسند قدرت تكيه زده اند به نظر مي آيد ك از پشتيبانان خود يعني گروه هاي 
اما اين تفاوت و تمايز فقط در مورد به . متفاوت و متمايز شده باشند» به طور كيفي«محافظه كار و سنتي 

محافظه كاران سنتي به خشونت بي . خود اهدافكارگيري وسايل براي نيل به اهداف موردنظر است نه در مورد 
زيرا ، از نظر ويس ، آنان . اندازه اي كه براي رسيدن به هدف هايشان به كار گرفته مي شود اعتراضي ندارند

احساس مي كنند كه از جانب انديشه هاي ليبرالي و سوسياليستي ، كه معموالً با صنعتي و مدرنيزه شدن هر نظام 
اگر فاشيستم ، آن چنان كه پروفسور ويس . هور پيدا مي كنند، مورد تهديد قرار گرفته انداجتماعي امكان ظ
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مدعي است ، ايدئولوژي گروه هاي محافظه كار و سنتي باشد پس بايد تاريخچه و سنتي در پشت سر خود 
گذاشته ٦ داشته باشد و پديده ي كامالً نو ظهوري نباشد؟ در واقع ويس بر كتاب خود عنوان سنت فاشيست

زيرا به . بر ضد علم و تكنولوژي است» قيام خرد ستيزان«ويس اين نظر را مردود مي داند كه فاشيسم . است 
عقيده ي او از ديدگاه محافظه كاران تحت محاصره ي ارزش هاي مدرن و ليبرالي ، فاشيسم راه حل كامالً 

م آن كه در چارچوب صنعتي شدن، خالصه ي كال. مشكالت و معضالت آنان شناخته مي شود» عقالني«
شهرنشيني و دموكراتيزه شدن نظام اجتماعي ممكن است محافظه كاران سنتي سنگر بگيرند و روش هاي 
فاشيستي يعني خشونت، شستشوي مغزي و كنترل انديشه ، ترور و حتي قتل عام را برگزينند به اين اميد كه شايد 

زات كهن و ارزش هاي صنفي و طبقه اي شان هنوز باقي مانده اند هر آنچه را از شيوه ي زندگي سنتي ، امتيا
 ٧!نجات دهند

 
تصاحب كنندگان «وايس در بحث خود از پيروزي فاشيست ها در آلمان و ايتاليا نشان مي دهد كه فاشيست ها 

ي و قدرت نبودند بلكه پيروزي آنان پي آمد ائتالف سياسي ميان عناصر مختلف در جناح راست سياس» واقعي
نيز ميان جناح راست با گروه هايي بود كه خود را از پيروزي و سلطه ي ارزش هاي مدرن، خواه ليبرالي خواه 

به نظر . سوسياليستي ، در خطر مي ديدند، يعني صنعتگران خرده پا ، تجار خرده پا و زمين داران بزرگ و اشراف
ا در مرحله ي سير از يك جامعه ي سنتي به يك ويس فاشيسم در جوامعي امكان پيروزي پيدا مي كند كه آن ه

آلمان و ايتاليا دقيقاً به اين علت كه وارد روند صنعتي و ليبرالي شدن قرار گرفتند در . جامعه ي مدرن باشند
وقتي فاشيست ها در آلمان و . معرض قطبي شدن طبقات واقع شدند و همين قطبي شدن بستر رشد فاشيسم است

دست گرفتند به حاميان محافظه كار خود پشت كردند و زير همه ي قولهايي زدند كه در ايتاليا قدرت را به 
اين وضع را نه محافظه كاران نخبه پيش بيني مي . به توده هاي پشتيبان خود داده بودند» رفاه اجتماعي«مورد 

 .كردند نه توده هاي گيجي كه در انتخابات به فاشيست ها رأي داده بودند
 

ز ديگران امكانات كنترل نظام اجتماعي را درك كرد، امكاناتي كه بر اثر روش هاي مدرن وسايل هيتلر بيش ا
ويس معتقد است كه آينده ي فاشيسم، اگر آينده اي داشته . ارتباط جمعي و وسايل نقليه و پليس فراهم آمده اند

ارد جهان مدرن شوند بايد كشورهاي در حال توسعه براي آن كه و. باشد ، در كشورهاي در حال توسعه است
صنعتي گردند، و با صنعتي شدن آنها، شرايطي به وجود مي آيد كه در چارچوب آنها انديشه ها و تصورات 

 .مدرن شكل مي گيرند
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اين انديشه ها  و تصورات نيز به نوبه ي خود و به طور گريزناپذيري گروه ها و طبقات سنتي و صاحب نفوذ را 
از اين رو گروه هاي محافظه كار و . وجبات نگراني خاطر آنان را فراهم خواهند ساخت تهديد خواهند كرد و م

سنتي به فكر پياده كردن برنامه ي فاشيستي مي افتند تا امتيازاتي را كه در نظام كهن داشته اند حفظ كنند و در 
توتاليتارسيم چپ بلكه در كشورهاي غير غربي خطر بي واسطه نه . عين حال از مواهب جديد نيز بهره گيرند

فاشيسم وقتي در كشوري ظهور مي كند كه گروه هاي متنفذ محافظه كار با گروه . توتاليتاريسم راست است
هايي كه بر اثر صنعتي شدن كشور پا به عرصه ي وجود گذاشته اند از لحاظ آرمان ها و انديشه ها و تصورات و 

 بودنش، جنبش اجتماعي محافظه كاري است كه با انديشه ها و فاشيسم به رغم راديكال. سليقه ها برخورد كنند
ارزش ها و آمال اين طبقات محافظه كار از زمان انقالب سال . منافع طبقات محافظه كار ارتباط تنگاتنگ دارد

من يك انقالبي «اين گفته ي مشهور موسوليني كه .  فرانسه به اين سو همواره در معرض تهديد بوده اند ١٧٨٩
فاشيستها و نازي ها گروه هاي كوچك تروريست نبودند، و . خود شاهدي بر اين مدعاست ٨ » مرتجع امو يك

رهبران شان نيز نيهيليست هايي نبودند كه خود را وقف به چنگ آوردن قدرت كرده باشند، بلكه آنان از نگراني 
انقالبيانِ مرتجع به اين . آنها بودندها و هراس هاي محافظه كاران سنتي بهره مي گرفتند و نماينده ي اميدهاي 

علت توانستند در آلمان و ايتاليا قدرت سياسي را به چنگ آورند چون از سوي طبقات محافظه كار قديمي و 
 .صاحب نفوذ مورد حمايت مادي و معنوي قرار داشتند

 
اران افراطي جديد اغلب پژوهشگران بر تفاوت هاي ايدئولوژيكي و سياسي محافظه كاران قديمي و محافظه ك

 .انگشت گذاشته اند
 

اما آنان از ديدن اين حقيقت غفلت كرده اند كه محافظه كاران قديمي نيز براي جلوگيري از پيروزي انديشه 
 .هاي آزادي خواهانه و دموكراتيك از صميم دل با محافظه كاران افراطي جديد همكاري و همدلي داشته اند

 
بلكه » نفس آخر سرمايه داري انحصاري نيست«سيست ها مي گويند فاشيستم به نظر ويس برخالف آنچه مارك

فاشيست ها و نازي ها بسياري از تصورات و انديشه هاي ٩ »نفس آخر گروه هاي متنفد محافظه كار سنتي است«
ها به گرچه فاشيست ها و نازي . محافظه كاران سنتي را به حد افراطي رساندند و بدانها شكل عاميانه اي دادند

نمي » جديد«اين تصورات پاي بند بودند و آنها را رها نمي كردند با اين وصف آنان در مقام محافظه كاران 
خواستند صرفاً مدافع منافع و تصورات نخبگانِ مرتجع باشند و هميشه تأكيد مي كردند كه جنبش آنان پويا، بي 

 :  كندموسوليني فاشيسم را اين طور تعريف مي. همتا و مدرن است 
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. فاشيسم اعتقادي ديني است كه در آن انسان خود را در رابطه اي نزديك با اراده ا ي عيني و عالي تر مي بيند«
. اين ارتباط وجود فردي و جزيي او را تعالي مي بخشد ، و او را به مقام عضويت در جماعتي رباني ارتقا مي دهد

 «١٠ 
 

فاشيست ها در تقابل با فردگرايي . اطيِ انقالبي مي رساندراست راديكال تصورات قديمي را به حد افر
در همين خصوص موسوليني . ماترياليستي ليبرال ها ، بر تقدم جمع، قبيله، اجتماع يا ملت بر فرد تأكيد مي ورزند

 :مي نويسد
 
ويش ما آن نوع زندگي را خواستاريم كه فرد از طريق قرباني كردن منافع خصوصي خود و از طريق مرگ خ«

 و يكي از شعارهاي ١١»آن وجود روحاني كاملي را تحقق ببخشد كه ارزش او در مقام انسان در آن قرار دارد
 : مشهور فاشيست هاي اسپانيايي نيز اين بود 

 
 ١٢».مرگ بر عقل، زنده باد مرگ«
 

واقع نمي خواستند همين كه فاشيست ها و نازي ها به قدرت رسيدند به خاطر انحصار طلبي خود نتوانستند و در 
 .مي ناميدند» ارتجاع كهن«كه فقط نمايندگان آن چيزي باشند كه آنان خود آن را 

 
راست انقالبي سرانجام درصدد برآمد كه همه ي گروه هاي رقيب را از ميان ببرد، از آن جمله گروه هايي كه 

ازسازي جامعه طبق تصورات راست انقالبي به طور تناقض آميزي در ب. در به قدرت رساندنش سهم داشتند
خويش بسياري از گروه هاي محافظه كار و  ارزش هاي سنتي متعلق به آنان را از ميان مي برد يعني دقيقاً  همان 

 .كاري را مي كند كه ليبرال ها مي خواستند انجام دهند ولي از عهده ي آن برنمي آمدند
 

 تصور نهفته است كه خشونت و اعمال زور، نه رفرم عصاره ي بينش راست راديكال از سياست و جامعه در اين
 .و اصالحات سياسي و اجتماعي ، حالّل نارضايتي سياسي و معضالت اجتماعي است

 
 .پس از شرح نظريات ويس اكنون به تشريح نظريات ماركسيست ها در مورد فاشيسم مي پردازيم

 
كمونيست ] مانيفست[ = روف است و در بيانيه ي  طبق برداشت ماركسيستي از دولت كه به بينش ابزارگرايانه مع

قوه ي اجراييه ي دولت مدرن چيزي جز كميته اي براي اداره ي امور مشترك كل بورژوازي «: نيز آمده است
 .» نيست 
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نيز شهرت دارد كمينترن ، فاشيسم را صرفاً ) agent theory (براساس همين برداشت كه به نظريه ي عامل 

همين . ناميد» ارتجاعي ترين ، شوونيستي ترين و امپرياليستي ترين عناصر سرمايه ي مالي«يِ ابزار ديكتاتور
برداشت ابزارگرايانه از قدرت دولت سبب شده است كه در اغلب موارد ماركسيست ها پيشاپيش ميان اقتصاد و 

ه اي كه از لحاظ حاكميت سياسي رابطه اي مستقيم و بي واسطه تصور كنند بدين معني كه بپندارند طبق
اقتصادي دست باال را دارد ضرورتاً از لحاظ سياسي حاكميت در چنگ اوست به همين علت فاشيسم به طور از 

 .خوانده مي شد» رژيم سرمايه ي انحصاري«پيشي 
 
  

 
در كتاب مذكور . الگوي بعضي از ماركسيست ها براي تبيين فاشيسم كتاب هجدهم برومر اثر ماركس است 

ي كوشد پديده ي بناپارتيسم را توضيح دهد، او در اين مورد عقايد كامالً متناقضي اظهار مي كند، و ماركس م
مثالً در آنجا ماركس . همين تناقض گويي ها سبب شده اند كه راه هر گونه تبييني از هر نوع دولتي باز باشد

 :مي گويد] دولت[ = درباره ي قوه اجراييه  
 
به كار افتاد كه از طريق آن قدرت سياسي به طور فزاينده اي از طبقات اجتماعي مستقل با بناپارتيسم فرايندي «

ولي در واقع، ماركسيسم نه نظريه اي درباره ي بحران اقتصاد سرمايه داري دارد نه نظريه اي درباره ي . »تر شد
 .دولت

 
ف مي كند او در مقاله اي  به نام  لنينيست دو آتشه اي مانند لويي آلتوسر بدين موضوع اعترا–حتي ماركسيست 

 : مي نويسد» بحران ماركسيسم«: 
 
اين موضوع كه در آثار خود ماركس و به ويژه در كتاب سرمايه وحدت تئوريك وجود دارد ،اكنون برايمان «

 .روشن شده است كه، وجود چنين وحدت تئوريكي افسانه اي بيش نيست
 

البته اين سخن . وجود ندارد» نظريه ي ماركسيستي در مورد دولت«يچ بايد كامالً بي پرده بگويم كه ه [ ...] 
بدين معني نيست كه ماركس و لنين از طرح اين موضوع طفره رفته اند، برعكس، اين موضوع كه دولت چيست 

اما آنچه در آثار ماركسيست هاي كالسيك در مبحث شكل هاي . در مركز تفكر سياسي آنان قرار داشته است
اشاراتي مشخص (يان دولت از يك سو و مبارزه ي طبقاتي و سلطه ي طبقاتي از ديگر سو مي يابيم ارتباط م

و فقط تكرار اين هشدار است كه از همه ي برداشت هاي بورژوايي )است بي آن كه مفاهيم تحليل شده باشند
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 .در مورد اين كه دولت چيست احتراز كنيم
 

يعني مي گويند كه دولت آن چيزي نيست كه [ارايه مي شوند  يعني فقط خط مميزي منفي و تعريفي منفي 
نظريه پردازان و فيلسوفان سياسي بورژوا مي گويند اما در اين مورد كه دولت چيست ماركسيست هاي 

وجود دارند، اما دولت چگونه » دولتهاي گوناگوني«ماركس و لنين مي گويند كه ]. كالسيك چيزي نگفته اند
؟ نه ماركس اين پرسش ] فونكسيون[= امين مي كند و دستگاه دولت چگونه كار مي كند  حاكميت طبقاتي را ت

 در دانشگاه ١٩١٩به هنگام مطالعه ي سخنراني لنين ،كه در يازدهم ماه ژوئن . ها را تحليل مي كند نه لنين
ها اين او تأكيد مي كند و بار.  ايراد كرده است، رقت احساس به ما دست مي دهدSverdlovسوردلف 

 .موضوع را تكرار مي نمايد كه پرسش دولت چيست ، پرسش دشوار و بسيار پيچيده اي است
 

را مرتب به كار مي » ويژه «او قيد . دولت، ماشين ويژه اي است ؛ دستگاه خاصي است : او به كرات مي گويد
موفق نمي شود كه توضيح دهد برد تا به وضوح نشان دهد كه دولت ماشيني مانند ديگر ماشين ها نيست اما لنين 

 ).»دستگاه«است نه » ماشين«دولت نه (در اينجا چه معنايي دارد » ويژه«كه 
 

اش مي خوانيم همين رقت احساس به ما دست » ياداشت هاي زندان«وقتي كه معادالت كوچك گرامشي را در 
اجتماع،  + قهوه ي قهريه  = دولت(هژموني + ديكتاتوري = ، دولت ) سروري(هژموني + روز = دولت (مي دهد 

اين . كه در واقع نظريه اي درباره دولت نيستند بلكه سرآغاز پژوهشي در اين مورد هستند ) و معادالتي نظير اينها
اقتباس شده اند كه از لنين ؛ زيرا در خط سياسي يي هستند كه هدفش به » علم سياست«معادالت همان قدر از 

 . ه ي طبقه ي كارگر استچنگ آوردن قدرت دولت به وسيل
 

احساسات متأثر كننده ي لنين و گرامشي از اين امر ناشي مي شوند كه آنها مي كوشند از تعريف منفي دولت 
  ١٣.»اما در اين راه توفيق نمي يابند. فراتر روند

 
د چگونه وقتي ماركسيسم هيچ گونه نظريه اي درباره ي دولت ، ماهيت آن و كاركردش در اختيار نداشته باش

 ميتوان انتظار داشت كه دولت هاي استثنايي مانند رژيم هاي هيتلر و موسوليني و استالين و مائو را توضيح دهد؟ 
 

 وضع ايتاليا و موضع سرمايه داران آن كشور را نسبت به ١٩٢٢ نوامبر ۵نخستين بيانيه ي كمينترن به تاريخ 
 :فاشيسم چنين توصيف مي كند
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بورژوازي صنعتي و تجاري با تشويش . ز همه ، سالحي در دست زمين داران بزرگ هستندفاشيست ها ، بيش ا«
فاشيسم، درحقيقت، بلشويسم سياه .»زياد آزمايش ارتجاع درنده خو را كه بلشويسم سياه مي نامند دنبال مي كنند

 –بشي تروريستي  خاطر نشان كرد كه فاشيسم صرفاً جنClara Zetkinچند ماه بعد خانم كالرا زتكين . است
ارتجاعي نيست بلكه پايگاه توده اي وسيعي دارد و از لحاظ سياسي نيز حمايت توده ها را بدست آورده و در 

اشتباهات حزب كمونيست در اين بينش نهفته است كه «به نظر خانم زتكين . انتخابات پارلماني پيروز شده است
 .ت نه جنبشي توده اي با ريشه هاي عميق اجتماعي نظامي اس–مي پندارد فاشيسم فقط جنبشي تروريستي 

 
بايد تأكيد كرد كه فاشيسم پيش از آن كه از طريق مسلحانه پيروز شود از طريق سياسي و ايدئولوژيكي بر 

  ١۴». جنبش كارگري، پيروزي به دست آورده بود
 

ب ماركس هجدهم برومر را نيز انگلس ظهور بناپارتيسم را ناشي از تعادل نيروي طبقات متخاصم مي داند و كتا
ولي بعضي از ماركسيست ها مي گويند كه نظر ماركس خالف نظر انگلس . طبق همين برداشت تفسير مي كند

 در مبارزه ي با بورژوازي شكست خورده بود و ١٨۴٨در واقع ماركس مي گويد كه پرولتاريا در سال . است
انش در پارلمان نسبت به يك ديگر بيگانه شده بودند و به بورژوازي و ايدئولوگ هايش ، بورژوازي و نمايندگ

ماركس بنا پارتيسم را .  صورت گرفت١٨۵١در چنين وضعي كودتاي . چشم غريبه به هم نگاه مي كردند
 : چنين توصيف مي كند

 
از كي؟ معلوم [چنين شكلي از حكومت وقتي امكان وجود پيدا مي كند كه بورژوازي شكست خورده باشد  «

اما طبقه ي كارگر هنوز نيروي !] چون قبالً ماركس گفته بود كه بورژوازي پرولتاريا را شكست داده بود! تنيس
ماركس در پايان كتاب هجدهم برومر پيش بيني مي كند . »حكومت كردن بر يك ملت را به دست نياورده باشد

اما برخالف . نيست و محكوم به فناستكه چون بناپارتيسم بر پايه ي تناقضات دروني قرار دارد چندان پايدار 
پيش بيني ماركس بناپارتيسم مدت بيست سال دوام آورد و سرانجام بر اثر شكست فرانسه در جنگ از ميان 

. چنانچه فرانسه در جنگ پيروز شده بود شايد بناپارتيسم براي مدت زماني طوالني در قدرت مي ماند. رفت
وقتي نيروي . بقاي بناپارتيسم دقيقاً همين تناقضات دروني باشدشايد برخالف تصور ماركس علت دوام و 

جانشيني نباشد بناپارتيسم و فاشيسم مي توانند دست كم حداقل شرايط امنيت را براي طيف وسيعي از مردم 
گرچه آنچه را مردم مي خواهند در اين نوع رژيم ها به دست نمي . تامين كنند و از منافع آنان حراست نمايند

نكته ي . ند ولي مردم از اين وحشت دارند كه چنانچه رژيم از ميان برود وضع از آنچه هست نيز بدتر شودآور
ديگر اين كه ماركس نمي توانست پيش بيني كند كه امپراتوري دوم فرانسه جاي خود را به جمهوري سوم 
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نيروي حكومت كردن بر «بدهد كه اصالح طلب و ليبرال دموكرات بود،  و برخالف تصور ماركس بورژوازي 
 .را از دست نداده بود و بناپارتيسم شكل نهايي و از توان افتاده ي سرمايه داري نبود» ملت

 
. پس از ارايه ي خطوط كلي تفسير بناپارتيسم به تفسير فاشيسم از ديدگاه احزاب كمونيست باز مي گرديم 

اف ناپذيري از تحول سرمايه داري ارايه ششمين كنگره ي جهاني احزاب كمونيست دوره بندي خشك و انعط
در اين كنگره ، سوسيال دموكراسي نيز ابزاري در .  قرار گرفت١٩٣۵داد كه اساس بحث هاي بعدي تا سال 

دست سرمايه ي مالي خوانده شد و سوسيال دموكرات ها ، سوسيال فاشيست ها لقب گرفتند و سوسيال 
 !دموكراسي همتاي فاشيسم شناخته شد

 
ظريه نه تنها موجب شد كه كمونيست ها با ديگر احزاب ضد فاشيست متحد نشوند بلكه برعكس با نازي ها اين ن

و كارل زفرينگ ) Otto Braun(هم دست شدند تا حكومت سوسيال دموكرات ها به رهبري اتوبراون 
)Severing( ساقط كنند١٩٣١در پروس را در سال . 
 

.  در برلين نام برد١٩٣٢ي توان از اعتصاب وسايل نقليه در نوامبر سال از نمونه هاي اين همكاري و هم دستي م
اراذل و [ = »  لومپن پرولتاريا«ماركس در كتاب هجدهم برومر مي گويد كه سازمان لويي بناپارت متشكل از 

ي همين بي هويتي و نامتجانس. اين ها افرادي بودند  كه هويت طبقاتي خود را از دست داده بودند. بود] اوباش
بعضي از ماركسيست ها معتقدند . عناصر موجب مي شد كه قدرت سياسي بتواند به طور خودسرانه عمل كند

) ريشه هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي پروانده است: نظريه اي كه برينگتون مور در كتاب خود به نام (
ال صورت گرفته ، ساخت فئودالي كامالً فرو كه در كشورهايي كه انقالب بورژوايي كامل نبوده يا انقالب از با

 .  فئودالي –نپاشيده است بنا بر اين، اينگونه كشورها ،  كشوري مي شوند مانند آلمان با ساختاري صنعتي 
 

. در هر دوي آنها ناكامل و نابالغ بود» بورژوايي«از لحاظ سياسي وجه مشترك آلمان و ايتاليا اين بود كه انقالب 
يكي . ظريه چند پيش فرض مسلم گرفته شده اند كه درستي شان به هيچ وجه به اثبات نرسيده استولي در اين ن

دوم اين كه روند عقالني يا . است » مبارزه ي طبقاتي«اين كه تصور مي كنند نيروي محركه ي تاريخ و اجتماع 
شدن » بورژوايي «وانش درحقيقت براي ماركس و پير. شدن آن مي نامند» بورژوايي«سكوالر شدن جامعه را 

بيشتر » بورژوازي«براي ماركسيست ها ! جامعه به معناي اين است كه جامعه خصوصيات شيطاني پيدا كرده است
نكتة سوم اين كه بعضي از ماركسيست ها حكومت لويي بناپارت را ! مواقع شيطاني و اهريمني معني مي دهد

 در واقع ، هم چنان كه پيشتر گفته شد فاشيسم را نمونه ي شبيه به حكومت فاشيست ها و نازي ها مي دانند؛ و
كامل بود، پس نمي توان ظهور فاشيسم » انقالب بورژوايي«ولي در فرانسه . ديگري از بناپارتيسم معرفي مي كنند
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همة در كتاب هجدهم برومر، مانند . در آلمان و ايتاليا نسبت داد» انقالب بورژوايي«را به ناكامل و نابالغ بودن 
 .آثار ماركس، تناقضات بسياري وجود دارند

 
ماركس از يك سو مي گويد كه بورژوازي توان حكومت كردن را از دست داده بود و به همين علت قدرت را 
به لويي بناپارت تفويض كرد تا او نظام بورژوايي را از ورطه ي سقوط نجات دهد و آن را تثبيت كند و مدعي 

اما از ديگر سو مي گويد كه پايگاه اجتماعي و طبقاتي . يه داري از نفس افتاده استاست كه بناپارتيسم سرما
در اين خصوص ماركس مي . در شهرها و كشاورزان مرتجع در روستاها بودند» لومپن پرولتاريا«لويي بناپارت 

 :نويسد
 
ينده ي كشاورز محافظه كار توجه داشته باشيد كه سلسله ي بناپارت نماينده ي كشاورز انقالبي نيست بلكه نما«

و خرده مالك است كه مي كوشد شرايط وجود اجتماعي خود را تحكيم بخشد نه كشاورزي كه مي خواهد از 
بناپارتيسم نماينده ي توده ي روستايياني نيست كه مي . اين شرايط رهايي يابد و به شرايط بهتري دست پيدا كند

تماعي كهن را براندازند بلكه برعكس، نماينده ي روستايياني است خواهند با شهرنشينان متحد شوند و نظام اج
كه نظرشان در چارچوب نظام كهن محصور و محبوس مانده است و مي خواهند كه خود و قطعه زمين شان را 

بناپارتيسم نماينده ي . به همان وضع كهن نگاه دارند و به همين خاطر چشم اميد به شبح امپراتوري دوخته اند
رافي كشاورز است نه  ذهن روشن و باز او، بناپارتيسم نماينده ي گذشته اي است كه دورانش سپري ذهن خ

  ١۵.»شده نه دوراني كه در پيش رو است
 

ذهن ماركس نيز مانند . در واقع خود ماركسيسم نيز نوعي بناپارتيسم در قلمرو فرهنگ، اقتصاد و سياست است
براي . وري است، ذهني است ايدئولوژيك زده ،گذشته گرا و فناتيكذهن كشاورز خرافه پرست، پر از پيشدا

او در كتاب سرمايه مي . اثبات اين نظر مي توان عباراتي مانند عبارات زير را  به وفور در آثار ماركس پيدا كرد
 :نويسد

 
پروتستانيسم و مسيحيت به منزله ي دين انسان انتزاعي، و به ويژه در شكل تحول يافته ي بورژوايي اش يعني «

  ١۶.»است] براي پيدايش و رشد نظام سرمايه داري[ مناسب ترين دين  ] خداپرستي عقالني[= دائيسم  
 

تصوري كه ماركس از مسيحيت و علت اشاعه ي آن در رم و يونان دارد متأثر از نظر هگل و روسو و فوير باخ 
بود نه نيرويي ماوراي طبيعي يا ) polis(هر  ش–طبق نظر اينان، در يونان باستان خدا ،خودِ دولت . است

براي .  شهر متجلي بود–هنوز در دولت » اخالقِ مرسوم«خدا به شكل اخالقِ طبيعي يا . موجودي در آسمانها
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اين جامعه بر پايه ي پيوندهاي طبيعيِ خوني يا بر .  سياسي بود –يونانيان ، خدا تجسم كليت جامعه ي اخالقي 
ميان جهانِ زميني و جهانِ آسماني شكافي وجود نداشت و به همين .  طبيعي بنا شده بودپايه ي نياي مشتركِ

همه ي امور در انتظامي كامل به هم متصل . علت ميان فرد و اجتماع، وميان دولت و جامعه نيز جدايي نبود
 ، ذات فرد و نيز خدا. خدا، محتواي حيات معنوي قوم بود؛ خدا، جوهر و علت موجوديت سياسي قوم بود. بودند

 شهر –اراده ي فرد و اراده ي اجتماع، بي هيچ ميانجي، در خدا يا در زندگي دولت . ذات قوم را تشكيل مي داد
 .با زوال شهر باستاني، پيوند فرد با اجتماع يا با قوم نيز قطع شد. بر هم منطبق بودند

 
ز ميان رفتن شهر، ناپديد شد يوناني فردي شد  شهر بود با ا-خدايي كه يوناني مي پرستيد و تجلي گاهش دولت
 .جداي از قوم و اجتماع و مستقل از حيات عمومي

 
خدايي باشد كه نيازهاي فردي او را برآورد؛  . او اكنون به خدايي نياز داشت كه فراسوي زمان و مكان باشد

علت اشاعه ي . خدايي بود خداي مسيحيت چنين .  شهر شكل گرفته بود–فرديتي كه تازه و در پي زوال دولت 
مسيحيت، خدايي به جهان باستان معرفي كرد كه خدايي، بي همتا و نامتناهي . مسيحيت در يونان و رم همين بود

 .بود و قوم برگزيده اي نداشت و ميان نژادها ، خانواده ها و دولت ها تبعيض قايل نمي شد
 

واقيون بيان كرده بودند و مورد قبول آباء كليسا قرار كه ر(تصديق برابري انسانها و جهاني بودن طبيعت بشر 
در مسيحيت، فرد ، في نفسه، داراي ارزشي بي پايان و موضوع و . بوسيله ي مسيحيت اشاعه يافت) گرفته بود

هدف عشق الهي است و مقدر است كه به منزله روح در ارتباط مستقيم با خود خدا به سر برد و چون روح 
. مأوا گزيده است پس مقدر است كه انسان از عالي ترين درجه ي آزادي برخوردار باشدخداوندي در انسان 
 شهر ، يوناني شاد و سعادتمند بود، زيرا يونانيان خود را قومي آزاد مي پنداشتند چون ميان –پيش از زوال دولت 

 تنشي وجود زندگي عمومي و زندگي خصوصي و ميان جهان درون و جهان برون، و ميان زمين و آسمان
 . آگاهي يا وجدان يونانيان كه شهرونداني آزاد در جامعه اي آزاد بودند معذب نبود. نداشت

 
در ميان اقوام روي زمين فقط يونانيان داراي قوانين و رسومي بودند كه آفريده ي تك تك آنان و نيز آفريده ي 

. ي جمعي يا كل جامعه را بيان مي كردندهمه ي آنان و نيز تك تك آنها در شخص خود، آگاه. تمامي قوم بود
اين همنوايي و . اين همنوايي فرد با اجتماع، اين هماهنگي روح فردي با روح قومي فقط يك نقص داشت 

هماهنگي فرد با اجتماع، خود به خودي بود، و بي آن كه درباره اش انديشيده باشند و بي آن كه علت وجودي 
اما با پيدايش فلسفه و انديشه ي عقلي اين وضع شادمانه به هم خورد و . بودندآن را درك كنند از آن بهره مند 

از جمله هگل و ماركس و ( براي رمانتيك ها .  در تاريخ بشر از ميان رفت- يا بهشت–اين كامل ترين لحظه 
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 نهضت.  شهر باستان است–بهشت گمشده همين دولت ) هايدگر و لوكاچ، هوركهايمر و آدورنوو ماركوزه
زيرا در .  شهر باستان است–هاي كمونيستي و فاشيستي نيز جامعه اي كه خيال بر پائيش را دارند همين دولت 

اشاعه ي . فرد به طور ارگانيك به بدنه ي اجتماع متصل بود. آنجا از فرديت و انديشه ي عقلي اثري نبود
يت مي آموخت كه فقط جزيي از وجود زيرا مسيح.  شهر باستان ميسر بود–مسيحيت فقط بر ويرانه هاي دولت 

اين اصل . او فقط از طريق جسم و نيازهاي جسماني اش به  جامعه متكي است.   انسان به جامعه تعلق دارد
 برخالف وضع او در –طبق نظر مسيحيت، وجود انسان . جديد، منبعي بود كه آزادي فرد از آن جريان مي يافت 

. زيرا روح انسان ديگر كشوري نداشت. است و جنگ وابسته نبود ديگر به شركت در سي– شهر -دولت  
. مسيحيت فضايل خصوصي را از فضايل عمومي متمايز كرد و براي فضايل شخصي ارج بيشتري قايل شد

 .مسيحيت، خدا و خانواده و فرد انسان را از ميهن برتر شمرد و همسايه را بر شهر مقدم دانست
 

 شهر باستان را گرفت ، و كوشيد فرد –ت گرفتن پاپ ، كم كم كليسا جاي دولت اما با استقرار مسيحيت و قدر
مسيحي را در امت مسيحي مستحيل كند و آگاهي و وجدان فردي او را از ميان ببرد ، و او را منقاد و سرسپرده 

 دو باره با سست شدن زنجيرهاي تعبد قرون وسطايي، در دوره ي رنسانس  فرديت انسان. ي مرجعيت كليسا كند
روند فردگرايي ادامه يافت تا قرن هجدهم كه فرد انسان و وجدان او . مطرح شد و شكل تازه اي به خود گرفت

اين سوژه برپاي . به مقام سوژه ارتقا يافت؛ يعني همان مقامي را به دست آورد  كه فقط خدا در مسيحيت داشت
 . جويز مي كند هم به جهان اخالقي و اجتماعيخود ايستاده است و قوانين خود را هم به جهان فيزيكي ت

 
اين روند كه در آغاز با اشاعه ي مسيحيت آغاز شده و با رنسانس، تشديد شده و سپس با پروتستانيسم و 

يا كلي تر، (زيرا او نيز مانند فاشيستها . روشنگري شتاب بيشتري گرفته بود براي ماركس روندي ناميمون است
از اين لحاظ ماركس نيز در صف مرتجعان و تاريك انديشان . حو فرد در جمع استخواهان م) رومانتيك ها
اين فراگرد را ماكس وبر عقالني شدن جامعه ي غربي مي نامد و كاسيرر نيز اين روند را زماني . قرار مي گيرد

اما . استقرار حاكميت خرد در قلمروهاي مختلف مي خواند و زماني آن را سكوالر شدن انديشه مي نامد
به همين دليل ماركس مي توانست مانند . شدن جامعه مي خواند] اهريمني[= »  بورژوايي«ماركس آن را روند 

 » من يك انقالبي و يك مرتجع ام«: موسوليني بگويد
 

شايد بعضي از خوانندگان به تصويري كه از ماركس در اينجا ارايه شد اعتراض كنند و مدعي شوند كه او 
نگارنده خود معترف است كه آثار ماركس آشفته بازاري عجيب و غريب است و . ه بوده استآدمي ترقي خوا

پس از مطالعه ي كتاب ) پيرو آلتوسر(چهار تن از پژوهشگران ماركسيست . همه نوع كاال در آن پيدا مي شود
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:  آنها مي نويسند .كتاب سرمايه ي ماركس و سرمايه داري امروز منتشر كردند: سرمايه، نتيجه را تحت عنوان 
ماركس در كتاب سرمايه وضعيت هايي را برپا مي دارد ولي بعداً آنها را واژگون مي كند، نقض مي نمايد و «

 ١٧». اغلب يك قضيه و نقيض آن را مي توان به فاصلة چند صفحه از يكديگر يافت. عاجز از تبيين آنها است
 

نيز در آثار ماركس » طبقه«ولي مفهوم . ارزه ي طبقاتي استاز نظر ماركس و انگلس نيروي محركه ي تاريخ، مب
 .و انگلس تعريف و تحليل نشده است

 
يك جمله ي تحليلي است كه » تاريخ همه ي جوامع تاكنون تاريخ مبارزه ي طبقاتي بوده است«: آيا عبارت 

پس اين .  ي تحليلي نيستدرستي يا نادرستي آن را مي توان مستقل از تجربه معلوم نمود؟ مسلماً اين جمله ا
 .عبارت بايد از واقعيات تاريخ جوامع گرفته شده باشد

 
كدام واقعيات تاريخي چنين چيزي را نشان مي دهند؟ كدام مورخ برجسته اي به چنين نتيجه اي رسيده است؟ 

 چيست؟ » طبقه«
 

ماكس وبر در اثر عظيم خود به نام ماركس و پيروانش عاجز از ارايه ي تعريفي از اين مفهوم بوده اند، پس ببينيم 
 : او مي نويسد. اقتصاد و جامعه، در اين مورد چه اظهارنظري مي كند: 
 
در واقع . ي اجتماعي را مي آفريند بي هيچ شبهه اي نفع اقتصادي است » طبقه«طبق اصطالحات ما ، عاملي كه «

 .ه وجود بازار اقتصادي باشندرا به وجود مي آورند كه وجودشان منوط ب» طبقه«فقط آن منافعي، 
 

پيدايش .  [ ...] با اين وصف مفهوم نفعِ طبقاتي، حتي به عنوان يك مفهومِ تجربي، مفهوم ابهام آميزي است
تشكل جمعي يا حتي بروز عمل صرف اجتماعي، به لحاظ وضعيت مشترك طبقاتي، به هيچ وجه پديده اي 

ي ، في نفسه، يك گروه اجتماعي را تشكيل نمي دهد و اگر طبقه طبقه ي اجتماع[ ...] جهان شمول و عام نيست  
 ١٨.»اجتماعي بدانيم دچار خطا شده ايم» گروه«را از لحاظ مفهومي معادل با 

 
، حتي از لحاظ تجربي، مفهوم ابهام آميزي است ، و اين مفهوم » طبقه«هم چنان كه ماكس وبر مي گويد مفهوم 

حال مفهومي كه وجود تجربي اش جاي چون و چراي بسيار . دانست» روهگ«را نمي توان حتي معادل مفهوم 
دارد براي ماركسيست ها ، كليد گشايش رازهاي تاريخ و ورد جادويي براي بازكردن معماهاي فرهنگ بشري 

 .مي شود
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 ضروري فاشيسم و ديكتاتوري، اشاره اي بكنيم ذكر اين نكته: پيش از آن كه به كتاب نيكوس پوالنتزاس به نام 
 منظور ماركس و ١٩.علم منطق بنا نهاده است: است كه ماركس نظريات خويش را براساس كتاب هگل به نام

اما آنها اين نكته را در نظر نداشته اند كه مفاهيم ديالكتيكيِ تز . انگلس از مبارزة طبقاتي تقابل تز و آنتي تز است
ان آنها را از قلمرو متافيزيك ،از  قلمرو مفاهيم محض، به و آنتي تز به قلمرو متافيزيك تعلق دارند و نمي تو

اگر هگل به خاطر سرشت متافيزيكي و كالمي نظام فلسفي اش . قلمرو طبيعت و جامعه و تاريخ منتقل كرد
دليلي ندارد كه ) كه انتقادهاي شديدي را  بر او و نظامش وارد كرده است(دست به چنين كاري زده است 

در طرح ديالكتيكي ماركس، بورژوازي،  تز و . ز همان خطاي فاحش را تكرار كنندماركس و انگلس ني
 .پرولتاريا، آنتي تز و وحدت اين دو ،جامعة سرمايه داري است

 
از اين رو ماركس . جايي وجود نداشت) خرده بورژوازي(=  براي طبقة سوم "ديالكتيكي"بنابراين در اين طرحِ 

را جذب بورژوازي كرد و قشر پاييني آن را به پرولتاريا ملحق نمود تا » ازيطبقه ي خرده بورژو«قشر باالي 
فاشيسم و حتي بناپارتيسم از اين جا نيز ناشي » تبيين«مشكل ماركسيسم براي . طرح ديالكتيكي اش آسيب نبيند

ي مي ي مستقل وارد صحنه ي سياس» طبقه«زيرا در جنبش فاشيسم ، خرده بورژوازي به عنوان يك . مي شود
 .  شود

 
 : پوالنتزاس مي نويسد

طي نخستين مرحله ي حاكميت فاشيسم، خرده بورژوازي طبقه ي حاكمه شد و كادرهاي سياسي براي اشتغال «
اين كادرها هنوز هم نمايندة خرده بورژوازي . در رده هاي باالي دستگاه دولت از همين طبقه برگزيده مي شدند

 ٢٠».بودندبودند و با آن قطع رابطه نكرده 
 

براي ماركسيست ها ظهور خرده بورژوازي در صحنه ي سياسي نه تنها امري پيش بيني نشده بلكه حتي محال 
 :پوالنتزاس در اين خصوص مي نويسد. مي نموده است

 
اين مسئله كامالً جدي است در واقع يكي از عللي كه موجب مي شد كمينترن نتواند پديده ي فاشيسم را درك «

بود كه نمي توانست بپذيرد كه خرده بورژوازي مي تواند به عنوان يك نيروي اجتماعي واقعي عمل كند اين 
 )٢۴۵ماخذ پيشين صفحه . (» كند

 
وي از يك سو سرشت . ولي پوالنتزاس نيز در پريشان گويي دست كمي از استاد خود ، ماركس، ندارد

ظهور فاشيسم و حكومت آن متناظر «:  مثالً مي نويسد.اجتماعي فاشيسم را خرده بورژوازي به پا خاسته مي داند
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با وضعيت بحران سياسي براي خرده بورژوازي است كه در اين بحران، خرده بورژوازي از طريق احزاب 
ولي از سوي ديگر مي ) ٢۴٧ماخذ پيشين صفحه (» فاشيست به صورت يك نيروي اجتماعي واقعي در مي آيد

ماخذ (»  را به دست گرفت، هژموني سياسي سرمايه ي كالن تضمين شدهنگامي كه فاشيسم قدرت«: نويسد
 )١٣۴پيشين  صفحه ي 

 
 : و چند سطربعد دوباره نقيض گفته ي اخير را مي خوانيم 

حزب فاشيست در صحنه ي سياسي حاكميت : همه ي سازمان هايي كه متحد حزب فاشيست بودند منحل شدند«
 ).١٣۴ ماخذ پيشين صفحه ي(» بالمنازع يافت 

 
نيكوس پوالنتزاس نيز مانند ماركس و ديگر ماركسيستها تناقض گويي را به يك اصل روش شناختي ارتقاء داده 

 ! است
 

وي از يك سو استقالل نسبي دولت فاشيست از طبقات را اعالم مي كند و هم زمان مدعي مي شود كه فاشيسم، 
چگونه يك  رژيم مي تواند بر يك طبقه ! ست قيام خرده بورژوازي و ديكتاتوري سرمايه ي انحصاري ا

 حاكميت مطلق داشته باشد و هم زمان عروسك خيمه شب بازي در دست همان طبقه باشد؟
 

كمينترن تصور مي كرد كه فاشيسم بر اثر تناقضات دروني اش فرو مي پاشد يعني همان انتظاري كه ماركس در 
ه مي پنداشت كه بر اثر وخيم شدن وضع اقتصادي خرده كمينترن به ويژ. مورد حكومت لويي بناپارت داشت

بورژوازي در زمان حكومت فاشيستها، خرده بورژوازي به فاشيسم پشت كند و موجبات سقوط آن را فراهم 
 :پوالنتزاس در اين مورد مي نويسد.آورد

 
تحت حكومت . ِ فاشيسم بود»اقتصادي«به خصوص در ايتاليا خرده بورژوازي يكي از قرباني هاي اصليِ «

با اين وصف خرده بورژوازي يگانه طبقه اي بود كه . فاشيسم براي خرده بورژوازي ديگر رمقي باقي نمانده بود
اين نكته . به طور وسيع و توده اي تا پايان از فاشيسم حمايت كرد و اين كار را به داليل ايدئولوژيكي انجام داد

دروني اش يا دقيق تر بر اثر » تناقضات«نتظار داشت فاشيسم بر اثر ميزان اشتباه كمينترن را نشان مي دهد كه ا
زيان هايي كه به منافع اقتصادي خرده بورژوازي وارد آورده است اين طبقه از فاشيسم روي گردان شود و 

 )٢۴۶همان ماخذ صفحه ي (» فاشيسم سريعاً سقوط كند
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شرقي و شوروي پيشين از درون فرو ريختند و كم نكته مهم و در خور توجه اين است كه كمونيسم در اروپاي 
ولي نازيسم و فاشيسم از . و بيش به طور مسالمت آميز جاي خود را به حكومت هاي نسبتاً دموكراتيك سپردند

 ! درون فرو نريختند بلكه با اشغال نظامي آلمان و ايتاليا توسط متفقين بساط آنها برچيده شد
 

در . ارة سرشت فاشيسم و علت ظهور آن و نيز پايگاه اجتماعيش بيان كرده ايم تا اينجا نظريات مختلف را درب
آغاز گفتيم كه اومانيست هاي محافظه كار مي گويند كه صنعتي شدن ، علم، خردگرايي، دموكراسي و به طور 
خالصه آنچه دستاوردهاي روشنگري ناميده مي شوند تهديدي جدي براي بقاي تمدن و ادامه ي حيات آن 

 صنعتي تصويري خيال انگيز و غيرواقعي ارايه مي دهند كه در آن ، انسان ها در –آنان از جامعه پيش . ستنده
. ارتباط با يكديگر به سر مي بردند، روابط اجتماعي ساده و مستقيم بود، طبيعت پاس داشته مي شد و مانند اينها

هوركهايمر . مانيست هاي محافظه كار هم عقيده انداما در زير خواهيم ديد كه ماركسيست هاي راديكال نيز با او
ديالكتيك روشنگري مدعي اند كه شكل قياسي علم ، سلسله مراتب وزور را : و آدورنو در اثر مشتركشان به نام 

به نظر اين دو رومانتيك آلماني، . و علم ، پوزيتيويستي! است » ارتجاعي«حس مشترك، ! بيان مي كند
 !گاه كار نيستروشنگري چيزي جز اردو

 
تا آنجا كه به شيء شدگي . روشنگري، توتاليتاريستي است بدان حد كه هيچ سيستمي تاكنون نبوده است 

آن شيوه اي كه گاليله طبيعت را به صورتِ شكل هاي هندسي و رقم «. ارتباط مي يابد ، مسئول رياضيات است
؛ يعني انديشه به »ك فرايند اتوماتيك، شيء كندي[...] و عدد درآورد، موجب شد كه انديشه خود را به شكل  

. » صنعت، روح انسان ها را به صورت شيء در مي آورد«. صورت اعداد و حروف و اشكال هندسي در آيد 
اما روشنگري فلسفه اي است كه حقيقت را با سيستم « .علم به وجود خويش آگاهي ندارد ، صرفاً ابزار است 

علم، نهادِ جهان بورژوايي « يهودي به پيروي از لوكاچ معتقدند كه –ارف آلماني اين دو ع» علمي يكي مي داند
» مكتب فرانكفورت«: اما كمونيستي به نام گوران تربورن در مقاله ي خود به نام . كه بايد بر افكنده شود» است 

 :درباره ي كتاب ديالكتيك روشنگري چنين اظهار نظر مي كند 
 

چرا به جاي اين كه به شرايط واقعاً انساني وارد شويم ، بشريت به ورطه ي «پرسند  هوركهايمر و آدورنو مي 
تربورن مي افزايد كه پاسخ كارل پوپر به .» ]يعني به فاشيسم و نازيسم[نوع جديدي از بربريت سقوط كرد ؟  

 : همين پرسش در كتاب جامعه ي باز و دشمنان آن، اين است
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مهندسي گام به گام اجتماعي ارايه داد و همين ها موجب «ياپرستي را به جاي ماركسيسم، تاريخ گرايي و اتوپ
و هايك در كتاب خود به نام راه بردگي، سوسياليسم و اقتصاد برنامه ريزي شده و . »ظهور توتاليتاريسم شدند

 .دخالت دولت در امور اقتصادي را بر كرسي اتهام مي نشاند
 

از . فوق كامالً متفاوت با پاسخ پوپروهايك و ماينكه و هانا آرنت است پاسخ هوركهايمر و آدورنو به پرسش 
فاشيسم فقط به اين معنا حقيقتِ ليبراليسم ! نظر هوركهايمر و آدورنو، فاشيسم خود تباهيِ روشنگري ليبرال است

اري را  بر مال نيست كه نابرابري هاي واقعي و سركوب شده و نهفته در مبادله ي ظاهراً آزاد در بازار سرمايه د
فاشيسم، حقيقتِ كل هدف روشنگريِ بورژوا از بيكن به بعد را نشان مي دهد كه مي خواهد بشر را از . مي كند

هدف اصلي ! ] يعني جنبش فاشيسم مي كوشيد بشر را از قيد خرافات رهايي بخشد.  [ زنجيرهاي خرافات برهاند
ناسبات توليد سرمايه داري نيست بلكه علوم طبيعي و همتاي حمله ي هوركهايمر و آدورنو بازار اقتصادآزاد و م

 .تجربي اش در شناخت شناسي است
 

تبيين هاي مكتب !  [....] در كتاب ديالكتيك روشنگري كلِ معنايِ علم و منطق مورد ترديد قرار مي گيرند 
 . استفرانكفورت از فاشيسم نهايتًا نمونه اي از ناتواني و فقر تئوريك مكتب فرانكفورت

 
اما نظريه ي هوركهايمر و آدورنو خود . موضوع كتاب ديالكتيك روشنگري خود تباهي خرد بورژوايي است

دقيقاً همين راديكاليسم مؤلفان كتاب در مورد رد .  تباهي راديكاليسم روشنفكرانه است–نمونه اي از خود 
را از دست آنان بيرون مي ) علم (جامعه و فرهنگ بورژوايي است كه جنگ افزارهاي نظريه ي سوسياليستي

 .عقب نشيني كنند) يا نظري(آورد و آنها را وادار مي سازد كه به مقطع نويسي فلسفه ي ا نگارشي 
 

بدين ترتيب فرو كاستن علم به فلسفه در نظريه ي مكتب فرانكفورت، كه كتاب ديالكتيك روشنگري نمونه ي 
 .آن را برمال مي كند )mystification( آن است، خصلت مضاعف عرفاني بودن

 
محكوميت مستقيم منطق علوم به عنوان مسئول ظهور فاشيسم سبب مي شود كه مكتب فرانكفورت نتواند نظريه 
اي ارايه دهد كه ظهور فاشيسم را بر اثر به هم پيوستن چندين عامل بداند و با اتكاي به چنين نظريه اي بتوان با 

از ) ايد ئولوژيك (  عقب نشيني از مفاهيم علمي ماركسيستي به انتقاد فلسفي .فاشيسم به طور موثرتر نبرد كرد
جامعه ي سرمايه داري مي كوشد كه فقدان نظريه اي دربارة جامعة سرمايه داري در مكتب فرانكفورت را پرده 

يل ندارد  البته مكتب فرانكفورت در مورد فاشيسم هم چون ديگر موضوع ها انديشه اي تازه و اص٢١»پوشي كند
 : ، بلكه فقط حرفهاي ششمين كنگره ي احزاب كمونيست را در مورد فاشيسم تكرار مي كند
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 .»فاشيسم مرحلة اجتناب ناپذير و نهايي سرمايه داري است«
 

كتابي كه مظهر ناتواني مكتب فرانكفورت در ارايه ي نظريه اي درباره ي جامعه ي مدرن، يا به قول ماركسيست 
سرمايه داري است و نمونه ي بارز فقر تئوريك در مورد دولت و به خصوص فاشيسم و نازيسم در ها ، جامعه ي 

ميان ماركسيست ها از جمله اعضاي مكتب فرانكفورت است در ميان بعضي از متفلسفان ايراني يك شاهكار 
وشنگري و فاشيسم، هوركهايمر و آدورنو با برقراري رابطه ي علت و معلولي ميان ر! فلسفي شناخته شده است 

ميان خرافه ستيزي روشنگري و ظهور فاشيسم، بدين معني كه فاشيسم تحقق كامل خرافه ستيزي روشنگري 
است ، ميان شكل استنتاجي علم و خشونت به كار گرفته شده در رژيم نازي ، ميان روشنگري و توتاليتاريسم و 

ك درستي از عليت علمي دارند نه درك درستي از برپايي اردوگاه هاي كار اجباري نشان مي دهند كه نه در
 .روشنگري و فاشيسم

 
ورشكستگي ماركسيسم در فهم جهان مدرن و تبيين جنبش هاي پاپيوليستي قرن بيستم را مي توان از همين 

ايتاليا مهد رنسانس (ايتاليا هيچ گاه پرچم دار ايده آلهاي روشنگري نشد . كتاب ديالكتيك روشنگري دريافت
و آلمان پرچم دار جنگ با روشنگري بود، يعني آلمان سرزمين رومانتيك ها بود و ) نه گهواره روشنگريبود 

كه شلينگ ، هگل ، ماركس، هايدگر، هوركهايمر ، آدرونو، ماركوزه، و ديگر اعضاي آن (رومانتيك ها 
 .تنددشمنان سوگند خورده ي ايده آلهاي روشنگري بودندو هس) مكتب در ميان آنان هستند

 
در واقع هوركهايمر و آدورنو نه فقط قصد نبرد با فاشيسم را ندارند بلكه مانند ديگر ماركسيست ها در جنگ با 

يا به ديگر سخن جناح چپ ) ماركسيستها(ارتجاع چپ . روشنگري به ياري نازيها و فاشيست ها شتافته اند 
 .برخاسته است) و نازي ها فاشيستها (رومانتيسيسم به ياري جناح راست يا ارتجاع راست 

 
اگر كتاب ديالكتيك روشنگري در ميان روشنفكران ايراني آوازه اي نداشت و بعضي از نويسندگان ايراني 
اتهاماتي را كه اين دو ايد ئولوگ ماركسيست بر علم و عقل و روشنگري وارد كرده اند طوطي وار تكرار نمي 

ساده دل ولتر به «: مثال در يكي از مجله هاي وزين مي  خوانيم.و نقد آن نمي پرداختيمكردند در اينجا به بررسي 
هر خواننده اي ! »كوره ي آدم سوزي آشويتس انجاميد،  و روح القوانين منتسكيو به كوره آدم سوزي داخائو

روح القوانين كه از عليت علمي اندك دركي داشته باشد از برقراري رابطه ي علت و معلولي ميان كتاب 
و از خود مي پرسد آيا رهبران . منتسكيو و كتاب ساده دل ولتر با كوره هاي آدم سوزي نازي ها حيرت مي كند

نازي پيروان متعصب ولتر و هولباخ ولومتري و ديدرو بود ند؟ مگر هيتلر و ديگر رهبران نازي ، به پيروي از 
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مكانيكي انگليسي ها و فرانسوي ها نمي دانستند؟ مگر نازي ها رومانتيك ها ، ليبراليسم و دموكراسي را فلسفه ي 
نبرد نمي كردند مگر به هنگام اشغال پاريس ، نازيها » غربزدگي «با ليبراليسم و دموكراسي به منزله ي مظاهر 

 مجسمة ولتر را پايين نكشيدند؟ آيا ايده آل روشنگري بازگشت به وضع قبايل ابتدايي و محو فرد در جمع بود؟
 مگر مبدأ حركت جنبش روشنگري مداراي ديني و تحمل عقايد مخالف نبود؟ 

 
نيست؟ مگر جهان و جامعه از ديدگاه و به اتكاي ] ذهن و عقل فرد[مگر نقطة اتكاي فلسفه ي روشنگري، سوژه  

ري خرد همين سوژه ، همين فردي كه از عقل برخوردار است ساخته و پرداخته نمي شود؟ مگر فلسفه ي روشنگ
به اين سوژه ، به اين فرد بخرد نمي گويد كه تو آزادي همه چيز را مورد پرسش قرار دهي و هيچ عقيدة تعبدي 
را نپذيري و همه ي مراجع را مردود بداني؟ مگر در فلسفه ي روشنگري، عقل فردي براي نخستين بار بر پاي 

ان به ظاهر تجددخواه ولي باطناً تاريك خود نمي ايستد؟ فلسفه ي روشنگري، عقل فرد  يا به قول روشنفكر
و علم يا باز به قول روشنفكران مذكور علم جزيي نگر . انديش ما ، عقل جزيي  را به جاي عقل كلي مي نشاند

جهان مدرن ما را همين عقل جزيي نيوتن ها، گاليله ها ، دكارت ها  و . را به جاي حكمت قديم مي گذارد
و همين علم جزيي نگر است كه به وضع كيهان در ميلياردها سال پيش پي برده اينشتاين ها شكل داده است ، 

همين عقل جزيي و همين علم جزيي نگر . است و نيز وضع آن را در ميلياردها سال آينده پيش بيني مي كند
 .است كه مسئله اي به نام فواصل مكاني را از ميان برده است

 
همين علم . اره ذرات اتمي را شكافته و آنها را مطالعه كرده است همين علم جزيي نگر است كه دل ذرات و پ

جزيي نگر است كه در زمينه ي پزشكي ، بيوشيمي ، بيوفيزيك به دستاوردهاي محيرالعقولي نايل شده است 
روشنفكران ما پيش از آن كه چنين سخنان بي مايه اي بگويند بهتر است كمي بينديشند و چشم هاي خود را باز .

د تا پي ببرند در چه جهاني به سر مي برند، جهاني كه ديگر لفاظي و رجز خواني خريداري ندارد و علم بر كنن
هر ملتي كه به سالح علم مجهز باشد مي تواند در تنازع بقاي حاكم بر جهان جان به در . آن حكومت مي كند

م ، به علم ارج مي نهاد پس علم مورد هوركهايمر و آدونو مي گويند كه فاشيس. برد و اال از ميان خواهد رفت
اگر فاشيست ها ظاهراً به علم ارج مي نهند از سر ناچاري است؛ زيرا . احترام فاشيست ها بايد ذاتاً چيز بدي باشد

بقاي هر گروهي منوط به اين است كه چه اندازه به سالح علم و تكنولوژي مجهز شده و از اين حيث تا چه 
علم با نظام ارزشي ارتباط پيدا . آنها درست به خصلت علم پي نبرده اند: ي گرفته است ميزان بر رقباي خود پيش

در اينجا نيز هوركهايمر و آدورنو ميان پديدة فاشيسم و . علوم طبيعي مستقل از ارزش داوريها هستند. نمي كند
ت نه پيروان او درك نه ماركس درك درستي از عليت علمي داش. علم رابطه ي علّيِ علمي برقرار نمي كنند
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رابطه ي علّي كه ماركس ميان پديدارهاي اجتماعي برقرار مي كند از نوع رابطه ي علّي .. درستي از آن دارند
 . اسطوره اي است-جادويي

 
براي درك ساختار انديشه ي ماركس و پيروانش بايد .  اسطوره اي است-ماترياليسم ماركس نيز از نوع جادويي

برول در مورد ساختار ذهن انسان ابتدايي يا مبحث عليت را در جلد دوم فلسفه ي فرمهاي  –آثار لوسين لوي 
انديشه ي اسطوره اي را بخوانيم تا دريابيم چرا ماركس و پيروانش ميان : سمبليك ارنست كاسيرر با عنوان 

 .ل مي شوندپديدارهاي اجتماعي و تاريخي كه هيچ گونه ارتباط علّي علمي ندارند رابطه ي علّي قاي
 

مثالً ماركس ميان مالكيت وسايل توليد و آزادي هاي فردي و اجتماعي رابطه ي علّي برقرار مي كند و معتقد 
 .است با دولتي شدن مالكيت وسايل توليد ، آزادي هاي فردي و اجتماعي به طور كيفي گسترش مي يابند

 
زيرا در آن . ن چنين رابطه ي علّي معلوم شدبا تجربه ي سوسياليسم در اروپاي خاوري و شوروي پيشين بطال

كشورها گرچه مالكيت خصوصي بر وسايل توليد وجود نداشت، اما برخالف تصور ماركس، اثري از آزادي 
براي درك آنچه هوركهايمر و آدرونو بر ضد علم و خرد و روشنگري . هاي فردي و اجتماعي نيز موجود نبود 

. ي علم ستيز و خرد ستيز اروپايي و از جمله آثار هگل را مطالعه كنيممي گويند بايد آثار رومانتيك ها
هوركهايمر و آدورنو معتقدند كه خرد، نوع بورژوايي و نوع پرولتاريايي دارد ، علم اصالً ساخته و پرداخته خرد 

 .مقصر اصلي گاليله است. عليل بورژوايي است كه بايد برافكنده شود
 

رنو مي خواهند كاري را انجام دهند كه كليسا از انجامش عاجز شد ، يعني  در حقيقت هوركهايمر و آدو
و نيز شناختن علم به نام پديده اي اهريمني كه ايدئولوگهاي بورژوا يعني كساني ! محكوميت گاليله و علم را
 !چون گاليله آن را ساخته اند

 
 : بندتو كروچه در بررسي انتقاد برگسون از علم مي نويسد

 انتقادهايي كه به سوي علم هدف گيري شده اند براي كساني كه قبالً انتقادهاي ياكوبي ، شلينگ ، همه اين«
يعني فهم تجربي و (نوفاليس و ديگر رومانتيك ها و به ويژه انتقادهاي فوق العاده اي را كه هگل از فهم انتزاعي 

انتقادهاي هگل . ده باشند ،تازگي نداردمي كند خوان] و به قول هوركهايمر وآدورنو عقل ابزاري[فهم رياضي  
و هگل اين انتقادها را . سراسر كتاب هاي او را فرا گرفته اند از كتاب پديدارشناسي روح گرفته تا علم منطق او

 .٢٢»با مثالهايي كه زده است و شرحهايي كه بر عبارات كتاب فلسفه ي طبيعت نگاشته تقويت كرده است
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 .]گسون تكرار همان حرف هاي رومانتيك ها استاز اين رو انتقادهاي بر [
 

كساني كه مي پندارند انتقاد لوكاچ، اعضاي مكتب فرانكفورت ، هايدگر و پست مدرنيست ها از علم و عقل 
–١٩١١(چيزي تازه و فوق العاده در بر دارد خوب است نوشته ي ويلهلم ديلتاي فيلسوف بزرگ آلماني 

 جوان بخوانند و از انتقادات كوبنده ي او از علم ستيزي هگل و سرگذشت هگل: را تحت عنوان) ١٨٣٣
 : ديلتاي مي نويسد. ادعاهاي نظام ديالكتيكي او آگاه شوند

 
 محصور و بسته ي نظام مطلق هگل كه مي خواهد كل جهان را درك كند با انديشه تكامل –حتي شكل خود «

 و نيز با واقعياتي كه بر آنها متكي است تدريجي كه در زمان صورت مي گيرد در تناقض آشكار است 
چگونه مي توان در ميان سيستم هاي متعدد از جهان كه برپايه ي نظريه هاي متعدد تحول و تكامل . ناسازگار

شكل گرفته اند و نيز آينده ي بي كراني كه در زهدان جهان پنهان است و مدام ساختارهايي تازه را به نمايش 
 .را باور كردمي گذارد ادعاهاي هگل 

 
اگر روح بخواهد بر زمين به شناخت مطلق دست يابد بايد مجدداً مركز كاينات شود ، و در حقيقت  تمامي 
فلسفه ي طبيعت هگل از اين ديدگاه ساخته شده است ، حركت و تحول روح بر زمين نيز بايد اصوالً در فلسفه 

در نظام [  تمامي تاريخ جهان و تاريخ  فلسفه  ي مطلق كشف شود و به فرجام خويش برسد در اين مورد نيز
انديشه ي تحول احمقانه بودن ادعاهاي نظام هاي متافيزيكي را كه مي . از همين ديدگاه ساخته شده است] هگل

] هگل ناگزير بود به[از اين رو  .  [ ...] خواهند براي معماهاي جهان راه حل قطعي ارايه دهند برمال  مي كند
در همة نوشته هاي هگل نبردي نوميدانه بر ضد علوم طبيعي ، علوم .  تجربي اعالن جنگ دهد–علوم اثباتي 

  ٢٣.»انساني و تاريخ به چشم مي خورد
 

ديلتاي معتقد است كه  اصل تكامل كه در قرن نوزدهم كشف شد نه فقط از آن هگل نيست بلكه ناقض فلسفه 
 فرض هاي قياس منطقي كه هگل انجام –ه شكل پيش نظام مند كردن نهايي طبيعت و روح ب. ي هگل است

 .عصر چنين فلسفه هاي انگارشي به سر آمده است. داده است ديگر متعلق به جهان مدرن ما نيست
 

را با يافته ها و امور واقع تجربي كه علوم اثباتي به دست آورده اند مي سنجند نه با مفاهيم » واقعيت«زيرا اكنون 
 حقيقت ماركسيسم نيز كوشش عبث و نوميدانه ي هگليانيسم در قلمرو اقتصاد و سياست مابعد الطبيعي؛ و در

اما گويي كه خبر مرگ ماركسيسم هنوز به ! اما از اينها گذشته، هم هگليانيسم مرده است و هم ماركسيسم. است
ه ي ماركسيسم مرده وقتي تن! گوش روشنفكران ايراني نرسيده است و اگر هم رسيده باشد آن را باور نكرده اند
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برخالف ! باشد، به طريق اولي ، نظريه هاي مكتب فرانكفورت كه شاخه و برگ آن تنه اند نيز فرو ريخته اند 
نظر هوركهايمر و آدورنو فاشيسم ، تحقق ايده آلهاي روشنگري نبود، بلكه پي آمد هگليانيسم و ماركسيسم و به 

 .طور عام تر ثمره ي رومانتيسيسم بود
 

فروپاشي ،درباره ي : جريان هاي اصلي ماركسيسم : كوالكوفسكي در جلد سوم كتاب خود به ناملسك 
 :ديالكتيك روشنگري مي نويسد 

 
مفهومي خيالي ، غيرتاريخي و  » روشنگري«از ] يعني هوركهايمر و آدورنو[به طور كلي مفهوم آنان   «

 :مي داشته اند مانندنامتجانس است و مركب از هرآن  چيزي است كه آنها دوست ن
 

پوزيتيويسم، منطق، علوم قياسي و علوم تجربي ، سرمايه داري ، قدرتِ پول، فرهنگِ توده اي ، ليبراليسم و 
انتقاد آنان از فرهنگ، به غير از چند نكته ي مهم كه اكنون همه كس آنها را مي داند مثل زيان بخش . فاشيسم

براي روزهايي است كه محظوظ شدن از فرهنگ ) حسرت(وستالژي بودن تجارتي كردن هنر ، اشباع شده از ن
عصر «كتاب ديالكتيك روشنگري با روحيه اي فئودالي كه توده ها را تحقير مي كند به . مختص نخبگان بود

جامعه ي توده اي شده از جهات مختلف مورد حمله قرار گرفته است ، حتي در . حمله مي برد» انسان ميان مايه
ولي آنچه در . توكويل ، رنان، بوركهارت  و نيچه از آن انتقاد كرده بودند: كساني زيادي از جمله قرن گذشته 

حمله ي هوركهايمر و آدورنو به فرهنگ و جامعه ي توده اي، جديد است اين است كه اين حمله با حمله ي به 
شيء «شّر را در تقسيم كار، پوزيتيويسم و علم تركيب شده است ، و به پيروي از ماركس آنان نيز ريشه ي 

اما آن دو از ماركس بسيار فراتر مي روند و گناه . و سلطه ي ارزش مبادله مي دانند )reification( »شدگي
نخستين روشنگري را در اين مي دانند كه بشر را از طبيعت جد اكرده است  و طبيعت را به منزله ي شيء براي 

 انسان نيز به صورت نظم طبيعي درآمده است  و مانند طبيعت از او بهره بهره كشي در نظر مي گيرد و بر اثر آن
اين فراگرد، انعكاس ايد ئولوژيك خود را در علم مي يابد كه به كيفيات عالقه و توجهي ندارد . كشي مي شود

بلكه فقط آن چيزي نظرش را جلب مي كند كه بتواند به شكل مقادير كمي درآيد و در خدمت مقاصد 
هم چنان كه مي توان ديد حمله ي هوركهايمر و آدورنو اساساً منطبق با سنت . وژيكي قرار گيردتكنول

اما مولفان كتاب ديالكتيك روشنگري هيچ راه فراري از اين وضع منحط ارايه نمي دهند و . رومانتيك است
خالص گشت و چگونه نمي گويند چگونه مي توان دوباره با طبيعت دوست شد يا چگونه از شّر ارزش مبادله 

تنها درماني كه آنها پيشنهاد مي كنند استدالل ! بي پول و بي حساب و كتاب در جهان مدرن زندگي كرد
و ما مي توانيم انتظار داشته باشيم كه در چشم آنان امتياز اصلي استدالل تئوريك اين باشد كه از ! تئوريك است
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امر ]  چون منطق با امور كلي و عام سر و كار دارد[گويند  آنها مي ! (سلطه جويي منطق و رياضيات رها باشد
  ٢۴.)منحصر به فرد را تحقير مي كند

 
كوالكوفسكي در اينجا هوركهايمر و آدورنو را به ياوه گويي متهم مي كند؛ زيرا اگر منطق به معني سلطه 

 تواند استدالل تئوريك جويي و زورگويي باشد و مردود شناخته شود پس چگونه خواننده ي كتاب آن دو مي
شان را درك كند؟ اگر او ذهن منطقي و استداللي نداشته باشد چگونه پي به درستي عقايد آنان مي برد؟ 

  داوري است؟–هوركهايمر و آدورنو و ماركوزه مي گويند چرا علم مستقل از ارزش 
 

اگر علم . هوچي گري تفاوتي نداشتاين بيچارگان در نيافته اند كه اگر علم چنين نبود با تبليغات سياسي و 
 داوري حذر مي كند بدين معني نيست –نسبت به موضوعي كه بررسي مي نمايد بي تفاوت است و از ارزش 

اگر پزشكي مرضي را بررسي نمايد و درباره اش داوري ارزشي نكند آيا . كه علم طرفدار وضع موجود است 
  كند؟بدين معني است كه او نمي خواهد مرض را درمان

 
ماركسيست ها سرمايه داري  را متهم مي كردند كه فقر را گسترش مي دهد و بدين طريق مانع پيشرفت فرهنگ 
مي شود؛ ولي كتاب ديالكتيك روشنگري مدعي است كه سرمايه داري رفاه ايجاد كرده و نيازهاي بسياري را 

ني توده هاي وسيعي از مردم مي توانند در عصر كنو. برآورده است و همين امر مانع پيشرفت فرهنگ شده است
ولي مكتب . از ديدن آثار هنري و شنيدن موسيقي محفوظ شوند چيزي كه در تاريخ بشر بي سابقه است

 .فرانكفورت همه ي اين دستاوردهاي مثبت را منفي نشان مي دهد و محكوم مي كند
 

كه اين اواخر [ ل مي گويند كه فهم  ماركس و انگلس و لوكاچ و اعضاي مكتب فرانكفورت به پيروي از هگ
، علم را بنا مي نهدو پاي بند اصل امتناع تناقض است؛  ولي ديالكتيك را فلسفه ي ] آن را خرد ابزاري ناميده اند

جمع نقيضين را فقط خرد، يا دقيقترخرد  ديالكتيكي، . نظري كشف كرده است و به جمع نقيضين اعتقاد دارد
 :ه اي از تراوش هاي اين خرد ديالكتيكي را مطالعه مي كنيماكنون نمون. درك مي كند

 
 :ماركس مي خواهد علت بروز بحران اقتصادي را در نظام سرمايه داري شرح دهد ببينيم چگونه

هر يك فاقد ] يعني خريد و فروش كه از ديدگاه خرد ديالكتيكي ماركس، تز و آنتي تزند[اين دو فرايند   «
چون تقابل هاي ديالكتيكي، تقابل هاي مجامع [» اين علت كه مكمل فرايند ديگرستاستقالل دروني است به 

پس جدايي يا هجر ميان اين دو عنصرِ  مجامع خود را با خشونت به صورت بحران اقتصادي نشان مي ]  اند
  ٢۵.»دهد
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يم كه ناله و فغاني كه اين شنيده بوديم كه مرغان هوا وماهيان دريا به حال زار عاشقان مي گريند، اما نشنيده بود

دو دلدادة ديالكتيكي سر مي دهند خود را با خشونت به صورت بحران اقتصادي نشان مي دهند و موجب فرو 
بيچاره .ماركس غزلسرايي را با اراية نظرية علمي عوضي گرفته است. ريزي نظام سرمايه داري مي شوند

نظام سرمايه داري سقوط كند و بر ويرانه هايش نظام كمونيست ها كه انتظار داشته اند طبق اين اباطيل 
اين اباطيل ارزاني خرد ديالكتيكي لوكاچ، هوركهايمر، آدورنو و ديگر اعضاي مكتب . سوسياليستي بر پا شود

. اسطوره هاي ماركسيستي نيروي خود را از دست داده اند و به فكاهيات تنزل يافته اند.فرانكفورت باد
هاي فردي و اجتماعي متحقق در جامعه ي مدرن ، يا به قول ماركسيست ها  بورژوايي، ماركسيسم از آزادي 

ماركسيسم وعده ي ايجاد  بهشت بر زمين مي داد . انتقاد مي كرد و آنها را كاريكاتور آزادي واقعي مي دانست
ه دست گرفتند ولي وقتي ماركسيست ها قدرت را ب. و مي خواست جامعه ي بي طبقه و بي دولت به وجود آورد

ده ها ميليون انسان بي گناه را به قتل رساندند، اردوگاههاي كار اجباري برپا كردند، منتقدان رژيم خود را به 
عنوان ديوانه راهي تيمارستان ها كردند و موجبات عقب افتادگي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي جوامع زير 

 .سلطه ي خود را فراهم آوردند
 

 به جاي ديالكتيك روشنگري از ديالكتيك ماركسيسم و با توجه به جناياتي كه فاشيسم آيا بهتر نيست كه
 !مرتكب شده است ، به طور عام تر، از ديالكتيك رومانتيسيسم سخن گوييم؟

 
اما ارتباط ميان دوقلوهاي همسان يعني ماركسيسم و فاشيسم بر چه منوال بوده است؟ مي دانيم كه ژرژسورل هم 

در واقع موسوليني مريد ژرژسورل بود و ژرژسورل هم مداح لنين بود و هم .  و هم فاشيستماركسيست بود
و باز مي دانيم كه دالولپه فيلسوف كمونيست ايتاليايي در آغاز پيرو جنتيله فيلسوف فاشيست . مداح موسوليني

پيمان عدم ! يز بوده اندايتاليايي بود ، پس مسلم است كه بعضي از فيلسوفان ماركسيست در عين حال فاشيست ن
معروف است ) ١٩٣٩( مولوتف –تعرض كه ميان رژيم هيتلر و رژيم استالين بسته شد و به پيمان ريبن تروپ 

طبق مفاد اين پيمان شوروي متعهد مي شود كه مواد خام در اختيار رژيم نازي قرار دهد . نيز  در خور ذكر است
ستد و بتواند آرزوي ديرينه ماركس و پيروانش را تحقق ببخشد؛ يعني تا ماشين آدم كشي آن رژيم از كار باز ناي

طبق مفاد پيمان مذكور اگر مواد خامي را كه رژيم نازي . طومار دموكراسي و ليبراليسم را در اروپا در هم بپيچد
كند تا ماشين نياز دارد روسيه خود در اختيار نداشته باشد روسيه متعهد مي شود كه آنها را از جاهاي ديگر تهيه 

 .جنگي نازيها سرپا بماند و بتواند به ويرانگري و جنايات خود ادامه دهد
 

 .طبق مفاد سري اين پيمان رژيم نازي و رژيم بلشويك كشورهاي اروپايي را ميان خود تقسيم      مي كنند
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ختار و عمل كرد سا(بهيموت : فرانتس نويمان كه از اعضاي مكتب فرانكفورت بود در كتاب خود به نام 
 : مي نويسد) ناسيونال سوسياليسم

 
ايد ئولوژي جديد ناسيونال سوسياليست به روشني تحريف ايد ئولوژي ماركسيستي به منظور به دام انداختن «

 .طبقه ي كارگر ماركسيست است
 

در »  كه غرق مي شودجهاني«: زير عنوان ) يكي از مجالت نازيها(مثالً سرمقاله ي فرانكفورتر تسايتونگ  [ ....] 
 .واقع نقدي ماركسيستي از بريتانياي كبير است

 
گرچه در اين مقاله آمده است كه در آلمان نيز اشخاص ثروتمند وجود دارند، اما گفته مي شود كه آنها 

نظام اجتماعي «. » نقشي در كارها ندارند» «سرزمين بورژوازي رو به زوال جهاني است«برخالف انگلستان كه 
و بدين سان داراي نقش تاريخي بزرگي بود ، اما اكنون ديگر . » ژوايي براي نابودكردن فئوداليسم اساسي بودبور

بيش از يك قرن است كه غرشي عظيم طنين افكن است ، ... در دنياي كنوني «. اين نقش را از دست داده است 
كم تر مي بندند، بلندتر و غرشي كه هر زمان رساتر مي شود و هر قدر اشخاص گوش هاي خود را مح

 .»تهديدآميزتر مي شود، اين همان غرش توده ها است
 

اين مقاله بر طبق سنت ماركس، انگلس و لنين نوشته شده است ، و با نقد معروف نظام اجتماعي و سياسي  [ ...] 
رئيس مطبوعات رايش، نويمان سپس به سخنراني يكي از نازي ها به نام دكتر ديتريش، .  »بريتانيا تفاوتي ندارد

نويمان سپس مي افزايد . اشاره مي كند كه او در آن ، نظريه ي ارزش كار را از ديدگاه ماركس توضيح مي دهد
اين گفته، و گفته هاي مشابهي كه آلفرد روزنبرگ در گشايش موسسه ي حزبي پژوهش هاي يهودي  ايراد «: 

ت كاال پرستانه ي جامعة بورژوايي، اما در حقيقت نه كرده است ، پژواكي است از نظريه ي ماركسيستي خصل
 .  [ ...]تحليلي ماركسيستي كه شبه ماركسيستي است

 
 [ ...] نمونه هاي زير ممكن است براي روشن شدن مسئله كافي باشد  
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گر  (مانند پرچم سرخ. با پذيرش سمبل هاي ماركسيستي همراه است] نازيسم[=  بدين سان فرمول بندي جديد  
، تبديل روز اول ماه مه ماركسيستي به جشن ملي و پذيرش بسياري از ) چه به صليب شكسته زينت يافته

  ٢۶».سرودهاي پرولتاريايي، البته با مضامين جديد
 

جذب ) بلشويك هاي ملي( كتاب ياد شده مي گويد كه گروهي از كمونيست ها ٢۵۶نويمان در صفحه ي 
 . سياهان شدندپيراهن قهوه اي ها و پيراهن

 
با در نظرگرفتن فضاي ارتجاعي . مي بينيم كه ماركسيسم و فاشيسم دو روي يك سكه يا دوقلوهاي همسان اند

از جمله (و مرتجعان راست ) ماركسيست ها(فرهنگ آلمان دهه هاي بيست و سي اين قرن كه مرتجعان چپ 
ت كاسيرر براي نوشتن كتاب فلسفه ي روشنگري به وجود آورده بودند در مي يابيم كه ارنس) شپنگلر و هايدگر

 .چه تهوري از خود نشان داده و تا چه اندازه در فرهنگ آلمان آن زمان احساس غربت مي كرده است
 

هنگامي كه پيشگفتار .  انتشار يافت يعني در آستانه ي پيروزي نازيسم١٩٣٢كتاب فلسفه ي روشنگري در سال 
كاسيرر مي . ي مي خوانيم اين محيط خصمانه را تا حدودي حس مي كنيممولف را بر كتاب فلسفه ي روشنگر

را به يادآورد كه استقالل خرد را كشف كرد و با شور و شوق ] عصر روشنگري[ = مي بايد دوره اي  «: نويسد 
[ خت  از آن دفاع نمود و استقالل خرد را در همه ي قلمروهاي امور عقلي اعالم كرد و به طور استوار برقرار سا

[... 
 

كه كانت آن را شعار روشنگري مي ناميد ، درباره ي رابطه ي تاريخي » براي دانستن شهامت داشته باش« شعار 
 [ ...]خود ما با آن دوره نيز صدق مي كند  

 
آن قرني كه براي خرد و علم به عنوان عالي ترين قواي شناخت انساني، حرمت قايل بود نمي تواند و نمي بايد 

ما بايد شيوه اي بيابيم كه نه تنها آن عصر را در شكل ويژه اش ببينيم . راي ما به دست فراموشي سپرده شودحتي ب
  ٢٧»بلكه بايد دوباره آن نيروهاي اصيلي را آزاد كنيم كه آن عصر را شكل بخشيدند و به پيش راندند
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 و نيز هم صدايي و هم دستي ارتجاع تاكنون به تفصيل درباره ي نظريه هايي كه درباره ي فاشيسم ارايه شده

سخن گفته ايم، اكنون جا داردكه به طور ) فاشيست ها و نازي ها(= با ارتجاع راست ) ماركسيست ها(چپ 
همه ي اميد خود را «اجمالي به معرفي فلسفة فيلسوفي بپردازيم كه به قول كاسيرر از جمله فلسفه هايي است كه 

چنين فلسفه اي آرمان . » و بازسازي حيات فرهنگ انساني از دست داده استدر داشتن سهمي فعال براي ساختن
اسطوره ي (» بنابراين مي تواند آلت دست رهبران سياسي شود. هاي اساسي تئوريك و اخالقي را انكار مي كند

رابر فلسفه ي جديد آلماني آن نيروهايي را متزلزل و تضعيف كرد كه مي توانستند در ب). ۴۶٧دولت، صفحه ي 
 )۴۶٧اسطوره ي دولت ، صفحه ي (اسطوره هاي سياسي جديد ايستادگي كنند 

 
فلسفه ي كاسيرر فلسفه ي . در حقيقت ،فلسفه ي فرمهاي سمبليك ارنست كاسيرر پاسخي به فلسفة حيات است 

فلسفه ي . روح است كه در تقابل با فلسفه ي امر غيرعقالني يعني فلسفه ي حيات يا اگزيستانسياليسم قرار دارد
نه در تصاوير شاعرانه و (روح ادامه ي سنت دكارت است كه مي كوشد در جهان مفاهيم واضح و متمايز 

اما فلسفه ي حيات بيشتر با تصاوير شاعرانه ، عبارات مبهم كه هيچكس معناي . حركت كند) عبارات ابهام آميز
 به سر مي برد و مي خواهد با امر بي واسطه يا با هستي  آنها را به تمامي در نمي يابد و در جهان ايماها  و اشاره ها

. نيچه، كي يركه گور و ماكس شلر و هايدگر از جمله نمايندگان فلسفه ي حيات هستند. تماس حاصل كند !] ؟[
خستگي ذهني بعضي از متفلسفان با مفاهيم عقالني، فلسفه ي حيات را كه بيشتر زباني شعر گونه دارد برايشان 

به نظر كاسيرر هستي يا در قلمرو زبان شكل مي گيرد يا در قلمرو اسطوره و دين و هنر يا . خته استجذاب سا
هستي يي كه خارج از اين قلمروها وجود داشته باشد و بتوان با آن تماس حاصل كرد پندار . در  قلمرو علم
بشناسيم بايد فلسفه ي زبان بنابراين به نظر كاسيرر اگر بخواهيم شكل گيري هستي را در زبان . محض است

اگر عالقمند به . بخوانيم و در واقع جلد يكم كتاب فلسفه ي فرمهاي سمبليك به همين موضوع اختصاص دارد
شناخت شكل گيري هستي در اسطوره ودين هستيم بايد به پژوهش در فلسفه ي اسطوره و دين بپردازيم كه 

 .موضوع جلد دوم كتاب فلسفه ي فرمهاي سمبليك است
 

و اگر بخواهيم بدانيم كه علم چگونه هستي را مي شناسد بايد فلسفه ي علم بخوانيم كه موضوع جلد سوم فلسفه 
هستي، في نفسه، گنگ و خاموش است ، اين روح است كه هستي را به سخن وا مي . ي فرمهاي سمبليك است

كاسيرر قصد داشته است كه .  بي پايه انددارد بنابراين ايرادهاي كي يركه گور ، شلر و هايدگر به فلسفه ي روح
موضوع جلد چهارم فلسفه ي فرمهاي سمبليك را به بررسي فلسفه ي حيات يا اگزيستانسياليسم كه به نظر او 

كاسيرر شناسان در .  جديدترين شكل متافيزيك است اختصاص دهد ولي ظاهراً موضوع را دنبال نكرده است
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شگاه ييل امريكا نگاهداري مي شوند به يادداشت هايي دست يافته اند كه ميان دست نوشته هاي او كه در دان
بخشي از اين يادداشت ها دنباله ي جلد سوم است كه به علت قطور شدن . مربوط به اين جلد چهارم مي شوند

بيش از حد جلد سوم كاسيرر از چاپ آنها در جلد سوم صرفنظر كرده است ولي بقيه آنها مختص جلد چهارم 
در اين يادداشت ها كه سال گذشته متن آلماني آنها و چند ماه پيش ترجمة انگليسي شان انتشار يافته اند  . دان

كاسيرر در بخشي از جلد . كاسيرر درباره ي فلسفه ي هايدگر سخن گفته و ايرادهاي اساسي به آن گرفته است
 :مي نويسد» زندگي«و » روح«وان متافيزيك فرمهاي سمبليك تحت عن: چهارم فلسفه ي فرم هاي سمبليك 

 
شده است، مسئله ي ] وارد بحث هستي[براي هايدگر كه نه از زيست شناسي بلكه از طريق فلسفه ي دين  «
و ) existence(» وجود«مبناي نظر او درباره ي . طور ديگري مطرح مي شود) geist(» روح«و » زندگي«
كه نظرش از طريق تأمل در پديدارهاي طبيعي حيات،  برخالف برگسون - )temporality (»زماني بودن«

» زماني بودن «-شكل گرفته است » از ميان رفتن«و سپس » پا به عرصة وجود گذاشتن«يعني پديدارهاي طبيعيِ 
از » لحظه ي كنوني«به معناي ديني درك مي شود؛ زيرا » لحظه ي كنوني«است كه اين » لحظه ي كنوني«در 

  angst» اضطراب «و از طريق پديده ي دينيِ مرگ و )  انگليسيCare آلماني، Sorge(» دغدغة خاطر«طريق 
 )رجوع كنيد به آثار كي يركه گور(شكل مي گيرد 

 
وجود را از ) هستي شناسي(به دست آورد يعني آنتولوژي » طبيعت«هايدگر نمي كوشد كه قلمرو روح را از 

برعكس،  اومعتقد است كه كل جهان اشياء ، كل جهان . يا از هستيِ واقعيت، به دست آورد» اشياء«هستي 
جهان، نه چيزي حاضر در «. هايدگر همين جاست» ايده آليسم«ريشه ي . واقعيت، پديداري ثانوي و فرعي است

خارج از «جهان، با . دست است نه چيزي آماده ي دست يافتن ، بلكه جهان خود را در زمان، زماني مي كند
 .»هست«ود بي خود شدن است، آنجا كه ناشي از خ» خودش

 
كاسيرر در پي نويس مي گويد كه .  [نيست» آنجا«نباشد، جهاني نيز ] هستي در آنجا)  [= Dasein(اگر دازين 

 ] .  [...] اين موضوع سخت مورد ترديد است
 

نمي تواند از امر زيرا به نظر من امر آنتولوژيك . در اينجا اساساً راه من و هايدگر از يك ديگر جدا مي شوند
بدان شيوه اي جدا باشد كه هايدگر مي كوشد آنها را از » كلي«، و امر منفرد نمي تواند از امر )ontic(آنتيك 

 .يك ديگر جدا كند، بلكه اين دو همبستة هم اند
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مي » روح عيني و فرهنگ عيني«ي صرف نمي شناسيم بلكه آن را به مثابه ي » آنها«ما امر كلي را به منزله ي 
، زبان ، اكنون Logosبنابراين حتي لوگوس. اما از نظر هايدگر انديشه به چنين  عينيتي دسترسي ندارد. دانيم

. صرفاً پديده اي اجتماعي مي شود كه در اين مقام، مانند نظر برگسون در مورد زبان، هيچ محتواي عقالني ندارد
به مثابه ي در بردارنده ي خرد ، درك نمي شود  nomos» نوموس« به منزله ي Discoureگفتار استداللي 

در . شناخته مي شود» سخن گفتن درباره ي امور پيش افتاده«درباره ي امور عادي يا » سخن گفتن«بلكه صرفاً 
دوباره به منزله ي نگريستن به دور از وجود خويشتن شناخته مي گردد يا » امر كلي«اينجا تسليم شدن به جهان 

زيرا از نظر ما . در اينجا اساساً جايي است كه ما از او جدا مي شويم. دانسته مي شود» هشتهبوط از ب«نوعي 
صرفاً در » غيرشخصي«امر . روح عيني نه با ساختار امور روزمره به پايان مي رسد نه در اين ساختار تباه مي شود

اما  .معناي فراشخصي داردخالصه نمي شود بلكه » آنها«شكل اجتماعي بي رنگ و بي رمق امور روزمره ي 
 .فلسفه ي هايدگر به اين معناي فراشخصي دسترسي ندارد

 
اما از نظر اين فلسفه همه ي فهم تاريخي صرفاً . مسلماً فلسفه ي هايدگر معنايي براي حيات تاريخي قايل است

 . شخصي، يا سرنوشت هاي  شخصي اند] دازين[= تكرار سرنوشتِ هستي هاي  
 

اراده ي آزاد شده كه به [ ...]   اين جنبه از تاريخ را عميق و بسيار خوب درك كرده است فلسفه ي هايدگر
در فلسفه ي هايدگر جنبه اي از . سوي خود باز مي گردد به تكرار امكان ارايه شده ي وجود مبدل مي شود

در اين فلسفه هميشه با اما .  به طور عميق و به وضوح شناسانده مي شودhistoricality] وجود[ تاريخي بودنِ  
از نظر هايدگر تاريخ به منزله ي تاريخ فرهنگ ، تاريخ معنا، . درك دينيِ فرد گرايانه از تاريخ روبرو مي شويم 

[ ...] به نظر او تاريخ از اين طريق تجلي پيدا نمي كند  . و تاريخ به منزله ي زندگي روحِ عيني وجود ندارد 
ي كند و در اين قلمرو به وجود شخصي مي رسد و بالفاصله از آن ، براي هايدگر در قلمرو زندگي حركت م

هدفي ديني سود مي جويد؛ اما از سوي ديگر او در همين قلمروي وجودِ شخصي متوقف مي شود و محصور 
دين او توان و عمق خود را از گرايش فرد گرايانه اي به دست مي آورد كه از آثار لوتر و كي يركه . مي گردد

 . گرفته استگور
 

در تقابل با فلسفه ي هايدگر ، ما به رغم هر چيز ديگري، به معناي ايده آليستي و كلي تري از دين و به معناي 
وضع «در چنين معنايي، آزادي و رهايي از اضطراب را مي جوييم كه از . ايده آليستي از تاريخ اعتقاد داريم 

ين اضطراب فقط بر آغاز داللت مي كند نه بر پايان، نه بر اما ا. موجود متناهي ناشي مي شود» اساسي ذهن
: فلسفه ي هايدگر ، سرانجام ، تاريخ را به اين معنا مي شناسد [ ...] فشاري اجتناب ناپذير بر وجود متناهي ما  
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 فردي كه هر يك از آن ها، خود به خود، به طور غيرعقالني هبوط كرده و خود به –كليت سرنوشت هاي ديني 
 . د، پراكنده شده اند خو
 

كل بحث هايدگر بر .  [ ...] صرف مردود مي داند » مفهوم« را هايدگر به عنوان humanitasايده ي انسانيت 
تحليل وجود نقطه ي اتكاي خود را در مسئله ي مرگ مي يابد، زيرا مسئله ي . مسئله ي مرگ متمركز است

 .ود پاياني دارد، انسان ها مي ميرندمرگ در معنا و ذات وجود بشر قرار دارد، اين وج
 

به [ بشر  . مردن سرنوشت عارضي بشر نيست بلكه بايد آن را از طريق سرشت اساسي وجود بشر درك كرد
زيرا براي وجودي كه در زمان است و . سخن اصلي هايدگر همين است.  [ ...]  پرتاب شده است] جريان زمان

 . دي نمي توانند وجود داشته باشنددر زمان نيز ناپديد مي شود حقايق سرم
 

نيز كه موضوع و » حقيقت«بر . بر هر چيز انساني و هر چيزي كه بشر بدان مي پردازد داغ مرگ زده شده است
. زيرا اين آگاهي اساساً آگاهي موجودي متناهي است . محتواي آگاهي بشري است داغ مرگ زده شده است 

از نظر » حقايق جاودان«بنابراين انديشه ي .  و زودگذري مي كنداين وضع، اين آگاهي را آگاهي متناهي
 است، نوعي فراتر رفتن از محدوديت هاي انساني است كه hybrisهايدگر ، تقريباً نوعي تركيب امور متناقض 

كل تحليل وجود هيچ هدف ديگري ندارد جز اين كه . پديده ي اصلي و اولي، يعني مرگ را فراموش مي كند
 .بيرون آورد و آن را در معرض تماشا بگذارد» نهان گاه« را وارونه كند يعني دوباره مرگ را از اين روند

 
در فلسفه ي كي . صداي واقعي دين را مي شنويم] در فلسفه ي هايدگر[نمي توان اين موضوع را انكار كرد كه  

ساساً اضطراب درباره ي متناهي يركه گور مفهوم اضطراب در مركز پديدارشناسي او قرار مي گيرد و اضطراب ا
اما در فلسفه ي هايدگر، تا آنجا كه شيوه ي او در طرح مسئله كامالً از طريق . و موقتي و فاني بودن انسان است

اما هايدگر راه حل خداشناسانه ي . بررسي هاي خداشناسانه متعين مي شود، مسئله عمق بيشتري پيدا مي كند
 نمي دهد كه اضطراب به عنوان وضع اساسي ذهن نوع بشر، از طريق متافيزيك او اجازه. مسئله را رد مي كند

 .كالمي يا از طريق بشارت رستگاري در آخرت كه دين هاي آسماني وعده مي دهند از ميان برود
 

» دغدغة خاطر«اما اين گرايش ديني در مورد مرگ كه كل زندگي را به اضطراب فرو مي كاهد و آن را در 
  ٢٨.»ند نه يگانه راه حل است نه واقعاً راه حل فلسفي استمستحيل مي ك
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اما او نيروي مخرب . كاسيرر معتقد بود كه فلسفه ي هايدگر، تسليم شدن به وضع موجود را توصيه مي كند
 .فلسفه ي هايدگر را دست كم گرفته بود

 
. باري نيز خواهد داشتفلسفه ي بيماري كه اضطراب و مرگ را كانون خود قرار مي دهد پي آمدهاي مرگ

در ميان اين پيامبران ، شايد هايدگر نامتحمل «: فرهنگ دوره ي و ايمار مي نويسد : پيترگي در كتاب خود به نام 
اما تأثير او بسيار زياد بود بسيار زيادتر از سمينار فلسفي اش در دانشگاه . ترين كانديد براي تأثيرگذاري بود

هستي و زمان ، منتشر شده : نچه ممكن است در پرتو كتاب بيش از حد نامفهومشماربورگ ، بسيار زيادتر از آ
، به نظر رسد، بسيار زيادتر از آنچه خود هايدگر، در انزواي فرهيخته وارش و تحقير آشكارش ١٩٢٧در سال 

 Paulلد اما هم چنان كه يكي از فهيم ترين منتقدانش پل هوهنرف. نسبت به ديگر فيلسوفان ، آرزويش را داشت

Huhnerfeld گفته است  : 
 
اين كتابها كه معنايشان، هنگامي كه منتشر شدند، به دشواري قابل فهم بود، بليعده مي شدند، و تعداد سربازان «

جوان آلماني كه در جنگ جهاني دوم، جايي در روسيه يا در آفريقا جان مي سپردند در حالي كه كوله پشتي 
اصطالحات كليدي فلسفه ي هايدگر اموري . لين و هايدگر بود، شمارش ناپذير بودهايشان پر از كتابهاي هولدر

 . دور از دسترس نبودند
 

» تصميم«، » وجود«، » نيستي«، » دغدغه ي خاطر« ، » اضطراب«بسياري از منتقدان دريافته اند كه واژه هايي مانند 
 و نمايش نامه نويسان اكسپرسيونيست آنها را اصطالحاتي بودند كه شاعران» مرگ«و شايد از همة آنها مهمتر 

آنچه هايدگر . كامالً براي كساني آشنا شناخته بودند كه حتي يك سطر از آثار كي يركه گور را نخوانده بودند
انجام داد اين بود كه به اين امور غيرعقالني و مرگ كه بر زندگي بسياري از آلماني ها، در آن ايام سخت، 

 ٢٩». ن احترامي پروفسوري بدست آوردلسفي ببخشد و برايشاچيره بود، جديت ف
 

مرگ بر عقل، زنده باد «: مي توان گفت كه عصاره ي فلسفه ي هايدگر همين شعار فاشيست هاي اسپانيايي است
 .» مرگ

 
 كتاب اسطوره ي دولت از لحاظي ادامه ي كتاب فلسفه ي روشنگري است و از لحاظي دنباله ي جلد دوم 

موضوع كتاب فلسفه ي روشنگري تولد سوژه يا . انديشه ي اسطوره اي است: فرم هاي سبمليك فلسفه ي 
فرديت انساني است كه زنجير خرافات و اعتقادات تعبدي را پاره كرده و خرد خود را كه محبوس پيشداوري ها 

ير او را اعالم مي فلسفه ي روشنگري استقالل فرد و حقوق سلب ناشدني و تفويض ناپذ. بود آزاد ساخته است
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اما ، گويي، اين روند رهايي بخش . كند و استقالل خرد و علم را در همه ي حوزه ها تأمين و تضمين مي نمايد
فرد از زنجير سنت ها و پيشداوري ها هنوز به كمال نرسيده بود كه سير معكوس در پيش گرفت و انساني كه 

ود در چنگال اسطوره هاي سياسي افتاد و مجدداً به بند كشيده تازه از سيطره ي اسطوره هاي كهن رهايي يافته ب
موضوع كتاب اسطوره ي دولت نيز مانند كتاب فلسفه ي روشنگري نبرد با اسطوره است  ولي در اين جا . شد

پس از اين لحاظ كتاب اسطوره ي دولت مكمل كتاب فلسفه ي روشنگري . ميدان رزم، قلمرو سياست است 
انديشه ي اسطوره اي ، كاسيرر فقط به بررسي و تحليل : كتاب فلسفة فرمهاي سمبليكدر جلد دوم . است

مقوالت انديشه ي اسطوره اي پرداخته و آنها را با مقوالت نظيرش در قلمرو علم مقابله و مقايسه كرده بود ولي 
ياسي كاري نداشته به نقش اجتماعي اسطوره در زندگي فردي و اجتماعي بشر و به ويژه در قلمرو انديشه ي س

در كتاب .ولي دركتاب اسطوره ي دولت به مسئله ي نقش اجتماعي اسطوره توجه بيشتري كرده است . بود
انديشه ي اسطوره ا ي ، سوژه ، فرد پرسشگر و جستجوكننده غايب است ، زيرا ذهنيتي از آن خود و مستقل از 

 در كتاب اسطوره ي دولت نيز مجدداً شاهد محو قوم و قبيله خويش ندارد و وجود او مستحيل در قوم است؛و
 . شدن سوژه يا شخص پرسشگر و جستجوگر هستيم

 
جامعه ي زير سلطه ي اسطوره ، جامعه اي بسته است و بر جامعه ي بسته يا سنتي تفكر اسطوره اي يا ذهنيت 

يق كرده و در دفاع و اين موضوعي است كه روان شناس برجسته ژان پياژه نيز تصد.  منطقي حاكم است-پيش
 : برول اظهار داشته است وي مي گويد–از نظريات لوي 

 
زيرا به نظر ژان پياژه در اين .  برول در مورد جوامع بسته و تئوكراتيك نيز كامالً درست است –نظريه ي لوي 

 .تجوامع نيز در قلمرو علم و فلسفه ، و به طور كلي تفكر ، از خالقيت هاي  فردي اثري مشهود نيس
 

فلسفة فرمهاي سمبليك، را در پاسخ به هرج و مرجي نوشت كه پس : گارونسكي معتقداست كه كاسيرر كتاب 
از شكست آلمان در جنگ جهاني اول بر ذهن آلمانيها حاكم بودو مي گويد كه كاسيرر تحت تأثير اين نظر 

 ٣١.ژرژ سورل بود كه اسطوره نيروي محركة غير عقالني در امور بشري است
 

 البته نقشي را كه ژرژسورل براي اسطوره قايل است در خور توجه است، زيرا او خود هم فاشيست بود و هم 
البته احتمال اين كه كاسيرر .. ماركسيست و اين دو اسطوره، جهان را در قرن بيستم به خاك و خون كشيدند
ولي در مورد كتاب . يز است كتاب فلسفه ي فرم هاي سمبليك را تحت تأثير سورل تأليف كرده باشد ناچ

نكته اي كه در كتاب اسطوره ي دولت در خور . اسطوره ي دولت چنين احتمالي مي تواند وجود داشته باشد
 .اسطوره ي قرن بيستم: توجه است ، هم عنوان خود كتاب است و هم عنوان بخش سوم آن ، يعني 
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اسطوره ي :  را از كتاب آلفرد روزنبرگ به نام كاسيرر به احتمال قريب به يقين عنوان بخش سوم كتاب خود

 . قرن بيستم گرفته است
 

آلفرد «: كاوشي در سرچشمه هاي باطني نازيسم مي نويسد: سالكان ظلمات: ژان كلودفرر در اثر خود به نام 
ويي او مردي است كه بي پرده از همنوايي انديشه هاي جاد.  [...] رورنبرگ شخصيتي اغواگر و چند چهره است

با ناسيونال سوسياليسم سياسي دم زده و سالك سخت كوش نهان خانه هايي بوده كه راه نازيسم را هموار كرده 
 .بودند

 
در آغاز تبعه ي روسيه بود و از دانشگاه مسكو .  متولد شد١٨٩٣روزنبرگ در شهر تالين كشور استوني در سال 

ون اميدي به پيروزي ارتش سفيد روسيه در جنگ  سپس به ارتش سفيد پيوست و چ٣٢».ديپلم معماري گرفت
هيتلر در . او بعداً با هيتلر مالقات كرد. داخلي نداشت به كيف گريخت كه در آن زمان در اشغال آلماني ها بود

 از سوي نازي ها ١٩٣٠روزنبرگ در انتخابات . مي ديد» فيلسوف حزب«، روزنبرگ را به چشم ١٩٢٣سال 
روزنبرگ پس از . اسطوره ي قرن بيستم را منتشر كرد: در همين سال كتاب خود به نام نامزد انتخابات گرديد و 

 در دادگاه نورنبرگ محاكمه شد و به جرم ارتكاب جنايت ١٩۴۵سقوط نازيسم بازداشت شد و در ماه مه ي 
 هيتلر درباره ي كتاب.  به دار آويخته شد١٩۴۶ اكتبر ١۶بر ضد بشريت به مرگ محكوم گرديد و در 

: پس از كتاب هيتلر به نام . »اثر روزنبرگ بيشتر از آثار چمبرلن در خور توجه است«: روزنبرگ مي گفت 
: فرر در كتاب . نبردمن ،كتاب اسطوره ي قرن بيستم روزنبرگ بيشترين خواننده را در آلمان نازي داشت

ا طرحي كلي از فلسفه ي نژاد هيتلر به علت درگيري شديد در سياست عملي، تنه«: سالكان ظلمات مي نويسد
پرستي ترسيم كرد، ولي روزنبرگ در اين طرح مكتبي بسيار پيش تاخت و درست در همين بعد مشخص، كتاب 
اسطوره ي قرن بيستم بيش از كتاب نبردمن هيتلر نص اساسي رايش سوم شد، يعني كتابي كه هر يك از رهبران 

  ٣٣»رژيم بايد پيوسته به آن مراجعه مي كرد
 

ديويد بيدني در مقاله . نازي را درباره ي اسطوره بررسي كنيم» فيلسوف«پس بجاست كه به طور اجمالي نظر اين 
در مورد كتاب . انديشه ي انسان شناختي در تحليل انديشه ي انسان شناختي  كاسيرر نگاشته است: اي كه به نام

 : اسطوره ي قرن بيستم روزنبرگ چنين مي نويسد
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ان معنايي كه روزنبرگ به كار مي برد به جاي آن كه مفهومي در تقابل با علم باشد، باري مثبت اسطوره، بد«
اسطوره ، شهود يك نژاد يا يك قوم از . دارد و به حقيقتي ارجاع مي كند كه متعالي تر از حقيقت علمي است

 . آشكار مي كندطبيعت و حيات است، و همين شهود اسطوره اي ، خصلت خاص آن قوم و سرنوشت او را
 

امري نسبي مي شود كه در خدمت نيازها و الهام هاي روح قومي است و » حقيقت«برپايه ي اين فرضيه، 
البته فقط . ، آن چيزي مي شود كه شكل و ارزش هاي باطني اين حيات ارگانيك را فزوني ببخشد» حقيقت«

 است كه به طور خطاناپذيري آنچه را براي قوم انسان اروپاي شمالي، و به ويژه هيتلر، از اين موهبت برخوردار
حقيقت است تعيين كند؛ زيرا مفهوم ِ معياري عيني و كلي براي حقيقت، چيزي شناخته مي شد ) volkامت، (

 .كه يهوديان ، كاتوليك ها و دموكرات ها جعل كرده بودند
 

سته به قوم درك مي شد كه بر اثر پي به طور خالصه مي توان گفت كه اسطوره ، به منزلة حقيقتي عرفاني و واب
 .اعتبار پيدا مي كرد)  مصلحت آميز(آمدهاي اجتماعي كه براي قوم يا امت برگزيده داشت به طور پراگماتيكي 

 
اسطوره شناسي روزنبرگ، اسطوره ي سياسي است ، بدين معني كه اين فلسفه ي اسطوره شناختي ، » فلسفه ي «

اين فلسفه، تالشي آگاهانه .  دولت و رهبرانش نوعي توجيه عقالني فراهم مي كندبراي اعمال سياسيِ غيرعقالنيِ
در جهت متزلزل كردن مباني حقيقت عيني و اعتبار جهان شمول آن است تا منافع فرضي دولت را تأمين كند و 

 مورد روابط از اين طريق مانع توسل به عقل مشترك يا توسل به معيارهاي ارزشي پذيرفته شدة جهان متمدن در
 .»همين كوشش، اسطوره ي دولت است كه كاسيرر با تمام وجود آن را مردود مي دانست. بين المللي شود

 
 : ديويد بيدني در مورد يكي از نتايجي كه از كتاب اسطوره ي دولت مي توان گرفت ، مي نويسد 

 باوران قرن نوزدهم ، كه معتقد به به نظر مي آيد كه كاسيرر در اين اعتقاد ساده لوحانه ي بعضي از تكامل«
 .پيشرفت خطي ، رشد مداوم و يكنواخت نهادهاي عقالني بودند، سهيم نباشد

 
به وضع ابتدايي تري نزول مي كنند، در ) انواع حيات(او معتقد است كه مانند قلمرو زيست شناسي كه بعضي از 

 وضع ابتدايي تري سقوط مي كنند، با اين تفاوت قلمرو جامعه و فرهنگ نيز بعضي جوامع سير قهقرايي پيموده به
ذهنيت ابتدايي شان با تجهيز به ) irrationalism(كه اين انسان هاي ابتدايي جديد به علت غيرعقالنيتِ 

 .تكنيك هاي علم مدرن بسيار خطرناك مي شوند
 

 ٣۴.»و چه بسا فاجعه اي براي خود و ديگران به بار آورند، هم چنان كه به بار آوردند
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هرچه جامعه ابتدايي تر باشد سلطه بازنماييهاي جمعي بر فرد بيشتر است و تفكر را بايد نه در مقطع فرد منفرد 

 برول يا نظرية ذهنيت –لوي »  منطقي–پيش «از اين لحاظ نظرية ذهنيت . بلكه در مقطع جمعي مطالعه كرد
بيستم، مانند كمونيسم و فاشيسم، بسيار مفيدند، كاسيرر براي مطالعة جنبشهاي اجتماعي در قرن » اسطوره اي «

زيرا در اين جنبشها نيز فرد در جمع مستحيل شده است و ما نه با فرد و تفكر در مقطع فردي بلكه با گروه و 
 :مارسل موس در همين مورد و در اشاره به ظهور فاشيسم مي نويسد. تفكر در مقطع جمعي روبرو هستيم

 
ضاي مكتب دوركم كه نظرية سلطة بازنماييهاي جمعي را ارائه داده بوديم هرگز پيش دوركم و من و ساير اع«

بيني نمي كرديم تعداد زيادي از جوامع مدرن كه از بسياري جهات، كم و بيش ، از قرون وسطي بيرون آمده 
دكان كه به  و مانند چرخ و فلك كو-بودند مي توانستند مانند بوميان استراليا با رقصهاي خود مسحور شوند

چنين بازگشتي به وضع جوامع ابتدايي هيچ .  آنان نيز به آساني به جنبش درآيند-آساني به حركت در مي  آيد
در ] براي چنين عقب گردي[ما هيچ گاه وجود امكانات تازة فوق العاده را  ... گاه به خاطر ما خطور نكرده بود

اي ما تراژدي واقعي است، و اثبات قطعي اموري است كه در من معتقدم كه همة اين امور بر. نظر نگرفته بوديم
اما انتظار نداشتيم كه اثبات اين نظريه از طريق امور شوم صورت . نظرية بازنماييهاي جمعي مطرح كرده بوديم

 ٣۵.»پذيرد نه امور خوب
 

يش و سلطة خود همچنان كه جوامع ابتدايي با انجام مناسك و شعائر، وجود خو: منظور مارسل موس اين است
را بر فرد نشان مي دهند و فرد در جمع مستحيل مي شود، جوامع مدرن نيز با راهپيماييها و ميتينگ ها چنين 

 .وضعي پيدا مي كنند
 

شعارهايي كه در . فرد مسحور جمع مي شود و سلطة بازنماييهاي جمعي بر تفكر و رفتار ش بيشتر مي گردد
ريادهايي هستند كه قبايل ابتدايي به هنگام اجراي مناسك خود سر مي دهند و راهپيماييها داده مي شوند همان ف

پرچمهايي كه فاشيست ها يا كمونيست ها در راهپيماييهاي خود حمل مي كنند همان باطل السحرها و 
فاشيسم عبارت از انديشة .طلسمهايي هستند كه قبايل ابتدايي به هنگام اجراي مناسك خود حمل مي نمايند

 . اسطوره اي است كه به تكنولوژي مدرن مجهز شده باشد-ييجادو
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