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های هم از تحميل نظريتلاش هستي ی که درلدرحا کنونی، در گيرودار شرايط متلاطم

به  مشابه یگرايانهيا الگوهاى دولت« ايرانیجمهورى »اى همچون خودمحدودکننده

ين شرايط ی همزاده اند که بعضاًنظری گوناگونى پيدا شده هایپرهيز کنيم، گرايش عموم

يا « وطن»با شروع از يک کل انتزاعی، همچون  هاعينى و ذهنى جديد هستند. اين گرايش

رسيم ناپذير تواحد و تفکيکهای اعتراضی اخير، يک مجموعه ، و غيره، از حرکت«ملت»

تری مانند مطالبات معين طبقات اجتماعی راه باز های سادهکنند، بدون آنکه به تعينمی

 است!« وحدت اضداد»نه يک کل يکپارچه که « ايران»کنند. 

يد نقد اجتماعى از كجا با: بپرسيم فعلى نظری معضل عنوانهب است، لازم پس

نيت دارند بايد با نقد ذه« سکولار»ه در مجموع هويتى آيا آن طيف وسيعى ک آغاز كند؟

 بهرا  واقع دنيوىبهتوان مشکلات خودى خود شروع کنند؟ آيا مىهمذهبى، و يا نقد دين ب

ستند، با قائل ني« سماوى» ىأيمنش دين براى  خصوص کسانی کهه؟ بتقليل دادامور دينى 

چگونه  شود،انسان مربوط می اجتماعی هستى تناقضات زمينى و تعارضاتى که به جوهر

 شايد سكولار غايتى در خود است؟ یجامعهبايد برخورد کنند؟ آيا نيل به يک 

نونى ک یمجرد و عام تکيه کنيم و توسط آن وهله یمقوله يک به عجولانه کهآن جاىبه

 دهيد اجازه. مکني پر انسانى مضمونى با را ایمقوله چنين بهتر باشد ،يمينماگيرى را قالب

که از مطالبات معين و نحوی هتر دهيم بکامل یتا حد ممکن به چالش زمان خود پاسخ

 نوين گذار یيك دوره یدر آستانهکه  زمانی گيرى نکند. دقيقاً فاصلهمشخص 

 .نياز داريم روش جديد فكرى بهبيش از هر زمان ديگری  ،هستيم

اى عنوان حرکتى تاريخى و هم مقولهههم ب« سکولاريسم»ابتدا با پس اجازه دهيد در 

 هایکلش در  سکولاريسم در بدو تولد ماحصل انقلابى گسترده کنيم. قطعاً آغاز رینظ

آورى معآل جرا در کليتى ايده هاشکلکه سپس تمامى اين  بود و علمى فرهنگى متنوع

نقلابى انقلاب است؛ ا آن یيد. عصر مدرن زادهانرس و در انقلاب کبير فرانسه به اعتلا کرد

روشنگرىِ   وقتی که  .کردخصوصى روانه  یقدرت سياسى به عرصه یکه دين را از حوزه
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(Enlightenmentفاتح، دين حاکم را از تخت ب ) زير کشيد و محصولات و ادوات ه

 راستى جهش عظيمی به پيش بود.هرا به ارمغان آورد، ب« اينجا و اکنون»

آمدن سال از انقلاب فرانسه، ما نه فقط شاهد بر ٠٢٢گذشت بيش از  ا، باين وجود با

يحی نيز با هجوم بنيادگرايى مس« غرب»هستيم، بلکه همچنين در « شرق»اسلام سياسى در 

 هایماندن تناقضکم بايد نمودار لاينحل. اين مهم دستيمعمومى مواجه یبه عرصه

را به مرز يک دوراهى  جهان معاصر باشد که ظاهراً «مسسکولاري»ی خودِ درونی تاريخچه

 رسانده است.

در عين حال ميراث متناقض سکولاريسم در اين واقعيت مشهود است که دنياى مدرن، 

ازخودبيگانگى مذهبى را در اجتماعيتى مجازى بازآفرينى کرده است؛ اجتماعى که در 

دی عينی و خارج از خود است. سکولاريسم هاى تجريی قدرتآن انسان بازيچه و بنده

 ثبتم نقد و توضيح از برد، تحليل اشدنيوى یدر شالوده را مذهبى جهان کهپس از آن

اش الب مادىقانگى انسان در بيگ یچهره از نتوانست و ماند باز مدرنيته بنيادين تعارضات

محتوای انسانى هر دو را بدون ی ايمان و دانش، اينکه برابرنهاده نقاب برگيرد. مضافاً

 جزمى ماناي برابر در  آزادی انديشهو « خردورزیحق »گذارد. با توسل به توضيح باقى می

قاط در نهمواره کرد که خود را  اجتماعیشعورى روشنگر را جايگزين « منِ»توان نمی

  سازد.متجلى می های انقلابی،اوج جنبش ی، در نقطهعطف تاريخى

، پس وجود انديشممن می»ی دکارتىِ در بهترين حالت به وهله، خردورزیحق 

دارى شود؛ يعنى به خاستگاه فرديتى که از بند روابط اجتماعى پيشاسرمايهمی نايل «دارم

خلاصى يافته است؛ روابطى که تحت آن انسان به ساختارهايى بدون انعطاف زنجير شده 

، در نقاد« منِ»صورت، اين رسيد. بدينمی نظرهمقدر ببود و ارتباطش با جهان از پيش 

د. آنگاه فقط نشانبرمىرا   واسطهارتباطى بیبا حقيقت  رسمى، دين تعارضش با مطلقِ 

ى . اين يعنشودواقعيت عينی می سنجشکنم معيار آنچه من در ذهنيت خود کشف می

مثابه هب، «من». لذا اين اى که خويشتن را مستقل مى انگارديقين به خودتجريدى سوژه
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حل و جهان، يک دوگانگى لاين« من»، بين ذهنيت و عينيت، بين کران با خودارتباط بى

« من» اين کههنگامی و کند.می يشد، چرا که تمام تعينات را مغلوب خوکنمی قراربر

انتزاعىِ  را اراده کند، سلبيتِ « نيکى»، حتى اگر کندمی ظهور« اراده»يک  همچون

 ود.شمیعاجل دين « الغاء»و خواستار  کندمیبرخوردى ويرانگر نسبت به دين ايجاد 

روح  یدين را از حوزه ، حرکت روشنگرىْکرداما همانطور که مارکس مشاهده 

وقتی که انسان با وساطت دولت »مدنى رها ساخت.  یدر جامعه اما دولتى حذف کرد

دين تشخيص غيرمستقيم انسان از  نوز اسير دين است...نامد، هخود را خداناپرست می

 ديگر، بيان به «بين انسان و آزادى انسان است. یاست و دولت واسطه واسطهطريق يک 

که انسان را به آزادى بدون آن ،تواند خود را از دست دين خلاص کندمی سياسى دولت

ا در مدنى ر یجامعه»که  رسانده باشد. دستاورد انقلاب فرانسه يک آزادى سياسى بود

 آن از «ند.ک دستخوش انقلابکه اين عناصر را بدون آن ،اش تحليل بردعناصر سازنده

د همچون بايحساب آورد بلکه ههاى سکولار بمحدوديت مبنایتوان دين را نمی ديگر پس

 یمرحله»روست که مارکس خداناپرستى)الحاد( را ينااز هم  آن دانست. تجلیِ صرف

 1نامد.مى« خدا منفىييد أتى خداپرستى، يعنى ينها

رِ عصتشخيص اين مسئله است که  ،اما آنچه با موقعيت امروز ارتباطى مهم دارد

ه ، طرز تلقى عجيبى نسبت بمذهبی ايمان بابرخورد منفى محض با ، همراه «روشنگرى»

ها لى اين ابژهکند وتفهيم میها گرى ابژهعينيت دارد. يعنى عينيت را فقط از طريق ميانجی

. ر انسانىبارو كنشِيابى عينيت مثابهه نه بو پندارد، را همچون موجوداتى خارجى می

از « روح»که  است« شيئى»فعليت براى روشنگرى ماحصل  خودآفرينى انسان نيست بلکه 

، «بيجان یشيااامپراتورى »با تعهد به عينيت نامعين  بنابراين است. خارج شدهکالبدش 

 ضورحيد أيتکند که در ايمان محکوم کرده بود؛ يعنى میيد أيترا چيزی درست همان 

اين  !ناپذير استكه شناخت «در خود یچيز» عنوانهواسطه ببی موجودی

                                                      
1  Karl Marx Frederick Engels: Collected Works, Vol. 4, P.11 
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بيان به ه ک نحویبه  ،روشنگرى است عقلانيتِ ی غيرعقلانىِوهلهدرواقع به معنی 

ی مرده بر روابطى که در آن ماده ؛دشوبدل میدارى مدرن سرمايهنظری روابط کالايى 

 کند.انسان زنده حکمفرمايى می

ان خاطر از زنجيرهاى انسدينهاى خيالى فقط ببايد پرسيد: آيا آن گل ناگزيرپس 

 ،ملکوتی« نجات» ید تا انسان بدون اميد، التيام و وعدهدنبرچيده شده بو

نفیِ ايمان مذهبى توسط  چگونه است که پس کند؟ تحمل را اشزمينی زنجيرهای

هاى زنده نشد؟ آورى گلشدن زنجيرهاى انسان و جمعروشنگرىِ سکولار منجر به پاره

، دهدبشرايط اسفناك روى زمين  رفعسکولاريسم انتزاعى نتوانست فراخوانى براى 

 عوض، در «ی مقدس آن است.هايى است که دين هالهفغان اشک» یشرايطى که زاينده

 گيرانبروحانى و دانشمند به مواجب یو استحاله« ی مقدساتکليه»کردن دنيوى از پس

 شدنوارهشی هم درونش از که گماشت همت واژگونه جهانى تشديد به سرمايه،

(reificationو ) شدنهم رهبانى (deificationتراوش می ) کند. اين درست همان

شدن ىها، شيئشدن ابژهسوژه»کند: گونه توصيفش میشرايطى است که مارکس بدين

  1«گونه.بستانى مذهببده ؛شدن علت و معلولها، جابجاسوژه

 مردم ايمانى را که به يک شيئى دارند به يکديگر اعطا»ست که چرا ا پس پرسش اين

ى يافتهيتعين یرو که آن شيئى رابطهاز اين مسلماً: »روشن است؟ پاسخ مارکس «کنندنمی

اند که افراد در روابط اجتماعى خود را از خود بيگانه کرده براى اين ؛بين اشخاص است

ی كه روابط اجتماعى يدر جا ٠«کند.می پيدا ءوارهشیکه اين روابط نمادی نحوی هب

س از آنکه پ جا اين اشيا، در آناى مادى پنهان شده باشدزير پوسته هاانسانبين 

گيرند رار نمیها قتوسط کار انسانى از مرده به زنده تبديل شدند، نه فقط تحت کنترل انسان

                                                      
1 Karl Marx, Theories of Surplus Value, Vol.3, (Moscow: Progress 
Publishers, 1971), p.494. 
2 Marx, Grundrisse (London, Penguin, 1973), p.160. 
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بلکه انسان را اسير خود مى سازند. در چنين جهان واژگونى است که ثروت حقيقى انسان 

ود يعنى شمادى پديدار مى يکسرهو سپس در منظرى  يابدمیبه تجريدى محض استحاله 

 سرمايه. به شکل

تمام  یوراشود که به شمول مىجهان« هىاقدرت ال»يک  سرمايه معادل بنابراين،

د بايمى يشهااش فرآوردهواسطههعمل اجتماعى انسان که ب»رود. تخاصمات مذهبى مى

ى به شيئى مادى کند؛ يعنمکمل يکديگر باشند، از انسان بيگانه شده و به پول تعلق پيدا می

 دلب واقعى خدايى به بيگانه یاين واسطه شوند که خارج از انسان است...متعلق می

 را ما ايدنب اشياء جهان یشدهبيگانه خصلت و دين بين تشابهى وجه چنين آيا 1.«شودمی

ز اخصوص براى عصر ما هکند؟ اين مسئله ب« سکولار» مفهوم یدرباره خردورزی به وادار

ورى تعصرى که در آن گويا بدون دخالت انسان، امپرا؛ استتر حياتىهر زمان ديگری 

، «غيبى» بردارى از قدرتىبه عبارتى با بهره .نداکرده پيدا «خودمختارى» آلاتپهناور ماشين

! پس آيا انسان مدرن در افسون نظری روابط اجتماعى معينى ندادر حال خودزايى خويش

استقرار « تقانون طبيع» یواسطههونه که گويى بگ، بدانندانمايمی« ابدى»نيست که خود را 

هايى اين ايمان است که ر»گويد: می؟ مارکس دينِ مدرنيته؟ اين چيست مگر ندايافته

توليدى و  ینهفته درون کالاها، ايمان به شيوه مثابه روحِهببخشد؛ ايمان به ارزش پولى مى

ی هصرف سرماي يابىِعنوان شخصيتهپيش مقدرش، ايمان به عاملان مولد بموقعيت از

 ٠«زا.خودارزش

جدايى دين و دولت، هر چند که  یمين دليل است که نقد دين، يا حتى مطالبههبه

م ه کار بازگذارد. اينحائز اهميت است، مضمون دنيوی دين را بدون تعريف باقى می

اکنون مهگذارد. پس بگذاريد بپرسيم: آيا ما از جامعه را براى حوادث بعدی نامهيا باقی می

 لاراما سکو شدهدارى جهانیسرمايهيک محکوم به گذار به درون تلاطمات ناشى از رشد 

                                                      
1 Karl Marx Frederick Engels: Collected Works, Vol. 3, p.212. 
2 Karl Marx, Capital, Vol. 3 (New York: Vintage Books, 1981), p.727. 
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 زيست بشر روى یهستيم؟ مگر اين همان رشدى نيست که در جهان کنونى حتى ادامه

های تن شويم که حرکتوانيم مطمئکره زمين را نيز زير سؤال برده است؟ پس چگونه می

و امکان تداوم  نددرجا نز سىاسي در چارچوب شکل دولت امروز صرفاً یآزاديخواهانه

 را فراهم کند؟ اجتماعیبه رهايى 

های مشخص حرکتهای توانمندى و بلوغ تشخيص است، آنچه امروز ضرورى

خود  یکنند. اگر خانهتکوين خود را طی می یاجتماعى اخير است که هنوز دوران اوليه

مطالبات مقدماتى امروز را در  اگر يا کنيم، ى در ورای زمان بنا«شهرآرمان»را در 

« یمخرج مشترک» گيرى کنيم و اصول وحدت را بهشده قالبپيش طراحیازهايى هخطاب

هايى زارهگ ايستد. چنيناش باز مىاز حرکت تکاملى کنونی یجامعه دهيم، تقليل محدود

. هنددتشخيص نمیرا  «فرجام»های يک ريشه، «مبدأ» دارند که دريک صورى یهويت

 يک یدربردارنده« جنينى» یکنند که يک حرکت نوپا حتى در حالتيعنى درك نمى

 ،ستردهگ گفتگويی طريق از کنونى، جديد واقعيت از الهام با بايد عوض در. است کليت

لور يابى کنيم که بتواند تبهايى جهتسوى ايدهه و ب هيمادامه دمان باز و عمومى به تلاش

  متنوع و خودجوش جنبش عملى باشد. هایشکلنظری 

که مشخص و جامع باشد، به شرط به شرط آن تئورى خود نيرويى مادى است

« انىخودبي» معادل بتواند که باشد شده پرورانده قدرىهدرونى باشد، و ب که کاملاًآن

جود بر عينيت وکه يک حرکت اجتماعى بتواند  یطوره؛ بشوديک جنبش سرشتِ 

گذارد جامعه و مى شودمی ميانجیوقوف کامل پيدا کند. در آن صورت تئورى  خود

 امخلال تم در «مدنی یجامعه» دهد کههويت روشنى از خود بازيابى کند، يعنى اجازه می

 وحى و است شاقى کار تئورى .شود دهندهخودجهت تکاملش، ضرورى و سخت مراحل

مى دائ یلزم رشدمست هم تئورى خود. شود درك واسطهبى تواندنمى و نيست، منزل

 ريقط از و کند تمسک شدهپيش ساختهتواند به مفاهيمی جامد و ازاست. تئورى نمى

يک  دمانناست. تئورى هم  روشيک مستلزم  پسپيدا کند.  معنا آماده و حاضر هايىداده
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صورت است. درغير اين درونی یديالكتيكجنبش تاريخى خودزا و خودانديش، حاوى 

قول گوته، درخت زندگى همواره سبز و تئورى خاکسترى خواهد ماند. پس اجازه دهيد هب

 زبان از بتواندو ابلکه  مارکس بازگرديم به کنونى، یبا توجه کامل به بستر تاريخى وهله

  .دهد مانياری کنونى عيتواق کردن روشن در خودش

را « ذهنيت خود»نگرد که مى« نيرويى فعال»همچون « مدنى یجامعه»مارکس به 

ی نتيجه ؛حاصل يک فرآيند است آن «تعيين سرنوشت»ست ولى از خود گسسته است. ادار

 ذهن»شروع مارکس  یش. نقطهمندحرکت تمام عناصر ذاتى موجود در واقعيت تضاد

هاى را دربردارد و پيدايش قدرت« ضمير خود فرجامى جهانشمول»است که در « بالفعل

« ى واقعىهاسوژه»فرآيند خودفعليت بخشى آن است. او با توجه به ی گوناگون نتيجه 

 يت نزد او به. عقلانکندبررسی میيابى آنها را جامعه مدنى، عينيت یعنوان بنيان يا زمينههب

ی به فعل منزلهبه و عينيت است خويش به بخشيدنفعليت حال در که معنى خردى است

 «.فعاليت آزاد سوبژکتيو» درآمدن

 یهفلسف و پديدارشناسى روح مدنى در یالبته مارکس با ديدى که هگل از جامعه
 تمامى عناصر»پرورانده بود مخالفتی ندارد. او مدعى بود که برداشت هگل حاوى  حق

پرداخته و فراهم شده است که بسيار فراتر از خاستگاه هگلى »وجهى هاست و ب« نقادانه

 يند خودسازى انسان استآهگل به معنى کليت فر «مطلقِ»گويد مارکس مى« رود.مى

 1«انيتى است که خود را هدف خويش قرار داده است.رو بيان غايى هستى انساز اين»و 

 عفکه در آن ن است« نزاع همه با همه» یهگل عرصهنزد به طورمشخص، جامعه مدنى 

ار ک ذاتى که آزادى یوهله»جا است. در اين مداريافتن نفعی خودعام به معنى عموميت

عنوان به هاهدفخصوصى بودن »چرا که  ــ «آزادى صورى» ــ شودمی است انتزاعى

نامد، در می« نظام اخلاقى یمجموعه»چه هگل آن« .ماندماهيت اساسى آن باقى می

دولت »گشته است، بيرون از خود است، و خودگم گسستهطور مفرط همدنى ب یجامعه
                                                      
1 Karl Marx Frederick Engels: Collected Works, Vol. 3, (International 
Publishers, 1975), p.342. 
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حامل انبوهى از « ی اجتماعىوهله»يا « جامعيت» بنابراين،است. « مادى»يا « خارجى

ت، اس« ضرورت»ت. يعنى هنوز در مرحله انفصال و وابسته به خصوصيات متضاد اس

دو فهميده بودند که با  خواند. هگل و مارکس هرمى« نظام نيازها» راآن نحوی که هگلهب

مدنى براى نخستين بار از هم تفکيک  یو جامعه« دولت سياسى»پيدايش جهان مدرن، 

  اند.شده

مدنى به معنى کنونى آن وجود نداشت. در آن زمان  یدر واقع در قرون وسطا، جامعه

ود بود. انقلاب فرانسه در حکم آخرين کنشى بسياسى  خصوصى مستقيماً یعرصه

که طبقات سياسى را به طبقات اجتماعى تبديل کرد. يعنى اختلاف طبقاتى را به يک 

کنش،  نمربوط است بدل کرد. با ايافراد جدايى غيرسياسى که فقط به زندگى خصوصى 

جا ندر اي« مدنى به کمال رسيد. یجدايى بين زندگى سياسى و جامعه»قول مارکس هب

برابرند در حالی که در هستى زمينى  خود« آحاد مردم در بهشت جهان سياسی»تمامى 

لطبيعه ءاورام یآسمانى است، عرصه موجوديتی هستى سياسىْ بنابراين،»برند. ااجتماع نابر

  1«مدنى است. یجامعه

. در درون فرد انداز همدر نتيجه شهروندان دولتى و اعضاى جامعه مدنى نيز جدا 

کشمکشى ذاتى بين شهروند سياسى و انسان خصوصى وجود دارد. دولت به کمال 

سر هعارض بت در اشسياسى به معنى هستى انتزاعى انسان است که با هستى مادى یرسيده

عاليت، که فدر حالی ،بندگى شخصى هدف غايى است»مدنى  یامعهدر ج ،برد. بنابراينمی

فردگرايى اصل حاکم است. در جايى که  ٠«.در حکم ابزارند کار، ضمير و غيره، صرفاً

 یجامعه ... درکند پيدا می ایانسان زندگى دوگانه» ،دولت به رشد کامل خود رسيده باشد

                                                      
1 Karl Marx, Critique of Hegel’s Philosophy of Right, (‘Critique’)  
trans. Annette Jolin and Joseph O’Malley (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1970), p. 80. 

2 Ibid., p.63. 
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 عنوان فردىهمدنى ب یند، ولى در جامعهکسياسى خود را موجودى اشتراکى قلمداد می

ى اهتنها رابط»در چنين اوضاعى که وابسته به ضرورت است  1«کند.خصوصى فعاليت می

ضرورت طبيعى، نياز و نفع خصوصى است؛ حفاظت از  ،دهدهم پيوند مىهکه آنها را ب

  ٠«شان.مالکيت و خويشتن خودخواه

 جدا او از مادى و خارجى عنصرى همچون را انسانمدرن، ذات عينى  یجامعه

شود. فرد عنوان فعليت حقيقى او شناخته مىهنيست که بماهيت انسان  اين. کندمى

 مارکس هم و هگل هم. شودارزيابى نمى« فردى اجتماعى و موجودى اشتراکى»همچون 

با »خاص و عام کنند؛ ارزيابى مى« خودکفا» را در جهان مدرنْ« عام»و « خاص» اصل دو

ر را مشروط و يکديگ دارندم وابستگى همتقابل به طورهب امااند، که ازهم گسيخته شدهاين

که افراد ی مدن یعام است. ولى در جامعه رفع تعارض خاص و همانا هدف« کنند.می

شود با عاميتى وساطت می»شان ، هدف«اندرسته بند از (Burgherبورژوا يا شهروند )»

د، انتزاع ه باشنردنيازها و ابزار کيفيتى انتزاعى پيدا ک وقتی اما« يک وسيله است. که خود

خود را  «خرد جمعى». در اينجا شودبدل میروابط متقابل افراد با يکديگر  یبه خصيصه

 ج است.اجتماع خار یکند که از نظارت اعضاتصريح میعموميتى انتزاعى به صورت 

هستى  یمجموعه» خواند،مى 4«دولتى حقيقى»يا  3«دولتى عقلانى»  آنچه مارکس

است که با هستى سياسى آنها مغايرت دارد. اگر منصفانه قضاوت کرده باشيم، « مردم

 سياسى تقليل داد. اما از ديد مارکس توان به دولتى صرفاًهگل را نيز نمى« دولت اخلاقى»

ين دوگانگى بدر باشد چرا که  بخش خارجىعامل وحدت تواندنمی چنين دولتى

. توان كردوساطتى نمى« بورژوا»عنوان هو انسان ب« شهروند»مثابه هانسان ب

                                                      
1 Karl Marx Frederick Engels: Collected Works, Vol. 3, p.154. 
2 Hegel, Philosophy of Right, Trans. T.M. Knox (London: Oxford 
University Press, 1952), p.267. 
3 Critique, p.81. 
4 Ibid., p.50. 
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او  یدهبه عقي« يکى در بطن خود نيت، نياز و انتظار ديگرى را در بر ندارد.»به بيان او 

روح »رانسه انقلاب ف« انسان بيش از شهروند و زندگى انسانى فراتر از زندگى سياسى است.»

ه جامعه را ب یدهندهرا آزاد کرد ولى نتوانست عناصر مادى و معنوى تشکيل« سياسى

عام و  یشده بين ايدهىهتضادى سازماند»ی  آزادى برساند. پس دولت سياسى بر شالوده

 يدهرس اوج خود ینقطه بهکه سازماندهى سياسى  درجايیاستوار است. « هستى فردى

  .ه استدينيز به کمال  رس« مدنى یبردگى جامعه»باشد، 

ن را توان آقدمى بزرگ به جلو است، ولى نمى« آزادى سياسى»که بنابراين با اين

 قدرتى والا« دموکراسى سياسى»شمار آورد. انسان در ههدف نهايى آزادى اجتماعى ب

 یخود را گم کرده، بيگانه شده و تحت سلطه»شمرده می شود، اما همچون انسانى که 

 واقعىنوع عناصر و شرايطى غير انسانى قرار گرفته باشد. يعنى انسانى که هنوز يک هم

 «نخستين وحدت حقيقى بين خاص و عام»، «دموکراسى حقيقى»از نظر مارکس  1«نيست.

بنيادى  یباشند. خصيصهشده ی که اصول صورى و مادى قرين هم ياست، جا

که او در يافته باشد حال آن« هستى انسانى» انسان آن تحت که  است اين «دموکراسى»

هم شکل است و هم محتوا که « دموکراسى»دارد.  حقوقىساير اشکال فقط يک هستى 

در »گيرد که مارکس نتيجه می ،انتزاعى نيست. بنابراين یآن ديگر دولت حاکم بر یوهله

جديد و کاملاً آنچه در مارکس  ٠«شود.دموکراسى حقيقى، دولت سياسى ناپديد مى

نه اما مدنى است،  یانسان درون جامعه« روح اشتراکى»کشف  ،فرد استهمنحصر ب

پيش . »اشآزادى فردى به عنوان پيش نهادهورای فرد بلکه با  درهمچون تجريدى 

رد فهمچون انتزاعى در مقابل فرد پرهيز کنيم.  “اجتماع”از هر چيز مى بايد از گزينش 

 3.«همان وجود اجتماعى است

                                                      
1 Karl Marx Frederick Engels: Collected Works, Vol. 3, p.159. 
2 Critique, p.31. 
3 Ibid., p.299. 
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های اجتماعی و جنبش در فرازهای يک چنين روحى است که  معمولاً

مدنى در چنين  یشود. جامعههای خودجوش همبستگى اجتماعى رها میبندیصورت

ه گونکه ناگهان ايننحوی ه، بيابديک خودآگاهی جديد دست میمواقعى همواره به 

دايى ايم که جوبرو شدهکه با برآمد يک حس جديد از تشريک مساعى ر رسدنظر میهب

بخش در اوج يک جنبش رهايى  بين فرد خصوصى و عمومى را در هم شکسته است.

ليتى كالب ق را در خود ى اجتماعیاشود که هنوز محتوخود به نيروى عظيمى تبديل مى

از خود بيگانه نکرده است، حال اين کليت چه يک دولت يا يک حزب  انتزاعى

 سياسى باشد. ی يکپارچه

آزادى، ضروری است  یايده پيرامون گفتگووم مبارزه و تعميق اهمپا با تدپس 

را آندهشتناك   و نيز پيامدهاى ٧٥انقلاب در فرآيند زايش  بخشآزادى یتجربه که

ی قط شدهو سانقلاب ناتمام ز وقوع يک ا توانچگونه مى :خاطر بياوريم و بپرسيمهب

محض  سياسىی نيرويک  در بايد  مردم یشدهآزادهاى انرژی گيری کرد؟ آياديگر پيش

، يا اينکه دشوفقط به سرنگونى شکل خاصى از دولت سياسى منجر  و دوبارهفشرده شود 

 ادامه پيدا کند؟ اجتماعی تا آزادى کامل

فقط وقتی که فرد بالفعل انسانى، شهروند تجريدى را به خود بازگردانده »

د را به وجهی ادراك و سازماندهى کرده وقتی که قدرت اجتماعى خو باشد...

همچون نيرويی سياسى از او جدا نشود، فقط در  اجتماعىباشد که ديگر قدرت 

 1.«شودچنان موقعی است که رهايى انسانى کامل می

13۱۱بهمن    

 

 

                                                      
1 Karl Marx Frederick Engels: Collected Works, Vol. 3, p.299. 
 


